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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

ينتظـرون   2010/2011وطالبـة فـي عـام     ألـف طالـبٍ  ن يوثالثـ  أربعـة ) 34( يقاربتحتضن ما 

الجامعــة وانخرطــوا فــي الحيــاة   فــيإتمــام دراســتهم للحــاق بركــب زمالئهــم الــذين تخرجــوا    

مائـة   بلـغ   )111911(عددهم  علمًا بأنفي بناء هذا الوطن ورفعة شأنه، العملية، ليساهموا 

  .وطالبةعشر ألفًا وتسعمائه وأحد عشر طالبًا  دوأح

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

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

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

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

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

السنوي ليعكس نشاطات وانجازات الجامعة في جميع المجاالت، معـززة بالبيانـات االحصـائية    

. 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 ائرة التنمية والتخطيط وعلى موقع د

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

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

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

  .أرادتها قيادتنا الهاشمية الفذةونماء كما 

  

  ـــامعةــــــــــس الجــــــرئي

  

  عبداهللا املوسى .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  

فـي الموقـع الحـالي واألرض الجنوبيـة      2م692515.180علـى مسـاحة تقـدر بــ     العاصـمة عمـان،    عن

ــة اربــد وفــي أمــاكن أخــرى مــن       مســاحات إلــى  هإلضــافاهــذا ب أرض أخــرى تابعــة للجامعــة فــي مدين

  .الجامعات الرسمية من بينوهي ثاني جامعة أردنية  ،2م264947.43تقدر بـ المملكة 

  

  :نشأتها

ــاريخ صــدرت اإلرادة الملكيــ  ــران عــام     ة الســامية بت ــع والعشــرين مــن حزي بتأســيس  1975الراب

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

  . ة هي كلية العلوم واآلدابت بكلية واحدأحينها 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

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

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، : ليــه ســبع كليــات مــن جامعــة اليرمــوك هــيإلــت لجامعــة اليرمــوك حرمــا لهــا، وانتق

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 ) 5972(فــي بــرامج البكــالوريوس، و  ) 27629(الــى  2010/2011ووصــل 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  لة عليهـا وكـذلك تسـعى    يتم من خالله تطبيق المعايير المحلية واإلقليمية والعالمية والمحافظـ 

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  

 .تساهم في تحسين نوعية التعليم والبحث العلمي وفق أعلى المستويات العالميةو

  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   

لتطــورات العلميــة والتكنولوجيــة ومواجهــة مســتجدات العصــر، والمنافســة علــى المســتويين    مواكبــة ا

 .االقليمي والدولي

  القيم

تهدف جامعة اليرموك إلى تحقيق رؤيتهـا ورسـالتها وفـق منظومـة مـن القـيم        :قيم الجامعة األساسية

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

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
قيــق اعلــى مســتويات االلتــزام  تســعى جامعــة اليرمــوك الــى تح  :االلتــزام االجتمــاعي و األخالقــي  .1

االجتمــاعي واألخالقــي بمــا يتماشــى مــع تعــاليم الــدين اإلســالمي الحنيــف والعــادات والتقاليــد          

 .العربية االصيلة والمثل اإلنسانية العليا
تسعى الجامعـة جاهـدة الـى تحقيـق أعلـى مسـتويات االنتمـاء الـوطني الصـادق لطلبتهـا            :االنتماء .2

 .لوطنية ووضع المصلحة العامة فوق كل المصالح الشخصيةعن طريق تعزيز الروح ا
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

  .ةوالمراكز البحثية العالمية المتميز
تسعى الجامعة الى تحقيق الشمولية في تكامل أشكال المعرفة المختلفة وتوسيع رقعة  :الشمولية .4

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

 .وفق ارفع مستويات الجوده والنوعية  مجتمعالتربوية والبحث العلمي وخدمة ال
تشجع الجامعة المبادرات والمشاريع اإلبداعية سعيا لتحقيق التميز فـي محـاور    :اإلبداع والتميز .6

  .اهتمامات الجامعة المختلفة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع
والتفاعــل مــع اآلخــرين وتؤكــد اهتمامهــا   تشــجع الجامعــة االنفتــاح :الشــفافية والحريــة األكاديميــة .7

 .واإلنصاف والحرية األكاديمية بقيم العدل
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  األهداف

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

 .بتكرة في التعليم والتدريبأالساليب الحديثة والم
تعيــين وتأهيــل الكــوادر االكاديميــة العلميــة المتميــزة بمــا يمكــن الجامعــة مــن مواكبــة التطــورات    .2

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

 .ا العلمية محليا واقليميا وعالمياتطوير الجامعة وتعزيز مكانته
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

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

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

دها بمــا يكفــل خدمــة العــاملين فــي      العلمــي و التــأليف و الترجمــة و النشــر والتــدريب وتزويــ     

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

  .البعثات العلمية وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية داخل الجامعة وخارجها
  الـدين    ة المجتمـع ونشـر ثقافـة االعتـدال والتسـامح وفـق مبـادئ       االهتمام بتطوير البيئـة وخدمـ    .9

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

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

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

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

 .ذات العالقة
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  الوحدات التنظيمية في الجامعة

 قسـماً  خمسـين و خمسـة ) 55(قسـام فيهـا   كلية ويبلغ عـدد األ  عشر ثالثة) 13(تضم الجامعة 

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

كراس علمية وبحثية، ومحطة العلوم البحرية  سبعة) 7(، وًاعلمي ًامركز عشرأحد ) 11(اضافة إلى 

ــة، و    ــة باالشــتراك مــع الجامعــة األردني ــرة اداريــة،  ) 16(فــي العقب متحــف التــراث   وثالثــة متــاحف، دائ

بنــاء العــاملين فــي  مدرســة نموذجيــة أل وومتحــف المســكوكات،  االردنــي، ومتحــف التــاريخ الطبيعــي،   

مـن أعضـاء هيئـة التـدريس مـن مختلـف الرتـب والتخصصـات،         ) 922(ويعمل فـي الجامعـة   . الجامعة

  .اإلداريين والفنيينمن العاملين في المجاالت المختلفة من ) 1744(و

  :وتضم الجامعة الكليات والعمادات والمراكز التالية

  :ليةكلية العلوم، وتضم االقسام التا .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 تماعقسم علم االج 

 قسم اللغات السامية والشرقية 

 قسم الجغرافيا 

 قسم الترجمة 
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  :كلية االقتصاد والعلوم االدارية،  وتضم االقسام التالية .3

 قسم االقتصاد 

 قسم ادارة األعمال 

 قسم اإلدارة العامة 

 قسم التسويق 

 قسم المحاسبة 

 قسم العلوم المالية والمصرفية 

 

  :ضم االقسام التاليةكلية التربية،  وت .4

 قسم المناهج والتدريس 

 علم النفس االرشادي والتربويقسم  

 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  

 سة االتصاالتقسم هند 

 قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية 

 إدارة اإلنشاء –قسم الهندسة المدنية  

 

  :كلية القانون،  وتضم القسمين التاليين .6

 قسم القانون العام 
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 قسم القانون الخاص 

 

 :كلية التربية الرياضية، وتضم القسمين التاليين .7

 قسم علوم الرياضة 

 قسم التربية البدنية 

 

  :ة الشريعة والدراسات االسالمية، وتضم االقسام التاليةكلي .8

 قسم االقتصاد والمصارف االسالمية 

 قسم اصول الدين 

 قسم الفقه واصوله 

 قسم الدراسات االسالمية 

 

  :كلية الفنون الجميلة،  وتضم االقسام التالية .9

 قسم التصميم والفنون التطبيقية 

 البصريةقسم الفنون  

 قسم الدراما 

 قاقسم الموسي 

 

  :كلية اآلثار واالنثروبولوجيا،  وتضم االقسام التالية .10

 قسم اآلثار 

 قسم النقوش 

 قسم االنثروبولوجيا 

 المصادر التراثية وادارتها صيانة قسم 
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 : كلية السياحة والفنادق، وتضم االقسام التالية .11

 والسفر قسم السياحة 

 قسم اإلدارة الفندقية 

 

  :اسوب،  وتضم االقسام التاليةكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الح .12

 قسم علوم الحاسوب 

 قسم نظم المعلومات الحاسوبية 

 قسم نظم المعلومات االدارية 

 

 :كلية اإلعالم، وتضم األقسام التالية .13

 قسم العالقات العامة واإلعالن 

 قسم الصحافة 

 قسم اإلذاعة والتلفزيون 
  

  :وفي جامعة اليرموك عمادتان هما

 :األقسام التاليةدراسات العليا، وتضم عمادة البحث العلمي وال .1

 قسم البحث العلمي 

 قسم النشر العلمي 

 قسم الدراسات العليا 

  :عمادة شؤون الطلبة، وتضم الدوائر التالية .2

 دائرة الخدمات الطالبية 

 دائرة النشاط الثقافي والفني 

 دائرة النشاط الرياضي 

 دائرة الرعاية الطالبية 

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

 مركز العلوم الفيزيائية النظرية والتطبيقية )1

 مركز الحاسب والمعلومات )2

 مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية )3

 مركز اللغات )4

 الهيئة التدريسيةأعضاء مركز تطوير أداء  )5

 مركز النطق والسمع )6

* لمكتبيةيز للخدمات االتم مركز )7
 

 المركز األردني للتصميم )8

 مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع )9

 مجمع الريادة األكاديمية للتميز )10

 ميرة بسمة لدراسات المرأة األردنيةمركز األ )11
  

  الوحدات اإلدارية والخدمية

 دائرة القبول والتسجيل )1

 دائرة المكتبة الحسينية )2

 دائرة التنمية والتخطيط )3

 الموارد البشرية دائرة )4

 واإلعالم دائرة العالقات العامة )5

 الدائرة المالية )6

 دائرة اللوازم )7

 دائرة العطاءات )8

 دائرة االنتاج والصيانة والتدريب )9

                                                           
 وقد حظيت جامعة اليرموك باستضافة المركز في رحابها 2004تم إنشاؤه عام  *
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 الدائرة الهندسية )10

 دائرة الخدمات العامة )11

 الجامعة دائرة رئاسة )12

 دائرة الرقابة االدارية والمالية )13

 دائرة الشؤون القانونية )14

 يدائرة االمن الجامع )15

 صندوق االستثمار لجامعة اليرموك )16
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  التنظيمي لجامعة اليرموك  الهيكل

 2010/2011لعام 
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  الباب األول

 المجالس واللجان الرئيسة في الجامعة
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  املجالس واللجان الرئيسة في الجامعة

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

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

  :عضويته كل من

  معالي الدكتور ميشيل مارتو -

  30/6/2011األستاذ الدكتور سلطان ابو عرابي حتى  -

  1/7/2011 األستاذ الدكتور عبدالله الموسى من -

  األستاذ الدكتور موسى الناظر -

  األستاذ الدكتور نصر صالح -

  األستاذ الدكتور بسام صنوبر -

  القيسياألستاذ الدكتور كامل  -

  األستاذ الدكتور سليمان عبيدات -

  السيد مازن دروزة -

  السيد شاكر فاخوري -

  األستاذ الدكتور احمد عالونة -

  األستاذ الدكتور هاني الضمور -

  االستاذ الدكتورة انعام خلف -

  

  :الصالحيات التاليةالمهام ومناء الجامعة أيتولى مجلس و

  .رسم السياسة العامة للجامعة .1

واالستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها لخطة السنوية اقرار ا .2

 .وتقييمها

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

 .تعيين نواب الرئيس ورؤساء فروع الجامعة والعمداء .4

ام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل التنسيب للمجلس بانشاء الكليات واألقس .5

 . المملكة
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 . التنسيب للمجلس بانشاء البرامج والتخصصات األكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها .6

تحديد الرسوم التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس  .7

 . الجامعة

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

 . الجامعة ورفعها للمصادقة عليها مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني

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

 . لإلطالع عليه

 . ستثمارهاالسعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون ا .10

 . وغيرها قبول الهبات والمنح والوصايا .11

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

الجامعة ومثيالتها خارج المملكة شريطة حصول البرامج والتخصصات العلمية المنبثقة عنها 

س التي يضعها المجلس لالتفاقيات التي على االعتماد الخاص وتحقق الشروط ومراعاة األس

 . تؤدي إلى الحصول على درجات علمية

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

حاسب قانوني خارجي لتدقيق حسابات الجامعة وتحديد اتعابه بتنسيب من مجلس متعيين  .14

 . الجامعة

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

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

  

  مجلس الجامعة: ثانيا
 :وعضوية كًال من )رئيسًا(رئيس الجامعة  مجلس الجامعة من تألف ي  -  أ

 نواب الرئيس  .1

  العمداء .2

  .في مطلع كل عام جامعي ليةينتخبه أعضاء هيئة تدريس كل كعضو هيئة تدريس   .3

  .ثالثة من مديري الوحدات االكاديمية والفنية واالدارية في الجامعة  .4

 )أعضاء(
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  .اثنين من المجتمع المحلي  .5

  .حد طلبة الجامعةأ  .6

  .حد خريجي الجامعةأ  .7

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

  .ًا بقرار من الرئيس لمدة سنة واحدةالمشار إليها سابق )أ(

  
 2010/2011مجلس جامعة الريموك للعام الجامعي 

 30/6/2011حتى  )رئيس المجلس(رئيس الجامعة  الدكتور سلطان أبو عرابي األستاذ
 1/7/2011من  )رئيس المجلس(رئيس الجامعة  عبدالله الموسىالدكتور األستاذ

ب الرئيس للشؤون األكاديميةنائ عدنان العتوماألستاذ الدكتور

  للشؤون اإلداريةنائــب الرئيـــس  زياد الكردياألستاذ الدكتور

  لشؤون البحث العلمي والعالقات الخارجيةنائــب الرئيـــس  الدكتوره حنان ملكاوي األستاذ

  عميـــد كليـــة العلـــوم إبراهيم أبو الجرايشاألستاذ الدكتور

 عميــد كليـة اآلداب ليمان خرابشةساألستاذ الدكتور

 عميد كلية االقتصاد والعلوم االداريـــة سعيد الحالقاألستاذ الدكتور

 عمـيد كليـة التربية محمد طوالبهاألستاذ الدكتور

 عميد كلية الشريعة والدراسات  االسالميـة محمد عقلهاألستاذ الدكتور

 اآلثار واألنثروبولوجياعميد كلية زيدان كفافياألستاذ الدكتور

 عميد كلية الفنـون الجميلة محمد غوانمهالدكتوراألستاذ 

 كلية الحجاوي للهندســـة  التكنولوجيـةعميد موفق العموشالدكتوراألستاذ 

 عميد كلية التربية الرياضيــةأ.ق حسين أبو الرز الدكتور

 ومات وعلوم الحاسـوبكلية تكنولوجيا المعلأ.ق أحمد الطعاني الدكتور

 عميد كلية القانونأ.ق سليمان بطارسه الدكتور

 أ عميد كلية اإلعالم.ق محمد القضاه الدكتور

 عميد البحث العلمي والدراسات العليا عبدالله الجراحاألستاذ الدكتور

 عميد شؤون الطلبة ناصر عثامنهاألستاذ الدكتور

 كليـة العلـومممثـل نهاد يوسفاألستاذ الدكتور

 ممثل كليـة اآلداب زياد الزعبياألستاذ الدكتور

 ممثـل كلية االقتصاد والعلوم االدارية أنور القرعانالدكتور 

 ممثل كلية التربيـة نواف شطناويالدكتور 

 ممثل كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية محمد حلوشالدكتور 

 كلية الشريعة والدراسات االسالميةممثل إسماعيل أبو شريعةاالستاذ الدكتور

 ممثل كلية التربية الرياضيـة حسن الوديانالدكتور 

 القانونممثل كلية الدكتور فاروق الزعبي

 ممثل كلية الفنون الجميلة علي الربيعاتالدكتور 



 2010/2011التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

  
22

 ممثل كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسـوب أميره جرادات هالدكتور

 ممثل كلية اآلثار واألنثروبولوجيا ريشةفواز الخالدكتور 

 ممثل كلية اإلعالم علي نجاداتالدكتور 

 مركز الحاسب والمعلوماتمدير السيد اسحق مطالقه

 دائرة القبول والتسجيلمدير السيد حاتم الشريده

 الرئاسةمدير دائرة السيد مخلص العبيني

 ممثل المجتمع المحلي عطوفة السيد خالد أبو زيد

 ممثل المجتمع المحلي صالح شقيراتالسيد 

 الجامعةطلبةممثل قصي عالونةالطالب 

 ممثل خريجي الجامعة الدكتور عصام العزام

  

  :ويتولى مجلس الجامعة المهام والصالحيات التالية

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

  .والخدمة العامةب والتدري

ورفعها الى مجلس ، معة االنمائية التي يعدها الرئيسدراسة الخطة السنوية لمشاريع الجا .2

  .الصدار قراره بشأنها األمناء

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

  .بشأنها

  .الستكمال االجراءات الالزمة بشأنها وتعليماتهابحث مشروعات أنظمة الجامعة  .4

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

  . مجلس األمناء

  .الموافقه على تقاريير أداء الجامعة وأنشطتها وانجازاتها تمهيدًا لرفعها إلى مجلس األمناء .6

 .بالجامعة يعرضها الرئيس عليهتتعلق أخرى النظر في أي أمور  .7

 

  :وتنبثق عن مجلس الجامعة اللجان التالية

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

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

 .جامعةليها مجلس الإ
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 .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 -

  

  مجلس العمداء: ثالثا

  :ويتالف من 

 رئيسا    عة  رئيس الجام .1

 نواب الرئيس .2

  العمداء .3

  2010/2011مجلس العمداء للعام الجامعي 

 سلطان أبو عرابي. د.أ 30/6/2011حتى ) رئيس مجلس العمداء( رئيس الجامعة
  عبدالله الموسى . د.أ  1/7/2011من ) رئيس مجلس العمداء( رئيس الجامعة

  عدنان العتوم. د.أ للشؤون األكاديمية نائب الرئيس

  زياد الكردي. د.أ للشؤون اإلدارية نائب الرئيس

 حنان ملكاوي. د.أ لشؤون البحث العلمي والعالقات الخارجية نائب الرئيس
  إبراهيم أبو الجرايش. د.أ عميد كلية العلوم

  سليمان خرابشة. د.أ عميد كلية اآلداب

  سعيد الحالق. د.أ  عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

  محمد طوالبة. د.أ  لية التربيةعميد ك

  محمد عقلة. د.أ  عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

  محمد غوانمة. د. أ  عميد كلية الفنون الجميلة

  زيدان كفافي. د.أ  عميد كلية اآلثار واألنثروبولوجيا

  موفق العموش. د.أ  عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

  عبدالله الجراح. د. أ  دراسات العلياعميد البحث العلمي وال

  ناصر عثامنة. د. أ  عميد شؤون الطلبة

  حسين أبو الرز. د  عميد كلية التربية الرياضية. أ. ق

  محمد القضاة. د  عميد كلية اإلعالم. أ. ق

  سليمان بطارسة. د  عميد كلية القانون. أ. ق

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

 أعضاء



 2010/2011التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

  
24

  :يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصالحيات التاليةو

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

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

  .إلغائها

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

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

  .ونقلهم من كلية إلى أخرى نهاء خدماتهمإوقبول استقاالتهم و

ساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية أكاديمية وأنشطتهم األو هيئة التدريسأعضاء عمال أتقييم  .4

  .واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

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

لعمل معها في بعثات ومهمات باو ممن ارتبطوا أكاديمي في الجامعة العاملين في المجال األ

  .اإليفاد المعمول به في الجامعةلنظام  ًادريبية وفقدورات تعلمية و

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

  .صدار قراراته بشأنهاإومناقشتها و

  .كاديمي والتحصيل العلمي في الجامعةتقييم مستوى األداء األ .7

  .تمنح الدرجات العلمية والفخرية والشهادا .8

  .يةاألستـاذنشاء كراسي إ .9

سنويًا في البرامج والتخصصات المختلفة في  المنوي قبولهمعداد الطلبة بألمجلس لالتوصية  .10

  .الجامعة

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

عليه وال يدخل ضمن رئيس اليعرضه مما كاديمي نظر في أي موضوع يتعلق بالعمل األال .12

 .اختصاص أي جهة أخرى وفق أحكام التشريعات النافذة

 

  :وتنبثق عن مجلس العمداء اللجنتين التاليتين

 .لجنة قضايا المبعوثين -

  .لجنة الخطة الدراسية -
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على  31/8/2011إلى  1/9/2010وقد عقدت هذه المجالس واللجان جلسات خالل الفترة من 

  :النحو اآلتي

 .ةجلساثني عشرة ) 12(األمناء  عقد مجلس .1

 .جلسات ست) 6(عقد مجلس الجامعة  .2

 .جلسةخمسين  )50(عقد مجلس العمداء  .3

 .جلسة ستًا وثالثين )36(عقدت لجنة قضايا المبعوثين  .4

  .اتجلسسبع  )7(خطة الدراسية عقدت لجنة ال .5
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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   . طنهم فــي المســتقبلليكونــوا بنــاة حقيقــين لــو 

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

  .   المحدود حتى ال تكون عائقا امام تحصيلهم العلمي

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

  .وتتكون السنة الدراسية فيها من فصلين رئيسين وفصل صيفي اختياري

  طلبة البكالوريوس  :أوال
  أعداد الطلبة

طالبـا وطالبـة، وبلـغ عـدد الطلبـة      ) 7498(بلغ عدد الطلبة المقبولين في مختلف التخصصـات  

في العام الدراسي  وطالبة طالبا) 5715(الخريجين وبلغ عدد . طالبا وطالبة) 27629(المسجلين 

  .، والجداول التالية تبين اعداد الطلبة وتوزيعاتهم المختلفة2010/2011

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

2010/2011  

 المجموع ذكر أنثى ةــــالكلي
 323 158 165  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

 1108 342 766  كلية اآلداب
 1543 968 575  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 722 113 609  كلية التربية
 328 206 122  كلية التربية الرياضية

 776 464 312  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
 691 265 426  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 752 258 494  كلية العلوم 
 352 143 209  كلية الفنون الجميلة

 255 182 73  كلية القانون
 476 207 269  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 172 69 103  كلية اإلعالم
 7498 3375 4123 المجموع الكلي

 %100 45.0% 55.0% النسبة المئوية
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حسب الكلية والجنس للعام الدراسي  الطلبة المقبولون في الجامعة لمرحلة البكالوريوس) 1.2(شكل 

2010/2011  

  2010/2011الطلبة المسجلون لمرحلة البكالوريوس حسب الكلية والجنس للعام الدراسي ) 2.2(جدول

 المجموع ذكر أنثى ةــــالكلي
 1030 460 570  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

 4710 1421 3289  كلية اآلداب
 5787 3571 2216  ريةكلية االقتصاد والعلوم اإلدا

 2530 338 2192  كلية التربية
 1191 703 488  كلية التربية الرياضية

 2860 1533 1327  ةكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجي
 2024 619 1405  كلية الشريعة
 2951 916 2035  كلية العلوم 

 1316 617 699  كلية الفنون الجميلة
 806 535 271  كلية القانون

 1885 724 1161  نولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوبكلية تك
 539 242 297  كلية اإلعالم

 27629 11679 15950 المجموع الكلي

 %100 42.3% 57.7% النسبة المئوية
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للعام الدراسي  الطلبة المسجلون في الجامعة لمرحلة البكالوريوس حسب الكلية والجنس) 2.2(شكل 

2010/2011  

  2010/2011للعام الدراسي  الخريجون لمرحلة البكالوريوس حسب الكلية والجنس الطلبة) 3.2(جدول 

 المجموع ذكر أنثى ةــــالكلي
 203 77 126  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

 1281 366 915  كلية اآلداب
 980 592 388  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 682 79 603  كلية التربية
 321 168 153  كلية التربية الرياضية

 391 208 183  ةكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجي
 394 100 294  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 612 172 440  كلية العلوم 
 254 136 118  كلية الفنون الجميلة

 166 99 67  كلية القانون
 421 152 269  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 10 6 4  كلية اإلعالم
 5715 2155 3560  الكلي المجموع

 %100 37.7% 62.3%  النسبة المئوية
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  2010/2011الطلبة الخريجون لمرحلة البكالوريوس حسب الكلية والجنس للعام الدراسي ) 3.2(شكل 

  

  الخدمات التي تقدم للطلبة

  الخدمات التي تقدم للطلبة

  :تقدم الجامعة للطلبة الخدمات التالية

 واحــد وســتون الفــا   )61.618(وقــد بلــغ عــدد المطالبــات الطبيــة للطلبــة      : صــحيالتــأمين ال  - أ 

ــة عشــرة    ــة بقيمــة  وســتمائة وثماني ــان   ) 209.992(مطالب ــان وتســعة االف وتســعمائة واثن مائت

 .وتسعون دينارا

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

 .للطلبة من الجامعة ومن التعليم العالي تقدم المنح والقروض: القروض والمنح والتشغيل  - ج 
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 )4.2(جدول 
  2010/2011الطلبة المستفيدون من المنح في العام 

  عدد الطلبة المستفيدين  البيان

 2968  قروض التعليم العالي

 934  منح التعليم العالي

 227  بعثات التعليم العالي

 1036  قروض الجامعة

 231  منح األوائل

 202  امعةمساعدات من الج

 131  التشغيل

 20 منحة اللجنة العليا لحملة البر واالحسان

 5749  المجموع

تقوم الجامعة بتامين السكن للطالبات الراغبـات بـذلك، وتتـولى االشـراف عليـه      : إسكان الطالبات -د

وبلــغ عــدد الطالبــات   مــة لهــنمشــرفات مــؤهالت حيــث يتــولين رعــايتهن وتقــديم الخــدمات الالز  

 .طالبة) 114(المقيمات في السكن 

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

بطاقـة فضـال عـن اصـدار وثـائق حسـن السـلوك        ) 11000(للطلبة والتي تقـدر سـنويا بحـوالي    

 .والنفقة الخاصة

مات البريدية لجميع الطلبة، وخدمات الطعام والشراب داخـل الجامعـة بكلفـة    تقدم الجامعة الخد  -و

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

  .واالجتماعية، فضال عن النشاطات الالمنهجية االخرى

  

  النشاطات األخرى

معـة نشـاطات مختلفـة للطلبـة مثـل نـدوات ومحاضـرات فـي         تقـيم الجا : النشاطات الثقافية واالعالمية

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

تقيم الجامعة حفالت فنية ومعارض مختلفة وبطوالت رياضـية فـي مختلـف االلعـاب     : النشاطات الفنية

  .والمسرحيات
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دة تتجلى في عقد النـدوات والمحاضـرات   يقوم اتحاد الطلبة بنشاطات متعد: نشاطات اتحاد الطلبة

  . وإقامة المهرجانات والرحالت والحفالت الترفيهية وغيرها من النشاطات اإلجتماعية األخرى

تـتلخص نشـاطات المكتـب    : اإلرشاد المهني –نشاطات مكتب صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية 

ت مهارات اإلتصال وطـرق الحصـول علـى    بتقديم خدمات المشورة الفنية واإلرشاد المهني في مجاال

  .فرص العمل بما يعزز الفرص التسويقية لخريجي الجامعة

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

المستطاع بوظائف فـي المؤسسـات العامـة     والمساعدة لرسم طريقهم العملي من خالل تأمينهم قدر

 وكـــذلك التواصـــل مـــع الهيئـــات والمؤسســـات لرفـــدهم  .واختصاصـــهه كـــل حســـب مؤهالتـــ  والخاصـــة

القيـاديين مـن خريجـي الجامعـة      معباحتياجاتهم من الكفاءات العلمية من خريجي الجامعة والتواصل 

  .لتقديم العون والمساعدة للجامعة

ردنيين للدراسـة فـي   يعمل القسم على اجتذاب الطلبة غير األ: نشاطات قسم رعاية الطلبة الوافدين

جامعــة اليرمــوك وتقــديم التســهيالت الممكنــة لهــم وذلــك فيمــا يتعلــق بقبــولهم والتحــاقهم بالجامعــة       

 .وتسهيل تقديم الخدمات الالزمة لهم، ورعاية شؤونهم أثناء دراستهم

يقــوم بتقــديم خــدمات االرشــاد النفســي واالجتمــاعي والدراســي  : قســم االرشــاد الجــامعي والــوظيفي

  .عة كبيرة من طلبة الجامعةلمجمو
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  طلبة الدراسات العليا: ثانيا

  أعداد الطلبة

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

طالبـــا ) 5972(طالبـــا وطالبـــة، وأمـــا عـــدد الطلبـــة المســـجلين  ) 1930( 2010/2011الدراســـي 

  .طالبا وطالبة) 2196(وطالبة، كما بلغ عدد الخريجين 

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

2010/2011  

 الدرجــــــــة                        
  

 الكليـــــــــة

 دآتــــــوراةماجستيــــــر  دبلوم

ع 
مو
مج
ال

لي
الك

ـى 
نثـ
أ

ــر  
آــ
ذ

ـى
نثـ
أ

 

ذآ
ــر
ــ

ـى
نثـ
أ

ــر 
آــ
ذ

 16 0 0 9 7 0 0 اآلثار واالنثروبولوجيا
 140 34 12 37 57 0 0 اآلداب

 114 0 0 62 52 0 0 االقتصاد والعلوم االدارية
 587 67 73 44 89 110 204 التربية

 10 0 0 7 3 0 0 التربيه الرياضية
 44 0 0 34 10 0 0 الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 62 24 15 17 6 0 0 الدراسات اإلسالميةالشريعة و
 32 0 0 10 22 0 0 العلوم

 3 0 0 1 2 0 0  الفنون الجميلة
 47 0 0 40 7 0 0 القانون

 830 0 0 11 3 179 637 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
 45 0 0 28 17 0 0  آلية االعالم

 1930 125 100 300 275 289 841 المجمــــــوع الكلـــــــي

  
  2010/2011الطلبة المقبولون في برامج الدراسات العليا حسب الكلية والجنس للعام الدراسي ) 5.2(شكل 
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والجنس للعام والدرجة العلمية الطلبة المسجلون في برامج الدراسات العليا حسب الكلية  )6.2(جدول 

  2010/2011الدراسي 

 الدرجــــــــة                        
  
 كليـــــــــةال

دبلوم دبلوم
  عالي

 دآتــــــوراة ماجستير

ع 
مو
مج
ال

لي
الك

ـى 
نثـ
أ

ــر  
آــ
ذ

ـى 
نثـ
أ

ــر  
آــ
ذ

ـى 
نثـ
أ

ــر 
آــ
ذ

ـى
نثـ
أ

ــر 
آــ
ذ

 97 0 0 51 46 0 0 0 0 اآلثار واالنثروبولوجيا
 701 125 61 228 275 5 7 0 0 اآلداب

 569 0 0 309 259 0 1 0 0 االقتصاد والعلوم االدارية
1866 285 220 343 581 2 1 144 290 التربية

 87 0 0 55 31 0 1 0 0 التربيه الرياضية
 154 0 0 115 37 1 1 0 0 الحجاوي للهندسة التكنولوجية
 512 147 50 197 117 1 0 0 0 الشريعة والدراسات اإلسالمية

 282 0 0 110 170 2 0 0 0 العلوم
 50 0 0 26 22 1 1 0 0  الفنون الجميلة

 194 0 0 154 39 1 0 0 0 القانون
وم    ات وعل ا المعلوم تكنولوجي

1413 0 0 86 113 0 0 230 984 الحاسوب
 47 0 0 29 18 0 0 0 0  اإلعالم

5972 557 331 1703 1708 13 12 374 1274 المجمــــــوع الكلـــــــي

  

  

  2010/2011للعام الدراسي  الكلية والجنس حسب الطلبة المسجلون في برامج الدراسات العليا) 6.2( شكل
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الدرجة العلمية والجنس للعام الدراسي والخريجون من طلبة الدراسات العليا حسب الكلية  )7.2( جدول

2010/2011   

 الدرجــــــــة                        
  

 الكليـــــــــة

 دآتــــــوراة ماجستير دبلوم عالي دبلوم

ع 
مو
مج
ال

لي
الك

 

أن
ـى
ثـ

ــر  
آــ
ذ

ـى 
نثـ
أ

ــر  
آــ
ذ

ـى 
نثـ
أ

ــر 
آــ
ذ

ـى
نثـ
أ

ــر 
آــ
ذ

 21 0 0 10 10 0 1 0 0 اآلثار واالنثروبولوجيا
 190 21 9 68 74 8 10 0 0 اآلداب

 111 0 0 65 45 0 1 0 0 االقتصاد والعلوم االدارية
 709 58 24 107 233 2 4 116 165 التربية

 38 0 0 23 13 0 2 0 0 التربيه الرياضية
 29 0 0 22 5 1 1 0 0 الحجاوي للهندسة التكنولوجية
 138 28 10 62 35 3 0 0 0 الشريعة والدراسات اإلسالمية

 56 0 0 24 30 2 0 0 0 العلوم
 10 0 0 7 1 1 1 0 0  الفنون الجميلة

 35 0 0 23 11 1 0 0 0 القانون
 859 0 0 15 31 0 0 155 658 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 2196 107 43 426 488 18 20 271 823المجمــــــوع الكلـــــــي

  

  2010/2011للعام الدراسي  حسب الكلية والجنسالخريجون من طلبة الدراسات العليا ) 7.2(شكل 

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

  2010/2011 لدراسيار والدكتوراة في العام والماجستي

 الخريجون المسجلون المقبولون
1930 5972 2196 
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  املاجستريرسائل 

  )9.2(رسالة ماجستير موزعة على التخصصات المبينة في جدول ) 412(نوقشت 

  رسائل الدكتوراة

  )9.2(رسالة دكتوراة موزعة على التخصصات التالية المبينة في جدول ) 150( نوقشت 

  

  حسب التخصص  2011 /2010رسائل الدكتوراة والماجستير التي نوقشت خالل العام  )9.2(جدول 

 التخصص
  األول

2011/2010 
 الثاني

2011/2010 

ي الصيف

 المجموع 2010/2011
 ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة

  8  2 - 2 - 4 - اآلثار واالنثروبولوجيا: الكلية 

  1  0 - 1 - 0 -  اآلثار: سم الق

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

  0  0  - 0  -  0  -  آثار آالسيكية

  0  0  - 0  -  0  -  المسكوآات

 0 0 - 0 - 0 - اآلثار فيالعلوم التطبيقية 
  1  0 - 0 - 1 -  اآلنثروبولوجيا: القسم 

  0  0  - 0    0  -  ماعيةانثروبولوجيا اجت

  1  0  - 0    1  -  انثروبولوجيا عضوية

  1  0 - 1 - 0 -  النقوش: القسم 

 1 0 - 1 - 0 - نقوش
  5  2 - 0 - 3 - صيانة المصادر التراثية وإدارتها: القسم 

  2  0  - 0  -  2  -  ادارة المصادر التراثية

 3 2 - 0 - 1 - الحضاري صيانة التراث
  0  0  - 0  -  0  -  علم القياسات األثرية/ارالعلوم التطبيقية في اآلث

  59  24 - 13 -  22 - االقتصاد والعلوم االدارية: الكلية 

  12  5 - 3 - 4 -  ادراة االعمال: القسم 

 12 5 - 3 - 4 - إدارة أعمال
  16  9 - 2 - 5 -  المحاسبة: القسم 

 16 9 - 2 - 5 - محاسبة
  17  8 - 6 - 3 - العلوم المالية والمصرفية: القسم 

 17 8 - 6 - 3 - علوم مالية ومصرفية 
  13  1 - 2 -  10 -  االدارة العامة: القسم 

 13 1 - 2 - 10 - إدارة عامة
 Menagment - 0 - 0 - 0 0 إدارة
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 التخصص
  األول

2011/2010 
 الثاني

2011/2010 

ي الصيف

 المجموع 2010/2011
 ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة

  1  1 - 0 - 0 -  االقتصاد: القسم 

 0 1 - 0 - 0 - اقتصاد
  36  11 - 9 -  16 -  التربية الرياضية: الكلية 

  18  7 - 1 -  10 -  البدنية التربية: القسم 

 18 7 - 1 - 10 - التربية البدنية 
  18  4 - 8 - 6 -  علوم الرياضة: القسم 

 18 4 - 8 - 6 - علوم الحرآة/علوم الرياضة 
  75  15 10 16 16 6 12 الشريعة والدراسات االسالمية: الكلية 

  27  13 - 11 - 3 -  الفقه واصوله: القسم 

 27 13 - 11 - 3 - واصوله فقه
  17  0 5 0 6 0 6  اصول الدين: القسم 

  0  0  - 0  -  0  -  اصول دين

 10 - 1 - 6 - 3 التفسير وعلوم القرآن
 7 - 4 - 0 - 3 الحديث الشريف وعلومه

  13  0 3 2 5 1 2 االقتصاد والمصارف االسالمية: القسم 

 11 0 3 2 5 1 2 اقتصاد ومصارف إسالمية
  18  2 2 3 5 2 4  التربية االسالمية: القسم 

 18 2 2 3 5 2 4  اسالميةتربية 
  143  28 22 21 30  12 30  التربية: الكلية 

  43  6 8 5 14 3 7 االدارة واصول التربية: القسم 

 30 5 5 5 9 2 4 اإلدارة التربوية
 13 1 3 0 5 1 3 األصول التربوية 
 0 0 - 0 - 0 -  االشراف التربوي

  34  1 4 5 7 6 11 ي والتربويعلم النفس االرشاد: القسم

 0 0 0 0 0 0 0 اإلرشاد النفسي
 23 1 2 5 2 6 7 علم النفس التربوي

 11 0 2 0 5 0 4 القياس والتقويم
 0 0 - 0 - 0 - تربية خاصة

  66  21 10 11 9 3 12 المناهج والتدريس: القسم 

 20 11 - 8 - 1 - تقنيات التعليم
 6 3 0 0 1 2 0 مناهج العلوم وأساليب تدريسها

 13 2 0 1 3 0 7 مناهج الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها
 2 2 - 0 - 0 - مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها

 9 0 4 0 3 0 2 مناهج اللغة االنجليزية وأساليب تدريسها
 14 1 6 2 2 0 3 مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها

 0 0 - 0 - 0 -  سهامناهج تربية مهنية واساليب تدري
 2 2 - 0 - 0 - برنامج صيفي/  المناهج التربوية
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 التخصص
  األول

2011/2010 
 الثاني

2011/2010 

ي الصيف

 المجموع 2010/2011
 ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة

  123  29 8 21 13  43 9  اآلداب: الكلية 

  7  0 1 0 2 0 4  التاريخ: القسم 

 3 0 0 0 1 0 2 تاريخ إسالمي وحضارة إسالمية
 4 0 1 0 1 0 2 تاريخ حديث ومعاصر

  26  7 - 6 -  13 -  الترجمة: القسم 

 26 7 - 6 - 13 - ترجمة 
  19  7 0 6 0 6 - اللغة االانجليزية وادابها: القسم 

 7 2 - 2 - 3 - أدب ونقد / لغة انجليزية
 12 5 - 4 - 3 - لغويات/ لغة انجليزية

  58  10 7 5 11  20 5 اللغة العربية وادابها: القسم 

 34 6 4 2 6 13 3 أدب ونقد /لغة عربية 
 21 4 2 3 3 7 2 لغة ونحو/لغة عربية

 3 - 1 - 2 - 0 لغويات عربية تطبيقية
  6  3 - 2 - 1 -  العلوم السياسية: القسم 

 6 3 - 2 - 1 - اقتصاد سياسي دولي/علوم سياسية
  7  2 - 2 - 3 -  علم االجتماع: القسم 

 7 2 - 2 - 3 - علم اجتماع
  54  25 - 19 -  10 -  العلوم: الكلية 

  13  7 - 4 - 2 -  الرياضيات: القسم 

 13 7 - 4 - 2 - ضيات ريا
  8  6 - 1 - 1 -  الفيزياء: القسم 

 8 6 - 1 - 1 - فيزياء
 0 0 - 0 - 0 - نووية فيزياء
  9  5 - 3 - 1 -  اإلحصاء: القسم 

 9 5 - 3 - 1 - إحصاء
  14  3 - 8 - 3 -  الكيمياء: القسم 

 14  3 - 8 -  3 -  الكيمياء
  7  3 - 2 - 2 - علوم االرض والبيئة: القسم 

 3 2 - 1 - 0 - االرضعلوم 
 4 1 - 1 - 2 - البيئةعلوم 
  3  1 - 1 - 1 -  العلوم الحياتية: القسم 

 1 0 - 1 - 0 - علوم حياتية
 2 1 - 0 - 1 - تقانات حيوية

  7  5 - 1 - 1 -  الفنون الجميلة: الكلية 

  1  0 - 0 - 1 -  الموسيقى: القسم 

 1 0 - 0 - 1 - موسيقى
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 التخصص
  األول

2011/2010 
 الثاني

2011/2010 

ي الصيف

 المجموع 2010/2011
 ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة

  6  5 - 1 - 0 -  لتشكيليةالفنون ا: القسم 

 6 5 - 1 - 0 - فنون تشكيلية
  28  17 - 7  4 - الحجاوي للهندسة التكنولوجية: الكلية 

  3  0 - 3 - 0 -  االتصاالت: القسم 

 3 0 - 3 - 0 - هندسة االتصاالت الالسلكية
  8  2 - 4 - 2 -  هندسة الحاسوب: القسم 

 8 2 - 4 - 2 - هندسة األتمتة الصناعية
 0 0 - 0 - 0 - مضمنة نظمدسة هن

  17  15 - 0 - 2 - هندسة القوى الكهربائية: القسم 

 17 15 - 0 - 2 -  هندسة القوى الكهربائية
  29  16 - 6 - 7 -  القانون: الكلية 

  1  1 - 0 - 0 -  القانون العام: القسم 

 1 1 - 0 - 0 -  القانون االداري
  28  15 - 6 - 7 -  القانون الخاص: القسم 

 0 0 - 0 - 0 -  القانون المدني
 28 15 - 6 - 7 -  القانون التجاري

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

  0  0 - 0 - 0 -  علوم الحاسوب: القسم 

 0 0 - 0 - 0 -  علوم حاسوب
  0  0 - 0 - 0 - نظم المعلومات الحاسوبية: القسم 

 0 0 - 0 - 0 -  نظم معلومات حاسوبية
  0  0 - 0 - 0 - نظم المعلومات االدارية: القسم 

 0 0 - 0 - 0 -  نظم معلومات ادارية
 562 5911540172 51125 المجموع

  

طالبـا وطالبـة وبلغـت قيمـة المبـالغ      ) 190(بلغ عدد الطلبة المستفيدين من مخصصات الجرايات  :الجرايات

  .دينارلف أ وعشرونمائة ) 120.000( 2011 /2010التي تم صرفها لهم خالل العام الدراسي 
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  تطور اعداد الطلبة في الجامعة: ثالثا

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

1976/1977 – 2011/2010 

  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  

2007/2008 23819 1214 2808 768 28609  



 الجامعةطلبة 

  

 43

  المجموع  الدكتوراة الماجستير الدبلوم البكالوريوس العام الجامعي

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

2010/2011 27629 1673 3411 888 33601 
 

  

  2011/2010 – 1980/1981أعداد طلبة البكالوريوس المسجلين للسنوات من ) 1.10.2(شكل 

  

  2011/2010 – 1980/1981المسجلين للسنوات من أعداد طلبة الدبلوم ) 2.10.2(شكل 
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  2011/2010 – 1980/1981أعداد طلبة الماجستير المسجلين للسنوات من ) 3.10.2(شكل 

  

  2011/2010 – 1994/1995أعداد طلبة الدكتوراة المسجلين للسنوات من من ) 2.10.4(شكل 
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  2010/2011 – 1980/1981 جلين للسنوات منالمس) كافة الدرجات العلمية(أعداد الطلبة ) 5.10.2(شكل 

  

  2010/2011النسب المئوية للطلبة المسجلين في جامعة اليرموك للعام  )6.10.2(شكل 
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  )2011–2000(تطور اعداد الخريجين حسب الدرجة العلمية والكلية للسنوات )  11.2(جدول 
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431555345715  35934003 4141 39324141 4143 28223817  درجــــــة البكالوريوس
 532612 427  347401 613 357 234 603 434 373  كليـــــــة العلــــــــوم

12221281 903  806832 929 929 980 813 842 679  كليـــــــة اآلداب
 988980 714  498566 657 657 714 823 657 368 كليـــــــة االقتصاد والعلوم االدارية

 966682 876  755845 975 975 981 1100 1059 832  كليـــــــة التربيــــــة
كليـــــــة الحجاوي للهندسة 

  التكنولوجية
106 146  198 187 254  254 224232  217 365391 

كليـــــــة الشريعة والدراسات 

  سالميةاإل
285 283  218 163 276  276 224267  261 274394 

 257321 173  138167 108 108 81 72 95 58  كليـــــــة التربيــــة الرياضيـــــة
 170166 108  11391 123 123 156 201 194 121  كليـــــــة القانــــــــــون

 210254 123  102 84 156 156 115 115 107 -  كليـــــــة الفنون الجميلــــــــة
كليـــــــة تكنولوجيا المعلومات 

  وعلوم الحاسوب
-  -  -  321 279  23 317386  398 425421 

 125203 115  114 87 27 27  - - - -  كليـــــــة اآلثار واألنثروبولوجيـــــــا
  10  -  -  - - - -  - - - -  م كلية اإلعال

 1094 869 1457  6831129 657 374 549 329 222 142  درجــــــة الدبلـــــــــوم
 281 388 374  255242 326 374 549 329 222 142  كليـــــــة التربيــــــة

تكنولوجيا المعلومات وعلوم 

  الحاسوب
-  -  -  -  -  331  428887  1083 481 813 

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

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

 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  واألنثروبولوجيـــــــاكلية األثار 
 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  كلية القانون 

 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  كلية الفنون الجميلة
 6 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  كليـــــــة التربيــــــة
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00

/
20

01
 

20
01

/
20

02
 

20
02

/
20

03
 

20
03

/
20

04
 

20
04

/
20

05
 

20
05

/
20

06
 

20
06

/
20

07
 20

08
/2

00
7

 20
08

/2
00

9
 

20
10

/
20

09
 

20
11

/
20

10
  

كليـــــــة الشريعة والدراسات 

  سالميةاإل
-  -  -  -  -  -  -  -  -  2 3 

كليـــــــة الحجاوي للهندسة 

  التكنولوجية
-  -  -  -  -  -  -  -  -  1 2 

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم 

  الحاسوب
-  -  -  -  -  -  -  -  -  1 -  

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

 914 854 786  739772 829 794 568 544 319450  درجــــــة الماجستيــــــر
 54 61 59  37 39 39 23 37 32 37 33  كليـــــــة العلــــــــوم

 142 110 99  127 78 128 97 72 91 71 52  كليـــــــة اآلداب
 110 89 85  72 75 91 68 51 47 34 20 اإلداريةكليـــــــة االقتصاد والعلوم 

 340 347 318  353344 306 224 231 258 215 165  كليـــــــة التربيــــــة
كليـــــــة الحجاوي للهندسة 

  التكنولوجية
-  -  -  39 244  97 37 37  25 23 27 

كليـــــــة الشريعة والدراسات 

  سالميةاإل
16 39  33  39 49  55 56 55  84 70 97 

 36 37 25  18 31 32 20 26 18 20 11  كليـــــــة التربيــــة الرياضيـــــة
 34 19 15  12 12 17 6 13 - - -  كليـــــــة القانــــــــــون

 8 15 21  17 6 - -  - - - -  الفنــون الجميلــةكليـــــــة 
لمعلومات كليـــــــة تكنولوجيا ا

  وعلوم الحاسوب
-  -  22  29 30  32 34 27  41 50 46 

 20 33 14  26 18 32 33 31 43 34 22  كليـــــــة اآلثار واألنثروبولوجيـــــــا

 150 177 158  128 81 84 69  71 34 16 8  درجــــــة الدكتــــــوراة
 30 31 33  24 25 33 34 37 28 16 8  كليـــــــة اآلداب

 82 106 89  79 35 36 24 34 6 - -  ـة التربيــــــةكليــــــ
كليـــــــة الشريعة والدراسات 

  سالميةاإل
-  -  -  -  11  15 21 25  36 40 38 

 671674507911  50966032 5711 51205378 5050 32914505  المجمـــــــوع
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  )2011 - 2000(أعداد خريجي درجة البكالوريوس للسنوات من ) 2.11.1(شكل 

  

  )2011 – 2000(للسنوات من العالي أعداد خريجي درجة الدبلوم ) 2.11.2(شكل 
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  )2011 – 2000(أعداد خريجي درجة الدبلوم للسنوات من ) 2.11.3(شكل 

  

  )2011 – 2000(أعداد خريجي درجة الماجستير للسنوات من ) 2.11.4(شكل 
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  )2011 – 2000(من  أعداد خريجي درجة الدكتوراة للسنوات) 2.11.5(شكل 

  

  )2011 – 2000(أعداد الخريجين لجميع الدرجات العلمية للسنوات من ) 2.11.6(شكل 

  

  2010/2011النسب المئوية للطلبة الخريجين من جامعة اليرموك للعام ) 7.11.2(شكل 



 

51 
 

  

  

  

  

  

  

  الثالثالباب 

  الهيئة التدريسية
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  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

معة، والثاني ايفاد اعداد كبيرة من المبعوثين الذين يتم انتقاؤهم الداخل والخارج لتعيينها في الجا

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(الجامعة  سيسأالتدريس في السنة االولى لت

معظمهم من حملة الجنسية  2010/2011في عام  )922(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 ، يرة من المبعوثين سنوياوسياسة الجامعة في إيفاد أعداد كب

  .هيئة التدريس في الجامعة بتوزيعاتهم المختلفة

  هيئة التدريس أعداد أعضاء: والأ

موزعين  من مختلف الرتب األكاديمية) 922(الهيئة التدريسية في الجامعة  أعضاءبلغ مجموع 

  :على النحو اآلتيعلى وحدات الجامعة االكاديمية المختلفة، 

  كاديميةهيئة التدريس حسب الوحدة التنظيمية والرتبة األ أعضاء )1.3(دول ـج

  الوحدة التنظيمية
  استاذ

استاذ

 مشارك

استاذ

 مساعد
  مدرس

مساعد 

  تدريس
  المجموع

 6041333313180  كلية العلوم
 522343201139  كلية االداب

 21121028071 كلية االقتصاد والعلوم االدارية
 5242015064 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 313234182117  كلية التربية
 1817287171 كلية الشريعة والدراسات االسالمية

 81399140  كلية التربية الرياضية
 710123032  كلية القانون

 381721352  كلية الفنون الجميلة
 88139038  اآلثار واالنثروبولوجياكلية 

 016209  كلية السياحة والفنادق
كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم

 60 1 34 18 4 3  الحاسوب
 5365221  كلية االعالم
 02620028  مركز اللغات

  922  24 224 255 198 221  المجموع
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  الوحدات األكاديمية في الجامعةتوزيع أعضاء هيئة التدريس على  )1.1.3(شكل 

  

  

  

  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

  903  24  222  249  194  214  نيارد
98% 

 %2  19 0 2 6 4 7  غير اردني
 %100  922 24 224 255 198 221  المجموع

  

  هيئة التدريس حسب الجنس أعضاء )3.3(جدول 

  المجموع  انثى  ذكر  الوحدة التنظيمية

 180 34 146  كلية العلوم
 139 31 108  كلية االداب

 71 21 50  كلية االقتصاد والعلوم االدارية
 64 7 57  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 117 21 96  كلية التربية
 71 10 61  كلية الشريعة والدراسات االسالمية

 40 6 34  كلية التربية الرياضية
 32 4 28  كلية القانون

 52 11 41  كلية الفنون الجميلة
 38 4 34  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

 9 2 7  كلية السياحة والفنادق
 60 27 33  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 21 1 20  كلية االعالم
 28 14 14  مركز اللغات

 922 193 729  المجموع
%21100% 79%  النسبة المئوية  
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  توزيع أعضاء هيئة التدريس على الوحدات األكاديمية حسب الجنس )1.3.3(شكل 

  

  الذكور واألناثأعضاء الهيئة التدريسية النسب المئوية ألعداد  )2.3.3(شكل 
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  االجازة واالعارة واالنتداب: ثانيا

عضوا ) 157(و انتداب أعارة إو أجازة إهيئة التدريس الذين حصلوا على  أعضاءبلغ عدد 

  .2010/2011خالل العام الجامعي 

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

  ب الوحدة االكاديميةحس

  انتداب  اعارة  الوحدة التنظيمية
بدون 

  راتب

تفرغ 

  علمي
  المجموع

  37 11 19 5 2  كلية العلوم

  18 7 10 0 1  كلية االداب

  14 2 8 1 3  كلية االقتصاد والعلوم االدارية

  15 9 5 0 1  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

  23 5 14 0 4  كلية التربية

  15 5 5 2 3  والدراسات االسالمية كلية الشريعة

  6 2 4 0 0  كلية الفنون الجميلة

  4 3 0 1 0  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

  0 0 0 0 0  كلية السياحة والفنادق

  5 3 2 0 0  كلية التربية الرياضية

  8 4 4 0 0  كلية القانون

  6 1 5 0 0  كلية تكنولوجيا المعلومات

  3 0 3 0 0  كلية االعالم

  3 0 3 0 0  ز اللغاتمرك

 157 52 82 9 14  المجموع

  

  )2010/2011- 76/77( هيئة التدريس في الجامعة لالعوام الدراسية أعضاءتطور عدد  )5.3(جدول

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  
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استاذ   استاذ  المجموع  العام الجامعي

  مشارك

استاذ 

  مساعد

محاضر   مدرس

  متفرغ

مساعد 

  تدريس

1980/1981  225 11 15 113 18 18  50  

1981/1982  312 15 24 172 20 28  53  

1982/1983  394 16 38 225 27 21  67  

1983/1984  478 25 51 249 44 35  74  

1984/1985  505 25 55 276 46 38  65  

1985/1986  578 24 74 290 53 52  85  

1986/1987  457 20 65 233 41 35  63  

1987/1988  475 16 84 224 39 46  66  

1988/1989  492 25 92 228 34 47  66  

1989/1990  525 26 128 199 56 46  70  

1990/1991  535 27 143 191 64 45  65  

1991/1992  583 39 145 182 64 81  72  

1992/1993  616 63 166 246 70 0  71  

1993/1994  633 71 166 229 68 19  80  

1994/1995  640 77 161 230 75 24  73  

1995/1996  664 81 166 237 76 31  73  

1996/1997  676 96 171 231 84 34  60  

1997/1998  663 103 170 208 86 41  55  

1998/1999  657 108 164 203 90 44  48  

1999/2000  665 119 169 190 88 47  52  

2000/2001  673 126 173 188 89 42  55  

2001/2002  705 159 166 184 97 50  57  

2002/2003  727 170 166 187 101 41  60  

2003/2004  762 183 164 204 112 33  66  

2004/2005  755 196 162 208 123 0  66  

2005/2006  808 223 184 201 131 0  69  

2006/2007  772 211 202 178 119 0  62  

2007/2008  760 203 202 108 127 162  58  

2008/2009  749 208 197 159 123 9  53  

2009/2010 833 218 200 221 164 0  30  

2010/2011  922 221 198 255 224 0  24  
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  )2010/2011 - 1982/1983(عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لألعوام الدراسية  )5.3(شكل 

  

  ميوالمؤهل العلئة التدريس ومساعدي التدريس حسب الكليات هي أعضاءتوزيع   )6.3(جدول 

  الكلية
 المؤهل العلمي

  المجموع
  بكالوريوس ماجستير دكتوراة

 134424180  كلية العلوم
 119191139  كلية االداب

 28071 43 كلية االقتصاد والعلوم االدارية
 15064 49 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 190117 98  ة التربيةكلي
 7171 63 كلية الشريعة والدراسات االسالمية

 9140 30 كلية التربية الرياضية
 3032 29  كلية القانون

 21252 28 كلية الفنون الجميلة
 9038 29 كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

 209 7 كلية السياحة والفنادق
 34060 25 م الحاسوبكلية تكنولوجيا المعلومات وعلو

 6121 14  كلية االعالم
 20028 8  مركز اللغات

 23610922**676  المجموع
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  .عضو هيئة تدريس من حملة درجة الماجستير تم تعيينهم لغاية االبتعاث للحصول على درجة الدكتوراه) 40(** 

  

  ة العلميةحسب الدرج توزيع أعضاء هيئة التدريس ومساعدي التدريس )6.3(شكل 

  

  الترقيات العلمية: ثالثا

عضوا موزعين على النحو المبين ) 39(هيئة التدريس  الذين تمت ترقيتهم  أعضاءبلغ عدد 

  ):7.3(في الجدول 

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

  31/8/2011رقيتهم حتى تاريخ تمت ت

  العدد  الكلية

 7  كلية العلوم
 1  كلية اآلداب

 1  كلية االقتصاد والعلوم االدارية
 1  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 7  كلية التربية
 9  كلية الشريعة والدراسات االسالمية

 3  كلية القانون
 1  الفنون الجميلةكلية 

 1  كلية التربية الرياضية
 1  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 3  كلية اآلثار واألنثروبولوجيا
 1  االعالمكلية 

 3  مركز اللغات
 39  المجموع
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  التعيينات: رابعا

لى النحو المبين في عضو هيئة تدريس في مختلف الكليات وع) 134(فقد عين في الجامعة 

  : )8.3(الجدول 

  2010/2011هيئة التدريس المعينين في الجامعة للعام الجامعي  أعضاء )8.3(جدول 

  العدد  الكلية

 33  كلية العلوم

 9  كلية االداب
 6  كلية االقتصاد والعلوم االدارية

 11  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 14  كلية التربية

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

 15  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 9  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا
 5  كلية السياحة والفنادق

 8  كلية الفنون الجميلة
 2  االعالمكلية 

 5  مركز اللغات
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  البعثات: خامسًا 

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

صات التي تحتاجها الجامعة ويتم اختيارهم وفق للحصول على المؤهالت الجامعية في التخص

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

  :اآلتي )9.3(مبعوثًا موزعين على الوحدات األكاديمية المبينة في جدول  )83( 31/8/2011

 /الكلية وراة موزعين حسبالدكتأو الماجستير المبعوثين للحصول على درجة  )9.3(جدول 

  31/8/2011التخصص حتى 

  العدد  التخصص  الكلية

لة
مي

ج
 ال

ن
نو
لف
ا

  

  1  الفن المعاصر

  2  الموسيقا

  1  مونتاج سينمائي وتلفزيوني

  1آلة الناي 

  2  تصميم الجرافيك 

  1 آلة العود 

  1  تصميم داخلي

ية
ج
لو
نو
تك
 ال

سة
د
هن
لل
ي 

او
ج
ح
ال

  
Microsensors & Systems 1  

 5 هندسة الحاسبات 
 1 هندسة تكنولوجيا االنترنت

 1  الكترونيات القوى وقيادة اآلالت

Biomedical Engineering 1 
 1  معلوماتية طبية 
  1  النظم الموزعة

  1  المعلوماتية الحيوية
  1  أمن المعلومات 
  1  معالجة الصور 

  1  الطاقة المتجددة/ القوى الكهربائية 
  1  سة االتصاالتهند

ب
دا
آل
ا

 

 1 علم األدلة والبرجماتية
 1  أدب فرنسي

 1  تاريخ األندلس اإلقتصادي
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  العدد  التخصص  الكلية

 2  الترجمة التحريرية
 1  الخرائط والصور الجوية

 1  اإلستشعار عن بعد
 1  الترجمة
 2  اللغويات

ب
دا
آل
ا

 

  Sociolinguistics 1لغويات اجتماعية 

  Literary Criticism 2النقد األدبي 

األدب االنجليزي من البدايات وحتى عصر 

  النهضة

1  

  2  )بريطاني وأمريكي: (النثر مابعد الحداثة

  1  الخدمة االجتماعية

  1  نظم معلوماتية جغرافية 

  1  أدب ونقد/ األدب االنجليزي 

  1  اللغة العربية وآدابها
د 

صا
قت
إل
ا

م 
لو

لع
وا

ية
ار
إلد

ا
  

  2 إدارة األعمال

  2  التسويق

  2  العلوم المالية والمصرفية 

ب
سو

حا
 ال

وم
عل

 و
ت
ما
لو

مع
 ال

يا
ج
لو
نو
تك

 
 I

T
 

Data Mining & Database 1  

  1  الذكاء اإلصطناعي

  1  تحليل وتصميم الخوارزميات

  1  نظم الوسائط المتعددة

Computer Netowrks 1  

  1  النظم الموزعة والشبكات

  2  جودة البرمجيات

  1  شبكات الحاسوب

  1  معلوماتية طبية

Information System 1  

ل ع ل و م 
 

  1 الكيمياء الحيوية
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  العدد  التخصص  الكلية

  1  تحليل البيانات التطبيقية/ اإلحصاء

  1  الكيمياء الغير عضوية 

  1  رياضيات تطبيقية

  1  العالج اإلشعاعي/ الفيزياء

  1  المعلوماتية الحيوية

  1  الفيزياء النووية

ر 
ثا
آل
 ا

  1  لسياحيإدارة التراث ا

  1  التنمية السياحية اإلقليمية

  1  صيانة التراث الحضاري

  1  اآلثار اإلسالمية 

  1  طرق التأريخ لآلثار

ة 
بي
تر
 ال

  1  مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها

  1  الطفولة المبكرة 

  1  تربية الطفل 

  2  الصحافة  اإلعالم

ة 
بي
تر
ال

ة 
ضي

يا
لر
  1  علم التدريب الرياضي  ا

  1  معدلة/ تربية رياضية خاصة 

  1  فسيولوجيا النشاط البدني 

  1  اإلعالم  الشريعة 

  83  المجموع الكلي

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 العلوم
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مبعوثًا للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه من مختلف ) 31(كما أوفدت الجامعة 

في الجدول موزعين على الوحدات األكاديمية المبينة  2010/2011الجامعات للعام الجامعي 

  : اآلتي

  الدرجة/ التخصص/ الكليةموزعين حسب  2010/2011المبعوثين في العام الجامعي ) 10.3(جدول 

 التخصص الكلية
 الدرجة

 العدد

 ةدكتورا ماجستير

 الفنون الجميلة

 1 0 1  مونتاج سينمائي وتلفزيوني
 1 1 0  آلة الناي

 2 0 2  تصميم الجرافيك
 1 1 0آلة العود 

ة 
س
د
هن
لل
ي 

او
ج
ح
ال

ية
ج
لو
نو
تك
ال

 

 1 1 0 المعلوماتية الحيوية
 1 1 0أمن المعلومات

 1 1 0 الطاقة المتجددة/ القوى الكهربائية
 1 0 1معالجة الصور

 011  هندسة طبية حيوية

ب
دا
آل
ا

 
 1 1 0 علم األدلة والبرجماتية

 01 1  أدب فرنسي
 1 1 0 تاريخ األندلس اإلقتصادي

 1 1 0  رجمة التحريريةالت

 1 1 0  الخرائط والصور الجوية

 1 1 0  اإلستشعار عن بعد

 1 1 0  الترجمة

 1 1 0  اللغويات

د 
صا

قت
إل
ا

م 
لو

لع
وا

ية
ار
إلد

ا
  

 1 0 1 إدارة األعمال

 2 0 2 التسويق

 1 1 0 تحليل البيانات التطبيقية/ اإلحصاء العلوم



 2011/  2010التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

 
66

 التخصص الكلية
 الدرجة

 العدد

 ةدكتورا ماجستير

  اآلثار و

 األنثربولوجيا

طرق / السياحي إدارة التراث

 1 1 0 التأريخ لآلثار

 1 0 1 اآلثار اإلسالمية

تكنولوجيا 

المعلومات وعلوم 

 الحاسوب

Data Mining & 
Database 0 1 1 

 1 1 0 الذكاء اإلصطناعي

 1 1 0 تحليل وتصميم الخوارزميات

 1 1 0  نظم الوسائط المتعددة

Computer Netowrks 0 1 1 

 1 1 0 شبكاتالنظم الموزعة وال

 1 1 0 علم التدريب الرياضي التربية الرياضية

 31 المجموع الكلي

فهو على  2010/2011تم ايفادهم خالل العام الجامعي أما فيما يتعلق بتوزيع المبعوثين  الذين 

 :النحو االتي

 دالعد البلــد

 22الواليات المتحدة األمريكية
 1فرنسا
 1ألمانيا
 1إسبانيا

 2كندا
 1  الدنمارك
 1استراليا

 2  مصر
 31 المجموع

  



 

 

  

  

  

  

  

  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 )  1744( 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 

  209 )الخ.... 

  120 )الصيانة واإلنتاج والدائرة الهندسية( والحرفية  مجموعة الوظائف الهندسية
  172 )المدرسة النموذجية( مجموعة الوظائف التعليمية 

  48 مجموعة وظائف األمن الجامعي
  465 )تغذية، نقل، زراعة، نظافة، عامل مكتب( مجموعة الوظائف الخدمية 

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

  730 )أعاله

  1744  المجمــــــــــــــوع
  

   
  .موزعون حسب طبيعة الوظائف اإلداريين والفنيينالعاملون من : )1.4(شكل 
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  .حسب صفة التعيين اإلداريين والفنيينالعاملون من : )4.2(جدول 

  العدد  صفة التعيين

  854  المصنفون
  337  المقطوع

  252  العقود
  301  ستخدمونالم

  1744  المجموع
  

  

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

  حسب صفة التعيين اإلداريين والفنيينتوزيع العاملين من 

مســتخدما، ) 301(اذا اســتثنينا فئــة المســتخدمين ممــن يعملــون بالمياومــة، والــذين يبلــغ عــددهم 

مصنفا او بالراتـب  (عامال في الخدمة ) 1443( اإلداريين والفنيين يبلغ عدد العاملين في الجامعة من

  :والجدول التالي يبين توزيعاتهم حسب الوحدة والدرجة والفئة) بالعقودأو  المقطوع

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

2010/2011  

  الوحدة/  )الفئة(الدرجة 

  )المقطوع(الفئات   ) المصنفون والعقود(الدرجات 

وع
جم
الم

لى  
أو

نية  
ثا

لثة  
ثا

عة  
راب

سة  
خام

سة 
ساد

  

لى
أو

نية  
ثا

لثة  
ثا

عة  
راب

  

  7  0  0  2  1  0  0  0  1  2  1  اتحاد الجامعات العربية
  57  0  1  1  0  2  0  24  16  11  2  الدائرة المالية

  14  0  0  1  0  0  1  6  2  2  2  الدائرة الهندسية
  171  1  3  2  0  1  1  94  46  18  5  لمدرسة النموذجيةا

  9  0  1  0  0  1  1  4  0  2  0  المرآز األردني للتصميم
  48  3  3  31  3  0  0  1  6  1  0  دائرة األمن الجامعي
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  الوحدة/  )الفئة(الدرجة 

  )المقطوع(الفئات   ) المصنفون والعقود(الدرجات 
وع
جم
الم

لى  
أو

نية  
ثا

لثة  
ثا

عة  
راب

سة  
خام

سة 
ساد

  

لى
أو

نية  
ثا

لثة  
ثا

عة  
راب

  

  92  30  16  8  8  2  1  14  7  3  3  دائرة اإلنتاج والصيانة والتدريب
  10  1  0  0  0  1  1  0  0  6  1  دائرة التنمية والتخطيط
  159  25  62  24  11  4  0  14  8  7  4  دائرة الخدمات العامة

  7  0  0  0  0  0  0  0  4  2  1  دائرة الرقابة اإلدارية والمالية
  9  1  0  0  0  0  1  5  1  1  0  دائرة الشؤون القانونية

  9  0  0  0  0  0  0  3  3  0  3  دائرة العطاءات

  29  4  4  2  0  1  2  5  1  9  1  دائرة العالقات العامة

  50  0  0  1  0 11  1  14  4  16  3  لدائرة القبول والتسجي
  55  6  3  2  0 10  3  12  8  8  4  اللوازمدائرة 
  64  2  5  2  0 11  7  24  3  8  2  الموارد البشريةدائرة 

  38  6  4  3  1  1  5  5  5  7  1  دائرة رئاسة الجامعة
  81  2  0  6  0 10  1  33  9  15  5  المكتبةدائرة 

صندوق االستثمار لجامعة 
  4  0  0  0  0  1  1  0  0  2  0  اليرموك

عمادة البحث العلمي والدراسات 
  23  1  0  0  0  3  2  8  5  4  0  العليا

  76  2  2  5  0  6  2  15  16  22  6  عمادة شؤون الطلبة
  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  آرسي اليونسكو

  29  1  0  3  0  3  2  5  6  9  0  االثار واالنثروبولوجياآلية 
  26  1  0  2  0  3  4  10  4  2  0  االدابآلية 
  24  1  0  1  0  2  1  11  5  3  0  العالمآلية ا
  19  0  3  1  0  1  2  5  3  4  0  االقتصاد والعلوم االداريةآلية 
  17  1  2  0  0  3  0  5  3  3  0  التربيةآلية 
  24  1  3  1  0  1  0  4  9  5  0  التربية الرياضيةآلية 

  52  0  3  1  0  1  5  24  8  9  1 آلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
  2  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  السياحة والفنادقآلية 
  16  0  0  2  0  1  0  9  4  0  0 الشريعة والدراسات االسالميةية آل

  60  1  1  2  2  3  3  17  12  10  9  العلومآلية 
  21  0  2  1  0  0  1  8  4  5  0  الفنون الجميلةآلية 
  12  0  0  2  0  2  3  2  1  2  0  القانونآلية 

آلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم 
  42  0  0  2  0  0  5  22  12  0  1  الحاسوب

ة لدراسات مرآز االميرة بسم
  2  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  المراة االردنية

  52  1  1  2  0  1  0  27  9  11  0  مرآز الحاسب والمعلومات
  6  0  0  0  0  1  0  1  3  1  0  مرآز اللغات
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  الوحدة/  )الفئة(الدرجة 

  )المقطوع(الفئات   ) المصنفون والعقود(الدرجات 
وع
جم
الم

لى  
أو

نية  
ثا

لثة  
ثا

عة  
راب

سة  
خام

سة 
ساد

  

لى
أو

نية  
ثا

لثة  
ثا

عة  
راب

  

مرآز الملكة رانيا للدراسات 
  11  1  0  0  0  1  2  1  2  3  1  األردنية

  2  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  مرآز النطق والسمع
الهيئة مرآز تطوير أداء أعضاء 

  5  0  0  0  0  0  1  2  1  1  0  التدريسية

  5  1  0  0  0  0  0  2  1  1  0مرآز دراسات الالجئين والنازحين
مرآز العلوم الفيزيائية النظرية 

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

  2  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  وحدة المشاريع الخارجية
 1443  92 120 110  26 88  60 439 236 216 56  المجموع

   ) 301(ال تشمل هذه االعداد المستخدمين في الجامعة البالغ عددهم * 

  

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

  

  .طلب عمل لمختلف الوحدات في الجامعة1243) (قـُدم  :طلبات العمل 
  .معة المختلفةإداريا وفنيا في وحدات الجاموظفًا  152)  (تم تعيين : التعــــــــيين 
 .موظفا في وحدات الجامعة المختلفة)  220(تم ترفيع : الترفيعــــات 
 .موظفا)  122(تم قبول استقالة وانتهاء خدمة : االستقــاالت 
 .موظفا بين وحدات الجامعة المختلفة)  82(تم نقل : النقــــــــــل 
  .موظفا زيادة سنوية)  1111(تم منح : الزيادات السنوية 
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  2010/2011للعام الجامعي  حسب الوحدة اإلداريين والفنيينأعداد العاملين في الجامعة من ): 2.3.4(ل شك
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  الباب الخامس

 البحث العلمي والنشر
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  البحث العلمي والنشر

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

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

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

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 ماليـــة لتضـــمن تنفيـــذ السياســـات الكفيلـــة بتحقيـــق  وتخصـــص الجامعـــة فـــي موازنتهـــا مبـــ 

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

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

  .العلمية لتكون وعاًء للمعرفة

) 44(فقـد تـم دعـم      ،2010/2011لعـام الجـامعي   ل م المشـاريع العلميـة  فعلى صـعيد دعـ  

كما أن .  مائه وخمسة وستين  الفًا وتسعمائة وثمان واربعين دينارًا) 165,948(مشروعا بمبلغ 

) 148,695(صندوق دعم البحـث العلمـي بمبلـغ    من  لستة مشاريع الجامعة قد حصلت على دعم 

ائه وخمسـة وتسـعين دينـارًا، ودعـم لمشـروع مـن الوكالـة االسـبانية         مائه وثمان واربعـين الفـًا وسـتم   

اثنـــى عشـــر الـــف دينـــارًا،  ودعـــم  لمشـــروعين مـــن المركـــز    (12,000)للتعـــاون  الـــدولي بمبلـــغ 

مائــه وتســعة واربعــين الفــًا ودعــم ألربعــة مشــاريع  مــن         (149,000)السويســري للــزالزل بمبلــغ   

خمســــة ماليــــين  (5,781,755)بمبلــــغ   (FP7)و  ENPIو  Tempusاالتحــــاد االوروبــــي 

وســبعمائه وواحــد وثمــانين الفــًا وســبعمائه وخمســة وخمســين دينــارًا ودعــم لمشــروع  مــن جامعــة    

  .اربعة اآلف ومائه واربعة دنانير (4,104)ميسوري بمبلغ 

النشر العلمي فإن عمادة البحث العلمي والدراسـات العليـا تواصـل مسـيرتها     على صعيد أما 

نشــر فــي مجــالت علميــة   لبلــت لُق بحثــًا) 12(ســاهمت فــي نفقــات نشــر   فقــد تعضــيده، فــي دعمــه و

العلـوم  : فضـًال عمـا نشـر فـي مجلـة أبحـاث اليرمـوك التـي تصـدرها الجامعـة فـي سلسـلتين             ، عالمية

والمجالت الوطنية فـي جامعـة اليرمـوك بـدعم     اإلنسانية واإلجتماعية، والعلوم األساسية والهندسية، 

المجلــة األردنيــة فــي العلــوم التربويــة، المجلــة األردنيــة فــي    : البحــث العلمــي هــي مــن صــندوق دعــم  

المجلة األردنية للرياضـيات واإلحصـاء والمجلـة األردنيـة للفنـون والمجلـة األردنيـة للغـات         و الكيمياء

 اربعــة وعشــرون) 24(وقــد بلغــت األعــداد الصــادرة  . الحديثــة وآدابهــا والمجلــة األردنيــة للفيزيــاء  

بحثـا وقبـل للنشـر فيهـا     ) 377(وبلغ عدد البحوث المقدمة إلى المجـالت العلميـة المـذكورة     عددًا،

  .بحثا) 84(
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  2010/2011البحث العلمي في جامعة اليرموك للعام الجامعي : أوال

 مشـــــروعًا بمبلـــــغ) 44( بلـــــغ عـــــدد مشـــــروعات البحـــــث العلمـــــي المدعومـــــة مـــــن الجامعـــــة  -1

ويوضـح الجـدول   . تسعمائة وثمان واربعين دينـاراً مائه وخمسة وستين  الفًا و) 165,948(

  :المركز، ومقدار الدعم/ توزيعها حسب الكلية التالي

 
/ مشروعات البحث العلمي المدعومة من جامعة اليرموك ومقدار دعمها موزعًا حسب الكلية )1.5(جدول 

  2010/2011المركز لعام 

  المركز/ الكلية 

عدد

 المشاريع

التي يقل 

الدعم فيها 

 ن مائةع

 وخمسين

  دينار

مقدار 
  الدعم

عدد

 المشاريع

التي يزيد 

الدعم فيها 

على مائة 

وخمسين 

  دينار

مقدار 
  الدعم

  المجمـــــوع

عدد 

  المشاريع

مقدار الدعم 
  بالدينار

 118578 16 118131 13 447 3 كلية العلوم
 2745 9 1640 1 1105 8 كلية اآلداب
 587 4 0 0 587 4  كلية التربية

كلية الحجاوي للهندسة 

 التكنولوجية
0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
 110 2 0 0 110 2 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 0 0 0 0 0 0 كلية القانون
 0 0 0 0 0 0 كلية الفنون الجميلة

 43177 9 42768 6 409 3 كلية اآلثار واإلنثروبولوجيا
ة التربية الرياضيةكلي  0 0 0 0 0 0 

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم

 الحاسوب
0 0 1 360 1 360 

 391 3 0 0 391 3 كلية االعالم
مركز الملكة رانيا للدراسات

 األردنية وخدمة المجتمع
0 0 0 0 0 0 

مركز دراسات الالجئين والنازحين

 والهجرة القسرية
0 0 0 0 0 0 

لنظرية والتطبيقيةمركز الفيزياء ا  0 0 0 0 0 0 
 165948 44 162899 21 3049 23 المجمــــــوع
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  البحث العلمي مشاريعدعم جامعة اليرموك ل): 1.5(شكل 

  

بمبلغ مقداره  مشروعًا) 14(جية بلغ عدد مشروعات البحث العلمي المدعومة من جهات خار -2

.                    ستة ماليين وخمسة وتسعون الفًا وخمسمائه واربعة وخمسون دينارًا  )6,095,554(

  
  

  2010/2011البحث العلمي المدعومة من جهات خارجية في جامعة اليرموك لعام  مشاريع )2.5(جدول 

  مركز/ الكلية
عدد 

  المشروعات

مقدار الدعم 

  بالدينار
  جهة الدعم

 3,154,812.00  4  العلوم

  )1(الوكالة االسبانية للتعاون الدولي   -
  )2(المركز السويسري للزالزل  -
  )FP7 )1االتحاد االوروبي  -
  )Erasmus Munds )1االتحاد االوروبي  -

 صندوق دعم البحث  - 66,798.00 3  اآلداب

 987,486.00 2  الحجاوي
  )Tempus )1اد االوروبي االتح -
  )1(صندوق دعم البحث العلمي  -

 1,864,580.00 4  اآلثار
  )1(جامعة ميسوري  -
  )ENPI )2االتحاد االوروبي  -
  )1(صندوق دعم البحث العلمي  -

  صندوق دعم البحث العلمي - 21,878,00 1 تكنولوجيا المعلومات

   6,095,554 14  المجموع

 .)2( بلغ عدد مشروعات البحث العلمي المشتركة بين الجامعة ومؤسسات عالمية -3
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 2010/2011مشروعات البحث العلمي المشترآة بين جامعة اليرموك ومؤسسات عالمية لعام  )3.5(جدول 

  الكلية/الجهة
عدد 

  المشاريع

مساهمة 

  الجامعة

مساهمة 

الجهة 

  المشاركة

مقدار الدعم 

  بالدينار

 22,000 17,000 5000 1  كلية العلوم/ رموك والوكالة االسبانيةالي
 5,664.00 4,104  1560 1  كلية اآلثار/اليرموك وجامعة ميسوري
  27,664 21,104  6560 2  المجموع

  

في جامعة اليرموك خالل العام يبين الجدول التالي إجمالي دعم مشاريع البحث العلمي  )4.5(جدول 

2010/2011  

  مقدار الدعم بالدينار  جهة الدعم

 165,948  جامعة اليرموك
 6,095,554  جهات خارجية

 27,664  جامعة اليرموك وجهات خارجية
 6,289,166  المجموع

  

  
 البحث العلمي في جامعة اليرموك بالنسب المئوية مشاريعتمويل  )3.5(شكل 
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مشروعات البحث العلمي وجهة ومقدار الدعم، وعدد البحوث المنشورة ومقدار مساهمة الجامعة  )5.5(جدول 
  2010/2011  -  2002/2003في دعم نشرها لألعوام 

  السنة

  مقدار دعمها  جهات دعم مشروعات البحث العلمي وعددها

مساهمة الجامعة 

في دعم نشر 

بحوث في مجالت 

  علمية عالمية

  دعم مشترك  جهات أخرى  معةالجا
مجموع 

المشروعات
مجموع الدعم

دد
ــــ
ــــ
لعـ

ا
  

مقدار الدعم

دد
ــــ
عـــ

مقدار ال

دد  الدعم
ــــ
عـــ

  مقدارال

دد  الدعم
ــــ
عــ
ال

 

مقدار 

  الدعم

2002/200312147732 -  -  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  

2009/201076123762113,060,7500 0 87 3,184,5128 919 
2010/201144 16594814 6,095,5542 27,66460 6,289,166121362 

  

  
خارجية للفترة من  تطور دعم مشروعات البحث العلمي من الجامعة ومن مصادر - ) 5.5(شكل 

2002/2003 -2010/2011  
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  2010/2011النشر العلمي في جامعة اليرموك للعام الجامعي : ثانيا

ــوالً ) 12(الجامعــة فــي دعــم نشــر    ســاهمت  ــًا مقب ــة محكمــة     بحث للنشــر فــي مجــالت علمي

 . ومصنفة دوليا

 نشرهاعدد البحوث المقبولة في مجالت عالمية ومساهمة الجامعة في دعم  )6.5(جدول  
  مقدار الدعم بالدينار  عدد البحوث  الكلية

  762 7  العلوم

  120 1  التربية

  240 2  تكنولوجيا المعلومات

  240 2  االقتصاد والعلوم االدارية

  1362 12  المجموع

  

  المجالت العلمية الصادرة عن جامعة اليرموك 

  2010/2011علمية في عام اصدارات الجامعة من المجالت ال

  2010/2011اإلصدارات خالل عام المجلة

المجلد السادس والعشرون العدد الثاني والثالـث والرابـع     العلوم اإلنسانية واإلجتماعية/ أبحاث اليرموك

  أ، ب، ج1والمجلد السابع والعشرون العدد 

  لعدد الثانيالمجلد التاسع عشر ا  العلوم األساسية والهندسية/ أبحاث اليرموك

المجلــد الســادس العــدد الثالــث والرابــع والمجلــد الســابع    المجلة األردنية في العلوم التربوية

  العدد االول والثاني

المجلد الخامس العدد الثالـث والرابـع والمجلـد السـادس       المجلة األردنية في الكيمياء

  العدد االول والثاني

  المجلة األردنية للرياضيات واالحصاء
جلد الثالث العدد الثاني والثالث والمجلد الرابع الم

  العدد االول والثاني

  المجلد الثاني العدد االول والثاني  المجلة األردنية للغات الحديثة وآدابها

  المجلد الثالث العدد الثاني والمجلد الرابع العدد االول  المجلة األردنية للفيزياء

  ث العدد الثانيالمجلد الثال  المجلة األردنية للفنون

 24  المجموع

  



 

 

  

  

  

  

  

  الباب السادس

 المراكز العلمية
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  المراكز العلمية

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

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

  . ت والندوات وشتى الدراساتالتعليمية والتدريبية، وعقد المؤتمرا

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

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

ظمها هذه المراكز، وفيما يلي أهم والتبرعات والمنح، وااليرادات التي تتأتى من النشاطات التي تن

  .2010/2011نشاطات المراكز في جامعة اليرموك خالل العام الجامعي 

  

  مركز اللغات: أوال

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

والدكتوراة عضو هيئة تدريس من حملة الماجستير ) 28(ويعمل في المركز  ،برئاسة الجامعة

  .العربية للناطقين بغيرهااللغة متخصصين في تدريس اللغة اإلنجليزية و

   

  :المهام التي يقوم بها المركز

  :برامج اللغة اإلنجليزيـــة  - أ 

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

  . لمستوياتهم ونتائجهم ا وفقًامأحدهاإلجبارية في اللغة اإلنجليزية قد يعفى الطلبة من 

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

 .في اللغة اإلنجليزية وإكسابهم مهارات مختلفة
 :طرح المساقات اإلجبارية اآلتية في اللغة اإلنجليزية )3(

  .تدراكياس/ مهارات اللغة اإلنجليزية ) 99ز .ل(مساق    -

  ).1(مهارات اللغة اإلنجليزية  )أ100ز .ل(مساق    -

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

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

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

  :وهي) والماجستير

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

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

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

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

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

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

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

 . اللغة العربية لألجانب في األردن
 .برنامج اللغة العربية للدبلوماسيين .2
 برامج اللغة العربية للطلبة الماليزيين بالتعاون مع عدد من الجامعات في ماليزيا  .3
 .بالتعاون مع جامعات هذين البلدين في كوريا وتايوانبرامج اللغة العربية للطلبة  .4
القادمين من جامعات أمريكية أخرى مثل جامعة رتشموند  برامج اللغة العربية للطلبة .5

أريزونا وجامعة تكساس الباسو وجامعة وجامعة  CETوجامعة مينسوتا ومؤسسة 

 .مسيسبي
   

  :حوسبـــة االمتحانــات -ج

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

المساقات  جميع امتحانات، كما قام المركز بحوسبة )Online(بحيث أصبح ينعقد 

المطروحة لدية لطلبة البكالوريوس وذلك من أجل ضمان سرعة استخراج النتائج للطلبة 

  . والحياد التام في قياس أداء الطلبة وتقويم تحصيلهم

واإلشراف علية للطلبة المقبولين في برنامج الدراسات ) TOEFL(ن التوفل عقد امتحا -د

  .العليا في الجامعة الجامعات األردنية

عقد االمتحان الدولي للغة الفرنسية واإلشراف علية للطلبة المقبولين في برنامج الدراسات  - هـ

  . العليا في الجامعات األردنية

  .ليزية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلميعقد االمتحان الوزاري للغة االنج -و

  

  :تطلعــات مستقبليــة

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

  .جامعات من مختللف دول العالم

صول على درجة للح) حملة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية(ابتعاث أعداد من الطلبة . 2

الماجستير في تدريس اللغة اإلنجليزية ويمكن االستفادة من االتفاقيات الثقافية بين الجامعة 

   .والجامعات األخرى لهذه الغاية
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  مركز العلوم الفيزيائية النظرية والتطبيقية : ثانيًا

ي مجالي بمهمام دعم البحث العلمي ف ةيضطلع مركز العلوم الفيزيائية النظرية والتطبيقي

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

  .2010/2011خالل السنة األكاديمية 

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

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

 .الرسم
ائص استضافة الطالبة سلمي الطاهري من تونس لعمل حسابات جديدة لدراسة الخص -

التركيبية والحرارية واالنتقال الطوري تحت تأثير ضغط عالي ودرجة حرارة عاليه مع األستاذ 

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

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

 .الجزائر لعمل قياسات بحثية بالتعاون مع األستاذ الدكتور إبراهيم عودة
في تهيئة مختبر الحاسوب التابع للمركز لمساعدة طلبة الدراسات العليا من قسم الفيزياء  -

 .عملهم
  

  

  -:مجاالت البحث

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

المجاالت النظرية والتطبيقية في الفيزياء، وبشكل خاص في مجاالت المغناطيسة وعلوم المواد 

  .وبية وفيزياء البالزمافائقة الموصلية والتقنيات النووية في الدراسات البيئية والفيزياء الحاس

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

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

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

  .تحوي مكتبة الفيزياء الحاسوبية على برامج متقدمة. ولدية مكتبة الكترونية
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  مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية : ثالثًا

كما  ،يتولى المركز مهمة تنمية الوعي بالقضايا التي تواجه الالجئين والنازحين في العالم

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

  .االبحاث في هذا المجال

  

  :االنجازات:  أوًال 

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

" تماعيةالمساقات اإلنسانية واالج"كمساق اختياري جامعة ضمن مجموعة ) والنازحون

  .2011/2012ليصار إلى طرحه مع بداية العام الدراسي القادم 

نية العراقيين المقيمين في األردن نحو العودة إلى العراق أو (فرغ المركز من تنفيذ دراسة  -

، وذلك بتمويل من المنظمة الدولية للهجرة، ويخطط المركز )إعادة التوطين في بلد ثالث

 .د لقاء علمي إلشهار نتائج هذه الدراسةوبالتنسيق مع المنظمة إلى عق
حول الدراسات التطبيقية للهجرة  CARIMشارك مدير المركز في اللقاء الذي نظمه مركز  -

: من خالل ورقة بعنوان) 2010تشرين أول  19- 18(ايطاليا / الدولية في فلورنس

"Gender and Migration in and from Jordan. " 
قضايا الالجئين وحقوق اإلنسان "من المركز في ندوة  شاركت السيدة منار مارديني -

 التي نظمها المركز الوطني لحقوق اإلنسان في اربد " غير الحكومية في األردن تللمنظما

 ).2011حزيران  8- 7(
واقع "شارك مدير المركز في إطالق الدراسة التي نفذها المركز الوطني لحقوق اإلنسان  -

دراسة تقييميه : صحة والعمل في موازنات الحكومات األردنيةاإلنفاق على حقوق التعليم وال

 ).2011تموز  26( 2000-2010
 " الدور األردني في حفظ السالم العالمي ودعم قضايا الالجئين"نظم المركز ندوة بعنوان -

باحثًا ومختصًا،  15، ورعا الندوة وشارك فيها معالي وزير الخارجية و )2011تموز  5- 4(

 .جهات الحكومية والدولية الراعية لالجئينوممثلون عن ال
من " قانون العمل ومستجداته"شارك مدير المركز في الندوة التي عقدتها كلية القانون حول  -

  " سياسات سوق العمل األردني وإحالل العمالة الوافدة"خالل ورقة عمل بعنوان 

 ).2011آذار  15(
عض المختصين وصناع القرار تم تشكيل مجلس جديد للمركز، بحيث تشمل عضويته ب -

 .وممثلي المنظمات الدولية ذات االختصاص
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  2011/2012المؤتمرات والندوات والنشاطات العلمية المقترحة للعام 

  جديدالموعد ال  ـاطــــــالنش
التكلفة المقدرة 

  )دينار(

  300  6/12/2011الثالثاء   بالتعاون مع سالح الهندسة الملكي/ يوم األلغام األرضية. 1

  350  8/3/2012الثالثاء   معرض صور+ محاضرة : يوم المرأة الالجئة. 2

التبعات المختلفة للجوء وأعباؤها : ندوةمؤتمر أو . 3

قسم كلية القانون وبالتعاون مع (التنموية على الدول المضيفة 

  )العلوم السياسية بالجامعة

  3000  15/5/2012الثالثاء 

 معرض للمطبوعات+ ة محاضر: يوم الالجئ العالمي. 4
بالتعاون مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون (والصور

  )عمان/الالجئين 

  350  2012حزيران  20االثنين 

 
  

  مركز تطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية: رابعًا

في  2003/2002 جاء تأسيس مركز تطوير أداء الهيئة التدريسية في العام الجامعي 

البشرية كجزء من مشروع تطوير قطاع  بدعم من المركز الوطني لتنمية المواردجامعة اليرموك 

 ثمانية مراكز أسست في ثماني جامعات حكومية التعليم العالي وبتمويل من البنك الدولي وهو أحد

تخدم  بهدف تطوير األداء وتنمية المهارات وذلك من خالل عقد ورش تدريبية في المجاالت التي

  .يحقق رؤية ورسالة الجامعة ليمية والبحث العلمي وبماالعملية التع
 التدريسية من الورش ألعضاء الهيئة كثيرقام المركز وعلى مدى السنوات الماضية بعقد ال

وألساتذة المدرسة النموذجية شارك فيها المئات  في الجامعة وورش تدريبية للكوادر المساندة

هيئة ألعضاء هيئة التدريس حديثي التعيين في الت وقد توزعت هذه الورش إلى نوعين ورشة

بناًء على طلب واقتراح مجموعة من أعضاء هيئة التدريس أو  الجامعة والورش العامة التي تعقد

  .المركز كمبادرة من إدارة
كما ويتطلع المركز الى عقد برامج وورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس للعاملين في 

وغير الرسمية، إضافة الى التعاون في عقد مثل هذه الورش مع الجامعات األردنية الرسمية 

  .الجامعات العربية الشقيقة والصديقة

الصدارة  باإلضافة إلى الجانب التطويري والذي أحتل فيه مركز التطوير في جامعة اليرموك

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

يطرحها ونوعية هذه الورش  بعد مرور ثالث سنوات على تأسيسها من حيث عدد الورش التي

عدد من الورش في الجامعات األردنية  وعدد المشاركين فيها والتي بناًء عليها قام المركز بعقد

جامعة  كما أقام المركز ورشات في. التطبيقية مثل جامعة آل البيت وجامعة جرش وجامعة البلقاء

  .السعوديةالمملكة العربية ب ديلمون بالبحرين وجامعة أم القرى
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  :يضم المركز الوحدات التالية

 وهذه الوحدة مسؤولة عن استبانة تقييم أعضاء الهيئة: وحدة التحليل اإلحصائي -
 التدريسية والتي تم حوسبتها وأصبحت إلزامية بموجب قرار مجلس العمداء ويجري تطبيقها

  .ان الثاني من كل فصلبعد االمتح

، يعتبر المركز الجهة المسؤولة عن ملف ضمان الجودة في الجامعة: وحدة ضمان الجودة -

حيث يتطلع المركز الى تفعيل هذه الوحدة حتى تمارس عملها حيث عملت في السنوات 

 نائب الرئيس بمتابعة بناء الخطة االستراتيجية خالل مكتب األستاذ الدكتورالسابقة من 
االستراتيجية  جامعة حيث قام المركز ومن خالل اللجنة المشكلة لهذا الغرض بوضع الخطةلل

هيئة اعتماد  أنيط بالمركز مسئولية متابعة ملف االعتماد والتنسيق مع سبق وأن كما. للجامعة

  .مؤسسات التعليم العالي بهذا الخصوص
العالي وقد  لجامعة بالتنسيق مع التعليمكان المركز هو الجهة المسؤولة عن امتحان الكفاءة لطلبة ا

  .أشرف وبشكل مباشر على جميع االمتحانات التي عقدت في الجامعة

  

 يضم المركز إضافة إلى وحدة ضمان الجودة ووحدة التحليل اإلحصائي الستبانات الهيئة
 جهاز) 15( و )25(التدريسية، وحدة مختبرات الحاسوب حيث يوجد في المركز مختبرات بسعة 

المركز  كما يضم. لكال المختبرين ويجري فيهما عقد الورش التي تحتاج إلى مختبرات حاسوبية

  .أيضًا مختبرًا للوسائل التعليمية
ومن  رأسه نائب رئيس الجامعة ويضم في عضويته عدد من عمداء الكلياتي، للمركز مجلس ًاأخير

  .أعضاء هيئة التدريس في الجامعة إضافة إلى مدير المركز

  

  لعوائق والسلبيات التي يعاني منها المركزا

ضعف اإلقبال لدى أعضاء الهيئة التدريسية على الورش وحتى الذين يسجلون في الورش   -1

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

دادات الالزمة لهذه إلغاء بعض الورش نتيجة قلة عدد المشاركين بعد أن يكون قد قام باإلع

الغاية واإلعالن عنها حسب األصول واالتصال شخصيًا بمن سجلوا أسماءهم لغايات 

  . المشاركة

وال يناسب ) الطابق الرابع في مبنى التربية(مكان المركز عبارة عن ملحق لكلية التربية  -2

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

 .مكاتب كافية لطاقم المركز
هناك وحدة من وحدات المركز تسمى وحدة ضبط الجودة واالعتماد وغير مفعلة وال  -3

 .يوجد موظف لهذه الوحدة
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أجهزة التكييف والتبريد غير كافية وال تتناسب مع موقع المركز، كما تكثر شكاوى رواد  -4

 .المركز من التكييف صيفًا وشتاًء
موجودة في مختبرات المركز قديمة وال تتناسب مع هدف المركز أجهزة الحاسوب ال -5

 .الرئيسي وهو تطوير أعضاء الهيئة التدريسية وعمليات التقييم
هناك نقص في كادر المركز نظرًا لحجم العمل الذي يقوم به وكذلك يواجه المركز مشكلة  -6

ز أمرًا في نقص عدد المكاتب المخصصة مما يجعل تفعيل الوحدات التابعة للمرك

 .محدودًا
  

  التطلعات المستقبلية

االستمرار بتقديم المزيد من الفعاليات والبرامج التي تساهم في تحسين األداء التدريسي 

والبحثي لعضو هيئة التدريس، وذلك بالسعي لعقد ورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في 

اكز، إضافة الى السعي للتعاون مع الجامعات الرسمية والخاصة والتي ال يتوفر فيها مثل هذة المر

الدول العربية الشقيقة والصديقة لتقديم الورش والدورات المناسبة ألعضاء هيئة التدريس لديهم، 

حيث تم االتفاق مؤخرًا بين جامعة القصيم في المملكة العربية السعودية وجامعة اليرموك لتنفيذ 

  .2012صيم في بداية العام برنامج تدريبي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة الق

  

إلى  31/8/2010من تاريخ   م2010/2011 في العام الجامعيها المركز بالتي قام  والورش النشاطات

1/9/2011  

  ومعلمي المدرسة النموذجية ألعضاء هيئة التدريسورش التهيئة 

  عدد المشاركين الورشة  الرقم

1  
ن العام الجامعيللفصل األول مالتهيئة ألعضاء هيئة التدريس ورشة

  26/12/2010إلى  10/10/2010تاريخ  2010/2011
41  

2  
للفصل الثاني من العام الجامعيالتهيئة ألعضاء هيئة التدريس ورشة

  30/1/2011إلى  23/1/2011تاريخ  2010/2011
33  

3  
إلى  2/3/2011ريبية لمعلمي المدرسة النموذجية من تاريخ دت ورشة

20/3/2011   
42  

  

  

  

  

  

  



  2010/2011التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

  
92

وفق  6/6/2011إلى  24/11/2010من تاريخ  عضاء هيئة التدريسي عقدت ألالتوالنشاطات  ورشلا

  :البرنامج اآلتي

  عدد الحضور التاريخ/اليوم عنوان الورشة  الرقم

  24  24/11/2010  الورشة االرشادية إلجراءات الترقية  1

  23  16/12/2010 الورشة االرشادية إلجراءات الترقية  2

  16  25/1/2011الثالثاء  وع بناء قدرات الباحثينورشة مشر  3

  لجنة  1/2/2011الثالثاء  ورشة دراسة نموذج تقييم الطلبة ألعضاء هيئة التدريس  4

  16  3/2/2011الخميس  ورشة مشروع بناء قدرات الباحثين  5

  16  8/2/2011الثالثاء  ورشة قواعد البيانات الرقمية المتوفرة بالمكتبة الحسينية  6

  13  20/2/2011األحد  ورشة مشروع بناء قدرات الباحثين  7

  لجنة  2/3/2011األربعاء  ورشة دراسة نموذج تقييم الطلبة ألعضاء هيئة التدريس  8

  لجنة  7/3/2011اإلثنين  نموذج التقييم  9

  9  7/3/2011اإلثنين  بناء قدرات الباحثين  10

  7  9/3/2011األربعاء    Power pointورشة   11

  17  9/3/2011األربعاء  شة تحليل نتائج االختباراتور  12

  7  16/3/2011 إلربعاءا SPSSإحصائية   13

  23  15/3/2011 لثالثاءا اجراءات الترقية  14

  8  20/3/2011األحد   SPSSإحصائية   15

  8  22/3/2011الثالثاء  ورشة مشروع بناء قدرات الباحثين  16

  7  22/3/2011الثالثاء   SPSSإحصائية   17

18 -

20  

  7  12،14،16/4/2011 سلسلة من الورشات االحصائية غير متصلة

كيفية عمل صفحة خاصة بعضو هيئة التدريس على موقع  21

  الجامعة

  16  19/4/2011الثالثاء 

  7  20/4/2011األربعاء  ورشة مشروع بناء قدرات الباحثين  22

  7  2/5/2011الثالثاء  ورشة مشروع بناء قدرات الباحثين  23

  لجنة  4/5/2011األربعاء  ورشة دراسة نموذج تقييم الطلبة ألعضاء هيئة التدريس  24

  6  8/5/2011األحد    Power pointورشة   25

واإلثنين األحد أساسيات صيانة أجهزة الحاسوب  26

5،6/6/2011  

6  
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  مركز الحاسب والمعلومات: خامسًا

لومات حاسوبية ألي جهة في الجامعة يتولى المركز مهمة تقديم خدمة برمجة أنظمة مع

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

كما يتولى المركز تشغيل وإدامة . في الجامعة وإدامتها) Portal(الحالية للبوابة اإللكترونية 

وتحديثها وتطويرها بشكل مستمر،  أجهزة الخوادم الرئيسية ووحدات تخزين البيانات الرئيسية

وتقديم خدمات الدعم الفني إلدامة عمل أجهزة الحواسيب الشخصية وتوابعها، وتشغيل وإدامة 

وتقديم خدمات . ومراجعة ومراقبة أمن وحماية األنظمة والمعلومات. شبكة اإلنترنت في الجامعة

لتنسيق مع مركز الملكة رانيا التدريب واالستشارات في حقول أنظمة الحاسبات والمعلومات با

 .للدراسات األردنية وخدمة المجتمع
ويقوم مركز الحاسب والمعلومات بشكل دائم ومستمر بوضع المواصفات الفنية لألنظمة 

الحاسوبية، وأجهزة ومعدات الشبكات، والبرمجيات والتطبيقات وأجهزة الحواسيب الشخصية 

. ا طبيعة أعمال وحدات ومرافق الجامعة المختلفةوتوابعها وملحقاتها المختلفة التي تتطلبه

ويشارك العاملون في المركز في اللجان الفنية المنبثقة عن لجنة العطاءات المركزية و لجنة 

المشتريات التابعة لدائرة اللوازم لدراسة عروض شراء تلك األنظمة والبرمجيات واألجهزة 

  :2010/2011م الجامعي للعا  برز نشاطات المركزأوفيما يلي . والمعدات

  األنظمة والبرامج واألعمال التي تم تنفيذها: أوًال

إعداد وتشغيل نظام جديد لقسم الحركة ومراقبة صرف الوقود لتمكين القسم من متابعة  -1

 .أعماله آليًا
بنسختيه العربية واالنجليزية وبحلة ) Web Site(إعداد واطالق الموقع الرئيسي للجامعة  -2

 .ثر تنظيمًاعصرية جديدة أك
إعداد وتشغيل نظام جديد لمركز الملكة رانيا للدرسات األردنية وخدمة المجتمع لتمكين  -3

 .المركز من متابعة أعماله المختلفة آليًا
إعداد وتشغيل نظام دفع رسوم التسجيل لطلبة الجامعة آليًا من خالل فروع بنك القاهرة عمان  -4

 .في المملكة
الدراسات العليا بحيث يصبح تسجيلهم ضمن نظام معلومات حوسبة الخطط الدراسية لطلبة  -5

 .متربط آليًا مع الخطط الدراسية) SIS(الطلبة 
واستقبال طلبات الراغبين بالحصول على ) الجرايات(اطالق نظاام منح طلبة الدراسات العليا  -6

 .من خالل االنترنت) الجرايات(
 Exchange(إلى ) Exchange 2003(تحديـث وتشغيل نظام البريد اإللكتروني من  -7

ر يوتوف) High Availibilty and Security(، الذي يمتاز بالتوافرية واألمان )2010

 .سعة تخزينية أعلى للمستخدمين
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ونظام الموارد البشرية ) SIS(تحديث واضافة مزايا جديدة على نظام معلومات الطلبة  -8

)HRS (ية أعلىونظام التأمين الصحي بحيث أصبحت تعمل بمرونة وآل. 
جديد لفلترة مواقع اإلنترنت غير ) McAfee Web Gateway(شراء وتشغيل نظام  -9

 ).Web Filtering(المرغوب فيها 
جديد لمنع البريد اإللكتروني غير  )Symantec Bright Mail(شـــراء وتشغيل نظام  -10

 ).Anti-spam System(المرغوب 
ضمان الوصول اآلمن إلى خدمات ل) Digital Certificate(شراء وتشغيل رخص رقمية  -11

 .مركز الحاسب اإللكترونية المختلفة
لبعض ) Acronis(ات والبيانات يشراء برنامج النسخ االحتياطي ألنظمة التشغيل والبرمج -12

 . أجهزة الخوادم الرئيسية في المركز
ووحدة تخزين رئيسية  )Main Servers(شراء وتشغيل أربعة أجهزة خادم رئيسية  -13

)SAN Storage(. 
لضمان الوصول اآلمن لشبكة مركز الحاسب ) VPN Server(شراء وتشغيل جهاز خادم  -14

 .لفنيي ومبرمجي المركز من أي مكان في العالم الستكمال أعمالهم من أي مكان بطريقة آمنة
إعداد مخططات شبكة الحاسوب للمبنى الجديد لكليتي اإلعالم واالقتصاد والعلوم اإلدارية  -15

 .نفيذها وربطها مع شبكة الجامعةواإلشراف على ت
       تحديث شبكة الجامعة الداخليـــــة من خالل استبــدال أجهــزة ربـــط الشبــكة الداخليــة  -16

)LAN Switchs ( بأجهزة أسرع وأحدث ويمكن إدارتها ومراقبتها عن  بعد)Remote 
Management and Monitoring.( 

لشبكة الجامعة وشبكة االنترنت في المكاتب  نقطة وصول) 250(تركيب ما يزيد عن  -17

 .والمختبرات والقاعات التدريسية
 .مملكة البحرين /تسليم نطام القبول والتسجيل المباع لجامعة العلوم التطبيقية -18
بالتعاون مع المكتبة ) المكتبة العربية الرقمية(استكمال مشروع إنشاء قاعدة بيانات  -19

كين الباحثين من الوصول إلى الكتب والبحوث والدوريات الحسينية في الجامعة تهدف إلى تم

 .العربية بشكل إلكتروني من خالل االنترنت
تم تنفيذ الدورات التالية بالتنسيق مع مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة  -20

 :المجتمع
دورات للمجتمع المحلي ) 7(عدد ) ICDL(دورات رخصة قيادة الحاسوب الدولية   -  أ

 .والوزارات المؤسسات
لطلبة الجامعة ) 2(عدد ) MCSA(دورات مدير نظام مرخص من مايكروسوفت    -  ب

 .والمجتمع المحلي
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لطلبة الجامعة والمجتمع ) 2(عدد ) OCP(دورات محترف مرخص من ُاوراكل    -  ت

 .المحلي
لطلبة الجامعة ) 2(عدد ) CCNA(دورات تأهيل لمحترف مرخص من سيسكو    -  ث

 .والمجتمع المحلي
لطلبة الجامعة ) 1(عدد ) NET.(طوير المواقع اإللكترونية باستخدام تقنية دورات ت   -  ج

 .والمجتمع المحلي
 .للعاملين في أقسام الدواوين في الجامعة) 2(دورات األرشفة اإللكترونية عدد    - ح
 .لسكرتيرات الجامعة) 1(دورات احتراف الطابعة والبريد اإللكتروني عدد   - خ

 
  

  :المركز التي شارك فيهاالعاملون في وورش العملالدورات  -:ًاثاني

  الجهه الداعمة مكان االنعقاد ورشة العمل/الدورة/الندوة/المؤتمر

المؤتمر اإلقليمي لحماية برامج الحاسب و وجرائم

 االنترنت
 عمان

  وزارة الثقاقة

 دورة إدارة وحدات التخزين المركزية

San Storge:IBM Training  
 مصر

  اتالشركة العامة للحاسب

 قصة نجاح أكاديمية: ورشة عمل 

  مايكروسوفت في جامعة اليرموك

) JU Net(شبكة الجامعات األردنية  جامعة اليرموك

  شركة مايكروسوفت

  JU Net)(شبكة الجامعات األردنية  جامعة اليرموك آخر تقنيات مايكروسوفت: ندوة بعنوان

  شركة مايكروسوفت

مسار مطوردورات: "دورة تدريبية لمدة شهر

 "Net.برمجيات محترف باستخدام تقنية 
مركز ابداع

 عمان-مايكروسوفت

  JU Net)(شبكة الجامعات األردنية 

  شركة مايكروسوفت

 جامعة اليرموك جامعة اليرموك CCNA:  دورة التأهيل المتحان سيسكو

  جامعة اليرموك جامعة اليرموك Server  Administrator:  MCITP: دورة 

 Exchange(تخصصة في موضوع دورة م
Server 2010-10135(  

األكاديمية العربية

لتكنولوجيا 

  مايكروسوفت

  JU Net)(شبكة الجامعات األردنية 

  

 :دورة  متخصصة في موضوع

 Managed Security Services    

  JU Net)(شبكة الجامعات األردنية  البحر الميت

  Zainشركة االتصاالت 
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  لنطق والسمعمركز ا: سادسًا

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

  :تتبلور في ثالثة محاور رئيسية وهي

 :خدمة العملية األكاديمية في الجامعة في مجال التدريس العملي -1
ي البحوث حيث يقوم المركز على دعم الدراسة العملية إلى جانب الدراسة النظرية المتعلقة ف    

اللغة العربية واإلنجليزية والتربية في الجامعة، وذلك من خالل أجهزة  أقساماللغوية و الصوتية في 

وكما . المتوفرة في المركز Computerized Speech Labالتحليل الصوتي المحوسبة مثل 

المركز يقوم العديد من أساتذة الجامعة الكرام بتدريس بعض جوانب مساقاتهم من خالل اجهزة 

ومن المساقات المتعلقة بأصوات اللغة العربية وتصريفها والعروض وااليقاع الشعري وكذلك 

  .لطلبة الدراسات العليا المساقات المتعلقة بأصوات اللغة اإلنجليزية  ونظمها الصوتية

 :خدمة البحث العلمي -2
ت الصوتية و معالجتها وتحليلها و استخراج االحصاءات وذلك عن طريق أجراء التسجيال

الرقمية لبحوث أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا في الجامعة والجامعات األخرى في 

حيث يهدف المركز إلى تطوير مجال البحث في األصوات اللغوية . إقليم الشمال مقابل رسوم رمزية

ة التجريبية والعملية ، مما سيؤثر تأثيرا ايجابيا في مستقبل من الناحية الوصفية إلى الناحي

البحوث اللغوية والصوتية والذي بدوره سيفرز مستقبال مشاريع تطبيقية في مختلف الجوانب 

وقد بلغ عدد البحوث المنجزة  خالل العام الحالي سبعة أبحاث وما يقرب من خمسة . اللغوية

  .عشرة رساله جامعية

  

 :المحليخدمة المجتمع  -3
حيث يقوم المركز باستقبال المراجعين من المجتمع المحلي والذين يعانون من عيوب 

السمع والنطق حيث يتوفر في المركز كادر متخصص يقوم بتقديم خدماته للمجتمعات المحلية 

وبرسوم رمزية  مقرة من مجلس الجامعة من أجل إبراز دور جامعة اليرموك في خدمة المجتمع 

بإجراء الفحوصات السمعية بهدف معرفة وتحديـد العالقة بين ث يقوم كادر المركز حي. المحلي

مشاكل النطق ودرجة السمع لكافة األعمار وكذلك تقييم المعينات السمعية والتأهيــل السمعي وذلك 

وعند تشخيص حالة المصاب يتم وضع . من خالل األجهزة السمعية الحاسوبيـة المتوفرة بالمركز

  . مية للتأهيل النطقــي للمصابــين بإشراف مختصين بالنطق واإلرشاد النفسي واالجتماعيبرامج عل

، إذ  هذه الفترةوقد تجاوز عدد المراجعين من المجتمع المحّلي والجامعة بضع مئات في 

ومدى التقدم في تصحيح عيوب  فتح لكل مراجع ملف خاص به تدون مراحل العالج وطريقته

  .ل التأتأة والخنف والحذف واالبدال وغيرهاالنطق والكالم مث
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  مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع: سابعًا

  :نشـــــأة المركــــــز

م الموافقة على دمج مركز الدراسات 28/8/2006قرر مجلس التعليم العالي بتاريخ 

ركز الملكة رانيا للدراسات م"األردنية ومركز االستشارات وخدمة المجتمع بمركز واحد بمسمى 

، وقد تم توشيح المركز باسم جاللة الملكة رانيا انطالقًا من اهتماماتها "األردنية وخدمة المجتمع

  .بقضايا خدمة المجتمع والعمل على تطويره

 1993والمركز الجديد هو امتداد لمركز االستشارات وخدمة المجتمع الذي أسس عام 

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

  

  :أهـــــداف المركــــــز

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

  .والوطن العربي

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

والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية والمعوقات التي تواجه المجتمع وأساليب  السياسية

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

الخدمات المساعدة للمؤسسات في القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها، 

 .ومتابعة تنفيذها اه الخدمات وإداراتهواإلشراف على تنظيم هذ
 .تنمية خبرات العاملين في الجامعة وتدريبهم وتأهيلهم .4
 .تنظيم وإدارة الندوات والمؤتمرات ذات العالقة بطبيعة عمل المركز .5
تنظيم وإدارة البرامج التدريبية بهدف تنمية القدرات والخبرات والتأهيل العلمي والمهني  .6

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

 .ومرئية ومسموعة
  

  :البرامج التدريبية التي يعقدها المركز

  :يقوم المركز بنشاطات متعددة في ميادين مختلفة أهمها

  :برامج الدبلوم التدريبي .1

المشارك بعد نجاحه في المساقات ، يحصل )لمدة عامين دراسيين(يتضمن البرنامج أربعة فصول 

  :في تخصصات" الدبلوم التدريبي"المقررة على شهادة 

 .دبلوم التصميم الجرافيكي -
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  .دبلوم تصميم األزياء على الكمبيوتر -

 .دبلوم إدارة المطارات وعلوم الطيران -
 .دبلوم إدارة االمستشفيات والسجالت الطبية -
 .دبلوم إدارة مكاتب السياحة والسفر -
 .دارة المكاتب دبلوم إ -
 .دبلوم إدارة السياحة والفنادق -
 .دبلوم إدارة األعمال -
 .دبلوم إدارة االعالم والعالقات العامة -
 .دبلوم إدارة الخدمات الصحية -
 .دبلوم الموسيقى -

 :برامج تدريبية لمدة عام دراسي واحد، وتشتمل على البرامج التالية .2
 .التصميم الجرافيكي -
  .رتصميم األزياء على الكمبيوت -

 .إدارة المطارات وعلوم الطيران -
 .إدارة االمستشفيات والسجالت الطبية -
 .إدارة مكاتب السياحة والسفر -
 .إدارة المكاتب  -
 .إدارة السياحة والفنادق -
 .إدارة األعمال -
 .إدارة االعالم والعالقات العامة -
 .إدارة الخدمات الصحية -
 .الموسيقى -

 :، 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 -
 .الدورة الشاملة في السياحة والفنادق -

ج وتتضمن برامج استخدام الحاسوب وبرام: برامج الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات .4

 .ASP.NET و ، وبرامج مايكروسوفت، وبرامج سيسكوICDLالرخصة الدولية 
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وتتضمن برامج في اللغة االنجليزية للمبتدئين والمحادثة، والتوفل : برامج اللغات .5

)TOEFL(الخ، وبرامج الترجمة، ....ة، وبرامج متخصصة لألطباء والمهندسين والصيادل

 .ة واأللمانية واإليطالية وباقي اللغات الحديثةوبرامج المستويات، وبرامج اللغة الفرنسي
وتشمل برامج التقوية في المباحث ): طلبة المدارس(برامج لخدمة القطاع التعليمي  .6

 .المقررة لطلبة المدارس من الصف الخامس وحتى مرحلة التوجيهي
، وتشمل برامج السباحة الترفيهية والتعليمية، والتايكوندو: برامج التدريب الرياضية .7

 .واللياقة البدنية والعالج الطبيعي
وتتضمن موضوعات إدارية متنوعة  :برامج التنمية اإلدارية للمؤسسات العامة والخاصة .8

موجهة للقيادات اإلدارية العليا واإلدارة الوسطى واإلدارة الدنيا، الكتساب مهارات القيادة 

 .والتخطيط والتنظيمواالتصال والعالقات االنسانية والتقييم والتوجيه والرقابة 
والتطبيقات المحاسبية، المعايير   ACPAو CCPA: برامج المحاسبة المهنية وتتضمن .9

 .المحاسبية وغيرها من البرامج المحاسبية المهنية
  

  31/8/2011إلى  1/9/2010البرامج التي عقدها المركز خالل الفترة من 

  عدد المشاركين البرنامج

 ICDL 8وب الرخصة الدولية لقيادة الحاس
 19 مايكروسوفت

 TOFEL  22اإلعداد المتحان التوفل 

 2 مستويات-اللغة اإلنجليزية
 Oracle 5األوراكل 

 2 نظم معلومات جغرافية
 21 المحادثة باللغة االنجليزية

 2 األوتوكاد
 15 السباحة التعليمية والتدريبية

 4 األرشفة االلكترونية
 2 السكرتاريا الحديثة

 1 عمال األساسية لرئيس الديواناأل
 1 وزارة الزراعة/الشامل في الحاسوب

 1 وزارة الزراعة/لغة انجليزية
 1 سلطة المياه/ االستراتيجية الحديثة إلدارة الموارد البشرية 

 1 إدارة المشارع الصغيرة
 1 الكتابة التجارية

 4 السيسكو
ASP.NET 2 

 114 المجموع
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  2174 عدد المشاركين

 206337 مجموع الرسوم المحصلة

  67986 النفقات

 138351 صافي االيراد

  

  31/8/2011إلى  1/9/2010برامج الكاشف لتكنولوجيا المعلومات للفترة من من 

  

  

  

  

  

  31/8/2011إلى  1/9/2010رق لتكنولوجيا المعلومات للفترة من برامج مركز بيت الش

  عدد المشاركين البرنامج

 29 الدبلوم التدريبي في إدارة المطارات وعلوم الطيران

 26 دورة إدارة المطارات وعلوم الطيران

 50 الدبلوم التدريبي في إدارة المستشفيات والسجالت الطبية

 46  جالت الطبيةدورة إدارة المستشفيات والس

 14 الدبلوم التدريبي في ادارة االعمال

 9 دورة في ادارة األعمال
 4 دورة تأهيل مضيفيين ومضيفات جويين

 2 دورة شحن وتخليص جمركي
 180 المجموع

  

  31/8/2011إلى  1/9/2010برامج مركـز أكاديمية القصور للفترة من من 

 عدد المشاركين البرنامج

  12  بي في االعالم والعالقات العامةالدبلوم التدري

 14  الدورة التدريبية في االعالم والعالقات العامة

 12  الدبلوم التدريبي في السياحة والفـنـادق

 40 الدورة التدريبية في السياحة والفـنـادق

 17  الدورة الشاملة في السياحة والفنادق 

 100 المجموع

  

 عدد المشاركين البرنامج

 42 دورة التصميم الجرافيكي

 25 دبلوم التصميم الجرافيكي

 67  المجموع
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أكاديميات متخصصة في عقد دورات ودبلومات حسب قام المركز بعقد عدة اتفاقيات مع 

  - :احتياجات سوق العمل وكانت على النحو التالي

 اتفاقية بيت الشرق -1
  :حيث تمت االتفاقية في المجاالت التالية

 .الدبلوم التدريبي في ادارة المستشفيات والسجالت الطبية •
 .الدبلوم التدريبي في ادارة المطارات وعلوم الطيران •
 .التدريبي في ادارة االعمالالدبلوم  •
 .دورة تدريبية في مجال ادارةالمستشفيات •
 .دورة تدريبية في مجال ادارة المطارات وعلوم الطيران •
 .دورة تدريبية في مجال ادارة االعمال •
 

 .اتفاقية اكاديمية الكاشف وهي اتفاقية متخصصة في مجال الجرافيك ديزاين -2
 اتفاقية أكاديمية القصور -3

  :تفاقية في المجاالت التاليةحيث تمت اال

 .الدبلوم التدريبي في السياحة الفنادق •
 .الدبلوم التدريبي في االعالم والعالقات العامة •
 .دورة تدريبية في السياحة والفنادق •
 .دورة تدريبية في االعالم والعالقات العامة •
 .الدبلوم التدريبي في إدارة الخدمات الصحية •
 

 سبيين القانونيين لعقد دورات متقدمة في المحاسبة المهنيةاتفاقية المجمع العربي لمحا -4
 .CCPAدورة  •
 .ACPAدورة  •
 .دورات في مجال المحاسبة •
 

  :رسوم الدبلومات والدروات التدريبية موزعة على النحو التالي

إعداد جور المدرسين وأعلى أن تتحمل نفقات االعالن و% 60كاديميات نسبة تتقاضى األ -

  .المنهاج الدراسي

ويتحمل % 40ينما يتقاضى مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع نسبة ب -

توفير الخدمات اللوجستية من قاعات ومختبرات تدريسية واصدار شهادات مختومة بختم 

 .خاص بالمركز
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كاديمية اصول وهي متخصصة في إعطاء دورات وعقد مؤتمرات وورش أتم عقد اتفاقية مع  -5

ردن وكافة األقطار العربية بحيث تتكفل اكاديمية اصول بكافة تكاليف أي دورة تدريبية في األ

فيما يتولى المركز وضع الخاتم السري والتوقيع على الشهادات باسم . أو مؤتمر أو ورشة

 .دوالرًا) 50(المركز وتوقيع مديره ويكون رسوم الشهادة الواحدة 
  

  

  مركز التميز في الخدمات المكتبية: ثامنًا

  :االشتراكات وقواعد البيانات

 :تجديد اإلشتراك بقواعد البيانات التالية على حساب مركز التميز -
1. Ulrich’s.  

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

 ):2011(تجديد 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.         9 .Emerald. 
5. Springer.         10 .OUP. 

  

  : اللجان

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

 :الدورات والمؤتمرات وورشات العمل
 .برنامج تدريبي لموظفي أقسام الدوريات بمكتبة جامعة اليرموك -
 .حضور مؤتمر المكتبات المتخصصة في سلطنة عمان -
 .حضور اجتماع الفهرس العربي الرابع باإلمارات -
 .دورة إدارة نظام المكتبات -



 المراكز العلمية

 
103

 :لمركز من الشركاتالعروض المقدمة ل
- Edusearch.  

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

  

  :متفرقات

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

 .األردنية
 .انتخاب رئيس مجلس إدارة مركز التميز عضو عالي في مجلس الفهرس العربي الموحد -
 .عقد اجتماع لمجلس إدارة مركز التميز بجامعة الطفيلة التقنية -
  .عقد اجتماع لمجلس إدارة مركز التميز بالجامعة األردنية -

  

  

  ز األردني للتصميمالمرك: تاسـعًا

في إطار فلسفة جامعة اليرموك القائمة على إعداد وتخريج مصممين مؤهلين قادرين على 

توظيف التكنولوجيا والجمال لخدمة االحتياجات اإلنسانية والتعبير عنها بتميز في المجتمع، 

مية والبحثية والمساهمة في عملية البناء والتطور الذي يشهدها الوطن في مختلف القطاعات  العل

والصناعية واالقتصادية، أنجزت الجامعة مشروع المركز األردني للتصميم، والذي يعد اكبر مركز 

) 675(تعليمي وتدريبي في مجال التصميم في األردن والمنطقة، وقد بلغت الكلفة المادية إلنشائه 
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أمريكي مساهمة ألف دوالر ) 550(ألف دوالر أمريكي بدعم من البنك الدولي باإلضافة إلى 

  .الجامعة

، وقد جاء تأسيسه متفقا مع 2006أنشئ المركز األردني للتصميم في شهر حزيران سنة 

أهداف الجامعة وصندوق تطوير التعليم العالي في توفير قاعدة عريضة وغنية لتقاطع مجاالت 

  .واالقتصاديالبحث والمعلومات التصميمية للتطور األكاديمي، والصناعي، والبيئي، والحضاري، 

إن الهدف الرئيس إلنشاء المركز هو تقديم خدمات متخصصة للصناعة المحلية في جميع 

األمور التي تتعلق بالتصميم وتقديم الحلول التصميمية الفعالة في مجاالت التصميم المختلفة،  

م من فهو ليس مركز تدريب أو تطبيقات يختص فقط في تدريب الطلبة، بل إنه يخدم عملية التعلي

خالل مجموع المهام والمشاريع التي يقدمها للصناعة المحلية،  ويقدم من خالل ذلك فرصة غنية 

جدا لربط الطالب والمدرس مباشرة بجميع األطراف المشتركة بفرق العمل المتخصصة لحل 

و يعمل المركز على تحسين . المشكالت الفعلية،  وتأسيس شبكة اتصال مناسبة للصناعة والتعليم

لبرامج التعليمية على مستوى البكالوريوس، ويطرح برامج دراسات عليا في تخصصات التصميم ا

التي تلبي احتياجات التطور الصناعي واالقتصادي من خالل تعزيز التعاون الفعال بين القطاع 

األكاديمي والقطاع الصناعي، ورعاية اإلبداع والتميز واالستجابة لحاجات المجتمع من التدريب 

  .لتأهيل والخدمات اإلنتاجية في مجال التصميم لخدمة االقتصاد الوطنيوا

إن الدعم الذي يوليه المركز األردني للتصميم للتميز في تصميم المنتج والتأكيد على 

الهوية األردنية ينطلق من وعي المركز بتكامل التصميم مع التوجهات الرئيسة لألعمال والذي 

مؤسسات الحكومية وغير الحكومية المستفيدة من الخدمة النوعية إلى زيادة عدد ال يؤدي فعًال

ومن هذا المنطلق سيكون المركز . للتصميم وبالتالي جعل التصميم جزءا من رؤيتها اإلستراتيجية

  .المكان األفضل لتعليم التصميم وممارسته وترويجه
  

  

  -:نجـــازاتاإل

 .ح شهادات للناجحينومن" الدبلوم في التصميم الجرافيكي"إنهاء برنامج  - 1
العمل على إنشاء مختبر المجوهرات ، وذلك لعقد الدورات المتخصصة في هذا المجال  - 2

بما يعود بالنفع المادي على ميزانية المركز، وما زال العمل جاري إلتمام هذا المختبر 

 .على أتم وجه
ة بمستوى عال تنفيذ طباعة البوسترات واللوحات اإلعالنية، لمختلف كليات ودوائر الجامع - 3

 .من التقنيه
تصنيع وتنفيذ قطع غيار صناعية وأجزاء من قوالب صناعية للمصانع المحلية، وصيانة  - 4

 .بعض القطع للماكنات المختلفة لدوائر وأقسام الجامعة
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يعتبر المركز من أهم المشاغل الهندسيه المكملة لكلية الفنون حيث يستطيع الطلبة من  - 5

ا بعد التصميم من تصنيع وتنفيذ للمشاريع المقترحة من قبل خاللها التعرف على مراحل م

 .الطلبة
استخدام مختبرات الحاسوب في المركز لتدريس بعض المساقات المطروحه في كلية  - 6

 .الفنون الجميلة
التنسيق بين إدارة المركز ودائرة الصيانة واإلنتاج لتنفيذ وتصنيع بعض المعدات التي  - 7

 .ا عندهميتعذر تصنيعه
أعضاء من المركز بتدريس بعض المساقات المطروحة في الدورات، باإلشراف قيام  - 8

 .والتدريب والتدريس بمستوى عال من المهنية واالحتراف
تنفيذ العديد من التصاميم المختلفة من شعارات وبوسترات إعالنية داخل الجامعة   - 9

 .وخارجها
والتطبيق العملي من داخل إتاحة الفرصة للطلبة الذين لهم عالقة بالتصميم بالتدريب   -10

كليات الجامعة وكذلك الطلبة من خارج الجامعة للمساهمة بخلق جيل متمكن وقادر في 

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

  

  :الخطط المستقبلية

تجهيز مختبر المجوهرات من معدات ولوازم وغيره من مستلزمات للبدء بدورة خاصة   .1

  .ميم المجوهرات في المستقبل القريببتص

 .التنسيق مع جهات مختلفة للقيام بتنفيذ دورات تدريبية خاصة بالتصميم والرسم الهندسي .2
لطلبة المدارس " جائزة اليرموك للتصميم واإلبداع "إحداث مسابقة خاصة تحت اسم  .3

لى مستوى ومنح جوائز للمبدعين من الطلبة، بعد فرز التصاميم المقدمة من الطلبة ع

والثانوية لتحفيز الطلبة على اإلبداع  واكتشاف  ةالمملكه من طلبة المدارس األساسي

المواهب والكفاءات الفنية، وصقلها ودعمها وذلك في إطار التعاون مع المجتمع المحلي 

 .لرفده بالخبرات الفنية الحقيقية
وذلك باستقطاب ) امعةداخلية  وخارج الج(تطوير الكفاءات الفنية العاملة في المركز  .4

أصحاب المهارات الفنية من خارج الجامعة لالستفادة من خبراتهم وتعزيز إمكانيات العاملين 

 .الفنية أو إرسال الفنيين بدورات خاصة إلى أماكن مختلفة
مخاطبة الدوائر والكليات المختلفة داخل الجامعة للتعريف بإمكانات المركز الفنية والتعريف  .5

معدات المتطورة لإلفادة من إمكاناتها، والتفاعل مع مجتمع الجامعة الداخلي باألجهزة وال

وعقد اللقاءات مع كليات الجامعة المختلفة للتعرف على احتياجاتهم المختلفة لتلبية ما أمكن 

 .منها وحل المشاكل التي قد تعترضهم في العمل
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حلي، وتنفيذ هذه الدورات اإلعالن عن دورات مختلفة في التصميم لمعرفة حاجة السوق الم .6

داخل المركز على يد أساتذة متخصصين لمثل هذه الدورات، وبناء جيل متمكن من العمل 

 .في السوق بمهارة واقتدار بأسعار تشجيعية 
المؤسسات خارج الجامعة للتعريف بإمكانيات المركز من حيث المعدات الفنية  ةمخاطب .7

اعدة للمجتمع المحلي خارج الجامعة وعلى سبيل واإلمكانيات للفنين، لتقديم العون والمس

 :المثال
 غرفة صناعة اربد -               جامعة العلوم والتكنولوجيا -
 كلية الحصن للمهن الهندسية وغيرها من  -          مدينة الحسن الصناعية -

 .العالقة المؤسسات ذات
 .ضإقامة مشاريع صناعية بالتعاون مع جهات مختلفة، وإقامة المعار .8
مساعدة الطلبة من داخل وخارج الجامعة وذلك باستقبالهم كطلبة متدربين لالستفادة من  .9

خبرات الفنيين في المركز والعمل على رفع خبراتهم العملية وذلك في إطار التعاون مع 

 .المجتمع المحلي
استقطاب خبراء من خارج المملكه في مجال التصنيع خصوصًا في مجال تصنيع القوالب  .10

 .عدة الكادر الفني في المركز للوصول الى تصنيع القوالبلمسا
  

  

  مجمع الريادة األكاديمية للتميز: عاشراًً

  :2010/2011أهم نشاطات وإنجازات مجمع الريادة األكاديمية للتميز للعام 

  :ورش العمل والمؤتمرات

ق ربط مخرجات التعليم الهندسي التكنولوجي مع حاجات سو"عقد ورشة عمل بعنوان  .1

مؤسسة أديب حجاوي (االكاديمية للتميز وبدعم من  ةوالتي نظمها مجمع الرياد" العمل

، تحت رعاية عطوفة )العلمية، شركة زين االردن، مشروع تمبوس، مؤسسة بال قيود 

 .19/6/2011االستاذ الدكتور رئيس جامعة اليرموك بتاريخ 
 :المشاركة في ورشة عمل بعنوان .2

“ Interepereneurship for scientists and Engineers in jordan "  

. 3/2011/ 24- 20، وذلك خالل الفترة الواقعة من مدينة الحسن العلمية هاتنظم 

  .مدير المجمع -  هيثم بني سالمه.د المشارك

 :المشاركة في ورشة عمل بعنوان .3
“Curriculum Development of Telecommunications Engineering 
Programs--An Industrial Perspective" 
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  6/10/2011بتاريخ  ،اليرموك جامعة -  االتصاالت قسم هندسة - ها مشروع تمبوسنظم    

  .مدير المجمع -  هيثم بني سالمه.د المشارك

البحث عن سياسة الستدامة الطاقة في الشرق األوسط  "بعنوان  مؤتمرالمشاركة في  .4

مؤسسة فريدريش إيبرت األلمانية، وذلك ة و ته مدينة الحسن العلمينظم"  وشمال أفريقيا

  .رامي حدادالمشارك  في البحر الميت، 10/2010/ 10- 6من  خالل الفترة الواقعة

ها المؤسسة االردنية لتطوير المشاريع تحضور الورشة التعريفية والتي عقدالمشاركة ب .5

 .ادالمشارك رامي حد .3/2/2011االقتصادية في غرفة صناعة إربد يوم الخميس 
  

 المشاريع المقترحة
: التقدم بمقترح مشروع تمبوس، والذي تم التقدم به باسم المجمع وهو بعنوان -

"Enterprise University Partnership : From Mind to Market 
(M2M) " والذي تشارك به الجامعات االوروبية والعربية التالية ،):Polytechnic Di 

Turin- Italy, Technical University of Munich - Germany , East 
London University – UK , UPC, Spain ,  ،الجامعة االمريكية في القاهرة

وقد تم التوقيع على ). الجامعة االمريكية في لبنان ، جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية

 . مذكرة التفاهم الخاصة بهذا المشروع
 

 :لهاالزيارات والوفود التي تم استقبا
  .استقبال نائب رئيس جامعة والية دبلن االمريكية •

 .استقبال البروفيسور مروان كرونز من جامعة أريزونا، واعطاء محاضرة •
 .استقبال وفد من مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز العلمية، السعودية •

 
 :سابيع العلميةالدورات التدريبية واأل

ي حظى برعاية عطوفة االستاذ الدكتور رئيس ، والذ"يرموك سكلز" تم اطالق برنامج  .1

 :جامعة اليرموك بتخريج ثالثة أفواج حتى االن من المشاركين بفعاليات البرنامج  وهي
a.  صناعة المثقفين"، " مهارات االتصال الفعال والبرمجة اللغوية العصبية" ورشة بعنوان "

 200وقد شارك حوالي  والتي نفذها مركز تورنادو الدولي لتنمية الموارد البشرية،

 .طالب وطالبة من جامعة اليرموك و من مؤسسات المجتمع المدني
b.  والتي نفذها مركز تورنادو الدولي لتنمية الموارد " صناعة المثقفين"ورشة بعنوان

طالب وطالبة من جامعة اليرموك ومؤسسات المجتمع  200وقد شارك حوالي  البشرية،

 .المدني
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c. المعهد الكندي نفذها التي " هارات التدريب وفن اإللقاءمقدمة في م" ورشة بعنوان

 .طالب وطالبة 180العربي لتنمية الموارد البشرية، وشارك فيها 
   المقابلة االبداع في كتابة السيرة الذاتية ومهارات"  :محاضرة  ليوم واحد بعنوان  عقد  .2

حاضنة  نفذها مدير. مشارك) 25(شارك فيها  ،13/3/2011بتاريخ  " الشخصية

extentrix في المجمع الريادي. 
بالتعاون مع مجمع الرياده، اسبوع تدريبي طلبة  جمعية نادي صاحبات األعمال والمهنعقدت  .3

" كيف تبدأ بالتاسيس لمشروعك الشخصي"الجامعة ومشاركين من خارج الجامعة بعنوان 

  .مشارك  30شارك فيه 

 ي كتابة السيرة الذاتية ومهارات المقابلةاالبداع ف"  :محاضرة  ليوم واحد بعنوان  عقد  .4

نظمها مجمع الرياده  extentrixنفذها مدير حاضنة   21/12/2011بتاريخ  " الشخصية

 جامعة اليرموك  –بالتعاون مع كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 
 .نظم مجمع الرياده وبالتعاون مع االردنية لالبداع اسبوع الريادة العالمي .5
في كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات " القيادة وروح الفريق"عمل بعنوان  عقد ورشة .6

 .نظمها مجمع الريادة بالتعاون مع مركز تورنادو لتنمية الموارد البشرية للكلية
 
  :2010/2011الموجودة في مجمع الرياده خالل  التدريب في الحاضنات الصناعية .7

  ).MBRM(طالب في حاضنة شركة  24تدريب  .1

 ).ORANGE(طالب في حاضنة شركة   20يب تدر .2
  ).YEA(طالب في حاضنة  10تدريب  .3

 ).EXTENTRIX(طالب في حاضنة شركة  10تدريب  .4
طالب من قبل كادر المجمع الريادي والمبتعثين للتدريب من قبل نقابة  30تدريب  .5

  .المهندسين واالشغال العامة

امعة في مجاالت التاهيل طالب فصليًا من داخل وخارج الج 100يتم تدريب حوالي  .6

 .الوظيفي
 
تشغيلها بداية الفصل االول للعام الجامعي  والمنوي الحاضنات الصناعية الجديدة التي تم .8

2011/2012: 
 ". البحثية الصناعيةحاضنة ال" إنشاء وتشغيل  
 .، والتي سيتم تشغيلها قريبًا"MIT"إنشاء حاضنة  
وجمعية نادي  ةك ممثلة بمجمع الريادبصدد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة اليرمو 

 .سيدات االعمال
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  مركز األميرة بسمة لدراسات المرأة األردنية: أحد عشر

  . بموجب قرار مجلس أمناء جامعة اليرموك 2011تأسس المركز في مطلع عام 

وقد تم ترشيح المركز باسم صاحبة السمو الملكي األميرة بسمة بنت طالل المعظمة، 

رًا لجهود سموها واهتمامها بقضايا عامة والمرأة األردنية على وجه الخصوص، عرفانًا وتقدي

  . والنهوض بأوضاعها وإدماجها في عملية التنمية البشرية

يتطلع المركز ألن يساهم في بناء مجتمع أردني يتميز بمزيد من الديمقراطية واحترام 

  . م في مختلف مناحي الحياةحقوق اإلنسان، تتمتع فيه المرأة بتكافؤ الفرص وسبل التقد

ويهدف المركز إلى المساهمة في صياغة مبادرات وطنية تؤدي إلى مزيد من مشاركة 

المرأة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية واألكاديمية، وتعزيز مساهمات المرأة الفكرية 

وطنية للنهوض تراتيجية في حل القضايا الوطنية واإلقليمية والدولية، والمساهمة في صياغة إس

بالمرأة، وتبادل المشورة والخبرة مع الجامعات ومراكز البحث التي تتخذ من دراسات المرأة 

  .هتمامهموضوعًا ال

وألجل ذلك فإن المركز يسعى إلى إجراء دراسات وأبحاث علمية وتقديم خدمات استشارية 

قدرات المرأة األردنية وإلعداد وبرامج تدريبية تساعد على توفير الظروف المناسبة لتعزيز 

 .القيادات النسائية
  



  2010/2011التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

  
110

  



  

  

  

  

  

  الباب السابع

 النشاطات العلمية والتدريبية



  2010/2011التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

  
112

 



 النشاطات العلمية والتدريبية

 
113

  النشاطات العلمية والتدريبية

عقــد العديـــد مــن المـــؤتمرات    2010/2011وضــعت الجامعــة فـــي خطتهــا للعـــام الجــامعي     

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

الثقافية مع المجتمـع المحلـي والجامعـات والمراكـز العلميـة والثقافيـة والمؤسسـات        عالقتها العلمية و

  .التربوية داخل المملكة وخارجها

مـع مؤسسـات علميـة    والبـرامج المشـتركة   وقد وقعت الجامعـة عـدد مـن اإلتفاقيـات العلميـة       

لمعرفــة، فــي مختلــف ضــروب ا 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

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

  .مختلفة

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

  31/8/2011 -1/9/2010من 

  تاريخ التوقيع عنوان االتفاقية المؤسسة التي وقعت االتفاقية

  7/5/2011  مذكرة تفاهم  اإلسالميةجامعة السلطان الشريف علي 

  9/6/2011 مذكرة تفاهم جامعة العلوم اإلسالمية

  7/6/2011  اتفاقية توأمة  كلية باهانج اإلسالمية

The Pahang State Foundation, 
Malysia 

  3/10/2010  مذكرة تفاهم

The Universidade De Aveiro  
 جامعة آفيرو

  20/4/2011  اتفاقية تعاون

The University of Averio 20/4/2011  اتفاقية علمية  

Nantes University & 
France Embassy in jordan 

  22/2/2011  اتفاقية علمية

  21/6/2011  مذكرة تفاهم جامعة وارسو

Middle East Technical 
University(METU) 

 16/12/2010  مذكرة تفاهم

Suleyman Demirel University 12/10/2010  مذكرة تفاهم 

Applied Science University 
 جامعة العلوم التطبيقية

  15/6/2011  مذكرة تفاهم

Applied Science University 
 جامعة العلوم التطبيقية

اتفاقية بيع نظام تسجيل

  الطلبة
25/11/2010 
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Holy Spirit University 
 جامعة الروح القدس

  6/6/2011  اتفاقية تعاون علمية وثقافية

Lebanese University 
 الجامعة اللبنانية

  3/12/2010  اتفاقية تعاون ثقافي وعلمي

  27/6/2011  اتفاقية تعاون علمي وثقافي جامعة صفاقس

  1/3/2011  اتفاقية تعاون علمي وثقافي  جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا

  26/2/2011  اتفاقية تعاون علمي وثقافي  جامعة صنعاء

  2/3/2011  ية تعاون ثقافي وعلمياتفاق  جامعة المستقبل

  2/3/2011  اتفاقية تعاون ثقافي وعلمي  جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية

Missouri State University 27/6/2011  تعاون علمية  

Academic Travel Abroad 

CET 
 28/6/2011 اتفاقية برنامج تعليمي

The University of Arizona 10/3/2011  مذكرة تفاهم دولية  

Desert Research Institute (DRI) 
Board of regents of the Nevada 
System of Higher Education. 

 25/10/2010  مذكرة تفاهم

Bridgewater State Collage 15/6/2011  ملحق اتفاقية  

University of Virginia 9/6/2011  عقد  

  15/6/2011  ل حاضنة إنشاء وتشغي  الشركة الوطنية لتطوير المعلوماتية

  28/6/2011  اتفاقية  الشركة الشاملة لحلول الطاقة والبيئة

 الجامعة األردنية

  محطة العلوم البحرية
  19/5/2011  تعاون علمي

 المجمع العربي للمحاسبين القانونيين

  
  31/5/2011  تعاون في مجال التدريب

 15/2/2011  صيانة  شركة األوائل لخدمات تقنية المعلومات
 15/2/2011  صيانة  شركة األوائل لخدمات تقنية المعلومات

 15/5/2011  صيانة  الشركة األهلية للكمبيوتر
  24/1/2011  صيانة  الشركة األهلية للكمبيوتر

  24/1/2011  تصريف نفايات صلبة  دمات المشتركة لمحافظة اربدمجلس ال

  31/1/2011  اتفاقية تعاون علمية  شركة أدوية الحكمة

  ول للتدريب واإلستشاراتشركة أص
اتفاقية تعاون في مجال 

  التدريب

  تاريخ الملحق*

22/11/2010 

 30/11/2010  اتفاقية تعاون  مركز أكاديمية القصور الثقافي

  21/6/2011  اتفاقية تعاون  مركز أكاديمية القصور الثقافي
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 المؤتمرات: ثانيا  

 -):2.7(في الجدول رقم   كما 2010/2011خالل العام  ةعلمي اترمؤتم) 4(عقد في الجامعة  
  الجهـة المنظمـة اسـم المؤتمـر  الرقـم

1  
  

  

2  
  

3  
  

  

4  

المـــؤتمر األردنـــي الـــدولي الســـادس فـــي الكيميـــاء والمـــؤتمر* 

  الكيميائي األردني الحادي عشر

  

  مؤتمر الرؤية المستقبلية للنهوض بالبحث العلمي* 

  

  تطلبات سوق العملمؤتمر كليات التربية الرياضية العربية وم* 

  

االجتماع السنوي الثـامن لعمـداء كليـات العلـوم األعضـاء فـي       * 

  اتحاد الجامعات العربية

كلية العلوم والمنظمة العربية للتنمية 

  اإلدارية والجمعية الكيميائية األردنية

  

  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

  

  كلية التربية الرياضية

  

  كلية العلوم

 

  

 الندوات :ثالثا  
     -):3.7(في الجدول رقم كما  2010/2011خالل العام علمية  ةندو) 15(عقد في الجامعة 

  الجهـة المنظمـة  اسـم المؤتمـر الرقـم

1  
  

2  
  

3  
  

  

4  
5  
  

6  
7  
  

8  
9  
  

10  

  

11  

  

12  

  

  

  ندوة المشاركة في االنتخابات النيابية واجب وطني* 

  لعربيندوة حول واقع المياه في الوطن ا* 

مدرســة اليرمــوك األولــى فــي الفيزيــاء الحاســوبية للمــواد   * 

  المكثفة والنانوية

  ندوة برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها* 

  ندوة حول ضمانات المحاكمات العادلة* 

  "فضائل الصحابة في اإلسالم " ندوة بعنوان * 

  ندوة قانون العمل ومستجداته* 

  ندوة كلية التربية* 

  الدور األردني في حفظ السالم العالمي ندوة* 

  

ــريعة   " نـــدوة *  ــاء للـــوطن عقيـــدة راســـخة فـــي الشـ االنتمـ

  "اإلسالمية

نــــــدوة الجوانــــــب التقنيــــــة والقانونيــــــة لجــــــرائم أنظمــــــة * 

  المعلومات

بمناسـبة  " الحريات الصحفية فـي األردن  " ندوة بعنوان * 

  االحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة

  عمادة شؤون الطلبة

  قسم علوم األرض والبيئة/ كلية العلوم

  مركز العلوم الفيزيائية النظرية والتطبيقية

  

  مركز اللغات

  كلية القانون

  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

  كلية القانون

  كلية التربية

مركز دراسات الالجئين والنازحين 

  والهجرة القسرية

  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

  

كلية تكنولوجيا + كلية القانون 

  المعلومات وعلوم الحاسوب

  كلية اإلعالم/ قسم الصحافة 
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  الجهـة المنظمـة  اسـم المؤتمـر الرقـم

13  
  

14  
  

15  

  

  المتجددة والبديلة ندوة الطاقة* 

  الندوة العلمية عن عرار* 

ندوة بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج الشريفين بعنوان * 

  "اإلسراء والمعراج عبادة ورمز وقيادة وسيادة "

  

  التكنولوجيةكلية الحجاوي للهندسة 

  كرسي عرار

  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

  

 ورش العمل: رابعا 

     -):4.7(في الجدول رقم كما  2010/2011خالل العام ورشة علمية )11(عقد في الجامعة 

  الجهـة المنظمـة  اسـم المؤتمـر  الرقـم

1  
2  
  

3  
  

4  
  

5  
  

6  
  

  

7  
  

8  
  

  

9  
  

10  

  

11  

  ريس الجددورشة عمل تهيئة أعضاء هيئة التد* 

  ورشة عمل صندوق اإلبداع والتميز* 

ورشة عمل متخصصة حـول اعتمـاد الجامعـات الرسـمية     * 

  من قبل شركة مايكروسوفت

  ورشة عمل المكتبة اإللكترونية* 

  

  ورشة عمل مسؤولي اآلثار في األردن* 

ورشــة عمــل برعايــة ســمو األميــر فيصــل بــن الحســين        * 

  "أمن المعلومات " بعنوان 

  

ــة *  ــة حــــول ورشــ ــبيك  " تدريبيــ ــز والتشــ ــارات التحفيــ مهــ

  "والحوار والتطوير القيادي 

ربـــــط مخرجـــــات التعلـــــيم الهندســـــي    " ورشـــــة عمـــــل  * 

التكنولــوجي مــع حاجــات القطــاع الصــناعي فــي األردن،    

  "واقع وطموحات

امتحــان (ورشــة عمــل تدريبيــة فــي مركــز اللغــات بعنــوان * 

  )الكفاءة اللغوية

الجــــامعي لــــدى طلبــــة  مشــــكلة العنــــف " ورشــــة عمــــل * 

  "الجامعات الرسمية واألهلية 

  الحاضر والمستقبل: ورشة عمل اآلثار والسياحة* 

  

  مركز تطوير أداء الهيئة التدريسية

  صندوق اإلبداع والتميز

شبكة الجامعات األردنية بالتعاون مع 

  الجامعة

شبكة المعلومات ( IINفريق شركة 

  )دبي/ المدمجة 

  لوجياكلية اآلثار واألنثروبو

كلية الحجاوي للهندسة التطبيقية 

والكلية البحرية األمريكية للدراسات 

  العليا

مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني 

  وعمادة شؤون الطلبة

  مجمع الريادة األكاديمي للتميز

  

  

مركز اللغات بالتعاون مع شركة 

CET  

  

المجلس األعلى للشباب بالتعاون مع 

  عمادة شؤون الطلبة

  ثار واألنثروبولوجياكلية اآل
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 2010/2011خالل العاممختلفة النشاطات العلمية واليام األمحاضرات وال: خامسا 

 - ):5.7(في الجدول رقم   كمانشاطًا متنوعًا ) 26(تم إقامة  
  الجهـة المنظمـة  اسـم المؤتمـر  الرقـم

1  
  

  

2  
  

3  
  

4  
  

5  
  

6  
  

7  
  

8  
  

9  
  

10  

  

11  

  

12  

  

  

13  

  

14  
  

15  
  

16  

  

17  

حفل مـنح درجـة الـدكتوراه الفخريـة فـي اإلدارة التربويـة       * 

لدولـــة الســـيد عـــدنان بـــن الحـــاج يعقـــوب كبيـــر وزراء   

  والية باهانج الماليزية

  احتفاالت الجامعة باألعياد الوطنية ونقل شعلة اليرموك* 

حفــل تخــريج الفــوج الثــاني والثالثــين مــن طلبــة الجامعــة * 

  )الفصل الثاني+ لفصل الصيفي واألول ا(

شـباب مـن أجـل الشـباب     " اللقاء الشبابي حـول مبـادرة   * 

  برعاية عطوفة محافظ اربد األكرم" 

  يوم اليرموك الوظيفي الثاني* 

لقــاء دولــة الســيد رئـــيس الــوزراء بالطلبــة األوائــل فـــي       * 

  جامعة اليرموك

  نحفل تكريم األساتذة عمداء شؤون الطلبة السابقي* 

  

  )مغزل(معرض الحرف اليدوية * 

  

كفــــاءة الطاقــــة فــــي القطــــاع المنزلــــي "محاضـــرة حــــول  * 

  "وخاصة اإلنارة المنزلية

الفــــــراغ : " اليــــــوم العلمــــــي لكليــــــة الشــــــريعة بعنــــــوان * 

  "أسبابه وعالجه ... الفكري

  االحتفال بعيد الشجرة* 

  

  معرض صور عن األهداف اإلنمائية لأللفية في األردن* 

  

  

ستقبال بمناسبة عيد ميالد جاللة الملك عبد الله حفل ا* 

  الثاني ابن الحسين المعظم

  اليوم الثقافي والفني لعمادة شؤون الطلبة* 

  مهرجان اليرموك الثاني عشر* 

الفعاليــات الثقافيــة لكليــة اآلثــار حــول المســجد األقصــى    * 

  وقبة الصخرة المشرفة

  ربدمشروع تقييم الخطورة الزلزالية على مدينة ا* 

  دائرة العالقات العامة واإلعالم

  

  

  عمادة شؤون الطلبة 

  

  

  جمعية شباب من أجل الشباب

  

  عمادة شؤون الطلبة

  دائرة العالقات العامة واإلعالم

  

  عمادة شؤون الطلبة ودائرة 

  العالقات العامة واإلعالم

األردني للتصميم بالتعاون مع المركز 

  جمعية الجيولوجيين

الجامعة والمركز األردني للبحث 

  والتطوير

  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

  

  دائرة العالقات العامة واإلعالم 

  ودائرة الخدمات العامة

مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة 

في األردن ودائرة العالقات العامة 

  واإلعالم

  لعالقات العامة واإلعالمدائرة ا

  ونادي الجامعة

  عمادة شؤون الطلبة

  عمادة شؤون الطلبة

  كلية اآلثار واألنثروبولوجيا

  

قسم علوم األرض / كلية العلوم
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18  

  

19  

  

20  

  

21  

  

22  

23  

24  

  

25  

  

26  

  

ــا المعلومـــات وعلـــوم   *  ــة تكنولوجيـ األســـبوع العلمـــي لكليـ

  الحاسوب

ــوان *  ــة الشــبابية ودور الشــباب فــي    : "محاضــرة بعن الهوي

  "منظومة األمن الوطني

  استضافة لجنة الحوار الوطني* 

  

افتتــاح برنــامج الــدبلوم التــدريبي فــي الســياحة والفنــادق * 

  واإلعالم والعالقات العامة

  ليتي اإلعالم، واالقتصاد والعلوم اإلداريةافتتاح مبنى ك* 

  "أمن البالد خير للعباد " محاضرة دينية * 

مشــاركة الجامعــة باحتفــاالت المملكــة بعيــد االســتقالل،      * 

  وعيد الجلوس الملكي، واألعياد الوطنية

  )دبلن(حفل تخريج طلبة ماجستير الخدمات الصحية * 

  

فنان الكبير بطولة ال" / جيرة وحسن جوار " مسرحية * 

ومجموعــــة مــــن  " العــــم غافــــل  " حســــين طبيشــــات  

  الفنانين األردنيين

  والبيئة

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم 

  الحاسوب

  كلية التربية الرياضية بالتعاون مع 

  المجلس األعلى للشباب

واإلعالم دائرة العالقات العامة 

  بالتعاون مع لجنة الحوار الوطني

مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية 

  وخدمة المجتمع

  دائرة العالقات العامة واإلعالم

  نادي جامعة اليرموك

  دائرة العالقات العامة واإلعالم

  

في ) دبلن(كلية الجراحين الملكية 

  ايرلندا وجامعة اليرموك

  المركز الوطني لحقوق اإلنسان 

  ودائرة العالقات العامة واإلعالم

  

  

  



  

  

  

  

  

  الثامنالباب 

  الخدمات المكتبية
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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

واإلعــارة  والحجــز وخدمــة المراجــع واإلعــارة  واإلرشــاد تقــدم المكتبــة خــدمات البحــث اآللــي 

 ي والطباعـــةإضـــافة إلـــى خـــدمتي  التصـــوير الفوتســـتات المتبادلـــة مـــع الجامعـــات الرســـمية األردنيـــة،

إضافة الـى نظـام آلـي نـاطق للمكفـوفين يمكـنهم مـن البحـث فـي          نظام البطاقات الممغنطة، باستخدام 

  .فهارس المكتبة وقواعد البيانات العالمية وقراءة النص كامال باللغتين العربية واإلنجليزية

 ،زيـارة ) 766700( 2010/2011لمكتبـة فـي عـام    مستفيدين من خدمات اوقد بلغ عدد ال

) 506625(وتــم تصـــوير  كتــاب،  ) 28000(وتجديــد إعــارة    ،)187000(وعــدد الكتــب المعــارة    

كتابـًا باللغـة   ) 15860(صورة فوتوستاتية للطلبة واعضاء هيئة التدريس، كما تم تصنيف وفهرسـة  

مقــال ) 450000(، وإضــافة اربــع قواعــد بيانــات جديــدة، وتنزيــل ونســخ العربيــة وباللغــات االجنبيــة

 .وبحث بالنص الكامل من قواعد البيانات

  

  مجموعات ال: ثانيا

مصدر معلومات في مختلـف حقـول المعرفـة، وتعكـس عـدة      ) 600000(تضم المكتبة أكثر من 

  .لغات وتتفاوت هذه المصادر من الورقية الى الرقمية

مية بالنص الكامل، وهي تضم المصادر الرقمية اآلف الدوريات والكتب والرسائل الجامعية العال

 ebraryللدوريات، وقاعدة  EBSCOو  ScienceDirectمتاحة على شبكة اإلنترنت مثل قاعدتي 
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للرسائل الجامعية، وغيرها من القواعد التي يمكن اإلطالع عليها بزيارة  Proquestللكتب، وقاعدة 

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

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

الحـــرم الجـــامعي إلعضـــاء هيئـــة التـــدريس والمـــوظفين باعتمـــاد معلومـــات البريـــد اإللكترونـــي الـــذي 

  .نظام معلومات الطلبة حصلوا عليه من مركز الحاسب في الجامعة، والطلبة باعتماد حساب

  



 

 

  

  

  

  

  

  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

  :2010وفيما يلي تفصيًال عن موازنة الجامعة لعام 
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  اإليرادات: أوال

دينار، ويبين ) 44725103( 31/12/2010- 1/1بلغ مجموعها الفعلي المحصل للفترة من 

  :اآلتي تفصيالت هذه االيرادات) 1.9(الجدول 

  2010اإليرادات المقدرة والفعلية في موازنة الجامعة لعام ) 1.9(جدول 

 اسم الحساب
 المقدرة اإليرادات

في موازنة عام 

2010  

 الفعلية اإليرادات

خالل عام  ةالمحصل

2010 

نسبة 

  التحصيل

        الذاتية اإليرادات:  األولالباب 

 %100.6 33183589 33000000  الرسوم الجامعية ايرادات .1

 %123.4 2339226 1895000  وغير المنقولة المنقولةريع االموال . 2

 %111.9 1963273 1755000 األخرى اإليرادات. 3

 %102.3 37486088 36650000 مجموع الباب األول

مساهمة الخزينة : الباب الثاني

 والرسوم
  

 

 %0.0 0 1000000  مساهمة خزينة الدولة. 1

 %95.0 3800000 4000000 الرسوم اإلضافية. 2

 %76.0 3800000 5000000 مجموع الباب الثاني

    والتبرعات المنح: الباب الثالث

 %115.0 2299363 2000000  منحه الحكومه لتسديد الديون. 1

 %112.5 22500 20000 تبرعات دورية. 2

 %114.9 2321863 2020000 مجموع الباب الثالث

    تالقروض والتسهيال: الباب الرابع

 %13.5 1117152 8275000 تسهيالت انتمائية .1

 %13.5 1117152 8275000 مجموع الباب الرابع

 %86.1 44725103 51945000 المجموع العام
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  2010اإليرادات المقدرة والفعلية لعام ) 1.1.9(شكل 

  

  2010اإليرادات الفعلية خالل عام ) 2.1.9(شكل 
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  النفقات: ثانيا

 دينـاراً ) 44725103( 31/12/2010 –1/1ات الفعلية المدفوعة للفترة مـن  بلغ مجموع النفق

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

  2010النفقات المقدرة والفعلية في موازنة الجامعة لعام : )2.9(جدول 

 اسم الحساب
النفقات المقدرة في 

  2010موازنة عام 

المدفوعة النفقات 

عال خالل عام ف

2010 

نسبة 

  اإلنفاق

        النفقات المتكررة: األولالباب 

 %94.2  24113471 25595000  الرواتب والعالوات والمكافآت :األولالفصل 

مساهمة الجامعة في صناديق  :الفصل الثاني

  العاملين
7900000  7790565  98.6% 

 %73.5  995293 1353900 لوازم ومستلزمات سلعية :الفصل الثالث

 %84.7 708882 837300  الخدمات والنشاطات الطالبية :الفصل الرابع

 %80.6 2173653 2697000 النفقات العامة :الفصل الخامس

 %97.2 114731 118000 المساهمات :الفصل السادس

 %98.8 732885 742000  النشر و دعم البحث العلمي :الفصل السابع

 %42.8 107075 250000 والندواتة المؤتمرات العلمي :نالفصل الثام

 %93.0 36736555 39493200  مجموع الباب األول

     والدورات البعثات العلمية: الباب الثاني

 %52.8 792271 1500000 البعثات العلمية والدورات :األولالفصل 

 %52.8 792271 1500000 مجموع الباب الثاني

    النفقات الرأسمالية :الباب الثالث

 %54.6 237444 434500 الكتب والدوريات :الفصل االول

 %22.9 85137 371000 معدات واالت واجهزة تعليمية :الفصل الثاني

 %49.3 388778 788700اجهزة الحاسوب ومعدات المشاغل :ل الثالثفصال
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 اسم الحساب
النفقات المقدرة في 

  2010موازنة عام 

المدفوعة النفقات 

عال خالل عام ف

2010 

نسبة 

  اإلنفاق

وسيارات  ثاثوأ تجهيزات مكتبية :ل الرابعالفص

 %42.8 230692 538600  وآليات

 %59.1 247625 419000 أخرىمخصصات رأسمالية  :امسالفصل الخ

 %46.6 1189676 2551800 مجموع الباب الثالث

     النفقات االنمائية: الباب الرابع

 %65.5 2326690 3550000 االبنية واالنشاءات: الفصل االول

 %15.7 135297 860000 المرافق العامة: الفصل الثاني

 %55.8 2461987 4410000 مجموع الباب الرابع

      نفقات االلتزامات المدورة: الباب الخامس

 %93.7 187460 200000 االلتزامات المتكررة: الفصل االول

  498102 500000  االلتزامات الرأسمالية: الفصل الثاني
99.6% 

 %86.3 86266 100000 االلتزامات االنمائية: الفصل الثالث

 %96.5 771828 800000 مجموع الباب الخامس

     تسديدات القروض والديون : الباب السادس

%147.5  2772786 1880000  االقساط والفوائد: الفصل االول

%147.5  2772786 1880000 مجموع الباب السادس

 %86.1  44725103 51945000  المجموع العام للموازنة
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  2010جامعة لعام النفقات المقدرة والمدفوعة فعًال في موازنة ال )1.2.9(شكل 

  

  2010النفقات المدفوعة فعًال خالل عام ) 2.2.9(شكل 
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  2010إلى  2002اإليرادات الفعلية المحصلة بالدينار للسنوات من  )3.9(جدول 

 السنة

 اإليرادات

 الذاتية
مساهمة خزينة 

الدولة والرسوم 

 االضافية 

المنح 

 والتبرعات

القروض 

والتسهيالت 

 االنتمائية

مجموع 

يرادات اال

 المحصلة

2002 17300188 8632377 228960 6169717 32331242 

2003 19804939 8773582 224002 5907187 34709710 

2004 19480470 7363920 1020000 9160904 37025294 

2005  19830520 8061636 1015000 11700645 40607801 

2006  24619441 8125774 4005499 2646525 39397239 

2007  27995672 6484988 8010000 1115865 43606525  

2008  31604617 6669137 6080328 989979 45344061  

2009 34128357 4940613 1494335 6544230 47107535 

2010 37486088 3800000 2321863 1117152 44725103 

  

  2010 إلى 2002اإليرادات الفعلية المحصلة بالدينار للسنوات من ) 3.9(شكل 
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 2010إلى  2002النفقات الفعلية المدفوعة بالدينار للسنوات من  )4.9(جدول 

 السنة

 النفقات

تسديد 

القروض 

 والديون

مجموع 

النفقات 

 المتكررة الفعلية

البعثات 

العلمية 

 والدورات

والبحث 

 العلمي

 

 الرأسمالية
 االنمائية

االلتزامات 

 المدورة

200226526997 780000 815674 410955 13902222407394 32331242

200328233208999936 636582 180919 788533 3870482 34709660 

200430054683979996 97400 191938 10217723802805 37025294

2005 32368076 1012820 1255726 316744 434695 5219740 40607801 

2006 31154211 1251029 748399 35313 536124 5672163 39397239 

2007 33074248 1139690 1283524 173015 274225 7661823 43606525 

2008 35541184 968173 1255577 2307176 596103 4713268 45381481 

200936208341888642 10472635065101486917 3411271 47107535

2010358965951632231 11896762461987771828 2772786 44725103

  

  2010 إلى 2002 النفقات الفعلية المدفوعة بالدينار للسنوات من )4.9(شكل 



 

 

  

  

  

  

  

  الباب العاشر

  مختبرات البحث ومختبرات التدريس

 والحاضنات البحثية ومختبرات الحاسوب
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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

تعليمية حيث يخدم عدة مساقات في علم الجيولوجيا منها الألغراض ليستخدم هذا الجهاز 

ات فـي أقسـام أخـرى مثـل     المعادن والمستحاثات الدقيقـة والجيوكيميـاء والصـخور بأنواعهـا ومسـاق     

  .التقنيات الدقيقة في العلوم الحياتية

مقترنـة  ) عشـرات اآلالف (كما يقدم خدمات بحثية هامة لقدرته على عمل صورة مكبرة جدًا 

. مع التحليل الكمي والكيفي للعينات فهو يخدم طيفا واسعًا من التخصصـات داخـل وخـارج الجامعـة    

  .ولوجيا والكيمياء والفيزياء والعلوم الحياتية واآلثارفعلى الصعيد الداخلي يخدم قسم الجي

أمـــا خـــارج الجامعـــة فقـــد امتـــدت هـــذه الخدمـــة إلـــى جميـــع الجامعـــات األردنيـــة تقريبـــًا فـــي  

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

  .ات العراقية والسورية والجزائريةالجهاز قدم خدمات لجهات خارج المملكة منها الجامع

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

  :يحتوي هذا المختبر علي ما يلي

  . )22(عدد (Polarized Microscope)ميكروسكوب مستقطب 

 .)13(عدد  (Reflected Microscope)ميكرسكوب عاكس للضوء 

 .عينات معدنية مختلفة لتدريس مختبر المعادن

 .)18(عدد الصور الجوية لتحليلستيريوسكوب حجم كبير 

عــدد ستيريوســكوب صــغير الحجــم بحجــم النظــارة الطبيــة أيضــًا لتــدريس مختبــر الصــور الجوية  

)26(. 

 : يدرس في هذا المختبر مختبرات المساقات التالية

  )عادنبصريات الم( 222ج .مختبر ع

 )الصخور النارية والمتحولة( 331ج .مختبر ع

 )الصخور الرسوبية( 332ج .مختبر ع

باإلضافة إلى استخدامه في الفصل الصيفي مـن قبـل طـالب الجيولوجيـا الميدانيـة لدراسـة       

 .، وذلك باستخدام الميكروسكوب(thin sections)مقاطع رقيقة للصخور 

  .من قبل أعضاء هيئة التدريسالبحث كما يستخدم هذا المختبر ألغراض 

  

  مختبر التربة والجيولوجيا الهندسية -3

  :ويحتوي هذا المختبر علي

  .جهاز لقياس النفاذية

 .جهاز لقياس التوزيع الحجمي لحبيبات التربة

 .جهاز لقياس الضغط المحوري الالمحصور

 .جهاز لقياس الضغط الثالثي المحصور

 .ى كثافة وأقل رطوبةجهاز لقياس إنضغاط التربة وحساب أعل

 .جهاز قياس لدونة التربة



 مختبرات البحث ومختبرات التدريس والحاضنات البحثية ومختبرات الحاسوب

 
137

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

  .البحث العلميوألغراض ويستخدم هذا المختبر للتدريس . الحموضة

  

 مختبر المياه  االمتصاص -4

  .اف الضوئيالمطي  Spectrometerويشتمل هذا المختبر على جهاز 

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

، ويسـتخدم هـذا المختبـر    باإلضافة إلى أدوات تسـتخدم لتحضـير العينـات والتحليـل بالمعـايرة      

وهـذا  إلجراء التحاليل الكيميائية لعينات المياة لمعرفة تركيـز العناصـر باسـتخدام المطيـاف الضـوئي      

باإلضــافة الســتخدامه فــي  . مــن قبــل طلبــة الدراســات العليــا وطلبــة البكــالوريوس  المختبــر يســتخدم 

  .البحث العلمي من قبل أعضاء الهيئة التدريسية

  

  المستحثات الالفقارية والمجهريةمختبر  -5

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

 .مستحاثات الفقارية 210ج .ع .1

 .طبقات وجيولوجيا تاريخية 213ج .ع .2

 .مستحاثات مجهرية 311ج .ع .3
  

  مختبر تطبيقات الحاسوب -6

  :يستخدم هذا المختبر في تدريس مختبرات المساقات التالية

  نظم المعلومات الجغرافية −

  تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية −

  االستشعار عن بعد −

  االستشعار عن بعد في الجيولوجيا −

  تطبيقيةمبادئ الجيوفيزياء ال −

  الجيوفيزياء الهندسية المتقدمة −

  س اآلبارــجيولوجيا تحت سطحية وج −
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  :يحتوي المختبر على

  جهاز حاسوب 20 −

− DATA SHOW 
−  Scanner A3   
 

  والجيوماتكس مختبر الجيوفيزياء -7

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

  .يئة التدريس وطالب الماجستير في الجامعةاألبحاث ألعضاء ه

   :ويشتمل هذا المختبر على األجهزة التالية

  ) 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  −

 جهاز المحطة الشاملة  −

 جهاز تحديد المواقع الجغرافية −

 جهاز المساحة الثيودواليت −

  جهاز المساحة الميزان −

 )Arc GIS and ENVI( محمل عليها برمجيات) 5(أجهزة حاسوب عدد  −

لتــدريس وطلبــة الدراســات  يســتخدم هــذا المختبــر ألغــراض البحــث العلمــي مــن قبــل أعضــاء هيئــة ا   

  . العليا
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  مختبر بحث  -8

  : يحتوي هذا المختبر على األجهزة التالية   

 . خالط −
 . أفران تجفيف وأفران حرق −
 . ميزان −
 . جهاز لقياس التوزيع الحجمي لحبيبات التربة مجموعة مناخل −

  .يستخدم هذا المختبر ألغراض البحث العلمي والتدريس

  

  لمعادنمختبر الطبقات وا -9

  . لدراسة خامات المعادن) 9(يحتوي هذا المختبر على ميكروسكوب عدد 

  : يستخدم هذا المختبر لتدريس المساقات التالية

 علم المعادن 220ج .مختبر ع .1
 طبقات وجيولوجيا تاريخية 213ج .مختبر ع .2

  .العلياكما يستخدم هذا المختبر ألغراض البحث من قبل أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات 

  

  مختبر الجيوكيمياء -10

  يحتوي هذا المختبر على جهاز تقطير المياه

  )أ475(ج .يستخدم هذا المختبر للتدريس العملي لمساق الجيوكيمياء ع

  .تحضير العينات الصخرية والتربة للتحاليل المختلفة

  

  مختبر جهاز االمتصاص الذري  -11

  . يحتوي هذا المختبر على جهاز االمتصاص الذري

يستخدم هذا الجهاز إلجراء التحاليل المختلفه لمعرفة تركيز العناصر كيميائيًا في العينات المختلفـة  

  . سواء كانت عينة صخرية أو مياه

  . يستخدم هذا الجهاز لألغراض التعليمية لطلبة البكالوريوس

  . في الجامعةيستخدم ألغراض البحث من قبل أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا 

  . كما يستخدم لتحليل العينات من خارج الجامعة مقابل أجرة

  

  مختبر الصخور الصناعية  -12

  . يحتوي هذا المختبر على مناخل

  .الصخور الصناعية 432ج .يدرس في هذا المختبر جزء من مختبر ع
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  .ا في الجامعةكما يستخدم ألغراض البحثية من قبل أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العلي

  

  مختبر بحث المياه والبيئة -13

  :يحتوي هذا المختبر على 

 )2(جهاز الطرد المركزي عدد  .1
 )2(ن حرق عدد أفرا .2

  . يستخدم هذا المختبر إلجراء عمليات الطرد المركزي والحرق لعينات التربة

  .ايستخدم ألغراض البحث العملي من قبل أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العلي

  

  التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية

  1مختبر حاسوب عدد 
  1مختبر الجيوماتكس عدد 

  1مختبر بحث الجيوفيزياء عدد 
  1مختبر المجهر االلكتروني الماسح عدد 
  1مختبر وحدة االمتصاص الذري عدد 

  

  مختبرات قسم العلوم الحياتية -ب

 :مختبرات العلوم الحياتية العامة -1

  .144، مج 143ولى وعددها إثنان مج مساقات العملية العامة للسنة األويدرس بها ال

  

 :مختبرات النبـــات -2

ويدرس بها الجزء العملي لمساقات النبـات ومورفولوجيـا النبـات وتشـريح النبـات ومسـاق       

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

 :مختبرات علم الحيوان -3

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

 .303، ك 106، مج 105وهـي مج . وينيوعلم الحياة التك
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 :مختبر الكيمياء الحيوية -4

 .220ويدرس به مساقات الكيمياء الحيوية وفسيولوجيا النبات مج 

 :مختبر األحياء الدقيقة -5

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

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

 .243لألحياء الدقيقة مج 
  

 :مختبر الوراثة والبيولوجيا الجزيئية -6

تير ومســاق علــم وبــه تــدرس مســاقات البيولوجيــا الجزيئيــة لطلبــة البكــالوريوس والماجســ  

 .216مساق علم الوراثة الخلوية مج الوراثة و
  

 :مختبر طلبة الماجستير -7

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

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

 :حيويةمختبرات أبحاث الكيمياء ال -8

وتجرى فيها األبحاث المتعلقة باإلنزيمـات والبروتينـات والفيتامينـات وغيرهـا مـن مواضـيع       

  .210، مج 212الكيمياء الحيوية وعددها إثنان مج 
  

 :مختبر أبحاث علم الوراثة -9

ويـتم بــه إجـراء بحــوث متعلقـة بــاألمراض الوراثيــة واإلنزيمـات المتعلقــة بهـا وتــأثير بعــض      

 .214ات مج المواد على الجين
  

 :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
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 :مختبرات أبحاث النبات -11

وتشريح النبات وفسيولوجيا النبات وعـددها إثنـان   وتجرى بها األبحاث المتعلقة بتصنيف 

 .و المعشبة 241بة ومختبري بحث مج وتشمل المعش

 : مختبر أبحاث المناعة والطفيليات -12

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

 .140وزراعة األنسجة الحيوانية مج 
  

 :ألنسجةمختبر أبحاث علم ا -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 أبحــاث متعلقــة بهند وخاصــة تلــك الموجــودة فــي النباتــات الطبيــة إضــافة الــى  

  .141لخدمة الصناعة مج 

  

  مختبرات قسم اإلحصاء  -جـ

  : ويحتوي على األجهزة التالية   Aمختبر  -1

  :  موزعة على النحو التالي NECحاسوب من نوع ) 31(

  .لمشرفي المختبرحاسوب مخصص  2 −

  . حاسوب مخصصة للطلبة 30 −

  . ص للمدرسمربوط مع الجهاز المخص Data Showجهاز  −

 ).مخصصة للطلبة(لطباعة الوظائف  brother hl - 5140واحدة نوع طابعة  −
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    : التالية األجهزةويحتوي على  B مختبر  -2

  :حاسوب موزعة على النحو التالي 15

  . NECمن نوع  حاسوب مخصص للمدرس −

 NECمن نوع  1و  Compaqمن نوع  13(حاسوب مخصصة للطالب  14 −

 .ربوط مع الجهاز المخصص للمدرسم data showجهاز  −

  

  مختبر الدراسات العليا -3

مخصصــة لطلبــة  ) NECمــن نــوع  2و  Compacنــوع  7(أجهــزة حاســوب ) 9( .1

  . الدراسات العليا

  

  مختبرات قسم الكيمياء -د

  .المختلفةللبحث في مجاالت الكيمياء  اتمختبر) 8(مختبرات للتدريس و) 10(يضم القسم 

   :واألجهزة المهمة هي

1. GC-Mass 
2. NMR 
3. FT-IR 
4. ICP 

  

  مختبرات قسم الفيزياء -هـ 

  :القسم مجموعة من مختبرات البحث المتخصصة في مجاالت الفيزياء المتعددة وهي يضم

  مختبر مطيافية موسبارو -1

 مختبر صنع الرقائق -2

 مختبر الخصائص الضوئية -3

ة وهــو أحــد مختبــرات البحــث الــذي يعمــل علــى خدمــ       :  مختبــر حيــود األشــعة الســينية    -4

الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسـات العليـا فـي الجامعـات األردنيـة إضـافة       
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إلــى الشــركات والمؤسســات المحليــة، حيــث يــتم دراســة العينــات مــن حيــث تحليلهــا نوعــا    

 .وكما والخصائص البلورية

 مختبر التقانات النووية وقياس تركيز الرادون -5

 مختبر تألق األشعة السينية -6

 يافية أشعة جامامختبر مط -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    

  .كنولوجيا إلى المجتمع المحليالمعرفة العلمية وإغنائها، والمساهمة في نقل الت

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

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

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

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

  .عمليتي التدريس والبحث العلمي

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

 .العامين القادمين

  

  الرياضيات  مختبرات قسم -و

جهــاز نــوع  28(وتحتــوي علــى أجهــزة حاســب عــدد  ) 2(المختبــرات الموجــودة فــي القســم عــددها  

HP جهاز نوع  30، وDell أسود(.  
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  مختبرات كلية اآلداب: ثانيًا

  .تضم الكلية ستة مختبرات بحث وتدريس ومختبر حاسوب يتبع مركز الحاسب والمعلومات

  مختبرات قسـم الجغرافيـا -أ

م، وهو يستخدم 2002/2003سيس مختبر قسم الجغرافيا في كلية اآلداب في العام الدراسي تم تأ

 GISفي تدريس المساقات العلمية، والسيما تلك المساقات المتعلقة بأنظمة المعلومات الجغرافيـة  

 Digital Cartographyوالكارتوجرافيـا الرقميـة     Remote Sensingواالستشـعار عـن بعـد    

  .نظرية يستخدم الجانب العملي في تدريسها ومساقات أخرى

وبرمجية    ArcGISهذا، ويتوفر في مختبر القسم بعض البرمجيات التطبيقية مثل برمجية 

ERDAS  وبرمجيةArcView  وبرمجيةGeomatica وهي برمجيات خاصة بأنظمة ،

  .المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد والخرائط

 Dataاز حاسوب مرتبطة فيما بينها بشبكة حاسوبية وجهاز عرض جه 30ويشتمل المختبر على 
Show    وأجهزة الحاسوب هي كما يلي:  

  نوع الجهاز  عدد األجهزة

10 Compaq p4 with 2.00 MHz

20 GIS/ Remote Sensing PC (NEC TW 100 

Workstation)

 GIS/ Remote Sensing Server "NEC SA 2500كما يحتوي المختبر على جهاز واحد 
SATA Server"  

ويحتوي المختبر أيضًا على خرائط طبوغرافية . Hpوطابعة  Hpباإلضافة إلى جهاز ماسح ضوئي 

سيتريوسكوب  4و   Planimeterتغطي العديد من مناطق المملكة، وجهاز قياس المساحات 

  .30000:1ومجموعة من الصور الجوية ذات المقياس  GPSجيب وجهاز توقيع عالمي 

  

  مختبرات قسـم اللغات الحديثة -ب

  مختبر اللغة الفرنسية -1

هــو مختبــر ســماعي ويســتخدم فقــط لتــدريس الطــالب علــى نطــق اللغــة الفرنســية وهــو ال        

يحتــوي علــى شاشــات حاســوب بــل علــى مســجالت فقــط ويســتخدم مــن قبــل طــالب اللغــات  

وس فـي اللغـة   ، وتشرف عليه مدرسة تحمـل درجـة البكـالوري   المحاضرات الحديثة في أوقات

  .الفرنسية
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 مختبر اللغة اإليطالية -2

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

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

  .اإليطالية
  

  مختبر اللغة الروسية -3

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

  .،  وقد قدم هدية للجامعة من قبل السفارة الروسية)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(كابينه خشبية ملبسة بالفورمايكا وتحتوى كـل منهـا علـى سـماعة     ) 24( -2

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

 .م رئيسية كمبيوتريةكباالضافة إلى وحدة تح

 .كرسي مختبر دوار منجد 25  -3

 .بوصه 14تلفزيون بانوسونك  -4

 .وصةب 29تلفزيون شارب  -5

 .نوع شارب)  DVD(جهاز  -6

 .سماعتين كبيرتين نوع دكوراتيف -7

 .أربع سماعات نوع شارب -8

 .بوصه 14وتلفزيون شارب ) DVD(طاولة فورمايكا ذات ثالثة رفوف ل  -9
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 مختبر قسم اللغة االنجليزية -د

  : تتكون من ثالثة مختبرات

 . جهاز كمبيوتر 30ويتكون من ) 1(مختبر القرية   . أ

 ). Data Show(جهاز كمبيوتر وشاشة عرض  40ويتكون من ) 2(مختبر القرية   . ب

  . وهو مختبر لغوي وال يتكون من أجهزة كمبيوتر) 3(مختبر القرية   . ت

  

  مختبر قسم اللغة العربية -هـ 

  .يوجد مختبر بحث واحد  

  

  مختبر قسم الترجمة -و

  .جهاز استماع) 26(مختبر تدريس واحد يحتوي على   

  

  مختبرات العمادة –ز 

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

  :تضم الكلية المختبرات التالية

  :مختبر اإلرشاد. 1

لبيولوجيــة الراجعــة، وتجــري فيــه   ويضــم احــدث األجهــزة مثــل كرســي االســترخاء وأدوات التغذيــة ا   

 ةاالختبـــارات النفســـية بأنواعهـــا، كاختبـــارات الـــذكاء واختبـــارات الشخصـــية واالختبـــارات اإلكلينيكيـــ  

  .والمعالجات النفسية بمختلف أشكالها وخاصة المعالجات السلوكية
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  :مختبر اللغات. 2

مع ميكرفون، ويستطيع  وحدة مكونة من مسجل وسماعة رأس لوحدة منفصلة، ك 30يحتوي على 

الطالب من خاللهـا أن يسـمع وأن 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

قدرة طالب التربية العمليـة علـى إعطـاء حصـص صـفية      يعد هذا المختبر من الوسائل الهامة لتعزيز 

وتقييم هذه الحصص من قبل الطالب اآلخرين بإشراف المدرس؛ حيـث يـتم تصـوير هـذه الحصـص      

طالبـًا ويحتـوي    60ويتسع هذا المختبر لــ . وإعادة بثها للطالب لتقويمها وبيان األخطاء ومعالجتها

) one-way mirror(ويقســم المختبــر مــرآة  .وجهــاز فيديـــو وكــاميرا فيــديوعلــى جهــازي تلفــاز 

  .الحقيقية وغرفة المشاهدة والعرض تقسم ما بين غرفة الصف
  

  :مختبر تكنولوجيا التعليم. 4

يحتـــوي علـــى كافـــة أجهـــزة الوســـائل التعليميـــة ويـــدرس بـــه مســـاقات إنتـــاج التقنيـــات التعليميـــة           

إلى مساق إنتاج تقنيات التعليم لطلبة  باإلضافة. واستخدامها في مرحلتي البكالوريوس والماجستير

  .الماجستير
  

  :مختبرات الحاسوب. 5

جهاز حاسوب وجهاز عرض بيانـات يـتم   ) 31(وتشمل أربعة مختبرات يحتوي كل مختبر منها على 

  . توظيفها في تدريس مساقات الحاسوب المقررة في أقسام الكلية
  

  :وحدة االستشارات والخدمات البحثية. 6

متخصصــة في تقديم االستشارات حـول إدخـال البيانـات والتحليـل اإلحصـائي للبـاحثين       وهـي وحدة 

العليـا باسـتخدام البـرامج اإلحصـائية      تفي كليــة التربيــة مـن أعضـاء هيئـة التـدريس وطلبـة الدراسـا      

 ).SPSS(المختلفة مثل 
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  مختبرات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية: رابعًا

  :ة والدراسات االسالمية المختبرات اآلتيةتحتوي كلية الشريع

  ) 2(مختبر التالوة والتجويد عدد  -1

يعتبر مختبر التالوة والتجويد من الوسائل الهامة لتعزيز التعليم في هذه المـادة، حيـث أنـه    

جهـاز حاسـوب يـتحكم فيهـا الجهـاز      ) 20(يوجد فيه عدة تقنيات لتحقيق هذا الغرض، فيوجد فيـه  

درس تحتــوي هــذه الحواســيب علــى جهــاز يــتم فيــه تحقيــق الهــدف األول مــن   الــرئيس الخــاص بالمــ

علــى شــريط خــاص بكــل طالــب يجلــس علــى حاســوبه،  فيســجل صــوته  " التســجيل"المختبــر وهــو 

وصوت القارئ الذي يعيد اآليات القرآنية بعده وبـذلك يسـتفيد الطالـب بتصـحيح األخطـاء الـواردة       

أمـا  . يتحقـق االسـتفادة فـي الجانـب العملـي فـي التجويـد       في قراءته من خالل سماع القـارئ وبهـذا   

هــذه التقنيــة الهامــة فــي عــرض المــادة النظريــة  ) Data Show( الجانــب النظــري فمــن خــالل ال 

من خالل جهاز المدرس وعرضه علـى الطـالب مـن خـالل     ) CD(فيمكن ادخال أي شيء في قرص 

 )Data (وبهـذا  . رية من غير صور أو رسـومات فهنالك صعوبة على الطلبة لو عرضت المادة النظ

  .يتحقق االستفادة في الجانب النظري

  

  المكتبة الحاسوبية -2

هي عبارة عن مكتبة الكترونية تحتوي على أجهـزة حاسـوب متطـورة وموصـولة باالنترنـت، وعـددها       

 :جهاز، تنقسم المكتبة الحاسوبية إلى قسمين رئيسين) 20(
ي علــى أجهــزة حاســوب مقســمة إلــى قــاعتين، قاعــة     ويحتــو): الحاســوبي( القســم اإللكترونــي    -  أ

  .للذكور وقاعة لإلناث مفصولتين انفصاال تاما

وينقســـم إلـــى قـــاعتين ، قاعـــة للـــذكور وقاعـــة لإلنـــاث، وتضـــم هاتـــان : قســـم تخـــريج األحـــادث  -  ب

 .القاعتان كتب تخريج األحاديث النبوية الشريفة والتي تستخدم في تدريس مساقات الطلبة
  :القيام بما يلي) القسم اإللكتروني( ن خالل القسم األول يستطيع الطالب م

االســتفادة مــن جميــع البــرامج والموســوعات اإلســالمية التــي تحتويهــا أجهــزة الحاســب فــي دراســته       

برنــامج مكتبــة  : وأبحاثــه وتضــم هــذه البــرامج جميــع أقســام الشــريعة اإلســالمية وهــذه البــرامج هــي      

برنــامج المكتبــة األلفيـة، برنــامج مكتبــة الفقــه وأصــوله، برنــامج  التفسـير، برنــامج الموســوعة الذهبيــة،  

مكتبة العقائد والملل، برنامج مكتبة السيرة النبوية، برنـامج مكتبـة المعـاجم والغريـب، برنـامج مكتبـة       

األحاديــث الضــعيفة، برنــامج مكتبــة األخــالق والزهــد، برنــامج مؤلفــات الشــيخ والتلميــذ، برنــامج فــي    

مج مكتبة األدب العربي،  برنـامج مكتبـة الشـعرالعربي، برنـامج مكتبـة أصـول الفقـه،        ظالل القرآن، برنا

برنامج الخطب المنبرية، برنامج أعمال القلوب الرقـائق، برنـامج اإلعجـاز العلمـي فـي القـرآن الكـريم،        

جيـة،  برنامج المترجم الفوري الناطق، برنامج تربية األبناء في اإلسالم، برنـامج األسـرة والحيـاة الزو   

  .برنامج قاموس المصطلحات الدينية
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 أو خـادم يـتم مـن خاللـه الـتحكم بجميـع      ) SERVER(ٍوجميع هـذه البـرامج مرتبطـة بسـيرفر     

األجهزة الموصولة فيـه، وهـذه البـرامج جميعـا تهـم طلبـة الكليـة وكـذلك طلبـة الكليـات األخـرى            

  .يرتهم العلميةفي مس) بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه(بمختلف مستوياتهم العلمية 

  .استخدام  االنترنت للحصول على األبحاث والمواضيع المطلوبة -

 .استخدام االنترنت لتسجيل المساقات والحصول على العالمات الفصلية -
 .استخدام التطبيقات الجاهزة في الحاسوب للتدريب عليها -

 
 ) 2(مختبرات حاسوب الستخدام الطلبة عدد  -3

  .ختبرات كلية الشريعة والدراسات االسالميةوالجهة المشرفة على هذه الم

  

  مختبرات كلية الفنون الجميلة: 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
كبيـر ومتوسـط وصـغير الحجـم، جهـاز      ) 6(رفة أفران حاوية على أفران حـرق الخـزف عـدد    غ -

 ).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(غرفة خاصة لعجن الطين حاوية على عجانه طين عدد -
 .جاروشة تربة خاصة بإنتاج بودرة صالحة إلنتاج طينة خزف -

 :ستوديو تخصص النحت ويحتوي على .2

وأدوات ) حوامل معدنية وحاويـات أطبـاق  (ندات ستوديو إنتاج األعمال النحتية مجهز بـ ستا -

 .يدوية خاصة بتقنيات تطبيق النحت والصب
 .غرفة خاصة بصب القوالب الجبصية -
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 :ستوديو تخصص الرسم والتصوير .3

مجهــز بســتاندات خشــبية وطــاوالت   ) 1(يوجــد لتخصــص الرســم والتصــوير ســتوديو عــدد     -

 ).1(الساليدات عدد  وجهاز بروجكتر لعرض) 1(متحركة، جلوب إضاءة عدد 

 

 .ستوديو تخصص التصوير الفوتوغرافي .4

  :على التجهيزات التالية واألستوديويشتمل     

 ).2(عدد ) ديجيتال(كاميرات تصوير رقمية  -
 .أجهزة إضاءة كشافات مختلفة األحجام والقوة االضائية -
 :على حاويهغرفة معتمة  -

 ).9(أجهزة طباعة صور عدد  -
 .ونة وأخرى ابيض واسودأدوات تحميض وأفالم مل -

 . جهاز تصوير ثالثي األبعاد -
 .إضاءة فالشات -

 

 .الجرافيكفن ستوديو تخصص  .5

 :على ما يلي واألستودييشمل     

 :مجهز بمعدات وأجهزة خاصة بتقنيات التخصص حاوي على) 1(ستوديو عدد  -
 ).1(مكبس الطباعة الحجرية عدد  -
 ).2(مكبس طباعة المعدن عدد   -
 ).1(ي لتجليد الكتب عدد جهاز ضغط حرار  -
 .لعرض الساليدات DATA SHOWجهاز  -
 ).2(جهاز مكوى حراري وجهاز سشوار للتجفيف الحراري وخالط كهربائي عدد  -
 .غرفة مظلمة مـُجهزة بجهاز التعريض لإلضاءة -
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  مختبرات قسم التصميم والفنون التطبيقيةمراسم و  -  ب

 ددالع األجهزة الموجودة في المختبر  اسم المختبر  

ــميم  .1 ــم التصـــــــــــ مرســـــــــــ

 الداخلي 
  ال يوجد

   ال يوجد مرسم تصميم النسيج.2

مختبـــــــــــــــر تصـــــــــــــــميم .3

 الجرافيك
  ال يوجد

ــميم  .4 ــم التصـــــــــــ مرســـــــــــ

  الصناعي
   اليوجد

 قسم التصميم.5
 

بوصـة شاشـة عـرض     25تلفزيون سوني 

 1 مسطحة

-LAPTOP جهــاز حاســـوب محمـــول 
P4, IBM-THINKPAD-R40 

1 

ــاز عــــرض نــــوع    CANON جهــ
MODEL LV-S1E 

1 

 "X72"72شاشــة عــرض علــى حامــل 
3P 

1 

انــش علــى  X 50 50شاشــات عــرض 

 1 حامل

 VC-VA550 1 فيديو شارب موديل 

ــوير  ــاميرا تصـــ  DIGITAL كـــ
CAMERA NIKON COOL 

PIX5700 
1 

ــاز حاســــوب   ,E MAC-G4جهــ
1GHZ, 512MB RAM, 60GB 

HDD 

1 
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 ددالع األجهزة الموجودة في المختبر  اسم المختبر  

ــاميرا جهــــاز حاســــوب    WEB كــ
CAMERA  نوع CREATIVE 1 

-EPSONجهـــاز ماســـح ضـــوئي نـــوع   
SCANNER 1250 

1 

  ACER  1جهاز عرض نوع 

 FUJITSU 30  جهاز حاسوب نوع  01مختبر ف .6

 1 جهاز عرض

 IBM 1جهاز حاسوب 

 ACER 31جهاز حاسوب   215مختبر ف .7

  1  جهاز عرض

  

  مختبرات قسم الموسيقا  -ج

 العدد دة في المختبراألجهزة الموجو  اسم المختبر  

  شاشة عرض ستوديو موسيقا.1

   جهاز حاسوب محمول

  فيديو

 7  بيانو كهربائي  مختبر بيانو.2

 المكتبة الموسيقية.3
 1 بوصة 42شاشة عرض 

Data Show 1 
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 العدد دة في المختبراألجهزة الموجو  اسم المختبر  

 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

  

  مختبرات قسم الدراما  -د

  العدد  األجهزة الموجودة في المختبر  اسم المختبر  

1.  
  

  مسرح الدراما

  :وحدة إضاءة متكاملة  تتكون من

  وحدة تحكم مكونة من كي بورد  وشاشة كمبيوتر

ــاءة  ســـــبوت ال  ــافات إضـــ واط ،  650واط ، 2000يـــــت كشـــ

  .واط 2250

  .واط   إضاءة متحركة 2500فلواليت 

  

1  
  

73  

2  

  قنال قديم) 12(جهاز صوت مكسر 

  سماعات مونيتور

1  
2  

  1  واط حديث نوع بهنلجر 2000جهاز مكسر صوت مع بور 

  4  سماعات

  16  )6(ميكرفون حديث مع وصالتها وستاندات عدد 

  11  .وصلة ستاندميكرفون قديم مع 
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  العدد  األجهزة الموجودة في المختبر  اسم المختبر  

  1  ميكرفون ال سلكي

  1  مكبر صوت  توا

  2  هدفون

  )KEBORD + COMPUTER ADB(وحدة إضاءة 

  

1  

SPOT LIGHT  ــدد _ واط 650_ واط  1000: 73عـ

  واط 250

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  •

  

_  2ســـماعات عـــدد   +  1عـــدد   AMPLIFIERجهـــاز  

  واط 70

  

1  

  ACER 1جهاز حاسوب 

2.  
أســــــــــــــــــــتوديو 

الســـــــــــــــــــــــينما 

  والتلفزيون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  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 MONITOR PVM 1 مـونيتر 
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  العدد  األجهزة الموجودة في المختبر  اسم المختبر  

  

  

  

  

  

  

14M4E 

 BEYER DYNAMIC M 58ميكرفـــــون 
MICROPHONE 

1 

 SAMSON TRIPODI  1حامل كاميرا 

  SAMSON DOLLYE  1عجالت لستاند الكاميرا 

 CM 50 * 50 SCREEMشاشــــة شــــفافة 
TRANSLUCENT  

1  

  AMPLIFIRER    1جهاز 

  1  مع حمالة سقف 1166Pعارض نوع 

  1  كمبيوتر 

  

  مختبرات كلية اآلثار واألنثروبولوجيا: سادسًا

  وحدة المختبرات 

بهــدف مواكبــة   1992تأسســت وحــدة المختبــرات فــي معهــد اآلثــار واألنثروبولوجيــا عــام        

التطــورات الهائلــة فــي علــم اآلثــار وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بتطبيــق مختلــف أنــواع األســاليب العلميــة    

نســان ومخلفاتــه الحضــارية وكــذلك فــان الخطــر الــذي يهــدد تــراث األردن         الحديثــة فــي دراســة اإل  

الحضــاري بفعــل عوامــل طبيعيــة وبشــرية، كــان مــن األســباب المباشــرة لتأســيس وحــدة المختبــرات      

للمساهمة في تدريب الكوادر البشرية المؤهلة علميًا وفنيًا للحد من هذه األخطار ولضـمان حمايـة   

يــق الغايــة المرجــوة مــن إنشــائها فقــد تــم تجهيــز وحــدة المختبــرات    ولتحق. تــراث األردن الحضــاري

بأحــدث األجهــزة والمعــدات والطاقــات البشــرية المؤهلــة فــي مجــاالت صــيانة وتــرميم اآلثــار وتحليــل  

المــواد األثريــة بــالطرق العلميــة واســتخدام نظــم المعلومــات الحديثــة فــي دراســة وحمايــة وتطــوير      

لمختبــرات بشــكل فاعــل فــي تــدريب طلبــة المعهــد وكــذلك تقــديم  وتســاهم وحــدة ا. المواقــع األثريــة

العون الفني للبعثـات األثريـة المحليـة واألجنبيـة التـي تعمـل بـاألردن، وكـذلك تقـوم باسـتقبال المـواد            

  .األثرية المستخرجة من الحفريات لغايات صيانتها وترميمها وتحليلها

  :ع كما يليوهي موز وتشمل وحدة المختبرات العديد من المختبرات

  مختبرات التحليل العلمي   - أ 

 مختبر التحليل األثري .1
تســتخدم فــي هــذا المختبــر مجموعــة متعــددة مــن الميكروســكوبات المتطــورة تعطــي ميــزات  

ــار         ــات الفخـ ــي دراسـ ــتخدم فـ ــاس، وتسـ ــوء واالنعكـ ــتقطاب الضـ ــاد واسـ ــة األبعـ ــا ثالثيـ الرؤيـ
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إجراء تحاليل للمعادن والمـواد  كما يتم في هذا القسم . والمعادن والمواد األثرية األخرى

الصخرية من خالل تقنيات الدراسة المجهرية ، كما تجرى تحاليل كيميائيـة للمـواد األثريـة    

، باإلضـافة إلـى مـا ذكـر فـإن هـذا المختبـر يقـوم          يـة والمعدن يـة الحجرية والفخاريـة والزجاج 

  .حاثهمبمساعدة طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في أب

  

  مختبر األشعة السينية  .2

  يحتوي هذا المختبر على العديد من األجهزة الرئيسية وهي 

- X-Ray fluorescence        وهــي إحــدى تقنيــات التحليــل الكيميــائي التــي تعتمــد علــى 

األشــعة الســينية فــي تحليــل العينــات األثريــة وغيرهــا ســواء كانــت ســائلة أو مطحونــة أو      

ــة     ــى شــكل ســبائك معدني ــوعين مــن       صــلبة أو عل ــة  إجــراء ن ويمكــن بواســطة هــذه التقني

  التحاليل

  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   كــنوهــي إحــدى تقنيــات التحليــل المعــدني المعــروف حيــث يم 

بواســطة هــذا الجهــاز التعــرف علــى التركيــب المعــدني للعينــات بشــرط أن تكــون متبلــورة  

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

 .لفخارخالله التعرف على المكونات المعدنية ل
  

  مختبر التألق الحراري  .3

 حيـث يعتمـد مبـدأ عمـل       Thermoluminscenceيحتـوي هـذا المختبـر علـى جهـاز      

هذا الجهاز على توهج العينات عند تعرضها للحرارة ويتناسب مقدار هذا التوهج طرديـا  

نــا تســتخدم هــذه التقنيــة لتحديــد العمــر المطلــق للعينــات  همــع عمــر العينــة األثريــة ومــن  

ية المعالجة حراريا وأفضل مثال عينات الفخار وعينات الصوان أو البزيديان المعالج األثر

  .حراريا

  

  مختبر التحليل الكيميائي .4

 Atomicيحتـوي هـذا المختبـر علـى العديـد مـن األجهـزة الرئيسـية والمهمـة منهـا جهـاز            
Absorption Spectrometer     صـر يستخدم في عملية التحليـل الكيميـائي لمعرفـة العنا 

ــه يســتخدم لمعظــم القطــع          ــه ان ــز العناصــر ومــن أهــم مميزات ــة وتركي ــة للقطعــة األثري المكون
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ــد         ــوية بعـ ــواد العضـ ــل المـ ــي تحليـ ــتخدم فـ ــد يسـ ــادن وقـ ــار ومعـ ــخور وفخـ ــن صـ ــة مـ األثريـ

 لتحليــل FTIRكمــا يحتــوي هــذا المختبــر علــى جهــاز    .اســتخالص المــادة العضــوية منهــا 

  .المركبات العضوية 

   

  الترميممختبر الصيانة و .5

ــة أو         ــة أو زجاجي ــر تــرميم وصــيانة المــادة األثريــة ســوءا كانــت فخاري يــتم فــي هــذا المختب

معدنية أو خشبية أو أي مادة أثرية أخرى، وهو مجهز بمعدات ومـواد للتنظيـف والصـيانة    

ــة       ــواد الميكانيكيــ ــواء واألدوات والمــ ــغ الهــ ــعة وتفريــ ــوير باألشــ ــدات التصــ ــرميم، كمعــ والتــ

كروسكوبات وافران الشوي والتجفيف، وال يقتصر دور هذا المختبر علـى  والكيميائية والمي

كمـا يعقـد فـي    . معالجة المادة األثرية اآلنية بل يتعداها للمحافظة عليها ألطول مدة ممكنة

  .هذا المختبر دورات تدريبية للعاملين في هذا المجال وللطلبة على حد سواء

  مختبر نظم المعلومات الجغرافية   - ب 

الجغرافية هي تقنية عالية الجودة مـن تقنيـات نظـم المعلومـات والتـي تتعامـل        تلومانظم المع

مع البيانات ذات اإلحداثيات العينية وغيرها بشكل متكامل، حيث تمتاز البيانات الجغرافية فيـه بأنهـا   

 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  . العمــل لــيس علــى مســتوى إدخــال البيانــات بــل وتحليلهــا  

طالب الكلية والموظفين واالدرايـين والفنيـين بـآخر واحـدث التطـورات علـى كافـة األصـعدة حيـث ال          

تصــر علــى نظــم المعلومــات الجغرافيــة وحســب بــل يتعــداه لتصــل االفــاده منــه بــالبرامج والتقنيــات   يق

  :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  9وب عدد أجهزة حاس -

  ذات مواصفات عالية 5أجهزة حاسوب محمول عدد  -

  جهاز راسم خرائط آلي -

  جهاز مسح خرائط يدوي  -

 A3ماسح ضوئي  -
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  مختبرات االنثروبولوجيا العضوية   - ج 

  يتم تدريس المواد التالية فيها: مختبرات التدريس .1

  علم العظام اإلنسانية -

 مقارنة عظام الثديات -
 ولوجيا األسنانانثروب -
 انثروبولوجيا الطب الشرعي -
 

  مختبر االنثروبولوجيا البحثي  .2

هــذا المختبـــر يـــتم فيـــه دراســـة وتحليـــل الهياكـــل اإلنســـانية والحيوانيـــة  المســـتخرجة مـــن  

المواقع األثرية ، حيث يقوم طلبة الماجستير بعمل التحاليـل الالزمـة إلعـداد اطروحـاتهم ،     

  .راء أبحاث دراساتهموأعضاء الهيئة التدريسية بإج

كما يحتوي على عينات عظام وأسنان إنسانية وحيوانية ونماذج بالستيكية للهيكل العظمي 

والجمـاجم التـي تسـتخدم كوسـائل توضــيحية فـي تـدريس مختلـف مسـاقات األنثروبولوجيــا         

  .العضوية وأجهزة قياس رقمية وعادية خاصة بهذه العينات

  

  مختبر المساحة والرسم    - د 

ويودي دورا فاعال من خـالل  . تبر المساحة والرسم أهمية كبيرة ألقسام الكلية  كافةيشكل مخ

المشــاركة فــي مشــاريع المعهــد الميدانيــة وتقــديم الــدعم الــالزم ألعمــال أعضــاء هيئــة التــدريس  

  .ومن أهم المهام والواجبات التي يقوم بها. والطلبة على حدا سواء

  ع المختارة لغايات الحفر والدراسةعمل خرائط طبوغرافية وكنتورية للمواق -

 رسم بقايا العمائرية المكتشفة بمقاسات رسم مختلفة -
تحديد شبكات المربعـات لغايـات الحفـر فـي المواقـع المختـارة بواسـطة اسـتخدام األجهـزة           -

 المساحية
ــارف         - ــع والزخـ ــم القطـ ــب حجـ ــة حسـ ــم مختلفـ ــات رسـ ــة بمقاسـ ــى األثريـ ــر اللقـ ــم وتحبيـ رسـ

 ةالمرسومة على جسم القطع
 تدريب طلبة الكلية على استخدام األجهزة المساحية المختلفة -
  

  :التاليةاألجهزة المساحية  ويحوي مختبر المساحة والرسم

  المحطة المساحية المتكاملة -

 أجهزة قياس الزوايا -
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 أجهزة قياس فرق المناسب -
 تحديد االتجاهات جهاز -
 محمول/  أجهزة تحديد المواقع الجغرافية -
دوات مثل األمشاط وأدوات قياس السماكات وأقالم التحبير ومسـاطر  إضافة إلى بعض األ -

 .خاصة 
 

  مختبر التصوير الرقمي والضوئي   -هـ

ــرات فــي كليــة اآل       ــر التصــوير أحــد أهــم مرافــق وحــدة المختب ــيعتبــر مختب ــا ث ار واالنثروبولوجي

ورش عمـل إلـى   والتراث والنشاطات المختلفة التي تقـوم بهـا أقسـام الكليـة مـن مـؤتمرات ونـدوات و       

غير ذلك ، وتنفيذ أعمال التصوير والتحميض والطباعة والمسـح الضـوئي وتحضـير الشـرائح وغيـر      

  .ذلك من أعمال يحتاجها أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة 

إن مهمة المصور األثري مهمة توثيقية وتسجيلية ترافق أعمال التنقيب األثري في الميدان، 

مال التصوير الميداني هنالك مهمة أخرى تقع على عاتق المصور تتمثل وعند االنتهاء من كافة أع

في تحميض األفالم وطباعتها ، وكذلك تصوير اللقى األثرية باستخدام كاميرات ذات مواصفات 

  .خاصة

  :يحتوي المختبر على أجهزة ومعدات تستخدم لتنفيذ أعمال التصوير وهي

  NOKIAكاميرات حجم صغير نوع  -
   & Haselblad  Mamiyaوسط نوع كاميرات حجم  -
  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 -
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  مختبرات كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية: سابعًا

  :تحوي الكلية المختبرات التالية

  .جهاز حاسوب 32حيث يحتوي على   B319مختبر حاسوب  .1

 .جهاز حاسوب 45حيث يحتوي على   B217مختبر حاسوب  .2
 .جهاز حاسوب 30حيث يحتوي على   A104مختبر حاسوب  .3

  .وهذه المختبرات تستخدم إلعطاء المحاضرات وخدمة االنترنت للطلبة       

ــاة  .4 ــة المحاك ــي،       Simulation Roomغرف ــديم خــدمات للمجتمــع المحل لتق

 .وتعليمي للطلبة وباستمرار يتم االتصال والتنسيق مع سوق عمان المالي

  

  المختبرات والحاضنات البحثية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية: ثامنًا

 قسم هندسة القوى .1

  طبيعة المختبر  اسم المختبر
عدد أجهزة 

  الحاسوب

  التحديث

   21  تدريسي  سم الهندسي واألتوكادالر

    --  تدريسي  المشاغل الهندسية

    --  تدريسي  دوائر كهربائية

    --  تدريسي  أنظمة التحكم اآللي

    --  تدريسي  الكترونيات القوى

    --  تدريسي  أجهزة وقياسات

    --  تدريسي  آالت كهربائية

  أجهزة) 5(تم اضافة  20  سيتدري  تطبيقات الحاسوب

تحديث وتم  حاسوب

  البيئة التحتية للمختبر

    --  تدريسي  وقاية أنظمة القوى

 

 وبقسم هندسة الحاس .2

 عدد أجهزة الحاسوب طبيعة المختبر اسم المختبر
 20  تدريسي  420مختبر التحليالت العددية  

 10 تدريسـي  مختبر المعالجات الدقيقـة
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 22 تدريسـي مختبر الربط البيني
 ال يوجـد يسـيتدر مختبر المنطق الرقمي

 25 تدريسـي مختبر شبكات الحاسوب
 20 تدريسـي 425مختبر المشاريع 
 20 تدريسـي  429مختبر حاسوب 
 20 تدريسـي 423مختبر حاسوب 

  

 قسم هندسة االتصاالت .3

طبيعة   اسم المختبر

  المختبر

عدد أجهزة 

 الحاسوب
  التحديث

اإلشارةمختبر معالجة  

 الرقمية

كرتات تجارب المختبر باستخدام ثتم تحدي 20 تدريسي

  .خاصة وجهاز عرض

األليافمختبر اتصاالت 

 الضوئية

 20رفع الطاقة االستيعابية للمختبر إلى تم  5 تدريسي

  .طالب

  0 تدريسي مختبر االتصاالت الرقمية

  .تم عمل صيانة لعدد من أجهزة المختبر 0 تدريسي مختبر االتصاالت التماثلية

 4أجهزة جديدة و  4تم تزويد المختبر ب   4  تدريسي ت الالسلكيةمختبر االتصاال

 زال المختبرال  حديثة ورخص برمجيات 

  .بحاجة إلى تحديث

المختبر باستحداث أجهزة تحديثتم 0 تدريسي مختبر األنظمة  المايكروية

  .وتجارب جديدة

مختبر التلفزيون واالتصاالت

 الفضائية 

تبر حسب خطة سيتم طرح هذا المخ 3 تدريسي

)2008  .(  
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 قسم هندسة االلكترونيات .4

 عدد أجهزة الحاسوب طبيعة المختبر اسم المختبر
  مختبر تدريسي A) 1( مختبر الهندسة االلكترونية
  مختبر تدريسي B) 1( مختبر الهندسة االلكترونية

  مختبر تدريسي مختبر الهندسة االلكترونية المتقدمة
  مختبر تدريسي املةمختبر الدوائر المتك

  مختبر تدريسي مختبر الهندسة االلكترونية الرقمية
 20 مختبر تدريسي التصنيع االلكترونيو مختبر التصميم

   مختبر تدريسي  مختبر الصيانة االلكترونية
   مختبر تدريسي  مختبر القياسات التخصصية

  النطم والمعلوماتية الطبية الحيويةهندسة قسم  .5

  عدد األجهزة  طبيعة المختبر  اسم المختبر

  جهاز علمي وطبي 11  تدريسي  مختبر  االلكترونيات الطبية

  كمبيوتر 20+أجهزة علمية وطبية  8 تدريسي  مختبر  البرمجيات الطبية

 مختبر معالجة اإلشارات  و الصور  الطبية 
  

قطعة  60تحتوي على ) kits( 11 تدريسي

  علمية وطبية

  جهاز علمي وطبي  11 دريسيت  مختبر القياسات الطبية

 )تحت اإلنشاء(مختبر التصوير  الطبي 
  

جهاز  Ultrasound  +19جهاز  تدريسي

  كمبيوتر

مختبر المعلوماتية الطبية و تشفير المعلومات 

  و الصور الطبية

  جهاز كمبيوتر 20 تدريسي

ز جها 50تحتوي على ) Kits( 10 تدريسي  مختبر علم الوظائف الحيوية الباثولوجي

  وقطعة علمية وطبية

  

  مختبرات كلية التربية الرياضية: 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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  تبرات كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوبمخ: عاشرًا

وأعداد  التابعة لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوبقائمة برموز وأرقام وأسماء المختبرات 

  .األجهزة فيها

عدد االجهزه  المختبررقم المختبر

 cs 30مختبر برمجه    101خز 
 cs 30مختبر برمجه   103خز 
 cs ,cis,mis 30ترنت مختبر االن 105خز 
 cis ,mis 38مختبر الوسائط المتعدده   107خز
 cs 38مختبر هيكلية البيانات والخوارزميات  109خز 
 cis 38) اوراكل (مختبر قواعد بيانات  111خز 
 45 )انترنت (مختبر دراسات عليا   112خز
 cs 44مختبر مهارات  116خز 
 cs 44مختبر مهارات  117خز 
 cs30مختبر انظمة التشغيل والبرمجه المتوازيه  211خز 
 cis ,cs 30مختبر مهارات  212خز
 cis 30مختبر برمجه   213خز 
 cis 30مختبر برمجه   215خز 
 cis 44مختبر مهارات   216خز 
 cis 44مختبر مهارات   217خز 
 cs ,cis 30مختبر مهارات  321خز
 cs ,cis 30مختبر مهارات  421خز
 25 مختبر برمجه 222خز
 cs 30مختبر هيكلية ومعمارية الحاسوب  226خز 
 50 مختبر انترنت وامتحانات 001مق 
 mis 30مختبر التجارة االلكترونيه   102مق 
 cis,cs,mis 30مختبر االنترنت   103مق 
 cis 30مختبر هندسة برمجيات   104مق 
 12 مختبر دراسات عليا 202مق 
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  تبرات كلية اإلعالممخ: حادي عشر

  : وهما مختبرات 3تضم الكلية 

  :مختبر التحرير واإلخراج الصحفي .1

 .31عدد  Imacجهاز كمبيوتر  )1

 .10.5سيرفر  Imacجهاز واحد  )2

  .وطابعات ليزر حديثة Data showباإلضافة إلى 

  :مختبر العالقات العامة واإلعالن .2

 .5عدد  Imacجهاز كمبيوتر  )1

 .16عدد  HPجهاز كمبيوتر  )2

  .وطابعة ليزر Data showاإلضافة إلى ب

 :مختبر اإلذاعة والتلفزيون .3

 .22عدد  Fujitsu Siemensجهاز كمبيوتر نوع  )1

  .وطابعة ليزر Datashowباإلضافة الى 

  .تتالءم مع التخصصات Softwareهذه المختبرات مزودة ب 

 

  مختبرات كلية القانون: ثاني عشر

  .جهاز) 18(لى يحتوي ع) 1(يوجد مختبر حاسوب عدد      

  

  مختبرات مركز تطوير أداء الهيئة التدريسية: ثالث عشر

  :يضم المركز المختبرات التالية

  جهاز 25مختبر حاسوب سعة  .1

  جهاز  15مختبر حاسوب سعة  .2
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  مختبر وسائل تعليمية .3

وهذه المختبرات يشرف عليها المركز وتستخدم لغايات ورش تطوير أداء أعضـاء الهيئـة   

  .ادر اإلدارية في كليات الجامعةالتدريسية والكو

  

  مختبرات مركز النطق والسمع: رابع عشر

ويحتويان على أما بالنسبة لمختبرات المركز فهما مختبرين احداهما سمعي واآلخر نطقي 

السمع وجميعها ذات أجهزة فحص  والتحليل الفيزيائي لألصوات اللغوية ونظمها العديد من أجهزة 

  :فهي كاآلتي وبحثية طبيعة تشخيصية وعالجية 

 :أجهزة التحليل الفيزيائي لألصوات اللغوية

 Nasometer model #6200 .1 )1(عدد 

 DVS7 Visible Speech Unit .2 )1(عدد 

 Laryngograph model # 6094 .3 )1(عدد 

 Visipitch II model # 3300 .4 )1(عدد 

 STROBOSCOPE GENERATOR model #  9100 .5 )1(عدد 

 Computerized Speech Lab . CSL model 4300B .6 )1(عدد 

  Transducer System, with workstation, PERCI-SARS .7 )1(عدد 
MTST4 

  :أجــهــزة الســمـــع

)1(عدد   1. AS208 SCREENING AUDIOMETER 

)1(عدد   2. AT22 AUTOMATIC IMPEDANCE AUDIOMETER 

)1(عدد   3. MS25 HEARING AID ANALYZER 

)1(عدد   4. AC40 CLINICAL AUDIOMETER 

)1(عدد   5. AZ26 CLINICAL IMPEDANCE AUDIOMETER 

)1(عدد   6. ERA 1260/ BRAIN STEM EVOKED RESPONSE AUDIOMETER 

)1(عدد   7. DU7 AUDITORY TRAINER 

)1(عدد   8. AD226 DIAGNOSTIC AUDIOMETER 
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  :أجــهــزة الـــحاســــوب

ة مـع أجهـزة النطـق إلجـراء التحلـيالت      يتواجد في المختبرات أربع أجهزة حاسوب وهي موصول

ــا           ــة وكمــا أنه ــل النغمــي للصــوت والتحلــيالت الطيفي ــل الطاقــة والتحلي ــل تحلي ــة المتعــددة مث النطقي

تستخدم الستخالص النتائج والبيانات على شكل نصوص ورسوم تعطى للباحثين والمختصين علـى  

  .أقراص مرنة أو ليزرية
  

 للتصميم األردني المركز مختبرات: عشر خامس

  :التالية المختبرات على ويحتوي

 :جهاز والبرامج هي 12ويحتوي على  Pc windowsمختبر  .1
- Creative Suite CS3 
- 3 D s Max 2010 . 
- Auto CAD 2010. 

 :جهاز والبرامج هي 15ويحتوي على  Apple I MACمختبر ماكنتوش  .2
- Creative Suite CS3. 

 :زة والبرامج هيأجه 5ويحتوي على   Apple G4مختبر ماكنتوش  .3
- Adobe Creative Suite CS3. 

 :مختبر الطابعات  .4
 Konika Menolta Magic Coulor 7300 A3 طابعه ملونه  -
 Page Pro 9100 A3 طابعه أبيض وأسود  -
- Plotter:Roland s0540 V 
- Plotter: Hp desianjet 1055  

  

  :مختبرات مجمع الريادة األكاديمي للتميز: سادس عشر

  ب الموجودة في مجمع الريادة االكاديمية للتميزأجهزة الحواسي

  الجهة المشرفة  عدد االجهزة  اسم الحاضنة

  مجمع الريادة 20  المجمع وكوادره

SUN Educational Lab  10 PC's  
10 Unix Workstation 

  مجمع الريادة

  مجمع الريادة 5 الحاضنة البحثية الصناعية

Orange 10 Orange 
Extentrix 10  Extentrix  

Y E A 12  Y E A 
MBRM 14  MBRM  
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  الحادي عشرالباب 

 الحياةمين على أمين الصحي والتأالت
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  الحياةمين الصحي والتامين على أالت

مين الصحي إلى المساهمة في توفير المعالجة  للعاملين فـي الجامعـة ومـن يعيلـونهم     أيهدف الت

م يكـن العامـل فـي    إن لـ  مين الزاميـاً أاالشتراك في التويكون . مثل الزوجة واألبناء والبنات والوالدين

مين الصــحي فــي الجامعــة مســؤولية تطبيــق  أمين صــحي آخــر، وتتــولى لجنــة التــ أبتــ الجامعــة مشــموًال

مين الصـحي وتحقيـق أهدافـه وعقـد االتفاقيـات مـع المستشـفيات والمراكـز الصـحية          أأحكام نظـام التـ  

  .مينأوعيادات األطباء وشركات الت

لين فيهــا صــحيا ووفــرت لهــم أيضــا المعالجــة    مين طلبتهــا والعــام أوقــد عملــت الجامعــة علــى تــ  

الصـحي لجامعـة العلـوم والتكنولوجيـا األردنيـة       والمركـز لجامعـة اليرمـوك    يالصحية في المركز الصح

وفي العيادات والمستشفيات الحكومية والخاصة، ناهيك عن المعالجة خارج األردن في الحاالت التي 

  .تتطلب ذلك بناء على تقارير طبية

مينيـة  أن الجامعة على حياة العاملين فيها مـن جميـع الفئـات، وذلـك بموجـب عقـود ت      تؤموكذلك 

  . مين تجدد سنويًاأمع شركات الت

  

  مين الصحي أالت:  أوًال

حــدى االمتيــازات المتعــددة التــي تقــدمها الجامعــة للعــاملين إمين الصــحي هــي أن خدمــة التــإ   

امـل فيهـا ضـمن الشـروط المنصـوص عليهـا فـي        فيها، وتمتد هذه الخدمة حتى بعد انتهاء خدمة الع

  .  النظام فيما يتعلق بمدة العمل وسبب انتهاء الخدمة في الجامعة

زالـوا علـى راس    مين الصـحي مـن المشـتركين الـذين مـا     أبلغ عـدد المسـتفيدين مـن التـ    وقد    

هــت مســتفيدًا كمــا بلــغ عــدد المســتفيدين مــن المشــتركين الــذين انت      )10486( عملهــم ومنتفعــيهم 

عــداد أ، والجــداول التاليــة توضــح  مســتفيدًا) 3058(الجامعــة ومنتفعــيهم  العمــل فــي  خــدماتهم مــن  

   .مين الصحيأالمشتركين والمنتفعين والمبالغ التي انفقت على الت

مين أمين الصحي ممن هم على راس عملهم والمنتفعون حسب درجة التأالمشتركون بالت )1.11(جدول 

 2010/2011خالل العام 

  األبناء  زوجة  المشتركون  جة التأميندر
 نوالمعال

  ناوالد+زوج
  المجموع

  280 4 135 55 86  خاصة 

  5152 212 2855 775 1310  أولى 

  4238 228 2505 574 931  ثانية 

  816 15 408 61 332  ثالثة 

  10486 459 5903 1465 2659  المجموع
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مين الصحي في أامعة ويستفيدون من خدمات التعدد األفراد الذين انتهت خدمتهم في الج )2.11(جدول 

  2010/2011العام 

  األبناء  زوجة  المشتركون  درجة التأمين
 المعالون

  والدان+زوج
  المجموع

  92 1 34 28 29  خاصة 

  1039 5 551 215 268  أولى 

  1802 0 1092 349 361  ثانية 

  125 0 61 9 55  ثالثة 

  3058 6 1738 601 713  المجموع

  .)13544(ميــــن الصحي ومنتفعيهـــم أا يصبح إجمالي المشتركين بالتوبهذ    

  

  الرسوم المستوفاة 

الثمائـة وواحـد   ث) 301306(ن بلغت رسوم االشتراك المستوفاة من العـاملين والمنتفعـي    -  أ

 :حسب درجة التأمين) 3.11( موضحة بالجدول رقم ألف وثالثمائة وستة دنانير 

  

مين في أمين الصحي المستوفاة من العاملين والمنتفعين حسب درجة التأبالترسوم االشتراك  )3.11(جدول 

  2010/2011عام 

  ) ديناربال (المبلغ   درجة التامين

  12536  خاصة

  166040  أولى

  111048  ثانية

  11682  ثالثة

  301306  المجموع

ــذين انتهــت          -  ب ــأمين الصــحي ال بلغــت رســوم االشــتراك المســتوفاة مــن المســتفيدين مــن الت

تسـعة وسـبعون   ) 79248(مين أخدماتهم من العمل في الجامعة وال زالوا مشتركين بالتـ 

فــي الجــدول أدنــاه حســب درجــة  ةموضــح ال غيــر ألفــًا ومئتــان وثمانيــة وأربعــون دينــارًا 

 :مينأالت
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مين الصحي الذين انتهت خدماتهم في أرسوم االشتراك المستوفاة من المستفيدين من الت )4.11(جدول  

  2010/2011في العام امعة الج

  )بالدينار( المبلغ  مينأدرجة الت

  4144  خاصة

  34412  أولى

  38952  ثانية

  1740  ثالثة

  79248  المجموع

س عملهـم فـي الجامعـة باالضـافة الـى      أمجموع رسـوم االشـتراك المسـتوفاة ممـن هـم علـى ر       -ج

ثالثمائـة وثمـانون ألفـًا وأربعـة وخمسـون      ) 380554(الذين انتهت خـدمتهم فـي الجامعـة    

  .دينارًا

  

  نفقات المعالجة للمشتركين والمنتفعين 

ت معالجـة المشـتركين والمنتفعـين لـدى المستشـفيات والمراكـز       نفقـا ) 5.11(دول يوضح الجـ 

 :الصحية
نفقات المعالجة للمشتركين والمنتفعين من التامين الصحي في جامعة اليرموك للعام  )5.11(جدول 

2010/2011   

  قيمة المطالبة   الجهة الطبيةاسم 

المبالغ التي تحملتها

  الجامعة

المبالغ التي تحملها 

  المشتركون

  )ديناربال(المبلغ )ديناربال(المبلغ

  64555.650 278169.780  342725.430 المستشفيات الخاصة

  7479.920 27900.790  35380.710  الخدمات الطبية 

  9600.240 30810.220  40410.460  الجامعة األردنية 

  13278.730 34926.050  48204.780 المركز الوطني للسكري

  160709.810 315910.800  476620.610 مستشفى الملك المؤسس

  3626.490 115031.160  118657.650 مركز صحي اليرموك الشامل

  80900.330 283537.170  364437.500 والتكنولوجيامركز صحي العلوم

/صيدليات(الشبكة الطبية 

  )أطباء/ مختبرات
896980.450  761536.860  135443.590  

  475594.76 1847822.83  2323417.59  المجموع
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 المعالجة في العيادات الخاصة

لجامعـة نتيجـة معـالجتهم    المطالبات الطبيـة المقدمـة مـن العـاملين فـي ا     ) 6.11(يوضح الجدول رقم 

 .في العيادات الخاصة ودفع قيمة المطالبة منهم مباشرة

  2010/2011المطالبات المقدمة من العاملين في الجامعة للعام  )6.11(جدول 

 إجمالي المبلغ
 ما تحملته الجامعة

 )دينار(المبلغ 
 ما تحمله المشتركون

 )دينار(المبلغ 

69818.030 66603.570 3214.460 

 

  مين الصحي أالنفقات الفعلية للت 

تمثل النفقات الفعلية للتامين الصحي اجمالي ما تدفعه الجامعة مطروحا منهـا رسـوم االشـتراك    

والمبالغ التي يتحملهـا المشـتركون مـن كلفـة المعالجـة وفـق النسـب المحـددة فـي النظـام، والجـدول            

  .يوضح ذلك) 7.11(التالي 

  2010/2011مين الصحي في جامعة اليرموك للعام أللتالنفقات الفعلية  )7.11(جدول 

  اجمالي المبلغ  المطالبات
ما تحملته 

  الجامعة

ما تحمله 

  المشتركون

رسوم 

االشتراك 

  بالتأمين

اجمالي 

النفقات 

  الفعلية

مطالبات 

المستشفيات 

والمراكز 

  الصحية 

2323417.590 1847822.830 475594.760 

38
05

54
.0

0
  15

33
87

2.
40

0
  

ة في المعالج

العيادات 

  الخاصة

69818.030  66603.570  3214.460  

     478809.22  1914426.4 2393235.62 المجموع 
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  التأمين على الحياة: ثانيًا

  مين على حياة الطلبةأالت  -أ 

وخمسـمائة  ون الفـا  واربع ثالثة )43.524(بلغ قسط التامين على حياة الطلبة السنوي  -

ــرون  ــة وعشـ ــؤمنين    واربعـ ــة المـ ــدد الطلبـ ــارًا وعـ ــا   ) 31845(دينـ ــون الفـ ــد وثالثـ واحـ

  .طالبا وطالبة وثمانمائة وخمسة واربعون

 دينـار وعشـرون الـف    واحـد )  21.000 (بلغت التعويضات التي دفعتها شركة التـأمين   -

 .طالب سبعة ) 7(وذلك بسبب وفاة 

  

 التأمين على حياة العاملين  - ب
بلغت أقساط التأمين التي تحملتها الجامعـة لقـاء التـأمين علـى حيـاة العـاملين لـدى         -

  .دينارًا) 110910.498(العرب للتأمين  شركة

ــأمين      - ــتفيدين مـــــن التـــ ــأمين بـــــدفعها للمســـ ــركة التـــ بلغـــــت التعويضـــــات التـــــي قامـــــت شـــ

 .دينارًا) 27164.800(بسبب الوفاة أو العجز ) الورثة/العاملين(
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  الباب الثاني عشر

  العامة مرافق الجامعة والصيانة
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  مرافق الجامعة والصيانة العامة

الدائرة : نشاء وصيانة مباني الجامعة ومرافقها دائرتان هماإيتولى مسؤولية االشراف على 

وضع الهندسية، ودائرة االنتاج والصيانة والتدريب، ويناط بهما إعداد الدراسات الهندسية الالزمة و

التصاميم والمخططات لمشاريع الجامعة المختلفة واالشراف الهندسي وتقديم االستشارات 

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 ... ة التكييف والتبريد واالجهزة الكهربائية واعمال االلمنيوم والحدادة والنجارة والبناءأجهز

  .غير ذلك من األعمال

  .ونبين فيما يلي المشاريع المنجزة وأعمال الصيانة واإلنتاج

  

  اإلنتاج: أوًال
  

م من األثاث وتنفيذ العمل قامت الدائرة باستكمال تجهيز مبنى كليتي االقتصاد واإلعال  . أ

  . دينار) 108155(المطلوبة من الدائرة وبلغت تكلفة هذه األعمال 

  

قامت الدائرة بعمل التجهيزات الكهربائية والميكانيكية والمدنية المطلوبة من قبل كليات   . ب

  . دينار) 242704(الجامعة وتصنيع األثاث المطلوب للكليات ودائرة اللوازم بقيمة 

  

  

  :الصيانة :ثانيًا
  

  . دينارًا) 415103(طلب صيانة وبلغت تكلفة انجاز هذه الطلبات ) 8508(تعاملت الدائرة مع 

  

 
  :التدريب: ثالثًا

قامت الدائرة بتدريب طلبة كلية الحجاوي على مساق المشاغل للهندسة وطلبة الفنون   . أ

  .دينار) 40479(الجميلة وبتكفلة 

 
ي مختلف أقسام الدائرة من طلبة كلية الهندسة متدربًا ف) 44(قامت الدائرة بتدريب   . ب

 .وكليات المجتمع ومراكز التدريب المهني وذلك على سبيل التعاون مع هذه الجهات
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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  2010/2011ي ــــــــ
اع والمشـاركة  تهدف المدرسة الى تهيئة بيئة تربوية متميزة تشجع على اإلبد )طالبًا وطالبة 2453(

علـى   يتوزع طـالب المدرسـة    .وتنمية القيم وإثراء خبرات الطالب وتعزيز انتمائهم لبلدهم وأمتهم 

 : مراحل ثالث هـي
طالبــًا  176(مــن الصــف التمهيــدي األول ولغايــة الصــف الثالــث األساســي   (مرحلــة الروضــة   

  ). وطالبة

    ايــة الصـــف الســادس األساســـي    المرحلــة األساســية األولـــى مــن الصــف الرابـــع األساســي ولغ      

  . طالبًا وطالبة) 1076(

ــاني        ــة الصـــف الثـ ــابع األساســـي ولغايـ ــة مـــن الصـــف السـ ــة والثانويـ ــية الثانيـ ــة األساسـ المرحلـ

 .طالبًا وطالبة) 1201(الثــــانــــــــوي 
  

  2010/2011احصائية بأعداد الطلبة حسب المراحل الدراسية وحسب الجنس للعام الدراسي ) 1.13(جدول

/المراحل الدراسية

  الجنس
  المجموع  ذكر  أنثى

 176 87 89 تمهيدية

 1076 588 488 أساسية

 1201 715 486 ثانوية

 2453 1390  1063 المجموع

  

وطالب المراحل المذكورة أعاله هم من أبنـاء العـاملين فـي جـامعتي اليرمـوك والعلـوم والتكنولوجيـا        

  -:وذلك على النحو التالي  األردنية ومن أبناء المجتمع المحلي

  والعدد توزيع الطلبة حسب الفئة )2.13(جدول

  العدد  الفئة

 1169  ابناء عاملين في جامعة اليرموك

 749  ابناء عاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 535  ابناء المجتمع المحلي

 2453  المجموع الكلي
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تخبه تتألف من المدير العام ومساعديه من يقوم على إدارة المدرسة، هيئة منظمة ومن

يساندهم فريق  )مساعدين مدراء مراحل 4(مساعدين بينهم ) 6(مديري المراحل ويبلغ عددهم 

  .إشراف من معلمي المدرسة يتولون متابعة أداء المعلمين وتطويره

 اري منمعلمًا ومعلمة، ويدعم هذا الكادر القسم اإلد) 145( يبلغ عدد المعلمين والمعلمات

   ).26(السكرتاريا واإلرشاد والتمريض والبالغ عددهم 

  2010/2011وحسب الجنس للعام الدراسي  التخصصحسب  المعلميناحصائية بأعداد ) 3.13(جدول

  المجموع  ذكر  أنثى  الجنس/ التخصص 

  4 2 2  أحياء

  6 2 4  التربية الرياضية

  10 6 4  التربية اإلسالمية

  5 2 3  الفنون الجميلة

  7 4 3  الفيزياء

  7 3 4  الكيمياء

  19 5  14  اللغة االنجليزية

  20 7  13  اللغة العربية

  4 2 2  تاريخ

  5 2 3  جغرافيا

  6  - 6  رياض أطفال

  14 7 7  رياضيات

  3 2 1  علوم األرض والبيئة

  7 4 3  علوم الحاسوب

) اسبانية/لغة فرنسية(لغات حديثة 

  )فرنسي(

3 3 6  

  18  -  18  معلم صف

  4 2 2  يقىموس

  145 53 92  المجموع

  

 ،وانطالقًا من إيمان المدرسة بضرورة رفد العملية التعليمية بكل ما يلزم من وسائل تعليمية

  :شامًال  جاء الصرح المدرسي  ،ومرافق ،ومصادر

المكتبة وتضم بين جنباتها الكتب العلمية واألدبية المصورة والمجالت الدورية  -

  .الثقافية

 ).فيزياء –كيمياء  –أحياء (علمية الحديثة المختبرات ال -
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 .ستوديو المدرسة التعليمي -

قاعة الفيديو المزودة باألجهزة الحديثة لعقد االجتماعات وإلقاء المحاضرات العلمية  -

 .النوعية المتميزة

 .صاالت األلعاب الرياضية المتعددة الداخلية والخارجية -

 .مشاغل التربية المهنية -

 .يقسم اإلرشاد التربو -

 .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

ت المدرسة بما حققته من نتائج متميزة في امتحان الثانوية العامة منسجمة مع توجيهات وقد كان

تجسيدًا "حضرة صاحب الجاللة الملك عبدالله الثاني المعظم  الواردة في رسالة عمان حيث يقول 

جهت الحكومة إليجاد آلية لرؤيتنا في تطوير التعليم وإطالق طاقات الشباب اإلبداعية، فقد و

دة المتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة تضمن الحفاظ على سمعة هذه الشهادة الوطنية جدي

وتميزها على المستويين اإلقليمي والدولي مثلما تضمن تحقيق رؤية عصرية حديثة المتحان 

هذا إضافًة " الشهادة الوطنية، تمكن الطالب من التميز واإلبداع في أجواء علمية ونفسـية مريحة 

دعم رئاسة الجامعة المتواصل للمدرسة بكل ما تحتاج اليه ويسهم في تطوير أدائها والذي  الى

انعكس بشكل مباشر على نتائج طلبة المدرسة عمومًا وطلبة الثانوية العامة خصوصًا حيث جاءت 

  :النتائج على النحو التالي

  عدد الطالب  الفئة  التسلسل
النسبة

  المئوية

 %37.31  طالبًا وطالبة 75  99.9 - 90 01
 %30.35  طالبًا وطالبة 61  89.9 - 80 02
 %10.45  طالبًا وطالبة 21  79.9 - 70 03
 %0.50  طالبًا وطالبة 1  69.9 - 60 04
 %0.00  طالب 0    59.9 - 50 05
 %21.39 طالبة وطالبة 43 ومستنكفينغير مكتمل 06

  %100.00  طالبًا وطالبه 201  المجموع الكلي للمتقدمين
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  إحصائية بنسب الثانوية العامة

وتتميز المدرسة بما تحويه من برنامج تربوي وتعليمي من خالل األنشطة المنهجية، 

والالمنهجية والتي تصب جل اهتمامها في األنشطة والمنجزات والتطلعات المستقبلية ويتولى 

لذا كانت  الجامعة،  اإلشراف على هذه األنشطة بشكل مباشر عطوفة األستاذ الدكتور رئيس

على إقامة المخيمات والرحالت الكشفية وعقد المؤتمرات العلمية  –وستبقى  –المدرسة حريصة 

والمشاركة في المسابقات الثقافية، وتنظيم   .والمحاضرات واالستماع إليها من قبل المختصين

سر، فعلى سبيل المثال الدورات التدريبية وتوفير فرص التعامل مع األجهزة الحاسوبية بسهولة وي

  :ال الحصر

  :القيام بزيارات علمية لطلبة المدرسة لكل من  -1

  . الدفاع المدني   -أ    

  .قصر رغدان العامر  -ب   

  .مركز التقوى اإلسالمي  -جـ      

  .أكاديمية الطيران الملكية األردنية  -د   

  .متحف السرايا  - هـ   

  .لعلوم والتكنولوجيا األردنيةقسم العمارة بجامعة ا/ كلية الهندسة    -و   
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  :إقامة العديد من المعارض الفنية نذكر منها -2

  .معرض فني ألعمال الطالب   -أ    

  .معرض للوسائل التعليمية   -ب   

  .معرض لتكنولوجيا الحاسوب بالتعاون مع رشراش للكمبيوتر  -ج   

  . ةمعرض فني ختامي وبالتعاون مع أكاديمية الطيران الملكية األردني  -د 

  

  :احياء العديد من االحتفاالت مثل -3

  .حفل فني بمناسبة ذكرى معركة الكرامة -  أ

 .حفل تخريج طلبة الروضة -  ب
 .حفل ختامي بمناسبة نهاية العام الدراسي   -ج 
حفل تكريم للطلبة الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات الثقافية    -د 

  .والموسيقية والرياضية

  .وية العامةحفل تخريج طلبة الثان  -هـ

  

تسيير رحالت علمية وترفيهية لجميع طلبة المدرسة وعلى مدار العام الدراسي الى    -  4

متحف الطفل، ومتحف السيارات الملكي ، ودائرة األرصاد الجوية ، و المركز الجغرافي (

الملكي، و صرح الشهيد، ومقامات الصحابة، ومأدبا، و وجبل القلعة، والحدائق  

  ).الخ....... 

  

  .تسيير رحلة عمرة الى مكة المكرمة والمدينة المنورة لطلبة الصف الحادي عشر  -5

  

  -:إقامة العديد من المحاضرات العلمية لطلبة المدرسة وعلى النحو التالي -6

  .محاضرة عن األسمدة  -أ  

  .محاضرات توعوية في مجال التغذية  -ب 

  .محاضرة عن سرطان الثدي  -ج 

  .محمود التل محاضرة شعرية للشاعر  -د 

محاضرة عن األسنان بالتعاون مع كلية طب األسنان بجامعة العلوم والتكنولوجيا   - هـ 

  .األردنية

  .محاضرة عن برمجة الحاسوب بالتعاون مع شركة رشراش  - حـ 

محاضرة عن السمنــة بالتعاون مع طلبة الماجستير في الصحة العامة من جامعة   -د  

  .العلوم والتكنولوجيا

  .رض مسرحية أهل الخير على مسرح المدرسةع   -7

  .المشاركة في مسابقة الرسم والتي أقامها بنك القاهرة عمان  -8
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نشاطات داخلية في المدرسة ومسابقات وتفعيل اإلذاعة (إقامة اسبوع اللغة العربية   -9

  ).المدرسية ومجالت الحائط

سفيان هيالت من عمادة  عقد ورشة عمل تتعلق بأعمال الخزف وبالتعاون مع السيد  -10

 .شؤون الطلبة
شاركت المدرسة بالعديد من النشاطات الرياضية وعلى مستوى األلعاب الفردية   -11

  :والجماعية ذكورًا واناثًا ولجميع المراحل وقد حققت العديد من اإلنجازات اهمها

  .المرحلة األساسية الدنيا والعليا) اناث(المركز األول في كرة السلة   - أ

  ).الفردي والزوجي(المركز األول في ريشة الطائرة إناث   -ب 

  .المرحلة األساسية العليا) اناث(المركز الثالث في كرة الطائرة    -ج 

  .إناث) م100(المركز الثاني في مسابقة الجري   -د 

  .المركز الثاني في تنس طاولة اناث المرحلة األساسية العليا  -هـ

ة ذكور فردي وزوجي للمرحلتين األساسي المركز األول في تنس طاول  -و 

  .والثانوي

  . المركز األول في الشطرنج فردي ذكور  -ز

  .المركز الثاني في الشطرنج زوجي ذكور  -ح

  )اناث/ ذكور(الميدالية الذهبية في جائزة الملك عبدالله للياقة البدنية    -ط

  .أقامة تجمع كشفي داخلي ليوم واحد لكشافة ومرشدات المدرسة  -ي
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