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سم هللا الرحمن الرحيمب  
  ة رئـيس الجامعـــةـكلم

وعلى آله وصحبه  ،محمد الھادي األمين ،الحمد  رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين

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

ونشاطات  اتإنجازويشتمل على إيجاز لمختلف ما تّم من  2013/2014فھذا كتاب التقرير السنوي للعام الجامعي 

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

والنمو  في التطّوروبإمكانيات محدودة، وأخذت بعدھا  ،واحدة كليةب 1976في سنة  األوللقد بدأت الجامعة عامھا 

ادة شؤون ( عمادتينكما تضم الجامعة ، كلية) 15(إلى أن أصبحت اآلن تضم  ا وعم عمادة البحث العلمي والدراسات العلي

راغبين في تلقي  ،تعمل جميعھا بروح الفريقدائرة إدارية ) 16(و ةكز متخصصامر) 9(و )الطلبة خدمة ألبناء المجتمع ال

  . وطالبة اً طالب) 42318( طلبة الجامعة بلغ عدد وقد ؛العلم والمعرفة

د خطت و ة ق ي التخصصات الجامع ارجي ف ي والخ ع والسوق المحل ات المجتم ة احتياج ي تلبي عة ف وات واس خط

دة  اتومالقاة ميول الطلبة والدراسين، ھذا باإلضافة إلى حرص الجامعة األكيد على فتح برامج دراس ،المطلوبة ا جدي علي

ة ل الالزم دات ومصادر التموي زة والمع ة من األجھ زة في إل ،وتأمين احتياجات الجامع يم، مرك تعلم والتعل ة ال نجاح عملي

ل  ،سعيھا الدؤوب على جودة النوعية والمخرجات ا جع ة مم ة والعربي ات المحلي ين الجامع ة ب ع بسمعة طيب ة تتمت الجامع

  . والعالمية

ة من الحصول  تمكن الطلب كما حرصت الجامعة على تطوير العديد من الخطط الدراسية في مختلف التخصصات لي

  . مما يصقل الموھبة ويشجع على اإلبداع ،على التأھيل العلمي والتدريب العملي

ةالجامع إدارةولقد كرست  رات ومرافق عام ان ومختب ة من مب ة التحتي ة البني ا لتھيئ ة الجو  ،ة جل اھتمامھ لتھيئ

ك الجھود بتخريج  ،تشجيعاً لھم على اإلبداع واالبتكار والتميّز والعطاء ،المناسب للمدرس والطالب والموظف أثمرت تل ف

  .والثالثين الثامنخريجاً في عام الجامعة ) 7339(ما يقارب 

دة  ات جدي ى إنشاء كلي ا المستقبلية السعي إل ة وتضع الجامعة نصب أعينھا ضمن خططھ العلوم الطبي  المساندةك

ك األغراض ،واستكمال باقي تخصصات الھندسة اني التي تخدم تل ى إنشاء المب اء مستشفى  ،باإلضافة إل ى بن إضافة إل

ة يقدم الخدمة ا ،تعليمي تخصصي مزود بأحدث األجھزة والمختبرات ة للطلب لطبية للمرضى والمراجعين والمرجعية العلمي

ة ت الجامع ا عمل ا الشاملة ،الدارسين كم التھا ورؤيتھ اً من رس ي ، وانطالق ع المحل ة للمجتم دمات الممكن ديم الخ ى تق عل

ة وا ،والطلبة وطرح البرامج التأھيلية والدورات التدريبية للطلبة المتخصصين د من حمالت التوعي ة العدي ف، وإقام لتثقي

ة من أساتذة وموظفين ات الجامع دى مكون ادة الھاشمية ل اء للقي وطني واالنتم ة الحس ال ة  ،كما حرصت على تنمي وطلب

  .وإقامتھا العديد من المھرجانات في مثل ھذه المناسبات ،المناسبات الوطنية لجميعوذلك من خالل رعايتھا 

ةفي خدمة ودعم ھ أسھموختاماً فالشكر الجزيل لكل من  ل من  ،ذه الجامع ر، وهللا  إنجازفي  أسھمولك ذا التقري ھ

د  ،هزدھاره وتقدماأسأل أن يوفق الجميع لما فيه صالح ھذا البلد ونمائه و وأن يديم علينا نعمة األمن واألمان في ظل القائ

  .وھو ولي التوفيق ،وهللا من وراء القصد .بن الحسيناجاللة الملك المفدى عبدهللا الثاني 

 

  رئيـــــــــس الجــــــــــامعة                           

  وسىـدهللا المـعب. د.أ            
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  موقع الجامعة ونشأتھا
  موقعھا

ة  إربدتقع جامعة اليرموك في مدينة  ةاألردنفي شمال المملك د  ي ى بع ان، ) 90(الھاشمية وعل م عن العاصمة عم ك

ذا ب، الجنوبي والموقعفي الموقع الحالي  2م692515.180على مساحة تقدر بـ  ى هإلضافاھ ة مساحات  إل أرض أخرى تابع

اريخ التأسيس وھي  ،2م264947.43تقدر بـ وفي أماكن أخرى من المملكة  إربدللجامعة في مدينة  ة من حيث ت اني جامع ث

   .الجامعات الرسمية من بينأردنية 

  

  نشأتھا

ة،  عدادلتوفير فرص التعليم الجامعي لإل 1976نشاء جامعة اليرموك عام إجاء  المتزايدة من خريجي الدراسة الثانوي

بالد ة الصعبة، و ،حيث كان الطلبة يضطرون للدراسة خارج ال ومي بالعمل دخل الق راً من ال تنزفون جزءاً كبي ون ويس يرھق

  .كواھل أولياء أمورھم بأعباء ضخمة

ة وإسالمية ى . تقرر تسمية الجامعة باسم اليرموك لما لھذا االسم من معان ومدلوالت وأبعاد عربي ار عل ع االختي ووق

  . المنطقة الشمالية من المملكة الحتضان الجامعة وسط تجمع سكاني كثيف

يم الجامعي د من توسيع قاعدة التعل ان ال ب ا يواكب  لھذا ك يم بم ذا التعل ه ھ ة، وتوجي ر عدد من الطلب تيعاب أكب الس

تح الجامعات  .حاجات التنمية التي تشھدھا المملكة ق ف ا وصناعاتھا عن طري ى تطوير مجتمعاتھ إن كثيراً من الدول تلجأ إل

تقبل من المھا نّ إِ الجديدة التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمجتمع، وتسھم في نموه بشكل مباشر، إذ  م األساسية لجامعة اليوم والمس

ة  اد والخدمات لتنمي ديم اإلرش ا، وتق ة لحلھ ي محاول ا ف ع وقضاياه وإجراء البحوث والدراسات عليھ دراسة مشاكل المجتم

  .البيئة

ع ال م وض ث ت ليمة حي ة س ى أسس علمي ة عل اء الجامع يط إلنش ي التخط ة ف ود مكثف ذلت جھ د ب ل اإلداري ھوق يك

اديميو ا  ،األك هكم ة عن ات المنبثق ة والتعليم ة واألنظم انون الجامع م وضع ق ات والتخصصات  ،ت ائي للكلي والتصور النھ

ي تتخذھا  ،لتي ستنشأ في الجامعة على ضوء حاجات السوق المحلي والخارجياوالبرامج  وخدمة ألھداف التنمية الشاملة الت

  .وأداءفكر وأسلوب ج منھ األردن

اً تھتم الجامعة في برامجھا وأنش ذا تلعب دوراً رئيس ع، وبھ طتھا بنوعية التعليم وتشجيع البحث العلمي وخدمة المجتم

وطن ةوتعزي ،في بناء اقتصاد ال ة ،ز نھضته االجتماعي ة والثقافي ة والمادي ه العلمي د قدرات ة  .وتوطي ة الدفع تقبلت الجامع واس

دفي حرم جامعي محدود في  1977 -1976العام الجامعي  أوائلى من الطلبة في األول ً  إرب ا اً مؤقت ا حرم ر في حينھ  ، اعتب

وتوفير المياه والكھرباء واإلسكان المناسب  ،المباني الالزمة والمرافق العامة والمالعب الرياضية إعدادتجھيزه و بعد أن تمّ 

ً ل جاروفي الوقت نفسه كان العم. للھيئة التدريسية ومديري الدوائر   .في الموقع الرئيس للجامعة يا

ر في مسيرتھا 1987-1986يعد العام الجامعي  امى . الذي بلغت فيه الجامعة سنتھا العاشرة عام التحول الكبي د تن فق

اً  1976واحدة عام  كليةالسنوات العشر من  هخالل ھذ األكاديميھا إنجاز داً علمي زاً ومعھ ات وأحد عشر مرك إلى عشر كلي

  .1986عام 

  . والخدمات العامة في الموقع الرئيس دارةوأبنية أخرى لإل ،الھندسة كليةاستكمل بناء  1986ومع بداية عام 
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ة ونظراً للتوسع الملحوظ الذي حققته الجامعة في كل المجاالت وعلى موقعين متباعدين، فقد اقت ضت المصلحة العام

ا امعتين ھم ى ج ة إل م الجامع ي : أن تنقس امعي ف رم الج ذت الح ي اتخ وك الت ة اليرم دجامع وم  إرب ة العل ا، وجامع راً لھ مق

االذي ية األردنوالتكنولوجيا  اً لھ ة اليرموك حرم رئيس لجامع ات من اليرموك ھي. أصبح الموقع ال ه سبع كلي : وانتقلت إلي

  .الصيدلة، والزراعة والبيطرة،نان، التمريض، الصحة العامة والعلوم الطبية المساندةالھندسة، الطب، طب األس

ة ةعشر خمسواستمرت الجامعة في التقدم والنمو إلى أن أصبحت تضم حالياً  ادت  كلي  ةٍ علمي كزَ امر وتسعة ينوعم

ا و) 85(و الوريوس) 62(برنامجاً للدراسات العلي اً للبك رامج ،برنامج ا في مختلف الب غ عدد طلبتھ ا بل ً ) 42318( كم ا  طالب

  .وطالبة

    

  والرسالة والقيم واألھداف ةالرؤي

 ةالرؤي

ز إلىتسعى  ،أن تكون جامعة متميزة ونموذجية على المستوى الوطني واالقليمي داع والتميّ وتسھم في تحسين  ،اإلب

 .وفق أعلى المستويات العالمية ،نوعية التعليم والبحث العلمي

  الرسالة
عالتميّ  ة المجتم دريس والبحث العلمي وخدم املة ،ز في الت ة الش ة مرتبطة بالتنمي رامج تعليمي وتخريج  ،من خالل ب

العلم القيم األ ،أجيال متميزة من الطالب مسلحة ب ةوصيلة، ومحصنة ب ة والتكنولوجي ة التطورات العلمي ى مواكب ادرة عل  ،ق

 .قليمي والدوليومواجھة مستجدات العصر، والمنافسة على المستويين اإل

  القيم
ة اليرموك  :األساسيةقيم الجامعة  ىتھدف جامع التھا إل ا ورس ق رؤيتھ يم  ،تحقي ة من الق ي  األساسيةوفق منظوم الت

ة تسعى  ة كمؤسسة تعليمي ىتحدد ھوية الجامع م والبحث العلمي إل دم العل دة إل ،تق ق وتسعى جاھ ة لتحقي ة المالئم اد البيئ يج

ر كمجتمع  ،طموحات طلبتھا وھيئتھا التعليمية ا الكبي ي تتوافق مع مجتمعن يم الت وخدمة مجتمعنا الغالي وفق منظومة من الق

    .عربي ومسلم

  
  :وتضم ھذه المنظومة

ة اليرموك  :لتزام االجتماعي واألخالقياال .1 ىتسعى جامع ق  إل زامأتحقي ى مستويات االلت اعي واألخالقي عل ا  ،االجتم بم

 .والمثل اإلنسانية العليا ،صيلةوالعادات والتقاليد العربية األ ،يتماشى مع تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف

ا إلىتسعى الجامعة جاھدة  :االنتماء .2 وطني الصادق لطلبتھ اء ال ى مستويات االنتم روح  ،تحقيق أعل ز ال ق تعزي عن طري

 .العامة فوق كل المصالح الشخصيةووضع المصلحة  ،الوطنية

ىوتسعى  ،العالمية نسانيةوالمعايير اإل ئتتبنى الجامعة رؤية عالمية من حيث المباد :الرؤية العالمية .3 يجابي التفاعل اإل إل

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

مولية .4 ة  :الش عى الجامع ىتس ة إل ة المختلف كال المعرف ل أش ي تكام مولية ف ق الش ات  ،تحقي ة التخصص يع رقع وتوس

 .واالھتمامات البحثية التي تركز عليھا

ً  :الجودة .5 ة  ،تطوير العملية التربوية والبحث العلمي إلى تلتزم الجامعة بمعايير تربوية رفيعة المستوى، ساعية دائما وخدم

 .مستويات الجوده والنوعية رفعأوفق   المجتمع
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داع والتميّ .6 ق التميّ :زاإلب عيا لتحقي ة س اريع اإلبداعي ادرات والمش ة المب جع الجامع ة تش ات الجامع اور اھتمام ي مح ز ف

  .دريس والبحث العلمي وخدمة المجتمعالمختلفة في الت

ة  .7 فافية والحري اح :ةاألكاديميالش ة االنفت جع الجامع ع  تش ل م رينوالتفاع دل ،اآلخ يم الع ا بق د اھتمامھ واإلنصاف  وتؤك

 .ةاألكاديميوالحرية 

  

  األھداف

 :تحقيق األھداف اآلتية إلىتسعى جامعة اليرموك 

ة .1 ة والتطبيقي اد  ،اإلسھام في تطوير التعليم العالي بمختلف تخصصاته وفروعه النظري رة األباعتم ة والمبتك اليب الحديث س

 .في التعليم والتدريب

 .ن الجامعة من مواكبة التطورات العلمية والتقنية الحديثةبما يمكّ  ،ة العلمية المتميزةاألكاديميتعيين وتأھيل الكوادر  .2

زة  .3 ة المتمي ز البحثي ات والمراك ع الجامع ة م ة والثقافي روابط العلمي ق ال ة ،توثي ى تطوير الجامع اعد عل ا يس ز  ،بم وتعزي

 ً ً إو مكانتھا العلمية محليا ً  قليميا  .وعالميا

4.  ً ً  إتاحة الفرص للمتفوقين والموھوبين من الطلبة إلكمال دراساتھم العليا في التخصصات المختلفة محليا  .وعالميا

  .تطوير وتقويم البرامج والخطط والمناھج الدراسية بحيث تواكب التطور العلمي و التقني في العالم بشكل دائم  .5

ةالتركيز على تطوير حركة البحث  .6 ً  ،من خالل دعم مشاريع البحث ،العلمي في الجامع ا ام بالنشر العلمي محلي  واالھتم

 ً  . وعالميا

ة  .7 أليف والترجم ة البحث العلمي والت ا للنھوض بحرك ة وتوظيفھ االھتمام بتطوير المراكز العلمية والبحثية التابعة للجامع

 .معة والطلبة والمجتمع المحليوتزويدھا بما يكفل خدمة العاملين في الجا ،والنشر والتدريب

8.  ً ً  االنفتاح والتواصل محليا ً  وإقليميا ة ،وعالميا ؤتمرات العلمي ة ،من خالل المشاركة في الم ات العلمي وفير البعث ة  ،وت وإقام

  .المؤتمرات والندوات العلمية داخل الجامعة وخارجھا

ة المجتمع  .9 ة وخدم ام بتطوير البيئ ادئ ،االھتم دال والتسامح وفق مب ة االعت دين الحنيف  ونشر ثقاف دعو  ،ال ذي ي ىال  إل

 . ونبذ العنف والتطرف ،الوسطية والحوار

أعلى مستويات الجودة .10 ع ب ة تتمت ة وتعلُّميّ ً  ،تزويد طلبة الجامعة بخبرات تعليمي ا المتعلم معرفي ام ب ً  واالھتم ا مع  ،وتربوي

  .التركيز على المھارات العملية

ة  .11 دى الطلب ي ل اعي والمھن ور الشخصي واالجتم ز التط عتعزي ادرة ،جمي ابھم روح المب الل إكس ن خ دادو ،م  ،ھمإع

 .وتأھيلھم لتولي األدوار القيادية في مواقع عملھم المختلفة

ة  ؛في التقدم الثقافي واالجتماعي واالقتصادي للمجتمع اإلسھام .12 ع، والمشاركة الفاعل بالعمل على تلبية احتياجات المجتم

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

ً يخمسو سبعة) 57(فيھا  األقسامويبلغ عدد  كلية ةعشر خمس) 15(تضم الجامعة  ً  ن قسما عمادتين ، كما تضم أكاديميا

 كراسٍ  خمسة) 5(، وةً كز علميامر تسعة) 9( إلىضافة إعمادة البحث العلمي والدراسات العليا، وعمادة شؤون الطلبة،  :ھما

 :ھي وثالثة متاحفدارية، إدائرة ) 16(، ويةاألردنباالشتراك مع الجامعة  ،لعلوم البحرية في العقبةلعلمية وبحثية، ومحطة 

ة أل، باإلضافة إلى ومتحف المسكوكاتي، ومتحف التاريخ الطبيعي، األردنمتحف التراث  املين في مدرسة نموذجي اء الع بن

  .لمشاريع الخارجيةل، ووحدة والمجتمع المحلي الجامعة

املين في ) 1643(من أعضاء ھيئة التدريس من مختلف الرتب والتخصصات، و) 947(ويعمل في الجامعة   من الع

  .والمستخدمين إلداريين والفنييناالمجاالت المختلفة من 

  :وتضم الجامعة الكليات والعمادات والمراكز التالية

  :التالية األقسامالعلوم، وتضم  كلية .1

 قسم الكيمياء 

 قسم الفيزياء 

 قسم العلوم الحياتية 

 قسم الرياضيات 

 رض والبيئةقسم علوم األ 

 حصاءقسم اإل 

 

  :التالية األقساماآلداب،  وتضم  كلية .2

  وآدابھاقسم اللغة العربية 

 وآدابھانجليزية قسم اللغة اإل 

 قسم التاريخ 

  قسم اللغات الحديثة 

 قسم العلوم السياسية 

 قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية 

 قسم اللغات السامية والشرقية 

 قسم الجغرافيا 

 قسم الترجمة 

  

  :التالية األقسامدارية،  وتضم االقتصاد والعلوم اإل كلية .3

 االقتصاد قسم 

  األعمال إدارةقسم 

 العامة دارةقسم اإل 

 قسم التسويق 

 قسم المحاسبة 

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

 قسم ھندسة القوى الكھربائية 

  اإلقسم ھندسة ً  تلكترونيا

  الحاسوب قسم ھندسة 

  االتصاالتقسم ھندسة 

  ھندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيويةقسم 

  قسم الھندسة المدنية 

 قسم ھندسة العمارة 

 قسم الھندسة الصناعية 

 

  :التالية األقسامالتربية،  وتضم  كلية .5

 قسم المناھج والتدريس 

 رشادي والتربويقسم علم النفس اإل 

 وأصول التربية دارةقسم اإل 

 قسم التربية االبتدائية 

 

  :التالية األقسام، وتضم اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية .6

  اإلسالميةقسم االقتصاد والمصارف 

 قسم أصول الدين 

 قسم الفقه وأصوله 

  اإلسالميةقسم الدراسات 
 

 :التربية الرياضية، وتضم القسمين التاليين كلية .7

  ةيعلوم الرياضالقسم 

 قسم التربية البدنية 

 

  :القانون،  وتضم القسمين التاليين كلية .8

 قسم القانون العام 

 قسم القانون الخاص 

 

  :التالية األقسامالفنون الجميلة،  وتضم  كلية .9

  والفنون التطبيقيةقسم التصميم 

  التشكيليةقسم الفنون 

 قسم الدراما 

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

 قسم علوم الحاسوب 

 قسم نظم المعلومات الحاسوبية 

 قسم نظم المعلومات اإلدارية 

 

  :التالية األقسام،  وتضم واألنثروبولوجيااآلثار  كلية .11

 قسم اآلثار 

 قسم النقوش 

 نثروبولوجياقسم األ 

 قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتھا 

 

 :التالية األقساماإلعالم، وتضم  كلية .12

  العامة واإلعالنقسم العالقات 

 قسم الصحافة 

 قسم اإلذاعة والتلفزيون 

 

 : التالية األقسامالسياحة والفنادق، وتضم  كلية .13

 قسم السياحة والسفر 

 الفندقية دارةقسم اإل 

 

 الطب كلية .14

 الصيدلة كلية .15

  
  

  :وفي جامعة اليرموك عمادتان ھما

 :التالية األقسامعمادة البحث العلمي والدراسات العليا، وتضم  .1

 قسم البحث العلمي 

 قسم النشر العلمي 

 قسم الدراسات العليا 

 

  :عمادة شؤون الطلبة، وتضم الدوائر التالية .2

 دائرة الخدمات الطالبية 

 دائرة النشاط الثقافي والفني 

 دائرة النشاط الرياضي 

 دائرة الرعاية الطالبية 

  للتأھيل الوظيفيمكتب صندوق الملك عبدهللا الثاني 
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  :المراكز العلمية

 مركز الحاسب والمعلومات )1

 مركز اللغات )2

 مركز دراسات الالجئين والنازحين والھجرة القسرية )3

 مركز النطق والسمع )4

 األكاديميالجودة والتطوير مركز  )5

 ية الرسميةاألردنللجامعات لخدمات المكتبية في ايز مركز التمّ  )6

 ة للتميزاألكاديميمجمع الريادة  )7

 وخدمة المجتمع يةاألردنمركز الملكة رانيا للدراسات  )8

 يةاألردنميرة بسمة لدراسات المرأة مركز األ )9

  

  :الوحدات اإلدارية والخدمية

 دائرة رئاسة الجامعة )1

 دائرة التنمية والتخطيط )2

 دائرة القبول والتسجيل )3

 الدائرة المالية )4

 الموارد البشريةدائرة  )5

 دائرة الشؤون القانونية )6

 واإلعالم دائرة العالقات العامة )7

 بن طاللمكتبة الحسين  )8

 الدائرة الھندسية )9

  صندوق االستثمار لجامعة اليرموك )10

 دائرة الرقابة اإلدارية والمالية )11

 دائرة األمن الجامعي )12

 دائرة الخدمات العامة )13

 دائرة اللوازم )14

 دائرة العطاءات )15

 نتاج والصيانة والتدريبدائرة اإل )16
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  :الكراسي العلمية

  .كرسي عرار )1

  .يةاألردنكرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات  )2

  .اإلسالمية ةكرسي سمير شما لتاريخ المسكوكات والحضار )3

  .والنقوش ةالعربي ةكرسي محمود الغول لدراسات الجزير )4

  .اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية/ والبحث العلمي اإلسالميةكرسي باھانج للدراسات  )5
  
 

  :نموذجيةالمدرسة ال

عى اإ تس وم والتكنولوجي وك والعل امعتين اليرم ي الج املين ف اء الع ة ألبن دمات تعليمي ديم خ ى تق ع بوأ ،ل اء المجتم ن

ي ورة ،المحل ة متط رامج تعليمي الل ب ن خ دات التربوي، م توعب التجدي ليمتس وي س اخ ترب ي من ى ا ،ة ف جع عل داع إليش ب

ة  ألعضاءتوفير فرص مناسبة إلى ضافة إيجابية، وتنمية القيم واالتجاھات اإل ،والمشاركة ة في الجامع ھيئة التدريس والطلب

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

  

  : المشاريع الخارجية رةإدامجلس 

لمن أجل تأطير دور جامعة اليرموك كمؤسسة بحثية لتصبح واحدة من  ى  أوائ دة عل مؤسسات البحث العلمي الرائ

م إنشاء مجلس ، سالميوالعالم العربي واإل األردنمستوى  ام  إدارةت ة الع ة اليرموك مع بداي ة في جامع المشاريع الخارجي

ً وفق األ ،لتتولى مھام تطوير مشاريع البحث 2008 ا ا عالمي ارف عليھ ة ،سس المتع ى كتاب احثين عل دريب الب المشاريع   وت

ورش و دوات وال د الن ق عق ن طري ة ع تالبحثي ي  ،اإلنترن اريعھم ف ل لمش ادر تموي ى مص ول عل ي الحص اعدتھم ف ومس

ى  ،خصصات المختلفة، والمتابعة اإلدراية والمالية للمشاريع المدعومةالت ر إل وتسھيل نقل منتجات البحث العلمي من المختب

ة ،مجال الصناعة واالقتصاد ديم اال ،وحفظ الملكية الفكرية للباحثين في الجامع احثين وتق ات الب ستشارات بخصوص أخالقي

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

  مجــلس األمناء: أوالً 

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

  :الدكتور فايز خصاونة، ويضم في عضويته كالً منويرأس مجلس أمناء جامعة اليرموك الحالي معالي األستاذ 

 .معالي الدكتور ميشيل مارتو -

 .األستاذ الدكتور عبدهللا الموسى -

 .رظاألستاذ الدكتور موسى النا -

  .األستاذ الدكتور نصر صالح -

  .األستاذ الدكتور بسام صنوبر -

  .األستاذ الدكتور كامل القيسي -

  .األستاذ الدكتور سليمان عبيدات -

  .الدكتور ھاني الضموراألستاذ  -

  .األستاذ الدكتور أحمد عالونة -

  .نعام خلفأاألستاذ الدكتورة  -

  .السيد مازن دروزة -

  .السيد شاكر فاخوري -

  

  .2013/2014لسات للعام الجامعي ج خمس )5(عقد المجلس * 

  

  مجلس الجامعة: ثانياً 

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

 الرئيس نائبي  .1

  العمداء .2

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

  .ة والفنية واإلدارية في الجامعةاألكاديميثالثة من مديري الوحدات   .4

  .اثنين من المجتمع المحلي .5

  .أحد طلبة الجامعة .6

 .أحد خريجي الجامعة .7

  

ً بقرار ) أ(من الفقرة ) 7(،) 6(، )5(، )4(المنصوص عليھم في البنود يتم تعيين أعضاء المجلس   - ب المشار إليھا سابقا

  .من الرئيس لمدة سنة واحدة

 

   

 )أعضاء(
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 2013/2014مجلس جامعة اليرموك للعام الجامعي 

 )سـس المجلــرئي(ة ـــس الجامعــرئي  األستاذ الدكتور عبدهللا الموسى
 ةـاألكاديميؤون ــس للشـــب الرئيــنائ عبدهللا الجّراحاألستاذ الدكتور 
  ةــــؤون اإلداريــنائــب الرئيـــس للش أحمد العجلونياألستاذ الدكتور 
  العلـــوم كليةعميـــد   أحمد العمرياألستاذ الدكتور 
  اآلداب كليةعميــد  محمود ورداتاألستاذ الدكتور 

  داريـــةاالقتصاد والعلوم اإل كليةعميد  األستاذ الدكتور رياض المومني
  الحجاوي للھندســـة التكنولوجيـة كليةعميد  عدنان الصمادياألستاذ الدكتور 

  التربية كليةعمـيد  األستاذ الدكتورة أمل خصاونة
  اإلسالميةالشريعة والدراسات   كليةعميد  خرابشةالاألستاذ الدكتور عبدالرؤوف 

  التربية الرياضيــة كليةعميد  عريضةاألستاذ الدكتور فايز أبو 
  الفنـون الجميلة كليةعميد   نبيل الّدراساألستاذ الدكتور 
  تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسـوب كليةعميد   سليمان مصطفىاألستاذ الدكتور 

  واألنثروبولوجيااآلثار  كليةعميد  األستاذ الدكتور نبيل بدر
  السياحة والفنادق كليةعميد   خالد مقابلةاألستاذ الدكتور 
  عميد البحث العلمي والدراسات العليا نھاد طشطوشاألستاذ الدكتور 

  القانون كليةعميد  .أ.ق الدكتور محمد بشايرة 
  اإلعالم كليةعميد  .أ.ق الدكتور حاتم عالونة 
  مستشار الرئيس لشؤون كلية الطب  الدكتور زياد الناصر

  عميد كلية الصيدلة. أ.ق الدكتور إبراھيم العبادي
  اإلسالميةالشريعة والدراسات  كليةممثل   إسماعيل أبو شريعةالدكتور األستاذ 

  نثربولوجيااآلثار واأل كليةممثل   زياد السعداألستاذ الدكتور 
  العلـوم كليةممثـل   عامر عبدالحميدالدكتور 

  اآلداب كليةممثل   الدكتور محمد بني سالمة
  داريةاالقتصاد والعلوم اإل كليةممثـل   الكيالنيمحمود الدكتور 
  الحجاوي للھندسة التكنولوجية كليةممثل   عبدالغني عثامنهالدكتور 
  القانون كليةممثل   عبدالرؤوف الكساسبةالدكتور 
  الفنون الجميلة كليةممثل   غسان حدادالدكتور 
  تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسـوب كليةممثل   عماد أبو شنبالدكتور 

  اإلعالم كليةممثل   الدكتور عزام عنانزه
  السياحة والفنادق كليةممثل   أكرم رواشدهالدكتور 

  الخدمات العامةمدير دائرة   الدكتور ھارون القضاه
  مدير دائرة القبول والتسجيل   ةالسيد حاتم الشريد

  الحاسب والمعلوماتمدير مركز   مطالقه  إسحاق المھندس
  ممثل المجتمع المحلي  المھندس حسين بني ھاني

  ممثل المجتمع المحلي   رائد سمارةالسيد 
  رئيس اتحاد طلبة الجامعة    نضال الجراحالطالب 

  .2013/2014جلسات للعام الجامعي تسع ) 9(عقد المجلس * 
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مجلس العمداء : ثالثاً   

  :ويتألف من

ً رئيس الجامعة       .1  رئيسا

 الرئيس نائبي .2

  العمداء .3
  

  2013/2014مجلس العمداء للعام الجامعي 

  األستاذ الدكتور عبدهللا الموسى  )رئيس مجلس العمداء( رئيس الجامعة
 عبدهللا الجّراحاألستاذ الدكتور  ةاألكاديميللشؤون  نائب الرئيس
 العجلونيأحمد األستاذ الدكتور  للشؤون اإلدارية نائب الرئيس

  أحمد العمرياألستاذ الدكتور  العلوم كليةعميد 
 محمود ورداتاألستاذ الدكتور  اآلداب كليةعميد 
 األستاذ الدكتور رياض المومني  االقتصاد والعلوم اإلدارية كليةعميد 
 عدنان الصمادياألستاذ الدكتور   الحجاوي للھندسة التكنولوجية كليةعميد 
 األستاذ الدكتورة أمل خصاونة  التربية كليةعميد 
 خرابشةالاألستاذ الدكتور عبدالرؤوف   اإلسالميةالشريعة والدراسات  كليةعميد 
 األستاذ الدكتور فايز أبو عريضة  التربية الرياضية كليةعميد 
  نبيل الّدراساألستاذ الدكتور   الفنون الجميلة كليةعميد 
  سليمان مصطفىاألستاذ الدكتور   تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب كليةعميد 
 األستاذ الدكتور نبيل بدر  واألنثروبولوجيااآلثار  كليةعميد 
  خالد مقابلةاألستاذ الدكتور   السياحة والفنادق كليةعميد 

 نھاد طشطوشاألستاذ الدكتور   عميد البحث العلمي والدراسات العليا
 الدكتور محمد بشايرة   القانون كليةعميد . أ.ق
 الدكتور حاتم عالونة   اإلعالم كليةعميد . أ.ق

  الدكتور زياد الناصر  الطب كليةمستشار الرئيس لشؤون 
 الدكتور إبراھيم العبادي  الصيدلة عميد كلية. ا.ق
 بطاينةالالدكتور أحمد   عميد شؤون الطلبة. أ.ق

  .2013/2014جلسة للعام الجامعي ن يخمس) 50(عقد مجلس العمداء * 

  

 
  

 أعضاء
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2013/2014جامعة اليرموك التي تضمنھا تقريرھا السنوي للعام  اتإنجازُملخص ألبرز نشاطات و  
  

  :األكاديميالجامعة في المجال  اتإنجاز: أوالً 

 البحث العلمي والدراسات العليا -1

  35( 2013/2014بلغ عدد مشروعات البحث العلمي المدعومة من جامعة اليرموك للعام ( ً ومقدار  ،مشروعا

 .ديناراً )  215876(دعمھا مبلغ 

  ر م نش ي دع ة ف اھمت الجامع ً ) 16(س ا ة ومصنفه دولي ة محكم ي مجالت علمي والً للنشر ف اً مقب غ  ،بحث بمبل

 .ديناراً  )1663(

  عدداً من المجالت العلمية الصادرة عن جامعة اليرموك) 19(تم إصدار . 

 

 الھيئة التدريسية  -2

  ة تاذ، ) 250(ة األكاديميمن مختلف الرتب ) 947(بلغ مجموع أعضاء الھيئة التدريسية في الجامع ة أس برتب

 .مساعد تدريس) 23(مدرس، برتبة ) 192(أستاذ مساعد، برتبة ) 253(أستاذ مشارك، برتبة ) 229(

  رقيتھم ) 53(بلغ عدد الذين حصلوا على إجازة أو إعارة أو انتداب م ت ذين ت غ عدد ال دريس، وبل عضو ھيئة ت

 . عضو ھيئة تدريس) 72( ةإلى رتب مختلف

  ُعضو ھيئة تدريس في مختلف الكليات) 53(ن في الجامعة يّ ع . 

 

 البعثات  -3

وبذلك يصبح عدد  ،الماجستير وشھادة الدكتوراهمبعوثاً خارج المملكة للحصول على شھادة ) 18(أوفدت الجامعة 

  .31/8/2013مبعوثاً حتى تاريخ ) 99(مبعوثي الجامعة الذين يتابعون دراستھم 

 

 المؤتمرات واللقاءات العلمية  -4

ة، و) 6(عقد في رحاب الجامعة  ؤتمرات علمي دوة) 40(م ة، و) 8(، وومحاضرة ن  ةرض فنيامع) 9(ورش علمي

ً نشاط) 40(باإلضافة إلى أكثر من ، احتفاالً ) 19(و، ةوعلمي ً مختلف ا   .ا

 

 االتفاقيات والبرامج المشتركة  -5

ن  رة م ة خالل الفت ة والثقافي ات العلمي ع المؤسس ة م دتھا الجامع ي عق تركة الت رامج المش ات والب دد االتفاقي غ ع بل

ً ا) 41( 31/8/2014 – 1/9/2013  . تفاقية وبرنامجاً مشتركا

 

 ة األكاديمي األقسامالكليات و -6

ةعشرة  خمس) 15(تضم الجامعة  اتكلي دم يوخمس سبعة) 57( ، وتضم الكلي اً وتق اً ) 85(ن قسماً أكاديمي برنامج

ابرنامجاً للبكالوريوس) 62(للدراسات العليا و  ادتين وھم ا  :، كما تضم عم ادة البحث العلمي والدراسات العلي عم

ة  ة، وتضم الجامع ؤون الطلب ادة ش زامر) 9(وعم ة) 5(، وةٍ علمي ك وم  خمس ة للعل ة، ومحط ة وبحثي راٍس علمي ك

  . البحرية في العقبة، وثالثة متاحف
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 الطلبة  -7

  غ عدد ) 9625(مرحلة البكالوريوس في مختلف التخصصات في بلغ عدد الطلبة المقبولين ة، وبل اً وطالب طالب

 . طالباً وطالبة) 5723(طالباً وطالبة، وبلغ عدد الخريجين ) 36539(المسجلين 

  دكتوراهبلغ عدد الطلبة المقبولين في برنامج الدبلوم والماجستير اً ) 2546(في مختلف التخصصات  وال طالب

 . طالباً وطالبة) 1616(طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الخريجين ) 5779(وطالبة، وبلغ عدد الطلبة المسجلين 

  دكتوراه أطروحة) 143(ماجستير في مختلف التخصصات، كما نوقشت  رسالة) 420(في الجامعة نوقشت. 

   2265(وبلغ عدد الطلبة ) 176(بلغ عدد العاملين في المدرسة النموذجية ( ً  .وطالبة طالبا

 

  الجامعة في المجال اإلداري  اتإنجاز: ثانياً 

  ة في عامالً ) 1643(بلغ عدد العاملين في الجامعة من اإلداريين والفنيين ة المختلف ون في الوحدات التنظيمي يعمل

 . )3(، والمكافأة )120(والمستخدمين ) 57(والعقود ) 428(والمقطوع ) 1035(الجامعة عدد المصنفين 

  يّ فنّ ) 34(معلمين،  )5(موظفاً ) 42(تم تعيين ً   .وظيفة طبية) 1(إداريين، ) 2(، ا

  موظفاً في وحدات الجامعة المختلفة) 237(تم ترفيع . 

  91(تم قبول استقالة وانتھاء خدمة ( ً  . انتھاء خدمة) 55(استقالة، ) 36: (موظفا

  موظفاً بين وحدات الجامعة المختلفة) 94(تم نقل . 

  58(تم تحويل ( ً  .لمقطوعللراتب امن مياومة  موظفا

  الجامعة المختلفةموظفاً في وحدات ) 78(تّم تغيير المسمى الوظيفي لـ. 

 

  موازنة الجامعة : ثالثاً 

 وع اإل غ مجم راداتبل ن  ي رة م ة المحصلة للفت غ ) 51489945(، 31/12/2013 – 1/1/2013الفعلي اراً وبل دين

 .ديناراً ) 52038952( 31/12/2013 – 1/1/2013مجموع النفقات الفعلية المدفوعة للفترة من  

 غ ) 31944264.552(، 31/8/2014 – 1/1/2014الفعلية المحصلة للفترة من  يراداتبلغ مجموع اإل اراً وبل دين

 .ديناراً ) 37941494.657( 31/8/2014 – 1/1/2014من ات الفعلية المدفوعة للفترة مجموع النفق

 

  التأمين الصحي والتأمين على الحياة: رابعاً 

  الذين مازالوا على رأس عملھم وممن انتھت خدماتھم من بلغ عدد المستفيدين من التأمين الصحي من المشتركين

 .مستفيداً ) 15118(العمل في الجامعة ومنتفعيھم 

  ديناراً ) 460697(بلغت رسوم االشتراك المستوفاه من المستفيدين من التأمين الصحي . 

  اراً دين) 1946332(بلغت نفقات المعالجة للمستفيدين من التأمين الصحي التي تحملتھا الجامعة. 

  اً دينار) 620361(بلغ إجمالي نفقات معالجة المشتركين والمنتفعين من التأمين الصحي التي تحملتھا الجامعة. 

  ديناراً ) 127314(بلغت أقساط التأمين التي تحملتھا الجامعة لقاء التأمين على حياة العاملين مبلغ.  
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   المشاريع المنجزة وأعمال الصيانة واإلنتاج: خامساً 

  ٍراس ب وك ف كت زائن وأرف اوالت وخ نيع ط يانة بتص رة الص ت دائ زل  ،قام ة، وع الت قرميدي اء مظ وإنش

حّ  دات ص ديث وح توديوھات، وتح ةيّ اس بكات تدفئ غ . ة وش ال مبل ذه األعم ة لھ ة اإلجمالي ت التكلف ث بلغ حي

 . ديناراً ) 337757(

  ديناراً ) 374219(ھا إنجازطلب صيانة بلغت تكلفة ) 7115(تعاملت دائرة الصيانة مع . 

  اً من ) 825(تم تدريب ةطالب ة الحجاوي للھندسة  كلي يةالتكنولوجي ى مساق المشاغل الھندس ةو ،عل ون  كلي الفن

 . ديناراً ) 52769(وبلغت التكلفة اإلجمالية  ،الجميلة على مساقات التصميم

 ال بلغت ومطبوعات وتصاميم ومجالت  إنجازقامت المطبعة ب ا من األعم ة غيرھ ا اإلجمالي ) 102192(تكلفتھ

 .ديناراً 

  ديناراً ) 866937(إجمالي تكلفة األعمال المنفذة . 

  

  الدائرة الھندسية  اتإنجازأبرز : سادساً 

  وإحالة عطاء مجمع القاعات التدريسية إعدادإحالة عطاء مبنى كلية الطب، و.   

 

  دائرة الخدمات العامة  اتإنجازأبرز : سابعاً 

  ماء 3م) 360(الجامعة بـ تزويد مرافق. 

  لتراً ) 493487(بلغ مصروف البنزين والسوالر والكاز. 

  ّبالط 2م)1050(جلي سجاد، و 2م)1250(موكيت و 2م)1450(يقارب  غسيل ما تم . 

  ةحولي ةنبت) 8000(شجرة زيتون رومي، وما يقارب ) 30(زراعة. 

  دورات ومبيعات المقاصف  إيراداتبلغ إجمالي ؤتمرات والحفالت وال دوات والم ) 302234(قسم التغذية من الن

 .ديناراً 

  

  دائرة العطاءات  اتإنجازأبرز : ثامناً 

  .ديناراً ) 5738512(اءات المطروحة بلغ إجمالي قيمة اإلحاالت للعط

  

  دائرة اللوازم  اتإنجازأبرز : تاسعاً 

  قراراً ) 89(من لجنة المشتريات بلغ عدد القرارات المصادق عليھا . 

  8969(التوريد اللوازم والشراء وبلغ عدد طلبات ( ً وعدد مستندات اإلدخال واإلخراج واإلرجاع والشطب  ،طلبا

ً طلب) 13222(واإلضافة والتحويل    .ا
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الھيكل التنظيمي لجامعة اليرموك للعام الجامعي 
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  الباب الثاني
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  العلــــــوم ةــكلي
  

  :المھمة الرئيسية

ية لل ة الرئيس تلخص المھم ةت ا ال كلي ي تطرحھ ات الت ف التخصص دريس لمختل ةبالت ا ،كلي ي تمنحھ درجات الت  ،وال

دريس في ال ،باإلضافة إلى البحث العلمي المتخصص ة الت ه أعضاء ھيئ ةالذي يقوم ب ؤتمرات  ،كلي ا من م ام فيھ ا يق ى م وإل

  .كليةوورش عمل ذات عالقة ببرامج ال

نح  ةالوتم الوريوس و كلي ي البك تير درجت امھا الماجس ي أقس تةف يو الس اء :ھ اء، الكيمي ة ،الفيزي وم الحياتي ، العل

  .  اإلحصاء ،علوم األرض والبيئة،الرياضيات

  

  :اتنجازالنشاطات واإلأھم 

ة الخامسفي  قسم اإلحصاءشارك أعضاء ھيئة التدريس في  .1 ة / مؤتمر الرسائل الجامعي ةاألردنالجامع نيسان   - ي

2013. 

  .ةلجان تحقيق مع الطلب /ةتدريبي مشاركة في ورشةال .2

  .تيجياالتخطيط االستر /ةتدريبي مشاركة في ورشةال .3

  .ضمن برنامج الندوات العلمية في القسم محاضرات علمية) 3(إلقاء  .4

 .ھيئة التدريس من خالل تقسيم قاعة االجتماعات في القسم ألعضاءمكاتب ) 3(استحداث  .5

تير .6 توى الماجس ى مس ة عل اء النووي ي تخصص الفيزي امج ف تحداث برن ول  ،اس ّم قب ث ت ذا ) 10(حي ي ھ طالب ف

 .التخصص

 . في قسم اإلحصاء بحثاً علمياً في مجالت ودوريات محكمة) 23(ونشر  إنجازتم  .7

ً ) 13(ونشر  إنجازتم  .8 ً علميّ  بحثا  .علوم األرض والبيئةفي قسم  في مجالت ودوريات محكمة ا

 . استحداث قاعة صفية ومختبر للميكروسكوبات بأنواعھا المختلفة في قسم علوم األرض والبيئة .9

 .في قسم علوم األرض والبيئة) 2(تدريس عدد  استحداث مكاتب أعضاء ھيئة .10

ينا .11 ن س ى اب ملت الصيانة  ،صيانة مبن ث ش ى (حي د إل باك الحدي ديل ش ا، تب اه جميعھ ومدورات المي ة ) ألمني وبتكلف

 ).ألف دينار 30(تقريبية 

وان  .12 ة بعن الث محاضرات علمي اء ث ي"إلق ي : الصخر الزيت د ف ة الواع ة اكتشاف األل"و " األردنمصدر الطاق في

 ".التغيرات المناخية وتأثيرھا على الصحة"و " نفق اليرموك ديكابولس: العالمية الجديدة

ً بحث) 55(وبلغت ما يقارب  ،نشر العديد من األبحاث العلمية في المجالت العلمية العالمية .13 ً علمي ا دم ا ً متق ذه  ا خالل ھ

 .الفترة

اء  .14 وان ورشة عمل  في شارك أعضاء ھيئة التدريس في قسم الفيزي ة"بعن م والثقاف ا " العل ون بفرنس في مرصد لي

ة"واألخرى  وان  "اليوم العلمي للفيزياء الطبي ة"وورشة عمل أخرى بعن اء الطبي وم العلمي للفيزي درج " الي في م

رة  ي الفت دران ف دنان ب وان ) 2(و  6/11/2013ع ة بعن رات العلمي ن المحاض ادرھا، "م ددة مص ة المتج الطاق

ا تخداماتھا، مزاياھ ااس د العرب"و " ، عيوبھ وم عن فة العل ر " فلس ارة مختب م لزي ة القس ا، وتلبي ة فيالدلفي ي جامع ف

ات ددة التقني ة المتع ة الوطني ابع للمدرس اء الت انو فيزي رو والن ر /الميك ران الجزائ وان وھ رة بعن اء محاض ، وإلق

 ."المبادئ والتطبيقات) MRI(التصوير بالرنين المغناطيسي "

 .7/9/2014إلى  1/8/2014في مؤتمر للفيزياء في بلجيكيا في الفترة من  شارك قسم الفيزياء .15
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 . تّم نشر العديد من األبحاث العلمية في مجالت علمية عالمية معتمدة .16

ى مستوى الماجستير .17 ة عل اء النووي امج في تخصص الفيزي اء برن ول  ،استحدث في قسم الفيزي ّم قب ) 10(حيث ت

 .طالب في ھذا التخصص

ك سعود إليه موجھةً  لرياضيات دعوةً تلبية قسم ا .18 ة المل ة المتخصصة ،من جامع اء بعض المحاضرات العلمي  ،إللق

 . المملكة العربية السعودية/ واالستشارة في أبحاث علمية قائمة

 ).ُعمان(في مسقط   GMOمبية الخليجية األوللجنة االمتحانات الرياضية لتلبية قسم الرياضيات  .19

 .دالحميد في مؤتمر علمي ودولي في تركيامشاركة الدكتور عامر عب .20

اريخ  ةتّم إلقاء محاضرتين علميتين لألستاذ الدكتور موفق حج .21 ، ومحاضرة في 24/4/2014في جامعة الزرقاء بت

 .22/5/2014جامعة فيالدلفيا بتاريخ 

 . في قسم اإلحصاء بحثاً علمياً في مجالت ودوريات محكمة) 15(ونشر  إنجازتم  .22

ة ، لھا طبيعة تطبيقية وخاصة برنامج تكنولوجيا الكيمياء  ةجديداستحداث برامج  .23 ى مستوى مرحل الذي سيكون عل

 .األردنويھدف إلى توفير المھارات التدريبية لقطاع الصناعات الكيميائية والدوائية في  ،البكالوريوس

 .2013/2014الفصل الثاني بداية ) الكيمياء والمجتمع 100ك (استحداث مساق في الكيمياء لجميع طلبة الجامعة  .24

ى  كليةلطلبة  )232ك  ( استحداث مختبرات حديثة لتدريس مساقي الكيمياء العامة العملية .25 الطب والصيدلة في مبن

 . )116/133(ومختبر  )449مج (وقاعة  قسم الكيمياء

 .بسعة كبيرة) 5(عدد  ةيداستحداث قاعات تدريس جد .26

 .بسعة كبيرة) 105(استحداث مختبر كيمياء  .27

 ).تعيين جديد(استحداث مكتبين جديدين في قسم الكيمياء ألعضاء ھيئة التدريس  .28

 .بحثاً علمياً خالل الفترة الماضية) 55( إنجازتّم  .29

  

 : كليةالمختبرات الموجودة في ال

  .واآلخر لطلبة الدراسات العليا ،أحدھما لطلبة البكالوريوس ،يوجد في قسم اإلحصاء مختبران حاسوبيان )1

ة يوجد في  )2 وم األرض والبيئ ً ) 14(قسم عل ا راً متنوع ل  ،مختب دريس وألغراض البحث العلمي من قب تستخدم للت

   .أعضاء ھيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا

 ،مختبرات متنوعة تستخدم لتدريب طلبة الدراسات العليا على البحث العلمي األصيل) 10(يوجد في قسم الفيزياء  )3

  .في نقل التكنولوجيا إلى المجتمع المحلي واإلسھاموتطوير المعرفة العلمية وإغنائھا 

  . باإلضافة إلى مجموعة من مختبرات التدريس الُمحدثة ،يوجد في قسم الفيزياء ورشة ميكانيكية متميزة )4

 . مختبر أبحاث) 12(للتدريس و اً مختبر) 13( الكيمياءيوجد في قسم  )5

ي  )6 د ف رات يوج م مختب اءقس از) 21( الكيمي تخدم اً جھ ً مس ي  ا دة ف م متواج ة بالقس ات الخاص ف العملي ي مختل ف

 .المختبرات
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  :التطلعات المستقبلية

 .أقسام الكلية المختلفةمن قبل حديث يستخدم  ياستحداث مختبر تدريس .1

 ).تسجيل، سحب، إضافة(استحداث مختبر يستخدم من قبل الطلبة  .2

 .في قسم اإلحصاء ةاإلحصائيإنشاء مركز للبحث واالستشارات  .3

 .داخل الجامعة وخارجھا ةاإلحصائياإلسھام الفاعل في النشاطات  .4

 .وتطويرھا ھائإجراء الصيانة الدورية ألجھزة المختبرات لتحسين أدا .5

 .الماسح الموجود في قسم علوم األرض والبيئة اإللكترونيتحديث جھاز المختبر  .6

وم األرضأخذ  .7 ا  ،دورات تدريبية متقدمة لمعرفة استخدامات جديدة ألجھزة المختبرات في قسم عل تفادة منھ واالس

 .في بيئة العمل

 .إعادة فتح برنامج ماجستير للفيزياء النووية بعد تجھيز المختبرات والكوادر البشرية .8

الوريوس في الف .9 امج للبك اء والطب من خالل برن ين الفيزي ة تضييق الفجوة ب ه منفع ا في ة لم ة والحيوي اء الطبي يزي

 . لخدمة صحة اإلنسان وسالمته ،في مجاالت البحوث التطبيقيةالبشرية واإلنسانية في نقل التقدم العلمي الكبير 

 .وشعبه األردنالعلمية والمھارات والتجھيزات التعليمية والبحثية لخدمة تفعيل أثر المعرفة  .10

ة  ،جيل قادر على العيش إعدادفي  اإلسھام .11 ا الحديث ى التكنولوجي ائم عل د ق الم جدي دة وع ة جدي والتعايش مع مرحل

 . والتقدم العلمي

دريس .12 زة البحث والت وفير مخصصات لتحديث أجھ ة ،ت يم الرئيسي وبخاّص از التعق ة احتياجات  ؛جھ ةلخدم  كلي

 .الطب

ة .13 ة تطبيقي ا طبيع دة لھ رامج جدي تحداث ب اء، و ،اس ا الكيمي امج تكنولوجي توى بخاصة برن ى مس يكون عل ذي س ال

  . األردنيھدف إلى توفير المھارات المتدربة لقطاع الصناعات الكيميائية والدوائية في ، مرحلة البكالوريوس

 .كليةلجميع أقسام ال استقطاب أعضاء ھيئة تدريس .14

ة  .15 دكتوراه في تخصص البيئ ة ال دريس من حمل ة ت ةتعيين أعضاء ھيئ ة في المحطة  ؛البحري ل دور الجامع لتفعي

 . البحرية

 .تطوير الخطط الدراسية في األقسام .16

 .مختبرات يتعيين فنيّ  .17

 

 
  :المعوقات والحلول المقترحة

 .األقسام جميعقلة دعم البحث العلمي الخاص بالمؤتمرات العلمية الخارجية في  .1

رات في .2 زة المختب دد من أجھ ة قرب انتھاء العمر االفتراضي لع وم األرض والبيئ ي  ،قسم عل رة األعطال الت وكث

 .تحدث بسبب ذلك

ى  2013/2014تجميد قبول الطلبة في برنامج ماجستير الفيزياء النووية للعام الجامعي  .3 رات إل ز المختب حين تجھي

 .والكوادر البشرية

 .عدم صيانة وحدة النيتروجين في الجامعة لتوفير النيتروجين السائل .4

 . المختلفة كليةأجھزة عرض في أقسام التشتمل على قاعات  توفيرعدم  .5
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ً طالب) 50(والحل تخفيض عدد الطلبة في الشعب بحيث ال يتجاوز  ظّ،الطلبة في الشعب مكت إعداد .6  . في الشعبة ا

 . يتم الحفاظ عليھال ،بحاجة إلى مكيفات ھوائية كليةاألجھزة في مختبرات ال .7

 . وال تلبي حاجة القسم ،التعليمية قليلةالمواد المساعدة في العملية  .8

 .كليةقاعات التدريس غير كافيه الحتياجات الطلبة في ال .9

ة .10 وس الطلب ص لجل ان مخص ود مك دم وج ودھم ،ع بب وج ث يتس ة حي رات الكلي ل مم الل  داخ اج خ باإلزع

 .المحاضرات والمختبرات

 .الجددتزويد األقسام بأجھزة كمبيوتر لتوزيعھا على أعضاء ھيئة التدريس  .11

 .Data Showحاجة األقسام إلى أجھزة عرض  .12

  
  
  

  :كليةالعاملين والخريجين في ال إعداد
 العاملون

من 
  يناألكاديمي

  أستاذ
أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  مساعد

  مدرس
مساعد 
  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين
  ماجستير  بكالوريوس

64  42  27  28  10  543  42  
 

من  العاملون
  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

5  12  8  26  0  2  9  62  
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  ــياألردنمتحـــف التاريــخ الطبيعـــي 
  

  :المھمة الرئيسية

ا ،جمع عينات ميدانية بيئيةفي للمتحف تتلخص المھمة الرئيسية  ات والجيولوجي وان والنب من أجل  ،تشمل قسم الحي

  .ليكون المتحف نواة علمية وتعريفية وترفيھية ،ية وما تحويهاألردنللتعريف بالبيئة  ؛المتحففي تصنيفھا وعرضھا 

  

  :اتنجازالنشاطات واإلأھم 

رة ،الزائرين من وفود طالبية وأفراد مجتمع محلي استقبالاستمرار  .1 ديم  ،عن موجودات المتحف وإعطاؤھم فك وتق

 .المادة العلمية لھم

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

 . وغيرھاتّم توثيق موجودات المتحف من رحالت علمية  .3

 . والتالفمنھا عمل جرد للعينات الموجودة بالمتحف وتحديد الصالح  .4

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

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

وان  ،قام المتحف بعدة رحالت ميدانية تشمل مناطق مختلفة من المملكة .7 ة تشمل قسم الحي من أجل جمع عينات مختلف

 . والنبات والجيولوجيا

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

 . إنشاء موقع للمتحف على الفيس بوك .9

 . متاحف إدارةطلب متطوع ياباني تخصص تصنيف و .10

 . تضم منشورات المتحف والمراجع العلمية ذات العالقةالتي تأسيس مكتبة المتحف  .11

  . يةاألردنإنشاء حديقة نباتية تضم بعض أنواع النباتات من البيئة  .12

 

  :المعوقات والحلول المقترحة

 .المبنى الحالي الحتضان موجودات المتحفمة ءعدم مال .1

 . عدم وجود متخصصين في أقسام المتحف .2

  .المتحففي األعمال المطلوبة  نجازعدم توفير ميزانية خاصة بالمتحف للقيام بالرحالت وطلب المواد الالزمة إل .3

 
 

  :التطلعات المستقبلية

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

 . تعيين متخصصين في أقسام الحيوان والجيولوجيا .2

  . كتاب علمي يكون مرجعاً للباحثين والمھتمين فيتوثيق موجودات المتحف  .3
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  اآلداب ةـــــكلي
  

  :المھمة الرئيسية

دكتوراه الماجستيرالبكالوريوس و درجات كليةال وتمنحوالبحث العلمي والتدريب،  األكاديميالتدريس  د في الع وال دي

ة : وھيالتسعة ة األكاديميمن أقسامھا  ة العربي االلغ ة وآدابھ ة اإلنجليزي ا، اللغ ة، وآدابھ ا، اللغات الحديث اريخ، الجغرافي ، الت

    .اللغات السامية والشرقية، العلوم السياسية، علم االجتماع والخدمة االجتماعية، قسم الترجمة

  

  :اتنجازالنشاطات واإلأھم 

م اللغات  .1 ام قس ين  ق ا ب ة م رة الواقع ة في الفت دة نشاطات خالل أسبوع الفرنكوفوني ة بع  2014/آذار 23 -16الحديث

 :كالتالي

ا األسبوعافتتاح فعاليات   .أ  مّ  ،الفرنكوفوني بحضور سعادة سفيرة جمھورية فرنس يلم الفرنسي حيث ت     عرض الف

"Le petit Nicolas  "16/3/2014 بتاريخ. 

ن   .ب  ل م يد غابري ام الس مق ة القس ية القصيرة لطلب بعض القصص الفرنس التعريف ب افي الفرنسي ب ز الثق  ،المرك

  .17/3/2014بتاريخ ومناقشة بعض المواضيع المتعلقة بالقصة الفرنسية

ام السيد   .ج  اني Georges Stassinakis ق اء محاضرة حول الكاتب اليون وان   Nikos Kazantzakiبإلق بعن

مسبوقة بأداء مسرحي ابتداء من " أعماله، أفكاره، وعالقاته مع فرنسا والوطن العربي: نيوكس كازان تاسكي"

ة حول  11الساعة  ال أحدمن قبل بعض الطلب بعض األمور   Nikos Kazantzakiالكاتب  أعم والتعريف ب

  .18/3/2014بتاريخ المتعلقة بالثقافة اليونانية 

ة تقديم عرض مسرحي  .د  ة قسم اللغات الحديث ل طلب ة من قب يدة ليزبث  ،خاص بالفرنكوفوني ك بحضور الس وذل

ية فارة الفرنس ي الس امعي ف اون الج ة التع ت ملحق مّ  ،نجواني بعض  وت ائزين ب ة الف ى الطلب وائز عل ع الج توزي

  .23/3/2014 بتاريخالمسابقات الخاصة باللغة الفرنسية 

  
ةاالتأسيس الدبلوم التدريبي في الخدمة  .2 ا للدراسات  ،جتماعي ة راني اون مع مركز الملك ة األردنبالتع ة المجتمع ي وخدم

 .المحلي في جامعة اليرموك

 .مجموعة من المحاضرات العاّمة للطلبة في األدب الفارسي والعبري المعاصرين والنقد األدبي إلقاء .3

 .الكليةالعديد من أقسام مناقشة العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير في  .4

ة متخصصة قسم التاريخشارك أعضاء ھيئة التدريس في  .5 ؤتمران  ،بثالث مؤتمرات علمي ا م ون داخليمنھ ان في عجل

 .ومؤتمر خارجي واحد في السعودية ة،ومؤت

 .شارك أعضاء ھيئة تدريس من أقسام أخرى في مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية .6

دة في مساق األحزاب السياسية محاضرة للقاء إ .7 د الكالل دكتور خال ة ال معالي وزير التنمية السياسية والشؤون البرلماني

  .18/11/2013 بتاريخ

ة   Sebastien Lindenالسيد لقاھا أمحاضرة حول الدراسات العليا في فرنسا مع طلبة قسم العلوم السياسية  .8 من جامع

)Science Po (13/2/2014 بتاريخ دارھا رئيس القسم أمن فرنسا و.  

وان  .9 ة"محاضرة حول معركة الكرامة بعن ة الكرام ي: معرك ر من بطوالت الجيش العرب ة  "دروس وعب دمھا عطوف ق

  .20/3/2014 بتاريخاألمن العام األسبق  مدير/ الفريق الركن فاضل علي فھيد
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  .مبنى الندوات والمؤتمرات/ جامعة اليرموك - 18/3/2014 األردننــدوة  الفرصة السكانية الحالية في  .10
رجمين " يوم المترجم"إقامة ندوة في قسم الترجمة  بعنوان  .11 ة المت اون مع جمعي اريخ األردنبالتع ين بت  14/4/2014ي

 .بجامعة اليرموك

 .وتجميلھا بزراعة أشتال متنوعة ،عمل صيانة ودھان خارج مبنى الكليةفي تمثلت " كليتي أحلى"إقامة مبادرة باسم  .12

 . عقد ندوة في قسم التاريخ عن األرشيف العثماني .13

 . طرح مساقات في اللغتين الصينية والكورية .14

  .تحديث الموقع اإللكتروني للكلية وربطه ببعض كليات الجامعة .15

    

  :التطلعات المستقبلية

 .وآدابھاتأسيس برنامج دكتوراه في اللغة اإلنجليزية  .1

 . تقوية العالقات الثنائية مع الجامعات والسفارات األوروبية .2

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

 .زيادة كفاءة أعضاء الھيئة التدريسية عن طريق عقد ورشات تدريبية في اللغة الفرنسية .4

  .يعاب عدد الطلبة المتزايدوتوسعته الست تجديد مختبر اللغات .5

 .نجليزيةمع اللغة اإل قسم اللغات الحديثةللتخصصات الفرعية في ) Double Major( افتتاح برنامج .6

 . وتأھيل الكفاءات العلمية المدربة في مجال علم االجتماع والخدمة االجتماعية إعداد .7

 . ياألردناعية الخاصة بالمجتمع خدمة البحث العلمي المتعلق بالظواھر والقضايا والمشكالت االجتم .8

 .تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي عن طريق التدريب والفعاليات المشرفة .9

 .التركيةاللغة الريادة في مجال تعليم اللغة الفارسية واللغة العبرية و .10

 .فتح نافذة للتعرف على ثقافات الناطقين بھذه  اللغات .11

 .الحالي واالرتقاء به ھذا المجالتطوير  .12

 .فتح برنامج ماجستير في تخصص اللغة الفارسية واللغة العبريّة .13

 .فتح برنامج بكالوريوس في تخصص اللغة التركية .14

 .م2014/2015خالل العام الدراسي في قسم التاريخ عقد مؤتمر  .15

 .م2014/2015خالل الفصل الثاني من العام الدراسي في قسم التاريخ  ةعقد ندو .16

  .خالل الفصل الثاني التاريخلقسم داخلية  ةعقد ندو .17

 .حول واقع التغيرات اإلقليمية في المنطقة العربيةفي قسم العلوم السياسية عقد مؤتمر  .18

 .ياألردنتنظيم زيارات علمية لوزارة الخارجية ومجلس النواب  .19

 .في قسم العلوم السياسية هفتح برنامج دكتورا .20

  .سيةقسم العلوم السيا فيإنشاء مركز للدراسات اآلسيوية  .21

 .المجتمع المحليوقطاعات  قسم الجغرافياتبادل الخبرات العلمية والعملية بين  .22

 .في قسم الجغرافيا تبادل الخبرات العلمية والعملية فيما يتعلق باللغات األجنبية .23

 .في الجامعات المحلية والغربية والعالمية األخرى األقساممع  قسم الجغرافياربط  .24

ً  35ألنه ال يتسع إال إلى  ؛توسعة قاعة المختبر إلىيتطلع قسم الترجمة  .25  .في تزايد مستمر عدادواإل ،طالبا
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 . يخطط قسم الترجمة لموسم ثقافي سنوي تلقى فيه محاضرات عن الترجمة ودورھا في خدمة المجتمع .26

ول الترجم .27 ة في حق ة وغربي احثون من جامعات عربي ا ب ة يخطط قسم الترجمة لعقد مؤتمرات وندوات يُدعى لھ

 .المختلفة

 . بمدرسين جدد عن طريق تفعيل االبتعاث إلى الخارج وآدابھاقسم اللغة العربية  رفد .28

 .وآدابھاحول األدب المحلي في قسم اللغة العربية  ةعقد ندوات نقاشي .29

ً عتعزيز مكانة اللغة ال .30  .ربية ودورھا والحفاظ عليھا محلياً ودوليا

 .العربية في الحياة اليومية إطالق مبادرة من شأنھا تعزيز مكانة اللغة .31

 . إنشاء قسم خاص بالخدمة االجتماعية .32

 . إنشاء مركز للدراسات والبحوث االجتماعية .33

 . إنشاء مركز للدراسات االستراتيجية .34

 

  :المعوقات والحلول المقترحة

ة الفرنسية  .1 ي عدم توفر أعضاء ھيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في تخصصات دقيقة في مجال اللغ لمرحلت

ي الب دكتوراه ف تير وال ھادتي الماجس ى ش ول عل زين للحص ة المتمي اث الطلب ل ابتع دكتوراه، والح الوريوس وال ك

 .التخصصات المطلوبة

 .والحل تقديم الدعم المالي الكافي إلقامة النشاطات المتنوعة كليةفي أقسام الاإلمكانيات المالية محدودة  .2

ي  .3 ات الت م المعوق ذه التخصصات ھو أھ ول في ھ ا تتدني معدالت القب ةالواجھھ دى كلي بقة ل رة مس ّون فك ا يك ، مم

ه في االستمرار عن الطالب  تھا،في عدم أھميتھا، وبالتالي ضعف الرغبة لدي ذه المشكلة أن  دراس رح لحل ھ ونقت

  .يكون معدل القبول في ھذه التخصصات أعلى مما ھو عليه  اآلن

ي تجم .4 تير ف دكتوراه والماجس امج ال د برن اريخي م الت اريخ اإلسالمي  قس امج الت دمج برن دة ل ل خطه جدي بسبب عم

امج  ةعادإالتعليم العالي على الخطة الجديدة في الدمج و ةاإلسراع بالموافقة من قبل وزار والحلوالحديث،  تح برن ف

  .والماجستيره الدكتورا

 .بعض أقسام الكليةمن أكبر المعوقات لطلبة  اإلنجليزيةاللغة  تعدّ  .5

 .العلمية في أقسام الكلية الصعوبة في توفير حافالت ألجل أغراض التدريب والزيارات .6

  .ألقسام الكليةتوفير البرامج الالزمة من أجل تحقيق التطلعات وذلك عن طريق توفير الميزانية المناسبة  .7

  .مستقبلھا أقسام الكلية مما يھددإيقاف االبتعاث في  .8

 .كليةعدم توفر قاعات متعددة االستخدامات في مختلف أقسام ال .9

  :كليةالعاملين والخريجين في ال إعداد

 العاملون
من 
  يناألكاديمي

  أستاذ
أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  مساعد

  مدرس
مساعد 
  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين
  دكتوراه  ماجستير بكالوريوس

46  27  42  19  2  937  109  30  
 

من  العاملون
  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  6  2  15  2  0  4  29  
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  وم اإلداريةلوالع االقتصاد ةــكلي
  

  :المھمة الرئيسية

ى االقتصاد والعلوم اإلدارية  كليةتتطلع  دريب واالستشارات إل دريس والبحث العلمي والت ادي في الت ق دور قي تحقي

ع ة المجتم ة  ،وخدم دة والمتمثل دراتھا الفري ى ق اد عل ة، باالعتم ة العربي ي المنطق ال ف ال واألعم ي مجاالت االقتصاد والم ف

  .وجود بنية تحتية تعليمية متطورةوبوجود كفاءات عالية ومتميزة من أعضاء ھيئة التدريس والباحثين 

نح  ة وتم ي الكلي الوريوس ودرجت تير البك امھا الماجس ن أقس د م ي العدي ية األكاديميف تة وھ اد، : الس  إدارةاالقتص

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

اعتماداً على قدراتھا التنافسية  ،برامج تعليمية متميزة لطلبتھا على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا كليةتقدم ال

زو ،الفائقة ي البحث العلمي المتمي ة،  ،تواصل السير نحو السمـو في تبن ة أحدث المستجدات والتطورات العالمي ا لمواكب كم

  .لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والخارجي ،توفر الكوادر المؤھلة لتقديم خدمات التدريب واالستشارات

  

  : وتشتمل أھدافھا على

  .على مستوى من التميز محليا وخارجيا كليةوالتأھيل في تخصصات التخريج كوادر على درجة عالية من التعليم  -

  .المختلفة كليةواالستفادة منھا في تخصصات ال ،توظيف المعرفة اإلنسانية -

ة،  - ديم االقتراحات والسياسات  واإلسھامخدمة القطاع الحكومي وقطاع األعمال ومؤسسات المجتمع المختلف في تق

  .اوز المشاكل االقتصادية واإلدارية والمالية التي تواجھھاواإلجراءات التي تمكنھا من تج

ة اليرموك  ،كليةالقيام بالبحوث والدراسات الالزمة في مجاالت التخصص المختلفة بال - الة جامع بما ينسجم مع رس

  .ومكانتھا العلمية المرموقة

  

   :اتنجازالنشاطات واإلأھم 

  .1/10/2013بتاريخ  كليةال أقسامإطالق حملة تطوعية لعمل طالء لجدران   .1

  .8/10/2013بتاريخ  كليةلطلبة ال Googleعقد محاضرة لشركة  .2

وان  .3 ل بعن ة عم د ورش امعتي" عق ي ج ي ف ة" وجھت ع جمعي اون م اريخ ) Aiese( بالتع بت

9/11/2013.  

  .3/11/2013بتاريخ  (CFA)قة بمشاركة طلبة قسم العلوم المالية والمصرفية في مسا .4

  .19/12/2013بتاريخ  كليةحمد الزعبي لطلبة الأمحاضرة عامة للسيد  .5

  .23/4/2014بتاريخ  افتتاح مكتب خريجي جامعة بريدج ووتر .6

  .4/5/2014بتاريخ  لقسم االقتصاد" قضايا تنموية أردنية معاصره" إقامة ندوة علمية بعنوان  .7

وان .8 ع بعن مان الودائ ة ض ديرة مؤسس ا م رة ألقتھ ي "محاض ع ف مان الودائ اريخ  " األردنض بت

25/6/2014. 

  .مع أنظمة الجامعة لتنسجمالخدمات الصحية  إدارةتعديل خطة برنامج الماجستير في  .9

   .مشارك أستاذرتبة إلى واثنان  ،ستاذأرتبة إلى اثنان  ،)4(ھيئة تدريس عدد  أعضاءترقية  .10
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  :المختبرات

  :للطلبة وھي اإلنترنتمختبرات ألغراض التدريس وخدمة ) 3(على  كليةتحتوي ال

  .جھاز حاسوب 35حيث يحتوي على  B319مختبر حاسوب  -

  .جھاز حاسوب 45حيث يحتوي على  B217مختبر حاسوب  -

  .جھاز حاسوب 45حيث يحتوي على  A104مختبر حاسوب  -

  .غراض العلميةلأل Simulation Roomغرفة المحاكاة  -

  

  :التطلعات المستقبلية

  .الصناعية دارةإنشاء برامج جديدة مثل اإل .1

  .تنفيذ برامج أكاديمية مشتركة مع جامعات أجنبية .2

  .في االقتصاد هإنشاء برنامج دكتورا .3

  .كليةبرامج ال لجميعالحصول على االعتماد العام والخاص  .4

  

  : المعوقات والحلول المقترحة

ة ھي  دربينالمشكلة الرئيسية التي تواجه الكلي ؤھلين والم دريس الم ة الت درة أعضاء ھيئ ذه المشكلة ولتجاوز ،ن ان  ھ ك

ةعلى اال كليةال اعتماد أنسب الحلول ى الجامعات العالمي ر من بصورة أساسية بتعاث إل ، حيث قامت بابتعاث عدد كبي

  .لجامعات األمريكية واألوروبيةإلى االطلبة 

 

  :كليةالعاملين والخريجين في ال إعداد

 العاملون
من 
  يناألكاديمي

  أستاذ
أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  مساعد

  مدرس
مساعد 
  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين
  ماجستير  بكالوريوس

26  10  16  18  0  1128  193  
 

من  العاملون
  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  5  2  7  1  0  2  17  
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  اوي للھندسة التكنولوجيةـالحج ةـــكلي
    

    :الرئيسيةالمھمة 

ة 1984عام  كليةتأسست ال ام أديب حجاوي العلمي بھدف تخريج مھندسين من ذوي  ،بتبرع سخي من مؤسسة ھش

  .في مجاالت الھندسة الكھربائية وتكنولوجيا المعلومات ،والمھارات العملية العالية ،الدراية العلمية

ة وھياألكاديميفي العديد من أقسامھا الماجستير البكالوريوس ودرجتي الكلية تمنح  ت، ااإللكترونيھندسة : ة الثماني

ة الحاسوب، ھندسة االتصاالتھندسة  ةا، ھندسة القوى الكھربائية، ھندسة النظم والمعلوماتية الطبي ة، لحيوي ، الھندسة المدني

  . ھندسة العمارة، الھندسة الصناعية

ةفي مختلف التخصصات، وتتميز المختبراً ) 52( كليةيبلغ عدد المختبرات في ال ع  كلي ا مشروع تخرج بواق بطرحھ

ب ) 4( ا الطال دة، وبإلزامھ اعات معتم ة بس ركات ذات العالق ات والش ي المؤسس ة ف ھر متتالي تة أش دة س داني لم دريب مي ت

رإساعات معتمدة، حيث انعكس التدريب الميداني خالل السنوات الماضية ) 9(بواقع  ،بتخصصه ى ف اً عل ص حصول يجابي

  .على وظائف مناسبة في تخصصاتھم كليةخريجي ال

ألف من عدد من الشخصيات أصحاب الشركات والمصانع في القطاع  كليةويوجد لل مجلس استشاري صناعي يت

  .كليةبھدف توطيد العالقة بين قطاع الصناعة وال ،ومديري بعض شركات القطاع العام ،الخاص

ا   ي الأكم ىء ف ةنش در كلي ة ت وفتأكاديمي ركة مايكروس ات ش ى منتج ى  ،يب عل دريب عل اً للت د أكاديمي والمعتم

ذه  د ھ ا، وتع ي األولة األكاديميبرمجياتھ ا ف ن نوعھ رامج الاألردنى م دعم ب ا ي ة، مم ة  كلي االت الھندس ي مج دريب ف للت

ات مايكروسواألكاديميوتكنولوجيا المعلومات، وتقوم ھذه  ى برمجي درب عل د دورات متخصصة للت اون مع  ،فتة بعق بالتع

  .ية وخدمة المجتمعاألردنمركز الملكة رانيا للدراسات 

ة مع قطاعي الصناعة والخدمات األكاديميمجمع الريادة  كليةويوجد في ال ل العالق ذي أنشىء بھدف تفعي ة للتميز ال

ةورعاية طلبة ال ة، ويوجد في المج كلي داني لھؤالء الطلب دريب المي وفير فرص الت زين ولت حاضنات أبحاث ) 7(مع المتمي

   .تن بالتدرب في ھذه الحاضناوزالمتميّ  كليةحيث يقوم طلبة ال ،صناعية لكبرى الشركات العالمية والمحلية
  

  

  :نجازاتالنشاطات واإلأھم 

 التاريخ الجھة المسؤولة التفاصيل  الرقم

 19/9/2013 نشاط طالبي -  كليةعمادة ال الطلبة المستجدين استقبالحفل  .1

 29/9/2013 قسم الھندسة الطبية الطلبة المستجدين استقبالحفل  .2

 2/10/2013 قسم القوى الكھربائية  ندوة مقدمة من شركة الكھرباء الوطنية .3

 9/10/2013 قسم القوى الكھربائية  لقاء مع طلبة القسم .4

ناعة  .5 ين الص ربط ب ول ال دوة ح ن
  والجامعات

 23/10/2013 األكاديميالمجمع الريادة للتميز 

 29/10/2013 صندوق الملك عبدهللا  حواديت شبابية -ندوة قادة الحياة  .6

2013/11 نشاط طالبي - كليةعمادة ال  دوري الحجاوي لكرة القدم .7  

8. 
 ورشة حول المھارات الالمنھجية

قسم الھندسة الطبية بالتعاون مع 
 االتصاالتوزارة 

17-24/11/2013 

9. 
 Fullbright محاضرة عن منح

بالتعاون مع اللجنة  كليةعمادة ال
 ية األمريكية للتبادل التعليمياألردن

18/11/2013 

ة  .10 ة الحراري ى محطة العقب ة إل رحلة علمي
  ومحطة الكيبل البحري

 21/11/2013 قسم القوى الكھربائية
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 التاريخ الجھة المسؤولة التفاصيل  الرقم

ي  .11 اد المھن ل واالعتم ندوة عن نظام التأھي
 للمھندسين

بالتعاون مع نقابة  كليةعمادة ال
 المھندسين

24/11/2013 

ات  .12 ة بمتطلب ف الطلب ل لتعري ة عم ورش
وى  ين المحت ربط ب ل وال وق العم س

اديميالتعليمي و وب  األك و مطل ا ھ ع م م
  في سوق العمل

بالتعاون مع مركز  كليةعمادة ال
 شيماء الثقافي

24/11/2013 

 16/2/2014 نشاط طالبي -  كليةعمادة ال محاضرة بعنوان لكي .13

ام  .14 ول نظ ل ح ة عم ورش
 Windows 8التشغيل

 CTS 17/2/2014    شركة

 CTS  18/2/2014    شركة Google APIsورشة عمل حول  .15

 19/2/2014 قسم ھندسة القوى الكھربائية Matlabمحاضرة تدريبية عن .16

 25/2/2014 نشاط طالبي -  كليةعمادة ال "اإلنترنتمصروفك من " ندوة بعنوان .17

18. 
 مناقشة رواية

مبادرة  - صندوق الملك عبدهللا
 مظلتي

26/2/2014 

 27/2/2014 شؤون الطلبة شعرية أمسية .19

 2/3/2014 نشاط طالبي -  كليةعمادة ال الطلبة المستجدين استقبالحفل  .20

ين الشھادات  ورشة تدريبيه .21 حول الفرق ب
 ةوالخبرات العملي

 4/3/2014 مركز شيماء

 17/3/2014 الشريعة كلية محاضرة عن الغيبة .22

 30/3/2014 طلبة الحجاوي كليةعامالت ال  حفل تكريم .23

 3/4/2014 نشاط طالبي -  كليةعمادة ال التقديم والعرض أساسياتورشة عن  .24

وى  .25 لقاء حواري بين العميد وطلبة قسم الق
 الكھربائية

 3/4/2014 كليةعمادة ال

 6/4/2014 نشاط طالبي -  كليةالعمادة  للطالبات -المستجدين  استقبالحفل  .26

 10/4/2014 قسم ھندسة القوى الكھربائية لقاء بين الھيئة التدريسية وطلبة القسم .27

 10/4/2014 عمادة شؤون الطلبه مبادرة مظلتي .28

   ھندسة العمارة  الحصول على االعتماد الخاص .29

 10/4/2014 نشاط طالبي -  كليةعمادة ال "قوة التحكم في الذات" ندوة بعنوان .30

 13/4/2014 نشاط طالبي -  كليةعمادة ال األقسام أوائلتكريم  .31

عافات  .32 ول  االس ه ح دوة طبي ة األولن ي
 غماءوحاالت اإل

 15/4/2014 عمادة شؤون الطلبه مبادرة مظلتي

 Orange 15/4/2014 شركة االتصاالتبداع في ورشة عن اإل .33

 17/4/2014 كليةعمادة ال كليةلل USAIDزيارة وفد من ال  .34

 IEEE 22/4/2014مكتب  – كليةعمادة ال IEEE ندوة تعريفية حول .35

 4/5/2014 صندوق الملك عبدهللا فريق يال نغير -حفل يوم العمال  .36

 7/5/2014 كليةعمادة ال المھرجان التكنولوجي الوطني السابع .37

 22/5/2014 كليةعمادة ال "نترنت اليومإتحديات "محاضرة بعنوان  .38

  العميد بممثلة المنظمة العالمية لقاء .39
"Girls in Tech"  

 وفلسطين األردنفي 
 28/5/2014 كليةعمادة ال

وجي  .40 ان التكنول ان المھرج ريم لج تك
 الوطني السابع

 9/6/2014 كليةعمادة ال
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 .أبحاث علمية) 10(عدد من المؤتمرات والبحوث العلمية التي تمثلت بـ شارك أعضاء ھيئة التدريس في  .41

ألف يورو تتقاسمه  869وبمبلغ قدره  OSSCOMعن المشروع  ألوروبيا االتحادالحجاوي بدعم من  كلية ازتف .42

ا، واألردنمع شركاء من  اليرموكجامعة  ا، بريطاني ان، ألماني بانياإ، لبن وم د. س وم من قسم ھندسة . يق موفق العت

ات مفتوحة  الطلبة اراتعلماً بأن المشروع سيطور من مھ، الحاسوب باإلشراف على المشروع في مجال البرمجي

 .المصدر

ابع   .43 وطني الس وجي ال ان التكنول ات المھرج رج، ضمن فعالي اريع التخ ابقة مش ي مس وائز ف ثالث ج ة ب ازت الكلي ف

 .والذي استضافته جامعة اليرموك

 .استحداث ثالث قاعات تدريسية في المبنى .44

وان  .45 ز بعن ادي للتمي ع الري ي المجم ل ف ة عم ادة األع"ورش اري ال التكنولوجي ي مج ال ف رة                       " م الل الفت خ

9- 10/10/2013.  

  

   
  

  :كليةالعاملين والخريجين في ال إعداد

 العاملون
من 
  يناألكاديمي

  أستاذ
أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  مساعد

  مدرس
مساعد 
  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين
  ماجستير  بكالوريوس

13  23  35  13  0  411  46  
 

من  العاملون
  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

1  7  8  36  5  0  3  60  
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  ةــــالتربي ةـــكلي
  

  :المھمة الرئيسية

دربة من المعلمين والمديرين والمشرفين والمرشدين النفسيين والمرشدين التربويين والباحثين في الكوادر المُ  إعداد

درجة تمنح  كليةالف .واإلشراف عليھا وتنفيذھا ،مجموعة من البرامج التربوية إدارةمن خالل  ،المجاالت التربوية

المناھج والتدريس، علم النفس : وھياألربعة ة األكاديميدرجتي الماجستير والدكتوراه في العديد من أقسامھا البكالوريوس و

  .بتدائيةالتربية االووأصول التربية،  دارةرشادي والتربوي، اإلاإل

مختبر اإلرشاد، مختبر اللغات، : مجموعة من المختبرات واألجھزة المتوفرة وھي  وتقديم الخدمة العامة من خالل

مختبرات  ةأربعإلى باإلضافة  ،مختبر التعليم المصغر، مختبر تكنولوجيا التعليم، وحدة االستشارات والخدمات البحثية

  .حاسوب

  

  :اتنجازالنشاطات واإلأھم 

  :مؤتمرات* 

  الزمــان المكــان اسم المؤتمـــر الرقم

  مؤتمر التربية الخاصة وصعوبات التعلم في الوطن العربي.1
/ جامعة اليرموك
مركز النطق 
  والسمع

22-23/10/2013  

2.
المشاركة في ورقة بحثية في المؤتمر التدريبي للعاملين في مجال 

  االجتماعية لألطفالالخدمات النفسية 
مؤسسة نھر 
  األردن

29-31/10/2013  

  6/11/2013-4  بريطانيا/ لندن  المشاركة في ورقة بحثية في مؤتمر دولي في التربية.3

4.
المشاركة في ورقة بحثية في مؤتمر القمة العربية الصينية الثاني 

  2013للمرأة 
  8/10/2013  عمان/ األردن

5.
المشاركة في ورقة بحثية في المؤتمر السادس للبحث العلمي في 

 األردن
 23/11/2013 جامعة الزيتونة

  19/11/2013-17  تركيا  المشاركة في ورقة بحثية في مؤتمر علمي في تقنيات التعليم.6

 27/11/2013-25 دبي المشاركة في ورقة بحثية في مؤتمر الرياضة في مواجھة الجريمة.7

 16/4/2014-14 كسفوردأ/ بريطانيا اكسفورد/ في ورقة بحثية في المؤتمر العلمي في بريطانياالمشاركة .8

9.
المشاركة في ورقة بحثية في المؤتمر العلمي التربوي بجامعة 

 الزرقاء الخاصة
جامعة الزرقاء 

 الخاصة
16-17/4/2014 

10.
 إربدجامعة  أقامتهالمشاركة في ورقة بحثية في المؤتمر الذي 

 األھلية
 24/4/2014-23األھلية إربدجامعة 

11.
جامعة الطفيلة  أقامتهالمشاركة في ورقة بحثية في المؤتمر الذي 

 التقنية
 29/4/2014-28 جامعة الطفيلة
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 :محاضرات وندوات* 

 الزمــان المكــان اســـم المحاضرة أو الندوة العلمية  الرقم

  4/12/2013  يدون الخيريةإجمعية   محاضرة بعنوان العنف ضد المرأة.1

  محاضرة بعنوان السلوك اإلنساني.2
القيادة العامة للقوات 

  المسلحة
2/12/2013  

3.
التعليم والميثاق "المشاركة بندوة حوارية بعنوان 

  "االجتماعي العربي
  4/3/2014  جامعة البتراء

  13/3/2014-9  سبانياإ  المشاركة بورشة عمل خاصة بمشروع تمبس الوطني.4
 12/3/2014 الشاملة للبنات إربدمدرسة  "صناعة المعنويات"إلقاء محاضرة بعنوان .5
  14/3/2014-11  دبي  "أساليب التحقيق مع األطفال"إلقاء محاضرة بعنوان .6

 19/3/2014 جامعة اليرموك "العقل اضطراب يجب فحصه"محاضرة بعنوان .7

  8/4/2014  جامعة اليرموك  "األردنالدالالت التربوية لحقوق المرأة في "ندوة بعنوان .8

 القيم واألخالق"إلقاء محاضرة تثقيفية بعنوان .9
/ المدرسة النموذجية

 اليرموك
9/4/2014 

  22/4/2014  جامعة اليرموك  "أخالقيات الطالب الجامعي"عقد ندوة بعنوان .10

11.
الطلبة في الحد من العنف دور "إلقاء محاضرة بعنوان 

  "المدرسي
مدرسة األندلس الثانوية 

 للبنات
4/5/2014 

  

  :نشاطات ومجاالت متنوعة* 

 الزمــان المكــان اســــم النشاط  الرقم

1.
في التحليل  SPSSاستخدام "دورة تدريبية بعنوان 

  اإلحصائي
 27/12/2013 جامعة اليرموك

2.
العالي اإلماراتية للتأكد المشاركة في زيارة لوزارة التعليم 

من تحقيق الجامعات لمتطلبات االعتراف المعمول بھا في 
  الوزارة

  23/1/2014-17  اإلمارات العربية 

3.
المشاركة في لجنة تقييم برامج البكالوريوس في علم النفس 

  التطبيقي
  20/3/2014-16  اإلمارات العربية

 جامعة اليرموك ةاألكاديميترقيات أكاديمية في مختلف الرتب .4
مدار العام الدراسي 

2013/2014 

5.
ھيئة  ألعضاءبحوث منشورة أو مقبولة للنشر  إنجاز

 كليةالتدريس في ال
مجالت محكمة عربية 

 وعالمية
مدار العام الدراسي 

2013/2014 

 مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه.6
جامعة اليرموك 

 يةاألردنوالجامعات 
مدار العام الدراسي 

2013/2014 

 جامعة اليرموك تحديث مواقع أعضاء ھيئة التدريس.7
مدار العام الدراسي 

2013/2014 

  تحكيم بحوث للنشر في مجالت علمية.8
والدول العربية  األردن

  والعالم
مدار العام الدراسي 

2013/2014  

  جامعات عربية  تحكيم بحوث للترقيات األكاديمية .9
مدار العام الدراسي 

2013/2014  
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  :التطلعات المستقبلية

؛ ماجستير في اإللكترونيالبكالوريوس في تخصص التربية الخاصة؛ دبلوم التعليم والتعلم : استحداث برامج مثل .1

  .التربية االبتدائية؛ دكتوراه تكنولوجيا التعليم

  .في التعليم استخدام التكنولوجياتفعيل  ھيئة التدريس من خالل ألعضاء األكاديميتطوير األداء  .2

  .المھام، كإدخال البيانات وتحليلھا نجازتفعيل وحدة االستشارات والخدمات البحثية بعد تعيين كادر مناسب إل .3

  .النھوض بمستوى البحث العلمي من قبل أعضاء ھيئة التدريس والطلبة .4

  .ة التعليميةإنشاء مبنى لمكاتب أعضاء ھيئة التدريس، وتضمينھا أجھزة إلكترونية حديثة تخدم العملي .5

      

  
  :المعوقات والحلول المقترحة

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

  .النظر في تلك األسس

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

  .مشروع مبنى لمكاتب أعضاء ھيئة التدريس إنجاز .3

 
  :كليةالعاملين والخريجين في ال إعداد

 العاملون
من 
 يناألكاديمي

  أستاذ
أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  مساعد

  مدرس
مساعد 
  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين
  دكتوراه  ماجستير  دبلوم بكالوريوس

31  32  30  13  2  708  310  293  89  
 

من  العاملون
  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  4  2  6  0  2  4  18  

  
 

  
   



  2013/2014التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

      47 
 

  اإلسالميةات ــة والدراســالشريع ةــكلي
  

  :المھمة الرئيسية

ة  ةمھم ريعة والدراسات  كلي ريعة والبحث العلمي اإلسالميةالش وم الش دريس عل ية ھي ت ع  ،الرئيس ة المجتم وخدم

امھا باإلضافة إلى  ،درجة البكالوريوسالمحلي وتمنح  د من أقس دكتوراه في العدي ي الماجستير وال ة األكاديميدرجت ة األربع

    .اإلسالمية، أصول الدين، الفقه وأصوله، الدراسات اإلسالميةاالقتصاد والمصارف : وھي

  
   :نجازاتاإلالنشاطات وأھم 

خالل شھر  اإلسالميةوالشؤون والمقدسات  األوقافلقاء المحاضرات الدينية والثقافية في عدد كبير من مساجد وزارة إ .1

 .والمناسبات الدينية وُخطب الجمعة ،رمضان المبارك

 .وخارجھا األردنعضاء ھيئة التدريس في مؤتمرات علمية داخل أمشاركة عدد من  .2

 :كليةتحديث المختبرات التالية في ال .3

  ). 2(مختبر التالوة والتجويد عدد   -أ 

  .المكتبة الحاسوبية  - ب 

  ).2(مختبرات حاسوب الستخدام الطلبة عدد   - ج 

  
  :التطلعات المستقبلية

  : استحداث برنامج في -

  .دكتوراه أصول الفقه .1
  .ماجستير الحديث الشريف .2
 .ماجستير التفسير .3
 .ماجستير العقيدة .4
  .استحداث قسم األئمة والخطابة .5

  . اإلسالميةالشريعة والدراسات  كليةبناء مبنى ل: كليةمبنى للإنشاء  -
  
  

  :المعوقات والحلول المقترحة

وافر  دم ت واردع ى ل الم اء مبن ة لبن ةالمالي ات  كلي ريعة والدراس الميةالش ة  اإلس ات المتاح ة الجھ ل مخاطب والح

 . كليةية الخاصة بمساعدة الجامعة لبناء الاألردنوالمؤسسات 

  
  :كليةالعاملين والخريجين في ال إعداد

 العاملون
من 
  يناألكاديمي

  أستاذ
أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  مساعد

  مدرس
مساعد 
  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين
  دكتوراه  ماجستير بكالوريوس

17  29  20  11  1  496  72  32  
 

من  العاملون
  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  1  6  6  0  1  2  16  
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  ةـة الرياضيـالتربي ةــكلي
  

  :المھمة الرئيسية

ة  ،مدرسين مؤھلين من الجنسين إعدادالتربية الرياضية إلى  كليةتھدف  دارس والمؤسسات التربوي لتغطية حاجة الم

ولي الاألردنوالقوات المسلحة  ا ت ةية واألندية والمراكز الرياضية وقطاعات الشباب، كم ة  كلي رامج التربي اً خاصاً بب اھتمام

ى  ك للعمل عل تير، وذل الوريوس والماجس رامج البك اقات متخصصة في ب الرياضية الخاصة بالمعوقين من خالل طرح مس

  .دمج ھذه الفئة الخاصة بالمجتمع والتفاعل معه

  .الرياضة، قسم التربية البدنيةقسم علوم : ن وھمايّ األكاديميفي قسميھا الماجستير البكالوريوس ووتمنح درجتي 

ا تتضمن  ،مختبرات الفسيولوجي، البيوميكانيك: ثالث مختبرات وھي كليةيوجد في ال والعالج الطبيعي والتأھيل، كم

د، وومالعب خارجية لكرة القدم،  ،وصالة رياضية متكاملة ،ًمسبحا كليةمرافق ال رة الي نسوك رة الطائرة والت ومضماراً  ،ك

  .أللعاب القوى، إضافة إلى صالة التدريب باألثقال

ولي ال ةوت دريس عشرات البحوث والكتب في مختلف  كلي ة الت ة للبحث العلمي، حيث نشر أعضاء ھيئ ة فائق أھمي

ة ة، ويسھم أعضاء ھيئ ة والعالمي ة والعربي ة المحلي دوات العلمي ؤتمرات والن ر من الم  التخصصات، وشاركوا في عدد كبي

ة الرياضية  و وتطور الحرك ةاألردنالتدريس في نم ة الرياضية  ،ي م التطوعي في األندي ة واللجان األردنمن خالل عملھ ي

ة ة  ،الفرعي ن اللجن ة ع ة األولالمنبثق ةاألردنمبي د ال ،ي باب، وتعق ى للش س األعل ةوالمجل ة  كلي باحة التعليمي ي الس دورات ف

ا للدراسات والترفيھية للعاملين في الجامعة وعائالتھم بالتنسيق مع مركز  ة راني ةاألردنالملك ة المجتمع ي دار  ،وخدم ى م عل

  . العام

بابية  إعداددورات في السباحة واإلنقاذ واللياقة بالتعاون مع مركز  كليةكما تعقد ال وادر ش من القادة لغايات تخريج ك

  .ا المجالذقادرة على العمل في ھ ،الجنسين

ي  د ف وم الرياضةويوج م عل رات  قس ر العالج (مختب دني، مختب يولوجيا النشاط الب ر فس ة، مختب ا الحيوي الميكانيك

  ).النفسي للرياضيين عداداإل(الطبيعي و مركز قمة األداء 

  

   :اتنجازالنشاطات واإلأھم 

ادس  .1 دولي الس ي ال ؤتمر العلم ودة"الم ايير الج ة مع ة العربي وير الرياض ي تط اھمتھا ف دى مس ة/وم ة  كلي التربي

 .19/6/2014 – 18/6خالل الفترة  الرياضية

  .3/2/2014 – 20/1 القادة إعدادمركز / )إناث(دورة مدرب لياقة بدنية  .2

  .5/3/2014 – 22/2خالل الفترة  القادة إعدادمركز / دورة إنقاذ مائي .3

 .22/3/2014 – 19/3خالل الفترة  اتحاد الريشة )ذكور + إناث( دورة تحكيم ريشة طائرة .4

 .27/3/2014 -24/3خالل الفترة  لكرة القدم ياألردن االتحاد/ دورة مدرب خماسي قدم .5

 .8/5/2014 – 29/4خالل الفترة  القادة إعدادمركز / دورة لياقة بدنية ذكور .6

 .9/6/2014 -27/5خالل الفترة  لكرة القدم ياألردن االتحاد /)C(مستوى  سيويةآدورة تدريب  .7

 .26/6/2014 – 22/6خالل الفترة  لكرة القدم ياألردن االتحاد/ دورة اللياقة البدنية .8

 .28/5/2014 – 15/5خالل الفترة  القادة إعدادمركز / دورة اللياقة البدنية .9
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  .12/3/2014 – 12/2خالل الفترة  مركز الملكة رانيا/ دورة سباحة .10

 .حتى تاريخه – 9/8خالل الفترة  مركز الملكة رانيا/ سباحةدورة  .11

  .26/4/2014بتاريخ  التربية الرياضية كلية/ بطولة زعانف .12

 .ندوات ومحاضرات في مجال علوم الرياضة داخل الجامعة كليةت النظم .13

ة في  قام  .14 دارسأعضاء ھيئة التدريس في القسم بإلقاء محاضرات عام ة  الم ةاألردنواألندي ة  ،ي في مجاالت التربي

 . الرياضية بشكل عام ومجاالت علوم الرياضة على األخص

 . موسكو -توقيع اتفاقية تبادل علمي ثقافي مع الجامعة الروسية للتربية البدنية .15

رة  ،تجديد أرضيات المالعب الخارجية وصيانتھا .16 اده من خالل دائ ّم اعتم ذي ت تثماري ال من خالل المشروع االس

ة أسھم مما ،العطاءات د  ،في إعادة تأھيل وتحديث المالعب الخارجي دة العق خمس (وضمان صيانتھا المستمرة لم

 ).سنوات

  .مالية للجامعة بشكل سنوي من خالل االستفادة من الفترة المسائية لمرافق كلية التربية الرياضية إيراداتضمان  .17

  

      :التطلعات المستقبلية

ةتطمح ال .1 ة الرياضية، و تعكف ال كلي ي التربي دكتوراه ف امج ال تح برن ى ف ةإل ة طرح  كلي ى دراسة إمكاني ا عل حالي

الوريوس ة البك ة الرياضية لدرج ال التربي ي مج يتين ف ين دراس تويين  ،خطت ى المس ع عل ة المجتم ي ضوء حاج ف

 .المحلي واإلقليمي

لالستفادة  ،كمدرج مع عدد من القاعات ،المستوياتالحصول على مبنى يفي باحتياجاتھا على جميع في  كليةتأمل ال .2

التربية  كليةالدراسة في في الطالب الراغبين  إعدادالزدياد  منه على حد سواء في المؤتمرات وفي المساقات نظراً 

 .والمباني الموجودة لم تعد تفي بھذه االحتياجات ،الرياضية

  

  : المعوقات والحلول المقترحة

ةتعيين عدد من أعضاء  .1 دد من التخصصات العملي تيعاب  ،الھيئة التدريسية لع دة وتوسيع  إعدادالس ة المتزاي الطلب

 .البرنامج الدراسي بشكل ملحوظ

 .ھيئة التدريس ألعضاءدرج يحتوي على قاعات ومكاتب بناء مُ  .2

امج  .3 ي البرن ع ف ة التوس الإمكاني ة واالنتق ارج الجامع ى خ ة  ،إل ي مدين ات ف االت والقاع تغالل الص ن واس الحس

 .الرياضية

  

  :كليةالعاملين والخريجين في ال إعداد

 العاملون
من 
  يناألكاديمي

  أستاذ
أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  مساعد

  مدرس
مساعد 
  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين
  ماجستير  بكالوريوس

18  9  8  7  2  305  17  
 

من  العاملون
  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

1  7  5  5  1  0  5  24  
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  ونــالقان ةـــكلي
  

  :المھمة الرئيسية

دريس، حيث تسھم ف التھا يالبحث العلمي والت ة والنھوض برس ق أھداف الجامع انوني ،تحقي يم الق   ،من خالل التعل

  .ورفد المجتمع بالكفاءات القادرة على مزاولة الوظائف والمھن القانونية

  .قسم القانون العام، قسم القانون الخاص: مان وھيّ األكاديميفي قسميھا الماجستير البكالوريوس وتمنح درجتي 

  

  : نجازاتالنشاطات واإلأھم 

 .5/11/2013ندوة تاريخ القانون في جامعة اليرموك  .1

 .5/11/2013في جامعة اليرموك  كليةورشة عمل حول تقييم خطة بكالوريوس القانون في ال .2

 .11/2/2014اليرموك الثاني للحوار الدستوري في جامعة اليرموك ملتقى جامعة  .3

ة  ،ندوة التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات .4 اون لدول دول مجلس التع بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري ل

 .17/6/2014الخليج العربي في جامعة اليرموك 

 

  :التطلعات المستقبلية

 . عقد المزيد من الندوات القانونية المتخصصة .1

  .القانون كليةطرح عطاء إنشاء مبنى مستقل ل .2

  

  : المعوقات والحلول المقترحة

على مراحل ضمن  البناءصعوبات مالية بخصوص مشروع المبنى، ويمكن الحصول على تمويل خارجي أو تنفيذ  .1

 . أكثر من موازنة سنوية واحدة

  
  

  :كليةالعاملين والخريجين في ال إعداد

 العاملون
من 
  يناألكاديمي

  أستاذ
أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  مساعد

  مدرس
مساعد 
  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين
  ماجستير  بكالوريوس

7  12  11  2  0  151  37  
 

من  العاملون
  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  1  2  3  0  0  1  7  
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  الفنـــون الجميلــــة ةــكلي
  

  :المھمة الرئيسية

اديميالتدريس  ل خريجين  ،والبحث العلمي ،األك ة متخّصصينوتأھي ول الفني رفين في الحق ة قضايا ومحت ، ومتابع

  . التخرج وتنفيذ مشاريع  ،ةدراسيّ خطط الطلبة من تسجيل مساقات و

ون : ة األربعة وھياألكاديميأقسامھا  فيالبكالوريوس  ةدرج كليةالتمنح  يقاالتشكيليةالتصميم، الفن دراما، الموس ، ، ال

  .ودرجة الماجستير في قسمي الفنون التشكيلية والموسيقا

رات الخاصة بالقسم وھي زة والمختب د من األجھ ى العدي يقا عل م الموس وي قس ت: يحت انو،  وديوس ر بي يقا، مختب موس

  .المكتبة الموسيقية، المسرح الموسيقي

  

   :اتنجازالنشاطات واإلأھم 

 . 21/5/2014في قسم الفنون التشكيلية بتاريخ  يمعرض مناقشة مشاريع التصوير الفوتوغراف .1

 .27/5/2014تخرج الخزف في قسم الفنون التشكيلية بتاريخ معرض مناقشة مشاريع  .2

 .2/3/2014األحد الموافق يوم معرض إنتاج طلبة قسم التصميم  .3

 .20/3/2014الخميس الموافق يوم  معرض أبجديات حروفية المتخصص لطالب تصميم الجرافيك .4

اتإرحلة علمية إلى عمان لزيارة معرض  .5 اث لطالب مساق خامات وحساب الكمي وم ،يكيا لتصميم األث السبت  ي

 .12/4/2014الموافق 

 .2014خالل شھر أيار  كليةأقسام ال جميعن معارض مشاريع التخرج في العديد م .6

 .وشارك به عدد من الجھات الرسمية والشعبية والطالبية ،متنوع على مسرح قسم الدرامانشاط ) 25( .7

  

  :التطلعات المستقبلية

ل، و كليةالھدف ت .1 اء مجتمع أجمل وأرقى وأمث م في بن ي وعلمي مھ نھج تقن ن كم ى تإلى تدريس الف ذلك إل ھدف ك

  .البصرية -السمعية والسمعية ومحترفين في حقول الفنون  متخّصصينتأھيل خريجين 

 .استقطاب أعضاء ھيئة تدريس يتمتعون بالكفاءة العلمية المالئمة .2

  .إلى أفضل صورة كليةبأقسام ال االرتقاء .3

: المعوقات والحلول المقترحة  
ة، وتسعى الأعضاء ھيئة التدريس اية القاعات التدريسية والمراسم ومكاتبفعدم ك .1 ى إنشاء مراسم وتحديث  كلي إل

  .المسارح الموجودة

 .عدم وجود الدعم المالي .2

  :كليةالعاملين والخريجين في ال إعداد
 العاملون

من 
  يناألكاديمي

  أستاذ
أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  مساعد

  مدرس
مساعد 
  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين
  ماجستير  بكالوريوس

8  15  16  22  3  347  8  
 

من  العاملون
  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى
1  2  6  9  2  0  2  22  



  2013/2014التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

      52 
 

  



  2013/2014التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

      53 
 

  تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب ةـــكلي
  

 :المھمة الرئيسية

امھا الماجستير البكالوريوس ودرجتي الكلية تمنح  وم الحاسوب، نظم : وھي ةالثالثة األكاديميفي العديد من أقس عل

وم الحاسوب في  كليةتتمحور المھمة الرئيسية لو ،المعلومات الحاسوبية، نظم المعلومات اإلدارية تكنولوجيا المعلومات وعل

  :ما يلي

ا المعلومات -  ،تھيئة خريجي طلبة البكالوريوس المتالك المعارف األساسية والمھارات الالزمة في قطاع تكنولوجي

 . تتواكب مع متطلبات سوق العمل التي

تير  - ة الماجس ة خريجي درج تالكتھيئ ة الم ة الالزم ية والبحثي ارات التدريس ية والمھ ة األساس ي  ،المعرف ل ف للعم

 .ولمواصلة الدراسة لدرجة الدكتوراه ،القطاع األكاديمي

ي - تمرار بتطوير مسارھم التدريسي والبحث ي االس ية ف ة التدريس ز أعضاء الھيئ ع التطورات  ،تحفي ا يتناسب م بم

 .المتسارعة في علوم تكنولوجيا المعلومات

  
    

  : نجازاتالنشاطات واإلأھم 

  الزمان والمكان  نجازاإل الرقم

1.
شارك عميد الكلية في اجتماع اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي العربي 

  لتكنولوجيا المعلومات
جامعة األمير نايف، المملكة 

 العربية السعودية
8/5/2014  

2.
  المشاركة في المؤتمر العربي  الدولي لتكنولوجيا المعلومات

ACIT 2013  
 السودان

 16-19/12/2013  

3.
  المشاركة في مؤتمر

International Conference on Computational Science and  
Computational Intelligence 

 األمريكيةالواليات المتحدة 
 10- 13/3/2014  

4.
  في مؤتمرالمشاركة 

International Conference on  Web and Information 
Systems 

  تونس
 22- 24/3/2014  

5.

  : المشاركة في  مؤتمر
The First IEEE International Workshop on Social 

Networks Analysis, Management and Security (SNAMS  
2014). Organized within the FiCloud 2014 Conference 

  سبانياإ
 27- 29/8/2014  

6.
  :المشاركة في مؤتمر

IFIP e-government conference  2013  
Koblenz, Germany 

16- 19/9/2013  

7.
  :في مؤتمرالمشاركة 

Libraries and Information Centers in a Changing Digital 
Environment 

  األردن/ عمان 
 29- 30/10/2013  

8.

  :المشاركة في مؤتمر
The 2013 IEEE Jordan Conference on Applied Electrical 

Engineering and Computing Technologies 
 (AEECT 2013) 

ية  األردنالجامعة 
12/3/2013  
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  الزمان والمكان  نجازاإل الرقم

9.

  :المشاركة في مؤتمر
E-government: The Gate for Attracting Foreign 

Investments. The 6th International Conference on 
Computer Science and Information Technology  

(CSIT 2014) 

  قاء التطبيقيةلجامعة الب
  26- 27/3/2014  

10.
  : حضور مؤتمر

International Conference on Next Generation Computing 
and Communication Technologies 

العربية  اإلمارات /دبي
  المتحدة

 23- 24/4/2014  

11.
  :حضور ورشة

The Second International workshop on Cloud Computing 
Applications and SEcurity (CASE-2014) 

/ جامعة العلوم والتكنولوجيا
  األردن

  1- 3/4/2014  

  "كيفية التقدم لتمويل بحث علمي"حضور ورشة .12
  جامعة اليرموك

 10/4/2014-8/5/2014  

13.
جامعة  اإلنترنتتطبيق معايير النفاذية على مواقع "حضور ورشة عمل  

   "اليرموك
  يوم واحد

  جامعة اليرموك 

  ليوم العلمي لكلية الصيدلة جامعة الزرقاء الخاصةاحضور .14
 يوم واحد

جامعة الزرقاء  4/3/2014
  الخاصة

  الخطط االستراتيجية إعدادحضور ورشة عن .15
  واحد يوم

  جامعة اليرموك

16.
توفير استخدام مياه الري " من المشروع المعنون  األولىتنفيذ المرحلة 

  للتنمية  األمريكيةوالمدعوم من قبل الوكالة " االستشعارية األجھزةباستخدام 
  جامعة اليرموك

 1/9/2013-31/8/2014  

  تنظيم ورشة تدريبية في تطوير التطبيقات الخلوية.17
  جامعة اليرموك

1- 10/6/2014  

18.
بناء تطبيقات  أساسياتللطلبة الخريجين تغطي  الكليةداخل  ةتنظيم ورش

  . األجھزة الخلوية الذكية
  جامعة اليرموك

19.
متطلبات سوق  -تطبيقات األجھزة الخلوية"تنظيم ورشة عمل بعنوان 

  من قبل لجنة من الكلية" العمل
 5/3/2014جامعة اليرموك  

20.
من خالل برنامج  ةالى جامعة فيلنيوس في ليتوانيا مدعوم ةعلمي ةزيار

  يراسموس مندوس  إ
جامعة فيلنيوس في ليتوانيا  

  شھر واحدمدة 
 12/8 - 12/9/2013  

21.
بدال ) مختبر قواعد البيانات( 265ح .راسية بإضافة مساق ندتعديل الخطة ال

  )أوراكلمختبر ( 319ح .من ن
  

22.
بواقع ثالث ساعات معتمده ) بلغة مختارةالبرمجة ( 101اعتماد مساق ع ح 

أ 101من ع ح  كمتطلب لطلبة كليات الطب والصيدلة والعلوم بدالً 
  ب101ع ح  ومختبرھا 

  

23.
إضافة مساقات عملية على الخطة الدراسية في قسم نظم المعلومات 

مختبر ھيكلية  255مختبر ھندسة البرمجيات، ع ح  245ن ح : ( اإلدارية
  )البيانات

  

    جھاز حاسوب جديد 120تحديث أربعة مختبرات بواقع .24

25.
تحديث أجھزة الحاسوب في مكاتب أعضاء ھيئة التدريس من حملة 

  الدكتوراه
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  الزمان والمكان  نجازاإل الرقم

26.
حصول فريق من الباحثين على دعم لمشروعين بحثيين من صندوق دعم 

  ياألردنالبحث العلمي 
  

27.
من حملة الدكتوراه ) 6(حيث تم تعيين  جدداستقطاب أعضاء ھيئة تدريس 

  2014/2015والتنسيب بتعيين عضو آخر اعتباراً من العام الدراسي 
  

ً بحث) 11(نشر .28     في مجالت محكمة من مختلف أقسام الكلية اًعلمي ا

29.
عضو ھيئة تدريس واحد من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أكثر من ترقية 

  .أستاذ مشارك
  

    مبتعثين  للحصول على درجة الدكتوراه  3إيفاد .30
  

  
  :التطلعات المستقبلية

 .تحديث الخطط الدراسية بما يتواكب ومتطلبات سوق العمل .1

 .عقد برامج تدريبية تقنية لمواكبة سوق العمل .2

 .ويات الوطنيةاألولرتقاء بالبحث العلمي بإجراء بحوث تناسب اال .3

 .كليةأقسام التحقيق معايير االعتماد في جميع  .4

 .استحداث برامج ماجستير تخصصية في نظم المعلومات الحاسوبية .5

 .استحداث برنامج دكتوراه في قسم علوم الحاسوب وقسم نظم المعلومات الحاسوبية .6

  
  

  : المعوقات والحلول المقترحة

راتعضاء أالمتزايدة من الطلبة و عدادالستعاب اإل كليةلى تطوير البنية التحتية للإالحاجة  .1 دريس والمختب ة الت  ،ھيئ

 .كليةلى مبنى جديد للإولعمل ذلك نحتاج 

 وھو أمر ،في الفصول العادية 100من مساق ن ح  ةشعب 50يقوم قسم نظم المعلومات الحاسوبية بطرح أكثر من  .2

ً يشكل  اءً و. كليةعلى كادر القسم وال عبئا تم بن ذا المساق ي رح ھو عمل امتحان مستوى لھ ه  المقت اءإعلي بعض  عف

 .الطلبة منه

  
  

  :كليةالعاملين والخريجين في ال إعداد

 العاملون
من 
  يناألكاديمي

  أستاذ
أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  مساعد

  مدرس
مساعد 
  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين
  ماجستير  دبلوم بكالوريوس

4  11  14  16  0  326  240  24  
 

من  العاملون
  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  3  6  23  1  0  3  36  
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  واألنثروبولوجياار ـاآلث ةــكلي
  

  :المھمة الرئيسية

ة كليةالالمختلفة في تخصصات المنح درجتي البكالوريوس والماجستير في  ات األثري ضمن  ،والبحث العلمي والتقني

  . األثريوالقيام بالبحث العلمي  ،أعلى معايير الجودة والمھنية

نح  ةالتم ي  كلي الوريوس ودرجت تير البك امھا الماجس ن أقس د م ي العدي ياألكاديميف ة وھ وش، : ة األربع ار، النق اآلث

  .بولوجيا، صيانة المصادر التراثية وإدارتھاواألنثر

ا ث وھم دريس والبح ران للت ا مختب م األنثربولوجي ي قس د ف ر األنثر: يوج ر ومختب وية، ومختب ا العض بولوجي

  . بولوجيا البحثيواألنثر

  .ياألردنمتحف التراث ووحدة مختبرات، ووحدة تصوير،  كليةيتبع لل

  

   :اتنجازالنشاطات واإلأھم 

اركم .1 ن ال ةش دريس م ة الت ةأعضاء ھيئ اع خاص بمشروع  كلي ة واجتم ي ورش ن  "ةمدين"ف دعوم م ادالم   االتح

  .م14/12/2013 - 11من  الفترةفي وذلك  بيووراأل

ادالمدعوم من   CULME_WEONCTفي المؤتمر الختامي الخاص بمشروع  كليةال تشارك .2 ي االتح ، األوروب

  .م1/2/2014 -29/1الواقعة بين  الفترةوذلك في  العلميةالنتائج  أھموقد تم تقديم 

انعقدت  "جديدة وآفاقتحديات : األثريةالمواقع  إدارةوالمحافظة والتوثيق "في دورة تدريبية بعنوان  كليةال تشارك .3

  .الجامعة الھاشمية –، معھد الملكة رانيا 10/4/2014 – 6من 

ةال تشارك .4 ؤتمر العلمي  كلي وم " األولفي الم ة في عل اراالتجاھات الحديث وم  "اآلث ة الفي دعوة من جامع ة -ب  كلي

  .9/4/2014 – 7مصر، وذلك خالل الفترة  -اآلثار

  .(ArcheoMed)مشترك مع مشروع  األثريقيس  أمفي يوم ثقافي في موقع  كليةال تشارك .5

ةال تشارك .6 ؤتمر  كلي اھج اإل"في م ة المن الي في ثنوغرافي يم الع يا الوسطىآو األوسطي الشرق فدراسة التعل " س

 .17/11/2013-14للفترة من  ألمانيا –ھالة فيتنبرغ / جامعة مارتن لوثر

ارك .7 ةال تش اء كلي ي إلق عودية ف ة الس ة العربي ي المملك ل ف ك فيص ة المل ي جامع رتين ف ي ال محاض نف رة م                      فت

9- 14/2/2014. 

اركت .8 ةال ش ا  كلي ي فرنس ون ف ة لي ي جامع ق الفرنسي ف ع الفري ة (م وش اليوناني ق النق فة وتوثي ة وأرش ي دراس ف

 .15/5/2014إلى 24/4/2014في الفترة من األردنوالالتينية في العديد من المواقع األثرية في شمال 

ابع عشر بناءً  .9 واب الس ار لمجلس الن ياحة واآلث ة الس يس لجن ةال تشارك ،على دعوة من رئ ع  كلي في مناقشة الواق

 .24/4/2014ليات تطويرھا وذلك  بتاريخ آم قيس األثرية وأالسياحي في مدينة 

اع  ياالستشاري المجلس فشارك األستاذ الدكتور نبيل بدر كعضو  .10 ة في االجتم ار العام دائرة اآلث للمجلس  األولل

 .27/2/2014بتاريخ 

د في  كليةال تشارك .11 ذي عق افي وال ك ضمن مشروع أفي المؤتمر الثق يس، وذل دعوم )ARCHEOMED(م ق الم

 .األوربي االتحادمن 

ةملتقى اليرموك : "م قسم النقوش لقاءات علمية ومحلية ودولية مختلفة أھمھاظن .12 ات القديم " لدراسة النقوش والكتاب

  .ون في الكتابات القديمة من دول العالم شتىصّ صختوھو مؤتمر علمي سنوي يشارك فيه م
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  ).دير عال في األغوار الشمالية(في مشروع تل داميا في منطقة  كليةال تشارك .13

وان  في كليةال تشارك .14 ار(مؤتمر علمي بعن م اآلث ة في عل د ا) االتجاھات الحديث ؤتمر وعق وم( لم ة الفي / في جامع

 .10/4/2014بتاريخ ) مصر

  .في قسم اآلثار القيام بتطوير الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس .15

ام واحد  .16 ار(القيام بدمج وتطوير مسارات الخطة الدراسية لبرنامج الماجستير في مسار ع تير اآلث في قسم  )ماجس

 .اآلثار

ً بحثاً علمي) 18(تم نشر  .17  .كليةمحكماً في مختلف أقسام ال ا

 .كليةأقسام الماجستير مختلفة في  رسالة) 11(مناقشة  .18

 

  :التطلعات المستقبلية

 .بولوجيا في الجامعات العربيةوبناء شبكة من العالقات مع أقسام األنثر .1

 .تمكين الطلبة من االنخراط في الدراسات الحقلية والميدانية بصورة أفضل .2

 .ول اآلثار المختلفةبحق األردنجتمع وصناع القرار في تعريف الم .3

 .مختلف التخصصاتابتعاث طلبة الماجستير للحصول على شھادة الدكتوراه في  .4

  .حدث البرامج العالميةأة لمواكبة األكاديمياالرتقاء في مستوى البرامج  .5

  .واستقطاب الطلبة العرب واألجانب لبرامج الدراسات العليا ،السعي إلى التكاملية في التخصصات المطروحة .6

  .ھيئة التدريسيةالالطلبة وأعضاء  إعدادم مع ءزيادة عدد الحفريات األثرية بما يتال .7

 .ين في علم اآلثارصّ صختوالفني بالمزيد من الم األكاديميرفد الكادر  .8

  

  : المعوقات والحلول المقترحة

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

ذ ،التحتية ىبنالنقص في بعض األدوات الفنية والتقنية والُ  .2 رميم  اويمكن أن يعوض ھ ات الصيانة والت نقص بعملي ال

   . والشراء من خالل الموازنات الالحقة

  
  

  :كليةالعاملين والخريجين في ال إعداد

 العاملون
من 
  يناألكاديمي

  أستاذ
أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  مساعد

  مدرس
مساعد 
  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين
  ماجستير  بكالوريوس

10  11  9  7  0  164  30  
 

من  العاملون
  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

1  7  3  10  0  2  4  27  
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  واألنثروبولوجيااآلثار  كلية/ المختبــــراتوحــــــدة 
    

  :المھمة الرئيسية

ي  رات ف دة المختب ةتأسست وح ار   كلي ااآلث ام  واألنثروبولوجي م ، 1992ع ي عل ة ف ة التطورات الھائل بھدف مواكب

ه الحضارية وبخاّصةاآلثار  ة في دراسة اإلنسان ومخلفات ذلك  ،فيما يتعلق بتطبيق مختلف أنواع األساليب العلمية الحديث وك

راث  دد ت ذي يھ ان الخطر ال دة  األردنف ان من األسباب المباشرة لتأسيس وح ة وبشرية، ك الحضاري بفعل عوامل طبيعي

ً  لإلسھامالمختبرات  ً  في تدريب الكوادر البشرية المؤھلة علميا ذه األخطار ؛وفنيا راث  ،للحد من ھ ة ت  األردنولضمان حماي

ائھا. الحضاري ن إنش وة م ة المرج ق الغاي ات  ،ولتحقي دات والطاق زة والمع دث األجھ رات بأح دة المختب ز وح م تجھي د ت فق

م المعلومات الحديثة واستخدام نظ ،وتحليل المواد األثرية بالطرق العلمية ،البشرية المؤھلة في مجاالت صيانة وترميم اآلثار

ديم العون   كليةالوتسھم وحدة المختبرات بشكل فاعل في تدريب طلبة . في دراسة وحماية وتطوير المواقع األثرية وكذلك تق

تقبال، وكذلك تقوم باألردنالفني للبعثات األثرية المحلية واألجنبية التي تعمل ب ات  اس ة المستخرجة من الحفري واد األثري الم

  .انتھا وترميمھا وتحليلھالغايات صي

  

   : وھي وتشمل وحدة المختبرات العديد من المختبرات

 .مختبر التحليل األثري .1

   .السينية األشعةمختبر  .2

   .مختبر التألق الحراري .3

  .مختبر التحليل الكيميائي .4

 .مختبر الصيانة والترميم .5

  .مختبر التصوير الفوتوغرافي والرقمي .6

  : اتنجازالنشاطات واإلأھم 

ا في  .1 ةتدريب عدد من فنيي المختبر من قسم الجيولوجي وم عل كلي ال  ىالعل ة وإلصاقھا وأعم ات المختلف قص العين

  .1/11/2013 – 11/8/2013أخرى خالل الفترة بين 

ات متنوعة  694ث .تدريب طالب ماجستير من قسم اآلثار ضمن مساق أ .2 ى عين ة عل ل المختلف على إجراء التحالي

 . وتصويرھا ضمن الجزء العملي للمساق

وم  .3 ي يق ة الت ال المختلف المختبرات واألعم تدريب طالبة من مركز إرادة لتعزيز اإلنتاجية على األجھزة الموجودة ب

 .6/2014إلى شھر  11/2013بھا المختبرات من شھر 

تدريب مجموعة من الطالبات من قسم الكيمياء التطبيقية في جامعة العلوم والتكنولوجيا على األجھزة الموجودة في  .4

 .واألعمال المختلفة التي تقوم بھا المختبرات كليةال

 .تحضير مختبرات تدريسية لمساقات مختلفة لطالب قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتھا .5

ق  .6 ي تصوير وتوثي داني ف ل المي عالعم ة جمي ال الميداني ي / األعم ار ف م اآلث ا قس ي يجريھ ات الت ات والتنقيب الحفري

 .مختلف مناطق المملكة

 .المسح األثري .7

 .يةاألردنالزيارات الميدانية لقسم النقوش في مناطق البادية والصحراء  .8
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 .اإلنسانية ت الميدانية لقسم األنثروبولوجيا لمناطق الدراسةاالزيار .9

 .على أعمال التصوير كليةتدريب طلبة أقسام ال .10

 .التصوير المحترف للقطع األثرية في األستوديو الخاص بمختبر التصوير .11

  .كليةلعمادة التصوير عدد من النقوش الفخارية والحجرية  .12

        .17/7/2014 – 10/6مساق التدريب الميداني لطلبة قسم اآلثار من الفترة   /عمل ميداني في موقع أم قيس .13

ة  ،عمل وتنفيذ معرض للصور عن الحياة االجتماعية في بلدة أم قيس .14 ابيع بداي ة أس حيث أخذ التحضير للعمل ثالث

  .10/8/2014 – 20/7من 

ي  .15 وي للجيش العرب ه المعن ياحة(ي في عمل جداريات من صوري األردنالتعاون مع مديرية التوجي ة وس ) طبيع

                                    .إربد/ لنادي الضباط

ة  .16 د استقالل المملك ة بمناسبة عي ار العام رة اآلث اون مع دائ ياحية وبالتع تنفيذ معرض عن أھم المواقع األثرية والس

دكتور اوقد  6/2014خالل شھر  إربد –وذلك في مبنى دار السرايا  فتتح المعرض مدير عام دائرة اآلثار الحالي ال

  .منذر الجمحاوي

اب  ،التعاون مع دائرة العالقات العامة في الجامعة .17 تعمالھا ونشرھا في الكت وذلك بتزويدھم بالعديد من الصور الس

  .ومجالت الدائرة ،السنوي للجامعة

  .تصوير عدد من القطع المعارة للمتحف العائدة للسيد لطفي السومي .18

  .قسم األنثروبولوجيالتصوير عدد من القطع العظمية  .19

   .كليةبعة ورشة تحضير مكان عرض القطع النبطية في المبنى القديم للتوثيق ومتا .20

   .)حجرية ،رخامية ،زجاجية ،عظمية، فخارية ، تصوير مجموعات(عمل كل ما يلزم لطلبة الماجستير  .21

  .30/3/2014في تصوير بعض النقوش الفخارية  يةاألردنالجامعة / التعاون مع الدكتور نبيل علي .22

  .25/3/2014لمعرض االيطاليين في قاعة العرض المؤقت في المتحف القيام بالتحضير  .23

  .اإلشراف على الدورات التدريبية  لطلبة جائزة سمو األمير الحسن المعظم .24

 .آلثارا كليةاإلشراف على الدورات التدريبية  لطلبة أقسام  .25

                                       .اإلعالم كليةاإلشراف على الدورات التدريبية  لطلبة  .26

                            .الجميلة الفنون كليةاإلشراف على الدورات التدريبية  لطلبة  .27
  

  : المعوقات والحلول المقترحة

ام  ذ ع ل من ذري معط از االمتصاص ال ى 2012جھ ا زال اآل إل و م ين، وھ يان ف وم  إذ إنّ  ،ةالص ي تق ركة الت الش

  .ه ذو تقنية قديمة وال يوجد له قطع غيارنّ أل تصليحهما زالت غير قادرة على  ةبالصيان

ر صالحو ،نتاج والصيانةتّم الكشف على الجھاز من دائرة اإل از غي أن الجھ ي ب  ،وال يمكن إصالحه ،كتابة تقرير فن

يإلى وبالتالي تحتاج المختبرات  ،وتّم كتابة طلب إرجاع لدائرة اللوازم واد  جھاز جديد نظراً ألھمية ھذه التقنية ف ل للم التحلي

  .األثرية
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  واألنثروبولوجيااآلثار  كلية/ وحــــــدة التصــوير
    

  :المھمة الرئيسية

ام  كليةأنشئت وحدة التصوير مع إنشاء ال ات ، 1984ع ة التدريسية لغاي ا في تحضير الصور للھيئ وتنحصر مھامھ

ة ،المحاضرات ي المجالت العلمي ى تعلّ ،والنشر ف اعدة الطالب عل ذلك مس ال وك ن خالل األعم دان م ي المي م التصوير ف

  .الميدانية المختلفة
   : وھي جھزة والمعداتاألالعديد من  التصويروتشمل وحدة 

 .جھاز إضاءة للتصوير الداخلي مشترك مع الزميل يوسف الزعبي .1

 .22.5جھاز كمبيوتر شاشة  .2

 .Lex Markطابعة  .3

 .Nikon D70كاميرا ديجيتال  .4

 .Canon D1000كاميرا ديجيتال  .5

 .Externalجھاز حفظ األرشيف  .6

  

  : اتنجازالنشاطات واإلأھم 

 . ية مع الدكتور ھاني ھياجنةاألردنعمل ميداني في الصحراء  .1

 . للنشر كليةصور مجلة أنباء ال إعداد .2

 . بولس في اليونان، نقل ھذا المعرض فيما بعد وعرض في المتحفإقامة معرض عن مدن الديكا .3

 . المشاركة في ورشة التوثيق المرئي نظمته دائرة اآلثار العامة .4

 . تدريب طلبة مساق الرسم والتصوير .5

 .كليةأقيم في الالذي تصوير معرض التراث اإليطالي  .6
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  واألنثروبولوجيااآلثار  كلية/ ــياألردنمتحـف التـراث 
 

  

  :المھمة الرئيسية

ام  واألنثروبولوجيااآلثار  كليةي جزءاً من األردنمتحف التراث  يعدّ  دم يُ إذ  م1988بجامعة اليرموك، وتم افتتاحه ع ق

ا الطلبة والالمتحف نشاطات كثيرة للمجتمع المحلي و ارات، كم زوار من ضمنھا المعارض والمحاضرات والزي احثين وال ب

اريخ  واألنثروبولوجياالمتحف مكمالً لما يقوم به علماء اآلثار  يعدّ  ال تساعد في تفسير ت يوضح و، األردنوالنقوش من أعم

ة، و األردنالمتحف مراحل التطور الحضاري التي شھدھا  ة المتعاقب ات ويركزخالل الفترات الزمني ى العالق  االتصاالتعل

ارية اھر الحض ف المظ ادية ومختل اة االقتص كاني والحي ع الس ة والتوزي  .الثقافي
  

  : اتنجازالنشاطات واإلأھم 

 .ياألردنتم تركيب كاميرات للمراقبة في كل من قاعة المسكوكات ومتحف التراث  .1

راث  .2 ات خاصة لمتحف الت ع أدخلتي ومستودعاته وقاعة المسكوكات، حيث األردنتم عمل قاعدة بيان القطع  جمي

امج  ى برن دّ ، File Makerعل ً  ويع ا وراً وريادي روعاً متط روع مش ذا المش ى  ،ھ ائمين عل د للق ت والجھ وفر الوق ي

 .المتحف والمھتمين والدارسين على حد سواء

ت  .3 رد  إدارةقام ف بج عالمتح راث نالمقت جمي ف الت ي متح ة ف ع األثري ات والقط تودعاته، واألردني عي ومس  جمي

 .قاعة المسكوكاتالمسكوكات في 

ى تخزين  .4 ابقاً، باإلضافة إل م تكن مصورة س تم تصوير الكثير من القطع والمقتنيات المعروضة في المتحف والتي ل

 .لرجوع إليھا وقت الحاجةلرسمي للمتحف،  أرشيفھذه الصور على شكل 

راث اإللكتروني الصور جميعترقيم  .5 ا لقطع متحف الت وفرة حالي ر المصورة   ،ياألردنة المت القطع غي وائم ب وعمل ق

 .لتصويرھا واألنثروبولوجيااآلثار  كليةحتى اآلن في المتحف وقاعة المسكوكات، والتعاون مع مصوري 

ة روبالتنسيق مع قسم صيانة المصاد ،المتحف إدارةتقوم  .6 ا التراثي ة/ وإدارتھ ار  كلي ااآلث بالكشف  ،واألنثروبولوجي

ة  ،الدوري على القطع التي بحاجة إلى الصيانة والترميم والمعالجة ايير العلمي ذه القطع وفق المع م صيانة ھ حيث ت

 .بھذا المجال، وذلك وفق كشوفات ومستندات رسمية صممت لھذا الغرض متخّصصينالمعتمدة على أيدي 

ين والدارسين في ي بتقديم جميع المعلومات والخدمات األردنيقوم متحف التراث  .7 احثين والمھتم ات للب عوالبيان  جمي

ف التخصصات ث . المراحل ومختل ھمحي ات الخاصة  يس ورات والدراس ديم المجالت والمنش ي تق كل فاعل ف وبش

المتحف ن صور  ،ب ا م ق بھ ا بتعل ة وم ات الضرورية عن القطع المعروضة والمخزن ديم المعلوم ى تق باإلضافة إل

 .وبطاقات خاصة

ل مدرسي األكاديميمحاضرات اليتم إلقاء  .8 ةة النظرية والعملية من قب ا كجزء من المتطلب  كلي ار واألنثربولوجي اآلث

 .واألنثروبولوجيااآلثار  كليةلطالب التخصصات المختلفة ضمن  األكاديمي اإلجباري

ة األردنتم إقامة معرض مشاريع الترميم اإليطالية في  .9 / وبالتعاون مع السفارة اإليطالية، ومعرض الصور التاريخي

ً إلى ابالتعاون مع السفارة اليونانية، باإلضافة  ا ة ،لتحضير لمعارض أخرى حالي دفن القديم ا معرض عادات ال  ،أولھ

ً  افتتاحهالذي سيتم  ة  ،األردن، يتلوه معرض األلبسة والمنسوجات التقليدية في قريبا ومعرض تطور األدوات الزراعي

 .عبر العصور األردنفي 

از الحاسب جميعتم استكمال طباعة وتخزين  .10 ى جھ وفير  ،المعلومات في خزائن عرض قاعة المسكوكات عل وت

ى استكمال طباعة وتخزين المعلومات الموجودة في خزائن عرض متحف إنسخة  تم العمل عل ا، وي لكترونية منھ

 .افة إلى بدء العمل على إعادة عرض القطع وتعديل النصوص اإلرشادية الموجودةي، باإلضاألردنالتراث 
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المـــاإلع ةــكلي  
  

  :المھمة الرئيسية

ن و ،كليةلخريجي ال األكاديميالبناء العلمي و م وف م كعل ة اعلى نحو يمكنھم من ممارسة عملھ ة ومواكب ة عالي حترافي

ارات العلمية الحديثة لتطوراتل ة، وتنمية مھ ة التطبيقي ع  ،الطلب ة والمواق وممارسة عمل الصحافة في المؤسسات اإلعالمي

ة اتنجازخبار واإلالتطورات، ورصد آخر األ ةة ومواكباإللكترونياإلخبارية  ا ، الحديث ة ودمجھ ديم المحاضرات النظري وتق

ون  إعدادو تنمية مھارات الطالب التطبيقية،وبالجانب العملي، ين المتخصصين في مجال اإلذاعة والتلفزي ل اإلعالمي وتأھي

  .ليكونوا مؤھلين للعملوالصحافة والعالقات العامة واإلعالن 
نح ال ةوتم ي  كلي الوريوس ودرجت امھا البك ي أقس تير ف ي ةة الثالثاألكاديميالماجس الن، : وھ ة واإلع ات العام العالق

  .اإلذاعة والتلفزيونوالصحافة، و

  

  : اتنجازاإلالنشاطات وأھم 

  الزمان والمكان  نجازاإل الرقم

  دورة الخبر الصحفي .1
 - الصحافةمختبر  /اإلعالم كلية

  الفصل الثاني

  واإلخراج الصحفيتصميم الدورة .2
الفصل / دائرة العالقات العامة
  الثاني

  الصحافةمختبر / اإلعالم كلية  التصميم اإللكتروني الحديثدورة .3

4.
مدرسة االستخبارات العسكرية  إلعطائھم محاضرة عن  استضافة ضباط

  والرأي العام اإلعالم

إذاعة يرموك إف / اإلعالم كلية
صحافة اليرموك أم، 

  األستدويوھات

  الشاملورشة العمل الصحفي .5
 -  الصحافةمختبر  /اإلعالم كلية

  الفصل الصيفي

6.
اإلعالم الملحق الصحفي في السفارة األمريكية، وتم خالل  كليةاستضافت 

اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجامعة والسفارة األمريكية بحضور العميد 
  .، تخللھا محاضرة للملحقونائب العميد

  مدرج كلية اإلعالم واالقتصاد

7.
قامت مجموعة من قسم الصحافة بلقاء السفير البريطاني في منزله بعمان 

  ."األردنخارطة اإلعالم الرقمي في ": اقشة تقرير بعنوانلمن
  عمان/منزل السفير البريطاني

8.
ي، األردنبدورة في معھد اإلعالم  كلية اإلعالمشارك مجموعة من طلبة 

  .ية، عماناألردنالجامعة 
  عمان/ ياألردنمعھد اإلعالم 

9.
الحق في ": في الندوة الموسومة بـ كلية اإلعالممشاركة مجموعة من طلبة 
  ."داعم"، التي نظمھا مركز "الحصول على المعلومات

  .إربد /فندق الجود

10.
م قسم الصحافة واإلعالم كما ھو تقليده السنوي االحتفال باليوم العالمي نظّ 

  .لحرية الصحافة
  مدرج كلية اإلعالم واالقتصاد

11.
في ورشة اإلعالم واالنتخابات الطالبية التي نظمھا  مشاركة طلبة الكلية

  ي، عماناألردنمعھد اإلعالم 
/ ياألردنمعھد اإلعالم 

5/11/2013  
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  الزمان والمكان  نجازاإل الرقم

12.
نظمھا طالب وطالبة في المناظرات  التي   300مشاركة ما يزيد عن 

  28/2/2013 – 27في الفترة ما بين   "إمداد"مركز 

الفترة / فندق النــد مارك، عمان
  ما بين

  27 - 28 12/2013  

13.
ـاد كليةال تاستضاف ة مكافحة الفسـ و   معالي رئيس ھيئ ـميح بين تاذ سـ األس

ة  الة لمناقش ق رس اء المواف وم األربع تير ي د 11/12/2013ماجس م، وق
  .كليةمن قبل طلبة ال همعاليلقاء صحفي مع  أجري

/ اإلعالم واالقتصاد كليةمدرج 
/ جامعة اليرموك

  .م11/12/2013

14.
بجامعة آركانساس األمريكية عميد كلية اإلعالم اإلعالم  كلية تاستضاف

)Arkansas State University( م18/6/2014، بتاريخ.  
  18/6/2014/ اإلعالم كلية

15.
 Ramon Liull(اإلعالم بجامعة رامـون لول األسترالية  كلية تاستضاف

University ( م19/6/2014، بتاريخ.  
  19/6/2014/ اإلعالم كلية 

16.
 "تحرير الخبر الصحفي": دورة بعنوان كليةعقد قسم الصحافة في ال

  .بعمادة شؤون الطلبةبالتعاون مع نادي اإلعالم 
قسم / مختبر التحرير الصحفي
  الصحافة واإلعالم

17.
بالتعاون  "الصحــفي الشـــامل": دورة بعنوان كليةعقد قسم الصحافة في ال

  .مع نادي اإلعالم بجامعة اليرموك
قسم / التحرير الصحفي مختبر

  الصحافة واإلعالم

18.
المحرر الصحفي في قسم الصحافة في دورة  /مشاركة السيد محمد حجات

التي نظمھا مركز الدوحة لحرية اإلعالم خالل  ،اإللكترونياألمــــن 
  .16/4/2014 -14الفترة من 

  /الدوحة، قطر

  خالل الفترة من
 14- 16/4/2014  

19.
المحرر  الصحفي في قسم الصحافة في  /حجاتمشاركة السيد محمد 

حول تطوير مھارات  BBCالدورة التي نظمتھا ھيئة اإلذاعة البريطانية 
  .6/2014/ 10 - 9الصحفيين خالل الفترة من 

  الفترة منعمان 

 9 - 10/6/2014  

  

  :التطلعات المستقبلية

  .العالقات العامة واإلعالن والتدريب لطلبة الكليةيتولى اإلشراف عليھا قسم بناء وحدة عالقات عامة تدريبية  .1

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

 .ةاألكاديميبمزيد من الكفاءات  الكليةرفد  .3

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

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

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

  .ترفد مسيرة الكلية الحاجة إلى أعضاء ھيئة تدريس .8

  .وتزويده بالتجھيزات الفنية الحديثة ،تطوير األستوديو التلفزيوني .9

  .الخريجين للطلبةالميداني واالھتمام بالجانب  ،لجانب العمليبالطلبة من ااالھتمام  .10
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  : المعوقات والحلول المقترحة

 .عدم توفر قاعات كافية للمحاضرات .1

وھو ما ينعكس على تحصيلھم سلباً، والحلول تتمثل في ابتعاث طالب  ،من الطالب في كل مساق عدادضخامة اإل .2

من خالل التوسع في تعيينھا  ،أو االستفادة من الكفاءات العلمية الموجودة ،للحصول على الدرجات العلمية المناسبة

 .في القسم

ه  ،خبرة كافية بفنون العالقات العامة واإلعالن يعدم وجود موظف ذ .3 يمكن إسناد وحدة تدريب العالقات العامة إلي

  .الكليةفي 

  .أعضاء ھيئة التدريس عددقلة  .4

 .المساقات العمليةفي مراعاة الطالب المسجلين  .5

التي تتطلب أجھزة ُشعب المتعلقة بالمساقات العملية، خاصة البو ،في الُشعب الطلبة عدادإل االرتفاع المتزايد  .6

 .الكبيروال يستطيع المدرس متابعة ھذا العدد  ،أكثر من عدد األجھزة الطلبةبحيث يكون عدد  ،ومختبرات

  

    
  :كليةالعاملين والخريجين في ال إعداد

 العاملون
من 
  يناألكاديمي

  أستاذ
أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  مساعد

  مدرس
مساعد 
  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين
  ماجستير  بكالوريوس

4  2  6  6  3  175  44  
 

من  العاملون
  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  7  1  13  0  2  1  24  
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  ادقــة والفنــاحالسي ةــكلي
  

  :المھمة الرئيسية

  .وخدماتھاية ة والفندقيالسياح بالمھن رتقاءلالالعلمي والتدريب والبحث  التعليم

ة دارةاإل وقسم ،قسم السياحة والسفر: وھما يناألكاديميقسميھا في   البكالوريوس ةدرج كليةالتمنح و ، ودرجة الفندقي

  .الماجستير في السياحة

  

  : اتنجازالنشاطات واإلأھم 

 .10/4/20014مصر بتاريخ   -لفيوم ااتفاقية تعاون ثقافي مع جامعة إبرام  .1

 .10/4/2014ثقافي مع المعھد المصري العالي للسياحة والفنادق بتاريخ اتفاقية تعاون إبرام  .2

يم إبرام .3 اھم في مجال التعل ياحية مع  ،مذكرة تف ال الس ة األعم ااة الدنماألكاديميوتنمي ال والتكنولوجي ة لألعم  ،ركي

 .إربدوغرفة صناعة  ،إربدوغرفة تجارة  ،الكبرى إربدوبالتنسيق مع بلدية 

  .8/6/2014بتاريخ  إناتفاقية تدريب و توظيف مع فندق كراون بالزا وھوليدي  إبرام .4

  . 11/11/2013 - 10لفترة من في ا) للسياحة والضيافة األول ياألردنالمؤتمر (عقد  .5

 .26/11/2013العلوم بتاريخ  كليةل الفندقية دارةكنموذج تدريبي لطلبة قسم اإل وتقديم بوفيه إعداد .6

 . 27/11/2013بتاريخ  اآلثار كليةل الفندقية دارةكنموذج تدريبي لطلبة قسم اإل وتقديم بوفيه إعداد .7

 .زمان أيامرعاية افتتاح ورشة صناعة الصابون نظمتھا جمعية  .8

دقي .9 ة القطاع السياحي والفن ة حول أھمي ادق  ،ورشة حواري ة الفن يس جمعي ا رئ ةاألردنشارك فيھ ين / ي سعادة الع

 .11/3/2014ال بتاريخ ميشيل نزّ 

ا للدراسات  ،المطاعم إدارةاستحداث برنامج الدبلوم التدريبي في  .10 ة راني اون مع مركز الملك ة األردنبالتع ة وخدم ي

 .المجتمع

ة اشارك فيھا مدير عام  ،األردنورشة حوارية حول دور ھيئة تنشيط السياحة في تفعيل القطاع السياحي في  .11 / لھيئ

 .7/4/2014 عطوفة الدكتور عبد الرزاق عربيات بتاريخ

ياحية أخالقياتمحاضرة لطلبة قسم السياحة والسفر بعنوان  .12 ام  ،المھن الس دير ع وران م دكتورة سوزي ب دمتھا ال ق

 .29/4/2014تطوير الموارد البشرية السياحية بتاريخ و الستشاراتلدار الضيافة 

وظيفي في قطاع  دارةمحاضرة لطلبة قسم اإل .13 ادقالفندقية بعنوان متطلبات الواقع ال ديرة  ،الفن دمتھا الرا سواقد م ق

 .30/4/2014البحر الميت بتاريخ  إنالتدريب والتطوير في منتجع كراون بالزا ومنتجع ھوليداي 

د ال .14 ة عمي ةحضور ومشاركة األستاذ الدكتور خالد مقابل ة كلي ة التعليمي ي في الجول ا  الت لحضور   USAIDنظمتھ

رة في ا األمريكيةالواليات المتحدة في كاليفورنيا / في سان دييغو ICHRIE للفنادق والمطاعم المؤتمر العالمي لفت

  .4/8/2014 إلى 28/7/2014من 

 :ات كل مناجتماعفي  كليةمشاركة األستاذ الدكتور خالد مقابلة عميد ال .15

  .لجنة السياحة في وزارة السياحة  .أ 

  .لجنة السياحة في مجلس النواب ولجنة مجتمع أم قيس  .ب 

 .ةمديرية الثقافة بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات المعني/ لكبرىمؤتمر أمانة عمان ا  .ج 

 .وعددھا خمسة ،وخارجھا ةداخل المملك ةعلميالمؤتمرات ال في كليةھيئة التدريس في ال أعضاءمشاركة  .16
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الي للسياحةحضور و .17 د خالل  ،مشاركة األستاذ الدكتور خالد مقابلة في المؤتمر الدولي للمعھد المصري الع المنعق

 .في شرم الشيخ مصر 14/4/2014 -11الفترة 

د ال .18 ةحضور ومشاركة األستاذ الدكتور عمي د مقابل كلي اع لجن ةخال ة ةاجتم ار النيابي ياحة واآلث برئاسة النائب  ،الس

 .26/4/2014مجد المسلماني بتاريخ أ

وان  ةشارك الدكتور أكرم رواشد .19 ة النسوية(في مؤتمر بعن ة :المقاوالتي ات، الفرص ،األھمي د في ) والعقب ذي عق ال

 .30/4/2014 - 27بالجزائر بتاريخ  ةجامعة بسكر

 في ورشة عمل بعنوان ةحضور ومشاركة األستاذ الدكتور خالد مقابله والدكتورة فخرية درابس .20

(Educated the Educator Tourism and Hospitality Research and Scholarship) 

 .13/5/2014 -11في الفترة من  USAID والتي نظمتھا مشروع تطوير السياحة المستدامة لتعزيز النمو االقتصادي 

في تركيا ) المؤتمر السابع للبحث العلمي في السياحة والضيافة(ات في مؤتمر بعنوان دريج العوأ همشاركة الدكتور .21

 .7/6/2014 - 3 منفي الفترة 

  

  :التطلعات المستقبلية

 . الطلبةتدريب و األكاديميوالتعاون دولية ومحلية للتبادل مع مؤسسات إبرام اتفاقيات 

  

  : المعوقات والحلول المقترحة

 .ومرافق تدريبية للطلبة ،كليةعدم توفر مبنى وتسھيالت متكاملة لل .1

  .الفندقية دارةاإلفي ة المؤھلة األكاديميعدم توفر الكوادر  .2

  
  :كليةالعاملين والخريجين في ال إعداد

 العاملون
من 
  يناألكاديمي

  أستاذ
أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  مساعد

  مدرس
مساعد 
  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين
  بكالوريوس

1  0  10  2  0  32  
 

من  العاملون
  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  2  1  5  0  0  0  8  
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   بـــالط ةــكلي
  

  :المھمة الرئيسية

الوريوس في الطب ون شھادة البك ة التدريسية في  ،تخريج طلبة متميزين يحمل ودات أعضاء الھيئ ى مجھ إضافة إل

  .في البحث العلمي وخدمة المجتمع في الجوانب الطبية والتوعوية كليةال

يم  2013/2014الطب اعتباراً من بداية العام الجامعي  كليةفي بدأت الدراسة  بموجب قرار الموافقة من مجلس التعل

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

الوريوس/ الطب البشري(الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص و امج البك اءً ) برن ة اليرموك، بن ى  في جامع عل

م قرار مجلس ھيئة ا الي في جلسته رق اريخ ) 26/2014(عتماد مؤسسات التعليم الع دة بت م ) 23/7/2014(المنعق رار رق الق

)345/26/2014 .(  

  

  : اتنجازالنشاطات واإلأھم 

 .ألعضاءمراض، علم التشريح، علم اتّم استحداث وتجھيز مختبرات علم األ .1

 . كليةفني مختبر في ال/ مشرف) 3(تّم تعيين  .2

 . عضو ھيئة تدريس) 13(ليصبح عدد أعضاء الھيئة التدريسية  كليةھيئة تدريس جدد في ال تّم تعيين أعضاء .3

ً مرشح) 17(تم ترشيح  .4  . في التخصصات السريرية ا

 . إلى جامعات عالمية للحصول على االختصاص العالي والدكتوراه موفداً ) 11( إرسال .5

 ).Data Show(وجھاز عرض  ،جھاز حاسوب) 43(بـ  كليةتّم تجھيز مختبر حاسوب في ال .6

ة عن  .7 ة بخصوص إعالن الجامع تكمال اإلجراءات المطلوب ى اس ة عل ّم الموافق اءت ة داخل  إنش دائم للكلي ى ال المبن

 . الحرم الجامعي

ال وجراحة األعصاب .8 م التشريح  ،تّم تعيين أطباء أمضوا سنوات في اإلقامة في طب األطف رات عل دريس مختب لت

 .ا األنسجة الخلويةوالفسيولوجيا وبيولوجي

  

  :التطلعات المستقبلية

 . بناء مستشفى تعليمي .1

 .كليةاستكمال وتجھيز المختبرات الالزمة لل .2

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

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

  .ألف دينار) 500.000(مختبر المھارات السريرية وبكلفة تجھيز  .5
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  : المعوقات والحلول المقترحة

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

 .، أو من خالل قروض من جھات ممولة وبفائدة مخفضةةالصحة كشراكة استراتيجي

  
  

  :كليةالعاملين والخريجين في ال إعداد

 العاملون
من 
  يناألكاديمي

  أستاذ
أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  مساعد

  مدرس
مساعد 
  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين
  بكالوريوس

1  1  4  2  0  0  
 

من  العاملون
  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  2  0  5  0  0  1  8  
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  ةـــــالصيدل ةــكلي
  

  :المھمة الرئيسية

ي  الوريوس ف ھادة البك ون ش زين يحمل ة متمي ريج طلب يدلةتخ ة  ،الص اء الھيئ ودات أعض ى مجھ افة إل إض

ي ال ية ف ةالتدريس ب  كلي ي الجوان ع ف ة المجتم ي وخدم ث العلم ي البح ةف يدالنية المتنوع ورات  ،الص ة التط ومواكب

  .الحديثة في مجالي الصناعة واألعمال

م  راره رق ب ق الي بموج يم الع س التعل ن مجل ة م ت الموافق م )  290(تّم ته رق ي جلس اريخ ) 17(ف دة بت المنعق

اء  7/8/2013 ى إنش ةعل ة  كلي دأ الدراس ى أن تب يدالنية عل وم الص االعل امعي  فيھ ام الج ة الع ن بداي اراً م اعتب

2013/2014. 

م و ته رق ي جلس الي ف يم الع س التعل رر مجل اريخ ) 23(ق دة بت م  24/12/2014المنعق راره رق ) 438(ق

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

اء " ى إنش ة عل ةالموافق امعتكم كلي ي ج يدالنية ف وم الص يدلة -العل ص ص ناعة  -تخص ار الص ار مس ومس

 ".2013/2014األعمال وذلك اعتباراً من العام الجامعي 

م  ته رق ي جلس الي ف يم الع س التعل ذ مجل اريخ ) 2(اتخ دة بت من  6/2/2014المنعق راره المتض رار "ق ديل ق تع

م  الي رق يم الع س التعل امعي ) 438/2013(مجل ام الج ة الع ن بداي اراً م ى  2014/2015اعتب ة عل بح الموافق ليص

 ".الصيدلة في جامعة اليرموك بالمسارات التي تراھا الجامعة مناسبة كليةإنشاء 

  

  : اتنجازالنشاطات واإلأھم 

 .الصيدلة كليةموازنة العام ل إعداد .1

ابالت  ،همن حملة درجة الدكتورا كليةتعيين أعضاء ھيئة تدريس للدراسة  .2 بعد أن تمت دراسة طلباتھم وإجراء المق

 .معھم

  .حتى تاريخه )6(وبعدد  ،على مقاعد الدراسة في مختلف دول العالم البتعاثھم هاستقطاب طلبة دكتورا .3

اتھم  ،لإلشراف على المختبرات ،تعيين مدرسين من حملة درجة ماجستير الصيدلةدراسة  .4 د أن تمت دراسة طلب بع

  .ةصيدلفي ال ماجستيرمن حملة درجة المدرسين للمختبرات  )3(تّم تعيين و، وإجراء المقابالت معھم

  .فنيي مختبر مساعد صيدلي 2تّم تعيين  .5

  .واالستحواذ على ثالثة لتجھيزھا للسنة القادمة من كلية العلوم ،تّم تجھيز مختبرين .6

  .في الصيدلة هفي بعثات علمية للحصول على درجة الدكتوراطالبين اثنين إيفاد  .7

  .ضمن الخطة االسترشادية )Package(الجدد  كليةجدول دراسي خاص لطلبة ال إعداد .8

  .كليةالخطة الدراسية لل إعداد .9

 .وإجراء التعديالت المطلوبة كاملة ،كليةمتطلبات االعتماد لل جميعاالنتھاء من  .10

 .في جامعة اليرموك) برنامج البكالوريوس/ الصيدلة(على االعتماد الخاص لتخصص  كليةحصول ال .11

 .الصيدلة كليةيب تشغيل أجھزة علمية لتوريد وترك) 46/2014ل(دراسة عروض العطاء رقم  .12

 .2014/2015 األولللفصل الدراسي  كليةالفي طرح مساقات لطلبة السنة الثانية  .13

 .2014/2015 األولاعتباراً من الفصل الدراسي  هتعيين ثالثة أعضاء ھيئة تدريس من حملة الدكتورااستكمال  .14
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تكمال  .15 دريس اس ة ت و ھيئ ين عض دتعي ن ) 3( دع اراً م امعي اعتب ام الج ن الع اني م ي الث ل الدراس الفص

2014/2015.  

 .توريد وتركيب أجھزة للمختبرات) 46/2014ل(استكمال دراسة عروض العطاء رقم  .16

 .الصيدلة كليةلطلبة  Data Showمجھزة بالحاسوب و  قاعة خاصة إعداد .17

 .Data Showمزودة بجھاز الب توب و  )Pharmacy Seminar Room(تجھيز قاعة ندوات الصيدلة  .18

 :مشاركة الدكتور العميد كمتحدث رئيس في المؤتمرات التالية دون أن تتحمل الجامعة أية نفقات .19

  .المؤتمر الدولي الرابع لالتحاد العالمي لطلبة الصيدلة في تونس) 1

  .مؤتمر الشرق األوسط الرابع لالقتصاد الصيدالني في اإلمارات) 2

  .في عمان األردنشر لنقابة صيادلة المؤتمر الدولي العلمي الخامس ع) 3

  .وزارة الصحة العراقية في بغداد -ورشة عمل) 4

  .اجتماع اللجنة التنفيذية لكليات الصيدلة بالوطن العربي في الخرطوم) 5

ة ) 6 اع اللجن ي واجتم الوطن العرب يدلة ب ات الص ة لكلي ة العلمي ر للجمعي ابع عش ي الس دولي العلم ؤتمر ال الم

  .القاھرةالتنفيذية في 

 ....)مثل نائب رئيس لجنة التأمين الصحي، لجنة اعتماد المجالت العلمية،(مشاركة العميد في لجان الجامعة  .20

  .الصيدلة كليةلذين تم تعيينھم في لمشاركة أعضاء الھيئة التدريسية في ورشة التھيئة  .21

  

  :كليةالعاملين والخريجين في ال إعداد

 العاملون
من 
  يناألكاديمي

  أستاذ
أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  مساعد

  مدرس
مساعد 
  تدريس

  عدد الطلبة الخريجين
  دكتوراه  ماجستير بكالوريوس

0  1  2  2  0        
 

من  العاملون
  اإلداريين

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  1  0  1  1  1  0  4  
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  الباب الثالث

  ة ــــــر اإلداريـــــالدوائ
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 القبــــول والتسجيــــل وإحصائيــــات الطلبــــة
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ـالقب ـول والتسجيــ   لــ
  

  : المھمة الرئيسية

الھم، و ة وتسجيلھم وانتق اتھم إعدادتنفيذ إجراءات قبول الطلب ة بدراستھم وامتحان ة سيرتھم  ،الجداول المتعلق ومتابع

  .ة، وإجراءات منح الشھادات للخريجين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجھات المعنية داخل الجامعة وخارجھااألكاديمي

ل االنتساب، وتتكون الس ،تُطبق الجامعة نظام الساعات المعتمدة، وتشترط المواظبة في الدراسة نة الدراسية وال تقب

  .رئيسين وفصل صيفي اختياري فصالنفيھا من 

قسم القبول، قسم الجدول الدراسي واالمتحانات، قسم المعلومات، قسم تسجيل : أقسام وھيعشرة ) 10(تضم الدائرة 

ةاآلداب، قسم تسجيل  كليةالدراسات العليا، قسم تسجيل  انون، قسم تسجيل  كلي ة والق وم اإلداري ةاالقتصاد والعل ة  كلي التربي

  .العلوم والحجاوي، قسم االمتحانات المحوسبة، قسم الديوان كليةوالفنون والشريعة والتربية الرياضية واآلثار، قسم تسجيل 

  

  الطلبة إعداد/ طلبة البكالوريوس: أوالً 

ولين في مختلف التخصصات  ة المقب ً ) 9625(بلغ عدد الطلب ا ة المسجلين  طالب غ عدد الطلب ة، وبل ) 36539(وطالب

 ً ة طالبا غ عدد الخريجين  ،وطالب ام الدراسي ) 5723(وبل ة في الع ا وطالب ين 2013/2014طالب ة تب  إعداد، والجداول التالي

  .الطلبة وتوزيعاتھم المختلفة

  2013/2014والجنس للعام الدراسي  كليةالطلبة المقبولون في الجامعة في مرحلة البكالوريوس حسب ال

 المجموع ذكر أنثى كليةال
 278  139 139  واألنثروبولوجيااآلثار  كلية
 1423  514  909  اآلداب كلية
 1379  741  638  االقتصاد والعلوم اإلدارية كلية
 954  151  803  التربية كلية
 515  396  119  التربية الرياضية كلية
 1339  887  452  الحجاوي للھندسة التكنولوجية كلية
 991  370  621  اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية
 666  289  377  العلوم  كلية
 579  253  326  الفنون الجميلة كلية
 243  133  110  القانون كلية

 401  152  249  تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب كلية

 302  133  169  اإلعالم كلية
 120  96  24  السياحة والفنادق كلية

  190  31  159  الصيدلة كلية

  245  121  124  الطب كلية

 9625 4406 5219 المجموع الكلي

%54.2 النسبة المئوية  45.8%  100%  
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  2013/2014والجنس للعام الدراسي  كليةالطلبة المقبولون في الجامعة في مرحلة البكالوريوس حسب ال
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  2013/2014الطلبة المقبولين في مرحلة البكالوريوس حسب سبب القبول للعام الجامعي  إعدادإحصائية ب

  المجموع  ذكر  أنثى  سبب القبول
 3494  1157  2337  تنافس 

 1343  462  881  ةقوات مسلح
  2  1  1  أبناء شھداء

 35  26  9  تفوق رياضي 
 27  16  11  تفوق فني 

 5  3  2  ألوية أوائل
 3  1  2  مقعد مجلس التعليم العالي

 1  1  0  أبناء ھيئة دبلوماسية وكبار ضباط
 19  13  6  دراسة خاصة
 218  105  113  تبادل ثقافي

 10  9  1  مدارس أوائل
 4  3  1  قرار مجلس تعليم عالي

ً(المدارس ذات الظروف الخاصة   976  531  445  )أقل حظا
 7  2  5  انتقال من جامعات أخرى

 119  44  75  أردنيون في الخارج 
 5  4  1  مقعد حجاوي

 42  26  16  ذوي الحاجات الخاصة 
 51  27  24  )عادي(تجسير كليات مجتمع 

 52  22  30  مكرمة المخيمات 
 183  81  102  إداريون/ بناء عاملين يرموكأ
 63  35  28  تدريس/ بناء عاملين يرموكأ
 62  32  30  إداريون/ بناء عاملين تكنولوجياأ
 6  3  3  تدريس/ بناء عاملين تكنولوجياأ
 7  3  4  تجسير/ بناء عاملين يرموكأ

 2  1  1  وبكالوريا دوليةشھادات بريطانية وأمريكية 
 52  23  29  ماليزيا/ إكيب كليةالتوأمة مع 

  5  1  4  أبناء عاملين ومتقاعدين في وزارة التعليم
 6  3  3  المحافظات أوائل

 2555  1612  943  موازي
 55  36  19  )موازي(تجسير كليات مجتمع 

  2  1  1  منحة ديوان/ موازي
 78  25  53  مكرمة معلمين 

 3  3  0  موازي / العائدون من اليمن وليبيا وسوريا
 94  72  22  استثناء من شرط المعدل/ موازي

 11  7  4  نصف الرسوم/ موازي أبناء عاملين
 2  2  0  نفقه خاصة/ ء عاملين اأبن

  8  0  8  اتفاقية وزارة الصحة/ تنافس
 18  13  5  البرنامج الدولي

 9625 4406 5219  المجموع
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2013/2014والجنس للعام الدراسي  كليةالمسجلون لمرحلة البكالوريوس حسب الالطلبة   

المجموع ذكر أنثى كليةال
 1040  461 579  واألنثروبولوجيااآلثار  كلية
 5618 1771 3847  اآلداب كلية
 6002 3321 2681  قتصاد والعلوم اإلداريةاال كلية
 3850 594 3256  التربية كلية
 2009 1388 621  التربية الرياضية كلية
 4375 2555 1820  الحجاوي للھندسة التكنولوجية كلية
 3720 1343 2377  اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية
 2980 1026 1954  العلوم كلية
 2061 887 1174  الفنون الجميلة كلية
 960 565 395  القانون كلية
 1706 611 1095 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب كلية
 1278 545 733  اإلعالم كلية
 394 297 97  السياحة والفنادق كلية
 233 40 193  الصيدلة  كلية
 313 165 148  الطب كلية

 36539 15569 20970 المجموع الكلي
%42.6%57.4 النسبة المئوية  100%  

  

  

  2013/2014والجنس للعام الدراسي  كليةالبكالوريوس حسب الالطلبة المسجلون لمرحلة 
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  2013/2014والجنس للعام الدراسي  كليةالطلبة الخريجون لمرحلة البكالوريوس حسب ال 

 المجموع ذكر أنثى كليةال
 164  66 98  واألنثروبولوجيااآلثار  كلية
 937  240  697  اآلداب كلية
 1128  603  525  قتصاد والعلوم اإلداريةاال كلية
 708  83  625  التربية كلية
 305  172  133  التربية الرياضية كلية
 411  198  213  الحجاوي للھندسة التكنولوجية كلية
 496  137  359  اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية
 543  149  394  العلوم  كلية
 347  146  201  الفنون الجميلة كلية
 151  94  57  القانون كلية
 326  93  233  تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب كلية
 175  72  103  اإلعالم كلية
  32  22  10  السياحة والفنادق كلية

 5723 2075 3648 المجموع الكلي
%63.7  النسبة المئوية  36.6%  100% 

  
  

  
  2013/2014والجنس للعام الدراسي  كليةالطلبة الخريجون لمرحلة البكالوريوس حسب ال 
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طلبة الدراسات العليا: ثانياً   

  الطلبة إعداد
ام الدراسي  دكتوراه من مختلف التخصصات للع دبلوم والماجستير وال رامج ال ولين في ب غ عدد المقب  2013/2014بل

)2546 ( ً ً ) 5779(وطالبة، وعدد الطلبة المسجلين  طالبا ً ) 1616(وطالبة، وعدد الخريجين  طالبا   .وطالبة طالبا

  2013/2014والدرجة العلمية والجنس للعام الدراسي  كليةالمقبولون في الدراسات العليا حسب الالطلبة 

  الدرجــــــــة
  
 كليةال

 دكتوراه ماجستيــــــر  دبلوم

ع 
مو
مج
ال

ي
كل
ال

ى 
ثــ
أن

ـر
ـــ
ذك

ى
ثــ
أن

ـر
ـــ
ذك

ى
ثــ
أن

ـر
ـــ
ذك

 24 0 0 18 6 0 0 واألنثروبولوجيااآلثار  كلية
 179 6 4 67 102 0 0 اآلداب كلية
 224 0 0 121 103 0 0 داريةقتصاد والعلوم اإلاال كلية
 940 41 60 104 340134261 التربية كلية
 55 0 0 46 9 0 0 الرياضية ةالتربي كلية
 98 0 0 52 46 0 0 الحجاوي للھندسة التكنولوجية كلية
 127 20 12 59 36 0 0 اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية
 101 0 0 50 51 0 0 العلوم كلية
 23 0 0 8 15 0 0  الفنون الجميلة كلية
 70 0 0 46 24 0 0 القانون كلية
 654 0 0 29 43214746 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب كلية
 51 0 0 30 21 0 0  اإلعالم كلية

 2546 67 76 630 772281720 المجمــــــوع الكلـــــــي

  

  

  2013/2014والدرجة العلمية والجنس للعام الدراسي  كليةالطلبة المقبولون في الدراسات العليا حسب ال
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2013/2014والدرجة العلمية والجنس للعام الدراسي  كليةالطلبة المسجلون في برامج الدراسات العليا حسب ال  

  الدرجــــــــة                          
  

 كليةال

 دكتوراه  ماجستير  دبلوم

ع 
مو
مج
ال

ي
كل
ال

ى 
ثــ
أن

ـر 
ـــ
ذك

 

ى
ثــ
أن

ـر 
ـــ
ذك

 

ى
ثــ
أن

ـر 
ـــ
ذك

 
 83 0 0 48 35 0 0 واألنثروبولوجيااآلثار  كلية
 665 80 48 249 288 0 0 اآلداب كلية
 690 0 0 375 315 0 0 داريةقتصاد والعلوم اإلاال كلية
1997 174 214 333 170623 483 التربية كلية
 104 0 0 79 25 0 0 الرياضية ةالتربي كلية
 217 0 0 129 88 0 0 الحجاوي للھندسة التكنولوجية كلية
 401 109 42 157 93 0 0 اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية
 217 0 0 97 120 0 0 العلوم كلية
 63 0 0 25 38 0 0  الفنون الجميلة كلية
 189 0 0 129 60 0 0 القانون كلية
1005 0 0 67 213115 610 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب كلية
 147 0 0 91 56 0 0  اإلعالم كلية
  1 0 0 0 1 0 0  والفنادق السياحة كلية

5779 363 304 109338318571779 المجمــــــوع الكلـــــــي

  
  2013/2014والدرجة العلمية والجنس للعام الدراسي  كليةالطلبة المسجلون في برامج الدراسات العليا حسب ال
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2013/2014والدرجة العلمية والجنس للعام الدراسي  كليةالخريجون من طلبة الدراسات العليا حسب ال  
  الدرجــــــــة                         

  
 كليةال

 دكتــــــوراه  ماجستير  دبلوم

ع 
مو
مج
ال

ي
كل
ال

ى 
ثــ
أن

ـر 
ـــ
ذك

 

ى
ثــ
أن

ـر 
ـــ
ذك

 

ى
ثــ
أن

ـر 
ـــ
ذك

 

 30 0 0 18 12 0 0 واألنثروبولوجيااآلثار  كلية
 139 18 12 53 56 0 0 اآلداب كلية
 193 0 0 130 63 0 0 داريةاالقتصاد والعلوم اإل كلية
 692 44 45 185108 21397 التربية كلية
 17 0 0 13 4 0 0 الرياضية ةالتربي كلية
 46 0 0 31 15 0 0 التكنولوجيةالحجاوي للھندسة  كلية
 104 22 10 42 30 0 0 اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية
 42 0 0 14 28 0 0 العلوم كلية
 8 0 0 4 4 0 0  الفنون الجميلة كلية
 37 0 0 29 8 0 0 القانون كلية
 264 0 0 6 18 17664 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب كلية
 44 0 0 27 17 0 0  اإلعالم كلية

1616 84 67 389161440475 المجمــــــوع الكلـــــــي

  

  
2013/2014والدرجة العلمية والجنس للعام الدراسي  كليةالخريجون من طلبة الدراسات العليا حسب ال  
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  الماجستيرو رسائل الدكتوراه

تير أربعمائة وثالث وعشرين ) 423(نوقشت  تمت الة ماجس ين )143(ورس ة وثالث وأربع ورا أطروحة مائ موزعة  هدكت

  .أدناهفي الجدول على التخصصات التالية المبينة 

  

  الدرجة العلمية/ التخصص/ القسم/ كليةالحسب  2013/2014رسائل الدكتوراه والماجستير التي نوقشت خالل العام 

  التخصص
 األول

2013  /2014  
 الثاني

2013  /2014  
 الصيفي

  المجموع  2014/  2013
  ماجستير  دكتوراه ماجستير  دكتوراه ماجستير  دكتوراه

 13 7 0 3 0 3 0  واألنثروبولوجيااآلثار : الكلية
 5 1 - 2 - 2 -  اآلثار: القسم

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

 2 0 - 2 - 0 -  آثار كالسيكية
 0 0 - 0 - 0 -  المسكوكات

 2 1 - 0 - 1 -  العلوم التطبيقية في اآلثار
 0 0 - 0 - 0 -  اآلنثروبولوجيا: القسم

 0 0   0 - 0 -  نثروبولوجيا اجتماعيةأ
 0 0   0 - 0 -  نثروبولوجيا عضويةأ

 0 0 - 0 - 0 -  النقوش: القسم
 0 0 - 0 - 0 -  نقوش
 8 6 - 1 - 1 -  صيانة المصادر التراثية وإدارتھا: القسم
 7 6 - 0 - 1 -  المصادر التراثية إدارة

 1 0 - 1 - 0 -  صيانة التراث الحضاري
 0 0 - 0 - 0 -  علم القياسات األثرية/العلوم التطبيقية في اآلثار

 0 0 - 0   0 -  السياحة: الكلية
 0 0 - 0   0 -  السياحة: القسم

 0 0 - 0   0 -  )رشاد السياحياإل(السياحة 
 107 21 3 26 13 31 13  اآلداب :الكلية
 9 1 0 2 1 4 1  التاريخ: القسم

 3 0 0 0 1 2 0  تاريخ إسالمي وحضارة إسالمية
 6 1 0 2 0 2 1 تاريخ حديث ومعاصر

 11 3 - 5 - 3 -  الترجمة: القسم
 11 3 - 5 - 3 -  ترجمة 
 21 5 - 8 - 8 -  وآدابھانجليزية اللغة اإل: القسم

 5 0 - 2 - 3 -  أدب ونقد / نجليزيةإلغة 
 16 5 - 6 - 5 -  لغويات/ نجليزيةإلغة 
 2 0 - 0 - 2 0  اللغات الحديثة: القسم

 2 0 - 0 - 2 -  اللغة الفرنسية
 46 7 3 3 12 9 12  وآدابھااللغة العربية : القسم

 25 4 0 2 7 6 6  أدب ونقد  /لغة عربية
 21 3 3 1 5 3 6  لغة ونحو /لغة عربية

 0 - 0 - 0 - 0  لغويات عربية تطبيقية
 5 1 - 3 - 1 -  العلوم السياسية: القسم

 5 1 - 3 - 1 -  اقتصاد سياسي دولي /علوم سياسية
 13 4 - 5 - 4 -  علم االجتماع: القسم

 13 4 - 5 - 4 -  علم اجتماع
 24 5 - 10 - 9 -  عالماإل: الكلية
 24 5 - 10 - 9 -  عالماإل: القسم
 24 5 - 10 - 9 -  ) ذاعة وتلفزيونإ(عالم اإل
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  التخصص
 األول

2013  /2014  
 الثاني

2013  /2014  
 الصيفي

  المجموع  2014/  2013
  ماجستير  دكتوراه ماجستير  دكتوراه ماجستير  دكتوراه

 83 22 0 29 0 32 0  داريةاالقتصاد والعلوم اإل: الكلية
 24 7 - 7 - 10 -  عمالاأل إدارة: القسم
 24 7 - 7 - 10 -  أعمال إدارة
 25 5 - 12 - 8 -  المحاسبة: القسم
 25 5 - 12 - 8 -  محاسبة
 18 4 - 7 - 7 -  العلوم المالية والمصرفية: القسم

 18 4 - 7 - 7 -  علوم مالية ومصرفية 
 12 6 - 1 - 5 -  العامة دارةاإل: القسم
 12 6 - 1 - 5 -  عامة إدارة
 Menagment  - 0 - 0 - 0 0 إدارة
 4 0 - 2 - 2 -  االقتصاد: القسم
 4 0 - 2 - 2 -    اقتصاد
 164 30 23 26 31 26 28  التربية: الكلية
 33 1 15 0 6 5 6  التربيةصول أو دارةاإل: القسم
 27 0 10 0 6 5 6 التربوية دارةاإل

 6 1 5 0 0 0 0  األصول التربوية 
 0 0 - 0 - 0 -  شراف التربوياإل

 54 10 2 10 13 10 9 رشادي والتربويعلم النفس اإل: القسم
 20 5 2 2 5 3 3 اإلرشاد النفسي

 16 3 0 4 2 3 4 علم النفس التربوي
 9 0 0 0 6 1 2 والتقويمالقياس 

 9 2 - 4 - 3 -  تربية خاصة
 77 19 6 16 12 11 13  المناھج والتدريس: القسم

 25 6 - 14 - 5 -  تقنيات التعليم
 17 4 2 1 4 2 4  مناھج العلوم وأساليب تدريسھا

 15 3 2 1 5 0 4  مناھج الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسھا
 8 4 0 0 0 4 0  تدريسھامناھج الرياضيات وأساليب 

 6 2 2 0 2 0 0  مناھج اللغة االنجليزية وأساليب تدريسھا
 6 0 0 0 1 0 5  مناھج اللغة العربية وأساليب تدريسھا

 0 0 - 0 - 0 -  ساليب تدريسھاأمناھج تربية مھنية و
 10 4 - 2 - 4 -  التربية الرياضية: الكلية
 6 2 - 0 - 4 -  التربية البدنية: القسم

 6 2 - 0 - 4 -  التربية البدنية 
 4 2 - 2 - 0 -  علوم الرياضة: القسم

 4 2 - 2 - 0 -  علوم الحركة /علوم الرياضة
 17 9   2 - 6 -  الحجاوي للھندسة التكنولوجية: الكلية
 7 2 - 1 - 4 -  االتصاالت: القسم

 7 2 - 1 - 4 -  الالسلكية االتصاالتھندسة 
 8 6 - 1 - 1 -  ھندسة الحاسوب: القسم

 5 4 - 1 - 0 -  ھندسة األتمتة الصناعية
 3 2 - 0 - 1 -  ھندسة نظم مضمنة

 2 1 - 0 - 1 -  ھندسة القوى الكھربائية: القسم
 2 1 - 0 - 1 -  ھندسة القوى الكھربائية

 71 15 12 5 12 19 8  اإلسالميةالشريعة والدراسات : الكلية
 17 8 - 0 - 9 -  صولهأالفقه و: القسم
 17 8 - 0 - 9 -  صولهأفقه و
 12 2 4 0 5 0 1  اصول الدين: القسم

 2 2 - 0 - 0 -  صول دينأ
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  التخصص
 األول

2013  /2014  
 الثاني

2013  /2014  
 الصيفي

  المجموع  2014/  2013
  ماجستير  دكتوراه ماجستير  دكتوراه ماجستير  دكتوراه

 5 - 3 - 2 - 0  التفسير وعلوم القرآن
 5 - 1 - 3 - 1 الحديث الشريف وعلومه

 16 0 4 2 2 5 3 اإلسالميةاالقتصاد والمصارف : القسم
 16 0 4 2 2 5 3 اقتصاد ومصارف إسالمية

 26 5 4 3 5 5 4 اإلسالميةالتربية : القسم
 26 5 4 3 5 5 4 سالمية إتربية 
 43 13 - 15 - 15 -  العلوم: الكلية
 2 2 - 0 - 0 -  الرياضيات: القسم

 2 2 - 0 - 0 -  رياضيات 
 7 3 - 4 - 0 -  الفيزياء: القسم
 7 3 - 4 - 0 -  فيزياء

 0 0 - 0 - 0 -  فيزياء نووية
 9 2 - 7 - 0 -  حصاءاإل: القسم
 9 2 - 7 - 0 -  إحصاء
 14 2 - 1 - 11 -  الكيمياء: القسم

 14 2 - 1 - 11 -  الكيمياء
 1 0 - 1 - 0 -  رض والبيئةعلوم األ: القسم

 1 0 - 1 - 0 -  رضعلوم األ
 0 0 - 0 - 0 -  علوم البيئة

 10 4 - 2 - 4 -  العلوم الحياتية: القسم
 3 0 - 1 - 2 -  علوم حياتية
 7 4 - 1 - 2 -  تقانات حيوية

 7 3 - 4 - 0 -  الفنون الجميلة: الكلية
 1 1 - 0 - 0 -  االموسيق: القسم
 1 1 - 0 - 0 -  اموسيق
 6 2 - 4 - 0 -  الفنون التشكيلية: القسم

 6 2 - 4 - 0 -  فنون تشكيلية
 26 7 - 8 - 11 -  القانون: الكلية
 11 7 - 2 - 2 -  القانون العام: القسم

 11 7 - 2 - 2 -  داريالقانون اإل
 15 0 - 6 - 9 -  القانون الخاص: القسم

 7 0 - 2 - 5 -  القانون المدني
 8 0 - 4 - 4 -  القانون التجاري

 1 0 - 1 - 0 -  الحاسوبعلوم تكنولوجيا المعلومات و: الكلية
 1 0 - 1 - 0 -  علوم الحاسوب: القسم

 1 0 - 1 - 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 -  داريةإنظم معلومات 
 136 38 131 56 156 49  المجموع

566 
  205  187  174  

  
  الجرايات 

ً ن ين وأربعيئتام) 240(الجرايات المستفيدين من مخصصات بلغ عدد الطلبة  ي  ،وطالبة طالبا الغ الت وبلغت قيمة المب

  .دينارمائة وأربعة وأربعين ألف ) 144000( 2013/2014تم صرفھا لھم خالل العام الدراسي 
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  الطلبة في الجامعة إعدادتطور : ثالثاً 

 2013/2014 – 1976/1977الطلبة المسجلين في جامعة اليرموك حسب الدرجة العلمية للسنوات من  إعدادتطور 

  المجموع  الدكتوراه  الماجستير  الدبلوم  البكالوريوس  العام الجامعي

1976/1977  640  -  -  -  640  

1977/1978  1250  65  29  -  1344  

1978/1979  1943  124  59  -  2126  

1979/1980  3263  187  90  -  3540  

1980/1981  5153  322  202  -  5677  

1981/1982  7571  286  370  -  8227  

1982/1983  10015  187  305  -  10507  

1983/1984  11813  205  376  -  12394  

1984/1985  13069  227  461  -  13757  

1985/1986  12590  205  493  -  13288  

1986/1987  8959  136  948  -  10043  

1987/1988  9067  311  534  -  9912  

1988/1989  8396  288  605  -  9289  

1989/1990  7661  366  698  -  8725  

1990/1991  9926  350  697  -  10973  

1991/1992  11919  381  726  -  13026  

1992/1993  12613  272  811  -  13696  

1993/1994  13896  367  1026  -  15289  

1994/1995  14019  290  970  6  15285  

1995/1996  13884  430  1211  13  15538  

1996/1997  13025  345  1128  20  14518  

1997/1998  12471  339  1120  33  13963  

1998/1999  14124  296  1154  63  15637  

1999/2000  15535  250  1317  104  17206  

2000/2001  17478  333  1463  181  19455  

2001/2002  18797  446  1691  271  21205  

2002/2003  17450  666  1765  314  20195  

2003/2004  17628  814  1814  383  20639  

2004/2005  17726  616  1878  411  20631  

2005/2006  18622  806  2936  588  22952  

2006/2007  21330  741  2702  646  25419  

2007/2008  23819  1214  2808  768  28609  

2008/2009  25771 1537 2894 703 30905 

2009/2010 25858  1488 3073 753 31172 

2010/2011  27629 1673 3411 888 33601 

2011/2012  28098  811  3358  912  33179  

2012/2013  30044  899  2795  727  34465  

2013/2014  36539 1476 3636 667 42318 
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  2013/2014 – 1980/1981طلبة البكالوريوس المسجلين للسنوات من  إعداد

  

  2013/2014 – 1980/1981طلبة الدبلوم المسجلين للسنوات من  إعداد
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  2013/2014 – 1980/1981طلبة الماجستير المسجلين للسنوات من  إعداد

  

  2013/2014 – 1994/1995طلبة الدكتوراه المسجلين للسنوات من من  إعداد
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  2013/2014النسب المئوية للطلبة المسجلين في جامعة اليرموك للعام 

  

 2013/2014 – 1980/1981المسجلين للسنوات من ) الدرجات العلمية جميع(الطلبة  إعداد
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  )2013/2014  – 2002/2003(للسنوات  كليةالخريجين حسب الدرجة العلمية وال إعدادتطور 
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5723 4928 553457155354 4315 35934003 4141 4141 3932 4143  درجــــــة البكالوريوس

  543  441  564 612 532  427  401 347 613  357  234  603  العلــــــــوم كلية

  937  864  12221281952  903  832 806 929  929  980  813  اآلداب كلية

 1128 1122 1180 980 988  714  566 498 657  657  714  823  داريةاالقتصاد والعلوم اإل كلية
 708  528  441 682 966  876  845 755 975  975  981 1100  التربيــــــة كلية

  411  417  511 391 365  217  232 224 254  254  187  198 الحجاوي للھندسة التكنولوجية كلية
  496  409  399 394 274  261  267 224 276  276  163  218 اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية

  305  216  216 321 257  173  167 138 108  108  81  72  التربيــــة الرياضيـــــة كلية

  151  110  129 166 170  108  91 113 123  123  156  201  القانــــــــــون كلية

  347  233  231 254 210  123  102 84 156  156  115  115  الفنون الجميلــــــــة كلية
تكنولوجيا المعلومات وعلوم  كلية

  الحاسوب
-  321  279  23 317 386  398  425 421 378  280  326  

  164  139  228 203 125  115  114 87 27  27  -  -  واألنثروبولوجيااآلثار  كلية
  175  131  125  10  -  -  -  -  -  -  -  -  اإلعالم كلية

  32  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  السياحة والفنادق كلية
 550 876 1137 1094 869 1457 1129 683  657  374  549  329  درجــــــة الدبلـــــــــوم

 310 283 346 281 388 374  242 255  326  374  549  329  التربيــــــة كلية
تكنولوجيا المعلومات وعلوم  كلية

  الحاسوب
-  -  -  331  428 887  1083 481 813 791 593 240 

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

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

  -  - - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  واألنثروبولوجيااآلثار  كلية
  -  - 4 1  -  -  -  -  -  -  -  -  القانون كلية
  -  - - 2  -  -  -  -  -  -  -  -  الفنون الجميلة كلية
  -  - 6 6 2  -  -  -  -  -  -  -  التربيــــــة كلية

  -  - 4 3 2  -  -  -  -  -  -  - اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية
  -  - 3 2 1  -  -  -  -  -  -  - الحجاوي للھندسة التكنولوجية كلية
تكنولوجيا المعلومات وعلوم  كلية

  الحاسوب
-  -  -  -  -  -  -  1 -  2  -  -  

  -  - - 2  -  -  -  -  -  -  -  -  التربية الرياضية كلية
 915 997 1044 914 854 786  772 739 829  794  568  544  درجــــــة الماجستيــــــر

 42 65 69 54 61 59  37 39 39  23  37  32  العلــــــــوم كلية
 109 120 130 142 110 99  127 78 128  97  72  91  اآلداب كلية

 193 160 181 110 89 85  72 75 91  68  51  47  االقتصاد والعلوم اإلدارية كلية
 293 321 356 340 347 318  344 353 306  224  231  258  التربيــــــة كلية

 46 55 50 27 23 25  37 37 97  244  39  - الحجاوي للھندسة التكنولوجية كلية
 72 67 84 97 70 84  55 56 55  49  39  33 اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية

 17 29 19 36 37 25  18 31 32  20  26  18  التربيــــة الرياضيـــــة كلية
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 37 53 36 34 19 15  12 12 17  6  13  -  القانــــــــــون كلية
 8 11 15 8 15 21  17 6 -  -  -  -  الفنــون الجميلــة كلية

تكنولوجيا المعلومات وعلوم  كلية
  الحاسوب

22  29  30  32 34 27  41 50 46 66 44 24 

 30 25 33 20 33 14  26 18 32  33  31  43  واألنثروبولوجيااآلثار  كلية
 44 47 5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  اإلعالم كلية

 151 239 189 150 177 158  128 81 84  69  71  34  درجــــــة الدكتوراه
 30 51 32 30 31 33  24 25 33  34  37  28  اآلداب كلية
 89 149 114 82 106 89  79 35 36  24  34  6  التربيــــــة كلية

 32 39 43 38 40 36  25 21 15  11  -  - اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية
7339 77587050 7911 7450 6716 50966032 5711 5378 5120 5050  المجمـــــــوع

  

  

  )2014 -  1997(خريجي درجة البكالوريوس للسنوات من  إعداد
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  )2014 – 1997(خريجي درجة الدبلوم للسنوات من  إعداد

  

  

  )2014 – 1997(خريجي درجة الماجستير للسنوات من  إعداد
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  )2014 – 1997(خريجي درجة الدكتوراه للسنوات من  إعداد

  

  

  )2014 – 1997(الخريجين لجميع الدرجات العلمية للسنوات من  إعداد
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  2013/2014النسب المئوية للطلبة الخريجين من جامعة اليرموك للعام 
  

  
  

  : دائرة القبول والتسجيل ونشاطات اتإنجازأھم 

 . استحداث األرشفة اإللكترونية .1

 . استحداث بصمة اإلصبع للحضور والغياب ومتابعة الدوام .2

 . اإلنترنتتسجيل الطلبة عن طريق  .3

 . استخدام حزم تسجيل الطلبة المستجدين .4

 . السرعة في قبول وتسجيل الطلبة المستجدين .5

  

  : التطلعات المستقبلية

ال وتر و التطلعات واآلمال كبيرة في أن تكون األعم ق الكمبي دائرة عن طري تفي ال تغناء عن العمل  ،اإلنترن واالس

 : اليدوي قدر اإلمكان وأھمھا

ام  .1 ل ع ابقاً قب وا س ذين قبل ة والسجالت الدراسية لل ات الطلب ع ملف ع  ،1983أرشفة جمي ظ جمي ى حف ؤدي إل ذا ي وھ

 . وسھولة الرجوع إليھا عند الحاجة ھا،إنجازالسرعة في إلى و ،المعلومات

 . دون مراجعة القبول والتسجيل اإلنترنتقبول جميع الطلبة المستجدين عن طريق  .2

ة .3 ي مع األحوال المدني ربط اآلل ق ال ولين عن طري ة المقب ع المعلومات عن الطلب ا يضمن  ،الحصول على جمي مم

 . صحة المعلومات عند الحاجة إليھا
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  : المعوقات والحلول المقترحة

 . اء في كل عاميبموظفين أكفعدم تزويد الدائرة  .1

 . عدم وجود مبرمج في الدائرة .2

 . عدم وجود مراقب مبنى دائم في الدائرة .3

 . حاجة الدائرة إلى كثير من عمليات البرمجة لالستمرار في التطوير .4

 . حاجة الموظفين إلى كثير من الدورات التدريبية داخل الجامعة وخارجھا .5

ر .6 ى التواصل مع دوائ دائرة إل اقي الجامعات حاجة ال ول والتسجيل في ب تفادة  ،القب ا واالس ى أنظمتھ واإلطالع عل

 . منھا

ة .7 ة والمالي وافز اإلداري ن الح ر م ى كثي وظفين إل ة الم دوائر ،حاج اقي ال وة بب وازم والحاسب  ،أس ة والل ل المالي مث

اتبھم ؛وغيرھا ون خارج مك دائرة يعمل اءعلماً بأن جميع الموظفين في ال ا يسبب  ، أثن والت والتسجيل مم رة القب فت

  .زيادة العمل وبذل المزيد من الجھد والتعب

  
  :في الدائرة من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

6  13  5  21  6  3  0  54  
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 البشرية وإحصائيــــات العاملين والتأمين الموارد 
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رية وارد البش ـرة الم   دائ
  

    : المھمة الرئيسية

ةالدائرة  تضطلع ة للجامع اءات الالزم ة بتوظيف الكف ة المتعلق ة  ،بمھام متابعة وتنفيذ سياسة الجامع من أعضاء ھيئ

أمين و، وفقاً للقوانين واألنظمة المعمول بھا ،وتأھيلھم ومتابعة شؤونھم ،التدريس والموظفين ة بت ة المتعلق تنفيذ سياسة الجامع

وتوفير الخدمات الالزمة لھم من تأمين صحي وتأمين  ،واإلجراءات المتعلقة بوضعھم الوظيفي ،حاجتھا من الموارد البشرية

  .لجامعةبالتنسيق مع الجھات المعنية في ا ،وسكن، وإقامة وتسھيالت أخرى، على الحياة

ي ام وھ بعة أقس دائرة س م ال دريس: تض ة الت ؤون ھيئ م ش تخدمين ،قس وظفين والمس ؤون الم م ش  ،       قس

  . قسم البعثات والتدريب، قسم اإلسكان، قسم التسھيالت والسفر، قسم الديوان ،قسم التأمينات

  

  :التطلعات المستقبلية

  . استحداث قسم المعلوماتية والتدقيق .1

  

  : اتنجازواإلأھم النشاطات 

  ة ــة التدريسيـــالھيئ

في مختلف الحقول والتخصصات، ولتحقيق ھذا  ومؤھل متميز جھاز أكاديميلى توفير إسعت الجامعة منذ نشأتھا 

 إعداداستقطاب الكفاءات من الداخل والخارج لتعيينھا في الجامعة، والثاني إيفاد  األول: الھدف فقد عملت على مسارين

كبيرة من المبعوثين الذين يتم انتقاؤھم بعناية من الطلبة المتميزين ضمن أسس تنافسية عالية، للحصول على درجات علمية 

وقد بلغ عدد أعضاء ھيئة التدريس في السنة . ليكونوا رافداً متجدداً للجھاز التدريسي في الجامعة ،في مختلف التخصصات

ً ردنية، وتزايد عددھم عامأعظمھم من جنسيات غير م عضواً ) 51(سيس الجامعة أى لتاألول بعد عام حتى بلغ عددھم  ا

كبير نظراً  ،يين إلى حداألردنية، حيث تضاءلت نسبة غير األردنمعظمھم من حملة الجنسية  ،2013/2014في عام ) 947(

ً  إعدادية من جھة، وسياسة الجامعة في إيفاد األردنلوجود الكفاءات  وتبين ، أخرى ةمن جھ كبيرة من المبعوثين سنويا

  .أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة بتوزيعاتھم المختلفة إعدادالجداول التالية 
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  أعضاء ھيئة التدريس إعداد: أوالً 

ة موزعين على وحدات الجامعة األكاديميمن مختلف الرتب ) 947(بلغ مجموع أعضاء الھيئة التدريسية في الجامعة 

 .ة المختلفةاألكاديمي

  2013/2014ة للعام األكاديميأعضاء ھيئة التدريس حسب الوحدة التنظيمية والرتبة 

  أستاذ  الوحدة التنظيمية
أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  مساعد

  مدرس
مساعد 
  تدريس

  المجموع

 171 10 28 27 42 64  العلوم كلية
 136 2 19 42 27 46  اآلداب كلية
 70 0 18 16 10 26  داريةاالقتصاد والعلوم اإل كلية
 84 0 13 35 23 13  الحجاوي للھندسة التكنولوجية كلية
 108 2 13 30 32 31  التربية كلية
 78 1 11 20 29 17  اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية
 44 2 7 8 9 18  التربية الرياضية كلية
 32 0 2 11 12 7  القانون كلية
 64 3 22 16 15 8  الفنون الجميلة كلية
 37 0 7 9 11 10  واألنثروبولوجيااآلثار  كلية
 13 0 2 10 0 1  السياحة والفنادق كلية

 45 0 16 14 11 4  تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب كلية

 21 3 6 6 2 4  اإلعالم كلية
  5  0  2  2  1  0  الصيدلة كلية
  8  0  2  4  1  1  الطب كلية

 31 0 24 3 4 0  مركز اللغات
  947  23  192  253  229  250  المجموع

  

  

  ة في الجامعةاألكاديميتوزيع أعضاء ھيئة التدريس على الوحدات 
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  ةاألكاديميأعضاء الھيئة التدريسية حسب رتبھم  عدادالنسب المئوية إل
  
  

  ة والجنسيةاألكاديميأعضاء ھيئة التدريس حسب الرتبة 

  أستاذ  الجنسية
أستاذ 
  مشارك

أستاذ 
  مساعد

  مدرس
مساعد 
  تدريس

 النسبة المئوية  المجموع

  %96.5 913 23 190 242 221 237  أردني

 %3.5 34 0 2 11 8 13 غير أردني

 %100 947 23 192 253 229 250  المجموع

  

  

  

  األردنييّنوغير  األردنييّنأعضاء الھيئة التدريسية  عدادالنسب المئوية إل
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  أعضاء ھيئة التدريس حسب الجنس

  المجموع  ذكر  نثىأ  التنظيميةالوحدة 

 171 137 34  العلوم كلية
 136 107 29  اآلداب كلية
 70 55 15  داريةاإلقتصاد والعلوم اإل كلية
 84 74 10  الحجاوي للھندسة التكنولوجية كلية
 108 86 22  التربية كلية
 78 62 16  اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية
 44 37 7  التربية الرياضية كلية
 32 27 5  القانون كلية
 64 52 12  الفنون الجميلة كلية
 37 34 3  واألنثروبولوجيااآلثار  كلية
 13 10 3  السياحة والفنادق كلية
 45 28 17  تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب كلية
 21 18 3  اإلعالم كلية
  5  3  2  الصيدلة كلية
  8  4  4  الطب كلية

 31 13 18  مركز اللغات
 947 747 200  المجموع

 %100%78.88%21.12  النسبة المئوية

  

 ة حسب الجنساألكاديميتوزيع أعضاء ھيئة التدريس على الوحدات 
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  ناثأعضاء الھيئة التدريسية الذكور واإل عدادالنسب المئوية إل

  
  

  اإلجازة واإلعارة واإلنتداب: ثانياً 

عضواً خالل العام الجامعي ) 53(على إجازة أو إعارة أو انتداب بلغ عدد أعضاء ھيئة التدريس الذين حصلوا 

2013/2014.  

  2013/2014ة للعاماألكاديميالحاصلون على إجازة تفرغ علمي أو إجازة بدون راتب أو إعارة أو انتداب حسب الوحدة 

  المجموع  تفرغ علمي  بدون راتب  إنتداب  إعارة  الوحدة التنظيمية

  13  6  6  1  0  العلوم كلية
  10  3  6  0  1  اآلداب كلية
  2  0  1  0  1  قتصاد والعلوم اإلداريةاال كلية
  4  0  4  0  0  الحجاوي للھندسة التكنولوجية كلية
  10  0  7  2  1  التربية كلية
  4  0  0  1  3  اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية
  0  0  0  0  0  الفنون الجميلة كلية
  1  0  1  0  0  واألنثروبولوجيااآلثار  كلية
  0  0  0  0  0  السياحة والفنادق كلية
  1  1  0  0  0  التربية الرياضية كلية
  2  0  1  1  0  القانون كلية
  4  1  2  1  0  تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب كلية
  1  0  1  0  0  اإلعالم كلية

  1  1  0  0  0  مركز اللغات
 53 12 29 6  6  المجموع
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) 128( 31/8/2014لغاية تاريخ بلغ عدد أعضاء ھيئة التدريس الذين حصلوا على إجازة أو إعارة أو انتداب و

  : موزعين حسب الكليات على النحوالتالي ،عضواً 

  31/8/2014لغاية تاريخ ة األكاديميالحاصلون على إجازة تفرغ علمي أو إجازة بدون راتب أو إعارة أو انتداب حسب الوحدة 

  المجموع  تفرغ علمي  بدون راتب  إنتداب  إعارة  الوحدة التنظيمية

  32  19  8  3  2  العلوم كلية
  16  3  9  0  4  اآلداب كلية
  8  1  2  2  3  اإلقتصاد والعلوم اإلدارية كلية
  11  4  6  0  1  الحجاوي للھندسة التكنولوجية كلية
  14  2  7  2  3  التربية كلية
  15  4  2  6  3  اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية
  5  3  2  0  0  الفنون الجميلة كلية
  3  2  1  0  0  واألنثروبولوجيااآلثار  كلية
  0  0  0  0  0  السياحة والفنادق كلية
  5  5  0  0  0  التربية الرياضية كلية
  8  0  2  4  2  القانون كلية
  8  3  4  1  0  تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب كلية
  2  0  2  0  0  اإلعالم كلية

  1  1  0  0  0  مركز اللغات
 128 47 45 18  18  المجموع

  

يقضون إجازة التفرغ العلمي، انتداب، إعارة من جامعات أخرى في جامعة اليرموك بلغ عدد أعضاء ھيئة التدريس الذين و

  : موزعين حسب الكليات على النحوالتالي ،عضواً ) 14( 2013/2014حسب الوحدة األكاديمية للعام

  

ة األكاديميحسب الوحدة عدد أعضاء ھيئة التدريس الذين يقضون إجازة التفرغ العلمي، انتداب، إعارة من جامعات أخرى في جامعة اليرموك 
  2013/2014للعام

  المجموع  تفرغ علمي  إنتداب  إعارة  الوحدة التنظيمية

  4 4 0  0  العلوم كلية

  1 1 0 0  اآلداب كلية

  2 2 0 0  الحجاوي للھندسة التكنولوجية كلية

  1 1 0 0  التربية كلية

  1 1 0 0  اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية

  1 1 0 0  الفنون الجميلة كلية

  2 2 0 0  التربية الرياضية كلية

  1 0 0  1  كلية الصيدلة 

  1 1 0  0  كلية الطب

 14 13 0  1  المجموع
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  )2013/2014 - 76/77( في الجامعة لألعوام الدراسيةتطور عدد أعضاء ھيئة التدريس 

  محاضر متفرغ  مساعد تدريس  مدرس  أستاذ مساعد  أستاذ مشارك  أستاذ المجموعالعام الجامعي

1976/1977 51  6  5  21  2  11  6  
1977/1978 77  5  11  38  2  13  8  
1978/1979 103  8  12  57  7  15  4  
1979/1980 156  7  13  92  10  30  4  
1980/1981 225  11  15  113  18  50  18  
1981/1982 312  15  24  172  20  53  28  
1982/1983 394  16  38  225  27  67  21  
1983/1984 478  25  51  249  44  74  35  
1984/1985 505  25  55  276  46  65  38  
1985/1986 578  24  74  290  53  85  52  
1986/1987 457  20  65  233  41  63  35  
1987/1988 475  16  84  224  39  66  46  
1988/1989 492  25  92  228  34  66  47  
1989/1990 525  26  128  199  56  70  46  
1990/1991 535  27  143  191  64  65  45  
1991/1992 583  39  145  182  64  72  81  
1992/1993 616  63  166  246  70  71  0  
1993/1994 633  71  166  229  68  80  19  
1994/1995 640  77  161  230  75  73  24  
1995/1996 664  81  166  237  76  73  31  
1996/1997 676  96  171  231  84  60  34  
1997/1998 663  103  170  208  86  55  41  
1998/1999 657  108  164  203  90  48  44  
1999/2000 665  119  169  190  88  52  47  
2000/2001 673  126  173  188  89  55  42  
2001/2002 705  159  166  184  97  57  50  
2002/2003 727  170  166  187  101  60  41  
2003/2004 762  183  164  204  112  66  33  
2004/2005 755  196  162  208  123  66  0  
2005/2006 808  223  184  201  131  69  0  
2006/2007 772  211  202  178  119  62  0  
2007/2008 760  203  202  108  127  58  162  
2008/2009 749  208  197  159  123  53  9  
2009/2010833  218  200  221  164  30  0  
2010/2011 922  221  198  255  224  24  0  
2011/2012 928  235  210  248  214  21  0  
2012/2013 935  252  209  250  202  22  0  
2013/2014 947  250  229  253  192  23  0  
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  )2013/2014 -1982/1983(عدد أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة لألعوام الدراسية 
  

   
 توزيع أعضاء ھيئة التدريس ومساعدي التدريس حسب الكليات والمؤھل العلمي

  الكلية

  المؤھل العلمي

  المجموع
االختصاص 
العالي في 
  الطب

  دكتوراه
دكتوراه 
  حلقة ثالثة

  ماجستير
دبلوم 
  عالي

  بكالوريوس

 171 3 0 35 0 133 0  كلية العلوم
 136 1 0 19 1 115 0  كلية اآلداب

 70 0 0 18 0 52 0  ةداريكلية االقتصاد والعلوم اإل
 84 0 0 13 0 71 0  ةكلية الحجاوي للھندسة التكنولوجي

 108 0 0 14 0 94 0  ةكلية التربي
 78 1 0 11 0 66 0  اإلسالميةوالدراسات  ةكلية الشريع
 44 1 0 9 0 34 0  ةالرياضي ةكلية التربي
 32 0 0 2 0 30 0  كلية القانون

 64 2 1 22 0 39 0  ةالفنون الجميل كلية
 37 0  0 7 0 30 0  واألنثروبولوجياكلية اآلثار 

 13 0 0 2 0 11 0  كلية السياحة والفنادق
 45 0 0 16 0 29 0  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 21 1 0 8 0 12 0  كلية اإلعالم
 8 0 0 1 0 6 1  كلية الطب

 5 0 0 2 0 3 0  كلية الصيدلة 
 31 0 0 24 0 7 0  مركز اللغات

 947 9 1 203 1 732 1  المجموع
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  حسب الدرجة العلمية توزيع أعضاء ھيئة التدريس ومساعدي التدريس

  
 

الترقيات العلمية: ثالثاً   

   .عضواً ) 72(ة األكاديميإلى مختلف الرتب بلغ عدد أعضاء ھيئة التدريس  الذين تمت ترقيتھم 

  2013/2014للعام الجامعي  الذين تمت ترقيتھم إلى مختلف الرتب األكاديميةأعضاء ھيئة التدريس 

  العدد  كليةال
  14  العلوم كلية
  8  اآلداب كلية
  6  داريةاالقتصاد والعلوم اإل كلية
  4  الحجاوي للھندسة التكنولوجية كلية
  8  التربية كلية
  6  اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية

  1  القانون كلية 
  8  التربية الرياضية كلية 

  5  تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب كلية
  3  واألنثروبولوجيااآلثار  كلية
  1  السياحة والفنادق كلية
  5  الفنون الجميلة كلية
  3  اإلعالم كلية

  0  مركز اللغات
  72  المجموع
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  التعيينات: رابعاً 

   :التاليعضو ھيئة تدريس في مختلف الكليات وعلى النحو ) 53(ن في الجامعة يّ ـعُ 

  2013/2014في الجامعة للعام الجامعي  المعيّنونأعضاء ھيئة التدريس 

  العدد  كليةال
  7  العلوم كلية
  4  اآلداب كلية
  6  داريةاالقتصاد والعلوم اإل كلية
  13  الحجاوي للھندسة التكنولوجية كلية
  1  التربية كلية
  5  اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية

  1  القانون كلية 
  2  التربية الرياضية كلية 

  2  تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب كلية
  4  الفنون الجميلة كلية
  2  اإلعالم كلية

  2  كلية الصيدلة
  4  كلية الطب
  53  المجموع
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  العلمية اتـــالبعث

أعضاء الھيئة التدريسية من خالل التركيز على إيفاد مبعوثين للحصول على أمين حاجتھا من إلى تتسعى الجامعة 

ويتم اختيارھم وفق معايير وأسس تنافسية، ويبلغ عدد المبعوثين  ،المؤھالت الجامعية في التخصصات التي تحتاجھا الجامعة

ً ) 99( 31/8/2014الذين ھم على رأس بعثاتھم حتى تاريخ  جدول الة المبينة في األكاديميموزعين على الوحدات  ،مبعوثا

  :اآلتي

  31/8/2014التخصص حتى / كليةموزعين حسب ال دكتوراهالمبعوثين للحصول على درجة الماجستير أو ال

  العدد  التخصص  كليةال

ية
وج
ول
كن
الت

ة 
س
ند
لھ
ي ل
او
حج
ال

 

Digital Signal Processing 1 

Information Theory and Coding  1  

 Renewable Energy 2/ الطاقة المتجددة

 1  معلوماتية طبية/ ھندسة الحاسوب

 1  المعلوماتية الطبية الحيوية/ ھندسة النظم

  2  الطاقة المتجددة/ القوى الكھربائيةھندسة 

  Bioinformatics  1/ المعلوماتية الحيوية

  1  معالجة الصور / ھندسة الحاسوب

  Transportation Engineering 2/ ھندسة النقل

  1  الكھرومغناطيسية

  1  االتصاالتإلكترونيات 

  VLSI Systems  1/ األنظمة اإللكترونية ذات التكامل واسع النطق

  1  المواد الحيوية

  1  النظم المضمنة

  1  الالسلكية االتصاالت/ الھندسة الكھربائية

  1  تكنولوجيا البناء/ الھندسة المدنية

  1  أمن الشبكات

  1  االتصاالتأنظمة 

  1  اإلنشاء إدارةھندسة 

  1  االتصاالتھندسة 

  1  الضوئية االتصاالتھندسة 

  1  أمن برامج المعلومات/ ھندسة الحاسوب

  1  اإلنشاءھندسة 

ب
دا
اآل

 

 1  األدب االنجليزي من البدايات وحتى عصر النھضة

 1  الفرنسياألدب 

 3  الترجمة

 2  التحريرية الترجمة

 1  الخرائط والصور الجوية

 2  اللغويات

 1  وآدابھااللغة العبرية 

  1  علم األدلة والبراجماتية/ اللغويات
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  العدد  التخصص  كليةال

  1  النقد األدبي

 1  )بريطاني وأمريكي(شعر حديث ومعاصر 

الا
ية
ار
إلد
م ا
لو
لع
وا

د 
صا
قت

  

  2 األعمال إدارة

  1  التسويق

  3  العلوم المالية والمصرفية 

  2  المحاسبة

  1  اإلنتاج إدارة

  3  العامة دارةاإل

ب 
سو
حا
 ال
وم
عل
 و
ت
ما
لو
مع
 ال
جيا
لو
نو
تك

  

  1  تحليل وتصميم الخوارزميات

  1  النظم الموزعة والشبكات

  1  المعلوماتية وعلوم الحاسوب

  1  شبكات الحاسوب

  1  المعلوماتية الحيوية

  1  نظم المعلومات

  1  نظم المعلومات اإلدارية

  1 اإلنترنتھندسة تكنولوجيا 

  1  نظم الوسائط المتعددة

  Information Security  1أمن المعلومات 

Data Mining & Database 1  

Web Technology 1  

IT Project Management\ Information System 1  

Systems Integration and Data Quality 1  
ب
لط
ا

 

  1 تخصص علم األمراضالبورد البريطاني في 

  1 طب األسرة

  1 طب الجنين

  Public Health 1/ طب المجتمع

  1 علم األدوية

  1 علم التشريح

  1 علم وظائف األعضاء

وم
عل
ال

 

  1 اإلحصاء

  1 االستشعار عن بعد

  1 الجبر

 1 عدادنظرية اإل –الرياضيات 

 1 التحليل العددي/ الرياضيات

 1 العاج اإلشعاعي

 1 العالج اإلشعاعي/ الفيزياء الطبي

 1 الفيزياء النووية

 1 المعلوماتية الحيوية
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  العدد  التخصص  كليةال

 1 رياضيات تطبيقية

دل
صي
ال

 ة

Instrumental Analysis 1  

  1 الصيدلة والعلوم الصيدالنية

ن 
نو
لف
ا

لة
مي
لج
ا

  

  1  آلة القانون - موسيقا

  1 المونتاج السينمائي والتلفزيوني

  1 تصميم الجرافيك 

ر 
آلثا
  1  اإلسالميةاآلثار  ا

  1  لآلثار التأريخطرق 

ة 
ربي
الت

 

  1  التربية الخاصة

  1  إعاقة عقلية/ التربية الخاصة

  1  تقنيات التعليم

  1  مناھج اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسھا

  2  الصحافة  اإلعالم

التربية 
 الرياضية 

  1  علم التدريب الرياضي 

  1  المعدلة/ التربية الرياضية الخاصة

  1  الميكانيكا الحيوية

  99  المجموع الكلي

   
 

كليةموزعين حسب ال 31/8/2014المبعوثين  حتى تاريخ  إعدادإحصائية ب  

  العدد   كليةال

  11  العلوم كلية

  14  اآلداب كلية

  12  داريةاالقتصاد والعلوم اإل كلية

  25  الحجاوي للھندسة التكنولوجية كلية

  4  التربية كلية

  3  الفنون الجميلة كلية

  2  واألنثروبولوجيااآلثار  كلية

  3  التربية الرياضية كلية

  14  وعلوم الحاسوب تكنولوجيا المعلومات كلية

  2  اإلعالم كلية

  7  كلية الطب

  2  كلية الصيدلة

  99  المجموع
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  31/8/2014المبعوثين  موزعين حسب الكلية حتى تاريخ  إعداد

  
  

ً إلى مختلف الجامعات) 18(كما أوفدت الجامعة  ً ) 17( :مبعوثا ً ومبعوث ،للحصول على درجة الدكتوراهمبعوثا  ا

ة األكاديميموزعين على الوحدات ، 2013/2014للعام الجامعي  للحصول على درجة االختصاص العالي في الطب اً واحد

  : المبينة في الجدول اآلتي

  الدرجة/ التخصص/ كليةموزعين حسب ال 2013/2014الجامعي  عامن في الوالمبعوث

 التخصص كليةال

 الدرجة

االختصاص  العدد
العالي في 
 الطب

 دكتوراه

العلوم كلية  1 1 0  العالج اإلشعاعي/ الفيزياء الطبية 

اآلداب كلية  1 1 0  دب الفرنسياأل 

االقتصاد  كلية
  والعلوم اإلدارية

 1 1 0 نتاجاإل إدارة

 2 2 0  العلوم المالية والمصرفية

تكنولوجيا  كلية
المعلومات وعلوم 

 الحاسوب

 1 1 0 أمن المعلومات/ نظم المعلومات

Systems Integration and Data Quality 0 1 1 

الحجاوي  كلية
للھندسة 
 التكنولوجية

Information Theory and Coding 0 1 1 

 1 1 0  تكنولوجيا البناء / الھندسة المدنية

 1 1 0  ھندسة اإلنشاء

الصيدلة كلية  Instrumental Analysis 0  1 1 
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 التخصص كليةال

 الدرجة

االختصاص  العدد
العالي في 
 الطب

 دكتوراه

*الطب كلية  

 1 1  0 البورد البريطاني في تخصص علم األمراض

 1 1  0 طب األسرة 

 1 0  1 طب الجنين

 Public Health 0  1 1/ طب المجتمع

 1 1  0  علم األدوية 

 1 1  0  علم التشريح

 1 1  0  ألعضاءعلم وظائف ا

 18 17 1 المجموع الكلي

 
 
  

  كليةموزعين حسب ال 2013/2014المبعوثين خالل العام الجامعي  إعدادإحصائية ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .الدرجة العلمية في ھذه الكلية االختصاص العالي في الطب *

 العدد كليةال

 1 العلوم كلية
 1 اآلداب كلية
 3 االقتصاد والعلوم اإلدارية كلية
 3 للھندسة التكنولوجيةالحجاوي  كلية
  2  تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب كلية
  1  الصيدلة كلية
  7  الطب كلية

 18 المجموع
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  الھيئـــة اإلداريــة والفنيــة

سواء بتعيين األفراد المؤھلين من أصحاب  ،تولي الجامعة عناية خاصة بتوفير الكوادر البشرية المؤھلة من العاملين

اءات اعھم ال ،الكف د إخض ة بع اؤھم بدق تم انتق ذين ي ة، ال ابالت خاص ات ومق د أمتحان ق عق ن طري ل ع دريب والتأھي و بالت

م في مجال اإلإالدورات والندوات المتخصصة؛ ليبقوا على اطالع على أحدث ما توصل  ة  دارةليه العل أو التخصصات الفني

  .تعلق بمجال عملھم؛ ليتمكنوا من مواكبة التغييرات السريعة في العالم والتقدم التكنولوجي الھائلالتي ت

ين  ين والفني ن اإلداري املين م دد الع غ ع ة، ) 1643(بل ي الجامع ة ف ة المختلف دات التنظيمي ي الوح ون ف امالً يعمل ع

ة الت ة سواء من حيث الجھ اتھم المختلف ي ينتمون والجداول التالية تبين توزيع ة الت م، أو الفئ ة عملھ ا، أو طبيع ون بھ ي يعمل

  .إليھا

عين على مجموعات حسب طبيعة الوظيفة إعداد    العاملين من اإلداريين والفنيين موزَّ

  العدد  طبيعة الوظائف

  434 )الخ.... مھندسو المختبرات، فنيو المختبرات (مجموعة الوظائف المساندة للعملية التدريسية 

  152 )المدرسة النموذجية( الوظائف التعليمية مجموعة 

  5 الطبيةوظائف المجموعة 

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

   517 )وتشمل باقي العاملين من غير الفئات المذكورة أعاله( مجموعة الوظائف اإلدارية والفنية 

  1643  المجمــــــــــــــوع
  

 

 
 

  العاملون من اإلداريين والفنيين موزعين حسب طبيعة الوظائف
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  العاملون من اإلداريين والفنيين حسب صفة التعيين

  العدد  صفة التعيين

  1035  المصنفون
  428  المقطوع
  57  العقود

  120  المستخدمون
  3  مكافأةال

  1643  المجموع
    

  

  
  

  التعيينالعاملون من اإلداريين والفنيين حسب صفة 
  

  
  توزيع العاملين من اإلداريين والفنيين حسب صفة التعيين

غ عددھم  ذين يبل ة، وال ون بالمياوم ن يعمل ة المستخدمين مّم تثنينا فئ ي ) 120(اذا اس املين ف غ عدد الع تخدماً، يبل مس

ين  ة ) 1523(الجامعة من اإلداريين والفني أة (عامالً في الخدم العقود أو بالمكاف والجدول ) أو بالراتب المقطوعمصنفاً أو ب

  :التالي يبيّن توزيعاتھم حسب الوحدة والدرجة والفئة

  
  توزيع العاملين من اإلداريين والفنيين حسب الدرجة
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  2013/2014العاملون في الجامعة من اإلداريين والفنيين حسب الوحدة والدرجة والفئة للعام الجامعي 

  الوحدة)/ الفئة(الدرجة 
  )المقطوع(الفئات   ) المصنفون والعقود(الدرجات 

وع
جم
لم
ا

ى 
ول
أ

ية  
ثان

ثة  
ثال

عة  
راب

سة 
ام
خ

سة
اد
س

ى
ول
أ

ية  
ثان

ثة  
ثال

عة  
راب

 
  6  0  0  2  1  0  0  0  0  3  0  اتحاد الجامعات العربية

  54  0  1  1  0  3  0  19  13  13  4  الدائرة المالية
  16  0  0  1  0  0  0  7  3  3  2  دائرة الھندسيةال
  176  1  5  2  0  1  2  85  54  20  6  مدرسة النموذجيةال
  33  2  0  1  1  1  0  3  22  2  1  ئرة األمن الجامعيدا
  113  41  19  9  6  2  0  14  7  10  5  ئرة اإلنتاج والصيانة والتدريبدا

  5  0  0  0  0  0  1  0  0  4  0  دائرة التنمية والتخطيط
  266  98  88  31  13  4  0  6  12  9  5  ئرة الخدمات العامةدا

  8  0  0  0  0  0  0  0  1  4  3  دائرة الرقابة اإلدارية والمالية
  10  0  0  0  0  0  0  7  1  2  0  ئرة الشؤون القانونيةدا
  8  0  0  0  0  0  0  3  1  4  0  ئرة العطاءاتدا

  13  0  0  1  1  0  1  5  0  1  4  دائرة العالقات العامة واإلعالم
  54  0  0  0  0  3  6  21  5  13  6  ئرة القبول والتسجيلدا

  48  6  4  1  0  4  2  14  11  3  3  دائرة اللوازم
  59  2  4  3  1  1  3  30  4  8  3  ئرة الموارد البشريةدا
  36  7  3  3  2  0  1  9  4  5  2  ئرة رئاسة الجامعةدا
  64  3  1  2  0  3  3  22  12  14  4  مكتبة الحسين بن طاللئرة دا

  6  0  1  0  0  1  0  1  0  3  0  صندوق االستثمار لجامعة اليرموك
  22  1  0  0  0  1  0  11  4  5  0  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

  76  3  3  4  0  4  2  14  12  23  11  ادة شؤون الطلبةعم
  27  0  1  2  1  2  0  10  3  7  1  واألنثروبولوجيااآلثار  يةكل
  29  1  1  2  0  0  2  15  2  6  0  اآلداب يةكل
  24  0  1  0  0  2  0  13  1  7  0  اإلعالم يةكل
  17  0  2  0  0  0  1  7  2  5  0  اإلقتصاد والعلوم اإلدارية يةكل

  18  2  2  0  0  2  0  6  2  4  0  التربية كلية
  24  0  4  1  0  0  1  5  5  7  1  التربية الرياضية كلية
  60  0  2  1  0  0  5  36  8  7  1  الحجاوي للھندسة التكنولوجية يةكل

  8  0  0  0  0  0  0  5  1  2  0  السياحة والفنادق كلية
  16  0  0  1  1  1  0  6  6  1  0  اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية
  8  0  1  0  0  0  0  5  0  2  0  الطب كلية
  62  4  1  2  2  2  0  26  8  12  5  العلوم كلية
  4  0  0  0  0  1  1  1  0  1  0  الصيدلة كلية
  22  0  0  2  0  0  2  9  6  2  1  الفنون الجميلة يةكل

  7  0  0  1  0  0  0  3  2  1  0  القانون كلية
  36  0  1  1  1  0  1  23  6  3  0  تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب يةكل
  3  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  يةاألردنكز االميرة بسمة لدراسات المرأة مر

  5  0  0  0  0  0  1  1  0  3  0  األكاديميمركز الجودة والتطوير 
  50  3  1  1  0  1  0  26  9  8  1  كز الحاسب والمعلوماتمر

  9  1  0  0  0  1  0  1  2  3  1  مركز اللغات
  13  1  0  0  0  0  1  4  0  4  3  يةاألردنكز الملكة رانيا للدراسات مر

  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  مركز النطق والسمع
والھجرة  كز دراسات الالجئين والنازحينمر

  القسرية 
1  0  1  1  0  0  0  0  0  1  4  

  3  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  دة المشاريع الخارجيةوح

 1523 177 146  75  30  40  36 475 232 237  75  المجموع

ً مستخدم) 120(المستخدمين في الجامعة والبالغ عددھم  عدادال تشمل ھذه اإل*    .ا
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31/8/2014عاماً لإلناث حتى ) 55(عاماً للذكور و ) 60(العاملين في الجامعة ممن يبلغون من العمر  إعدادإحصائية ب  

  الوحدة التنظيمية
  الجنس  الفئة

  المجموع
  أنثى  ذكر مستخدم  مقطوع  مصنف

  1  0  1  0  0  1  يةاألردنلدراسات المرأة  مركز األميرة بسمة

  1  0  1  0  0  1  دائرة رئاسة الجامعة 

  1  0  1  0  0  1  دائرة الرقابة 

  4  2  2  0  0  4  الحسين بن طاللدائرة مكتبة 

  1  0  1  0  0  1  الدائرة المالية 

  4  2  2  1  2  1  العامةدائرة الخدمات 

  1  0  1  0  0  1  الموارد البشرية دائرة 

  2  0  2  0  1  1  األمن الجامعيدائرة 

  2  0  2  0  1  1  كلية العلوم 

  1  0  1  0  1  0  والعلوم اإلداريةكليةاالقتصاد 

  2  1  1  0  0  2  واألنثروبولوجياكلية اآلثار 

  20  5  15  1  5  14  المجموع
  

 

 42  (تم تعيين : التعــــــــيين ( ً  :موزعين حسب الوظائف التالية في وحدات الجامعة المختلفة موظفا

o  5(عدد  المدرسة النموذجيةفي معلم.( 

o 34(عدد  فنييّون.( 

o 2( إداري عدد(. 

o 1( وظائف طبية عدد( 

  

 موظفاً في وحدات الجامعة المختلفة) 237  (تم ترفيع : الترفيعــــات. 

 36(تم قبول استقالة : االستقــاالت ( ً ً ) 55(وانتھاء خدمة  ،موظفا ً ) 91( هبما مجموع موظفا  .موظفا

 موظفاً بين وحدات الجامعة المختلفة) 94(تم نقل : النقــــــــــل. 

 في وحدات الجامعة المختلفةموظفاً ) 78(لــ تّم تغيير المسمى الوظيفي  :تغيير المسمى الوظيفي. 

  مقطوعإلى من مياومة  )58(تحويل.  
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  التأمين الصحي والتأمين على الحياة

ونھم ة ومن يعيل ي الجامع املين ف ة للع وفير المعالجة الطبيَّ ى ت أمين الصحي إل اء  ،يھدف الت ل الزوجة واألبن مث

دين ات والوال ً . والبن ا أمين إلزامي أمين صحي آخر،  ،ويكون االشتراك في الت ة مشموالً بت ي الجامع م يكن العامل ف إن ل

ه ،وتتولى لجنة التأمين الصحي في الجامعة مسؤولية تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي ات  ،وتحقيق أھداف د االتفاقي وعق

  .كز الصحية وعيادات األطباء وشركات التأمينمع المستشفيات والمرا

 ً م أيضا رت لھ ا صحيّاً، ووفّ املين فيھ ا والع المعالجة الصحية في المركز  وقد عملت الجامعة على تأمين طلبتھ

ة األردنالصحي لجامعة العلوم والتكنولوجيا  والمركزالصحي لجامعة اليرموك،  ية، وفي العيادات والمستشفيات الحكومي

  .على تقارير طبية بناءً  ،في الحاالت التي تتطلب ذلك ،األردن، باإلضافة إلى المعالجة خارج والخاصة

أمين  ة مع شركات الت ود تأميني وكذلك تؤمن الجامعة على حياة العاملين فيھا من جميع الفئات، وذلك بموجب عق

 ً   . تجّدد سنويا

  

  2013/2014الجامعي  خالل العامالتأمين الصحي  :أوالً 

ي  حي ھ أمين الص ة الت دإن خدم ة  أح ذه الخدم د ھ ا، وتمت املين فيھ ة للع دمھا الجامع ي تق ددة الت ازات المتع االمتي

ا ل فيھ ة العام اء خدم د انتھ ى بع ام ،حت ي النظ ا ف وص عليھ روط المنص من الش ل  ،ض دة العم ق بم ا يتعل فيم

  .  وسبب انتھاء الخدمة في الجامعة

أم ن الت تفيدين م دد المس غ ع د بل ى روق وا عل ا زال ذين م تركين ال ن المش حي م يھمأين الص م ومنتفع  س عملھ

تفيداً ) 9510( ة  ،مس ي الجامع ل ف ن العم دماتھم م ت خ ذين انتھ تركين ال ن المش تفيدين م دد المس غ ع ا بل كم

يھم  ح ) 5608(ومنتفع ة توض داول التالي تفيداً، والج دادمس ي  إع الغ الت ين والمب تركين والمنتفع ى أالمش ت عل نفق

  . التأمين الصحي

 المشتركون بالتأمين الصحي مّمن ھم على رأس عملھم، والمنتفعون حسب درجة التأمين 

  األبناء  زوجة  المشتركون  درجة التأمين
  المعالون

  والدان + زوج
  المجموع

  223  4  115  41  63  خاصة 
  4981  169  2803  721  1288  أولى 
  3967  189  2354  506  918  ثانية 
  339  12  150  42  135  ثالثة 

  9510  374  5422  1310  2404  المجموع
    

  
  ويستفيدون من خدمات التأمين الصحي  والمجازين بدون راتب والمعارين والمنتدبين خارج الجامعة عدد األفراد الذين انتھت خدمتھم في الجامعة

  األبناء  زوجة  المشتركون  درجة التأمين
  المعالون

  والدان + زوج
  المجموع

  169  2  51  55  61  خاصة 
  2150  17  1042  503  588  أولى 
  3090  4  1734  679  673  ثانية 
  199  1  89  13  96  ثالثة 

  5608  24  2916  1250  1418  المجموع
      

  ).15118(التأميــــن الصحي ومنتفعيھـــم في وبھذا يصبح إجمالي عدد المشتركين 
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  الرسوم المستوفاة 

موضحة بالجدول  اً دينار) 334402(االشتراك المستوفاة من العاملين والمنتفعين ممن ھم على رأس عملھم بلغت رسوم 

 :حسب درجة التأمين التالي

  رسوم االشتراك بالتأمين الصحي المستوفاة من العاملين والمنتفعين حسب درجة التأمين 

  )بالدينار(سنوي المبلغ   درجة التامين
  96048  خاصة
  158602  أولى
  74640  ثانية
  5112  ثالثة

  334402  المجموع
  

  

الذين انتھت خدماتھم من العمل في الجامعة  ،بلغت رسوم االشتراك المستوفاة من المستفيدين من التأمين الصحيو

 :حسب درجة التأمين التاليموضحة في الجدول  اً دينار) 126295(زالوا مشتركين بالتأمين  ماو
  

  رسوم االشتراك المستوفاة من المستفيدين من التأمين الصحي الذين انتھت خدماتھم في الجامعة 

  )بالدينار(سنوي المبلغ   درجة التأمين
  8216  خاصة
  65447  أولى
  49656  ثانية
  2976  ثالثة

  126295  المجموع
  
ضافة الى الذين انتھت خدمتھم في باإل ،مجموع رسوم االشتراك المستوفاة مّمن ھم على رأس عملھم في الجامعة - ج

  .اً دينار) 460697(الجامعة 

  

  

  نفقات المعالجة للمشتركين والمنتفعين 

  :نفقات معالجة المشتركين والمنتفعين لدى المستشفيات والمراكز الصحية التالييوضح الجدول 
  

  نفقات المعالجة للمشتركين والمنتفعين من التامين الصحي في جامعة اليرموك     

  قيمة المطالبة  اسم الجھة الطبية
المبالغ التي تحملتھا 

  الجامعة
المبالغ التي تحملھا 

  المشتركون
  )بالدينار(المبلغ   )بالدينار(المبلغ 

  151015  487189 852225  المستشفيات الخاصة 
  5958  21853 27817  الخدمات الطبية 

  22893  49268  94167  يةاألردنالجامعة 
  13239  27323 51422  المركز الوطني للسكري 

  144521  364996 616532  مستشفى الملك المؤسس 
  -  213104 213104  مركز صحي اليرموك الشامل 

  75053  22724 320086  مركز صحي العلوم والتكنولوجيا
/ أطباء/ مختبرات/ صيدليات(الطبية الشبكة 
  )أشعة

1109952 673515  160143  

  47539  86360 162051  المعالجة في العيادات الخاصة
  620361  1946332 3447356  المجموع
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2013خالل العام التأمين على الحياة   
) 127314  (شركة العرب للتأمين بلغت أقساط التأمين التي تحملتھا الجامعة لقاء التأمين على حياة العاملين لدى 

  .ديناراً 

أمين  املين(بلغت التعويضات التي قامت شركة التأمين بدفعھا للمستفيدين من الت ة /الع اة أو العجز) الورث             بسبب الوف

  .ديناراً ) 65508(

    

  خدمـــات اإلسكــان والتسھيــالت والسفــر

وبي وإسكان ن اإلشراف على شقق سكايتولى قسم اإل املين والضيوف في السكن الجن الجامعة السكنية الخاصة بالع

ذ مةزبد ّم تنفي د ت ة، وق املين في الجامع ي  ام، باإلضافة إلى اإلشراف على االنتساب واالنسحاب من صندوق إسكان الع يل

  : 2013/2014خالل العام الجامعي 

  عدد الحركات  عمال المنجزةاأل
  شقة) 42(  الشاغرةمتابعة صيانة الشقق 

  حركة) 22(  الوحدات/ شغال لشقق العقبةحركات اإل
  حركة) 236(  العالمية/ شغال لشقق العقبةحركات اإل

  حركة) 42(  حركات اإلشغال للقاطنين
  حركة) 1(  نتساب لصندوق إسكان العاملين في الجامعة حركات اال

  حركة) 9(  حركات االنسحاب من صندوق إسكان العاملين في الجامعة 
   

  
  عدد الحركات  عمال المنجزةاأل الرقم

  تذكرة) 120(شراء   تذاكر سفر وندوات ومؤتمرات علمية.1

  تذكرة) 45(شراء   تذاكر سفر المبعوثين وأجور شحن كتبھم وأمتعتھم .2

  43  إذن مغادرة للعاملين في الجامعة .3

4.
يارة ة س د إقام تحمل لوحة إدخال مؤقت  ،تجديد إقامات سيارة تحمل لوحة تجدي

  يةاألردنألعضاء ھيئة التدريس غير 
6  

5.
ؤتمرات  ة في م دريس في الجامع ة الت تأشيرة من السفارات لمشاركة أعضاء ھيئ

  وندوات علمية
39  

  27  تأشيرات دخول لضيوف الجامعة.6

  8  يين وعائالتھماألردنإقامة سنوية ألعضاء ھيئة التدريس من غير .7

  34  ييناألردنتصريح عمل ألعضاء ھيئة التدريس من غير .8

  44  معامالت الرھن وفك الرھن للمبعوثين.9
  
  

  :في الدائرة من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

3  8  4  30  3  1  10  59  
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  الماليـــة وإحصائيـــات الموازنـــةالدائــــرة 
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  ةــرة الماليــالدائ
  

  : المھمة الرئيسية

ا وتحصيلھا ،الشؤون المالية للجامعة إدارة ع  ،بما في ذلك قبض أموالھ اتودف ا االلتزام ة عليھ وفق النظام  ،المترتب

ك  وال، وذل ذه األم ة ھ ة بحماي اذ اإلجراءات الكفيل ذلك، واتخ ة ب رامج المتعلق المالي للجامعة، وتنفيذ السياسات والخطط والب

  . بالتنسيق مع الجھات المعنية

ة، قسم الواردات، قسم الموجودات وحساب التكاليف، قسم الموازنة والحسابات العام: تضم الدائرة ثمانية أقسام وھي

  .قسم الرواتب والضمان، قسم التدقيق، قسم النفقات، قسم الصناديق الخاصة، قسم الديوان

  

  موازنة الجامعة ومواردھا المالية

ام إعدادتقوم الجامعة ب تھا و ،موازنتھا المالية في بداية كل ع ة لمناقش ى مجلس الجامع دم إل ى إوتق ا إل ا ورفعھ قرارھ

   .ومن ثم إلى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليھا ،مجلس األمناء

  

  :تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي

    .الرسوم الدراسية  .1

  .ريع أموالھا المنقولة وغير المنقولة  .2

  .المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة  .3

  .ضافيةحصة الجامعة من الرسوم الجمركية والرسوم اإل  .4

ما يتأتّى من أنشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمراكز، وما يتأتّى من المشاريع اإلنتاجية والمرافق   .5

  .الجامعية

الھبات والتبرعات والمنح والمساعدات وغيرھا، وفقاً ألحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تؤخذ   .6

  .كانت من مصدر غير أردني إذا ،موافقة مجلس الوزراء

    .أخرى إيراداتأية   .7

  .تحصيل األموال األميرية المعمول به ل وفقاً لقانونحصّ وتعتبر أموال الجامعة أمواالً عامة تُ 
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   2013وفيما يلي تفصيالت عن موازنة الجامعة لعام 
  

2013لعام  يراداتاإل: أوالً   
، ويبين الجدول اآلتي تفصيالت اً دينار) 51489945( 31/12/2013-1/1بلغ مجموعھا الفعلي المحصل للفترة من 

  :يراداتھذه اإل
  2013المقدرة والفعلية في موازنة الجامعة لعام  يراداتاإل    

 اسم الحساب
درة المق يراداتاإل

في موازنة عام 
2013  

الفعلية  يراداتاإل
المحصلة خالل عام 

2013  

النسبة من 
  المقدر

من نسبة ال
مجموع 
  التحصيل

  الرسوم الجامعية إيرادات :الباب األول

 %81.2  %106  41801787  39600000  الرسوم الجامعية إيرادات
 %81.2  %106  41801787 39600000 مجموع الباب األول

 الذاتية يراداتاإل: الباب الثاني
 %4.0  %76 2081700 2731000  الوحدات اإلنتاجية إيرادات
  %3.6  %98  1849987  1892000  المراكز العلمية إيرادات

 %7.6  %85 3931687 4623000 مجموع الباب الثاني
 التبرعات والمنح : الباب الثالث

 %1.9  %100 1000000 1000000  منحة صندوق االستثمار
 %1.9  %100 1000000 1000000 مجموع الباب الثالث

 الدعم الحكومي: الباب الرابع
 %9.2  %68 4756471 7000000  الدعم الحكومي
 %9.2  %68 4756471 7000000 مجموع الباب الرابع

 %100  %99 51489945 52223000 المجموع العام
 
 
  

  
  

  2013الفعلية خالل عام  يراداتاإل
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  2013المقدرة والفعلية لعام  يراداتاإل
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  2013لعام  النفقات: ثانياً 

ديناراً موزعة على األبواب ) 52038952( 31/12/2013 – 1/1بلغ مجموع النفقات الفعلية المدفوعة للفترة من 

  : الواردة في الجدول وعلى النحو التالي

  2013النفقات المقدرة والفعلية في موازنة الجامعة لعام 

 اسم الحساب

النفقات 
المقدرة في 
موازنة عام 

2013  

النفقات المدفوعة 
خالل عام   فعلياً 

2013  

النسبة من 
  المقدر

النسبة من 
مجموع 
 المصروف

  النفقات المتكررة: الباب األول

 %64.3  %97  33470844  34510000  الرواتب والعالوات والمكافآت: األولالفصل 
 %12.8  %94  6683759  7095000  مساھمة بالتعويضات والتأمين: الفصل الثاني
 %1.8  %64  911957  1435050 لوازم ومستلزمات سلعية: الفصل الثالث

 %1.1  %70 576130  825000  الخدمات والنشاطات الطالبية: الرابعالفصل 
 %6.1  %80 3148655 3915000 النفقات العامة: الفصل الخامس
 %0.2  %63 103478 163000 المساھمات: الفصل السادس
 %3.4  %96 1748423 1830000  المدورة االلتزاماتنفقات : الفصل السابع

 %89.6  %94 46643246 49773050    األولمجموع الباب 
النفقات الرأسمالية: الباب الثاني
أجھزة الحاسوب ومعدات : األولالفصل 

 المشاغل
360000 210793 59%  0.4% 

 %0.4  %32 224667 696700وأثاث تجھيزات مكتبية وسيارات : الفصل الثاني
 %0.5  %51 234519 456250 مخصصات رأسمالية أخرى: الفصل الثالث

 %0  %0 0 700000 األبنية واإلنشاءات: الرابعالفصل 
 %0.1  %5 67861  1500000 األشغال والمرافق العامة: الفصل الخامس
 %1.4  %20 737840 3712950 مجموع الباب الثاني

البحث العلمي والمؤتمرات والبعثات العلمية: الباب الثالث
 %0.5  %77 284752  370000 مشاريع البحث العلمي: األولالفصل 

 %0.0  %100 10000  10000 النشر العلمي: الفصل الثاني
  %0.0  %77  2296  3000  المجالت العلمية والبحثية: الفصل الثالث
  %0.2  %82  123326  150000  المؤتمرات والندوات العلمية: الفصل الرابع

  %0.4  %95  190814  200000  الجرايات: الفصل الخامس
  %0.1  %6  38806  600000  ومخبريةأجھزة علمية : الفصل السادس
  %0.3  %26  130243  501000  الكتب والدوريات: الفصل السابع
  %4.8  %100  2497629  2500000  البعثات العلمية: الفصل الثامن

 %6.3  %76 3277866 4334000 مجموع الباب الثالث
تسديدات القروض والديون: الباب الرابع
 %2.7  %100 1380000 1380000 أقسام القروض: األولالفصل 

 %2.7  %100 1380000 1380000 مجموع الباب الرابع
 %100  %88  52038952  59200000  المجموع العام للموازنة
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  2013النفقات المقدرة والمدفوعة فعالً في موازنة الجامعة لعام 
  

  

  
 

  2013النفقات المدفوعة فعالً خالل عام 
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  31/8/2014إلى   1/1/2014الجامعة للفترة من تفصيالت موازنة 
  

  2014لنھاية آب  يراداتاإل: أوالً 
ن  رة م ي المحصل للفت ا الفعل غ مجموعھ ار) 31944264.552( 31/8/2014 -1/1بل ي اً دين دول اآلت ين الج ، ويب

  :يراداتتفصيالت ھذه اإل

  2014 المقدرة والفعلية في موازنة الجامعة لنھاية آب يراداتاإل

 الحساباسم 
المقدرة  يراداتاإل

في موازنة عام 
2014  

الفعلية  يراداتاإل
  المحصلة لنھاية آب

النسبة من 
  المقدر

النسبة من 
مجموع 
  التحصيل

  الرسوم الجامعية إيرادات :الباب األول

 %75.0 %53.6  23968025.944  44700000  الرسوم الجامعية إيرادات
 %75.0 %53.6  23968025.944  44700000 مجموع الباب األول

     الذاتية يراداتاإل: الباب الثاني
 %4.7 %56.2 1515698.796 2698000  الوحدات اإلنتاجية إيرادات
 %3.5 %56.6  1110539.812  1962000  المراكز العلمية إيرادات

 %8.2 %56.4 2626238.608 4660000 مجموع الباب الثاني
 ألعوام سابقة وتبرع إيرادات: الباب الثالث

 %6.3 %100.0 2000000 2000000  تبرعات دورية ومنح
 %6.3 %100.0 2000000 2000000 مجموع الباب الثالث

 الدعم الحكومي: الباب الرابع
 %10.5 %47.9 3350000 7000000  الدعم الحكومي
 %10.5 %47.9 3350000 7000000 مجموع الباب الرابع

 العجز: الباب الخامس
 %0.0 %0.0  0  7873250  تسھيالت وقروض لتغطية العجز

 %0.0 %0.0  0  7873250 مجموع الباب الخامس
 %100.0 %48.2 31944264.552 66233250 المجموع العام

 

 
  2014آب  حتّى نھايةالفعلية  يراداتاإل
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  2014آب  حتّى نھايةوالفعلية  2014المقدرة لعام  يراداتاإل
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 ً 2014لنھاية آب  النفقات: ثانيا  

ديناراً موزعة على ) 37941494.657( 31/8/2014 – 1/1بلغ مجموع النفقات الفعلية المدفوعة للفترة من 

  : األبواب الواردة في الجدول وعلى النحو التالي

  2014آب  حتّى نھايةالنفقات المقدرة والفعلية في موازنة الجامعة 

 اسم الحساب

النفقات 
المقدرة في 
موازنة عام 

2014  

النفقات المدفوعة 
لنھاية آب  اً يفعل

2014  

النسبة من 
  المقدر

النسبة من 
مجموع 
 المصروف

  النفقات المتكررة: الباب األول

 %62.9 %63.2 23574995.972 37291000  الرواتب والعالوات والمكافآت: الفصل األول

 %13.4 %63.3  5039421.911  7965000  والتأميناتمساھمة بالتعويضات : الفصل الثاني

 %2.3 %60.3  870751.314  1444000 لوازم ومستلزمات سلعية: الفصل الثالث
 %1.1 %51.5 409719.568  795500  الخدمات والنشاطات الطالبية: الفصل الرابع

 %5.1 %45.4 1909113.512 4209000 النفقات العامة: الفصل الخامس
 %0.3 %98.3 120862.153 123000 المساھمات :الفصل السادس
 %3.0 %54.6 1113876.126 2040000  المدورة االلتزاماتنفقات : الفصل السابع
 %88.1 %5386750033038740.55661.3  مجموع الباب األول

النفقات الرأسمالية: الباب الثاني
 %1.0 %92.7 361501.300 390000 أجھزة الحاسوب ومعدات المشاغل: الفصل األول
 %0.7 %66.0 266454.109 404000 تجھيزات مكتبية وأثاث وسيارات : الفصل الثاني
 %0.9%76456.3 355712.904 465.250 مخصصات رأسمالية أخرى: الفصل الثالث
 %11.6 %100.0 4350000 4350000 األبنية واإلنشاءات: الفصل الرابع
 %0.8 %74.5 291262.398  391000 والمرافق العامةاألشغال : الفصل الخامس

 %2.9 %18.1 1083405.915 6000250 مجموع الباب الثاني
البحث العلمي والمؤتمرات والبعثات العلمية: الباب الثالث

 %0.5 %54.3 200979.332  370000 مشاريع البحث العلمي: الفصل األول
 %0.0 %12.9 1294.331  10000 النشر العلمي: الفصل الثاني
 %0.0 %9.4  282  3000  المجالت العلمية والبحثية: الفصل الثالث
 %0.2 %43.8  65640.443  150000  المؤتمرات والندوات العلمية: الفصل الرابع

 %0.4 %68.4  136837.889  200000  الجرايات: الفصل الخامس
 %1.7 %76.9  630941.070  820500  أجھزة علمية ومخبرية: الفصل السادس
 %0.2 %15.1  72589.840  482000  الكتب والدوريات: الفصل السابع
 %4.4 %55.1  1653928.232  3000000  البعثات العلمية: الفصل الثامن

 %7.4 %54.9 2762493.137 5035500 مجموع الباب الثالث
تسديدات القروض والديون: الباب الرابع

 %2.8 %79.5 1056855.049 1330000 أقساط القروض: الفصل األول
 %2.8 %79.5 1056855.049 1330000 مجموع الباب الرابع

%100.0 %56.6 37941494.657 66233250  المجموع العام للموازنة
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  2014آب  حتّى نھايةياً والمدفوعة فعل 2014النفقات المقدرة لعام 
  
  

  
 
ً النفقات المدفوعة فعل   2014آب  حتّى نھاية يا

   



 

2 

 يراداتموع اإل
 المحصلة

2616152 
2880252 
2786439 
2890715 
3675071 
4249066 
4435408 
4056330 
4460795 
4609415 
4750763  
5148994

31944264.5

20000000

22000000

24000000

26000000

28000000

30000000

32000000

34000000

36000000

38000000

40000000

42000000

44000000

46000000

48000000

50000000

52000000

54000000

2014 نھاية آب

لمنح 
 تبرعات

مجم

22896 25
22400 23

10200 90
10150  56
40054  4
80100  60
60803  82
14943 05
23218 51
10000  56

0  7
10000  45 

20000  552

  2014ة آب 

  

201/2014  

ن إلى 2002من
 ات

مة خزينة 
والرسوم 

 ضافية

ا
والت

8632 60
8773 02
7363 000
8061  000
8125  499
6484  000
6669  328
4940 335
3800 863
6026  000
5445  
4756  000

3350  000

نھايةإلى  2002ن
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ينار للسنوات م
يراداإل

  لذاتية
مساھم
الدولة و
االض
377
582
920
636
774
988
137
613
000
880
000

39  471

2626 000

  

  
دينار للسنوات من

  
  
  
  
  

التقرير السنو

 المحصلة بالدي

ال يراداتاإلة

17300 
198049 
194804 
19830 
246194 
279956 
316046 
341283 
374860  
390672  
420626  

931687

2 6238.608

ـلة بالد علية الُمَحصَّ

الفعلية يرادات

لرسوم الجامعية

188
939
470
520
441
672
617
357
088
276
637

41801787  

23968025.94

الفع يراداتاإل

ياإل

 السنة
 ال

2002 
2003 
2004 
2005  
2006  
2007  
2008  
2009 
2010 
2011  
2012  
2013  
آب  نھاية

2014  
44
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 2014نھاية آب إلى  2002النفقات الفعلية المدفوعة بالدينار للسنوات من  

 السنة

 النفقات
تسديد القروض 

 والديون
مجموع النفقات 

 المتكررة الفعلية
البعثات العلمية 

والدورات 
 والبحث العلمي

 
 الرأسمالية

 االنمائية
 االلتزامات
 المدورة

200226526997 780000 815674 410955 13902222407394 32331242 
200328233208 999936 636582 180919 788533 3870482 34709660  
200430054683 979996 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  
200936208341 888642 1047263 5065101486917 3411271 47107535 
201035896595 1632231 1189676 2461987771828 2772786 44725103 
2011 40915538  1004243  1247014  169906  806232  2886863  47029796  
2012 44087358  2692555  914836  0  0  1063806  48760567 
2013 46643246  3277866  737840  0  0  1380000  52038952 
نھاية 
آب 

2014 
33038740.556 2762493.137 1083405.915 0  0  1056855.049 37941494.657 

  
  

 
  

  2014نھاية آب إلى  2002النفقات الفعلية المدفوعة بالدينار للسنوات من 
  

  

  

  :في الدائرة من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

4  13  13  19  0  3  2  54  
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  ة ــة الجامعــرة رئاســدائ
    

  :المھمة الرئيسية

أنھا رومتابعة وتنفيذ اإلجراءات والق ،استقباالً و اً إعدادمراسالت رئاسة الجامعة  إدارةتتولى الدائرة  ارات المتخذة بش

اً وأرشفة  ،وتوثيقھا اً وتوثيق ة حفظ ائق الجامع ات ووث ذلك إضافة إلى أعمال الفھرسة والتنظيم لملف يس وك د رئ تنظيم مواعي

راجعين استقبالالجامعة و ا  ،الزوار والطالب والم ة وتكم ام باتصاالت الجامع دائرة القي ولي ال ؤتمرات ترتيب ت حضور الم

  .الوطنيةية واالحتفاالت بالمناسبات واالجتماعات الوطنية واإلقليمية والدولوالندوات 

ة، قسم أمان: تضم الدائرة خمسة أقسام وھي ة الخارجي ات الثقافي ة سر  ةقسم العالق سر المجالس واللجان، قسم أمان

  .الترقيات العلمية، قسم مكتب االرتباط، قسم الديوان

  

 :اتنجازأھم النشاطات واإل

  :لالتفاقيات والبرامج التنفيذية التالية عداداإلفي شاركت الدائرة 

  التاريخ  نجازاإل الرقم

  2/2/2014  إندونيسيا /مع جامعة دار السالم) تعاون علمي وأكاديمي( مذكرة تفاھم.1

 12/11/2013  ماليزيا/ مع معھد إكيب)تبادل علمي( مذكرة تفاھم.2

ة الدنماركية لألعمال األكاديميمع  )التعليم وتنمية السياحة واألعمال( مذكرة تفاھم.3
  الدنمارك /والتكنولوجيا

11/11/2013 

  16/6/2014  فرنسا/ Lumiere Lyon2 مع جامعة )تعاون أكاديمي( مذكرة تفاھم.4

/ Lumiere Lyon2مع جامعة  )دورة مكثفة على غرار القرية الفرنسية( اتفاقية تعاون.5
  فرنسا

16/6/2014  

  مع  )وأكاديمي وثقافيتبادل علمي (مذكرة تفاھم .6
National Museum of Antiquities in Leiden /ھولندا  

12/3/2014  

  17/2/2014  سبانياإ/ مع جامعة فلنسيا) تبادل تعليمي وطالبي ومعلوماتي(  اتفاقية.7

  14/4/2014  تركيا/ سطنبولإمع جامعة ) منشورات وتبادل طلبة وأكاديميين(  مذكرة تفاھم.8

/ مع جامعة مرمرة) تبادالت طالبية وأكاديمية في الطب والعربية كلغة أجنبية(  مذكرة تفاھم.9
  تركيا

4/2/2014  

  27/4/2014  تركيا/ مع جامعة سيرت )تبادل أعضاء الھيئة التدريسية والطالب(  بروتوكول موالنا.10

  14/4/2014  تركيا/ مع جامعة اسطنبول )تبادل أعضاء الھيئة التدريسية والطالب(  بروتوكول موالنا.11

  17/4/2014  تركيا/ مع جامعة مرمرة )تبادل أعضاء الھيئة التدريسية والطالب(  بروتوكول موالنا.12

  18/6/2014  اإلمارات العربية)/ تجديد تكنولوجي(مع شركة ) إنشاء وتشغيل حاضنة( اتفاقية.13

  3/3/2014  األردن/ DHLمع ) خدمات(اتفاقية .14

/ The United Nations Entity of Gender Equalityمع) مساواة المرأة(اتفاقية .15
  األردن

3/3/2014  

  9/2/2014  األردن/ مع مكتب الغد للدعاية واإلعالن) نشر إعالنات(  اتفاقية.16

  12/2/2014  األردن /مع الكادر العربي لتطوير وتحديث التعليم) تطوير وتحديث التعليم(اتفاقية تعاون .17

مع المؤسسة االقتصادية واالجتماعية للمتقاعدين العسكريين ) أمن وحراسة( اتفاقية.18
  األردن/ والمحاربين القدماء

19/1/2014  
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  التاريخ  نجازاإل الرقم

 30/12/2013  األردن/ مع شركة اآلفاق لتكنولوجيا ربط الشبكات) صيانة أجھزة الربط الرئيسية(  اتفاقية.19

  10/9/2013  األردن/ رمجيات لتطوير األنظمةمع دار الب) الوثائق إدارةشراء برنامج نظام (  اتفاقية.20

  17/2/2014  األردن/ مع منظمة أون بونتي) خدمات بث برنامج( عقد.21

  8/9/2013  األردن/ مع الخدمات الطبية الملكية) الطب في اليرموك كليةبخصوص (  اتفاقية تعاون.22

مع مؤسسة شجرة األفكار ) تدريب وتأھيل وتطوير الكوادر البشرية( ملحق اتفاقية تعاون.23
  األردن/ لتكنولوجيا المعلومات

21/10/2013 

  14/5/2014  األردن/ وتكنولوجيا المعلومات االتصاالتمع وزارة ) تدريب خريجين جدد(  اتفاقية.24

  8/6/2014  األردن/ بالزاوھوليدي إن البحر الميت مع فنادق كراون) التدريب والتوظيف( اتفاقية تعاون.25

  4/6/2014  األردن/ مع جمعية جامعة اليرموك التعاونية االستھالكية) شراء وبيع كتب( اتفاقية.26

  12/6/2014  األردن /مع الشركة األھلية للكمبيوتر) تجديد وتحديث برمجيات األوراكل(اتفاقية .27

  20/4/2014  األردن/ تلكترونياًاإلالعامة للحاسبات ومع الشركة ) صيانة( اتفاقية .28

  19/8/2014  األردن/ ية بترااألردنمع وكالة األنباء ) تدريب طلبة وتوفير محاضرين(برنامج تعاون .29

  26/8/2014  األردن/ إربدمع شركة كھرباء ) نقل ملكية(اتفاقية .30

  28/8/2014  األردن/ للتدريب والتطوير  SDKمع شركة ) تقديم خدمات(اتفاقية .31

  19/1/2014  األردن /مع استوديو أيمن خليفة للتصوير)تصوير خريجين(اتفاقية.32

  16/2/2014  األردن/ يةاألردنمع شركة الثلج والصوداوالكازوز ) توريد(اتفاقية .33

  13/4/2014  األردن/ مع شركة أكرم عرفات موسى واخوانه) توريد(اتفاقية .34

  13/4/2014  األردن/ مع الشركة الوطنية للدواجن) توريد(اتفاقية .35

  20/7/2014  األردن/ مع شركة أكرم عرفات موسى واخوانه) توريد(اتفاقية .36

  20/7/2014  األردن/ مع شركة الشھد للصناعات الغذائية) توريد(اتفاقية .37

  19/6/2014  األردن/ مع مخبز البيت السعيد) توريد(اتفاقية .38

  17/7/2014  األردن/ عقد إيجار مع السيد محمود المومني.39

  17/7/2014  األردن/ عقد إيجار مع السيد خلدون المومني.40

  1/1/2014  األردن/ إربدمع مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة ) تصريف نفايات صلبة(عقد .41

  
  

  
  :في الدائرة من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

2  5  4  9  1  0  15  36  
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  طـة والتخطيـرة التنميـدائـ
  

    : المھمة الرئيسية

ة، و ةاإلحصائيتتلخص مھامھا في جمع المعلومات  ة المختلف ارير والنشرات  إعدادألنشطة الجامع الدراسات والتق

ل واإلةاإلحصائي اليب العم ة أس راءات اإل، ودراس ي ج ة ف ة واإلداري ائف الفني ا، وتوصيف الوظ ا وتطويرھ ة وتحليلھ داري

في رسم السياسات والخطط  اإلسھام الفاعلالجامعة، وتحديث وتطوير الھيكل التنظيمي للجامعة بوحداتھا المختلفة، وكذلك 

رامج وخطط التطوير اإلداري في قتراح ، واة واإلدارية والفنية ومتابعتھااألكاديميالتنموية التي تتعلق بنشاطات الجامعة  الب

  . الدراسات والتقارير الھادفة لتطويرھا إعدادالجامعة، وتوفير البيانات والمعلومات لفعاليات الجامعة وتحليلھا و

  .قسم الدراسات والمعلومات، قسم التطوير اإلداري، قسم الديوان: وھيرئيسية تضم الدائرة ثالثة أقسام 

  

   :اتنجازالنشاطات واإلأھم 

ة ddp.yu.edu.joالخاص بالدائرة  اإللكترونيتحديث الموقع  .1 ة اإلنجليزي ى اللغ ا ھو  ،وترجمة صفحاته إل وإضافة م

 . جديد ومتعلق بالدائرة وعملھا الروتيني

ة  استقبال .2 ع تقارير الوحدات المختلف ام الرب ر لع ربعو 2013األخي ام  األول ين لل اني لع ى  2014والث ي اشتملت عل الت

 .والنشاطات اتنجازخراجھا في تقرير تفصيلي لمجمل اإلإوتنضيدھا و ونشاطات ھذه الوحدات اتإنجاز جميع

رة  .3 وك للفصل الدراسي  ةاإلحصائيإصدار النش ة اليرم ام لجامع امعي  األولباألرق ام الج ن الع ث  2013/2014م حي

  .الھيئة التدريسية واإلداريين والفنيين والطلبة لمراحل البكالوريوس والدراسات العليا ألعضاءتتضمن إحصائيات 

 .2012/2013لمختلف وحدات الجامعة للعام  اتنجازبأھم النشاطات واإلوطباعة التقرير السنوي  إعداداستكمال  .4

وحدات الجامعة والجامعات الرسمية  جميععلى  2012/2013توزيع التقرير السنوي لجامعة اليرموك للعام الجامعي  .5

 .في المملكة

تقبال .6 ة  اس ات المتعلق بءردود الكلي ية  بالع ي للفصول الدراس يفي  األول 2013/2014الدراس اني والص ه ووالث تبويب

 .ألعضاء ھيئة التدريسواحتساب العبء التدريسي  وتدقيقه

 .ين وتنقيحھا من قبل اللجنة المختصةلإلداريين والفنيدليل وصف الوظائف  االنتھاء من طباعة وتنسيق .7

داد .8 ة  إع الت الخاص ر بالمراس رين غي رّ الالمحاض عغين لمتف ديرھا جمي ا وتص ة لتوقيعھ الھا للرئاس ات وإرس  الكلي

 .ومتابعتھا مع الجھات ذات االختصاص

ام  .9 ع  2014تعديل وتنسيق الھيكل التنظيمي لعدد من دوائر ووحدات الجامعة للع ى موق ا عل ة وتحميلھ بصورتھا النھائي

 . ddp.yu.edu.joالخاص  اإللكترونيالدائرة 

ن  .10 دائرة م ة لل ال االعتيادي ى األعم افة إل دادباإلض الت و إع ائيالمراس دھا اإلحص ديرھا وتوري ا وتص ات وطباعتھ

   .لك عمليات اإلشراف والمتابعةوكذ ،وأرشفتھا
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  : التطلعات المستقبلية

ً  جميعحيث تسعى إلى برمجة  ،تتطلع الدائرة إلى تطوير آلية العمل فيھا ة  ،األعمال المنوطة فيھا آليا ى ني باإلضافة إل

ة إعدادالدائرة  ة المختلف د من الدراسات لنشاطات الجامع راح سبل لتطوير األداء ،المزي ى اقت يم  ،فضالً عن السعي إل وتقي

  .متخّصصين، وتزويد الدائرة بالباحثين الوتفعيل دور الدائرة في التخطيط ،نجازاإل

  

 
  :في الدائرة من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

0  4  0  0  1  0  0  5  
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  ةــؤون القانونيــرة الشــدائ
  

  :المھمة الرئيسية

ھام  ي اإلس دادف ديم اال إع ة، وتق ي الجامع ديالتھا ف ات وتع ة والتعليم وانين واألنظم اريع الق ةمش ارات القانوني ، ستش

  .والمتابعة القضائية لقضايا الجامعة لدى المحاكم، بالتنسيق مع محامي الجامعة

ام  ة أقس دائرة أربع يتضم ال ق : وھ ان التحقي م لج ة، قس م القضايا والمتابع ة، قس ارات القانوني ود واالستش م العق قس

  .واإلجراءات التأديبية، قسم الديوان

  

  : نجازاتالنشاطات واإلأھم 

  العدد  الموضوع  الرقم

  106  )عليھا  ىصفة مدعية ومدع( قضايا الجامعة .1

  70  التبليغات القضائية.2

  98  المشروحات القضائية.3

4.
امالت اإل ة ألمع وم الجامعي ن الرس اء م وفين عف ھداء والمت اء الش بن

  يةاألردنوالمصابين من القوات المسلحة 
512  

  89  معامالت حجز راتب لرواتب العاملين في الجامعة.5

  182  عقود واتفاقيات.6

  194  استشارات قانونية.7

  9  ردود ديوان المظالم إعداد.8

  19  ردود استيضاح لديوان المحاسبة إعداد.9

  30  تدقيق معامالت تعديل اسم في الوثائق الجامعية.10

  

  : التطلعات المستقبلية

عن طريق العمل على إدخال البيانات  ،بدأت الدائرة بنقل عملھا من الطريقة التقليدية اليدوية إلى الطريقة اآللية

  .الالزمة لمجاالت عملھا على النظام المحوسب الجديد

  
  

  :في الدائرة من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

0  2  1  7  0  0  0  10  
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  واإلعالمدائرة العالقات العامة 
 

  :الرئيسيةالمھمة 

ى سمعتھا  ،1976تزامن إنشاء الدائرة مع تأسيس الجامعة عام  حيث تھدف إلى تحقيق رسالة الجامعة والمحافظة عل

 .العالمية المرموقة

  .األقسامفي وتشارك في اللجان المختلفة وتنفذ المھام الموكلة إليھا  ،تتولى الدائرة تقديم المشورة ألصحاب القرار

 .الديوانواألنشطة الجامعية، قسم التصميم، قسم  ستقبالقسم اإلعالم، قسم اال   :أقسام رئيسية وھيتضم الدائرة أربعة 

  

   :اتنجازاإلالنشاطات وأھم 

  واألنشطة الجامعية ستقبالاالقسم . 1

  والزمان المكان  النشاط الرقم
  3/10/2013 جوجل خاصة لطلبة الجامعة  (Google)ورشة عمل لمرشدي .1

2.

وان رز : "محاضرة لمعالي وزير الداخلية السيد حسين المجالي بعن أب
وطني  داخل ال ة عن الظروف األردنالتحديات التي تواجه ال ي الناجم

ة اإل ا ودور الحكوم ة األردنقليمية المحيطة بن وزارة الداخلي ة ب ة ممثل ي
لبية  ا الس في مواجھة ھذه التحديات والتعامل معھا والتخفيف من آثارھ

 "ييناألردنعلى حياة 

نادي خريجي جامعة اليرموك 
بالتعاون مع جامعة اليرموك 

7/10/2013  

3.
ي اإل دريبي ف دبلوم الت امج ال ة برن ن طلب اني م وج الث ريج الف الم تخ ع

 .احة والفنادقوالعالقات العامة والسي
ية األردنمركز الملكة رانيا للدراسات 

  8/10/2013وخدمة المجتمع 
  10/10/2013 إربدمديرية ثقافة  " ھوية وطن"مسرحية بعنوان .4

5.
روع  ن مش ة ع ر  Avempace IIIمحاضرة تعريفي دكتور اوليفي لل

  فاييفر 
10/10/2013  

  تبادل التھاني بمناسبة عيد األضحى المبارك.6
 عالمالعالقات العامة واإلدائرة 

20/10/2013  

 مؤتمر التربية الخاصة وصعوبات التعلم في الوطن العربي .7
  التربية ومركـز النطق والسمع كلية

22-23/10/2013  

  برنامج تدريبي في الكتابة التجارية للعاملين في وكالة الغوث .8
ية األردنمركز الملكة رانيا للدراسات 

  30/10/2013وخدمة المجتمع 

9.
  محاضرة تعريفية عن مركز ايلونويز للبحوث

Illionois Research Center  
   المنسق لبرنامج البحوث الدولية Asghar Mirarefiللدكتور  

31/10/2013  

10.
  " احتمالية وجود الحياة في كواكب أخرى"محاضرة حول 

 للدكتور محمد باسل الطائي 
العلوم ـ قسم الفيزياء  كلية

3/11/2013  
  5/11/2013القانون  كلية " 2012 -1920" ي الحديث األردنندوة بعنوان تاريخ القانون .11
  6/11/2013العلوم  كلية اليوم العلمي للفيزياء الطبية .12

13.
  

  9/11/2013 الحفل الختامي لھيئة األعمال الخيرية

  ي للسياحة والضيافةاألردنالمؤتمر .14
  السياحة والفنادق كلية

10-11/11/2013  

15.

  

  ية لمكافحة التدخيناألردناجتماع اتحاد الجامعات 
  

  عمادة شؤون الطلبة والجمعية
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  والزمان المكان  النشاط الرقم

  سالمي وأدوات التمويل اإل اإلسالميةمؤتمر الصكوك .16
اكيب  كليةنظمته جامعة اليرموك و

  العالمية ووالية باھانغ الماليزية
12-13/11/2013  

  FM 12/11/2013قناة حياة  حفل بمناسبة رأس السنة الھجرية .17
  14/11/2013 "الدورة السابعة"ورشة تدريبية حول جائزة خليفة التربوية .18
  14/11/2013 الحجاوي للھندسة التكنولوجية  كلية/ اليوم العلمي للھندسة الطبية.19
  17/11/2013   عرض للتعريف بجائزة مؤسسة عبدالحميد شومان لدورتھا الحالية.20

21.
ة اليرموك " األردنمناظرات "دوري  ة + بين طلبة جامع ة جامع طلب

 ية األردنالعلوم والتكنولوجيا 

ومشروع دوري   عمادة شؤون الطلبة
)  البعد الرابع( األردنمناظرات 

17/11/2013  

22.
وان  دة بعن د الكالل محاضرة لمعالي وزير التنمية السياسية الدكتور خال

  " األردنواقع وآفاق التجربة الحزبية في "
  قسم العلوم السياسية / اآلداب كلية

18/11/2013  
  18/11/2013  معرض فني للفنان محمد ذيب خنفر .23

 " نسانإكلنا "بعنوان  مبادرة.24
جمعية جنات النعيم الخيرية 

19/11/2013  

 " ياألردنمشروع الصخر الزيتي "محاضرة بعنوان .25
قسم علوم األرض والبيئة / العلوم كلية

19/11/2013  

26.
ان  امساألردنالمھرج ام   ي الخ مو  2013لع بحضور صاحبة الس

 الملكي األميرة بسمة بنت علي المعظمة 

المركز العربي للتراث والثقافة 
والفنون بالتعاون مع جامعة اليرموك 

20/11/2013  
  20/11/2013  محاضرة تعريفية بجائزة الحسن للشباب .27
  20/11/2013  اليوم البيئي لقسم علوم األرض والبيئة .28

29.
ن  الل ب ن ط ي ب ر ترك ي األمي مو الملك احب الس رة لص محاض

وان  عود بعن دالعزيز آل س داء"عب ي الن ون " نلب ي الع ادرات ف مب
 نساني والسعي بالخير اإل

جامعة اليرموك بالتعاون مع المنتدى 
  21/11/2013 إربد/ الثقافي

30.
ي للمھندسين اد المھن ل واالعتم اد المھندسين / عرض نظام التأھي اتح

  الحجاوي للھندسة التكنولوجية  كليةالعرب بالتعاون مع 
  24/11/2013جامعة اليرموك 

31.
  محاضرة حول أھمية القراءة النقدية لألدب

Prof. Zohreh T. Sulivan  
  24/11/2013اآلداب  كلية

  26/11/2013عمادة شؤون الطلبة  معرض الفنان أنور حدادين .32

 " حارس النبوءة"مسرحية بعنوان .33
 إربدمديرية ثقافة / وزارة الثقافة

الفنون  كلية/ بالتعاون مع قسم الدراما
  29/10/2013الجميلة 

  " مناھضة العنف ضد المرأة"مناظرة حول .34
مركز األميرة بسمة لدراسات المرأة 

ية األردنية واللجنة الوطنية األردن
  2/12/2013لشؤون المرأة 

  3/12/2013عمادة شؤون الطلبة   معرض فني تشكيلي لمجموعة من الطالبات الخريجات من الجامعة .35
  5/12/2013عمادة شؤون الطلبة  للطالب محمد العطار " حنا غلطإليش "محاضرة بعنوان .36

37.
المجتمعات المضيفة والمصير : الالجئون في المنطقة العربية"مؤتمر 
امض الل " الغ ن ط ن ب ر الحس ي األمي مو الملك احب الس ة ص برعاي
  المعظم 

مركز دراسات الالجئين والنازحين 
والھجرة القسرية بالتعاون مع برنامج 

  UNDPنمائي األمم المتحدة اإل
10/12/2013  
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  12/12/2013  لطلبة الشعراءشعرية لمجموعة من ا أمسية.38

39.
 ”WeOnCT“اجتماع اللجنة التوجيھية لمشروع البحث 

"Culture in the Mediterranean and Europe-Weaving 
on Common Threads" 

  واألنثروبولوجيااآلثار  كلية
12-13/2013  

 مؤتمر مقاصد الشريعة وتطبيقاتھا المعاصرة .40
 اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية

في جامعة اليرموك وجامعة العلوم 
  23/12/2013-22العالمية  اإلسالمية

41.
  احتفال ديني بمناسبة المولد النبوي الشريف

  
جمعية رعاية الطفل المعاق الخيرية 

15/1/2014  

  دورة تدريبية للعاملين الجدد في دائرة األمن الجامعي.42
ية األردنمركز الملكة رانيا للدراسات 

  19/1/2014وخدمة المجتمع 

  دورة مدربات اللياقة البدنية.43
 كليةالقادة بالتعاون مع  إعدادمركز 

  20/1/2014 –التربية الرياضية 

  احتفال الجامعة بعيد الشجرة.44
دائرة العالقات العامة واالعالم ودائرة 

  21/1/2014الخدمات العامة 

45.
ة للفصل الدراسي  ة الجامع من  2013/2014 األولحفل تخريج طلب

  )35(الدفعة 
  

  "حزمة خريجي اليرموك"ورشة تدريبية بعنوان .46
مركز األميرة بسمة لدراسات المرأة 

  28/1/2014ية األردن

  حفل تكريم المتميزين من خريجي جامعة اليرموك.47
نادي خريجي جامعة اليرموك 

5/2/2014  

  "ية األردنحلقة حوارية حول المحكمة الدستورية .48
برعاية صاحب السمو الملكي األمير 

 كليةنظمتھا  –الحسن بن طالل المعظم 
  )نشاط مبرمج( 11/2/2014القانون 

49.
دكتور  ي  Sebastien Linderمحاضرة لل ا ف حول الدراسات العلي

  فرنسا
13/2/2014  

  17/2/2014العلوم  كلية  (MRI)محاضرة حول التصوير بالرنين المغناطيسي .50

51.
وك  ان اليرم ر مھرج ر عش د  (الخامس اء بالعي ة  52احتف يالد جالل لم

  )الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين المعظم
 20/2/2014- 18عمادة شؤون الطلبة 

  25/2/2014نادي جامعة اليرموك   "نعم للعدالة ال للعنف"محاضرة للقاضي تغريد حكمت بعنوان .52

53.
وان ل بعن ة عم ة : "ورش زة الخلوي ات األجھ وق  –تطبيق ات س متطلب

  العمل
تكنولوجيا المعلومات وعلوم  كلية

  )نشاط مبرمج( 5/3/2014الحاسوب 
  6/3/2014  انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة اليرموك.54

55.
وان ت بعن ر ميلي يد بيت اني الس فير البريط عادة الس رة لس  محاض

  "دور وسائل الصحافة واالعالم في المجتمعات الديمقراطية"
  9/3/2014االعالم  كلية

  تخريج المشاركين في دورة صيانة أجھزة الحاسوب.56
ية األردنمركز الملكة رانيا للدراسات 
  وخدمة المجتمع

10/3/2014  

  جلسة حوارية حول أھمية قطاع الفنادق.57
ية بالتعاون مع األردنجمعية الفنادق 

  11/3/2014السياحة والفنادق  كلية

58.
دي سياسي  رحي كومي وانعرض مس وطن: "بعن امير ال ل " مس تمثي

  فرقة المسرح الجامعي
  11/3/2014عمادة شؤون الطلبة 
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  إربدورشة تدريبية لمشرفي جائزة الحسن في محافظة .59
جائزة الحسن بالتعاون مع عمادة 

  11/4/2014شؤون الطلبة 

60.
ة حول  ا، (دورة تدريبية لموظفي دائرة الخدمات العام اللحوم بأنواعھ

  ...)الغذائية وتصنيفھا، وطرق حفظھاقيمتھا 
11/3/2014  

61.
وان دولي بعن ك ال ة للبن ين : "دراس اواة ب ري للمس يم القط التقي

  "األردن/الجنسين

البنك الدولي بالتعاون مع مركز 
ية األردناألميرة بسمة لدراسات المرأة 

12/3/2014  

  "ية والمشاركة االقتصاديةاألردنالمرأة : " ندوة ومعرض بعنوان.62

نظمھا مركز األميرة بسمة لدراسات 
ية بالتعاون مع جمعية األردنالمرأة 

القضاة والمحامين األمريكيين والوكالة 
  13/3/2014األمريكية للتنمية الدولية 

  )نشاط مبرمج(

  "خواطر مسلم في الغرب: "ندوة بعنوان.63
 اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية

13/3/2014  

  سبوع الفرانكوفونيةأ.64
قسم اللغات الحديثة  –اآلداب  كلية

  بالتعاون مع السفارة الفرنسية
 16-23/3/2014  

  "األردنالفرصة السكانية الحالية في : "ندوة بعنوان.65
اآلداب  كلية –قسم الجغرافيا 

  )نشاط مبرمج( 18/3/2014

66.
وان ة بعن ة حواري وطني:"جلس اء ال ز االنتم دير "  تعزي ا م ارك فيھ ش

  وعميد شؤون الطلبة إربدشرطة 
  18/3/2014عمادة شؤون الطلبة 

  18/3/2014 –العلوم  كلية  محاضرة حول الطاقة المتجددة.67

68.
العقل افتراض : "التربية بعنوان كليةمحاضرة للدكتور سعد العلي من 

  "يجب فحصه
   19/3/2014التربية  كلية

  )نشاط مبرمج(
  19/3/2014التربية الرياضية  كلية  دورة الحكام المستجدين في الريشة الطائرة.69

70.
دروس وعبر : معركة الكرامة"محاضرة للسيد فاضل علي فھيد حول 

  "من بطوالت الجيش العربي
  قسم العلوم السياسية / اآلداب كلية

 20/3/2014الفنون الجميلة  كليةطلبة   "أبجديات حروفية: "معرض فني بعنوان.71

  +)أشارك (ضمن برنامج  مسابقة المناظرات بين طلبة الجامعات.72

صندوق الملك عبدهللا الثاني للتأھيل 
الوظيفي في عمادة شؤون الطلبة 
بالتعاون مع المعھد الديمقراطي 

  23/3/2014الوطني 
  23/3/2014  الفنون الجميلة بعيد األم كليةاحتفال .73

  "المسجد األقصى تحت التھديد: "ندوة بعنوان.74
 اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية

25/3/2014  

  )قصير عمرة( األردنمعرض مشاريع أعمال الترميم االيطالية في .75
بالتعاون  واألنثروبولوجيااآلثار  كلية

  25/2014مع السفارة االيطالية 
  25/3/2014  انتخابات نادي جامعة اليرموك.76

  معرض التراث الوطني للجاليات العربية واألجنبية.77
واألجانب بالتعاون نادي الطلبة العرب 

  30/3/2014مع عمادة شؤون الطلبة 

  احتفاالت جمعية رعاية الطفل المعاق الخيرية.78
بالتعاون مع الجامعة بمناسبة  إربد

  31/3/2014أعياد الوطن 
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79.
ة األ اء جمعي وجيين لق م األردننثروبول ة قس اتذة وطلب ين أس ي

  نثروبولوجيااأل
 واألنثروبولوجيااآلثار  كلية

1/4/2014  

  "خطواة الى المستقبل: "ملتقى بعنوان.80
عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع قادة 

  4/4/2014التنمية المستدامة 

81.
ة ة الجامع رة النشاط الرياضي في / يوم عمل تطوعي لطلب ه دائ نظمت

رة اإل ة ودائ اج والصيانة عمادة شؤون الطلبة ودائرة الخدمات العام نت
  والتدريب في الجامعة

5/4/2014  

  8/4/2014اآلداب  كلية  "قضايا في الترجمة: "ندوة بعنوان.82
  8/4/2014  لقاء األستاذ رئيس الجامعة أعضاء مجلس اتحاد الطلبة.83

  "األردنالدالالت التربوية لحقوق المرأة في "ندوة بعنوان .84
مركز األميرة بسمة لدراسات المرأة 

  8/4/2014ية األردن
  9/4/2014  تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب كليةاليوم العلمي ل.85
  10/4/2014  التربية الرياضية كليةندوة لطلبة الدراسات العليا في .86

87.
رجم  وم المت ي / ياألردني ة ف م الترجم ةقس ع  كلي اون م اآلداب بالتع

  ييناألردنجمعية المترجمين 
14/4/2014  

  15/4/2014التربية الرياضية  كلية  بدء فعاليات دورة اللياقة البدنية.88

  مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للتوحد.89
عمادة شؤون الطلبة ومركز األوج 

  15/4/2014للتوحد واالعاقة العقلية 
  16/4/2014  2+1تخريج طلبة حزمة خريجي اليرموك .90

  ية عبير عيسىاألردنتكريم الفنانة / يوم المسرح العالمي.91
الفنون الجميلة  كليةقسم الدراما في 

21/4/2014  
  22/4/2014التربية  كلية  "أخالقيات الطالب الجامعي: "ندوة بعنوان.92

93.
ن  د أم د عاطف السعودي قائ ا العمي ة حاضر فيھ ل توعوي ة عم ورش

  اقليم الشمال
نظمتھا عمادة شؤون الطلبة 

22/4/2014  

94.
اة  ى حي ا عل أثيره اجتماعي وري وت وء الس ول اللج ة ح ة تلفزيوني حلق

  ياألردنالمواطن 
ي وعمادة شؤون األردنالتلفزيون 

  23/4/2014الطلبة 

95.
ى  ي مبن دجواتر ف ة بري ي جامع ب خريج اح مكت ةافتت اد  كلي االقتص

  والعلوم االدارية
23/4/2014  

  )االتجار بالبشر: (ورشة عمل بعنوان.96

  

تضامن النساء بالتعاون جمعية معھد 
  23/4/2014مع عمادة شؤون الطلبة 

  

97.
دراما  مھرجان الرمثا الدولي الثامن للثقافة والفنون بالتعاون مع قسم ال

  الفنون الجميلة كليةفي 
24/4/2014  

  26/4/2014التربية الرياضية  كلية  ى لرياضة الزعانفاألولالبطولة .98
  27/4/2014  النموذجية وأھاليھميوم طبي مجاني لطلبة المدرسة .99

  "الالجئون والنازحين والتمكين االقتصادي: "ندوة بعنوان.100
مركز دراسات الالجئين والنازحين 

  والھجرة القسرية

101.
وزي  دكتورة س ياحية لل ن الس ات وآداب المھ ول أخالقي رة ح محاض

  بوران
  29/4/2014السياحة والفنادق  كلية

  "كليتي أحلى"مبادرة بعنوان .102
 كليةنظمھا طلبة قسم الجغرافيا في 

  29/4/2014   اآلداب
  30/4/2014عمادة شؤون الطلبة   "صالحيةالحكومات البرلمانية في رؤية جاللة الملك اإل:"ندوة بعنوان.103
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  "قضايا تنموية أردنية: "ندوة بعنوان.104
االقتصاد والعلوم االدارية  كلية

5/5/2014  

  "األردناآلثار الصحية والطبية لالجئين على : "ندوة بعنوان.105
مركز دراسات الالجئين والنازحين 

  5/5/2014والھجرة القسرية 
  6/5/2014  ورشة عمل لفريق مرشدي جوجل من طلبة الجامعة.106

107.
وان دوة بعن ات اإل: "ن يالحري ع العرب ي زمن الربي ة ف اء " عالمي احتف

  باليوم العالمي لحرية الصحافة
  6/5/2014االعالم  كلية

  2014المھرجان التكنولوجي الوطني السابع .108
الحجاوي للھندسة التكنولوجية  كلية

ھيئة األمم المتحدة للمرأة ومركز 
  7/5/2014الملكة رانيا للريادة 

  شاھر المومني. د.تكريم أ.109
نادي خريجي جامعة اليرموك 

8/5/2014  
  13/5/2014الفنون الجميلة  كلية  مھرجان الفلم السينمائي القصير.110

  "األردنالمقدونية الديكابوليسية في "معرض صور .111
اآلثار  كليةالسفارة اليونانية و

  واألنثروبولوجيا
 15/5/2014  

  بمناسبة عيد االستقالل استقبالحفل .112
دائرة العالقات العامة واالعالم 

28/5/2014  

113.
ة األردناللقاء الشبابي لطلبة الجامعات  ى ي اون مع المجلس األعل بالتع

  للشباب
8/6/2014  

114.
ة  2013/2014تخريج طلبة الجامعة للفصل الدراسي الثاني  من الدفع

)35(  
  

  16/6/2014  احتفاالت نادي جامعة اليرموك باألعياد الوطنية.115

  "التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات: "ندوة بعنوان.116
القانون ومركز التحكيم التجاري  كلية

لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
  17/6/2014العربية 

117.
معايير الجودة ومدى مساھمتھا في تطوير الرياضة : "مؤتمر بعنوان

  "العربية
  18/6/2014التربية الرياضية  كلية

118.
احتفاء باألعياد الوطنية ونقل شعلة " مھرجان االستقالل السابع عشر"

  اليرموك
عمادة شؤون الطلبة واتحاد طلبة 

  24/6/2014الجامعة 

  ثنوغرافي اآلثاريمشروع المسح األ.119
 واألنثروبولوجيااآلثار  كلية

25/6/2014  

120.
للدكتور محمد طوالبة من " رحلة الى الدار اآلخرة: "محاضرة بعنوان

  الشريعة كلية
25/6/2014  

  26/6/2014  الكاللدةشارك فيھا معالي المھندس خالد " مبادرة محافظتي".121

  "كيف تستقبل رمضان: "محاضرة بعنوان.122
   اإلسالميةالشريعة والدراسات  كلية

 28/6/2014  
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 :قسم اإلعالم. 2

ة .1 وغرافي( التغطية اإلعالمية لجميع النشاطات والمحاضرات والمؤتمرات في الجامع ة األخبار،تصوير فوت ، )كتاب

 .ةاإللكترونيوفي الصحف اليومية والمواقع  ،اإلخباريةونشرھا على موقع شبكة جامعة اليرموك 

التي تنشر في  من أبناء ومؤسسات المجتمع المحلي للجامعة، ةمتابعة ورصد أية أخبار أو مقاالت أو رسائل موجھ .2

ع  ائل اإلعالم كالصحف المطبوعة والمواق د اإللكترونيوس ا إدارةة، وتزوي ة بھ ة  ،الجامع اه أي زم تج ا يل اذ م التخ

 .موضوعات أو قضايا

ع  إعداد .3 ة والمواق ة اليرموك في الصحف المحلي ار جامع ومي ألخب ةاإللكترونيتقرير ي ى  ،ة اإلخباري ونشرھا عل

ة واإلعالم ،موقع شبكة جامعة اليرموك إخبارية ات العام ا  ،التي تم إنشائھا من قبل دائرة العالق وتحديث محتوياتھ

 .يوميا

 .من نشرة أنباء اليرموك اإلخبارية إعداد) 7(ار إصد .4

ة إعداد .5 ة  ،مجموعة من التقارير الصحفية عن مختلف الوحدات والمراكز في الجامع ونشرھا في الصحف المحلي

 .ةاإللكترونيالمواقع على و

  
  

  :في الدائرة من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

4  1  0  5  1  0  2  13  
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  اللــن بن طــة الحسيــمكتب
  

  :المھمة الرئيسية

ا  ،المعلومات أوعية توفير ل موضوعات البحث والدراسة وأشكالھا، بمختلف أنواعھ ي تمث يالت ة ف وم الجامع ، وتق

اد  يم وإرش ى بتعل ين للوصول إل احثين والدارس ادرالب ة إل مص ات المتخصص دادالمعلوم وثھم ع ي  ،بح رفتھم ف ة مع وتنمي

تھم ة والم، بموضوعات دراس ات الجامعي ع المكتب اون م ي والؤالتع توى المحل ى المس ة عل ات العلمي يسس المي عرب  ، والع

 .لتطوير المعايير المكتبية ورفع مستوى خدمات البحث والتدريس
  

التجليد والترميم والنسخ، قسم الفھرسة والتصنيف والتكشيف، قسم  قسم: عشر قسماً وھي يثنإ) 12(تضم المكتبة   

م  دوريات، قس م ال ة، قس ة والرقمي ة العربي م المكتب ات، قس د البيان م قواع ارة، قس م اإلع المراجع والمجموعات الخاصة، قس

زويد وتنمية المجموعات، قسم المجموعات العامة، قسم الدعم الفني ألنظمة المكتبة، قسم االستقبال وخدمات المكتبة، قسم الت

  .الديوان

  

  :نجازاتالنشاطات واإلأھم 

   المكان  نجازاإل  الرقم

1.
  )553459( األوعية الورقية -1: مقتنيات المكتبة

  كاديميةأ قاعدة بيانات 14ة اإللكترونيالمصادر  -2                     

قسم التزويد وتنمية 
المجموعات، المجموعات 

  الدوريات العامة، المراجع،
  مجلد) 1317(األوعية الورقية  -1: اإلضافات.2

  قواعد بيانات) 2(المصادر الرقمية  -2              
  قسم التزويد
  قسم الدوريات

  مجلد) 4216(فھرسة وتصنيف .3
  مقال من الدوريات) 14293(المعالجة الموضوعية والفنية 

قسم الفھرسة والتصنيف 
  والتكشيف

  قسم التجليد والترميم والنسخ  مجلد) 16485(مجلد، وترميم وصيانة ) 7368(تجليد .4

النص الكامل إ.5 االت المتاحة ب الي المق دوريات ) 148400(جم ال من ال مق
  رسالة جامعية بالنص الكامل) 10076(العربية، و

قسم المكتبة العربية الرقمية، 
  الدوريات

  )105388(عارة الكتب إحركات .6
  )119978(رجاع الكتب إحركات 
  )120(عارة المراجع إحركات 

  )45(حركات حجز الكتب 
  )16(عارة التبادلية حركات اإل

  قسم اإلعارة

  صفحات) 144066(ة اإللكترونيالطباعة .7
  صفحة) 99802(التصوير الفوتوستاتي 

  قسم قواعد البيانات
  قسم التجليد والترميم والنسخ

  قسم التجليد والترميم والنسخ  اً دينار) 1996(ة اإللكترونيالتصوير الفوتوستاتي والطباعة  إيرادات.8

  قسم قواعد البيانات  دنانير) 11705( اإللكترونيالتخزين  إيرادات.9

  وخدمات المكتبة ستقبالقسم اال  دنانير) 13810(شتراكات أفراد المجتمع المحلي ا إيرادات.10

  وخدمات المكتبة ستقبالاالقسم   )99677(عدد الزائرين للمكتبة والصفحة األكترونية .11
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  :التطلعات المستقبلية

  .تنمية المجموعات المختلفة باإلضافة واستبعاد التالف والمكرر .1

 .تيسير وتسھيل الوصول الى أوعية المعلومات من داخل المكتبة وخارجھا لجميع منتسبي الجامعة .2

  .شراء نظام حماية المقتنيات واإلعارة الذاتية .3

 
 

:والحلول المقترحةالمعوقات   

  الحل المقترح  المعوقات

راء  نوية المخصص لش ة الس م الموازن يض حج تخف
  أوعية المعلومات واألجھزة

ة المعلومات  اعتماد تقديرات المكتبة المقترحة لشراء أوعي
  واألجھزة

تناقص عدد الموظفين المتخصصين والمؤھلين بسبب 
  ستقالة او النقلو االأالتقاعد 

  و النقل من دوائر الجامعةأتعويض ھؤالء بالتعيين 

ة أعدد الموظفين من  ع مقارن ات مرتف صحاب اإلعاق
  بالعدد اإلجمالي لموظفي المكتبة

ة  وانين المحلي ايير والق ا يتناسب مع المع دد بم تخفيض الع
  والعالمية

  
  
  
  
  

  :في الدائرة من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  رابعة  ثالثة  ثانية  أولى

4  14  12  22  3  3  6  64  
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ةــرة الھندسيـــالدائ  
   

  : المھمة الرئيسية

اني ھذه وثائق العطاءات لتنفيذ  إعدادو ،تتولى الدائرة الھندسية مھمة التخطيط والتصميم لمباني الجامعة المختلفة المب

ى  ،المختلفة معمارية وإنشائية وميكانيكية وكھربائيةمن خالل التخصصات الھندسية  ة اإلشراف عل وكما تتولى الدائرة عملي

ة الخاصة  ور المالي ع األم دقيق جمي يم وت وم بتنظ ذ وتق ك التنفي اءاتبتل ة  ،العط رارات الصادرة عن لجن دائرة الق ابع ال وتت

اني اظ بالسجالت الخاصة بعطاءات وأمالك وأيضاً اال ،المب ةحتف دريب طالب  ،الجامع دائرة بت وم ال ةوتق الھندسة من  كلي

  .الدائرة أعمالھا من خالل أقسامھاوتنفذ  .على أعمال التصميم والتدريب العملي في مواقع المشاريع كلّھا يةاألردنالجامعات 

ا: وتضم الدائرة أربعة أقسام وھي ارات، قسم التصميم والدراس ة العق اني ومراقب ق والمب ذ، قسم التوثي ت، قسم التنفي

  .وقسم الديوان

  

  : نجازاتالنشاطات واإلأھم 

  الزمان والمكان  نجازاإل  الرقم

  ياألردنتوريد وتركيب أسقف معلقة جبسوم بورد لمركز التصميم .1
3/11/2013  

  ياألردنمركز التصميم 

  توريد وتركيب وتشغيل مكيفات لمركز الحاسب.2
17/12/2013  

  مركز الحاسب

3.
في صيانة العزل المائي لسقف مبنى مركز الحاسب وقاعة االجتماعات 

  الرئاسة
27/10/2013  

  مركز الحاسب والرئاسة

4.
تقديم وعمل تصميم األعمال اإلنشائية والميكانيكية والكھربائية لمبنى 

  توسعة كلية الھندسة
21/3/2014  

  كلية الھندسة التكنولوجية

  لھندسة التكنولوجية في الجامعةالحجاوي لإحالة توسعة كلية .5
4/8/2014  

  كلية الھندسة

  توريد وتركيب أسقف معلقة لمواقع مختلفة في الجامعة.6
20/4/2014  

  مواقع مختلفة في الجامعة

  صيانة مواقع مختلفة داخل حرم الجامعة.7
24/8/2014  

  مواقع مختلفة في الجامعة

  والميكانيكية والكھربائيةاألعمال المدنية / عطاء تصميم مبنى كلية الطب.8
12/9/2013  

  كلية الطب في الجامعة

  داخل حرم الجامعة/ قيد الطرح  وإحالة عطاء مجمع القاعات التدريسية إعداد.9

    .عطاء استثمار المالعب الرياضية.10

    وتصميم وثائق عطاء كلية القانون إعداد.11

12.
وتصميم وثائق عطاء توليد الطاقة الكھربائية بواسطة الخاليا  إعداد

  الشمسية
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  : التطلعات المستقبلية

  .المباشرة بتنفيذ عطاء كلية الطب .1

 .طاء كلية القانونالمباشرة بتنفيذ ع .2

                        .توسعة مبنى كلية التربية .3

 .استثمار محطة محروقات في الجامعة .4

        .أو خط ناقل للمياه خاص بالجامعة ،ارتوازي خاص بالجامعةحفر بئر ماء  .5

 . المباشرة بتنفيذ مشروع توليد الطاقة الكھربائية بواسطة الخاليا الشمسية .6

 .مستشفى للتعليم الجامعي .7

 .فندق سياحي تعليمي .8

  
  : المعوقات والحلول المقترحة

 .حيث تسعى الجامعة إلى توفير التمويل الالزم توفير مصادر التمويل .1

 
  

  :في الدائرة من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

2  3  3  7  0  0  1  16  
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  ةـة والماليـة اإلداريـرة الرقابــدائ
  

  

  :المھمة الرئيسية

ى  ة عل ة بالرقاب دائرة الرئيس ة ال ل مھم راداتتتمث ة إي ا المالي ا وقراراتھ ا وموجوداتھ ة ونفقاتھ ن ،الجامع د م  والتأك

ا ة وممتلكاتھ ة أصول الجامع ذة لحماي ة ،االحتياطات المتخ رارات اإلداري ى الق ة عل ذ                 ،والرقاب ا تصدر وتنف ن أنھ د م والتأك

  .قوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بھاوفق أحكام ال ،بصورة سليمة

  .واحد فقط وھو قسم الديوانيوجد في الدائرة قسم 

  

   :نجازاتاإلالنشاطات و أھم

  .تدقيق قرارات لجان العطاءات ومالحقھا في دائرة العطاءات .1

  .دينار في الدائرة المالية) 500(تدقيق سندات الصرف التي تزيد عن مبلغ  .2

  .بدون راتب ألعضاء الھيئة التدريسية/ نتداباال/ اإلعارة /العلمي تدقيق إجازات التفرغ  .3

  .تدقيق استھالك وحدات الجامعة من ورق التصوير .4

  .ثناء الدوام الرسميأتدقيق المكافآت التي تصرف للعاملين  .5

  .2013/2014 للعام الجامعي التدريس ھيئة تدقيق العبء التدريسي ألعضاء .6

  .ومحاسبي آالت النقدإجراء الجرد المفاجئ على صناديق الدائرة المالية  .7

 .على عھد العاملين في دائرة اإلنتاج والصيانة ئالجرد المفاج .8

  .تدقيق السلف بأنواعھا  .9

  .العاملين جميعنماذج اإلجازات السنوية و االضطرارية بدون راتب ل جميعتدقيق   .10

  .2014لعام  سكن الطالبات إيراداتتدقيق   .11

  .تدقيق قروض الطلبة في عمادة شؤون الطلبة  .12

  .والتدقيق على محاضر لجنة التأمين ،تدقيق نفقات التأمين الصحي  .13

  .تدقيق مشتريات الكتب واإلعارة واإلھداء والغرامات في مكتبة الجامعة  .14

  .الخريجين الذين يدرسون في الجامعة أوائلتدقيق أسس منح   .15

  .معةاألمانات لدى الجا جميعحصر   .16

  .دخار واإلسكان ونھاية الخدمة في الدائرة الماليةق اإليداتدقيق الحسابات الختامية لصن  .17

  .شقق الجامعة المؤجرة للعاملين إيراداتتدقيق   .18

  .تدقيق حسابات صندوق االستثمار  .19

 . تدقيق عقود الصيانة في الجامعة .20

 . تدقيق سلف البحث العلمي والحفريات التي لم تسدد .21

 .ستھالكية وعقود الجمعية مع المستأجرينومراجعة عقود الجامعة مع جمعية الجامعة االتدقيق  .22

 .تدقيق تسديدات قروض الطلبة .23

 .تدقيق الكفاالت بأنواعھا .24

 : الكثير من المواضيع ذات العالقة بنشاطات الجامعة المختلفة وھيدراسات حول  ةكما قامت الدائرة بعد  .25
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 . االتفاقيات المبرمة مع الجامعة ذات األثر المالي جميعدراسة عن  -

 .دراسة كفاية أنظمة السالمة العامة في الجامعة -

املين األردندراسة عن االستشارات التي قدمت لمركز الملكة رانيا للدراسات  - ة المجتمع من الع ية وخدم

 .في الجامعة

 . مرافق الجامعة إيراداتدراسة  -

 . الجامعةونفقات نادي  إيراداتدراسة  -

 .نتاج والصيانة والتدريبإلونفقات قسم المطبعة بدائرة ا إيراداتدراسة  -

 . قسم التغذية/ ونفقات مطاعم الجامعة إيراداتدراسة  -

 . والتكنولوجيا دارةدراسة اتفاقية الجامعة مع كلية عمان لإل -

 . ية وخدمة المجتمعاألردنونفقات مركز الملكة رانيا للدراسات  إيراداتدراسة  -

 .كلية الحجاوي للھندسة التكنولوجية/ ع الريادة األكاديميةمعقود الحاضنات في مج إيراداتدراسة  -

 .تقديم المقترحات اإلدارية والمالية التي تتعلق بسير العمل في الجامعة .26

            

  :التطلعات المستقبلية

ى  ة إل ة والمالي ة اإلداري رة الرقاب ز تطمح دائ ة تعزي ي في الجامع دقيق داخل ائي كوحدة ت ا الوق للوصول في  ،دورھ

امج  عن طريق ،رتقاء بالعمل الرقابي بما ينعكس إيجاباً على مصلحة الجامعةواال ،برامجھا الرقابية إلى األفضل ق برن تطبي

  .بما في ذلك الرقابة الفنية واألداء ،الرقابة الشاملة

            

  :المعوقات والحلول المقترحة

وظيفي ادر ال دائرة نقص في الك ا ال اني منھ ي تع ة  ،من أھم المعوقات الت ـوى  ثالث دائرة ســــ دى ال وفر ل حيث ال يت

املين باإلضافة عليھم مما يشـــــكل عبئاً كبيراً  ،مدققين لتنفيذ خطة عمل الدائرة ة الع اءة وفاعلي ع كف ى رف ، وتسعى الدائرة إل

ي األ وظفين متخصصين ف ا بم ى دعمھ ةإل ال المالي إل ،عم ا الضمانة ل ة، ألنھ ة المالي ز جانب الرقاب ة  دارةلتعزي ا كقيم العلي

   .مضافة تحسن من العمليات اإلدارية والمالية في المؤسسة

  
  

  :في الدائرة من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

3  4  1  0  0  0  0  8  
 
   



  2013/2014التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

      156 
 

  عيـن الجامــرة األمــدائ
  

    : المھمة الرئيسية

ة  آتھاتتولى الدائرة حماية مرافق الجامع ا والمحافظة ومنش ئالّ تتعّرض ،عليھ ال السرقة والتخريب ل وفير  ،ألعم وت

وتنظيم عملية الدخول والخروج للسيارات واألشخاص، واإلشراف على جميع األنشطة التي تقام الطمأنينة للعاملين والطلبة، 

  . في الجامعة

  .قسم السالمة العامة، قسم الحرس الجامعي، قسم األمن الجامعي، قسم الديوان: ھي،تضم الدائرة أربعة أقسام

  

  : نجازاتالنشاطات واإلأھم 

 . لطلبة الجدد والقدامىااإلشراف على عملية قبول وتسجيل  .1

 . من حيث ضبط وتنظيم دخول الخريجين وذويھم ،الجامعةفي اإلشراف على احتفاالت تخريج الطلبة التي تجري  .2

 .إربدحالة إلى المركز الصحي والمستشفيات داخل محافظة  575إسعاف  .3

 .متابعة سالمة أجھزة إنذار الحريقو ،متابعة وصيانة طفايات الحريق .4

  

  : لمستقبليةالتطلعات ا

 .صيانة أسوار الجامعة بطريقة تمنع التسلل من خاللھا إلى الجامعة .1

 . استخدام البطاقة الذكية .2

 .لخإ.. في حال حصول مشاجرة أو عبث أو سرقة ،استحداث قسم في الدائرة يتولى متابعة كاميرات المراقبة .3

  

  : المعوقات والحلول المقترحة

  . تحميه ةعدلي ةمنحه ضابطموظف األمن ال يملك أي سلطة والحل  .1

  .والحل صيانتھا ،ويسھل التسلل منھا إلى الجامعة ،وبعضھا آيل للسقوط ة،أسوار الجامعة شبه بالي .2

  

  
 

  :في الدائرة من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

1  2  22  3  0  1  4  33  

 
  موظف) 151(موظفي األمن الجامعي التابعين لمؤسسة المتقاعدين العسكريين بلغ عدد. 
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  ةــات العامــرة الخدمــدائ
    

  : المھمة الرئيسية

ا تصاالتاإلتقديم خدمات التغذية والنقل و دائقھا ،لطلبة الجامعة والعاملين فيھ ة بح ا  ،والعناي ى نظافتھ والمحافظة عل

 . وذلك بالتنسيق مع الجھات المعنية في الجامعة ،وجمالھا

ة الصحية، : ھي ،وتضم الدائرة سبعة أقسام قسم تنظيف مباني ومرافق الجامعة، قسم تنظيف الحرم الجامعي والخدم

  .، قسم الحركة، قسم الديواناالتصاالتقسم التغذية، قسم الزراعة، قسم 

  

  :نجازاتأھم النشاطات واإل

  األعمال المنجزة  القسم  الرقم

  االتصاالت.1

 .اتفاكس) 110(بلغت عدد الفاكسات المرسلة  -

 .ھواتف) 10( ھاعددو ،نتركم وبرمجتھاإتركيب وصيانة وحدات  -

 ).5(تركيب وصيانة جھاز دجتل عدد  -

ً ھاتف) 27(تركيب خطوط ھاتف جديدة عدد  -  . ا

 ).35(صيانة جميع خطوط الھاتف الحلية عدد  -

 . عطالً ) 15(األعطال وإصالحھا وعددھا صيانة الھواتف وتفقد  -

ً ھاتف) 13(نقل خطوط ھاتف عدد  -  . ا

والمكالمات  ،مكالمة) 167522(وعددھا  ،استقبال مكالمات ھاتف عبر المقسم -

 . مكالمة) 94642(الصادرة عبر المقسم 

 ).4(تركيب خطوط ألجھزة الفاكس وصيانتھا  -

 ).9(تركيب خطوط جديدة على التوازن  -

  ).2(ل داخليه بسعات وأطوال مختلفة تمديد كواب -

  التغذية.2

 . ديناراً ) 42549.030(بلغت اإليرادات من الندوات والمؤتمرات مبلغ  -

 .ديناراً ) 214541.915(بلغت مبيعات كاونتر التغذية  -

تدريب طلبة كلية السياحة والتدريب المھني ومدرسة علي خلقي الشرايري  -
 . طالب) 100(

 . ديناراً ) 8432(بلغت إيرادات الحفالت الخاصة والتواصي  -

  .ديناراً ) 36711.410(بلغت مبيعات مقصف المدرسة النموذجية  -

  الحركة.3

 . اًطلب) 1188(بلغت عدد طلبات الحركة  -

ً لت) 350(بلغ غيار زيت المركبات  -  .ا

 ).4(وفالتر مكيف ) 27(تبديل فالتر زيت وھواء للمركبات  -

 ).85(وتبديل قطع مختلفة للمركبات تّم تركيب  -

 ).1(تّم عمل أفرھول عدد  -

 90، مصروف بنزين أوكتان اً لتر) 5570( 95وكتان أبلغ مصروف بنزين  -

، ومصروف سوالر اً لتر) 14743(، ومصروف سوالر المركبات اً لتر) 4154(

 . اً لتر) 1020(، ومصروف كاز اً لتر) 468000(للتدفئة 

 . طن )650(تصريف نفايات صلبة  -

 . مختلف القياسات) 12(تركيب إطارات كاوتشوك  -
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  .3م) 360(بالماء بـ ) شقق الضيافة وسكن الطالبات(تّم تزويد موافق الجامعة  -

4.
تنظيف مباني 
  الجامعة

  .......)مكاتب، قاعات، مختبرات، مطالع أدراج(تنظيف جميع مباني الجامعة  -

5.
تنظيف الحرم 
  الجامعي

وتجميع النفايات من مرافق  ،الجامعة وحدائق الجامعةتنظيف شوارع وساحات  -
ً طنّ ) 140(الجامعة إلى الحاويات   . ا

وسجاد شقق الضيافة وسكن الطالبات ومكاتب أعضاء ) 1450(غسيل موكيت  -

 .2م) 1250(ھيئة التدريس والموظفين بحوالي 

 .2م)1050(جلي بالط أرضيات  -

 . تنظيف زجاج لجميع مباني الجامعة -

مكافحة القوارض والحشرات داخل الحرم الجامعي وإسكان العاملين وسكن  -
  . الطالبات

  الزراعة .6

. تعشيب جميع األحواض في الجامعة -
 . شجرة زيتون رومي) 30(زراعة  -

ً قالب) 15(نقل تراب من خارج الجامعة إلى داخلھا بما يقارب  -  . ا

 . رش وتسميد مسطحات النجيل -

 . سقاية األحواض والمسطحات واألشجار ونباتات الزينة -

 . تقليم أشجار الزيتون في الجامعة مع مديرية زراعة إربد -

 .حراثة أرض الجامعة بالكامل أكثر من مرة -
جرة - د الش ال بعي ر ،االحتف اح والس رز والتف جار الك ة أش امودي  ووزراع الع

 . والزيتون

  .ةنبت) 8000(بالنباتات الحولية بما يقارب زراعة الجزر واألحواض في الجامعة  -

  

  .دنانير) 468805(بلغت قيمة استثمار األكشاك والمقاصف * 
  
  

  :في الدائرة من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

5  9  12  6  0  4  230  266  
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  وازمــرة اللـــدائ
  

  : المھمة الرئيسية

تعمل   .، وتضم في ھيكلھـا التنظيمي ستـة أقسـام ولجنـة مشتريات1991أنشئت دائـرة اللـوازم كوحـدة مستقلـة عـام 

ى  أمين عل دائرة بالت وم ال ا تق ـة من خالل الشراء، كم ة للجامع ـة المطلوب ـات ذات العالق واد والخدم الدائـرة علـى توفيـر الم

ـة من المصادر وومتابعة عقود الصيانة المبرمـة مـع الشركات،  ،ممتلكات الجامعة ـة للجامع وازم المطلوب ـر الل تتولـى توفي

 .وتعمـل علـى تسلـم اللـوازم وترميزھـا وتخزينھـا وصرفھـا ومراقبتھـا السلعيـة ،المحليـة والخارجيـة

ديوان ود، قسم المستودعات، قسم الرقابة،، قسم المشتريات، قسم العققسم العھدة: ستة أقسام وھيتضم الدائرة   قسم ال

  .باإلضافة إلى لجنة المشتريات

  

   :اتنجازالنشاطات واإلأھم 

  العـــــدد  نوع المستند والوثيقة  الرقم

  6028  طلبات لـــــوازم.1
  79  إشعار شطب من المستودع.2
  5675  مستند إخـــراج .3
  2841  مستند تحويــــل.4
  112  العھدةمستنـــد شطب من .5
  2064  مستند إدخــال.6
  1644  مستند إرجاع.7
  1828  إشعار إرجاع.8
  10  إشعار إضافة للمستودع.9

  29  مستند إضافة للمستودع.10
  697  مستند شطب من المستودع.11
  2553  البريد الصادر.12
  3415  البريد الـوارد.13
  160  مستند شطب من عھدة العاملين.14
  1415  طلب شراء.15
  1526  طلب توريد.16
  89  قرار شراء.17
  2049  ضبط تسلم لوازم.18
  25  عقــود صيانـــــة.19
  120  أعطال آالت التصوير.20
  941  تنجيد كراسي مختلفـة.21

  .صيانة برادي قماش مختلفة وتركيب جسور برادي للقاعات والمكاتب وشقق الضيافة .22

  .صيانة برادي وكراسي وأرضيات بعض الحافالت .23

  .الخاصة بالبرادي والموكيت والتنجيدالكشف على طلبات اللوازم  .24

  .جرد عھد العاملين في بعض وحدات الجامعة .25

ً تحديث ونقل عھد العاملين  .26   .إلكترونيا

  التامين على /التخليص على البضائع/عقود الصيانة/طلبات الشراء/قرارات الشراء /العطاءات(متابعة  .27

  ).الممتلكات والموجودات واالليات .28
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  ).النقل لمختلف وحدات الجامعة/الترحيل/اللوازمرجاع إ(صرف اللوازم  .29

  ).الخ........تالفاإل/فتح المكاتب/االستالم/الجرد/البيع/الفنية(المشاركة في اللجان  .30

  .شعاراتحفظ الوثائق والمستندات واإل .31

    
  

  : التطلعات المستقبلية

ـا وير عملھ ى تط ـرة إل عى الدائ ـا ،تس ديث برامجھ ـن ،وتح اءة العاملي ع كف دورات  ،ورف ـم بال الل مشاركتھ ن خ م

 .التدريبيـة

  

  
  :في الدائرة من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

3  3  11  14  2  4  11  48  
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  دائرة العطاءات
  

  : المھمة الرئيسية

ي  وازم الت ع الل ة تتولى علملية طرح العطاءات لجمي ا الجامع ة، (تحتاجھ ة وزجاجي واد كيميائي دات، وم زة، ومع أجھ

  .وضمن الصالحيات المحددة للجنة العطاءات المركزية) وقرطاسية، وأثاث، ومواد صيانة، وأية مواد أخرى

  .قسم الدراسات والمواصفات، قسم اإلحاالت: ھما، تضم الدائرة قسمين

  

   :اتنجازالنشاطات واإلأھم 

  قيمة اإلحالة  النسبة المئوية   المجموعة

  978451  %17  األجھزة العلمية

  496624  %9  ستثماراال

  1953413  %34  اللوازم

  348224  %6  التغذية

  1961800  %34  األشغال

  5738512  %100  المجموع

 

  

 
 

  :في الدائرة من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

0  4  1  3  0  0  0  8  
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  والصيانة والتدريب اإلنتاجدائرة 
 

    : الرئيسيةالمھمة 

ي  دمات الت تمرارية الخ ة لضمان اس ال الصيانة المختلف ام بأعم ة، والقي ا الجامع ي تحتاجھ وازم الت تصنيع بعض الل

  . تقدمھا الجامعة، ودراسة سبل تخفيض تكاليف ھذه الخدمات بالتنسيق مع الجھات المعنية فيھا

دائرة  م ال عةوتض ام تس ي، أقس م : ھ ادن، قس زة والمع م األجھ ارة، قس م النج ة، قس ال المدني م األعم ك قس الميكاني

  .المطبعة، وقسم الديوانقسم  تشكيل المعادن،قسم التدريب، قسم والكھرباء، 

  

   :اتنجازالنشاطات واإلأھم 

  :األعمال اإلنتاجية :أوالً 

  -:أعمال إنتاجية لمختلف مباني كليات ودوائر الجامعة ومنھا على سبيل المثال ال الحصر إنجازتم 

ة  .1 ة  –االقتصاد (تنفيذ مظالت قرميدية في مواقع مختلفة من الجامع اء  –اآلداب  –الروضة  –شؤون الطلب  –الكيمي

 ).الفنون

 .وكلية الحجاوي للھندسة التكنولوجيةتأھيل وتجھيز مختبرات لكليات العلوم والطب والصيدلة  .2

 .العلوم وتجھيزھا بالمقاعد الدراسية كليةتأھيل قاعات تدريسية ب .3

 .التربية الرياضية وتجھيزھا بالمقاعد الدراسية كليةتأھيل قاعات دراسية ب .4

 .تأھيل  مكاتب في كليتي الشريعة والعلوم .5

رات  .6 اث لمختب ةتصنيع أث ةالطب والصيدلة  كلي ة التكنولوجي اوي للھندس ة الحج اوالت،  وكلي ال ط بيل المث ى س عل

 .الخ...كراسي ستول 

 .لكلية الحجاوي للھندسة التكنولوجيةتأھيل مختبرات الرسم الھندسي  .7

 ).ةوزبدالسكن الجنوبي (سكانات الجامعة إتأھيل شقق  .8

 .تأھيل شبكات صرف صحي لمرافق الجامعة المختلفة .9

 .الحجاوي للھندسة التكنولوجية كليةفك وتركيب حواجز وتلبيس جدران في  .10

 .عمل صيانة لجميع البويلرات في مرافق الجامعة المختلفة .11

 .)شؤون الطلبة والموارد البشرية(سكانات الجامعة في العقبة والسكن الجنوبي إل أثاثتصنيع  .12

 .قسم المطبعة/ اإلنتاجتأھيل مكاتب في دائرة  .13

 .تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية في مرافق الجامعة المختلفة .14

 .البصمة في بعض مرافق الجامعة أجھزةتركيب  .15

 .شو في مرافق الجامعة المختلفة تصنيع وتركيب وتوصيل قواعد داتا .16

 .وكراسي ستول ومقاعد دراسية فوتيهتصنيع كراسي حدائق وكراسي  .17

 .وقواطع لمواقع مختلفة في الجامعة أبوابتصنيع  .18

 .عمل تمديدات كھربائية لمختبرات مختلفة في مرافق الجامعة .19

 .الجامعة المختلفة ات ماء لمرافقتعديل مسارات لشبكات المياه الرئيسية وتركيب محابس وخزان .20

 .لمرافق الجامعة المختلفة) لخإ........، استيجات إعالنيةطاوالت، خزائن، أرفف، لوحات ( أثاثتصنيع  .21
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  .متفرقة إنتاجيةأعمال  .22

  .اً دينار) 337757(وبلغت التكلفة اإلجمالية لھذه األعمال 

  

  :انتاج المطبعة :ثانياً 

والمجتمع  ،يةاألردنوجامعة العلوم والتكنواوجيا  ،مطبوعات وتصاميم لمختلف كليات الجامعة إنجازقامت المطبعة ب

ادة البحث العلمي،  ،المحلي ات، بوسترات، مجالت عم ات، ملف اتر امتحان ال ال الحصر ورق مروس، دف وعلى سبيل المث

ة  مجلة اتحاد الجامعات العربية، أعمال المؤتمرات، نشرة األنباء، تجليد كتب، نماذج مختلفة وسجالت عالمات وبلغت التكلف

  .اً دينار) 102192(اإلجمالية لھذه األعمال 

  

  :أعمال الصيانة :ثالثاً 

  .اً دينار) 374219(ھا إنجازطلب صيانة بلغت تكلفة ) 7115(تم التعامل مع 

  

  :التدريب :رابعاً 

الفنون الجميلة  كليةو ،على مساق المشاغل الھندسيةالتكنولوجية طالباً من كليتي الحجاوي للھندسة ) 825(تم تدريب 

  .اً دينار) 52769(وبلغت التكلفة اإلجمالية  ،على مساقات التصميم

  

  .ديناراً  )866937(وبذلك يكون إجمالي تكلفة األعمال المنفذة وخالل الفترة المبينة أعاله 
  

 

  :في الدائرة من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

5  10  7  14  0  2  75  113  
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  الرابعالباب 
  المراكـــــز العلميـــــــة
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  اتــب والمعلومــــز الحاســــمرك
  

   :المھمة الرئيسية

 :ليتولى مھمة تقديم الخدمات التالية 1979مركز الحاسب والمعلومات عام  ئأنش

 وإدامتھا وتطويرھا لتلبي احتياجات العمل ،برمجة أنظمة المعلومات الحاسوبية لوحدات الجامعة المختلفة. 

  ة ة وتطوير البواب ة (Portal) ةاإللكترونيإدام ة ،للجامع ع الجامع دخول لمواق ة ال كل بواب ي تُش  (Web Sites) الت

 .المتعددة (E-Services) ةاإللكترونيوللخدمات 

  وتحديثھا وتطويرھا بشكل دائم ،الرئيسيةتشغيل وإدامة أجھزة الخوادم الرئيسية ووحدات تخزين بيانات الجامعة. 

 تقديم خدمات الدعم الفني إلدامة عمل أجھزة الحواسيب الشخصية وتوابعھا. 

 ة بكة الجامع ة ش غيل وإدام ة  ،تش وفير خدم توت دريس   اإلنترن ة الت ة ومكاتب أعضاء ھيئ رات الجامع ع مختب لجمي

  .والموظفين

  ول ي حق ارات ف دريب واالستش دمات الت ديم خ اتتق بات والمعلوم ة الحاس ا  ،أنظم ة راني ز الملك ع مرك يق م بالتنس

 .ية وخدمة المجتمعاألردنللدراسات 

 احتضان مركز امتحانات الرخصة الدولية في استخدام الحاسوب (ICDL) المعتمد من اليونسكو. 

زة  ة الحاسوبية، وأجھ دات الشبكات، ويقوم مركز الحاسب بشكل دائم ومستمر بوضع المواصفات الفنية لألنظم ومع

ة ا المختلف ا وملحقاتھ زة الحواسيب الشخصية وتوابعھ ات وأجھ ات والتطبيق دات  ،والبرمجي ال وح ة أعم ا طبيع ي تتطلبھ الت

ة ة المختلف ق الجامع ة . ومراف ة ولجن ة العطاءات المركزي ة عن لجن ة المنبثق ي اللجان الفني ي المركز ف املون ف ويشارك الع

 .التابعة لدائرة اللوازم لدراسة عروض شراء تلك األنظمة والبرمجيات واألجھزة والمعدات المشتريات

ة، قسم األكاديميقسم البرمجة : يھ، امسيضم المركز ستة أق ات، قسم  إدارةة، قسم البرمجة اإلداري ة المعلوم أنظم

 .قسم الديوان، ضبط الجودة، قسم أنظمة الحاسوب والشبكات

  

    :اتنجازالنشاطات واإلأھم 

ا من خالل  .1 ات الدراسات العلي ديم طلب امج تق تتطوير وتشغيل برن ه  اإلنترن م من خالل ذي ت تقبالال ارب  اس ا يق م

ي ) 2700( ل الدراس ب للفص ع  األولطل ه م ب ) 1000(مقارن ل لطل بقهاألّول  لفص ذي س ام ال ن الع                        م

)7- 10/2013.( 

ائف  .2 ات الوظ ديم طلب امج تق غيل برن وير وتش الل األكاديميتط ن خ ة م ي الجامع ة ف ة والفني تة واإلداري        اإلنترن

)7- 10/2013.( 

 ).10/2013 -7(لدائرة الشؤون القانونية ) DMS(الوثائق  إدارةتشغيل برنامج نظام  .3

ع السابق/ تطوير وتشغيل موقع جديد لقسم المشتريات .4 نھم من  ؛دائرة اللوازم بمزايا ومرونة أفضل من الموق لتمكي

 ).10/2013 -7(اإلعالن عن المشتريات 

ابقتطوير وتشغيل موقع جديد لدائرة العطاءات بمزا .5 ع الس نھم من اإلعالن عن  ؛يا ومرونة أفضل من الموق لتمكي

 ).10/2013 -7(العطاءات 



  2013/2014التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

      168 
 

دائرة الموارد البشرية لتحديث بيانات الشبكة الطبية المعتمدة من / مين الصحيأتطوير وتشغيل موقع جديد لقسم الت .6

 ).10/2013 -7(مين الصحي أتونشر اإلعالنات الخاصة بالقسم من قبل الكادر المعني في قسم ال ،قبل الجامعة

نابل(السابقة من كتاب خريجي جامعة اليرموك  عدادنشر اإل .7 ى اً عدد) 12(المنشورة  عدادحيث بلغت اإل) الس  حتّ

ً  عدادوسيتم نشر اإل ،تاريخه  ).10/2013 -7(بالتعاون مع دائرة المكتبة  األخرى تباعا

اون مع شركة ) sesmail.yu.edu.jo@(لكتروني لكل طالب في الجامعة بمسمى إنشاء بريد إ .8 اة بالتع مدى الحي

يم  ه وربطه مع نظام التعل تفادة من دة، واالس يجوجل وبمزايا وتطبيقات عدي بحيث أصبح ) Moodle( اإللكترون

د درس أن يرسل بري ل م ان ك ً لكترونيإ اً بامك اقه ب ا ي مس ة ف ع الطلب طإلجمي د فق د. جراء واح ذا البري يح ھ ا يت   كم

ة بللجامعة ممث ات إل داء الكلي ا وعم ديرينم اة ورؤساء األقساألكاديميدارتھ ين  والم ة التواصلإاإلداري كل  ؛مكاني

 ).10/2013(حسب صالحياته بكل يسر وسھولة 

ول ،تطوير وتشغيل نظام اللوازم باستخدام تقنية أوراكل .9 ة كوب ديم باستخدام تقني داًء  ،بدالً من النظام الق ه ابت وتفعيل

نه أصبح أوالذي يغطي ويضبط جميع أعمال دائرة اللوازم بطريقة دقيقة وصحيحة، باإلضافة إلى  2/1/2014من 

د ى النظام الجدي تقبلية عل ة أو مس ة أوراكل في  ؛باإلمكان تلبية أية احتياجات إضافية حالي رات في تقني لوجود خب

ولعلى عكس تقنية ك(مركز الحاسب والمعلومات  اً أ، و)وب ة األخرى، علم ة الجامع رتبط ومتكامل مع أنظم ه م ن

 ).1/2014(ألف دينار أردني ) 80(ن حاولت شراء مثل ھذا البرنامج بتكلفة تقارب أسبق الجامعة  بأنّ 

رعيين  .10 ل النظامين الف ي بتفعي الي الكل ات(تطوير وتشغيل ما يزيد على نصف النظام الم ة، النفق باستخدام ) الموازن

ن تقني داًء م ه ابت ل وتفعيل مين بطريق 2/1/2014ة أوراك ذين القس ال ھ ع أعم ذي يغطي ويضبط جمي  ةدقيق ةوال

دأوصحيحة، باإلضافة إلى  ى النظام الجدي تقبلية عل ة أو مس ة احتياجات إضافية حالي ة أي ان تلبي ه أصبح باإلمك   ؛ن

ول على عكس(لوجود خبرات في تقنية أوراكل في مركز الحاسب والمعلومات  رتبط ومتكامل أ، و)تقنية كوب ه م ن

ـ أسبق الجامعة مع أنظمة الجامعة األخرى علماً بأن  در ب ي  يق الي كل ار) 160(ن حاولت شراء نظام م  ،ألف دين

 ).1/2014) (الموازنة والنفقات(ن يألف دينار لھذين النظامين الفرعي) 80(وبتكلفة تقارب 

ى أجور اإل ،برمجة نظام اإلسكان .11 ي طرأت عل رات الت ةليلبي التغي ات  ،سكانات في الجامع ديزل والنفق ات ال ونفق

 ).1/2014(األخرى، وتنفيذ التعديالت التي حصلت على عالوات المھنيين على نظام الرواتب 

اج ) 3(عقد  .12 ـ ) +A(دورات صيانة أجھزة حاسوب ونظم التشغيل حسب منھ دولي ل ً موظف) 51(ال من  ةوموظف ا

 ).2/2014(فنيين والمعنيين في الجامعة ال

ة  ،للطلبة بالتعاون مع شركة جوجل اإللكترونيالبريد  إعدادزيادة  .13 ألف  26حيث بلغت الحسابات المستخدمة الفعال

 :يلي جراء ماإ، و)1/2014 – 10/2013(لكتروني إبريد 

  دھم ) ، الثاني، النھائياألول(إرسال عالمات االمتحانات ى بري ة عل يللطلب ائي، حيث  اإللكترون بشكل تلق

 .رسالة تحتوي النتيجة النھائية للمساقات /عالمة) 186000(تم إرسال 

  اإللكترونيإرسال مواعيد االمتحانات المحوسبة للطلبة على بريدھم. 

  اإللكترونيإرسال جميع إعالنات الجامعة الخاصة بالطلبة على بريدھم. 

  على ھواتف الطلبة الخلوية اإللكترونيإتاحة خدمة البريد. 

  للطلبة اإللكترونيعلى حسابات البريد  األقسامإتاحة التعاميم حسب البرنامج أو الكليات أو. 

 يعملية الربط مابين نظام التعليم  إنجاز دھم  اإللكترون ابات بري ة وحس يونظام معلومات الطلب  ،اإللكترون

 %.100 اً بنسبةمؤتمت اإللكترونيليصبح نظام التعليم 
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 إنشاء فريق مرشدي جوجل من طلبة الجامعة، لتقديم المساعدة ونشر التوعية فيما يتعلق بتطبيقات جوجل، 

 .  للطلبة اإللكترونيوأھمھا البريد 

  ة) 20(عقد ما يقارب ات الجامع د  ،ورشة عمل في كلي ات جوجل والبري يللتعريف بتطبيق من  اإللكترون

 .قبل فريق مرشدي جوجل

  ل اء دلي يح كيفيإنش ة لتوض تخدم للطلب تخدام  ةمس جيل باس ل) SIS(التس دي جوج ق مرش ل فري ن قب  ،م

 .اإللكترونيوتوزيعه على حسابات بريد الطلبة 

 ألداء التدريسي  ةإنشاء دليل مستخدم للطلبة لتوضيح كيفي دريس من  ألعضاءإجراء تقييم الطلبة ل ة الت ھيئ

 .اإللكترونيوتوزيعه على حسابات بريد الطلبة  ،قبل فريق مرشدي جوجل

  د دخول للبري ط ال يرب ة  اإللكترون ات الطلب ام معلوم الل نظ ن خ جيل(م ام التس ة ) SIS) (نظ دون الحاج

ى نظام  ،اإللكترونيإلدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للبريد  ) SIS(واالكتفاء من التثبت من دخوله عل

  .)Single Sign On(دون التثبت منه مره ثانية 

 ).11/2013(ة ممتازة عليّ اثبت فأبرمجة التسجيل والسحب واإلضافة على نظام الشرائح الحصري الجديد الذي  .14

ا(تطوير وتشغيل برنامجي  .15 ة لجان مناقشة رسائل الدراسات العلي امج متابع ا و برن ول الدراسات العلي ) طلبات قب

 ).12/2013(إدارياً ومالياً 

د من  .16 ل العدي ادم االفتراضية نق زة الخ ة عمل ) Virtual Servers(أجھ وفير بيئ ى أخرى لت زة خوادم إل من أجھ

 .)Redundancy Environment ) (2/2014(ه لھذه الخوادميإضاف

  .)3/2014(ية وخدمة المجتمعاألردنللدراسات  تطوير نظام معلومات مركز الملكة رانيا .17

  ).3/2014(الخاص بالمركز  اإللكترونيتشغيل نظام التعلم  لىإإضافة  ،تطوير نظام معلومات مركز اللغات .18

  ) .3/2014(تطوير نظام معلومات المرافق االستثمارية  .19

امج إل .20 دريس تطوير برن ة الت ع أعضاء ھيئ ى مواق ة عل ات الترقي دة لغاي ر المعتم ة غي ة المجالت العلمي دخال قائم

)3/2014.( 

ة الخدمات  .21 ى بواب دخول عل د ونياإللكترتغيير آلية ال اد حساب البري املين باعتم ية للع تغناء عن  ،اإللكترون واالس

 ).EMP) (3/2014(حسابات 

 ).3/2014( اإلنترنتتطوير برنامج تقديم طلبات االبتعاث من خالل  .22

ة اإل .23 اتبرمج راء الفصلي لغاي د إ: ج اء البري ينش ى  اإللكترون ولين ال ة المح ات الطلب ل بيان دد، وترحي ة الج للطلب

دة، و ةإالتخصصات الجدي وا الجامع ذين ترك ة ال ابات الطلب اء حس و ،لغ ذين يقوم تثناء الخريجين ال باستخدام  نباس

 ).3/2014(البريد 

 ).6/2014(للطلبة على موقع الجامعة  Google اإللكترونياستخدام البريد  رشاداتإإضافة  .24

 ).7/2014(غيل برنامج تقديم طلبات االلتحاق ببرامج البكالويوس الموازي والدولي وأبناء العاملين تطوير وتش .25

دورات واال .26 ذ ال ة تنفي ة والدولي ات المحلي ة متحان ا للدراسات التالي ة راني ة األردنبالتنسيق مع مركز الملك ة وخدم ي

  :ومركز الجودة وتطوير أعضاء ھئية التدريس ،المجتمع

  رخصة قيادة الحاسوب الدولية"دورات) "ICDL (للمجتمع المحلي. 

  في الجامعة الديوانللعاملين في أقسام " ةاإللكترونياألرشفة "دورات. 

  اإللكترونيواستخدام مواقع التعليم  إدارةدورات )E-Learning Web Sites.( 
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  الھيئة التدريسية  ألعضاء اإللكترونيواستخدام الموقع  إدارةورشات)Faculty Web Sites.( 

  الرخصة الدولية في قيادة الحاسوب"امتحانات) "ICDL ( ً  .أسبوعيا

  

  :التطلعات المستقبلية

  .من تقنية كوبول الحالية بدالً ) Oracle(بتقنية المالية الدائرة / الصناديق الخاصة يراداتتطوير نظامي اإل .1

ولين : مراجعة وتحسين عمل البرامج الفرعية التالية في نظام معلومات الطلبة .2 ة المقب برنامج الحزم الدراسية للطلب

اھرة  الجدد، برنامج قبض الرسوم الجامعية من خالل الدائرة المالية، برنامج قبض الرسوم من خالل فروع بنك الق

 .لنظامجراءات األمنية والوظيفية على اضافة بعض اإلإعمان، 

 .على جميع األنظمة المحوسبة) Single Sign on(توحيد دخول العامل بحساب واحد فقط  .3

 .لتلبية متطلبات واحتياجات دائرة المكتبة نظام المكتبة العربية الرقميةشراء وتشغيل برنامج  .4

 .عمادة البحث العلمي والدراسات العليا وموقع دائرة التنمية والتخطيطقع اتطوير وتحديث مو .5

ة االفتراضية  .6 اطي لخوادم األنظم دة ) Virtual Servers(تشغيل أجھزة خوادم رئيسية لغايات النسخ االحتي العدي

 ).مكتبة الحسين بن طالل(خارج مركز الحاسب 

ط الشبكات الرئيسة  .7 زة رب ة ) Core Switchs(تحديث أجھ لتصبح من صنف واحد ) L2 Switchs(والفرعي

ً والمراقبة ا دارةوبميزات اإل  .من شبكة الجامعة الحالية% 75ولتتكامل مع أكثر من  ،لمركزية واألكثر أمانا

ة مرور  ،باستخدام اسم مستخدم واحد ،شراء أو تطوير نظام الدخول المركزي على شبكة الجامعة الالسلكية .8 وكلم

 .وفقاً للمعايير العالمية المتبعة في ھذا المجال ،واحدة

  

  
  :المعوقات والحلول المقترحة

  .نقص في بعض الكفاءات الفنية المختصة :المعوق

اليين :الحل ل الموظفين الح دريب وتأھي ة المتخصصة إب ؛توظيف الكفاءات الفنية المختصة أو ت دورات الفني اقھم بال لح

  .هوخارج األردنّ داخل 

 

  :في المركز من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

1  8  9  26  0  1  5  50  
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  ـز اللغــــاتـمركـ
    

  :المھمة الرئيسية

يقوم المركز من وھو وحدة أكاديمية مستقلة مرتبطة برئاسة الجامعة،  ،1979أنشئ المركز بإرادة ملكية سامية سنة 

) 101 ز.ل و 099ز.ل( نجليزيةاإل اللغة مساقات خالل أعضاء ھيئة تدريس من حملة الماجستير والدكتوراه بتدريس

متخصصين في تدريس اللغة اإلنجليزية ويوجد  ،للجامعة إجبارية متطلبات) 101 ع و 099 ع( العربية اللغة ومساقات

  .ويضم المركز قسماً واحداً فقط وھو قسم الديوان ،واللغة العربية للناطقين بغيرھا

  

   :نجازاتالنشاطات واإلأھم 

 الزمان والمكان نجازاإل الرقم

1.
وطني ان ال د االمتح الي /عق يم الع ل(وزارة التعل ات ) التوف ز اللغ ي مرك ف

 طالبا) 7.483(حيث بلغ عددھم  ،واإلشراف عليه

خالل العام الجامعي 

مركز اللغات 2013/2014

2.
واإلشراف ) ILETS(إبرام اتفاقية مع المجلس الثقافي البريطاني لعقد امتحان 

 عليه
 مركز اللغات /2014

 مركز اللغات /2014 )101ز .ل   و 099ز .ل( نجليزية تشكيل لجان تأليف كتب لمساقات اللغة اإل.3

4.
داد ة واإل إع ين العربي ي اللغت تجدين ف ة المس ات المستوى للطلب ة امتحان نجليزي

 وحوسبتھا

بداية كل فصل دراسي في 

 الخوارزمي

5.
ة  ات أمريكي ع جامع ا م اطقين بغيرھ ة للن ة العربي د دورات اللغ ا، (عق فرجيني

 .والماليزية والصينية وغيرھا) كوكوشيكان(، اليابانية )CETوست فرجينيا، 
 مركز اللغات

6.
ة اإل اقات اللغ ة طرح مس ا كمتطلب ) استدراكية(نجليزي ة الدراسات العلي لطلب

 )ا403ز .ا و ل402ز .ل(نجليزية إلغة 
 مركز اللغات

  مركز اللغات DELFعقد امتحان الكفاءة الفرنسية .7
 

    

  :تطلعــات مستقبليــة

  .التدريسية والقاعات المركز في المختبرات عدد زيادة .1

الم مختلف من جامعات مع االتفاقيات من المزيد وعقد ،بغيرھا للناطقين العربية اللغة برامج تطوير .2 ، مع دول الع

     .على توفير المرافق الحديثة المناسبةتأكيد ضرورة العمل 
  

  

  :المعوقات والحلول المقترحة

ة العملية يسھل ذلكف ؛واحد مبنى في الثالثة المركز مباني توحيد .1 ى ويساعد ،التعليمي  ونجاحه المركز  تطوير  عل

ى  دارةحيث، إلّن قرب اإل ؤدي بالضرورة إل أنه أن ي ة من ش رامج المختلف دريس والب ة الت من مكاتب أعضاء ھيئ

  .نجاح وتطوير خطط المركز

 يتطلب مما ؛العلمية باألجھزة المزودة المختبرات عدد زيادة حيث من ،باحتياجاته تفي ال للمركز المقدرة الميزانية .2

  . الغاية هلھذ الميزانية سقف رفع
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 القاعات  واكتظاظ الجامعة في المقبولين الطلبة إعداد الزدياد نظرا ،المركز في األكاديمي الكادر عدد زيادة .3

ثمانية أكاديميين، وتسعة إداريين ھم ال يتوفر في المركز سوى  ؛ إذة في مساقات اللغة العربيةخاصّ وببھم  الصفية

    :على النحو اآلتي

  
  

  :في المركز يناألكاديميمن  العاملون
  الدرجة          

  
   العدد

  المجموع  مساعد تدريس  مدرس  أستاذ مساعد  أستاذ مشارك  أستاذ

1  1  4  2  0  8 

  
 

  :في المركز من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

1  3  2  1  0  1  1  9  
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القسريةز دراسات الالجئين والنازحين والھجرة ــمرك  
  

  : المھمة الرئيسية

ؤثر  ،إجراء وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بقضايا اللجوء والنزوح ة ت وم كظاھرة عالمي التي تتفاقم يوماً بعد ي

 .على األرض واإلنسان

 .قسم الديوانوقسم شؤون اإلعالم والمنظمات، وقسم الدراسات والبحوث، : ھي، أقسام ةيضم المركز ثالث

  

   :اتنجازالنشاطات واإلأھم 

حيث شارك في المؤتمر رسميون " المجتمعات المضيفة والمصير الغامض: الالجئون في المنطقة العربية"مؤتمر  .1

ي رى ھ اني دول أخ ن ثم ة وم ل المملك ن داخ اديميون م ة، : وأك دة األمريكي ات المتح دة، والوالي ة المتح المملك

رين، و ر، والبح ر، وقط يمن، والجزائ انوا، نيجيريوال رة  لبن الل الفت انون  11-10خ ة / 2013األولك جامع

 .اليرموك

ية األردني في عالم متغير الذي عقدته الجمعية األردناالقتصاد : األولشارك مدير المركز في المؤتمر االقتصادي  .2

وان ل بعن ة عم ن خالل ورق ي م ي :"للبحث العلم ل ف ي سوق العم اركتھا ف رأة ومش ة الم  – 1983 األردنإنتاجي

 .عمان/ 2014نيسان  19" 2011

دوة  .3 ي ن اركة ف اد "المش ى االقتص وريين عل ين الس ة لالجئ ادية واالجتماعي ار االقتص انم : ياألردناآلث ار المغ إط

ارم ة : والمغ ات ومؤسس ناد للدراس ة إس ه مؤسس ذي عقدت تفتنغ"ال اور س وانراد إدن ة " ك باط  18األلماني  2014ش

 .عمان

واطن "بعنوان  المشاركة في حلقة تلفزيونية .4 اة الم ى حي اً عل أثيره اجتماعي درج " ياألردناللجوء السوري وت في م

 .جامعة اليرموك/ 23/4/2014اآلداب، يوم األربعاء  كليةالكندي في 

اق .5 د مس ة لون ي جامع ا ف ة الدراسات العلي ي إعطاء طلب اركة ف ً المش ً مكثف ا ي الھجرة ودراسات "حول  ا ات ف تطبيق

ينا ي" لالجئ ارك ف ث ش ي حي ويدية، ھ ات س الث جامع ن ث اً م رون طالب اق عش ذا المس د، : ھ وس، ولون ليون

ّم إعطاؤھم محاضرات في و عجوتنبرغ، وت زوح والھجرة القسرية،  ةالمواضيع المتعلق جمي بقضايا اللجوء والن

ن رة م الل الفت ة، خ ات الدولي ثالً للمنظم مياً ومم اً رس اً وموظف ر أكاديمي ة عش يھم خمس ر ف                        وحاض

 .جامعة اليرموك 7/5/2014 – 24/4

دني ،ندوة اللجوء ومستقبل األمن الشامل في الشرق األوسط .6 ة المجتمع الم اة لتنمي اون مع مركز الحي د  ،بالتع وق

اد السياسية واالقتصادية  ا غطت محاضراتھم األبع ة وخارجھ شارك في الندوة تسعة محاضرين من داخل المملك

 . جامعة اليرموك 2014نيسان 28جتماعية لألمن الشامل وقضايا الالجئين، واال

دوة  .7 ى "ن ين عل ة لالجئ حية والطبي ار الص د " األردناآلث اركوق ة  ش ن الحكوم ون ع دوة ممثل ي الن ة األردنف ي

ين ة لالجئ ة الراعي ات الدولي ة ،والمنظم ة وعالجي ات إغاثي ن ھيئ ّدثوا ومختصون م ات الصحية ، وتح ن التبع ع

 .جامعة اليرموك 23/4/2014، األردنلحركات اللجوء على 

 .عمان 16/6/2014مشاركة المركز في ورشة عمل بتنظيم من مديرية شؤون الالجئين السوريين،  .8

 . عمان 2014نيسان  16 -15ية للبحث العلمي خالل الفترة األردنمشاركة مدير المركز في مؤتمر الجمعية  .9
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د .10 اركة م طية مش رة األورومتوس ق الھج ات فري ي اجتماع ز ف ة(ير المرك ة الثالث رة ) المرحل   25 -22خالل الفت

 .عمان/ 2014حزيران 

  

  : التطلعات المستقبلية

ات ومكت .1 دة بيان اء قاع ى إنش ي وقت قريب إل ز ف ع المرك ريةيتطل رة القس ة متخصصة بقضايا الھج ي ، ب ون ف لتك

  .متناول الباحثين والدارسين

ع ) Minor(برنامج تخصص فرعي إقامة  .2 الوريوس ) 21(في حقل الھجرة القسرية بواق ة البك دة لطلب ساعة معتم

ً في الجامعة، وبرنامج ً مشترك اً آخر ا  .مع الجامعات األجنبية على مستوى الماجستير) Joint Program( ا

   

  :المعوقات والحلول المقترحة

 . ضعف مصادر  تمويل نشاطات المركز .1

  .الكادر البحثيكفاية عدم  .2

    

  
  :في المركز من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

1  0  1  1  0  0  1  4  
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  عـق والسمــز النطــمرك
  

  : المھمة الرئيسية

ي ع المحل ة المجتم معي واإل: خدم ي  والس خيص النطق دمات التش ديم خ مل تق ي ووتش اديميدراك دريس  األك والت

 .العالجي

ة  ،التعاون مع الباحثين وطلبة الدراسات العليا: خدمة البحث العلمي وتسھيل قيامھم بأبحاثھم من داخل وخارج جامع

 .اليرموك

 .نشر ثقافة الصحة السمعية والنطقية في المجتمع المحلي

  

  : نجازاتالنشاطات واإلأھم 

 . في الجامعة 23/10/2013-22التربية في مؤتمر التربية الخاصة خالل الفترة من  كليةالمشاركة مع  .1

وان  .2 ة بعن ة ذوي االحتياجات الخاصة "عقد تستھدف معلمي المدرسة النموذجي م الصف في مساعدة الطلب دور معل

 ".ضمن بيئة الصف العادي

 .ت الطلبة ذوي صعوبات التعلمللتعرف على حاال ،التعاون مع المدرسة النموذجية لتنفيذ أسبوع عمل .3

وقين عدادالتحضير واإل .4 ى لشؤون األشخاص المع ةً  ،لمذكرة تفاھم بين المركز والمجلس األعل اد المركز جھ  العتم

 . صة لتقديم الخدمات لذوي اإلعاقة السمعية والنطقيةمتخصّ 

 . عخطة دراسية تقود لمنح درجة البكالوريوس في علوم النطق والسم إعدادالعمل على  .5

 . حالة) 181(جلسة كما بلغت عدد حاالت التشخيص ) 190(بلغ عدد جلسات التدريس العالجي  .6

فة وإدخال  .7 تقبال وأرش ى اس تملت عل ي اش ة الت ال الروتيني ة صادر و) 59(األعم ة وارد و) 125(حرك ) 137(حرك

  .باإلضافة إلى أعمال المتابعة واإلشراف والتنسيق ،حركة إجازات ومغادرات

  

  
  :في المركز من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

1  0  0  0  0  0  0  1  
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  األكاديمير ـودة والتطويـز الجــمرك
  

  : المھمة الرئيسية

ة .1 ة والعالمي ايير الجودة المحلي رامج  ،تھيئة جامعة اليرموك للوفاء بمتطلبات ومع اد الب يم  ةاألكاديميالعتم في التعل

  .الجامعي

  .واإلداري األكاديمينشر ثقافة الجودة، وقيادة عملية التحسين المستمر لألداء الجامعي المؤسسي و .2

  . وفقاً لمعايير أداء محددة وواضحة ،كسب ثقة المجتمع المحلي والدولي في نوعية الخريجين .3

 :والبحثية لدى أعضاء ھيئة التدريس من خالل تطوير الكفايات والمھارات التدريسية .4

  .الھيئة التدريسية أداءتقييم   .أ 

 تنظيم البرامج التدريبية  .ب 

  .الورش والمحاضرات والندوات إقامة  .ج 

  

ة ألعضاءبعقد الدورات والورش التدريبية  المركزيقوم  ة التدريسية من داخل الجامع ا الھيئ ذلك، وخارجھ يم  وك تقي

ا ،والتي تم حوسبتھا وأصبحت إلزامية بموجب قرار مجلس العمداء ،التدريسية أعضاء الھيئة د اال ويجري تطبيقھ متحان بع

  .الثاني من كل فصل

تراتيجيّةويقوم بالمركز الجھة المسؤولة عن ملف ضمان الجودة في الجامعة،  ويعدّ  اء الخطة االس ة بن حيث  ،للجامع

ام المركز ق ،ق ذا الغرض وعن طري ة المشكلة لھ ة وضع الخطةب ،اللجن تراتيجية للجامع ا سبق أنّ . االس المركز  كلفّ  كم

  .ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بھذا الخصوص والتنسيق مع ،ولية متابعة ملف االعتمادؤمسب

 

  :يضم المركز المختبرات التالية

  .اً جھاز) 25(مختبر حاسوب سعة  .1

  .اً جھاز) 15(مختبر حاسوب سعة  .2

 . الھيئة التدريسية ألعضاءوتستخدم لغايات عقد ورش : مختبر وسائل تعليمية .3

 .قسم التدريب والتطوير، قسم الجودة واالعتماد، قسم الديوان: يضم المركز ثالثة أقسام رئيسية وھي

  

   :اتنجازالنشاطات واإلأھم 

 .من خالل الموقع الرسمي للجامعة للمركز اإللكترونيالموقع  إطالق .1

والبرامج التدريبية  ستراتيجيةااللمناقشة مواضيع تتعلق بالخطة  ،األكاديمياجتماع مجلس مركز الجودة والتطوير  .2

 .في المركز

اماجتماع رئيس قسم الجودة مع عدد من ضباط ارتباط الجودة في  .3 ورلمناقشة  ،ةاألكاديمي األقس الجودة  أم ق ب تتعل

 .واالعتماد

 .لمناقشة امتحان الكفاءة الجامعية للطلبة ،التعليم العالي اجتماع في ھيئة اعتماد مؤسسات .4

ارير عن  .5 الي بتق يم الع ة، وإحصائيات عن  أعضاءتزويد ھيئة اعتماد مؤسسات التعل ة التدريسية في الجامع الھيئ

 .طلبة الجامعة
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الي و .6 يم الع اد مؤسسات التعل ة اعتم ع ھيئ ة إدارةتواصل االجتماعات م اد التخصصات  ،الجامع ق باعتم ا يتعل فيم

 . في الجامعة ةاألكاديمي

 .وذلك على مدار الفصل ،بنتائج التقييم المتعلقة بأعضاء الھيئة التدريسية الخاصة بھم ةاألكاديمي األقسامتزويد  .7

 .عقد امتحان الكفاءة الجامعية للطلبة .8

 .في الجامعة ستراتيجيةاالالعام للخطة  اإلطارعقد المركز عدة اجتماعات لمناقشة ووضع  .9

 .األكاديميزيارة وفد من جامعة تبوك السعودية لمركز الجودة والتطوير  .10

 .حضور ورشة تدريبية حول تطبيق معايير الجودة واالعتماد للجامعات في ھيئة االعتماد .11

 :الھيئة التدريسية والمبينة في الجدول التالي ألعضاءقام المركز بعقد ورش تدريبية  .12

  تاريخ انعقادھا والمكان  عنوان الورشة الرقم

1.
الھيئة التدريسية في  ألعضاءالموقع الشخصى  إدارة

  الجامعة
22/10/2013 

مختبر حاسوب 
  المركز

 27/10/2013  استخدام قواعد البيانات العالمية.2
مختبر حاسوب 

  المركز

  سيمنار المركزقاعة  10/11/2013  االطار العام للخطة االستراتيجية للجامعة إعداد.3

  قاعة سيمنار المركز 11/11/2013  االطار العام للخطة االستراتيجية للجامعة إعداد.4

 17/11/2013  الھيئة التدريسية في الجامعة ألعضاء اإللكترونيالتعلم .5
مختبر حاسوب 

  المركز

6.
الھيئة التدريسية في  ألعضاءالموقع الشخصى  إدارة

  الجامعة
15/12/2013 

 مختبر حاسوب
  المركز

7.
الھيئة التدريسية الجدد في  ألعضاءعقد ورشة التھيئة 

  الجامعة
  قاعة سيمنار المركز 26/01/2014

 16/02/2014  الھيئة التدريسية في الجامعة ألعضاء اإللكترونيالتعلم .8
مختبر حاسوب 

  المركز

  قاعة سيمنار المركز 24/03/2014  كيفية التقدم لتمويل بحث علمي.9

  قاعة سيمنار المركز 26/03/2014  ياالستراتيجالتخطيط .10

  قاعة سيمنار المركز 08/04/2014  ورشة مكثفة في كيفية التقدم لتمويل بحث علمي.11

  قاعة سيمنار المركز 19/05/2014  اإلنترنتورشة كيفية تطبيق معايير نفاذية محتوى .12

13.
عقدھا مركز  اإلحصائياستضافة ورشة في التحليل 

  .الملكة رانيا لمھندسي وزارة الزراعة لمدة  سبعة ايام
  قاعة سيمنار المركز 15/06/2014

 25/06/2014  الموقع الشخصي إدارةورشة .14
مختبر حاسوب 

  المركز

 20/07/2014  الموقع الشخصي إدارةورشة .15
مختبر حاسوب 

  المركز
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  : التطلعات المستقبلية

ن  .1 داً م ي أن يصبح واح ز ف ح المرك ز اليطم ودةمراك ة للج ون مصدراً المھّم ً  ، وأن يك ا وير  رئيس ادرات التط لمب

ً  ،األكاديمي اعالً  ووسيطا اديميلضمان جودة العمل  ف ة اليرموك األك ة  ،في جامع ة فاعل رامج تدريبي من خالل ب

يم وير والتقي ات التط ي عملي اھمة ف ايير و ،ومس ويره لمع الل تط ن خ ية وم ودة المؤسس ددة للج ة األكاديميمتج

  .واإلدارية في التعليم الجامعي على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي

ي في االستمرار  .2 رامج الت ات والب د من الفعالي ة  تسھمتقديم المزي في تحسين األداء التدريسي والبحثي لعضو ھيئ

ھيئة التدريس في الجامعات الرسمية والخاصة والتي ال  ألعضاءورش تدريبية  إلى عقدالتدريس، وذلك بالسعي 

ى ال ھذه المراكز، إضافة إلى السعي يتوفر فيھا مث قيقة والصديقةإل ة الش دول العربي اون مع ال ورش  ،لتع ديم ال لتق

  .ھيئة التدريس لديھم ألعضاءوالدورات المناسبة 

  

  :المعوقات والحلول المقترحة

  .يةاألردنوخاصة الضيوف من الجامعات العربية بو ،ال يناسب رواد المركز المساحة غير كافية أو: المكان .1

  .ضعف اإلقبال على الورش التدريبية من قبل أعضاء الھيئة التدريسية .2

 .تكثر شكاوى رواد المركز من التكييف صيفاً وشتاءً أجھزة التكييف ال تتناسب مع موقع المركز، و .3

 

  : الحلول

  .يجابية للجامعةيعكس الصورة اإل نهإ وطبيعة عمل المركز، حيثالبحث عن مكان يتناسب  .1

  .التأكيد على أعضاء الھيئة التدريسية بحضور الورش التي يعقدھا المركز من قبل العمداء .2

  .تركيب أجھزة تكييف تتناسب مع مكان المركز .3

  
 

  
  :في المركز من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

0  2  0  1  1  0  0  5  
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  ةــات المكتبيــز في الخدمــز التميّ ــمرك
      

    :المھمة الرئيسية

يس  م تأس ي"ت ع مكتب مية  دارةإل" تجم ة الرس ات الجامعي ات المكتب بكة معلوم م األردنش ة باس ز التميّ"ي ي مرك ز ف

ة األردنالخدمات المكتبية للجامعات  ة اليرموك " الرسميةي ره في جامع د(ومق مّ ، )األردن، إرب اءً  وت اؤه بن ذكرة  إنش ى م عل

ة اليرموك األردنتفاھم موقعة من جميع الجامعات الرسمية  أن تكون جامع الي ب ية، وبموجب خطاب معالي وزير التعليم الع

   .2004نيسان  27مقراً للمركز بتاريخ 

ات  إدارة .1 ات الجامع بكة مكتب ة األردنش يقي مية، وتنس ة الرس دماتھا المختلف ع  ،خ ى المجتم ا عل اديميوتعميمھ  األك

ات  ،والبحثي ين المكتب ه ب ات العمل وأدوات د آلي بغية تحقيق ترشيد النفقات والمشاركة في مصادر المعلومات وتوحي

 .التجمع في ألعضاءا

 .في التجمع ألعضاءالمكتبات ا ستخدام األمثل للموارد البشرية والمادية والمالية المتوفرة فيتحقيق اال .2

 ةاإللكترونيالمعلومات المطبوعة و ترشيد النفقات من خالل توحيد آليات الشراء واالشتراكات الجماعية بمصادر  .3

 .في التجمع ألعضاءاء بين المكتبات اتعزيز أطر التعاون البنّ  .4

 .توحيد آليات العمل وأدواته وفقاً للمعايير المھنية المكتبية العالمية  .5

 .ية بالمصادر المھمةاألردنرفد شبكة المعلومات الوطنية والمكتبة الرقمية   .6

على أفضل المعايير المكتبية وأنظمة المعلومات في  ألعضاءتعليم وتدريب وتأھيل الموظفين العاملين في المكتبات ا .7

 .المكتبات الجامعية

توى  .8 ى المس ة عل ات العلمي ة والمؤسس ات الجامعي ع المكتب اون م الميالتع ي والع ي والعرب ايير  ،المحل وير المع لتط

  .المكتبية

  

  :نجازاتالنشاطات واإلأھم 

  الزمان والمكان  نجازاإل الرقم

1.
رة أ س. د. مباش اً لمجل ه رئيس ام عمل وني مھ د العجل  إدارةأحم
  المركز

26/9/2013  

2.
ية، األردنمركز التميز، الجامعة   قراراً) 151(اجتماعاً، اتخذ فيھا) 13( دارةعقد مجلس اإل

  جامعة العلوم والتكنولوجيا، 
  أحمد العجلوني. د. منزل أ

3.
ات  ام المعلوم ر لنظ ي المباش دعم الفن دمات ال ديم خ ق(تق ) األف

  لتسھيل تنفيذ أعمالھا على النظام ألعضاءوالمكتبات ا
  مركز التميز

4.
ام  يانة نظ ود ص د عق يانة وتجدي ات ص د اتفاقي ات عق المعلوم

  دم وتوابعهاخدمة مثل الختواألجھزة المس
  مركز التميز

5.
ي  اعي ف تراك الجم يق اإلش ات ) 20(تنس ات للمكتب دة بيان قاع

  ألعضاءا
  مركز التميز

6.
ة  قاعدة) 12(شتراك في اال ة المركز خدم بيانات بدعم من ميزاني

  ألعضاءللمكتبات ا
  مركز التميز

7.
ي  اركة ف ؤتمر) 2(المش المي نيم ات  نيصمتخصّ  نيّ ع ي المكتب ف
  والمعلومات

  المغرب، قطر، اإلمارات

8.
ات  ة المعلوم ي أنظم ة ف دوات متخصص ة ون د دورات تدريبي عق
وقواعد البيانات لتأھيل الموظفين في المكتبات الجامعية وبالتنسيق 

  مع الفھرس العربي الموحد
  ية، مركز التميزاألردنالجامعة 
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  الزمان والمكان  نجازاإل الرقم

9.
ارير وتوصيات  ة تق اذ متابع المركز واتخ ة الخاصة ب ة الفني اللجن
  القرارات المناسبة لتنفيذھا

  مركز التميز

10.
ة المعلومات اتجديد  د السريع لتوصيل أوعي تفاقية إرساليات البري

  ألعضاءما بين المكتبات ا
  مركز التميز

11.
ات المستخدمة في كل  ة البيان ات، أنظم تنفيذ مشروع تكامل البيان

م )األفق(جامعة مع نظام معلومات المكتبة  التكامل في  إنجاز، وت
  جامعات يثمان

  مركز التميز

12.
ين  وير وتحس ودة لتط ة ضبط الج رارت لجن يات وق ة توص متابع

  )األفق(السجالت على نظام المعلومات 
  مركز التميز

  

  : التطلعات المستقبلية

داره نصف  .1 ة مق الي األردني يم الع الحصول على دعم مالي للمركز من صندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعل

 .مليون دينار

ات المتكامل إدارة .2 ة  إدارةتصبح  ، بحيث(Integrated Library System) نظام معلومات المكتب النظام مركزي

  .مما يخفف عبء ذلك عن كل مكتبة جامعية

ى مصادر ،وصيانته (Union Catalog) إنشاء الفھرس الموحد  .3 ات  لتسھيل الوصول إل المعلومات في المكتب

  .في التجمع ألعضاءا

  .ةالمتكامل ونظم معلومات المكتبات ،تقديم المشورة واإلرشاد في مجالي أتمتة المكتبات  .4

ةالمسا  .5 ا وإتاحة الوصول ،عدة في جمع مصادر المعلومات بأشكالھا المختلف ة إل وتوفيرھ اد روابط إلكتروني ا بإيج يھ

  .ابينھ

  .هللتطوير المھني وتحسين عقد الدورات التعليمية والتدريبية واإلرشادية وورش العمل وأية فرص أخرى  .6

  .ةالمحلية واإلقليميتصميم الواجھات التطبيقية لنظم المعلومات في المكتبات   .7

  .ةستناد وصيانتھا وضمان جودة قواعد البيانات الببليوجرافيملفات اال إدارة  .8

  .قوكذلك خدمة إيصال الوثائ حسب تعليمات توضع لھذا الغرض ألعضاءتسھيل اإلعارة المتبادلة بين المكتبات ا  .9

 .يقليمتسويق الخدمات التي يقدمھا المركز على المستويين المحلي واإل  .10

 .ألعضاءأخرى تھم المكتبات ا وأية منتجات ،ھافيدعم التفاوض الجماعي لشراء مصادر المعلومات أو االشتراك  .11

 .يلبي حاجات المكتبات المختلفة ،متطوروالبحث عن نظام معلومات للمكتبات جديد  .12

  

  :المعوقات والحلول المقترحة

  .البحث عن مصادر تمويل محلية وأجنبية والحل .ضعف القدرة المالية لتمويل برامج وخطط المركز .1

  .مشاكل فنية في ربط المكتبات الرقمية .2
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  مجمع الريـادة األكاديمية للتّميز
      

   :المھمة الرئيسية

ام  كليةفي " ة للتميزاألكاديميمجمع الريادة "قامت جامعة اليرموك بإنشاء  ة ع الحجاوي للھندسة التكنولوجية في بداي

ي من كل من ،2004 الي جزئ دعم م الي :ب يم الع ة ،صندوق تطوير التعل ة العالمي ة للتنمي ة األمريكي  ،) (USAIDوالوكال

ات  ا المعلوم ة شركات تكنولوجي ع جمعي اون م اج(وبالتع ز العلمي )  (int@j)إنت ادة والتمي داع والري ز اإلب ادرة لتعزي كمب

ا المعلومات بشكل خاص االتصاالتوالعملي في مجالي  ورة  ،وتكنولوجي ى بل ام، والعمل عل ة المجاالت بشكل ع وفي بقي

ة تخدم المجتمع وتسھم  ،ين والباحثين والطالباألكاديمياألفكار الخالقـة لدى القطاع الخاص و وتحويلھا إلى منتجـات حقيقي

وطني م االقتصاد ال ي دع زة بالتقمن خالل ، ف ة الحاضنة المجھ وفير البيئ ة والخريجينت ل الطلب ة لتأھي ات الحديث ة  ،ني لتلبي

ادة  ،االحتياجات المتجددة والمتغيرة للسوق المحلي واألسواق المجاورة من خالل تظافر وتكامل الجھود لكل من مجمع الري

 .والجامعة وقطاعي األعمال والصناعة

  

  :نجازاتالنشاطات واإلأھم 

ريادة األعمال " :، ورشة عمل بعنوان ةللرياد رانيا الملكة مركزللتميز وبالتعاون مع  ةاألكاديمي ةعقد مجمع الرياد .1

التعريف بأھمية الريادة في تكنولوجيا المعلومات للطلبة الملتحقين في مساق  إلىتھدف  ،"في مجال التكنولوجيا 

 . 10/10/2013 + 9، وذلك يومي  2013/2014 األولمشروع التخرج للفصل 

، وتوقيع اتفاقية من 19/10/2013يوم  -الحجاوي  كلية –الكورية لجامعة اليرموك  KOICAزيارة وفد من وكالة  .2

 .للتعاون الدولي وجامعة اليرموك KOICAجل توثيق التعاون بين منظمة أ

رھا تطوي وإمكانيةمجمع الريادة،  ىلالطالع على واقع التدريب في حاضنتھم لد Orangeزيارة وفد من شركة  .3

  .وزيادة كفاءتھا

ً  12تدريب  .4   ).MBRM(في حاضنة شركة  طالبا

ً طالب  12تدريب  .5  ).ORANGE(في حاضنة شركة  ا

  ).R&I(طالب في حاضنة  10تدريب  .6

 ).EXTENTRIX(طالب في حاضنة شركة  4تدريب  .7

  .العامة  واإلشغالطالب من قبل كادر المجمع الريادي والمبتعثين للتدريب من قبل نقابة المھندسين  7تدريب  .8

ً طالب 25تدريب حوالي  .9  .خالل الفصل من داخل وخارج الجامعة ا

  
  أجھزة الحواسيب الموجودة في مجمع الريادة األكاديمية للتميز

 الجھة المشرفة عدد األجھزة   اسم الحاضنة  
AECE Devolopment unit 29 مجمع الريادة 
MBRM Educational Lab 18 PC's مجمع الريادة 

Orange 10 Orange 
Extentrix 10 Extentrix 
MBRM 14 MBRM 

R&I Incubator 6 مجمع الريادة 
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  عـة المجتمـة وخدمـياألردنات ـا للدراسـة رانيـز الملكـــمرك
  

  :نشأة المركز

ياألردنمركز الملكة رانيا للدراسات  آب  28 ية وخدمة المجتمع ھو أحد المراكز العلمية في الجامعة، حيث تأسس ف

الي2006 يم الع س التعل ن مجل رار م ك بق ات  ،م، وذل ز الدراس ج مرك ّم دم د أن ت ة األردنبع ارات وخدم ز اإلستش ة ومرك ي

ة قضايا  ل في خدم دورھا الجلي اً ب اً وإيمان دهللا، عرفان ا العب ة راني المجتمع، وقد تم توشيح المركز باسم صاحبة الجاللة الملك

متداداً يشكل ھو او، زدھار ألفراد المجتمع ومؤسساتهمن أجل توفير كل أسباب الرقي واالالوطن والمواطن وعملھا الدؤوب 

ام و ،1993ستشارات وخدمة المجتمع الذي أسس عام لمركز اال ة المجتمع ع يم المستمر وخدم رة التعل كان تحت مسمى دائ

1979 .  

  .ية، قسم الديواناألردنقسم التدريب واالستشارات، قسم الدراسات : ھي ،يضم المركز ثالثة أقسام

  
 

   :اتنجازالنشاطات واإلأھم 

  : برنامجاً تدريبياً في المركز وھي كالتالي) 16(تّم استحداث  .1

  :المستشفيات والخدمات الصحية إدارةالدبلوم المھني في : اوالً  

  )تدريب عملي 160ساعة منھا  640 -دراسيّان فصالن - شھور 9: مدة البرنامج(       

 ً   :الدبلوم المھني في السجالت والسكرتارية الطبية: ثانيا

  )ساعة تدريب عملي 160ساعة منھا  480 -دراسيّان فصالن -شھور 9: مدة البرنامج(  

 ً   :الدبلوم المھني في الصحافة االلكترونية: ثالثا

  )ساعة 480 -يّاندراس فصالن - شھور 9: مدة البرنامج(      

 ً   :الغذاء والتغذية إدارةالدبلوم المھني في : رابعا

  )ساعة تدريب عملي 400ساعة نظري وتطبيقي منھا  700 -دراسيّان فصالن - شھور 9: مدة البرنامج(        

 ً   :الفنادق والمطاعم إدارةالدبلوم المھني في : خامسا

  )تدريب ميداني 400نظري وتطبيقي و 340ساعة منھا  740 -دراسيّان فصالن - شھور 9: مدة البرنامج(       

 ً   :الدبلوم المھني في السياحة والطيران: سادسا

  )ساعة تدريب ميداني 400ساعة منھا  740 -دراسيّان فصالن -شھور 9: مدة البرنامج(         

 ً   :الدبلوم المھني في السياحة العالجية: سابعا

  )ساعة تدريب عملي 400ساعة نظري وتطبيقي منھا  740 -دراسيّان فصالن - شھور 9: مدة البرنامج(        

 ً   :المكاتب إدارةالدبلوم المھني في السكرتارية و: ثامنا

 )ساعة عملي 160ساعة منھا  480 -دراسيّان فصالن - شھور 9: مدة البرنامج(       

 ً   :لكترونيةالدبلوم المھني في المحاسبة اإل: تاسعا

  )ساعة تدريب عملي 160ساعة منھا  560 -دراسيّان فصالن - شھور 9: رنامجمدة الب(        

  :لكترونياتالدبلوم المھني في تكنولوجيا اإل: عاشراً 

  )ساعة 460 -دراسيّان فصالن -شھور 9: مدة البرنامج(         

  :األنظمة والشبكات وأمنھا إدارةالدبلوم المھني في صيانة أجھزة الحاسوب و: حادي عشر

  )ساعة(       )  -دراسيّان فصالن -شھور 9: مدة البرنامج(                

  :مدربي اللياقة البدنية إعدادالدبلوم المھني في : ثاني عشر

  )ساعة 360 -دراسيّان فصالن -شھور 9: مدة البرنامج(              
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  ):Graphic Design(الدبلوم المھني في التصميم الجرافيكي : ثالث عشر

 )ساعة 480 -دراسيّان فصالن - شھور 9: مدة البرنامج(             

  :الدبلوم المھني في التصميم الداخلي: رابع عشر

  )ساعة 480 -دراسيّان فصالن -شھور 9: مدة البرنامج(               

  :الدبلوم المھني في المساحة ومراقبة األبنية وحساب الكميات: خامس عشر

  )ساعة 480 - دراسيّان فصالن -شھور 9: مدة البرنامج(                 

 الدبلوم المھني في الخدمة االجتماعي: سادس عشر

  )ساعة............  -دراسيّان فصالن -: .......    مدة البرنامج(                

 

 :لقد عقد المركز العديد من الدورات التدريبية وفي المجاالت المختلفة :الدورات التدريبية .1

 م الـــدورةــاس الرقم
عــدد 
الــدورات

عــدد 
الــمشاركين

 367 3 السباحة االتعليمية والترفيھية .1
 36 2 المتحان التوفل عداداإل .2
3. ICDL  2 34 
 72 4 محادثة .4
 18 1 المساج العالجي .5
 21 1 وزارة الزراعةالمساحة لموظفي  .6
 39 1  األمن الجامعي يتأھيل موظف .7
 10 1  التكييف والتبريد .8
 14 1 دبلوم الخدمة االجتماعية .9

 18 1 جراء المسوح الميدانيةإتصميم االستمارات و .10
11. illustrator  1  6  
  110  2  دارية لموظفي الجامعةإمھارات  .12
  A+ 1  50دورة صيانة الحاسوب  .13
  12  1  الكتابة التجارية للعاملين في وكالة الغوث .14

  807  22  المجموع

  
 

ع  .2 اون م ز بالتع دھا المرك ي عق رامج الت ااألكاديميالب د معھ مّ  :ات المتعاق ع  ت اون م رامج بالتع ن الب د م د العدي عق

 :وھي على النحو اآلتي تعاقد معھامات الاألكاديمي
  عدد الطلبة  اسم البرنامج  ةاألكاديمي  الرقم

  القصور الثقافيمركز .1

  60  السياحة والفنادق

  80  الخدمات الصحية إدارة

  40  اإلعالم والعالقات العامة

  مركز بيت الشرق الثقافي.2

  144  المستشفيات والسجالت الطبية إدارة

  88  المطارات وعلوم الطيران إدارة

  5  األعمال إدارة

  2  الشحن والتخليص الجمركي

  24  ئية والطواراألولسعافات اإل

  26  األعمال إدارةالكمبيوتر ب
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  عدد الطلبة  اسم البرنامج  ةاألكاديمي  الرقم

3.
شركة بسملة للتدريب 
  والتطوير االداري

  11  ةاإللكترونيتصميم المواقع 

  5  الجودة الشاملة إدارة

  48  التغذية والتغذية العالجية

  6  العمل المحاسبي أساسيات

  12  ھندسة شبكات الحاسوب

  19  محاسبة

  21  األعمال الدولية إدارة SDKشركة .4

  650  لطلبة الجامعة 498مساق مھارات  BDCمركز تطوير األعمال .5

  1241  المجموع
  
  

  : التالية واالستشاراتأجرى مجموعة من أعضاء ھيئة التدريس في الجامعة الدراسات : االستشارات والدراسات .3

  العدد  العنوان   الرقم

  5  فحوصات وتحاليل .1

جراء دراسة استشارية حول تقييم األثر البيئي على نوعية الھواء إ.2
  الناتج عن اقامة مصنع سبائك حديد

1  

  1  تنفيذ برنامج االقتصاد والتمويل.3

  1  اشتراك في مؤتمر علمي خارجي.4

  1  المشاركة في مشروع تعاون بحثي في السعودية للعلوم الصحية.5

  1  الملكية للفكر االسالميمستشار غير متفرغ لمؤسسة آل البيت .6

  10  المجموع

 
  

  :في المركز من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

3  4  0  4  1  0  1  13  
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ةـياألردنرأة ـات المـة لدراســرة بسمــز األميــمرك  
  

  : المھمة الرئيسية

زاً األردنإجراء دراسات وأبحاث علمية متخصصة بقضايا المرأة  ة، لتكون مرتك ً  ي يا ز  أساس رامج تعزي في تصميم ب

 . مشاركة المرأة

دريب ة والت رامج التوعي اطات وب ذ النش ميم وتنفي ف  ،تص ي مختل رأة ف وق الم ام بحق وعي الع ع ال دف لرف ي تھ الت

 . الخ، داخل المجتمع الجامعي وخارجه...جتماعية قتصادية واالالمجاالت السياسية واال

رأة  ،تقديم خدمات استشارية وتنظيم برامج تدريبية تساعد على توفير الظروف المناسبة درات الم ز ق ة األردنلتعزي ي

 .القيادات الرئيسية إعدادو

اء قدرات المرأة في المجاالت في تعزيز وبن واإلسھام معھاية األردنتمثيل المركز مع الھيئات الوطنية لحقوق المرأة 

 .جميع

ات، قسم : ھي، يضم المركز خمسة أقسام ات والمعلوم قسم التواصل مع المجتمع، قسم التدريب والتوجيه، قسم البيان

  .البحوث والدراسات، قسم الديوان

  

   :اتنجازالنشاطات واإلأھم 

  الزمان و المكان  اتنجازاإل  الرقم

1.

  :لجامعة اليرموك إنجازالوطنية كتسجيل المركز في التقارير 
ةاألردنمركز األميرة بسمة لدراسات المرأة "إدراج اسم  ة اليرموك  إنجازك" ي لجامع

  :  في التقارير الوطنية المقدمة للمنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة

 بيجين ما بعد "لمتابعة توصيات مؤتمر بيجين  األردن اتنجازالتقرير الوطني إل
 "سنة 20

 ة مناھضة التوصيات  األردنستجابة التقرير الوطني الخامس والسادس ال تفاقي
  "سيداو/ جميع أشكال العنف ضد المرأة

من خالل اللجنة 
ية األردنالوطنية 

  لشؤون المرأة

2.

  :المشاريع البحثية القائمة
  دعوم من ة ألغراض مشروع بحث م ة الجامع جمع بيانات مسحية لعينة من طلب

ث  ادة البح يعم وان / العلم وك، بعن ة اليرم ة (جامع رية والتعليمي ئة األس التنش
 ).والمؤسسية ودورھا في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى طلبة جامعة اليرموك

  ي افي البريطاني في البحث التجريب اون مع المركز الثق ي بالتع ق بحث عضو فري
 ).  اة العامةمشاركة المرأة في الحي -ية األردنبناء قدرات المرأة (بعنوان 

  

  
 1/10/2013الفترة من 

جامعة / تاريخه وحتىّ 
  .اليرموك

  
 2/3/2014بدءا من 

  وحتى تاريخه
المجلس الثقافي  -عمان 

  .البريطاني

3.

 :التقارير الوطنية
 داد وان  إع افي بعن ة"المحور الثق وق الثقافي رأة والحق وطني " الم ر ال ضمن التقري

رأة  دم الم اني لتق امي األردنالث ة لع ة  ،2012/2013ي ة الوطني ن اللجن ف م بتكلي
رأة . ية لشؤون المرأةاألردن دم الم اول تق ة األردنوقد تن ري ل من مجال  الكبي في ك

ذي أطلق  ي، وال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافي واإلعالمي والفن
 . بحضور سمو األميرة بسمة 9/3/2014بمناسبة يوم المرأة العالمي 

 

  
  

شباط  –كانون الثاني 
/2014  
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  الزمان و المكان  اتنجازاإل  الرقم

  ة إلال"عضو ة التوجيھي دادلجن ى  ع ة القضاء عل ادس التفاقي وطني الس ر ال التقري
  "جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  
ية األردناللجنة الوطنية 
  .عمان/ لشؤون المرأة

  مقر  -24/3/2014
ية األردناللجنة الوطنية 

  .لشؤون المرأة

4.

  :العربية والوطنيةالمشاركة في المنتديات العلمية 

 ة في األحزاب السياسية األردندور المرأة "بعنوان  تقديم ورقة عمل دوة " ي في ن
اه  ة  ،ياألردننضمھا حزب الرف ع الجمعي اون م ةاألردنبالتع رة والطفول ة لألس  ي

 ."ية في األحزاب السياسية والتنميةاألردندور المرأة "بعنوان 

 عاألردنالمرأة " بعنوان القاء محاضرة وق وواق المي "،   "ية حق وم الع بمناسبة الي
 يوما لمناھضة العنف ضد المرأة 16ضمن حملة ال " لمناھضة العنف ضد المرأة

  ونس ي ت دي ف دراليات الكن دى الفي ا منت ي نظمھ ة الت دوة اإلقليمي ي الن اركة ف المش
 حوار اقليمي حول الالمركزية والمشاركة السياسية للمرأة ودور المجتمع"بعنوان 
 ".المدني

  رأة اني للم ينية الث ة الص ة العربي ؤتمر القم اركة بم وان / 2013المش رأة "بعن الم
  ".قتصادواال

  
القاعة  -30/9/2013

 إربدبلدية / الھاشمية
  الكبرى

  

جمعية  – 4/12/2013
  أيدون الخيرية

  2014/شباط14-15
  .تونس
  

  عمان – 8/10/2013

5.

  :الوطنيةتمثيل المركز في الھيئات واللقاءات 

  ة ة الوطني ز النزاھ ة لتعزي ة الملكي المشاركة في اللقاء التشاوري الذي نظمته اللجن
 .للخروج بميثاق وطني للنزاھة

  إربدالمشاركة في االجتماع الذي نظمه مجلس الوزراء مع ممثلين من محافظة. 

  ة ة الوطني ي اللجن د ف ة وكسب التأيي دة المدافع رأة األردنعضو وح ة لشؤون الم ي
اءات األردنتعديل التشريعات ل رأة، والمشاركة في اللق ة للم وق العادل ية وفق الحق

 .البرلمانية المختصة

 
 

  وان ة بعن رأة " المشاركة في الجلسة الحواري ةاألردندور الم اة العام ة في الحي " ي
 ".ية للعلوم والثقافةاألردنالجمعية "التي نظمتھا 

  ل ة عم ي ورش ز ف ديرة المرك اركة م ع  زواج"مش وريين واق ين الس الالجئ
  .والتي نظمتھا وزارة الداخلية" وتحديات

  
مبنى  – 2/9/2013

  إربدمحافظة 

مبنى  – 19/9/2013
  .إربدمحافظة 

) 6(المشاركة في 
اجتماعات  دورية في 

ية األردناللجنة الوطنية 
  .لشؤون المرأة

في مقر  -22/3/2014
/ دابوق  -الجمعية

  .عمان
  .عمان – 16/6/2014

6.

  :اتفاقيات تعاون خاصة بالمركز
 راء لمان اإل إج ر س ز األمي ة مرك ة باتفاقي ات خاص اعيمتابع اض – جتم / الري

  .السعودية
  .مستمرة خالل الفترة

7.

  .: برامج التوعية بحقوق المرأة استھدفت مجتمع الجامعة والمجتمع المحلي
  دولي ك ال دھا البن ائج دراسة أع دولي لعرض نت ك ال ع البن اون م دوة بالتع تنظيم ن

ين الجنسين" بعنوان  في مجال المشاركة  "األردن/ التقييم القطري للمساواة ب
 .االقتصادية في قوة العمل

  
  

  
مبنى  - 12/3/2014

جامعة / الندوات
  اليرموك
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  الزمان و المكان  اتنجازاإل  الرقم

  رأة  "قتصادية ية والمشاركة االاألردنالمرأة "تنظيم ندوة بعنوان وم الم بمناسبة ي
ادات إمديرة المركز، والخبيرة المھندسة : العالمي وقد تحدث فيھا كل من / لھام زي

يدات دى رش يدة ھ ت، والس ر المي ات البح وم لمنتج روع بل ديرة مش احبة وم / ص
رأة  ا  .المديرة اإلقليمية لمحافظات الشمال لصندوق الم نظم معرضا لمنتجات كم

 .مشاريع االنتاجية النسائيةالبحر الميت ولعدد من ال

  وان ة عمل بعن ز لورق ديرة المرك ديم م ي "تق رأة ف وق الم ة لحق دالالت التربوي ال
حضرھا جامعة اليرموك / التربية كليةضمن ندوة نُظمت بالتعاون مع "  األردن
ة التدريسية في ال كليةعميدة  ةالتربية وعدد من اعضاء الھيئ ة  كلي وجمع من طلب
  .اليرموك

مبنى  - 13/3/2014
جامعة / الندوات

  .اليرموك
  
  

مبنى  – 8/4/2014
جامعة / الندوات

  .اليرموك
  

8.

  :برامج التدريب لمجتمع الجامعة

  ع " حزمة خريج"تنظيم دورتي تدريب بعنوان ة في كل " 15"بواق ساعة تدريبي
ن ة " م ة األولالمرحل ةى والمرحل امين  "الثاني ة القضاة والمح ن جمعي دعم م وب

أھيلھم  ي ت ھم ف ة تس ارات ذاتي ى مھ اركين عل دريب المش ى ت دفت إل ة، ھ األمريكي
ة  25للحصول على فرص عمل، وقد استھدفت  طالباً وطالبة من مستوى سنة ثالث

ة ي كل مرحل ة ف ارات اال. ورابع ى مھ دريب عل ة حيث تناولت الت تصال والمقابل
ةالوظيفية،  ة السيرة الذاتي ارات كتاب ق مختص من . ومھ دريب فري شارك في الت

 . داخل المركز ومن خارج الجامعة

  وان ة"تنظيم ورشتي عمل بعن ة آمن اة جامعي ة " الحق في حي دعم من جمعي وب
ة،  امين األمريكي اة والمح دفت القض ة  ىاألولھ ن الطلب ة م ل لنخب ى التوص إل

ة  لإلسھامدماجھم مع المركز إجل أالرياديين من  ادرات طالبي ذ مب في وضع وتنفي
طالبا وطالبة من ) 81(لتحقيق الھدف المرجو من عنوان الورشة، وقد شارك فيھا 

ة استھدفت . الجامعة ة من المجموعة ) 22(في حين أن الورشة الثاني ا وطالب طالب
د األول دف تحدي ةأى بھ ه الطلب ي تواج كالت الت م المش ن  ،ھ ل إأم ي ج اجھم ف دم

ة  ة الجامع مبادرات طالبية سيتم تنظيمھا للحد من تحديات وصعوبات تواجه طلب
 .  وتسھم في نشر ثقافة حياة جامعية آمنة

  ى دريب عل ين للت ك حس ة المل ع مؤسس اون م ة بالتع ل تدريبي تي عم يم ورش تنظ
ات  دة بيان تخدام قاع ي(اس ي ) حق ان، والت وق االنس ي حق ا أالمتخصصة ف " طلقھ

ات ات والبيان ز المعلوم ين/ مرك ك حس ة المل ة ": مؤسس تھدفت الورش ى األولاس
ة ) 20( ن جامع انية م ات اإلنس ي الكلي ية ف ة التدريس اء الھيئ ن اعض واً م عض

ة . جامعة البلقاء التطبيقية/ الجامعية إربد كليةاليرموك و في حين أن الورشة الثاني
 .طالبا وطالبة من طلبة الدراسات العليا في الجامعة) 22(استھدفت 

  ة وعددھم ة الجامع ق مساعدي بحث للمركز من طلب دريب فري ) 15(تأسيس وت
 منھم وعلى مدى ثالثة شھور في طالب وطالبات) 10(طالباً وطالبة، وقد شارك 

جراءات رسمية مع إوفق  ،المركز هيعمل علي الذيجمع البيانات لمشروع البحث 
  .عمادة البحث العلمي

  
  : ىاألولالمرحلة 

28-30/1/2014  
  

  :المرحلة الثانية
14-16/4/2014  

األعمال  إدارةفي  قاعة 
 كلية -المصرفية
جامعة / االقتصاد

  .اليرموك
: ىاألولالورشة 

قاعة  - 25/2/2014
 كلية/ وسام بشناق
  الحجاوي

: الورشة الثانية
26/3/2014  

  قاعة اجتماعات المركز
  

27-28/4/2014  
قاعات مركز الجودة 

/ األكاديميوالتطوير 
  .جامعة اليرموك

  
  2014/شباط/27- 24

 –مقر المركزاليرموك 
  مقر المركز

9.

 :بناء وتعزيز قدرات كادر المركز
  ديرة اركة م دريب مش ة ت ي ورش ز ف يط "المرك تراتيجية والتخط ة االس الخط

 ".االستراتيجي للجامعة
 

  يدة ن الس ل م اركة ك ب(مش ام الخطي ة ) ھي عبي(واآلنس اء الش ادر ) ھن ن ك م
ساعة ) 20(بواقع " جرائيالبحث اإل"المركز في برنامج تدريبي على مھارات 

 .تدريبية، التي نظمھا المجلس الثقافي البريطاني

مركز  -23/4/2014
الجودة والتطوير 

جامعة / األكاديمي
  .اليرموك

  
2-5/3/2014  

المجلس الثقافي 
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  ة اركة اآلنس عبي(مش اء الش ول )/ ھن ة ح ي دورة تدريبي ز ف ادر المرك ن ك م
ا " تصال وفن التعامل مع اآلخرينمھارات اال –المھارات اإلدارية " التي نظمھ

  .مركز الملكة رانيا في الجامعة

  .عمان/ طانيالبري
  

20/4 /2014  
 - مركز الملكة رانيا 
  جامعة اليرموك

 

 
  : التطلعات المستقبلية

  .إجراء عدد من البحوث والدراسات العلمية المتخصصة التي تخدم أھداف المركز .1

  .القيادات النسائية إعدادية واألردنتنظيم برامج تدريبية تساعد على توفير الظروف المناسبة لتعزيز قدرات المرأة  .2

والوعي بحقوق  ،وتزيد من مھاراتھم الحياتية ،متنوعة تستھدف طلبة الجامعة ةتنظيم برامج تدريبية وتوعوي .3

  .والعمل بھا اإلنسان

  .هوديمومت هوتدعم استمراريت ،وتنفيذ مشاريع مختلفة تحقق للمركز رسالته إعداد .4

 .للمركز بما يمكنه من تنفيذ الفعاليات المختلفةتقديم مقترحات مشاريع تحقق دعما ماديا وتقنيا  .5

   

  

  :المعوقات والحلول المقترحة
        :المعوقات

  .تمكنه من تنفيذ الفعاليات المختلفة ،عدم وجود قاعة تدريبية متخصصة ومتعددة االستعماالت خاصة بالمركز .1

  .محدودية موازنة المركز .2

انخفاض مستوى تفاعل أعضاء الھيئة التدريسية في توجيه طلبة الدراسات العليا في التوجه نحو الدراسات التي  .3

  . تقيس فجوة النوع االجتماعي في مختلف المجاالت

      :الحلول

  .توفير قاعة تدريب متعددة االستعماالت، تتناسب ومختلف أنواع التدريب .1

  .المركز لموازنةزيادة الدعم المادي المخصص  .2

وفق أولويات احتياجات  مناسبةمكانية  ةمع توفير سع ،تعبئة بعض الشواغر وفق احتياجات المركز البحثية .3

  .المركز

 
  :في المركز من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

0  2  0  1  0  0  0  3  

  
  )).1(عدد (نظام المكافأة تعمل على : باحثة* 
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  الباب الخامس
  

  ـــاداتـــــالعمـــ
  
  

  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
  

  عمــــــادة شــــــؤون الطلبـــــة 
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  ادة البحث العلمي والدراسات العلياــعم
    

  :المھمة الرئيسية

ة  ي الجامع يم شؤون البحث العلمي ف اتنظ ا وتطويرھ ة، إو ،ومتابعتھ ة المتخصصة المحكم صدار المجالت العلمي

رامج الماجستير  ة في ب ول الطلب ة، وقب دكتوراهوالكتب العلمية المحكم م ،وال ة بھ ة اإلجراءات المتعلق دءاً ومتابع القبول  ، ب  ب

  .قوائم الخريجين إعدادوانتھاًء ب

  .قسم الديوانو، قسم النشروقسم البحث العلمي، وقسم الدراسات العليا، : ھي، تضم العمادة أربعة أقسام

  

  : الدراسات العلياقسم م الرئيسية لاالمھ

ـف التخصصات اإلشراف  دكتوراه في مختلـ ة و ،على قبول الطلبة في برامج الماجستير وال م ئأدامتابع اديميھ  األك

ي اإلوالبحث ام ب م ، والقي ة بھ ل، كجراءات المتعلق ات، والتأجي ن التخصص، والجراي ل م د، والفص دان المقع ل، وفق التحوي

  .قوائم الخريجين إعدادوغيرھا،إضافة إلى 

  

  :الرئيسية لقسم النشر امالمھ

ة   ي وزارة التربي ي ف ث العلم م البح ندوق دع ن ص ة م ة والمدعوم ة المحكم ة المتخصص الت العلمي دار المج إص

ة في  ا في قسم النشر العلمي والتعليم، والموطن ادة البحث العلمي والدراسات العلي ة اليرموكفي عم ك  ،جامع ولي  وذل بت

إصدار الكتب العلمية فيھا، و، ومتابعة تحكيم البحوث المقدمة للنشر ية المتخصصةاألردن أمانات سر ھيئات تحرير المجالت

ا  إلى عمادة البحث العلمي المقدمة للنشر من أعضاء ھيئة التدريس  ق المنشورات وتوزيعھ ا، وتوثي د تحكيمھ في الجامعة بع

  .ية المتخصصة وتحديثھااألردنإھداًء، وبيعاً، واشتراكاً، ومبادلةً، إضافة إلى اإلشراف على المواقع اإللكترونية للمجالت 

  

  :العلمي البحثالرئيسية لقسم  امالمھ

الة  ،المجاالت المعرفية جميعتقديم التمويل الالزم لمشروعات البحوث العلمية في  وتنمية البنية التحتية للنھوض برس

  . ي على الوجه األفضلاألردنفي بناء المجتمع  اإلسھام الفاعلطار، ورفع سوية الباحثين لتمكينھم من الجامعة في ھذا اإل

و داف المرج ق األھ ة بتحقي ات الكفيل ذ السياس ة لتضمن تنفي الغ مالي ا مب ي موازنتھ ة ف م وتخصص الجامع ن دع ة م

ة، ونشر  ة، ودعم مشاريع التخرج للطلب املين في المشروعات العلمي ا الع المشروعات العلمية، ودعم طلبة الدراسات العلي

  .راسات والكتب المتخصصة والمنھجيةالبحوث العلمية والد
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  :اتنجازاإلالنشاطات وأھم 

  قسم الدراسات العليا

  الزمان والمكان  اتنجازاإل  الرقم

ا .1 ات العلي رامج الدراس ة ب تكمال برمج ي اس تمرار ف ول ك(االس قب
ة، اإل رف مكافالطلب ة، ص ان، المناقش كيل اللج راف، تش ت آش
  .التي تمت حوسبتھا بالكامل) المناقشة

 2014/  2013خالل العام 

دكتوراه للفصل .2 /  2013 األولقبول الطلبة في برامج الماجستير وال
2014.  

  2014/  2013 األولبداية الفصل 

  2014/  2013 األولبداية الفصل   2014/  2013 األولمنح طلبة الدراسات العليا جرايات للفصل .3

  2014/  2013 األولبداية الفصل   لطلبة الدراسات العليا األكاديميمتابعة الوضع .4

ا .5 ة الدراسات العلي وراه( تخريج طلب تير و دكت  األولللفصل ) ماجس
2013  /2014.  

  2014/  2013 األولنھاية الفصل 

اني .6 دكتوراه للفصل الث /  2013قبول الطلبة في برامج الماجستير وال
2014.  

  2014/  2013بداية الفصل الثاني 

  2014/  2013بداية الفصل الثاني   2014/  2013منح طلبة الدراسات العليا جرايات للفصل الثاني .7

  2014/  2013بداية الفصل الثاني   لطلبة الدراسات العليا األكاديميمتابعة الوضع .8

ا .9 ة الدراسات العلي وراه( تخريج طلب تير و دكت اني ) ماجس للفصل الث
2013  /2014.  

  2014/  2013نھاية الفصل الثاني 

 2014/  2013بداية الفصل الصيفي   لطلبة الدراسات العليا األكاديميمتابعة الوضع .10

ة .11 ا تخريج طلب وراه( الدراسات العلي تير و دكت اني ) ماجس للفصل الث
2013  /2014.  

  نھاية الفصل الصيفي
 2013  /2014  

12.
دكتوراه للفصل  رامج الماجستير وال / 2014 األولقبول الطلبة في ب

2015.  

  نھاية الفصل الصيفي
 2013  /2014   

  2015/  2014 األولبداية الفصل  
  

  :التطلعات المستقبلية

ً العمل على برمجة برنامج تحويل مسار الدراسة من شامل إلى رسالة وبالعكس  .1   .إلكترونيا

  .جل استكمال بعض البرامج المتعلقة بالدراسات العلياأالتنسيق من  .2

ً ة األكاديمي األقسامالعمل على برمجة برامج الدراسات العليا وربطھا مع  .3   .إلكترونيا

  

  :المعوقات والحلول المقترحة

  .ة وتقبلھم لمثل ھذه البرامجاألكاديمي األقسامصعوبة التنسيق مع  :المعوقات

 .ة والتنسيق معھا وعقد اجتماعات بخصوص ذلكاألكاديمي األقساممخاطبة  :الحلول
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  :النشرقسم 

كما  ،من مختلف المجالت الموطنة في جامعة اليرموك والمدعومة من صندوق دعم البحث العلمي إعدادتم إصدار 

  :في الجدول أدناه لھو مفصّ 

 الصادرة عداداإل المجلدات الصادرة اسم المجلة

 ية في العلوم التربويةاألردنالمجلة 
  )2013(المجلد التاسع 
 )2014(المجلد العاشر 

  العدد الثالث والعدد الرابع
 والعدد الثاني األولالعدد 

 ية في الكيمياءاألردنالمجلة 
  )2013(المجلد الثامن 
 )2014(المجلد التاسع 

  العدد الرابع
 والعدد الثاني األولالعدد 

 ية في الرياضيات واإلحصاءاألردنالمجلة 
  )2013(المجلد السادس 
 )2014(المجلد السابع 

  العدد الثالث والعدد الرابع
 والعدد الثاني األولالعدد 

 ية في الفيزياءاألردنالمجلة 
  )2013(المجلد السادس 

 )2014(السابع المجلد 
  العدد الثاني

 األولالعدد 

 وآدابھاية في اللغات الحديثة األردنالمجلة 
  )2013(المجلد الخامس 
 )2014(المجلد السادس 

  العدد الثاني
 األولالعدد 

 ية في الفنوناألردنالمجلة 
  )2013(المجلد السادس 
 )2014(المجلد السابع 

  العدد الثالث والعدد الرابع
 والعدد الثاني األولالعدد 

  

  :العلمي البحثقسم 

ة ة من الجامع ين ) 35( بلغ عدد مشروعات البحث العلمي المدعوم غخمسة وثالث ائتين) 215,876( مشروعاً بمبل  م

ة، على صعيد دعم مشاريع أما  .اً ن ديناريوستة وسبع ةوخمسة عشر الفاً وثمانمائ ادة مشروعاً  تخرج الطلب د دعمت العم فق

النشر العلمي فإن على صعيد و .اً ن ديناريربعأمائة وتسعة و) 149(كلية الحجاوي للھندسة االلكترونية بمبلغ  في واحداً بحثياً 

ه وتعضيده يرتھا في دعم ا تواصل مس ادة البحث العلمي والدراسات العلي د  ؛عم غ ساھمت فق تمائألف ) 1,663(بمبل  ةوس

ً ستة عشر ) 16(نشر ل ن ديناراً يوثالثة وست   .نشر في مجالت علمية عالميةللجميعھا بلت قُ  ،بحثا

  

مشاريع البحث العلمي وجھة ومقدار الدعم وعدد البحوث المنشورة ومقدار مساھمة الجامعة في دعم نشرھا لألعوام الجامعية 
2002/2003 -  2013/2014  

  السنة

  مقدار دعمھا  جھات دعم مشاريع البحث العلمي وعددھا

مساھمة الجامعة 
في دعم نشر 
بحوث في مجالت
  علمية عالمية

  دعم مشترك  جھات أخرى  الجامعة
مجموع 
المشروعات

مجموع 
  الدعم

دد
ـــ
ـــ
ـــ
لع
ا

  

مقدار الدعم

دد
ـــ
ـــ
عـ
ال

مقدار 
دد  الدعم

ـــ
ـــ
عـ
ال

  مقدار
دد  الدعم

ـــ
ـــ
لع
ا

مقدار 
  الدعم

2002/200312147732  0  0  12 163661133  212038  8  645  

2003/200482 68621  7  210937  4  10076193  380319  8  745  

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

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

2006/200790 1018624  72031  3  29865 97  203758  7  554  

2007/200855 4030687  968860  0  0  62  1028354 4  480  

2008/200967 13999527 17424877  56078 101  2568792 6  720  
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  السنة

  مقدار دعمھا  جھات دعم مشاريع البحث العلمي وعددھا

مساھمة الجامعة 
في دعم نشر 
بحوث في مجالت
  علمية عالمية

  دعم مشترك  جھات أخرى  الجامعة
مجموع 
المشروعات

مجموع 
  الدعم

دد
ـــ
ـــ
ـــ
لع
ا

  
مقدار الدعم

دد
ـــ
ـــ
عـ
ال

مقدار 
دد  الدعم

ـــ
ـــ
عـ
ال

  مقدار
دد  الدعم

ـــ
ـــ
لع
ا

مقدار 
  الدعم

2009/2010761237621130607500 0 87 31845128 919 

2010/201144 16594814 60955542 2766460 6289166121362 

2011/201251 1908117 280967 0 0 58 471778  15 1644  

2012/201333 1266654  93400 0  0  37  220065  17 1980  

2013/201435 2158765  267448 0  0  40  483324 16 1663  

  
 

  2013/2014المركز للعام الجامعي / مشاريع البحث العلمي المدعومة من جامعة اليرموك ومقدار دعمھا موزعاً حسب الكلية 

  المركز/ الكلية 

عدد 
المشاريع 
التي يقل 

الدعم فيھا 
عن مائة 
وخمسين 
  دينار

مقدار 
  الدعم

عدد 
المشاريع 
التي يزيد 

الدعم 
فيھا على 

مائة 
وخمسين 
  دينار

مقدار 
  دعمال

  المجمـــــوع

عدد 
  المشاريع

مقدار الدعم 
  بالدينار

 138049 12 137900 11 149 1كلية العلوم
 459 4 0 0 459 4كلية اآلداب
كلية التربية  1 149 0 0 1 149 

 50020 3 50020 3 0 0كلية الحجاوي للھندسة التكنولوجية
 1500 2 1500 2 0 0اإلسالميةكلية الشريعة والدراسات 

 9150 1 9150 1 0 0كلية الفنون الجميلة
 10670 4 10670 4 0 0واألنثروبولوجياكلية اآلثار 

 1100 1 1100 1 0 0كلية التربية الرياضية
 639 5 0 0 639 5كلية االعالم
 2140 1 2140 1 0 0كلية السياحة

 لدراسات المرأة مركز االميرة بسمة
يةاألردن

0 0 1 2000 1 2000 

 215876 35 214480 24 1396 11المجمــــــوع
  

  

  :في العمادة من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

0  5  4  11  0  1  1  22  
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  ةــؤون الطلبــادة شــعم
  

  :المھمة الرئيسية

ة  بتضطلع عمادة شؤون الطلبة في جامع ة، فالطال الة الجامع ق رس ز في تحقي ر وممي دور كبي  بوصفه ،اليرموك ب

تم بشخصية  ادة تھ ه فالعم ة، وعلي فة الجامع ا فلس وم عليھ ي تق ية الت زة األساس ة، ھو الركي ة والتربوي ة التعليمي محور العملي

ة ،الطالب بشكل متكامل ة والمادي ا يحتاجه ،يشمل الجوانب النفسية واالجتماعي دم كل م زة  فتق ا تعمل كھم من خدمات، كم

 .وصل بين الطالب و دوائر الجامعة المختلفة من جھة، والمجتمع المحلي من جھة ثانية

أثيراً  ادات ت ر العم ا أكث ادة يجعلھ ز للعم دور الممي ذا ال ي إن ھ ةف اة الجامعي التھا ،الحي ق رس ى تحقي  ،وھي تسعى إل

رامج المدروسة ة ،وتعمل ضمن إطار واحد من الخطط والب امھا المختلف ا وأقس ع ، من خالل دوائرھ ى أرب ي تشتمل عل الت

  :دوائر

  .دائرة الخدمات الطالبية  -

  .دائرة النشاط الثقافي والفني  -

  .دائرة الرعاية الطالبية  -

  .دائرة النشاط الرياضي  -

  

   :اتنجازالنشاطات واإلأھم 

  .من جريدة طلبة اليرموك إعدادإصدار ستة  .1

وم إطالق .2 ادة" يرموك العز" األلب ي العم يقية ف ة والموس ة الفلكلوري ة الفني ه الفرق ذي نفذت ة من  ،ال ع نخب اون م وبالتع

  . ييناألردنوالفنانين العرب 

  .تنظيم ستة معارض تجارية .3

  .الدكتور حميد البطاينة ألقاھاعقد محاضرة عن العنف الجامعي  .4

  .نظمھا نادي الحوار والفكر ،للدكتور محمد السيد) أمي(عقد محاضرة بعنوان  .5

  .نظمھا نادي الحوار والفكر ،للشيخ مصطفى الشيباني) أتمنى أن أباع لطباخ(عقد محاضرة بعنوان  .6

نظمھا نادي  ،لتكريم العاملين في الجامعة ومشاركتھم في تنظيف الحرم الجامعي) يستحقون ألنھم(تنظيم حملة بعنوان  .7

  .والفكرالحوار 

  .إربدبرع بالدم بالتعاون مع مستشفيات محافظة حمالت للت أربعتنظيم  .8

  .الطالبية األنديةتنظيم العديد من حمالت العمل التطوعية داخل الحرم الجامعي لطلبة  .9

  .مشاركة فرقة الكورال والموسيقى الشرقية في مھرجانات تونس الصيفية الفنية .10

  .شرفيةة واألوعمل ورشات رسم فني في مدرستي الكور ،المشاركة في برنامج مدرستي .11

  .دورة تدريبية لطلبة المرسم المستجدين على الرسم الزيتي والفحم .12

  .اإلسراءفي جامعة  يةاألردنمشاركة طلبة المرسم في ملتقى الجامعات  .13

رغبن  .14 واتي ي ة الل ة المفتوحة في عقد دورة تدريبية في كرة الطاولة لمجموعة من طالبات الجامع لمشاركة في البطول

  .في كرة الطاولة

  .تنظيم بطولتين لطالبات الجامعة في كرة الطاولة .15

  .تنظيم بطولتين لطلبة الجامعة في العاب البلياردو والسنوكر وكرة الطاولة .16
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  .2013/2014الطالبية للعام الجامعي  األنديةانتخابات  إجراء .17

  .رحالت لتتبع مسار الثورة العربية الكبرى لطالب وطالبات الجامعة أربعتنظيم  .18

  . زيارات ضمن برنامج اعرف وطنك تنظيم سبع .19

  .في مدينة الحسن للشباب USAIDالخزف في حفل اليوم العالمي للشباب الذي نظمته منظمة  ستوديوامشاركة طلبة  .20

  .الرسمية والخاصة يةاألردنت االجامع إلىإضافة  ،في مرافق الجامعة توزيعهتم ) ال للعنف الجامعي(بوستر  إصدار .21

  .)يةاألردنديوان الخدمة المدنية واقع العرض والطلب لخريجي الجامعات (عقد محاضرة بعنوان  .22

  .الطالبية واألندية االتحادرحلة لطلبة ) 25(تسيير رحالت ترفيھية لمدينة العقبة بواقع  .23

  .الطالبية نديةواأل االتحادتسيير عشر رحالت ترفيھية لمدة يوم واحد للبحر الميت ومدينة عجلون وغيرھا لطلبة  .24

ام  .25 يفي لع ل الص ريج الفص ل تخ ي حف اركة ف ل  2012/2013المش ريج الفص ل تخ يفي  األولوحف اني والص والث

2013/2014  

  .صور نشاطات العمادة والجامعة وأرشفةتصوير  .26

  .لطلبة الجامعة اإلسالميةالشريعة والدراسات  كليةمتھا العمادة بالتعاون مع مناسك العمرة نظّ  ألداءتسيير رحلتين  .27

  .متھا العمادة بالتعاون مع اتحاد طلبة الجامعةالعمرة نظّ  ألداءتسيير رحلتين  .28

  .الكتاب السنوي للفوج الخامس والثالثين إصدار .29

30.  ً اتم  ،شاركت الفرق الفنية الموسيقية والفلكلورية في خمسة وعشرين حفالً فنيا اونداخل الحرم الجامعي إقامتھ  ، بالتع

  .مؤسسات المجتمع المحلي في العديد من المناسبات إلىإضافة  ،واألھليةالرسمية  يةاألردنالجامعات  مع

الوطنية  باألعيادالتي شاركت فيھا الفرق الفنية في العمادة بمناسبة احتفاالت الجامعة ، عرض المسرحية الفنية التراثية .31

  ).م الجيشاالستقالل وعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويو(

  .الذي نظمته جامعة البلقاء التطبيقية )اكتشف جماليات وطنك(مشاركة طلبة المرسم الجامعي في معرض  .32

ى المركز  .33 ة عل ا للمسرح الجامعي، وحصول الفرق  األولمشاركة طلبة المسرح الجامعي في مھرجان جامعة فيالدلفي

  .يةاألردنعلى مستوى فرق المسرح للجامعات 

  .إربدعقد دورة خزف تدريبية لذوي االحتياجات الخاصة المنتسبين في مركز المنار في محافظة  .34

  .في العاب البلياردو يةاألردنتنظيم بطولة طلبة الجامعات  .35

  .عقد محاضرة عن الشلل الدماغي نظمھا نادي االحتياجات الخاصة .36

  .إربدمحتاجين في محافظة بنك الدم حملة للتبرع بالدم لصالح المرضى ال أصدقاءنظم نادي  .37

  .الطالبية لألنديةالھيئات العامة  ألعضاءتنظيم خمس حفالت تعارف  .38

  .من قبل اتحاد الطلبة اإلعالم كليةفي  األمفي يوم  األمھاتتكريم الموظفات  .39

  .بمناسبة ذكرى معركة الكرامة نظمت العمادة احتفاالً رسمياً بھذه المناسبة .40

  .األدبينظمه النادي  )وفلسطين تاريخ وحضارة األردن(تنظيم معرض  .41

  .نظمھا نادي الحوار والفكر) الوقت إدارة -فن المذاكرة( عقد ندوة بعنوان  .42

  .نظم نادي الحوار والفكر معرض الفتاه السابع .43

  .نظمھا نادي الحوار والفكر) اآلخرةالدار  إلىرحلة (عقد محاضرة بعنوان  .44

  .وعية نظمھا ممثلي اتحاد الطلبة في كليات الجامعةتنظيم العديد من حمالت العمل التط .45



  2013/2014التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

      197 
 

ة باأل .46 االت الجامع ابع عشر بمناسبة احتف اد نظمت العمادة وبالتعاون مع اتحاد طلبة الجامعة مھرجان االستقالل الس عي

  ).عيد االستقالل وعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى(الوطنية 

  .لطلبة الجامعة نظمه اتحاد الطلبة األول مياإلعالعقد الملتقى  .47

  .بة الجامعة وفنانين من المجتمع المحليلتنظيم عشرة معارض فنية تشكيلية لفنانين من ط .48

  .طلبة المرسم الجامعي في العمادة وإخراجمن تمثيل ) مسامير الوطن(عرض مسرحية  .49

  .2014/2015للطلبة المستجدين للعام الجامعي  إرشاد أسبوعتنظيم  .50

  .الشريعة في شھر رمضان المبارك كليةھيئة تدريس من  أعضاء ألقاھاتنظيم ثالث محاضرات دينية  .51

ع  اإلشراف .52 ارك لتوزي على المبادرات والحمالت التطوعية التي نفذھا عدد من طلبة الجامعة خالل شھر رمضان المب

  .طرود الخير

ل  .53 ة حف ة الجامع اد طلب ع اتح اون م ادة بالتع ارنظمت العم ً رمضانيّ  إفط داء  ا ه وعم ة ونواب يس الجامع ى شرف رئ عل

 .والعديد من طلبة الجامعة ،الدوائر ومديريالكليات 

  .الطلبة الوافدين جميعقامات لإقامات وعمل إتجديد  .54

  . 2/4/2014 – 30/3إقامة معرض التراث لطلبة الجاليات  .55

  .18/3/2014لطلبة الوافدين لرحالت ترفيھية للمناطق السياحية  .56

  .28/3/2014إقامة بطوالت رياضية  .57

  .إرشاد نفسي واجتماعي لطلبة الجامعة .58

  .20/4/2014الرمثا / ةقرية الطرفي  اإلعاقةزيارة عائلة الزكار من ذوي  .59

  .تزويد المؤسسات الحكومية واألھلية بأسماء الطلبة الخريجين .60
 .الطلبة المستجدين وعمل سجالت لھم استقبال .61

 .طباعة الھوية الجامعية .62

ل ) .كتب رديات الرسوم الجامعية + نفقة خاصة + وسلوك  ةحسن سير( الكتب الخاصة بالطلبة  إعداد .63 طباعة ما ال يق

ً كتاب) 25(كتب رديات رسوم جامعية ، كتاب) 2700(ھوية، كتب حسن سيرة وسلوك ونفقة خاصة ) 17000(عن    .ا

 .إدخال العقوبات الخاصة بالطلبة .64

    

  التأمين على الحياة

 عدد الطلبة الجامعي العام
معدل 

التأمين 
 بالدينار

قيمة القسط 
 بالدينار

عدد 
حاالت 
 الوفاة

قيمة 
التعويض عن 
حاالت الوفاة 
 بالدينار

القسط السنوي بعد  قيمة
 %)94(الخصم بنسبة 

 األولالفصل 
2013/2014 

) 9( دنانير 29210 0.727 40180
تسعة 
 طالب

)27.000 (
سبعة 

وعشرون 
 ً  ألفا

للعام  قيمة القسط
 2013/2014الجامعي 

) 53100(بعد الخصم 
ثالثة وخمسون الفاً 

 ومائة دينار

الفصل الثاني 
2013/2014 

 اً دينار 27279 0.727 37523

  
دقيقھا و استقبالتّم  ة وت ةإالمطالبات الطبية المتعلقة بمعالجة الطلب دائرة المالي ى ال ا إل لصرفھا وفق احصائية  ،حالتھ

  .عدد المراجعين والمبالغ المستحقةحسب نوع الزيارة و ،بقيمة المطالبات
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  :اإلعالن عن تقديم طلبات اإلستفادة من المنحة المقدمة من

  .طالب متفوق ومحتاج في الجامعة/ بنك المؤسسة العربية المصرفية .1

 .الحجاوي كليةطالب متفوق ومحتاج من / وديع الحاوي ةأسامرولى  .2

 .في قسم الفيزياء األول/ ةختام خصاون هالدكتور .3

 .والثاني في قسم الجغرافيا األولالطالب / الدكتور محمود السرياني .4

 .لطلبة الدراسات العليا/ مينة عبد الحافظأ .5

 
  

  :التطلعات المستقبلية

 .للمحافظة على ھذه األجھزة كونھا حساسة ،المطالبة بقاعة خاصة لطابعات البطاقة البالستيكية .1

 .من طابعات وأجھزة كمبيوتر تزويد القسم بأجھزة حديثة .2

 .زيادة عدد الطابعات .3
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 العام الجامعي
 التشغيل المساعدات القروض

 األقسام أوائل
 ةاألكاديمي

الصندوق 
ي األردن

 الفصل الھاشمي
عدد 
 الطلبة

 الفصل القيمة
عدد 
 الطلبة

 الفصل القيمة
عدد 
 الطلبة

 القيمة

2013/2014 

 9331 70 األول 11688 98 األول 95940 533 األول

تم  دادي ي  إع وائم ف الق
نھاية الفصل الصيفي 
امعي  ام ج ل ع ن ك م
س  د ورود أس وبع
غ عدد  د بل البعثات وق

ة األ لالطلب ام  وائ للع
امعي  الج

2012/2013 
ة ) 233( اً وطالب طالب

ة  ة البعث وقيم
  ديناراً ) 116967(

 

ة  ة اللجن منح
ة  ا لحمل العلي
ان  ر واإلحس الب
دم  ث تق حي
ة  ة منح الجامع
ب  رين طال لعش
تم  ة ي وطالب

ھم ئتنسيب أسما
ل  ن قب م
ندوق  الص

ي األردن
مي  الھاش
ة  للتنمي

 .البشرية

 10700 80 الثاني 15000 114 الثاني 90000 500 الثاني

 2680 67 الصيفي - - الصيفي - - الصيفي

  
  

 
  :في العمادة من اإلداريين العاملون

  الدرجة
  
  العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

11  23  12  14  2  4  10  76  
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  الباب السادس
  

  دات أخرىــــــوح
  

  المدرسة النموذجية
  

   وحدة المشاريع الخارجية
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  المدرسة النموذجية
    

  : المھمة الرئيسية

ة ة الثانوي ة المرحل ى نھاي دي وحت ن الصف التمھي ة م دريس الطلب رورية  ،ت ارات الض ارف والمھ ابھم المع وإكس

  .النشاطات المنھجية والالمنھجيةفي وإشراكھم  ،المناسبة لعمرھم
  

  

  : اتنجازالنشاطات واإلأھم 

 .1/10/2013ورشة عمل موسيقى للعزف المنفرد  .1

  .1/10/2013في الفردي والزوجي  األولوحصول المدرسة على المركز  ،إناثبطولة كرة تنس الطاولة  .2

  .2/10/2013في الفردي والزوجي  األولوالحصول على المركز  ،بطولة تنس الطاولة ذكور .3

  .3/10/2013وحصول المدرسة على المركز الثاني  ،إناثبطولة كرة السلة  .4

  .7/10/2013زوجي  األولوحصول المدرسة على المركز  ،إناثبطولة كرة الريشة الطائرة  .5

  .7/10/2013المدرسية واحتفالية موسيقية صغيرة في الطابور الصباحي  اإلذاعةاالحتفال بيوم المعلم عبر  .6

  .ضحى المباركوتوزيع الحلوى على الطالب بمناسبة عيد األ ،المدرسةوتزيين  ةعمل بوسترات وبطاقات تھنئ .7

  .10/10/2013ولغاية 7/10من  األيتاموتوزيعھا على مراكز  ،والمستعملة الجديدةبرع المالبس حملة ت إقامة .8

  .طالبات للمشاركة في المنتخب 4وتم اختيار ، 22/10/2013 ناثبطولة كرة اليد لإل .9

  .وحصول المدرسة على المركز الثاني 27/10/2013بطولة كرة القدم للذكور  .10

  .10/11/2013 إناثبطولة كرة اليد  .11

  .12/11/2013 األولوحصول المدرسة على المركز  ،إناثبطولة كرة السلة  .12

ال بتخريج  .13 ي االحتف اركة ف ةالمش اركين الطلب ة المش ة التدريبي ي الورش ي  ،ف توالت ي  أقيم ةف ة  كلي ارةھندس  العم

  .13/11/2013والتصميم في جامعة العلوم والتكنولوجيا 

  .14/11/2013وحصول المدرسة على المركز الثالث  إناث الطائرةبطولة كرة  .14

ة األ ،بطولة الشطرنج ذكور .15 ع للمرحل ة وحصول المدرسة على المركز الراب دنيا والمركز الثالث للمرحل ساسية ال

  .17/11/2013ساسية العليا األ

ة األ والمركز الرابع ،وحصول المدرسة على المركز الثالث للمرحلة الثانوية ،إناثبطولة الشطرنج  .16 ساسية للمرحل

  .18/11/2013العليا 

  .20/11/2013وحصول المدرسة على المركز الثاني فردي  ،ذكور ناثبطولة الريشة الطائرة لإل .17

ة حول  .18 ةاألول اإلسعافاتعقد محاضرتين وورشتي عمل للتدريب والتوعي ة  ،ي ة الطب في جامع اون مع طلب بالتع

  .18/11/2013 -17العلوم والتكنولوجيا بتاريخ 

ل  .19 ة  4عم رحيه لطلب روض مس ةع فوف  الروض دي والص اريخ  األولوالتمھي ث بت اني والثال  8/11/2013 والث

  .26/11/2013و 25/11/2013و 24/11/2013و

ي  ة محاضر .20 عافاتف ةاألول اإلس دني ،ي دفاع الم ع ال اون م ات الصف  ةوعرض مسرحي ،بالتع عن الصرع لطالب

  .21/11/2013العاشر 

  .ةوالموسيقي ةاشتمل على العديد من النشاطات الرياضي ،والتمھيدي الروضةعمل يوم مفتوح لطالب  .21
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اني شعر 24/11/2013 ةبداع باللغة العربيالمشاركة في مسابقة اإل .22 والمركز  ،وحصول المدرسة على المركز الث

  .العلياساسية لة األحوالمركز السابع للمر ،الثالث قصة قصيرة للمرحلة الثانوية

  .حديقة مدرسية يتم فيھا زراعة مزروعات شتوية من قبل طلبة المدرسة إنشاء .23

رى ال وأطفال ،طفال جمعية مبرة الملك حسينأاستضافة  .24 لحضور العرض  ،وذوي االحتياجات الخاصة SOS ـق

  .3/12/2013 "بالھمة والتصميم نحقق الكثير"المسرحي 

  .5/12/2013حفل موسيقي  .25

  .الرابع والخامس بعنوان االستدامة وحماية البيئة مل بالتعاون مع شركة ھنكل للصفوفعقد ثالث ورشات ع .26

  .جامعة فيالدلفيا/ باللغة العربية اإلبداعيالمشاركة في مسابقة النشاط  .27

ابقة  .28 داعالمشاركة في مس ة اإلاأل اإلب ي باللغ ةدب ى المركز  ،نجليزي ة جوان نصير عل ى  األولوحصول الطالب عل

ة توى المملك ة  ،مس ةآوالطالب ة ي توى المملك ى مس ث عل ز الثال ى المرك ي عل ى  ،الكيالن ديل عل ادة قن ب عب والطال

  .21/11/2013على مستوى المديرية للذكور  األولالمركز 

  27/11/2013والحصول على المركز الثاني ذكور  ،المشاركة في بطولة كرة تنس الطاولة .29

ة  .30 نس الطاول رة ت ة ك ابطول ز  ،ثإن ى المرك ة عل ول المدرس ي األولوحص ردي  ،للزوج ث للف ز الثال والمرك

28/11/2013.  

وز  ،مباراة ودية في كرة القدم بين طلبة المدرسة وأكاديمية األمير علي للواعدين .31 ى األكاديميوكانت النتيجة ف ة عل

  .30/11/2013المدرسة 

دخين .32 ة الت ة لمكافح ة توعوي ع  ،حمل اون م ادبالتع المي  االتح ة لالع ةطلب اريخ  كلي ة بت فوف الروض ب لص الط

13/2/2014.  

اريخ أالمشاركة في المسيرة واالحتفال الذي  .33 اني المعظم بت دهللا الث ك عب قامته الجامعة بمناسبة عيد ميالد جاللة المل

18/2/2014.  

  .2/3/2014بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني للصف الثامن ذكور بتاريخ  ،يةاألولورشة عمل لإلسعافات  .34

  .3/3/2014ية لصفوف السادس ذكور بتاريخ األولورشة عمل لإلسعافات  .35

  .4/3/2014بتاريخ  إناثية لصفوف السادس األولورشة عمل لإلسعافات  .36

  .5/3/2014بتاريخ  إناثية لصفوف الثامن األولورشة عمل لإلسعافات  .37

  .5/3/2014بتاريخ  األولمسابقة الموسيقى على مستوى المديرية وحصول المدرسة على المركز في المشاركة  .38

  .6/3/2014مسابقة الحديث الشريف على مستوى المديرية بتاريخ في المشاركة  .39

  .16/3/2014 -10 رحالت إلى مديرية الدفاع المدني لصفوف الثاني األساسي بتاريخ  .40

ابق .41 يقىالمشاركة في مس اريخ  :ة الموس اعي بت رد والجم المركز  13/3/2014العزف المنف وز المدرسة ب   األولوف

  .في العزف الجماعي والمنفرد

  .المشاركة في المسابقة الھاشمية .42

  .20/3/2014على مستوى المديرية بتاريخ  القرآنيةالمشاركة في المسابقة  .43

  .المدرسةم ويوم الكرامة وعلى مسرح حفل موسيقي بمناسبة عيد األ .44

د األ .45 بة عي باحي بمناس ابور الص الل الط ال خ ة ،ماحتف وم الكرام اريخ  ،وي ة بت ة العربي ن اللغ دفاع ع وم ال وي

20/3/2014.  
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  .يطالية مع بنك القاھرة عمانوالتي تعقدھا شركة فبريانو اإل ،المشاركة في المسابقة الفنية .46

  .23/3/2014بتاريخ  لتطوير مستوى الفريق األساسيالمشاركة في بطولة كرة اليد  .47

ى يوم مفتوح لطلبة الروضة اشتمل على العديد من الفعاليات الموسيقية والرياضية  .48 اريخ ، وعل عرض مسرحي بت

6/4/2014.  

ة .49 اريخ ، مباراة كرة السلة بين فريق المدرسة وفريق منتخب الجامع ة بت ى منتخب الجامع وز المدرسة عل انتھت بف

7/4/2014.  

اون مع  ،الصف الثامن والتاسع عن حب الشبابعقد محاضرتين لطالبات  .50 ادبالتع المي  االتح ة لالع ةطلب الطب  كلي

  .9/4/2014وجامعة العلوم والتكنولوجيا بتاريخ 

  .9/4/2014عقد محاضرة لطالبات الصف العاشر بعنوان القيم للدكتور ھادي طوالبة بتاريخ  .51

  .10/4/2014القدم بتاريخ المشاركة في بطولة الربيع في جامعة فيالدلفيا بكرة  .52

اريخ  .53 ا بت وم والتكنولوجي ة العل ي جامع اء ف يات والفيزي ابقة الرياض ي مس ر ف ي العاش وم العلم ي الي اركة ف المش

10/4/2014.  

  .11/5/2014موسيقية بتاريخ  أمسية .54

  .13/4/2014طالبات المدرسة بتاريخ  وإخراجوتمثيل  تأليفعرض مسرحي من  .55

الطب  كليةطلبة لجمعيات العالمي  االتحاد بالتعاون مع  ،ساسياأل األوللطلبة الصف ورشة عمل بعنوان فقر الدم  .56

  .الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا كليةو األردنفي 

ة  ،المشاركة في مسابقة الفيزياء المرحلة النھائية .57 ى مستوى المملك ة عل ة الثالث ة بالمرتب داء حمادن ة غي وفوز الطالب

  .15/4/2014بتاريخ 

  .14/4/2014حفل تخريج طلبة الروضة بتاريخ  .58

  .16/4/2014لكتابة المقالة بتاريخ  األحمرمسابقة الھالل  .59

  .17/4/2014متحف التاريخ الطبيعي لطلبة الروضة بتاريخ  إلىخمس رحالت  .60

  .23/4/2014عقد محاضرة لطالبات الصف الثامن بعنوان القيم للدكتور ھادي طوالبة بتاريخ  .61

دطباء فرع بالتعاون مع نقابة األ، واشتمل على اليوم الطبي المجاني ،اليوم المفتوح .62 معرض  -ووزارة الصحة  إرب

امل  ي ش ري  -فن ازار خي يأ -ب ل المعرض العلم ية مث طة مدرس ابقات ورياضة  ،ومعرض الحاسوب ،نش ومس

  .30/4/2014الطلبة مع المعلمين بتاريخ  أمور أولياءولقاء  –وغيرھا 

  .9/7/2014توجيھي بتاريخ حفل تخريج طلبة ال .63

  

  

  :المدرسةفي  من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

6  20  54  85  2  1  8  176  
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المشاريع الخارجية إدارةمجلس   
  

  :مھـــام المجلـس

ً  إدارةيتولى مجلس  ا ا عالمي ارف عليھ ، المشاريع الخارجية تھيئة مشاريع البحث العلمي وفق األصول واألسس المتع

ة للبحث و ة التحتي ة ولمشاريع البني ل لمشاريعھم في التخصصات المختلف مساعدة الباحثين في الحصول على مصادر تموي

ة والعا ة واإلقليمي ل الوطني ة،العلمي في الجامعة بما فيھا مصادر التموي ة و لمي ة للمشروعات المالي ة والمالي ة اإلداري المتابع

تسھيل التزام الباحثين بأسس السالمة العامة البيئية والمھنية والمدعومة وفق برامجھا وموازناتھا الواردة في بنود المشاريع، 

واد ال ا والم ة األخرى والخالي ات الحي وان والكائن ديم االوخطرة، وبتعليمات إجراء البحوث على اإلنسان والحي ستشارات  تق

احثين والبحث العلمي  احثين،  لإلسھامبخصوص أخالقيات الب ين الب نجم عن اختالف المصالح ب د ت ات ق ة خالف في حل أي

ال الصناعة واإلو ى مج ي إل ات البحث العلم ل منتج ھيل نق ة، تس احثين والجامع ة للب ة الفكري ظ الملكي دريب وقتصاد وحف ت

ورش وعن  ،وعلى النشر العلمي في مجاالت ذات شھرة عالمية ،اريع البحثيةالباحثين على كتابة المش من خالل الندوات وال

 .التشجيع والمشاركة في البرامج والمشاريع والتدريب بين الجامعة والقطاع الخاص والمجتمع المحليو، اإلنترنتطريق 

  

  

  :اتنجازاإلالنشاطات وأھم 

ً مشروع) 25(تّم متابعة  .1 ً مدعوم ا ان من حيث  ا ة  إعدادمن صندوق دعم البحث العلمي بعم ارير المالي ة " التق نھائي

دات" وسنوية  زة والمع ة  ،حسب توزيع بنود االتفاقية، وكل مشروع من حيث شراء األجھ آت المالي وصرف المكاف

  .للباحثين والعاملين في المشروع، ومتابعة أمور سفر كل باحث رئيسي أو مشارك

ع الم .2 امتابعة جمي وم والتكنولوجي ى للعل ة من المجلس األعل ارير السنوية لكل مشروع  إعدادو ،شاريع المدعوم التق

 ).2(حسب توزيع بنود االتفاقية وعدد المشاريع 

ً مشروع) 28(متابعة المشاريع األوروبية وعددھا  .3  .ةوكتابة التقارير المالية السنوية لكل مشروع على حد ا

ع : ىاألولالورشة  ؛زياد السعد. د.ركيوميد للباحث الرئيس أأتم عقد ورشات عمل على مشروع  .4 ى موق افي عل وم ثق ي

 .ركيوميد لإلرث الثقافيأمؤتمر دولي لعرض نتائج مشروع : ثري، الورشة الثانيةم قيس األأ

  

  المشاريع الخارجية من جھات داعمة محلية ودولية إدارةعدد المشاريع المدعومة والمعمول بھا بمجلس 

  الكلية

عدد 
المشاريع 

المدعومة من 
  جھات محلية

أسماء 
الجھات 
المحلية 
  الداعمة

مقدار الدعم 
بالدينار 
  ياألردن

عدد 
المشاريع 
المدعومة 
من جھات 
  دولية

اسماء الجھات الداعمة 
  الدولية

مقدار الدعم 
 ياألردنبالدينار 

  3  العلوم
صندوق 

دعم البحث 
  العلمي

47990 
 اً دينار
ً أردني   ا

2  

األوروبي  االتحاد
Tempus   

 )مشاريع 3(
140519  

USAID 16992  
Erasmus Mundus 19045 

 42902 السعودية
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  :المعوقات والحلول المقترحة

 .صعوبة التنسيق مع بعض الدوائر اإلدارية في الجامعة .1

 .نقص الكوادر اإلدارية في المجلس .2

  
  

  :في المجلس من اإلداريين العاملون

 الدرجة      
   العدد

  المجموع  مقطوع  سادسة  خامسة  ةرابع  ثالثة  ثانية  أولى

0  1  2  0  0  0  0  3  

 
 


