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  مقدمـــة

  كلمة رئيس الجامعة

ســيس الجامعــة وهــي تنمــو بثبــات واضــطراد، واضــعة نــصب عينيهــا      أ عامــا مــضت علــى ت ثالثــون
هداف السامية التي انشئت من اجلها، تصبو دائما نحو االفضل، متخطية كل المصاعب والمعوقـات           األ

  .في سبيل تحقيق رسالتها على اكمل وجه

 تحتضن ما يربو علـى     فاذا بها    ،طالبا وطالبة ) 640( أربعينو بستمائة   1976ت غراسها عام    أبد
 علـى مقاعـد الدراسـة    ا مـا زالـو  2005/2006لـف طالـب وطالبـة فـي عـام       أعـشرين   اثنان و  )22000(

ــاة          ينتظــرون اتمــام دراســتهم للحــاق بركــب زمالئهــم الــذين تخرجــوا مــن الجامعــة وانخرطــوا فــي الحي
لــف أ ثمــانين) 80000(نه، والــذين نــاهز عــددهم أرفعــة شــالعمليــة، ليــساهموا فــي بنــاء هــذا الــوطن و

  .طالب وطالبة

ــم تــدخر الجامعــة جهــدا للنهــوض         ــة، وضــمن االمكانــات المتاحــة، ل وضــمن هــذه المــسيرة الطويل
 وتوثيـق  ،فقيا وعموديـا، وتـشجيع البحـث العلمـي ودعمـه          أبالعملية التدريسية كما ونوعا والتوسع بها       

حـــدث التطـــورات العلميـــة و  أفـــي الـــداخل والخـــارج، واالفـــادة مـــن الـــصالت مـــع المؤســـسات العلميـــة 
  . الى مصاف الجامعات المتقدمة، وتحظى بمكانة علمية متميزةىالتقنيات الحديثة لترق

ظهـار التقريـر الـسنوي بحلـة        إب الجامعة بالتحسين والتطوير فقد عمدنا في هذا العام علـى            أوكد
ي جميــــع المجــــاالت، معــــززة بالبيانــــات االحــــصائية جديــــدة لــــيعكس نــــشاطات وانجــــازات الجامعــــة فــــ

وتعميمـا  . بواب تسهل الوصول الى المعلومـات بكـل يـسر وسـهولة     أضمن  ة  والرسومات البيانية، ومرتب  
 وعلـى موقـع دائـرة       www.yu.edu.jo فسيتم نشر التقرير علـى موقـع الجامعـة علـى االنترنـت               ،للفائدة

   .ليتاح للجميع االطالع عليه http://ddp.yu.edu.joلتنمية والتخطيط ا

التعلـيم  ، ومجلـس    جامعة اليرمـوك    أمناء مجلسإلى   وال يسعني إال أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير       
عضاء هيئة التدريس والعـاملين فـي الجامعـة كافـة، آمـال             أ على دعمهما الموصول للجامعة، والى       العالي

  .        ؤهم المثمر لتكون الجامعة شجرة عطاء ونماء كما ارادتها قيادتنا الهاشمية الفذةان يستمر عطا

  ـــامعةــــــــــ                                                                رئيس الجــــ

  

          باريني محمد الصد.أ                                                                
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  نشأة الجامعة وموقعها

كـم عـن    ) 90(تقع جامعة اليرموك في مدينة اربد في شمال المملكة االردنية الهاشـميةوعلى بعـد               
، وبـدأ التـدريس فيهـا فـي العـام الجـامعي             1975العاصمة عمان، وقد صدر قرار إنـشائها فـي حزيـران            

  .سمية التي تبلغ اآلن عشر جامعات، وهي ثاني جامعة أردنية من الجامعات الر1976/1977

 1977-1976اســـتقبلت جامعـــة اليرمـــوك الدفعـــة األولـــى مـــن الطلبـــة فـــي بدايـــة العـــام الجـــامعي  
طالبـا وطالبـة، فـي حـرم جـامعي محـدود فـي مدينـة اربـد، اعتبـر حينهـا حرمـا مؤقتـا                         ) 640(وعددهم  

  . كلية العلوم واآلداب واحدة هي وبدات بكلية

ر االولى من انشائها، اصبحت الجامعة تضم عشر كليات واحد عشر مركـزًا          وخالل السنوات العش  
 اسـتكمل بنـاء كليـة الهندسـة وابنيـة اخـرى لـالدارة والخـدمات                 1986ومعهدًا علميـًا، ومـع بدايـة عـام          

  .العامة في الموقع الرئيس

، مؤقــتفـي موقعيهـا الـدائم وال   ونظـرا للتوسـع الـسريع الـذي حققتــه الجامعـة فـي جميـع المجــاالت        
جامعة اليرموك التـي اتخـذت الحـرم        : فقد اقتضت المصلحة العامة ان تقسم الجامعة الى جامعتين هما         

الجامعي في اربد مقرا لها، وجامعـة العلـوم والتكنولوجيـا االردنيـة التـي اصـبح الموقـع الـرئيس لجامعـة                       
ة، والطب، وطب االسنان،    الهندس: اليرموك حرما لها، وانتقلت اليه سبع كليات من جامعة اليرموك هي          

  .و التمريض، والصحة العامة والعلوم الطبية المساندة، والصيدلة، والزراعة والبيطرة

وبعد انقسام الجامعتين، استمرت جامعة اليرموك فـي التوسـع فـي حرمهـا فـي اربـد، ووصـل عـدد           
ــة عــام   ــى مــا يزيــد علــى   2005/2006الطلب ــرامج البكــالوريوس، و   ) 18622( ال فــي ) 4330(فــي ب

  .برامج الدراسات العليا يتلقون علومهم في مختلف الحقول والتخصصات

  الرسالة واالهداف

 واعداد كوادر بـشرية مؤهلـة ومتخصـصة         ،زيادة فرص التعليم العالي   تتلخص اهداف الجامعة في     
فــي حقــول المعرفــة المختلفــة لتلبيــة احتياجــات المجتمــع المحلــي والعربــي، واالســهام فــي تقــدم الفكــر      

 والمبــادرة الشخــصية وتوظيفهــا فــي خدمــة التنميــة   ، وحريــة الفكــر وتــشجيع البحــث العلمــي ،االنــساني
 وتعزيــز االنتمــاء ،تعميق وتعزيــز العقيــدة االســالمية وقيمهــا الروحيــة واالخالقيــةوالمحليــة واالقليميــة،

  .الوطني والقومي، وتوثيق الروابط مع الجامعات والهيئات العلمية العربية والعالمية
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  الوحدات التنظيمية في الجامعة

 قــسما  تــسعة وأربعــين)49( كليــة ويبلــغ عــدد االقــسام فيهــا  ةعــشرى حــدإ) 11( تــضم الجامعــة
 وعمــادة شــؤون الطلبــة، ،دراســات العليــاكاديميــا، كمــا تــضم عمــادتين همــا عمــادة البحــث العلمــي والأ

 ومحطـة العلـوم البحريـة       ، وبحثية علمية كراس   ةخمس) 5( و ،ًا علمي ًا مركز أحد عشر ) 11( لىإاضافة  
 ، متحف التراث االردنـي    :، ومتحفين هما  دائرة ادارية  )17(و ، باالشتراك مع الجامعة األردنية    في العقبة 

) 808( ويعمـل فـي الجامعـة    .البناء العاملين فـي الجامعـة    ومدرسة نموذجية ،ومتحف التاريخ الطبيعي  
مــن العــاملين فــي المجــاالت  ) 1796( و،تــدريس مــن مختلــف الرتــب والتخصــصات ال هيئــة مــن أعــضاء

  .المختلفة من غير اعضاء هيئة التدريس

  :الجامعة الكليات والعمادات والمراكز التاليةتضم و

  :كلية العلوم، وتضم االقسام التالية .1
 لكيمياءقسم ا 
 قسم الفيزياء 
 قسم العلوم الحياتية 
 قسم الرياضيات 
 قسم علوم االرض والبيئة 
 قسم االحصاء 

  :كلية اآلداب،  وتضم االقسام التالية .2
 قسم اللغة العربية وآدابها 
 قسم اللغة االنجليزية وآدابها 
 قسم الصحافة واالعالم 
 قسم التاريخ 
 قسم اللغات الحديثة  
 قسم العلوم السياسية 
 م علم االجتماعقس 
 قسم اللغات السامية والشرقية 
 قسم الجغرافيا 

  :كلية االقتصاد والعلوم االدارية،  وتضم االقسام التالية .3
 قسم االقتصاد 
 قسم ادارة األعمال 
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 قسم اإلدارة العامة 
 قسم التسويق 
 قسم المحاسبة 
 قسم العلوم المالية والمصرفية 

  :كلية التربية،  وتضم االقسام التالية .4
  المناهج والتدريسقسم 
 قسم االرشاد وعلم النفس التربوي 
 قسم االدارة واصول التربية 
 قسم التربية اإلبتدائية 

  :كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية،  وتضم االقسام التالية .5
 قسم هندسة القوى الكهربائية 
 قسم هندسة االلكترونيات 
 قسم هندسة الحاسبات 
 قسم هندسة االتصاالت 

  :،  وتضم القسمين التاليينكلية القانون .6
 قسم القانون العام 
 قسم القانون الخاص 

 :كلية التربية الرياضية، وتضم القسمين التاليين .7
 قسم علوم الرياضة 
 قسم التربية البدنية 

  :كلية الشريعة والدراسات االسالمية، وتضم االقسام التالية .8
 قسم االقتصاد والمصارف االسالمية 
 قسم اصول الدين 
 ه واصولهقسم الفق 
 قسم الدراسات االسالمية 

  :كلية الفنون الجميلة،  وتضم االقسام التالية .9
 قسم التصميم والفنون التطبيقية 
 قسم الفنون التشكيلية 
 قسم الدراما 
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 قسم الموسيقا 

  :كلية اآلثار واالنثروبولوجيا،  وتضم االقسام التالية .10
 قسم اآلثار 
 قسم النقوش 
 قسم االنثروبولوجيا 
  التراثية وادارتهاقسم المصادر 
 قسم السياحة 

  :كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب،  وتضم االقسام التالية .11
 قسم علوم الحاسوب 
 قسم نظم المعلومات الحاسوبية 
 قسم نظم المعلومات االدارية 

  :ن همااوفي جامعة اليرموك عمادت

 :وتضم قسمين هما عمادة البحث العلمي والدراسات العليا .1
 حث العلمي والنشرقسم الب 
  قسم الدراسات العليا 

  عمادة شؤون الطلبة .2

  :وتضم الدوائر التالية
 دائرة الخدمات الطالبية 
 دائرة النشاط الثقافي والفني 
 .دائرة النشاط الرياضي 
 )االرشاد المهني(مكتب صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية 

  : فهي العلميةاما المراكز
 مركز الدراسات االردنية )1
 كز االستشارات وخدمة المجتمعمر )2
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   الرئيسة في الجامعةاملجالس واللجان 
  األمناءلس ــمج: اوال

  اعضاء ممن يحملون الدرجة الجامعية االولى حدًارئيس الجامعة وسبعة من مجلس االمناءيتالف 
الموكولة اليهم في سبيل تحقيق اهداف ادنى وتتوافر فيهم الخبرة والمقدرة على القيام بالمسؤوليات 

  .الجامعة على أن يكون رئيس الجامعة بحكم منصبــه واحدا منهم

يعين رئيس واعضاء مجلس االمناء وتقبل استقاالتهم ويعفون من مناصبهم بارادة ملكية سامية بناء و
ة للتجديد لمرة تكون مدة العضوية في مجلس االمناء اربع سنوات قابل، وعلى تنسيب رئيس الوزراء

  .واحدة

دولة السيد زيد الرفاعي ويضم في عضويته كل   الحالي مجلس أمناء جامعة اليرموكويرأس
  :من

 معالي السيدة أنعام المفتي - 1
  معالي المهندس سعد هايل السرور -2
  معالي الدكتور عارف بطاينة -3
  سعادة الدكتور كمال الشاعر -4
 سعادة السيد زهير حلمي الكايد - 5
 ائي السلفيتيسعادة السيد رج - 6
 األستاذ الدكتور رئيس الجامعة -7

  :يتولى مجلس امناء الجامعة الصالحيات والمسؤوليات التاليةو
  .رسم السياسة العامة للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها .1
  . اقرار الخطة السنوية لمشاريع الجامعة االنمائية التي يعدها الرئيس .2
ة العلمية والتعليمية والتدريبية واالستشارية للكليات والوحدات االكاديمية  التنسيق بين االنشط .3

الفنية االخرى في الجامعة وتوثيق صلة هذه الكليات والوحدات مع مؤسسات القطاعين العام 
  .والخاص

 وضع اسس مراقبة جودة التعليم في الجامعة ونوعيته وذلك باالستعانة بهيئات اقليمية او دولية  .4
  .متخصصة

 تعزيز نشاط البحث العلمي داخل الجامعة وكلياتها ومراكزها وخارجها مع مؤسسات وشركات  .5
  .القطاعين العام والخاص والهيئات الدولية بما يتفق مع اهداف التعليم العالي

 على تنسيب مجلس الجامعة المستند ًاجامعة من طلبتها بناءال تحديد الرسوم التي تستوفيها  .6
  .لعمداءلى توصية مجلس اإ
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  . السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها .7
  . أو أقل خمسمائة الف ديناربقيمةقبول الهبات والمنح والوصايا اذا كانت من مصدر اردني  .8
 للمصادقة  التعليم العاليالموافقة على موازنة الجامعة وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس .9

  .عليها
ى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس االمناء مما ال يدخل في صالحيات اي ي امور اخرأ .10

 .جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون  او اي تشريع اخر

  مجلس الجامعة: ثانيا

   : منمجلس الجامعة يتالف
    سارئي  الجامعة                                                                  رئيس .1
 نواب الرئيس  .2
  العمداء .3
  . عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه هذه الهيئة في مطلع كل عام جامعي .4
  . ثالثة من مديري الوحدات االكاديمية والفنية واالدارية في الجامعة .5
  . اثنين من المجتمع المحلي .6
  . احد طلبة الجامعة .7
  . احد خريجي الجامعة .8

 بقرار المشار إليها سابقًا )8(و)7(و)6(و)5( في البنودويتم تعيين اعضاء المجلس المذكورينو
  .من الرئيس لمدة سنة واحدة

  
 اعضاء
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 2006 / 2005 للعام الجامعي اليرموك جامعة مجلس
 )رئيس المجلس (الجامعة رئيس   محمد الصبارينيالدكتور األستاذ
  األكاديميةللشؤون الرئيس نائب   رفعــت الفاعوريالدكتور األستاذ
  اإلداريةللشؤون الرئيس نائب   فارس مشاقبهالدكتور ذاألستا

 العلوم كلية عميد   حسن طشطوشالدكتور األستاذ
 اآلداب كلية عميد   فهمي الغزويالدكتور األستاذ
  والعلوم اإلداريةاالقتصاد كلية عميد   حسين طالفحةالدكتور األستاذ
 ةالتربي كلية عميد   عدنان العتومالدكتور األستاذ
  الرياضيةالتربية كلية عميد   علي الديريالدكتور األستاذ
  والدراسات اإلسالميةالشريعة كلية عميد   محمد علي العمريالدكتور األستاذ
 القانون كلية عميد   محمد علوانالدكتور األستاذ
  الجميلةالفنون كلية عميد   محمود صادقالدكتور األستاذ
  المعلومات وعلوم الحاسوبتكنولوجيا كلية عميد  رفاعي مشهور الالدكتور األستاذ
  واالنثروبولوجيااآلثار كلية عميد    زياد السعدالدكتور األستاذ
  والدراسات العلياالعلمي البحث عميد   فواز عبدالحقالدكتور األستاذ
  الحجاوي للهندسة التكنولوجيةكليةعميد . أ.ق   الصمادي عدنان الدكتور
  الطلبةشؤونعميد . أ.ق  بطاينة أحمد الدكتور
 العلوم كلية ممثل  العودات خالد الدكتور
 اآلداب كلية ممثل  جعافره ماجد الدكتور
  والعلوم اإلداريةاإلقتصاد كلية ممثل  الشياب احمد الدكتور
 التربية كلية ممثل   دلبوح  ابو موسى الدكتور
  للهندسة التكنولوجيةيالحجاو كلية ممثل  غرايبه خالد الدكتور
  والدراسات اإلسالميةالشريعة كلية ممثل   علي محمد العمريالدكتور االستاذ
  الرياضيةالتربية كلية ممثل   خصاونه كمال الدكتور
 القانون كلية ممثل  مقابله عقل الدكتور
  الجميلةالفنون كلية ممثل  غرايبه زيد الدكتور
  المعلومات وعلوم الحاسوبتكنولوجيا كلية ممثل   شواقفه عماد الدكتور
  واالنثروبولوجيااآلثار كلية ممثل  بدر نبيل الدكتور
  األردنيةاالدراسات مركز مدير  الشرعه محمد الدكتور
  والتسجيلالقبول دائرة مدير   الذهبأبو زكريا السيد
 الهندسية الدائرة مدير  غرايبه غازي السيد

 عبابنة طه الدكتور
 غرايبه عاصم لسيدا

 المحلي المجتمع ممثل 
 المحلي المجتمع ممثل

 الجامعة خريجي ممثل  خريسات وسام السيد
 الجامعة طلبة ممثل   ملكاويناصر احمد الطالب
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  :يتولى مجلس الجامعة المهام والصالحيات التاليةو

والتدريب والبحث العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجاالت التعليم  -
  .العلمي والخدمة العامة

دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة االنمائية التي يعدها الرئيس لمناقشتها ورفعها الى  -
  .مجلس االمناء الصدار قراره بشأنها

التنسيب الى مجلس االمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها التخاذ قراره  -
  .بشأنها

  .روعات أنظمة الجامعة الستكمال االجراءات الالزمة بشأنهابحث مش -

  .مناقشة مشروع موازنة الجامعة وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس االمناء -

  .مناقشة التقرير السنوي عن انشطة الجامعة وانجازاتها وتقديمه الى مجلس االمناء -

 .النظر في أي أمور تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه -

  :تنبثق عن مجلس الجامعة اللجان التاليةو

 .لجنة الموازنة والشؤون المالية وتتولى دراسة مشروع موازنة الجامعة واية امور مالية اخرى -

اللجنة القانونية وتتولى دراسة مشاريع القوانين واالنظمة والتعليمات واية امور اخرى يحيلها  -
 .اليها مجلس الجامعة

 .تولى دراسة المشاريع والخطط المستقبلية واقتراح سبل تطويرهالجنة التنمية والتخطيط وت -

لجنة الشؤون الطالبية وتتولى تقديم االقتراحات للموضوعات التي تهم الطلبة اكاديميا  -
 .واجتماعيا وثقافيا

 .لجنة الجامعة والمجتمع -

  مجلس العمداء: ثالثا

  :ويتالف من 

 رئيس الجامعة        رئيسا .1

 نواب الرئيس .2

 اعضاء  مداءالع .3
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  2006 / 2005مجلس العمداء في جامعة اليرموك للعام الجامعي 
  )رئيس المجلس(رئيس الجامعة     األستاذ الدكتور محمد الصباريني

  نائب الرئيس للشؤون األكاديمية    األستاذ الدكتور رفعت الفاعوري
  نائب الرئيس للشؤون اإلدارية    األستاذ الدكتور فارس مشاقبه

  عميد كلية العلوم    ور حسن طشطوشاألستاذ الدكت
  عميد كلية اآلداب    األستاذ الدكتور فهمي الغزوي

  عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية    األستاذ الدكتور حسين طالفحة
  عميد كلية التربية    األستاذ الدكتور عدنان العتوم
  عميد كلية التربية الرياضية    األستاذ الدكتور علي الديري

  عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية    ذ الدكتور محمد علي العمرياألستا
  عميد كلية القانون    األستاذ الدكتور محمد علوان

  عميد كلية الفنون الجميلة    األستاذ الدكتور محمود صادق
  عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب    األستاذ الدكتور مشهور الرفاعي

  عميد كلية اآلثار واالنثروبولوجيا     األستاذ الدكتور زياد السعد
  عميد البحث العلمي والدراسات العليا    األستاذ الدكتور فواز عبدالحق 

  عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية. أ.ق    الدكتور عدنان الصمادي 
  عميد شؤون الطلبة. أ.ق    الدكتور أحمد بطاينة

  :عمداء المسؤوليات والصالحيات التاليةيتولى مجلس الو

غيرها او الغائها بالتنسيب بانشاء الكليات واالقسام والبرامج والتخصصات االكاديمية ودمجها  -
  .وفقا الحكام هذا القانون

تعيين اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى اخرى وانتدابهم  -
ات التفرغ العلمي واالجازات دون راتب وقبول استقاالتهم وانهاء واعارتهم ومنحهم اجاز

  .خدماتهم

تقييم اعمال اعضاء هيئة التدريس وانشطتهم االكاديمية واساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية  -
  .واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

) و التدريسمساعدي البحث ا(ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين  -
والفنيين العاملين في المجال االكاديمي في الجامعة او ممن ارتبطوا للعمل معها في بعثات 

  .ومهمات علمية ودورات تدريبية وفق النظام الخاص بهذا االيفاد

دراسة مشروعات خطط الدراسة المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها  -
  .واصدار قراراته بشأنها

  .تقييم مستوى االداء االكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة -
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  .منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات -

  .انشاء كراسي االستاذية -

 في البرامج والتخصصات  باعداد الطلبة المقبولين سنويًا التعليم العاليالتوصية لمجلس -
  .المختلفة في الجامعة

 التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها  الجامعية وغيرهامالتوصية لمجلس الجامعة بمقدار الرسو -
  .التخاذ قراره بشأنها ورفعها الى مجلس االمناء

  .وضع التعليمات الالزمة لتنفيذ احكام االنظمة ذات العالقة بالعمل االكاديمي في الجامعة -

 .النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل االكاديمي يعرضه رئيس الجامعة عليه -

  :مجلس العمداء اللجنتين التاليتينوتنبثق عن 

 .لجنة قضايا المبعوثين -

  .لجنة الخطة الدراسية -

  مجلس الكلية: رابعًا

  : منمجلس الكلية يتالف

                                                        رئيساد الكلية عمي .1

  نائب العميد اونوابه .2

  .رؤساء االقسام االكاديمية في الكلية .3

 كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه اعضاء الهيئة ممثل عن  .4

  .التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي        

عضوين من خارج الكلية من ذوي االختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد 
  .لمدة سنة واحدة

  مجلس البحث العلمي: خامسًا

 عميد البحث العلمي والدراسات العليابرئاسة  ث العلميفي الجامعة مجلس يسمى مجلس البحو
وعضوية ستة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة يعينهم مجلس الجامعة بناء على تنسيب من 

، ويجوز ان يضم الى المجلس اعضاء من غير اعضاء الهيئة  للتجديدتينالرئيس لمدة سنتين قابل
  . لمدة سنة قابلة للتجديد أعضاءثةالتدريسية وبما ال يتجاوز عددهم ثال

 اعضاء
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 مكونة من عميد الكلية ونائبه او نوابه لجنة البحث العلميوتشكل في الكليات لجنة تسمى 
ورؤساء االقسام االكاديمية، اما في المراكز فان مجالس المراكز تقوم بمهام لجان البحث العلمي في 

  .الكليات

  :يات التاليةيتولى مجلس البحث العلمي المهام و الصالحو

  .قتراح السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة ووسائل تنفيذهاا -

  .وضع مشروع خطة البحث العلمي -

إعــداد مــشروعات التعليمــات الالزمــة لتنظــيم شــؤون البحــث العلمــي وتــشجيعه وتنــسيقه          -
  .ودعمه ومتابعته وتقييمه ونشره

ثين فـي البحـوث العلميـة التـي         وضع األسس والشروط الالزمة لحفظ حقوق الجامعـة والبـاح          -
  .تجرى في الجامعة او بمشاركتها او بنتائج هذه البحوث

  . مناقشة مخصصات البحث العلمي إلدراجها بموازنة الجامعة -

 .تقديم الدعم لنشر المؤلفات القيمة -

  مجلس الدراسات العليا: سادسًا

العلمــي والدراســات  برئاســة عميــد البحــث   الدراســات العليــامجلــس يــسمى  مجلــسوفــي الجامعــة
   -:العليا وعضوية كل من

                    والدراسات العليانائب أو نواب عميد البحث العلمي -

مثل عن كل كليـة أو معهـد أو مركـز فيـه برنـامج دراسـات عليـا تنتخبـه لجنـة الدراسـات العليـا فـي                            م -
    .الكلية أو المعهد أو المركز لمدة سنة واحدة

      .مدير القبول والتسجيل -

ذوي الخبرة برتبة أسـتاذ يعينهمـا رئـيس الجامعـة بنـاء علـى تنـسيب عميـد البحـث العلمـي                        من   اثنين -
 .لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدةوالدراسات العليا 

  :تناط بمجلس الدراسات العليا في الجامعة الصالحيات والمسؤوليات التاليةو 

جديدة في الجامعة بناء على توصـية مـن مجلـس          التنسيب إلى مجلس الجامعة بإنشاء دراسات عليا         -
 .القسمالكلية واقتراح من مجلس 

 بنــاء علــى قــسم بعــدد طلبــة الدراســات العليــا الــذين يقبلــون فــي كــل  العمــداءالتنــسيب إلــى مجلــس  -
  .القسمتوصية من مجلس الكلية واقتراح من مجلس 
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  .إقرار قوائم القبول في برامج الدراسات العليا -

لتعليمــات الخاصــة بتنظــيم شــؤون الدراســات العليــا بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بــالمنح  إعــداد مــشاريع ا -
 .لطلبة الدراسات العليا

 .التنسيب لمجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات -

  .عداد مشروع الموازنة السنوية للدراسات العلياا -

ر مــن مجالــسها برئاســة عميــد وتتــالف لجنــة الدراســات العليــا فــي الكليــة او المعهــد او المركــز بقــرا 
  .الكلية او مدير المعهد او مدير المركز وعضوية رؤساء االقسام

هــذه مهــام   وتحــدد فــي الكليــة أو المعهــد أو المركــز  الدراســات العليــا علــى بــرامجلجنــةالتــشرف و
  . يصدرها مجلس العمداء لهذه الغايةاتماللجنة وصالحياتها بتعلي

 لجنـة الدراسـات العليـا    لجنـة تـسمى   ه برنـامج دراسـات عليـا،    تؤلف فـي القـسم، الـذي يطـرح فيـ         و
برئاسة رئيس القسم وعضوية ثالثة من أعـضاء الهيئـة التدريـسية يختـارهم هـذا المجلـس لمـدة سـنة مـع            

  . مراعاة الرتب األكاديمية

ــر    و ــى ب ــة اإلشــراف عل ــولى اللجن ــي   مجاتت ــا ف ــضى ، وتحــدد صــالحياتها  القــسم الدراســات العلي بمقت
  . يصدرها مجلس العمداء لهذه الغايةتعليمات

  مجلس المركز: سابعًا

 لمـدة  رئـيس الجامعـة   يعيـنهم  يكون للمركز مجلـس ال يزيـد عـدد أعـضائه علـى احـد عـشر عـضواً                 
، ويمارس مجلس المركز الصالحيات    لمجلس المركز  ا للتجديد ويسمي من بينهم رئيس     تينسنتين قابل 

  .المنصوص عليها في القانونالتي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم 

  مجلس القسم: ثامنًا

ويشترك رئيس القسم   يرأسهالقسممجلس  أكاديمي مجلس يطلق عليه اسم قسميشكل لكل 
  :المسؤوليات التالية  ويتولى القسم في عضويته جميع أعضاء هيئة التدريس في

فعها إلى مجلس اقتراح خطط الدراسة التي تؤدي إلى منح الدرجات العلمية والشهادات ور -
  .الكلية

  .تنظيم شوون التدريس والبحث واإلرشاد -

  .اقتراح البرامج التطبيقية وخطط التوسع -
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وتثبيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم  وترقيتهم القسماقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في  -
  .وإجازتهم وايفادهم

ج االمتحانات بعد صدورها  وتقويمها بما في ذلك نتائالقسماإلشراف على تنظيم الدراسة في  -
  .واإلشراف على اإلرشاد األكاديمي للطلبة

  . ورفعه إلى مجلس الكليةالقسمإعداد مشروع موازنة  -

  . على المجلسرئيس القسم يعرضها القسمأية أمور أخرى تتعلق بعمل  -





 طلبة الجامعة 

  
  
  
  
  
  نيالثاالباب 

 طلبة الجامعة
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  طلبة الجامعة
لطلبـة  لفقد أولت الجامعة منـذ نـشأتها جـل اهتمامهـا            ان الطلبة هم محور العملية التعليمية لذلك        

 بنـاة   اوخلق البيئة المناسبة لهم وتاهيلهم بالعلم والمعرفة، وتنمية روح االبداع والتميز لديهم، ليكونو            
، لذلك حرصت الجامعة على رعايتهم ثقافيا وعلميا واجتماعيا وصـحيا . تقبلحقيقين لوطنهم في المس  

وتــوفير كــل مــا يحتاجونــه، بمــا فــي ذلــك المــساعدات الماديــة لــذوي الــدخل المحــدود حتــى ال تكــون    
    . االمور المادية عائقا امام التحصيل العلمي

ة وال تقبــل االنتــساب،  تطبــق الجامعــة نظــام الــساعات المعتمــدة، وتــشترط المواظبــة فــي الدراســ    
  . فصلين رئيسين وفصل صيفي اختياري الدراسية فيها منةوتتكون السن

    البكالوريوسطلبة: اوال

  أعداد الطلبة

 الطلبــة بلــغ عــددو، طالبــا وطالبــة) 6021(الطلبــة المقبــولين فــي مختلــف التخصــصات  بلــغ عــدد 
امـا عـدد الخـريجين فقـد بلـغ      . 2005/2006طالبا وطالبة فـي العـام الدراسـي      ) 18622(المسجلين  

  .وتوزيعاتهم المختلفةطالبا وطالبة، والجداول التالية تبين اعداد الطلبة ) 4141(

  )1.2( جدول
  2005/2006 للعام الجامعي  حسب الكلية والجنس البكالوريوسلمرحلةن في الجامعة والطلبة المقبول

  المجموع  انثى  ذكر  الكليــــــــة
 666  462  204  ـــــومكليـــــــة العلـــ

 1104  737  367  كليـــــــة اآلداب
 1109  387  722  كليـــــــة االقتصاد والعلوم االدارية

 946  816  130  كليـــــــة التربيــــــة
 544  178  366  كليـــــــة الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 216  162  54  اإلسالميةكليـــــــة الشريعة والدراسات 
 199  106  93  ــــة التربيــــة الرياضيـــــةكليـــ

 179  59  120  كليـــــــة القانــــــــــون
 179  78  101  كليـــــــة الفنون الجميلــــــــة

 725  406  319  كليـــــــة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
 154  109  45  كليـــــــة اآلثار واألنثروبولوجيـــــــا

 6021 3500 2521  ـوع الكلـــــــيالمجمـــــ
 %100 %58 %42  النسبة المئوية
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020040060080010001200

آليـــــــة العلــــــــوم

آليـــــــة اآلداب

ــة االقتصاد والعلوم االدارية ــ ــ آلـي

آليـــــــة التربيــــــة

ـــــــة الحجاوي للهندسة التكنولوجية آلي

ــــة الشريعة والدراسات اإلسالمية ــ آلـي

ــــــة التربيــــة الرياضيـــــة آلـي

آليـــــــة القانــــــــــون

آليـــــــة الفنون الجميلــــــــة

آليـــــــة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

ـــــــة اآلثار واألنثروبولوجيـــــــا آلي

المجموع
انثى
ذآر

  
  )1.2(شكل 

  2005/2006 البكالوريوس للعام الجامعي لمرحلةن في الجامعة والطلبة المقبول
  

  )2.2(جدول
  2005/2006 البكالوريوس حسب الكلية والجنس للعام الدراسي لمرحلةن والطلبة المسجل

  المجموع  ىانث  ذكر  الكليــــــــة
  2348  1529  819  كليـــــــة العلــــــــوم

  3937  2725  1212  كليـــــــة اآلداب
 2999  1185  1814  كليـــــــة االقتصاد والعلوم االدارية

  2746  2342  404  كليـــــــة التربيــــــة
  1480  435  1045  كليـــــــة الحجاوي للهندسة التكنولوجية

  1134  860  274  ة والدراسات األسالميةكليـــــــة الشريع
  649  366  283  كليـــــــة التربيــــة الرياضيـــــة

  567  178  389  كليـــــــة القانــــــــــون
  453  261  192  كليـــــــة الفنون الجميلــــــــة

  1745  977  768  كليـــــــة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
  564  395  169   واألنثروبولوجيـــــــاكليـــــــة اآلثار

  18622  11253  7369  المجمــــــوع الكلـــــــي
  %100  %60.4  %39.6  النسبة المئوية
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050010001500200025003000350040004500

آليـــــــة العلــــــــوم

آليـــــــة اآلداب

آليـــــــة االقتصاد والعلوم االدارية

آليـــــــة التربيــــــة

آليـــــــة الحجاوي للهندسة التكنولوجية

آليـــــــة الشريعة والدراسات اإلسالمية

آليـــــــة التربيــــة الرياضيـــــة

آليـــــــة القانــــــــــون

آليـــــــة الفنون الجميلــــــــة

آليـــــــة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

آليـــــــة اآلثار واألنثروبولوجيـــــــا

المجموع
انثى
ذآر

  
  )2.2(شكل 

    البكالوريوسلمرحلةن في الجامعة والطلبة المسجل
  

  )3.2( جدول
  2005/2006  حسب الكلية والجنس البكالوريوس للعام الدراسيلمرحلةن والطلبة الخريج

  المجموع  انثى  ذكر  الكليــــــــة
 613 338 275  كليـــــــة العلــــــــوم

 929 623 306  كليـــــــة اآلداب
 657 258 399  كليـــــــة االقتصاد والعلوم االدارية

 975 802 173  كليـــــــة التربيــــــة
 254 53 201  كليـــــــة الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 276 213 63  ليـــــــة الشريعة والدراسات األسالميةك
 108 61 47  كليـــــــة التربيــــة الرياضيـــــة

 123 39 84  كليـــــــة القانــــــــــون
 156 107 49  كليـــــــة الفنون الجميلــــــــة

 23 6 17  كليـــــــة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
 27 20 7  آلثار واألنثروبولوجيـــــــاكليـــــــة ا

 4141 2520 1621  المجمــــــوع الكلـــــــي
  %100  %60.9  %39.1  النسبة المئوية
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020040060080010001200

آليـــــــة العلــــــــوم

آليـــــــة اآلداب

آليـــــــة االقتصاد والعلوم االدارية

آليـــــــة التربيــــــة

آليـــــــة الحجاوي للهندسة التكنولوجية

آليـــــــة الشريعة والدراسات اإلسالمية

آليـــــــة التربيــــة الرياضيـــــة

آليـــــــة القانــــــــــون

آليـــــــة الفنون الجميلــــــــة

آليـــــــة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

آليـــــــة اآلثار واألنثروبولوجيـــــــا

المجموع
انثى
ذآر

  
  )3.2(شكل 

  2005/2006 البكالوريوس للعام الدراسي لمرحلةن والطلبة الخريج

  الخدمات التي تقدم للطلبة

  :تقدم الجامعة للطلبة الخدمات التالية

) 170942(مطالبـة بقيمـة   ) 54932(وقـد بلـغ عـدد المطالبـات الطبيـة للطلبـة         :  الـصحي  التأمين  - أ 
 دينارا 

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

  .التعليم العاليوزارة والقروض للطلبة من الجامعة ومن تقدم المنح : القروض والمنح والتشغيل  -ج 

 )4.2(جدول 
  2005/2006الطلبة المستفيدون من المنح في العام 

  عدد الطلبة المستفيدين  البيان

  420  قروض التعليم العالي
  491  منح التعليم العالي
  185  بعثات التعليم العالي

  1356  قروض الجامعة
  163  منح األوائل

  542  ات من الجامعةمساعد
  107  التشغيل
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مين الـسكن للطالبـات الراغبـات بـذلك، وتتـولى االشـراف عليـه               أتقـوم الجامعـة بتـ     : إسكان الطالبـات    -د 
 .مشرفات مؤهالت حيث تتولى رعايتهن وتقديم الخدمات الالزمة لهن

 بكلفـة   تقدم الجامعة الخـدمات البريديـة لجميـع الطلبـة، وخـدمات الطعـام والـشراب داخـل الجامعـة                     -هـ 
معقولة، فضال عـن جميـع الخـدمات االرشـادية التـي يحتاجونهـا والعديـد مـن النـشاطات الرياضـية                      

 .واالجتماعية، فضال عن النشاطات الالمنهجية االخرى

  
  طلبة الدراسات العليا: ثانيا

  أعداد الطلبة
للعــام الماجــستير والــدكتوراة مــن مختلــف التخصــصات  و  الــدبلومبلــغ عــدد المقبــولين فــي بــرامج 

طالبـا وطالبـة،    ) 4330(طالبا وطالبـة، وأمـا عـدد الطلبـة المـسجلين            ) 1851 (2005/2006الدراسي  
  .طالبا وطالبة) 1570(كما بلغ عدد الخريجين 

  

  )5.2(جدول
   2005/2006للعام الدراسي حسب الكلية والدرجة العلمية الطلبة المقبولون في الدراسات العليا 

   الدرجــــــــة                          دكتــــــوراة  ماجستيــــــر  دبلــــــوم
  

  الكليـــــــــة

ور
ــــــ

ذكـ
اث  

ــــــ
انـ

ور  
ــــــ

ذكـ
اث  

ــــــ
انـ

ور  
ــــــ

ذكـ
اث  

ــــــ
انـ

ع   
مو

مج
ال

لي
الك

  

  88  0  0  26  62  0  0  كليـــــــة العلــــــــوم
  208  11  30  71  96  0  0  كليـــــــة اآلداب

  136  0  0  52  84  0  0  ــة االقتصاد والعلوم االداريةكليـــــ
  682  38  89  180  206  88  81  كليـــــــة التربيــــــة

  43  0  0  3  40  0  0  كليـــــــة الحجاوي للهندسة التكنولوجية
  131  11  39  41  40  0  0  كليـــــــة الشريعة والدراسات األسالمية

  30  0  0  6  24  0  0  كليـــــــة التربيــــة الرياضيـــــة
  35  0  0  7  28  0  0  كليـــــــة القانــــــــــون

  41  0  0  20  21  0  0  كليـــــــة الفنون الجميلــــــــة
  433  0  0  30  69  108  226  كليـــــــة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

  24  0  0  15  9  0  0  كليـــــــة اآلثار واألنثروبولوجيـــــــا
  1851  60  158  451  679  196  307  وع الكلـــــــيالمجمــــــ
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0100200300400500600700

آليـــــــة العلــــــــوم

آليـــــــة اآلداب

آليـــــــة االقتصاد والعلوم االدارية

آليـــــــة التربيــــــة

آليـة الحجاوي للهندسة التكنولوجية

آليـــــــة الشريعة والدراسات األسالمية

آليـــــــة التربيــــة الرياضيـــــة

آليـــــــة القانــــــــــون

آليـــــــة الفنون الجميلــــــــة

آليــة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

آليـــــــة اآلثار واألنثروبولوجيـــــــا

انـاث
ذآـور

  
  )5.2(شكل 

  2005/2006الطلبة المقبولون في برامج الدراسات العليا للعام الدراسي 

  

  )6.2(جدول 
  2005/2006 حسب الكلية والجنس للعام الدراسي الطلبة المسجلون في برامج الدراسات العليا

  ة                         الدرجــــــــ  دكتــــــوراة  ماجستيــــــر  دبلــــــوم
  

ور       الكليـــــــــة
ــــــ

ذكـ
اث  

ــــــ
انـ

ور  
ــــــ

ذكـ
اث  

ــــــ
انـ

ور  
ــــــ

ذكـ
اث  

ــــــ
انـ

لي  
الك

وع
جم

الم
  

  212  0  0  80  132  0  0  كليـــــــة العلــــــــوم
  664  29  118  218  299  0  0  كليـــــــة اآلداب

  312  0  0  109  203  0  0  القتصاد والعلوم االداريةكليـــــــة ا
  1835  76  198  491  598  211  261  كليـــــــة التربيــــــة

  121  0  0  8  113  0  0  كليـــــــة الحجاوي للهندسة التكنولوجية
  405  32  135  111  127  0  0  كليـــــــة الشريعة والدراسات األسالمية

  89  0  0  23  66  0  0  ــــةكليـــــــة التربيــــة الرياضيـ
  77  0  0  22  55  0  0  كليـــــــة القانــــــــــون

  41  0  0  20  21  0  0  كليـــــــة الفنون الجميلــــــــة
ــوم    ــات وعلـــــ ــا المعلومـــــ ـــة تكنولوجيـــــ كليــــــ

  الحاسوب
226  108  95  49  0  0  478  

  96  0  0  45  51  0  0  كليـــــــة اآلثار واألنثروبولوجيـــــــا
  4330  137  451  1176  1760  319  487  ــــوع الكلـــــــيالمجمــ
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0200400600800100012001400160018002000

آليـــــــة العلــــــــوم

آليـــــــة اآلداب

ــة االقتصاد والعلوم االدارية ــ ــ آلـي

آليـــــــة التربيــــــة

آليـة الحجاوي للهندسة التكنولوجية

ــــة الشريعة والدراسات األسالمية ــ آلـي

ــــــة التربيــــة الرياضيـــــة آلـي

آليـــــــة القانــــــــــون

آليـــــــة الفنون الجميلــــــــة

آليــة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

ـــــــة اآلثار واألنثروبولوجيـــــــا آلي

انـاث
ذآـور

  
  )6.2(شكل 

  2005/2006الطلبة المسجلون في برامج الدراسات العليا للعام الدراسي 
  

  )7.2(جدول
   2005/2006 للعام الدراسي  حسب الدرجة العلمية والكلية والجنسالخريجون من طلبة الدراسات العليا

   الدرجــــــــة                          دكتــــــوراة  ماجستيــــــر  دبلــــــوم
  

ور       الكليـــــــــة
ــــــ

ذكـ
اث  

ــــــ
انـ

ور  
ــــــ

ذكـ
اث  

ــــــ
انـ

ور  
ــــــ

ذكـ
اث  

ــــــ
انـ

لي  
الك

ع 
مو

مج
ال

  39  0  0  18  21  0  0  كليـــــــة العلــــــــوم  
  161  9  24  52  76  0  0  كليـــــــة اآلداب

  91  0  0  41  50  0  0  ــــــة االقتصاد والعلوم االداريةكليـ
  668  12  24  152  154  191  135  كليـــــــة التربيــــــة

  97  0  0  2  95  0  0  كليـــــــة الحجاوي للهندسة التكنولوجية
  70  1  14  27  28  0  0  كليـــــــة الشريعة والدراسات األسالمية

  32  0  0  8  24  0  0  ـةكليـــــــة التربيــــة الرياضيــــ
  17  0  0  9  8  0  0  كليـــــــة القانــــــــــون

  0  0  0  0  0  0  0  كليـــــــة الفنون الجميلــــــــة
  363  0  0  7  25  111  220  كليـــــــة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

  32  0  0  8  24  0  0  كليـــــــة اآلثار واألنثروبولوجيـــــــا
  1570  22  62  324  505  302  355   الكلـــــــيالمجمــــــوع
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0100200300400500600700800

آليـــــــة العلــــــــوم

آليـــــــة اآلداب

آليـــــــة االقتصاد والعلوم االدارية

آليـــــــة التربيــــــة

آليـة الحجاوي للهندسة التكنولوجية

آليـــــــة الشريعة والدراسات األسالمية

آليـــــــة التربيــــة الرياضيـــــة

آليـــــــة القانــــــــــون

آليـــــــة الفنون الجميلــــــــة

آليــة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

ــــــة اآلثار واألنثروبولوجيـــــــا آلـي

انـاث
ذآـور

  
  )7.2(شكل 

  2005/2006الخريجون من طلبة الدراسات العليا للعام الدراسي 
  

  )8.2(جدول 
  المقبولون والمسجلون والخريجون من طلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراة

  2005/2006في عام 
  الخريجون  المسجلون  المقبولون

1348  3524  913  

  رسائل الماجستير

  ).9.2(رسالة ماجستير موزعة على التخصصات المبينة في جدول ) 315(نوقشت 

  رسائل الدكتوراة

  .)9.2(رسالة دكتوراة موزعة على التخصصات التالية المبينة في جدول ) 82( نوقشت 
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  )9.2(جدول 
   حسب التخصص والكلية2005/2006رسائل الدكتوراة والماجستير التي نوقشت خالل العام الدراسي 

 المجموع 2005/2006الصيفي  2005/2006الثاني  2005/2006األول 
 ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة  التخصص

 6 0 3 0 2 0 1 0 الكيمياء
 3 0 0 0 1 0 2 0 الفيزياء
 2 0 1 0 0 0 1 0 اإلحصاء

 10 0 3 0 3 0 4 0 علوم البيئة
 2 0 0 0 2 0 0 0 علوم األرض

 5 0 0 0 0 0 5 0 العلوم الحياتية
 2 0 2 0 0 0 0 0 التقانات الحيوية

 8 0 5 0 2 0 1 0 الرياضيات
 19 18 12 3 5 6 2 9 أدب ونقد/ اللغة العربية وآدابها 
 11 4 1 3 3 1 7 0 لغة ونحو/ اللغة العربية وآدابها 

 0 4 0 0 0 2 0 2 يةاللغويات العربية التطبيق
 2 0 0 0 2 0 0 0 أدب ونقد/ اللغة اإلنجليزية وآدابها 
 17 0 9 0 5 0 3 0 اللغويات/ اللغة اإلنجليزية وآدابها 
 13 0 5 0 3 0 5 0 الترجمة/ اللغة اإلنجليزية وآدابها 

 0 2 0 2 0 0 0 0 التاريخ اإلسالمي/ التاريخ 
 3 4 2 1 0 1 1 2 التاريخ الحديث / التاريخ 

االقتـــصاد الـــسياسي /العلـــوم الـــسياسية 
 12 0 1 0 3 0 8 0 الدولي

 4 0 1 0 1 0 2 0 علم االجتماع
 11 0 6 0 2 0 3 0 المحاسبة
 5 0 2 0 1 0 2 0 االقتصاد

 5 0 0 0 1 0 4 0 اإلدارة العامة 
 13 0 6 0 4 0 3 0 إدارة األعمال

 14 0 2 0 6 0 6 0 العلوم المالية والمصرفية
 48 0 16 0 14 0 18 0 المجموع الكلي
 20 8 4 5 10 3 6 0 اإلدارة التربوية
 2 9 0 1 1 8 1 0 اصول التربية

 0 0 0 0 0 0 0 0 االشراف التربوي
 2 5 0 2 0 1 2 2 علم النفس التربوي

 8 0 5 0 2 0 1 0 اإلرشاد النفسي
 0 8 0 3 0 1 0 4 القياس والتقويم
 5 0 2 0 2 0 1 0 ية وأساليب تدريسهامناهج اللغة العرب

منــــــاهج اللغــــــة اإلنجليزيــــــة وأســــــاليب    
 4 0 1 0 2 0 1 0 تدريسها 
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 المجموع 2005/2006الصيفي  2005/2006الثاني  2005/2006األول 
 ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة ماجستير دكتوراة  التخصص

ــة وأســال   يب منــاهج الدراســات االجتماعي
 6 5 3 3 2 0 1 2 تدريسها

 10 0 3 0 4 0 3 0 مناهج العلوم وأساليب تدريسها
 1 0 0 0 0 0 1 0 مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها 

 19 0 8 0 10 0 1 0 تقنيات التعليم 
 4 1 1 1 0 0 3 0 االقتصاد والمصارف اإلسالمية 

 6 3 2 2 1 1 3 0 التربية اإلسالمية
 10 0 3 0 3 0 4 0 الفقه

 0 3 0 0 0 1 0 2 التفسير وعلوم القرآن
 0 8 0 1 0 3 0 4 الحديث الشريف وعلومه

 15 0 7 0 1 0 7 0 علوم الحركة/ علوم الرياضة 
 15 0 8 0 5 0 2 0 التربية البدنية

 7 0 1 0 4 0 2 0 اآلثار
 1 0 0 0 0 0 1 0 االنثروبولوجيا

 2 0 1 0 0 0 1 0 النقوش
 11 0 0 0 7 0 4 0 ة الصناعيةهندسة االتمت

 315 82 110 27 100 28 105  27 الكليالمجموع 

طالبـا وطالبـة وبلغـت قيمـة        ) 217(بلغ عدد الطلبة المـستفيدين مـن مخصـصات الجرايـات            : الجرايات
  .دينار) 60000 (2005/2006 المبالغ التي تم صرفها لهم خالل العام الدراسي

 طالبـًا وطالبـة     38طلبـة المـستفيدين مـن مخصـصات المـساعدات           بلغ عدد ال  : القروض والمساعدات 
وبلـغ  . دينار) 8000 (2005/2006وبلغت قيمة المبالغ التي تم صرفها لهم خالل العام الدراسي           

 طالبـًا وطالبـة وبلغـت قيمـة المبـالغ التـي تـم صـرفها                 56عدد المستفيدين من مخصصات القروض      
  .دينار) 12000 (2005/2006لهم خالل العام الدراسي 

  خرىالنشاطات األ

تقيم الجامعة نشاطات مختلفة للطلبة مثل ندوات ومحاضـرات  : النشاطات الثقافية واالعالمية    .  أ
  )العمرة، الحج(في مختلف العلوم واالداب ورحالت ترفيهية ودينية 

تقيم الجامعة حفالت فنيـة ومعـارض مختلفـة وبطـوالت رياضـية فـي مختلـف                 : النشاطات الفنية   . ب
 .اب والمسرحياتااللع

ــة  . جـــ ــشاطات اتحــاد الطلب ــدوات        : ن ــى فــي عقــد الن ــشاطات متعــددة تتجل ــة بن ــوم اتحــاد الطلب يق
وغيرهـــا مـــن النـــشاطات  والمحاضـــرات وإقامـــة المهرجانـــات والـــرحالت والحفـــالت الترفيهيـــة 

  . اإلجتماعية األخرى
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نـشاطات   تـتلخص : يإلرشـاد المهنـ   ا –شاطات مكتب صندوق الملك عبد اللـه الثـاني للتنميـة            ن. د
بتقــديم خــدمات المــشورة الفنيــة واإلرشــاد    2005/2006 للفــصل الدراســي الثــاني  المكتــب

المهنــي فــي مجــاالت مهــارات اإلتــصال وطــرق الحــصول علــى فــرص العمــل بمــا يعــزز الفــرص   
  .التسويقية لخريجي الجامعة

  
  تطور اعداد الطلبة في الجامعة: الثاث

  )10.2(جدول
  2005/2006 – 76/77للسنوات من  المسجلين في جامعة اليرموك حسب الدرجة العلميةتطور اعداد الطلبة 

  المجموع  الدكتوراة  الماجستير  الدبلوم  البكالوريوس  العام الجامعي
1976/1977  640  -  -  -  640  
1977/1978  1250  65  29  -  1344  
1978/1979  1943  124  59  -  2126  
1979/1980  3263  187  90  -  3540  
1980/1981  5153  322  202  -  5677  
1981/1982  7571  286  370  -  8227  
1982/1983  10015  187  305  -  10507  
1983/1984  11813  205  376  -  12394  
1984/1985  13069  227  461  -  13757  
1985/1986  12590  205  493  -  13288  
1986/1987  8959  136  948  -  10043  
1987/1988  9067  311  534  -  9912  
1988/1989  8396  288  605  -  9289  
1989/1990  7661  366  698  -  8725  
1990/1991  9926  350  697  -  10973  
1991/1992  11919  381  726  -  13026  
1992/1993  12613  272  811  -  13696  
1993/1994  13896  367  1026  -  15289  
1994/1995  14019  290  970  6  15285  
1995/1996  13884  430  1211  13  15538  
1996/1997  13025  345  1128  20  14518  
1997/1998  12471  339  1120  33  13963  
1998/1999  14124  296  1154  63  15637  
1999/2000  15535  250  1317  104  17206  
2000/2001  17478  333  1463  181  19455  
2001/2002  18797  446  1691  271  21205  
2002/2003  17450  666  1765  314  20195  
2003/2004  17628  814  1814  383  20639  
2004/2005  17726  616  1878  411  20631  
2005/2006  18622  806  2936  588  22952  
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البكالوريوس ٨١٫١%

الدبلوم ٣٫٥%

الماجستير ١٢٫٨%

الدآتوراة ٢٫٦%

  
  

  )6.10.2(شكل 
2006 / 2005النسب المئوية للطلبة المسجلين في جامعة اليرموك للعام 
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  )11.2(جدول 
  )2006 - 1995( تطور اعداد الخريجين حسب الدرجة العلمية والكلية للسنوات من 

 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996  الكليـــــــة/ الدرجــــة 
  4141  4141  3932  4143  3817  2822  2795  2769  3284  3195  3509  درجــــــة البكالوريوس

 613  357  234  603  434  373  363  368  472  470  589  كليـــــــة العلــــــــوم
 929  929  980  813  842  679  644  631  801  799  1019  كليـــــــة اآلداب

 657  657  714  823  657  368  352  539  726  751  796  ــــة االقتصاد والعلوم االداريةكليـــ
 975  975  981  1100  1059  832  842  788  766  700  671  كليـــــــة التربيــــــة

 254  254  187  198  146  106  135  106  120  145  116  كليـــــــة الحجاوي للهندسة التكنولوجية
 276  276  163  218  283  285  295  261  299  240  227  الدراسات األسالميةكليـــــــة الشريعة و

 108  108  81  72  95  58  74  76  100  90  91  كليـــــــة التربيــــة الرياضيـــــة
 123  123  156  201  194  121  90  -  -  -  -  كليـــــــة القانــــــــــون

 156  156  115  115  107  -  -  -  -  -  -  كليـــــــة الفنون الجميلــــــــة
 23  279  321  -  -  -  -  -  -  -  -  كليـــــــة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 27  27  -  -  -  -  -  -  -  -  -  كليـــــــة اآلثار واألنثروبولوجيـــــــا

  657  374  549  329  222  142  123  196  164  215  251  درجــــــة الدبلـــــــــوم
  326  374  549  329  222  142  123  196  164  215  251  كليـــــــة التربيــــــة

  331  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
 829  794  568  544  450  319  250  341  370  279  262  درجــــــة الماجستيــــــر

 39  23  37  32  37  33  31  32  74  36  48  كليـــــــة العلــــــــوم
 128  97  72  91  71  52  69  100  94  65  64  كليـــــــة اآلداب

 91  68  51  47  34  20  25  25  33  15  15  اإلداريةكليـــــــة االقتصاد والعلوم 
 306  224  231  258  215  165  79  125  114  106  94  كليـــــــة التربيــــــة

 97  244  39  -  -  -  -  -  -  -  -  كليـــــــة الحجاوي للهندسة التكنولوجية
 55  49  39  33  39  16  25  21  25  28  19  شريعة والدراسات األسالميةكليـــــــة ال

 32  20  26  18  20  11  -  -  -  -  -  كليـــــــة التربيــــة الرياضيـــــة
 17  6  13  -  -  -  -  -  -  -  -  كليـــــــة القانــــــــــون

 32  30  29  22  -  -  -  -  -  -  -  كليـــــــة تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
 32  33  31  43  34  22  21  38  30  29  22  ليـــــــة اآلثار واألنثروبولوجيـــــــاك

 84  69  71  34  16  8  9  4  6  -  -  درجــــــة الدكتــــــوراة
 33  34  37  28  16  8  9  4  6  -  -  كليـــــــة اآلداب

 36  24  34  6  -  -  -  -  -  -  -  كليـــــــة التربيــــــة
 15  11  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ات األسالميةكليـــــــة الشريعة والدراس

  5711  5378  5120  5050  4505  3291  3177  3310  3824  3689  4022  المجمـــــــوع
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  الهيئة التدريسية في الجامعة
 هيئــة التــدريس المتميــزين فــي مختلــف الحقــول    أعــضاءســعت الجامعــة منــذ نــشأتها علــى تــوفير    

االول  استقطاب الكفـاءات مـن الـداخل    : والتخصصات، ولتحقيق هذا الهدف فقد عملت على مسارين   
ن المبعوثين الذين يتم انتقاؤهم بعنايـة مـن   ، والثاني ايفاد اعداد كبيرة م    والخارج لتعيينها في الجامعة   

الطلبة المتميزين ضمن اسس تنافـسية عاليـة، للحـصول علـى درجـات علميـة فـي مختلـف التخصـصات                    
 هيئـة التـدريس فـي الـسنة         أعـضاء وقد بلغ عدد    . ليكونوا رافدا متجددا للجهاز التدريسي في الجامعة      

عضوا معظمهم من جنسيات غير اردنية، وتزايد عددهم عاما بعد عام  ) 51(جامعة  سيس ال أاالولى لت 
ردنيـة، حيـث تـضاءلت       معظمهم من حملة الجنسية األ     2005/2006 في عام    )808( عددهم   حتى بلغ 

نسبة غير االردنيين الى حد كبير نظرا لوجود الكفاءات االردنية من جهة ، وسياسة الجامعة في إيفاد              
 هيئـة التـدريس فـي الجامعـة         أعـضاء وتبـين الجـداول التاليـة اعـداد         ،   من المبعوثين سـنويا    أعداد كبيرة 

  بتوزيعاتهم المختلفة

   هيئة التدريسأعداد أعضاء: والأ
 مـوزعين  مـن مختلـف الرتـب األكاديميـة    ) 808( الهيئة التدريـسية فـي الجامعـة    أعضاءبلغ مجموع   

  :النحو اآلتيعلى وحدات الجامعة االكاديمية المختلفة، على 
  )1.3(جدول 

   هيئة التدريس حسب الوحدة التنظيمية والرتبة االكاديميةأعضاء
استاذ   استاذ  الوحدة التنظيمية

  مشارك
استاذ 
  مساعد

مساعد   مدرس
  تدريس

  المجموع

  163  32  5  35  34  57  كلية العلوم
  158  7  19  39  30  63  كلية االداب

  68  0  20  11  17  20  كلية االقتصاد والعلوم االدارية
  47  0  5  16  22  4  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

  100  3  18  22  30  27  كلية التربية
  60  1  2  19  13  25  كلية الشريعة والدراسات االسالمية

  32  2  4  4  13  9  كلية التربية الرياضية
  23  0  1  13  5  4  كلية القانون

  45  6  12  18  6  3  كلية الفنون الجميلة
  44  11  5  11  10  7  االنثروبولوجياكلية اآلثار و

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم 
  الحاسوب

3  3  10  19  4  39  

  28  3  20  3  1  1  مركز اللغات
مركز دراسات الالجئين والنازحين 

  والهجرة القسرية
0  0  0  1  0  1  

  808  69  131  201  184  223  المجموع
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وم   %20.2 آلية العل

ة االداب %19.6 آلي

ة    وم االداري آلية االقتصاد والعل
ة  8.4% آلية الحجاوي للهندس

ة %5.8 التكنولوجي

ة %12.4 آلية التربي

آلية الشريعة والدراسات    
االسالمية  %7.4

ة الرياضية  %4.0 آلية التربي

انون %2.8 آلية الق

ة    %5.6 آلية الفنون الجميل

ا    ار واالنثروبولوجي آلية اآلث
5.4%

ات   ا المعلوم آلية تكنولوجي
وعلوم الحاسوب %4.8

ات %3.5 مرآز اللغ ن  مرآز دراسات الالجئي
ازحين والهجرة القسرية     والن

0.1%

  
  )1.1.3(شكل 

  ت األكاديمية في الجامعة هيئة التدريس على الوحداأعضاءتوزيع 

استاذ %28

استاذ مشارك 
23%

استاذ مساعد 
25%

مدرس %16

مساعد تدريس 
9%

ذ

  
  )2.1.3(شكل 
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   الهيئة التدريسية حسب رتبهم األكاديميةأعضاءالنسب المئوية ألعداد 

  )2.3(جدول 
   هيئة التدريس حسب الرتبة االكاديمية والجنسيةأعضاء

استاذ   استاذ  الجنسية
  مشارك

استاذ 
  مساعد

مساعد   مدرس
  تدريس

النسبة   المجموع
  المئوية

 %96  777  68  128  193  178  210  اردني

 %4  31  1  3  8  6  13  غير اردني

 %100  808  69  131  201  184  223  المجموع

  
  )3.3(جدول 

   هيئة التدريس حسب الجنسأعضاء

  المجموع  انثى  ذكر  الوحدة التنظيمية

 163  24  139  كلية العلوم

 158  18  140  كلية االداب

 68  9  59  كلية االقتصاد والعلوم االدارية

 47  3  44  لحجاوي للهندسة التكنولوجيةكلية ا

 100  18  82  كلية التربية

 60  3  57  كلية الشريعة والدراسات االسالمية

 32  5  27  كلية التربية الرياضية

 23  3  20  كلية القانون

 45  9  36  كلية الفنون الجميلة

 44  4  40  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

 39  10  29  سوبكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحا

 28  12  16  مركز اللغات

 1  0  1  مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية

 808  118  690  المجموع

 %100 %15 %85  النسبة المئوية
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  )1.3.3(شكل 

   هيئة التدريس على الوحدات األكاديمية حسب الجنسأعضاءتوزيع 

ذآر %85

انثى %15

  
  )2.3.3(شكل 
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  الذكور واألناثهيئة التدريسية  الأعضاءالنسب المئوية ألعداد 

  االجازة واالعارة واالنتداب: ثانيا

عضوا بنسبة ) 89(و انتداب أعارة إو أجازة إ هيئة التدريس الذين حصلوا على      أعضاءبلغ عدد   
   .2005/2006خالل العام الجامعي %) 11.8(

  )4.3(جدول 
  اب حسب الوحدة االكاديميةو انتدأعارة إو أو بدون راتب أجازة تفرغ علمي إالحاصلون على 
  المجموع  انتداب  اعارة  بدون راتب  تفرغ علمي  الوحدة التنظيمية

  18  0  2  5  11  كلية العلوم
  14  0  0  2  12  كلية االداب

  14  0  2  5  7  كلية االقتصاد والعلوم االدارية
  5  0  0  2  3  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

  13  0  1  5  7  كلية التربية
  5  1  1  1  2  عة والدراسات االسالميةكلية الشري

  5  0  0  3  2  كلية الفنون الجميلة
  1  0  0  0  1  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

  7  0  0  0  7  كلية التربية الرياضية
  2  0  0  1  1  كلية القانون

  4  0  0  4  0  كلية تكنولوجيا المعلومات
  1  0  0  1  0    مركز اللغات

 89 1 6 29 53  المجموع

  )5.3(جدول

  )2005/2006-76/77( هيئة التدريس في الجامعة لالعوام الدراسيةأعضاءر عدد تطو
استاذ   استاذ  المجموع  العام الجامعي

  مشارك
استاذ 
  مساعد

محاضر   مدرس
  متفرغ

مساعد 
  تدريس

76/77  51  6  5  21  2  6  11  
77/78  77  5  11  38  2  8  13  
78/79  103  8  12  57  7  4  15  
79/80  156  7  13  92  10  4  30  
80/81  225  11  15  113  18  18  50  
81/82  312  15  24  172  20  28  53  
82/83  394  16  38  225  27  21  67  
83/84  478  25  51  249  44  35  74  
84/85  505  25  55  276  46  38  65  
85/86  578  24  74  290  53  52  85  
86/87  457  20  65  233  41  35  63  
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استاذ   استاذ  المجموع  العام الجامعي
  مشارك

استاذ 
  مساعد

محاضر   مدرس
  متفرغ

مساعد 
  تدريس

87/88  475  16  84  224  39  46  66  
88/89  492  25  92  228  34  47  66  
89/90  525  26  128  199  56  46  70  
90/91  535  27  143  191  64  45  65  
91/92  583  39  145  182  64  81  72  
92/93  616  63  166  246  70  0  71  
93/94  633  71  166  229  68  19  80  
94/95  640  77  161  230  75  24  73  
95/96  664  81  166  237  76  31  73  
96/97  676  96  171  231  84  34  60  
97/98  663  103  170  208  86  41  55  
98/99  657  108  164  203  90  44  48  

99/2000  665  119  169  190  88  47  52  
2000/2001  673  126  173  188  89  42  55  
2001/2002  705  159  166  184  97  50  57  
2002/2003  727  170  166  187  101  41  60  
2003/2004  762  183  164  204  112  33  66  
2004/2005  755  196  162  208  123  0  66  
2005/2006  808  223  184  201  131  0  69  
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  )5.3(شكل 

  )2005/2006-76/77(عوام الدراسية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لألعدد 
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  )6.3(جدول 
   هيئة التدريس ومساعدي التدريس حسب الكليات والدرجات العلميةأعضاء توزيع 

  الكلية  المؤهل العلمي
  بكالوريوس  دبلوم  ماجستير  دكتوراة

  5  0  32  126  كلية العلوم
  5  0  21  132  كلية االداب

  0  0  20  48  كلية االقتصاد والعلوم االدارية
  0  0  5  42  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

  0  0  21  79  كلية التربية
  1  0  2  57  كلية الشريعة والدراسات االسالمية

  1  0  5  26  كلية التربية الرياضية
  0  0  1  22  كلية القانون

  3  1  14  27  كلية الفنون الجميلة
  1  0  15  28  ثار واالنثروبولوجياكلية اآل

  1  1  21  16  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
  0  0  23  5  مركز اللغات

مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة 
  القسرية

0  1  0  0  

  17  2  181  608  المجموع
 

ماجستير %22.4

دآتوراة %75.2

دبلوم %0.2
بكالوريوس  %2.1

  
  )6.3(شكل 

   حسب الدرجة العلمية هيئة التدريس ومساعدي التدريسأعضاءتوزيع 
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  الترقيات العلمية: الثاث

عضوا موزعين على النحو المبين في ) 32( هيئة التدريس  الذين تمت ترقيتهم أعضاءبلغ عدد 
  ):7.3(الجدول 

  )7.3(جدول 
   هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم موزعين حسب الكلياتأعضاء

  العدد  الكلية
  6  كلية العلوم
  5  كلية اآلداب

  1  داريةكلية االقتصاد والعلوم اال
  8  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

  4  كلية التربية
  2  الفنون الجميلةكلية 

  3  كلية التربية الرياضية
  2  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

  1  كلية اآلثار واألنثروبولوجيا

  التعيينات: رابعا
عضو هيئة تدريس في مختلف الكليات وعلى النحو المبين في الجدول ) 53(فقد عين في الجامعة 

)8.3:(  
  )8.3(جدول 

  2005/2006 هيئة التدريس المعينين في الجامعة للعام الجامعي أعضاء
  العدد  الكلية

  2  كلية العلوم
  5  كلية االداب

  4  كلية االقتصاد والعلوم االدارية
  2  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

  8  كلية التربية
  5  كلية الشريعة والدراسات االسالمية

  3   كلية القانون
  2   كلية التربية الرياضية

  5  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
  5  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

  8  كلية الفنون الجميلة
  4  مركز اللغات
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  البعثات: خامسًا 
ــو    ــاد مبعـ ــيح وايفـ ــة بترشـ ــوم الجامعـ ــف    تقـ ــدكتوراة لمختلـ ــستير والـ ــي الماجـ ــى درجتـ ــصول علـ ثين للحـ

 هيئـة التـدريس ، وقـد بلـغ عـدد مبعـوثي الجامعـة              أعـضاء التخصصات في الجامعة ، لسد حاجتهـا مـن          
مبعوثـًا أوفـدوا فـي      ) 32( مـنهم    31/8/2006حتـى تـاريخ     مبعوثًا  ) 95(الذين هم على رأس بعثاتهم      

  :اآلتي ) 9:3(اديمية المبينة في جدول  موزعين على الوحدات األك2005/2006م اع

  

  )9.3(جدول 
  31/8/2006المبعوثون للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة موزعين حسب التخصص حتى 

 الشهادة
 التخصص المركز/ الكلية 

 ةدكتورا ماجستير
 الجهة الممولة العدد

 الحكومة اليونانية 1 1 0 القانون التجاري 
 القانون اليرموك 1 1 0 انون االداريالق

 اليرموك 2 2 0 القانون المدني
 اليرموك 1 0 1 التصميم الصناعي

 الفنون الجميلة اليرموك 4 0 4 الموسيقا/العلوم الموسيقية 
 اليرموك 1 1 0 التصميم الداخلي

 اليرموك 2 0 2 اصول الدين
 اليرموك 2 2 0 سالميةاالقتصاد والمصارف اال

 اليرموك 3 3 0 التفسير وعلوم القران
 اليرموك 1 1 0 الفقه واصوله

الشريعة والدراسات 
 االسالمية

 اليرموك 4 4 0 التربية االسالمية
 اليرموك 2 1 1 هندسة القوى الكهربائية

 3 2 1 هندسة االلكترونيات
اليرموك ما عدا بعثة واحدة 

  اليرموكحسابعلى 
 الحكومة الهولندية+

 اليرموك 5 3 2 هندسة االتصاالت

الحجاوي للهندسة 
 التكنولوجية

 اليرموك 17 11 6 هندسة الحاسبات
 التربية اليرموك 1 1 0 التربية الخاصة

 اليرموك 1 0 1 مناهج تدريس الرياضيات
 اليرموك 3 3 0 المالية

 اليرموك 2 2 0 ادارة االعمال
 اليرموك 1 1 0 التسويق/ ادارة دولية 

 االقتصاد والعلوم االدارية

 اليرموك 2 2 0 المحاسبة
 اليرموك 3 1 2 اللغة العبرية الحديثة وادابها

 االداب الحكومة االيرانية 1 1 0 اللغة الفارسية
 اليرموك 1 1 0 جغرافيةالنظم المعلومات 
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 الشهادة
 التخصص المركز/ الكلية 

 ةدكتورا ماجستير
 الجهة الممولة العدد

 اليرموك 2 2 0 العلوم الحياتية
 اليرموك 1 1 0 الرياضيات
 اليرموك 1 1 0 االحصاء
 اليرموك 1 1 0 الفيزياء

 1 1 0 الكيمياء غير العضوية
اليرموك ما عدا الرسوم 

 الدراسية

 العلوم

  اليرموك 1 1 0 االدارة البيئية
 اليرموك 3 2 1 توثيق االثار/ االثار 

 اليرموك 1 1 0 جيولوجيا االثار
 اليرموك 1 0 1 االنثربولوجيا االجتماعية

صيانة / ادارة المصادر التراثية 
 اليرموك 4 3 1 التراث الحضاري

 االثار واالنثروبولوجيا

 اليرموك 1 1 0 السياحة
 اليرموك 1 1 0 اختبار البرمجيات

 اليرموك 1 1 0 لموزعةتصميم الحوسبة ا
 اليرموك 1 1 0 ضمان جودة فحص البرمجيات
 اليرموك 1 1 0 نظم المعلومات الحاسوبية

 اليرموك 1 1 0 الرسم بالحاسوب
 اليرموك 1 1 0 ياناتالتنقيب عن الب

 اليرموك 2 1 1 نظم المعلومات االدارية
 اليرموك 1 1 0 هندسة البرمجيات

كلية تكنولوجيا المعلومات 
 وعلوم الحاسوب

 اليرموك 0 1 0 اسيب سرية وامن الحو

 5 4 1 علوم الحاسوب  مركز الحاسوب والمعلومات
اليرموك ما عدا اثنتين منها 

 حساب لىع
 الحكومة الفرنسية+اليرموك

  95 71 25  المجموع

 2005/2006لكة في العام الجامعي ممخارج ال/ داخل مبعوثًا للدراسة ) 32(كما أوفدت الجامعة 
  : اآلتي ) 10.3(ي جدول بمختلف التخصصات المبينة ف

  
  )10.3(جدول 

   موزعون حسب التخصصات2005/2006المبعوثون في العام الجامعي 
 الشهادة

 التخصص المركز/ الكلية 
 ةدكتورا ماجستير

 الجهة الممولة العدد

 اليرموك 1 0 1 التصميم الصناعي
 اليرموك 1 0 1 القانون/ موسيقى 

 اليرموك 1 0 1 ودع/ موسيقى 
 اليرموك 1 0 1 فلوت/ موسيقى 

 الفنون الجميلة

 اليرموك 1 0 1 تشيلو/ موسيقى 
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 الشهادة
 التخصص المركز/ الكلية 

 ةدكتورا ماجستير
 الجهة الممولة العدد

 القانون الحكومة اليونانية 1 1 0 القانون التجاري 
 اليرموك 1 1 0 القانون المدني
 اليرموك 1 0 1 اصول الدين
 السالميةالشريعة والدراسات ا اليرموك 1 1 0 الفقه واصوله

 اليرموك 1 1 0 التربية االسالمية
 اليرموك 1 0 1 هندسة القوى الكهربائية

 الحجاوي للهندسة التكنولوجية
 1 0 1 هندسة االلكترونيات

  +اليرموك
 الحكومة الهولندية

 يرموكال 1 0 1 مناهج تدريس الرياضيات التربية
 اليرموك 4 4 0 المالية

 االقتصاد والعلوم االدارية اليرموك 1 1 0 ادارة االعمال
 اليرموك 1 1 0 المحاسبة

 االداب اليرموك 2 0 2 اللغة العبرية الحديثة وادابها
 اليرموك 1 0 1 نظم المعلومات جغرافية

 اليرموك 1 1 0 توثيق االثار
 االثار واالنثروبولوجيا اليرموك 4 3 1 رة المصادر التراثيةادا

 اليرموك 1 1 0 السياحة
تصميم / نظم معلومات حاسوبية 
 اليرموك 1 1 0 الحوسبة الموزعة

ضمان / نظم معلومات حاسوبية 
 اليرموك 1 1 0 جودة فحص البرمجيات

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم 
 الحاسوب

سرية وامن / علوم الحاسوب 
 اليرموك 1 1 0 الحواسيب

 اليرموك 1 0 1 علوم الحاسوب   والمعلوماتبمركز الحاس

   32 18 14 وعـــمـالمج

 ، حسب الجهات التي أوفدوا  الذين على رأس بعثاتهمأما فيما يتعلق بتوزيع المبعوثين بشكل عام
  : إليها ، فقد كانت على النحو اآلتي 

  
  .في الجامعة األردنية ) 1( ، مبعوثًا في جامعة اليرموك) 18: (داخل األردن 

  
  لبنان ،) 1(اليونان ، ) 1(، بريطانيا ) 14(الواليات المتحدة األمريكية ، ) 44: (خارج األردن 

  أستراليا ،) 1(ألمانيا ، ) 1(هولندا ، ) 1(كندا ، ) 5(تركيا ، ) 1(فرنسا ، ) 5(مصر ، ) 1(
  .إيران) 1(





  
  
  
  
  
  الرابعالباب 

   العاملون في الجامعة
 من غري أعضاء هيئة التدريس



  من غير أعضاء هيئة التدريسالعاملون في الجامعة 

 58
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  العاملون في الجامعة من غري أعضاء هيئة التدريس
ــة مــن العــاملين ســواء           ــة خاصــة فيمــا يتعلــق بتــوفير الكــوادر البــشرية المؤهل تــولي الجامعــة عناي

ئهم بدقــة بعــد إخــضاعهم المتحانــات بتعيــين األفــراد المــؤهلين مــن أصــحاب الكفــاءات الــذين يــتم انتقــا  
ومقابالت خاصة، او بالتدريب والتاهيـل عـن طريـق عقـد الـدورات والنـدوات المتخصـصة ليبقـوا علـى                      
اطــالع علــى احــدث مــا توصــل اليــه العلــم فــي مجــال االدارة او التخصــصات الفنيــة التــي تتعلــق بمجــال  

  .والتقدم التكنولوجي الهائلعملهم، ليتمكنوا من مواكبة التغييرات السريعة في العالم 

  أعداد العاملين في الجامعة من غير اعضاء هيئة التدريس 

عـــامال يعملـــون فـــي الوحـــدات  )  1796(بلـــغ عـــدد العـــاملين مـــن غيـــر اعـــضاء هيئـــة التـــدريس   
التنظيمية المختلفة والجداول التالية تبين توزيعاتهم المختلفة سواء من حيث الجهة التي يعملـون بهـا                

  . عملهم او الفئة التي ينتمون اليهااو طبيعة
  )1.4(جدول 

  أعداد العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس موزعين على مجموعات حسب طبيعة الوظائف

  العدد  طبيعة الوظائف

  168 )الخ.... مهندسو المختبرات، فنيو المختبرات (مجموعة الوظائف المساندة للعملية التدريسية 

 163 )الصيانة واإلنتاج والدائرة الهندسية( سية والحرفية مجموعة الوظائف الهند

 157 )المدرسة النموذجية( مجموعة الوظائف التعليمية 

 75 مجموعة وظائف األمن الجامعي

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

 770 )ين من غير الفئات المذكورة أعالهوتشمل باقي العامل( مجموعة الوظائف اإلدارية والفنية 

 1796 المجمــــــــــــــوع
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9%

9%

9%

4%

43%

26%

مجموعة الوظائف المساندة للعملية التدريسية مجموعة الوظائف الهندسية والحرفية

مجموعة الوظائف التعليمية مجموعة وظائف األمن الجامعي

مجموعة الوظائف الخدمية مجموعة الوظائف اإلدارية والفنية

  
  ).41(شكل 

  العاملون من غير اعضاء هيئة التدريس موزعون حسب طبيعة الوظائف
  
  )2.4(جدول 

  العاملون من غير اعضاء هيئة التدريس حسب صفة التعيين
  العدد  صفة التعيين

  1003  المصنفون
  446  المقطوع

  39  لعقودا
  308  المستخدمون

  1796  المجموع
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المستخدمون %17

المصنفون %56

المقطوع %25
العقود %2

  

  ).42(شكل 
  توزيع العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس حسب صفة التعيين

مـستخدما،  ) 308( اذا استثنينا فئة المستخدمين ممـن يعملـون بالمياومـة، والـذين يبلـغ عـددهم               
مال مثبتــا فــي الخدمــة  عــا) 1488(عــدد العــاملين فــي الجامعــة مــن غيــر اعــضاء هيئــة التــدريس      يبلــغ

  :والجدول التالي يبن توزيعاتهم حسب الوحدة والدرجة والفئة) مصنفا او بالراتب المقطوع(

  )3.4(جدول 
العاملون في الجامعة من غير اعضاء هيئة التدريس حسب الوحدة والدرجة والفئة للعام الجامعي 

2005/2006 

  )المقطوع(ئات الف  )المصنفون(الدرجات 

  الوحدة) / الفئة(الدرجة 

لى
أو

نية 
ثا

لثة  
ثا

بعة  
را

سة  
خام

سة 
ساد

  

لى
أو

نية  
ثا

لثة  
ثا

بعة  
را

  

وع
جم

الم
  

 72  1  4  7  1  -  4  13  15  20  7  كلية العلوم

 37  -  1  5  -  -  4  9  11  5  2  كلية اآلداب

 19  -  3  -  -  -  -  5  8  2  1  كلية االقتصاد والعلوم االدارية

 20  -  2  3  -    1  6  6  1  1  كلية التربية
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  )المقطوع(ئات الف  )المصنفون(الدرجات 

  الوحدة) / الفئة(الدرجة 

لى
أو

نية 
ثا

لثة  
ثا

بعة  
را

سة  
خام

سة 
ساد

  

لى
أو

نية  
ثا

لثة  
ثا

بعة  
را

  

وع
جم

الم
  

 39  -  2  -  -  -  4  20  6  7  -  الحجاوي للهندسة التكنولوجيةكلية 

 17  -  1  2  1    2  10  1  -  -  كلية الشريعة والدراسات االسالمية

 32  -  5  -  1  -  1  11  9  4  1  كلية التربية الرياضية

 10  -  1  1  -  -  -  3  3  2  -  كلية القانون 

 20  -  1  2  -  -  1  9  6  1  -  كلية الفنون الجميله

 30  -  2  1  -  -  9  14  2  2  -  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 34  1  1  6  -  -  -  6  12  8  -  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

 27  -  2  -  -  -  1  7  11  5  1  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

 76  1  5  7  1  -  1  9  25  22  5  عمادة شؤون الطلبة

 6  -  1  -  -  -  -  1  3  1  -  مركز اللغات

 58  1  -  2  -  -  13  21  16  4  1   والمعلوماتمركز الحاسب 

 10  1  1  1  -  -  -  1  3  3  -  مركز االستشارات وخدمة المجتمع

 5  -  -  -  -  -  1  1  -  2  1  مركز تطوير اداء اعضاء الهيئة التدريسية

 5  1  -  -  -  -  -  -  2  -  2  مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية

 1  -  -  -  -  -  -  1  -  -  -  يائية النظرية والتطبيقيةمركز العلوم الفيز

 4  -  1  -  -  -  -  3  -  -  -  مركز النطق والسمع

 3  -  -  1  -  -  2  -  -  -  -  المركز األردني للتصميم

 2  -  -  -  -  -  -  -  2  -  -  مركز الدراسات االردنية

 99  -  7  7  -  -  12  24  18  26  5  دائرة المكتبة

 50  -  1  1  -  -  5  6  11  22  4  دائرة القبول والتسجيل

 49  1  6  1  -  -  8  12  13  7  1  دائرة شؤون العاملين

 54  -  2  -  -  -  1  19  18  12  2  الدائرة المالية
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  )المقطوع(ئات الف  )المصنفون(الدرجات 

  الوحدة) / الفئة(الدرجة 

لى
أو

نية 
ثا

لثة  
ثا

بعة  
را

سة  
خام

سة 
ساد

  

لى
أو

نية  
ثا

لثة  
ثا

بعة  
را

  

وع
جم

الم
  

 6  -  -  -  -  -  1  1  1  2  1  دائرة التنمية والتخطيط

 26  2  2  4  - 1  5  3  4  3  2  دائرة رئاسة الجامعة

 202  11  78  47  33  -  1  11  12  8  1  دائرة الخدمات العامة

 102  9  20  23  12  -  6  9  11  9  3  تاج والصيانة والتدريبدائرة اإلن

 30  -  2  2  3  -  -  1  3  13  6  الدائرة الهندسية

 2  -  -  -  -  -  -  -  1  -  1  دائرة أمانة سر المجالس

 7  -  1  -  -  -  -  -  3  2  1  دائرة العطاءات

 43  3  5  5  2  -  2  7  7  11  1  دائرة العالقات العامة

 70  1  22  37  2  -  -  1  3  4  -  دائرة األمن الجامعي

 7  -  -  -  -  -  -  -  2  4  1  دائرة الرقابة االدارية والمالية

 3  -  -  -  -  -  1  1  1  -  -  دائرة الشؤون القانونية

 5  1  -  -  -  -  1  -  -  1  2   صندوق االستثمار

 152  -  2  1  -  -  1  90  30  24  4  المدرسة النموذجية

 8  -  1  -  2  -  -  -  3  1  1  اتحاد الجامعات العربية

 46  1  3  7  1  -  2  6  10  13  3  وازمدائرة الل

 1488 35 185 173 59 1 90 341 292 251 61  *المجموع
 

).308(ال تشمل هذه االعداد المستخدمين في الجامعة البالغ عددهم *   
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020406080100120140160180200220

آلية العلوم
آلية اآلداب
آلية االقتصاد والعلوم االدارية
آلية التربية
آلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
آلية الشريعة والدراسات االسالمية
آلية التربية الرياضية
آلية القانون 
آلية الفنون الجميله
آلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
آلية اآلثار واالنثروبولوجيا
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
عمادة شؤون الطلبة
مرآز اللغات
مرآز الحاسب  والمعلومات
مرآز االستشارات وخدمة المجتمع
مرآز تطوير اداء اعضاء الهيئة التدريسية
مرآز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية
مرآز العلوم الفيزيائية النظرية والتطبيقية
مرآز النطق والسمع
المرآز األردني للتصميم
مرآز الدراسات االردنية
دائرة المكتبة
دائرة القبول والتسجيل
دائرة شؤون العاملين
الدائرة المالية
دائرة التنمية والتخطيط
دائرة رئاسة الجامعة
دائرة الخدمات العامة
دائرة اإلنتاج والصيانة والتدريب
الدائرة الهندسية
دائرة أمانة سر المجالس
دائرة العطاءات
دائرة العالقات العامة
دائرة األمن الجامعي
دائرة الرقابة االدارية والمالية
دائرة الشؤون القانونية
 صندوق االستثمار
المدرسة النموذجية
اتحاد الجامعات العربية
دائرة اللوازم

دد  الع
 

 2005/2006 للعام الجامعي من غير اعضاء هيئة التدريسأعداد العاملين في الجامعة ): 1.3.4(شكل
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خامسة %6.0

رابعة %25.3

ثالثة %32.1

ثانية %28.5

أولى %8.1

سادسة %0.1

 

  )2.3.4(شكل 
   ع العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس حسب الدرجةتوزي

  

  .طلب عمل لمختلف الوحدات في الجامعة) 1300(قدم : طلبات العمل 

  . المختلفةموظفا إداريا وفنيا في وحدات الجامعة) 99(تم تعيين : التعـــــــــــــــيين 

 .لفة المختموظفا في وحدات الجامعة) 259(تم ترفيع : الترفيعـــــــــات 

 .موظفا) 60(تم قبول استقالة وانتهاء خدمة : االستقـــــــاالت 

 .موظفا بين وحدات الجامعة المختلفة) 82(تم نقل : النقـــــــــــــــــــــل 

 .موظفا زيادة سنوية) 1500(تم منح : الزيادات السنوية 



 

  

   



  
  
  
  
  
  الخامسالباب 

 البحث العلمي والنشر
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  البحث العلمي والنشر
فقد سعت الجامعة منذ بداية تأسيسها على نشر المعرفة وتشجيع المنافسة العلميـة الجـادة وبـث          

  .روح الحماس لزيادة العطاء العلمي واإلنتاجية الفردية والجماعية في مجاالت البحث العلمي

تطــويره الــى افــضل مــستوى ممكــن، انــشئت عمــادة البحــث العلمــي      وللنهــوض بالبحــث العلمــي و 
ــا عـــام   لتـــضطلع بمـــسؤولية تنظـــيم شـــؤون البحـــث العلمـــي والنـــشر العلمـــي   1977والدراســـات العليـ

وتنسيقهما ومتابعتها، وركزت عنايتها منذ تأسيسها على توفير البنية األساسية والتجهيزات والمرافـق       
سالتها، والجامعة ترصد في موازنتها كل عام مبـالغ لـدعم مـشروعات             لتكون نقطة االنطالق في تأدية ر     

البحث العلمي التي يتقدم بها أعـضاء هيئـة التـدريس، وتعنـى بهـذه المـشروعات متابعـة ودعمـا إلـى أن                
 2005/2006تنجز وتقدم للنشر، وقد بلغت مشروعات البحث العلمي التي دعمت في العام الجامعي              

مـشروعات  ) 4 (ربعـة ألكما أن الجامعة قد حـصلت علـى دعـم        دينارا) 86186(مشروعا بمبلغ   ) 83(
ــن  ــسويد       مـ ــة الـ ــي وحكومـ ــاد االوروبـ ــة واالتحـ ــة االوروبيـ ــومان والمجموعـ ــد شـ ــسة عبدالحميـ  -مؤسـ

دينارا، واتفقت مع جامعات مختلفة أوروبية وأمريكية ومؤسسات ) 116659( بمبلغ يقدر بـ    استكهولم
عات مـــــشتركة، وقــــد حـــــصلت الجامعـــــة خـــــالل العـــــام الجـــــامعي  مـــــشرو) 4 (اربعـــــةدوليــــة إلجـــــراء  

  .ًادينار) 37785(، على مساهمة من تلك الجهات بمبالغ تزيد على 2005/2006

أمــا النــشر العلمــي فــان عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا تواصــل مــسيرتها فــي دعمــه             
 ةتــسع) 9(ي نفقــات نــشر  كتــب، وســاهمت فــاربعــة) 4(وتعــضيده، فقــد نــشرت خــالل العــام المــذكور  

بحــوث قبلــت للنــشر فــي مجــالت عالميــة، فــضال عمــا نــشر فــي مجلــة أبحــاث اليرمــوك التــي تــصدرها        
ــة فــــي سالســــل   ــية   : الجامعــ ــوم األساســ ــة، والعلــ ــوم اإلنــــسانية واالجتماعيــ ــات، والعلــ اآلداب واللغويــ

وقـد بلغـت األعـداد    . كيميـاء والمجلة االردنية في العلوم التربويـة، والمجلـة االردنيـة فـي ال          والهندسية،  
بحثــا وقبــل ) 266( عــددا، وبلــغ عــدد البحــوث المقدمــة الــى المجــالت العلميــة   ة عــشرأربعــةالــصادرة 

  .بحثا) 110(للنشر 

  2005/2006البحث العلمي في جامعة اليرموك للعام الجامعي : أوال

ــة        - 1 ــن الجامعـ ــة مـ ــي المدعومـ ــث العلمـ ــشروعات البحـ ــدد مـ ــغ عـ ــدعم مقـــ  ) 83(بلـ ــشروعا بـ داره مـ
 :المركز، ومقدار الدعم/ وتوضح الجداول التالية توزيعها حسب الكلية  .دينارا) 86186(
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  )1.5(جدول 
المركز لعام / مشروعات البحث العلمي المدعومة من جامعة اليرموك ومقدار دعمها موزعًا حسب الكلية 

2005/2006  

  المجمـــــوع

  المركز/ الكلية 

عدد 
المشروعات 
التي يقل 

الدعم فيها عن 
  ة دينارمائ

مقدار 
  الدعم

عدد 
المشروعات 
التي يزيد 

الدعم فيها على 
  مائة دينار

مقدار 
عدد   الدعم

  المشروعات
مقدار الدعم 

  بالدينار

  66362 29 65733  18  629 11 كلية العلوم
  2853  13 1075  2 1778  11  كلية  اآلداب

  1740  22  0  0 1740  22   كلية التربية
جاوي للهندسة كلية الح

  7180  2  7180  2  0  0  التكنولوجية

  164  2  0  0  164  2  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
  83  2  0  0  83  2 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

  34  2  0  0  34  2  القانونكلية 
  0  0  0  0  0  0  كلية الفنون الجميلة

  4122  3  4122  3  0  0  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا
  196  3  0  0  196  3  تربية الرياضيةكلية ال

  99  1  0  0  99  1  كلية تكنولوجيا المعلومات
  1889  3  1790  2  99  1  مركز الدراسات األردنية

مركز دراسات الالجئين والنازحين 
  1464  1  1464  1  0  0  والهجرة القسرية

  86186  83  81364  28  4822  55  المجموع 

0500010000150002000025000300003500040000450005000055000600006500070000

كلية العلوم

كلية  اآلداب

التربية كلية  

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

كلية القانون

كلية الفنون الجميلة

كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

كلية التربية الرياضية

كلية تكنولوجيا المعلومات

مركز الدراسات األردنية

مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية

  
 ت البحث العلمي لمشروعاجامعة اليرموكدعم  ): 1.5(شكل 
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مـشروعات بمبلـغ مقـداره      ) 4(بلغ عـدد مـشروعات البحـث العلمـي المدعومـة مـن جهـات خارجيـة                   )2
 .ًادينار) 116659(

  )2.5(جدول 
  .2005/2006مشروعات البحث العلمي المدعومة من جهات خارجية في جامعة اليرموك لعام 

  الكلية
عدد 

  المشروعات
  جهة الدعم  مقدار الدعم بالدينار

  مؤسسة شومان ، المجموعه االوروبية  97900  2  لومالع
   استكهولم-االتحاد االوروبي ، حكومة السويد   18759  2  اآلثار واالنثروبولوجيا

    116659  4  المجموع

مــشروعات، ) 4(بلــغ عــدد مــشروعات البحــث العلمــي المــشتركة بــين الجامعــة ومؤســسات عالميــة   )3
 .دينارا) 37785(عات بمبلغ مقداره وقد ساهمت هذه المؤسسات بدعم هذه المشرو

  )3.5(جدول 
 .2005/2006مشروعات البحث العلمي المشتركة بين جامعة اليرموك ومؤسسات عالمية لعام 

  مقدار الدعم بالدينار  عدد المشروعات  الجهة المشاركة بمشروعات البحث
  2000  1  جامعة نروتدهايم النروج
  11876  1  جامعة اركنسو االمريكية

  16163  1  ة االيدن الهولنديةجامع
  7746  1  جامعة اليدن الهولندية

  37785  4  المجموع

ويمكــن االطــالع علــى إجمــالي دعــم مــشروعات البحــث العلمــي فــي جامعــة اليرمــوك خــالل العــام          )4
 ). 4.5( في الجدول رقم 2005/2006

  )4.5(جدول 
  مقدار الدعم بالدينار  جهة الدعم

  86186  جامعة اليرموك
  116659  خارجي

  37785  مشترك مع مؤسسات عالمية
  240630  المجموع
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دعم من الجامعة %36

دعم مشترك مع مؤسسات 
عالمية %16

دعم من جهات خارجية 
48%

  
  )4.5(شكل 

  تمويل مشروعات البحث العلمي في جامعة اليرموك بالنسب المئوية

  

  .2005/2006النشر العلمي في جامعة اليرموك للعام الجامعي : ثانيا

مــصنفة بحــوث مقبولــة للنــشر فــي مجــالت علميــة محكمــة و   ) 9(ســاهمت الجامعــة فــي دعــم نــشر    .1
 . دوليا

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

  مقدار الدعم بالدينار  عدد البحوث  الكلية
  519  8  العلوم

  120  1   للهندسة التكنولوجيةالحجاوي
  639  9  المجموع

 )6.5(كتب، وهي مبينة في الجدول ) 4 (2005/2006نشرت الجامعة في عام  .2
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  )6.5(جدول 
  2005/2006الكتب المنشورة بدعم من الجامعة في عام 

  المؤلف  عنوان الكتاب  الرقم
  عبدالخالق ختاتنة. د  عوامل جنوح االحداث في االردن  1
  عبدالخالق ختاتنة. د  انماط الزواج واتجاهات المواطنين نحوها في البادية الشمالية  2
  نظام بركات. د.محمد الشرعة و أ. د  ردنيلخطاب السياسي األة المعاصرة في االقضايا االقليمي  3
  محمد الشرعة. د  اتجاهات اعضاء مجلس االمة االردني نحو التنمية السياسية  4

  )7.5(جدول 
مشروعات البحث العلمي وجهة ومقدار الدعم، وعدد البحوث المنشورة ومقدار مساهمة الجامعة في 

  2005/2006  -  2002/2003دعم نشرها لألعوام 

  مقدار دعمها  جهات دعم مشروعات البحث العلمي وعددها
مساهمة الجامعة في 
دعم نشر بحوث في 
  مجالت علمية عالمية

  دعم مشترك  جهات أخرى  الجامعة
  السنة

دد
ــــــ

لعـ
ا

  

مقدار 
دد  الدعم

ــــــ
لعـ

ا
  

  مقدار
دد  الدعم

ــــــ
الع

  

مقدار 
  الدعم

مجموع 
 المشروعات

مجموع 
دد  الدعم

ــــــ
عـــ

ال
  

  مقدار الدعم

2002/2003  12147732 -  -  12 163661133  212038  8  645  
2003/2004  82 68621 7  210937 4  10076193  380319  8  745  
2004/2005  84 98667 7  374000 6  31026 97  503693  10  889  
2005/2006  83 86186 4  116659 4  37785 91  240630  9  639  

 

170000

220000

270000

320000

370000

420000

470000

520000

2002/20032003/20042004/20052005/2006

 

  
  )7.5(شكل 

  2005/2006-2002/2003طور دعم مشروعات البحث العلمي من الجامعة ومن مصادر خارجية للفترة من ت
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  أبحاث أعضاء هيئة التدريس: ثالثًا

بحثـــا علميـــا فـــي مختلـــف التخصـــصات ) 230(قـــام أعـــضاء هيئـــة التـــدريس فـــي الجامعـــة بنـــشر  
 هيئـة التـدريس حـسب الوحـدة     أدناه يبين البحوث المنـشورة واالنتاجيـة العـضاء   ) 8.5(والجدول رقم  

  :األكاديمية في الجامعة
  )8.5(جدول 

   *2005 عام عضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك خالل البحوث المنشورة واالنتاجية أل

 الوحدة التنظيمية
  عدد أعضاء هيئة التدريس

 .Ph.Dمن حملة
 االنتاجية البحوث المنشورة

 0.73 92 126 كلية العلوم

 0.15 20 132 كلية االداب

 0.25 12 48 كلية االقتصاد والعلوم االدارية

 0.42 18 42 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 0.16 13 79 كلية التربية

 0.17 10 57 كلية الشريعة والدراسات االسالمية

 0.11 3 26 كلية التربية الرياضية

 0.04 1 22 كلية القانون

 0.11 3 27 كلية الفنون الجميلة

 1.21 34 28 كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

 1.50 24 16 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

  - 5 مركز اللغات

 0.37 230 608 المجموع

  "2005جامعة اليرموك دليل البحث العلمي والرسائل الجامعية ألعضاء هيئة التدريس في : "المصدر * 
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  ) 8.5(شكل 

  2005 / 2004 ألعضاء هيئة التدريس حسب الوحدة التنظيمية االنتاجية العلمية

  . المجالت العلمية الصادرة عن جامعة اليرموك: رابعًا
  
  )9.5(جدول 

  2005/2006اصدارات الجامعة من المجالت العلمية في عام 
  2005/2006اإلصدارات خالل عام   المجلة

، والعـدد   2005مجلـد الثالـث والعـشرين مـن عـام           العدد الثاني من ال      اآلداب واللغويات:أبحاث اليرموك
  2006االول من المجلد الرابع والعشرين من عام 

، 2005 الثالث  والرابع من المجلد الحادي والعـشرين لعـام            انالعدد   العلوم اإلنسانية واالجتماعية:أبحاث اليرموك
 االول والثــاني والثالــث مــن المجلــد الثــاني والعــشرين لعــام  واالعــداد

2006   
، والعـدد االول مـن   2005العدد الثاني من المجلد الرابع عشر لعـام         العلوم األساسية والهندسية:أبحاث اليرموك

  2006المجلد الخامس عشر لعام 
  2006 االول والثاني والثالث من المجلد الثاني لعام األعداد  المجلة األردنية في العلوم التربوية

  2006 االول والثاني من المجلد االول لعام العددان  ردنية في الكيمياءالمجلة األ
   عددًا14  المجموع

 





  
  
  
  
  
  السادسالباب 

 املراكز العلمية



 العلميةالمراكز  

 78
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  املراكز العلمية
جــاء إنــشاء المراكــز فــي جامعــة اليرمــوك بغيــة دعــم وتعزيــز البحــث العلمــي فــي الجامعــة علــى              

خدمــة التنميــة ، وتقـديم الخــدمات وتنفيــذ البــرامج  والمـستويين الــوطني واإلقليمــي، وتطـوير المعرفــة   
   .ات والندوات وشتى الدراساتالتعليمية والتدريبية، وعقد المؤتمر

 مراكز يتـولى إدارة كـل منهـا مـدير يعـين بقـرار مـن الـرئيس لمـدة سـنتين                        عشر أحدوفي الجامعة   
قــابلتين للتجديــد، وتتكــون المــوارد الماليــة للمراكــز مــن المبــالغ التــي تخــصص فــي الموازنــة الــسنوية    

التـي تنظمهـا هـذه المراكـز،     ى مـن النـشاطات   ، وااليرادات التي تتـات   للجامعة والهبات والتبرعات والمنح   
   .2005/2006وفيما يلي أهم نشاطات المراكز في جامعة اليرموك خالل العام الجامعي 

  

  مركز اللغات: والأ

يتولى المركز مهمة أعداد وتخطيط وتنفيذ متطلبات الجامعـة فـي اللغـة اإلنجليزيـة وبرنـامج اللغـة                 
  .العربية للناطقين بغيرها

   نشاطات المركزومن ابرز

تدريس متطلبات الجامعة اإلجبارية في اللغة اإلنجليزية والمساقات االستدراكية فـي            )1
  .اللغة اإلنجليزية

 عقد او تجديد االتفاقيات مع الجهات التالية لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها )2

  فرجينيا-اتفاقية اليرموك  -

 ية لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها بروفانس الفرنس- ان–اتفاقية مع جامعة اكس  -

  

 مركز الدراسات األردنية : ثانيا

يتولى المركز مهمة القيام ببحوث ودراسات في جميع نواحي المعرفة المتعلقة باألردن من تـاريخ،           
  .وآثار ، وتراث، ولغة، واحوال معيشية اقتصادية واجتماعية

  .2005/2006ابًا في العام الدراسي اسة وكت ودربحثًا) 12(وقد قام المركز بإجراء ونشر 
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  مركز العلوم الفيزيائية النظرية والتطبيقية : ثالثا

يتولى المركـز مهمـة النـشاطات العلميـة فـي شـتى مجـاالت الفيزيـاء ، بالتعـاون مـع المركـز الـدولي                 
  .ايطاليا/للفيزياء النظرية والتطبيقية في تريستا 

  :كاديمي المنصرم ومن ابرز نشاطات المركز للعام األ

  .  زيارات علمية لباحثين من األقطار العربيةدعم خمس    -

المـــؤتمر الخـــامس الســـتخدام التقنيـــات النوويـــة فـــي  "عقـــد مـــؤتمر فـــي رحـــاب الجامعـــة بعنـــوان      -
  ".الدراسات البيئية

د فـي   الثالث والعشرين عن كواشف األثر النووي الذي عق     يمشاركة مدير المركز بالمؤتمر الدول       -
  . الصين/بكين

  

  مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية : رابعا

يتولى المركز مهمة تنمية الوعي بالقضايا التي تواجه الالجئين والنازحين في العالم ، كمـا يتـولى                 
جمع وتصنيف   قواعد بيانات حول الالجئين والنازحين وتوفير هذه البيانات لدعم وتشجيع االبحـاث     

  . هذا المجال في

  :ومن ابرز نشاطات المركز 

باللغــة العربيــة  " قــضايا الالجئــين والنــازحين  "مــن النــشرة الربعيــة للمركــز   ) 35(العــدد اصــدار  -
  .بدعم من المفوضية السامية لشؤون الالجئين 

 ."المرأة والهجرة وحقوق اإلنسان"  بعنوانب اإصدار كت -

  .دينارا أردنيا) 1464 (ودعم بحث آخر بقيمةبحوث ثالثة  نشر -

  

  داء اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعةأمركز تطوير : خامسا

يتــولى المركــز تطــوير الكفــاءات والمهــارات التدريــسية والبحثيــة لــدى اعــضاء هيئــة التــدريس فــي   
 .الجامعة، وتقييم المساقات وممارسات التدريس

 وحتـــــى 1/9/2005النـــــشاطات والـــــورش والنـــــدوات التـــــي قـــــام بهـــــا المركـــــز ابتـــــدءا مـــــن    
31/8/2006.  
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  )1.6(جدول 
 تطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسيةالدورات التدريبية التي عقدها مركز 

أعداد   النشاط/الورشة 
 المشاركين

  32  سين رتفريغ بيانات استبانة تقييم الطلبة للمد
  24    ورشةةحدى عشربلغت إورش توجيهية ألعضاء هيئة التدريس الجدد في الجامعة 

  Latex(   17برنامج (ورشة تدريبية في إعداد األبحاث العلمية باستخدام 
  14  ورشة تدريبية في استخدام االنترنت البريد االلكتروني للزمالء في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

  14  استخدام البريد االلكتروني واالنترنت لكلية اآلداب
  14  نت لكليات القانون والتربية الرياضية والفنون الجميلة والتربية واآلثار ومركز اللغاتاستخدام البريد االلكتروني واالنتر

  24  استخدام ، تحضير ، إنتاج الوسائل التعليمية
  26  دور عضو هيئة التدريس في تنمية الحس الوطني لدى الطلبة

  18  حماية حقوق الملكية الفكرية
  Tempus Project  41ورشة تدريبية بعنوان  

  SPSS   30البحث العلمي واستخدام حقيبة 
Latex 13  

  دورة المهارات الخاصة ببرمجيات إدارة المكاتب 
(Microsoft Word, Power Point, Excel, Web-Page Design etc)  

46  

  24  كيف تصون حاسوبك الشخصي
  24  "تهيئة أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين حديثي التعيين"ورشة 
  17  استخدام المكتبةكيفية 

Web page design 18  
Microsoft Power Point 15  

  18  خصائصها وأسس بنائها وتحليل نتائجها :االختبارات التحصيلية
  16 طرق الوقاية والعالج: فيروسات الحاسوب

Citation) 13  قواعد االقتباس والتوثيق في البحث العلمي  
  25  ت الجامعةاستخدام البريد االلكتروني لسكرتيرا

  16  تصميم صفحة ويب
 Spss 10استخدام حقيبة 

 539 المجموع

تقديم المساعدة لجميع كليـات الجامعـة فـي إدخـال المعلومـات الخاصـة باسـتبانة تقيـيم أعـضاء                      
هيئة التدريس ثم عمل التحليل اإلحصائي للكليـة أو القـسم الـذي يطلـب ذلـك وتـدريب أعـضاء                     

  . ارين لكلياتهم في التحليل اإلحصائيهيئة التدريس ليصبحوا مستش

 



 العلميةالمراكز  

 82

  مركز الحاسب والمعلومات: سادسا

نظمــة آليــة، وتــشغيل اجهــزة الحاســب عــة أليتــولى المركــز مهمــة تطــوير نظــم المعلومــات فــي الجام
، لكترونيــةالغــراض البحــث العلمــي والتــدريب، وتقــديم الخــدمات االستــشارية فــي حقــل الحاســبات اإل     

  :ت المركزونبين أدناه أبرز نشاطا
  

 مــا يــستجد مــن متطلبــات الــدوائر     ة المعلومــات العاملــة فــي الجامعــة وبرمجــ    ةمتابعــة انظمــ  .1
  المختلفة في الجامعة

 البحرين /  دلمون ةكاديمية أل نظام القبول والتسجيل ورسوم طلبةمتابع .2
  في الجامعةاألثرية القطع ةتطوير نظام أتمت .3
 نترنت إستطالع الرواتب والعهدة واإلدخار على اإل .4
  ربط الجامعاتة االتصاالت إلى شركة االنترنت من شركةتحويل خدم .5
  ميغابايت20 االنترنت إلى ة لنقل البيانات عبر شبكة السعةزياد .6
 تركيب مختبر جديد للتعلم عن بعد في مبنى الخوارزمي .7
 ة الجامعةتجهيز مختبرات وربطها على شبك .8
 ة الجامعة وربطها على شبكةتجهيز مقر اإلذاع .9

 ة الجامعة اجتماعات مجلس العمداء وربطها على شبكةتجهيز قاع .10
 ة الجامعةربط مركز التميز على شبك .11
  ة الجامعة شبكة وتوسعةصيان .12

  )2.6(جدول 
  الندوات والدورات وورش العمل التي شارك بها العاملون في المرآز

 الجهة الداعمة ةالمد مكان اإلنعقاد ورشة عمل/ الدورة/ ةالندو/ المؤتمر

 بالمشروع ة الخاصة العمل الختاميةورش
U’MedNet  ثالثة أيام ةالقاهر 

 U’MedNetمشروع 
الممول من االتحاد 

 االوروبي
 ةاالطالع على نظام القبول والتسجيل في كلي

  أيامةست البحرين/  دلمون ةكلي  البحرين/ دلمون 
/  دلمونةجامع

 البحرين
  اليرموكةجامع  يوم12 لميةشركة اوراكل العا Red Hat Linux دورة   

  اليرموكةجامع  ابامةخمس شركة اوراكل العالمية Oracle9i DBA Fundamentals Iدورة  

 Oracle Database 10g: SQL دورة
Tuning Workshop 

 /  PALCOشركة 
 لقواعد ةالمتخصص

 البيانات
  اليرموكةجامع  ايامةسبع
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 الجهة الداعمة ةالمد ن اإلنعقادمكا ورشة عمل/ الدورة/ ةالندو/ المؤتمر

  أيامةخمس ايطاليا  U’MedNet بمشروع ة خاصةندو
 U’MedNetمشروع 

الممول من االتحاد 
 االوروبي

 عرض تدريبي على نظام النسخ االحتياطي
Data Protector 

  ايامةثماني دبي
شركة انظمة 
الحاسبات 
 واالتصاالت

  مركز االستشارات وخدمة المجتمع: سابعا

 واالستــشارات والدراســات خــدمات التعلــيم المــستمر والتــدريبتلخص مهــام المركــز فــي تقــديم تــ
اهــداف الجامعــة بالتفاعــل مــع مؤســسات    انــسجاما مــع  وذلــك،واالبحــاث لقطاعــات المجتمــع المختلفــة   

فـرة فـي الجامعـة لخدمـة التنميـة فـي            ا  توظيف القدرات واالمكانات والموارد المتـو     ب المجتمع المختلفة   
 والخدمات الفنية والتدريبية للمؤسسات الوطنية والعربية،       االستشارات وتقديم   ،االردن والعالم العربي  

  .وكذلك تنمية خبرات العاملين في الجامعة ورفع مستوى االداء واالنجاز لديهم

والتدريبية وفق منهجية علميـة     يسعى المركز الى جمع المعلومات ورصد االحتياجات االستشارية         
توزيـع االسـتبانات علـى المؤسسـسات العامـة          وعلـى   منظمة تعتمد على المقابلـة والمواجهـة الشخـصية          

  .الزيارات والجوالت الميدانية من خالل والخاصة، واالستعانة باراء ذوي الخبرة

 لفـة اسـتفاد منهـا     ا فـي التخصـصات المخت      تـدريبي  ابرنامجـ  )133(وقد قام المركز هذا العـام بعقـد       
  .ا من ابناء المجتمع المحلي والمؤسسات العامة والخاصة والعاملين في الجامعةمشارك) 5002(

  مركز النطق والسمع: ثامنا

ـــي ،    1999أنــشئ مركــز النطــق والــسمع فــي مطلــع عــام      لتقــديم خدماتــه ألبنــاء المجتمـــع المحلـ
فحوصــات الالزمــة ألبنــاء المجتمــــع المحلــي  ويــشتمل المركــز علــى أجهــزة حديثــة قــادرة علــى إجــراء ال 

  . باألنــف واألذن والحنجرةين متخصصأطباءالذين يعانون من مشاكل في السمع والنطــق بإشراف 

بــإجراء الفحوصــات الــسمعية بهــدف معرفــة وتحديـــد العالقــة بــين مــشاكل   " ويقــوم المركــز أيــضا
ات السمعية والتأهيــل السمعي وذلك من خـالل  النطق ودرجة السمع لكافة األعمار وكذلك تقييم المعين   

  .األجهزة السمعية الحاسوبيـة المتوفرة بالمركز

ـــي للمــصابــين بإشــراف           ــل النطقـ ــة للتأهي ــرامج علمي ــتم وضــع ب ــة المــصاب ي ــد تــشخيص حال وعن
  .النفسي واالجتماعي مختصين بالنطق واإلرشاد
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المحلـي وذلـك بإجــراء الفحوصـات الالزمـة         والمركز على استعداد لتقديم خدماته ألبناء المجتمـع         
  .للسمع وتحديد برامج وتأهيل نطقي للحاالت التي تـرد

وقــد عملــت الجامعــة علــى تطــوير المركــز ، فوضــعت لــه خطــة مــشتركة بينهــا وبــين جامعــة العلــوم 
وم والتكنولوجيا؛ إذ يأتي طلبة قسم السمع والنطق في كليـة العلـوم الطبيـة المـساندة، فـي جامعـة العلـ             

والتكنولوجيــا إلــى المركــز ، حيــث يتــدربون علــى معالجــة اإلعاقــات النطقيــة والــسمعية ، واســتخدام          
  .األجهزة الخاصة بذلك على أيدي أساتذتهم ومدربيهم

وقد تجاوز عدد المراجعين من المجتمع المحّلـي والجامعـة بـضع مئـات فـي الـسنتين األخيـرتين ،                   
  .فيه مراحل العالج وطريقتهإذ فتح لكل مراجع ملف خاص به تدون 

وتتــولى حاليــًا مدربــة النطــق فــي المركــز عــالج الحــاالت التــي تــرد مــن داخــل الجامعــة والمجتمــع     
  .المحلي

  مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع: تاسـعًا

نيــة م الموافقـة علـى دمــــج مركـز الدراسـات األرد    28/8/2006قـرر مجلـس التعلـيم العــالي بتـاريخ     
مركــز الملكــة رانيــا للدراســات األردنيــة "ومركــز االستــشارات وخدمــة المجتمــع بمركــز واحــد بمــسـمى  

،  وقد تم توشــيح المركز باسم جاللة الملكـة رانيـا انطالقـًا مـن اهتماماتهـا بقـضايا                "وخدمة المجتمع 
  .خدمة المجتمع والعمل على تطويره

ــز االســتــش      ــد هــو امتــدادًا لمرك ــز الجدي ــذي أســس عــام     والمرك ــة المجتمــع ال  1993ارات وخدم
  .1979والذي كان تحت مسمى دائرة التعليم المستمر وخدمة المجتمع عام 

  :البرامج التدريبية التي يعقدها المركز
  :يتضمن المركز دورات متعددة وفي ميادين متنوعة ضمن األطـر التاليـة  

  :برامــج الدبــلــوم .1

، يحــصل المــشارك بعــد نجاحــه فــي     ) ــــدة عــامين دراســيين  لم(يتــضمن البرنــامج أربعــة فــصول    
  :في تخصصات" دبلوم"المساقات المقررة على شــهادة 

  .إدارة المطارات وعلوم الطيران -
 .إدارة المســتشفيات والســجالت الطبية -
وم إدارة  ة مكاتـب الـسياحة والـسـفر؛ دبــل        ـر ؛  دبلـوم إدارة المبيعـات؛ دبلـوم إدار          دبلوم الكمبيوتـ   -

 .مكاتب؛ دبلـوم إدارة السياحة والفنادقال
 :برامج تدريبية لمدة عام دراسي واحد، وتشــتمل على البرامج التاليــة .2

 . دورة إدارة المطارات وعلوم الطيران -
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 .دورة إدارة الســجالت الطبيــــة -
 :، وتتضمن ) شهور4(برامــج تدريبية لمدة فصــل دراسـي واحد  .3

 .ضيفيــن والمضيفـاتمهيل الإدارة الخدمات الجوية وتأ -
 .إدارة مكاتب السياحة والسـفر والحجــز بنظام جاليـلــو العالمي -
 .أعـمـــال وكــالء الشحن الجوي والتخليص -

برامــج الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وتتضمن برامج استخدام الحاسـوب وبـرامج الرخـصة             .4
 .يســكو ، وبرامج مايكروسوفت، وبرامــج ســICDLالدولية 

ـــات، وتتــضمن بــرامج للمبتــدئين والمحادثــة، والتوفــل، وبــرامج متخصــصة لألطبــاء     .5 ـــج اللغـ برامـ
ــصيادلة   ــين والــ ــرامج   .. والمهندســ ــة، وبــ ــرامج الترجمــ ــخ، وبــ ــرامج GRE ، GMATالــ  ، وبــ

  .المستويات، وبرامج اللغة الفرنسية واأللمانية واإليطاليــة وباقي اللغــات الحديثــة
، وتـشمل بـرامج التقويـة فـي المباحـث المقـررة       )طلبـة المـدارس   (ة القطاع التعليمي    برامج لخدم  .6

  .لطلبة المدارس من الصف الخامس وحتى مرحلة التوجيهي
برامــج التدريب الرياضية، وتشمل برامج الـسياحة الترفيهيـة والتعليميـة، والتاكيونـدو، واللياقـة                .7

  .البدنية والعالج الطبيعي
دارية للمؤسسات العامة والخاصة، وتتضمن موضوعات إدارية متنوعة موجهة         برامــج التنمية اإل   .8

للقيادات اإلدارية العليا واإلدارة الوسـطى واإلدارة الدنيـــا، الكتـساب مهـارات القيـادة واالتـصال             
  .والتقييم والتوجيـه والرقابة والتخطيط والتنظيم

  . ودراسات الجــدوىإضافة إلى برامــج منوعــة في التسويق والمحاســبة  
  

  دور المركز في االستشارات والدراسات الفنية

يمارس المركـز دورًا محوريـًا مـن خـالل تقـديم العـون والمـساعدة للـشركات الخاصـة ومؤسـسات                      
القطاع العام في كافة الميادين المطلوبة في مجاالت تصميم الهياكل التنظيمية وتطـوير أنظمـة األداء،        

س مستوى األداء الفردي والمؤسسي، واألجـور والرواتـب ودراسـات الجـدوى             وتطوير أساليب ومقايي  
  .والدراسات الفنية األخرى

يؤمن المركز بتوفير فرص مناسبة للقاء كـل مـن العـاملين فـي الميـدان األكـاديمي والممارسـين،                    و
لجديـدة  وذلك من خالل عقد الندوات المتخصصة والمؤتمرات الهادفة إلى توفير المعارف والمهارات ا 

  . وتبادل المعارف والرؤى بما يسهم في زيادة فاعلية وكفاءة المؤسسات في األردن والوطن العربي

  



 العلميةالمراكز  

 86

  مركز التميز في الخدمات المكتبية: عاشرا

 لتطـوير المكتبـات الجامعيـة فـي المملكـة وإلدارة            2004أنشئ المركز فـي األول مـن حزيـران عـام            
مية والتعريــف بخــدمات المكتبــات وتعميمهــا علــى البــاحثين       األردنيــة الرســ شــبكة المكتبــات الجامعيــة  

  ).الباب الثامن(والمستفيدين، وقد جاء ذكره في باب الخدمات المكتبية 

  

  المركز األردني للتصميم: حادي عشر

أنــشئ المركــز األردنــي للتــصميم بتمويــل مــشترك بــين جامعــة اليرمــوك والبنــك الــدولي مــن خــالل    
 دوالر أمريكــي، وســاهمت 675000لي، وقــد ســاهم البنــك الــدولي بمبلــغ مــشروع تطــوير التعلــيم العــا

ــغ    ــة اليرمــوك بمبل ــوطن      500000جامع  دوالر أمريكــي، ويعــد المركــز األول مــن نوعــه فــي األردن وال
 وسيصبح مـصدرًا حيويـًا للمعلومـات والبحـث وتعلـم التـصميم فـي األردن والـوطن العربـي فـي                       ،العربي

ياء والتصميم الصناعي والجرافيك والتـصميم الـداخلي وصـناعة القوالـب            مجاالت تصميم النسيج واألز   
  .وإدارة التصميم وغيرها من المجاالت الحيوية ذات الصلة باحتياجات السوق والصناعةوالمجوهرات 

  



  
  
  
  
  
  السابعالباب 
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  النشاطات العلمية والتدريبية
مـــؤتمرات ال  العديــد مــن   عقــد 2005/2006فقــد وضــعت الجامعــة فــي خطتهــا للعــام الجــامعي        

 وذلـك لتفعيـل   ، والـدورات التدريبيـة  باالضـافة الـى المعـارض   عمـل  الثقافيـة وورش  العلميـة و الندوات  الو
يــة والثقافيــة مــع المجتمــع المحلــي والجامعــات والمراكــز العلميــة والثقافيــة والمؤســسات    عالقتهــا العلم

  .التربوية داخل المملكة وخارجها

 مـع مؤسـسات علميـة وثقافيـة مختلفـة كمـا نظمـت         علميـة تفاقيـة  ا عشرة أربع الجامعةوقد وقعت  
 عـشرة ورشـة     ثمـاني ، و   المعرفـة  فـي مختلـف ضـروب        دوة نـ  ينعـشر إحـدى و  وثمانية مؤتمرات علمية،    

 مهرجانا ومعرضا ومحاضرة علمية في مختلف الموضوعات العلميـة   اثنين وثمانين  باالضافة الى عمل،  
لمؤسـسات الرسـمية   ي ولدورة للمجتمـع المحلـ  ) 133 (فقـد عقـدت  والثقافية، أمـا الـدورات التدريبيـة،       

  .والخاصة

االتفاقيات: والأ  

ها الجامعة مع مؤسسات علمية وثقافية مختلفة  االتفاقيات التي عقدت)1.7 (يوضح الجدول  

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

  31/8/2006 – 1/9/2005خالل الفترة من 
  تاريخ التوقيع  عنوان االتفاقية  المؤسسة التي وقعت االتفاقية

ليرموك والمركز القومي اتفاقية تعاون بين جامعة ا  المركز القومي للبحوث
  4/3/2006  القاهرة/للبحوث

  16/5/2006  مذكرة تفاهم  المغرب/جامعة سيدي محمد بن عبدالله 
  24/12/2005  مذكرة تفاهم  السعودية/جامعة نايف للدراسات االمنية

  19/6/2006  مذكرة تفاهم  سورية/ جامعة البعث
الجامعة الدولية الخاصة للعلوم 

  30/6/2006  مذكرة تفاهم  سورية/والتكنولوجيا

  29/5/2006  مذكرة تفاهم  تونس/جامعة سوسة
مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم 

  1/6/2006  اتفاقية شراكة  عمان/والتطوير

  1/2/2006  اتفاقية توأمة   ماليزياIKIPمعهد كماجيان 
مركز الدراسات االسالمية والعربية بوالية 

  25/7/2006  مذكرة تفاهم  ماليزيا/جوهر

  31/5/2006  اتفاقية  فرنسا/جامعة بروفانس
  9/9/2006  اتفاقية  انجلترا/جامعة سندرالند
  6/12/2005  مذكرة تفاهم  برنامج تميز/الجمعية االمريكية

  4/7/2006  مذكرة تفاهم  جامعة انديانا بنسلفانيا
  1/3/2006   اليرموكFMمذكرة تفاهم خاصة بأذاعة   شبكة انترنيوز االمريكية
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المؤتمرات: انياث  

:)2.7(مؤتمرات علمية على النحو المبين في جدول ) 8(عقد في الجامعة   

)2.7(جدول   
2005/2006المؤتمرات العلمية في جامعة اليرموك خالل عام   

ةالجهة المنظم العنوان الرقم  

 كلية العلوم المؤتمر األردني العالمي الرابع في الكيمياء 1
ام التقنيات النووية في الدراسات البيئيةالمؤتمر الخامس الستخد 2  مركز العلوم الفيزيائية النظرية والتطبيقية 
 كلية العلوم مؤتمر مستخدمي نظم المعلومات الجغرافية 3
تجديدات وتطبيقات مستقبلية: مؤتمر العلوم التربوية النفسية 4  كلية التربية 
ية الحجاوي للهندسة التكنولوجيةكل المؤتمر الدولي للهندسة والمعلوماتية الطبية 5  
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية مؤتمر اإلبداع والتحول اإلداري واالقتصادي 6
سبل تفعيلها وتطويرها: مؤتمر تشريعات البيئة في الدول العربية 7  كلية القانون 

8 
تحوالت الخطاب " مؤتمر النقد األدبي الحادي عشر بعنوان 

"النقدي المعاصر  
ية اآلدابكل  

 

الندوات :ثالثا  

:)3.7( علمية على النحو المبين في الجدول ندوة) 21(عقد في الجامعة   

)3.7(جدول   
2005/2006امعة اليرموك خالل عام الندوات في ج  

  ةالجهة المنظم  اســـــم الـــــــندوة  الرقم
  كلية الشريعة والدراسات االسالمية   الوسطية وأثرها في امن المجتمع  1
  كلية القانون ووزارة الصناعة والتجارة  نظرة تقيمية:  قانون الشركات األردني  2
  كلية الشريعة والدراسات االسالمية   أحــكام الحــج والعــمرة  3

 بالتعاون مع نمركز دراسات الالجئين والنازحي   المراة والهجرة وحقوق اإلنسان  4
  اليونسكو

  م الصحافة واإلعالمقس   المراة واإلعالم في األردن  5
  ربد ودائرة العالقات العامةإتجمع لجان المراة في   " مشروع األقاليم "  6

  ربدإمحافظة   مشكالت التلوث البيئي في محافظة اربد   7
  بالتعاون مع الجامعة

  كلية اآلداب ودائرة العالقات العامة  حوار الحضارات  8
  الدراسات االسالميةكلية الشريعة و  ذكرى المولد النبوي الشريف  9

10  
صورة العرب في األدب العبري وأعالم في األدب 

  كلية اآلداب  الفارسي
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  ةالجهة المنظم  اســـــم الـــــــندوة  الرقم
  عمادة شؤون الطلبة  اإلرهاب ومفهومه القانوني وبعده االجتماعي  11
  ونسكوقسم الصحافة واإلعالم بالتعاون مع الي  حرية الصحافة في األردن  12
  كلية اآلداب  الواقع والتطلعات :دآفاق التنمية في محافظة ارب  13

  ربدإبالتعاون مع محافظة 
  كلية التربية  علم النفس والدين  14
 مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية  ثارهاآرضية ومخاطر االلغام األ  15
  العالقات العامةاتحاد المراة األردنية ودائرة   ةأالعنف ضد المر  16
 لبنة  جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية  17

  كلية التربية الرياضية  ردنيأساسية في بناء المجتمع األ

  عمادة شؤون الطلبة  منتجات االتصاالت األردنية وخدمة االنترنت السريع  18
التعريف بأهمية البحث العلمي للقطاعين العام   19

  ث العلمي والدراسات العلياعمادة البح  والخاص

جمعية البيئة األردنية بالتعاون مع دائرة العالقات   يدا بيد نحو بيئـة نظيفة  20
  العامة

كلية الدفاع الوطني الملكية األردنية بالتعاون مع   مفهوم األمن في األردن  21
  الجامعة

  العمل اتورش:رابعا

:)4.7(حو المبين في جدول ورشة عمل في رحاب الجامعة على الن) 18(تم عقد   

)4.7(جدول   
2005/2006ت في الجامعة خالل عام  العمل التي عقداتورش  

ةالجهة المنظم اســـــم الورشــة الرقم  
ة في   الورشة العلمية حول النماذج الرياضي  1

  جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية وكلية العلوم  الماليةاألسواق 

  دائرة المكتبة بالتعاون مع معهد غوته  مات وتنظيمها  إدارة مصادر المعلو  2
جمعية مادبا للتنمية المستدامة بالتعاون مع دائرة    مكافحة إطالق العيارات النارية في المناسبات   3

  العالقات العامة
تفريغ استبانة " ثالث ورش عمل في موضوع   4

  ريسيةمركز تطوير أداء أعضاء الهيئة التد  تقييم الطلبة للمدرس

  مركز تطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية   Latex ورشة علمية في مجال استخدام برنامج   5
  تجمع لجان المراة في اربد ودائرة العالقات العامة  مكافحة اإلرهاب والتحديات األمنية  6
  يسيةمركز تطوير أداء أعضاء الهيئة التدر  تأهيل وتدريب أعضاء الهيئة التدريسية الجدد    7
  عمادة شؤون الطلبة ومنظمة العمل الدولية   القضاء على عمل األطفال  8

  وكلية اآلثار واالنثروبولوجيا
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ةالجهة المنظم اســـــم الورشــة الرقم  
 تدريب أعضاء الهيئةالتدريسية على كيفية إدارة   9

  مركز الحاسب والمعلومات   على االنترنتتواستخدام موقع العالما

 ضمن مساق التربية ةت السكان والتنمي مفردا  10
  الوطنية

المجلس األعلى للسكان بالتعاون مع دائرة العالقات 
  العامة

لونزا الطيور واستعداد  حقائق عن مرض أنف  11
  متحف التاريخ الطبيعي األردني  األردن له

  مركز تطوير أداء الهيئة التدريسية   كيف اصون حاسوبي الشخصي  12
  كلية القانون  ة الفكريةورشة الملكي  13
إدخال موضوعات التراث الثقافي في المناهج   14

  ةالمدرسي
كلية اآلثار واالنثروبولوجيا بالتعاون مع 
  اليونسكووجامعة براندبورغ في المانيا

" و " تصميم صفحة ويب" ورشة عمل   15
  مركز تطوير أداء الهيئة التدريسية  "مايكروسوفت بوربوينت  

مشروع المقترح لتطوير برنامج التربية مناقشة ال  16
  كلية التربية  العملية

مركز الجسر العربي لحقوق اإلنسان ودائرة العالقات   رسالة عمان رؤية إسالمية شاملة  17
  العامة

  اتحاد المزارعين بالتعاون مع دائرة العالقات العامة  آفاق تطوير الزراعة في إقليم الشمال  18

ض ومعارةم علميمحاضرات وأيا:  خامسا  

نشاطًا متنوعا في رحاب الجامعة من محاضرات وأيام علمية ومعارض على النحو    ) 82(قامة  إتم  
  :)5.7(المبين في جدول 

)5.7(جدول   
2005/2006المحاضرات واأليام العلمية والمعارض التي أقيمت في جامعة اليرموك خالل عام   

 الرقم اسم النشاط الجهة المنظمة
  قات العامةدائرة العال

 وعمادة شؤون الطلبة
حفل تكريم مستضيفي المشاركين في فرق السالم 

 األمريكية
1 

حفل تكريم معالي الدكتور هشام غرايبة وعدد من  دائرة العالقات العامة
 العمداء 

2 

لقاء األستاذ الدكتور رئيس الجامعة بالطلبة  عمادة شؤون الطلبة
 المستجدين

3 

 4 حفل تكريم أعضاء الهيئة التدريسية الجدد دائرة العالقات العامة
 5 كنوز للمقايضة"  معرض  عمادة شؤون الطلبة
لقاء الطلبة مع المدير اإلقليمي لمكتب التعليم  دائرة العالقات العامة

 االسترالي الدولي
6 
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 الرقم اسم النشاط الجهة المنظمة
 7 اجتماع االتحاد الثقافي والفني للجامعات األردنية عمادة شؤون الطلبة
فل تكريمي للفعاليات والمتبرعين لصالح صندوق ح عمادة شؤون الطلبة

 الطالب المحتاج 
8 

  كلية اآلداب
 ةودائرة العالقات العام

    ”رسالة عمان وآفاقها الحضارية" محاضرة 
 لمعالي وزير األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية

9 

  عمادة  شؤون الطلبة
 ودائرة العالقات العامة

إلرهابية التي حدثت مسيرة غضب واستنكار للجريمة ا
 في عمان

10 

محاضرة حول الدراسات العليا في الواليات المتحدة  دائرة العالقات العامة
 ياألمريكية للسيدة زهرة اللوزي مسؤولة التبادل الثقاف

 في مكتب اميديست في  عمان 

11 

 12 محاضرة حول تأثير رواية دون كيشوت في األدب الفرنسي كلية اآلداب
المركز اإلنمائي األردني وعمادة شؤون الطلبة 

  العالقات العامةةودائر
 13 دورة تطوير القدرات القيادية للشابات األردنيات

 14 بطولة المرحوم الدكتور عائد فضل الرياضية كلية التربية الرياضية
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ودائرة 

  العالقات العامة
لدراسات العليا العرب معة بطلبة ا رئيس الجا.د.لقاء أ

  واالجانب
15  

  16  عرض فيلم ايطالي  كلية االداب
لمعالي " حاضر ومستقبل االعالم االردني " محاضرة   كلية القانون

  ابراهيم عزالدين
17  

  18  حفل الفرقة القومية المصرية للموسيقا العربية  كلية الفنون الجميلة ودائرة العالقات العامة
رتين لعميد كلية اآلداب في جامعة الكويت محاض  كلية اآلداب

   هل اللغة العربية لغة الضاد-1:  بعنوان
االلسنيه الجديدة والتعبير عن المشاعر من خالل -2 

  حركات اليد 

19  

لألستاذ اسامه " األجندة الوطنية" محاضرة بعنوان   كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
  ملكاوي

20  

لقاء األستاذ الرئيس مع طلبة الدراسات العليا في  العلياعمادة البحث العلمي والدراسات 
 الجامعة 

21 

  عمادة شؤون الطلبة
 ودائرة العالقات العامة

 22 احتفال الجامعة بعيد ميالد جاللة الملك المعظم

 23 حفل تكريم أمين عام اتحاد الجامعات العربية الجديد دائرة العالقات العامة
  كلية الفنون

 عامةودائرة العالقات ال
 24  عبد الحميد حمام .د.احفل تكريم 

اجتماع المجلس االستشاري الصناعي بكلية الحجاوي  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
 للهندسة التكنولوجية

25 
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 الرقم اسم النشاط الجهة المنظمة
  دائرة العالقات العامة

 وقسم الصحافة واإلعالم
"  النظرية والتطبيقنالعالقات العامة بي"محاضرة 

 للسيد دميثان حلوش 
26 

لقاء وزير الثقافة مع أعضاء االتحاد الثقافي والفني في   شؤون الطلبةعمادة
 الجامعات األردنية

27 

مهرجان اليرموك السابع احتفاال بعيد ميالد جاللة  عمادة شؤون الطلبة
 الملك المعظم

28 

 29 حفل تخريج الفوج السابع والعشرين من طلبة الجامعة كجامعة اليرمو
  30  ول التوعية المرورية لمدير سير اربدمحاضرة ح  عمادة شؤون الطلبة
 31 معرض اليرموك السنوي للتسوق عمادة شؤون الطلبة
  عمادة شؤون الطلبة
 ودائرة العالقات العامة

مسيرة استنكارا للرسومات المسيئة للرسول محمد 
 "صلى الله عليه وسلم "

32 

ن حفل تكريم أعضاء هيئة التدريس والطلبة الذي دائرة العالقات العامة
 حصلوا على جوائز علمية وأوسمه

33 

  دائرة العالقات العامة
 وكلية اآلداب

 مللدكتور العين عبد الكري" العرب والمياه " محاضرة 
  غرايبة

34  

دائرة العالقات العامة وعمادة شؤون الطلبة 
  بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني

  35  "التعليم العالي في بريطانيا " معرض 

لقاء األستاذ رئيس الجامعة بطلبة كلية الحجاوي   للهندسة التكنولوجيةكلية الحجاوي 
  للهندسة التكنولوجية

36  

  37  المعرض التشكيلي التاسع للجامعات  األردنية  عمادة شؤون الطلبة
 38  معرض الجاليات العربية واألجنبية عمادة شؤون الطلبة
  39  معرض الفنان محمد ذينات  عمادة شؤون الطلبة

  لقاء رئيس قسم التخطيط والتطوير في قناة الجزيرة  قات العامةدائرة العال
 الفضائية بطلبة الصحافة واإلعالم 

40 

 41  احتفال قسم الدراما بيوم المسرح العالمي كلية الفنون الجميلة
دائرة العالقات العامة بالتعاون مع السفارة 

 الفرنسية وقسم اللغات الحديثة
 42 ة في جامعة اليرموك   فعاليات األيام الفرنكوفوني

 43 الموسم الثقافي والعلمي لكلية التربية كلية التربية
 44 "عيش السعداء "   محاضرة  كلية الشريعة والدراسات االسالمية

  دورة اكتساب المهارات الالزمة للتعامل مع األطفال  كلية التربية
 المعرضين للخطر

45 

  قسم اللغة اإلنجليزية
  كلية اآلداب

لسة من جلسات المؤتمر الدولي حول استضافة ج
 في استخدام اللغات زالدراسات المتعلقة بالتمي

  األجنبية

46  

 47  حفل تخريج طلبة إنجاز في محافظة اربد وعمادة شؤون الطلبة دائرة العالقات العامة



 2006 / 2005التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

 95

 الرقم اسم النشاط الجهة المنظمة
   معرض فني للدكتور محمود صادق كلية الفنون الجميلة

 
48 

 49 " ة المرورية صور للتوعي"   معرض  عمادة شؤون الطلبة
قضايا االسرة "  اليوم العلمي لكلية الشريعة بعنوان  كلية الشريعة والدراسات االسالمية

  " والتحديات المعاصره 
50  

عمادة شؤون الطلبة ومستشفى األميرة بسمه 
 في اربد

  51   حملة قطف زمر الدم

لمدير " النشأة والتطور: عامة العالقات ال"  محاضرة  دائرة العالقات العامة وقسم الصحافة واإلعالم
  دائرة العالقات العامة

52  
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  والدراسات االسالمية في الجامعة

53  

  54  معرض الصيف للتســـوق  عمادة شؤون الطلبة
  55  ردنية حفل موسيقي لطلبة قسم الموسيقا في الجامعة األ  كلية الفنون الجميلة
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56  

  57  احتفال اتحاد طلبة الجامعة بعيد االستقالل  عمادة شؤون الطلبة
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 65 يوم النشاط المدرسي المدرسة النموذجية

جمعية رعاية الطفل المعاق الخيرية بالتعاون 
 مع دائرة العالقات العامة

حفل توزيع كراسي متحركة على أطفال معاقين من 
 اربد

66 
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 مستوى الجامعات األردنية الرسمية والخاصة 
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األوسط للدراسات االسالمية في الواليات المتحدة 

  " الفن اإلسالمي " األمريكية بعنوان 

71  

حفل تكريم عدد من األساتذة العرب العاملين في كلية   كلية الشريعة والدراسات االسالمية
  الشريعة 
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ن مع جامعة كلية اآلثار واالنثروبولوجيا بالتعاو
  فلنسيا األسبانية والجامعة الهاشمية

 في اإلعداد المهني المتكامل لإلدارة ةالدورة المتقدم
ثقافية مطبقة السياحية الخاصة بالمصادر الطبيعية وال

  على موقع البتراء

73  

حفل تكريم أوائل طلبة الفوج السابع والعشرين   عمادة شؤون الطلبة
  ةالمتفوقين في األنشطة الجامعي
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محاضرة الدكتور عدنان األمين من اليونسكو حول   الجامعة
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  76  معرض صيف اليرموك للتسوق  عمادة شؤون الطلبة
حفل تخريج طلبة الثاني الثانوي العلمي في المدرسة   المدرسة النموذجية

  النموذجية
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  الدورات التدريبية: سادسا

تم عقد دورات تدريبية ألبناء المجتمع المحلي ولموظفي المؤسسات الرسمية والخاصة على   . أ
  :)6.7(النحو المبين في جدول 
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  )6.7(جدول 
صة الدورات التدريبية التي عقدتها الجامعة ألبناء المجتمع المحلي وموظفي المؤسسات الرسمية والخا

  2005/2006خالل العام الجامعي 
  صافي اإليراد  النفقات  مجموع الرسوم المحصلة  عدد المشتركين  عدد البرامج

133  5002  528206  272800 255406  

 واإليرادي الجامعة ومجموع الرسوم المحصلة والنفقات عدد البرامج التدريبية التي عقدت ف  . ب
  .الصافي

  
  )7.7(جدول 

  2005/2006 – 2002/2003 خالل الفترة البرامج التدريبية التي عقدت في الجامعة

  السنة
عدد البرامج 
  التي عقدت

عدد 
  المشتركين

مجموع الرسوم 
  المحصلة

  النفقات
اإليراد 
  الصافي

2002/2003  118  3464  273115  96496  176619  
2003/2004  103  3067  273849  105751  168098  
2004/2005  87  2549  286912  127562  159350  
2005/2006  133  5002  528206  272800  255406  
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  املكتبة الحسينية
  نشاطات ومنجزات المكتبة الحسينية

  رسالة المكتبة وأهدافها

  : رسالتها وأهدافها بما يليص، وتتلخ1976أنشئت المكتبة مع إنشاء الجامعة في عام 

الدراسـة التـي تهـتم بهـا        توفير أوعية المعلومات بمختلف أنواعها والتي تمثل موضوعات البحـث و           -
  . الجامعة

تعليم الباحثين والدارسين وتدريبهم وتأهيلهم للوصول إلى أوعية المعلومات المتخصصة إلعداد            -
  .بحوثهم وتنمية معرفتهم في موضوعات دراستهم 

التعــاون مــع المكتبــات الجامعيــة والموســسات العلميــة علــى المــستوى المحلــي والقــومي والعــالمي    -
 .  المكتبية ورفع مستوى خدمات البحث والتدريسرييلتطوير المعا

  نظام المكتبة

تـــستخدم المكتبـــة أحـــدث الـــنظم الدوليـــة لتنظـــيم مجموعاتهـــا واســـترجاعها، وتـــستخدم قواعـــد    
الفهرسة االنجلو االمريكيـة فـي طبعتهـا الثانية،وتـستخدم نظـام تـصنيف مكتبـة الكـونجرس وهـي بـصدد                 

   Horizonتطبيق نظام معلومات 

  ت المكتبةخدما

تقــدم المكتبــة جميــع خــدمات البحــث وخدمــة المراجــع واإلعــارة، وتــوفر اإلرشــاد اآللــي ألغــراض       
البحـــث واإلعـــارة والحجـــز إضـــافة إلـــى خـــدمتي  التطـــوير الفوتـــستاتي والطباعـــة ، كمـــا تـــوفر خدمـــة  

  .الحصول على نسخ مصورة للمقاالت والفصول المتوفرة في المكتبة البريطانية بلندن 

دخلــت المكتبــة نظــام اســتخدام البطاقــات الممغنطــة لــضبط التــصوير والطباعــة إضــافة إلــى     وقــد أ
حاســـوبا شخـــصيا مرتبطـــا بـــشبكة االنترنـــت، كمـــا تـــوفر المكتبـــة خدمـــة ) 130(تـــوفير مختبـــر يـــضم 

  .LANالوصول إلى قواعد البيانات المنشورة على األقراص المدمجة بواسطة شبكة معلومات محلية 

 زيــارة وعــدد الكتــب المعــارة    )681013( 2005/2006زيــارات للمكتبــة فــي عــام    وقــد بلــغ عــدد ال  
ــة التــدريس لغايــات     )804229(، وتــم تــصوير  )555349( ــة واعــضاء هيئ  صــورة فوتوســتاتية للطلب

 ًاكتابـ ) 5011(كتـب باللغـة العربيـة و     ) 7505(التدريس والبحث والدراسة ، كما تم تصنيف وفهرسـة          
 .باللغات االجنبية
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  عات المكتبة مجمو

 الف وعاء معلومات، تمثل مختلف موضوعات المعرفة، وتعكس عـدة           450تضم المكتبة أكثر من     
لغات وتتفاوت هذه االوعية من الورقية إلى المصغرات الفيلمية وصوال إلى االوعيـة االلكترونيـة، فمنهـا       

لمـصغرات الفيلميـة،   ألفـا مـن ا  ) 14( ومـا يزيـد علـى    هالـف مجلـد مـن الكتـب الـو رقيـ        ) 430(أكثر من   
إضافه إلى قواعد البيانات المنشورة على األقراص المدمجة، وعشرات اآلالف مـن األبحـاث والمقـاالت                

) 405(وتــشترك المكتبــة اآلن فــي  .  EBSCOالمتاحــة علــى شــبكة اإلنترنــت، وخاصــة قاعــدة بيانــات  
  . دورية عربية تمثل مختلف موضوعات المعرفة) 320( اجنبية واتدوري

تم إضافة مقتنيـات جديـدة لمكتبـة الجامعـة موضـحة مـع المـواد الموجـودة فـي الجـدول رقـم                        وقد  
  :التالي) 1.8(

  )1.8(جدول 
  31/8/2006مقتنيات المكتبة الحسينية حتى 

 المواد الموجودة لغاية
30/9/2006  

المواد المضافة لعام عدد 
  المقتنيات  2005/2006

  إنجليزي  عربي  إنجليزي  عربي
  المجموع

  416760  12146  13426  179675  237095  لكتبا
  725  5  10  405  320  الدوريات

الكتب التي أدخلت 
  12516  5011  7505  -  -  في الحاسوب

  6572  1134  1149  2342  4230  الرسائل الجامعية
  14667  30  55  12092  2490 المواد من غير الكتب

   450240  المجموع
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  امعات االردنية الرسميةمركز التميز في الخدمات المكتبية للج

لمكتبيـة للجامعـات األردنيـة الرسـمية إلـى          يرجع الفضل في فكرة إنشاء مركز التميز في الخـدمات ا          
مشروع تطوير التعليم العالي في األردن الـذي وضـعته الحكومـة األردنيـة للنهـوض بـالتعليم العـالي فـي                      

وقــد شــكلت لجنــة علــى  . احــد أركــان المــشروع األربعــة " تطــوير المكتبــات الجامعيــة"وكــان . المملكــة
وع تطــوير التعلــيم العــالي لوضــع األطــر المختلفــة مــستوى رفيــع مــن مــديري المكتبــات الجامعيــة ومــشر

لتطوير المكتبات الجامعيـة، وتعمـل اللجنـة منـذ سـنتين تقريبـا بـشكل حـديث لتطـوير الـرؤى والخطـط                       
وكان مما أنجزته هـذه اللجنـة، وضـع مواصـفات عالميـة         . والبرامج الكفيلة بتحقيق هذا الهدف المأمول     

 تجلـى الفكـر التعـاوني لمـديري المكتبـات الجامعيـة األردنيـة               وقـد .  الجامعية تلحوسبة نشاطات المكتبا  
ــادم ، فــضال عــن أمــور اخــرى تهــم هــذه           الرســمية بتأســيس تجمــع مكتبــي الدارة نظــام المعلومــات الق

مركــز التميــز فــي "المكتبــات، وتمخــض فــي النهايــة الــى انــشاء مركــز خــاص للخــدمات المكتبيــة ســمي   
   .2004في االول من حزيران عام " الرسميةالخدمات المكتبية للجامعات االردنية 

ومن مزايا انشاء هذا المركز  المشاركة في مصادر المعلومات المطبوعة وااللكترونية الموجـودة         
فــي مكتبــات الجامعــات االردنيــة الن مــا تمتلكــه مجموعــة مــن المكتبــات مــن مــصادر معلومــات هــو أكبــر  

 إلـى أن لكـل مكتبـة خـصوصية معينـة بـصرف النظـر         بكثير مما تمتلكه مكتبة واحـدة، وتـشير الدراسـات         
عن حجمها وتاريخ إنشائها ومضمون رسالتها، وتهدف التجمعات المكتبية إلـى إفـادة المـستفيدين مـن         
الكم التراكمي من المصادر المتوا فرة في جميع المكتبات، لتكون جميع هذه المقتنيات متوافرة لجميـع      

ن مبــدأ التعــاون هــو الباعــث الحقيقــي علــى إنــشاء هــذا المركــز   إ. البــاحثين والدارســين فــي اي جامعــة
 وقواعـد البيانـات وينتظـر ان تعـم          تخاصة في ظل ميزانيات المكتبات وارتفاع كلفة االشتراك بالدوريا        

  .الفائدة على األعضاء بفضل هذا التعاون المحمود

ريــف بخــدمات المكتبــات يــضطلع المركــز بــإدارة شــبكة المكتبــات الجامعيــة األردنيــة الرســمية والتع  
دين انطالقـــا مـــن مبـــدأ ترشـــيد اإلنفـــاق وتعظـــيم حجـــم مـــصادر  يوتعميمهـــا علـــى البـــاحثين والمـــستف

  .المعلومات المتاحة وتوحيد منهجيات العمل وممارساته بين المكتبات األعضاء

وقد حظيـت جامعـة اليرمـوك بـشرف استـضافة المركـز فـي رحابهـا وتـشير التعليمـات إلـى انـه مـن                  
كن إنشاء مكاتب فرعية للمركز في أي موقع علـى ارض هـذا البلـد الغـالي شـريطة موافقـة مجلـس             المم

االداره على ذلك، ومن الجدير ذكره أن جامعـة اليرمـوك خصـصت مـساحة قـدرها خمـسمائة متـر مربـع              
ة في الطابق األخير من مبنى المكتبة ليكون المقر الرئيس له، وقد قامت الجامعة بتقطيـع هـذه المـساح               

حــسب متطلبــات العمــل، كمــا أن جامعــه اليرمــوك قامــت بتأثيــث وتجهيــز المقــر علــى حــسابها الخــاص،   
وهذا يتـرجم الرؤيـة الوطنيـة الجميلـة التـي تتمتـع بهـا إدارة جامعـة اليرمـوك وحرصـها علـى دعـم هـذا                            

  . المشروع بكل ما أوتيت به من إمكانيات



 الخدمات المكتبية  

 104

د فهـرس آلـي موحـد يـتم مـن خاللـه       يجـا يـة إل وقدأ بدأ بتطبيـق نظـام موحـد آلـي للمكتبـات الجامع            
وعيــة المعلومــات فــي المكتبــات الجامعيــة ومـن خــالل شاشــة واحــدة يــتمكن الباحــث مــن  اإلطـالع علــى أ 

  .وعية الورقيةعن طريق اإلعارة المتبادلة بالنسبة لأل  أوالوصول للمطلوب
  
  



  
  
  
  
  
  التاسعالباب 

 موازنة الجامعة ومواردها املالية



  موازنة الجامعة ومواردها المالية 

 106

 



 2006 / 2005التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

 107

  موازنة الجامعة ومواردها املالية
 لمناقشتها  مجلس الجامعةتقوم الجامعة باعداد موازنتها المالية في بداية كل عام، وتقدم الى

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

  :تألف الموارد المالية للجامعة مما يليت

    .الرسوم الدراسية  .1

  .ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة  .2

  .المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة  .3

  .حصة الجامعة من الرسوم الجمركية والرسوم االضافية  .4

ية للكليات والمراكز وما يتأتى من المشاريع ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحث  .5
  .االنتاجية والمرافق الجامعية

 الحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وغيرها وفقًا   .6
  .موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني على أن تؤخذ

  . إيرادات أخرىيةأ  .7

  .ميرية المعمول بهموال األ لقانون تحصيل األ عامة تحصل وفقًامواًال أل الجامعةاموأتعتبر و

  :2005وفيما يلي تفصيًال عن موازنة الجامعة لعام 

  يراداتاإل: أوال

أربعين مليونا  )40607801 (31/12/2005- 1/1بلغ مجموعها الفعلي المحصل للفترة من 
  : اآلتي تفصيالت هذه االيرادات)1.9( الجدول ويبين ،ارا ودينديناراوستمائة وسبعة آالف وثمانمائة 

  )1.9(جدول 
  2005اإليرادات المقدرة والفعلية في موازنة الجامعة لعام 

 اسم الحساب
في   المقدرةاإليرادات

  2005موازنة عام 

  الفعليةاإليرادات
خالل عام  ةالمحصل

2005  
  نسبة التحصيل

  االيرادات الذاتية  : األولالباب 
   الرسوم الجامعيةايرادات.1
   وغير المنقولةالمنقولةريع االموال . 2
 االيرادات االخرى. 3

  
19000000  
1430000  
1065000 

  
17394531  
1357435  
1078554 

  
92%  
95%  

101% 
 %92 19830520 21495000 مجموع الباب االول
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 اسم الحساب
في   المقدرةاإليرادات

  2005موازنة عام 

  الفعليةاإليرادات
خالل عام  ةالمحصل

2005  
  نسبة التحصيل

  مساهمة الخزينة والرسوم: الباب الثاني
  مساهمة خزينة الدولة. 1
 الرسوم االضافية. 2

  
5865000  
3000000 

  
3360960  
4700676 

  
57%  

157% 
 %91 8061636 8865000 مجموع الباب الثاني

   والتبرعاتالمنح: الباب الثالث
  منحة الحكومة . 1
  دوريةتبرعات. 2

  
214000  

1020000 

  
0000000  
1015000 

  
0%  

99% 
 %82 1015000 1234000 مجموع الباب الثالث

  القروض والتسهيالت: الباب الرابع
  تسهيالت ائتمانية-1

  
18390000 

  
11700645 

  
64% 

 %64 11700645 18390000 مجموع الباب الرابع
 %81.2 40607801 49984000 المجموع العام

  

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

اإليرادات الذاتية مساهمة الخزينة والرسوم المنح والتبرعات القروض والتسهيالت

اإليرادات المقدرة في موازنة عام 2005 اإليرادات الفعلية المحصلة خالل عام 2005

  
  2005عام لاإليرادات المقدرة والفعلية ): 1.1.9(شكل 
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اإليرادات الذاتية %49

مساهمة الخزينة والرسوم 
20%

المنح والتبرعات %2

القروض والتسهيالت %29

  
  2005اإليرادات الفعلية خالل عام ): 2.1.9(شكل 

  النفقات: ثانيا
أربعين ) 40607801 (31/12/2005 – 1/1بلغ مجموع النفقات الفعلية المدفوعة للفترة من 

) 2.9(الجدول لواردة في ة على األبواب ا موزع وديناردينارمليونا وستمائة وسبعة آالف وثمانمائة 
  :على النحو التاليو

  
  )2.9(جدول 

  2005في موازنة الجامعة لعام النفقات المقدرة والفعلية 

 اسم الحساب
النفقات المقدرة 
في موازنة عام 

2005  

النفقات 
 المدفوعة فعال

  2005خالل عام 
  نسبة االنفاق

  النفقات المتكررة: الباب االول
  عالوات والمكافآتالرواتب وال:الفصل االول
  مساهمة الجامعة في صناديق العاملين:الفصل الثاني
  لوازم ومستلزمات سلعية:الفصل الثالث
  الخدمات والنشاطات الطالبية:الفصل الرابع

  النفقات العامة:الفصل الخامس

  
23765000  
6940000  
990400  
849600  

1944000  

  
22440336  
6485501  
733733  
635244  

1676243  

  
94%  
93%  
74%  
75%  
86%  
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 اسم الحساب
النفقات المقدرة 
في موازنة عام 

2005  

النفقات 
 المدفوعة فعال

  2005خالل عام 
  نسبة االنفاق

  المساهمات:الفصل السادس
   النشر ودعم البحث العلمي:الفصل السابع
 والندوات ةالمؤتمرات العلمي:نالفصل الثام

176000  
234500  
120000 

144549  
158059  
94411 

82%  
67%  
79% 

 %92 32368076 35019500 مجموع الباب االول

  لدوراتوا البعثات العلمية: الباب الثاني
 البعثات العلمية والدورات:االولالفصل 

  
1100000 

  
1012820 

  
92% 

 %92 1012820 1100000 مجموع الباب الثاني

  النفقات الرأسمالية :الباب الثالث
  الكتب والدوريات:الفصل االول
  معدات واالت واجهزة تعليمية:الفصل الثاني

  اجهزة الحاسوب ومعدات المشاغل:ل الثالثفصال
    وسيارات وآلياتثاث وأتجهيزات مكتبية: الرابعلالفص

 أخرىمخصصات رأسمالية : الفصل الخامس

  
400250  
232000  
188000  
316500  
509750 

  
381905  
38289  

139141  
212793  
483598 

  
95%  
17%  
74%  
67%  
95% 

 %76 1255726 1646500 مجموع الباب الثالث

        
  النفقات االنمائية: الباب الرابع

  االبنية واالنشاءات : االولالفصل 
 المرافق العامة: الفصل الثاني

  
1040000  
668000 

  
248014  
68730 

  
24%  
10% 

 %19 316744 1708000 مجموع الباب الرابع

  نفقات االلتزامات المدورة: الباب الخامس
  االلتزامات المتكررة: الفصل االول
  االلتزامات الرأسمالية: الفصل الثاني
  االلتزامات االنمائية:الفصل الثالث

  
150000  
300000  
250000 

  
122257  
203292  
109146 

  
82%  
68%  
44% 

  %62  434695  700000 مجموع الباب الخامس
  تسديدات القروض والديون : الباب السادس

  االقساط والفوائد: الفصل االول
  

9810000  
  

5219740  
  
53%  

  %53  5219740  9810000 مجموع الباب السادس
  %81  40607801  49984000  ع العام للموازنةالمجمو
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0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

النفقات المتكررة البعثات العلمية
والدورات

النفقات الرأسمالية النفقات االنمائية نفقات االلتزامات
المدورة

تسديدات القروض
والديون

النفقات المقدرة في موازنة عام 2005 النفقات المدفوعة فعال خالل عام 2005

  
  )1.2.9(شكل 

  2005فوعة فعًال في موازنة الجامعة لعام دالنفقات المقدرة والم
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النفقات المتكررة %80

النفقات الرأسمالية %3

النفقات االنمائية %1

نفقات االلتزامات المدورة 
1%

البعثات العلمية والدورات 
2%

تسديدات القروض والديون 
13%

  
  2005النفقات المدفوعة فعًال خالل عام ): 2.2.9(شكل 

  
  )3.9(جدول 

  2005 إلى 2002  من الفعلية المحصلة بالدينار للسنواتاإليرادات
 اإليرادات

 السنة
 الذاتية

مساهمة خزينة 
م الرسوالدولة و

  االضافية
  والتبرعاتالمنح

القروض 
والتسهيالت 

 االئتمانية

مجموع االيرادات 
 المحصلة

2002 17300188 8632377 228960 6169717 32331242 

2003 19804939 8773582 224002 5907187 34709710 

2004 19480470 7363920 1020000 9160904 37025294 

2005  19830520  8061636  1015000  11700645 40607801 
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  )4.9(جدول 
  2005إلى  2002 من  بالدينار للسنوات المدفوعةالنفقات الفعلية

 النفقات

 السنة
 المتكررة

البعثات 
العلمية 
 والدورات

 االنمائية الراسمالية
االلتزامات 
 المدورة

تسديد 
القروض 
 والديون

مجموع 
النفقات 
 الفعلية

2002 26526997 780000 815674 410955 1390222 2407394 32331242 

2003 28233208 999936 636582 180919 788533 3870482 34709660 
2004 30054683 979996 97400 191938 1021772 3802805 37025294 

2005  32368076 1012820 1255726 316744  434695  5219740  40607801 
  

30000000

32000000

34000000

36000000

38000000

40000000

42000000

2002200320042005

السنة

ار
دين

  )3.9/4.9(شكل 
  2005 - 2002 موازنة الجامعة للسنوات 





  
  
  
  
  
  العاشرالباب 

 داري اإلتشريعات والتنظيمال
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  2005/2006التعليمات والقرارات املتعلقة بالتنظيم اإلداري لعام 
إن نمو الجامعة وتطورها يتطلـب تحـديثا مـستمرا فـي التعليمـات المعمـول بهـا فـي الجامعـة ضـمن مـا                       

ابعــة صــدور األنظمــة والتعليمــات   وتقــوم دائــرة الــشؤون القانونيــة بمت نــصت عليــه القــوانين واألنظمــة، 
 وقـد   الخاصة بالجامعة ومتابعة التعديالت التي تطرأ عليها ونشرها على موقع الجامعـة علـى اإلنترنـت،               

اآلتـي للعـام   ) 1.10( اقر مجلس الجامعة إجـراء بعـض التعـديالت علـى التعليمـات المبينـة فـي الجـدول                 
  2005/2006الجامعي 

  )1.10(جدول 
  2005/2006ى تعديلها لعام التعليمات التي جر

  التشـــــريـــع التسلسل
  .2006لسنة ) 1(تعليمات اتحاد طلبة جامعة اليرموك رقم   1
  . 2006لسنة ) 2(تعليمات الترقية ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم   2
  . 2006لسنة ) 3(تعليمات اإلجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك رقم   3
  . 2006لسنة ) 4(تعليمات المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك رقم   4
  . 2006لسنة ) 5(تعليمات اإلجازة اإلدارية للموظفين اإلداريين والفنيين رقم   5
  . 2006لسنة ) 6(تعليمات رديات الرسوم الجامعية رقم   6
  . 2006لسنة ) 7(تعليمات سكن العاملين في جامعة اليرموك رقم   7
  . 2006لسنة ) 8(مات منح القروض إلسكان العاملين في جامعة اليرموك رقم تعلي  8
  . 2006لسنة ) 9(تعليمات المركز األردني للتصميم في جامعة اليرموك رقم   9
  . 2006لسنة ) 10(في جامعة اليرموك رقم ) FM(تعليمات إذاعة يرموك   10
. 2006لسنة ) 11(لمجتمع في جامعة اليرموك رقم تعليمات مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة ا  11

 بتـاريخ   17/2006 في جلـسته رقـم       ما في مجال التنظيم اإلداري فقد قرر مجلس التعليم العالي         أ
ــة ومركــز اإلستــشارات وخدمــة المجتمــع       28/8/2006  بالموافقــة علــى دمــج مركــز الدراســات األردني

وقـرر أيـضًا الموافقـة علـى     مجتمع، مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة ال  بمركز واحد يسمى    
إنشاء قسم السياحة في كلية اآلثار واألنثربولوجيـا، وإعـادة هيكلـة قـسم المنـاهج والتـدريس فـي كليـة          

، قسم التربية اإلبتدائية ويتولى  تنفيـذ برنـامج البكـالوريوس فـي تخـصص معلـم             التربية ليصبح قسمان  
ــدبلوم           ــرامج ال ــولى تنفيــذ ب ــدريس ويت ــاهج والت ــة، وقــسم المن ــة الطفــل فــي الكلي صــف وتخــصص تربي

  . في الكليةةجستير والدكتورااوالم

 19/4/2006 بتاريخ 2005/2006 الخامسة للعام الجامعي     كما قرر مجلس الجامعة في جلسته     
اث قـسم لـشؤون الخـريجين فـي      الموافقة على إلغاء قسم الخريجين في دائرة العالقات العامة واسـتحد          

 والموافقة  29/12/2005 بتاريخ   1397عمادة شؤون الطلبة تنفيذا لقرار مجلس التعليم العالي رقم          
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، والموافقـة علـى تعـديل الهيكـل         ة قسم الموجودات وحساب التكاليف في الدائرة الماليـ        استحداثعلى  
  .التنظيمي لمركز الحاسب والمعلومات

 تفريع قسم الصناديق    15/1/2006 بتاريخ   2005/2006الثالثة لعام   وقرر المجلس في جلسته     
  .الخاصة في الدائرة المالية إلى فرعين، فرع صناديق الطلبة وفرع صناديق العاملين



  
  
  
  
  

  الحادي عشرالباب 
 الحياةمني على أمني الصحي والتأالت
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  الحياةمني الصحي والتامني على أالت
للعـاملين فـي الجامعـة ومـن يعيلـونهم        " يهدف التامين الصحي إلى المساهمة في تـوفير المعالجـة           

العامـل فـي الجامعـة      االشتراك فـي التـامين الزاميـا إن لـم يكـن             . مثل الزوجة واألبناء والبنات والوالدين    
مشموال بتامين صحي آخـر، وتتـولى لجنـة التـامين الـصحي فـي الجامعـة مـسؤولية تطبيـق أحكـام نظـام                         
التامين الصحي وتحقيق أهدافه وعقد االتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وعيـادات األطبـاء              

  .وشركات التامين 

ها صحيا ووفرت لهم أيـضا المعالجـة الـصحية    وقد عملت الجامعة على تامين طلبتها والعاملين في    
 الــصحي لجامعـــة العلــوم والتكنولوجيــا األردنيــة وفـــي     والمركــز فــي المركــز الــصحي لجامعـــة اليرمــوك     

العيادات والمستشفيات الحكومية والخاصة، ناهيك عن المعالجة خارج األردن في الحاالت التي تتطلب    
  .ذلك بناء على تقارير طبية

ى حياة العاملين فيها من جميع الفئات، وذلك بموجب عقـود تامينيـة مـع شـركات                 تؤمن الجامعة عل  
  . التامين تجدد سنويا

  التامين الصحي : أوال 

   ان خدمة التامين الصحي هي احدى االمتيازات المتعددة التي تقدمها الجامعـة للعـاملين فيهـا،        
شروط المنـصوص عليهـا فـي النظـام         وتمتد هذه الخدمة حتى بعد انتهـاء خدمـة العامـل فيهـا ضـمن الـ                

  .  فيما يتعلق بمدة العمل وسبب انتهاء الخدمة في الجامعة

   بلــغ عــدد المــستفيدين مــن التــامين الــصحي مــن المــشتركين الــذين مــازالوا علــى راس عملهــم    
 مستفيدا، كما بلغ عدد المستفيدين من المشتركين الـذين انتهـت خـدماتهم فـي                )11312(ومنتفعيهم  

مستفيدا، والجداول التالية توضح اعداد المشتركين والمنتفعين والمبالغ        ) 1074(ة ومنتفعيهم   الجامع
  : التي انفقت على التامين الصحي
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  )1.11(جدول 
 التامين خالل العام حسب درجة المنتفعونو ممن هم على راس عملهم ن بالتامين الصحيوالمشترك

2005/2006 
  المجموع  الوالدان  األبناء  االزواج  المشتركون  درجة التامين

  285  16  129  54  86  خاصة
  5152  298  2997  725  1132  أولى
  5036  323  3099  682  932  ثانية
  839  29  436  59  315  ثالثة

  11312  666  6661  1520  2465  المجموع

  )2.11(جدول 
العام عدد األفراد الذين انتهت خدمتهم في الجامعة ويستفيدون من خدمات التامين الصحي في 

2005/2006  
  المجموع  األبناء  االزواج  المشتركون  درجة التامين

  19  4  6  9  خاصة
  361  175  84  102  أولى
  624  345  130  149  ثانية
  070  36  7  27  ثالثة

  1074  560  227  287  المجموع

وكمـا هـو موضـح فـي         )12386(وبهذا يصبح إجمالي المشتركين بالتاميــــن الصحي ومنتفعيهــــم         
  .)3.1.11(و) 2.1.11(و ) 1.1.11(كال األش

ثانية %46

أولى %45

ثالثة 7%خاصة %2
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  )1.1.11(شكل 

المشتركون %22

االزواج %14

األبناء %59

المعالون(الوالدان) %5

  
  )2.1.11(شكل 

المنتفعين
9634
78%

المشتركون
2752
22%

  

  )3.1.11(شكل 
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  الرسوم المستوفاة 

ــاملينبلغــت رســوم االشــتراك المــستوفاة مــن      -  أ ــيالع ــارا و) 319572(ن  والمنتفع ) 324(دين
   :حسب درجة التأمين) 3.11(فلسا موضحة بالجدول رقم 

  )3.11(جدول  
 الصحي المستوفاة من العاملين والمنتفعين حسب درجة التامين في عام رسوم االشتراك بالتامين

2005/2006  
  المبلغ

  درجة التامين
  دينار  فلس

  13834  536  خاصة
  165220  500  أولى
  128238  768  ثانية
  12278  520  ثالثة

  319572  324  المجموع

ــتراك المـــستوفاة مـــن    - ب ــوم االشـ ــأمين الـــصحي بلغـــت رسـ ــذين انتهـــت  ا المـــستفيدين مـــن التـ لـ
 فـي  ةدينارا موضـح ) 24721(تهم من العمل في الجامعة وال زالوا مشتركين بالتامين    اخدم

 :الجدول أدناه حسب درجة التامين

  )4.11(جدول  
رسوم االشتراك المستوفاة من المستفيدين من التامين الصحي الذين انتهت خدماتهم في الجامعة حتى 

30/9/2005  
  المبلغ  درجة التامين

  1062  اصةخ
  9221  أولى
  13580  ثانية
  858  ثالثة

  24721  المجموع

 مجموع رسوم االشتراك المستوفاة ممن هم على راس عملهم في الجامعة باالضافة الى الذين       -ج
  .ادينار) 344293.324(انتهت خدمتهم في الجامعة هي 

  الزيارات للمراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة 

  .يارةز) 38900(امل  بلغت عدد الزيارات لمركز صحي جامعة اليرموك الش-
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ــة والخا   - ــز األخـــرى والمستـــشفيات العامـ ــارات للمراكـ ــدد الزيـ ــة  بلغـــت عـ ــار) 35282(صـ ة زيـ
  :والجدول التالي يوضح ذلك

  )5.11(جدول 
ة اليرموك عدد الزيارات للمراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة باستثناء مركز صحي جامع

  2005/2006الشامل في عام 
  عدد الزيارات  المستشفى/المركز

  28386  مركز صحي جامعة العلوم والتكنولوجيا
وزارة الصحة، القوات المسلحة، الجامعة (المستشفيات العامة 

  )األردنية
841  

  1395  المستشفيات الخاصة 
  4660  مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي 

  35282  المجموع

  نفقات المعالجة للمشتركين والمنتفعين 

ت معالجة المشتركين والمنتفعـين لـدى المستـشفيات والمراكـز      نفقا) 6.11(دول  يوضح الج  -
 :الصحية 

  )6.11(جدول 
   2005/2006نفقات المعالجة للمشتركين والمنتفعين من التامين الصحي في جامعة اليرموك للعام 

  نوالمبالغ التي تحملها المشترك  المبالغ التي تحملتها الجامعة
المركز /اسم المستشفى
  الصحي

الغ التي المب
صرفت 

للمستشفى 
  المركز  الصحي/

  النسبة  )دينار(المبلغ  النسبة  )دينار(المبلغ

%78  159510  204500  المستشفيات الخاصة  44990  22%  

%78  10849.800  13910  الخدمات الطبية  3060.200  22%  

%78  25473.240  32658  الجامعة االردنية  7184.760  22%  

مركز صحي جامعة 
العلوم والتكنولوجيا 

  األردنية
255292  199127.760  78%  56164.240  22%  

مركز صحي جامعة 
  اليرموك الشامل

117166  117166  100%  -  - 

مستشفى الملك المؤسس 
  عبدالله الثاني

345067  248448.240  72%  96618.760  28%  

 %21.476 208017.960 %78.524 760575.040 968593  المجموع
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 المعالجة في العيادات الخاصة 

المطالبات الطبية المقدمة من العاملين في الجامعة نتيجة معالجتهم فـي           )  7.11(يوضح الجدول رقم    
 العيادات الخاصة ودفع قيمة المطالبة منهم مباشرة

  )7.11(جدول 
  2005/2006 للعام المطالبات المقدمة من العاملين في الجامعة
نوما تحمله المشترك ما تحملته الجامعة  

 إجمالي المطالبات عدد المطالبات
 النسبة )دينار(المبلغ  النسبة )دينار(المبلغ 

38000 615340.990 430738.693 70% 184602.297  30% 

  النفقات الفعلية للتامين الصحي التي تحملتها الجامعة 

 امين الـصحي اجمـالي مـا تدفعـه الجامعـة مطروحـا منهـا رسـوم االشـتراك                  تمثل النفقات الفعلية للتـ    
والمبالغ التي يتحملها المشتركون من كلفة المعالجة وفق النسب المحددة في النظام، والجدول التالي   

  يوضح ذلك) 8.11(

  )8.11(جدول 
  2005/2006النفقات الفعلية للتامين الصحي في جامعة اليرموك للعام 

  جمالي المطالباتإ  المطالبات
ما تحمله 

  نوالمشترك
  ما تحملته الجامعة

رسوم االشتراك 
بالتأمين 
  الصحي

إجمالي النفقات 
  الفعلية

مطالبات المستشفيات 
  والمراكز الصحية

968593  208017.960  760575.040  

المعالجة في العيادات 
  الخاصة

615340.990  184602.297  430738.693  

  847020.409  344293.324  1191313.733  392620.257  1583933.990  المجموع

  

  التأمين على الحياة: ثانيًا

  التامين على حياة الطلبة  - أ

ــسنوي      - ــة الـ ــاة الطلبـ ــى حيـ ــامين علـ ــغ قـــسط التـ ــؤم  28254بلـ ــة المـ ــدد الطلبـ ــارًا وعـ نين  دينـ
  . وطالبةطالبا) 22268(

  .طالب) 8( وذلك بسبب وفاة ادينار) 13500(بلغت التعويضات التي دفعتها شركة التأمين   -
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  التامين على حياة العاملين - ب

 بلغــت أقــساط التــامين التــي تحملتهــا الجامعــة لقــاء التــامين علــى حيــاة العــاملين لــدى شــركة      -
  .ادينار) 73957.287(العرب للتامين 

) الورثـة /العاملين(بلغت التعويضات التي قامت شركة التامين بدفعها للمستفيدين من التامين            -
 .دينارًا) 53024( الوفاة أو العجز بسبب





  
  
  
  
  

   عشرالثانيالباب 
  العامة  والصيانةمرافق الجامعة



  العامة والصيانةمرافق الجامعة 

 130

 



 2006 / 2005التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

 131

  مرافق الجامعة والصيانة العامة
الــدائرة  : يتــولى مــسؤولية اشــراف علــى انــشاء وصــيانة مبــاني الجامعــة ومرافقهــا دائرتــان همــا          

وضـع  الهندسية، ودائرة االنتاج والصيانة والتدريب ، ويناط بهما اعداد الدراسـات الهندسـية الالزمـة و      
التصاميم والمخططات لمشاريع الجامعة المختلفة واالشراف الهندسي وتقديم االستشارات الهندسـية،           
ومراقبة جميع مباني الجامعة ومنشآتها وعقاراتها، وتحديد ما يلزمهـا مـن اعمـال الـصيانة، واالشـراف           

ة التكييـف والتبريـد   على عقود الصيانة التي تبرمها الجامعة مع الـشركات، ومهـام تركيـب وصـيانة اجهـز       
  .الى غير ذلك من االعمال...... واالجهزة الكهربائية واعمال االلمنيوم والحدادة والنجارة والبناء

ونبــين فيمــا يلــي شــرحا تفــصيليا عــن مــساحات األبنيــة واالنــشاءات والمــشاريع المنجــزة واعمــال   
  .الصيانة واالنتاج

  

   31/8/2006خ مساحة ابنية وانشاءات الجامعة حتى تاري: والأ

ــة    ــغ مـــساحات اراضـــي الجامعـ ــا949.139(تبلـ ــة   ) دونمـ ــاني فـــي الجامعـ ــغ مـــساحة المبـ ، وتبلـ
 )2 م258785(

  

  31/8/2006 الى 1/9/2005المشاريع التي تم انجازها خالل الفترة : ثانيا

  . متر مربع2000مشروع توسعة مبنى كلية االقتصاد بمساحة حوالي  -

زئــــي الجامعــــة الجنــــوبي جمــــشروع انــــشاء جــــسر للــــسيارات والمــــشاة يــــصل  -
 . متر200والشمالي بطول حوالي 

 . متر مربع 4500مشروع توسعة مبنى الخوارزمي بمساحة حوالي  -

 

  مشاريع قيد التنفيذ: ثالثا

 . لمواقع مختلفة في الجامعة PVCتركيب اسقف معلقة وبالط   -

   .25 و 24 للهناجر المعدنية رقم مشروع صيانة مزاريب مياه االمطار -

  

  اعمال الصيانة واالنتاج: رابعا

 .الصيانة الدورية واالضطرارية لوحدات التكيف والتدفئة )1
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 .صيانة وتطوير الماكنات واالجهزة في قسم المطبعة بدائرة العالقات العامة )2

 .اعادة تاهيل نظام التدفئة والتكييف في مركز الحاسب والمعلومات )3

 . وصيانتهاB.M.Sفق المكتبة الحسينية من خالل نظام تشغيل مرا )4

  .تصميم وتصنيع انظمة تحكم وسيطرة )5



  
  
  
  
  

   عشرالثالثالباب 
 املدرسة النموذجية
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  يةـوذجـة النمـدرسـامل
   عن المدرسةة موجزةلمح

 لخدمـــة ابنـــاء العـــاملين فـــي الجامعـــة، ولتكـــون نموذجـــا 1980 /1979تأســـست المدرســـة عـــام 
ــزة      ــغ عــدد طــالب المدرســة فــي عــام     .يحتــذى مــن المجتمــع المحلــي فــي انــشاء مــدارس متمي وقــد بل

طالبــا وطالبــة فــي المرحلــة االساســية االولــى    ) 976( طالبــا وطالبــة مــنهم  ) 2028 (2005/2006
طالبــا وطالبـــة فـــي المـــرحلتين االساســـية الثانيـــة والثانويــة كمـــا هـــو موضـــح فـــي الجـــدول   ) 1052(و
)1:13 (  

  )1:13(جدول 
  2006 / 2005عدد الطلبة حسب المرحلة في المدرسة النموذجية للعام الدراسي 
 طلبةعدد ال

  المرحلة
 المجموع اناث ذكور

 976 449 527 األساسية األولى والروضة
 1052 386 666 األساسية الثانية والثانوية

 2028 835 1193  المجموع
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  )1.13(شكل 

  2006 / 2005طلبة المدرسة النموذجية 
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تهــدف المدرســة إلــى تقــديم خــدمات تعليميــة متطــورة تــستوعب التجديــدات التربويــة فــي منــاخ       
ربوي سليم يشجع على اإلبداع والمشاركة وتنمية القيم واالتجاهات االيجابية وتهـدف المدرسـة إلـى                ت

تــوفير الفــرص المناســبة ألعــضاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــة للقيــام بــإجراء دراســات تربويــة وتهــدف    
  .كذلك إلى أن تكون مركز إشعاع وتأثير في خدمة المجتمع المحلي

  نشاطات المدرسة 

لمدرســة نـشاطات تربويــة مختلفـة الغنــاء خبـرات طالبهــا وتعزيـز انتمــائهم لبلـدهم وأمــتهم      تـنظم ا 
وتتــضمن  هــذه النــشاطات االحتفــال بالمناســبات القوميــة  . وتنميــة االتجاهــات والقــيم االيجابيــة لــديهم 

علميـة  ينية، والمشاركة في المباريات الرياضية، وإقامة المخيمات والـرحالت الكـشفية وال            والد والوطنية
. والترفيهية والمشاركة في المسابقات الثقافية، واستضافة محاضرين مختصين في المجاالت المختلفـة           

وتنظم المدرسة كذلك دورات تدريبية لمعلميها لتحسين مستوى أدائهم فـي أسـاليب التـدريس وطرقـه          
  .الغناء ثقافتهم التربوية

الجامعة والمجال مفتوح الستقبال الطلبة من تستقبل المدرسة في المقام األول أبناء العاملين في        
  .المجتمع المحلي حسب االمكانات المتاحة

 :وتحوي المدرسة تجهيزات متطورة تساهم في تحسين العملية التدريسية من أهمها

  ) أحياء، كيمياء، فيزياء ( ثالثة مختبرات علمية   -  أ

 مكتبــة تحــوي العديــد مــن الكتــب والمراجــع والــسجالت العلميــة واالدبيــه وبــاللغتين العربيــة        - ب
 واإلنجليزية وما يتناسب مع األعمار المختلفة للطلبة 

 جهاز حاسوب ) 19(خمسة مختبرات حاسوب يشمل كل مختبر   - د

  وملعب متعدد األغراض وساحة مع حديقة مزودة باأللعاب ) جمنازيوم (  قاعة -هـ

      لألطفال  

لتــصوير المرافــق التعليميــة ومــشاهدتها مــزودة بــأجهزة وآالت تــصوير حديثــة   ) أســتوديو (   -  و
 .وذلك ألغراض تحسين التعلم والتعليم في المدرسة

   إمتحان الثانوية العامة

حققت المدرسة النموذجية نتائج متميزة في امتحان الثانوية العامـة للفـرع العلمـي للعـام الدراسـي           
توزيـع  ) 2:13( بحصول طالب من المدرسة على أوائل محافظة اربـد، ويبـين الجـدول              2006/2007

 .معدالت الطلبة
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 )2:13(جدول 
 التوزيع التكراري لمعدالت طلبة المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك

 2006 / 2005الثانوية العام للعام الدراسي  في امتحان

 النسبة المئوية المجموع النسبة المئوية اناث النسبة المئوية ذكور التقدير الفئة
 %28.2 40 %27.8 17 %28.3 23 ممتاز 90-100

 %43.7 62 %49.3 30 %39.7 32 جيد جدا 80-90
 %26 37 %22.9 14 %28.3 23 جيد 70-80
 %2.1 3 %0 0 %3.7 3 متوسط 60-70
 %0 0 %0 0 %0 0 مقبول 50-60

 %100 142 %100 61 %100  81 المجموع

  

  :ا حققت المدرسة االنجازات اآلتيةكم

  .إنشاء مختبر في مدرسة الذكور 

  .استكمال األدوات الالزمة لحوسبة نظام المدرسة 

  .الحصول على المركز األول في األغنية الوطنية 

  .إنشاء جسر المشاة للطلبة حرصًا على تأمين سالمتهم 

  . للطابور الصباحي للروضةCDعمل  

  .ي األولمبياد في الكيمياءالحصول على المركز األول ف 

  .المشاركة في األولمبياد الدولي في البرمجة 

 .تجهيز فريقين يمثالن المدرسة في المسابقة الوطنية للعلوم وبرمجة الروبوت 
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  )2.13(شكل 
  وتحصيلهمالمدرسة النموذجية لجامعة اليرموكأعداد طلبة 
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