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  مقدمـــة

  كلمة رئيس الجامعة

ثالثــون عامــا مضــت علــى تأســيس الجامعــة وهــي تنمــو بثبــات واضــطراد، واضــعة نصــب عينيهــا    إثنــان و

األهداف السامية التي انشئت من أجلهـا، تصـبو دائمـا نحـو األفضـل، متخطيـة كـل المصـاعب والمعوقـات فـي           

  .سبيل تحقيق رسالتها على أكمل وجه

ــ 1976بـــدأت غراســـها عـــام   يقـــاربطالـــب وطالبـــة، فـــاذا بهـــا تحتضـــن مـــا  ) 640(تمائة وأربعـــين بسـ

ما زالوا علـى مقاعـد الدراسـة ينتظـرون      2008/2009ألف طالب وطالبة في عام  واحد وثالثين) 31000(

إتمام دراستهم للحاق بركب زمالئهم الذين تخرجوا من الجامعة وانخرطوا في الحياة العمليـة، ليسـاهموا فـي    

  .طالب وطالبة ست وتسعين ألفًا وخمسمائة) 96500(ن ورفعة شأنه، والذين ناهز عددهم بناء هذا الوط

وضمن هذه المسـيرة الطويلـة، وضـمن االمكانـات المتاحـة، لـم تـدخر الجامعـة جهـدا للنهـوض بالعمليـة            

ع والتوســع بهــا أفقيــا وعموديــا، وتشــجيع البحــث العلمــي ودعمــه، وتوثيــق الصــالت مــ   ونوعــًا التدريســية كمــًا

المؤسسات العلمية في الداخل والخارج، واإلفادة من أحدث التطورات العلمية والتقنيات الحديثة لترقـى إلـى   

  .مصاف الجامعات المتقدمة، وتحظى بمكانة علمية متميزة

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

امعــة فــي جميــع المجــاالت، معــززة بالبيانــات االحصــائية والرســومات البيانيــة، ومرتبــة    نشــاطات وانجــازات الج

وتعميمـا للفائـدة، فسـيتم نشـر التقريـر علـى       . ضمن أبواب تسهل الوصول الى المعلومات بكـل يسـر وسـهولة   

 http://ddp.yu.edu.joوعلى موقع دائرة التنمية والتخطيط  www.yu.edu.joموقع الجامعة على االنترنت 

  . ليتاح للجميع االطالع عليه

وال يسعني إال أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير إلى مجلس أمناء جامعة اليرموك، ومجلس التعليم العـالي  

على دعمهمـا الموصـول للجامعـة، وإلـى أعضـاء هيئـة التـدريس والعـاملين فـي الجامعـة كافـة، آمـال أن يسـتمر              

  .أرادتها قيادتنا الهاشمية الفذةاء ونماء كما عطاؤهم المثمر لتكون الجامعة شجرة عط

  

  ـــامعةــــــــــس الجــــــرئي

  

  سلطان أبوعرابي .د.أ
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  نشأة الجامعة وموقعها

كــم عــن  ) 90(تقــع جامعــة اليرمــوك فــي مدينــة اربــد فــي شــمال المملكــة االردنيــة الهاشــميةوعلى بعــد       

وبـــدأ التـــدريس فيهـــا فـــي العـــام الجـــامعي  ،1975العاصـــمة عمـــان، وقـــد صـــدر قـــرار إنشـــائها فـــي حزيـــران 

  .، وهي ثاني جامعة أردنية من الجامعات الرسمية1976/1977

وعــددهم  1977-1976اســتقبلت جامعــة اليرمــوك الدفعــة األولــى مــن الطلبــة فــي بدايــة العــام الجــامعي  

ت بكلية واحدة أطالبا وطالبة، في حرم جامعي محدود في مدينة اربد، اعتبر حينها حرما مؤقتا وبد) 640(

  . كلية العلوم واآلدابهي 

حــد عشــر مركــزًا أوخــالل الســنوات العشــر االولــى مــن انشــائها، اصــبحت الجامعــة تضــم عشــر كليــات و   

خرى لالدارة والخدمات العامـة فـي   أبنية أاستكمل بناء كلية الهندسة و 1986ومعهدًا علميًا، ومع بداية عام 

  .الموقع الرئيس

الــذي حققتــه الجامعــة فــي جميــع المجــاالت فــي موقعيهــا الــدائم والمؤقــت، فقــد    ونظــرا للتوســع الســريع

جامعة اليرموك التي اتخذت الحرم الجامعي في : اقتضت المصلحة العامة ان تقسم الجامعة الى جامعتين هما

مـا لهـا،   اربد مقرا لها، وجامعة العلوم والتكنولوجيـا االردنيـة التـي اصـبح الموقـع الـرئيس لجامعـة اليرمـوك حر        

الهندسـة، والطـب، وطـب االسـنان، و التمـريض، والصـحة       : وانتقلت اليه سبع كليـات مـن جامعـة اليرمـوك هـي     

  .العامة والعلوم الطبية المساندة، والصيدلة، والزراعة والبيطرة

وبعد انقسام الجامعتين، استمرت جامعة اليرموك في التوسع في حرمها فـي اربـد، ووصـل عـدد الطلبـة      

فـي بـرامج الدراسـات العليـا يتلقـون      ) 5134(في برامج البكـالوريوس، و  ) 25771(الى  2008/2009عام 

  .علومهم في مختلف الحقول والتخصصات

  الرسالة واألهداف

تتلخص اهداف الجامعة في زيـادة فـرص التعلـيم العـالي، واعـداد كـوادر بشـرية مؤهلـة ومتخصصـة فـي           

لمجتمــع المحلــي والعربــي، واالســهام فــي تقــدم الفكــر االنســاني،    حقــول المعرفــة المختلفــة لتلبيــة احتياجــات ا  

ــة        ــة المحليــ ــة التنميــ ــي خدمــ ــا فــ ــية وتوظيفهــ ــادرة الشخصــ ــر والمبــ ــة الفكــ ــي، وحريــ وتشــــجيع البحــــث العلمــ

واالقليمية،وتعميق وتعزيز العقيدة االسالمية وقيمها الروحية واالخالقية، وتعزيز االنتمـاء الـوطني والقـومي،    

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

قسـما أكاديميـا،    خمسـين ثالثـة و ) 53(عشرة كلية ويبلغ عدد االقسام فيهـا   اثنتا *)12(تضم الجامعة 

) 10(وعمـادة شـؤون الطلبـة، اضـافة إلـى       كما تضم عمادتين همـا عمـادة البحـث العلمـي والدراسـات العليـا،      

خمســة كــراس علميــة وبحثيــة، ومحطــة العلــوم البحريــة فــي العقبــة باالشــتراك مــع  ) 5(مراكــز علميــة، و عشــرة

متحــف التــراث االردنــي، ومتحــف التــاريخ الطبيعــي،   : دائــرة اداريــة، ومتحفــين همــا ) 17(الجامعــة األردنيــة، و

مـن أعضـاء هيئـة التـدريس مـن      ) 749(ويعمـل فـي الجامعـة    . الجامعـة ومدرسة نموذجية البنـاء العـاملين فـي    

  .من العاملين في المجاالت المختلفة من غير اعضاء هيئة التدريس) 1527(مختلف الرتب والتخصصات، و

  :وتضم الجامعة الكليات والعمادات والمراكز التالية

  :كلية العلوم، وتضم االقسام التالية .1

 قسم الكيمياء 

 ءقسم الفيزيا 

 قسم العلوم الحياتية 

 قسم الرياضيات 

 قسم علوم االرض والبيئة 

 قسم االحصاء 

  :كلية اآلداب،  وتضم االقسام التالية .2

 قسم اللغة العربية وآدابها 

 قسم اللغة االنجليزية وآدابها 

 قسم التاريخ 

 قسم اللغات الحديثة  

 قسم العلوم السياسية 

 والخدمة االجتماعية قسم علم االجتماع 

 لغات السامية والشرقيةقسم ال 

 قسم الجغرافيا 

 قسم الترجمة 

  :كلية االقتصاد والعلوم االدارية،  وتضم االقسام التالية .3

 قسم االقتصاد 

 قسم ادارة األعمال 

 قسم اإلدارة العامة 
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 قسم التسويق 

 قسم المحاسبة 

 قسم العلوم المالية والمصرفية 

  :كلية التربية،  وتضم االقسام التالية .4

 والتدريسقسم المناهج  

 علم النفس االرشادي والتربويقسم  

 قسم االدارة واصول التربية 

 قسم التربية اإلبتدائية 

  :كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية،  وتضم االقسام التالية .5

 قسم هندسة القوى الكهربائية 

 قسم هندسة االلكترونيات 

 قسم هندسة الحاسبات 

 قسم هندسة االتصاالت 

 علوماتية الطبية الحيويةقسم هندسة النظم والم 

  :كلية القانون،  وتضم القسمين التاليين .6

 قسم القانون العام 

 قسم القانون الخاص 

 :كلية التربية الرياضية، وتضم القسمين التاليين .7

 قسم علوم الرياضة 

 قسم التربية البدنية 

  :كلية الشريعة والدراسات االسالمية، وتضم االقسام التالية .8

 رف االسالميةقسم االقتصاد والمصا 

 قسم اصول الدين 

 قسم الفقه واصوله 

 قسم الدراسات االسالمية 
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  :كلية الفنون الجميلة،  وتضم االقسام التالية .9

 قسم التصميم والفنون التطبيقية 

 قسم الفنون التشكيلية 

 قسم الدراما 

 قسم الموسيقا 

  :كلية اآلثار واالنثروبولوجيا،  وتضم االقسام التالية .10

 قسم اآلثار 

 النقوشقسم  

 قسم االنثروبولوجيا 

 المصادر التراثية وادارتها صيانة قسم 

 قسم السياحة 

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

 قسم علوم الحاسوب 

 قسم نظم المعلومات الحاسوبية 

 قسم نظم المعلومات االدارية 

 :كلية اإلعالم، وتضم األقسام التالية .12

 ت العامة واإلعالنقسم العالقا 

 قسم الصحافة 

 قسم اإلذاعة والتلفزيون 

  :وفي جامعة اليرموك عمادتان هما

 :األقسام التاليةعمادة البحث العلمي والدراسات العليا، وتضم  .1

 قسم البحث العلمي 

 قسم النشر العلمي 

 قسم الدراسات العليا 

  :عمادة شؤون الطلبة، وتضم الدوائر التالية .2

 بيةدائرة الخدمات الطال 
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 دائرة النشاط الثقافي والفني 

 دائرة النشاط الرياضي 

 دائرة الرعاية الطالبية 

 )اإلرشاد المهني(مكتب صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية  

  :أما المراكز العلمية فهي

 مركز العلوم الفيزيائية النظرية والتطبيقية )1

 مركز الحاسب والمعلومات )2

 الهجرة القسريةمركز دراسات الالجئين والنازحين و )3

 مركز اللغات )4

 مركز تطوير أداء الهيئة التدريسية )5

 مركز النطق والسمع )6

 * مركز التميز للخدمات المكتبية )7

 المركز األردني للتصميم )8

 مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع )9

 مجمع الريادة األكاديمية للتميز )10

  الوحدات اإلدارية والخدمية

 سجيلدائرة القبول والت )1

 دائرة المكتبة الحسينية )2

 دائرة التنمية والتخطيط )3

 الموارد البشريةدائرة  )4

 دائرة العالقات العامة )5

 الدائرة المالية )6

 دائرة اللوازم )7

 دائرة العطاءات )8

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



 مقدمة
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 دائرة االنتاج والصيانة والتدريب )9

 الدائرة الهندسية )10

 دائرة الخدمات العامة )11

 الجامعة دائرة رئاسة )12

 ماليةدائرة الرقابة االدارية وال )13

 دائرة الشؤون القانونية )14

 دائرة امانة سر المجالس )15

 دائرة االمن الجامعي )16

 صندوق االستثمار لجامعة اليرموك )17
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  املجالس واللجان الرئيسة في الجامعة

  مجــلس األمناء: والأ

أعضاء ممن يحملون الدرجة الجامعية االولى  رئيس الجامعة وسبعةمن  يتالف مجلس األمناء

لموكولة اليهم في سبيل تحقيق حدًا ادنى وتتوافر فيهم الخبرة والمقدرة على القيام بالمسؤوليات ا

  .اهداف الجامعة على أن يكون رئيس الجامعة بحكم منصبــه واحدا منهم

ويعين رئيس وأعضاء مجلس األمناء وتقبل استقاالتهم ويعفون من مناصبهم بارادة ملكية 

لة على تنسيب رئيس الوزراء، وتكون مدة العضوية في مجلس األمناء أربع سنوات قاب ًاسامية بناء

  .للتجديد لمرة واحدة

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

  :عضويته كل من

 معالي السيدة أنعام المفتي -1

 معالي الدكتور عارف بطاينة -2

 معالي السيد نايف القاضي -3

 ةسعادة السيد ابراهيم سمار -4

 سعادة السيد زهير حلمي الكايد -5

 لسلفيتيسعادة السيد رجائي ا -6

 األستـاذ الدكتور رئيس الجامعة -7

  :يتولى مجلس أمناء الجامعة الصالحيات والمسؤوليات التاليةو

  .على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذهابناءًا رسم السياسة العامة للجامعة  .1

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

علمية والتعليمية والتدريبية واالستشارية للكليات والوحدات التنسيق بين االنشطة ال .3

األكاديمية الفنية األخرى في الجامعة وتوثيق صلة هذه الكليات والوحدات مع مؤسسات 

  .القطاعين العام والخاص

وضع أسس مراقبة جودة التعليم في الجامعة ونوعيته وذلك باالستعانة بهيئات اقليمية او  .4

  .دولية متخصصة
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يز نشاط البحث العلمي داخل الجامعة وكلياتها ومراكزها وخارجها مع مؤسسات وشركات تعز .5

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

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

  .إلى توصية مجلس العمداء

  .السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها .7

  .أو أقل خمسمائة الف دينار بقيمةقبول الهبات والمنح والوصايا اذا كانت من مصدر اردني  .8

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

  .عليها

الجامعة يعرضها رئيس مجلس األمناء مما ال يدخل في صالحيات اي أي امور اخرى تتعلق ب .10

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

  مجلس الجامعة: ثانيا

 : من مجلس الجامعةيتالف 

 )رئيسًا(رئيس الجامعة       .1

 نواب الرئيس  .2

  العمداء .3

  .ة في مطلع كل عام جامعيعضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه هذه الهيئ  .4

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

  .اثنين من المجتمع المحلي  .6

  .أحد طلبة الجامعة  .7

  .أحد خريجي الجامعة  .8

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

  .ة سنة واحدةبقرار من الرئيس لمد

  

 )أعضاء(
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 2008/2009مجلس جامعة اليرموك للعام الجامعي 
  4/3/2009إبتداًء من  )رئيس المجلس(رئيس الجامعة   سلطان أبوعرابي. د.أ

  مشهـور الرفاعــــي. د.أ

  زهير الصبـــــاغ. د .أ

  نائب الرئيس 

  نائب الرئيس

  عميـد كليــة العلـــــوم إبراهيم أبو الجرايش. د.أ

  عميـــد كليـــــة اآلداب همــي الغـــزويف. د.أ

  عميد كلية االقتصاد والعلوم االدارية وليد حميـــــــدات. د.أ

  عميــد كليــة التربيــة يوسف سوالمة. د.أ

  عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيـة. أ.ق فاروق العمري. د

  سالميةعميد كلية الشريعة والدراسات اال محمد العمـــري. د.أ

  عميد كلية التربيــة الرياضيـة علــي الديـــري. د.أ

  عميــد كليـــة القانــــون. أ.ق أيمن مساعدة. د

  عميد كلية الفنـون الجميلـة خالد الحمزه.  د.أ

  عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب سليمـان مصطفــى. د.أ

 واألنثروبولوجيـاعميد كلية اآلثار زيدون محيسن.  د.أ

  عميد كلية اإلعالم. أ.ق  عزت حجاب. د

  عميد البحث العلمي والدراسات العليا سامي محمود.د.أ

  عميد شــؤون الطلبـــة محمود درابسة. د.أ

  ممثـل كليـة العلـوم   محمد الرواشالدكتور 

 ممثل كليـة اآلداب عبدالعزيز خزاعلةالدكتور األستاذ 

  ممثـل كلية االقتصاد والعلوم االدارية  الريموني أحمدالدكتــــور 

 ممثل كلية التربيـة تيسير خزاعلةالدكتور 

  ممثل كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية  عجلونياحمـــــــــــد الالدكتور 

  ممثل كلية الشريعة والدراسات االسالمية  يحيى شطناويالدكتور 

  لية التربية الرياضيـةممثل ك فايز أبوعريضةالدكتور األستاذ 

  ممثل كليـة القانــون  مؤيد القضاةالدكتورة 

  ممثل كلية الفنون الجميلة وائل الرشدانالدكتور 

  ممثل كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسـوب  قاسم ردايدةالدكتور 

  ممثل كلية اآلثار واألنثروبولوجيا  عبدالحكيم الحسبانالدكتور 

  اإلعالمممثل كلية   حسين منصورالدكتور تاألستاذ 

  

  3/3/2009للمجلس حتى تاريخ  قديس كان رئيسًامحمد أبو. د.أ* 
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  مدير مركز تطوير أداء الهيئة التدريسية حسين عبيداتالدكتور 

  الموارد البشرية مديــر  الدكتور خلـــف الطعانــي

  مدير المدرسة النموذجية  جمال بطاينة السيد

  ممثل المجتمع المحلي لتلالسيد عبدالرؤوف ا

  ممثل المجتمع المحلي  الدكتور أحمد الشقران

  ممثل خريجي الجامعة السيد مروان الرفاعي

  ممثل طلبـة الجامعــة  نوح القرعان الطالب

  :ويتولى مجلس الجامعة المهام والصالحيات التالية

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

  .العلمي والخدمة العامة

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

  .مجلس األمناء الصدار قراره بشأنها

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

  .بشأنها

  .حث مشروعات أنظمة الجامعة الستكمال االجراءات الالزمة بشأنهاب -

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

  .مناقشة التقرير السنوي عن أنشطة الجامعة وانجازاتها وتقديمه الى مجلس األمناء -

 .يهالنظر في أي أمور تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عل -

  :وتنبثق عن مجلس الجامعة اللجان التالية

 .لجنة الموازنة والشؤون المالية وتتولى دراسة مشروع موازنة الجامعة وأية أمور مالية أخرى -

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

 .إليها مجلس الجامعة

 .تطويرها يط وتتولى دراسة المشاريع والخطط المستقبلية واقتراح سبللجنة التنمية والتخط -

لجنة الشؤون الطالبية وتتولى تقديم االقتراحات للموضوعات التي تهم الطلبة أكاديميا  -

 .واجتماعيا وثقافيا

 .لجنة الجامعة والمجتمع -
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  مجلس العمداء: ثالثا

  :ويتالف من 

 رئيسا   رئيس الجامعة   .1

 نواب الرئيس .2

  العمداء .3

  2008/2009مجلس العمداء في جامعة اليرموك للعام الجامعي 

  4/3/2009إبتداءا من    )رئيس المجلس(رئيس الجامعة   *سلطان أبوعرابي. د.أ

 مشهـور الرفاعــــي. د.أ

  زهير الصبـــــاغ. د .أ

 نائب الرئيس

  نائب الرئيس

 عميـد كليــة العلـــــوم إبراهيم أبو الجرايش. د.أ

  عميـــد كليـــــة اآلداب  فهمــي الغـــزوي. د.أ

  عميد كلية االقتصاد والعلوم االدارية وليد حميـــــــدات. د.أ

 عميــد كليــة التربيــة يوسف سوالمة. د.أ

  عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيـة. أ.ق فاروق العمري. د

  اسات االسالميةعميد كلية الشريعة والدر محمد العمـــري. د.أ

  عميد كلية التربيــة الرياضيـة علــي الديـــري. د.أ

  عميــد كليـــة القانــــون. أ.ق أيمن مساعدة. د

  عميد كلية الفنـون الجميلـة خالد الحمزه.  د.أ

  عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب سليمـان مصطفــى. د.أ

  عميد كلية اآلثار واألنثروبولوجيـا زيدون محيسن.  د.أ

  عميد كلية اإلعالم. أ.ق  بعزت حجا. د

 عميد البحث العلمي والدراسات العليا سامي محمود.د.أ

  عميد شــؤون الطلبـــة  محمود درابسة. د.أ

  :يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصالحيات التاليةو

التخصصات األكاديمية ودمجها بغيرها أو إلغائها التنسيب بإنشاء الكليات واألقسام والبرامج و -

 .وفقا ألحكام هذا القانون

  
  3/3/2009للمجلس حتى تاريخ  قديس كان رئيسًامحمد أبو. د.أ* 

 أعضاء



  2008/2009التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

  
20

تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى  -

جازات دون راتب وقبول استقاالتهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم إجازات التفرغ العلمي واإل

  .وإنهاء خدماتهم

تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم األكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية  -

  .واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها

مساعدي البحث أو (إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين  -

لعاملين في المجال األكاديمي في الجامعة أو ممن ارتبطوا للعمل معها والفنيين ا) التدريس

  .في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفق النظام الخاص بهذا اإليفاد

دراسة مشروعات خطط الدراسة المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها  -

  .وإصدار قراراته بشأنها

  .كاديمي والتحصيل العلمي في الجامعةتقييم مستوى األداء األ -

  .منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات -

  .إنشاء كراسي األستـاذية -

التوصية لمجلس التعليم العالي بأعداد الطلبة المقبولين سنويًا في البرامج والتخصصات  -

  .المختلفة في الجامعة

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

  .طلبتها التخاذ قراره بشأنها ورفعها الى مجلس األمناء

  .وضع التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام االنظمة ذات العالقة بالعمل األكاديمي في الجامعة -

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

  :ن التاليتينوتنبثق عن مجلس العمداء اللجنتي

 .لجنة قضايا المبعوثين -

  .لجنة الخطة الدراسية -

 31/8/2009إلى  1/9/2008وقد عقدت هذه المجالس واللجان جلسات خالل الفترة من 

  :على النحو اآلتي

 .اثنتين تينجلس) 2(عقد مجلس األمناء  .1

 .جلسات ستة) 6(عقد مجلس الجامعة  .2
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 .جلسة وأربعين ةخمس )45(عقد مجلس العمداء  .3

 .جلسة عشرة ةثماني ) 18(قدت لجنة قضايا المبعوثين ع .4

  .جلسة إحدى عشرة) 11(خطة الدراسية عقدت لجنة ال .5

  مجلس الكلية: رابعًا

  :من مجلس الكليةيتالف 

 رئيسًا    عميد الكلية .1

  نائب العميد أو نوابه .2

  .رؤساء األقسام األكاديمية في الكلية .3

 أعضاء الهيئة  ممثل عن كل قسم أكاديمي في الـكلية ينتخبه .4

  .التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي       

 عضوين من خارج الكلية من ذوي االختصاص والخبرة يعينان .5

  .بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة واحدة       

  مجلس البحث العلمي: خامسًا

ث العلمي والدراسات عميد البحبرئاسة  في الجامعة مجلس يسمى مجلس البحث العلميو

على بناءًا وعضوية ستة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة يعينهم مجلس الجامعة  العليا

، ويجوز ان يضم الى المجلس اعضاء من غير للتجديد تينتنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابل

  .للتجديد اعضاء الهيئة التدريسية وبما ال يتجاوز عددهم ثالثة أعضاء لمدة سنة قابلة

مكونة من عميد الكلية ونائبه أو نوابه  لجنة البحث العلميوتشكل في الكليات لجنة تسمى 

ورؤساء األقسام األكاديمية، أما في المراكز فإن مجالس المراكز تقوم بمهام لجان البحث العلمي 

  .في الكليات

  :ويتولى مجلس البحث العلمي المهام و الصالحيات التالية

  .ياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة ووسائل تنفيذهاإقتراح الس -

  .وضع مشروع خطة البحث العلمي -

 أعضاء
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إعداد مشروعات التعليمات الالزمـة لتنظـيم شـؤون البحـث العلمـي وتشـجيعه وتنسـيقه ودعمـه          -

  .ومتابعته وتقييمه ونشره

لتــي وضــع األســس والشــروط الالزمــة لحفــظ حقــوق الجامعــة والبــاحثين فــي البحــوث العلميــة ا       -

  .تجرى في الجامعة أو بمشاركتها أو بنتائج هذه البحوث

  . مناقشة مخصصات البحث العلمي إلدراجها بموازنة الجامعة -

 .تقديم الدعم لنشر المؤلفات القيمة -

  مجلس الدراسات العليا: سادسًا

برئاسة عميد البحث العلمـي والدراسـات    الدراسات العليا مجلسيسمى  مجلس وفي الجامعة

   -:وعضوية كل من العليا

                  نائب أو نواب عميد البحث العلمي والدراسات العليا  -

ممثل عن كل كلية أو معهد أو مركز فيـه برنـامج دراسـات عليـا تنتخبـه لجنـة الدراسـات العليـا          -

    .في الكلية أو المعهد أو المركز لمدة سنة واحدة

      .مدير القبول والتسجيل -

علــى تنســيب عميــد البحــث بنــاءًا برتبــة أســتاذ يعينهمــا رئــيس الجامعــة ذوي الخبــرة مــن  إثنــين -

 .العلمي والدراسات العليا لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة

  :تناط بمجلس الدراسات العليا في الجامعة الصالحيات والمسؤوليات التاليةو 

علـى توصـية مـن    ًا بنـاء التنسيب إلى مجلس الجامعة بإنشاء دراسات عليـا جديـدة فـي الجامعـة      -

 .القسممجلس الكلية واقتراح من مجلس 

على بناءًا  قسمبعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون في كل  العمداءالتنسيب إلى مجلس  -

  .القسمتوصية من مجلس الكلية واقتراح من مجلس 

  .إقرار قوائم القبول في برامج الدراسات العليا -

تنظيم شؤون الدراسات العليا بما في ذلك ما يتعلق بالمنح إعداد مشاريع التعليمات الخاصة ب -

 .لطلبة الدراسات العليا

 .التنسيب لمجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات -

  .إعداد مشروع الموازنة السنوية للدراسات العليا -
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سة عميد وتتالف لجنة الدراسات العليا في الكلية او المعهد او المركز بقرار من مجالسها برئا

  .الكلية او مدير المعهد او مدير المركز وعضوية رؤساء االقسام

هـذه  مهـام   وتحـدد  في الكلية أو المعهد أو المركـز  الدراسات العليا على برامج لجنةالتشرف و

  .يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية اتماللجنة وصالحياتها بتعلي

لجنــة الدراســات لجنــة تســمى  ليــا، وتؤلــف فــي القســم، الــذي يطــرح فيــه برنــامج دراســات ع  

برئاسة رئيس القسم وعضوية ثالثة من أعضاء الهيئة التدريسية يختارهم هذا المجلس لمدة  العليا

  . سنة مع مراعاة الرتب األكاديمية

بمقتضـى  ، وتحـدد صـالحياتها   القسـم الدراسـات العليـا فـي     وتتولى اللجنة اإلشراف على برامج

  .داء لهذه الغايةيصدرها مجلس العم تعليمات

  مجلس المركز: سابعًا

يكون للمركز مجلس ال يزيد عدد أعضائه على أحد عشر عضوًا يعيـنهم رئـيس الجامعـة لمـدة     

ســـنتين قـــابلتين للتجديـــد ويســـمي مـــن بيـــنهم رئيســـا لمجلـــس المركـــز، ويمـــارس مجلـــس المركـــز    

  .القانونالصالحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في 

  مجلس القسم: ثامنًا

ويشترك رئيس القسم  يرأسه القسممجلس أكاديمي مجلس يطلق عليه اسم  قسميشكل لكل 

  :المسؤوليات التالية ويتولى القسم  في عضويته جميع أعضاء هيئة التدريس في

إقتراح خطط الدراسة التي تؤدي إلى منح الدرجات العلمية والشهادات ورفعها إلى مجلس  -

  .ليةالك

  .تنظيم شوون التدريس والبحث واإلرشاد -

  .إقتراح البرامج التطبيقية وخطط التوسع -

وتثبيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم القسم وترقيتهم إقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في  -

  .وإجازتهم وايفادهم

صدورها وتقويمها بما في ذلك نتائج االمتحانات بعد  القسماإلشراف على تنظيم الدراسة في  -

  .واإلشراف على اإلرشاد األكاديمي للطلبة

  .ورفعه إلى مجلس الكلية القسمإعداد مشروع موازنة  -

  .أية أمور أخرى تتعلق بعمل القسم يعرضها رئيس القسم على المجلس -



  2008/2009التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

  
24

  



  

  

  

  

  

  الثانيالباب 

   طلبة الجامعة



  2008/2009التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

  
26

  



 الجامعةطلبة 

 
27

  طلبة الجامعة

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

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

وقــد حرصــت الجامعــة علــى رعــايتهم ثقافيــا وعلميــا   . تقبلليكونــوا بنــاة حقيقــين لــوطنهم فــي المســ  

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

  .   المحدود حتى ال تكون عائقا امام تحصيلهم العلمي

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

  .وتتكون السنة الدراسية فيها من فصلين رئيسين وفصل صيفي اختياري

  طلبة البكالوريوس : أوال

  أعداد الطلبة

طالبـا وطالبـة، وبلـغ عـدد الطلبـة      ) 7119(بلغ عدد الطلبة المقبولين فـي مختلـف التخصصـات    

لعـام الدراسـي   فـي ا  طالبا وطالبة) 4315(الخريجين  عدد بلغو. طالبا وطالبة) 25771(المسجلين 

  .، والجداول التالية تبين اعداد الطلبة وتوزيعاتهم المختلفة2008/2009

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

2008/2009  

 المجموع ذكر أنثى ةــــالكلي
  400  181 219  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

  1196  386  810  آلدابكلية ا

  1842  1220  622 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

  448  52  396  كلية التربية

  216  114  102  كلية التربية الرياضية

  560  314  246  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

  518  174  344  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

  807  284  523  كلية العلوم 

  236  90  146  الجميلةكلية الفنون 

  215  141  74  كلية القانون

  525  228  297  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

  156  77  79  كلية اإلعالم

  7119  3261  3858 المجموع الكلي

 %100 %46 %54 النسبة المئوية
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0200400600800100012001400160018002000

كلية اآلثار واالنثروبولوجيـا 

كلية اآلداب

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 

كلية التربية

كلية التربية الرياضية

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيـة 

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

كلية العلوم 

كلية الفنون الجميلة

كلية القانون

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب 

كلية اإلعالم

انثى

ذكر

  

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

  2008/2009الدراسي 

  

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

2008/2009  

 المجموع ذكر أنثى ةــــالكلي
  836  354 482  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

  5063  1639  3424  كلية اآلداب

  5144  3249  1895  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

  3096  418  2678  كلية التربية

  1039  535  504  كلية التربية الرياضية

  2232  1269  963  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيه

  1453  388  1065  كلية الشريعة

  2946  907  2039  كلية العلوم 

  944  493  451  كلية الفنون الجميلة

  756  497  259  كلية القانون

  2080  817  1263  لوم الحاسوبكلية تكنولوجيا المعلومات وع

 182 97 85  كلية اإلعالم
  25771  10663  15108 المجموع الكلي

 %100 %41 %59 النسبة المئوية
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05001000150020002500300035004000450050005500

كلية اآلثار واالنثروبولوجيـا 

كلية اآلداب

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 

كلية التربية

كلية التربية الرياضية

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيـه 

كلية الشريعة

كلية العلوم 

كلية الفنون الجميلة

كلية القانون

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب 

كلية اإلعالم

انثى

ذكر

  

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

  2008/2009الدراسي 

  

  يوس حسب الكلية والجنسالطلبة الخريجون لمرحلة البكالور) 3.2(جدول 

  2008/2009للعام الدراسي 

 المجموع ذكر أنثى ةــــالكلي
  115 33 82  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

  903 274  629  كلية اآلداب

  714 436  278 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

  876 123  753  كلية التربية

  173 69  104  كلية التربية الرياضية

  217 149  68 للهندسة التكنولوجيهكلية الحجاوي 

  261 57  204  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

  427 96  331  كلية العلوم 

  123 63  60 كلية الفنون الجميلة

  108 66  42  كلية القانون

  398 158  240  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

  4315  1524  2791  الكلي المجموع

 %100 %35  %65 النسبة المئوية
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01002003004005006007008009001000

كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

كلية اآلداب

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

كلية التربية

كلية التربية الرياضية

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيه

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

كلية العلوم 

كلية الفنون الجميلة

كلية القانون

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

انثى

ذكر

  

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

2008/2009  

  الخدمات التي تقدم للطلبة

  :تقدم الجامعة للطلبة الخدمات التالية

 خمســة وســبعون الفــا  )75.000(وقــد بلــغ عــدد المطالبــات الطبيــة للطلبــة   : التــأمين الصــحي - أ 

 .دينارمائتان واثنى عشر الف ) 212.000(مطالبة بقيمة 

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

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

  2008/2009الطلبة المستفيدون من المنح في العام  )4.2(جدول 

  عدد الطلبة المستفيدين  البيان

 1839  قروض التعليم العالي

 582  منح التعليم العالي

 212 بعثات التعليم العالي

 1882 قروض الجامعة

  0  منح األوائل

 302  مساعدات من الجامعة

 131  التشغيل

  20  منحة اللجنة العليا لحملة البر واالحسان
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  عدد الطلبة المستفيدين البيان

  5 منحة الحاج محمد الحراحشة

 4973  المجموع

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

وبلــغ عــدد الطالبــات  مشــرفات مــؤهالت حيــث يتــولين رعــايتهن وتقــديم الخــدمات الالزمــة لهــن  

 .طالبة) 26(المقيمات في السكن 

 تقدم الجامعة الخدمات البريدية لجميع الطلبة، وخدمات الطعام والشـراب داخـل الجامعـة بكلفـة     ه

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

  .واالجتماعية، فضال عن النشاطات الالمنهجية االخرى

  النشاطات األخرى

تقيم الجامعة نشاطات مختلفـة للطلبـة مثـل نـدوات ومحاضـرات      : النشاطات الثقافية واالعالمية - أ 

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

تقـيم الجامعـة حفـالت فنيـة ومعـارض مختلفـة وبطـوالت رياضـية فـي مختلـف           : النشاطات الفنيـة  - ب 

 .االلعاب والمسرحيات

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

ــال     ــرحالت والحفـ ــات والـ ــة المهرجانـ ــرات وإقامـ ــاطات    والمحاضـ ــن النشـ ــا مـ ــة وغيرهـ ت الترفيهيـ

  . اإلجتماعية األخرى

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

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

  .لخريجي الجامعةالحصول على فرص العمل بما يعزز الفرص التسويقية 

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

المسـتطاع بوظـائف فـي المؤسسـات      والمساعدة لرسم طريقهم العملي من خـالل تـأمينهم قـدر   

وكــذلك التواصــل مــع الهيئــات والمؤسســات   .واختصاصــهه العامــة والخاصــة كــل حســب مؤهالتــ  

القيــاديين مــن  مــعحتياجــاتهم مــن الكفــاءات العلميــة مــن خريجــي الجامعــة والتواصــل  با لرفــدهم

  .خريجي الجامعة لتقديم العون والمساعدة للجامعة

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

مــا يتعلـــق بقبـــولهم  للدراســة فـــي جامعـــة اليرمــوك وتقـــديم التســـهيالت الممكنــة لهـــم وذلـــك في   

 .والتحاقهم بالجامعة وتسهيل تقديم الخدمات الالزمة لهم، ورعاية شؤونهم أثناء دراستهم
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يقـــوم بتقـــديم خـــدمات االرشـــاد النفســـي واالجتمـــاعي      : قســـم االرشـــاد الجـــامعي والـــوظيفي    . ز

  .والدراسي لمجموعة كبيرة من طلبة الجامعة

  طلبة الدراسات العليا: ثانيا

  أعداد الطلبة

غ عدد المقبولين في برامج الـدبلوم والماجسـتير والـدكتوراة مـن مختلـف التخصصـات للعـام        بل

طالبا وطالبة، ) 5134(طالبا وطالبة، وأما عدد الطلبة المسجلين ) 1251( 2008/2009الدراسي 

  .طالبا وطالبة) 2401(كما بلغ عدد الخريجين 

 والجنسالكلية والدرجة العلمية  الطلبة المقبولون في الدراسات العليا حسب )5.2( جدول
  2008/2009للعام الدراسي 

الدرجــــــــة

  

 الكليـــــــــة

 دكتــــــوراة ماجستيــــــر دبلــــــوم

لي
لك
 ا
وع

جم
لم
ا

 

ـى
نثـ

أ
ـر  

كـــ
ذ

ـى 
نثـ

أ
ـر 

كـــ
ذ

  

ـى
نثـ

أ
ـر 

كـــ
ذ

 

 33 0 0 16 17 00 اآلثار واالنثروبولوجياكلية 
 160 26 8 52 74 00 اآلدابكلية 
 102 0 0 3963 00 االقتصاد والعلوم االداريةكلية 
 296 10 0 16179 17 29 التربيةكلية 
 30 0 0 20 10 00 التربيه الرياضيةكلية 
 33 0 0 24 9 00 الحجاوي للهندسة التكنولوجيةكلية 
 168 34 9 87 38 00 الشريعة والدراسات اإلسالميةكلية 
 79 0 0 34 45 00 العلومكلية 
 44 0 0 32 12 00 القانونكلية 

ــة  ــومكليــ ــات وعلــ ــا المعلومــ تكنولوجيــ

 306 0 0 32 31 60 183 الحاسوب

 1251 70 17 436439 21277 المجمــــــوع الكلـــــــي
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050100150200250300350

كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

كلية اآلداب

كلية االقتصاد والعلوم االدارية

كلية التربية

كلية التربيه الرياضية

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

كلية العلوم

كلية القانون

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

أنثى

ذكـر

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

2008/2009  

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

  2008/2009للعام الدراسي 

الدرجــــــــة                        

  

 الكليـــــــــة

 دكتــــــوراة ماجستيــــــر دبلــــــوم

لي
لك
 ا
وع

جم
لم
ا

ـى
نثـ

أ
  

ذ
ـر
كـــ

ـى 
نثـ

أ
ـر  

كـــ
ذ

ـى 
نثـ

أ
ـر 

كـــ
ذ

 

 84 0 0 37 47 00 اآلثار واالنثروبولوجياكلية 
 659 107 48 262242 0 0 اآلدابكلية 
 367 0 0 142225 0 0 االقتصاد والعلوم االداريةكلية 
 1642 220 117 485377 165 278 التربيةكلية 
 87 0 0 52 35 0 0 التربيه الرياضيةكلية 
 88 0 0 76 12 0 0 الحجاوي للهندسة التكنولوجيةكلية 
 504 167 44 121172 0 0 الشريعة والدراسات اإلسالميةكلية 
 244 0 0 113131 0 0 العلومكلية 
 46 0 0 1927 0 0 الفنونكلية 
 111 0 0 76 35 0 0 القانونكلية 

ــة  ــومكليــ ــات وعلــ ــا المعلومــ تكنولوجيــ

 0 0 11098 275 819 الحاسوب
1302 

 5134 494 209 13811513 1097440 المجمــــــوع الكلـــــــي
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020040060080010001200140016001800

كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

كلية اآلداب

كلية االقتصاد والعلوم االدارية

كلية التربية

كلية التربيه الرياضية

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

كلية العلوم

كلية الفنون

كلية القانون

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

أنثى

ذكـر

  

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

2008/2009  

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

   2008/2009ي الدراس

الدرجــــــــة                        

  

 الكليـــــــــة

 دكتــــــوراة ماجستيــــــر دبلــــــوم

لي
لك
 ا
وع

جم
لم
ا

ـى
نثـ

أ
ـر  

كـــ
ذ

ـى 
نثـ

أ
ـر 

كـــ
ذ

ـى 
نثـ

أ
ـر 

كـــ
ذ

 

 14 0 0 7 7 00 اآلثار واالنثروبولوجياكلية 
 132 25 8 05148 0 اآلدابكلية 
 85 0 0 44 41 0 0 قتصاد والعلوم االداريةاالكلية 
 781 51 38 147 171 126 248  التربيةكلية 
 25 0 0 14 11 0 0 التربيه الرياضيةكلية 
 25 0 0 23 2 0 0 الحجاوي للهندسة التكنولوجيةكلية 
 120 27 9 42 42 0 0 الشريعة والدراسات اإلسالميةكلية 
 59 0 0 39 20 0 0 العلومكلية 

 21 0 0 11 10 0 0 كلية الفنون الحميلة
 15 0 0 9 6 0 0 القانونكلية 
تكنولوجيا المعلومات وعلومكلية 

 1124 0 0 17 24 270 813 الحاسوب

 2401 103 55 401 385 1061396 المجمــــــوع الكلـــــــي
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010020030040050060070080090010001100

كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

كلية اآلداب

كلية االقتصاد والعلوم االدارية

كلية التربية

كلية التربيه الرياضية

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

كلية العلوم

كلية الفنون الحميلة

كلية القانون

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

أنثى

ذكـر

  

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

2008/2009  

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

  2008/2009والدكتوراة في العام الدراسي 

 الخريجون المسجلون المقبولون
125151342401 

  :البرامج الجديدة

  :وهي على النحو اآلتي 2008/2009أنشئت عدة برامج في الدراسات العليا للعام الدراسي 

  برنامج ماجستير في القانون االداري -

 المسار الخاص/ برنامج نظم المعلومات الحاسوبية -

  تم تعديل تعليمات برنامجي الدكتوراة والماجستير: التعليمات

  رسائل الماجستير

  ).9.2(رسالة ماجستير موزعة على التخصصات المبينة في جدول ) 374(نوقشت 

  توراةرسائل الدك

  ).9.2(رسالة دكتوراة موزعة على التخصصات التالية المبينة في جدول ) 152( نوقشت 
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  2008/2009 رسائل الدكتوراة والماجستير التي نوقشت خالل العام الدراسي )9.2(جدول 

  حسب التخصص

  التخصص

األول 

2008/2009

الثاني 

2008/2009

الصيفي 

2008/2009

وع
جم

لم
ا

 

اة
ور

كت
د

ير 
ست

ج
ما

 

د
اة
ور

كت
ير 

ست
ج
ما

 

اة
ور

كت
د

ير 
ست

ج
ما

 

 0 0 0 0 0 0 0 آثار إسالمية
 5 2 0 1 0 2 0 إحصاء

 10 8 0 0 0 2 0 إدارة أعمال
 8 6 0 2 0 0 0 إدارة عامة

 13 0 0 5 5 3 0 اقتصاد
 16 5 3 0 0 6 2 اقتصاد ومصارف إسالمية

 58 6 13 8 8 15 8 اإلدارة التربوية
 14 1 2 2 2 5 2 اإلرشاد النفسي

 10 3 4 0 1 0 2 األصول التربوية 
 7 4 0 3 0 0 0 التربية البدنية 

 10 0 2 0 5 0 3 التفسير وعلوم القرآن
 4 0 0 0 4 0 0 الحديث الشريف وعلومه

 0 0 0 0 0 0 0 العلوم التطبيقية المتعلقة بعلم اآلثار
 13 2 1 0 3 5 2 القياس والتقويم
 8 4 0 1 0 3 0 المناهج التربوية

 0 0 0 0 0 0 0 انثروبولوجيا اجتماعية
تاريخ إسالمي وحضارة /تاريخ

 3 0 0 0 1 0 2 إسالمية

 4 0 0 0 1 0 3 تاريخ حديث ومعاصر/تاريخ
 4 0 0 1 0 3 0 تربية خاصة

 17 2 4 2 4 4 1 تربية في اإلسالم 
 11 2 0 3 0 6 0 تقانات حيوية

 0 0 0 0 0 0 0 االشراف التربوي
 0 0 0 0 0 0 0 ج تربية مهنيةمناه

 13 6 0 2 0 5 0 تقنيات التعليم
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 التخصص

األول 

2008/2009

الثاني 

2008/2009

الصيفي 

2008/2009
وع

جم
لم
ا

 

اة
ور

كت
د

ير 
ست

ج
ما

 

د
اة
ور

كت
ير 

ست
ج
ما

 

اة
ور

كت
د

ير 
ست

ج
ما

 

 12 6 0 4 0 2 0 رياضيات 
 3 0 0 2 0 1 0 علم اجتماع

 24 8 6 6 0 0 4 علم النفس التربوي
 9 4 0 3 0 2 0 والبيئة علوم األرض

 17 10 0 3 0 4 0 علوم الحركة/علوم الرياضة 
 6 2 0 0 0 4 0 علوم حياتية

 6 2 0 1 0 3 0 اقتصاد سياسي دولي/اسيةعلوم سي
 14 7 0 3 0 4 0 علوم مالية ومصرفية

 22 5 0 8 0 9 0 فقه
 6 3 0 2 0 1 0 فيزياء

 29 7 6 4 3 8 1 أدب ونقد /لغة عربية 
  15 3 0 6 0 6 0 أدب ونقد/ لغة انجليزية

 21 7 0 7 0 7 0 ترجمة / لغة انجليزية
 9 3 0 5 0 1 0 لغويات/ لغة انجليزية

 16 3 3 4 4 1 1 لغة ونحو/لغة عربية
 7 0 2 0 4 0 1 لغويات عربية تطبيقية

 12 7 0 2 0 3 0 محاسبة
 10 4 0 2 0 1 3 مناهج العلوم وأساليب تدريسها

مناهج الدراسات االجتماعية وأساليب 

 15 1 5 1 6 0 2 تدريسها

 0 0 0 0 0 0 0 مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها
اهج اللغة االنجليزية وأساليبمن

 11 1 4 0 2 3 1 تدريسها

 8 0 4 1 2 1 0مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها
 0 0 0 0 0 0 0 نقوش

 0 0 0 0 0 0 0 صيانة المصادر التراثية
 7 1 0 4 0 2 0 موسيقى
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 التخصص

األول 

2008/2009

الثاني 

2008/2009

الصيفي 

2008/2009
وع

جم
لم
ا

 

اة
ور

كت
د

ير 
ست

ج
ما

 

د
اة
ور

كت
ير 

ست
ج
ما

 

اة
ور

كت
د

ير 
ست

ج
ما

 

 14 2 0 7 0 5 0 فنون تشكيلية
 5 2 0 3 0 0 0 هندسة االتصاالت الالسلكية

 0 0 0 0 0 0 0 دسة األتمتة الصناعيةهن
 526 139 59 108 55 127 38  المجموع

  الجرايات

ــات       ــة المســتفيدين مــن مخصصــات الجراي ــغ عــدد الطلب ــة وبلغــت قيمــة    ) 228(بل طالبــا وطالب

  .دينارا) 53000(2009/2008 المبالغ التي تم صرفها لهم خالل العام الدراسي 

  امعةتطور اعداد الطلبة في الج: ثالثا

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

  2008/2009 – 76/77للسنوات من 

  المجموع الدكتوراة الماجستير الدبلوم البكالوريوس العام الجامعي

1976/1977  640 -  -  -  640  

1977/1978  1250 65 29 -  1344  

1978/1979 1943 124 59 -  2126  

1979/1980  3263 187 90 -  3540  

1980/1981  5153 322 202  -  5677  

1981/1982 7571 286 370  -  8227  

1982/1983  10015 187 305  -  10507  

1983/1984  11813 205 376  -  12394  

1984/1985 13069 227 461  -  13757  

1985/1986  12590 205 493  -  13288  

1986/1987 8959 136 948  -  10043  

1987/1988  9067 311 534  -  9912  

1988/1989  8396 288 605  -  9289  
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  المجموع الدكتوراة الماجستير الدبلوم البكالوريوس  العام الجامعي

1989/1990  7661 366 698  -  8725  

1990/1991 9926 350 697  -  10973  

1991/1992  11919 381 726  -  13026  

1992/1993  12613 272 811  -  13696  

1993/1994 13896 367 1026  -  15289  

1994/1995  14019 290 970  6  15285  

1995/1996  13884 430 1211  13  15538  

1996/1997 13025 345 1128  20  14518  

1997/1998  12471 339 1120  33  13963  

1998/1999 14124 296 1154  63  15637  

1999/2000 15535 250 1317  104  17206  

2000/2001  17478 333 1463  181  19455  

2001/2002 18797 446 1691  271  21205  

2002/2003 17450 666 1765  314  20195  

2003/2004  17628 814 1814  383  20639  

2004/2005 17726 616 1878  411  20631  

2005/2006  18622 806 2936  588  22952  

2006/2007  21330 741 2702  646  25419  

2007/2008 23819 1214 2808  768  28609  

2008/2009  25771 1537 2894 703 30905 
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  2008/2009 – 76/77أعداد طلبة البكالوريوس المسجلين للسنوات من ) 1.10.2(شكل 
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  2008/2009 – 76/77أعداد طلبة الدبلوم المسجلين للسنوات من ) 2.10.2(شكل 
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 – 76/77المسجلين للسنوات من ) كافة الدرجات العلمية(أعداد الطلبة ) 5.10.2(شكل 

2008/2009  

الدبلوم %5.0

البكالوريوس %83.4

الماجستير %9.4
الدآتوراة %2.3

  

  2008/2009النسب المئوية للطلبة المسجلين في جامعة اليرموك للعام ) 6.10.2(شكل 

  

  

  



 الجامعةطلبة 

 
43

  )2009–2000(والكلية للسنوات  تطور اعداد الخريجين حسب الدرجة العلمية)  11.2(جدول 

20  الكليـــــــة/ الدرجــــة 
00

/
20

01
 

20
01

/
20

02
 

20
02

/
20

03
 

20
03

/
20

04
 

20
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/
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/
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20
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/
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/2

00
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20
08

/
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09
 

282238174143393241414141359340034315  درجــــــة البكالوريوس
 427 401 347 613 357 234 603 434 373  كليـــــــة العلــــــــوم

 903 832 806 929 929 980 813 842 679  كليـــــــة اآلداب

كليـــــــة االقتصاد والعلوم 

  االدارية
368 657 823 714 657 657 498 566 714 

 876 845 755 975 975 10591100981 832  كليـــــــة التربيــــــة

كليـــــــة الحجاوي للهندسة

  جيةالتكنولو
106 146 198 187 254 254 224 232 217 

كليـــــــة الشريعة 

  سالميةوالدراسات اإل
285 283 218 163 276 276 224 267 261 

 173 167 138 108 108 81 72 95 58 كليـــــــة التربيــــة الرياضيـــــة

 108 91 113 123 123 156 201 194 121  كليـــــــة القانــــــــــون

 123 102 84 156 156 115 115 107  -  ليـــــــة الفنون الجميلــــــــةك

كليـــــــة تكنولوجيا 

المعلومات وعلوم 

  الحاسوب

-  -  -  321 279 23 317 386 398 

كليـــــــة اآلثار 

  واألنثروبولوجيـــــــا
-  -  -  -  27  27 87 114 115 

 11291457 683 657  374 549 329 222 142  درجــــــة الدبلـــــــــوم

 374 242 255 326 374 549 329 222 142  كليـــــــة التربيــــــة
تكنولوجيا المعلومات 

  واإلتصاالت
-  -  -  -  -  331 428 887 1083 

 786 772 739 829  794 568 544 450 319  درجــــــة الماجستيــــــر
 59 37 39 39  23 37 32 37 33  كليـــــــة العلــــــــوم

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

  اإلدارية
20  34  47  51  68  91 75 72 85 



  2008/2009التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

  
44

20  الكليـــــــة/ الدرجــــة 
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 318 344 353 306 224 231 258 215 165  كليـــــــة التربيــــــة
كليـــــــة الحجاوي للهندسة 

  التكنولوجية
-  -  -  39  244 97 37 37 25 

ــــــة الشريعة كليـ

  سالميةوالدراسات اإل
16  39  33  39  49  55 56 55 84 

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

 21 17 6 -  - - - - - الفنــون الجميلــةكليـــــــة 
ا كليـــــــة تكنولوجي

المعلومات وعلوم 

  الحاسوب

-  -  22  29  30  32 34 27 41 

كليـــــــة اآلثار 

  واألنثروبولوجيـــــــا
22  34  43  31  33  32 18 26 14 

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

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

  سالميةوالدراسات اإل
-  -  -  -  11  15 21 25 36 

329145055050512053785711509660326716  المجمـــــــوع
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  )2009 -  2000(أعداد خريجي درجة البكالوريوس للسنوات من ) 1.11.2(شكل 
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  )2009 – 2000(للسنوات من  أعداد خريجي درجة الدبلوم) 2.11.2(شكل 

  



  2008/2009التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

  
46

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

19
99

/2
00

0

20
00

/2
00

1

20
01

/2
00

2

20
02

/2
00

3

20
03

/2
00

4

20
04

/2
00

5

20
05

/2
00

6

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
08

/2
00

9

  

  )2009 – 2000(أعداد خريجي درجة الماجستير للسنوات من ) 3.11.2(شكل 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

19
99

/2
00

0

20
00

/2
00

1

20
01

/2
00

2

20
02

/2
00

3

20
03

/2
00

4

20
04

/2
00

5

20
05

/2
00

6

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
08

/2
00

9
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  )2009 – 2000(أعداد الخريجين لجميع الدرجات العلمية للسنوات من ) 5.11.2(شكل 

  

البكالوريوس %64

الماجستير %12

الدبلوم %22

الدكتوراة %2

  

 2008/2009النسب المئوية للطلبة الخريجين من جامعة اليرموك للعام ) 6.11.2(شكل 
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  الثالثالباب 

   الهيئة التدريسية
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51

  في الجامعة ةالهيئة التدريسي

سعت الجامعة منذ نشأتها إلـى تـوفير جهـاز أكـاديمي متميـز ومؤهـل فـي مختلـف الحقـول والتخصصـات،           

ـا فـي         :االول: ولتحقيق هذا الهدف فقد عملت على مسـارين  اسـتقطاب الكفـاءات مـن الـداخل والخـارج لتعيينه

والثاني ايفاد اعداد كبيرة من المبعوثين الذين يتم انتقاؤهم بعناية من الطلبة المتميـزين ضـمن اسـس    الجامعة، 

تنافسية عالية، للحصول على درجات علمية في مختلف التخصصات ليكونوا رافـدا متجـددا للجهـاز التدريسـي     

عضوًا معظمهم مـن  ) 51(معة وقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في السنة األولى لتأسيس الجا. في الجامعة

معظمهـم   2008/2009في عـام  ) 749(عاما بعد عام حتى بلغ عددهم  هموتزايد عددجنسيات غير أردنية، 

من حملة الجنسية األردنية، حيث تضاءلت نسبة غيـر االردنيـين الـى حـد كبيـر نظـرا لوجـود الكفـاءات االردنيـة          

، وتبـين الجـداول التاليـة    من جهـة أخـرى   ن المبعوثين سنويامن جهة، وسياسة الجامعة في إيفاد أعداد كبيرة م

  .اعداد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بتوزيعاتهم المختلفة

  أعداد أعضاء هيئة التدريس: أوال

من مختلف الرتب األكاديمية مـوزعين  ) 749(أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة  مجموعبلغ 

  :ختلفة، على النحو اآلتيعلى وحدات الجامعة االكاديمية الم

  أعضاء هيئة التدريس حسب الوحدة التنظيمية والرتبة االكاديمية: )1.3(جدول 

 استاذ  الكلية
استاذ 

 مشارك
استاذ 

 مساعد
 مدرس

محاضر 

 متفرغ
مساعد 

تدريس
المجموع

 157 29 1 4 25 43 55  كلية العلوم
 121 1 3 16 21 21 59  كلية االداب

 59 0 0 17 7 15 20 م االداريةكلية االقتصاد والعلو
 44 0 0 4 9 27 4 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 90 3 0 14 16 31 26  كلية التربية
 57 1 0 3 22 14 17 كلية الشريعة والدراسات االسالمية

 30 2 0 4 4 12 8 كلية التربية الرياضية
 24 0 0 1 11 8 4  كلية القانون

 45 5 0 15 14 8 3  كلية الفنون الجميلة
 39 8 1 4 9 11 6 كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم

  الحاسوب
3 3 13 17 0 2 38 

 18 2 1 4 5 3 3  كلية االعالم
 27 0 3 20 3 1 0  مركز اللغات

 749 53 9 123 159 197 208  المجموع
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وم  %21.0 آلية العل

آلية االداب  %16.2

ة   آلية االقتصاد والعلوم االداري
7.9%

آلية الحجاوي للهندسة  
التكنولوجية  %5.9

آلية التربية  %12.0

آلية الشريعة والدراسات  
االسالمية  %7.6

آلية التربية الرياضية  %4.0

آلية القانون  %3.2

ة  %6.0 آلية الفنون الجميل

آلية اآلثار واالنثروبولوجيا  
5.2%

وم   آلية تكنولوجيا المعلومات وعل
الحاسوب %5.1

آلية االعالم  %2.4
ات %3.6 مرآز اللغ

  

 وحدات األكاديمية في الجامعةتوزيع أعضاء هيئة التدريس على ال: )1.1.3(شكل 
  

أستاذ %28

أستاذ مشارك %26

أستاذ مساعد %21

مدرس  %16

محاضر متفرغ %1

مساعد تدريس  %7

  

  النسب المئوية ألعداد أعضاء الهيئة التدريسية حسب رتبهم األكاديمية: )2.1.3(شكل 
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  أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة االكاديمية والجنسية: )2.3(جدول 

 استاذ ةالجنسي
استاذ

 مشارك
استاذ

 مساعد
 مدرس

محاضر 

 متفرغ
مساعد 

 تدريس
 المجموع

 732 53 5 122 157 195 200  اردنى
 8 0 0 10 0 7 عراقى
 1 0 0 1 0 0 0 لبنانى

 8 0 4 0 1 2 1 مصرى

 749 53 9 123 159 197 208 المجموع

  أعضاء هيئة التدريس حسب الجنس: )3.3(جدول 

 المجموع نثىأ ذكر الكلية
 157 22 135  كلية العلوم
 121 20 101  كلية االداب

 59 10 49 االداريةكلية االقتصاد والعلوم
 44 2 42 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 90 12 78  كلية التربية
 57 6 51 كلية الشريعة والدراسات االسالمية

 30 5 25 كلية التربية الرياضية
 24 4 20  كلية القانون

 45 10 35 كلية الفنون الجميلة
 39 3 36 كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

 38 11 27 لوجيا المعلومات وعلوم الحاسوبكلية تكنو
 18 1 17  العالماكلية 

 27 13 14  مركز اللغات

 749 119 630  المجموع
%84  النسبة المؤية  16%  100%  
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  توزيع أعضاء هيئة التدريس على الوحدات األكاديمية حسب الجنس: )1.3.3(شكل 

  

ذآر %84

انثى %16

  

  يئة التدريسية الذكور واألناثالنسب المئوية ألعداد أعضاء اله: )2.3.3(شكل 
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  االجازة واالعارة واالنتداب: ثانيا

عضـوا  ) 138(بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا علـى إجـازة أو إعـارة أو انتـداب     

  .2008/2009خالل العام الجامعي %) 18(بنسبة 

  

اب حسب الحاصلون على إجازة تفرغ علمي أو بدون راتب أو إعارة أو انتد: )4.3(جدول 

  الوحدة االكاديمية

  الكلية
تفرغ

 علمي
بدون 

 راتب
 المجموع انتداب إعارة

 30 4 2 6 18  كلية العلوم
 25 1 1 5 18  كلية االداب

 16 0 2 7 7 كلية االقتصاد والعلوم االدارية
 11 0 1 4 6 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 22 0 0 11 11  كلية التربية
 10 0 1 2 7 راسات االسالميةكلية الشريعة والد

 5 0 0 1 4 كلية التربية الرياضية
 4 0 0 1 3  كلية القانون

 7 0 0 3 4 كلية الفنون الجميلة
 3 0 2 0 1 كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

 4 1 0 2 1 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
 0 0 0 0 0  العالماكلية 

 1 0 0 1 0  مركز اللغات

 138 6 9 43 80  موعالمج

- 76/77( تطور عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لالعوام الدراسية: )5.3(جدول

2008/2009(  

  استاذ  المجموع العام الجامعي
استاذ

  مشارك

استاذ

  مساعد
  مدرس

محاضر 

  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  
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  استاذ  المجموع العام الجامعي
استاذ

  مشارك

استاذ

  مساعد
  مدرس

محاضر 

  متفرغ

مساعد 

  تدريس

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  

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  

2006/2007  772 211 202 178 119  0  62  

2007/2008  760 203 202 108 127  62  58  

2008/2009  749 208 197 159 123 9 53 
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  )2008/2009-76/77(عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لألعوام الدراسية : )5.3(شكل 

  اء هيئة التدريس ومساعدي التدريستوزيع أعض: )6.3(جدول 

  حسب الكليات والدرجات العلمية

  الكلية

  المؤهل العلمي

  المجموع
 ماجستير ةدكتورا

 دبلوم

 عالي
 بكالوريس

 157 5 0 28 124  كلية العلوم
 121 1 0 15 105  كلية االداب

 59 0 0 17 42 كلية االقتصاد والعلوم االدارية
 44 0 0 4 40 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 90 0 0 16 74  كلية التربية
 57 1 0 3 53 كلية الشريعة والدراسات االسالمية

 30 1 0 5 24  كلية التربية الرياضية
 24 0 0 1 23  كلية القانون

 45 2 1 17 25  كلية الفنون الجميلة
 39 0 0 12 27 كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

 38 0 1 18 19 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
 18 1 0 5 12  العالماكلية 

 27 0 0 23 4  مركز اللغات

 749 11 2 164 572  المجموع
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ماجستير %21.9

دكتوراة %76.4

دبلوم %0.3

بكالوريوس %1.5

  

  حسب الدرجة العلمية ريستوزيع أعضاء هيئة التدريس ومساعدي التد: )6.3(شكل 

  الترقيات العلمية: ثالثا

عضـوا مـوزعين علـى النحـو المبـين      ) 30(الذين تمـت تـرقيتهم    بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس

  ):7.3(في الجدول 

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

 العدد الكلية

  8 كلية العلوم

  4 كلية اآلداب

  4 لية االقتصاد والعلوم االداريةك

  2 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

  6 كلية التربية

  1 كلية الشريعة والدراسات االسالمية

  2 كلية القانون

  1 كلية التربية الرياضية

  1 كلية اآلثار واألنثروبولوجيا

  1 كلية االعالم

  30 المجموع
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  التعيينات: رابعا

ــي الجامعــة    ــين فــي         ) 81(عــين ف ــات وعلــى النحــو المب ــي مختلــف الكلي عضــو هيئــة تــدريس ف

  ):8.3(الجدول 

  2008/2009أعضاء هيئة التدريس المعينين في الجامعة للعام الجامعي : )8.3(جدول 

 العدد الكلية

 13 كلية العلوم

 18 كلية االداب

 9 كلية االقتصاد والعلوم االدارية
 4 يةكلية الحجاوي للهندسة التكنولوج

 4 كلية التربية
 4 كلية الشريعة والدراسات االسالمية

 1 كلية القانون 
 10 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 6 كلية اآلثار واالنثروبولوجيا
 4 كلية الفنون الجميلة

 4 كلية االعالم
 4 مركز اللغات

 81  المجموع

  البعثات :خامسًا

ــأمين حاجتهــ الجامعــة تســعى  ــاد       لت ــز علــى إيف ــة التدريســية مــن خــالل التركي ا مــن أعضــاء الهيئ

مبعوثين للحصول على المؤهالت الجامعيـة فـي التخصصـات التـي تحتاجهـا الجامعـة ويـتم اختيـارهم         

 31/8/2009ويبلغ عدد المبعوثين الذين هم على رأس بعثـاتهم حتـى    ،وفق معايير وأسس تنافسية

مـوزعين علـى الوحـدات األكاديميـة      2008/2009وا فـي عـام   مبعوثًا بما في ذلـك الـذين أوفـد   ) 57(

  :اآلتي المبينة في الجدول
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المبعوثون للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة موزعين حسب التخصص : )9.3(جدول 

  31/8/2009حتى 

  الكلية
  التخصص

  الدرجة العلمية
    الجهة الممولةالمجموع

  دكتوراةماجستير

ن
نو
قا
ال

  

  الحكومة اليونانية  1  1 - بحري أو تامين/التجاريالقانون

المنح متقاسمة التكاليف   1  1 - القانون الدولي الخاص

  مع الحكومة الفرنسية

ال تتحمل جامعة اليرموك   1  1 - القانون اإلداري

  أية نفقات

ن 
نو
لف
ا

لة
مي

ج
ال

  

  جامعة اليرموك  1  - 1 الرسوم المتحركة بالكمبيوتر

  جامعة اليرموك  1  1 - يمسيكولوجية التصم

ت 
سا

را
د
وال

ة 
يع
شر

ال

ية
الم

س
إل
ا

  

  جامعة اليرموك  1  1 - الفقه وأصوله

  جامعة اليرموك  1  1 - التربية اإلسالمية

ية
ج
لو
نو
تك
 ال

سة
د
هن
لل
ي 

او
ج
ح
ال

  

الكترونيات/هندسة القوى الكهربائية

  القوى وقيادة اآلالت

  جامعة اليرموك  1  1 -

  جامعة اليرموك  1  1 - هندسة االتصاالت السلكية

 جامعة اليرموك  1  1 - هندسة االتصاالت
 جامعة اليرموك  1  1 - شبكات االتصاالت
 جامعة اليرموك  1  1 - النظم الموزعة

 جامعة اليرموك  7  7 - هندسة الحاسبات
 جامعة اليرموك  1  1 - شبكات الكمبيوتر/هندسة حاسوب

Microsensors & Systems- 1  1  ل جامعة اليرموك ال تتحم

  أية نفقات

  التربية

 جامعة اليرموك  1  1 - مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها
 جامعة اليرموك  1  1 - الطفولة المبكرة
 جامعة اليرموك  1  1 - تربية الطفولة

االقتصاد 

والعلوم 

  اإلدارية

 جامعة اليرموك  1  1 - العلوم المالية والمصرفية
 جامعة اليرموك  1  1 - وعملياتإنتاج/إدارة األعمال

    1  1 - إدارة الموارد البشرية
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  الكلية
  التخصص

  الدرجة العلمية
    الجهة الممولةالمجموع

  دكتوراةماجستير

  اآلداب

جامعة اليرموك ماعدا   1  1 - تحليل الخطاب/لغويات

  الرسوم الجامعية

جامعة اليرموك ماعدا   1  1 - اسلوبية/األدب

  الرسوم الجامعية

  جامعة اليرموك  1  1 - لغويات اجتماعية

  جامعة اليرموك  1  1 - النقد األدبي

جامعة اليرموك ماعدا   1  1 - نظم المعلومات الجغرافية

  الرسوم الجامعية

  العلوم

جامعة اليرموك ماعدا   1  1 - العلوم الحياتية

  الرسوم الجامعية

جامعة اليرموك ماعدا   1  1 - معادالت الفروق/رياضيات تطبيقية

  الرسوم الجامعية

رموك ماعدا جامعة الي  1  1 - الفيزياء الطبية

  الرسوم الجامعية

يا
ج
لو
بو
رو

نث
أل
وا
ر 
ثا
آل
ا

  

  جامعة اليرموك  1  1 - توثيق اآلثار

  جامعة اليرموك  1  1 - العلوم التطبيقية في اآلثار

  جامعة اليرموك  1  1 - األنثروبولوجيا العضوية

المنح المتقاسمة التكاليف   2  2 - صيانة التراث الحضاري

  مع الحكومة الفرنسية

المنح متقاسمة التكاليف   1  1 - ديم المواقع األثريةتق

  مع الحكومة الفرنسية

  جامعة اليرموك  1  1 - السياحة

 +الحكومة الفرنسية   1  1 - التنمية السياحية اإلقليمية
  جامعة اليرموك

  جامعة اليرموك  1  1 - إدارة المصادر التراثية

م 
لو
وع

ت 
ما
لو
مع

 ال
يا
ج
لو
نو
تك

ب
سو

حا
ال

  

  جامعة اليرموك  1  1 - الحواسيبسرية وأمن

اختبار/نظم المعلومات الحاسوبية

  البرمجيات

  جامعة اليرموك  1  1 -

  جامعة اليرموك  1  1 - تصميم الحوسبة الموزعة

  جامعة اليرموك  3  3 - ضمان جودة فحص البرمجيات

  جامعة اليرموك  1  1 - شبكات الحاسوب

Decision support- 1  1  موكجامعة الير  

 جامعة اليرموك  2  - 2 الصحافة  اإلعالم

 جامعة اليرموك  2  - 2 إذاعة وتلفزيون
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  الكلية
  التخصص

  الدرجة العلمية
    الجهة الممولةالمجموع

  دكتوراةماجستير

التربية 

 الرياضية
  جامعة اليرموك  1  1  -   فسيولوجيا النشاط البدني

    57  52  5  المجموع الكلي

 للحصـول علـى درجـة الـدكتوراه فـي الجامعـات األمريكيـة فـي         ًامبعوث) 13(كما أوفدت الجامعة 

   :موزعين على الوحدات األكاديمية المبينة في الجدول اآلتي 2008/2009امعي العام الج

  موزعون حسب التخصصات 2008/2009المبعوثون في العام الجامعي : )10.3(جدول 

 العدد التخصص  الكلية

  )ةدكتورا(

  الجهة الممولة

  العلوم
 الفيزياء الطبية

  رياضيات

1  
1  

 ةجامعة اليرموك ما عدا الرسوم الجامعي

تكنولوجيا المعلومات 

  وعلوم الحاسوب

 جامعة اليرموك ما عدا الرسوم الجامعية 2 جودة البرمجيات

  جامعة اليرموك 1 شبكات الحاسوب

Decision Support 1 جامعة اليرموك  

  جامعة اليرموك 1 فسيولوجيا النشاط البدني  التربية الرياضية

  الصحافة
 الصحافة

  اذاغة وتلفزبون

2  
2  

  ة اليرموكجامع

  التربية
 الطفولة المبكرة

  تربية الطفولة

1  
1  

  جامعة اليرموك

   13  المجموع     
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ــاتهم       ــذين علـــى رأس بعثـ ــق بتوزيـــع المبعـــوثين الـ ــا يتعلـ ــا فيمـ حســـب بلـــد اإليفـــاد حتـــى     ،أمـ

  : فهو على النحو اآلتي 31/8/2009

  العـــدد  البلـد

  35 الواليات المتحدة األمريكية

  4 بريطانيا

  4 رنساف

  2 األردن

  3 ألمانيا

  1 إسبانيا

  1 تركيا

  1 هولندا

  1 اليونان

  3 كندا

  2 استراليا

  57 المجموع

طالبـــًا وطالبـــة فـــي ) 8(باســـتكمال إجـــراءات ترشـــيح  2008/2009فـــي عـــام  الجامعـــة تقامـــو

   :مختلف التخصصات موزعين على الوحدات األكاديمية المبينة في الجدول اآلتي

الدرجة  التخصص الكلية

 العلمية
 المجموع

  اآلداب

  1 ةالدكتورا  )بريطاني وأمريكي(النثر ما بعد الحداثة

  1 ةالدكتورا  المسرح اإلنجليزي في القرن التاسع عشر/أدب

  1 ةالدكتورا  )بريطاني وأمريكي(شعر حديث ومعاصر

  1 ةالدكتورا  األدب اإلنجليزي من البدايات وحتى عصر النهضة

  والعلوم اإلدارية قتصاداال

  1 الماجستير المحاسبة

  1 ةالدكتورا العلوم المالية والمصرفية

  1 ةالدكتورا االقتصاد المالي

  1 الماجستير النظم المضمنة الحجاوي للهندسة التكنولوجية

  8    المجموع
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  الباب الرابع

   العاملون في الجامعة
  من غري أعضاء هيئة التدريس
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 من غير أعضاء هيئة التدريس العاملون في الجامعة

 
67

  العاملون في الجامعة من غري أعضاء هيئة التدريس

تــولي الجامعــة عنايــة خاصــة فيمــا يتعلــق بتــوفير الكــوادر البشــرية المؤهلــة مــن العــاملين ســواء  

ئهم بدقـة بعـد إخضـاعهم المتحانـات     بتعيين األفراد المؤهلين من أصـحاب الكفـاءات الـذين يـتم انتقـا     

ومقابالت خاصة، او بالتدريب والتاهيل عن طريق عقد الدورات والندوات المتخصصة ليبقـوا علـى   

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

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

  أعداد العاملين في الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس

ــة التــدريس       ــغ عــدد العــاملين مــن غيــر أعضــاء هيئ عــامال يعملــون فــي الوحــدات   )  1527(بل

التنظيمية المختلفة والجداول التالية تبين توزيعاتهم المختلفة سـواء مـن حيـث الجهـة التـي يعملـون       

  .عملهم او الفئة التي ينتمون اليها بها او طبيعة

أعداد العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس موزعين على مجموعات حسب : )1.4(جدول 

  طبيعة الوظائف

  العدد طبيعة الوظائف

مهندســو المختبــرات، فنيــو  (مجموعــة الوظــائف المســاندة للعمليــة التدريســية

  171 )الخ.... المختبرات 

  115 )الصيانة واإلنتاج والدائرة الهندسية(دسية والحرفيةمجموعة الوظائف الهن

  151 )المدرسة النموذجية( مجموعة الوظائف التعليمية 

  54 مجموعة وظائف األمن الجامعي

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

لين مــن غيــر الفئــات  وتشــمل بــاقي العــام(مجموعــة الوظــائف اإلداريــة والفنيــة

  693 )المذكورة أعاله

  1527  المجمــــــــــــــوع
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11%

8%

10%

4%

45%

22%

مجموعة الوظائف المساندة للعملية التدريسية مجموعة الوظائف الهندسية والحرفية

مجموعة الوظائف التعليمية مجموعة وظائف األمن الجامعي

مجموعة الوظائف الخدمية مجموعة الوظائف اإلدارية والفنية

  

  .العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس موزعون حسب طبيعة الوظائف: )4.1(شكل 

  

  .العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس حسب صفة التعيين: )2.4(جدول 

  العدد  صفة التعيين

  805  المصنفون

  347  المقطوع

  110  قودالع

  265  المستخدمون

  1527  المجموع
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المستخدمون %17.4

المصنفون %52.7

المقطوع %22.7

العقود %7.2

  

  .العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس حسب صفة التعيين: )4.2(شكل 

  توزيع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس حسب صفة التعيين

مستخدما، ) 265(اذا استثنينا فئة المستخدمين ممن يعملون بالمياومة، والذين يبلغ عددهم 

مصـنفا  (عـامال فـي الخدمـة    ) 1262(عاملين في الجامعة من غير أعضـاء هيئـة التـدريس    يبلغ عدد ال

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

العاملون في الجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس حسب الوحدة والدرجة والفئة : )3.4(جدول 

 2008/2009معي للعام الجا

  الوحدة) / الفئة(الدرجة 

  )المقطوع(الفئات    )والعقود المصنفون(الدرجات 

وع
جم

لم
ا

لى  
أو

ية  
ان
ث

  

ثة
ال
ث

عة  
اب
ر

سة  
ام
خ

سة 
اد
س

  

لى
أو

ية  
ان
ث

  

ثة
ال
ث

عة  
اب
ر

  

  6    1    1       1 2 1  اتحاد الجامعات العربية

  51    1       1 17 18 13 1  الدائرة المالية

  15    1  1  2 0 0 3 3 2 3  الدائرة الهندسية

 151  1  2  1       87 36 19 5  المدرسة النموذجية

  7  1  1       1 3 1 0 0  المركز األردني للتصميم

  54    6 41  1     2 3 1 0  دائرة األمن الجامعي

  83 14 17 12  9   5 12 6 6 2  دائرة اإلنتاج والصيانة والتدريب

  4             1 1 1 1  دائرة التنمية والتخطيط
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  الوحدة) / الفئة(الدرجة 

  )المقطوع(الفئات    )والعقود المصنفون(الدرجات 
ع
مو

ج
لم
ا

لى  
أو

ية  
ان
ث

  

ثة
ال
ث

عة  
اب
ر

سة  
ام
خ

سة 
اد
س

  

لى
أو

ية  
ان
ث

  

ثة
ال
ث

عة  
اب
ر

  

 141  3 69 30  14     9 7 7 2  دائرة الخدمات العامة

  6    0       0 0 3 1 2  دائرة الرقابة اإلدارية والمالية

  5    0       0 1 2 1 1  دائرة الشؤون القانونية

  6    1       0 1 2 1 1  دائرة العطاءات

  32  2  6  3     2 2 5 9 3  دائرة العالقات العامة

  37    5  3     1 8 8 12 0  دائرة اللوازم

  40    3  3     6 9 8 8 3  ئرة الموارد البشريةدا

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

  28  2  4  1  1   5 5 7 2 1  دائرة رئاسة الجامعة

  43    0  1   1 3 7 3 22 6  دائرة القبول والتسجيل

  77    1 16  1   1 25 10 20 3  دائرة المكتبة

صندوق االستثمار لجامعة 

  اليرموك
0  1  0  1  0      0  1    3  

  66    4  6     1 14 17 18 6  عمادة شؤون الطلبة

عمادة البحث العلمي والدراسات 

  العليا
1  10 9  4  2  1   0  2    29  

  15    1  1     4 4 4 1    كلية اإلعالم

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

  18    1  1     1 8 3 4   كلية التربية

  27  1  5  1     1 2 10 7    كلية التربية الرياضية

كلية الحجاوي للهندسة 

  التكنولوجية
  7  12 13 2      2  1    37  

كلية الشريعة والدراسات 

  اإلسالمية
  0  4  8  0      3  0    15  

  18    1  2     0 10 3 2    كلية الفنون الجميلة

  10      2     1 2 3 1 1  كلية القانون

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم 

  الحاسوب
  2  5  19 6      3      35  

  22      2     5 6 3 6    ة اآلدابكلي
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  الوحدة) / الفئة(الدرجة 

  )المقطوع(الفئات    )والعقود المصنفون(الدرجات 
ع
مو

ج
لم
ا

لى  
أو

ية  
ان
ث

  

ثة
ال
ث

عة  
اب
ر

سة  
ام
خ

سة 
اد
س

  

لى
أو

ية  
ان
ث

  

ثة
ال
ث

عة  
اب
ر

  

  19    2  2     2 3 4 6    كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية

  58    3  6  1   4 9 15 12 8  كلية العلوم

  52    1  1     8 24 11 7    مركز الحاسب والمعلومات

  5    1  1     1   1 1    مركز اللغات

مركز الملكة رانيا للدراسات 

  األردنية
3  1  5  1          1    11  

  3    1         1     1  والسمعمركز النطق 

مركز تطوير أداء أعضاء الهيئة 

  التدريسية
  1  1  1              3  

  1           1         مركز دراسات الالجئين والنازحين

مركز العلوم الفيزيائية النظرية

  والتطبيقية
      1              1  

 1262  14714525  30  3  22324232666 55  المجموع
 

   )265(دمين في الجامعة البالغ عددهم ال تشمل هذه االعداد المستخ* 

سادسة %0.3

أولى %6.0

ثانية %24.4

ثالثة %26.4

رابعة %35.6

خامسة %7.2

  

  .توزيع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس حسب الدرجة: )1.3.4(شكل 
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  .طلب عمل لمختلف الوحدات في الجامعة) 2000(قدم  :طلبات العمل 

  .موظفا إداريا وفنيا في وحدات الجامعة المختلفة) 90(تم تعيين : التعــــــــيين 

 .موظفا في وحدات الجامعة المختلفة) 285(تم ترفيع : الترفيعــــات 

 .موظفا) 136(تم قبول استقالة وانتهاء خدمة : االستقــاالت 

 .موظفا بين وحدات الجامعة المختلفة) 78(تم نقل : ــــــلـالنقـــ 

  .موظفا زيادة سنوية) 928(تم منح : الزيادات السنوية 
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020406080100120140160

اتحاد الجامعات العربية

الدائرة المالية

الدائرة الهندسية

المدرسة النموذجية

المركز األردني للتصميم

دائرة األمن الجامعي

دائرة اإلنتاج والصيانة والتدريب

دائرة التنمية والتخطيط

دائرة الخدمات العامة

دائرة الرقابة اإلدارية والمالية

دائرة الشؤون القانونية

دائرة العطاءات

دائرة العالقات العامة

دائرة اللوازم

دائرة الموارد البشرية

دائرة أمانة سر المجالس

دائرة رئاسة الجامعة

دائرة القبول والتسجيل

دائرة المكتبة

صندوق االستثمار لجامعة اليرموك

عمادة شؤون الطلبة

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

كلية اإلعالم

كلية اآلثار واإلنثروبولوجيا

كلية التربية

كلية التربية الرياضية

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

كلية الفنون الجميلة

كلية القانون

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

كلية اآلداب

كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية

كلية العلوم

مركز الحاسب والمعلومات

مركز اللغات

مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية

مركز النطق والسمع

مركز تطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية

مركز دراسات الالجئين والنازحين

مركز العلوم الفيزيائية النظرية والتطبيقية

العدد

  

للعام  حسب الوحدة امعة من غير أعضاء هيئة التدريسأعداد العاملين في الج): 2.3.4(شكل 

 2008/2009الجامعي 
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  الباب الخامس

 البحث العلمي والنشر
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  البحث العلمي والنشر

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

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

لعمـادة بتقـديم التمويـل الـالزم لمشـروعات البحـوث العلميـة فـي         ، وتعنـى هـذه ا  1977العليا في عام 

كافة المجاالت المعرفية وتنمية البنية التحتية للنهوض برسالة الجامعة في هـذا االطـار، ورفـع سـوية     

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

بالغ مالية لتضمن تنفيـذ السياسـات الكفيلـة بتحقيـق األهـداف      وتخصص الجامعة في موازنتها م

ــا العــاملين فــي المشــروعات         ــة الدراســات العلي المرجــوة مــن دعــم المشــروعات العلميــة، ودعــم طلب

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

  .العلمية لتكون وعاًء للمعرفة

ــى صــعيد  ــة   فعل ــام الجــامعي  ل دعــم المشــروعات العلمي ــم دعــم     ،2008/2009لع ) 67(فقــد ت

كمـا أن  مائه وتسـعة وثالثـين الفـًا وتسـعمائه وخمسـة وتسـعين دينـارًا         ) 139,995(مشروعا بمبلغ 

صـــندوق دعـــم البحـــث العلمـــي بقيمـــة مـــن  مشـــروعًاحـــد عشـــر ألالجامعـــة قـــد حصـــلت علـــى دعـــم 

ــه وخمســ  ) 1,415,210( ــون واربعمائ ــانير ودعــم لمشــروع مــن       ملي ــان وعشــرة دن ــًا ومئت ة عشــر الف

ــغ    ــار ودعــم لمشــروع مــن مركــز      ) 12,000(مؤسســة عبدالحميــد شــومان بمبل اثنــي عشــر الــف دين

ــغ    ســتة آالف دينــار ودعــم لمشــروعين مــن المجلــس االعلــى     ) 6,000(تطــوير الباديــة االردنيــة بمبل

تسعين الف دينار ودعم لمشروع من صـندوق دعـم االبحـاث     )90,000(للعلوم والتكنولوجيا بمبلغ 

ســبعين الــف ومائــه وثالثــين دينــارًا ودعــم لمشــروع مــن الشــركة   ) 70,130(للشــرق االوســط بمبلــغ 

ــغ    عشــرة آالف دينــار ودعــم لعشــرة  مشــاريع مــن االتحــاد     ) 10,000(االردنيــة النتــاج األدويــة بمبل

بعـة وثمـانين   ائـه وثالثـة وخمسـين الفـًا وخمسـمائه وار     مليـون وثالثم ) 1,353,584(االوروبي بمبلغ 

حفريات من اليونسكو واركنسـو وجامعـة اليـدن الهولنديـة، والسـوربون فرنسـا        ودعم  لسبع. دينارًا

  .ستة وخمسين الفًا وثمانية وسبعين دينارًا (56,078)بمبلغ 

تواصل مسيرتها فـي   النشر العلمي فإن عمادة البحث العلمي والدراسات العلياعلى صعيد أما 

 سـتة ) 6(، وسـاهمت فـي نفقـات نشـر     كتابـان ) 2(دعمه وتعضيده، فقد نشرت خالل العام المـذكور  

التدريسـية خـالل هـذا العـام      الهيئـة بحوث قبلت للنشر في مجالت علمية عالمية، وقـد نشـر أعضـاء    

تصــدرها  فــي مختلــف التخصصــات، فضــًال عمــا نشــر فــي مجلــة أبحــاث اليرمــوك التــي    ًابحثــ) 200(

العلــوم اإلنســـانية واإلجتماعيــة، والعلــوم األساســـية والهندســية، والمجلـــة     : الجامعــة فــي سلســـلتين  

المجلـة األردنيـة للرياضـيات واإلحصـاء     و األردنية في العلوم التربوية، والمجلة األردنية فـي الكيميـاء  

وقـد  . لـة األردنيـة للفيزيـاء   والمجلة األردنية للفنون والمجلة األردنيـة للغـات الحديثـة وآدابهـا والمج    
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عــددًا، وبلــغ عــدد البحــوث المقدمــة إلــى المجــالت العلميــة المــذكورة  ) 21(بلغــت األعــداد الصــادرة 

  .بحثا) 158(بحثا وقبل للنشر فيها ) 505(

  2008/2009البحث العلمي في جامعة اليرموك للعام الجامعي : أوال

مشـــروعا بـــدعم مقـــداره ) 67(معـــة بلـــغ عـــدد مشـــروعات البحـــث العلمـــي المدعومـــة مـــن الجا  .1

وتوضـح الجـداول   . دينـاراً مائه وتسعة وثالثـين الفـًا وتسـعمائه وخمسـه وتسـعين      ) 139,995(

 :المركز، ومقدار الدعم/ التالية توزيعها حسب الكلية 

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

  2008/2009لعام  المركز/ حسب الكلية 

  المركز/ الكلية 
ل 

يق
ي 

لت
 ا
ت
عا

رو
ش
لم
 ا
دد

ع

عن
ا 
يه
 ف

عم
د
ال

  

ئة
ما

 
ين

س
خم

و
 

ار
ين
د

  

مقدار 

  الدعم

ي 
لت
 ا
ت
عا

رو
ش
لم
 ا
دد

ع

لى
 ع

ها
في

م 
دع

 ال
د
زي

ي
  

ة 
ائ
م

ن 
سي

خم
و

ار
ين
د

  

مقدار 

  الدعم

  المجمـــــوع

عدد 

 المشروعات

مقدار 

الدعم 

  بالدينار

 98996 22 98508 15 488 7كلية العلوم
 10001 12 8860 2 1141 10كلية اآلداب
كلية التربية  1 149 2 2222 3 2371 

 140 1 0 0 140 1كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
 26313 19 24545 7 1768 12كلية اآلثار واإلنثروبولوجيا

 146 1 0 0 146 1كلية التربية الرياضية
 2028 9 840 1 1188 8كلية االعالم

 139995 67 134975 27 5020 40مجمــــــوعال
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كلية االعالم

كلية اآلداب

كلية التربيــة

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

كلية اآلثار واإلنثروبولوجيا

كلية التربية الرياضية

كلية العلوم

  مقدار الدعم بالدينار

  دعم جامعة اليرموك لمشروعات البحث العلمي): 1.5(شكل 

مشـروعا بمبلـغ مقـداره    ) 27(بلغ عدد مشروعات البحث العلمي المدعومة من جهـات خارجيـة    .2

 .مليونان وتسعمائة وستة وخمسين ألفًا وتسعمائة وأربعة وعشرين دينارًا  )2,956,924(

مشروعات البحث العلمي المدعومة من جهات خارجية في جامعة اليرموك لعام  )2.5(جدول 

2008/2009 

  مركز/ الكلية
عدد 

  المشروعات

مقدار الدعم 

  بالدينار
  جهة الدعم

  تطوير البادية االردنية مركز 6000 1  الفنون

 931143  9  اآلثار
  مؤسسة عبدالحميد شومان 

  و صندوق دعم البحث العلمي

   واالتحاد االوروبي

 1,513,380  13  العلوم

    المجلس االعلى للعلوم والتكنولوجيا
  و صندوق دعم البحث العلمي 

واالتحاد االوروبي وصندوق دعم االبحاث 

ة النتاج االدويةللشرق االوسط والشركة االردني

 االتحاد االوروبي+صندوق دعم البحث العلمي 108,816 2 تكنولوجيا المعلومات

  صندوق دعم البحث العلمي 45400 1  الحجاوي

  االتحاد االوروبي 352,185 1  مجمع الريادة

   2,956,924 27  المجموع
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 ).7(بلغ عدد مشروعات البحث العلمي المشتركة بين الجامعة ومؤسسات عالمية  .3

مشروعات البحث العلمي المشتركة بين جامعة اليرموك ومؤسسات عالمية لعام  )3.5(جدول 

2008/2009 

  الجهة المشاركة بمشروعات البحث
عدد 

  المشروعات

مقدار الدعم 

  بالدينار

يدنيونسكو، اركنسو، جامعة ال(حفريات 

  )الهولندية، السوربون فرنسا
7  56,078 

  56,078  7  المجموع

التالي إجمالي دعم مشروعات البحـث العلمـي فـي جامعـة اليرمـوك خـالل       ) 4.5(ويبين الجدول  .4

 .2008/2009العام 

  )4.5(جدول 

  مقدار الدعم بالدينار  جهة الدعم

 139,995  جامعة اليرموك
  2,956,924 جهات خارجية

  56,078  مشترك مع مؤسسات عالمية

  3,152,997  المجموع
  

دعم من الجامعة %4

دعم مشترك مع 

مؤسسات عالمية 

2%

دعم من جهات 

خارجية %94

`

  

  تمويل مشروعات البحث العلمي في جامعة اليرموك بالنسب المئوية: )4.5(شكل 



 البحث العلمي والنشر

 
81

  2008/2009النشر العلمي في جامعة اليرموك للعام الجامعي : ثانيا

 . مقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة ومصنفة دوليابحوث ) 6(ساهمت الجامعة في دعم نشر 

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

  مقدار الدعم بالدينار عدد البحوث  الكلية

  720  6  العلوم

  720  6  المجموع

 )6.5(ل ، كما هو مبين في الجدوكتابين) 2( 2008/2009نشرت الجامعة في عام  

  2008/2009الكتب المنشورة بدعم من الجامعة في عام  )6.5(جدول 

  المؤلف  عنوان الكتاب

  الدكتور خالد ابو غنيمه  معجم مصطلحات ما قبل التاريخ

  الدكتور محمود الديكي  البعد الوطني في االغنية الشعبية االردنية

دد البحوث المنشورة مشروعات البحث العلمي وجهة ومقدار الدعم، وع )7.5(جدول 

  2008/2009  -  2002/2003ومقدار مساهمة الجامعة في دعم نشرها لألعوام 

  السنة

  مقدار دعمها  جهات دعم مشروعات البحث العلمي وعددها

مساهمة الجامعة 

في دعم نشر 

بحوث في مجالت

  علمية عالمية

  دعم مشترك  جهات أخرى  الجامعة
مجموع 

المشروعات

مجموع 

  الدعم

لعـ
ا

دد
ــــ
ــــ

  

مقدار 

  الدعم

دد
ــــ
عـــ

مقدار ال

دد  الدعم
ــــ
عـــ

  مقدارال

دد  الدعم
ــــ
عــ
ال

 

مقدار 

  الدعم

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

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

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

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

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

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

2008/2009 67 13999527 29569247 56078 101  3152997  6  720  
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  أبحاث أعضاء هيئة التدريس: ثالثًا

ــا علميــا فــي مختلــف التخصصــات    ) 200(قــام أعضــاء هيئــة التــدريس فــي الجامعــة بنشــر      بحث

حوث المنشورة واإلنتاجية ألعضاء هيئة التدريس حسب الوحدة أدناه يبين الب) 8.5(والجدول رقم 

  :األكاديمية في الجامعة

  البحوث المنشورة واإلنتاجية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك ) 8.5(جدول 

  2008/2009خالل العام الجامعي 

عدد أعضاء هيئة  الوحدة التنظيمية

  التدريس

البحوث 

 المنشورة
 اإلنتاجية

 %43 68 157 لعلومكلية ا

 %8 10 121 كلية االداب
 %20 12 59 كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية

 %57 25 44 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
 %16 14 90 كلية التربية

 %14 8 57 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
 %27 8 30 كلية التربية الرياضية

 %79 19 24 كلية القانون
 %40 18 45 لفنون الجميلةكلية ا

 %31 12 39 كلية اآلثار واإلنثروبولوجيا
 %16 6 38 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 %0 0 18  كلية االعالم
 %0 0 27 مركز اللغات

 %27  200 749 المجموع



  2008/2009التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

  
84

0

10

20

30

40

50

60

70

80

وم
لعل
ة ا
كلي

اب
الد
ة ا
كلي

رية
إلدا

م ا
لو
الع
 و
صاد

إلقت
ة ا
كلي

جية
ولو

تكن
 ال
سة
ند
لله
ي 
جاو

لح
ة ا
كلي

بية
لتر
ة ا
كلي

مية
سال

اإل
ت 
سا
درا

وال
عة 
شري

 ال
لية
ك

ضية
ريا
 ال
بية
لتر
ة ا
كلي

ون
قان
 ال
لية
ك

يلة
جم
 ال
ون
لفن
ة ا
كلي

جيا
ولو

وب
نثر
اإل
 و
ثار
اآل
ية 
كل

وب
اس
لح
م ا
لو
وع
ت 
وما

معل
 ال
جيا

ولو
تكن
ية 
كل

  

  2008/2009نظيمية ألعضاء هيئة التدريس حسب الوحدة الت األبحاث المنشورة) 8.5(شكل 
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  2008/2009ألعضاء هيئة التدريس حسب الوحدة التنظيمية  االنتاجية العلمية) 9.5(شكل 
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  . المجالت العلمية الصادرة عن جامعة اليرموك: رابعًا

  2008/2009اصدارات الجامعة من المجالت العلمية في عام  )9.5(جدول 

  2008/2009اإلصدارات خالل عام   المجلة

  المجلد الرابع والعشرون العدد الرابع العلوم اإلنسانية واإلجتماعية/ اليرموك أبحاث

المجلـــــد الخـــــامس والعشـــــرون العـــــدد االول  

  والعدد الثاني

  المجلد السابع عشر العدد الثاني  العلوم األساسية والهندسية/ أبحاث اليرموك

  المجلد الثامن عشر العدد االول والثاني 

  المجلد الرابع العدد الرابع    العلوم التربويةالمجلة األردنية في 

  المجلد الخامس العدد االول والثاني 

  المجلد الثالث العدد الرابع  المجلة األردنية في الكيمياء

  المجلد الرابع العدد االول والثاني والثالث

  المجلة األردنية للرياضيات واالحصاء
  المجلد االول العدد الثاني

  عدد االول والثانيالمجلد الثاني ال

  المجلة األردنية للفيزياء
  المجلد االول العدد الثاني

  المجلد الثاني العدد االول والثاني 

  المجلد الثاني العدد االول المجلة األردنية للفنون

 20  المجموع
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  املراكز العلمية

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

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

  . ت والندوات وشتى الدراساتالتعليمية والتدريبية، وعقد المؤتمرا

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

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

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

  .2008/2009وفيما يلي أهم نشاطات المراكز في جامعة اليرموك خالل العام الجامعي 

  مركز اللغات: أوال

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

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

 .الطلبة في اللغة اإلنجليزية وإكسابهم مهاراتها المختلفة

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

  .دوليةاتفاقيات دولية مختلفة يرتبط المركز من خاللها بمؤسسات أكاديمية وحكومية 

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

واإلشراف عليه للطلبة ) TOEFL(البكالوريوس، كما يتولى عقد امتحان التوفل ج نامفي بر

  .المقبولين في برامج الدراسات العليا في الجامعة

  المهام التي يقوم بها المركز

  ليزيـــةبرامج اللغة اإلنج - أ 

إعداد امتحانات المستوى للطلبة المستجدين لتهيئتهم لدراسة مساقات متطلبات  .1

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

  .لمستوياتهم ونتائجهم

  :طرح المساقات اإلجبارية اآلتية في اللغة اإلنجليزية .2

  .استدراكي/ لغة اإلنجليزية مهارات ال) 99ز .ل(مساق  -

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

  ).2(مهارات اللغة اإلنجليزية ) 111ز .ل(مساق  -
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  .فما بعد 2009لطلبة ) 101ز.ل(مساق  -

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

  :وهي) والماجستير

 )1(مستوى إنجليزي ) 402ز .ل(مساق  -

  )2(مستوى إنجليزي ) 403ز .ل(مساق  -

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

  .للمؤسسات الحكومية والخاصة وألبناء المجتمع المحلي وخدمة المجتمع لدراسات األردنيةل

  برامج اللغة العربية للناطقين بغيرها - ب 

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

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

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

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

  .ريتشموند، تكساس، وعدد من الجامعات األوروبية

  .برنامج اللغة العربية للدبلوماسيين .2

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

  .ن كوريا وتايوانبرامج للطلبة م

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

  .مستوى لتحديد المستوى المناسب لهم

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

  .العربية ألغراض خاصة

  انــاتحوسبـــة االمتح - ج 

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

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

  .مختبر الكمبيوتر المربوط بشبكة المعلومات اإلنترنت

لمقبولين في الجامعة في مستوى البكالوريوس، قام المركز بحوسبة امتحان المستوى للطلبة ا .2

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

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

لطرح برامج الماجستير في  بغيرها مج اللغة العربية للناطقينويطمح المركز إلى تطوير برا .1

  .تخصص اللغة العربية كلغة أجنبية

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

  .الدراسي لكافة المستويات

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

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

  .الجامعة والجامعات األخرى لهذه الغاية

 

  مركز العلوم الفيزيائية النظرية والتطبيقية : ثانيُا

مع قسم الفيزيـاء فـي    يتولى المركز مهمة النشاطات العلمية في شتى مجاالت الفيزياء بالتعاون

  :الجامعة، ومن أبرز نشاطات المركز

استضاف المركز من خالل برنامج الزيارات العلمية أربعة من األساتذة الباحثين للقيام بأبحـاث   -

  .علمية مع نظرائهم من قسم الفيزياء في تخصصات مختلفة في الفيزياء

ــاء عرضــها    عقــد المركــز مجموعــة مــن المحاضــرات فــي مواضــيع عامــة وتخصصــية       - فــي الفيزي

 .أساتذة متميزون من األردن

 .عقد المركز ورشة عمل في الفيزياء الحاسوبية -

  .أقام المركز أمسية فلكية تخللها رصد للقبة السماوية مشاركة في السنة الدولية للفلك -

  مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية : ثالثًا

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

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

  .االبحاث في هذا المجال

  :ومن أبرز نشاطات المركز

ســط جنــوب فــي مــؤتمر الهجــرة غيــر الشــرعية عبــر البحــر األبــيض المتو  مشــاركة مــدير المركــز -

  .27/1/2009-26ا خالل الفترة ايطالي /وشرق والذي عقد في مدينة فلورنس
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ــة          - ــة األردني ــراقيين المقيمــين فــي المملك ــانوني واالقتصــادي واالجتمــاعي للع ــع الق دراســة الواق

/ بتمويـل مـن المفوضـية السـامية لشـؤون الالجئـين       1/7/2009-30/6الهاشمية خـالل الفتـرة   

  .األردن -عمان 

ة مدير المركز في العديد من المؤتمرات والندوات المحليـة والخاصـة بقضـايا الالجئـين     مشارك -

  .والنازحين والهجرة القسرية وحقوق اإلنسان وحقوق المرأة

  مركز تطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية: رابعًا

  2008/2009أهم منجزات المركز للعام الجامعي 

في إدخال المعلومات الخاصة باستبانة تقييم أعضاء تقديم المساعدة لجميع كليات الجامعة  -

حيث قام المركز  هيئة التدريس ثم عمل التحليل اإلحصائي للكلية أو القسم الذي يطلب ذلك،

مساقًا جرى من خاللها تقييم أعضاء هيئة التدريس في الكليات المختلفة ) 700(بتحليل 

  . وإصدار النتائج والتقارير الخاصة بذلك

وحدة جديدة إلى وحدات المركز وهي وحدة ضمان الجودة تتولى هذه الوحدة  تم إضافة -

نشر ثقافة الجودة ووضع الخطط اإلستراتيجية واألشراف على تطوير الخطط الدراسية 

وتنمية الموارد البشرية بمدخالت ومخرجات التعليم في الجامعة والعمل على تطبيق معايير 

  . يزاالعتماد وصوًال إلى الجودة والتم

  المعوقات

عية يعلى الفعاليات من قبل أعضاء هيئة التدريس وعدم وجود حوافز تشج اإلقبالضعف  -

  .للمشاركة

  التطلعات المستقبلية

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

  .لعضو هيئة التدريس

  2008/2009المركز في العام الجامعي التي عقدها  والورش والندوات النشاطات

وحتى  1/9/2008النشاطات والورش والندوات التي قام بها المركز من ): 1(جدول 

31/8/2009  
أعداد المشاركين  الورشة أو النشاط الرقم

 46 ورشة تهيئة أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين حديثي التعيين .1
 30 )1(مواقف صفية  .2
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أعداد المشاركين  الورشة أو النشاط الرقم

 30 )1(واالمتحانات  التقويم .3
 30 )2(مواقف صفية  .4
 30 )2(التقويم واالمتحانات  .5
 30 )1(أخالقيات العمل األكاديمي  .6
 30 ).1(القوانين واألنظمة والتعليمات في جامعة اليرموك  .7
 30 ).2(أخالقيات العمل األكاديمي .8
 30 ).2(القوانين واألنظمة والتعليمات في جامعة اليرموك  .9

 30 )1(افة الحاسوبية الثق .10
 30 )2(الثقافة الحاسوبية  .11
 30 البحث العلمي .12
 30 )1(ثقافة مكتبية  .13
 30 .المعاني والقيم في التقديرات الجامعية .14
 30 )2(ثقافة مكتبية  .15
 30 التخطيط للمساق  .16
 30  ضبط الجودة  .17
 30 ضبط الجودة  .18
 30 أساليب وطرق التدريس  .19
 30 الوسائل التعليمية .20

21. 
ورشة متخصصة بالقوانين واألنظمة المتعلقة بقضايا الطلبة في 

 50 الجامعة 

 spss"  25"التحليل اإلحصائي في البحث العلمي باستخدام برنامج  .22

23. 
ورشة تهيئة أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين حديثي 

 19 .التعيين

 19 .رشة التهيئةالمعاني والقيم األخالقية في التقديرات الجامعية لو .24
25. Web page  19 لورشة التهيئة 
 21 .على موقع الجامعة" Web page"كيفية عمل  .26
 23 .على موقع الجامعة" Web page"كيفية عمل  .27
 20 .على موقع الجامعة" Web page"كيفية عمل  .28
 16 .على موقع الجامعة" Web page"كيفية عمل  .29
30. Tempus Project92 

31. 
ودة وتحسين مخرجات التعليم بالتعاون مكتب ورشة ضمان الج

 50 .تمبوس الوطني

 20 ورشة تهيئة ألعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى  .32
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  مركز الحاسب والمعلومات: خامسًا

يتولى المركز مهمة تطوير نظم المعلومات فـي الجامعـة ألنظمـه آليـة، وتشـغيل أجهـزة الحاسـوب ألغـراض البحـث          

 :وتقديم الخدمات االستشارية في حقل الحاسبات االلكترونية، وتبين أدناه ابرز نشاطات المركز العلمي والتدريب،

المعلومــات العاملــة فــي الجامعــة وبرمجــه مــا يســتجد مــن متطلبــات الــدوائر المختلفــة فــي    همتابعــه وتطــوير انظمــ .1

  .الجامعة

  .تركيب وتشغيل وتوسعة خدمة االنترنت في شبكة الجامعة .2

 .لمختبرات في الجامعةربط عدد من ا .3

 .تركيب وتشغيل نظام البث التلفزيوني من خالل شبكة الجامعة .4

 .تركيب وتشغيل نظام مراقبة في مركز الحاسب من خالل شبكة الجامعة .5

 .البدء بمشروع تطوير شبكة الجامعة .6

 .ومتابعتها األعطالتقديم الدعم الفني و استخدام برنامج خاص لتسجيل  .7

 .الحاسب وتوابعها أجهزةعمل اتفاقية لصيانة  .8

 .تحديث وتطوير وحدة التخزين الرئيسية .9

 .الحاسب وملحقاتها والتي يتم شراؤها للجامعة ألجهزةوضع المواصفات الفنية  .10

 .الحاسب وملحقاتها أجهزةالمشاركة في اللجان الفنية التي تتعلق بشراء وإرجاع  .11

 .نتعلى شبكة االنتر FMتشغيل خدمة البث الحي إلذاعة يرموك  .12

 .تركيب وتشغيل شبكة االتصال الالسلكي .13

  الندوات والدورات وورش العمل التي شارك بها العاملون في المركز

  ةالجهه الداعم مكان االنعقاد العملةورش/الدورة/الندوة/المؤتمر

المعرض الدولي لشركات تكنولوجيا 

  GITEXالمعلومات واالتصاالت 
  شركة انظمة الحاسبات واالتصاالت  دبي

  الشركة العامة للحاسبات واالتصاالت  المانيا  ) Cebit(معرض هانوفر الدولي 

  دورة في النشر االلكتروني

)share point 2007(  
  ةمؤسسه مايكروسوفت العالمي  عمان

  الرسمية الجامعات االردنيه ةشبكشركة   مصرفي مجال امن المعلومات  ةمتخصص ةدور

  دورة في النشر االلكتروني

)share point 2007(  
  ة الرسميةالجامعات االردني ةشبكشركة   عمان

حول آليه تطبيقةالعمل التدريبي ةورش

نظام التصنيف المعياري االردني للتعليم 

  العالي

  والبحث العلمي التعليم العالي ةوزار  عمان



 المراكز العلمية

 
95

  مركز النطق والسمع: سادسًا

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

ويشـــتمل المركـــز علـــى مختبـــرين حـــديثين إلجـــراء الفحوصـــات الســـمعية والنطقيـــة الالزمـــة ألبنـــاء    

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

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

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

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

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

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

  .األخيرتين، إذ فتح لكل مراجع ملف خاص به تدون فيه مراحل العالج و طريقته

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

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

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

  .على برامج وأجهزة التحليل الطيفي المتوفرة في المركز

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

  .النهوض بنوعية الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي

  مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع: سابعًا

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

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

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

  .خدمة المجتمع والعمل على تطويره

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

   .1979م المستمر وخدمة المجتمع عام والذي كان تحت مسمى دائرة التعلي

  :أهداف المركز

توظيف القدرات واإلمكانات والموارد المالية والبشـرية فـي الجامعـة لخدمـة التنميـة فـي األردن        .1

  .والوطن العربي
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دراســة القضــايا اإلســتراتيجية التــي تواجــه المجتمــع األردنــي للوقــوف علــى طبيعــة المشــكالت       .2

ــات التــي تواجــه المجتمــع وأســاليب      السياســية والعســكرية واالقتصــ   ادية واالجتماعيــة والمعوق

 .معالجتها

تقـــديم االستشـــارات والدراســـات الفنيـــة وتلبيـــة االحتياجـــات المجتمعيـــة واإلســـهام فـــي تأديـــة     .3

ــام    ــاعدة للمؤسســـات فـــي القطـــاعين العـ ــا والخـــدمات المسـ  ،الخـــاص داخـــل المملكـــة وخارجهـ

 .ومتابعة تنفيذها اواإلشراف على تنظيم هذه الخدمات وإداراته

 .هم وتأهيلهمبرات العاملين في الجامعة وتدريبتنمية خ .4

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

ــي         .6 ــة القــدرات والخبــرات والتأهيــل العلمــي والمهن ــة بهــدف تنمي ــرامج التدريبي تنظــيم وإدارة الب

 .للمشاركين فيها

ومـات مـن كتـب جامعيـة وبـرامج حاسـوبية ومـواد تعليميـة مكتوبـة          تطوير وتسويق أوعيـة المعل  .7

 .ومرئية ومسموعة

  :البرامج التدريبية التي يعقدها المركز

  :يقوم المركز بنشاطات متعددة في ميادين مختلفة أهمها

  :برامج الدبلوم التدريبي .1

ــامج أربعــة فصــول    ي ، يحصــل المشــارك بعــد نجاحــه فــ   )لمــدة عــامين دراســيين  (يتضــمن البرن

  :في تخصصات" دبلوم"ات المقررة على شهادة قالمسا

  .دبلوم التصميم الجرافيكي -

 .دبلوم إدارة المطارات وعلوم الطيران -

 .دبلوم إدارة االمستشفيات والسجالت الطبية -

 .دبلوم إدارة مكاتب السياحة والسفر -

 .دبلوم إدارة المكاتب  -

 .دبلوم إدارة السياحة والفنادق -

 :برامج تدريبية لمدة عام دراسي واحد، وتشتمل على البرامج التالية .2

  .إدارة المطارات وعلوم الطيران -

 .إدارة السجالت الطبية -
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  .التصميم الجرافيكي -

 :، وتتضمن)شهور 4(برامج تدريبية لمدة فصل دراسي واحد  .3

  .إدارة الخدمات الجوية وتأهيل المضيفين والمضيفات -

 .لسفر والحجز بنظام جاليلو العالميإدارة مكاتب السياحة وا -

 .أعمال وكالء الشحن الجوي والتخليص -

وتتضمن برامج استخدام الحاسوب وبرامج الرخصة  ،برامج الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات  .4

 .وبرامج سيسكو ،، وبرامج مايكروسوفتICDLالدولية 

ــات  .5 ــرامج اللغــ ــدئين والم     ،بــ ــة للمبتــ ــة االنجليزيــ ــي اللغــ ــرامج فــ ــمن بــ ــةوتتضــ ــل  ،حادثــ والتوفــ

)TOEFL(،    ــاء والمهندســين والصــيادل ــرامج متخصصــة لألطب ــرامج الترجمــة  ،الــخ....ةوب  ،وب

 .وبرامج اللغة الفرنسية واأللمانية واإليطالية وباقي اللغات الحديثة ،وبرامج المستويات

ة وتشـمل بـرامج التقويـة فـي المباحـث المقـرر       ،)طلبة المدارس(برامج لخدمة القطاع التعليمي  .6

 .لطلبة المدارس من الصف الخامس وحتى مرحلة التوجيهي

واللياقـة   ،والتايكونـدو  ،وتشمل برامج السـباحة الترفيهيـة والتعليميـة    ،برامج التدريب الرياضية .7

 .البدنية والعالج الطبيعي

وتتضمن موضوعات إدارية متنوعة موجهة  ،برامج التنمية اإلدارية للمؤسسات العامة والخاصة .8

الكتسـاب مهـارات القيـادة واالتصـال      ،اإلدارية العليا واإلدارة الوسـطى واإلدارة الـدنيا   للقيادات

 .والتقييم والتوجيه والرقابة والتخطيط والتنظيم

  1/9/2009 – 31/8/2008البرامج التي عقدها المركز خالل الفترة من 

  عدد المشاركين البرنامج

  39  الماتالب والسيمولنك 

  3  ير الناطقين بها اللغة العربية لغ 

  200  الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 

  17  المبادئ العامة في المساحة 

  10  اللغة االنجليزية المتخصصة للسياحة 

  49  األوراكل 

  205  مايكروسوفت 

 I.T.E  36  

  8 اللغة االنجليزية لغايات إعالمية 

ICDL   33  
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  23  التالوة والتجويد  

  13  لصغيرة لوزارة الزراعةإدارة المشاريع ا 

  15  إدارة التسويق لموظفي وزارة الزراعة 

  17  سيسكو 

  92  المحادثة باللغة االنجليزية مستويات  

  760  المجموع

  1/9/2009 – 31/8/2008برامج الكاشف لتكنولوجيا المعلومات للفترة من 

  عدد المشاركين  البرنامج

 63  دورة جرافيك ديزاين 

 60  ديزاين دبلوم جرافيك

  1/9/2009 – 31/8/2008برامج مركـز بيت الشرق لتكنولوجيا المعلومات للفترة من 

  عدد المشاركين  البرنامج

 A9  14إدارة المستشفيات والسجالت الطبية 

 A10  6دبلوم المستشفيات والسجالت الطبية 

 A1  1إدارة المطارات وعلوم الطيران 
 A3   1إدارة المطارات وعلوم الطيران
 A4  5إدارة المطارات وعلوم الطيران
  A5  45إدارة المطارات وعلوم الطيران

  A6   23إدارة المطارات وعلوم الطيران

  A7  70إدارة المطارات وعلوم الطيران

 A8  22إدارة المطارات وعلوم الطيران

 A4     4إدارة المستشفيات والسجالت الطبية
 A6   46الطبيةإدارة المستشفيات والسجالت

 A7     62إدارة المستشفيات والسجالت الطبية

  A8     117إدارة المستشفيات والسجالت الطبية

  A9     32إدارة المستشفيات والسجالت الطبية

  

  .مر إدارة الطاقة ومستقبل التنميةمؤت: المؤتمرات التي عقدها المركز

  .م2009الخطة التدريبية لعام  :منشورات المركز

 .الجمعية األردنية للسمع والنطق/ ورشة النطق والسمع  :لورشا
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  مركز التميز في الخدمات المكتبية: ثامنًا

  االشتراكات وقواعد البيانات

للجامعات التي اشتركت في  IOPمن قيمة اشتراك قاعدة بيانات % 50قام مركز التميز بدفع  -

  .هذه القاعدة

 :ية على حساب مركز التميزالتجديد التلقائي لقواعد البيانات التال -

1. ULRICH's.  

2. Ebrary. 

3. OCLC. 

4. Dewey Web Classification. 

5. LC Web Classification.  

 ):2009(االشتراك في قواعد البيانات التالية للجامعات األردنية لعام  -

1. Science Direct.               5 .Springer.  

2. Ebsco         .               6 .IEEE 

3. Proquest.                  _   7 .Oxford University Press 

4. ACS      .                    8 .IOP. 

 اللجان

تشكيل لجنـة الخـادوم االحتيـاطي المزمـع إبقـاؤه فـي إحـدى الجامعـات األردنيـة الرسـمية بـديًال             -

 .للخادوم المركزي الرئيسي وذلك الستخدامه عند الطوارئ

 .ت العربية واألجنبيةتشكيل لجنة ضبط فهرسة الدوريا -

تشــكيل لجنــة اإلعــارة المتبادلــة بــين الجامعــات األردنيــة الرســمية، حيــث تــم توقيــع اتفاقيــة نقــل   -

 .وتنفيذ وتفعيل اإلعارة المتبادلة بين الجامعات Aramexالمواد المكتبية مع شركة 

 :الدورات والمؤتمرات وورشات العمل

 .الموحددورة تدريبية في آليات عمل الفهرس العربي  -

 .الرياض–دورة الفهرسة والتصنيف اآللية  -
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 .في مدينة أبو ظبي Proquestدورة  -

 .في مركز التميز والجامعة األردنية IEEEدورة  -

 .دورة المفهرسين في مركز التميز -

 .دورة للعاملين في قسم التزويد في رحاب مركز التميز -

 .الذي عقد في مدينة الكويت SLAحضور مؤتمر  -

 .الذي عقد في مدينة اإلسكندرية eiFLحضور مؤتمر  -

 .حضور مؤتمر المكتبيين األردنيين الذي عقدته جمعية المكتبات األردنية في مدينة الكرك -

 .ورشة عمل لمركز التميز حول بناء ملفات االستناد اآللية -

  نشاطات أخرى

وقـد تـم    الموافقة على عقد بعض اجتماعات مجلس إدارة مركز التميز في الجامعـات األردنيـة،   -

  .االجتماع في جامعة آل البيت والهاشمية وجامعة الحسين بن طالل

 .وزيادة عدد وحدات الذاكرة عليه Data Base Serverتحديث الخادوم الخاص   -

العمل على دمج السجالت الموجودة على نظام هـورايزون بالتنسـيق مـع مركـز الفهـرس العربـي        -

 .الموحد

يب فـــي المنطقـــة العربيـــة بالنســـبة لمركـــز الفهـــرس العربـــي  اعتمـــاد مركـــز التميـــز مركـــزًا للتـــدر  -

 .الموحد

نجــاح عمليــة المفاوضــات التــي تمــت بــين مركــز التميــز ممــثًال فــي مجلــس إدارتــه بقيــادة رئــيس  -

مشــهور الرفــاعي فــي الحصــول علــى عــرض أســعار ممتــاز ومناســب لجميــع  . د.مجلــس اإلدارة أ

ك ثالثـة أشـهر مجانيـة تعطـى للجامعـات التـي ال       الجامعات األردنية المشتركة، إضافة إلـى اشـترا  

  .تريد تجديد اشتراكها السنوي وبنفس شروط العقد الرئيس

  .البدء بعملية اإلعارة الداخلية بين مكتبات الجامعات األردنية الرسمية -
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  المركز األردني للتصميم: تاسـعًا

مـؤهلين قـادرين علـى    في إطـار فلسـفة جامعـة اليرمـوك القائمـة علـى إعـداد وتخـريج مصـممين          

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

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

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

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

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

  .الجامعة

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

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

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

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

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

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

لـك فرصـة غنيـة    خالل مجموع المهام والمشاريع التي يقدمها للصناعة المحلية،  ويقدم مـن خـالل ذ  

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

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

ميم البرامج التعليمية على مستوى البكالوريوس، ويطرح بـرامج دراسـات عليـا فـي تخصصـات التصـ      

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

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

  .والتأهيل والخدمات اإلنتاجية في مجال التصميم لخدمة االقتصاد الوطني

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

األردنيــة ينطلــق مــن وعــي المركــز بتكامــل التصــميم مــع التوجهــات الرئيســة لألعمــال والــذي يــؤدي،   

فعال، إلى زيادة عدد المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المستفيدة من الخدمة النوعية للتصـميم  

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

  .األفضل لتعليم التصميم وممارسته وترويجه

  :ومن أبرز نشاطات المركز وبرامجه العلمية مايلي

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

  .يراميك الصناعي، المجوهرات وأية برامج أخرى ذات عالقة بالصناعةواألزياء والس
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ــي مجــاالت التصــميم لتلبيــة احتياجــات ســوق العمــل والصــناعة           .2 ــالوريوس ف ــرامج البك تطــوير ب

واالستجابة للتطـورات التكنولوجيـة المتسـارعة، واالعتمـاد علـى اإلبـداع والتصـميم والتحـديث         

  .من خالل التصميم

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

 .المعرفة التصميمية وتنمية الوعي لدى المجتمع بأهمية التصميم واإلبداع

عقــد الــدورات والبــرامج التدريبيــة وورش العمــل لمصــممي المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة    .4

ات والوثــائق للمشــاركين فــي هــذه وللمصــممين المحتــرفين ولمــدراء التصــميم، ووضــع الشــهاد 

 .البرامج والورش حسب أنظمة الجامعة وتعليماتها

تعزيز التعاون والتفاعل بين الجامعات والمؤسسات الصناعية ومراكز التصميم محليًا وإقليميـا   .5

 .ودوليًا لخدمة قطاع الصناعة والتصميم والمساهمة في تطوير االقتصاد المعرفي

ج التصـــميم فـــي المجتمـــع المحلـــي وتأســـيس شـــبكة اتصـــال بـــين   تطـــوير بـــرامج علميـــة لتـــروي  .6

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

التنــافس الفــردي والجمــاعي فــي مجــال الحلــول التصــميمية وإنشــاء قاعــدة معلومــات بحثيــة           

 . متخصصة في مجاالت التصميم والفنون والصناعة

دينــار  250بقيمــة  20بٌكــس حديــد عــدد  تلزمات للمجتمــع المحلــي منهــا  المســتصــميم بعــض  .7

  )مدينة الحسن الصناعية(لشركة ناسا الهندسية لصناعة الوالعات المحدودة 

 إنتاج العديد من  مستلزمات اآلالت المستخدمة في دائرة المشاغل والصيانة في الجامعة .8

 دينار 100عمل قواد حديدية بقيمة   .9

 دينار 1000بقيمة ) مدينة اربد الصناعية(بجور لشركة عكا عمل قالب سحب ا .10

 انشاء برنامج دبلوم التصميم التدريبي  مدته سنتين .11

  اشهر 4مدتها ) ماكس و اتوكاد(عقد دورة   .12
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  مجمع الريادة األكاديمية للتميز: عاشراًً

  :2008/2009للعام  إنجازات مجمع الريادة األكاديمية للتميزأهم نشاطات و

  جاللة الملكة رانيا العبدالله المعظمة زيارة  

شـهر   فـي  الملكية السامية للجامعـة  اأثناء زيارتهرانيا العبدالله  ةالتشرف باستقبال جاللة الملك

 .حيث كان لمجمع الريادة دورًا رئيسًا في دعم مبادرة اهل الهمة واهلها 2009أيار لعام 

  :والندوات ورش العمل والمعارض 

الطبيـة  التقنيـات  : "صـة لألطبـاء والعـاملين فـي القطـاع الصـحي بعنـوان       عمل متخص ةعقد ورش .1

فــي جامعــة اليرمــوك فــي الفتــرة  " الحديثــة ودور الجامعــات فــي الصــناعات الطبيــة المتخصصــة  

19/2/2009.  

فـي جامعـة   " معرضًا دوليًا لالجهزة الطبيـة والبرمجيـات والمعـدات الطبيـة و مسـتلزماتها      عقد  .2

  .19/2/2009اليرموك في الفترة 

ــة عقــــد  .3 ــيئة" معــــرض الصــــور الكاريكاتوريــ ــابيح المضــ ــاتير  " المصــ ــاني الكاريكــ لعــــدد مــــن فنــ

 28/3/2009-18بــين الواقعــة البريطــانيين والعــرب والمحليــين فــي جامعــة اليرمــوك فــي الفتــرة 

   .السفارة البريطانيةبالتعاون مع 

لمكتـب   18/4/2009ن الفتـرة مـ   في جامعة اليرموك في"  مبادرة مدرستي"  ورشة عمل عقد .4

رانيــا العبداللــه للتعريــف بأهــداف المبــادرة والمشــاركة فيهــا مــن كــوادر متطــوعي   ةجاللــة الملكــ

  .مجمع الريادة وكوادر هيئة شباب كلنا االردن

بالتعــاون مــع هيئــة شــباب كلنــا االردن فــي " قــيم الدولــة االردنيــة العشــرة العليــا " عقــد نــدوة  .5

 .2009عام جامعة اليرموك في شهر تموز ل

" عقــد ورشــة عمــل لطلبــة الثانويــة العامــة فــي مــدارس الملــك عبــد اللــه الثــاني للتميــز بعنــوان   .6

 . 16/3/2009في الفترة " الريادة طريق التميز

  الحاضنات الصناعية الجديدة 

ــول البرمجيــــة ) SCCS(إنشــــاء حاضــــنة   للحوســــبة ) AWOSAF(حاضــــنة أوصــــاف  ، للحلــ

لتكنولوجيـــا المعلومـــات واســـتخدامات ) Power Designers(حاضـــنة ، ووتكنولوجيـــا المعلومـــات

  .حاضنات 9لتنضم إلى الحاضنات الصناعية الستة الحالية وليصبح عددها اإلجمالي ، الطاقة
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  التدريب في الحاضنات الصناعية 

  ).MBRM(في حاضنة شركة  ثالثة طالبتدريب  .1

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

  ).MobileCom(طالب في حاضنة شركة موبايلكم  8تدريب  .3

 ).ESKADENIA(طالب في حاضنة شركة اسكدنيا للحلول البرمجية  3تدريب  .4

 ).EXTENTRIX(طالب في حاضنة شركة  10تدريب  .5

 ).اوصاف(تدريب طالبين في حاضنة شركة  .6

 ).سالمات(طلبة في حاضنة شركة  5تدريب  .7

  ).Power Designers(شركة  تدريب طالب واحد في حاضنة .8

  حاضنات األعمال 

مركــز أوكســفورد للتــدريب والتشــغيل، وفــرع لمنظمــة : تـم إنشــاء حاضــنات أعمــال جديــدة هــي  .1

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

 .،لتنمية الموارد البشرية

حاضـــنة االستشـــارات الماليـــة والخـــدمات المحاســـبية،   :تـــم تخـــريج حاضـــنات األعمـــال التاليـــة  .2

 .:وحاضنة خدمات تصميم مواقع الويب على االنترنت

 .جناح الطالب –العالمية ) IEEE(هذا باإلضافة إلى فرع لجمعية 

  التأهيل والتدريب من خالل أكاديمية مايكروسوفت 

ة وحمايــة الشــبكات دورة تدريبيــة فــي مجــال تصــميم وإدار  12عقــدت أكاديميــة مايكروســوفت 

  .ساعة تدريبية 330مشارك من الطلبة والخريجين والعاملين من خالل  394شارك بها 

  أجهزة الحواسيب الموجودة في مجمع الريادة االكاديمية للتميز

  الجهة المشرفة عدد االجهزة اسم الحاضنة

  مجمع الريادة 8 المجمع وكوادره

@LEAP10 مجمع الريادة  

Biomedical 
Center of 

Excellence

  مجمع الريادة 5

CCS10 CCS 
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  الجهة المشرفة عدد االجهزة اسم الحاضنة

SUN Educational 
Lab 

10 PC's
10 

Unix:Workstation 

  مجمع الريادة

MobileCom8 MobileCom 
Escadenia8 Escadenia  

Extentrix10 Extentrix  

Y E A12 Y E A 
MBRM4 MBRM  
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  النشاطات العلمية والتدريبية

عقــد العديــد مــن المــؤتمرات   2008/2009فقــد وضــعت الجامعــة فــي خطتهــا للعــام الجــامعي   

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

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

  .التربوية داخل المملكة وخارجها

وقــد وقعــت الجامعــة عــدد مــن اإلتفاقيــات العلميــة مــع مؤسســات علميــة وثقافيــة مختلفــة كمــا    

ــة     ــدووالنظمــت عــدد مــن المــؤتمرات العلمي ــة، وعــدة و    اتن رش عمــل، فــي مختلــف ضــروب المعرف

ــي مختلــف الموضــوعات العلميــة            ــة ف ــارض والمحاضــرات العلمي ــة عــدد مــن المع ــى إقام باإلضــافة ال

  .للمجتمع المحلي وللمؤسسات الرسمية والخاصة وكذلك تم عقد العديد من الدوراتوالثقافية، 

  االتفاقيات: أوال

  ثقافية مختلفةاالتفاقيات التي عقدتها الجامعة مع مؤسسات علمية و)  1.7(يوضح الجدول 

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

  31/8/2009 – 1/9/2008من 

  تاريخ التوقيع  مجاالت التعاون  نوع االتفاقية  المعهد/ اسم الجامعة

  مذكرة تفاهم  مصر/ جامعة القاهرة 

تبادل أعضاء هيئة تدريس، وأبحاث منشورة،

مؤتمرات مشتركة، ندوات، اإلشراف على

الرسائل الجامعية، نشاطات أخرى منبثقة من

  .استشارات متبادلة بين الطرفين

5/8/2009  

  اتفاقية تعاون مشترك  فلسطين/ جامعة الخليل 
تبادل طلبة، أبحاث مشتركة، تبادل 

  .المطبوعات، تبادل فنيين وإداريين
27/8/2009  

/ ة الجامعة العربية الدولي

  سوريا
  مذكرة تفاهم

في مجال الهندسة، والفنون الجميلة، 

وتكنولوجيا المعلومات، واللغات الحديثة، 

تبادل أعضاء هيئة تدريس وطالب وطواقم 

 . إدارية وفنيين ومطبوعات، نشاطات علمية

3/6/2009  

كليات ومعاهد إسالمية في 

  ماليزيا
  اتفاقية تعاون مشترك

دل أعضاء هيئة برامج دراسية مشتركة، تبا

  . تدريس، قبول عدد من الطلبة للدراسة
16/7/2009  
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  تاريخ التوقيع  مجاالت التعاون  نوع االتفاقية  المعهد/ اسم الجامعة

  تعاون أكاديمي نيوزيلندا/ جامعة اوكالند 

تبادل مواد ومطبوعات ومعلومات، تنقل 

قبول . أساتذة وباحثين وطالب بين الجامعتين

عدد من خريجي جامعة اليرموك في برامج 

  تركةدكتوراة في جامعة أوكالند، أبحاث مش

7/6/2009  

  رسالة تفاهمنيوزيلندا/ جامعة أوكالند 
تسجيل عدد من طلبة الدكتوراة في جامعة 

  .أوكالند
7/6/2009  

/ جامعة الدنمارك الجنوبية

  الدنمارك
  مذكرة تفاهم 

تبادل أعضاء هيئة تدريس، أبحاث وندوات 

مشتركة تبادل المراجع وتبادل في مناهج 

ات رسائل تدريسية ونتائج أبجاث وملخص

  . علمية وأي مواد مطبوعة أخرى

4/3/2009  

الهيئة الدولية لألبحاث 

  امريكا/والتبادل الثقافي
  مذكرة تفاهم

القانون اإلعالمي "التعاون في مجال مشروع 

المشترك بين " للمحامين الجدد

  .المؤسستين

30/6/2009  

  امريكا/ جامعة ريتشموند
اتفاقية دراسة في 

  2009الخارج لصيف 

نامج صيفي مكثف للتدريب على اللغة بر

العربية وبرنامج في سياسة وتاريخ الشرق 

  . األوسط

23/8/2009  

  مذكرة تعاون مشترك  امريكا/ جامعة أركانسو

ومهنيين وطالب وتبادل  نتبادل أكاديميي

على صعيد الدراسة والتعليم والمطبوعات 

  .وأي مشاريع تعاونية ذات نفع متبادل

16/6/2009  

بريدج ووتر كلية 

  امريكا / الحكومية
  مذكرة تعاون مشترك

مذكرة عامة تدعو الى مناقشة البرامج  

واألنشطة التي من الممكن تبنيها بناء على 

  . أسس تعاون مشتركة

15/5/2009  

/ جامعة تكساس في الباسو

  امريكا
  مذكرة تعاون مشترك

تبادل أعضاء هيئة تدريس وطالب تنظيم 

ت قصيرة مؤتمرات وندوات ودورا

واجتماعات حول قضايا بحثية، القيام 

بأبحاث مشتركة وبرامج تعليمية، تبادل 

  .المعلومات

21/5/2009  

جمعية تكساس الدولية 

  امريكا/والتعليمية
  اتفاقية 

تبادل أعضاء هيئة تدريس وطالب 

ومطبوعات، تعاون أكاديمي في أي حقل من 

حقول المعرفة وبالذات في علوم الحاسوب 

ضيات والفنون الجميلة وتكنولوجيا والريا

الهندسة والتربية والدراسات األمريكية، ومن 

الممكن ان ترسل الجامعة طالبها الى مركز 

  . اللغات في جامعة اليرموك للدراسة

25/3/2009  
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  تاريخ التوقيع  مجاالت التعاون  نوع االتفاقية  المعهد/ اسم الجامعة

جامعة تكساس في 

  امريكا/آرلنغتن
  اتفاقية تعاون مشتركة

تبادل أعضاء هيئة تدريس وباحثين لغايات 

لمهني، تبادل زيارات طلبة مرحلة التطوير ا

الدراسات الجامعية األولى والدراسات العليا، 

تنظيم ندوات ومؤتمرات ودورات قصيرة 

  . واجتماعات تتعلق بقضايا بحثية

16/3/2009  

  المؤتمرات :ً ثانيا

  ):2.7(على النحو التالي المبين في جدول  ةعلمي اتمؤتمرثمانية عقد في الجامعة 

  2008/2009خالل عام  لمؤتمرات العلمية في جامعة اليرموكا )2.7(جدول 

  الجهة المنظمة  اسم المؤتمر الرقم

مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية   إدارة الموارد البشرية   1

  كلية االقتصاد+ 

  كلية التربية الرياضية   نحو رؤية مستقبلية لثقافة بدنية شاملة  2

مركز الحياة لتنمية /كلية القانون  )الشاهد(سيادة القانون وحق التقاضي   3

  المجتمع المدني

جمعية الهالل /دائرة العالقات العامة  )وقاية ورعاية(المؤتمر الوطني لمكافحة االيدز   4

  األحمر وهيئة شباب كلنا األردن

جمعية / دائرة العالقات العامة  مؤتمر الترجمة  5

  الترجمة األردنية

  كلية الفنون الجميلة  السادسالفن العربي المعاصر   6

  ائية يمركز العلوم الفيز  تكنولوجيا الطاقة النووية  7

  وحدة المشاريع الخارجية المؤتمر األردني العربي الثاني للتقنيات الحيوية  8

  الندوات:ً ثالثا

  ):3.7(النحو التالي المبين في جدول  ندوة علمية على )13( عقد في الجامعة 

  2008/2009خالل عام  في جامعة اليرموكالتي عقدت  اتالندو )3.7(جدول 
  ةالجهة المنظم  ندوةاسم ال  الرقم

  كلية القانون  المساءلة الطبية  1

التعريف باإلستراتيجية التربوية للمنظمة العربية للتربية   2

  والثقافة 

  كلية التربية
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  ةالجهة المنظم  ندوةاسم ال  الرقم

  ميلةكلية الفنون الج  واقع األنشطة الموسيقية المدرسية في األردن   3

  كلية التربية  دور الهاشميين في تطوير المؤسسات التعليمية  4

مركز دراسات الالجئين والنازخيين   وحق العودة  نمشكلة الالجئين الفلسطينيي  5

  والهجرة القسرية

احتياجات سوق العمل في المهارات الخاصة بخريجي   6

  تكنولوجيا المعلومات 

  كلية تكنولوجيا المعلومات 

  كلية اآلداب   تيجيات تدريس الترجمة استرا  7

  كلية اإلعالم  الحريات الصحفية في اإلعالم االلكتروني   8

إلغاء االمتداد القانوني وأثره في قانون المالكين   9

  والمستأجرين

  كلية القانون

دائرة /دائرة اإلحصاءات العامة  السكان والصحة األسرية  10

  العالقات العامة

  عمادة شؤون الطلبة ندوة تعليمات اإلجراءات التأديبية للطلبة  11

  كلية التربية  ظاهرة العنف في الجامعات   12

  عمادة شؤون الطلبة  جائزة الحسن للشباب في عيدها الخامس والعشرين  13

   ورش العمل:ً رابعا

  ):4.7(على النحو التالي المبين في جدول  ورشة عمل) 16(عقد في الجامعة 

   2008/2009خالل عام  في جامعة اليرموكالتي عقدت  ورش العمل )4.7(ول جد

  الجهة المنظمة ورشةاسم ال  الرقم

1  
مجمع الريادة األكاديمية   معرض+ األدوات و البرمجيات الطبية 

  كلية الحجاوي /للتميز

  كلية الفنون الجميلة  فن كتابة السيناريو  2

  النثروبولوجياكلية اآلثار وا ورشة عمل طالبية  3

4  
مركز العلوم الفيزيائية النظرية  الفيزياء الحاسوبية

  والتطبيقية

5  

الواقع القانوني واالقتصادي واالجتماعي للعراقيين 

  المقيمين في األردن 

مركز دراسات الالجئين 

والنازحين والهجرة 

مفوضية األمم المتحدة /القسرية

  عمان/لشؤون الالجئين

  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا  في اآلثار  العلوم التطبيقية  6
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  الجهة المنظمة ورشةاسم ال  الرقم

7  
أسماء المواقع الجغرافية في سياقها األثري 

  والحضاري 

  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

8  

آفاق التنمية السياحية المستدامة المرتكزة على

المجتمعات المحلية في المناطق المعرضة للجفاف 

  )حالة البادية الشمالية(والتصحر 

  عة رئيس الجام

  المدرسة النموذجية حفل تخريج طلبة الثانوية العامة في المدرسة النموذجية  9

10  
ديوان / دائرة العالقات العامة   فرص العمل بين ثقافة المجتمع والواقع 

  الخدمة المدنية

11  
دائرة / عمان -السفارة الماليزية الصناعات الحالل

  العالقات العامة 

12  
دائرة / وزارة التنمية السياسية   دنالعمل الحزبي في األر

  العالقات العامة

  الموارد البشريةدائرة   ورشة تدريبية للموظفين الجدد  13

14  
مجمع الريادة األكاديمية للتميز   "الحاكمية الرشيدة"

  كلية الحجاوي/

  كلية العلوم  اإلحصاء وتطبيقاته   15

16  
 الشراكة ما بين الجامعات والصناعة ومراكز البحث

  العلمي

  كلية الحجاوي

   محاضرات وأيام علمية ومعارض ونشاطات مختلفة :ًخامسا

علـى  نشاطًا متنوعًا في رحاب الجامعة من محاضرات وأيـام علميـة  ومعـارض      )36( تم إقامة

  ):5.7(النحو التالي المبين في جدول 

في جامعة  المحاضرات واأليام العلمية والمعارض والنشاطات التي أقيمت )5.7(جدول 

  2008/2009خالل عام  اليرموك

  الجهة المنظمة  نشاطاسم ال  الرقم

  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية)يوم علمي(البعد اإلقليمي واألخالق لطلبة الجامعة   1

  كلية تكنولوجيا المعلومات   األسبوع العلمي لتكنولوجيا المعلومات   2

3  
في الجامعاتاليوم العلمي األول ألقسام الفيزياء

  األردنية 
مركز العلوم الفيزيائية النظرية والتطبيقية

 اتحاد طلبة الجامعة/عمادة شؤون الطلبة  مهرجان االستقالل الحادي عشر   4
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  الجهة المنظمة نشاطاسم ال  الرقم

5  

حفل توزيع جوائز للطلبة الفائزين بمسابقة جائزة 

التصميم الوطني األردني لمشاريع تخريج طلبة (

  التصميم في الجامعات األردنية 

  ركز التصميم األردني م

6  
حفل تكريم أوائل طلبة الثانوية العامة والطالب 

  المحتاج في جامعة اليرموك 

جمعية اآلفاق / دائرة العالقات العامة 

  الخيرية 

  األيام الثقافية الطالبية السعودية   7
سفارة المملكة /دائرة العالقات العامة 

  العربية السعودية 

  النتحارعرض مسرحي لمسرحية ا  8
عمادة شؤون /كلية الفنون الجميلة 

  الطلبة 

9  
حفل تخريج طلبة دبلوم التربية في تكنولوجيا 

  المعلومات واالتصاالت 
  مؤسسة كادر/ القبول والتسجيل 

  حفل افتتاح ملعب كرة القدم والمضمار  10
المجلس األعلى /كلية التربية الرياضية 

  للشباب

11  
الملك وماذا نقولماذا يقول"محاضرة بعنوان

  "نحن

جمعية كفريوبا / دائرة العالقات العامة 

  الخيرية

  دائرة العالقات العامة   حفل لتكريم الفائزين بمبادرة أهل الهمة   12

  حفل عشاء شعبي   13
اتحاد طلبة / عمادة شؤون الطلبة 

  الجامعة

14  
وأثرها " األزمة المالية العالمية"محاضرة بعنوان 

  األردني والعربي على االقتصاد 
  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 

15  
محاضرة عامة لطلبة برنامج جامعتي فرجينيا 

  وريتشموند 
   تمركز اللغا

  مركز اللغات حفل تخريج طلبة برنامج فرجينيا اليرموك  16

17  
مهام وواجبات قوات الدرك"محاضرة بعنوان

  "ودورها في التنمية

عمادة شؤون / دائرة العالقات العامة 

  الطلبة

18  
نحو تقييم وتطوير العالقة بين " محاضرة بعنوان 

"جهاز األمن العام والمؤسسات التعليمية في األردن

عمادة شؤون / دائرة العالقات العامة 

  الطلبة

  مهرجان االستقالل  19
  عمادة شؤون الطلبة

  دائرة العالقات العامة

  دائرة العالقات العامة  ريكيةاستضافة وفد جامعة بردج ووتر األم  20

  عمادة شؤون الطلبة  أمسية شعرية عمانية خاصة بالطلبة العمانيين  21



 النشاطات العلمية والتدريبية

 
115

  الجهة المنظمة نشاطاسم ال  الرقم

22  
 هحفل تخريج طلبة دورات صندوق الملك عبدا لل

  الثاني للتنمية
  عمادة شؤون الطلبة

23  
استضافة المشاركين في المخيم العربي لعرفاء

  الطالئع
  دائرة العالقات العامة

  دائرة العالقات العامة  فة وفد جامعة بردج ووتر األمريكية استضا  24

  دائرة العالقات العامة  أمسية شعرية عمانية خاصة بالطلبة العمانيين   25

  عمادة شؤون الطلبة  مهرجان االستقالل  26

27  
دور االنتماء وتحقيق الذات في بناء" محاضرة 

  "شخصية الطالب الجامعي 
  عمادة شؤون الطلبة

28  
معرض الفنون التشكيلية لطلبة المرسم الجامعي في 

 الجامعة األردنية
  عمادة شؤون الطلبة

  عمادة شؤون الطلبة  دورة الدفاع المدني لطلبة الجامعة  29

30  
محاضرة للدكتور نبيل العوضي ضمن األسبوع 

  الثقافي الكويتي
  عمادة شؤون الطلبة

  عالم كلية اإل  " الصحافة االستقصائية " محاضرة   31

  دائرة العالقات العامة  " األعمال واألنشطة االجتماعية " محاضرة   32

  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  "  تميزان المدفوعا" محاضرة   33

  عمادة شؤون الطلبة   دورة أعوان إدارة مكافحة المخدرات   34

  مركز العلوم الفيزيائية  "المعالجة اإلشعاعية " محاضرة   35

 كلية الحجاوي "تطور القطاع الكهربائي في األردن" اضرة مح  36
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  الخدمات املكتبية
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  املكتبة الحسينية 

  رسالة المكتبة وأهدافها

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

توفير أوعية المعلومات بمختلف أنواعها والتـي تمثـل موضـوعات البحـث والدراسـة التـي تهـتم         -

  . بها الجامعة

م البــاحثين والدارســين وتــدريبهم وتــأهيلهم للوصــول إلــى أوعيــة المعلومــات المتخصصــة     تعلــي -

  .إلعداد بحوثهم وتنمية معرفتهم في موضوعات دراستهم 

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

 . والتدريسلتطوير المعايير المكتبية ورفع مستوى خدمات البحث 

  :باإلنجازات التالية 2008/2009قامت المكتبة في عام 

  اتخدمال: أوال

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

  .خدمتي التصوير الفوتستاتي والطباعة، ألغراض البحث

ط التصـوير والطباعـة إضـافة إلـى     وقد أدخلت المكتبة نظـام اسـتخدام البطاقـات الممغنطـة لضـب     

، إضــافة الــى نظــام آلــي نــاطق للمكفــوفين  بشــبكة االنترنــت ةمرتبطــ ةب شخصــيياســوتــوفير مختبــر ح

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

  .واإلنجليزية

 ،زيــارة) 766700( 2008/2009فــي عــام  لمكتبــةمســتفيدين مــن خــدمات اوقــد بلــغ عــدد ال

وتـم  كتـاب،  ) 10000(كتاب، وحجـز  ) 28500(وتجديد إعارة  ،)181700(وعدد الكتب المعارة 

صـورة فوتوسـتاتية للطلبـة واعضـاء هيئـة التـدريس، كمـا تـم تصـنيف وفهرسـة           ) 545000(تصوير 

مقـال  ) 350000(تنزيل ونسـخ  ، وكتابًا باللغات االجنبية) 7500(كتابًا باللغة العربية و) 12500(

  .وبحث بالنص الكامل من قواعد البيانات

  مجموعات ال: ثانيا

تضم المكتبة أكثر من نصف مليـون وعـاء معلومـات فـي مختلـف حقـول المعرفـة، وتعكـس عـدة          

كمـا هـو    لغات وتتفاوت هذه األوعية من الورقية الى المصغرات الفلمية وصوال الى األوعيـة الرقميـة  

  .أدناه موضح في الجدول
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ف الدوريات والكتب والرسائل الجامعية العالمية بـالنص الكامـل، وهـي    الآتضم األوعية الرقمية 

 ebraryللدوريات، وقاعـدة   EBSCOو  ScienceDirectمتاحة على شبكة اإلنترنت مثل قاعدتي 

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

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

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

ات العليا، باعتماد معلومـات البريـد اإللكترونـي    عضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسالحرم الجامعي أل

  .الذي حصلوا عليه من مركز الحاسب في الجامعة

 31/12/2008مقتنيات المكتبة الحسينية حتى ) 1.8(جدول 

  المقتنيات
  31/12/2008 األوعية الموجودة لغاية

  المجموع
 لغات اخرى عربي

 502300  197000 305300 الكتب
 410  - 410  الدوريات

 8100  2850 5250 الرسائل الجامعية
 16667  12092 4575  األوعية من غير الكتب

 40  37 3  قواعد البيانات

  .التاليالموجودة في الجدول  وعيةوقد تم إضافة مقتنيات جديدة موضحة مع األ

  2008/2009األوعية المضافة لمقتنيات المكتبة الحسينية في العام  )2.8(جدول 

 2008ضافة لعامعدد األوعية الم
  المجموع

  لغات اخرى  عربي  المقتنيات

 31800  4500 27300  الكتب
 30  - 30  الدوريات

الكتب التي تم تصنيفها ومعالجتها 

  إلكترونيًا
12350  7350  19700 

 800  250 550  الرسائل الجامعية
 -  -  -  األوعية من غير الكتب

 5  5 - قواعد البيانات
للرسائل  Proquestقاعدة بيانات 

  الجامعية
-  

مليون  2.5

  رسالة
 مليون بالنص الكامل

 بالنص الكامل  ebrary - 40000قاعدة بيانات

  



  

  

  

  

  

  الباب التاسع

  موازنة الجامعة ومواردها املالية
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  موازنة الجامعة ومواردها املالية

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

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

  :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  الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وغيرها وفقًا    .6

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

  .إيرادات أخرى يةأ  .7

  .ميرية المعمول بهموال األلقانون تحصيل األ عامة تحصل وفقًا مواًالأ ال الجامعةموأتعتبر و

  :2008وفيما يلي تفصيًال عن موازنة الجامعة لعام 

  اإليرادات: أوال

 ربعينأو ةخمس) 45344061( 31/12/2008-1/1بلغ مجموعها الفعلي المحصل للفترة من 

اآلتي تفصيالت ) 1.9(، ويبين الجدول د وستين دينارلفا وواحأربعين أو ةربعأو ةمليونا وثالثمائ

  :هذه االيرادات
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  2008لعام اإليرادات المقدرة والفعلية في موازنة الجامعة  )1.9(جدول 

 اسم الحساب
 المقدرة اإليرادات

في موازنة عام 

2008 

 الفعلية اإليرادات

خالل  ةالمحصل

  2008عام 

نسبة 

  التحصيل

  الذاتية  اإليرادات:  األولالباب 

  الرسوم الجامعية ايرادات.1

  وغير المنقولة المنقولةريع االموال . 2

 األخرى اإليرادات. 3

  

26555000  

1775000  

1360000 

  

28598457  

1873934  

1132226 

  

108%  

105%  

83% 
 %106 31604617 29690000 األولمجموع الباب 

 مساهمة الخزينة والرسوم: الباب الثاني

  الدولة مساهمة خزينة. 1

 اإلضافيةالرسوم . 2

  

2400000  

5000000 

  

1653120  

5016017 

  

69%  

100% 

 %90 6669137 7400000 مجموع الباب الثاني

  والتبرعات المنح: الباب الثالث

  منحه الحكومه لتسديد الديون. 1

 تبرعات دورية. 2

  

3000000  

4020000 

  

2068334  

4011994 

  

69%  

99% 

 %86 6080328 7020000 مجموع الباب الثالث

  القروض والتسهيالت: الباب الرابع

 تسهيالت ائتمانية - 1
  

5110000 
  

989979 
  

19% 

 %19 989979 5110000 مجموع الباب الرابع

 %92 45344061 49220000 المجموع العام
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0
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7500000
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15000000
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20000000
22500000
25000000
27500000
30000000
32500000
35000000

اإليرادات الذاتية مساهمة الخزينة والرسوم

اإلضافية  

المنح والتبرعات القروض والتسهيالت

اإليرادات المقدرة في موازنة عام 2008 اإليرادات الفعلية المحصلة خالل عام 2008

  

  2008اإليرادات المقدرة والفعلية لعام ) 1.1.9(شكل 

اإليرادات الذاتيــة %70

مساهمة الخزينة  

والرسوم اإلضافية   %15

المنح والتبرعات  %13

القروض والتسهيالت  

2%

  

  2008ام اإليرادات الفعلية خالل ع )2.1.9(شكل 
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  النفقات: ثانيا

 ةخمس) 45381481( 31/12/2008 – 1/1بلغ مجموع النفقات الفعلية المدفوعة للفترة من 

ــين دينــارا موزعــة علــى    وواحــد وثمــانين  ةربعمائــأو ألفــاوواحــد وثمــانين   وثالثمائــةمليونــا  وأربع

   :وعلى النحو التالي) 2.9(األبواب الواردة في الجدول 

  2008قات المقدرة والفعلية في موازنة الجامعة لعام النف: )2.9(جدول 

 اسم الحساب

النفقات 

المقدرة في 

موازنة عام 

2008  

النفقات 

المدفوعة فعال 

خالل عام 

2008  

نسبة 

  االنفاق

  النفقات المتكررة: الباب االول

  الرواتب والعالوات والمكافآت:الفصل االول

  املينمساهمة الجامعة في صناديق الع:الفصل الثاني

  لوازم ومستلزمات سلعية:الفصل الثالث

  الخدمات والنشاطات الطالبية:الفصل الرابع

  النفقات العامة:الفصل الخامس

  المساهمات:الفصل السادس

  النشر و دعم البحث العلمي:الفصل السابع

 ة والندواتالمؤتمرات العلمي:نالفصل الثام

  

23969000  

8565000  

1012650  

675750  

2335000  

128000  

390000  

150000 

  

23334748  

8224513  

921385  

635905  

2118440  

110274  

104196  

91723 

  

97%  

96%  

90%  

94%  

90%  

86%  

26%  

61% 

 %95 35541184 37225400 األولمجموع الباب

  والدورات البعثات العلمية: الباب الثاني

 البعثات العلمية والدورات:األولالفصل 

  

1400000  

  

968173 
  

69% 

 %69 968173 1400000 الباب الثانيمجموع 

  النفقات الرأسمالية :الباب الثالث

  الكتب والدوريات:الفصل االول

  معدات واالت واجهزة تعليمية:الفصل الثاني

  اجهزة الحاسوب ومعدات المشاغل:ل الثالثفصال

 وسيارات وآليات ثاثوأ تجهيزات مكتبية:ل الرابعالفص

 أخرىمخصصات رأسمالية : الفصل الخامس

  

375500  

155500  

702000  

204000  

499100 

  

371889  

10407  

413749  

138559  

320973 

  

99%  

7%  

59%  

67%  

64% 

 %65 1255577 1936100 مجموع الباب الثالث
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 اسم الحساب

النفقات 

المقدرة في 

موازنة عام 

2008  

النفقات 

المدفوعة فعال 

خالل عام 

2008  

نسبة 

  االنفاق

  النفقات االنمائية: الباب الرابع

  االبنية واالنشاءات : الفصل االول

 المرافق العامة: الفصل الثاني

  

3032000  

136500 

  

2281657  

25519 

  

75%  

19% 

 %72 2307176 3168500 مجموع الباب الرابع

  نفقات االلتزامات المدورة: الباب الخامس

  االلتزامات المتكررة: الفصل االول

  االلتزامات الرأسمالية: الفصل الثاني

 االلتزامات االنمائية: الفصل الثالث

  

100000  

550000  

100000 

  

85611  

444379  

66113 

  

85%  

80%  

66% 
  %79  596103  750000 مجموع الباب الخامس

  تسديدات القروض والديون : الباب السادس

  االقساط والفوائد: الفصل االول

  

4740000  

  

4713268  

  

99%  

  %99  4713268  4740000 مجموع الباب السادس

  %92  45381481  49220000  المجموع العام للموازنة
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35000000

37500000

40000000

النفقات المتكررة البعثات العلمية

والدورات

النفقات الرأسمالية النفقات اإلنمائية نفقات اإللتزامات

المدورة

تسديدات القروض 

والديون

2008 النفقات المقدرة في موازنة عام 2008 النفقات المدفوعة فعال خالل عام
  

  2008وعة فعًال في موازنة الجامعة لعام النفقات المقدرة والمدف )1.2.9(شكل 

النفقات المتكررة %78.3

النفقات الرأسمالية %2.8

النفقات االنمائية %5.1

نفقات االلتزامات المدورة 

1.3%

البعثات العلمية والدورات 

2.1%

تسديدات القروض 

والديون %10.4

  

  2008النفقات المدفوعة فعًال خالل عام  )2.2.9(شكل 
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  2008إلى  2002اإليرادات الفعلية المحصلة بالدينار للسنوات من  )3.9(جدول 

 السنة

 اإليرادات

 الذاتية

مساهمة 

خزينة الدولة 

والرسوم 

 االضافية 

المنح 

 والتبرعات

القروض 

ت والتسهيال

 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 
2006  24619441 8125774 4005499  2646525 39397239 
2007  27995672 6484988 8010000  1115865 43606525  

2008  31604617 6669137 6080328  989979 45344061  

  

 2008إلى  2002النفقات الفعلية المدفوعة بالدينار للسنوات من  )4.9(جدول 

 السنة

 النفقات
تسديد 

القروض 

 والديون

مجموع 

النفقات 

 الفعلية
 المتكررة

البعثات 

العلمية 

والدورات

 
 االنمائية الرأسمالية

االلتزامات 

 المدورة

2002 26526997 7800008156744109551390222 2407394 32331242 
2003 28233208999936636582180919788533 3870482 34709660 

2004 30054683979996974001919381021772 3802805 37025294 
2005  32368076 1012820 1255726 316744 434695  5219740 40607801 

2006  31154211 1251029 748399 35313 536124  5672163 39397239 
2007  33074248 1139690 1283524 173015 274225  7661823 43606525 

2008  35541184 968173 1255577 2307176 596103  4713268 45381481 
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  شراعالالباب 

  التدريسومختربات مختربات البحث 
 ومختربات الحاسوب والحاضنات البحثية
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  مختبرات البحث ومختبرات التدريس والحاضنات البحثية ومختبرات الحاسوب

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

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

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

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

  :ي موزعة كما يليمختلف كلياتها ومراكزها، وه

   مختبرات كلية العلوم: أوًال

  مختبرات قسم علوم األرض والبيئة -أ

  مختبر المجهر اإللكتروني الماسح -1

  :يضم المختبر األجهزة التالية

مجموعة أجهزة ميكروسكوب ضوئية مستقطبة وفلورسنت لدراسة الصخور والمعادن مزودة  −

وهذه األجهزة . وجهاز حاسوب لتخزين الصوربكاميرات تصوير عادية ورقمية وتلفزيونية 

  .تخدم أبحاث طلبة قسم الجيولوجيا والعلوم الحياتية والفيزياء وكلية الحجاوي

 FEI من نوع. م2003صناعة هولندا تم تركيبة نهاية عام : المجهر اإللكتروني الماسح −
Quanta 200  مزود بنظام تحليل باألشعة السينيةEDAX .قمي وهذا الجهاز كله ر

محوسب من حيث التحكم الكامل ومن حيث المخرجات والتي يمكن تخزينها أو إرسالها إلى 

 .أصحابها عبر البريد اإللكتروني

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

ي أقسـام أخـرى مثـل    المعادن والمستحاثات الدقيقـة والجيوكيميـاء والصـخور بأنواعهـا ومسـاقات فـ      

  .التقنيات الدقيقة في العلوم الحياتية

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

. ينــات فهــو يخــدم طيفــا واســعًا مــن التخصصــات داخــل وخــارج الجامعــةالتحليــل الكمــي والكيفــي للع

  .يا والكيمياء والفيزياء والعلوم الحياتية واآلثارفعلى الصعيد الداخلي يخدم قسم الجيولوج

أما خارج الجامعة فقد امتدت هذه الخدمة إلى جميع الجامعات األردنية تقريبًا في التخصصات 

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

  .لعراقية والسورية والجزائريةخدمات لجهات خارج المملكة منها الجامعات ا

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

  :يحتوي هذا المختبر علي ما يلي

  ميكروسكوب مستقطب ألغراض البحث) 2(

  .(Polarized Microscope)ميكروسكوب مستقطب )  20(

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

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

 .ستيريوسكوب حجم كبير لتدريس مختبر الصور الجوية) 18(

  .ستيريوسكوب صغير الحجم بحجم النظارة الطبية أيضًا لتدريس مختبر الصور الجوية) 26(

 : التاليةيدرس في هذا المختبر مختبرات المساقات 

  )علم المعادن(  220ج .مختبر ع

  )بصريات المعادن( 222ج .مختبر ع

 )الصخور النارية والمتحولة( 331ج .مختبر ع

 )الصخور الرسوبية( 332ج .مختبر ع

 مختبر الصور الجوية

باإلضافة إلى استخدامه في الفصل الصيفي من قبل طالب الجيولوجيا الميدانية لدراسة 

 .، وذلك باستخدام الميكروسكوب(thin sections)ور مقاطع رقيقة للصخ

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

 .بالمعادن والصور الجوية

  مختبر التربة والجيولوجيا الهندسية -3

  :ىويحتوي هذا المختبر عل

  .جهاز لقياس النفاذية

 .يبات التربةجهاز لقياس التوزيع الحجمي لحب

 .جهاز لقياس الضغط المحوري الالمحصور

 .جهاز لقياس الضغط الثالثي المحصور
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 .جهاز لقياس إنضغاط التربة وحساب أعلى كثافة وأقل رطوبة

 .فرن تجفيف لحساب رطوبة التربة

 .جهاز قياس لدونة التربة

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

  .ويستخدم هذا المختبر للتدريس وفي البحث العلمي. الحموضة

  Atomic Absorption Spectrometer Nov AA 300  جهاز االمتصاص الذري

يعتبر جهاز االمتصـاص الـذري مـن األجهـزة الرئيسـية فـي مختبـرات قسـم علـوم األرض والبيئـة           

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

  ).مياه أو عينة جيولوجية

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

  .التدريس وطالب الماجستير في الجامعة وكذلك لتحليل عينات من خارج الجامعة مقابل أجرة

 االمتصاص) 301ك (مختبر المياه  -4

    Spectrometerويشتمل هذا المختبر على جهاز 

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

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

ي البحــث العلمـي مـن قبــل   باإلضــافة السـتخدامه فـ  . قبـل طلبـة الدراسـات العليــا وطلبـة البكـالوريوس     

  .أعضاء الهيئة التدريسية

  204مختبر ك  -5

  ).المجهرية والالفقارية(مختبر تدريسي للطبقات والمستحاثات  -

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

 .مستحاثات الفقارية 210ج .ع .1

 .طبقات وجيولوجيا تاريخية 213ج .ع .2

 .ستحاثات مجهريةم 311ج .ع .3

ويستعمل بحثيًا لتحضير العينات وتجهيزها ألبحاث أعضاء هيئة التدريس في مجال 

  .المستحاثات والطبقات
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  مختبر تطبيقات الحاسوب -6

  :يستخدم هذا المختبر في تدريس مختبرات المساقات التالية

  نظم المعلومات الجغرافية −

  تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية −

  ن بعداالستشعار ع −

  االستشعار عن بعد تحليل صور المحيطات الفضائية والجوية −

  االستشعار عن بعد في الجيولوجيا −

  مبادئ الجيوفيزياء التطبيقية −

  الجيوفيزياء الهندسية المتقدمة −

  موضوعات خاصة في الجيولوجيا −

  جيولوجيا تحت سطحية وجس اآلبار −

  :يحتوي المختبر على

  جهاز حاسوب 20 −

− DATA SHOW  2(عدد( 

− Scanner A3    

  مختبر الجيوفيزياء -7

ــا ، وإلجــراء        ــة لطــالب البكــالوريوس والدراســات العلي تســتخدم هــذه األجهــزة ألغــراض تعليمي

  .األبحاث ألعضاء هيئة التدريس وطالب الماجستير في الجامعة

   :ويشتمل هذا المختبر على األجهزة التالية

  ) Geometrics Magnetometer G856A( 2جهاز المسح المغناطيسي عدد  -

 جهاز المسح الكهربائي  -

  VLF )(Very Low Frequencyجهاز  -

 جهاز المسح الكهربائي ثالثي وثنائي األبعاد -

 جهاز المسح الزلزالي -

 )الحبس الكهربائي المزمن( time domainجهاز  -
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  مختبرات قسم العلوم الحياتية -ب

عمليـــة العامــة للســـنة األولـــى  درس بهـــا المســاقات ال يـــو: مختبــرات العلـــوم الحياتيـــة العامــة   .1

  .وعددها إثنان

ويـدرس بهـا الجـزء العملـي لمسـاقات النبـات ومورفولوجيـا النبـات وتشـريح          : مختبرات النبات .2

 .النبات ومساق الفلورا والغطاء النباتي في االردن وعلم البيئة وعددها اثنان

التشــريح، علــم وبهــا يــدرس فســيولوجيا الحيــوان، علــم األنســجة،   : مختبــرات علــم الحيــوان  .3

 .وعددها ثالث الطفيليات، الالفقاريات وعلم الحياة التكويني

 .ويدرس به مساقات الكيمياء الحيوية وفسيولوجيا النبات: مختبر الكيمياء الحيوية .4

وبـه  تـدرس مسـاقات األحيـاء الدقيقـة، علـم الفيروسـات، األحيـاء         :  مختبر األحياء الدقيقـة  .5

لطبيــة، إضــافة إلــى مســاق مــن مســتوى الماجســتير وهــو مســاق  الدقيقــة الصــناعية والبكتيريــا ا

 .التقانات الحيوية لألحياء الدقيقة

ــة    .6 ــر الوراثــة والبيولوجيــا الجزيئي ــا الجزيئيــة لطلبــة      : مختب وبــه تــدرس مســاقات البيولوجي

 .البكالوريوس والماجستير ومساق علم الوراثة ومساق علم الوراثة الخلوية

س فــي هــذا المختبــر معظــم مســاقات الماجســتير مثــل علــم   ويــدر: مختبــر طلبــة الماجســتير .7

الكيمياء الحيوية التجريبـي، التقانـات الحيويـة، الوراثـة المتقدمـة ومسـاقات النبـات المتقدمـة و         

 .غيرها

وتجـرى فيهـا األبحـاث المتعلقـة باإلنزيمـات والبروتينـات       : مختبرات أبحاث الكيمياء الحيوية .8

  .لكيمياء الحيوية وعددها إثنانوالفيتامينات وغيرها من مواضيع ا

ويــتم بــه إجــراء بحــوث متعلقــة بــاألمراض الوراثيــة واإلنزيمــات  : مختبــر أبحــاث علــم الوراثــة .9

 .المتعلقة بها وتأثير بعض المواد على الجينات

ــة    .10 ــاء الدقيق ــرات أبحــاث األحي ــا الطبيــة      : مختب ــة حــول البكتيري ــا األبحــاث العلمي وتجــرى به

ة والجزيئية وأبحاث التقانات الحيوية باستخدام الكائنـات الدقيقـة،   وتشخيصها بالطرق التقليدي

 .وعددها إثنان

وتجرى بها األبحاث المتعلقة بتصنيف وتشريح النبات وفسـيولوجيا  : مختبرات أبحاث النبات .11

 .النبات وعددها إثنان
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وتجــرى بــه أبحــاث فــي علــم المناعــة وإنتــاج األجســام   : مختبــر أبحــاث المناعــة والطفيليــات  .12

 .وزراعة األنسجة الحيوانية المضادة والمناعة ضد الطفيليات

وتتم بــه أبحـاث حـول األنسـجة الحيوانيـة ودراسـتها باسـتخدام        : مختبر أبحاث علم األنسجة .13

 .المجهر الضوئي وااللكتروني

وتجـري بـه أبحـاث حـول دراسـة السـمية الوراثيـة لمركبـات         : مختبر أبحاث الوراثة الجزيئيـة  .14

ج طبيعية وخاصة تلك الموجودة في النباتات الطبية إضافة إلى أبحـاث متعلقـة   اصطناعية ونوات

  .بهندسة الجينات لخدمة الصناعة

  مختبرات قسم اإلحصاء  -جـ

  : ويحتوي على األجهزة التالية   Aمختبر  -1

  :  موزعة على النحو التالي NECحاسوب من نوع ) 31(

  .حاسوب واحد مخصص للمدرس −

  . طلبةحاسوب مخصصة لل 30 −

  . مربوط مع الجهاز المخصص للمدرس Data Showجهاز  −

  ). مخصص للطالب(لطباعة الوظائف     Dot Matrixطابعتان  −

  : ويحتوي على االجهزة التالية B مختبر  -2

  :حاسوب موزعة على النحو التالي 19

  . مخصص للمدرس )NEC(من نوع  حاسوب -

  .NECمن نوع  4و  Compaqمن نوع  14 ا، منهحاسوب مخصصة للطالب 18 -

  ). مخصص للطلبة(لطباعة الوظائف  Dot Matrixطابعة  -

  مختبر الدراسات العليا -3

ــة  )NECمـــن نـــوع  3و  Compacنـــوع  7(أجهـــزة حاســـوب ) 10( .1 مخصصـــة لطلبـ

   .الدراسات العليا

  . مخصصة لطلبة الدراسات العليا Dot matrixطابعة  .2
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  مختبرات قسم الكيمياء - د

، المختلفــةمختبــرًا للبحــث فــي مجــاالت الكيميــاء ) 15(ختبــرات للتــدريس وم) 9(يضــم القســم 

  :مثل متقدمة بحث علمي ويضم القسم أيضًا أجهزة

 Mass Spectrometers 

 Gas Chromatographs 

 Spectrophotometers (IR and UV/Vis) 

 Atomic Absorption Spectrometer 

 Inductively Coupled Plasma Spectrometer 

جـاج إضـافة إلـى مختبرليـزر والعديـد مـن       للزغـرف األجهـزة وورشـة    أيضًا على وي القسم ويحت

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

  .المساقات التي لها عالقة بالكمبيوتر واالنترنت

  مختبرات قسم الفيزياء -هـ 

  :برات البحث المتخصصة في مجاالت الفيزياء المتعددة وهيأنشأ القسم مجموعة من مخت

  مختبر مطيافية موسبارو -1

 مختبر صنع الرقائق -2

 مختبر الخصائص الضوئية -3

 مختبر حيود األشعة السينية -4

 مختبر التقانات النووية وقياس تركيز الرادون -5

 مختبر تألق األشعة السينية -6

 مختبر مطيافية أشعة جاما -7

 مختبر حاسوب متقدم -8

 ر الفيزياء الحاسوبيةمختب -9

 مختبر الفيزياء الطبية -10

 مختبر الفيزياء المغناطيسية -11

 مختبر ميزان فارادي -12
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والهدف من هذه المختبرات تدريب طلبة الدراسات العليا على البحث العلمي األصيل وتطـوير  

 المعرفــة العلميــة وإغنائهــا، والمســاهمة فــي نقــل التكنولوجيــا إلــى المجتمــع المحلــي، ويضــم القســم     

ورشة ميكانيكية متميزة، ووحدة تسييل النيتروجين باإلضـافة إلـى مجموعـة مـن مختبـرات التـدريس       

ــدريس والبحــث            ــي الت ــدفع عمليت ــذين يســهمون ب ــين ال ــب طــاقم مؤهــل مــن الفني ــى جان ــة، إل المحدث

  .العلمي

  

  مختبرات كلية اآلداب: ثانيًا

  .كز الحاسب والمعلوماتتضم الكلية ستة مختبرات بحث وتدريس ومختبر حاسوب يتبع مر

  مختبرات قسـم الجغرافيـا -أ

  GISمختبر نظم المعلومات الجغرافية 

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

والصور الجوية واالستشـعار  ،  GISفي هذا المختبر المساقات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية 

  :، حيث يحتوي المختبر على ما يلي عن بعد

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

 عدد االجهزة  نوع الجهاز

Compaq p4 with 2.000mhz 10  

GIS/Remote Sensing server 
"NEC SA 2500 SATA Server" 

1  

GIS/Remote Sensing PC (NEC TW100 Workstation) 20  

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

1- ArcView 9.x LAB KIT PAK and Extensions LAB KIT PAKs 

- 3D Analyst LAB KIT PAK 

- ArcGIS Spatial Analyst LAB KIT PAK 

- ArcGIS Survey analyst LAB KIT PAK 

- ArcScan for ArcGIS LAB KIT PAK 

- Tracking Analyst LAB KIT PAK 

- ArcGIS Network Analyst 
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2- ERDAS Advantage Remote Sensing Software 

  .Softcopyو   Hardcopyكما يحتوي المختبر على خرائط تغطي المملكة بنوعيها −

  مختبرات قسـم اللغات الحديثة -ب

  مختبر اللغة الفرنسية -1

خدم فقط لتدريس الطالب على نطق اللغة مختبر اللغة الفرنسية هو مختبر سماعي ويست

الفرنسية وهو ال يحتوي على شاشات حاسوب بل على مسجالت فقط ويستخدم من قبل طالب 

  .المحاضرات اللغات الحديثة في أوقات

 مختبر اللغة اإليطالية -2

 Dataمـع  ) 2(مختبـر اللغـة اإليطاليـة وهـو مختبـر مصـغر يحتـوي علـى جهـاز حاسـوب عـدد            
Show  ن مع وتلفزيوDVD       وهو خاص بتدريس اللغة اإليطالية وقد قـدم هديـة للجامعـة مـن قبـل

  .السفارة اإليطالية

  مختبر اللغة الروسية -3

مـع مسـجل   ) 1(عـدد   Lab Topمختبر اللغة الروسية وهو مختبر مصـغر يحتـوي علـى جهـاز     

  .،  وقد قدم هدية للجامعة من قبل السفارة الروسية)1(عدد  Panasonic نوع 

 ختبر قسم اللغات السامية والشرقيةم -جـ

  -:من مختبر قسم اللغات السامية والشرقية يتكون

وعلـى جهـازي تسـجيل مـع     )  Hyundai(طاولة تحكم تحتـوي علـى جهـاز كمبيـوتر نـوع       -1

  )Power(لوحة 

) headPhone(كابينه خشبية ملبسة بالفورمايكـا وتحتـوى كـل منهـا علـى سـماعة       ) 24( -2

 ضمن الكابينه إلستقبال وارسال وتسجيل الصوت ثبتوجهاز تسجيل م) Jet(نوع 

 كرسي مختبر دوار منجد 25 -3

 بوصه 14تلفزيون بانوسونك  -4

 بوصة  29تلفزيون شارب  -5

 نوع شارب)  DVD(جهاز  -6

 سماعتين كبيرتين نوع دكوراتيف -7
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 أربع سماعات نوع شارب -8

 بوصه 14ولتلفزيون الشارب ) DVD(طاولة فورمايكا ذات ثالثة رفوف ل  -9

 تبر قسم اللغة االنجليزيةمخ - د

جهاز كمبيوتر في مبنى القرية ) 40(يوجد في قسم اللغة االنجليزية مختبر يتكون من اربعين 

  .مساقات اللغة اإلنجليزية بعض اإلنجليزية يستخدم لتدريس

  

  مختبرات كلية التربية: ثالثًا

  :تضم الكلية المختبرات التالية

 :مختبر اإلرشاد - أ 

مثل كرسي االسترخاء وأدوات التغذية البيولوجية الراجعة، وتجرى فيه ويضم أحدث األجهزة 

االختبارات النفسية بأنواعها، كاختبارات الذكاء واختبارات الشخصية واالختبارات اإلكلينيكية 

 .والمعالجات النفسية بمختلف أشكالها وخاصة المعالجات السلوكية

 :مختبر اللغات - ب 

حدة مكونة من مسجل وسماعة رأس مع ميكروفون، وحدة منفصلة، كل و 30يحتوي على 

يستطيع الطالب من خاللها أن يسمع وان ينطق أو يسجل ما يريد باإلضافة إلى وحدة رئيسية 

للمدرس يستطيع من خاللها أن يتكلم مع أي طالب وان يضع المادة التعليمية المناسبة وإسماعها 

  .للطلبة

 :مختبر التعليم المصغر - ج 

بر من الوسائل الهامة لتعزيز قدرة طالب التربية العملية على إعطاء حصص يعتبر هذا المخت

صفية وتقييم هذه الحصص من قبل الطالب اآلخرين بإشراف المدرس، حيث يتم تصوير هذه 

 60الحصص وإعادة بثها للطالب لتقويمها وبيان األخطاء ومعالجتها، ويتسع هذا المختبر ل 

-One(وجهاز فيديو وكاميرة فيديو ويقسم المختبر مرآة  طالب ويحتوي على جهازي تلفزيون
way Mirror (تقسم ما بين غرفة الصف الحقيقية وغرفة المشاهدة والعرض.  

 :مختبر تكنولوجيا التعليم - د 

باإلضافة إلى  437، 409يحتوي على كافة أجهزة الوسائل التعليمية ويدرس به مساقات 

  .لماجستيرلطلبة ا 632مساق إنتاج تقنيات التعليم 
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 :مختبرات الحاسوب   -هـ

جهاز حاسوب وجهاز عرض بيانات  31مختبرات يحتوي كل مختبر على  3وعددها 

وتستخدم جميعها لمساقات كلية التربية التي تحتاج إلى استخدام الحاسوب مثل مساقات 

ة باإلضافة الحاسوب التعليمي، ومساقات األلعاب التعليمية المحوسبة ومساقات الحاسوب في التربي

  .إلى مساقات اإلحصاء المتقدم بالحاسوب وإنتاج البرمجيات التعليمية

  

  مختبرات كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية: رابعًا

  :تحتوي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية المختبرات اآلتية

  مختبر التالوة والتجويد -1

لتعزيز التعليم في هذه  المـادة، حيـث انـه     يعتبر مختبر التالوة  والتجويد من الوسائل الهامة 

ـــدة تقنيــات لتحقيــق هــذا الغــرض، فيوجــد فيــه    ـــه عــــ جهــاز حاســوب يتحكـــم  فيهــا  ) 20(يوجــد فيــ

الجهــــاز الــرئيس الخــــاص بالمــدرس تحتــوي هـذه الحواســيب علـى جهــاز يــتم فيــــه تحقيــــق الهــــدف       

خـــاص  بكـــل طالـــب يجلـــس علـــى حاســـوبه،  علـــى شـــريط" التســـجيل " األول مـــن المختبـــر وهـــو 

ــتفيد الطالـــب       ـــذلك  يسـ فيسجـــــل صـــوته وصـــوت القـــارئ الـــذي  يعيـــد اآليـــات القرآنيـــة بعـــده  وبـ

بتصــحيح  األخطــاء  الــواردة فــي قراءتــه مــن خــالل ســماع القــارئ  وبهــذا يتحقـــــق االستفـــــــادة فــي 

هــذه التقنيــة ) Data Show( الـــ أمــا الجانــب النظــري فمــن خــالل  .  الجانــب العملــي فــي التجويــد 

ــيمكن إدخــال أي شــيء فــي قــرص         ــة ف ـــرض المــادة  النظري ــاز   ) CD( الهامــة فــي عـ مــن خــالل جه

فهنـاك صـعوبة علـى الطلبـة  لـو عرضـت المـادة        ) Data( المدرس وعرضه على الطـــــالب من خـالل  

  . نظريوبهــذا يتحقق االستفادة في الجانب ال. النظرية من غير صور أو رسومات

  المكتبة الحاسوبية -2

ــارة عــن مكتبــة الكترونيــة تحتــوي علــى أجهــزة حاســوب متطــورة وموصــولة باالنترنــت،        هــي عب

  :جهاز، تنقسم المكتبة الحاسوبية إلى قسمين رئيسين) 20(وعددها 

و يحتــوي علــى أجهــزة حاســوب مقســمة إلــى قــاعتين، قاعــة     ): الحاســوبي(القســم االلكترونــي   -  أ

  .ناث  مفصولتين انفصاًال تامًا للذكور وقاعة لإل

ــان       : قســم تخــريج األحاديــث   -  ب ــاث، وتضــم هات ــذكور وقاعــة لإلن ــاعتين، قاعــة لل ــى ق وينقســم  إل

  .القاعتان كتب تخريج األحاديث النبوية الشريفة والتي تستخدم في تدريس مساقات الطلبة 

  :يالقيام بما يل) القسم اإللكتروني(يستطيع الطالب من خالل القسم األول 
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االستفادة من جميع البرامج والموسوعات اإلسالمية التي تحتويها أجهـزة الحاسـب فـي دراسـته      −

برنامج مكتبـة  : وأبحاثه وتضــــم هذه البرامج جميع أقسام الشريعة اإلسالمية وهذه البرامج هي

ــه وأصــول         ــة الفق ــامج مكتب ــة، برن ــة األلفي ــامج المكتب ــة، برن ــامج الموســوعة الذهبي ه، التفســير، برن

برنامج مكتبة العقائد والملـل، برنـامج مكتبـة السـيرة النبويـة، برنـامج مكتبـة المعـاجم والغريـب،          

ـــة األحاديــث الضــعيفة، برنــامج مكتبــة األخــالق والزهــد، برنــامج مؤلفــات الشــيخ       برنــامج مكتبــــــ

تبـــة الشـــعر والتلميــذ، برنـــامج فـــي ظـــالل القـــرآن، برنامـــــــــــج مكتبـــة األدب العربـــي، برنـــامج مك  

العربـي، برنــامج مكتبــة أصــول الفقــه، برنــامج الخطــب المنبريــة، برنــامج أعمــال القلــوب الرقــائق،  

ــة         ــامج تربي برنــامج اإلعجــاز العلمــي فــي القــرآن الكــريم، برنــامج المتــرجم الفــوري النــاطق، برن

  .يةاألبناء في اإلسالم برنامج األسرة والحياة الزوجية، برنامج قاموس المصطلحات الدين

أو خــادم يــتم مــن خاللــه الــتحكم بجميــع ) SERVER(وجميــع هــذه البــرامج مرتبطــة بســيرفر  

األجهزة الموصولة فيه، وهذه البرامج جميعا تهم طلبة الكلية وكذلك طلبة الكليات األخرى بمختلف 

  .في مسيرتهم العلمية) بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة(مستوياتهم العلمية 

  .لحصول على األبحاث والمواضيع المطلوبةاستخدام االنترنت ل −

  .استخدام االنترنت لتسجيل المساقات والحصول على العالمات الفصلية −

 .استخدام التطبيقات الجاهزة في الحاسوب للتدريب عليها −

  

  مختبرات كلية الفنون الجميلة: خامسًا

  مختبرات قسم الفنون التشـكيلية -أ

 : ستوديو تخصص الخزف، ويحتوي على .1

مجهـز بطـاوالت وأدوات يدويـة وكهربائيـة     ) 2(توديو تطبيق أعمال الخـزف وتقنياتـه عـدد    س -

 ).دوالب يدوي وكهربائي( لهذا الغرض

، جهـاز  )كبيـر ومتوسـط وصـغير الحجـم    ) 3(غرفة أفران حاوية على أفران حرق الخزف عدد  -

 ).2(عدد) ضاغط هواء(كمبريسر 

 .غرفة لتخزين أعمال الخزف المنتجة -

زين المــواد األوليــة المســتخدمة فــي تطبيــق تقنيــات إنتــاج التــزجيج وجهــاز خلــط      غرفــة لتخــ  -

 .المستحلب الطيني وجهاز لخلط السائل الزجاجي

 .آلة لعمل صحون خزفية باستخدام القوالب وأخرى لخراطة قوالب الجبس -
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 ).كبيرة وصغيرة الحجم) (2(غرفة خاصة لعجن الطين حاوية على عجانه طين عدد -

 .خاصة بإنتاج بودرة صالحة إلنتاج طينة خزف جاروشة تربة -

 ).1(مكتب هيئة تدريسية حاوي على جهاز حاسوب شخصي عدد  -

 :ستوديو تخصص النحت ويحتوي على .2

وأدوات ) حوامـل معدنيـة وحاويـات أطبـاق    ( ستوديو إنتاج األعمال النحتية مجهز بـ ستاندات  -

 .يدوية خاصة بتقنيات تطبيق النحت والصب

 .ب القوالب الجبصيةغرفة خاصة بص -

 :ستوديو تخصص الرسم والتصوير .3

مجهـــز بســـتاندات خشـــبية وطـــاوالت ) 2(يوجـــد لتخصـــص الرســـم والتصـــوير ســـتوديو عـــدد  -

 ).1(وجهاز بروجكتر لعرض الساليدات عدد ) 1(متحركة، جلوب إضاءة عدد 

 ).1(غرفة لتخزين أعمال الرسم والتصوير عدد  -

 .ستوديو تخصص التصوير الفوتوغرافي .4

  :ويشتمل الستوديو على التجهيزات التالية    

 .كاميرات تصوير عادية  -

 ).2(عدد ) ديجيتال(كاميرات تصوير رقمية  -

 .أجهزة إضاءة كشافات مختلفة األحجام والقوة االضائية -

 :غرفة معتمة تحتوي على -

 ).9(أجهزة طباعة صور عدد  -

 .أدوات تحميض وأفالم ملونة وأخرى ابيض واسود -

 .فن الجرافيك ستوديو تخصص .5

 :ويشمل الستوديو على ما يلي

 ).1(مكبس الطباعة الحجرية عدد  -

 ).2(مكبس طباعة المعدن عدد   -

 ).1(جهاز ضغط حراري لتجليد الكتب عدد   -
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 .لعرض الساليدات Data Showجهاز  -

 ).2(جهاز مكوى حراري وجهاز سشوار للتجفيف الحراري وخالط كهربائي عدد  -

  .ز التعريض لإلضاءةغرفة مظلمة مجهزة بجها -

  مختبرات قسم التصميم والفنون التطبيقية -ب

 العدد األجهزة الموجودة في المختبر  اسم المختبر  

  ال يوجد)2(مرسم التصميم الداخلي .1

   أنوال خشبية مرسم تصميم النسيج.2

 ELECTRICAL STEAM مكوى بخار
IRON SINGER 851

1 

 SEWING MACHINE ماكنة خياطة
SINGER 875  

1 

 DELL GX240 جهاز حاسوب مختبر تصميم  الجرافيك.3
WORKSTATION COMPUTER 

14 

 MULTIMEDIA جهاز عرض
PROJECTOR ASK C95 DATA 

SHOW 
1 

-HP COMPAQ P4 جهاز حاسوب
D330, 2.8GHHZ CPU, 512 

3 

 ,E MAC-G4, 1GHZ جهاز حاسوب
512MB RAM 60GB HDD 

1 

 EPSON - PHOTO  طابعة حاسوب نوع
810 

1 

-EPSON  جهاز ماسح ضوئي نوع
SCANNER 1250 

1 

 1 ماكنة صناعة قوالب بالستيكية مرسم التصميم الصناعي.4
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 العدد األجهزة الموجودة في المختبر اسم المختبر  

 1 ماكنة حفر باستخدام الحاسوب

  ال يوجد)1(مرسم التصميم الداخلي .5

  ال يوجد مرسم تصميم الجرافيك.6

 قسم التصميم.7
 

-HP COMPAQ P4 جهاز حاسوب
D330, 2.8GHZ CPU,512MB 

1 

 ,LAPTOP-P4 جهاز حاسوب محمول
IBM-THINKPAD-R40 

1 

 CANON MODEL جهاز عرض نوع
LV-S1E 

1 

 x72" 3P 1"72شاشة عرض على حامل 

 1 انش على حامل X 50 50شاشات عرض

 VC-VA550 1  فيديو شارب موديل

 DIGITAL CAMERA كاميرا تصوير
NIKON COOL PIX5700 

1 

 WEB CAMERA كاميرا جهاز حاسوب
 CREATIVE 1 نوع

مراسم قسم التصميم في .8

 24هنجر 
ملم 150/ملم 250مخرطة نوع بوكس فورد 

 3  (VSL) موديل

  مختبرات قسم الموسيقا  -ج

 ).7(مختبر البيانو، ويحتوي بيانو كهربائي عدد  .1

 ).2(مسرح الموسيقا، ويحتوي بيانو كبير عدد  .2
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  مختبرات قسم الدراما  - د

 العدد  األجهزة الموجودة في المختبر اسم المختبر  

  6  راج دطاولة مع ا  قاعة المكياج   -1

  5  مراة 

  1  وحدة مونتاج

  2  تلفزيون سوني خاص بالمونتاج 

D.V.D player 1  

  1  تلفزيون عادي 

  player  1فيديو 

سرحية متنوعة ما بين التاريخي أزياء م  قاعة األزياء المسرحية   -2

  .والحديث

  

  1  طاولة كوي

  1  مكوى

  1  ة خياطة نماك

  2  عالقة مالبس حجم كبير حديد

    أحذية مسرحية

    اكسسورات متنوعة

    :وحدة إضاءة متكاملة  تتكون من   مسرح الدراما  -3

  1  وحدة تحكم مكونة من كي بورد 

  1  شاشة كمبيوتر 

 650واط ، 2000افات إضاءة سبوت اليت كش

  .واط  2250واط ، 

73  

  2  واط   إضاءة متحركة 2500فلواليت 

  2  قنال قديم) 12(جهاز صوت مكسر 

  2  سماعات مونيتور 

واط حديث  2000جهاز مكسر صوت مع بور 

  نوع بهنلجر

1  

  4  سماعات 

  16 ميكرفون حديث

  6  وصالت مع ستا ندات

  11  ميكرفون قديم 

  1  وصلة ستاند

  1  ميكرفون ال سلكي 
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 العدد  األجهزة الموجودة في المختبر  اسم المختبر  

  1  مكبر صوت توا

  2  هدفون 

  10  كشافات إضاءة  107أستوديو التمثيل   -4

  4  واط 1250كشافات فلوداليت 

  2  واط 1000كشافات فريزنل

  4  واط 650كشافات بروفايل 

  1  سماعتين + وحدة صوت مكسر صوت 

  و التلفزيونأستودي  -5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   2  حقيبة إضاءة بأربع بروجكتورات  

  8 كشاف إضاءة

  1  جهاز منظم كهرباء

  1  جهاز  قياس شدة إضاءة

  4 سماعات حجم كبير  

  BEHRINGER 1جهاز صوت نوع 

  YAMAHA 1جهاز صوت نوع   

 MIC 8أجهزة 
 10  سماعة رأس

 CD 1+ل كاست جهاز استيريو دب
 DVD 2جهاز 

 DV 2جهاز فيديو 
 2  جهاز عرض سينمائي 

  VHS 3أجهزة فيديو

  7  كاميرا سينمائية

  DV 3كاميرا 

  MINI DV 2كاميرا 

  8MM 1كاميرا 

  VHS 1كاميرا 

  1  بوصة 29تلفزيون

  2  بوصة 14تلفزيون 

  2  بوصة 5تلفزيون 

  1 ةبوص 14تلفزيون 

  PANASONIC 1مازج صورة ديجتال 

  ES3 SONY  1وحدة مونتاج 

  1  وحدة مونتاج تجميع
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 العدد  األجهزة الموجودة في المختبر  اسم المختبر  

  1  جهاز مونتاج منزلي

  MAVIOL 1جهاز مونتاج سينمائي 

  BINQ 1نوع  DATA SHOWجهاز 

  COMPAQ 1كمبيوتر 

  

  مختبرات كلية اآلثار واألنثروبولوجيا: سادسًا

  وحدة المختبرات 

ــ ــام      تأسسـ ــا عـ ــار واألنثروبولوجيـ ــد اآلثـ ــي معهـ ــرات فـ ــدة المختبـ ــة   1992ت وحـ ــدف مواكبـ بهـ

التطــورات الهائلــة فــي علــم اآلثــار وخصوصــًا فيمــا يتعلــق بتطبيــق مختلــف أنــواع األســاليب العلميــة    

الحديثــة فــي دراســة اإلنســان ومخلفاتــه الحضــارية وكــذلك فــان الخطــر الــذي يهــدد تــراث األردن           

بيعيــة وبشــرية، كــان مــن األســباب المباشــرة لتأســيس وحــدة المختبــرات     الحضــاري بفعــل عوامــل ط 

للمساهمة في تدريب الكوادر البشرية المؤهلة علميًا وفنيًا للحد من هذه األخطـار ولضـمان حمايـة    

ولتحقيــق الغايــة المرجــوة مــن إنشــائها فقــد تــم تجهيــز وحــدة المختبــرات    . تــراث األردن الحضــاري

الطاقــات البشــرية المؤهلــة فــي مجــاالت صــيانة وتــرميم اآلثــار وتحليــل  بأحــدث األجهــزة والمعــدات و

المــواد األثريــة بــالطرق العلميــة واســتخدام نظــم المعلومــات الحديثــة فــي دراســة وحمايــة وتطــوير      

وتســاهم وحــدة المختبــرات بشــكل فاعــل فــي تــدريب طلبــة المعهــد وكــذلك تقــديم   . المواقــع األثريــة

لمحليـة واألجنبيـة التـي تعمـل بـاألردن، وكـذلك تقـوم باسـتقبال المـواد          العون الفني للبعثـات األثريـة ا  

  .األثرية المستخرجة من الحفريات لغايات صيانتها وترميمها وتحليلها

  :وهي موزع كما يلي وتشمل وحدة المختبرات العديد من المختبرات

  مختبرات التحليل العلمي  .1

 مختبر التحليل األثري .1

وعة متعددة من الميكروسكوبات المتطورة تعطي ميـزات الرؤيـا   تستخدم في هذا المختبر مجم

ثالثيــة األبعــاد واســتقطاب الضــوء واالنعكــاس، وتســتخدم فــي دراســات الفخــار والمعــادن والمــواد        

كما يتم في هذا القسم إجراء تحاليل للمعادن والمواد الصخرية من خالل تقنيـات  . األثرية األخرى

نية، كما تجرى تحاليل كيميائية للمـواد األثريـة الحجريـة والفخاريـة     الدراسة المجهرية واألشعة السي

والزجاج والمعادن بواسطة جهاز االمتصاص الذري، باإلضافة إلـى مـا ذكـر فـإن هـذا المختبـر يقـوم        

  .بمساعدة طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في أبحاثهم
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  مختبر األشعة السينية  .2

  تبر على العديد من األجهزة الرئيسية وهي يحتوي هذا المخ

- X-Ray fluorescence    وهــي إحــدى تقنيــات التحليــل الكيميــائي التــي تعتمــد علــى األشــعة

السينية في تحليل العينات األثرية وغيرهـا سـواء كانـت سـائلة أو مطحونـة أو صـلبة أو علـى        

  تحاليلشكل سبائك معدنية ويمكن بواسطة هذه التقنية  إجراء نوعين من ال

  حيث يمكن بواسطة هذه الطريقة التعرف على مكونات العينة : التحليل النوعي -

  حيث يتم بواسطة هذه الطريقة تحديد نسب أو تركيز العناصر : التحليل الكمي -

- X-Ray Diffraction     وهي إحدى تقنيات التحليل المعدني المعروف حيث يمكـن بواسـطة

دني للعينــات بشــرط أن تكــون متبلــورة وتعتبــر هــذه   هــذا الجهــاز التعــرف علــى التركيــب المعــ  

الطريقــة مــن أفضــل الطــرق التــي يمكــن بواســطتها التعــرف علــى المعــادن المكونــة للصــخور       

المختلفـــة ســـواء كانـــت ناريـــة أو متحولـــة أو رســـوبية كمـــا يمكـــن مـــن خاللـــه التعـــرف علـــى    

  المكونات المعدنية للفخار

  مختبر التألق الحراري  .3

حيــث يعتمــد مبــدأ عمــل هــذا      Thermoluminscenceر علــى جهــاز  يحتــوي هــذا المختبــ 

الجهاز على توهج العينات عند تعرضها للحرارة ويتناسب مقدار هذا التوهج طرديا مـع عمـر العينـة    

نــا تســتخدم هــذه التقنيــة لتحديــد العمــر المطلــق للعينــات األثريــة المعالجــة حراريــا      هاألثريــة ومــن  

  نات الصوان أو البزيديان المعالج حرارياوأفضل مثال عينات الفخار وعي

  مختبر التحليل الكيميائي .4

 Atomicيحتــوي هــذا المختبــر علــى العديــد مــن األجهــزة الرئيســية والمهمــة منهــا جهــاز           
Absorption Spectrometer    يســتخدم فــي عمليــة التحليــل الكيميــائي لمعرفــة العناصــر المكونــة

مميزاتــه انــه يســتخدم لمعظــم القطــع األثريــة مــن صــخور  للقطعــة األثريــة وتركيــز العناصــر ومــن أهــم

  وفخار ومعادن وقد يستخدم في تحليل المواد العضوية بعد استخالص المادة العضوية منها 

  مختبر الصيانة والترميم .5

يتم في هذا المختبر ترميم وصيانة المـادة األثريـة سـوءا كانـت فخاريـة أو زجاجيـة أو معدنيـة        

أثريــة أخــرى، وهــو مجهــز بمعــدات ومــواد للتنظيــف والصــيانة والتــرميم،         أو خشــبية أو أي مــادة  

كمعـــــــدات التصـــــــوير باألشـــــــعة وتفريـــــــغ الهـــــــواء واألدوات والمـــــــواد الميكانيكيـــــــة والكيميائيـــــــة   

ــى معالجــة المــادة         ــر عل ــف، وال يقتصــر دور هــذا المختب ــران الشــوي والتجفي والميكروســكوبات واف
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كمـا يعقـد فـي هـذا المختبـر دورات      . عليهـا ألطـول مـدة ممكنـة    األثرية اآلنية بل يتعداها للمحافظـة  

  .تدريبية للعاملين في هذا المجال وللطلبة على حد سواء

  مختبر نظم المعلومات الجغرافية  .2

الجغرافية هي تقنية عالية الجودة من تقنيات نظم المعلومات والتي تتعامل مـع   تنظم المعلوما

يرهـا بشـكل متكامـل، حيـث تمتـاز البيانـات الجغرافيـة فيـه بأنهـا          البيانات ذات اإلحـداثيات العينيـة وغ  

بيانات خرائطية وما تحويها هذه الخرائط من معلومات ذات دالالت سياحية، إدارة مصـادر طبيعيـة،   

بمجرد الحصول على خارطة معينة يبـدأ  . الخ...  هندسية، مسوحات أرضية، رعاية طبية، تسويق،

يــزود مختبــر نظــم المعلومــات الجغرافيــة  . لبيانــات بــل وتحليلهــاالعمــل لــيس علــى مســتوى إدخــال ا 

طالب الكلية والموظفين واالدرايـين والفنيـين بـآخر واحـدث التطـورات علـى كافـة األصـعدة حيـث ال          

يقتصــر علــى نظــم المعلومــات الجغرافيــة وحســب بــل يتعــداه لتصــل االفــاده منــه بــالبرامج والتقنيــات    

  :ومن أهم أدوات المختبر  Processing image, Remote sensing, GPSالتالية 

ــادم ذو مواصـــفات عاليـــة ومـــزود بوحـــدة تخـــزين    - ــة )شـــريط مغناطيســـي ( جهـــاز خـ ، رخصـ

  استخدام البرمجيات الخاصة

  مزود بالبرامج الحديثة  20أجهزة حاسوب عدد  -

  ذات مواصفات عالية 5أجهزة حاسوب محمول عدد  -

  جهاز راسم خرائط آلي -

  جهاز موزع -

  ح خرائط يدوي جهاز مس -

  A3ماسح ضوئي  -

  مختبرات االنثروبولوجيا العضوية  .3

  يتم تدريس المواد التالية فيها: مختبرات التدريس .1

  علم العظام اإلنسانية -

 مقارنة عظام الثديات -

 انثروبولوجيا األسنان -

  انثروبولوجيا الطب الشرعي -
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  مختبر االنثروبولوجيا البحثي  .2

الهياكـل اإلنسـانية والحيوانيـة  المسـتخرجة مـن المواقـع       هذا المختبر يتم فيـه دراسـة وتحليـل    

األثرية، حيـث يقـوم طلبـة الماجسـتير بعمـل التحاليـل الالزمـة إلعـداد اطروحـاتهم ، وأعضـاء الهيئـة            

  .التدريسية بإجراء أبحاث دراساتهم

كما يحتوي على عينـات عظـام وأسـنان إنسـانية وحيوانيـة ونمـاذج بالسـتيكية للهيكـل العظمـي          

ماجم التي تستخدم كوسـائل توضـيحية فـي تـدريس مختلـف مسـاقات األنثروبولوجيـا العضـوية         والج

  .وأجهزة قياس رقمية وعادية خاصة بهذه العينات

  مختبر المساحة والرسم   .4

دي دورا فاعال من خالل ؤوي. يشكل مختبر المساحة والرسم أهمية كبيرة ألقسام الكلية  كافة

ية وتقديم الدعم الالزم ألعمـال أعضـاء هيئـة التـدريس والطلبـة علـى       مشاريع الميدانالالمشاركة في 

  .ومن أهم المهام والواجبات التي يقوم بها. حد سواء

  عمل خرائط طبوغرافية وكنتورية للمواقع المختارة لغايات الحفر والدراسة -

 رسم بقايا العمائرية المكتشفة بمقاسات رسم مختلفة -

حفـــر فـــي المواقـــع المختـــارة بواســـطة اســـتخدام األجهـــزة تحديـــد شـــبكات المربعـــات لغايـــات ال -

 المساحية

رســم وتحبيــر اللقــى األثريــة بمقاســات رســم مختلفــة حســب حجــم القطــع والزخــارف المرســومة  -

 على جسم القطعة

 تدريب طلبة الكلية على استخدام األجهزة المساحية المختلفة -

  :التاليةاألجهزة المساحية  ويحوي مختبر المساحة والرسم

  المحطة المساحية المتكاملة -

 أجهزة قياس الزوايا -

 أجهزة قياس فرق المناسب -

 أجهزة تحديد االتجاهات -

 أجهزة تحديد المواقع الجغرافية -

 إضافة إلى بعض األدوات مثل األمشاط وأدوات قياس السماكات وأقالم التحبير ومساطر خاصة -

  



  2008/2009التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

  
154

  مختبر التصوير الرقمي والضوئي   -هـ

ــر التصــوي  ــة اآل    يعتبــر مختب ــرات فــي كلي ــر أحــد أهــم مرافــق وحــدة المختب ــا ث ار واالنثروبولوجي

والتراث والنشاطات المختلفة التي تقـوم بهـا أقسـام الكليـة مـن مـؤتمرات ونـدوات وورش عمـل إلـى          

غير ذلك ، وتنفيذ أعمال التصوير والتحميض والطباعة والمسـح الضـوئي وتحضـير الشـرائح وغيـر      

  .الهيئة التدريسية والطلبة  ذلك من أعمال يحتاجها أعضاء

إن مهمة المصور األثري مهمة توثيقية وتسـجيلية ترافـق أعمـال التنقيـب األثـري فـي الميـدان،        

وعند االنتهاء من كافة أعمال التصوير الميداني هنالك مهمة أخرى تقع علـى عـاتق المصـور تتمثـل     

خدام كــاميرات ذات مواصــفات فــي تحمــيض األفــالم وطباعتهــا ، وكــذلك تصــوير اللقــى األثريــة باســت 

  .خاصة

  :يحتوي المختبر على أجهزة ومعدات تستخدم لتنفيذ أعمال التصوير وهي

  NOKIAكاميرات حجم صغير نوع  -

   & Haselblad  Mamiyaكاميرات حجم وسط نوع  -

  Sinar & Toyoكاميرات حجم كبير نوع  -

 عدسات مختلفة البعد -

 فالش مختلف الحجم -

 حامل كاميرا -

 باء مولد كهر -

 جهاز تحميض شرائح -

 جهاز تجفيف األفالم -

 وحدة فالش كاملة  -

 جهاز مكبر للصور ابيض واسود -
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  مختبرات كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية: سابعًا

  :تحوي الكلية المختبرات التالية

  ).2(مختبر حاسوب عدد  -

  .Simulation Room)(غرفة المحاكاة  -

  ).Virtual Forex Market(سوق افتراضي للعمالت األجنبية  -

  . مختبر مركز ادارة الجودة الطبية والصحية -

  

  المختبرات والحاضنات البحثية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية: ثامنًا

 قسم هندسة القوى .1

  عدد أجهزة الحاسوب  طبيعة المختبر  اسم المختبر

  -  تدريسي  مختبر دوائر كهربائية

  -  تدريسي مختبر الكترونيات القوى

  -  تدريسي مختبر التحكم اآللي

  -  تدريسي مختبر قياسات تخصصية

  -  تدريسي مختبر آالت كهربائية

  -  تدريسي  مختبر وقاية أنظمة القوى

  -  تدريسي  مختبر المشاغل الهندسية

  21  تدريسي  مختبر الرسم الهندسي واألتوكاد

  20  تدريسي مختبر تطبيقات الحاسوب في أنظمة القدرة

 الحاسبات قسم هندسة .2

 عدد أجهزة الحاسوب طبيعة المختبر اسم المختبر
  10 يتدريس مختبر المعالجات

  22 يتدريس مختبر الربط البيني

  - يتدريس مختبر المنطق الرقمي

  25 يتدريس مختبر أنظمة التشغيل

 26 يتدريس 514مختبر المشاريع 
 22 يتدريس 515مختبر حاسوب 
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 عدد أجهزة الحاسوب طبيعة المختبر اسم المختبر
 22 يستدري 414مختبر حاسوب 
 20 يتدريس 417مختبر حاسوب 

  قسم هندسة االتصاالت .3

 عدد أجهزة الحاسوب  طبيعة المختبر  اسم المختبر
 20 تدريسي مختبر معالجة االشارة الرقمية

 5 تدريسي مختبر اتصاالت االلياف 
  - تدريسي الرقميةمختبر االتصاالت 

  - تدريسي التماثليةمختبر االتصاالت 

  - تدريسي رويةالمايكمختبر االنظمة 

 3 تدريسي مختبر التلفزيون واالتصاالت الفضائية
  - تدريسي  مختبر االنظمة التلفونية 

  قسم هندسة االلكترونيات .4

 عدد أجهزة الحاسوب  نوع المختبر اسم المختبر
  - مختبر تدريسي المتقدمةالهندسة اإللكترونيةمختبر 

  - مختبر تدريسي مختبر الدوائر المتكاملة

  - مختبر تدريسي  التخصصية تبر القياساتمخ

  - مختبر تدريسي  اإللكترونية مختبر الصيانة

  16 مختبر تدريسي والتصميم اإللكتروني مختبر التصنيع

  - مختبر تدريسي  الهندسة اإللكترونيةمختبر 

  - مختبر تدريسي الهندسة اإللكترونية الرقميةمختبر 

  ية الحيويةالنطم والمعلوماتية الطبهندسة قسم  .5

  عدد االجهزة  طبيعة المختبر  اسم المختبر

  ) (Kits 11  تدريسية  الطبية والصور معالجة االشاراتمختبر 

  8  تدريسية  البرمجيات الطبيةمختبر 

  20  تدريسية  القياسات الطبيةمختبر 

    تدريسية  مختبر المعلوماتية الطبية و تشفير المعلومات و الصور الطبية

   تدريسية نيات الطبيةمختبر اإللكترو
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  مختبرات كلية التربية الرياضية: تاسعًا

  :ضم الكلية مختبرات البحث التاليةوت

  اسم المحتبر
عدد

  األجهزة
  المساقات التي تدرس، واألعمال التي تنفذ في هذه المختبرات

 التحليل الحركي 95  مختبر البيوميكانيك

  علم الحركة

  الميكانيكا الحيوية

  طور الحركيالتعلم والت

  اإلصابات الرياضية وطرق عالجها

  تجارب مخبرية في الفسيولوجيا والميكانيكا

البحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس ، ورسائل  الماجستير لطلبة 

  الدراسات العليا في الكلية

 فسيولوجيا النشاط البدني 42  مختبر الفسيولوجي

  دراسات متقدمة في فسيولوجيا األداء البدني

  صابات الرياضية وطرق عالجها اإل

  اللياقة البدنية للجميع

  اإلعداد البدني

  تجارب مخبرية في الفسيولوجيا والميكانيكا

البحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس ، ورسائل الماجستير لطلبة 

  الدراسات العليا في الكلية

مختبر العالج 

  الطبيعي

  اإلصابات الرياضية وطرق عالجها 20

  ا النشاط البدنيفسيولوجي

  التدليك

  البدني دراسات متقدمة في فسيولوجيا األداء

  واسعافها اإلصابات الرياضية وطرق عالجها

  دراسات متقدمة في فسيولوجيا األداء البدني

البحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس ، ورسائل الماجستير لطلبة 

  الدراسات العليا في الكلية

اإلعــــــــداد  مختبــــــــر

داء النفســــــــي لــــــــأل 

  الرياضي

 علم النفس الرياضي 4

  سيكولوجية التدريب والمنافسات

  دراسات متقدمة في علم النفس الرياضي

البحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس، ورسائل الماجستير لطلبة الدراسات 

  . العليا في الكلية

ة باالطالع على ألغراض التسجيل لطلبة الكلية، والستخدامات الطلبة المتعلق 15  مختبر الحاسوب

  . سجلهم األكاديمي ومتابعة عالماتهم في المساقات التي يسجلون لها
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  مختبرات كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب: عاشرًا

تضــم  كليــة تكنولوجيــا المعلومــات وعلــوم الحاســوب عــددًا مــن مختبــرات الحاســوب المجهــزة    

ــرامج الحاســوبية المســت    ــة للمســاقات التــي    بأحــدث األجهــزة وأحــدث الب خدمة فــي التطبيقــات العملي

يقـــوم باإلشـــراف علـــى هـــذه و). e-learning(تطرحهـــا الكليـــة وأحـــدث بـــرامج التعلـــيم اإللكترونـــي  

تســتخدم هـذه المختبـرات فـي تــدريس    و. المختبـرات مجموعـة مـن الفنيــين المـؤهلين علميـا وعمليـا      

لمحوســبة لطلبــة الجامعــة وامتحانــات    المســاقات ذات الطــابع العملــي وإلجــراء جميــع االمتحانــات ا     

المستوى في اللغة االنجليزية واللغة العربية والحاسوب للطلبة المسـتجدين، باإلضـافة إلـى عمليـات     

وتتـوزع هـذه المختبـرات بـين مبنيـي الخـوارزمي       . التسجيل والسحب واإلضافة لجميع طلبـة الجامعـة  

مختبـر فـي مبنـى الخـوارزمي بمـا       )14(مختبـرات فـي مبنـى المقدسـي و    ) 4(المقدسـي بواقـع   ومبنى 

  .مختبرات بحثية) 3(باإلضافة إلى  مختبر حاسوب )18(مجموعه 

) domain(ترتبط جميع هـذه المختبـرات مـع بعضـها مـن خـالل شـبكة حاسـوبية ضـمن نطـاق            

يشرف عليـه مجموعـة    (server)خاص بكلية تكنولوجيا المعلومات ويقوم على خدمتها جهاز خادم 

ين المؤهلين من كادر كلية تكنولوجيا المعلومـات وعلـوم الحاسـوب باإلضـافة إلـى عـدد       من المهندس

  .المستخدمة لغايات االمتحانات المحوسبة في الجامعة) servers(من أجهزة الخادم 

  المختبرات التابعة لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

  إسم المختبر عدد األجهزة المختبر

 بر برمجه  مخت30 101خز.1
 مختبر برمجه  30 103خز.2
 مختبر االنترنت 30 105خز.3
 مختبر الوسائط المتعدده  40 107خز.4
 مختبر هيكلية البيانات والخوارزميات  40 109خز.5
 )اوراكل (مختبر قواعد بيانات  40 111خز.6
 مختبر مهارات 44 116خز.7
 مختبر مهارات 45 117خز.8
 تبر انظمة التشغيل والبرمجه المتوازيه مخ33 211خز.9

 مختبر برمجه  30 213خز.10
 مختبر برمجه  30 215خز.11
 مختبر مهارات 44 216خز.12
 مختبر مهارات  45 217خز.13
 مختبر هيكلية ومعمارية الحاسوب 30 226خز.14
 مختبر التجارة االلكترونيه  30 102مق.15
 مختبر االنترنت 36 103مق.16
 مختبر هندسة برمجيات   30 104مق.17
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  إسم المختبر عدد األجهزة المختبر

  مختبر دراسات عليا  15 202مق.18

  مركز المعالجة المتوازية 4 301مق.19

  إدارة شبكة الكليــة 2 106خز.20

  

  مختبرات مركز تطوير أداء الهيئة التدريسية: حادي عشر

  :يضم المركز المختبرات التالية

  جهاز 23مختبر حاسوب سعة  .1

  جهاز  13مختبر حاسوب سعة  .2

  مختبر وسائل تعليمية .3

ــة          ــات ورش تطــوير أداء أعضــاء الهيئ ــز وتســتخدم لغاي ــا المرك ــرات يشــرف عليه وهــذه المختب

  .التدريسية والكوادر اإلدارية في كليات الجامعة

  

  مختبرات مركز النطق والسمع: ثاني عشر

تبــر مختبــر الســمع ومخيوجـد فــي مركــز النطـق والســمع فــي جامعــة اليرمـوك مختبــران وهمــا    

ويحتويـان علــى العديــد مــن أجهــزة الحاسـب وأجهــزة النطــق و الســمع وجميعهــا ذات طبيعــة    النطــق

  -:تشخيصية وعالجية وبحثية ، وبالنسبة ألسمائها وأعدادها فهي على النحو اآلتي

  :أجـهـزة الـنـطــق

Nasometer model #6200 .1)1(عدد 
DVS7 Visible Speech Unit .2 )1(عدد 
Laryngograph model # 6094 .3 )1(عدد 
Visipitch II model # 3300 .4 )1(عدد 
 STROBOSCOPE GENERATOR model #  9100 .5 )1(عدد 
Computerized Speech Lab . CSL model 4300B .6 )1(عدد 
-Transducer System, with workstation, PERCI .7 )1(عدد 

SARS  MTST4                                            
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  :    أجــهــزة الســمـــع

  AS208 SCREENING AUDIOMETER -1)1(عدد 
  AT22 AUTOMATIC IMPEDANCE AUDIOMETER -2 )1(عدد 
 MS25 HEARING AID ANALYZER -3 )1(عدد 
  AC40 CLINICAL AUDIOMETER -4 )1(عدد 
  AZ26 CLINICAL IMPEDANCE AUDIOMETER -5 )1(عدد 
 ERA 1260/ BRAIN STEM EVOKED RESPONSE -6 )1(عدد 

AUDIOMETER 
 OTOSCOPE -7 )1(عدد 
   DU7 AUDITORY TRAINER -8)1(عدد 
  AD226 DIAGNOSTIC AUDIOMETER -9 )1(عدد 

  :أجــهــزة الـــحاســــوب

يتواجد في المختبرات أربع أجهزة حاسوب وهي موصولة مـع أجهـزة النطـق إلجـراء التحلـيالت      

ــا         الن ــة وكمــا أنه ــيالت الطيفي ــل النغمــي للصــوت والتحل ــة المتعــددة مثــل تحليــل الطاقــة والتحلي طقي

تستخدم الستخالص النتائج والبيانات على شكل نصوص ورسوم تعطى للباحثين والمختصين علـى  

  .أقراص مرنة أو ليزرية

  

  مختبرات المركز األردني للتصميم: ثالث عشر

  :ويحتوي على المختبرات التالية

 :ويحتوي على األجهزة التالية PCمختبر  .1

  جهاز حاسوب مع برمجيات مختلفة لكل جهاز 15 -

  A3طابعة ملونة قياس  -

  A3قياس ) أبيض وأسود(طابعة  -

  باإلضافة إلى تجهيزات أخرى  

  :تعمل بالبرمجيات التالية .Apple Macأجهزة ) 5(، ويحتوي Appleمختبر  .2

1. 3D StudioMax 

2. AutoCAD 2004. 

3. Mechanical Disc top. 
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4. PTC Pro/ENGINEER Wildfire SE for Academic Use. 

5. Form Z 3D. 

6. Adobe creative suite premium V.1.1 MAC. 

7. Macromedia Director MX 2004 MAC. 

8. Macromedia studio MX 2004 with Flash Professional MAC. 

9. Macromedia studio MX 2004 with Flash Professional WIN. 

10. Apple Remote Disk Top, Administrative and Client. 

11. Best XXL Designer Color Proofing Software. 

12. Alias Maya 5 advanced student version, Unlimited win. 
 

  مختبر مجوهرات .3

 :، ويحتوي على األجهزة التاليةمختبر ماكينات النفخ والحقن .4

1. Injection Molding Machine. 

2. Plastic Blow Molding Machine. 

  :، ويحتوي على األجهزة التاليةمختبر صناعة القوالب والنماذج التصميمية .5

1. CNC Milling Machine W/ Computer. 

2. Furnace. 

3. Hardness Tester. 

4. Ultra Sonic Polisher. 

5. Subtractive Rapid Prototyping Machine w/computer and Original Art Cam 
7.0 S/W 

6. 3D Scanning and Milling Machine w/ computer. 

7. 3D Laser Scanner 

8. Spiral Axis Engraver w/ computer. 

9. Metal Printer w/ computer. 

10. Print and Cut Machine on coated and non-coated material. 

11. CNC Wire-Cut EDM, 70 ampere. 

12. Programmable EDM Machine. 
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  الممختبرات كلية اإلع: رابع عشر

  :تضم الكلية مختبرا يحوي األجهزة التالية

  )30(عدد ) Imac(جهاز حاسوب نوع  -1

 )3(عدد ) PC(جهاز حاسوب  -2

 )Imac(خاصة بأجهزة ) Phaser(طابعة ليزر ملونة نوع  -3

 )Imac(خاصة بأجهزة ) Epson(ملونة نوع ) injekt(طابعة  -4

 )hp(طابعة ليزر نوع  -5

كثمـرة تعـاون    2006عـام  م والتـي تأسسـت   .ليرمـوك ف كما تتولى الكلية اإلشراف على إذاعة ا

بين جامعة اليرموك وجامعة غرب كنتاكي وشبكة انترنيوز األمريكيتين، وتـم افتتاحهـا الرسـمي تحـت     

  .18/2/2007رعاية جاللة الملكة رانيا العبدالله في 

  اإلذاعة تجهيزات

مـدة علـى نظـام التشـغيل     تضم اإلذاعة أحدث األجهـزة الخاصـة بالبـث ووحـدات المونتـاج المعت     

  :ويتكون االستوديو االذاعي من. بالحاسوب

  غرفة البث .1

  غرفة المونتاج والتحرير .2

 غرفة التسجيل .3

  :أقسام اإلذاعة

  قسم البرامج .1

  قسم األخبار .2

  قسم التسويق والترويج .3

  القسم الفني .4

  



  

  

  

  

  

  الحادي عشرالباب 

 الحياةمني على أمني الصحي والتأالت
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  الحياةمني الصحي والتامني على أالت

يهدف التأمين الصحي إلى المساهمة في تـوفير المعالجـة للعـاملين فـي الجامعـة ومـن يعيلـونهم        

عامل فـي الجامعـة   االشتراك في التأمين الزاميا إن لم يكن ال. مثل الزوجة واألبناء والبنات والوالدين

مشموال بتأمين صحي آخر، وتتولى لجنة التأمين الصحي في الجامعة مسـؤولية تطبيـق أحكـام نظـام     

ــادات         ــه وعقــد االتفاقيــات مــع المستشــفيات والمراكــز الصــحية وعي ــأمين الصــحي وتحقيــق أهداف الت

  .األطباء وشركات التأمين 

صــحيا ووفــرت لهــم أيضــا المعالجــة    وقــد عملــت الجامعــة علــى تــأمين طلبتهــا والعــاملين فيهــا   

الصحية في المركز الصحي لجامعة اليرمـوك والمركـز الصـحي لجامعـة العلـوم والتكنولوجيـا األردنيـة        

وفي العيادات والمستشفيات الحكومية والخاصة، ناهيك عن المعالجة خارج األردن في الحاالت التي 

  .تتطلب ذلك بناء على تقارير طبية

حيــاة العــاملين فيهــا مــن جميــع الفئــات، وذلــك بموجــب عقــود تأمينيــة مــع     تــؤمن الجامعــة علــى  

  . شركات التأمين تجدد سنويا

  التأمين الصحي : أوال 

ان خدمة التأمين الصحي هي احدى االمتيازات المتعددة التي تقـدمها الجامعـة للعـاملين فيهـا،     

المنصوص عليهـا فـي النظـام    وتمتد هذه الخدمة حتى بعد انتهاء خدمة العامل فيها ضمن الشروط 

  .  فيما يتعلق بمدة العمل وسبب انتهاء الخدمة في الجامعة

بلــغ عــدد المســتفيدين مــن التــأمين الصــحي مــن المشــتركين الــذين مــا زالــوا علــى راس عملهــم 

مستفيدا، كما بلـغ عـدد المسـتفيدين مـن المشـتركين الـذين انتهـت خـدماتهم         ) 10367(ومنتفعيهم 

مسـتفيدا، والجـداول التاليـة توضـح اعـداد المشـتركين والمنتفعـين        ) 2645(عيهم في الجامعة ومنتف

  : والمبالغ التي انفقت على التأمين الصحي

المشتركون بالتأمين الصحي ممن هم على رأس عملهم والمنتفعون حسب  )1.11(جدول 

  2008/2009درجة التأمين خالل العام 

  المجموع  الوالدان  الزوج  االبناء  الزوجات  المشتركون  درجة التأمين

  254  7  - 113 54 80  خاصة

  4641  22  18 2761 692 1148  اولى

  4605  254  22 2854 608 867  ثانية

  867  11  12 466 57 321  ثالثة

  10367  294  52 6194 1411 2416  المجموع
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 عدد االفراد الذين انتهت خدمتهم في الجامعة ويستفيدون من خدمات التامين )2.11(جدول 

  2008/2009الصحي خالل العام 

 المجموع الوالدان  الزوج  االبناء  الزوجات المشتركون  درجة التأمين

  66  -  1 28 16 21  خاصة

  992  5  5 549 186 247  اولى

  1462  -  4 901 263 294  ثانية

  125  -  - 64 13 48  ثالثة

  2645  5  10 1542 478 610  المجموع

 الرسوم المستوفاة 

  دينارًا) 294613(اك المستوفاة من العاملين والمنتفعين بلغت رسوم االشتر  - أ 

رسوم االشتراك بالتأمين الصحي المستوفاة من العاملين والمنتفعين حسب درجة  )3.11(جدول 

  2008/2009التأمين خالل العام 

  المبلغ  بالدينار  درجة التامين

  11840  خاصة

  154907  اولى

  115644  ثانية

  12222 ثالثة

  294613 المجموع

بلغت رسوم االشتراك المستوفاة من المستفيدين من التأمين الصحي الذين انتهت خدماتهم   - ب 

  دينارًا) 65626( 30/8/2009لغاية  2008/ 1/9من الجامعة عن الفترة من 

رسوم االشتراك المستوفاة من المستفيدين من التامين الصحي الذين انتهت  )4.11(جدول  

  2008/2009 م في الجامعة في عامخدماته

  المبلغ بالدينار درجة التامين

  3016 خاصة

 29068  اولى

 31928  ثانية

  1614  ثالثة

 65626 المجموع
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بلغ مجموع رسوم االشتراك المستوفاة ممن هم على رأس عملهم باإلضافة إلى الذين انتهت   - ج 

  دينارًا) 360239(خدماتهم في الجامعة هي 

  الزيارات للمراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة 

عــدد الزيــارت لمركــز صــحي جامعــة اليرمــوك الشــامل والمراكــز الصــحية و المستشــفيات   تبلغــ

 زيارة والجدول التالي يوضح ذلك  ) 85892(الخاصه والعامة 

  2008/2009عدد الزيارات للمراكز الصحية والمستشفيات العامة والخاصة عام  )5.11(جدول 

 عدد الزيارات المستشفى/ المركز 

  22400  مركز صحي جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية

القوات المسلحة ، الجامعة االردنية ، المركز الوطني (المستشفيات الخاصة 

  )للسكري والغدد الصم والوراثة

2973  

  9082 مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي

  51437  مركز صحي جامعة اليرموك 

  85892  المجموع

 نفقات المعالجة للمشتركين والمنتفعين 

نفقات معالجة المشتركين والمنتفعين لدى المستشفيات والمراكز ) 6.11(يوضح الجدول 

 :الصحية

نفقات المعالجة للمشتركين والمنتفعين من التأمين الصحي لدى  )6.11(جدول 

  2008/2009تشفيات والمراكز الصحية خالل العام المس

المركز الصحي/ اسم المستشفى 
المبالغ التي صرفت 

المركز/ للمستشفى 

المبالغ التي 

  تحملتها الجامعة

  )دينار(

المبالغ التي تحملها

  المشتركون

  )دينار(

  72226.928  217712.783 342709.039 المستشفيات الخاصة

  8003.595 31447.019 39934.794 الخدمات الطبية

  19621.248 33780.935 79695.636  الجامعة األردنية

مركز صحي جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا األردنية
351477.829  257191.657  74411.738  

المركز الوطني للسكري والغدد 

  الصم والوراثة
44684.684  25227.131  6107.873  

  -  126333.456 128294.451مركز صحي جامعة اليرموك الشامل
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  20897.231  148694.636 187232.365  نقابة الصيادلة

  12373.450 28317.800 58409.500  اطباء

  3836.465 8879.095 18273.300  مختبرات

مستشفى الملك المؤسس عبدالله

  الجامعي
440013.343  240256.354  97134.649  

  134241.795  1117840.866 1690724.941  المجموع

 المعالجة في العيادات الخاصة 

المطالبات الطبية المقدمة من العاملين في الجامعة نتيجة )  7.11(يوضح الجدول رقم 

 معالجتهم في العيادات الخاصة ودفع قيمة المطالبة منهم مباشرة

  2008/2009الجامعة خالل العام  المطالبات المقدمة من العاملين في )7.11(جدول 

  اجمالي المبلغ
  ما تحملته الجامعة

  )دينار(

  ما تحمله المشتركون

  )دينار(

288865.340 145341.853 100871.080  

  النفقات الفعلية للتأمين الصحي التي تحملتها الجامعة 

وم االشتراك تمثل النفقات الفعلية للتامين الصحي اجمالي ما تدفعه الجامعة مطروحا منها رس

والمبالغ التي يتحملها المشتركون من كلفة المعالجة وفق النسب المحددة في النظام، والجدول 

  .يوضح ذلك) 8.11(التالي 

  2009/ 2008النفقات الفعلية للتأمين الصحي في جامعة اليرموك  خالل العام  )8.11(جدول 

  اجمالي المبلغ  المطالبات
ما تحمله 

  المشتركون

 ما تحملته

  الجامعة

رسوم االشتراك 

 بالتامين الصحي

اجمالي النفقات 

  الفعلية

مطالبات المستشفيات 

  والمراكز الصحية
1690724.941 134241.795 1117840.866

المعالجة في العيادات  902941.719  360241

  الخاصة
288865.340 100871.080 145341.853 

1263182.719 235112.875 1979590.281  المجموع
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مستشـــفيات لامـــن قيمـــة الـــوفر والتـــي تمثـــل  بلغـــت المبـــالغ المرفوضـــة علـــى الجهـــات الطبيـــة  -

  دينار  )438642.280(مراكز مبلغ وقدره الو

تصــرف مــع  التــي النقديــة المقدمــة مــن المشــتركين و بلغــت المبــالغ المرفوضــة علــى المطالبــات    -

 دينارًا) 42652.407(الراتب مبلغ وقدره 

 دينار 481294.687=  42652.407+  438642.280) الوفر(قيمة المبلغ المرفوض  -

 )المساهمة(رسوم االشتراك  –ماتحملته الجامعة = إجمالي النفقات الفعلية  -

  دينار 902941.719=  360241 -1263182.719=                           

  

  التأمين على الحياة: ثانيًا

  مين على حياة الطلبةأالت  -أ 

ــة الســـنوي     - ــاة الطلبـ ــامين علـــى حيـ ــغ قســـط التـ ــؤمنين   )43000(بلـ ــة المـ ــارًا وعـــدد الطلبـ دينـ

  .طالبا وطالبة) 29833(

  .طالب) 9(دينارا وذلك بسبب وفاة ) 26000(بلغت التعويضات التي دفعتها شركة التأمين  -

 التأمين على حياة العاملين  -ب 

خــالل العــام  التــي تحملتهــا الجامعــة لقــاء التــأمين علــى حيــاة العــاملين     بلغــت اقســاط  التــأمين  

  .دينار) 102564.336( 2008/2009
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  الباب الثاني عشر

  العامة مرافق الجامعة والصيانة
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  العامة مرافق الجامعة والصيانة

الدائرة : نشاء وصيانة مباني الجامعة ومرافقها دائرتان هماإيتولى مسؤولية االشراف على 

 الهندسية، ودائرة االنتاج والصيانة والتدريب ، ويناط بهما إعداد الدراسات الهندسية الالزمة

ووضع التصاميم والمخططات لمشاريع الجامعة المختلفة واالشراف الهندسي وتقديم االستشارات 

الهندسية، ومراقبة جميع مباني الجامعة ومنشآتها وعقاراتها، وتحديد ما يلزمها من اعمال 

الصيانة، واإلشراف على عقود الصيانة التي تبرمها الجامعة مع الشركات، ومهام تركيب وصيانة 

إلى ... هزة التكييف والتبريد واالجهزة الكهربائية واعمال االلمنيوم والحدادة والنجارة والبناءأج

  .غير ذلك من األعمال

  .ونبين فيما يلي المشاريع المنجزة وأعمال الصيانة واإلنتاج

 .أعمال تحديث البوابة الغربية الرئيسية من تركيب قرميد جديد وصيانة ممرات المشاة 

 .عة رصيف الجامعة الممتد من البوابة الشرقية إلى البوابة الغربيةتحديث وتوس 

تحديث وتجديد البالط للشارع الرئيسي الممتد من أمام مبنى الندوات والمؤتمرات ولغاية  

 .البوابة الغربية

تحديث التقسيمات الداخلية للمكاتب الخشبية في الطابق األرضي واألول من مركز الملكة  

 .األردنية وخدمة المجتمعرانيا للدراسات 

 .عمان/ إستحداث مكاتب جديدة في مكتب األرتباط  

 .كلية التربية الرياضية/ أعمال الصيانة والتجديد لملعب كرة السلة  

، طاولة جنب )14(،  طاولة كمبيوتر مفردة عدد )37(تصنيع طـاولة كمبيوتر مزدوجة عدد  

، طاولة مكتب بأدراج )3(غيرة عدد ، طربيزة ص)5( ، طاولة وسط عدد)5(كمبيوتر عدد 

 .لمختلف مختبرات الجامعة) 52(عدد 

 .للمركز األردني للتصميم) 16( تصنيع طاوالت كمبيوتر حديد بأوجه خشب عدد 

 ، خزانة بريد)5(طاقة عدد  )25(، خزانة بريد)21(تصنيع خزانة خشبية مزدوجة عدد  

خزانة ملفات بظرف زجاج عدد  ،)1(طاقات عدد ) 9(، خزانة بريد)2(طاقة عدد  )16(

 .لمختلف دوائر الجامعة) 3( ، خزائن احذية للمصلى عدد)2(

، جنب طاولة )7(، طاولة مكتب عدد )3(طاولة إجتماعات عدد تصنيع أثاث مكتب كامل،  

وطربيزة صغيرة عدد ) 8(، طاولة وسط عدد )6(، واجهة ظرف زجاج عدد )6(مكتب عدد  

 .ت الجامعةلمختلف دوائر وكليا)) 11(
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، لوحات شرف ألسماء )4( ، لوحات خشبية لإلعالنات عدد)4( تصنيع سواري اعالم عدد 

 ).2( الطلبة األوائل عدد

  ).2( ، كاونتر خشبي عدد)50( ار عددمنتصنيع طاوالت س 

 ).1(وطاولة متحركة لشاشة عرض عدد) 1(عدد ) Data Show(تصنيع حمالة جهاز عرض  

دائرة اإلنتاج والصيانة /بأرجل حديد لقسم التدريب) 35( تصنيع كراسي ستول عدد 

 ).20(، دعاسات أرجل خشبية عدد )20( والتدريب، كراسي فوتيه خشب عدد

، )16(طاولة وسط عدد (تصنيع أثاث مبنى توسعة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية  

، )121(، أرفف كتب خشبية عدد )85(، جنب طاولة مكتب )105(طربيزة صغيرة عدد

 ).1(، أثاث مكتب عميد كامل عدد)561(تصنيع مقاعد للقاعات الدراسية عدد 

 ).20(تصنيع صناديق خشبية إلنتخابات إتحاد الطلبة عدد  

) 31(لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، عدد ) 25(تصنيع وتركيب كراسي دراسية عدد  

للمدرسة ) 200(جميلة، عدد كلية الفنون ال/ لمسرح الدراما ) 40( وعدد) 24( لهنجر

 .النموذجية

  .تصنيع وتركيب مرايا سخانات شمسية لعمارات السكن الجنوبي 

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية الجناح (تحديث الوحدات الصحية وشبكات التدفئة في  

األوسط الجنوبي، دائرة الموارد البشرية، دائرة القبول والتسجيل الطابق الثاني، الدائرة 

 ).لماليةا

 .في مسبح كلية التربية الرياضية تحديث شبكات المياه والتدفئة 

طلب صيانة لمختلف مرافق وكليات ) 5351(مع  اإلنتاج والصيانة والتدريب تعاملت دائرة 

 .الجامعة

تدريب طلبة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية على مساق المشاغل الهندسية، وتدريب  

 .لة، واإلشراف على مشاريعهم وتجهيزهاطلبة كلية الفنون الجمي

تدريب طالب كليات الهندسة من خارج الجامعة وكذلك تدريب طالب مركز تدريب حكما  

 .ومركز تدريب الرمثا في مشاغل وورش الدائرة

  :وتقوم الدائرة الهندسية باإلشراف على المشاريع التالية

 .مشروع كلية اإلعالم في أرض الجامعة الجنوبية 

 .توسعة مبنى كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيةمشروع  
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 .مشروع تأهيل ملعب كرة القدم 

 .مشروع األكشاك 

 .متابعة توثيق أراضي وممتلكات الجامعة 

 .مشروع البوابة الشرقية 



  2008/2009التقرير السنوي لجامعة اليرموك 

  
176

  



  

  

  

  

  

  الباب الثالث عشر

 املدرسة النموذجية
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  املـدرسـة النمـوذجـية

  لمحة موجزة عن المدرسة

 2008/2009وبلـــغ عـــدد طالبهـــا للعـــام الدراســـي      1979/1980تأسســـت المدرســـة عـــام   

  -:النحو التاليموزعين على ) وطالبة طالبًا 2352(

  .البةطالبًا وط 90 )التمهيدي األول والتمهيدي الثاني(الروضة  

  .طالبًا وطالبة 1059وحتى الصف السادس األساسي  من الصف األول األساسي 

 .طالبًا وطالبة 681من الصف السابع األساسي وحتى التاسع األساسي  

 .طالبًا وطالبة 522من الصف العاشر وحتى الثاني عشر  

ــوك وال       ــامعتي اليرمـ ــي جـ ــاملين فـ ــاء العـ ــن أبنـ ــم مـ ــاله هـ ــذكورة أعـ ــل المـ ــوم وطـــالب المراحـ علـ

  -:والتكنولوجيا األردنية ومن أبناء المجتمع المحلي وذلك على النحو التالي

  العدد الفئة

  1124  ابناء عاملين في جامعة اليرموك

  673  ابناء عاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

  555 ابناء المجتمع المحلي

  2352  المجموع الكلي

منظمة ومنتخبه تتألف من المدير العام ومساعديه من مديري يقوم على إدارة المدرسة، هيئة 

مدراء يساندهم فريق إشراف من معلمي المدرسة يتولون متابعة أداء  )4(المراحل ويبلغ عددهم 

الجامعة يقومون أيضًا  ومشرفون من الهيئة التدريسية من مختلف كليات ،المعلمين وتطويره

إضافة الى لجنة تم ، جيههم بما ينعكس ايجابًا على أدائهمباالشراف على المعلمين والمعلمات وتو

تشكيلها بقرار من رئيس الجامعة لمتابعة شؤون المدرسة األكاديمية واإلدارية ولتكون حلقة الوصل 

  .بين الجامعة والمدرسة وتسعى الى تطوير المدرسة نحو األفضل

 هذا الكادر القسم اإلداري منمعلمًا ومعلمة، ويدعم  )156( يبلغ عدد المعلمين والمعلمات

  .)20(السكرتاريا واإلرشاد والتمريض والبالغ عددهم 

لذلك جاء الصرح المدرسي  ،تنظرالمدرسة بجدية إلى طالبها باعتبارهم نواة الغد المشرق

واستوديو  )فيزياء ،كيمياء –أحياء (مجهزًا بأكمل التجهيزات، بدءًا بالمكتبة ثم المختبرات العلمية 

سة وقاعة الفيديو المزودة باألجهزة الحديثة، وصاالت األلعاب الرياضية ومشاغل التربية المدر

وتتفاعل هذه . المهنية وقسم اإلرشاد النفسي وقسم التمريض وغرف الموسيقى والمسرح
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المنظومة ضمن بؤرة محورية تنسجم والنشاطات التربوية واالحتفال بالمناسبات القومية والوطنية 

وذلك إلغناء خبرات طالبها وتنمية منظومة القيم  ،غيرها من األنشطة على كافة األصعدةوالدينية و

  .واالتجاهات لديهم

وقد كانت المدرسة بما حققته من نتائج متميزة في امتحان الثانوية العامة منسجمة مع 

يقول  الواردة في رسالة عمان حيث توجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك عبدالله الثاني المعظم

تجسيدًا لرؤيتنا في تطوير التعليم وإطالق طاقات الشباب اإلبداعية، فقد وجهت الحكومة إليجاد "

آلية جديدة المتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة تضمن الحفاظ على سمعة هذه الشهادة 

ة الوطنية وتميزها على المستويين اإلقليمي والدولي مثلما تضمن تحقيق رؤية عصرية حديث

" المتحان الشهادة الوطنية، تمكن الطالب من التميز واإلبداع في أجواء علمية ونفسـية مريحة 

هذا إضافًة الى دعم رئاسة الجامعة المتواصل للمدرسة بكل ما تحتاج اليه ويسهم في تطوير 

وصًا أدائها والذي انعكس بشكل مباشر على نتائج طلبة المدرسة عمومًا وطلبة الثانوية العامة خص

  :حيث جاءت النتائج على النحو التالي

 النسبة المئوية  عدد الطالب  الفئة التسلسل

 % 37.908  طالبًا وطالبة  58  99.9 - 90  1

  %39.215  طالبًا وطالبة  60  89.9 - 80  2

  %13.071  طالبًا وطالبة  20   79.9 - 70  3

  %2  طالبًا وطالبة  3   69.9 - 60  4

  % 0  طالب 0   59.9 - 50  5

  %7.843  وطالبة ًاطالب 12 ومستنكفينغير مكتمل  6

    طالبًا وطالبه 153   المجموع الكلي للمتقدمين  

ونسبة النجاح العامة  %94.6ونسبة النجاح لالناث  %90.7للذكور  وكانت نسبة النجاح

92.16%.  

58

60

20

3

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

90 - 99.9

80 - 89.9

70 - 79.9 

60 - 69.9 

50 - 59.9 

ــة
ئــ
لف
ا

عدد الطلبة

  



 المـدرسـة النمـوذجـية

 
181

  نشاطات المدرسة

ل األنشطة المنهجية، وتتميز المدرسة بما تحويه من برنامج تربوي وتعليمي من خال

والالمنهجية والتي تصب جل اهتمامها في األنشطة والمنجزات والتطلعات المستقبلية ويتولى 

لذا كانت  اإلشراف على هذه األنشطة بشكل مباشر عطوفة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة،

رات العلمية على إقامة المخيمات والرحالت الكشفية وعقد المؤتم –وستبقى  –المدرسة حريصة 

والمشاركة في المسابقات الثقافية، وتنظيم  .والمحاضرات واالستماع إليها من قبل المختصين

الدورات التدريبية وتوفير فرص التعامل مع األجهزة الحاسوبية بسهولة ويسر، فعلى سبيل المثال 

  :ال الحصر

فــي العــام "  الطالــب ورؤى تربويــة"نظمــت المدرســة المــؤتمر األول للبحــوث الطالبيــة بعنــوان  .1

لمدة يومان شـارك  وقد شارك في هذا المؤتمر والذي امتدت اعماله  2008/2009الدراسي 

مجموعة من المدارس الحكومية والخاصة التابعة لمديريات التربية والتعليم المختلفة وقـد   فيه

 .افتتح المؤتمر األستاذ الدكتور رئيس الجامعة

رلمــان مــن الطــالب والطالبــات فــي المدرســة وهــو صــورة مصــغرة         شــكلت المدرســة مجلــس ب   .2

هـذا ويشـارك   . للبرلمان الرسمي وتهدف المدرسة من خالله الى التواصل التفصيلي مع الطلبـة 

  .طلبة البرلمان في المناسبات الوطنية والرسمية

خـاص  أقامت المدرسة مسابقة سلوكية انفردت فيها عن باقي المـدارس فـي القطـاعين العـام وال     .3

لطالب وطالبات المرحلة األساسية األولى من الصـف الرابـع وحتـى السـادس األساسـي وتهـدف       

 .الى ترسيخ القيم االيجابية لدى الطلبة وتعميق االحساس بالمسؤولية

 .اقامة معارض للكتب بالتعاون مع دور النشر المختلفة .4

ان األردن فــي مدينــة مشــاركة كونســرفتوار وكــورال المدرســة النموذجيــة ضــمن فعاليــات مهرجــ   .5

 .مادبا

 21/5 المشاركة في المهرجان الدولي للفلكلور الشعبي والذي عقد في بلغاريـا فـي الفتـرة مـن     .6
 .26/5/2009وحتى 

ــا         .7 ــة الزراعــة بجامعــة العلــوم والتكنولوجي ــة الماجســتير مــن كلي تــم استضــافة مجموعــة مــن طلب

كيفيـة العنايـة بسـالمة    "و " طـور  أهميـة وجبـة الف  "وإلقاء محاضرة توعوية فـي مجـال التغذيـة    

 .ألطفال الروضة" المضافات الغذائية"و " وصحة األسنان

لطلبة المدرسة ألقاها مندوب عن " االسعافات األولية والكسور والجبائر"حول  ةاقامة محاضر .8

 .اربد/ مديرية الدفاع المدني 
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لطلبــة الصــف العاشــر   تســيير رحلــة الــى مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة ألداء مناســك العمــرة     .9

  األساسي والحادي عشر

ــة لفريــق كــرة الطــائرة      .10 ــة علمي ــى      / تســيير رحل ــة الحســن الرياضــية للتعــرف عل ــى مدين ــاث ال ان

 .المرافق الرياضية وحدائق الحسين

تســيير رحلــة علميــة لطلبــة الروضــة الــى كليــة الزراعــة فــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا وذلــك        .11

 .للتعرف على النباتات

رحلــة لتتبــع مســار الثــورة العربيــة الكبــرى ألعضــاء مجلــس الطلبــة بالتعــاون مــع عمــادة      تســيير .12

 .شؤون الطلبة

 Jordanذكور الـى مدينـة موقـع صـحيفة     / تسيير رحلة علمية لطالب الصف التاسع األساسي  .13
times وذلك للتعرف على سير العمل فيها وكيفية كتابة التقارير الصحفية وتحريرها. 

لمية الى مدينة مادبا وذلـك للتعـرف علـى اآلثـار الموجـودة فيهـا وزيـارة مدرسـة         تسيير رحلة ع .14

 .الفسيفساء والكنائس التابعة لها

تسيير رحلـة علميـة لطلبـة البرلمـان المدرسـي الـى جامعـة العلـوم والتكنولوجيـا األردنيـة وذلـك             .15

 .للتعرف على مرافق الجامعة وعقد لقاء مع األستاذ الدكتور رئيس الجامعة

 .سيير رحالت ترفيهية لجميع الصفوف في المدرسةت .16

 .16/5/2009-14إقامة مخيم كشفي لكشافة المدرسة في الشونة الشمالية في الفترة من  .17

ة زهرات المدرسـة النموذجيـة فـي التجمـع اإلرشـادي والـذي نظمـه قسـم النشـاطات فـي           ركمشا .18

 .اربد األولى/ مديرية التربية والتعليم 

اسـة رئيسـات الطالئـع والـذي عقدتـه مديريـة التربيـة والتعلـيم فـي مركـز           المشاركة في تجمع در .19

 .النشاطات التربوية

 .لمرشدات وزهرات المدرسة كشفي لمدة يوم واحد داخل المدرسة النموذجية إقامة معسكر .20

 .األولى في كرة الطائرة إربد الحصول على المرتبة األولى وعلى مستوى مديرية تربية .21

ي رياضــة الريشــة الطــائرة وعلــى مســتوى مديريــة تربيــة اربــد األولــى فــي  إقامــة لقــاء رياضــي فــ .22

 .رحاب المدرسة النموذجية

" اكتشـف جماليـات وطنـك   "المشاركة في ملتقى الفنـون األول للجامعـات األردنيـة تحـت عنـوان       .23

 .والذي عقد في رحاب جامعة اليرموك
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الت القصـة والمقالـة والشـعر حيـث     المشاركة في المسابقة الثقافية في اللغة االنجليزية في مجـا  .24

األول في مجال الشعر وعلى مستوى مديرية تربية اربـد األولـى وعلـى     المركزحققت المدرسة 

، مســتوى اإلقلــيم باالضــافة الــى المركــز األول ايضــًا فــي مجــال القصــة وعلــى مســتوى االقلــيم     

 .والمركز الثاني في كتابة المقاله على مستوى مديرية تربية اربد

ذ حملــة لجمــع التبرعــات والقيــام بحملــة معونــة كســوة العيــد لألســر الفقيــرة فــي األردن           تنفيــ .25

  .باالضافة إلى جمع تبرعات للجمعيات الخيرية في شهر رمضان المبارك

 .إقامة افطار جماعي للطلبة الفقراء األيتام في مركز األميرة بسمه للتنمية االجتماعية .26

ظمــت فيــه العديــد مــن المعــارض العلميــة والتــي تخــص  ن عقــدت المدرســة يومــًا علميــًا مفتوحــًا .27

  .الحاسوب والفيزياء والكيمياء واألحياء

  


