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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 

 حضرة صاحب الجاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين المعظم
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 

 حضرة صاحب السمو الملكي األمير حسين بن عبد اهلل الثاني ولي العهد المعظم
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 الجامعـــة:كلمـة رئـيس 

 السادة الكرام، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

تشاااارصي ب اااادور امرادة الملكيااااة السااااامية بالمواصيااااة علاااا  تعيينااااي ر يًسااااا    ماااا   تزامًنااااا

لجامعاااااة اليرماااااوج للعاااااام الجاااااامعي    الثالااااا قااااادم ال يريااااار السااااانو   ساااااعدني    ُ ُيللجامعاااااة  

   2020 - 2016جامعاااااااااااااة المنبثاااااااااااااس عااااااااااااان ال  اااااااااااااة ا  ااااااااااااا راتيجية لل   2017/2018

والاااااض  ي ضااااامن مسااااايرة ال  اااااوير وامنجااااااإ الاااااض   اااااهدته الجامعاااااة مناااااض  قااااارار ال  اااااة      

  ا   راتيجية للجامعة

 ، ركاااا  الجامعاااة اصاااةن ال يريااار وبالااادليف المرصاااس ا ل ااازام الجااااد والساااعي الحثيااا  لك  باااّيُي

زهااا بنوعيااة  تكااو  صااي صاادارة الجامعاااة الو نيااة عباار تميّ     باا  نحااو تحييااس راي هااا ور ااال ها    

ُيياااادم كشااااق حساااااأ حيييااااي لمااااا  نجزتااااه و ،ولية المج معيااااةؤال علاااايم والبحاااا  العلمااااي والمساااا

حسااااابما  قرتاااااه ر  هاااااا ا  ااااا راتيجية، وبشاااااكف تراكماااااي وصاااااس مؤ اااااراة قياااااا     ،الجامعاااااة

جااااإب مبحماااد اهلل وصضااالهم، واضااحة ومحاااددة، حيااا  ُييااادم وباألرقاااام والنساااب المحاااددة ماااا تاااّم  ن 

 منض بداية تنفيض ال  ة ا   راتيجية، بما ي فس م  راية الجامعة ور ال ها و هداصها 

 
 
 

 

مواردها وجهودها ل حييس قفزة نوعية صي معايير عل   ركيز  ل  التهدف   نواة، رب  ألليد بد ة الجامعة ب  ة  صالحية  املة حي  وضعت ر ة ا  راتيجية       

واع ماد   لوأ تيييم ذاتي صارم ودقيس    ،ال عليم الجامعي الض  تيدمه  وصي هضا ال دد، جاء  عينا ل  صيف ثياصة الجودة الشاملة ضمن هيكف الجامعة األكاديمي وامدار      

 عضاااء الهي  ين ال دريسااية وامدارية  وا ب كار بين ال الب و ن اجية وال حفيزبما يدعم ام، ولبي  عل  المعايير العالميةوآلياة  اافاصة بهدف رلس بي ة تعليمية/ تدريسااية تُ 

  . واء عل  حٍد

عل   مكان ها المس حية ليرموج جامعة اوبما يكفف ل ،ز والعالميةا لراي ها ولر ال ها نحو الجودة وال ميّ تحييًيما  نجزته الجامعة ال يرير صي  نه ُييدم هضا ت مثف  همية 

 المس ويين الو ني والعالمي 

ي م    رريٍاته م صي بناء ا تّم رالل هضب المرحلة ت وير ال  ط الدرا ااّية لجمي  البراما الدرا ااية بالجامعة ل  ما اا  م  م رجاة تعليمية قابلة للييا  وال يييم  مك

 رص  المعايير العالمية  عل  انجاإ البحوث العلمية وصس  قادٍر ،بالمهاراة النظرية والعملية
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 ،عملت الجامعة عل  عدد من المحاور صي هضا ام ار وعليه صيدهو ا رتياء بمس وى البح  العلمي     ، كا  الهدفمن تنفيض ال  ة ا   راتيجية  الثالثةالسنة   وصي

وتعظيم  ن اج البحوث امبداعية ال ي ُتساااهم صي ت وير  ،ل  بيس ا تجاهاة وال ينياة الحديثة صي البح  العلمي زة ومشاااجعة همها توصير بي ة بحثية جاذبة للكفاءاة الم مّي

  وتحسين جودته وتعزيز الشراكة بين الجامعة وق اعاة المج م  الم  لفة ،ز البحثي وإيادة النشرعل  المعرصة وتحييس ال مّي يا ق  اد المبن

زيز الشااراكة العالمية وال عاو  الدولي صي البح  العلمي وتشااجي  البحوث الجماعية ذاة ال   اا اااة البينية ال ي تساااعد عل  ا ب كار  تعليد  ااعت الجامعة  ل   

من نجاإ الجامعة   تجل كما  ،وعية النشاار وتحساان مساا وى ونوعية  ،إيادة مضاا ردة صي عدد البحوث المنشااورةت مثف صي  ،حييت الجامعة  نجاإاة هامة وهناز  وال مّي

 مانحة رارجية من جهاة  المدعومةعدد المشاري  البحثية رالل 

ة عبر إيادة توقي  مضكراة ال فاهم قصعزإة من  ااابكة عالقاتها م  جامعاة ومؤ اااسااااة بحثية دولية مرمو  ،ليد واصااالت جامعة اليرموج ان الق ها نحو العالمية

الجامعاة م  المشاااااري  والدرا اااااة المشاااا ركة    عدادصي  ةملحوظوإيادة  ،و عضاااااء هي ة ال دري  ين ا عنها إيادة كبيرة صي نسااااب ال بادل ال الب ال ي ،المشاااا ركة

  اتضة الزا رين من و ل  الجامعة عل  المس وى امقليمي والدولي عدد األصي وإيادة ، األجنبية

م لهضب الجامعة من راية      اااااِات واصس م  ما رُ  وال ياآلمال وال موحاة ال ي لي  لها حدود      ، ومعها كضلك    لجامعة اليرموج ت ول     قا مة امنجاإاة والنجاحاة      

شار  ليها  ُي ًةم يدم علميًة منارًة م كما عهدناهااليرموجمتفاال لمس يبف مشرق ل كو      مما يجعلها تسير صي ركب ال  ور والرقي بنظرةِ  ،مس يبلية ل حيس ر ال ها السامية    

 بالبنا  

 ل  واصف مسيرة   م  الوعد بمزيد من امنجاإاة والنجاحاة  ، تيدم بالشكر الجزيف لكف من  اهم صي هضا امنجاإ من كوادر الجامعة األكاديمية وامدارية    ريًرا    

  نحو النهضة الشاملة المرجوة بين  ا ر الجامعاةاليرموج جامعة 

 

 الجامعــــــــــــــــــةرئيــــس 

 
 

 زيــدان عبدالكافي كفافي  أ.د
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 فهرس المحتويات
 

 9....................................................................................................................................................... :الجامعـــة رئـيس كلمـة

 13 .......................................................................................................................................................... األكاديمية الشؤون

 29 ......................................................................................................................................................... االستراتيجية الخطة

 33 ......................................................................................................................... االستراتيجية الخطة تطبيق منذ الجامعة إنجازات أبرز

 35 .......................................................................................................................................................................األكاديمّية والبرامج الكليات استحداث :المحور

 43 .................................................................................................................................................................................... الدراسّية والخطط البرامج :المحور

 64 ............................................................................................................................................................................................... العلـمي البحــث :المحــور

 90 .......................................................................................................................................................................................................... الطلبـــة :محورال

 113 ................................................................................................................................................................................................ الجودة إدارة :المحـــور

 136 ........................................................................................................................................................................................................ العالمية :ورالمح

 155 ........................................................................................................................................................................................ البشريــة المــــوارد :المحــور

 164 .............................................................................................................................................................................................اإلداري التطــوير :المحور

 169 ....................................................................................................................................................................................... المجتمعية المسؤولية :محورال

 176 .............................................................................................................................................................................. للجامعة المالي الموقف تعزيز :المحور

 182 .............................................................................................................................................................................................. التحتيـــة البنيــة :المحور

 191 ................................................................................................................... االستراتيجية الخطة في ترد ولم إنجازها تّم تنفيذية أنشطة
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 ن األكاديميةوالشؤ
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 في أرقامالجامعة 
 

 برامج وطالب:

وذاة الجودة العالية، حي  ت وإع هضب البراما  وماجسااا يرل المع مدةالبكالوريو  وبراما الدرا ااااة العليا تدك وراب  مسااا وى الدرا اااية عل البراما الجامعة مجموعة م نوعة من  تيدم •

 كلية، عل  النحو ا تي: 15عل  

 60 بكالوريوس

 58 ماجستير

 16 دكتوراه

 

 ل  البًا و البة9069ت 2017/2018للعام الجامعي بلغ عدد ال لبة الميبولين صي م  لق البراما تبكالوريو ، ماجس ير، دك ورابل  •

 ل  البًا و البة 29815ل والف ف الثاني ت30976ت 2017/2018بلغ عدد ال لبة المسجلين صي م  لق البراما تبكالوريو ، ماجس ير، دك ورابل للف ف األول  •

 ل  البًا و البة  7214ت 2017/2018بلغ عدد ال لبة ال ريجين صي م  لق البراما صي العام الجامعي  •

 

 

81.09%

16.13%

2.78%

2018/2017الطلبة المقبولون في العام الجامعي 

بكالوريوس   ماجستير   دكتوراه
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

  

 

 

 

 :)الفصل األول( في الجامعةالمسجلين أعداد الطلبة 
 

 المجموع الدكتوراه الماجستير البكالوريوس العام الجامعي

2011/2012 28098 3358 912 32368 

2012/2013 30044 2795 727 33566 

2013/2014 36539 3636 667 40842 

2014/2015 35414 3792 678  40083 * 

2015/2016 31282 2807 562 34651 

2016/2017 29136 2413 691 32240 

2017/2018 27069 3003 904 30976 

 طالب في الدبلوم. 199* منهم  

87.4%

9.7%
2.9%

2018/2017الطلبة المسجلون في الفصل األول 

بكالوريوس  ماجستير  دكتوراه

87.6%

9.6%
2.8%

2018/2017الطلبة المسجلون في الفصل الثاني 

بكالوريوس  ماجستير  دكتوراه
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 
 

 جامعة حسب الدرجة العلمية الفي أعداد الطلبة المسجلين 
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 :رسائل الدكتوراه والماجستير

 موإعة كما صي الجدول ال الي: 2017/2018 العام الجامعيصي     روحة دك وراب ل130تر الة ماجس ير و  ل437تتمت مناقشة  •

 

   
 

   

0 50 100 150

العلوم

اآلداب

االقتصاد والعلوم اإلدارية

الحجاوي للهندسة التكنولوجية

التربية

الشريعة والدراسات اإلسالمية

التربية الرياضية

القانون

الفنون الجميلة

تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

اآلثار واألنثروبولوجيا

اإلعالم

ماجستير دكتوراه

 المجموع ماجستير دكتوراه الكلية

 5 5 - العلوم

 131 121 10 اآلداأ

 32 32 - ا ق  اد والعلوم امدارية

 53 53 - الحجاو  للهند ة ال كنولوجية

 161 68 93 ال ربية

 54 27 27 الشريعة والدرا اة ام المية

 15 15 - ال ربية الرياضية

 22 22 - اليانو 

 49 49 - الفنو  الجميلة

 14 14 - تكنولوجيا المعلوماة وعلوم الحا وأ

 20 20 - اآلثار واألنثروبولوجيا

 11 11- امعالم

 567 437 130 المجموع
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 :الجهاز األكاديمي

ل مساااعد 30ل مدر ، وت200ل   اا اذ مساااعد، ت 322ل   اا اذ مشااارج، ت 268ل   اا اذ، ت285ل من م  لق الرتب األكاديمية: ت1105بلغ مجموع  عضاااء الهي ة ال دريسااية صي الجامعة ت  •

 ل من جنسياة  ررى 34ل  ردني الجنسية، وت1071تدري ، منهم ت

وبلغ عدد الضين ح االوا عل   جاإة  و  عارة  و ل عضااو هي ة تدري ، 110تمن جامعة اليرموج  ل  جامعاة  ررى   و تفرغ علمي  جاإة  و  عارة  و ان داأبلغ عدد الضين ح االوا عل   •

 ل عضو هي ة تدري   82م  لفة ت  كاديمية ترقي هم  ل  رتبتّم وبلغ عدد الضين ل عضو هي ة تدري ، 18من جامعاة  ررى  ل  جامعة اليرموج ت  و تفرغ علمي ان داأ

 ما بين تعيين جديد، مبعوثين عا دين، ا  ي اأ، قضاء تفرغ علمي صي الجامعة  كلياة الجامعةل عضو هي ة تدري  صي م  لق 79ت تعيين تّم •

 هي ة تدري  ل عضو 15بلغ عدد األكاديميين الضين ان هت ردماتهم حسب الجنسية والجن  و بب ان هاء ال دمة ت •
 

 2017/2018لعام الجامعي لوالرتبة األكاديمية والمؤهل العلمي الكلية/ المركز أعضاء هيئة التدريس حسب 
  

 أعضاء هيئة التدريس

 

 

 الكلية/ المركز

 المؤهل العلمي الرتبة األكاديمية 

ع
مو
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ا
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 1 8 9 198 1 862 2 24 30 200 322 268 285 1105 المجموع

 0 3 0 47 0 136 0 0 19 31 28 41 67 186 كلية العلوم

 0 0 0 20 1 127 0 0 1 20 34 50 43 148 كلية اآلداب

 0 0 0 12 0 71 0 0 0 12 32 15 24 83 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 0 0 0 9 0 104 0 0 0 10 15 43 45 113 كلية التربية

 0 0 0 15 0 100 0 0 0 15 53 25 22 115 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 0 1 0 12 0 80 0 0 1 12 30 28 22 93 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 0 1 0 11 0 37 0 0 1 11 12 9 16 49 كلية التربية الرياضية

 0 0 0 2 0 27 0 0 0 2 8 11 8 29 كلية القانون

 1 2 0 20 0 34 0 0 3 20 11 14 9 57 كلية الفنون الجميلة

 0 0 0 6 0 50 0 0 0 6 28 14 8 56 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 0 0 0 8 0 29 0 0 0 8 7 8 14 37 اآلثار واألنثروبولوجياكلية 

 0 1 0 10 0 20 0 0 3 8 14 2 4 31 كلية اإلعالم

 0 0 0 1 0 13 0 0 0 1 9 3 1 14 كلية السياحة والفنادق

 0 0 9 4 0 17 2 24 2 26 23 4 1 56 كلية الطب

 0 0 0 4 0 14 0 0 0 4 13 0 1 18 كلية الصيدلة

 0 0 0 17 0 3 0 0 0 14 5 1 0 20 اللغاتمركز 
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 

 

 2017/2018لعام الجامعي لوالرتبة األكاديمية والمؤهل العلمي الكلية/ المركز أعضاء هيئة التدريس حسب 

 
 

 أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة األكاديمية والجنسية

 

ا ل محاضاااًر60ت 2017/2018 ل العام الدرا ااايبلغ عدد المحاضااارين  ير الم فر ين من جهاة رارجية رال** 

  الف ف الثاني صي ال محاضًر61وت الف ف األولصي 

 ذا    الجنسية
   اذ 

 مشارج

   اذ 

 مساعد
 مدر 

مساعد 

 تدري 
 الم وية النسب المجموع

 97% 1071 30 197 305 265 274  ردني

 3% 34 0 3 17 3 11  ير  ردني

100% 1105 30 200 322 268 285 المجموع

 المئوية ألعضاء هيئة التدريس حسب الجنسية ةالنسب

 

 

%16.8; كلية العلوم

%13.4; كلية اآلداب

كلية اإلقتصاد والعلوم 

%7.5; االدارية

كلية الحجاوي للهندسة 

%10.4; كلية التربية%10.2; التكنولوجية

كلية الشريعة والدراسات

%8.4; االسالمية

; يةكلية التربية الرياض
4.4%

%2.6; كلية القانون

%5.2; كلية الفنون الجميلة

كلية اآلثار 

%5.1; واألنثروبولوجيا

; كلية السياحة والفنادق
3.3%

ت كلية تكنولوجيا المعلوما

%2.8; وعلوم الحاسوب

%1.3; كلية اإلعالم
%5.1; كلية الصيدلة

%1.6; كلية الطب
%1.8; مركز اللغات

25.8%

24.3%
29.1%

18.1%

2.7%

أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد مدرس مساعد تدريس

,  أردني
%97

,  غير أردني
3%
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 

عدد ساعات التدريس لجميع البرامج الدراسية حسب الرتبة األكاديمية للفصل األول 

2017/2018 

 الرتبة األكاديمية

عدد أعضاء 

هيئة 

 التدريس

عدد الساعات 

 تحت النصاب

عدد الساعات 

 فوق النصاب

عدد ساعات 

 التدريس للفصل

 1933 48 141 217    اذ

 2579 35 152 213    اذ مشارج

 3687 137 180 290    اذ مساعد

 2449 38 248 172 مدر 

 325 0 9 30 مساعد تدري 

 - - - 60 محاضر  ير م فرغ

 10973 258 730 982 مجموعال
 

 الثانيعدد ساعات التدريس لجميع البرامج الدراسية حسب الرتبة األكاديمية للفصل 

2017/2018 

 الرتبة األكاديمية
عدد أعضاء 

 هيئة التدريس

عدد الساعات 

 تحت النصاب

عدد الساعات 

 فوق النصاب

عدد ساعات 

 التدريس للفصل

 2056 32 169 233    اذ

 2433 37 223 209    اذ مشارج

 3687 139 286 298    اذ مساعد

 2233 24 350 166 مدر 

 266 0 36 29 مساعد تدري 

 - - - 61 محاضر  ير م فرغ

 10675 232 1064 996 مجموعال
 

  

 2017/2018 الصيفيعدد ساعات التدريس لجميع البرامج الدراسية حسب الرتبة األكاديمية للفصل 

 الرتبة األكاديمية
عدد أعضاء 

 هيئة التدريس

عدد الساعات 

 تحت النصاب

عدد الساعات 

 فوق النصاب

عدد ساعات 

 التدريس للفصل

 1257 70 541 196    اذ

 1221 63 858 172    اذ مشارج

 1720 61 1260 247    اذ مساعد

 888 2 747 109 مدر 

 2 0 12 19 مساعد تدري 

 - - - 4 محاضر  ير م فرغ

 5088 196 3418 747 مجموعال
 

 2017/2018الجامعي توزيع الشعب حسب سعة القاعة لجميع البرامج الدراسية للعام 
 

 سعة القاعة
 عدد الشعب

 الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول

1  - 25 2136 2182 1019 

35- 26 544 527 306 

36 - 45 390 406 193 

46 - 55 277 326 148 

56 - 65 220 190 64 

66 - 75 179 125 53 

76 - 85 93 86 29 

>=86 297 294 105 

 1917 4136 4136 المجموع
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 2017/2018التوزيع األسبوعي للمحاضرات لجميع البرامج خالل العام الجامعي 

 وقت المحاضرة
 عدد الساعات

 الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول

 2 1549 1626 حد، ثف، رم 

 99 1030 1019 ثن، رب 

 0 167 164 حد

 0 158 174 ثن

 0 176 179 ثف

 3 166 151 رب 

 5 109 102 رم 

 0 4 3 جم 

 0 0 0 رم  حد،ثن،ثف،رب ،

 0 17 15  بت

 109 3376 3433 المجموع
 

 

 2017/2018حسب الدرجة العلمية والتقدير للعام الجامعي  البكالوريوس والماجستير يتوزيع خريج

 التقدير

 ماجستير  بكالوريوس

 الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول

 العدد
النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية
 العدد

النسبة 

 المئوية

 92 18 35 43 22 59 45 31 78 44 6 94 73 8 240 25 7 158 مم اإ

 81 70 131 12 63 166 84 54 136 68 17 258 66 24 678 52 15 338 جيد جدًا

 27 10 19 45 14 38 71 13 34 46 36 532 85 34 958 33 33 726 جيد 

 - - - - - - 41 39 575 76 31 873 89 43 956 ميبول

 100 185 100 263 100 248 100 1459 100 2749 100 2178 المجموع

 و البة  ا الًب ل130ت 2017/2018رالل العام الجامعي  وبلغ عدد ال ريجين الدك وراب  يوجد تيدير لدرجة  *
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 للسنوات األخيرةملخص فصلي ألعداد الطلبة في الشعب 

 العام الجامعي
الفصل 

 الدراسي

 عدد الشعب

 مجموعال

ضمن 

الحدود 

 المقررة

بزيادة 

25 %

 أو أقل

 -25بزيادة 

% أو  50

 أقل

 -50بزيادة 

100  %

 أو أقل

بزيادة 

100  %

 فأكثر

2013/2014 

 916 723 295 461 1253 3648 األول

 890 741 323 406 1397 3757 الثاني

 382 286 116 188 493 1465 ال يفي

2014/2015 

 1001 664 291 434 1273 3663 األول

 943 629 332 402 1375 3681 الثاني

 343 264 138 179 570 1494 ال يفي

2015/2016 

 916 683 292 355 1393 3639 األول

 827 661 324 421 1511 3744 الثاني

 315 258 148 180 93 994 ال يفي

2016/2017 

 810 582 269 384 1692 3737 األول

 740 525 295 350 1888 3798 الثاني

 239 246 136 177 717 1515 ال يفي

7201/8201  

 3691 األول

 

1928 382 274 440 667 

 611 486 240 360 1966 3663 الثاني

 196 219 123 188 726 1452 ال يفي
 

 
 

 

  2017/2018للعام الجامعي  (099النسبة المئوية للطلبة المقبولين الذين تقدموا المتحان مساق )ل ز

 النسبة المئوية العدد حالة العالمة

 %9 98 6303 را ب 1

 %1 1 70 ناجح 2
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مجموع الشعب عدد الشعب ضمن الحدود المقررة

أو أقل%( 25)عدد الشعب بزيادة  أو أقل%( 50-25)عدد الشعب بزيادة 

أو أقل%( 100-50)عدد الشعب بزيادة  فأكثر%( 100)عدد الشعب بزيادة 
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 2017/2018 للعام الجامعيحسب معدل الثانوية لدرجة البكالوريوس توزيع الطلبة المقبولين 

 معدل الثانوية
 الفصل الصيفي الفصل الثاني الفصل األول

 النسبة المئوية المقبولينعدد الطلبة  النسبة المئوية عدد الطلبة المقبولين النسبة المئوية عدد الطلبة المقبولين

50-64.9 216 3 45% 52 2 78% 1 1 04% 

65-67.9 476 7 61% 463 24 75% 13 13 54% 

68-75.9 1941 31 03% 729 38 96% 29 30 21% 

76-83.9 1870 29 9% 421 22 5% 17 17 71% 

>84 1752 28 01% 206 11 01% 36 37 5% 

 %100 96 %100 1871 %100 6255 المجموع
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 

 2017/2018لطلبة للعام الجامعي إلى اإحصائية تبين نسبة أعضاء هيئة التدريس 

 الكلية

 الفصل الثاني الفصل األول

عدد الطلبة 

 المسجلين

هيئة التدريس على عدد أعضاء 

 رأس عملهم

نسبة الطلبة/ 

 المدرسين

عدد الطلبة 

 المسجلين

عدد أعضاء هيئة التدريس على 

 رأس عملهم

نسبة الطلبة/ 

 المدرسين

 14 186 2618 15 180 2626 العلوم

 32 148 4728 33 145 4854 اآلداب

 44 83 3632 46 83 3842 االقتصاد والعلوم اإلدارية

 34 115 3891 37 113 4189 للهندسة التكنولوجيةالحجاوي 

 28 113 3199 31 112 3452 التربية

 34 93 3198 37 92 3359 الشريعة والدراسات اإلسالمية

 29 49 1430 31 48 1499 التربية الرياضية

 37 29 1080 36 29 1047 القانون 

 13 57 728 14 56 778 الفنون الجميلة

 34 37 1253 22 57 1235 المعلومات وعلوم الحاسوبتكنولوجيا 

 38 14 529 13 37 481 اآلثار واألنثروبولوجيا

 22 56 1248 43 31 1334 االعالم

 10 31 308 20 14 281 السياحة والفنادق

 56 18 1007 21 49 1009 الطب

 17 56 966 55 18 990 الصيدلة

 - 20 - - 26 - مركز اللغات

 27 1105 29815 28 1090 30976 المجموع
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق
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دكتوراه

 البعثات:
 

 توإي  المبعوثين والضين هم عل  ر   بعث هم حسب الكلية والدرجة العلمية: •

 

 

 

  

 

 الدرجة العلمية

 

 الكلية

اه
ور

كت
د

 

لة
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ة 
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ب
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خت
ال
 ا
دة
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ش

ية
هن
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ا

ع 
مو

ج
لم

ا
 

 5     5 العلوم

 4     4 اآلداأ

 9     9 ا ق  اد والعلوم امدارية

 20  2   18 الحجاو  للهند ة ال كنولوجية

 1     1 ال ربية

 1   1  0 اليانو 

 2     2 تكنولوجيا المعلوماة وعلوم الحا وأ

 1     1 اآلثار واألنثروبولوجيا

 1     1 الجميلة الفنو 

 13 3   7 3 ال ب

 2     2 ال يدلة

 59 3 2 1 7 46 المجموع
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 :الجهاز اإلداري

 موإعين حسب صفة ال عيين عل  النحو ا تي:ل 1486تصي الجامعة  الوظا ق امدارية والفنية صيلعاملين ا بلغ عدد •

 
  

  

بالوظيفة المصنفة          
978

بالراتب المقطوع

454

باألجور اليومية

6

بالعقد السنوي

48
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 

   راتيجيةا ال  ة 
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 :االستراتيجيةالخطة 

  نحححححححو الحححجحححودة والحححتحححمحححيحححز والحححعحححالحححمحححيحححة          تاااحااات  اااااااااعاااار الااايااارماااوج:       2020 -2016 لااااعاااوام األرباااعاااة    ا  ااااااااا اااراتاااياااجاااياااة     ناااجااازة الاااجااااماااعاااة  عاااداد رااا ااا اااهاااا          

  عداد ال  ط صي الم  لفة، ومراكزها وكلياتها ودوا رها للجامعة   ا ية ورار ة  ريس    واضحة، بحي  تكو  ال  ة مرجعية  و هداف ور الة  راية وصس العمف المس يبلي،  اتجاهاة تحددوهي 

 .ا   راتيجية تحييس  هداصها صوأ ومواردها و اقاتها الجامعة تن ظم جهود بحي  ال  ويرية، والبراما السنوية

كانياتها،     النجاح الحيييي للجامعة يجب    ُيبن  عل    ا  ال   يط ا   راتيجي اليا م عل  الفهم ال حيح وال حليف الدقيس لواق  الجامعة و م     اوالحييية الهامة ال ي يجب    ندركها جميًع

 .اليادمة وتحديد آلياة تنفيضهااألرب  سنواة الالجامعة رالل  ا  راتيجيةومن هضا المن لس كا  امصرار عل  صيا ة 

 عاتس الملياة عل  المسؤولية  قدر عل    هر  6نجاإها  ، وا  غرق  يالجامع العام م  بداية لها امعداد بد  وال ي ل2020 - 2016ت ا   راتيجية  ر  ها تكو     عل  الجامعة حرصت  ليد

 األردنية و   الجامعاة  ليعة صي الرياد  دورها تعزإ اليرموج    جامعة عل  صإ  الو ني، ال ااعيد صعل  .والعالمي الو ني ال ااعيدين عل  تواجهها الها لة ال ي لل حدياة وتساا جيب الجامعة

 ا ع مادم  لباة  تلبية وكضلك الحكومي، ال مويف م  محداث تكامف جديدة؛ موارد وتوصير وا ق  ااااد  اااوق العمف صي ا  ااا جابة لل غيراة عليها ي ح م كما .الو نية ال نمية لم  لباة تسااا جيب

للمرحلة  الجامعة  ولوياة  لم  عل  ليع بر حاضناة األعمال  و نشاء  العمف و وق  المج م  حاجة األكاديمية ل ال م البراما وتحدي  تكييقو ال لبة، صي  عداد الزيادة الكبيرة ظف صي الجودة وضبط 

دا م  بشكف  الم غير العمف  وق  اح ياجاة عل  مواكبة قدراته وتنمية ال الب لدى امبداعي الفكر والبح  تنمية  جف من ديثةالح ال عليم و  اليب  ل بني و ا ف  األكاديمية الهي ة تشجي      كما اليادمة،

  .للجامعة ا   راتيجية األهداف من ُيعد وم سارع

  حداث يساا وجب مما لها، ايكو  مساا هلًك    من ابدًل العمف، صرص  ن اج وصي و بداعاة المج م  اب كار صي امساااهًم ال علم، لعملية محوًرا ر يساًاا ال الب تجعف    اليرموج جامعة  اية   

 ا ق  اااد  ال يدم صي يسااهم اوجعله مبدًع بف صيط هضا لي  العمف،  ااوق ت فس واح ياجاة ال ي واليدراة المهاراة تنمية عل  بحي  تركز الدرا ااية، والميرراة ال عليمية البراما نوعية صي نيلة

 وامدارية األكاديمية كوادر الجامعة وت هيف ت وير عل  وتركز وامدار  ال ااعيدين األكاديمي عل  الجامعة صي الشاااملة الجودة لنشاار ثياصة اكبيًر ااه ماًم تولي ال  ة    كما والعلمي للمج م ،

سارعة  مواكبة ال  وراة من وتمكينهم شهدب  الض  المعلوماة وا ت ا ة  تكنولوجيا وثورة لميالع ال يدم    .عملهم مجا ة صي الم   تمكنها جديدة ا  راتيجياة  وض   عل  الجامعة ليح م العالم ي

 .والنوعية الجودة حي  معايير من المرموقة الجامعاة م اف ضمن وامدارية ل  بح األكاديمية و نظم ها ب دماتها ا رتياءمن 

تر يخ    ل   ضاصةً  ر ي  بشكف  ال  بييية ترع  األبحاث ال ي زال مّي مراكز  نشاء  يس دعي  العلمي مما للبح  الم احة واممكاناة ل  وير السيا اة   كبيرة  همية ا   راتيجية  ال  ة ُتوليو

شراكة  سويس  دعم  ل   جف الوصول  من والمج م  ال اص الي اع م  ال  للجامعة الجديدة ا   راتيجية  تفردو .منه المرجوة الفا دة المج معية وتحييس الجامعة صي العلمي لم رجاة البح  صّعال وت

 الجامعاة م  وبحثية  ااراكاة  كاديمية صي وللدرول المرموقة العالمية م  الجامعاة الدولية عالقاتها  اابكة ل و ااي   موحة ر ة الجامعة وضااعت حي  للجامعة الدولية للعالقاة اراصاًا امحوًر

ساهم     اجًد عالية  موحاتنا .الجيدة والممار اة  المعارف نيف رالل من مؤ ساتية قوية    وقدراة دولية ثياصة بناء بهدف الدولية وذلك والمؤ ساة     جامعة وض   صي ال  ة الفّعال لهضب ال  بيس ُي
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 و ننا تحيييها الفرص وم ابعة عن الدا م البح   ل  ال  ة ت لعاة المرموقة  و ااانساااع  ضااامن العالمّية الجامعاة وصي م ااااف األردنّية الجامعاة  ليعة صي تسااا حس المكا  الض  صي اليرموج

 .والعالمية والجودة ال ميز عل   ريس األمام  ل  اليرموج جامعة لدص  هضب األهداف تحييس عل  عاإمو 

 

 :االستراتيجية األهداف

 التالية: االستراتيجية األهدافتحديد تّم لرؤية الجامعة ورسالتها  اتحقيًق

 المي، وم  لباة ال نمية المس دامة ا  كمال ت وير الجامعة باتجاب مفهوم الجامعة الشاملة، وبما ي نا ب م  ر الة الجامعة و هداصها، وحاجاة السوق المحلي وامقليمي والع  1

 من اج المعرصة والمناصسة صي  وق العمف، والمساهمة الفّعالة صي تنمية المج م   اليدراةعالية، مؤهف علمًيا وت بييًيا، ويم لك  كفاءة   عداد رريا ذ  2

 رتياء بالبح  العلمي صي الجامعة نحو المعايير العالمية ام  3

لمج م ، ويم لك المهاراة ال  بييية، والعلوم المعرصية، ومهاراة ا ت ااااااال والمهاراة الك ابية   عداد  الب جامعي ي م   بالح  الو ني وا ن ماء ليكو  عضااااااًوا صاعًلا ومن ًجا صي ا      4

 والشفوية، بما يكفف جاهزي ه لسوق العمف 

معة، وال مّيز بمساا وى الدقة والشاافاصية صي الجاالوصااول  ل  ال مّيز صي العملية ال عليمية، ورص  مساا وى م رجاتها ل لبية اح ياجاة المج م  المحلي، وا ه مام بجودة البح  العلمي صي   5

 األعمال امدارية 

 وراي ها المس يبلّية تعميس العالقاة ال ارجّية م  الجامعاة والمراكز العلمّية العالمّية، وتبادل ال براة من  جف تحييس قيم العالمّية صي مسيرة الجامعة   6

الدارلية وال ارجية،  ذ    العن اار البشاار   ت وير الكادرين األكاديمي وامدار  صي الجامعة وت هيلهما عبر توصير حاجاتهما من ال عليم وال دريب المساا مرين؛ صي ظف م غيراة البي ة  7

 هو األ ا  صي ال نمية وال  وير  

 ت وير الجهاإ امدار  صي الجامعة   8

 مة بين الجامعة ومؤ ساة المج م  المحلي لضما  وصول ر الة ال عليم الجامعي المج معي رص  مس وى الشراكة المس دا  9

ز وامبداع صي ، وتحييس ا  اا يالل المالي وامدار  الكامف الض  يساامح ب حييس ال مّيا  اا راتيجيةتعزيز الموقق المالي للجامعة ل كو  قادرة عل   داء وظا فها و دوارها وصس ر  ها   10

 م رجاتها 
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 :التنفيذية الخطة

للجامعة وصس ر ة إمنية واضحة ومحددة م  تحديد الجهة   ا   راتيجية هداف ف لة ت ضمن النشا اة ال ي  وف ي م تنفيضها ل حييس األ    للجامعة ر ة تنفيضية ُم ا   راتيجية ت ضمن ال  ة  

 صيها وتحديد  وجه الي ور و  بابه  امنجاإالمسؤولة عن تنفيض هضب األنش ة وتحديد م رجاتها ونواتجها ومؤ ر قيا ها بما يمكن م ابعة تنفيض ال  ة وقيا  نسبة 

 

 :لةءللكليات وثقافة المسا االستراتيجيةالخطط 

للكلياة  ا  اا راتيجيةوبما يعك   موحاة و هداف هضب الكلياة والمراكز  وتضاامنت ال  ة  2020 - 2016 لاعوام ا  اا راتيجيةنجزة كاصة الكلياة والمراكز صي الجامعة ر  ها  ليد 

سانوية  هضا و اي م تيييم  داء عمداء الكلياة والمراكز وصس تيارير    التنفيضية  انوية بمعايير ومؤ اراة قيا  واضاحة  وي لب من الكلياة تيديم تيارير  داء وصس هضب ال  ط ن اق      اوالمراكز ر ً 

 عل  الجامعة  الة وال يييم بهضا الشكف العلمي جديدة تماًمءرير  وتع بر ثياصة المسامرتبط بهضب ال يا من عدمه والمديرينال جديد للعمداء بحي  يكو   ا   راتيجيةاألداء وبما يعك  ر  هم 

 

 محاور الخطة االستراتيجية:

 األكاديمية والبراما األكاديمية الكلياة ا  حداث محور  1

 الدرا ية وال  ط البراما محور  2

 العلمي البح  محور  3

 ال لبة محور  4

 الجودة  دارة محور  5

 العالمية محور  6

 الموارد البشرية محور  7

 ال  وير امدار  محور  8

 المج معية المسؤولية محور  9

 للجامعة المالي الموققر محو  10

 محور البنية ال ح ية  11
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 أبرز إنجازات الجامعة منذ تطبيق الخطة االستراتيجية
  ا   راتيجيةل  ة منض ت بيس ا نجاإاة الجامعة   برإ

 
  



 

34

 

 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

  



 

35

 

 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 

 وقته يحننشاط لم  نشاط حان وقته ولم ُينّفذ نشاط بدأ ولم ينته بعد إنجازات التقرير الحالي   رير السابقالتقإنجازات 

 

 ةاألكاديمّي والبرامج الكليات المحور: استحداث

ليمي والعالمي  ومتطلبات التنمية وأهدافها  وحاجات السححوق المحلي واإلقالهدف االسححتراتيجي: اسححتكمال تطوير الجامعة باتجاه مفهوم الجامعة الشححاملة  وبما يتناسححب مع رسححالة الجامعة     

 المستدامة.

 .االختياريةالمساقات الخدمية للمتطلبات  والعلوم الطبية المساندة  وقسمي: كليتي: التمريض  : استحداث1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 االستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ
 مالحظات النسبة المئوية لإلنجاز/ العدد

 الى من

وضاااااا  الهيكااف ال نظيمي للكلياااة   

 المنو  ا  حداثها 

 قرار الهيكف ال نظيمي للكلياة الجديدة      تّم

 1/9/2016 1/6/2016 من مجل  األمناء   

نا ب الر ي  

 .للشؤو  األكاديمية

لجنة راصة يشكلها 

 الر ي  

90% 

 

لم ي م المواصية عل  ا اااااا حداث برنامجي     

ال مريض والعلوم ال بياااة الم برياااة من 

 قبف مجل  ال عليم العالي 
    

 قرارال مريض

 

قرار العلوم  

 ال بية

وضااااا  ال  ط الدرا اااااية للبراما  

المنو   نشاااااااااااهاااا صي الكليااااة/   

األقسام الجديدة وصس دليف ا  حداث   

 البراما الدرا ية صي الجامعة 

تاااّم  قااارار ال  اااط للباااراما ال الياااة مااان     

 األمناء مجل  

 بكالوريو  تمريض  •

 بكالوريو  علوم  بية م برية  •

 بكالوريو  عالج  بيعي  •

 بكالوريو  صحة عامة  •

1/11/2016 1/8/2017 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

لجنة راصة يشكلها 

 الر ي  

90% 

نشاء كلية  مي رح 

 ال مريض
 

نشاء  مي رح 

 العلوم ال بية

توصير البنياااة ال ح ياااة وال جهيزاة  

العلمياااة والم  براة ال عليمياااة                         

 الم لوبة 

م  براة تعليمياة جاديادة صي     7تّم تجهيز 

الجامعة الجديدة باألثاث والمعداة          مباني  

 الالإمة 

 

2016 2018 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية 

 الدا رة الهند ية 

 دا رة اللواإم 

 دا رة ال يانة 

20% 

يز              جه ت ي م اآل  

المبااااني للكليااااة  

 الجديدة 

تاااّم المواصياااة مااان مجلااا  األمنااااء علااا        ترريص الكلياة الجديدة 

 %90 ر ي  الجامعة 2018 2017 ا  حداث الكلياة الجديدة  

ماااانااااظااااور  مااااام 

مااجاالاا  الاا ااعاالااياام  

 العالي 
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file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/عدم%20الموافقة%20على%20استحداث%20كلية%20العلوم%20الطبية%20المساندة.pdf
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لم ي م المواصية عل  ا اااااا حداث برنامجي     

 ال مريض والعلوم ال بية الم برية 

    

تيدمت الجامعة 

ب لبها لمجل  

ال عليم العالي ولم 

ي م المواصية، 

و ي م ال يدم مرة 

 ررى  

 قرارال مريض

قرار العلوم 

 ال بية

الجاادياادة  رصااد الكلياااة/ األقسااااااااام   

ب عضااااء هي ة ال دري  وصس   ااا  

 ومعايير ا ع ماد 

تّم ال  جيف لحين الح ااااااول عل  المواصية 

عل  ا اااااا حاااداث برناااامجي ال مريض                

والعلوم ال بيااة الم بريااة من قبااف مجل  

 ال عليم العالي 

2016 2018 

 ر ي  الجامعة 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

مدير الموارد 

 البشرية 

 

 

رصد الكلياة ب عضاء هي ة تدريسية    

من رالل وضاااا  ر ط ا اااا ي اأ   

 واب عاث   

تّم ال  جيف لحين الح ااااااول عل  المواصية 

عل  ا اااااا حاااداث برناااامجي ال مريض                

والعلوم ال بيااة الم بريااة من قبااف مجل  

 ال عليم العالي 

2016 2020 

 ر ي  الجامعة 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

الكلياة عمداء 

 الجديدة

 

 

عيد اتفاقياة  ااااااراكة م  الجهاة         

ية       ذاة العالقة ل وصير البي ة ال  بيي

 وال دريبية لل لبة 

 

2018 2020 

 ر ي  الجامعة 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

عمداء الكلياة 

 الجديدة

 

 

سمي المساقاة ال دمية       ا  حداث ق

 للم  لباة ا ر يارية 

مجل  العماااداء رقم عل  جلسااااااااة   بنااااًء

تاااّم  6/6/2016ل بااا اااارياااخ   23/2016ت

تو ين قساام المساااقاة ال دمية امنسااانية     

ا  ل  كليااة صي كليااة اآلداأ ونيلهااا  حيااً  

وقساااام المساااااقاة   واألنثروبولوجيااآلثار 

 ال دمية العملية صي كلية العلوم  

 

 

 

 اليرار 100%   
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file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/قرارات%20المجالس/المساقات%20الإنسانية%20والعلمية.pdf
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 أكاديمية نوعية لتلبية احتياجات السوق.: استحداث برامج 2الهدف الفرعي

وض  ال  ط الدرا ية للبراما 

المنو   نشااها وصس دليف 

ا  حداث البراما الدرا ية صي 

 الجامعة 

تّم  قرار ال  ط الاادرا اااااايااة ال اااليااة من   

 المجال  الم   ة: 

برنااااامجي هند ااااة الشاااابكاة وهند ااااة  •

البرمجياااااااة صااااااي كليااااااة تكنولوجيااااااا   

 المعلوماة   

المااااال واألعمااااال صااااي كليااااة    برناااااما •

 ا ق  اد والعلوم امدارية 

1/11/2016 1/8/2017 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

لجنة راصة يشكلها 

 الر ي 

 

 

 

 1اليرار

 

 2اليرار

 

تماات المواصيااة عل  ا ع ماااد ال اااص  •

ل   ااااااص/ اللغااة ال ركيااة/ برناااما    

البكاااالوريو ، وقاااد تّم قبول ال لباااة  

اعااا ااابااااًرا مااان الاااعاااام الاااجااااماااعاااي       

2017/2018   

تمت المواصية عل  برنامجي ماجساااا ير    •

صي اليااانو  ال اااص، وماااجساااااا ير صي  

اليانو  العام صي كلية اليانو  بمسااااار   

 الشامف والر الة  

جر  العماااف عل  تحضااااااير ر  ين  ي •

حديث ين صي كلية تكنولوجيا المعلوماة       

 وعلوم الحا وأ ل    ي:

 ت بيياة  بكاة الحا وأ −

 Computer Network 

Application. 

− Web Engineering. 

 

عل  ا اااااا حداث برناما     العمف جارٍ   •

 دك وراب صلسفة صي ال ربية الرياضية 

   

 
 

 ال ركيةاللغة 
 

ماجس ير اليانو  

 العام وال اص
 

رصض  تّم

برنامجي هند ة 

الشبكاة وهند ة 

البرمجياة 

بالر م من 

المواصية المسبية 

مجل  ال عليم  من

عل   نشاء 

 اليسمين 

قرار المواصية 

 عل  األقسام
 

قرار عدم 

المواصية عل  

 البراما
 

 البراما النوعية
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برناما   عل  ا اااااا حداث   العمف جارٍ   •

برناما  و ب دا يةماجساااا ير ال ربية ام

   فالدارة رياض األ ماجس ير 

تم  عااداد ر ااة درا اااااايااة مي رحااة     •

لبرناااما الماااجساااااا ير صي درا اااااااة  

اآل  عل  الم اااحق ويجر  العمااف  

مناقشة هضب ال  ة وتوصير الم  لباة  

بف        الالإمة منشااااااااء البرناما من ق

 اللجنة المكلفة 

تم  عداد درا اااة جدوى ور ة  ولية   •

منشااااااااااء برنااااما مااااجساااااا ير صي  

   ت  ص األنثروبولوجيا الجنا ية 

 عادة تفعيف برناما الفيزياء النووية   •

درا اااااااااة ا اااااا حاااداث براما صي:    •

ال  ااميم، دك وراة اصااول ماجساا ير 

ي                    ي مو ااااااا ل صي ا فياااه، دك وراة  ل ا

وماجساااا ير المو اااايي  بال عاو  م   

 المعهد الو ني للمو يي  

ر ة  ولية صي كلية ا ق  اد والعلوم  •

امدارية    حداث ماجس ير الريادة   

 والييادة صي قسم  دارة األعمال 

مراجعة ال  ط الدرا اااية لمجموعة  •

عاو      لة لل  صي براما  الل  بو  زا

 ماجس ير المحا بة الدولية 

 

 

 

 

  درا ة الم احق

  

 

برناما 

نثربولوجيا األ

 الجنا ية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الريادة والييادة

 

 المحا بة الدولية

توصير البنياااة ال ح ياااة وال جهيزاة  

العلمياااة والم  براة ال عليمياااة                         

 الم لوبة 

ي م العمف عل  انجاإ الم  براة وو ااا ف  

 ال عليم الم لوبة للبراما الجديدة 

 
2017 2018 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية 

 الدا رة الهند ية 

 دا رة اللواإم 

 دا رة ال يانة 

35% 
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ية:     ية ال رب لدرا ااااااااة      تزويد  كل قاعاة ا

العليا بشاااااااا ااااااااة ذكية، وتجديد مياعد          

 الياعاة والس ا ر ودها  الجدرا  

تّم  قرار البراما الجااادياادة تبكاااالوريو    ترريص البراما الجديدة

برنامجي ماجسااا ير اليانو  اللغة ال ركية، 

عالي       عام وال اصل من مجل  ال عليم ال ال

وتّم الح اااول عل  ا ع ماد ال اص لهضب 

 البراما 

 %100 ر ي  الجامعة 2018 2017

 

رصاااد البراما الجاااديااادة باااال ااااقم            

امدار  والفني وصس     ومعايير   

 ا ع ماد

تااّم رصاااد الااباارامااا الااجاااديااادة باااالااكااوادر     

لم لوباااة وتّم                 األكااااديمياااة وامدارياااة ا

 الح ول عل  ا ع ماد ال اص لها 
2017 2018 

 ر ي  الجامعة 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية 

مدير الموارد 

 البشرية 

100% 

 

 ةرصد البراما الجديدة ب عضاااااء هي 

تدريساااااية من رالل وضااااا  ر ط   

 ا  ي اأ واب عاث

عاث   تّم • تدري      3اب   عضااااااااء هي ة 

 لدرجة الدك وراب للغة ال ركية 

مدر اااين  ل  قسااام  ااابكاة   4تّم نيف  •

مدر ااااااين  ل     4و من المعلوماة و  

  ITقسم هند ة البرمجياة صي كلية 

 يوجد ر ة اب عاث للبراما األررى  •

2017 2020 

 الجامعة ر ي  

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

عمداء الكلياة 

 الجديدة

  

صي  1ال حاق عضااااااو هي ة تدري  عدد        

كلية تكنولوجيا المعلوماة بعد العودة من     

 ا ب عاث 

   

  

 قرار ال عيين

عيد اتفاقياة  ااااااراكة م  الجهاة         

ية       ذاة العالقة ل وصير البي ة ال  بيي

 وال دريبية لل لبة 

قياااة م   اااااااركااااة          12تّم توقي         تفاااا ا

 2020 2017 ومؤ ساة و نية ل وصير صرص تدريبية   

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

 عمداء الكلياة 

 
 

 بتّم عيااد اتفاااقيااة م  معهااد يون   مر    •

  اااااا حداث برناما اللغة ال ركية بكلية 

 اآلداأ  

جامعة السل ا  الشريق عيد اتفاقية م   •

قااا اااااام ام ااااااالميااة الحكوميااة رياااو/    

ندونيسااااايا؛ من  جف درا اااااة علم اللغة  

   

  

اتفاقية يون  

  مرب

 

 

ية السل ا  اتفاق

 الشريق
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العربية و صول الفيه ومياصد الشريعة    

 العلمي لرص  مس واهم 

عيااد اتفاااقيااة بين كليااة ال ااب ووإارة     •

ال اااحة وال دماة ال بية الملكية حي  

ل  ر ااااااااا ي ل اادريااب  لبااة  38ييوم ت

 الكلية 

تّم وضااا  ال  ول العريضاااة  تفاقياة   •

م  الجامعاة األردنية ومركز الحساااين 

 للسر ا  

ياة م           • فاق ية  ت عت البنود األول وضاااااا

تدريب            جامعاة عالمية ل وصير صرص 

أ الساااااانة األريرة صي كلية ال ب     ل ال

مثف جامعة مي شااااااغا  وجامعة انديانا             

 وجامعة كاليفورنيا ت ا  دييغول 

تااّم  يااجااااد صاارص تااادرياااب جاااديااادة         •

م    ة ل لبة قسم اليوى الكهربا ية     

صي مشااااااروع ال اقة الشاااااامسااااااية صي       

 الجامعة   

توصير برناااما ال اادريااب العملي ل لبااة    •

اتب  اليانو  لدى الجهاة اليضاااا ية ومك

 المحاماة  

عيد دوراة تدريبية لل لبة بال عاو  م    •

مركز العااادل للمسااااااااااعااادة الياااانونياااة  

 والمرصد األوروم و  ي   

  IFCCOا اااا ضاااااصة وصد من  ااااركة    •

العاااالمياااة من اممااااراة   اااااا ي ااااأ   

 رريجي قسم ال سويس صي كلية ا ق  اد

 للعمف صي الشركة  والعلوم امدارية

 

 

اتفاقية وإارة 

 ال حة 

 

اتفاقية ال دماة 

 ال بية

 

 

 

 

 

 

 

 

نموذج بياناة 

 -اريــــــ المش

توليد ال اقة 

 الكهربا ية

 

المباني ال ي تّم 

تشغيلها بال اقة 

 يةالكهربا 
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 كنولوجية صي كلية الحجاو  للهند ااة ال •

تّم تشاااكيف لجنة لشاااؤو  ال دريب حي   

قامت بإعداد قاعدة بياناة وا عة تشمف  

 كاصة الشركاة الم احة لل دريب 

تدريب مهند ااااااين من حديثي ال  رج        •

 بال عاو  م  وإارة األ غال العامة 

اتفاقياة  راكة م   ركاة     4توقي   •

،  ت اااااااا و، كادبي، ان اج، حجاو ل    

 اتفاقياة جديدة  7العمف جاٍر ل وقي  و

،  رصة تبلدية اربد،  ااامال  ااامارة 

 ,12BK NBRM  ،صااااناعة اربد

Quality Partners, Auto 

Discصي كلية الحجاو   ل 

ومك ااب   اتفاااقيااة منظمااة او  بوص يااه  •

  IREXالمؤ ااااسااااة الدولية للبحوث  

 كلية امعالم  حماية البي ة تالعيبةل

مااضكرة تفاااهم بين كليااة لعااداد امي م  •

اليانو  وبين مركز العدل للمسااااعدة 

 اي ها تدريب  لبة الكلية         اليانونية،  

نشاااااا ة اليانونية      و  ااااااراكهم صي األ

ال وعوياااة الهاااادصاااة لنشاااااار الثيااااصااة   

 ااااااارا ح المج م           الياااانونياااة بين         

 الم  لفة 

ال نسيس م  مديرياة ال ربية وال عليم   •

صي محاااصظااة  ربااد من  جااف تنظيم     

ية            بة كل ية ال دريب الميداني ل ل عمل

 ال ربية 

الملك   ال نسااايس م  ادارة مسااا شاااف   •

عباااداهلل المؤ اااااا  ل نظيم عملياااة                

   

  

 

 

 

 اتفاقية  ا و

 IREXاتفاقية 
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بة ا ر ااااااااد          يداني ل ل ال دريب الم

 النفسي صي كلية ال ربية 

 الأ كلية الحجاو  للهند ة تدريب  •

ال كنولوجياااة وكلياااة الفنو  الجميلاااة 

 ضاااااصة  ل  تدريب  لبة مؤ ااااسااااة   

ال اادريااب المهني و الأ الشااااااركاة  

الو نية لل شااغيف وال دريب صي دا رة 

 امن اج وال يانة 

 

 

اعيم حي  يكو  الم  بر تحت  دارة   توقي  اتفاقية تعاو  بين اليرموج ومجموعة ا ت ااااااا ة األردنية ماورانام ون اااااات عل     تزود مجموعة اورانا م  برماورانا اليرموج امبد          •

 و  راف مجم  الريادة األكاديمية لل ميز 

ألجهزة، وال ي ي يح ل لبة الكلية ال دريب  نشااااء  اااركة إين لم  بر ا ت اااا ة ال دريبي صي كلية الحجاو  والهند اااة ال كنولوجية المزود بم  لق ردماة ا ن رنت، و حدث ال ينياة وا     •

 . ا ة ال لوية وتوصير ال دريب العملي الالإم لهمالنظر  والعملي ال  بييي لم  لق مساقاة ا ت ا ة الال لكية، و جراء األبحاث الم    ة صي ا ت

ن وال ي تضم عدة  ركا ؛ منها يل صي الجامعة: وال ي تعد المن ة الثالثة عل  مس وى المملكة، وذلك تنفيضا  تفاقية ال عاو  المبرمة بين اليرموج و ركة إZINCاص  اح من ة إين لإلبداع ت •

، ال ي  اص بال باعة ثالثية األبعاد، وركن الواق  ا ص راضي، بامضاصة  ل  وجود عدة مساحاة م عّددة ا   عما ة والمجهَزة ب حدث المعَداةركن ت وير األلعاأ الرقمية، والركن ال

   فادة من المراصس وال سهيالة الم وصرة ل من ال لبة المسجلين من اZINCيمكن ا   دامها لعيد ا ج ماعاة  و لعيد ور اة عمف  و حلياة الع ق الضهني و يرها، و ي مّكن  عضاء ت

 ZINCاتفاقية   صي المن ة

ي الجامعاة األردنية، نظرا  ل     هضا النوع من ال عليم  صاابح من الضاارورياة صي العملية ال عليمية  عن  بال عليم ا لك روني ليكو  األول من نوعه صجامعة اليرموج ب اادد  نشاااء مركز ُي •

              :             %، و ااااااييوم المركز بال عليم املك روني عن بعد لل لبة  ير األردنيين صي جامعاتهم مثف         25أل  مؤ ااااااساااااااة  كاديمية، بحي  ت اااااااف نساااااابة المسااااااااقاة ال ي تدر  الك رونيا  ل              

  YU Online Education Center Proposal to establish theتماليزيا، ال ين، وتركيال 

 المواصية المبد ية عل  ا  حداث برناما ماجس ير صي  دارة الموارد البشرية صي كلية ا ق  اد والعلوم امدارية  •

 ل الم ولة لمنح رر ة مزاولة المهنة صي الو ياة الم حدة ا مريكية ECFMGتّم اع ماد كلية ال ب من جمعية ت •

  21/5/2017حي  تّم ت ريا ال لبة ومنحهم  هاداة ب اريخ  Common Bondتفعيف برناما ال دمة ا ج ماعية بال عاو  م  جامعة مي شيغا  ومنظمة الـ  •

 تساهم كلية ال ب ممثلة بعميدها كعضو  و ر ي  صي  هم اللجا  ال بية وال حية الو نية: •

 يرة عا شة المجل  األعل  ل حة المر ة بر ا ة  مو األم ✓
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 المجل  ال حي العالي بر ا ة معالي وإير ال حة  ✓

 لجنة الدرا اة العليا صي المجل  ال بي األردني  ✓

 ر ا ة اللجنة العلمية صي جمعية   باء العيو  األردنية  ✓

 اللجا  العليا ولجا  ا م حاناة صي المجل  ال بي األردني  ✓

 المحور: البرامج والخطط الدراسّية

 المجتمع. تنمية في الفّعالة العمل  والمساهمة سوق في والمنافسة المعرفة إلنتاج الخصائص وتطبيقًيا  ويمتلك علمًيا عالية  ومؤهل كفاءة ذي االستراتيجي: إعداد خريجالهدف 

 الحديثــة االتجاهــات واإلقليمــي  وتواكــب المحلــي العمــل لســوق الحقيقية الحاجـات مع تتـواءم الجامعة تقدمهـا التـي األكاديميـة البرامـج لكافـة : بنـاء خطـط دراسـية1الهدف الفرعي

 والدولـي. الوطنـي واالعتمـاد الجـودة ضبـط معاييـر يلبـي المتسـارع  وبمـا والتقنـي التكنولوجـي العالــي  والتطــور التعليــم فــي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 االستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ
 مالحظات النسبة المئوية لإلنجاز/ العدد

 الى من

تي               لوماااا مع ل لمساااااااح ا ا  الع وا

األررى  اااااواء  ل جارأ الجامعاة

 المحلية  م العالمية 

تّم  عااداد تيااارير الميااارنااة لكاااصااة براما    

   الجامعة 

األقسام جمي  

األكاديمية صي 

 الجامعة

100% 30/11/2015 

درا ااااة اح ياجاة السااااوق لمعرصة   

ماادى حاااجااة  ااااااوق العمااف لهااضا      

 ال   ص 

تّم  عداد تيارير اح ياجاة السااااااوق لكاصة        

   براما الجامعة 

جمي  األقسام 

األكاديمية صي 

 الجامعة

100% 31/12/2015 

تحاادياد الراياة والر اااااااالاة لل  ط    

الااادرا ااااااياااة م  تحااادياااد  هاااداف     

 وم رجاة البراما 

والر اااااااااالاااة لل  ط  ةتّم تحااادياااد الرايااا

الدرا ية، كما تّم تحديد  هداف وم رجاة  

 كاصة البراما 

1/6/2016 15/6/2016 

جمي  األقسام 

األكاديمية صي 

 الجامعة

100% 15/1/2016 

 عااداد الم اااااافوصااة لكاااصااة براما     

 البكالوريو  صي الجامعة 

 انجاإ الم فوصة تّم 

15/6/2016 30/6/2016 

جمي  األقسام 

األكاديمية صي 

 الجامعة

100% 30/1/2016 

ت اااااميم ال  ط الدرا اااااية المعدلة 

لااكاااف باارامااا الاابااكاااالااوريااو  صاي    

 الجامعة 

 تّم  عداد مسودة ال  ط الدرا ية 

1/8/2016 1/9/2016 

جمي  األقسام 

األكاديمية صي 

 الجامعة

100% 1/3/2016 
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 ر اااااال ال  ط الدرا اااااية المعدلة  

 .لمحكمين رارجيين

 تّم ا  الم تيارير المحكمين ال ارجيين 

1/9/2016 15/9/2016 

جمي  األقسام 

األكاديمية صي 

 الجامعة

100% 1/4/2016 

 انجاإ ال  ط الدرا ية المعدلة  تّم ال  ميم النها ي لل  ة الدرا ية 

15/9/2016 1/10/2016 

األقسام جمي  

األكاديمية صي 

 الجامعة

100% 1/5/2016 

اع ماد ال  ة من مجلساااااي اليسااااام  

 والكلية 

بف مجال  األقساااااااام         يب من ِق تّم ال نساااااا

 15/10/2016 1/10/2016 والكلياة 

جمي  األقسام 

األكاديمية صي 

 الجامعة

100% 1/6/2016 

 ر ااال ال  ط الدرا ااية  ل  مركز 

ا اااا يفاء م  لباة  الجودة لل  كد من 

 ا ع ماد األكاديمي 

تّم اع ماد ال  ط الدرا ااية من ِقبف مركز  

 الجودة 
15/10/2016 1/11/2016 

 األقسام األكاديمية 

 مركز الجودة
100% 15/6/2016 

عرض ال  ط عل  لجناااة ال  اااة 

 الدرا ية صي الجامعة 
تّم ال نسااايب باع ماد ال  ط الدرا اااية من 

 الدرا ية ِقبف لجنة ال  ة 
1/11/2016 1/12/2016 

لجنة ال  ة 

الدرا ية صي 

 الجامعة

100% 1/7/2016 

 قارار الا اا ااط مان قاباااف ماجاالا         

 .العمداء

 

صااااادرة قراراة مجل  العمداء باع ماد  

 ر ة درا ّية لمرحلة البكالوريو   63
 8/8/2016 %100 مجل  العمداء 31/12/2016 1/12/2016

المحلي الح ااااااول عل  ا ع مااااد 

لبراما األكااااديمياااة صي                لكااااصاااة ا

 الجامعة ضمن برناما إمني محدد 

تّم الح ااول عل  ا ع ماد المحلي لمعظم 

البراما األكاديمية ال ي  نشاااااا ت بعد عام       

،  ما صيما ي علس بالبراما المنشاااااا ة     2007

صي م درا اااااااة واق  هااضب  2007قبااف عااام 

البراما ل حااديااد ال اااقااة ا  اااااا يعااابياااة        

هضب        والنواقص ال ماد  جب تواصرها  ع  وا

 البراما  

قرر مجل  هي ة اع ماد مؤ ااااااساااااااة       •

ال عليم العالي وضاااما  جودتها المواصية 

عاالاا  ا عاا اامااااد الاا ااااص لااباارناااامااا     

البكالوريو  صي ت  ااااااص الهند ااااااة 

 1619المدنية وب اقة ا ااا يعابية قدرها 

1/3/2017 1/3/2019 
 الكلياة 

 كز الجودة مر

85% 

 

 

 

 

 

 

نجاإ ا ع ماد  تّم 

المحلي لبراما 

ر م  2007بعد 

 نه مبرما 

بإنجاإب صي ص رة 

  حية 
  

 ا ع ماد المحلي 
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ا، كما واصس المجل  عل  ا ع ماد    البً  

ال ااااص لبرنااااما البكاااالوريو  صي               

ت  ااااااص اللغة ال ركية،  ضاااااااصة  ل  

مواصي ه عل  ا  اااااا مرار صي ا ع ماد    

ال ااااص لبرناااامجي البكاااالوريو  صي  

ت  اااااا ااااااي علوم األرض والبي ااة،   

 وامح اء  

برياااة                        • ع ل لغاااة ا ل مجي ا برناااا ع مااااد  ا

والفااار اااااايااة من قبااف هي ااة ا ع ماااد     

 ص ال ا

الاامااواصااياااة عاالاا  ا عاا اامااااد الاا ااااص      •

ل   ااا اااي العالقاة العامة وامعال   

صي كلياااة امعالم، واق  ااااااااااد الماااال  

ية ا ق  ااااااااد والعلوم     واألعمال صي كل

 امدارية بالجامعة 

تّم اع مااااد كلياااة ال اااب من جمعياااة                 •

لة لمنح رر اااااااة   ECFMGت ل الم و

مزاولااة المهنااة صي الو ياااة الم حاادة     

 ا مريكية 

تفعيف برناما ماجسااااا ير معلوم البي ةم    •

بة     صي كلياة العلوم وتّم البادء بيبول ال ل

لااالااابااارنااااماااا ماااناااض الاااف اااااااااف األول    

2016/2017   

المواصية المبد ية عل  ا  حداث برناما   •

شرية صي     ماجس ير صي  دارة الموارد الب

 كلية ا ق  اد والعلوم امدارية 

تّم اع مااااد جمي  البراما صي كلياااة                   ▪

با ااااا ثناء برناما الهند اااااة   الحجاو  

 ال بية والعمف جاٍر ل يديم ال لب 

   
برناما مع مد من  صف  136

 ل%94برناما ت 145
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 ااااااااليب     ع ماد برناما ماجساااااا ير       ▪

ماااجساااااا ير   ، وبرناااما تاادري  العلوم

كلية صي   اااااليب تدري  اللغة العربية 

 ال ربية 

الح ااااااول عل  ا ع مااااد المحلي  تّم ▪

مااا صيمااا    لمعظم البراما األكاااديميااة،  

ي علس بال   ااااا ااااااة  ير المع مدة، 

ا بدرا ااااااة واق  هضب    ييوم المركز حاليً  

عابياة              قة ا  اااااا ي يد ال ا حد البراما ل 

والنواقص الواجااب تواصرهااا  ع ماااد   

 هضب البراما 

البراما المع مدة 

 الجديد

 

 

 

 

الح ااااااول عل  ا ع ماااد الاادولي   

 كاديمية م  ارة صي الجامعة لبراما 

 تبرناما عل  األقف من كف كليةل 

ية    ABETتّم ال يدم  ع ماد     ألقساااااااام كل

 الحجاو  للهند ة ال كنولوجية  

لكليااة السااااااياااحااة    TedQualوا ع ماااد 

 والفنادق 

% من الملق 75تّم  نجاااإ مااا نسااااااب ااه    

ل م ضاااااامنا ال يييم الضاتي صي TedQualت

 ال الية:المجا ة 

 لEmployersالموظفين ت  1

 لStudentsال لبة ت  2

 لFacultyالكادر ت  3

 لCurriculumال  ة الدرا ية ت  4

 لManagementا دارة ت  5

هناج مجموعة من الملفاة تّم انجاإها من 

وبعضاااها تحت     USAIDلـااااااااااليسااام وا

 المراجعة و همها:

    ال  ة ال سوييية للبرناما1

  ك يب لل دريب الميدانيمسودة   2

  ال  ة ال نفيضية للبرناما  3

  برو ور لليسم والكلية  4

1/3/2017 31/12/2020 
 الكلياة 

 مركز الجودة 
40% 

ا تفاقية الموقعة 

 USAIDم  

 

 

ا ع ماد الدولي 

TedQual 
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  ك يب ضما  الجودة  5

ال  ااة ال نفيااضيااة للماادونااة العااالميااة          6

 ألرالقياة السياحة 

باارامااا ماان كاالااياااة    3تاام اراا ااياااار   •

 الحجاااو  للهنااد ااااااااة ال كنولوجيااة   

للح ااااااول عل  ا ع مااااد الااادولي   

ABET  هضب البراما ية  و، ل تنو  كل

الحجاو  تيديم  لب ا ع ماد نهاية         

2018  

لمنظمااة  تّم تيااديم ملق ال يييم الااضاتي  •

وذلك بمساااااااعدة من     لUNWTOت

ل، وتّم الح ول USAIDقبف الـااااا ت

ي م  ، وعل  مواصيااة  يجااابيااة مبااد يااة  

العمف م  الوكالة ا مريكية لل عاو        

الااادولي للح ااااااول عل  ا ع مااااد   

لدول     TedQual certification يا

لبرناما امدارة السااااااياحية صي كلية       

  والفنادق السياحة

من هي اااة  ال ااابكلياااة تم اع مااااد  •

ECFMG  الدولية وتم تسجيف الكلية

صي الجمعيااة العلميااة  تحاااد كلياااة    

 ال ب صي اتحاد الجامعاة العربية 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواكبة التطور التكنولوجي في العالم في مجال التدريس الجامعي وتوفير التقنيات والوسائل الحديثة للتدريس. : 2الهدف الفرعي

 نشاء الم  براة ال دريسية 

 وتحديثها 

صي م  لق الكلياة    ام  بًر 27تّم تحدي    

 األكاديمية 
1/6/2016 31/12/2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية  

 الكلياة 

  يانة دا رة ال

 دا رة اللواإم 

 

 
 



 

48

 

 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

صي كلياة   ام  بًر 28تّم تحدي  و نشاااااااء 

 الجامعة الم  لفة، منها:

تّم انشااااااااء م  بر لضو  ا ح ياجاة       •

ول من األ وهال اصااااااة صي الجامعة     

نوعاااه صي المن ياااة، كماااا تّم تجهيز  

صي كلية   م  بر للو اااااااا ط الم عددة، 

تااكاانااولااوجااياااا الاامااعاالااومااااة وعاالااوم   

 الحا وأ 

تّم ا ااااااا حاااداث م  بر المهااااراة              •

السااااااريرية صي كلية ال ب، وتزويد        

م  براة الكليااة باا حاادث و ااااااااا ااف   

 ال عليم  

تّم ا  حداث م  بر حا وأ بال عاو    •

 ح اء والعلوم الحياتية بين قسم ام

انشاااء م  بر بحثي ل حضااير وحداة  •

ل باادعم من LEDامنااارة الحااديثااة ت 

صااااااناادوق البحاا  العلمي صي كليااة    

 العلوم 

م  بًرا صي كليااة  12تّم ا اااااا حااداث   •

 الحجاو :

م  بر الر ااااااام باااا ااااااا  ااادام           ✓

 الحا وأ 

 ن للدرا اة العليا يم  بر ✓

م  بر لبحوث اللغة العربية صي    ✓

 مجال ال كنولوجيا 

ماا اا ااباار لااا ااراض الاابااحااثااياااة    ✓

 ب مويف رارجي تتمبو ل 

م  بر ا ت ا ة ال لوية  ✓

 ب مويف من  ركة إين 

   

 

تّم  نجاااإ تحاادياا   

% مااااااااااان 34

الااااماااا اااا اااابااااراة  

 الم لوأ تحديثها 
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  IT Wireless Communication  

 م  بر ال  وير ال بي  ✓

 انشاء م  بر لمشاري  ال  رج  ✓

تّم ا اااااا حداث  ربعة م  براة       ✓

بحثية م   اااااا ااااااة صي قساااااام 

 هند ة الحا وأ 

كماااا تّم تحاااديااا  األجهزة صي          ✓

م  بر الييا ااااااة والمجسااااااة، 

وا اااااا كماااال تحاااديااا  م  بر             

 ا لياف الضو ية 

 نشااااااااااء م  بر تعليمي صي مركز                 •

 اللغاة 

الم  براة البحثياااة صي تّم تحاااديااا   •

نثروبولوجيا بإضااااصة ثار واألكلية اآل

 جهزة علمياااة م  ورة من رالل                

مشاااااااري  بحثية مدعومة من جهاة        

 مانحة رارجية 

تّم ا اااااا الم مبن  جديد لكلية اليانو        •

ليااااعااااة                يح و  عل  عااادد من ا

ال اادريساااااايااة المجهزة بااالو ااااااااا ااف     

لك رونية الحديثة ال ي تّم الح ول  ام

عليها من مؤ ااااااسااااااة نواصض لل دريب  

وال نمية المساا دامة كما يحو  المبن  

قاعاة ذكية، وم  بر مجهز       3عل  

 بعدد من  جهزة الحا وأ الحديثة 

 كلية العلوم:  ▪

تحاااديااا /  ااااااراء  جهزة تحلياااف    •

م  ورة عل  مساااا وى الكلية مثف: 

 XRD،  راء جهاإ  ICPصيانة  
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جديد،  TEMجديد،  ااااراء جهاإ  

  SEMت وير جهاإ 

ا  حداث م  بر كمبيوتر موصو    •

 با ن رنت 

ا ااااااا حاااداث م  بر حاااا اااااااوأ           •

  وبرمجية

 كلية الحجاو  للهند ة ال كنولوجية: ▪

  نشاء م  بر تعبيد ال رق   •

 اا ااباار الاا  ااااااامااياام     نشااااااااااء ماا •

 املك روني با   دام الحا وأ  

تاحاااديااا  ما اا ااباار الا  ااااااانااياا          •

 املك روني   

ت ا ة ال لوية   نشاء م  بر ام  •

 المدعوم من  ركة إين 

انشاااء م  بر ت ااني  رقمي صي   •

 قسم العمارة

ت اااااااااا ة  ت وير م  بر ام            •

ال لويااة الماادعوم من  ااااااركااة   

  إين

 تّم  اااراء  جهزة حديثة لم  براة كلية ▪

  ال يدلة

ي م تجهيز م  بر جديد صي كلية ال ب       ▪

وب كلفاااة   ةوهو م  بر البحوث ال بيااا

  ردني ل دينار 500000ل  ت وصلت 

ية       ▪ جرى تحدي  وت وير م  براة كل

من رالل    واألنثروبولوجياااا          اآلثاااار 

رصدها بمجموعة من األجهزة الجديدة        

الممولاااة صي الغاااالاااب من مشااااااااااري   

شا  ء م  برين  رارجية، كما تّم البدء بإن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لب األجهزة 

 الجديدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشاء م  برين 

 بحثيين
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جاادياادين لاادرا اااااااة م صاااااااالااة الي     

األثريااةم و ماآلثااار الرقميااةم ويجر  

العماااف عل  تزويااادهماااا بااااألجهزة                 

والمعااداة الالإمااة، كمااا ّتّم تحاادياا       

وت ويرم  براة الكلياااة من رالل                   

رصدها بمجموعة من األجهزة الجديدة،      

ا ا اااا الم جهاإ تحليف  يق وتم مؤرًر

إنشااااء  امم  ااااص الضر ، وتّم البدء ب

م  برين جديدين لدرا ااااااة م صااااااالة       

الي   األثرياااةم وماآلثاااار الرقمياااةم       

ويااجاار  الااعااماااف عاالاا  تاازويااادهااماااا     

 باألجهزة والمعداة الالإمة 

صي كلية امعالم تّم  نشاء م  بر حدي   ▪

ن  يم  بر  نشاااااااااء عل جاااِر والعمااف 

 ن يجديد

مركز اللغاة: تجهيز قاعة تدريسااااااية        ▪

وجهاإ عرض  مزودة بجهاإ كمبيوتر  

ن رناات لغاااياااة ال اادري    وراادمااة ام 

 وقاعة اج ماع 

تحاااديااا  وتجااادياااد م  براة بااا جهزة   ▪

ومعاااداة م برياااة لكااااصاااة م  براة     

رااالل الااف اااااااااف األول   الااجاااامااعاااة    

ل 576 382693بييمة ت 2017/2018

تحدي  وتجديد م  براة   ، كما تّمدينار

ومعاااداة م برياااة لكااااصاااة م  براة     

معاااة      لجاااا ني          ا لثاااا لف اااااااااف ا رالل ا

 158,237,312بييمااة  2017/2018

ن  يا وم  ن  لفاً يماا اة وثماانياة ورمساااااا    

، اـااـاً 312ـااـااصلسو اناًرين ديو بعة وثالث

تحدي  و نشاااااء م  براة حا ااااوبية  و
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للوحداة ال نظيمية صي الجامعة بييمة         

ا ن  لفاًايمااا  ااا  و ربع 240,720,802

ا ن ديااناااارً يااو ااااااابااعااماااا اااة وعشااااااار    

 ا ــــ802ًـسوصلــ

 نشااااااااء مركز لبي  الك ااب والمواد 

 ال عليمية صي الجامعة 
 1/12/2016 1/7/2017 

نا ب الر ي  

 امداريةللشؤو  
  نفضلم ُي

 : االرتقاء بالهيئة التدريسية في الجامعة لتحقيق التمّيز في مجاالت التدريس.3الهدف الفرعي

ت ميم برناما تدريبي ل  وير 

اليدراة ال دريسية ألعضاء هي ة 

 .ال دري 

 البرناما ال دريبي 

1/6/2016 1/9/2016 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

 الجودة مركز 

تّم ت ااااااميم برنااااما تااادريبي           

  م كامف 

 

   

تّم ت ااااااميم برنااااما تااادريبي           

م كامف ل  وير قدراة  عضااااء 

هي ااة ال اادري  ويشاااااامااف  رق  

ثة و رق ال يييم       حدي ال دري  ال

 م حاناة وام

 البرناما ال دريبي

 

   

ن هااااء من درا اااااااااة       تّم ام  ▪

حاجاة      وتشاااااا يص واق  ال

ال اادريبيااة ألعضاااااااااء هي ااة  

 وتّم ،ال اادري  صي الجااامعااة 

بي                 ما تااادري برناااا ير  ت و

ألعضاااااء الهي ة ال دريسااااية  

لحااااجااااة       ًدامسااااااا نااا    ل  ا  

ال اادريبيااة وقااا م عل  ثالثااة  

محاور   اااا اااية هي: العمف 

والبحاا  العلمي  ،األكاااديمي

 وردمة المج م  

البرناما  علًما  نه ي م اع ماد     ▪

المنو  تنفيااضب قبااف باادء كااف  

 ص ف درا ي 

تيرير درا ة 

ا ح ياجاة 

 ال دريبية

 

 

المواصية عل  

 الورش ال دريبية
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ت ميم ورش عمف ألعضاء    ▪

صي مك بة    الهي ة ال دريسااااااية    

بال عاو  م  مركز  الحسااااين 

 ا ع ماد وضما  الجودة 

الفهار    دورة  دارةتّم عيد   ▪

مراج        ل صي   Endnoteو ا

  ITكلية 

تّم ت ااااااميم وتنفيااض برناااما   ▪

ياحة     م كامف     ية الساااااا  صي كل

فناااادق     ل  وير قااادراة       وال

 عضاااااااء الهي ة ال دريسااااااية 

بال عاو     USAIDضاااااامن 

   برنامام

 Back to Industry  

 

 

 

 

 

 

 د   باللمساهماة  

 مساهماة  د  رعد 

 مساهماة د  صي ف

 

 

تنفيض البرناما ال دريبي ألعضاء 

 هي ة ال دري  

عدد ورش العمف وعدد المشااااااااركين من     

  عضاء هي ة ال دري  

 

 

1/9/2016 31/12/2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

 مركز الجودة 

قااام مركز ا ع ماااد وضاااااامااا   

ور ة تدريبية   45الجودة ب نفيض 

ور ااااة ألعضاااااء   12من بينها 

ال دري  الجدد، وبلغ عدد     هي ة  

لدوراة      هضب ا المشااااااااركين صي 

1048  

 3كمااا قااام مركز اللغاااة ب نفيااض 

ورش عمف وبلغ عدد المشاركين 

 مشارًكا  52صيها 

الورش ال دريبية 

 1ف

 

 

الورش ال دريبية   

  2ف

 

الورش ال دريبية 

 صي مركز اللغاة

 

   

صي تّم عيد ور اااااااة تدريبية      ▪

غاة   ية  مركز الل بعنوا : كيف

تحميف المادة المحو بة عل   

نظاااام ال عليم املك روني،                 

  17وعدد المشاركين: 

صااااااااي ضااااااااوء البرناااااااااما    ▪

صااااااااي مركااااااااز   المي اااااااارح  
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تااااااّم عيااااااد دورة ا ع ماااااااد 

تهي اااااااة ألعضااااااااء هي ااااااااة   

الجااااااااااااااااادد  ال اااااااااااااااادري  

وا ااااااااااااااا فاد  2017/2018

عضااااوًا  يضاااااف  27منهااااا 

 لااا  ذلاااك برنااااما الف اااف    

األول للااااادوراة ال دريبياااااة  

م حيااا  وال اااي عيااادها اليسااا 

ور اااااة  24بلاااااغ عاااااددها ت 

تدريبياااااااةل ا ااااااا فاد منهاااااااا  

ل عضاااااااااااو هي اااااااااااة  491ت

، تااااااادري  صاااااااي الجامعاااااااة

تاااّم الف اااف الثااااني  وراااالل 

عياااد دورة تهي اااة ألعضااااء   

هي اااااااة ال ااااااادري  الجااااااادد   

وا ااااااااااااااا فاد  2017/2018

بلااااااغ و  اعضااااااًو 27منهااااااا 

ل 24عااااااااااادد الااااااااااادوراة ت

ل 449ا اااااااااااا فاد منهااااااااااااا ت

  امشارًك

تنفياااض الجزء ال ااااص من             ▪

تهي ة  عضااااااااء  ورش عمف  

هي اااة ال ااادري  الاااض  يعن   

بة وا اااااا  دام قواعد         بالمك 

الاااابااااياااااناااااة وم ااااااااااادر   

باااال عااااو  م        المعلومااااة     

مركز ا ع ماااد وضاااااامااا    

 الجودة 

صي كلية  تّم عيد دورة واحدة    ▪

  5وعدد الم دربين: اآلداأ 

 

 الف فورش 

  األول

 

 

 

 

 

 

ورش الف ف 

 الثاني
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تعديف تعليماة ال رقية ألعضااااااااء       

هي ة ال دري  بحي  ي م ت  ااايص 

وإ  محدد لاداء ال دريسااي ضاامن 

 . رول ال رقية

تّم  قرار تعليمااااة ال رقياااة من مجل                    

ل  11/2016العماداء بموجب ك ااأ رقم ت   

وال ي تشااااااج  عل   4/9/2016ب اااريخ  

 النشر صي المجالة العلمية المرموقة  

1/6/2016 1/7/2016 
نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية
 تعليماة ال رقية 100%

 نشاااااء ملق تدريسااااي لكف عضااااو  

تدري  صي     ما      هي ة  جامعة يوثس  ال

 نجزب عبر الساانواة السااابية بشااكف 

 .تراكمي

تّم ص ح ملق تدريسااااااي لكف عضااااااو هي ة   

 تدري  صي ثالث كلياة صيط 
   األقسام األكاديمية 1/9/2016 1/6/2016

 تّم  نجاإب صي كاصة الكلياة األكاديمية   
   100% 

 

 .المقبولة في نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة في كل برامج وتخصصات الجامعة: الوصول الى المستويات العالمية 4الهدف الفرعي 

ا تيليف  عداد  لبة الجامعة تدريجًي

بما ي واءم م  ال اقة ا   يعابية 

للجامعة للوصول  ل  

الب و البة   25000حوالي

 م 2020بحلول عام

 عدد ال لبة 

2016 2020 
 ر ي  الجامعة 

 العمداء مجل  

تّم تيلياف  عاداد ال لباة صي العاام     

ماان  2014/2015الااجاااامااعااي   

صي العااام  37244ال   40083

وبنسااابة  2015/2016الجامعي 

 .%14ان فاض ميدارها 

 

 

  
 ر ي  الجامعة 

 مجل  العمداء 

للعاااام الثااااني ي وال  ان فااااض  

بة صي الجامعة حي           عداد ال ل  

اناا اافااض صااي الااعاااام الااحاااالااي     

 32240ل   1ف 2016/2017

 ااالباًاا ل بلغ نساااااابااة ا ن فاااض  

%، 20الااا اااراكاااماااي حاااوالاااي     

وان فض عدد ال لبة صي الف ف 

الااثاااانااي ماان ناافاا  الااعاااام الاا    

 اااالبااًاا ل بلغ نسااااااباااة     31306

لي                ل راكمي حوا ا ن فااااض ا

22 % 

 

 

 1 عداد ال لبة ف

 

 

 

 

 

 2 عداد ال لبة ف

 

 

 

   

 صاااااايال لبااااااة  ان فااااااض عاااااادد

الف ااااااااف األول ماااااااان العااااااااام  

 لاااااا   2017/2018الجااااااامعي 

 الًبااااااااااااااا بنساااااااااااااابة   30976

 

 1 عداد ال لبة ف
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صاااااااااااااي و%، 23ان فااااااااااااااض 

 29815لااااا   الف اااااف الثااااااني 

 الًباااا ل بلااااغ نساااابة ا ن فاااااض  

 % 26حوالي 

 

 2 عداد ال لبة ف

تدري  صي تعيين  عضاء هي ة 

ال    اة ال ي تعاني من 

 .النيص

 عدد  عضاء هي ة ال دري  المعينين 

 نسبة  عضاء هي ة ال دري  ال  ال لبة 

 

 
2016 2020 

 ر ي  الجامعة 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

 عمداء الكلياة 

 را اء األقسام 

رااااالل الااااعااااام الااااجااااامااااعااااي    

ل 79تّم تعيين ت        2015/2016

عضااااااو هي ة تدري  من رتب      

م  لفة صي م  لق ال    اة   

ور ااوصاًاا ال   اا اااة ال ي   

 كانت موقوصة من هي ة ا ع ماد  

 

 

  

 ر ي  الجامعة 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

 عمداء الكلياة 

 را اء األقسام 

عضو هي ة تدري   81تّم تعيين 

رااااالل الااااعااااام الاااادرا ااااااااااي    

لي اااااابح عددهم    2016/2017

  1086امجمالي 

هي ااة  ميااارنااة بعاادد  عضاااااااااء  

 2014/2015ال دري  صي عام   

عضااااااًوا وعليه  926والض  بلغ 

صيد إادة نسااااابة  عضااااااء هي ة 

 % 17.2ال دري  

ينحححات                   • ي ع ت ل ثر هحححذه ا على أ

وانخفحححاع أعحححداد الطلبحححة            

تغيرت نسححححححبة عضححححححو هيئة  

في  1:43تدريس: طالب من    

  1:29الى  2014/2015عام 

 2017 /2016عحححححام  فحححححي

 العالميةلتقترب من النسححححححبة 

 .1:25المنشودة وهي 

انخفض العبء اإلضححححافي في  •

 2684015الححجحححامححعحححة مححن    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبة  عضاء 

هي ة ال دري  

2016/2017  
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في العحححام الجحححامعي         ادينحححارً  

إلحححححححححححححححى   2014/2015

في العحححام دينحححار  2091862

 2016/2017الححححجححححامححححعححححي 

بنسححححححبة انخفاع مقدارها      

22.% 

 

 العبء امضاصي

 

 

   

نسااابة عضاااو هي ة  ان فضااات •

تااادري :  اااالاااب صي عاااام   

 1:27لااا    2018 /2017

 العالميةل ي رأ من النساااااابة 

  1:25المنشودة وهي 

ان فض العبء امضااااصي صي   •

ل         معاااة   لجاااا  2239516ا

صي العاااام الجاااامعي   ادينااااًر

باااانساااااااااابااااة     2017/2018

  %17ان فااااض ميااادارهاااا   

ميارنة م   اااااانة األ ااااااا      

2014/2015  

 

نسبة  عضاء 

ل دري  هي ة ا

7201/8201  

 

 

 

 

 العبء امضاصي

ين                        ي ع ت ليااااة  ير وآ ي معاااا ت وير 

 . عضاء الهي ة ال دريسية

 ر يار  تّم ت وير و قرار معايير و  اااا  

 عضاء هي ة ال دري  يع مد بشكف   ا ي 

عل  الكفاءة وتّم نشااااارب للجمي  لضاااااما   

نزاهااة و اااااافاااصيااة العمليااة بموجااب قرار  

ل  43/2016مجل  العمداء بجلسااا ه رقم ت

  8/11/2016ب اريخ 

1/6/2016 1/7/2016 
نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 
100% 

    تعيين 

 عضاء هي ة 

 ال دري 

تعديف اليرار الم ضاااامن   اااا  تعيين     1

لهي اااة                  وتحوياااف تعيين  عضااااااااااء ا

ال دريساااااية والمحاضااااارين الم فر ين 

صي الجااامعااة، باااع ماااد ال  اااااانيفاااة     

 Times Higherالاااااعاااااالاااااماااااياااااة  

    
     ال عيين

 الجديدة
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Educatin (THE)  وShanghai  

المع مد   QS ـاااااا ضاصة  ل  ت نيق ال  

  ابيًا 

تعديف تعليماة تعيين  عضاااااااء الهي ة        2

  ال دريسية صي كلية ال ب

تعليماة حواصز   اااا ي اأ  وضاااا  

 . عضاء هي ة تدري  مميزين

ساعدها     مكانة الجامعة و مع ها العالمية ت

صي ا اااااا ي اااأ  عضااااااااء هي ااة تاادري     

ت رجوا من جاااامعااااة مرموقاااة، لاااضلاااك 

ارتاا ة الجااامعااة  نااه لي  هناااج حاااجااة     

 لوض  مثف هضب ال عليماة 

1/8/2016 1/10/2016 
نا ب الر ي  

 األكاديمية للشؤو  
  

عاث  وا ف          ظام نشااااااط  ب  يف ن تفع

ال لباااة  ل  جاااامعااااة عاااالمياااة               

 .مرموقة

تّم ت وير و قرار معايير و  اااااا  ار يار     

المبعوثين تع مااد عل  ال فوق الاادرا ااااااي  

 وام الج المهاراة الم لوبة 

1/8/2016 1/10/2016 
نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 
  

 ا ب عاث  قرار     

   

صي                    ل لباااة  يز  وا اااف ا ي م ت تّم 

مب عثين                         ل يمااااة ار ياااار ا عل ت

 عالماة  ضاصية  5بمنحهم 

 

 : تطوير نظام تقييم أداء الطلبة لضمان جودة مخرجات برامج الجامعة وتحقيق معايير االعتماد وتحضير الطلبة المتحان الكفاية الجامعية.5الهدف الفرعي

ا م حاناة والعالماة    ت وير نظام  

 .صي الجامعة

 نظام العالماة المعدل 

1/1/2017 1/3/2017 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

 عمداء الكلياة 

 را اء األقسام 

15% 

تّم تشاااااكيف لجنة عل  مسااااا وى   

الجاااامعاااة لمراجعاااة تعليمااااة               

م حاااانااااة وال يييم لكااااصاااة                ا 

الااادرجااااة الااعاالاامااياااة وتااياااديام      

 مي رحاة ل  ويرها 

وير نظااام ام حااا  مساااااا وى   ت 

اللغة امنجليزية للدرا اة العليا  

من حي  المح وى وحو ااااااب ه      

بعاااد    تّم تحوياااف  دارتاااه  ل  

 

لجنة ت وير 

 النظام

 

م حا  حو بة ام

الو ني للغة 

 امنجليزية
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ا من الجامعاة الر اااامية اع بارً 

1/6/2017  

ت وير تعليمااااة ل يييم م رجااااة      

 .ال علم لل لبة عل  مس وى البراما

 

1/4/2017 1/6/2017 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

 عمداء الكلياة 

 را اء األقسام 

 تّم ات اذ امجراءاة ال الية:

درا ااااااااة ن ااا ا الجااامعااة صي   •

 ام حا  الكفاءة الجامعية 

 لب ر ة من كف كلية حول       •

آلية ا  اااااا عداد لالم حا  من 

حااايااا  ماااواءماااة الااا ااا اااط     

الدرا اية و رق ال دري  م   

 ام حا  الكفاءة  م رجاة

ا  عاااداد ال لباااة  عاااداًدا جيااادً   •

لالم حااا  من حياا  تعريفهم   

ب بيع ه والسبف المثل  مدارة  

 الوقت 

نيف ر الة  ل  ال لبة من قبف   •

العمداء ورا ااااااااء األقساااااااام  

و عضاااء هي ة ال دري  حول 

 جدية ا م حا   

وضااا  عالمة ام حا  الكفاءة  •

الجامعية عل  كشق عالماة  

 ال الب 

 

 

   

ر ة اصااااااالحية  تّم وضاااااا  •

ممنهجة باليرموج ل حسااااااين    

ن اااا ا ال لباااة صي ام حاااا              

  الكفاءة الجامعية

الااياارمااوج تااكاارم  االااباا ااهاااا       •

الم فوقين صي ام حا  الكفاءة    

 الجامعية 

 

 

 

 

  الكفاءة الجامعية
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تيوم كلية الحجاو  با  عمال   •

ملق المسااااااااااق املك روني  

ل يييم م رجاة ال علم حسااب  

  ABETمعايير 

بناء بنك   ااا لة لجمي  اقساااام  •

كليااة تكنولوجيااا المعلوماااة    

  وعلوم الحا وأ

: والفنااادق  كليااة السااااااياااحااة    •

تدريب  عضاء هي ة ال دري  

عل  نظم ال يييم الحاااديثاااة،               

  نشاء بنك األ  لة 

كلياااة اآلداأ: حملاااة توعياااة  •

لكفااااءة               بااا همياااة ام حاااا  ا

الجاااامعياااة، وتّم عياااد دورة   

 نعاش لمدة   اااااابوعين ب هم     

المعلوماة ال ي يح ااج  ليهاا    

الب لل يدم لهضا ا م حا ،     ال  

وعيااد ام حااا  تجريبي بعااد    

  نجاإ الدورة 

 كلية ال اااااايدلة:  قامت لياء          •

بهادف تعريق ال لباة بكيفياة     

ا  اااااا عداد  م حا  الكفاءة      

  الجامعية

كلية الرياضااااااة: تّم عيد لياء       •

 وضاااااايح  همياااة ام حاااا           ل 

الكفاءة الجامعية، وضاااارورة 

  تحسين ن ا ا ال لبة صيه

 

 

 ITلجنة كلية الـ
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 : التوسع واالرتقاء بمستوى برامج الدراسات العليا في الجامعة وضمان جودة مخرجاتها.6الهدف الفرعي

تحدي  ال  ط الدرا ية لبراما 

الدرا اة العليا صي الجامعة بنف  

ال  واة ال ي اتبعت صي تحدي  

 براما البكالوريو  

 الدرا اة العليا المحدثة ر ط براما 

1/1/2017 1/6/2017 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

عميد البح  

 العلمي  

 عمداء الكلياة 

 را اء األقسام 

العمف جاٍر عل  ال حضااااير لهضب 

العملياااة باااإعاااداد دلياااف رااااص  

يوضااااااح آلياة ومعايير تحدي       

راا ااط باارامااا الاامااااجسااااااا ااياار   

 والدك وراب 

 

 

  

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

عميد البح  

 العلمي  

 عمداء الكلياة 

 را اء األقسام 

تّم  قرار ال  ط الدرا ااااااية     ▪

لبراما الاادرا اااااااااة العليااا   

بنف  ال  واة ال ي اتبعاات  

 ببراما البكالوريو     

تّم  عداد ال  ط الدرا ااااااية      ▪

حساااااااب الدليف وتّم  قرارها     

من لجنة ال  ة الدرا ية صي 

عااماااادة الاابااحااا  الااعاالاامااي      

 والدرا اة العليا  

تّم عرض ال  ط الدرا ااااية  ▪

عل  مجل  الدرا اااة العليا 

ومجل  العمداء وتّم  قرارها 

ل 31/2017صي جلس ه رقم ت 

 ل 21/8/2017تاريخ ت

تم تعديف ر ة الماجساااااا ير         ▪

ساااار  الشاااامف والر اااالة لم

دارية  صي نظم المعلوماة ام 

ال كنولوجياااا  ا م  تماااا ااااااياااً  

  المس جداة الحديثةو

ر واة تحدي  

براما 

 البكالوريو 

 

دليف تحدي  

ر ط براما 

الدرا اة العليا 

م ضمنا الجدول 

 الزمني

 

 

 قرار ر ط 

 الدرا اة العليا

 

 مرصس الملق

 

وض  معايير لضما  جودة ر ا ف     

 الماجس ير والدك وراب 

 قرار معااايير ضاااااامااا  جودة ر ااااااااا ااف  

 1/10/2016 1/8/2016 الماجس ير والدك وراب 
عمادة الدرا اة 

 العليا

قاااامااات عماااادة البحااا  العلمي   

والدرا ااااااة العليا ب  وير دليف 

ضاااااما  جودة م رجاة براما 

دليف ضما  جودة 

وم رجاة 

 البراما
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الماجس ير والدك وراب و قرارها  

من مجل  العماااداء، كماااا تّم              

ت وير دليف يعد األول من نوعه 

صي المن يااة العربيااة ي ضاااااامن   

ر واة تف يلية ل عديف ال  ط  

الدرا ااااااية لبراما الدرا اااااااة      

ل  م رجاة العليا م  ال ركيز ع

ال علم وضاااااامااا  تحييهااا حياا    

يضاامن جودة براما الماجساا ير  

والااادك وراب، حيااا  تّم وضاااااا   

مواصااااافاة و ااااارول ر اااااا ف 

الماجسااااا ير/ الدك وراب وال مايز 

 بينهما لكنها لم تير بعد 

 

ا ااااا حداث البراما المشااااا ركة م   

 .جامعاة عالمية

 عدد البراما المس حدثة 

2016 2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

عميد البح  

 العلمي  

 عمداء الكلياة 

 را اء األقسام 

تّم توقي  اتفاقية م   كاديمّية        •

با اااج  ااهير للعلوم العربية  

تركيا للمراحف  /وام اااالمية

بااكاااالااوريااو     الااالااثااالث: ت 

 ماجس ير والدك ورابل  الو

ي م درا اااااة مي رح منشااااااء    •

برناما مشااااا رج صي ال دمة 

ا ج مااااعياااة م  جاااامعاااة           

  لمانية 

تّم تياااديم مي رح منشااااااااااء           •

ية كونفو اااااايو  صي      كاديم  

الجامعة بال عاو  م  جامعة        

  ويزو ال ينية 

كاديمية  اتفاقية 

 با اج  هير

 

  

توجياااه ر اااااااااا اااف المااااجساااااا ير          

والدك وراب نحو ال  ااااد  ليضااااايا   

 .ومشكالة المج م 

يجر  العماااف عل  تعااادياااف تعليمااااة                     

 الدرا اة العليا بهضا ال  وص 
2016 2020 

عمادة البح  

 العلمي  

 الكلياة 

 األكاديمية األقسام 

ر ااالة ماجساا ير    62مناقشااة  تّم

  صي كلية اليانو  رالل هضا العام     
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  لبهااا تعااالا قضااااااااايااا ت اادم     

 المج م  

 

   

  روحااة  68تّم مناااقشااااااااة   •

دك وراة ور اااالة ماجساااا ير   

  لبها تعالا   صي كلية ال ربية   

 قضايا ت دم المج م  

ماااراجاااعاااة الاااعااانااااويااان   تاااّم  •

المي رحاااة لموضااااااوعااااة           

 الااجاااامااعااياااة،  الاار اااااااااا اااف  

ومناقشاااااا ها من رالل لجا      

قسااام الدرا اااة العليا صي األ

والكلياااة ولجاااا  منااااقشااااااااة   

  الم  ط البحثي المي رح،                

والاااحااارص عااالااا  حاااداثاااة   

الموضااااااوعاة وات ااااااالها     

 هبااالمج م  وحااف مشاااااااااكلاا  

 كلية اليانو   صي اليانونية

بة  ل  يوجه   • يا    ال ل اليضاااااااا

ي    لدارل و رق  ةوال ارجي    ةا

صي  حلولهااا وال عااامااف معهااا 

  كلية امعالم

مناقشة ر ال ي ماجس ير        تّم •

 صي كلية العلوم 

 

  روحاة 

 ور ا ف

ال لبة األجانب صي إيادة  عداد 

 .براما الدرا اة العليا

عااداد  لبااة الاادرا اااااااااة العليااا   نساااااابااة  

 األجانب 
2016 2020 

عمادة البح  

 العلمي  

 الكلياة 

 األقسام األكاديمية 

ي م  عاااداد برنااااما تسااااااوييي           

لبراما الدرا اة العليا يس هدف  

المن ية العربية ومنا س جنوأ     

 آ يا 

 

 
   

من الواضااااااح     بلغ عدد ال لبة األجانب كاآلتي: 

الجااامعااة بحاااجااة   
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ماااااان  650: 2014/2015 •

 % 6 14بنسبة  4433 صف 

ماااااان  551: 2015/2016 •

 % 2 14بنسبة  3870 صف 

ماااااان  444 :2016/2017 •

 % 7 13بنسبة  3236 صف 

 ل  ر ة ل سااويس  

براما الدرا ااااة  

 العليا 

 

 ال لبة الواصدين

 
   

من  صف  432: 2017/2018 •

 % 1 11بنسبة  3907
 

 

 

 العلـميالمحــور: البحــث 

احتياجات التنمية الوطنية مع التركيز على احتياجات      الهدف االسححححححتراتيجي: االرتقاء بالبحث العلمي في الجامعة نحو المعايير العالمية عبر توفير متطلباته المادية والفنية  وربط مخرجاته ب             

 المجتمع المحلي.

 .البحث العلمي في موازنة الجامعة: تحقيق االستفادة القصوى من مخصصات 1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 االستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ
 مالحظات النسبة المئوية لإلنجاز/ العدد

 الى من

 عادة هيكلة دعم البح  العلمي صي     

براما  5الجامعة بحي  ي م  نشااااااء 

بحثية، لكف منها  هداصه و اااااارو ه 

 :ال اصة، وهي

   مشاااروع دعم األبحاث ال اصاااة  

 ب عضاء هي ة ال دري  الجدد  

أ  مشااااااروع دعم البحاا  العلمي  

م عدد المحاور الض  تشااارج به  

 كلي ا  ص كثر   

  قرار البراما المس حدثة 

1/6/2016 1/9/2016 
عمادة البح  

 العلمي

تّم ا  حداث رمسة براما بحثية  

وبحاجة  ل   قرار من المجال     

 الم   ة 

 

 

   

  تّم ا  حداث رمسة براما بحثية

ماة وت ااااااميم     ووضاااااا  ال علي

النماذج ال اصااااااة بها والمواصية 

عل   ااارول براما دعم البح  

العلمي السااااااا اااة ونمااااذجهاااا،            

بناء   ونموذج ال يييم ال اص بها   

عل  قرار مجل  العماااداء صي          

براما دعم 

 البح  العلمي
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ج  مشااااااروع البحوث ال  بييياااة              

والبحوث ال ااااصاااااااااة ب لبياااة             

 اح ياجاة المج م  

د  مشااروع بحوث  لبة الدرا اااة  

 العليا  

هـاااا  مشروع البحوث المش ركة م  

 الي اع ال اص 

ل ال ي 2/2017جلساااااا ااه رقم ت 

  16/1/2017انعيدة ب اريخ 

كما تّم وضاااااا  تعليماة البراما 

ف وت اااميم النماذج ال اصاااة بك 

برنااااما وامعال  عنهاااا عل           

مااوقاا  الااعااماااادة املااكاا اارونااي       

وا اا يبال  لباة الدعم وتيييمها   

عل  ن ا ا    ومنح دعم مالي بناءً  

 ال يييم 

 

   

مشاري  10تّم الح ول عل   •

  صي كلية العلوم بحثية

شااااااكيف لجنة بمساااااام        ّم تت •

ح  العلمي والمج م    صي الب

بي د ال عرف  كلية الشريعة  

عل  حاجاة المؤ اااااسااااااة    

للبحوث والدرا اااة المحلية 

وتعميمهااا عل  الماادر ااااااين 

يا،     لدرا ااااااااة العل و الأ ا

ال واصف م  مراكز البحوث  

والاادرا اااااااااة ام ااااااالميااة   

وتاااابااااادل الاااامااااعاااالااااوماااااة   

ب  ااااااوص مجا ة وآصاق    

 البح  العلمي 

بلغ عدد المشااااااااري  البحثية    •

ا ل مشااااااروعً  21المدعومة ت  

ل  143009جمااالي ت وبمبلغ 

  ردني دينار 

 بحاث المدعومة    بلغ عدد األ  •

قف من  ت نار  500ا  ثالثة  لدي
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لغ         ب م لي ت     وب ل 1500جماااا

  ردني  دينار

بلغ عدد المشااااااااري  البحثية    •

ا ل مشااااااروعً  11ت المدعومة  

لغ         ب م لي ت     وب ل 1155جماااا

  ردني دينار 

 نشاء م  بر بحثي مركز  

 للجامعة 

 قرار انشاااااااء وحدة الم  براة المركزية 

 وتفعيلها 

1/6/2016 1/6/2017 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية 

عميد البح  

 العلمي 

عمداء كلياة 

العلوم، والهند ة، 

 واآلثار، وال يدلة 

هضب         تّم تشااااااكيف لجنة مركزية ل

 الغاية 

 

 

  

قرر مجل  الجااامعااة المواصيااة    

عل   نشااااااااء وحاادة الم  براة 

الجااامعااة البحثيااة المركزيااة صي 

ويجر  العماااف اآل  عل  نياااف 

ية     يب الكوادر الفن األجهزة وترت

 الم لوبة مدارة هضب الوحدة 

 ولم ي م ترتيب نيف األجهزة بعد    

تبّين وجود مكا   نساااااب من    

المكا  السااااااابس حي  تّم ار يار 

ية        ية صي مبن  كل  ابس ال سااااااو

ال اااب الجااادياااد مكاااانااًاا جااادياااًدا  

 للم  بر 

قرار مجل  

 الجامعة

وض  تعليماة حواصز مادية 

المجالة ل شجي  النشر العلمي صي 

 العلمية العالمية المرموقة 

  قرار تعليماة الحواصز 

 1/1/2016 1/3/2016 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

 عميد البح  العلمي

تّم وضااااااا  تعليمااااة الحواصز            

وبحاجة  ل   قرارها من مجل     

 العمداء 
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تّم  قرار تعليمااااة الحواصز من 

                     مااااجاااالاااا  الااااجااااامااااعااااة صااااي    

 تاريخ  ل2/2017ت قمرجلساااااا ه  

26/1/2017  

وتّم رصاااااااااد ميزانياااة للحواصز 

ضاااااامن ميزانيااة العمااادة للعااام   

كماااا تّم البااادء       2017الماااالي    

ب اارف حواصز النشاار من بداية 

الف اااااااااف الااادرا ااااااي الثااااني    

2016/2017  

لنشاار اتضاامنت تعليماة حواصز 

صي المجالة المفهر ااة تعليماة  

ماجساااااا ير    ر اااااااالة ألصضاااااااف 

و  روحاااة دك وراب و صضااااااااف  

 ا باح  و صضف كلية بحثية  نوًي

بلغ عااادد األبحااااث الممنوحاااة           

ية  ااااااهر تموإ      ها  52حواصز لن

 اديناااارً   14913بييماااة       ابحثاااً    

  ا ردنًي

قاااامااات الجاااامعاااة حفاااف توإي    

ل                عاااام جوا ز البحااا  العلمي ل

 :2015/2016الجامعي 

 صضااااااف باح  للكلياة  ةجا ز •

 العلمية  

جا زة  صضااااااف باح  للكلياة  •

 امنسانية   

جاااا زة  صضاااااااااف   روحاااة       •

 دك وراب للكلياة امنسانية   

جا زة  صضف ر الة ماجس ير     •

 للكلياة امنسانية   

تعليماة حواصز  

 النشر العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م اليرموج تكّر

  صضف باحثيها
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جا زة  صضف ر الة ماجس ير     •

 للكلياة العلمية 

عوماااة بحااااث المااادبلغ عااادد األ

جماااالي     ا وبمبلغ      ل بحثاااً   130ت

ماان  ردنااي ل ديااناااار  30201ت

  منح حواصز النشر العلميرالل 

ية صي           ية العلم ماة ال رق عديف تعلي ت

الجامعة بما يشج  النشر العلمي صي 

 المجالة العلمية العالمية المرموقة 

  قرار تعليماة ال رقية المعدلة 

1/6/2016 1/7/2016 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

عميد البح  

 العلمي 

تّم  قرار تعليمااااة ال رقياااة من 

مجل  العمااداء بموجااب ك اااأ    

ل باااا اااااريااااخ   11/2016رقاااام ت

وال ي تشاااااج  عل   4/9/2016

العلمياااة      النشاااااار صي المجالة       

 المرموقة 

تعليماة ال رقية 

 الجديدة

 زيادة نسبة المشاريع العلمية الممولة من جهات مانحة خارجية.: 2الهدف الفرعي

 عاااادة هيكلاااة وحااادة المشااااااااااري   

ووضاااااا  تعليماة لها،     ال ارجية،   

وتفعيف دورها، وتزويدها بالكوادر       

الاامااؤهاالاااة لاا اايااادياام الااادعاام الاافاانااي    

واللوجساااااا ي للباااحثين عنااد  عااداد  

مي رحاااة المشاااااااااري ، وصي  ثناااء 

 تنفيضها 

  قرار الهيكف ال نظيمي للدا رة الجديدة  

1/9/2016 1/11/2016 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

عميد البح  

 العلمي 

تااّم  نشااااااااااء دا اارة الااعااالقااااة   

والمشااااري  الدولية و قر مجل   

الجااامعااة الهيكااف ال نظيمي لهااضب 

 الدا رة  

تح اج الدا رة  ل    

تعزيزها بالكوادر   

 الفنية الم لوبة 

 

   

تااّم  نشااااااااااء دا اارة الااعااالقااااة   

والمشاري  الدولية بموجب قرار 

مجل  الجاااامعاااة صي جلساااااا اااه  

، 21/1/2016الثاااانياااة ب ااااريخ 

 و قرار الهيكف ال نظيمي لها 

 ةقرار الهيكل

 نشاااااااء قاعدة بياناة مركزية توصر 

معلومااااة عن الجهااااة الماااانحاااة   

ال ارجية وعن مواعيد و اااااارول      

ال يااادم ل لبااااة دعم المشااااااااااري    

 للجهاة المانحة 

 تفعيف قاعدة البياناة 

1/6/2016 1/10/2016 

عمادة البح  

العلمي، العالقاة 

 الدولية 

ياا اام الااعااماااف عاالاا  تااجاامااياا            

المانحة   المعلوماة عن الجهاة   

العالمية ويجر  ت اااااميم قاعدة 

 البياناة 

ح اااااااااف بااعااض   

ال  رير صي  نجاإ    

 هضب المهمة 

 

   

تّم ت ااااااميم قاعدة البياناة عن       

الجهاااة المااانحااة العااالميااة، وتّم 

عل  موق  دا رة              عهاااا  وضااااااا

  بياناةالقاعدة 
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العالقااة والمشااااااااري  الادولياة    

 املك روني 

 نجاااإ النظااام المحو اااااااب   وتّم

مدارة المشاااااااااري  الماادعومااة   

بين دا رة العالقاااة  بااال نساااااايس 

والمشاااااااااري  الاادوليااة، ودا رة   

ل   يط، ومركز                      مياااة وا ن ل  ا

 الحا ب والمعلوماة 

 

 

 

 المشاري  الميبولة

 

   

 19الح ول عل  دعم لـاااااا  تّم •

من  اجاادياادً  ابحثياًا امشااااااروعااً 

جهاة مانحة رارجية صي العام 

جامعي   غت    2017/2018ال بل

مشاري   8ل قيمة الدعم الماد 

 يااااورو، 213616 ماااانااااهااااا  

ديناًرا للمشاااااااري   613222و

ل، امشاااااااروعاااً  11األراارى ت

  موإعة كما يلي:

مشاااااااروع كلياااة العلوم:          -

 واحد 

لحجااااو :         - ثالثاااة    كلياااة ا

 مشاري  

ربااااعاااة    داأ:كاااالاااايااااة اآل -

  مشاري 

تاااكاااناااولاااوجاااياااا        كااالاااياااة   -

  مشاااااااروع :الاماعالاومااااة    

 واحد 

جااااا ااااياااان   الاااااآ ماااااركاااااز -

 واحد مشروع  :والناإحين

 واحد  مشروع كلية ال ب: -

 

 قا مة المشاري  
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كاالااياااة الااعاالااوم: باالااغ عااادد       •

المشاري  الممولة من جهاة  

 11دارااالاااياااة وراااارجاااياااة     

  امشروًع

مشاااااااااري   3كليااة اآلداأ:  •

دوليااة بحثيااة اثنااا  ب مويااف    

هولند  والثال  بمشاااااااركة       

أ مسااااااعد بح  وثالثة  ال

 تبرناما حراج  كاديميل 

ية صي           ية العلم ماة ال رق عديف تعلي ت

الجاااامعاااة وبماااا يشااااااج  البااااحثين  

للح ااول عل  دعم لمشاااريعهم من 

 جهاة رارجية 

 قرار تعليماة ترقية تشاااااج  الح اااااول   

 عل  دعم رارجي للمشاري   

1/6/2016 1/7/2016 
نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

ال رقياااة من تّم  قرار تعليمااااة 

مجل  العمااداء بموجااب ك اااأ    

ل باااا اااااريااااخ   11/2016رقاااام ت

وال ي تضاااااامنااات       4/9/2016

ت  يص نيال لمن يح ف من    

 عضاء هي ة ال دري  عل  دعم  

وتموياااف من جهااااة ماااانحاااة           

 رارجية 

تعليماة ال رقية 

 الجديدة

تفعياااف ا تفااااقيااااة الموقعاااة بين                

الجاااامعاااة والجاااامعااااة والمعااااهاااد  

العلمية ال ارجية بما ي ص البح        

العلمي المشاااااا رج وبراما تباااادل  

 الباحثين 

 ا تفاقياة ال ي تّم تفعيلها عدد 

  

2016 2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

عميد البح  

 العلمي 

 العالقاة ال ارجية 

الاااااعاااااام الاااااحاااااالاااااي    صاااااي •

وضااااااااااامااااان  2016/2017

ا تفاقية الموقعة بين الجامعة       

تركيا؛ تّم   /بمر ومعهد يون   

ال عاقد م   ربعة  عضاء هي ة 

تاادري  لل اادري  صي قساااااام   

اللغاة الساااااامية والشااااارقية/  

أ بااادًءا من العاااام اكلياااة اآلد

  2017/2018الجامعي 

ضاااااامن ا تفاقية الموقعة بين      •

جامعة وجامعة الساااااال ا            ال

الشاااااريق قا ااااام ام اااااالمية  

 

تفعيف اتفاقية 

 بمر يون  

 

 

 

 

 

 

جامعة السل ا  

 الشريق
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ندونيساااااايا؛      الحكومية رياو/   

تمت المواصية عل  ا اااااا يبال       

عشااارة  عضااااء هي ة تدري   

صي الجامعة من  جف درا ااااااة 

و صااااااول  علم اللغااة العربيااة

الفيه ومياصاااد الشاااريعة لرص  

 مس واهم العلمي 

 

 
   

ال واصااااااف م  مركز   : ITكلية  

ز الملاااك عباااد اهلل الثااااني لل ميّ  

  لKADDBت

 ك اأ ال غ ية

اتفاقياة جديدة م  الجامعاة  برام 

والمؤ ساة العلمية ال ارجية؛ 

ل وصير صرص البحوث المش ركة، 

ولل شارج م  هضب الجامعاة 

والمؤ ساة لل يدم للجهاة المانحة 

للح ول عل  دعم لمشاري  

 مش ركة 

عدد المشاااااااري  الممولة من جهاة مانحة 

 رارجية وميدار الدعم 

ت ال  عدد مي رحاة المشااااااري  ال ي قدم

 جهاة مانحة للح ول عل  دعم لها 
2016 2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

عميد البح  

 العلمي 

 العالقاة ال ارجية 

صاااااي الاااااعاااااام الاااااجااااااماااااعاااااي   

ح ااالت الجامعة  2015/2016

مشاااااااري    8عل  تمويف لـاااااااااااا  

مااادعوماااة من جهااااة ماااانحاااة   

يماااة           ي ب  1260692راااارجياااة 

  ديناًرا  ردنًيا

 

 

   

 21الح ول عل  دعم لـاااا تّم  •

من  اجااديااًد ابحثياًا امشااااااروعااً 

جهاااة مااانحااة رااارجيااة صي    

جامعي     عام ال  2016/2017ال

بلغت قيمة الدعم الماد  صيها        

 1683292مااابااالاااغ وقااادرب     

ل   ، بامضااااااصة  ا ردنًي اديناًر

دعم لم يحادد بعاد لمشااااااروع    

 كلية ال ب 

لدعم المالي الض            • يدر قيمة ا ُت

ح ااااااالااات علياااه الجاااامعاااة          

ي  مناااض بااادء ت بيس  للمشااااااااار

ال  ة ا  اااااا راتيجية صي عام 

 2943984بـاااا  2015/2016

 

 

 

 

 

المشاري  الممولة 

 والمدعومة
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ميارنة ب اافر دينار صي  اديناًر

حيااا  لم  2014/2015عاااام 

تح اف الجامعة صي تلك السانة   

عاالاا     دعاام ماان جااهااااة     

 مانحة 

 

   

م   6اتفاااقياااة ت  9تّم توقي   •

جامعاة، ثالث م  مشاااااروع  

Erasmus+ل  

ماااضكاارة تاافااااهاام    15تااوقااياا   •

 وتعاو  م  جامعاة م  لفة 

تّم توقي   اابعة بروتوكو ة     •

م  جااامعاااة تركيااة ضاااااامن  

بروتوكول مو ناااا/ تركياااا،          

بااهااادف الاا ااعااااو  الااعاالاامااي       

واألكاديمي، وتبادل  عضااااااء 

لموظفين                 هي اااة تااادري  وا

 وال لبة  

ار الااعااماااف عاالاا  تااوقااياا     جااا •

فاهم م          ياة ومضكراة ت فاق ات

صرنساااااااااا،    /2جاااامعاااة ليو      

 ابانية،   كاديمية  ومؤ اسااة   

ومؤ ااااااساااااااة كايرو  لل عليم   

مف وح/             ل لي ا لعاااا مريكاااا،       ا

  األلمانية،    Cologneجامعة    

وبروتوكول مو نا م  جامعة 

 كاراكا  ال ركية 

اتفاقياة 

ومضكراة 

 ال عاو 

 

 

 

   

جاادياادة  ةاتفاااقياا 15توقي  تّم  •

رااااالل الااااف ااااااااااف األول   

ماااااا   11ت 2017/2018

م  بروتوكول   3جااامعاااة، 

 

 اتفاقياة ال عاو 
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ضاااامن مشااااروع    1مو نا، 

Erasmus+  توقي   تّم كما  ل

تفااااقي       5، وني ت جااادياااد  ني   ا

رالل الف ف   مضكراة تفاهم

 الثاني 

 14باااحااا  الااا اااعااااو  مااا     •

مؤ ااااااسااااااااة وجهاااة  ررى  

جهااا     3راااارجياااة و     اةم  

 دارلية 

اتفاااقيااة تعاااو  صي    2توقي   •

 كلية السياحة والفنادق  

عيااد اج ماااعاااة صي مركز    •

م  الياااا مين عل            اللغااااة   

مؤ اااااساااااة اللساااااا  العربي  

بهدف عيد اتفاقية تعاو  م        

باارناااامااا الاالااغاااة الااعااربااياااة    

 للنا يين بغيرها 

:  واألنثروبولوجيا كلية اآلثار •

اتفاااقياااة تعاااو    5تّم توقي  

  ومضكراة تفاهم م  جامعاة  

ومؤ اااسااااة دولية ت ضااامن   

مجا ة تعاو   كاديمي مثف     

تااادرياااب ال لباااة والبحااا            

 ن العلمي وتبادل باحثي

 

 

 ا تفاقياة الجديدة
 

 

 

 

 

 بح  ال عاو 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

اتفاقياة ال عاو  

 صي كلية اآلثار

عالمية صي دعوة باحثين ذو   معة 

مراكز البح  العلمي الم  لفة لعيد     

ناادواة ودوراة وورش عمااف صي  

 الجامعة 

 عدد الباحثين الزا رين 

2016 2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

عميد البح  

 العلمي 

 عمداء الكلياة 

 العالقاة ال ارجية 

تّم تنظيم محاضرتين علمي ين    •

ماااكااا اااب    باااالااا اااعااااو  مااا       

Erasmus+  األرد  صي 

ور اااااااااة عماااف عن ال عليم            •

  د  مااحاامااود   -لااكاا اارونااي   ام

 

م عن ور ة ال عّل

 بعد
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جاااامااعاااة باايااكاار     -الااكااوصااحااي

 مريكية األ

تّم عياااد ور اااااااااة تعريفياااة     •

  Hopes  بمشاااااااروع هوب     

لمشاااااااااري   االااض  يياادم دعماًا

البحااا  العلمي ال ااااصاااااااااة       

 ج ين بالآ

ين مع ااااء              • حث تّم دعوة باااا

مااحااااضاااااااراة عاان  ااريااس   

السااااافارة األمريكية صي عّما  

الحميد  وما     ومؤ سة عبد    

 عن  ريس مركز اللغاة 

بلغ عااادد البااااحثين الزا رين   •

عن  ريس الكليااااة ودا رة            

العالقاة والمشااااااري  الدولية  

ال،  باااحثاًا 50ت ومركز اللغاااة

حيااا  قاااامااات كلياااة الياااانو   

لمرصاااااااااد             م  ا ل عااااو   باااا

األوروما ااو ااااااا ااي لاحاايااوق    

امنساااااااا ، وم  مركز العدل  

للمسااااااعدة اليانونية لعيد عدد  

ضاااااراة  وتّم دعوة من المحا

عدد من اليضاة والعاملين صي  

فة       ظة والمراكز الم  ل حاص الم

ًضا  يللمشاركة صي الندواة، و

باال عااو  م      ITقاامات كلياة    

Dr. Stephen Clyde   

 –ل يديم محاضاااااارة عن بعد من    

Utah State University  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاضراة 

 مركز اللغاة
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 A New Patternوباعاناوا     

Language, CommDP 

 

   

تّم ا اا ضاااصة العديد من ال براء  

 موإعة كال الي: 

 :  ITكلية  •

ا اا ضاااصة ربراء صي برناما  -

الااحاااا ااااااااوأ الاا ااعاالااياامااي       

تال  ااااااميمل مال عليم العملي 

لااالاااناااظاااريااااة والاااباااراماااا     

الحااا ااااااوبيااة صي ت ااااااميم    

الاا اا اابااياايااااة لاا ااجسااااااااياااد       

ال ااااااورالمر يااةم ضاااااامن   

عرض الوكاااالاااة الكورياااة         

  KOICAلل عاااو  الاادولي  

 WFKبرنااااما م  وعي          

  والميدم لجامعة اليرموج

حضاااااور عدد من  عضااااااء   -

الكلياااة  هي اااة ال ااادري  صي 

محاضاارة للمساا شااار الثياصي 

صي  فارة هنغاريا عن المنح  

الميدمة من حكومة هنغاريا        

لل الأ صي كاااصااة الاادرجاااة 

  العلمية

تنسااااايس محاضااااارة عن بعد   -

م  Conference Callم

الاابااروصاايسااااااااور    لاايااااهااماااا  

 البرتغالي ماريو ما يدو

ل  Prof. Mario Macedoت 

 Healthصي موضوع الـااـااـاا م 

Informaticsم  

 

 

 

 

 

 

anBoHungari

oklet 
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مؤتمر البحااا  العلمي صي               -

 ،رحااااأ جاااامعاااة اليرموج  

   بمحورين:

The 1st YU-Scientific 

Research Symposium 

(YUSR 2017ل    
 

 

:  واألنثروبولوجيا كلية اآلثار •

تّم دعوة وتنظيم عدة إياراة 

لباحثين ذو   ااااامعة عالمية 

 ل  الكلياااة وتّم تنظيم عااادة  

نااااادواة ودوراة وورش 

 14وا ااااا يبلت الكلية عمف، 

باحًثا وواصًدا من مؤ اااسااااة  

ية            ية وعرب عالم وجامعاة 

كما تّم تنظيم ور ااااا ي عمف 

مداصن األثرية      واحدة حول ال

وعااااداة الااادصان واألرارى    

حول توثيس المباااني األثريااة 

وتفساااااايرهاااا باااال عااااو  م   

 جامعة السوربو  

تمااات دعوة    كلياااة امعالم:      •

بااااحثين من بعض الااادول           

المؤ ااااااسااااااااة  ومن بعض 

لعيد   ةوال اصاااااا   ةالر اااااامي  

ماان الاانااادواة    ةمااجاامااوعااا   

                            والاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااورش

  لBurger. Unescoت
 

كلية اآلداأ: تّم ا ااااا ضااااااصة  •

مااادير صاااااانااادوق المعوناااة    

الو نية وباحثة من المجل      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعوة باحثين كلية 

 اآلثار

 

 

 

 الباحثين
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دعوة   ، واألعل  للساااااااكاااا      

وإير العدل األ بس الدك ور  

محمد الحمور  للحدي  م       

الساايا ااي   لبة مساااق الفكر 

  المعاصر

لدوراة         تّم • يد من ا عد عيد ال

الم   اا ااة الموجهة ل لبة 

 ، صااياااد تاامّ  كاالااياااة الااياااانااو     

صة     دير المعهد  م ا اااااا ضاااااااا

ومفوض   ردني،اليضااا ي األ

وممثاااف  ، حيوق ا نساااااااااا 

لمنظماااة      قيليمي    المك اااب ام   

ومركز العدل  العمف الدولية،

 للمساعدة اليانونية 

  صي كلية العلوم باح  واحد •

من  ااااااركاااة  بااااحااا دعوة  •

عاا ااااء  الاا ااجااماا  الاا اابااي م  

،  X-Raysمحاضاااااارة عن   

محااااضاااااارة علمياااة   وعياااد 

لل عريق بشاااااابكاااة ال وإي            

  والمشاااااااااري  ال ي تيوم بهااا

صي كلية ربد   اااركة كهرباء 

الااحااجااااو  لاالااهااناااد اااااااااة        

 ال كنولوجية 

عيد مؤتمر علمي  اااااانو  للجامعة  

المشاااري  البحثية ال ي تيوم لعرض 

 كانت ممولة من  بها الجامعة  ااواًء

 الجامعة  م من جهاة رارجية 

 

2016 2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

عميد البح  

 العلمي 

 العالقاة ال ارجية 

ي م امعاداد لعياد المؤتمر األول   

  2016من عام  12صي  هر 
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، 28/9-26تّم عيااد المؤتمر صي 

حي  تّم حجز ميزاني ه و  الق    

الاامااوقاا  املااكاا اارونااي، ودعااوة  

المشااااااااركين من دارف ورارج   

الجااامعااة، والبحاا  عن الاادعم    

المالي، وكا  موضااوع المؤتمر 

ت اااااااااا ة متااكاانااولااوجااياااا ام    

  لكية والشبكاة المس جدةم الآ

المؤتمر السنو  

 للبح  العلمي

إيادة م  اااااا ااااااااة المؤتمراة    

العلمية ال ارجية، وتشجي  الباحثين 

 للمشاركة صيها 

 ميدار م   اة المؤتمراة العلمية 

 ر ي  الجامعة 2020 2016

تّم إيادة م   اة المؤتمراة 

ال ارجية، وتّم مضاااااااعفة عدد       

لضين         عضااااااااء هي ة ال دري  ا

مؤتمراة علميااة  ااااااااركوا صي 

 رارجية 

 

 

   

الم  اااااا ااااااااة المالية وعدد     

 المشاركين:

ل  150000: ت2014/2015 •

  ا مشارًك 51دينار و 

ل  200000: ت2015/2016 •

  ا مشارًك 99دينار و 

ل 177500: ت2016/2017

 ا مشارًك 148دينار و 

م   اة 

والمشاركين صي 

 المؤتمراة

 

   

بلغت قيمة الم  ا ااة المالية   

 2018لاالاامااؤتاامااراة لسااااااااناااة    

   ال ديناًر180000ت

صااي  باالااغ عااادد الاامشااااااااااركااياان  

ل 108تمااؤتاامااراة راااارجااياااة    

ل 114تو، رالل الف ااااف األول 

  رااااالل الااااف ااااااااااف الااااثااااانااااي  

2017/2018  

  امؤتمًر 13 اركت الجامعة بـااا 

  اورارجًي ادارلًي

 

 

 

 قا مة المشاركين

 

 

 

المؤتمراة 

 المشارج بها

http://yusr.yu.edu.jo/about-ar.php
http://yusr.yu.edu.jo/about-ar.php
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 عااادة تفعيااف كر ااااااي اليونسااااااكو    

للدرا اااااة ال ااااحراوية والحد من 

ال  ااااحر، كر ااااي الشاااايخ صااااالح 

كامف لالق  اااد ام ااالمي، كر ااي  

باهانا لالق  اد ام المي، و نشاء    

 كرا ي علمية جديدة صي الجامعة 

 تفعيف الكر ي 

2017 

 

 ر ي  الجامعة

تّم  عاااادة م اااا باااة منظماااة              

اليونسااكو بك اأ ر اامي معادة  

 ن ظار الرد إيف الكر ي وبتفع

عادة  حيااء     يجر  العماف عل   

وتفعيف كر ااااااي صااااااالح كامف   

ية         وكر ااااااي باهانا من قبف كل

 الشريعة 

 

 عادة تفعيف مركز الفيزياء النظرية     

 ووض  ر ة بحثية  نوية له 

 

2017 

 

 ر ي  الجامعة

رل اااات الجامعة  ل  صااااعوبة  

 حياء هضا المركز   عادة 

 

 

 

 : تحسين مستوى بحوث طلبة الدراسات العليا وتوجيهها نحو التصدي لقضايا المجتمع  واحتياجات التنمية الوطنية.3الفرعيالهدف 

تعديف تعليماة الدرا ااااة العليا بما 

يحيس ت وير عملية تيييم ر اااااااا ف    

الماجساااا ير و  روحاة الدك وراب، 

 و جراءاة  قرارها 

  قرار ال عليماة المعدلة 

1/6/2016 1/9/2016 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

عميد البح  

 العلمي 

تّم تعااادياااف ال عليمااااة بموجاااب   

  قرار من مجل  العمداء 

 

   

تااااّم ال عااااديف علاااا  ال عليماااااة    

بياااارار مجلاااا  العمااااداء رقاااام    

ل ب اااااااااااااااااااااااااااااريخ 18/2016ت

، ويجااااااااااااااااااااار  25/4/2016

العمااااف علاااا  تعااااديف تعليماااااة  

يحيااااس الدرا اااااة العليااااا بمااااا   

ت ااااوير عمليااااة تيياااايم ر ااااا ف   

الماجسااااااااااا ير و  روحااااااااااااة  

الااادك وراب، وتاااّم تشاااكيف لجناااة    

لمراجعاااة ا م حانااااة وال ييااايم   

 لهضب الغاية 

تااااااّم وضاااااا  مي اااااارح ل عااااااديف  

تعليماااااااة الدرا اااااااة العلياااااااا   

وتعليمااااة لر اااا ف الماجسااا ير   

 

 ال عليماة الجديدة

 

لجنة مراجعة 

تعليماة 

 ا م حاناة
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 و  روحااااااة الااااادك وراب وتااااامّ 

 قرارهاااا مااان مجلااا  العماااداء    

تاااااااااااريخ  ل34/2017رقاااااااااام ت

 جاااااراء وتاااااّم  ،ل11/9/2017ت

تعااااديف آراااار علاااا  ال عليماااااة   

ل مااان 80%انجااااإ ت حيااا  تااامّ 

والعمااااف   تعليماااااة الماجساااا ير  

علاااا  تعااااديف   جارًيااااا  مااااا إال  

بااااااااقي تعليمااااااااة الماجسااااااا ير 

  الدك ورابو

توجيه موضااااااوعاة األ روحاة       

لل  اااااااااد  لمشااااااكالة المج م               

 و ولوياة ال نمية الو نية 

 امجراءاة الم  ضة 
2016 2020 

عمادة البح  

 العلمي 

 الكلياة 

لم ي م صاااااايااا ااة هااضا ال وجااه     

   جراءاة علمية  ب ورة

 

   

تّم  قرار برنااااما كااااماااف من          

براما دعم البحاا  العلمي لهااضب 

 الغاية 

تّم توجيااه جزء من دعم البحاا  

العلمي لهاااضب الموضااااااوعااااة،   

وقاااماات عمااادة البحاا  العلمي    

والدرا اة العليا بال ركيز عليها 

صي اليوم العلمي الساااااانو  الض  

يار     يد صي   ، و ااااااي ّم 2017انع

رصاااد ت ثير هضا الدعم صي نهاية 

  2017العام 

براما دعم 

 البح  العلمي

 5رقم 

 

   

كلية العلوم: نسااابة الر اااا ف   •

ال ي ت  ااااااااادى ألولويااااة   

 % 50ال نمية الو نية 

 اااااماء   معظم كلية امعالم:  •

مو  الر ااااا ف تناق  ضااااوم

، حي   ةالعام ةقضااااااايا الحيا

ياا ااّم تااوجااياااه الاا ااالأ  لاا    
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اليضاااايا الدارلية وال ارجية 

 و بف حلها 

ال حول ال دريجي  ل  مسار الر الة 

ميابف مسااااار ا م حا  الشااااامف صي 

كاصة براما الدرا اااااااة العليا ال ي       

 ت رحها الجامعة 

عاادد البراما ال ي تحولاات من مسااااااااار   

 2020 2016 الشامف ال  مسار الر الة 

عمادة البح  

 العلمي 

 الكلياة 

تّم تحوياااف  عاااداد م زايااادة من  

ال لبة من مساااااار الشاااااامف  ل   

 مسار الر الة 

 

 

   

علمي                   ل بحااا  ا ل يوم عماااادة ا ت

ب ساااهيف ال حويف ضااامن ال اقة  

ا  اااااا يعااابيااة حياا  تّم تحويااف   

برناما   62تسااااااعة من  صااااااف   

ماجسا ير من مساار الشاامف  ل     

الر الة، وتّم  لغاء مسار الشامف 

 برناما واحد من 

 

 

   

  الاابااحااا  الااعاالاامااي    عااماااادة   •

تسااااااعة  : والدرا اااااااة العليا

براما ماجسااا ير من مساااار  

الشاااامف  ل  مساااار الر اااالة 

  صي رم  كلياة

كلية الحجاو : تحويف  كثر      •

 ل  مسااااااااار  ا ااالباًا 20من 

 الر الة صي براما الكلية 

تّم ا  حداث مسار    : ITكلية  •

مااجساااااا ير نظم المعلومااة   

  مسار الر الةدارية صي ام

:  واألنثروبولوجيا كلية اآلثار •

كاصة براما الماجساااااا ير صي     

ت م وصس مساااااااااار              لياااة  ك ل ا

 الر الة 

جرى تحويااف كليااة امعالم:  •

ل   جمي   لبااة الشااااااااامااف   

  29ر الة وعددهم 

هناج قرار 

لمجل  العمداء 

ل 6/2018رقم ت 

تاريخ 

12/2/2018 

ل  فيض معدل 

ال حويف ليكو  

75%  

 

 
 

 ITتحويف مسار 
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تيديم جا زة ألصضف ر الة ماجس ير  

و صضااااااف   روحة دك وراب صي كف 

 عام جامعي 

  قرار تعليماة الجا زة 
2016 2020 

عمادة البح  

 العلمي 

 تّم وض      لهضب الغاية 
 

 

   

تّم  قرار الجاااا زة صي تعليمااااة 

لعلمي من                  لنشااااااار ا ل صز  لحوا ا

مجل  العمداء صي جلساااااا ه رقم 

تاااااااااااااريااااااااااااخ   ل2/2017ت

26/1/2017  

تعليماة حواصز  

 النشر العلمي

الر ا ف واأل روحاة  تشجي  نشر   

المميزة ضاااااامن برنااااما رااااص           

 .تشرف علية عمادة البح  العلمي

 

 

 عدد الر ا ف ال ي تّم نشرها 
2016 2020 

عمادة البح  

 العلمي 

ي م وضاااا  ال عليماة واأل اااا   

  ر يار الر ا ف لي م نشرها 
 

 

   

صبح نشر البح  من م  لباة      

، الدك ورابالح ول عل  درجة  

عادد الر اااااااا اف ال ي    بلغحيا   

نوقشاااات صي الف ااااف الدرا ااااي 

ول لاااالااااعااااام الاااادرا ااااااااااي   األ

 روحاااة  ل 53ت 2017/2018

ل ر اااااااااالاااة  188وت ،بدكاا ااورا

، ولم ي م  عداد تعليماة  ماجس ير

لر اااااااااا اااف               مي  ل ع ل لنشااااااار ا ا

ماجساااااا ير   ا روحة   ل52، وتال

 ل ر اااااااااالاااة 143وت ،بدكاا ااورا

 صي الف ااااااف الثاني،  ماجساااااا ير

 بل ا ااااروحااااة دكاااا ااااورا 25تو

صي  ل ر ااااالة ماجساااا ير 106وت

 الف ف ال يفي 

 

 : التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.4الهدف الفرعي

وضاااااا  معااايير وآلياااة و ولوياااة   

ال عااااو  والشااااااراكاااة م  الي ااااع   

ال ااااص ومؤ ااااااساااااااااة المج م    

 المدني 

  قرار المعايير 

 
6/2016 10/2016 

عمادة البح  

 العلمي 

 ي م العمف عل   عداد المعايير 
 

 

   

تّم  قرار برناما راص ضاااااامن 

دعم براما البحاا  العلمي ال ي 

ُتشااااااج  ال عااااو  م  الي ااااع          

 ال اص 

دعم براما 

 البح  العلمي

 6ني ة 
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الحاضااناة صي الجامعة، إيادة عدد 

و نشاااااااء حاضاااااانة للمشااااااروعاة   

 ال غيرة 

 عدد الحاضناة 

2016 2020 

عمادة البح  

 العلمي 

 الكلياة 

 حاضناة جديدة: 5تّم  نشاء 

  حاااضاااااانااة  ورنا اليرموج   1

 ل OYILامبداعي ت

   حاضنة تجديد تكنولوجي 2

   حاضنة البرمجة الم واإية 3

   من ة إين امبداعي 4

  حاضاااااانة ريادة األعمال صي      5

  IT مال األرد / كلية 

 

 
   

تّم  نشاء حاضنة بحثية بال عاو    

   Nvidia Researchمااااااا  

 األمريكّية الشركة 

 

 

   

 كلية الحجاو : 

حاضاااااانة     وتفعيف   نشااااااااء •

 لمؤ سة حجاو   

العمااف جاااٍر عل   نشاااااااااء    •

  12Bحاضنة لشركة 

: والعلوم امدارية كلية ا ق  اااد

ت  ااااي  حاضاااانة  عمال ريادية 

لاالاامشااااااااروعااااة ال ااااااااغااياارة   

والم و اااا ة بال عاو  م   رصة  

 ربد  صناعة 

 

 نشااااااااااء مك اااب لنياااف وتسااااااويس    

 ال كنولوجيا 

 نشاء المك ب وتفعيله   قرار 

2016  

عمادة البح  

 العلمي 

 

ل نظيمي                      لهيكاااف ا ق راح ا تّم ا

واللجنة ال   اايسااية  منظور  مام 

 مجل  العمداء 

عمااادة ل تااابعاًاا اااااايكو  المك ااب 

  والدرا اة العليا البح  العلمي

باااان ظاااار توصاااااايااااة اللجناااة    

 وعرضها عل  مجل  العمداء 

 مي رح المك ب

 

   

ح اااااالت جامعة اليرموج عل      

دعم لمشااروع  نشاااء مك ب لنيف 

الاا ااكاانااولااوجااياااا صااي الااجااااماعاااة     

مك ب نيف 

 ال كنولوجيا

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/العمادات/البحث%20العلمي/مقترح%20مكتب%20نقل%20التكنولوجيا.pdf
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بااال عاااو  م  جااامعااة بو  راين 

لق   40إيغ األلمااانيااة، بييمااة   

يورو ميدمة من مؤ ااااسااااة الداد 

 األلمانية 

عيااد اتفاااقياااة  ااااااراكااة بحثيااة م   

 واألعمال ق اعي ال ناعة 

 عدد ا تفاقياة الموقعة  
2016 2020 

عمادة البح  

 العلمي 

لم ي م عيد اتفاقياة  راكة بحثية 

 لغاية اآل  

 

 عاااادة هيكلاااة وتفعياااف دور مركز  

 الدرا اة األردنية 

 نشا اة المركز ومشاريعه 
2017 2018 

عمادة البح  

 العلمي 

  

تاافااعااياااف دور مااركااز درا ااااااااااة    

و عاااداد ر اااة بحثياااة         الالج ين،      

  نوية 

 

 مدير المركز 2020 2016

 عد المركز مشااااروًعا بحثًيا صي 

لجهاة  ه ااؤو  اللجوء تّم تيديم

مانحة رارجية كما نظم المركز       

مااؤتاامااًرا دولاايااًاا عاالااماايااًاا حااول   

 اللجوء   

 

 

   

عياااف مركز درا ااااااااااة             ف ت تّم 

والنااااإحين من رالل  ج ينالآ

لك ب نظيم        تياديم ر اة بحثياة وذ

مااجاامااوعاااة ماان الاامااؤتاامااراة       

والنااادواة وماااضكراة ال فااااهم         

وور ااااااة عمف م نوعة دارلية 

 ورارجية وهي:

  تّم تيديم مشاااااروع امر ااااااد  1

جااا ااايااان  املاااكااا اااروناااي لاااآ 

والمج معاة المضاااااايفة  ل  

Erasmus +  

لل يدم لمشااااااروع   جارٍ   العمف  2

 ج ين لآ FM ذاعة 

تياااديم مشااااااروع للوكاااالاااة           3

 اليابانية جايكا 

 

http://rdfmsc.

yu.edu.jo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

نجاإاة ام

  للمركز

 

 

 

 

http://rdfmsc.yu.edu.jo/
http://rdfmsc.yu.edu.jo/
http://rdfmsc.yu.edu.jo/
http://rdfmsc.yu.edu.jo/
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مشااااااروع بحثي مدعوم من     4

عماااادة البحااا  العلمي عن  

 الالج ين الموهوبين 

مشااروع مدعوم من المجل    5

 ج ين النرويجي لآ

اتفاقيااااااة ومشااااااري   3توقيااااا  

ور ااااااة،                     10بحااااا  علماااااي، 

ن ونااااادوة، يمحاضااااارتوتياااااديم 

وتنظاايم مااؤتمر واحااد،  صاادار    

وبر اااااوراة بااااااللغ ين  ك ااااااأ 

العربيااااااااااااااة وامنجليزيااااااااااااااة، 

تحاااااااادي  موقاااااااا  المركااااااااز  و

باااااااااااااااااااااللغ ين العربيااااااااااااااااااااة 

 وامنجليزية   

مشااااري  تحت ال حكيم،  5هناج 

فياااض،              3و ن ل  قياااد ا مشااااااااااري  

المرحلااة صي ومشااااااروع واحااد  

 النها ية لل نفيض  

مشاااااااااري  ومؤتمراة   9يوجااد 

وندواة ودرا اااة مدعومة من 

 جهاة رارجية  

أ المؤتمر الدولي  صدار ك ا تّم 

 ج ين  الثاني لآ

تااوثاايااس عااالقااااة الاامااركااز    تااّم 

باااالمنظمااااة الااادولياااة و ير               

 حكومية ال

عل     اج مااااعااااة       4 تّم عياااد    

 ل اولة المس ديرة  ا

تّم  دراج المركز ضااااامن اللجنة 

ال حضاااااايرياااة لمؤتمر ت عاااادة   

 

مل ص 

نجاإاة للف رة ام

 الثانية
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 عمار  وريا والدول الم ضررة 

 من األإماةل 

 

   

قااام المركز ب فعيااف ال عاااو   •

والشااااااراكة م  جهة واحدة      

ماااان الااااياااا اااااع الاااا اااااص  

 ومؤ ساة المج م  المدني 

تفااااهم بين                • توقي  ماااضكرة 

المركز ومنظمااة جو اااااااات 

مجاااال                صي  صرص  ير  ص ل و

الا اعالايام الاعاااالاي لاالجا ايان            

 واألقف حًظا 

توقي  اتفااااقياااة تعااااو  بين      •

المركز وجااامعااة هااامبورغ   

Hamburg/  لمانيا  

تااوثاايااس عااالقااااة الاامااركااز     •

باااالاااماااناااظااامااااة الااادولاااياااة     

والمنظماااة  ير الحكوميااة  

 ل منظمة 17ت

ح ااول المركز عل  دعم لـ  •

ل مشاااااااااري  وهي قيااد  10ت

ال نفيض، ومشاااااروع واحد صي 

المرحلاااة النهاااا ياااة، وهنااااج  

  بحاااجااة  ل  يرامشاااااااال 6ت

ل مشااااااااري  تحت   6، وتدعم

 وقيد ال حكيم 

ل  6ا  ي اأ دعم مالي لـااااا ت •

مشاري  وورش ومؤتمر من  

 جهاة رارجية م  لفة 

الف رة  نجاإاة 

 األول 

 

 

 نجاإاة الف رة 

 الثانية
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ل  15مشاااااااركة المركز صي ت •

ماااا بين   ام نوعااًا انشاااااااااا ااًا

مؤتمراة ونااادواة وورش      

 دارلية ورارجية 

لدولي     • عيد المركز مؤتمرب ا

ين                                ب ف رة ماااا  ل لثاااالااا  باااا ا

13-14/3/2018  

م بوعااااة   3تّم  صاااااااادار  •

م  لفة تك اأ، بيا  ر امي،      

محضاااااار اج ماااع ال اااولااة   

 المس ديرةل 

تّم بناء اليدراة المؤ اااساااية     •

للمركز من رالل ار ياااار              

ا صي  ااااابكة  المركز عضاااااًو

منظمااااة المج م  الااادولي           

ج اللهجرة اليساااااارياااة،  در        

جناااة              للا لماركز ضااااااامان ا ا

ال حضاايرية لمؤتمرب الثاني، 

ان اااداأ مااادير المركز صي          

اللجناااة ال نظيمياااة لمؤتمر                    

 نشاااااااء  اللجوء امنساااااااني،  

من الوكالة   ممولة قاعة ذكية    

الااادولياااة لل عااااو  الااادولي          

GIZ  

تفعيف الشااااراكة م  الي اع ال اص  

للح ول عل  تمويف لبعثاة ال لبة  

  كاديمًيا الم ميزين 

 عدد المنح ال ي تّم تح يلها 
2016 2020 

عمادة البح  

 العلمي 

لم ي م الح ول عل  تمويف أل   

 بعثاة لهضا ال اريخ 

 

 

   

تّم تفعيف الشااااراكة م  الي اع  •

ال ااااص محليااًاا ودوليااًاا من     

  رالل العديد من ا تفاقياة
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هما م   احد  تّم توقي  اتفاقي ين   •

األلمانية  DAADمؤ ااااسااااة 

واألرااااارى مااااا  ا تاااااحااااااد 

األوروبي وتّم الح ااول عل  

 منح ل لبة الماجس ير  ل105ت

 

   

والدرا اة  عمادة البح  العلمي

يا  فاق : العل ية    ي تّم توقي  ات ياص اة ث

م  الااادول العربياااة الشااااااييياااة   

ية حي  بلغ      واأل ية ال ااااااادي جنب

عاادد الميبولين صي الجااامعااة صي 

والماجساا ير  الدك وراببرنامجي 

 ا  الًب 144

 

حاا  ال لبااة عل  تيااديم مبااادراة    

 رالقة، وامعال  عنها 

 عدد المبادراة وعدد المشاركين 
1/6/2016 31/12/2020 

عمادة  ؤو  

 ال لبة 

 جمي  الكلياة 

 لم ي م تفعيف البرناما بعد 
 

 

   

ل مباااادرة وهاااي:  23تاااّم تنفياااض ت 

مبااادرة مظل ااي، نظرتنااا  ياار،    

ماااين صكااار صاااح، همكااام هماااي، 

هدياااااة إيااااات، حملاااااة نظاصاااااة،  

 ةكلي ناااااا بي ناااااا،  لسااااالة قاااااراء  

بشاااااااارية، جماااااااا  المالباااااااا ، 

ج، رليناااا نااادصيهم، ار ااااد ا ااا ا

عااااو ،  -ال ياااار، تااااضكير، دفء

بنااااااااك المالباااااااا ، جااااااااامع ي  

،  حلاااااااا ، مبااااااااادرة  اااااااا كو  

 اااااااار  او ااصااااااان  معروًصاااااااا 

يرماااوج ال يااار توإيااا     ،صكااارب

 ااااارود ال يااااار راااااالل  اااااهر   

مبااااااادرة  ،رمضااااااا  المبااااااارج

مبادراة عمادة 

  ؤو  ال لبة
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كليااااة اليااااانو  ل وإياااا   اااارود  

  ييا ال ير  يًضا ال ير 

بلغ عدد ال لبة المشاااااركين صيها 

 ل 920ت

والمباااادراة ال اااالياااة صي كلياااة   

اليااانو : مبااادرة معاًاا نحو بي ااة  

نظيفة، حملة إراعة حديية كلية       

صاا اااار  ام الااياااانااو ، تاانااظااياام      

الجمااااعي ل وثيس العالقاااة بين              

 عضاااااااااء الهي ااة ال اادريساااااايااة   

وال لبااة، حملااة ال برع بااالاادم،    

تنظيم إياااارة لي اااااار العااادل،   

ل  دار كبار السن،  تنظيم إيارة 

  SOSإيارة قرى األ فال اربد 

 

   

والعلوم     كلياااة ا ق  ااااااااااد      •

: بلغ عدد المبادراة   امدارية 

وعااادد ، 10الااا ااا اااوعاااياااة    

  5ة النشا ا

 كلية ال يدلة: مبادرة واحدة  •

والدرا ااااااة  كلية الشاااااريعة •

مبادرة بال عاو  : ام ااااالمية

 م  وإارة األوقاف 

 ي م تبني ال الأ المباادعيين •

 اااااراكهم  و صي كلية امعالم

 FMصاااي اذاعاااة يااارماااوج   

وصااااااحاصة اليرموج ل مثيف       

لكليااا      بيااااة        ةا لمساااااااااا صي ا

 ة والدارلي ةال ارجي

 ااااؤو  ال لبة/ دا رة عمادة  •

 :النشاااااااااال الثيااااصي والفني         

تس يبف الدا رة وتشج  جمي     

 المبادراة
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المبادراة ال القة وتضلف كف 

ال ااااعوباة ال ي تواجه هضب 

 ،نااجااااحااهاااا   الاامااباااادراة م  

 ةهاااداف المرجو    وتحييس األ    

المبااادراة وتنميااة    بمن هااض

عااماااال  روح الاا ااعااااو  واأل 

ل لبااة  ةال يريااة وال  وعياا 

  والمج م  المحلي ةالجامع

  .يحصدان جائزتين من صندوق دعم البحث العلمي )الدكتور هيثم بني سالمة والدكتور محمد فايز ( باحثان من اليرموك •

 .19زة البحث العلمي لطلبة الجامعات األردنية طلبة اليرموك يحققون مراكز متقدمة في جائ •

 اليرموك تكرم فريًقا بحثًيا حصل على دعم خارجي إلنشاء مركز إقليمي متخصص بالتربية الخاصة. •

 

 

  المحور: الطلبـــة 

ا فاعًلا ومنتًجا في المجتمع  ويمتلك المهارات التطبيقية  والعلوم المعرفية  ومهارات االتصال والتفكير   واالنتماء ليكون عضوً الهدف االستراتيجي: إعداد طالب جامعي يتمتع بالحس الوطني  

 الناقد  والمهارات الكتابية والشفوية بما يكفل جاهزيته لسوق العمل.

 البرامج والنشاطات المنهجية والالمنهجية التي تقدمها الجامعة.: تضمين مفهوم المواطنة وتنمية الحس الوطني لدى الطلبة في 1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 االستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ
 مالحظات النسبة المئوية لإلنجاز/ العدد

 الى من

 قامة نشا اة ت وعية و نش ة 

و نش ة   منهجية ردمة المج م  

 عل  مس وى الكلية والجامعة 

 عدد النشا اة وعدد المشاركين 

1/6/2016 31/12/2020 

عمادة  ؤو  

 ال لبة 

عمداء الكلياة  

 ورا اء األقسام  

 اتحاد ال لبة  

 األندية ال البية 

نشاااااااا اًاا م  لفاًاا   280تّم تنفيااض 

 لل لبة بما صيهم ال لبة الواصدين 
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صي  ال نشااااااااا ااًا256تنفياااض تتّم 

  م  لق المجا ة

الا االااباااة الامشااااااامااولاياان باهاااضب       

ل 25700النشاااااا اة بما يمثف ت

  الب  

نشا اة   

 1منهجية

نشا اة 

 2 منهجية

 

   

صي  ال نشااااااااا ااًا411تّم تنفياااض ت

مجاااا ة، موإعاااة               ل لق ا م  

 كال الي: 

 نشا اة  9كلية الحجاو :  •

 25كلياااة الفنو  الجميلاااة:              •

 1100وعدد ال الأ  انشا ً 

  الب 

 نشا اة  IT  :3كلية  •

:  واألنثروبولوجيا كلية اآلثار •

تّم تنفيااض عادة نشاااااااا ااة     

منهجيااة  اااااااارج صيهااا عاادد  

 كبير من  لبة الكلية 

تنفيااض عاادد كليااة امعالم: تّم  •

 5من النشاااااااااا ااااة منهاااا   

راااارجاياااة وعااادد الا االأ      

 83المشاااااااركين بال ارجي    

  ا الًب

 175: والفنادق كلية السياحة  •

  انشاً 

،  نشاااا اة 3كلية ال ااايدلة:  •

بامضااااااااصة  ل   قامة األيام        

 ال بية المجانية 

،  انشاااااااا ااً  24 كليااة ال ااب: •

باااامضااااااااااصاااة  ل  عيااادهاااا   

 لمؤتمرها األول 

تفاصيف 

 اةالنشا 
 

-exponential

day 

 
 

 

 

 مثلة نشا اة من 

 كلية اآلثار

 

 

 امعالمكلية 

 
 

 

 

 

  ق  ادكلية ا

 

 مركز اللغاة 

 

 كلية ال ربية 
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والعلوم     ا ق  ااااااااااد  كلياااة     •

، بامضاصة  نشا ا  : امدارية

رحلة علمية ل لبة قساااام  ل  

 دارة األعمال  ل  حاضاااااانة 

مال  اااااا ارة، ورحلة         اااااا

علمية ل لبة قساااام ال سااااويس   

  ل  العيبة 

  انشاً  26كلية ال ربية:  •

تنظيم حملة   تّمكلية اليانو :    •

وا ح فال بيوم    لل برع بالدم،

ل بادل وتنظيم حملة  الشجرة،

وتنظيم  مساااااااياااة        الك اااب،   

  عرية 

 كلية اآلداأ:  •

 ةعيد ندوة بعنوا  د اااااا وري -

اء صي كرد اااااا ا      ا  اااااا ف

 قليم ك الونيا  العراق و

عياااد نااادوة حول ام حاااا            -

 الكفاءة الجامعية 

قسم   صي اص  اح مل ي  الشناق  -

  ال رجمة

عاااياااد نااادواة جاااغاااراصاااياااة     -

  ةبمواضي  م نوع

مااااركااااز الاااالااااغاااااة: عاااادد   •

لنشاااااااااا ااااة:    وعااادد  19 ا

 ل  الب  600المشاركين ت

 6مركز األميرة بسااااااماااة:        •

 نشا اة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1فنشا اة 

 

 2نشا اة ف
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بة:      •  62عمادة  ااااااؤو  ال ل

بامضااااصة للعديد من  انشااااً 

  المعارض واألنش ة

 نشاااااا ة منهجية و  منهجية      •

صي م  لق كلياااة الجااامعااة  

  33عدد 

 

 

ية  نش ة منهج

 و  منهجية

لمشاركة صي عل  اح  ال لبة 

 الفعالياة الو نية 

 عدد الفعالياة وعدد المشاركين صيها 

1/6/2016 31/12/2020 

عمادة  ؤو  

 ال لبة 

 اتحاد ال لبة  

 األندية ال البية 

عمداء الكلياة  

 ورا اء األقسام  

 عضاء هي ة 

 ال دري  

تنظيم مشااااااااركة ال لبة عبر    تّم

اتحاد جامعة اليرموج صي  حياء     

ية مثف عيد           باة الو ن نا اااااا الم

ا   يالل وم وية الثورة العربية 

 الكبرى 

 

 

   

قاااماات الجااامعااة عبر كلياااتهااا      

ل صعالية  17بما يمثف ت   وعماداتها  

ل 35000وبمشاااااااركة  جمالية ت

  الب 

  لياة و نيةصعا

عمادة  ؤو  

 ال لبة

 

   

ل صعاااليااة موإعااة   35تّم تنفيااض ت

 كال الي:

كلياااة الفنو  الجميلاااة: عااادد  •

لو ناياااة              ليااااة ا لفاعاااا  11ا

  1100صعالية  وعدد ال لبة 

حااا  الاا ااالأ  : ITكاالااياااة   •

المشااااركة عل  والمدر اااين 

  وحضور الفعالياة الو نية

تّم : والفنادق  كلية السااااااياحة     •

مشااااااااااركاااة صي   12تنفياااض 

 نشا اة و نية 

تمت مشااااااركة كلية ال ربية:  •

ال لبة صي عدد من المنا باة 

 

 

 

 

 

عينة من 

 النشا اة ال ي تّم

تنفيضها

 

 ورش تدريبية
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ية عل  مسااا وى الكلية الو ن

  وعل  مس وى اليسم

بة:      •  34عمادة  ااااااؤو  ال ل

 مشاركة ونشال و ني 

 نشا اة  4مركز اللغاة:  •

 

 

النشا اة 

 1ف الو نية

 2اة فنشا 

 مركز اللغاة

عيد الندواة وتوإي  النشراة 

 والم وياة ال وعوية وال ثييفية 

 عدد الندواة وعدد المشاركين 

1/6/2016 31/12/2020 
عمادة  ؤو  

 ال لبة 

ندوة توعوية لل لبة      32تّم عيد  

صااي مااوضاااااااوعااااة ماا اا االاافاااة    

وبااال عاااو  م  جهاااة حكوميااة   

 و هلية 

 

 

   

ل نااادوة توعوياااة     49تّم عياااد ت   

لل لبة صي موضااااااوعاة م  لفة 

وبااال عاااو  م  جهاااة حكوميااة   

 و هلية 

  باهاااضب  والا الاباااة الامشاااااااماولا       

ل 17000ت حواليالنشاااااااا اااة 

  الب  

 يااب  بااامضاااااااااصااة  ل   عااداد كُ  

تعريفي باللغة امنجليزية ل لبة       

برناااما اللغااة العربيااة للنااا يين 

 بغيرها 

 ندواة 

ندواة وتوإي  

 النشراة
 

 الك يب ال عريفي

 

 

   

ل ندوة ت وعية صي    47ض تتّم تنفي 

موضوعاة م  لفة بال عاو  م  

ية موإعة         ية و هل جهاة حكوم

 كال الي: 

تّم توإي                 • لغااااة:  ل مركز ا

ماا ااويااااة تااوعااوياااة حااول    

ثد  صي      مرض  اااااار ا  ال

الااانااادوة الااامااايااااماااة باااهاااضا       

 ال  وص 

 

 

 الندوة ال وعوية
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 3مركز األميرة بساامة: عيد  •

ورش تاادريبيااة صي مجااا ة  

ال نمياااة البشاااااارياااة والنوع           

 ا ج ماعي 

 58  ال لبة: تّم تنفيض  ااااااؤو •

وتوإي  م وياااة   انشااااااااا اًا

ومحااااضااااااراة تثييفياااة صي  

 م  لق الكلياة 

نساااااا ااة من  5000 باااعاة   •

مك بااة الحسااااااين بن م وياة  

وتوإيعها عل  ال لبة     الل

الجاادد بااال عاااو  م  عمااادة   

  ؤو  ال لبة 

 

 

ندواة  ؤو  

 1ف ةال لب

 

 2ندواة ف

 

ندواة وورش 

 تدريبية

عيد نشا اة مش ركة بين العاملين 

 وال لبة 

 عدد األنش ة وعدد المشاركين 

1/6/2016 31/12/2020 

عمادة  ؤو  

 ال لبة 

 عمداء الكلياة 

 ورا اء األقسام 

نفاااضة عماااادة  ااااااؤو  ال لباااة  

العديد من األنشااااا ة الالمنهجية 

المشاااا ركة بين العاملين وال لبة 

وراصة صي ا ح فا ة الر مية 

ملاااك وذكرى               ل عياااد جاللاااة ا ب

قفااااة         معاركاااة     لو لكاراماااة وا ا

ال ضاااااامنية م  األجهزة األمنية 

و ضاصة  ل  األعمال ال  وعية،  

وتنظيم ب و ة ريااااضاااااااياااة           

 مش ركة 

 

 

   

ل 63عدد النشااا اة المشاا ركة ت

وعدد ال لبة المشاااركين  انشاااً 

بة       ل1000ت % 03 الب بنساااااا

  ل100توعدد العاملين 

مبارياة مشاااااا ركة ومعارض         

صة  ل  الرحالة        بامضاااااااا ية  صن
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العلمية والمشااااااااركة صي تنظيم      

 صعالياة الكلياة الم  لفة  

 

   

مشااااا رج  ال نشااااااً 16تّم عيد ت

 موإعة كال الي: 

كلياااة ال اااااايااادلاااة:  قااااماااة      •

مسااااااااااابااااياااااة ورحااااالة    

 ونشا اة   منهجية 

 ل6تّم عياااد تكلياااة ال اااب:   •

مشااا ركة بين ال لبة  ةنشااا  

  والعاملين صي الكلية

ل  17 ااااااؤو  ال لبة:  قامة ت •

 من الفعالياة والنشا اة 

 

 

 

 

 

 

 
 

صعالياة  ؤو  

 1ف ال لبة

 2صعالياة ف

تضاااامين ال  ط الدرا ااااية مساااااًقا  

 ل دمة المج م  

  قرار المساق 

1/6/2016 31/12/2017 

 مجل  العمداء  

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

 عمداء الكلياة 

 ورا اء األقسام 

تّم تضاااااامين ردمة المج م  صي    

ثالثااة مسااااااااقاااة من م  لباااة   

 ر يارية الجامعة امجبارية وام

لك رونياااة،      قاااانو  ال جاااارة ام     

 وجرا م تكنولوجيا المعلوماة 

 

 عااادة النظر صي مح وياااة و رق  

تاادري  مساااااااااق ال ربيااة الو نيااة   

 وتضمينه ت بيياة عملية 

 مساق تربية و نية معدل 

1/6/2016 30/6/2017 

 مجل  العمداء 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

 كلية اآلداأ 

 

ية          تّم يا اااااا صة الورقة الن  ضاااااااا

الساد ة للمساق، وقد تّم تشكيف       

لجنة لم ابعة المسااااااااق مجراء      

 ال عديالة الم لوبة 

% من 50نجاإ ما نسااااااب ه       تّم 

تعديف مسااااااااق ال ربية الو نية       

ن هاء من ال عديف و اااوف ي م ام

والمبا اااااارة ب دري  المسااااااااق    

المعاادل باادايااة الف ااااااااف األول  

2017/2018  

 

 : متابعة شؤون الخريجين.2الفرعيالهدف 
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تكليق جهة معنية مركزية وكلياة      

الجامعة ولجنة مشاااااا ركة منشاااااااء  

 قواعد بياناة لل ريجين 

 ك اأ ال كليق 

 

 

 ر ي  الجامعة 30/9/2016 1/6/2016

عمادة  ااااؤو  ال لبة هي الجهة 

المعنية والمسااااااؤولة عن م ابعة  

 ال ريجين 
 

م راب ااة   نشاااااااااء قواعااد بياااناااة   

لل ريجين عل  مساااااا وى اليساااااام      

 والكلية والجامعة 

 قاعدة بياناة واعداد المسجلين صيها 

 

1/6/2016 30/9/2016 

 مركز الحا ب  

عاااامااااادة  اااااااااؤو   

 ال لبة 

 عمداء الكلياة 

 ورا اء األقسام 

05% 

يوجد قاعدة بياناة واحدة عل           

موق  الجامعة ت ضمن معلوماة   

رااريااا ماان عااادد    3000عاان 

الاا ااريااجااياان الااكاالااي الااباااالااغ          

  ل141000ت

  ياااوجاااد قاااواعاااد باااياااانااااة         

 لل ريجين 

 

 

   

يوجد قاعدة بياناة واحدة عل           

موق  الجامعة ت ضمن معلوماة   

من عاادد  ارريجاًال 5438ت عن

الاا ااريااجااياان الااكاالااي الااباااالااغ          

 ل 162000ت

وتّم رب هااا عل  مواق  كلياااة    

الجااامعااة الم  لفااة بااامضااااااااصاة   

لاااعاااماااادة الاااباااحااا  الاااعااالاااماااي     

 والدرا اة العليا 

 

بياااانااااة         قواعاااد 

//:httpال ريجين     

dsa.yu.edu.jo

alumni/ar// 

 
   

ارتف  عدد ال ريجين المسااجلين  

  ل رريا6000 ل   كثر من ت
 

لل ريجين عل  مواق   نشاء صفحة   

 ال واصف ا ج ماعي 

 نشاء ال فحة وتفعيلها   

1/6/2016 31/7/2016 

دا رة العالقاة 

 العامة 

مركز الحا ب 

 والمعلوماة 

 لم ي م  نشاء صفحة بعد 

 

 

   

يوجاااد صاااااافحاااة رااااصااااااااة    

لل ريجين عل  مواق  ال واصااف 

 ج ماعي ام

لناد   يوجد صاااااافحة راصاااااااة     

، رااريااجااي جاااامااعاااة الااياارمااوج  

 نشا اة الناد 
 

https://www.

facebook.co
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وت ضااااامن ال ااااافحة العديد من  

بار ر اة وتعرض  يًضا   النشا 

 ال ريجين الم مّيزين 

جامعة وعدد            حة لل يوجد صااااااف

ل عل  257212المشاااااا ركين ت

ل 589الفي  بوج وعل  توي ر ت

  امشارًك

m/Yarmouk.

U/ 
 

https://twitter

.com/yarmou

kuni 

 

   

لكف  تّم  نشاااااء صاااافحة راصااااة 

 عل  الفي  بوج   كلية

نشاااء صاافحة ل لبة الجامعة     تّم

جين           ل ري مركز         وا قباااف  من 

 دعل  الفيساااابوج تعدالحا ااااب 

ل 268000المشاااااا ركين ييارأ 

مشااااااارجل،    800وعل  توي ر ت

  ةي م نشاااااار  ربااار ونشااااااااا ااا 

 عالناة الجامعة عليها  و

https://www.fac

ebook.com/hijja

wi.yu.edu.jo/ 

امعال  لل ريجين صي و اااااااااا اااف  

بياااانااااة    امعالم لزياااارة قواعاااد       

لومااااة                        مع ل ب اااة ا ع ل ريجين وت ا

 الم لوبة 

 عدد المسجلين 

1/6/2016 31/12/2017 
دا رة العالقاة 

 العامة 

تّم انشاااااااء برناما موينكم عل  

موق  الجااامعااة لحاا  ال ريجين 

 عل   درال بياناتهم 

 

 

   

الاراباط ماوجاود بامااكاااا   اياار        

منااا اااااااب ويجااب  عااادة تفعيلااه  

 بشكف  صضف 

  5438المسجلين: عدد 

يوجد عل  موق  الجامعة  ااابكة  

 عالمية:  ااابكة جامعة اليرموج 

امرااباااارياااة، ياارمااوج تاايااوأ،      

ونشاااااارة األنباااء بااامضاااااااااصااة    

 لإلعالناة الدورية   

 

 
   

من رالل  لل ريجين امعال  تّم

لك رونية وصااااافحاة المواق  ام

  ال واصف ا ج ماعي

 

https://www.facebook.com/Yarmouk.U/
https://www.facebook.com/Yarmouk.U/
https://www.facebook.com/Yarmouk.U/
https://www.facebook.com/Yarmouk.U/
https://twitter.com/yarmoukuni
https://twitter.com/yarmoukuni
https://twitter.com/yarmoukuni
https://www.facebook.com/hijjawi.yu.edu.jo/
https://www.facebook.com/hijjawi.yu.edu.jo/
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 6000بلغ عااادد المشاااااا ركين         

% من العدد الكلي 04 0بنساااابة 

 لل ريجين 

عيد  يام ونشا اة دورية لل وظيق  

 عل  مس وى الكلية والجامعة 

 عدد األنش ة وعدد المس فيدين 

1/6/2016 31/12/2017 

عمادة  ؤو  

 ال لبة  

 عمداء الكلياة 

تنظيم يوم وظيفي بااال عاااو    تّم

م  الشااااااركاة ومؤ ااااااساااااااة     

المج م  المحلي مصساااح المجال 

 ماااام ال لباااة ال ريجين لل يااادم  

للوظاااا ق الم ااااحاااة صي هاااضب            

 الشركاة 

 

 

   

بلغ عدد  يام ونشا اة ال وظيق 

 ل 12ت

عاادد المساااااا فياادين من برناااما    

  نوًيا  ا الًب 150مدرأم 

 نشا اة

  ؤو  ال لبة

 

   

ية         تّم عيد عدد من األيام الوظيف

والااادوراة ال ااادريبياااة موإعاااة 

 كال الي:

ل  وير              •  نشااااااااااء مك اااب ا

الوظيفي صي كليااة الحجاااو  

للهنااد ااااااااة ال كنولوجيااة م   

  ركة  ا و 

باليوم الوظيفي     • المشااااااااركة 

مناااارة         ل فنااادق ا ص  ااااح     و، ل ا

صعالياة اليوم الوظيفي ل لبة 

  والفنادق كلية السياحة

 قااامااة اليوم الوظيفي األول   •

 لكلية ال يدلة 

تنفياااض ور اااااا ين تااادريبي ين    •

الجاااامعاااة حاااديثي         ل لباااة      

ماان قااباااف مااركااز   الاا اا اارج

  األميرة بسمة

 

 لكليااة وظيفي يوم

   والفنادق السياحة

 

 

 

 

اليوم الوظيفي 

 ية ال يدلةلكل
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عيااد يوم لنشاااااااال ال وظيق   •

 كلية ا ق  ااادعل  مساا وى 

  والعلوم امدارية

صي ندوة علمية ويوم وظيفي    •

حااول باارناااامااا    ITكاالااياااة  

ل  MACH Programت

ل ااادرياااب وتوظيق رريجي 

تااكاانااولااوجااياااا الاامااعاالااومااااة    

باااالاا ااعااااو  ماا   ااااااااركاااة     

  رد ألا -مايكرو وصت

  اااااابوع تدريبي عل   تنظيم  •

بف  المهااراة الوظيفياة    من ق

Orange    صي كلية الحجاو 

 للهند ة ال كنولوجية 

 

 

 

 

توثيق اليوم 

 ITالوظيفي

 

 

 

Orange 

 

عيد مل ي  ل ريجي الجامعة بشاااكف 

 دور  

 عدد المشاركين 

1/6/2016 31/12/2017 

عمادة  ؤو  

 ال لبة 

دا رة العالقاة 

 العامة 

  لم ي م عيد المل ي  

 

   

ي م عيااد مل ي  دور  ل ريجي 

جاااامعاااة اليرموج عن  ريس            

  ناد  رريجي الجامعة

 5464عدد الم ابعين: 

ناد  رريجي 

 جامعة اليرموج

 شاء المك ب وتفعيله  ن قرار   نشاء مك ب توظيق لل ريجين  

1/6/2016 31/8/2016 

 مجل  العمداء 

 ر ي  الجامعة 

 عميد  ؤو  ال لبة 

لم ي م  نشاااااااء مك ب لإلر اااااااد   

 الوظيفي وم ابعة ال ريجين 

 

 

 تبني الطلبة المتميزين ودعم المبدعين. :3الهدف الفرعي

   ي اأ ال لبة  وض  ال شريعاة   

 الم مّيزين وامعال  لهم 

  قرار ال شريعاة 

1/6/2016 31/12/2016 

 مجل  األمناء 

 مجل  الجامعة 

 مجل  العمداء 

تّم وضاااااا  تعليمااااة و  اااااا    

  اااااا ي ااااأ ال لباااة المميزين  

 رياضًيا وصنًيا وثياصًيا 
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نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

دا رة العالقاة 

 العامة 

دا رة اليبول 

 وال سجيف 

 
   

لم ي م وضااا  تشاااريعاة جديدة   

راااصاااااااة بااا اااااا ي اااأ ال لبااة   

 زين مّي الم

 

وضاااااا  ال شااااااريعاة لدعم لل لبة       

 المبدعين صي األنش ة الالمنهجية 

  قرار ال شريعاة  

1/6/2016 31/12/2016 

 مجل  األمناء 

 مجل  الجامعة 

 مجل  العمداء 

نا ب الر ي  

 األكاديمية للشؤو  

 وصس   اااااا  الحواصز لل لبااة تّم

منح ال لبة الفا زين صي األنش ة 

الثياصية والرياضااية جوا ز مادية 

ل 44وعينياااة والباااالغ عاااددهم ت 

  الًبا و البة 

 

 

   

يوجد آلية لدعم ال لبة المبدعين       

وي م منح الفا زين صي األنشاااا ة 

الثياصية والرياضااية جوا ز مادية 

والرقم م غير من  اااااانة   وعينية  

 ل   ررى حسب ن ا ا األنش ة   

 وي عب تيديرب 

تياااديم تشااااااريعااااة لمجل       تّم

الجامعة بهضا ال  ااااااوص، ولم     

 ي م ال نفيض لغاية اآل  

 

مشروع تعليماة 

ال لبة المبدعين 

 والم ميزين

ت  اااايص جزء من المواإنة لدعم 

ميزين                  م  ل ل لباااة ا مبااادعين         ا ل وا

 والرياديين والمبادرين 

 قيمة الدعم الم  ص 

1/6/2016 31/12/2016 

 مجل  األمناء 

 مجل  الجامعة 

 مجل  العمداء 

 ر ي  الجامعة 

تّم ت  ااااايص جزء من مواإنة  

عمااادة  ااااااؤو  ال لبااة لل لبااة   

 الم ميزين والمبدعين 

 

 

   

قاايااماااة الااادعاام ماان الاامااواإناااة      

 3000الم  ااااااص لهضب الغاية   

 دينار 

من الواضااااااح    

م واضاااااا   المبلغ  

وبااااحاااااجااااة الاااا  

  إيادة 
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امعال  عن صرص الااادعم لل لباااة 

الم ميزين والمبااادعين والريااااديين   

 والمبادرين 

 عدد ال لبة الم مّيزين الضين تم ا  ي ابهم  

1/9/2016 31/12/2020 

عمادة  ؤو  

 ال لبة 

 عمداء الكلياة 

را اء األقسام 

 األكاديمية 

دا رة العالقاة 

 العامة 

قاااماات عمااادة  ااااااؤو  ال لبااة    

باااامعال  عبر موق  الجاااامعاااة 

وعبر جريااادة  لباااة اليرموج            

 نظيم  بوعبر امعالناة الورقية   

المسابياة الثياصيـااااـااااـااااة ت عر،   

ق ااااااة ق اااااايرة، ميالة، تحييس  

  الكريمل آصااااااحفي، حف  الير

والمسااااااااابيااااة الفنياااة تر اااااام  

عااربااي، صاان تشاااااااكااياالااي، رااط  

الكاااريكاااتير، رزف، ت ااااااوير 

 صوتو راصي،  ناء وعزفل 

 

 

   

ا   اااالبااًال 278ت ا اااااا ي ااااأ  تّم

 م ميًزا 

تيوم الكليااة باامعال  ل البهاا     

 بم  لق و ا ف امعالم:

كلية اليانو : ي م امعال  عن  •

البعثاة والمسابياة وم  لق  

لموق               صرص الااادعم عل  ا

لياااة وعل                     ك ل ل ك روني  امل

الفيسااااااابوج ال ااااص       موق    

باااالكلياااة، باااامضاااااااااصاااة  ل   

المشاااااااااركااة بااالفعاااليااة ال ي   

عيدتها الساافارة الفرنسااية صي  

الماادر ااااااااة الفرنساااااايااة عن  

ياصي،       بادل الث لدرا اااااااة وال  ا

 وت مين و ا ف النيف 

: والفناااادق كلياااة الساااااايااااحاااة  •

مشااااااااركااة بعض ال لبااة من  

الكلياااة صي برنااااما ال باااادل             
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الثيااااصي م  جاااامعاااة بنااااة             

الروماااانياااة ضاااااامن برنااااما   

 يرا مو ، بامضاصة ل كريم     

 حاااد  ااالأ الاامااااجسااااااا ااياار     

لح ااااوله عل  المركز األول 

 صي كاصة الدصعاة 

 

   

تيوم الكليااة باامعال  ل البهاا     

 بم  لق و ا ف امعالم:

ل  وير               •  نشااااااااااء مك اااب ا

لياااة                     ك جي  ل ري في  لوظي ا

، الحجاو  م   ااركة  ااا و 

ومؤ ااااااساااااااة  ن اج لرعاية      

 الرياديين 

توصير دعم لل لبااة : ITكليااة  •

الم ميزين من رالل العماااف 

يجااااد صرص تااادرياااب   عل  

وتشااااااغيااف لهم صي الجااامعااة   

مااااا  وإارة  باااااا تااااافااااااق 

ا ت اااااااااا ة وتكنولوجياااا   

 المعلوماة 

 عال  ام م  ي كلياااة امعالم:      •

الم فوقين   ةلل لببا اااااا مرار 

صي  ةوتمييزهم بااالمشااااااااركاا 

ليااا               ك ل ثياااف ا م لنااادواة وت  ةا

،  بالمنا ااااااباة وا ج ماعاة

زين  الم مّيال لبااة ي م تبني و

ل ياااديم براما صي امذاعاااة          

وك ابة إاوية صي صااااااحاصة        

 اليرموج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعم مشاري  

                     ال  رج 
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الجامعة كلية الفنو  الجميلة:  •

األول  صي تفوإ باااالجاااا زة  

 مسابية ديفا لإلبداع 

بلغ عاادد مشااااااااري  ال  رج  •

بة صي عمادة         مدعومة لل ل ال

ل 28الاااباااحااا  الاااعااالاااماااي ت   

جمااالي  ا وبمبلغ مشااااااروعااً 

  اردنًي  ال ديناًر9518ت

مسابية ديفا 

 لإلبداع

 : تقديم خدمات متميزة للطلبة4الهدف الفرعي

 قامة  نشاااا ة ودوراة صي مهاراة 

ا ت اااااال الشااااافو  والك ابي عل   

 مس وياة الكلية والجامعة 

 عدد األنش ة 

1/6/2016 31/12/2020 

عمادة  ؤو  

 ال لبة 

 جمي  الكلياة 

 األكاديمية وا قسام 

 مركز الملكة رانيا 

عيدة عمادة  ااااؤو  ال لبة من 

ندوق الملك عبد اهلل       رالل صاااااا

دوراة صي مهاراة ا ت اااااااال  

 لكاصة  لبة الجامعة 

 

 

 

   

 قااامااة عاادد من الاادوراة صي  تّم

 الجامعة وعل  النحو ا تي:

ل دوراة صاااي ماااهااااراة    6ت •

ا ت اااال صي صاااندوق الملك  

 عبد اهلل 

عيد ور اااااة  اااااؤو  ال لبة:  •

تدريبية صي مهاراة ا ت ااال 

ل لبة الجامعة تقسم امر ادل   

 بال عاو  م  مؤ سة  نجاإ 

ن  ي ن تعريفي         ي دورت تّم عياااد     •

يم املك روني                      عل ل  نظاااام ا ب

 لل لبة صي مركز اللغاة  

عيد العديد من ورش العمف  تّم •

والاادوراة الم عليااة بسااااااوق   

 

 

نشا اة  ؤو  

 ال لبة

 

 

 

 

 

 

ور ة ال عليم 

  املك روني

 مركز اللغاة
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صي كلياااة      العماااف وال وظيق       

IT  

تدريب لعدد من ور ة عيد  تّم •

بعنوا   كلياااة الياااانو   لباااة 

مالمحااااكمااااة ال اااااااورياااة        

كو اااااايلااة للاادصاااع عن حيوق  

امنساااا م، ومشااااركة ال لبة   

صي مساااااااااابياااة المحااااكماااة            

ال اااورية، وبرناما ال دريب 

العملي ل لباااة الياااانو  لااادى  

الجهاة اليضاااااااا ية ومكاتب        

المحاااامااااة وجميعهاااا تنمي                 

مهاراة ا ت اااااال الشااااافو   

لك ابي لدى ال الب صي كلية وا

 اليانو  

 

   

 قااامااة عاادد من الاادوراة صي  تّم

 :موإعة كال اليالجامعة 

 12كلياااة الحجااااو : تنفياااض   •

تدريبية صي تكنولوجيا        ةدور

المعلوماة وا ت اااا ة صي 

، وعدد ال لبة    مجم  الريادة 

  ا الًب 250المشاركين 

قااااماااة دوراة   : ITكالاياااة    •

لمهاراة ا ت اااااال با تفاق  

مااا  الاااماااركاااز الاااو اااناااي      

  ل كنولوجيا المعلوماة

 ةنشاا  عيد  تّمكلية امعالم:  •

ية مساااااا مرة       ودوراة تدريب

 ة لل لب ةلالت ال والك اب

 

 

ك ب المرا لة 

لعيد دوراة 

 هاراة ا ت الم
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: عيد والفنادق ية السااااياحةكل •

دورة م   اااااا اااااااة باللغة    

 الفرنسية 

تّم عيد دورة  اااؤو  ال لبة:  •

مهاراة ال واصااف حضاارها  

ماان ماا اا االااق     ا اااالااباااً   75

  الكلياة

والعلوم     كلياااة ا ق  ااااااااااد      •

: تااّم تاانااظااياام يااوم     امدارياااة

وظيفي لل الأ منشااااااااااء           

 اااااايرتهم الااضاتيااة لالن رال   

صي  وق العمف ومحاضراة 

 صي مهاراة ا ت ال 

صاااي  ل دورة26تاااّم عاااياااد ت  •

مهاااراة امت اااااااال باااللغااة  

امنجليزية والحا وأ ل لبة  

براما الااادبلوم المهني ال ي 

 مركز الملكة رانيا ينفضها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدوراة

 قامة دوراة ت وعية معنية باللغة         

باللغة          نا يو   ها  امنجليزية ييوم ب

ل  مساااااا وى الكلياااة  امنجليزياااة ع

 والجامعة 

 عدد الدوراة 

 

 

  

1/6/2016 31/12/2020 

عمادة  ؤو  

 ال لبة 

 جمي  الكلياة 

 مركز الملكة رانيا 

عيدة عمادة  ااااؤو  ال لبة من 

ندوق الملك عبد اهلل       رالل صاااااا

دوراة صي اللغاااة ا نجليزياااة             

ل لبة الجامعة لكاصة مساااااا وياة  

 نجليزية اللغة ام

 

 

   

ل دوراة صي عمادة  9 قيمت ت  •

 ااااااؤو  ال لبااة وهي:  رق  

بداعية صي حف  كلماة اللغة       

لغاااة       نجليزياااة،        ام ل قواعاااد ا

امنجليزية من رالل ال ينياة     

الاااضهنياااة، محاااادثاااة بااااللغاااة     
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امنجليزيااة، مهاااراة الك ااابااة 

 باللغة امنجليزية 

  قيم صي كلياااة ا ق  ااااااااااد         •

  ادورتااا والعلوم امدارياااة     

  ا الًب 90  لـ اتدريبي 

واحدة  ت وعية  دورة   قيمت   •

صااي الاامااحاااادثاااة باااالاالااغاااة         

امنجليزية ل لبة المدر ااااااة     

 النموذجية  

ور ااااااااة تااادريبياااة   عيااادتّم  •

ت وعياااة لمااادر ااااااي اللغااة  

اللغاة  امنجليزية صي مركز  

 ماااان قاااابااااف مااااجاااامااااوعااااة    

Midwest Education 

Group  

 

 

 

 

 

 

 

 صااااااادار ال شااااااريعاة واليراراة   

 ال لبة الم عثرين  كاديمًيا لم ابعة 

  قرار ال شريعاة 

  
1/6/2016 31/12/2016 

 مجل  العمداء 

 ر ي  الجامعة 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

  صدار ال شريعاة  لم ي م  

لة من النشاااااااا اة          قامة  اااااالساااااا  

والدوراة المعنية ب رالقياة البح  

 العلمي 

 عدد النشا اة وعدد المشاركين 

1/6/2016 31/12/2020 

عمادة البح  

  العلمي

جمي  الكلياة ال ي  

ت رح براما 

 درا اة عليا 

دورة  /ال نشااااااااا ااً 37تّم عيااد ت

عدل   كف   امشااااااااركً   80وبم صي 

 نشال/ دورة 

 

 

   

نااادوة  رالقيااااة ال اااالاااب         •

الجامعي ومن ضمنها محور 

لعلمي           لبحااا  ا كلياااة      صي  ا

 ال ربية 

عياد ليااء صي باداياة العاام      تّم  •

الجامعي م   لبة الدرا اة  
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 ،الياااانو     العلياااا صي كلياااة         

وتااوجاايااهااهاام نااحااو ا لاا اازام  

 رالقياة البح  العلمي  ب

 عااداد قاااعاادة بياااناااة لل لبااة ذو    

ا ح يااااجااااة ال ااااصاااااااااة وتعب اااة   

 بياناتها 

 انشاء قاعدة البياناة 

1/6/2016 31/12/2020 

 مركز الحا ب 

عمادة  ؤو  

 ال لبة 

بة من             ناة لل ل يا عدة ب قا توجد 

 قاعدة بياناة ذو  ا ح ياجاة ال اصة 

 

   

ياباالااغ عااادد الا االااباااة مان ذو       

ا ح ياجاة ال اصة عل  قاعدة  

ل 252البياناة المنشااا ة  صاااال ت 

  ا الًب

ال لبة ذو  

 الحاجاة ال اصة

 
   

تّم  عاااداد قااااعااادة بياااانااااة عن  

  ااارياااس ماااركاااز الاااحاااا اااااااااب 

 والمعلوماة 

 

ل لباااة ذو           عياااد    ل نشاااااااااا ااااة 

 ا ح ياجاة ال اصة 

 عدد األنش ة وعدد المشاركين 

1/6/2016 31/12/2020 
عمادة  ؤو  

 ال لبة 

تنفيض عدة  نشاااااا ة  منهجية         تّم

من رالل ناد  ذو  ا ح ياجاة  

ال اصااااة تمحاضااااراة، ورش  

عمف راصااااة ب لبة ا ح ياجاة  

 ال اصةل  

 

 

  

عدد األنشاااااا اة ال ي نفاضة       بلغ 

  ال نشاً 21ت

 650عدد ال لبة المشااااااااركين:   

  ا الًب

نشا اة ذو  

 ا ح ياجاة 

 ال اصة

 
  

ا نشاً  16عيد  ؤو  ال لبة: تّم  

لاالاا االااباااة ذو  ا حاا اايااااجااااة      

 ال اصة 

 1ف النشا اة

 

 2نشا اة ف

بة      تفعياف دور عماادة  ااااااؤو  ال ل

 ل دمة امر اد النفسي 

 عدد المراجعين 

1/6/2016 31/12/2020 
عمادة  ؤو  

 ال لبة 

تيوم العماااادة من رالل قساااااام    

امر اد النفسي بعيد محاضراة 

دورياااة تهم ال لباااة صي حيااااتهم  

الجااامعيااة  ضاااااااااصااة  ل  عيااد     

جلساة وورش عمف تهم ال لبة  

 

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/شؤون%20الطلبة/دليل%20رقم%20طل%2013.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/العمادات/شؤون%20الطلبة/دليل%2012.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/العمادات/شؤون%20الطلبة/دليل%2012.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/شؤون%20الطلبة/طل%20رقم%2016.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/شؤون%20الطلبة/طل%20رقم%2016.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/العمادات/شؤون%20الطلبة/دليل%2013.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/من%20المصدر/شؤون%20الطلبة/عقد%20نشاطات%20للطلبة%20ذوي%20الاحتياجات%20الخاصة.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/من%20المصدر/شؤون%20الطلبة/عقد%20نشاطات%20للطلبة%20ذوي%20الاحتياجات%20الخاصة.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202017-2018/الردود%20من%20المصدر/عمادات/شؤون%20الطلبة/عقد%20نشاطات%20للطلبة%20ذوي%20الاحتياجات%20الخاصة..docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202017-2018/الردود%20من%20المصدر/عمادات/شؤون%20الطلبة/عقد%20نشاطات%20للطلبة%20ذوي%20الاحتياجات%20الخاصة..docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202017-2018/الردود%20من%20المصدر/عمادات/شؤون%20الطلبة/عقد%20نشاطات%20للطلبة%20ذوي%20الاحتياجات%20الخاصة..docx


 

109

 

 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

من النواحي النفسية ودمجهم صي 

 الحياة الجامعية 

 
   

يبلغ عااادد ال لباااة المراجعين                 

  ال مراجًع70ا تص لًي

 ردمة امر اد 

 النفسي

 

   

 6 ااااااؤو  ال لباااة: تّم تنظيم             

ل ااادمااااة        مشااااااااااركااااة من ا

تيديم ، ووال وعية النفسااية لل لبة

 ر ااااداة صي م  لق المجا ة 

ت كااااديمي، نفسااااااي،   اااااار ،  

  اج ماعي، ردماتيل

 المشاركاة

ال شااااااريعاة واليراراة    صااااااادار 

للعمف بامر اااااااد األكاديمي صي كف 

 قسم  كاديمي 

  قرار ال شريعاة 

1/6/2016 31/8/2016 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

 مجل  العمداء 

 صبح امر اد األكاديمي عن    •

 ريس البرمجة كو  ا ع ماد   

و ريية ال سااااااجيف  لك روني    

  Onlineوال سجيف 

 صاااااابحااات ر اااة ال اااالاااب    •

 لك رونية من رالل وضااااعها  

عل  الحسااااااااأ ال اص بكف    

 والمس  دم الب عبر اميميف 

 ال اص به 

تّم برمجااة نظااام ال سااااااجيااف     •

بحي    ي م تسجيف    مساق  

رارج ر ة ال الب  ااااااوى        

ل  ت  ص   لغاياة ال حويف 

 رر  آ

 

 نشااااء براما جديدة ل شاااغيف ال لبة 

 ورارجها دارف الجامعة 

  قرار تشكيف اللجنة    1

عدد البراما الجديدة  اااانوًيا ل شااااغيف     2

 ال لبة دارف ورارج الجامعة  

عاادد ال لبااة المساااااا فياادين من براما    3

 تشغيف ال لبة  نوًيا 

1/6/2016 31/12/2020 

 ر ي  الجامعة 

عمادة  ؤو  

مركز ، ال لبة

 الملكة رانيا 

 الدا رة الهند ية 

 دا رة ال يانة 

تيوم عمادة  ااااااؤو  ال لبة من    

راااااالل قسااااااااااام الاااااياااااروض  

والمساااعداة ب شااغيف العديد من 

 لباااة الجاااامعاااة داراااف الحرم    

الجااامعي وبواق   ااااااااع ين صي  

 اليوم 
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مجم  الريادة 

 ز وال مّي

 

  

ل صي كاااف من 9عااادد البراما ت 

 ااااااؤو  ال لبااة، مركز  عمااادة 

 الملكة رانيا، الدا رة الهند ية 

  ال  الًب275المس فيدين تعدد 

 لجنة البراما
 

براما  ؤو  

 ال لبة

 

  

نشاااء مك ب   كلية الحجاو :  • 

ال  وير الوظيفي ل ريجي               

ية الحجاو  م   ااااااركة        كل

 ااااا و لمساااااعدة ال ريجين 

صي الح ااااااول عل  صرص 

  وظيفية

تّم تشااااااغيف    ااااااؤو  ال لبة:  •

بً   127ت مة         ال  ال بة بيي و ال

  دنانيرل 24009ت

صي  هند اااة  الأ 6تدريب  •

لغاااياااة   الاادا رة الهنااد اااااايااة 

 4تاادريااب  ، كمااا تّم ال  رج

   حديثي ال  رجمهند ين 

من  امهند ااااااً   18تّم تدريب    •

ا ت ااااااااااااا ة  وإارتااااااي

 غال ونيابة المهند ين،   وا 

لباااً    14وتااادرياااب   صي   ا اااا

 حاضناة مجم  الريادة  

 

امعاال  وحااا  الا االااباااة لا ااياااديام        

 مبادراة رالقة 

 عدد المبادراة وعدد المشاركين 

1/6/2016 31/12/2020 

عمادة  ؤو  

 ال لبة 

 الكلياة جمي  

تيوم عماااادة  اااااااؤو  ال لباااة          

باااامعال  عن دعم ورعااااياااة        

المبااادراة ال البيااة ال ي ت اادم  

م                    مج  ل ل البي وا لجسااااااام ا ا

تاألعاااماااال   :الاااماااحااالاااي ماااثاااف   
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ال  وعية دارف الحرم الجامعي     

ورارجه، حمالة ال برع بالدم،      

إياااراة لاادور رعااايااة األ فااال 

ل ير               توإي   رود ا األي اااام، 

صظة اربد لا ااار الفييرة صي محا 

و يرهال حي  تّم دعم ورعاية       

  كثر من م ة مبادرة  

 
  

ل وعااادد 24عااادد المباااادراة ت  

   ا الًب ل822تالمشاركين 

مبادراة  ؤو   

 ال لبة

 

  

صي  المبادراة  قامة عدد من      تّم 

 الجامعة وعل  النحو ا تي:

تدريب         • ية الحجاو :   10كل

 الأ صي حاضاااااناة مجم   

 الريادة عل  ريادة األعمال 

تشااكيف لجنة صي  كلية ال ب:  •

نشاااااا ااة    كليااة  ااب تعن  باا 

ال لباااة وحثهم عل  تياااديم              

  مبادراة رالقة

  ؤو  ال لبة:  •

ل لبااا         ام - ل ياااة  عن   ةعال  

عن  ريس موق   اةنشااااااا   

ناة الورقية عالالجامعة وام  

صي كليااااتهم وعل  بريااادهم  

 الش  ي 

من  ةا ا يبال ال لباة الميدم  -

و نشال    ةال لبة لعمف مبادر

والعماااف عل  منااااقشاااااا هم            

بمح واها ومساااااااعدة ال لبة     

   نجاااح مبااادراتهم دو   م

 تارير 

عال  لل لبة عن النشااا اة   -

م و  نشال تي  ال ارجية عن 
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الرا بين به وتنسااايب ال لبة 

 ةنشاا األ ببالمشاااركة حساا 

  ةالم روح

الح ااااااول عل  عروض مناصسااااااة 

 ومنا بة ل  مين  كن  البي 

 عدد العروض 

1/6/2016 31/12/2020 
عمادة  ؤو  

 ال لبة 

ييوم قساااام ام ااااكا  صي العمادة  

وبااال عاااو  م  المج م  المحلي  

الح ول عل  عروض   جف من

منا اااااابة ل  مين  ااااااكن ال لبة        

عال  رارج الحرم الجامعي وام

صي                       ين  لرا ب ل لباااة ا ل عنهاااا 

 الح ول عل  السكن 

 

 
  

يوجد  كن واحد تديرب الجامعة  

 % 90ونسبة ا  غال صيه 
 

 روابط الموضوعات

  الجامعة تيدم مبالغ قروض ومساعداة ل لب ها •

   اليرموج تفوإ بالمركز األول صي ب ولة الجامعاة األردنية بكرة اليد •

   صريس اليرموج يفوإ بب ولة ا تحاد الرياضي للجامعاة ل ما ي كرة اليدم •

  تكريم صرقة الفنو  الشعبية صي الجامعة •

  تكريم  لبة نموذجية اليرموج الحاصلين عل  مراكز م يدمة صي المسابياة الثياصية •

  من  لبة الجامعة 37 وا ف رريجي الفوج الـ  تكريم •

  اليرموج تشارج صي مل ي  الشعراء األول ل لبة الجامعاة األردنية •

 تعديالة جديدة ل عليماة امجراءاة ال  ديبية بحس ال لبة   •
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 المحـــور: إدارة الجودة

ز بمسحححتوى التعليمية  ورفع مسحححتوى مخرجاتها لتلبية احتياجات المجتمع المحلي  واالهتمام بجودة البحث العلمي في الجامعة  والتمّيز في العملية الهدف االسحححتراتيجي: الوصحححول إلى التميّ 

 الدقة والشفافية في األعمال اإلدارية.

 : االلتزام بتطبيق معايير ضبط وضمان الجودة في الجامعة.1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 االستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ
 مالحظات النسبة المئوية لإلنجاز/ العدد

 الى من

وض  تعليماة و جراءاة واضحة    

تفعيف  للجودة صي الجامعة من رالل   

لجودة              لجودة صي مركز ا قسااااااام ا

 ال دري  وت وير  عضاء هي ة 

  قرار الهيكف ال نظيمي وتعليماة المركز 

1/6/2016 31/12/2016 
 ر ي  الجامعة 

 مجل  العمداء 

تّم  عااادة هيكلاااة وتفعياااف مهاااام  

ماااركاااز الاااجاااودة والااا ااا اااويااار   

 األكاديمي 

 تّم وض  تعليماة للمركز 

 

 

   

تّم  عااادة هيكلاااة وتفعياااف مهاااام  

ماااركاااز الاااجاااودة والااا ااا اااويااار   

تغيير مساااماب  ل  األكاديمي وتّم 

ممركز ا ع مااااد وضاااااااماااا          

الجودةم والمواصية عل   نشاااااااء   

قسم جديد صي المركز با م مقسم 

 ا ع مادم 

صي جلسة مجل  الجامعة الثانية 

  26/1/2017ب اريخ 

 

 

 قرار ال عديف

 

 ال نظيمي الهيكف

 

 

تي                     يم الاااضا ي ي ل  جراءاة ا عزيز   ت

Self Assessment صي الجامعة  

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2020 

نا ب الر ي  

 لشؤو  الجودة 

 عمداء الكلياة 

 ورا اء األقسام 

قاااماات الجااامعااة ب نفيااض ال يييم   •

وصاااس  2016الاااضاتاااي لاااعاااام   

المعاااايير المع مااادة من هي اااة 

جمالي ال يييم   ا ع ماد وكا    

هو ح ااااول جامعة اليرموج  

 عل  المس وى الفضي 

يييم              • تّم  ضااااااااااصاااة نموذج ت

لليياداة األكاديمية للمناصااب 

 

 

معايير ال يييم 

 الضاتي للجامعة

  

نموذج تيييم 

لشا لي المواق  

 الييادية األكاديمية
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ام راصية نا ب عميد، مساعد   

 عميد، ر ي  قسم  كاديمي 

تيييم ألعضااء هي ة  تّم  ضااصة   •

لملق              ل ااادري  من رالل ا ا

 ال دريسي 

لم ي م وض  مؤ ر تيييم ذاتي    •

 للعاملين امداريين والفنيين 

نموذج تيييم 

هي ة عضو 

 تدري 

بناااء قاااعاادة معلوماااة و ح اااااااااء  

 اااااااملة لبراما ضاااااابط وضااااااما  

 الجودة صي الجامعة 

 بناء قاعدة المعلوماة 

1/6/2016 1/6/2017 

 مجل  العمداء 

نا ب الر ي  

 لشؤو  الجودة 

مدير مركز 

 الحا ب 

نشاااااااااء  لي  هناااج تعليماااة م 

قاااعاادة البياااناااة، وييوم مركز    

بالعمف ا ع ماد وضما  الجودة  

عل  تحااادياااد  بيعاااة ونوعياااة    

قباااة                مرا ل لالإماااة  بياااانااااة ا ل ا

مؤ ااااااراة ضااااااما  الجودة صي 

 الجامعة 

 

المراجعة الدورية لل غضية الراجعة          

من رالل اب كار مؤ اااااار للرضااااااا   

راااااص بااااجااااامااااعااااة الااااياااارمااااوج   

 م YUCSIم

  قرار مؤ ر الرضا 

1/6/2016 31/12/2020 

نا ب الر ي  

 لشؤو  الجودة 

 الجودة مدير مركز 

مدير مركز 

 الحا ب 

دا رة الموارد 

 البشرية 

 لم ي م البدء بهضا النشال بعد 

 

 

   

تّم تشااااااكيف لجنة لهضب الغاية وتّم 

بناء  داة لييا  الرضااا الوظيفي 

وبرمج هاااا  لك رونيااًاا ويجر               

العماااف عل  ت بييهاااا لغرض                

 حساأ قيمة المؤ ر 

لجنة مؤ ر 

 الرضا

 
   

 عداد وتجهيز مؤ اار الرضااا  تّم

 ولم ي م   القه بعد 
 مؤ ر الرضا

ضااااااما  جودة امجراءاة امدارية 

من رالل تيديم ال غضية الراجعة عن    

 جمي   داراة الجامعة 

 

1/6/2016 31/12/2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية 

 عمداء الكلياة 

صااااااااااي العااااااااااام الجااااااااااامعي   •

لاااااااااام يكاااااااااان   2014/2015

ليااااة ل يياااايم اليياااااداة آهناااااج 
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ال يياااااايم األكاديميااااااة وكااااااا    را اء األقسام  

 ان باعًيا 

ظام تيييم علمي    ي م ام • عداد لن

لااكااااصاااة  داراة الااجاااامااعاااة       

 بمس وياتها الم  لفة 

 

   

تااااااّم ت ااااااوير نظااااااام تيياااااايم  •

للييااااااداة األكاديمياااااة مااااان   

قبااااف ر ااااي  الجامعااااة وتااااّم  

ت بييااااااااه ل يياااااااايم نااااااااواأ    

الااااار ي  والعماااااداء ضااااامن 

نمااااااوذج ي ضاااااامن معااااااايير 

 ال يييم و وإانها 

ظام تيييم الجهاإ     تّم • ت وير ن

امدار  لاااكااااصاااة الااافااا ااااة     

الوظيفيااة لإلداريين والفنيين 

وبان ظار اع مادب من ر ي      

 الجامعة 

  يوجد مؤ اااااار تغضية راجعة        

 لإلجراءاة امدارية 

تيييم نا ب عميد/ 

مساعد عميد، 

تيييم ر ي  قسم 

  كاديمي 

 

 

تيييم اليياداة 

ام راصية 

 لإلداريين

 

   

: امدارية والمالية     دا رة الرقابة  

تيديم مجموعة تيارير رقابية تّم       

من راللهااا ضاااااابط امجراءاة  

ارياااة واليراراة الم اااالفاااة  دام

و لب ت ااااااويبها وتيديم بعض     

ال وصاااياة ل عديف بعض المواد 

صي ال عليماة الساااااااارية بهدف      

امجاااراءاة ضاااااااااماااا  جاااودة  

 امدارية صي الجامعة 

 

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/نموذج%20تقييم%20نائب%20مساعد%20عميد%20ورئيس%20قسم%20أكاديمي.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/نموذج%20تقييم%20نائب%20مساعد%20عميد%20ورئيس%20قسم%20أكاديمي.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/نموذج%20تقييم%20نائب%20مساعد%20عميد%20ورئيس%20قسم%20أكاديمي.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/نموذج%20تقييم%20نائب%20مساعد%20عميد%20ورئيس%20قسم%20أكاديمي.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/الدوائر/الإشرافية.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/الدوائر/الإشرافية.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/الدوائر/الإشرافية.docx


 

116

 

 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

توصير م اااااااااادر ال علم وقواعاااد             

البياناة العلمية المنا ااااابة بما ي دم 

 البح  العلمي صي الجامعة 

 عدد قواعد البياناة 

1/6/2016 31/12/2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

 مدير المك بة 

مدير مركز 

 الحا ب 

ل 16ا اااااا ركاات الجااامعااة صي ت  

بياااناااة محليااة وعااالميااة قاااعاادة 

ز ل عبر مركز ال ميّ    14منهاااا ت  

صااي الاامااكاا ااباااة وهااي ماا ااوصاارة      

 للباحثين صي الجامعة 

 قواعد البياناة

 

   

 تّم ا   راج بيواعد البياناة: 

1. Clarivate Analytics 

(Thomson Reuters). 

2. Journal Citation 

Report. 

  الفهر  العربي الموحد  3

  مك بة مؤ سة  وهايو  4

نظام مك بة الكونغر    5

 ة األمريكي

من رالل الشاااااابكة   وهي م احة   

 الدارلية للجامعة 

زة  تاايااادياام رااادمااااة ماا ااماايااّ      •

ألعضاااااااااء هي اااة ال ااادري   

وال لبااة من دارااف ورااارج   

الجامعة من رالل ا  اا راج 

باااااانااااااظااااااام الاااااابااااااحاااااا     

  Summonالاااااااماااااااوحاااااااد  

نظاااام        ب  EZوا  ااااااا راج 

Proxy  

تّم عيد ورش عمف بال عاو         •

م  الفهر  العربي الموحااد 

 اااااا  دام  حول الفهر ااااااة با  

  RDAقواعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابط لنظام

EZ Proxy 

 

 

 

 

 

 

تيييم قواعد 

 البياناة

 

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/الردود%20بخصوص%20النواقص/قواعد%20البيانات%20العالمية%20-%20المكتبة.docx
http://ezproxy.yu.edu.jo/menu
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/الدوائر/العلاقات%20الدولية/تقييم%20قواعد%20البيانات.png
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ي م تيييم قواعاااد البياااانااااة ال ي 

بف       تشاااااا رج بهاا الجاامعاة من ِق

 عضاااااء هي ة ال دري  و الأ  

الدرا اااااة العليا من  جف تجديد 

ا  اااااا راج بهاااضب اليواعاااد  و        

ا  بدال بعضها بما ي دم العملية 

 البحثية وال دريسية صي الجامعة 

 

   

ا  اااااا راج بيواعااد بياااناااة    •

، لScopusقاااعاادة تجاادياادة 

وتوقي  اتفااااقياااة ال ااادماااة             

مة ا  اااااا راج      يد قي وتساااااااد

وتفعيف ردمة الوصااااول ال  

المح وى با اااااا  دام عنوا     

                              الاااااااااااجااااااااااااماااااااااااعااااااااااااة   

وتجااادياااد  ،لIP Addressت

ا  اااااا راج بيواعد البياناة      

 ال الية: 

− EBSCO 

− Springer 

− Annual Reviews  

  اليانونية قس ا  −
 

تاااحااة الوصااااااول لمح وى     •

غرض ا  الع            ب يواعاااد  ل ا

الح اااول عل  و وا  ااا فادة

قاااعاادة بياااناااة    14راادماااة 

  لف رة مجانية

ل 18ا اااااا ركت المك بة صي ت •

 قاعدة بياناة عالمية ومحلية 

اع مااااد المجلاااة األردنياااة             •

ياة وامح ااااااااء      للرياضاااااا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قواعد البياناة

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202017-2018/الردود%20من%20المصدر/مراكز/مركز%20التميز%20للخدمات%20المكتبية.docX
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ليارموج         عن ا ال اااااااااادرة 

ضمن قواعد بياناة  كوب   

اع مااااد ، كماااا تّم  العاااالمياااة

المجلاااة األردنياااة للفيزيااااء         

ليارموج         عن ا ال اااااااااادرة 

ضااااااامان قاواعاااد باياااانااااة       

Scopus العالمية  

 

 

 

 

 

 

اع ماد المجلة 

 األردنية للفيزياء

 

بحااا              ل ل  نشااااااااااء مركز ريااااد  

وا  اااااااااااااااااااااااااا شاااااااااااااااااااااااااااراة                       

ل صي Research Consultancyت

 الجامعة 

 نشاء المركز   قرار 

1/6/2016 31/12/2016 
نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

ت جيف هضا النشاااااااال للساااااانة        تّم

الااياااادماااة مجااراء ماازياااد ماان      

الدرا ة ل يا عه م  مهام مركز  

 الملكة رانيا 

 

 

 

 : تعزيز ثقافة الجودة في الجامعة.2الهدف الفرعي

تفعيف دور مساااااعد العميد لشااااؤو  

 الجودة صي جمي  كلياة الجامعة 

 

1/6/2016 31/12/2016 

 ر ي  الجامعة 

 مجل  العمداء 

 عمداء الكلياة 

تّم تفعيف مهام مسااااعد  ضااابط  

لكليااااة وتمّ               لعماااداء ا لجودة   ا

تحديد مهامهم بشااااااكف واضااااااح 

من  ةومحدد وتّم تزويدنا بنسااااا 

 المهام صي كف كلية 

مهام مساعد 

 ضبط الجودة

تشاااااكيف لجا  لضاااااما  الجودة صي  

 الكلياة واألقسام 

 

1/6/2016 31/12/2016 

 عميد الكلية 

 مدير مركز الجودة 

مساعد العميد 

لشؤو  ضبط 

 الجودة 

 ر ي  اليسم 

تشااااكيف لجا  لضاااابط الجودة تّم 

عل  مسااا وى األقساااام والكلياة 

من  ةجميعها وتّم تزويدنا بنساااا 

 تشكيف اللجا  صي كف كلية 

لجنة ضما  

 الجودة

عد         فة لمساااااااا  ع اء دوراة مكث

العمداء لشاااااؤو  الجودة حول ثياصة 

 الجودة الجامعية 

 عدد الدوراة

2016 2020 

نا ب الر ي  

 لشؤو  الجودة 

 مدير مركز الجودة 

تّم تنفيض  اااااالساااااالة من اللياءاة     

لدوراة لمسااااااااعد      العمداء  وا

 لشؤو  الجودة صي هضا العام 

 

http://www.alwakaai.com/post/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-Scopus-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-291762/
http://www.alwakaai.com/post/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-Scopus-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-291762/
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/الكليات/السياحة%20تخ12/مساعد%20العميد.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/الكليات/السياحة%20تخ12/مساعد%20العميد.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/الكليات/السياحة%20تخ12/تنميه%204.pdf
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بلغ عااادد الااادوراة ال ي نفاااضة  

ل ور ااااااة 2بهضا ال  ااااااوص ت

 تدريبية 

 

 

   

ور اااااااة عمف من  : ITكلية   •

قبف مركز الجودة لمساااعد  

العمداء ب  ااوص اح ساااأ  

الاا ااااقاااة ا  اااااااا اايااعاااابااياااة      

 وا ع ماد 

وضاااااامااا    مركز ا ع ماااد •

: تّم عياااد ليااااءين م  الجودة

مسااااااعد  العمداء لشاااااؤو  

 الجودة 

 

 ع ااااء دوراة تااادريبياااة لجمي              

العاااملين صي الجااامعااة حول الجودة 

 و همي ها صي العمف اليومي 

 

 عدد الدوراة 
2016 2020 

نا ب الر ي  

 لشؤو  الجودة 

 مدير مركز الجودة 

 المدير المبا ر 

دوراة صي هاااضا  4تّم  ع ااااء 

المشاااااااركين المجال وكا  عدد    

120  
 

 

   

دوراة صي موضاااااوع   4تّم عيد 

الجودة ألعضاااااء هي ة ال دري   

 217وبلغ عدد المشااااركين صيها

  امشارًك

دوراة صي موضاااااوع   4تّم عيد 

ين            الاجاودة لالاماوظافايان امداريا

والفنيين وبلغ عدد المشاااااااركين   

  امشارًك  227صيها

دوراة الجودة 

 لاكاديميين

 

دوراة الجودة 

 لإلداريين

 

   

تااناافااياااض باارناااامااا تااادرياابااي     تااّم 

لإلداريين صي الجامعة حي  عيد    

رالل الف ااااااااف  ورشل 3لهم ت

ا  ل موظًف122األول ا  فاد منها ت

يً  رالل الف اااااااف  واثن ين، ا دار

ا  ل موظًف60الثاني ا ااا فاد منها ت

  ا دارًي

برناما تدريب 

 امداريين

 

 

برناما الف ف 

 الثاني
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وضاااا  لوحاة  ر ااااادية صي جمي   

لجاااامعاااة تبرإ              لراياااة   كليااااة ا ا

 والر اااااااالة واألهداف واألنشاااااا ة    

 تلجمي  الكلياة واألقسامل 

 عدد اللوحاة ا ر ادية 

2016 2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

 عمداء الكلياة 

 را اء األقسام 

 ر ي  الديوا  

تّم وضاااااا  اللوحااااة صي  رب   

 كلياة 
 

 

   

لوحة ار اااادية  24وضااا   تّم  •

  صي كلياة الجامعة الم  لفة

ي م امعال  عن نشااااااااا اااة    •

عبر                معاااة  لجاااا ليااااة ا وصعاااا

 اااا ااااة راصاااة صي الكلياة    

    تعرض النشا اة والفعالياة

ي م امعال  عن النشاااااااا اة     •

عالا  الاماواقا  املاكا اروناياااة            

 للكلياة 

 

وضاا  لوحاة  ر ااادية باليرأ من  

للجامعة مبراإ المدارف الر يسااااااية 

النشاااااا اة والفعالياة اليومية ال ي 

 ته م بها  دارة الجامعة 

 عدد اللوحاة 

2016 2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية 

 مدير مركز الجودة 

مدير العالقاة 

 العامة 

ي م امعال  عن نشاااااااااا ااااة        

 وصعالياة الجامعة 
 

 
   

عدد اللوحاة ال ي وضعت عل  

 ل 4الجامعة تمدارف 
 

نشااااار الراية والر اااااالة واألهداف 

للجاااامعاااة صي جمي  م بوعااااتهاااا         

 تالورقية واملك رونيةل 

 

2016 2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية 

 مدير مركز الجودة 

مدير العالقاة 

 العامة 

منشوراة   ي م وضعها عل  كاصة

 الجامعة الم  لفة 
 

 

 
    

ي م نشرها عل   ا اة العرض 

نها منشااااااورة     صي كف كلية كما    

لااكاا اارونااياااة   عاالاا  الاامااواقاا  ام  

 للكلياة 

 



 

121

 

 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

عهاااا عل  كااااصاااة             وي م وضااااااا

 منشوراة الجامعة الم  لفة 

 نشاااااااء موق   لك روني راص بكف  

كلياااة، وت وير الموق  املك روني  

للجاااامعاااة ليعك  مظااااهر الجودة   

 صيها 

 لك رونية للكلياة    الق المواق  ام

1/6/2016 1/1/2018 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية 

 مدير مركز الجودة 

 عمداء الكلياة 

لر يساااااااي          تّم ت وير       لموق  ا ا

نشاااااء مواق   لجامعة اليرموج و

جاادياادة لكاااصااة عماااداة وكلياااة  

 ومراكز الجامعة 

ارتف  ت اااااانيق الجااامعااة    

وصاااااااس ت ااااااااااااناااااايااااااق                          

Webmetrics  محليااًاا من

ثامنة عام        بة ال  2014المرت

 ل  المرتباااة الثاااانياااة عاااام  

 28ومن المرتباااة ، 2016

، عربيااًاا    18 ل  المرتباااة       

ير     و غ ل  ت يق     ا ن عاااام   ااااااا

بة الرابعة      2018  ل  المرت

   عربًيا 46محلًيا والمرتبة 

 

ل  اااااانيق الجاامعااة    تّم ال يادم  

 األردنية، ولْم تعلن الن ا ا بعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 icstrewebm

2018 

 

 

   

يً  حساااااااب  االيرموج األول  محل

  Nature Indexت ااااااااناااياااق  

  العالمي

 الاااماااوقااا  كاااماااا تاااّم تاااحاااديااا    

  للجامعة املك روني

  ن يجة ال  نيق

 ز بالعملية التعليمية ومخرجاتها لتلبية حاجات السوق المحلي.: التمّي3الهدف الفرعي

ضما  ا ع ماد األكاديمي المحلي 

 لجمي  ال    اة صي الجامعة 

 اعدد البراما المع مدة محلًي

2016 2020 

نا ب الر ي  

 لشؤو  الجودة 

 الكلية عميد 

يبول صي             ل  21تّم  عاااادة ص ح ا

صي البكالوريو    ات  اااااا اااااااً 

والماجساااااا ير والدك وراب كانت       

 

 

الردود%20من%20المصدر/دوائر/العلاقات%20الدولية/تصنيف%20webmetrics
الردود%20من%20المصدر/دوائر/العلاقات%20الدولية/تصنيف%20webmetrics
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/مواضيع%20جديدة%20للتقرير%20النصف%20سنوي%202018/اليرموك%20الأولى%20محلياً%20حسب%20تصنيف%20Nature%20Index%20العالمي.docx
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موقوصااة من قبااف هي ااة ا ع ماااد  ر ي  اليسم 

 بعد    تّم تسوية  مورها 

ي م العمف عل  ا اااااا يفاء معايير  

ا ع ماد المحلي لل   ااا ااااة  

 المهددة 

 

   

من  ات  اااااا ااااااً  97تّم اع ماد  

، %65بنساااااابااة   150 صااااااااف 

من  صااف  136و صاابحت اآل  

 % 94بنسبة  145

ي م العمف عل  ا اااااا يفاء معايير  

ا عاا اامااااد الاامااحاالااي لاابااااقااي          

 ال    اة 

قرر مجل  هي اااة اع مااااد                •

مؤ ااااااساااااااااة ال عليم العااالي  

وضما  جودتها المواصية عل  

ا ع مااااد ال ااااص لبرنااااما     

البكااالوريو  صي ت  ااااااص 

  الهنااد ااااااااة الماادنيااة وب اااقااة  

 1619ا اااااا يعاااابياااة قاادرهااا   

ا، كما واصس المجل  عل   الًب

ا ع مااااد ال ااااص لبرنااااما     

البكااالوريو  صي ت  ااااااص 

اللغااة ال ركيااة،  ضااااااااصاة  ل   

مواصي ه عل  ا  اااااا مرار صي  

ا ع ماااد ال اااص لبرنااامجي    

البكالوريو  صي ت  ااا اااي  

عااالاااوم األرض والااابااايااا اااة،     

 وامح اء  

 

 

 

 

 

ال    اة 

 اًيالمع مدة محل

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/مركز%20الجودة/نسبة%20التخصصات%20المعتمدة.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/مركز%20الجودة/نسبة%20التخصصات%20المعتمدة.pdf
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اع ماد برنامجي اللغة العبرية     •

ة من قبااف هي ااة   والفااار ااااااياا  

 ا ع ماد ال اص 

الاامااواصااياااة عاالاا  ا عاا اامااااد       •

ال اص ل   اا ااي العالقاة 

العااااماااة وامعال  صي كلياااة    

امعالم، واق  ااااااااااد الماااال      

واألعمال صي كلية ا ق  ااااااد 

 والعلوم امدارية بالجامعة 

تّم اع مااااد كلياااة ال اااب من    •

ل الم ولة  ECFMGجمعية ت 

لمنح رر ااااااة مزاولة المهنة  

الااامااا اااحااادة    صاااي الاااو يااااة   

 مريكية األ

تفعياااف برنااااما مااااجساااااا ير      •

ية العلوم     معلوم البي ةم صي كل

وتااّم الاابااادء بااياابااول الاا االااباااة   

للبرناما منض الف اااااااف األول    

2016/2017   

الاامااواصااياااة الاامااباااد ااياااة عاالاا      •

ا اااا حداث برناما ماجساااا ير   

صي  دارة الموارد البشاارية صي 

لوم               ع ل لياااة ا ق  ااااااااااد وا ك

 امدارية 

ليم   المواصياااة من مجل  ال ع              •

العالي عل  ا اا حداث برناما 

ماجساااااا ير هند ااااااة األنظمة    

املك رونية صي كلية الحجاو  

 .للهند ة ال كنولوجية
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ي م العمف عل  ا  يفاء معايير   •

ا ع ماد المحلي لل    اة  

 المهددة 

 

   

ية   • الحجاو   جمي  براما كل

مع مدة با  ثناء قسم الهند ة 

ال بيااة ويجر  العمااف عل   

 تعب ة  لب ا ع ماد 

 والفنادق كلية السياحةبراما  •

البكالوريو  مع مدة جميعها  

وبراما الماجساا ير ح االت  

عل  ا ع ماد العام وتسااااع   

ل            الاكالاياااة لالاح اااااااول عا

 ا ع ماد ال اص 

صي ح اااااالت جمي  البراما    •

يانو     ية ال برناما واحد    و كل

 صااااااي كاااااالاااااايااااااة اآلثااااااار 

عاالاا   واألنااثااروبااولااوجااياااا     

 ،ا ع ماد ا كاديمي المحلي   

جاامااياا     كااماااا تااّم اعاا اامااااد     

صي كليااة   ال   اااااا اااااااااة 

  امعالم

 

السااير صي  جراءاة الح ااول عل  

عالمي لبعض       ماد األكاديمي ال ا ع 

 ال    اة الم ميزة 

 اعدد البراما المع مدة دولًي

2016 2020 

نا ب الر ي  

 لشؤو  الجودة 

 مدير مركز الجودة 

 عميد الكلية المعني 

 ر ي  اليسم 

ي م العمف م  الوكالة ا مريكية        

لل عاو  الدولي للح ااااااول عل  

 TedQual ا ع مااااد الااادولي 

certification  لبرناما امدارة

 الفندقية صي كلية السياحة 

براما من كلياااة   3تّم ار ياااار   

 الحجاو  للهند اااااة ال كنولوجية

   ABETللح ول عل  اع ماد 
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للا ايااادم            ي ام    ل الابااااة  عاااداد ا

للح ااااول عل  ا ع ماد الدولي 

لااباارامااا كاالااياا ااي تااكاانااولااوجااياااا     

 المعلوماة والعلوم 

 

   

  مساااااا جااداة بهااضا     يوجااد 

 ال  وص 

% من 75تّم  نجاإ ما نسااااااب ه      

ل م ضاااااامنا    TedQualالملق ت

ال يييم الاااضاتي صي المجاااا ة                

 ال الية:

 لEmployersالموظفين ت  1

 لStudentsال لبة ت  2

 لFacultyالكادر ت  3

الاااا اااا ااااة الاااادرا اااااااااايااااة     4

 لCurriculumت

 لManagementدارة تام  5

هناااج مجموعااة من الملفاااة تّم  

   USAIDنجاإها من اليسم والـ 

وبعضاااااااهاااا تحااات المراجعاااة          

  و همها:

    ال  ة ال سوييية للبرناما1

مسااااااودة ك ياااب لل ااادرياااب      2

  الميداني

  ال  ة ال نفيضية للبرناما  3

  برو ور لليسم والكلية  4

  ك يب ضما  الجودة  5

ال  ااة ال نفيااضيااة للماادونااة       6

 العالمية ألرالقياة السياحة 

 

 
   

يار   تّم • ية   3ار  براما من كل

الااحااجااااو  لاالااهااناااد اااااااااة        
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للح اااااول عل  ال كنولوجية 

  ABETا ع مااااد الااادولي   

تنو  كلياااة و، لهاااضب البراما

الااحااجااااو  تاايااادياام  االاااب      

  2018ا ع ماد نهاية 

: تّم والفنادق  كلية السااااااياحة     •

تياااديم ملق ال يييم الاااضاتي               

وذلك  لUNWTOلمنظمة ت 

ل،  USAIDبمساعدة الـااااااا ت 

وتّم الح ااااااول عل  مواصية   

ية        بد  ية م جاب ي م العمف  ، و ي

ا مااريااكااياااة   ماا  الااوكاااالاااة   

لل عاااو  الاادولي للح ااااااول  

 يعاالاا  ا عاا اامااااد الااادولاا      

TedQual certification   

لبرناما امدارة السياحية صي  

 كلية السياحة 

تنساايب برناما  دارة األعمال  •

صي كلية ا ق  ااااااااد والعلوم  

امدارياااة لل يااادم لشااااااهاااادة    

 الجودة البرامجية 

ا ع ماد من  الح ااااااول عل   •

 العاااالمياااة ECFMGهي اااة 

 لكلية ال ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للجودة ال نسيب

 

ل Traineeshipتفعيف ال دريب ت

ال اص لل لبة بال عاو  م  الي اع 

 لبعض الكلياة 

 المساقاة ال دريبية 

2016 2020 

نا ب الر ي  

 لشؤو  الجودة 

 مدير مركز الجودة 

مساعد العميد 

 لشؤو  الجودة 

 ر ي  اليسم 

تّم ترتيااب براما تاادريااب لكااف  

تااياا ضااااااااي    الاااضياان الاا االااباااة    

ت  اااا اااااتهم تدريًبا عملًيا صي 

حة        كليااة الهناد اااااااة والسااااااياا

وتكنولوجيا المعلوماة  والفنادق

 

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202017-2018/الردود%20من%20المصدر/كليات/كلية%20الاقتصاد/مرفق5.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202017-2018/الردود%20من%20المصدر/كليات/كلية%20الاقتصاد/مرفق5.pdf


 

127

 

 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

وال ااب وامعالم بااال عاااو  م  

 مؤ ساة حكومية و هلية 

 

   

يوجد مسااااااااق تدريبي واحد       •

عل  األقف صي البراما ال الية:  

الاااحاااجااااو  لااالاااهاااناااد اااااااااة      

ل كنولوجياااة، السااااااايااااحاااة              ا

تاااكاااناااولاااوجاااياااا   والااافاااناااادق،  

المعلوماة، ال ب، ال اايدلة، 

امعالم، ال ربياااة، وال ربياااة            

 الرياضية 

بشااكف ملحوز إيادة نساابة   تّم  •

ال دريب العملي صي كف براما 

الجامعة لدرجة البكالوريو          

عبر تضمين المساقاة جرعة   

  نمية المهاراة العملية  ل كبر 

عيااد تاادريااب ل لبااة كليااة     تّم  •

الايااااناو  عالاا  الامااحااااكاماااة        

ل اااورية بال عاو  م  مركز  ا

ا وروم و اااااا ي، و ااااااي م         

توقي  مااضكرة م  مركز عادل  

ل ااادرياااب ال لباااة وال وعياااة    

 اليانونية 

تيوم كلياااة اآلداأ ب ااادرياااب     •

ميداني لل لبة بالشااااااراكة م        

مؤ ااااااساااااااة الي اعين العام  

والا ااااص توإارة الا ارباياااة       

وال عليم، ال   يط وال عااااو   

 الدولي، الشؤو  اليرويةل 

تعليماة ال دريب 

ال يد ني 

 الميداني

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/تعليمات%20التدريب%20لطلبة%20الصيدلة.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/تعليمات%20التدريب%20لطلبة%20الصيدلة.pdf
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ياااة امعالم إياااارة  نظمااات كل •

ميااادانياااة  ل  معهاااد امعالم   

األردني ومساااااا شااااااف  الملك  

  المؤ   عبد اهلل

 

   

كلياااة العلوم: ال عااااو  م                •

صي                     ين  لوجي جيو ل نيااااباااة ا

 تدريب بعض ال لبة 

 ّم ذلك  ي: الجميلة  كلية الفنو   •

مااان راااالل الااامسااااااااااقااااة    

ي م تااادرياااب     و، ال  بييياااة         

م  الي اع   بة  بال عاو     لل ا

ال ااااص حساااااااااب الفرص     

  الم احة

تااوصااياار صاارص  : ITكاالااياااة   •

تاادريااب وتشااااااغيااف لل لبااة     

ية    بالكل م  وإارة  الم ميزين 

 ا ت ا ة 

يوجد اتفاقياة      كلية امعالم:   •

تعاااو  م  المؤ ااااااساااااااااة    

امعالمية المحلية بحضااااور 

،  ااابكة  FMت ذاعة  الر ي 

عي         للابااا  امذا الشاااااااماااال 

والاا االاافاازيااونااي، الااجاامااعااياااة     

ي اااة                    ب ل لحمااااياااة ا كياااة  مل ل ا

ي م ال ااادرياااب      و، البحرياااةل    

الميداني م  المؤ ااااااساااااااة     

ذاعاااااااة والااااااوإاراة وام

جامعة  ك سااااااااأ         رارج ال

 المهاراة العملية العامة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية  ذاعة 

FM 

 

  بكة الشمال 

 

 الجمعية الملكية
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: ي م  والفنادق كلية السااااااياحة •

 اعاة مع مدة    9ت  يص  

لل دريب   كف ص اااف درا اااي 

  الميداني

عة             • لة: تّم م اب يد ية ال اااااا كل

أ  تاادريااب مااا تبي  من  ال 

الاادصعااة األول  صي ال اادريااب 

 الم   ص 

اتفاااقياااة م    كليااة ال ربيااة:   •

، الماادار  ل اادريااب ال لبااة   

الااااكاااالاااايااااة  اةماااا ااااا اااابااااو

للمساااااا شاااااافياة ال اصااااااة      

ووإارة ال ااااحة ومديرياة   

ال ربياااة وال عليم ل ااادرياااب              

  ال لبة

توقي  اتفاقية     كلية ال ب: تّم    •

ن يتعاااو  م  مركز الحساااااا 

بة          للساااااار ا  ل دريب ال ل

بة     تّمو، لديهم  الساااااامااح ل ل

الاا ااادرياااب صااي    باااكاالااياااة   الاا

مسااا شااافياة وإارة ال اااحة 

وال اادماااة ال بيااة الملكيااة    

  ربد ال    ي ومس شف  

مساعدة ال لبة لالندماج بالعملية 

ال عليمية من رالل وض  آلية لرص  

  كاديمًيامس وى ال لبة الم عثرين 

 ل At Risk Studentsت

 عدد ال لبة الضين تّم مساعدتهم 

2016 2020 

 عميد الكلية 

مساعد العميد 

 لشؤو  الجودة 

 ر ي  اليسم 

 لم ي م ت بيس البرناما بعد 

 

 

   

ال لباااة المف ااااااولين  بلغ عااادد 

 كال الي:

2014/2015 :647 
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2015/2016 :523 

 2016/2017 :376  

2017/2018 :385 

ا من  لبة ل  الًب20تّم مساعدة ت 

برناااما اللغااة العربيااة للنااا يين 

بً   20بغيرها، وت  ا من ذو  ل  ال

رالل العام  ا ح ياجاة ال اصة 

، 2016/2017الااااجااااامااااعااااي    

ل  الًبا من  لبة    15ت ةمساااااااعد  

برناااما اللغااة العربيااة للنااا يين 

بغيرهااا ومن ذو  ا ح ياااجاااة 

صة ت  ل  الًبا رالل العام 20ال ا

  2017/2018الجامعي 

 

   

تو ااااااي  قاعدة    كلية ال ب:     •

كاديمي وتوإي   ر اااااد األ ام

عضاااااااء   عل  جمي   ةال لب 

  هي ة ال دري  صي الكلية

والعلوم     كلياااة ا ق  ااااااااااد      •

:  نشاااء مركز الدعم امدارية

ل ياااديم رااادمااااة              ال البي 

جهو                     يوا ين  لباااة الاااض ل  ل

صااااااعوبااة صي ال ح اااااايااف    

وتعزيز مهاراة ال واصااااااف 

 لديهم 

 

العمف عل  ت وير ال  ط الدرا ية 

 بما ي دم م  لباة المج م  المحلي 

 

 

2016 2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

 عمداء الكلياة 

 را اء األقسام 

تّم تضاااااامين ال  ط الدرا ااااااية 

مساقاة ت ناول قضايا وتحدياة     

المج م  مثف قضاااااااايا ال  رف    

وامرهاااااأ والااااو اااااااااا اااايااااة    

قاااانو  ال جاااارة      ووا ع ااادال،   

املك رونيااة وجرا م تكنولوجيااا   

 المعلوماة 
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العماف عل  ت وير ملق المسااااااااق  

بشكف دور  بما يضمن ا  مرارية    

 ال عليمية بجودة عالية العملية 

 نسبة انجاإ ملق المساقاة ال دريسية 

2016 2020 

 عميد الكلية 

مساعد العميد 

 لشؤو  الجودة 

 ر ي  اليسم 

ت بيس   وضااااا  اآللياة وجارٍ  تّم

  هضا المفهوم 

 

   

 ا صاااااابح ملق المسااااااااق م  لبً  

لجمي   عضااااااااء هي اة   ا جباارياً  

 ال دري  

نساااااابة امنجاإ مك ملة صي كاصة       

 الكلياة  

 

 

رص  ت اااااانيق الجامعة صي اليواعد   

 ,ARWU)الاااعاااالاااماااياااة ماااثاااف:       

Shanghai,QS,..ectت 

من رالل ا ااااا راج جمي   عضااااااء 

الهي ااة ال اادريساااااايااة صي محركاااة     

المواق  ال ي تعن  بنشاااااار البحااا   

 العلمي، مثف: 

Scopus, Research Gate, 

Academia, Ideas, Google 

Scholar, Thomson 

Reuters. 

 

 ت نيق الجامعة 

2016 2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

 عميد الكلية 

العميد مساعد 

 لشؤو  الجودة

 را اء األقسام 

  تّم   ااراج الجامعة ب  اانيق  1

عل  مسااا وى   Timesالـااااااااا 

تظهر الجامعة صي آ ااااايا، ولم 

هضا ال  اااانيق حي  تّم توصير 

بياااانااااة الجاااامعاااة للساااااان ين  

2013/2014 

تقبااف ال  ااة  2014/2015و

ا  اااااا راتيجيةل ومن الم وق  

   يظهر ت نيق الجامعة صي 

 اليادم العام 

2  QS  ح اااالت الجامعة عل :

بين الجاااامعااااة   29المركز 

عربياااة        ل ، 2015صي عاااام   ا

صاااي الاااعاااام   33والاااماااركاااز 

لحاااالي،      صي   27والمركز     ا

 29، والمركز     2016عاااام 

  2017صي عام 

3  Webmetrics:   ظااااهاااارة

الجاااامعاااة باااال رتياااب الراب   

عل  مساااااا وى الجاااامعااااة    

  األردنية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال  نيق

 

  QSت نيق 
 

 

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/الدوائر/العلاقات%20الدولية/التصنيف
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/الدوائر/العلاقات%20الدولية/التصنيف
https://www.topuniversities.com/university-rankings/arab-region-university-rankings/2019
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تّم ال يدم لل  ااااانيق األردني   4

للجامعاة، وبان ظار ظهور        

 الن ا ا 

تّم ا ااراج الجامعة صي قاعدة   5

ياناة    وتّم توصير رابط   ISIب

ألعضاااااء هي ة ال دري  لي م  

معرصاااة المعاااايير و ريياااة            

الااااا ساااااااااااجاااااياااااف باااااهاااااا       

https://jcr.incites.tho

msonreuters.com 

ا  اااااا راج الزامي لجمي             6

 عضاااااااء هي ة ال دري  صي 

Google Scholar  

 

   

اليرموج األول  محليًا حسب  ▪

  Nature Indexت ااااانيق 

  العالمي

باااحثين    4كليااة الحجاااو :    ▪

  H- Indexمن الكلية لديهم   

  10 كبر من 

: تّم  الجميلاااة       كلياااة الفنو          ▪

اميعااااإ ألعضااااااااااء هي اااة    

ال دري  مدراج  بحاثهم صي   

 المواق  العالمية 

تّم ال عميم عل            : ITكلياااة     ▪

عضااااااااااء هي اااة ال ااادري    

بضاارورة عمف حساااأ عل  

قااااعااادة البياااانااااة الو نياااة   

ال عميم عل  باقي  وكضلك تّم    

  كاديميةمحركاة المواق  األ

ن يجة ال  نيق

 

 

صورة عن 

 ال عميم

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/مواضيع%20جديدة%20للتقرير%20النصف%20سنوي%202018/اليرموك%20الأولى%20محلياً%20حسب%20تصنيف%20Nature%20Index%20العالمي.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/من%20المصدر/التقرير%20النصفي%20لكلية%20تكنلوجيا%20المعلومات/محـــور%20إدارة%20الجودة/3-الهدف%20الفرعي3/6-Yarmouk%20University%20Mail%20-%20تحديد%20الاهتما...pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/من%20المصدر/التقرير%20النصفي%20لكلية%20تكنلوجيا%20المعلومات/محـــور%20إدارة%20الجودة/3-الهدف%20الفرعي3/6-Yarmouk%20University%20Mail%20-%20تحديد%20الاهتما...pdf
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كلية ال يدلة: جمي   عضاء    ▪

هي اااة ال ااادري  صي الكلياااة   

مسجلين صي محركاة البح  

 املك روني العالمية 

ال يدم لل  اااانيق األردني  تّم ▪

للجااامعاااة، وتم  لغااااب من   

قبف هي ة اع ماد مؤ اااسااااة   

عالي  جارٍ   ، ال عليم ال  والعمف 

عل  ال يدم لل  نيق العالمي 

Q.S  

 : ضبط الجودة في اإلجراءات اإلدارية.4الهدف الفرعي

ت وير نظاااام  لك روني لمعاااامالة  

وملفااااة العااااملين والمبعوثين صي        

 الجامعة 

 ت وير وتفعيف النظام ا لك روني 

2016 2018 

دا رة الموارد 

 البشرية 

الحا ب مركز 

 والمعلوماة 

  يوجاااد نظاااام  لك روني              •

مفعاّاف لغااايااة اآل ، والعمااف   

 تّمذلك  ، وبعد  جاٍر عل  ذلك  

لااكاا اارونااي  تاا ااوياار نااظاااام  

لمعااامالة وملفاااة العاااملين 

والمبعوثين صي الجااامعااة من 

راااالل تااا اااويااار الاااناااظاااام     

الاااماااحاااو اااااااااب الااا ااااص     

بالمبعوثين وتحديثه بشااااااكف       

دا م وربط كااااصاااة البياااانااااة 

م  نظام الهي ة ال اصاااة بهم 

يش مف  ، ال دريسية المحو ب

صة الك اب        عل  كا حو ااااااباة 

ال اااادرة عن دا رة الموارد 

البشااارية ت اااهاداة ال برة،   

الك اااب ال نفياااضياااة ليراراة     

اللجااا ، الك ااب الر ااااااميااة    

 لم  لق الجهاة ال ارجيةل 
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 ر اااااافااة مااا ييااارأ من    تّم •

 ا ل ملًف380ت

صهر ااة الملفاة وبلغ عدد  تّم •

تم ت زينها  ال ااااافحاة ال ي 

ل اثنين وتسااااااعين  747 92ت

 صفحةل  747 لفًا و

نظام م كامف يدعم ال لباة         •

لك رونية ضااامن حلية تبد  ام

ل  اليسااااااام     من العااااملين         

المعني وتن هي عناااد ال نفياااض 

العماااف الم لوأ صي ديوا       

الدا رة، ضااامن م ابعة كاملة 

سير العمف الم لوأ  ، حي   ل

راااادمااااة   15  ااااالق  تااااّم

لك رونياااة صعااّاالاااة و ااااااي م     

لك رونية    ضااااااااصة ردماة     

 جديدة مس يبال 

تفعياف نظاام  رقاام الملفااة الموحد      

 صي جمي  الوحداة امدارية 

 تفعيف النظام 

2016 2018 

كاصة وحداة 

 الجامعة 

مركز الحا ب 

 والمعلوماة 

تيوم كااااصاااة وحاااداة الجاااامعاااة  

بااا اااااا  اادام نظااام األر اااااافااة      

يوجااد نظااام  املك رونيااة حياا   

مااوحاااد لاا اارقااياام الاامااعاااامااالة       

 بالجامعة 

 

رص  مسااااا وى الدقة والسااااارعة صي  

ظام إمني محدد       العمف من رالل ن

 منجاإ المعامالة 

 نظام انجاإ المعامالة 

2016 2018 

كاصة وحداة 

 الجامعة 

 

ا ااااا  دام نظام ال لباة وال نفيض 

والم ابعة املك روني، وا   دام 

البريد املك روني بالمرا ااااالة 

وا   دام األر فة واألتم ه  دى   

 ل  الساااااارعة والدقة صي  نجاإ       

 المعامالة   
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 نشاااء نظام الشااكاوى وا ق راحاة  

  لك رونًيا عل  موق  الجامعة 

 تفعيف نظام الشكاو  

2016 2018 
مركز الحا ب 

 والمعلوماة 

  يوجاااد نظاااام  ااااااكااااو     •

واق راحاااة  لك روني صعاّاال  

 لغاية اآل  

انشااااااااااء نااواة لاالاانااظاااام    تااّم •

الم لوأ لهضب الغاية تا اااا ل 

  ف ل اري هفّعالر ي ل ولم ُي

 

 
  :الخاصة بالكشف عن السرقات العلمية  Turnitinبرمجيةا باستخدام اليرموك تبدأ رسمًي

ال اصااة ب حسااين الك ابة وتجنب الساارقاة وا ق با اااة العلمية  Turnitinبرمجية  البدء با اا  دام ،جامعة وبهدف ا رتياء بمساا وى ونوعية النشاار العلمي صيهالا م  ال  ة ا  اا راتيجية لتما ااًي

 Turnitinا عل  رر ة ا   دام برمجية   ح لت الجامعة ر ميً  ، حي  الممنوعة صي األبحاث العلمية، ور ا ف الدك وراب والماجس ير، بامضاصة  ل  مشاري  ت رج ال لبة لمرحلة البكالوريو     

العلمية وال  كد من م ااداقية البحوث العلمية والواجباة واألعمال الفكرية، حي  ي عامف هضا النظام بامضاااصة ال  اللغة  ة ن رنت ل جنب عملياة الساارقة امنظمة عل   اابكالض  يعد من   ااهر األ

 وال ي تّم  عادة صيا  ها   لغة منها العربية للكشق عن المح وياة المنسورة 30نجليزية م   كثر من ام

  :لكترونية الذكيةلخدمات اإلطالق حزمة جديدة من اإ

ل   يط بال عاو  م  كلية تكنولوجيا المعلوماة        حفف   الق حزمة جديدة من ال دماة ا لك رونية الضكية ألعضاااااااء الهي  ين األكاديمية وامدارية وال لبة، ال ي  عدتها دا رة ال نمية وا                    تّم تنظيم 

 ودا رة اليبول وال سجيف، ضمن  عيها ل  وير نظام صن  اليرار الضكي وعلوم الحا وأ ومركز الحا ب والمعلوماة، 
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 العالميةالمحور: 

 المستقبلية.مسيرة الجامعة ورؤيتها الهدف االستراتيجي: تعميق العالقات الخارجية مع الجامعات والمراكز العلمية العالمية وتبادل الخبرات من أجل تحقيق قيم العالمية في 

 : تطوير برامج خدمية للطلبة األجانب المسجلين في برامج الجامعة المختلفة.1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 االستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ
 مالحظات النسبة المئوية لإلنجاز/ العدد

 الى من

 ثياصية  نش ة 

  نش ة رياضية 

  نش ة ترصيهية 

 نش ة وعدد المشاركين عدد األ

 

 

 عمادة  ؤو  ال لبة 2020 2016

تّم تنظيم عااادد من األنشاااااا اااة  

الرياضااية والفنية ال ي تساا هدف 

ال لباااة األجااااناااب من  برإهاااا  

العشاء الشعبي للجالياة وب ولة 

ية وندوتين           ياة الرياضاااااا جال ال

ثياصي ين م  من دى الفكر العربي   

ومؤتمر مس يبف الشباأ العربي   

 برعاية  مو األمير الحسن  

 

 

 عمادة  ؤو  ال لبة  

 68األنش ة الثياصية: عدد 

 38عدد األنش ة الرياضية: 

 15عدد األنش ة ال رصيهية: 

  نش ة 

عمادة  ؤو  

 ال لبة

 

   

 14عدد األنشاااااا ة الثياصية:       •

لكف  ا الًب 42والمشااااااركين 

 نشال   

  اا م  لًفنشاااااااً  18تّم تنظيم  •

 لل لبة األجانب 

ية      تم تنظيم عدة   •  نشاااااا ة صن

   لفة م وثياصية ورياضية

 مركز اللغاة

 

 نش ة  ؤو  

 ال لبة

 2فنشا اة 

 

 نش ة صنية 

 وثياصية ورياضية

تنفياااض مهرجاااا   ااااااانو  ثيااااصي              

اجاا اامااااعااي لااجاامااياا  الااجاااالاايااااة        

بة       Global Dayت له ال ل يدع   ل 

 والمج م  المحلي 

 عدد المهرجاناة 

 عمادة  ؤو  ال لبة 2020 2016

تّم تنفيااض مهرجااا  الجااالياااة صي 

ومهرجاااا  آرر      2015/2016

نفض حي  ُي 2016/2017صي عام 
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ا وبشاااااكف هضا المهرجا   ااااانوًي

 دور   

 قااااماااة ماااعااارض الااا اااراث     •

ية        ياة العرب جال الشااااااعبي لل

واألجنبية حي   ااااااارج صي    

عربية   ةل دول 24المعرض ت

 و جنبية 

 قامة عشااااااء  اااااعبي ل لبة   •

ية          ية واألجنب ياة العرب جال ال

يه   ااااااااركت    ية    26تص جال ل 

عربية و جنبية ب يديم ال بس     

 الشعبي لبلدانهم 

ت  اااايص صاااافحة راصااااة لل لبة 

لجاااامعاااة              األجااااناااب عل  موق  ا

 املك روني 

 

6/2016 12/2016 
 عمادة  ؤو  ال لبة

 مركز الحا ب

  يوجد صااافحة راصاااة لل لبة   

األجااانااب عل  موق  الجااامعااة،  

وي م نشاااااار نشاااااااا اااة ال لباة   

األجانب من رالل رابط  حداث    

ونشاااااااا اااة عل  موق  عمااادة  

  ؤو  ال لبة 

http://dsa.yu.

edu.jo 

لل لباااة        ليااااء ترحيبي وتعريفي               

 بداية الف ف ا ول األجانب 

 عيد اللياء 

2016 2020 
 عمادة  ؤو  ال لبة

 العالقاة الدولية

ي م تنظيم لياء ترحيبي وتعريفي   

م  ال لبااة األجااانااب باادايااة كااف  

 عام درا ي وبشكف دور  

 لياء ترحيبي

اح فال ترصيهي رالل الف ف 

 األول 

 تنظيم ا ح فال 

2016 2020 
 عمادة  ؤو  ال لبة

 العالقاة الدولية

تّم عمف حفف صني وعشااااء ل لبة 

الجااااليااااة وحفاااف صني ل لباااة       

 جنوأ  رق آ يا 

 

    

تّم  قامة عشاااااااء  ااااااعبي ل لبة     

الجااااليااااة العربياااة واألجنبياااة    

يانو  حي         ية ال ناصورة كل حول 

ل جالية عربية 26تّم مشااااااركة ت

 

 

 اح فال ترصيهي

 

 

http://dsa.yu.edu.jo/
http://dsa.yu.edu.jo/
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و جنبية ب يديم ال بس الشااااااعبي     

 لبلدانهم 

    

لملحس الثيااااصي لتنظيم ليااااء  •

العماني م  ال لبة العمانيين     

 الجامعة بر ين االد

عيااد اج ماااعاااة دوريااة م    •

لواصااادين                    ل لباااة ا لي ا ث مم

لل باح  صي  ااااااؤو  ال لبة     

وا  اااااا مااااع  ق راحااااتهم          

 و كواهم 

 

 : تسويق برامج الجامعة محلًيا وعالمًيا وإقليمًيا.2الفرعيالهدف 

تكليق دا رة اليبول وال سجيف 

وعمادة الدرا اة العليا لوض  

ر ة تسوييية لبراما البكالوريو  

والدرا اة العليا، وت ميم 

م وياة تعريفية ببراما الجامعة 

 و براإ مزاياها اميجابية 

 ال  ة ال سوييية 

2016 2020 

دا رة اليبول 

 وال سجيف 

عمادة الدرا اة 

 العليا 

ي م توصير كاااادر من الموظفين            

وتوصير م وياة تعريفية لل لبة    

 صي كف ص ف درا ي 
 

 

   

 3تّم ا  اااا راج المجاني لمدة  •

  KeyStone هور م  موق   

 ل رويا براما الجامعة 

ية    تّم توقي   • فاق تعاو  علمي   ت

م  مؤ ااااااسااااااة اليمة بال ربية 

والثياصة/ الناصاااااارة  ب عاث         

  لبة درا اة عليا 

هناااج العااديااد من الم وياااة     •

والااامااانشااااااااوراة الاااورقاااياااة   

واملك رونية ال اصة ب رويا   

 براما الجامعة 

ارتفعت نساااااابة ال لبة األجانب       

% ماان عااادد الاا االااباااة   09ماان 

 2014/2015امجماااالي عاااام     

 موق 

KeyStone  

 

 

 

 

 

 

 

م وياة 

وبرو وراة 

 ال سويس
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% عاااام 3 10   نساااااااااباااة   لااا

 لاا   وتااغااياارة ، 2016/2017

% عاااااااام 4 9نساااااااااااااباااااااة  

2017/2018  

ال لبة 

 2017الواصدين

 

جامعة صي المعارض         مشااااااااركة ال

 المحلية وامقليمية والدولية  

 عدد المعارض 

2016 2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

دا رة اليبول 

 وال سجيف 

عمادة الدرا اة 

 العليا 

معرض تّم المشاركة بـاا كثر من 

ل سااويس الجامعة عل  المساا وى 

  المحلي وامقليمي 

 

   

تمااّات المشااااااااااركاااة بعااادة         •

معاااارض ل سااااااويس براما  

الجاااامعاااة عل  المساااااا وى      

المحلي وامقليمي تمعرض            

  ربيف، ومعرض دبيل 

ل  • مشااااااااااركاااة صي معرض        ا

ل سااااااويس  الجالياة األردنية    

  الجااامعاااة األردنيااة  براما 

   صي دولة الكويت

 

 ييونة عل  ال اااااافحة ت  اااااايص 

الر يساااااايااة لموق  الجااامعااة لل لبااة  

الجااادد توضااااااح براما الجاااامعاااة   

الااماا اا االاافاااة وتااعاالااياامااااة الااياابااول       

 وال سهيالة والر وم 

 

 

 

 

 

 

2/2016 6/2016 

دا رة اليبول 

 وال سجيف 

عمادة الدرا اة 

 العليا 

 مركز الحا ب 

دا رة العالقاة 

 والمشاري  الدولية 

يف عل  موق      جامعة    تفعيف دل ال

الر يسااااااي تااااب  لااادا رة اليبول  

 وال سجيف 
 

 

 

 
   

ييونة عل  موق   ت  اااايص  تّم

الجامعة/ دا رة اليبول وال سجيف 

تااوضااااااااح باارامااا الااجاااامااعاااة     

وتعليماة اليبول والر وم تحت  

http://admreg

.yu.edu.jo 

 

 

احصائيات/رسومات%20بيانية%20طلبة%20وهيئة%20تدريس2017-2018/الطلبة%20الوافدين%20فصل%20اول%202018.xls
احصائيات/رسومات%20بيانية%20طلبة%20وهيئة%20تدريس2017-2018/الطلبة%20الوافدين%20فصل%20اول%202018.xls
http://admreg.yu.edu.jo/
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مسااااام  تالرا بو  بالدرا اااااةل 

 باللغ ين العربية وامنجليزية 

وكضلك يوجد رابط مشااابه ل لبة  

الاادرا اااااااااة العليااا عل  موق    

عمادة البح  العلمي والدرا اة 

  العليا

https://gradu

atestudies.yu

.edu.jo/ 

 

 بتفعيل العالقات والمشاريع الخارجية.: إنشاء وحدة معنية 3الهدف الفرعي

 والمشاااااري   نشاااااء دا رة العالقاة

الدولية وتشاااااامف قساااااام المشاااااااري  

 وقسم العالقاة الدولية  الدولية

  قرار الهيكف ال نظيمي للدا رة وتفعيلها 

1/6/2016 1/8/2016 
نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية

تااّم  نشااااااااااء دا اارة الااعااالقااااة   

والمشاري  الدولية بموجب قرار 

مجل  الجاااامعاااة صي جلساااااا اااه  

، 21/1/2016الثاااانياااة ب ااااريخ 

 و قرار الهيكف ال نظيمي لها 

 قرار امنشاء

توقي  اتفاقياة جديدة م  مراكز 

 بحثية وجامعاة مرموقة 

 عدد ا تفاقياة 

2016  

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

دا رة العالقاة 

 والمشاري  الدولية

 اتفاقية دولية   12تّم توقي  

 ا تفاقياة

 

   

م   6اتفاااقياااة ت  9توقي   تّم •

جامعاة، ثالث م  مشاااااروع  

Erasmus+ل  

ماااضكاارة تاافااااهاام    15تااوقااياا   •

 وتعاو  م  جامعاة م  لفة 

تّم توقي   اابعة بروتوكو ة     •

م  جااامعاااة تركيااة ضاااااامن  

بروتوكول مو ناااا/ تركياااا،          

بااهااادف الاا ااعااااو  الااعاالاامااي       

واألكاديمي، وتبادل  عضااااااء 

 ااادري  والموظفين         ال هي اااة    

 وال لبة  

عاالاا  تااوقااياا    جااااٍرالااعااماااف   •

فاهم م          ياة ومضكراة ت فاق ات

اتفاقياة 

ومضكراة 

 ال عاو 

 

 

https://graduatestudies.yu.edu.jo/
https://graduatestudies.yu.edu.jo/
https://graduatestudies.yu.edu.jo/
https://graduatestudies.yu.edu.jo/
https://graduatestudies.yu.edu.jo/
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صرنساااااااااا،    /2جاااامعاااة ليو      

 اابانية،  كاديمية  ومؤ ااساااة 

ومؤ ااااااساااااااة كايرو  لل عليم   

مريكاااا،                  مف وح/ ا ل لي ا لعاااا ا

  األلمانية،    Cologneجامعة   

وبروتوكول مو نا م  جامعة    

 كاراكا  ال ركية 

 

   

م   11ت ةاتفااااقيااا 15توقي   •

م  بروتوكول   3جااامعاااة، 

ضاااامن مشااااروع    1مو نا، 

Erasmus+توقي   تّم ، كما ل

تفااااقي       5، وني ت جااادياااد  ني   ا

عل  الف ااااف  مضكراة تفاهم

  2017/2018الثاني 

 14باااحااا  الااا اااعااااو  مااا     •

مؤ ااااااسااااااااة وجهاااة  ررى  

 م  جهة دارلية  3رارجية و

عيااد اج ماااعاااة صي مركز    •

اللغااااة م  الياااا مين عل              

مؤ اااااساااااة اللساااااا  العربي  

بهدف عيد اتفاقية تعاو  م        

باارناااامااا الاالااغاااة الااعااربااياااة    

 للنا يين بغيرها   

مضكراة تعاو  

 وتفاهم

 

مضكراة بح  

 ال عاو 

 

 

 

 ا تفاقياة الجديدة

 

 

عيااد دوراة تاادريبيااة عل  ك ااابااة    

، وكيفية الح ول  الدوليةالمشاري   

 عل  دعم للمشاري  البحثية 

 عدد الورش ال دريبية 

2016 2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

دا رة العالقاة 

 والمشاري  الدولية

دوراة حول هاااضا    3عياااد    تمّ 

الموضااااااوع ألعضاااااااااء هي اااة  

 ال دري  من قبف مركز الجودة 
 

 

  
 

 

عيااد ثالث ور اااااااااة عمااف   تّم

عن كيفية الح ااااول منها   ااثن 

عل  دعم للمشااااااري ، وور اااااة 

 Hopes Seminarعن 

ور ة عمف 

 هوب 
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 : ITكلية  −

صي  حاااد  تشاااااااااارج الكلياااة  •

المشااااااااااري  ال ي يااادعمهاااا   

 لErasmus Plusتا برنام 

 تحت عنوا :

Math & Computing 

Foundations of 

Software Engineering.   

 

مشاركة صي مؤتمر امتحاد    ال •

 األوروبي بعنوا :

"Higher Education 

Cooperation between 

Europe and Jordan" 

"Study in Europe" 

 

حلياة نياش  مشاااااااركة صي ال •

مااا  ماااماااثااالااايااان مااان ثاااالث  

  اريةغجامعاة هن

مشااااااركة عدد من  عضااااااء  •

ية صي       هي ة ال دري  صي الكل

 لياء ال عريق بمشروع:

Development of Health 

Informatics Integrated 

Curricula in Computing 

and Health-Oriented 

Undergraduate Degrees 

(HiCure).   

والمدعوم من امتحاد األوروبي   

                   ضااااااااااااامااااااان بااااااارنااااااااماااااااا   

  لErasmus Plusت

StudyInEuro

ookletpeB

HealthInfor

maticsBookl

et 

نشال الجمعية 

 الكورية
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الجامعة تفوإ بثالثة مشاري     −

    بحثية ضمن برناما هوبز

 

 المشاري  الفا زة 

تحاادياا  جمي  البياااناااة المرتب ااة   

بمؤ ااااااراة العاااالمياااة من حيااا             

الااعااااماالااو  والاا االااباااة والااباارامااا      

والمشااااااااااري  بااااللغ ين العربياااة                 

 نجليزية   وام

 

 

 1/6/2016 1/9/2016 

 دا رة العالقاة

 الدوليةوالمشاري  

 مركز الحا ب

والمشااااااااااري    دا رة العالقااااة     

عداد وتجهيز       ية ب ااااااادد   لدول ا

موق  يبرإ المؤ ااااراة العالمية 

 باللغ ين العربية وامنجليزية 

 

 تبني سياسات وتعليمات تجذب وتشجع تبادل األساتذة  وتشجع المشاركات الخارجية. 4الهدف الفرعي

رص   عداد  عضاء هي ة ال دري  

  ير األردنيين 

 عدد  عضاء هي ة ال دري  المعينين

2016 2020 

 ر ا ة الجامعة 

الموارد دا رة 

 البشرية 

عضاااااو هي ة  17ا ااااا ي اأ  تّم

تااادري  من م ااااااار وتركياااا        

بانيا للعمف صي       وصرنساااااااا و  اااااا

 الجامعة 

 

 

   

بلغ عدد  عضاااااء هي ة ال دري  

من  صاااااااف  32 ير األردنيين 

ل 13، حيااا  تّم تعيين ت       1086

عضاااو هي ة تدري   ير  ردني 

ا، ل عضاااًو32ل  ت ليرتف  العدد 

  %3 1وبنسبة إيادة 
الهي ة ال دريسية 

 ة ير األردني

 

   

من  صااااااف   33ارتف  العدد  ل   

 34صي الف ااااف األول و  1090

صي الف اااااف   1105من  صااااااف 

  2017/2018الثاني 

إيادة عدد مشاااااركة  عضاااااء هي ة  

ال ااادري  المااادعوماااة للمؤتمراة              

 ال ارجية 

عدد  عضاااااء هي ة ال دري  المشاااااركين  

 صي مؤتمراة رارجية 

2016 2020 

 ر ا ة الجامعة 

الموارد دا رة 

 البشرية 

الم  اااااا ااااااااة المالية وعدد     

 المشاركين:

ل 150000: ت2014/2015 •

  ا مشارًك 51دينار و

ل 200000: ت2015/2016 •

  ا مشارًك 99دينار و

ل 177500: ت2016/2017 •

  امشارًك 148دينار و

م   اة ال

والمشاركين صي 

 المؤتمراة
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بلغت قيمة الم  ا ااة المالية   

 2018لاالاامااؤتاامااراة لسااااااااناااة    

 ل دينار  180000ت

هي ة  اءعضاااااا ل 108 ااااااارج ت

تاادري  صي مؤتمراة رااارجيااة 

، و ااااارج رالل الف ااااف األول

ل عضااااااو هي ااة تاادري     114ت

رااااالل الااااف ااااااااااف الااااثااااانااااي    

2017/2018  

  امؤتمًر 13 اركت الجامعة بـااا 

  اورارجًي ادارلًي

 قا مة المشاركين
 

 

 

 

  قا مة المؤتمراة

إيادة مشاركة  لبة الجامعة 

 المغادرين لجامعاة  جنبية 

 عدد ال لبة المشاركين 

2016 2020 

 ر ا ة الجامعة 

دا رة العالقاة 

  والمشاري  الدولية

من  لبة  ال  الًب32ت ار ااااالتّم 

الجااامعااة  ل  جااامعاااة عااالميااة  

لة      بادل الممو ضاااااامن براما ال 

 من جهاة مانحة  جنبية 

 

 

   

من  لبة  ال  الًب32تّم ار ااااال ت

بة            ب   عدد ال ل ًما  الجامعة، عل

ن عن  ريس براما       ي المغاااادر   

الاا ااباااادل الاا ااالبااي صااي عاااام       

 ل  الأ 10كا ت 2014/2015

 

 

   

من  ال  البً  28تّم ار اااااااال ت •

 لباة الجاامعاة الحااصاااااالين     

  +Erasmusعل  منح 

ل  الأ 10 ااااي م ار ااااال ت  •

ية ال ب لل دريب صي        من كل

الو ياة  جامعة م شااجن صي  

    مريكيةالم حدة األ

 

إيادة  عداد ال لبة اليادمين لمركز 

اللغاة وبراما الجامعة لف راة 

 ق يرة 

 عدد ال لبة اليادمين 

2016 2020 

دا رة العالقاة 

 الدولية 

 مركز اللغاة 

 الًبا    30تّم ا اااااا ي اأ حوالي   

 جنبياًاا لاادرا ااااااااة العربيااة لغير  

 النا يين بها 
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 اليبول وال سجيف 

 

   

 ا جنبًي ال  الًب252تّم ا اااا يبال ت 

صااي مااركااز الاالااغااااة وباارامااا     

ف راة                      ل لفاااة  لم   معاااة ا لجاااا ا

 ق يرة 

 

 

   

 ا جنبياًا ا ااالباًا 73تّم ا اااااا يبااال  

كما تّم  ، صي مركز اللغاة  اجديدً  

  ا جنبيااًا ا اااالباااً  18ا اااااا يباااال  

عااالااا  ماااناااح    حااااصااااااااالااايااان    

Erasmus+  ا تااااحاااااد   ماااان

 52ا  ي اأ   تّم، كما األوروبي

ا عل  الف اااااااااف الثااااني  اااالبااًا

صي مركز  والف ااااااف ال اااااايفي 

 الًبا صي الشاااااعب  24و، اللغاة

ل لبة الم  ااا اااة ل  دريساااية ال

  األجانب

 

عضاء هي ة ال دري   إيادة  عداد 

المغادرين لجهاة رارجية 

 ولف راة ق يرة 

 المشاركين عدد  عضاء هي ة ال دري  

2016 2020 

دا رة العالقاة 

 والمشاري  الدولية 

 الكلياة 

ل عضااااااو هي ة 38تّم ار ااااااال ت

تاادري  صي إياااراة رااارجيااة    

ق ااااااايرة لجاااامعااااة  جنبياااة            

وباا اامااوياااف ماان باارامااا تااباااادل   

 منوعة 

 

 

   

ل عضاااو هي اااة  65ار اااال ت تاااّم

تااادري  صاااي إيااااراة رارجياااة  

ق اااااايرة، علًمااااااا باااااا   عاااااادد   

عااان  رياااس باااراما  ينالمغاااادر

ال باااااااااادل ألعضااااااااااء هي اااااااااة  

 2014/2015ال ااااادري  عاااااام  

 ل صيط  2كا  ت

 

 

   

من كلياااة      3عااادد المغاااادرين      

ل 10ار اااااااااال ت تااّم، والااعاالااوم

هي اااة تااادري  صي          عضااااااااااء

 3و، إياراة رارجية ق اااااايرة    
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 عضاااااااء هي ة تدري  من كلية     

IT    صي  ل  جااامعااة كااا اااااا يال

يا     بان بلغ عدد المغادرين    و،   اااااا

 Erasmusمنح +   عن  ريس      

ل  ا تحاد   من جامعة اليرموج   

ل عضااااااو ه يااة  16وروبي تاأل

  موظفين ل3تتدري  و

عضاااااء هي ة ال دري   إيادة  عداد 

اليادمين من جهاة رارجية لف راة    

 ق يرة 

 عدد األعضاء المس ضاصين

2016 2020 

دا رة العالقاة 

 والمشاري  الدولية 

 الكلياة 

ل عضااااااو 21تااااااّم ا  ضاااااااصة ت 

هي ااااة تاااادري  ماااان جامعااااااة    

 جنبياااااة، علًماااااا ب ناااااه لااااام يااااا م 

ا  ضاااااااصة    عضااااااو هي ااااااة   

تاااادري  عاااان  ريااااس بااااراما    

    2014/2015عام  ال بادل

 

 

   

  عضااااء ل 5تّم ا ااا ضااااصة ت   •

هي ااة تاادري  من جااامعاااة   

   جنبية

ا  ضاصة ربراء : تّم ITكلية  •

لحاااا اااااااوأ           ما ا برناااا صي 

ال عليمي تال  ااميمل مال عليم  

العملي للنظريااااة والبراما 

الحااا ااااااوبيااة صي ت ااااااميم     

 ال  بيياة ل جساااايد ال ااااور

المر ياااةم ضااااااامن عرض        

الوكاااالاااة الكورياااة لل عااااو   

برنااااما   KOICAالااادولي 

والميااادم     WFKعي  م  و    

   لجامعة اليرموج

 ل  كلياااة  3عااادد الياااادمين  •

 اآلثار واألنثروبولوجيا 

anBoHungari

oklet 
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 كلية امعالم: •

 ةعضاااااااااء هي ااا دعوة  تّم ✓

تااادريااا  مااان الااا اااارج      

صي مؤتمر      ةللمشااااااااااركااا   

ا اا ضاااصة  كما تّم  ،عالمام

المااادير ال نفياااض  ل  وير        

امعالم ومساااؤول حرياة  

الاا ااعاابااياار صااي ماانااظااماااة         

الر يسااااااياااة،     اليونسااااااكو     

وا اااااا ضاااااااااصااة وصااد من    

سكو  ، وا  ضاصة وصد    اليون

IREX    مذاعاااة ياارمااوج

FM  

إيااااارة ماااان جااااامااااعااااة     ✓

 دورتموند األلمانية   

إياااارة وصاااد السااااااااافاااارة     ✓

األمااارياااكاااياااة ومااادرباااي      

 السو ال ميديا  

تاّم تاناظايام ماؤتامار كالاياااة            •

 ال يدلة األول 

 كلية ال ب:  •

ال نساااااايس م  جااامعاااة     −

 باااادل ا  اااااا فاااادة من  ل

   عضاء هي ة ال دري  

فاقياة تعاو  م          − ناء ات ب

جامعاة ومؤ ااااااساااااااة  

  ة بي

 

 

 

 

 

مؤتمر امعالم 

 ثال الدولي ال
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إياااارة  31تاااّم تاااناااظااايااام   •

ومحاضاااااارة للجامعة من      

 .ال ارج

ين             • م ليااااد لغ عااادد ا من  ب

لااا   ا تاااحااااد األوروباااي  

ل عضاو ه ية  12الجامعة ت

 تدري  

زياراة ال

والمحاضراة 

للجامعة من 

  ارجال

 

 .  وكلية ُعمان لإلدارة والتكنولوجيالكتروني بين اليرموك إربط  •

  . البحرينفي اإلمارات وتنظيمه  الذي تّماليرموك تشارك في اللقاء التعريفي بالجامعات العربية واألجنبية  بهدف الترويج لبرامجها وتخصصاتها األكاديمية في عدة دول •

  اليرموك تناقش أول رسالة ماجستير بإشراف مشترك مع جامعة نورث تكساس األمريكية. •

 .طالق مشروع جيوديسي وجيوماتك نحو تنمية مستدامة في األردنإ •
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 المــــوارد البشريــةالمحــور: 

المسححححححتمريني لتحقيق رؤية الجامعة وأهدافها في يل متغيرات        الهدف االسححححححتراتيجي: تطوير الكادرين األكاديمي واإلداري في الجامعة وتأهيلهما عبر توفير حاجاتهما من التعليم والتدريب              

 البيئة الداخلية والخارجية  إذ إن العنصر البشري هو األساس في التنمية والتطوير.

 : تطوير وتأهيل الكادر األكاديمي في الجامعة.1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 االستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ
 مالحظات النسبة المئوية لإلنجاز/ العدد

 الى من

عيد دوراة تدريبية مكثفة ألعضاء  

هي ة ال دري  من قبف مركز الجودة 

 وال  وير األكاديمي 

 عدد الدوراة ال دريبية 

2016 2020 

 ر ا ة الجامعة 

 مركز الجودة 

 

الااااجااااامااااعااااي   رااااالل الااااعااااام  

عيد  ااااالسااااالة  تّم 2015/2016

من الدوراة المكثفة ألعضاااااااء    

هي ة ال دري  الجدد صي الجامعة  

 بدو  برناما تدريبي 

 

 

 

 

   

تّم وض  برناما تدريبي م كامف  

قدراة  عضااااااااء هي ة      ل  وير 

بارً      يه اع  ا من ال دري  تّم ت بي

باااادايااااة الااااعااااام الااااجااااامااااعااااي   

تااّم عااياااد  ، كااماااا  2016/2017

الدوراة المكثفة  اااااالساااااالة من  

ألعضاااااااء هي ة ال دري  الجدد     

ور ة  35تّم عيد ، وصي الجامعة

عضااااو هي ة  1048وحضاااارها 

 تدري  كال الي: 

ور اااااااة رالل الف اااااااف  15 •

عضو   543األول وحضرها  

 هي ة تدري  

ور اااااااة رالل الف اااااااف  20 •

عضو   505الثاني وحضرها  

 هي ة تدري  

الدوراة 

 ال دريبية

 

 الف ف الثاني
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عيااااااااد دورة تهي ااااااااة   تااااااااّم •

ألعضااااااء هي اااااة ال ااااادري  

صاااي مركاااز ا ع مااااد  الجااادد

 وضاااااااااااااااما  الجااااااااااااااااودة  

وا اااااااااااااا فاد   2017/2018

ا  يضاااااف عضااااًو 27منهااااا 

 لااا  ذلاااك برنااااما الف اااف    

األول للااااادوراة ال دريبياااااة  

وال اااي عيااادها اليسااام حيااا    

ور اااااة  24بلاااااغ عاااااددها ت 

تدريبياااااااةل ا ااااااا فاد منهاااااااا  

ل عضاااااااااااو هي اااااااااااة  491ت

 تدري  صي الجامعة 

يااااااااد دورة تهي ااااااااة  ع تااااااااّم •

ألعضااااااء هي اااااة ال ااااادري  

 26الجاااااادد ا اااااا فاد منهااااااا  

  24ًوا، كماااا تاااّم عياااد   عضااا

ا اااااا فاد ور ااااااة تدريبيااااااة  

ل عضااااو هي ااااة 449منهااااا ت

  تدري 

 الورش ال دريبية

 

 

 

 

 

 

 

ورش الف ف 

 الثاني

 

تكليق عماااداء الكليااااة ب حااادياااد                

الم  رجين  عضااااااء هي ة ال دري  

من  ير الااادول الناااا ياااة بااااللغاااة   

 امنجليزية لال  راج بالدوراة 

 

2016 2020 
 ر ا ة الجامعة 

 عمداء الكلياة

 لم ي م ح ر األعداد الم لوبة 

تّم م ااا بااة الكلياااة لح اااااار    

األعداد الم لوبة ومركز الجودة 

 للبدء بال نفيض 

 

ربط ال رقيااة ودعم البحاا  العلمي   

 بالبحوث الجماعية وال ارجي 

  قرار ال عليماة المعدلة 

2016 2020 

 ر ا ة الجامعة 

 عماداة الكلياة  

عميد البح  

 العلمي 

تعااادياااف تعليمااااة ال رقياااة               تمّ 

ل شاااجي  العمف العلمي الجماعي 

شر العلمي  و ال يدم   من حي  الن

للح اااااول عل  دعم من جهاة  

 رارجية للمشاري  البحثية 

تعليماة ال رقية 

 الجديدة
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عااياااد وتاافااعااياااف ا تاافااااقاايااااة         1

الجاااامعااااة لهاااضا الموجودة م  

 الش   

رص  مواإنة مشاااااركة  عضاااااء   2

هي اااة ال ااادري  صي المؤتمراة 

 ال ارجية  

رص  حجم مواإناااة المؤتمراة       3

الاادوليااة ال ي تعيااد صي جااامعااة   

 اليرموج 

 عدد ا تفاقياة المفعلة 

  

 
2016 2020 

 ر ا ة الجامعة 

 عماداة الكلياة 

تّم مضااااااااعفة م  اااااا ااااااااة   

 المؤتمراة الدولية 

مضااااعفة مواإنة المؤتمراة تّم 

الدارلية وتّم  عادة ترتيبًها بحي   

تعيد كف كلية مؤتمًرا م   ً ا   

 عل  مس وى دولي 

 

 

   

 8بلغ عدد ا تفاقياة المفعلة  •

 اتفاقياة 

تفعياااف وم اااابعاااة تنفياااض               تمّ  •

اتفاقياة تبادل  عضااااء هي ة 

داريين المبرمااة تاادري / ام

والسااااااارية المفعول لل فاعف    

قرانهم من الجاااامعااااة    م  

ا ا ورااارجياًاالمرموقااة دارلياًا

واك سااااااااأ ال براة، وعيد  

 المزيد من ا تفاقياة 

بلغ عدد المساا فيدين من منح  •

Erasmus+    26   عضاااو

هااياا اااة تااادرياا  ومااوظااق      

 دار / صني  

 عداد الحاصلين 

 عل  المنح

 

   

 17بلغ عدد ا تفاقياة الموقعة       

ماااضكراة تفااااهم،  5و، اتفااااقياااة

بلغ عدد المساااااا فيدين من منح    و

Erasmus+    عضااااااو  ل31ت

 /ادارياًا  اهي ااة تاادري  وموظفااً  

  اصنًي

 تّم: واألنثروبولوجيا  كلية اآلثار  

اتاافااااقاايااااة تااعااااو      5تااوقااياا   

ومااضكراة تفاااهم م  جااامعاااة    

ومؤ ااااااساااااااة دولية ت ضاااااامن 

مجااا ة تعاااو   كاااديمي مثااف    

 

المس فيدين من 

 المنح

 

 ا تفاقياة الجديدة

 

 

اتفاقياة كلية 

 اآلثار
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تاادريااب ال لبااة والبحاا  العلمي 

 وتبادل باحثين 

  المحاصظة عل   عضااااااااء هي ة       1

 ال دري  المميزين صي الجامعة 

لا ااا اذ المميز   وضااا  تعليماة 2

 و   اذ الشرف 

تضة الم ميزين صي   3   تكريم األ اااااااا

الاا ااادرياا  والاابااحااا  ورااادماااة     

 ا الجامعة والمج م   نوًي

 2016 2020 
 ر ا ة الجامعة 

 مجل  العمداء 

 تّم  قرار نظام الحواصز  •

تّم وضااااا  مساااااودة تعليماة   •

لا اااااا اااذ الممّيز و  اااااا اااذ   

الشرف صي الجامعة وبحاجة  

ماااجااالااا    لااا   قااارار مااان  

 الجامعة 

ر ياااار         تمّ  • قرار   ااااااا  ا  

 األ اتضة المميزين 

من  عضاء هي ة   2تكريم  تّم •

 ال دري  صي مركز اللغاة 

  ةمكااصا   الاقرار تعليمااة  تّم  •

عضاااااااء  المالية الممنوحة أل   

هي اااة ال ااادري  من حملاااة           

ل   صي         درجاااة ا لوريو   بكاااا

  ال ب

 نظام الحواصز

 

 

 قرار ام حاااا  الكفااااياااة صي اللغاااة   

 العربية للمعينين الجدد 
 2016 2020 

 ر ا ة الجامعة 

 مجل  العمداء 

تّم توقي  اتفاقية م  مؤ ااااااسااااااة    

ال نال العربي ب  وص اع ماد  

 ااااااهادة الكفاءة الدولية صي اللغة 

 العربية 

 

 اتفاقية ال نال  

 

  

 : استقطاب الكفاءات األكاديمية المتميزة.2الهدف الفرعي

يار         هار معايير نوعية صي ار    اااااا

  عضاء هي ة ال دري  

  هار المعايير  اقرار و

6/2016 9/2016 
 ر ا ة الجامعة 

 مجل  العمداء 

100% 

تّم  قرار معايير نوعية  ر يار      

 عضااااااااااء هي اااة ال ااادري  صي 

مجل  الجاااامعاااة صي جلساااااااااة  

ل 43/2016الااااعاااامااااداء رقاااام ت

  8/11/2016ب اريخ 

يار معايير ار 

 عضاء هي ة 

 ال دري 
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الم ضاااامن   اااا   تعديف اليرار 

عضااااااااء تعيين وتحويف تعيين   

محااضاااااارين   ادري  وال الهي اة  

إضااصة  بالم فر ين صي الجامعة، 

بند جديد   اااااا ي اأ  عضاااااااء 

هي ااة تاادري  م ميزين ضاااااامن  

 اااااارول محااددة  ت  يوجااد     

قرار  و معايير  ااااااابية بشاااااا   

  ا   ي األ

  عيينال    

 الجديدة

ا  حداث عالوة ا  ي اأ ألعضاء    

ل            ل ااادري  ا ي اااة ا صي            ه ميزين  م 

ال   ااا ااااة ال ي تح اج الجامعة  

  ليها 

  قرار العالوة 

6/2016 9/2016 
 ر ا ة الجامعة 

 مجل  العمداء 

  يوجاااد ضااارورة صاااي الوقااات   

الااااااراهن   اااااا حداث عااااااالوة  

ا اااااااا ي اأ، وذلااااااااك بساااااااابب 

مكاناااااااة الجامعاااااااة و ااااااامع ها   

ا ممااااا يؤهلهااااا  ا وعالمًيااااعربًياااا

 لاااا  ا اااا ي اأ  عضاااااء هي ااااة 

 م مّيزين تدري  

 

 عاااادة النظر صي نظاااام الحواصز               

 ل عيين  عضاء هي ة ال دري  الجدد 

  قرار نظام الحواصز 

2017 2020 

 

 ر ا ة الجامعة 

 مجل  العمداء 

تّم  قرار نظااام الحواصز الجااديااد  

 ألعضاء هي ة ال دري  

معايير ار يار 

 عضاء هي ة 

 ال دري 

 

تيليف النسبة بين 

ال لبة والهي ة 

 ال دريسية 

توإي  البعثاااة بعاادالااة عل  جمي    

الكلياااة وصس الحاااجااة ومسااااااااعاادة  

سانية صي اب عاث  لب ها     الكلياة امن

 من رالل ا تفاقياة 

 المبعوثين عدد 

2017 2020 
 ر ا ة الجامعة 

 مجل  العمداء 

مبعوًثا جديًدا رالل      24ايفاد   تّم

 2016/2017العاااام الجاااامعي  

، علًما امبعوًث 69 هملي بح عدد 

عااام  المبعوثين الجااددباا   عاادد 

  امبعوًث 14بلغ  2014/2015

 

  عل  والمبعوث

لغاية  ر   بعث هم

31/8/2017 
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بلغ عاادد المبعوثين الااضين عل   

مبعوثااًاا رالل  59ر   بعث هم 

  2017/2018 العام الدرا ي

  عل  والمبعوث

  ر   بعث هم

ال لبااة وضاااااا  ر ااة للبحاا  عن   

األردنيين عل  مياعد الدرا اااااة صي 

الجاااامعااااة المرموقاااة، و ع اااا هم 

  ولوية ا ب عاث 

 عدد المبعوثين  

2016 2020 
 ر ا ة الجامعة 

  كلياة الجامعة

البحاا  عن ال لبااة األردنيين  تّم

عل  ميااااعاااد الااادرا اااااااااة صي       

مريكية والبري انية الجامعاة األ

 الأ  10اب عاث   والكندية وتمّ   

 منهم 

 

 

   

ا ممن هم مبعوًث 12ا  ي اأ   تّم

 عل  مياعد الدرا ة  

تيوم الكلياااة بااال واصااااااااف م    

ال لباااة الاااضين هم عل  ميااااعاااد 

 األجنبية الدرا ة صي الدول 

 

رص  م  اااااا اااااااة المبعوثين صي  

 الدول  الية الكلفة صي المعيشة 

 

6/2016 3/2020 
 ر ا ة الجامعة 

 مجل  العمداء 

تيييم الم  اااا اااااة الحالية    تّم

نها  ب عاث ووجد حسب بلدا  ام 

منا بة صي الوقت الراهن ويمكن  

   عادة النظر بها مس يبال

 

 

   

من  جراء الدرا ااااااة الالإمة  تّم

شرية   لرص  قبف دا رة الموارد الب

م   اة المبعوثين و ر الها   

، ولم  ل  دا رة ر ا اااااة الجامعة

 ي م الرد لحين  عداد ال يرير 

 

 ز.: تطوير الكادر اإلداري المتمّي3الهدف الفرعي

مسح حاجاة الموظفين من قبف    1

 دوا رهم 
 2016 2020 

 ر ا ة الجامعة 

دا رة الموارد 

 البشرية 

مركز الملكة 

 رانيا 

عيد مركز الملكة رانيا عدد من      

الاادوراة للعاااملين صي الجااامعااة 

 نجليزية صي اللغة ام
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عيااد دوراة تاادريبيااة من قبااف     2

يا للعاملين صي      مركز الملكة ران

 الجامعة 

دا رة ال نمية 

 وال   يط 

    

 عااداد ر ااة تاادريبيااة من  تّم •

ية وال   يط      بف دا رة ال نم ق

من قبااف  دارة وتّم  قرارهااا 

، 2017الجاااامعاااة صي آذار  

ال نفيض من قبف دا رة    ولم ي م 

الموارد البشاااااارياااة ومركز   

حياا   اااااا  م    الملكااة رانيااا 

عملياااة ال يييم بعاااد تنفياااض                    

  ال  ة ال دريبية

وضاااااامااا    مركز ا ع ماااد •

 تنفياااض برنااااما        تّم  : الجودة  

تااادرياااباااي لاااإلداريااايااان صااي   

ياااد لهم    الجاااامعاااة حيااا  عُ       

رالل الف ف الثاني   اور  

 ا ل موظًف60ا  فاد منها ت

للدرا اة  مركز الملكة رانيا •

: تّم األردنية وردمة المج م    

ورش،  3براما ت   5تنفياااض     

  لدورتين

: بن  الل مك بااة الحسااااااين  •

صي موصاااااااق       عياااد دورة 

المواد الم بوعة عل  نظاام   

ر ااة عمف متبادل  وو، وام م

لك رونية  ر فة اممهاراة األ

وت بييااااتهاااا بين المك باااة                  

ر ااااااااااافاااااة  وماااااراكاااااز األ 

  صي الجاااامعاااة  والم ااااحقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدواة ال دريبية

 

 

 

 

 براما المركز
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األردناااااياااااة، والاااااماااااركاااااز 

األمااريااكااي لاالااادرا ااااااااااة     

 الشرقية  

وضاااااا    اااااا  لمكاااصاا ة الموظق   

 ا الم مّيز وامعال  عنها  نوًي

 2016 2020 

 ر ا ة الجامعة 

دا رة الموارد 

 البشرية 

ال نمية دا رة 

 وال   يط 

جاااا ااازة  وبااارماااجاااة  تاااّم  قااارار 

مّيز              م  ل لموظق ا ك رونيااًاا        ا ل   

المياادمااة من قبااف دا رة ال نميااة   

 وال   يط، وبان ظار   القها  

 

 

مساااايرة ال  وير ال ي تشااااهدها الجامعة صي م  لق هم الالمحدود، والض    ااااهم بشااااكف صاعف صي دعم  قامت جامعة اليرموج ب كريم رّوادها من العاملين صيها عل  جهودهم ال ي بضلوها وع ا •

 المجا ة 

 مثلة من بروإ   ماء عالمية من  عضاء الهي ة ال دريسية صي الجامعة صي السن ين األريرتين:  •

والض  منحه اياب جاللة السل ا  قابو   ل ا  ُعما  تيديرا   عل  و ام ُعما  المدني من الدرجة الثانية   2015ح ف األ  اذ الدك ور رصعت الفاعور  ر ي  الجامعة صي تشرين الثاني     ▪

 لجهودب ال يبة صي ردمة المنظمة العربية لل نمية و هداصها رالل توليه لمن ب مديرها العام  تتسلم الو امل 

ل من قبف منظمة  لكساااندر صو  همبولدة األلمانية 2016تكانو  الثاني  ةيادما لدى األرد  للثالث  ااانواة الا علمًياع ماد الدك ور هاني الهياجنه من كلية اآلثار واألنثروبولوجيا  ااافيًر ▪

 ت فير مؤ سة همبولدةل 

لدك ور قي  الميداد من قساااااام علم النف  ام      ▪ يار ا ية عضااااااًوا صي     ار  ية ال رب ية الم حدة                           ر ااااااااد  وال ربو  بكل حاأ الهمم صي دولة امماراة العرب     المجل  ا  اااااا شاااااااار  ألصاااااا

 تعضوية مجل  ا  شار ل  

 تّم ار يار السيد محمد ن يراة ممثف جامعة اليرموج صي اتحاد الجامعاة لمكاصحة ال درين  ▪

سية،    +Erasmusعمف الدك ور موصس الع وم صي قسم هند ة الحا وأ كضابط ارتبال ومنسس لالتفاقياة          ▪ امعة كس يال   جوجامعة بناة الرومانية، والموقعة م  جامعة مونوبلير الفرن

 Tempus: MIMI, OSSCOMلمشروعي  اجامعة  رانادا، كما عمف منسًيوجامعة ديس و ام بانية، و مانشا ام بانية، 

 العلمي البح  المميز من صندوق البح   ةح ول ثالثة من  عضاء هي ة ال دري  صي كلية الحجاو  عل  جوا ز عالمية هي: جا زة اليونسكو، جا زة ايني العالمية، جا ز ▪

  عضاء هي ة ال دري  الضين ح لوا عل  براءاة ار راع:  •

  Nitrogen Fixation by Titanium Dioxideحمد ال عاني، كلية العلوم: براءة ار راع بعنوا :  د    ▪
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 Wireless Sensor Network System for Data Collection and a Method ofد  هيثم بني  المه، كلية الحجاو  للهند ة ال كنولوجية: براءة ار راع بعنوا :  ▪

Operation 

 ثلة من بروز أسماء من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة:مأ

  الفاعور األ  اذ الدك ور رصعت جامعة الدول العربية تكرم  ▪

  الكفاصيإيدا  الدك ور األ  اذ جاللة الملك يكرم  ▪

  ا لاوقاف والشؤو  والميد اة ام المية بو الب ف وإيًراأل  اذ الدك ور عبدالناصر  ▪

  ا للمركز الو ني ل  وير المناهاا تنفيضًيالب اينة مديًرربا الدك ورة  ▪

  الشبول تح ف عل  الزمالة الدولية صي حوار األديا الدك ورة   ماء  ▪

  الشوابكة  عضاء صي مجل   مناء جامعة جدارا براهيم و ،ال  اتنةعبدال الس و ،الشرعةاأل  اذ الدك ور محمد  ▪

  عمال برناما دعم امعالم بالمملكة رج بال اهاة يشاالدك ور رلق  ▪

  هليةربد األ ا صي مجل   مناء الن ير عضًواأل  اذ الدك ورة  مف  ▪

  ا كاديمًي امس شاًرالدك ور   امة الغنميين جامعة الكويت تس ضيق  ▪
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 التطــوير اإلداريالمحور: 

لتحقيق رؤيتها من خالل التوسع في الالمركزية وتفويض الصالحيات  واعتماد معايير موضوعية في اختيار المواقع القيادية تعتمد      الهدف االستراتيجي: تطوير الجهاز اإلداري في الجامعة  

 على التنافسية والشفافية والمساءلة.

 : إعادة النظر بهيكلة الوحدات اإلدارية في الجامعة ومراجعتها بشكل دوري.1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 االستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ
 مالحظات النسبة المئوية لإلنجاز/ العدد

 الى من

تشااااااكيااف لجنااة مركزيااة لمراجعااة   

 الهيكف ال نظيمي للجامعة 

عاادد الهياااكااف ال نظيميااة ال ي در اااااا هااا    

 واقرتها اللجنة 
9/2016 12/2016 

 ر ا ة الجامعة 

دا رة الموارد 

 البشرية 

دا رة ال نمية 

 وال   يط 

 تّم تشكيف لجنة للهيكف ال نظيمي 

 لجنة الهيكف

 

 
  

للهيكف  جديدة   تّم تشااااااكيف لجنة     

  ال نظيمي

لجنة الهيكف 

2018 

تشااااااكيااف لجنااة مركزيااة لمراجعااة   

الوصااااااق الوظيفي للمهام امدارية    

 صي الجامعة 

 لوظيفي والعمف به  قرار دليف الوصق ا

12/2016 2/2017 

 ر ا ة الجامعة 

دا رة الموارد 

 البشرية 

دا رة ال نمية 

 وال   يط 

دليف  تّم تشااااااكيف لجنة لمراجعة     

وصااااااق الوظاااا ق لإلداريين         

  صي الجامعة والفنيين
لجنة دليف وصق 

 الوظا ق

 

  

وصااااااق دليااف تّم تيااديم مي رح  

صي  الوظا ق لإلداريين والفنيين 

معاااة      لجاااا مياااة             ا ن ل  من دا رة ا

قبااف وتّم  قرارب من وال   يط، 

 الر ي  ومجل  الجامعة 

دليف وصق 

 الوظا ق الجديد

 

  

تّم اع ماد دليف وصق الوظا ق   

صي الجااامعااة  لإلداريين والفنيين

و قرارب من مجل  الجاااامعاااة           

  10/1/2018اع باًرا من 

  قرار الدليف

 جراء ال نيالة الضاااااارورياااة صي    

الااوحاااداة امدارياااة صااي ضااااااااوء   

 

9/2016 2020 

 ر ا ة الجامعة 

دا رة الموارد 

 البشرية 

جراء لغااايااة لم ي م تنفيااض هااضا ام

 الوصق الوظيفي  بما    ، واآل 
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مااراجااعاااة الااهاايااكاالاااة والااوصاااااااق    

 الوظيفي 

دا رة ال نمية 

 وال   يط 

والهيكااف ال نظيمي من ضاااااامن  

 عمااال دا رة ال نميااة وال   يط 

تّم م ااا بااة  دارة الجااامعااة باا   

ي م ا اااااا شااااااااارة الاادا رة حول  

 ال نيالة الضرورية 

 

  

لغايااااة  26بلااااغ عاااادد ال اااانيالة  

صاااي العاااام   34اآل  ميارناااة باااـ  

وبلااااااغ عااااااددها ، 2016/2017

                  صااااااااااااي الف اااااااااااارة ماااااااااااان  45

1/3 - 31/8/ 2018  

 

 ال نيالةعدد 

 : إعادة النظر بأساليب الحوكمة وتقييم األداء.2الهدف الفرعي

هار    يار        اااااا معايير نوعية صي ار 

 اليياداة امدارية واألكاديمية 

 اقرار وا هار المعايير 

9/2016 3/2017 

 ر ا ة الجامعة 

دا رة الموارد 

 البشرية 

دا رة ال نمية 

 وال   يط 

تّم وضااا  معايير نوعية  ر يار  

لياااف            صي د ييااااداة امدارياااة  ل ا

وصااااااق الوظاااا ق لإلداريين         

ال نمياااة والفنيين من قباااف دا رة 

 وال   يط 

لم ي م وضاااااا  معااايير  ر يااار   

    اليياداة األكاديمية

 

تفويض ال اااااااالحيااااة للعماااداء             

 والمديرين 

 قراراة ال فويض 

2016 2020 

 ر ا ة الجامعة 

دا رة ال نمية 

 وال   يط 

ال اااالحياة المفوضاااة للعمداء  

  اااااااار  ليهااا قااانو  الجااامعاااة  

  األردنية ونظام جامعة اليرموج

فويض ال اااااااالحيااااة             و ت ي ّم 

الموجودة صي الااادلياااف ال نظيمي  

  للمديرين

 

 عاااادة النظر بنمااااذج تيويم  داء              

العاملين ل شاامف معايير حول نوعية 

 ز األداء وال مّي

 

  قرار نماذج ال يييم المعدلة والعمف بها 

 

 

 

2016 2020 

 ر ا ة الجامعة 

دا رة الموارد 

 البشرية 

ت ااااااميم نماذج ل يييم  داء    تّم •

ليااااة          ك ل  ومااادير   عماااداء ا

المراكز والدوا ر امدارية بما 

يااعااكاا  انااجااااإاتااهاام وصااس        

 

نموذج تيييم  داء: 

 العمداء
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دا رة ال نمية 

 وال   يط 

ر  هم ا  اااا راتيجية بحي   

يااكااو  الاا ااجااادياااد لاالااعااماااداء      

ماارتاابااط بااهاااضب    والاامااادياارياان 

 ال يارير 

تّم اع ماد نموذج تيييم األداء   •

للوظااا ق اليياااديااة، وقاااماات    

بدرا ااة و نجاإ  لجنة راصااة

 لبااااقينمااااذج تيااااييم األداء  

، الف ااااة امدارياااة والفنياااة          

 وبان ظار اع مادها 

  نواأ/ مساعد

 العميد

 ر ق األكاديمي

 

 

نموذج تيييم 

الوظا ق 

  راصيةام

ية ووحدة  دارية ر ة             كف كل يدم  ت

  نوية لل  وير  

 ر ط الكلياة والدوا ر ا دارية 

2016 2020 

 ر ا ة الجامعة 

دا رة ال نمية 

 وال   يط 

تّم اع ماد ال  ط ال نفيضية لكاصة       

  الكلياة ومركز اللغاة 

 

   

تيوم كاصة الوحداة امدارية صي      

الجاامعاة ب ياديم ر ط ت ويرية       

كف وحدة  كاديمية       اااااانوية من   

و دارية صي الجامعة م واصية م      

 ال  ة ا   راتيجية للجامعة 

 

تيدم كف كلية ووحدة  دارية تيريًرا        

  اااهر وتيريًرا  ااانوًيا    6دورًيا كف 

  مولًيا 

 تيارير الكلياة والدوا ر 

2016 2020 

 ر ا ة الجامعة 

 الكلياة 

 الدوا ر 

دا رة ال نمية 

 وال   يط 

 تيديم هضب ال يارير دورًيا ي م 

 

 

  

تّم اع مااااد ال ياااارير الااادورياااة    

لوحاااداة الجاااامعاااة الساااااانوياااة   

 ون ق السنوية 

تيوم كاصة وحداة الجامعة ب يديم  

   هر  6تيرير دور  كف 
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 : تعزيز الشفافية والتميز في العمل من خالل المساءلة والحوافز3الهدف الفرعي

وال   يط تيرير ُتعاِاد دا رة ال نميااة 

 األداء السنو  

 

 اع ماد ال يرير السنو   

2016 2020 

 ر ا ة الجامعة 

دا رة ال نمية 

 وال   يط 

تّم اع ماد ال يرير السااانو  للعام  

2015/2016  

تّم اع ماد ال يرير ن ق السنو  

ماااان مااااجاااالاااا     2016/2017

 األمناء 

اع ماد ال يرير 

السنو  

2015/2016 

 

  

تّم اع ماد ال يرير السااانو  للعام   

ماان  2016/2017الااجاااامااعااي   

ويجر  العمااف مجل  األمناااء، 

عل  اع ماااد ال يرير الساااااانو   

2017/2018  

 

ت وير نموذج  لك روني يساااااامح              

ب يييم  داء جمي  اليياااداة امداريااة 

 واألكاديمية صي الجامعة 

 لك روني مع مد نموذج 

2016 2020 

 الجامعة ر ا ة 

دا رة ال نمية 

 وال   يط 

 مركز الحا ب 

ناامااوذج واعاا اامااااد  تااّم تاا ااوياار 

ل          ني  ك رو ل ي                 جم يم  داء  ي ي  

ياداة امدارية    من قبف دا رة   الي

  ال نمية وال   يط 

 

وضاا  تعليماة لحواصز العاملين صي 

الجاااامعاااة صي الوحاااداة امدارياااة   

 واألكاديمية 

 الجامعة  قرار الحواصز للعاملين صي 

6/2016 12/2016 

 ر ا ة الجامعة 

 مركز الجودة 

دا رة الموارد 

 البشرية 

دا رة ال نمية 

 وال   يط 

 

تّم وضاااااا  تعليمااااة حواصز      •

لاكااااديميين تشااااااماااف كااااصاااة  

قامت  عناصاااار ال مّيز، حي  

الجااامعااة حفااف توإي  جوا ز  

 البح  العلمي:

 صضف باح  للكلياة   ةجا ز  1

 العلمية  

جا زة  صضف باح  للكلياة    2

 امنسانية   

جااا زة  صضااااااااف   روحااة     3

 دك وراب للكلياة امنسانية   

جااا زة  صضااااااااف ر ااااااااالااة    4

 ماجس ير للكلياة امنسانية   

 

 

 

 

 

 

 

جوا ز 

 األكاديميين
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جااا زة  صضااااااااف ر ااااااااالااة    5

 ماجس ير للكلياة العلمية 

جاااا زة وبرمجاااة تّم اع مااااد  •

ميّ              م  ل لموظق ا جاااا زة   وز ا

ز صي الوحاااداة    األداء الم ميّ     

عن و ااي م امعال   ،امدارية

 قريًبا  لهما ال يدم

 

جا زة الموظق 

 زّيم ال

 

جا زة الوحدة 

 زةالم مّي

يم الااادور                   ي ي ل  تعااادياااف نموذج ا

بف        ألعضااااااااء هي ة ال دري  من ق

األكاديمي ليساااااامح   مركز ال  وير 

ب زويااادهم بم و ااااااط  دا هم و داء  

 اليسم والكلية والجامعة 

  قرار نموذج ال يييم 

12/2016 3/2017 
 ر ا ة الجامعة 

 مركز الجودة 

لدور      جاإ نموذج ال يييم ا تّم  ن

ألعضااااااااااء هااياا اااة الاا ااادرياا     

 واع مادب 

 ال يييم الدور 

اع ماااااد نمااااوذج تيياااايم   تااااّم  •    

الساااالوج الااااوظيفي لعضااااو   

هي ااااااااااااااااة ال اااااااااااااااادري ،   

والمحاضاااار الم فاااارغ، صااااي 

الجامعااااااااااة، وال  ااااااااااواة 

امجرا يااااااة ل  بيااااااس هااااااضا  

النماااااااوذج، والعماااااااف باااااااه   

لغايااااااااااااااااة: ال رقياااااااااااااااة، 

وال ثبيااااااااااااات، والنياااااااااااااف،  

 وال حويف، وا ب عاث 

تيوم الكليااة بعرض نمااذج     •

لاداء الم مّيز عل  موق                  

 نجاحل الكلية تق ص 

نموذج تيييم 

 السلوج
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 المسؤولية المجتمعيةالمحور: 

 الهدف االستراتيجي: رفع مستوى الشراكة المستدامة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي لضمان وصول رسالة التعليم الجامعي المجتمعي.

 : تعزيز التفاعل بين الجامعة والمجتمع المحلي.1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

اإلنجاز حسب الخطة تاريخ 

 االستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ
 مالحظات النسبة المئوية لإلنجاز/ العدد

 الى من

تشجي   عضاء الهي ة ال دريسية 

مع اء محاضراة  و المشاركة 

 صي ندواة عامة 

عدد المحاضاااراة والندواة والمؤتمراة  

 ال ي نظم ها الجامعة 

2016 2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية  

 عمداء الكلياة 

مدير العالقاة 

 العامة  

 را اء األقسام 

 ندوة ومحاضرة  79تّم تنفيض 

الندواة 

 والمؤتمراة

 

  

 ندوة ومحاضرة   274تّم تنفيض  

  

الندواة 

 1والمؤتمراة ف

الندواة 

 2والمؤتمراة ف

 

  

العالقاااة العااامااة وامعالم:   • 

وعدد ، ندوة ومحاضرة 348

إياااااراة الااااماااادار   لاااا   

 ل 15الجامعة ت

 محاضراة  5كلية العلوم:  •

 محاضراة  IT :5كلية  •

المدر ااة النموذجية: تّم تنفيض   •

نااادوة ومااحااااضاااااااارة    118

 ل الأ المدر ة  اونشاً 

مشاااااااركاة     8كلية ال ربية:    •

قااام بهااا عاادد من  عضااااااااء  

عيد عدد ، والهي ة ال دريسااية

 

الندواة 

 1ف والمؤتمراة

 

 2ندواة ف

 

 
 

  المدر ةنشا اة 

 

 

 

 
 

مشاركاة كلية 

 ال ربية
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من الندواة والمحاضاااااراة 

  العامة

كاااالاااايااااة اآلثااااار  نااااظااااماااات  •

ور اااااا ي واألنثروبولوجياااا 

نااادواة  8عماااف وعيااادة      

  ومحاضراة عامة 

تااّم ا تاافااااق ماا  الاامااجاا ااماا    •

المحلي مع اء محاضااراة  

لم ااادراة و اااااااوء        حول ا

ا ااا عمال األدوية ل لبة كلية 

  ال يدلة 

 

 

 اآلثار محاضراة

دعوة ال براء من المج م  المحلي 

مع اء محاضراة م    ة 

 لل لبة صي الجامعة 

 عدد ال براء المحليين  

 

2016 2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية  

 عمداء الكلياة 

مدير العالقاة 

 العامة  

 را اء األقسام 

تنظيم ندواة ومحاضااااااراة     تّم

   ية عامة  30عامة لحوالي 

  يا ية وثياصية واق  ادية  

 

 
  

صة    تّم  ربيًرا من  87ا اااااا ضاااااااا

الاماجا اما  الاماحالاي مان راالل            

 الندواة والمحاضراة  

 

 

  

للهنااد ااااااااة   كليااة الحجاااو   • 

 : ال كنولوجية

o  عيد محاضاااارة من  ااااركة

مايكرو ااااااوصت لل لبة عن 

مااايكرو ااااااوصاات   ت بيياااة 

 الحديثة 

o  عيد محاضاااارة عن الريادة

من قبف مشااااااروع  اااااامال  

   ارة ل لبة الكلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

ور ة عمف صي 

IT 
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ية   • تنظيم مجموعة  تّم : ITكل

ياءاة  ياة     من الل عال صي والف

  الكلية

: عدد والفنادق كلية الساااياحة •

ل معااا ااااء   2الااالااايااااءاة ت  

محاضااراة م   اا ااة صي  

صاااناعة الضاااياصة لل لبة صي 

 الكلية 

كلية ال اااايدلة: ا اااا ضاااااصة    •

محاضاااااارين ذو  ربرة من 

 ال ناعة الدوا ية  

تّم  ع اء محاضااااراة حول  •

الم دراة و اااوء ا ااا عمال  

 األدوية 

دعوة إمالء كلياااة ال ربياااة:  •

ن مليااااء عااادد من ي اااااااااابي

الاامااحااااضاااااااراة لاالاا االااباااة    

  و عضاء هي ة ال دري  صيها

 باء   ي م دعوة كلية ال ب:     •

محاضاااااراة  ء ال لبةع ام

لمساقاة  ل كف ص ف اية صي بد

  ال بية الم    ة

دعوة عدد من الشااا  اااياة  •

بارإة صي   محاضاااااارة    31ال

 وندوة صي الجامعة 

دعوة ربراء  تّم :كلية اليانو  •

محلي                  ل م  ا مج  ل  صي  من ا

 مااادير المعهاااد اليضااااااااا ي، 

 مفوض حيوق ا نساااااااااا ،     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال براء 

 والزياراة
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ماانااادوأ ماانااظااماااة الااعااماااف    

ماااركاااز عااادل     الااادولاااياااة،   

  للمساعدة اليانونية

قاعدة بياناة للشركاء  نشاء 

المحليين، و ضاصة  عاراتهم عل  

موق  الجامعة املك روني بوصفهم 

 ت ركاء النجاحل 

 عدد قواعد البياناة المنش ة 

1/6/2016 1/6/2017 

 عمداء الكلياة 

مدير مركز 

 الحا ب  

مدير العالقاة 

 العامة 

يجر  العمف عل   نشاااااء قاعدة 

 البياناة 
 

 

  

وضااا  تعليماة مصااادار  لم ي م  

قاعدة بياناة للشاااركاء المحليين 

 عل  مس وى الجامعة 

تّم  نشاااء ثالث قواعد بياناة صي 

الحجاو ، وكلياة تا ق  ااااااد، 

تكنولوجيا المعلوماةل والعمف    و

   جاٍر صي كلية امعالم

 ضااااااااصااة  ااااااعاااراة بعض    تّم

 الشركاء عل  موق  الجامعة  

مشروع المنح 

 ال البية

تسااااامية بعض الياعاة ال دريساااااية  

زة  الم مّيب  ااااااماء مانحي ال دماة       

 للجامعة 

 عدد الياعاة الضكية 

2016 2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

مدير العالقاة 

 العامة 

تّم تجهيز وتنفيااض قاااع ين رالل 

من    2015/2016الاعاااام   ضااااااا

مبااادرة ممعااا نرتيي بجااامع نااام   

وهما: قاعة صالح الشااااواهين صي 

،  واألنثروبولوجياااا كلياااة اآلثاااار

كلية  ومو اااااا   بو حسااااااا  صي  

 اآلداأ 

 

 
   

تّم  نشاااااااء قاعة جديدة صي كلية        

اآلداأ ب موياااف من مجموعاااة           

  امح مول 
 اص  اح الياعة

 

   

عماااف جااااٍر عل  تجهيز                 • ل ا

قااااع ين من قباااف مجموعاااة   

 الل  بو  زالة لاعمال صي   
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كلياااة ا ق  ااااااااااد والعلوم            

 امدارية  

ية عل          • بد  ية الم مت المواص ت

 لباة جديدة ضااامن نف    8

من   المباااادرة من م برعين          

  الي اع ال اص

 : تعزيز أهمية المسؤولية المجتمعية في الجامعة.2الهدف الفرعي

تعااديااف تعليماااة ال رقيااة بحياا  ي م  

ية       تيييم  عضااااااااء الهي ة ال دريساااااا

 حسب دورهم صي ردمة المج م   

 

1/6/2016 1/7/2016 
 ر ي  الجامعة  

 مجل  العمداء 

 قرار تعليمااااة ال رقياااة رقم  تّم

بااا اااارياااخ    2016ل لاااعاااام  11ت

وتضاااااامنت محوًرا  4/9/2016

 راًصا ب دمة المج م  

تعليماة ال رقية 

 الجديدة

ال و اااااا  صي البراما ال دريبية ال ي 

 رانيا ييدمها مركز الملكة 

 عدد البراما الجديدة 

 عدد الم دربين 

 

2016 2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية 

مدير مركز الملكة 

 رانيا 

  البراما ال ي عياادهااا مركز  1

الملكة رانيا لال اااااا شاااااااراة 

باااال عااااو  م  األكااااديميااااة   

 الم عاقد معها 

  ابرنااامجاًا 23: 2014/2015

  ا الًب 575وعدد ال لبة 

ا  برنااامجاًا 13: 2015/2016

  ا الًب 278وعدد ال لبة 

  ابرنااامجاًا 33: 2016/2017

  ا الًب 992وعدد ال لبة 

  البراما ال ي عيادهاا المركز   2

 منفرًدا:

باااارامااااا   8: 2014/2015

  ا الًب 231وعدد ال لبة 

باااارامااااا   8: 2015/2016

  ا الًب 377وعدد ال لبة 

باااارامااااا   8: 2016/2017

  ا الًب 851وعدد ال لبة 

البراما ال دريبية 

 1ف

 

ال دريبية البراما 

 2ف

 

 

 

 يراداة ميارنة ا

مركز الملكة 

 - 2006رانيا 

2017  
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بلغاات عاادد صرص العمااف ال ي    

صرصااااااااة  477رليهااا المركز: 

 عمف 

زادت إيرادات المركز بصحححححورة  

مضححححححطردة حيث بلغت في عام     

2014/2015 :357564 

  وبحححلحححغحححت فحححي عحححام    اديحححنحححارً 

2015/2016 :494741 

  وواصححححلت الزيادة خالل اديناًر

 665551لتبلغ       2016/2017

 .  اديناًر

وبححذلححك يكون المركز قححد حقق    

% 80زيادة في ايراداته بنسبة 

مقحححارنحححة بسححححححنحححة األسحححححححححاس    

2014/2015. 

 

   

 رااالل  نااجااااإاة الاامااركااز     •

 2017/2018الف ف األول  

 كال الي:

عااادد البراما ل ااادماااة           1

وعااادد  11الاامااجاا ااماا :   

  517المشاركين: 

الاادبلوماااة المهنيااة ال ي   2

يعياادهااا المركز منفرًدا:  

براما وعدد المسجلين  5

  143صيها: 

ال ي الاادبلوماااة المهنيااة   3

يعياادهااا م  الشااااااركاااة  

وعدد  26واألكاديمياة:   

  431المشاركين: 

 

 تيرير المركز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5مرصس
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صي  دورة تدريبية 20تّم عيد  •

مركز الملكاااة رانياااا رالل 

الاااااثااااااناااااي     الاااااف اااااااااااف 

2017/2018   

تعديف ال  ط الدرا اااااية ب ضااااامين 

ل اادمااة المج م ،   اعااامااً  امساااااااااقااً 

 وتر يخ مفهوم الموا نة ال الحة 

 

1/6/2016 1/6/2017 

 مجل  العمداء  

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية  

 عمداء الكلياة 

بال عاو  م  جا زة  ابلة الحسن 

 HUM102تّم تضاامين مساااق   

كم  لاااب   ن مااااءالموا ناااة وام

ارااا اااياااار  لاااجااامااايااا   ااالاااباااة     

 البكالوريو  صي الجامعة 

البدء ب دري   تّم

ا من المساق اع باًر

الف ف األول 

2016/2017 

توجيه األبحاث العلمية ور اااااااا ف       

المااااجساااااا ير والااادك وراب بحيااا             

ت ضااامن حلو  لمشاااكالة المج م   

 المحلي 

لام يا ام اتا ااااذ  جاراءاة ماحاااددة باهاااضا          

 ال  وص 

1/6/2016 31/12/2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  األكاديمية  

 عمداء الكلياة 

 عميد البح  العلمي

 را اء األقسام

  األكاديمية

ر ااالة ماجساا ير    62مناقشااة  تّم

 رااااالل الااااعااااام الاااادرا ااااااااااي   

صاااي مااا ااا ااالاااق    2016/2017

عالا       ها ت ال   اااااا ااااااااة   لب

 قضايا ت دم المج م  

ن اج العلمي ألعضااااء كما    ام

الهي ة ال دريسااااااية موجه ل دمة       

المج م  من رالل قضااااااااااياااا           

 قانونية محلية ودولية 

 

 

  

بة  ل  البح        •  تّم توجيه ال ل

عن المشااااااكالة ال ي تواجه 

 كلياااة الفنو         صي   المج م        

  الجميلة

  روحااة  68تّم مناااقشااااااااة   •

دك وراب ور اااالة ماجساااا ير   

  لبها تعالا قضاااااااايا ت دم       

  كلية ال ربية صي المج م 

 قرة لجا  الدرا ااااة العليا  •

وجوأ تييد    كلية اليانو   صي 

ر ااااا ف الماجساااا ير بالهدف 

 

 

 

 

  روحاة 

كلية  ور ا ف

 ال ربية
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المج معي من البح  العلمي  

 اليانوني 

 صي الماجساااااا ير    لبة يوجه   •

ية امعالم  يا    ل   كل اليضاااااااا

 ةوالااا اااارجااايااا   ةالااادارااالااايااا  

لمناقشااااا ها وال روج بحلول 

  مكن ما  ةمنا ب

مسااااااابية علمية  اااااانوية تبحثية  و    

عاةل حول  صضاااااااف الحلول    ار را

للمشكالة ال ي يعاني منها المج م   

 المحلي 

 

1/6/2016 31/12/2020 

 مجل  العمداء  

نا ب الر ي  

، للشؤو  األكاديمية

 را اء األقسام 

ي م       بهاااضا       لم  ت ااااذ  جراءاة  ا

 ال  وص 

 

 

 

 

 تعزيز الموقف المالي للجامعةالمحور: 

المالي واإلداري الكامل الذي يسححححمح بتحقيق   الهدف االسححححتراتيجي: تعزيز الموقف المالي للجامعة لتكون قادرة على أداء ويائفها وأدوارها وفق خططها االسححححتراتيجية  وتحقيق االسححححتقالل 

 واإلبداع في مخرجاتها.التميز 

 : تعزيز الموقف المالي للجامعة وزيادة الموارد الذاتية.1الهدف الفرعي

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 االستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ
 مالحظات النسبة المئوية لإلنجاز/ العدد

 الى من

تفعيف حجم معامالة ا  اا ثمار صي 

درار من صااااندوق ا  اااا ثمار وام 

 البي  والشراء 

 2016 2020 

 ر ا ة الجامعة  

صندوق مجل  

 ا   ثمار 

لغااات موجوداة صااااااانااادوق          ب

  مليو  دينار  39ا   ثمار 

    

 يراداة ا  ثمار مراصس الجامعة 

 تبالدينارل 

2014 :3032768   

باااازيااااادة    3236893: 2015

7 % 
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باااازيااااادة    3568499: 2016

10 % 

 1810802: 5/7/2017لغااايااة 

ومن الم وق  إياااادة اميراداة        

  2017لعام 

ا  اا ثمار الضاتي لواجهاة الجامعة  

ال جارية وعمف  راكاة ا  ثمارية   

 عل  واجهاة الجامعة ال جارية 

 

 2016 2020 

 ر ا ة الجامعة  

صندوق مجل  

 ا   ثمار 

الااااعااااام الااااجااااامااااعااااي    رااااالل 

تّم  عاااداد ر اااة  2015/2016

 ا  ثمارية للجامعة 

 

    

للمن ية ا  ثمار   يوجد م  ط 

الجنوبياااة ويجر  العماااف عل   

معاااة                لجاااا ين ا ب ل الف  حاااف ا

 والبلدية للبدء بالمشروع 

 

تفعيف  نش ة دا رة العالقاة 

ال ارجية نحو إيادة عدد المشاري  

 الدولية 

تّم دعمها من جهاة  عدد المشاااااااري  ال ي 

 مانحة رارجية وقيمة الدعم 

2016 2020 

 ر ا ة الجامعة  

دا رة العالقاة 

 والمشاري  الدولية 

 21الح ول عل  دعم لـاااا  تّم •

جااديااد من   ابحثياًا امشااااااروعااً 

جهاااة مااانحااة رااارجيااة صي    

جامعي     عام ال  2016/2017ال

بلغت قيمة الدعم الماد  صيها        

 1683292مااابااالاااغ وقااادرب     

ل   ، بامضااااااصة  ا ردنًي اديناًر

دعم لم يحادد بعاد لمشااااااروع    

 كلية ال ب 

لض           • لدعم المالي ا يدر قيمة ا ُت

ح اااااالااات علياااه الجاااامعاااة     

للمشاااااااااري  منااض باادء ت بيس   

ال  ة ا  اااا راتيجية صي عام 

 2943984بـاا  2015/2016

ميارنة ب فر دينار صي  اًردينا

حيااا  لم  2014/2015عاااام 

تح ف الجامعة صي تلك السنة   

 

 

 

 

 

 

المشاري  الممولة 

 والمدعومة
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عاالاا     دعاام ماان جااهااااة    

 مانحة  

 

   

 19الح ااول عل  دعم لـاااااااا   تّم

من جهاة  اجديًد ابحثًي امشااروًع

لعاااام            ماااانحاااة راااارجياااة صي ا

بلغااات  2017/2018الجاااامعي 

مشاري   8لـاااا  قيمة الدعم الماد 

  ياااااورو، 213616 ماااااناااااهاااااا 

ديناااًرا للمشاااااااااري   613222و

ل، امشاااااااااروعاااً  11األرااارى ت 

  موإعة كما يلي:

 مشروع واحد كلية العلوم: 

 ثالثة مشاري   كلية الحجاو :

  ربعة مشاري   داأ:كلية اآل

 :تكنولوجيا المعلوماة كلية

 واحد  مشروع

 :والناإحينالالج ين  مركز

 واحد مشروع 

واحد  مشروع كلية ال ب:

 قا مة المشاري  
 

م ا بة جهاة محلية و قليمية 

 لدعم مشاري  الجامعة 

 عدد مي رحاة المشاري  ال ي تّم تيديمها 

 ر ا ة الجامعة  2020 2016

ا ت اااااااال بعدد من الجهاة     تّم

العربياااة صي المغرأ وال ليا               

العربي للح اااااااول عل  دعم            

لمشاااااري  الجامعة الر  اااامالية، 

وتّم الح ااااااول عل  دعم بييمة   

ن ااااااق مليو  دينااار من بنااك    

 الياهرة عّما  

 

 

   

قامت الجامعة ب يديم مي رحاة           

وبناء   ابحثًي امشااااروًع 17 ـاااااااااال

لا  جاهااااة مااااناحاااة       قااادراة 

راااارجياااة تيااادر قيماااة الااادعم          

 

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/من%20المصدر/العلاقات%20الخارجية/قائمة%20باسماء%20المشاريع%20الى%20دئراة%20التنمية%20والتخيخط%20من1-9-2017%201-4-2018.docx


 

179

 

 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 1850000الم لوأ صيها بـااااااااِا 

 دينار 

  رح ع اء المشروع والبدء ب نفيضب  ال وجه نحو ال اقة البديلة 

2017 2020 
 ر ا ة الجامعة  

 الدا رة الهند ية 

تّم ال شاااغيف ال جار  للمشاااروع  

ميجاااا صي المرحلاااة   3وبيااادرة 

األول  والمرحلاااة الثاااانياااة قياااد  

الدرا ااااة، ومن الم وق     يلبي 

% من حااااجاااة 80المشااااااروع 

 الجامعة من ال اقة 

ال ي تّم  المباني

 تشغيلها

 : تفعيل دور الخريجين في دعم برامج وخطط الجامعة التنموية.2الهدف الفرعي

بنااااء قااااعااادة بياااانااااة لل ريجين،   

وال واصااااااااف معهم لاادعم مساااااايرة   

 الجامعة 

عدد ال لبة ال ريجين المسجلين صي قاعدة  

 البياناة 

2017 2020 

عمادة  ؤو  

 ال لبة 

دا رة العالقاة 

 العامة 

 ر ا ة الجامعة 

بلغ عادد ال ريجين المسااااااجلين  

ل 6000صي قااااعااادة البياااانااااة ت

 رريا 

نشااااااء مك ب لإلر ااااااد    اااااي م 

الوظيفي وم ابعة ال ريجين تاب  

ل ااااااناادوق الملااك عبااد اهلل صي   

 عمادة  ؤو  ال لبة 

 

 .واالستشارات والتدريب للمجتمع المحلي واإلقليمي: تفعيل دور مراكز الجامعة في تقديم الخدمات 3الهدف الفرعي

تياااديم دوراة وبراما تااادريبياااة            

 جديدة 

 

عاادد البراما ال اادريبيااة الجاادياادة ال ي تّم   

 تنفيضها 

 

2016 2020 

 ر ا ة الجامعة  

 مركز الملكة رانيا  

 

  البراما ال ي عياادهااا مركز  1

الملكة رانيا لال اااااا شاااااااراة 

األكااااديميااااة  باااال عااااو  م  

 الم عاقد معها 

 ابارنااااماجاااً    23: 2014/2015

  ا الًب 575وعدد ال لبة 

 ابارنااااماجاااً    13: 2015/2016

  ا الًب 278وعدد ال لبة 

 ابارنااااماجاااً    33: 2016/2017

  ا الًب 992وعدد ال لبة 

البراما 

 1ال دريبية

 

 

البراما 

  2ال دريبية
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  البراما ال ي عيادهاا المركز   2

 منفرًدا:

وعاادد ا برام 8: 2014/2015

  ا الًب 231ال لبة 

براما وعاادد  8: 2015/2016

  ا الًب 377ال لبة 

براما وعاادد  8: 2016/2017

  ا الًب 851ال لبة 

بلغاات عاادد صرص العمااف ال ي    

صرصااااااااة  477رليهااا المركز: 

 عمف 

 

   

 رااالل نااجااااإاة الاامااركااز     •

 2017/2018الف ف األول  

 كال الي:

عاادد البراما م  راادمااة    1

وعااادد  11الاامااجاا ااماا :   

 517المشاركين: 

الاادبلوماااة المهنيااة ال ي   2

يعياادهااا المركز منفرًدا:  

براما وعدد المسجلين  5

  143صيها: 

الاادبلوماااة المهنيااة ال ي   3

يعياادهااا م  الشااااااركاااة  

وعدد   26واألكاديمياة:   

 431المشاركين: 

تّم عيد  نيالف ااااف الثا رالل •

 برناما    22

 

  نجاإاة المركز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6مرصس

 عدد ا   شاراة المنفضب وقيم ها   تفعيف براما ا   شاراة
2016 2020 

لجهاة  ةا ااااا شاااااار  13تنفيض  تّم 

  اديناااًر 10232رااارجيااة بييمااة 
 2ا  شاراة ف
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ويعزى ضااااعق المردود المالي 

ل  عدم ال زام  لال ااااا شااااااراة  

عضااااااااء هي ة ال دري      البية   

ب عليماة تيديم ا  اا شاااراة صي 

الاجااااماعاااة حايااا  تا اام ماعااظاام         

     شاراة دو  علم الجامعةام

 
  

ا ااااا شاااااارة جديدة،   14تّم تنفيض  

وبلغ مجموع الدرف المح ااااااف    

  اديناًر 40 3427

مل ص 

 ا   شاراة

والمشاااري  تفعيف براما الدرا اااة 

باااال شاااااااااارج م  كليااااة ومراكز   

 الجامعة األررى 

 

2016 2020 

 ر ا ة الجامعة  

 مركز الملكة رانيا  

  كلياة الجامعة

   يوجد براما لغاية اآل  

 

  تسويس براما مركز ال  ميم

2017 2020 
 ر ا ة الجامعة 

 مركز ال  ميم 

 المركز  ير مفّعف 
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 التحتيـــةالبنيــة المحور: 

 الهدف االستراتيجي: إعادة تأهيل البنية التحتية وصيانة مرافق الجامعة وفق أفضل المعايير الهندسية.

 : مواكبة التطور التكنولوجي في العالم في مجال التدريس الجامعي وتوفير التقنيات والوسائل الحديثة للتدريس. 1الهدف الفرعي 

 مؤشر اإلنجاز األنشطة التنفيذية 

تاريخ اإلنجاز حسب الخطة 

 االستراتيجية
الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ
 مالحظات النسبة المئوية لإلنجاز/ العدد

 الى من

تحدي  الياعاة ال دريسية صي 

الجامعة وتزويدها بال ينياة الحديثة 

 .والو ا ف ال كنولوجية

 عدد الياعاة ال دريسية ال ي تّم تحديثها 

1/7/2016 31/12/2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية

 الكلياة

دا رة ال دماة 

 العامة

امن اج دا رة 

 وال يانة

 الدا رة الهند ية

 دا رة اللواإم

 دا رة الع اءاة

ل 6ل م  براة، وت7تّم تجهيز ت

ل 12قااااعااااة تااادريسااااااياااة، وت   

    امر ًم

 

 

   

 الجامعة    م  براة تزويد تّم  •

بااا جهزة ومعاااداة م برياااة  

 ل 235 450236بييمة ت

تّم تحدي  العديد من الياعاة  •

ال دريسااااية وتزويدها ب لواح 

ال اايانة ذكية بامضاااصة  ل  

 الدا مة للبنية ال ح ية 

 

 

   

تجهيز قااااعاااة تااادري  صي          •

مركز اللغااااة وتزويااادهاااا         

بجهاااإ حااا ااااااوأ وجهاااإ    

عرض ورااادماااة ان رنااات،       

وتحاادياا  ثالث قاااعاااة صي  
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كلياااة الساااااايااااحاااة والفناااادق  

 وقاع ين صي كلية ال ربية 

تزويااد معظم قاااعاااة كليااة     •

الااياااانااو  بااجااهااااإ عاارض     

 لك روني     معلوماة 

 اة صي كليةعقا تحدي  ثالث •

 ين عقا و والفنادق  السااااااياحة  

  كلية ال ربية صي

 نشاء قاعة تدريسية ذكية صي كف 

كلية من كلياة الجامعة تكو  

مزودة بالسبورة املك رونية 

وامن رنت وو ا ف تعلم تفاعلية من 

 .مواإنة الجامعة

 نشااها  عدد الياعاة الضكية ال ي تّم 

1/7/2016 31/12/2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية

 الكلياة

دا رة ال دماة 

 العامة

امن اج دا رة 

 وال يانة

 الدا رة الهند ية

 دا رة اللواإم

 دا رة الع اءاة

نشاااااء قاع ين ذكي ين صي كف   تّم

واألنثروبولوجيا   من كلية اآلثار   

وكليااة اآلداأ ضاااااامن تمبااادرة   

 ممعا نرتييم بجامع نال 

 

 

   

جارٍ    •  3شااااااااء  نعل   العمف 

ضااااااااصية بحي  ي م      قاعاة    

ت  يص قاعاة صي المباني 

 الجديدة 

تّم تجهيز قاعاة الدرا اااااة  •

العليا صي كلية اليانو  ل كو     

 قاعاة تدريسية ذكية 

 

 القاعات الصفية وتزويدها بالوسائل التعليمية والتقنية المناسبة )القاعات القياسية(.: إعادة تأهيل 2الهدف الفرع

 جراء صاااااايااانااة عااامااة للياااعاااة     

 31/12/2020 1/1/2017  ال فية 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية

 الكلياة

صاايانة دورية للياعاة صي نهاية 

ياعاة    ، وكف ص اااااااف   تنظيق ال
% من المباني 25

 كف عام



 

184

 

 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

دا رة ال دماة 

 العامة

امن اج دا رة 

 وال يانة

 الدا رة الهند ية

 دا رة اللواإم

 دا رة الع اءاة

تلم ي م  بشااااااكف دور  ومن ظم   

  نجاإ النسبة الم لوبةل 

    
صاااايانة جمي  الياعاة ال اااافية 

 صي م  لق الكلياة صي الجامعة  
 

باألثاث             ية  عاة ال ااااااف يا يد ال تزو

 والمعداة الالإمة واألجهزة 

 1/1/2017 31/12/2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية

 الكلياة

دا رة ال دماة 

 العامة

امن اج دا رة 

 وال يانة

 الدا رة الهند ية

 دا رة اللواإم

 دا رة الع اءاة

لم ي م تحدي  الياعاة ال اااااافية 

تزوياااد  وتّم   جميعهاااا الياااا ماااة 

ل كلياة 10قاعاة صاااااافية صي ت

اللغااااة بلواإم مك بياااة   ومركز 

و ثااااث مااناااا اااااااااب و جااهاازة      

تلم ي م   لك رونياااة وكهرباااا ياااة 

  نجاإ النسبة الم لوبةل 

% من المباني 25

 كف عام

    

تّم تجهيز قاعة للم العة صي       •

للهنااد ااااااااة   كليااة الحجاااو  

  ال كنولوجية

قاعاة تدريسية   3تّم تحدي   •

  والفنادق صي كلية السياحة

تااّم تاا  ااااااايااص قااااعاا ااياان     •

 ضاااااااصي ين لكلية ال اااااايدلة  

ا بااااألدواة ماااوتاااجاااهااايااازهااا

 الالإمة  

تّم تزويد الياعاة ال اااااافية        •

ثاث رالل         جه من   ما تح ا ب

 ص رة ال يانة الدورية 
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 : إنشاء قاعتين ذكيتين في كل مبنى من موازنة الجامعة.3الهدف الفرعي

تحااادياااد  مااااكن اليااااعااااة الاااضكياااة   

 بال نسيس م  عمداء الكلياة 

 1/1/2017 31/12/2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية

 الكلياة

دا رة ال دماة 

 العامة

امن اج دا رة 

 وال يانة

 الدا رة الهند ية

 دا رة اللواإم

 دا رة الع اءاة

لم ي م تحااديااد  ماااكن الياااعاااة     

ياة      لضكية للكل ب     ا ًما  مبن      عل

 3يحو  كليااة اليااانو  الجااديااد   

بالو ااااااا ف    قاعاة ذكية مجهزة    

  لك رونية الجديدة ام

 

% من 25

 كف عام الياعاة

تجهيز الياااعاااة الااضكيااة باااألثاااث       

واألجهزة والمعداة الالإمة ضاامن 

 مواصفاة معينة 

 1/1/2017 31/12/2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية

 الكلياة

دا رة ال دماة 

 العامة

امن اج دا رة 

 وال يانة

 الدا رة الهند ية

 دا رة اللواإم

 دا رة الع اءاة

 لم ي م تجهيز  ياااة قااااعاااة ذكياااة

  باألثاث واألجهزة

 

% من 25

 كف عام الياعاة

 : تأهيل المرافق الصحية في الجامعة.4الهدف الفرعي

 جراء صاااااايااااناااة عااااماااة للمراصس   

 ال حية 

 عدد المراصس ال حية ال ي تمت صيان ها 

1/1/2017 31/12/2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية

 الكلياة

 الدا رة الهند ية

 دا رة الع اءاة

دا رة امن اج 

 وال يانة

عامة         نة ال يا لم ي م  جراء ال اااااا

الالإماااة للمراصس ال اااااااحياااة           

 بالجامعة 
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 جراء صاااااايااااناااة دورياااة للمراصس  

كف ص اااااااف            ية  ها عد ن ال ااااااحية ب

 درا ي  
 1/1/2017 31/12/2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية

 الكلياة

 الدا رة الهند ية

 دا رة الع اءاة

دا رة امن اج 

 وال يانة

جراء ال اااااايااانااة الاادوريااة      تّم

 لمراصس الجامعة ال حية 

 

 : تأهيل الشوارع  األرصفة  زيادة المساحات الخضراء.5الهدف الفرعي 

  تعبيدهامساحة الشوارع ال ي تّم   عادة تعبيد الشوارع  

1/1/2017 31/12/2017 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية

 الكلياة

 الدا رة الهند ية

 دا رة اللواإم

 دا رة الع اءاة

دا رة امن اج 

 وال يانة

ت هيف     يد تّم  من  2م21635 وتعب

 ااااوارع الجامعة الر يسااااية من  

بنسااااابة  2م62 101673 صاااااف 

20%   

 جراء ال يانة الالإمة لارصفة 

 وامنارة 

 

1/1/2017 31/12/2017 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية

 الكلياة

 الدا رة الهند ية

 دا رة اللواإم

 دا رة الع اءاة

دا رة امن اج 

 وال يانة

مساااااااااحااة األرصاااااافااة ال ي تّم   

من  صاااااااف  2م16954ت هيلها:    

 % 22بنسبة  2م76250

تّم عمف صاايانة منارة الشااوارع 

 وعمف صيانة لارصفة 
 

  إيادة مساحة المنا س ال ضراء  

1/1/2017 31/12/2017 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية

 الكلياة

 الدا رة الهند ية

 دا رة اللواإم

 دا رة الع اءاة

إينة،   اااجرةل 258إراعة ت تّم

ل مااثااماارة،  15ل حاارجااياااة، ت 9ت

   ال رضرواة  ل 1250ت

مركز اللغاااة: اقااامااة نشااااااااال    

 ااالبااي لاازراعاااة الاامااناا ااياااة        

 المحي ة بمركز اللغاة  

إراعة المن ية 

بمركز المحي ة 

  اللغاة

../التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/المراكز/مركز%20اللغات/أدلة%20مركز%20اللغات/دليل%2022.pdf
../التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/المراكز/مركز%20اللغات/أدلة%20مركز%20اللغات/دليل%2022.pdf
../التقرير%20السنوي%202016-2017/من%20المصدر/المراكز/مركز%20اللغات/أدلة%20مركز%20اللغات/دليل%2022.pdf


 

187

 

 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

دا رة امن اج 

 وال يانة

 

   

  ااااااجرةل 527إراعااة ت تّم −

،  جرة إي و ل 135إينة، ت

مااالااافاااوف  حااامااار      ل 400ت

ة لاال  اااااا 500ت، و رضاااااار

 ل نب ة دارلية 64ت، حولية

الاااجااازر وحاااراثاااة األرض   −

 الو  ية 

إراعاااة حااادياااياااة مااابااانااا        −

با  ااااااجاار    ا رتباال/ عماا   

الزيناااة والحوليااااة وتوإي   

إينااة تظاافل دارااف   نباااتاااة 

 المكاتب 

ية ال ب       − إراعة  حواض كل

 ب  جار الزينة والحـــولياة،

  وتــوإي  نباتاة إينة تظفل  

 دارف المكاتب 

 

 : إعادة تأهيل واجهات المباني.6الهدف الفرعي

تنظيق و جراء ال اااااايانة الالإمة      

 للواجهاة ال ارجية للمباني 

 

1/1/2017 31/12/2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية

 الكلياة

 الدا رة الهند ية

 دا رة اللواإم

 دا رة الع اءاة

امن اج دا رة 

 وال يانة

تاانااظاايااق واجااهااااة ماابااناا       تااّم

المدر اااة النموذجية من ال ارج 

 بوا  ة اليضف الرملي 

لم ي م  جراء ال اااااايانة الالإمة     

للواجهااااة ال اااارجياااة لمبااااني   

 الجامعة 

 

 

 

% من المباني 25

 كف عام
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 : تأهيل مبنى الجمنازيوم.7الهدف الفرعي

 جراء ال يانة الالإمة للمبن  من 

 الدارف وال ارج 

 1/1/2017 31/12/2017 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية

 الكلياة

 الدا رة الهند ية

 دا رة اللواإم

 دا رة الع اءاة

دا رة امن اج 

 وال يانة

% مان  عاماااال   50ناجااااإ    تامّ 

ال اااااايااااناااة، وتااا هياااف المبن        

الوحااداة ال ااااااحيااة، ودهااا   و

جاادرا  ال ااااااااالااة من الاادارااف  

 المكيفاة وال ارج، وصيانة 
 

تجهيز المبن  بااااألثااااث واألجهزة  

 والمعداة وامنارة الالإمة  

 1/1/2017 31/12/2020 

نا ب الر ي  

 للشؤو  امدارية

 الكلياة

 الدا رة الهند ية

 دا رة اللواإم

 دا رة الع اءاة

دا رة امن اج 

 وال يانة

عااادة تاا هيااف مبن   بااإبااد  العمااف 

 زال العماااُفماااا يالجمنااااإيوم و

  ًياجار

 

 

 

 

 تحسين خدمات الطعام والشراب.:  8الهدف الفرعي

 عادة تشااااااغيف مياصااااااق الجامعة        

الموقوصة وتحسين مس وى ال دماة   

المياادمااة بااا  اااااا راج م  الي اااع    

 ال اص 

م اعم عاملة بمساااا وى مميز موإعة صي 

 تتيييم رارجيل  الجامعة

 

1/8/2016 31/12/2017 

نا ب الر ي  

 امداريةللشؤو  

 الكلياة

دا رة ال دماة 

 العامة

 دا رة الع اءاة

: يوجاااااااد م عااااااام واحاااااااد    و 

ر يساااااي ل ياااااديم رااااادماة 

ال عاااام والشاااراأ لل لباااة  

والعااااااااااملين وضااااااااايوف  

يوجاااد م ااابخ   والجامعاااة،  

عااااداد ال عااااام مركااااز  م

 والشراأ 

 ب وقياااا ثانًيااااا: قاماااات الجامعااااة 

ل عياااااد ايجاااااار مااااا    23ت

الي اااااع ال اااااص ل يااااديم    

راااااااااااااادماة ال عااااااااااااااام  

والشااااااااااااراأ لل لباااااااااااااة  
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والعاااااملين صااااي الجامعااااة   

 حسب ال الي:

ل مبنااا  2م عااام عااادد ت  -1

كلياااة الحجااااو  ومبنااا   

كلي اااااااااااي ا ق  ااااااااااااد  

والعلاااااااااوم امدارياااااااااة، 

 عالم وام

ل 1مي اااااااااق عااااااااادد ت  -2

 المي ق الشرقي 

ل 20 كشاااااااااج عاااااااادد ت  -3

موإعااااة علاااا  مراصااااس  

 الم  لفة الجامعة 

ثالًثااااااا: الم اااااااعم واألكشاااااااج   

والمي اااااااااق ت ضااااااااا   

للرقابااااااااااااة ال ااااااااااااحية 

 الدارلية وال ارجية 

رابًعاااا: الوجبااااة الميدماااة صاااي    

م عااااام الجامعاااااة جيااااادة  

ونظيفاااااااااة و  اااااااااعارها  

معيولااااة بعااااد  رااااض ر     

ال لباااااااااااة والعااااااااااااملين  

وضااايوف الجامعاااة مااان    

رااااااااااااااالل الميابلاااااااااااااااة  

 الش  ية 
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  نجاإها ولم ترد صي ال  ة ا   راتيجيةش ة تنفيضية تّم  ن
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 كاديمية:المحور األول: استحداث الكليات والبرامج األ

  تاليرارل  ب دا ية والمناها وال دري  تحت مسم  قسم المناها و رق ال دري ال ربية ام دما قسمي •

 لاليرارت  علوم ال بية السريرية صي كلية ال بقسمي العلوم ال بية األ ا ية والا  حداث  •

 لاراليرت  وم ال يد نية والممار ة ال يد نية صي كلية ال يدلةقسمي العلا  حداث  •

 

 :المحور الثاني: البرامج والخطط الدراسية

 Accreditation index وت وير نظام راص  اامي نظام مؤ اار ا ع ماد بناءتّم بجهود ذاتية من قبف صريس من مركز ا ع ماد والجودة ومركز الحا ااب  :تطوير نظام مؤشححر االعتماد •

system  يساعد م  ض  اليرار صي  دارة الجامعة عل  ما يلي لض ا : 

 . صدار تيارير لحظية  ح ساأ ال اقة ا   يعابية لبراما البكالوريو  صي الجامعة ➢

 .تحديد  عداد اليبول لبراما الدرا اة العليا بناًء عل  اح ساأ ال اقة ا   يعابية لبراما البكالوريو  ➢

 . ط ا ب عاث بما ي الءم م  البراما الم روحة صي الجامعة حسب     ا ع ماد صي هي ة اع ماد مؤ ساة ال عليم العاليال   يط لل عييناة األكاديمية ور ➢

 . هام صي تحييس معايير ضما  الجودة صي مؤ ساة ال عليم العاليام ➢

 .لبراما األكاديميةكاديمية بناء عل  ال اقة ا   يعابية لر م ال  ط الم علية با  حداث  و  لغاء البراما األ ➢

 

وضاابط   األكاديمي ااراف جامعة امال ااالمية واللغة العربية صي تركيا، وحسااب ا تفاقية ت ول  و كاديمية با اااج  ااهير للعلوم ام الجامعةتوقي  اتفاقية تعاو  بين  أكاديمية باشححاك شححاهير:  •

صي مجالي الشريعة والدرا اة ام المية، واللغة العربية لدرج ي البكالوريو  والدرا اة العليا وذلك وصس       هير  كاديمية ال ي تيدمها  كاديمية با اج  العملية ال عليمية وجودتها للبراما األ

الهي ة ال دريسية بين الجانبين لغاياة ال دري  والزياراة العلمية بهدف تبادل ال براة والمعارف بما    اليرموج  كما ن ت ا تفاقية عل  تبادل  عضاء  جامعة ال  ط الدرا ية المع مدة صي  

 ي دم العملية ال عليمية صي كال الجانبين، بامضاصة  ل  تبادل ال لبة صي المجا ة ذاة ا ه مام المش رج 

08-56-10-13-12-2016-https://www.yu.edu.jo/old/index.php/yumn/newscenter/885 

  

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/قرارات%20المجالس/دمج%20أقسام%20في%20التربية.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/قرارات%20المجالس/أقسام%20الطب.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/قرارات%20المجالس/مسارات%20الصيدلة.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/قرارات%20المجالس/مسارات%20الصيدلة.pdf
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/قرارات%20المجالس/مسارات%20الصيدلة.pdf
https://www.yu.edu.jo/old/index.php/yumn/newscenter/885-2016-12-13-10-56-08
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 :المحور الخامس: إدارة الجودة

ل عل  مس وى جامعاة الو ن العربي  18األردنية، والمرتبة تل عل  مس وى الجامعاة  2ح لت جامعة اليرموج عل  المرتبة ت  ( العالمي للجامعات:Webmetricsتصنيف ويبومتركس )  •

يييم صي   بانيا عن المجل  العالي للبح    وي در هضا ال  ،2017ثاني الل العالمي للجامعاة وال ي جاءة ضمن ن ا ا  هر كانو     Webmetricsوذلك حسب ت نيق موق  ويبوم رك  ت   

ل وهو تيييم ن ق  Open accessت تحسين وجودة مؤ ساة ال عليم العالي والبح  العلمي عل  امن رنت وتشجي  نشر الميا ة العلمية المحكمة ب ريية الولوج المف وح       ل  العلمي ويهدف

  جامعةل 26000ي جاوإ عددها تعالمية ويشمف ال  نيق جامعاة ،  نو  ي در صي  هر  كانو  الثاني و تّموإ من كف عام

تيرموج  ل  قناة جامعة اليرموج الر مية عل  اليوتيوأ وإوايا م  لفة بامضاصة  ربار الجامعة ، وال ي ت ضمن 24/1/2017ا من ع باًر  YUMN عالميةالق  بكة جامعة اليرموج ام   •

  yumn@yu.edu.jo  ليها عبر الرابط يمكن الوصول ال ي تيوأل 

 .جامعة وهي ة امعالم المر ي والمسموع اتفاقية رر ة الب  امذاعي الممنوحة لإلذاعة بموجب قرار من مجل  الوإراءالصي (F.M) جددة  ذاعة يرموج  •

م بوعة صحفية   بوعية  املة ت در باللغة العربية ول كو  بضلك ترريص جديد ل حاصة اليرموج بحي  ي در عن الجامعة عل  عل  المواصية بيرار من مجل  الوإراء ح لت الجامعة  •

   الم بوعة ال حفية الوحيدة ال ي ت در رارج العاصمة عما 

الجزء  والمعلوماةنجز صريس من دا رة ال نمية وال   يط وكلية تكنولوجيا المعلوماة ومركز الحا ب    :(Intelligent System for Decision Support)النظام الذكي لدعم القرار  •

ييدم  بما ررى، موارد بشاارية ومالية و لبة وبراما  من الم  لفةاملك رونية  الم وصرة صي  نظمة الجامعةالبياناة وعك  ييوم عل  ربط حي  ضكي لدعم اليرار المعلوماة النظام األكبر من 

 حسب المس جداة  قابف لل  وير مس يبالمس مر و   هضا النظام ب، علًما اليرار صي الجامعة ألصحاأالمعلومة الفورية 

ت بيس هضب تّم ل ل  وير وتحدي  ال  ط الدرا ية صي الجامعة  وقد Benchmarkكبراما معيارية ت اجامعة عالمًي 500كاديمية صي جامعاة عالمية مرموقة ضمن  صضف  اع ماد براما تّم  •

  كاديمية الميارنة المعيارية م  كف براما الجامعة األ

 

 المحور السادس: العالمية:

ا ثرية صي المن ية العربية ور ااوصاًاعادة ترميم وصاايانة وت هيف المواق  األم ا قليمًي ااع ماد الجامعة مركًزتّم لترميم وتأهيل التراث الحضححاري في المنطقة:  ااقليمًي ااعتماد الجامعة مركًز •

مين  مريكية وبمشاااركة را اااء جامعاة مرموقة وصي جامعة ييف صي الو ياة الم حدة األ اصي  ااوريا والعراق بناًء عل  توصااية المؤتمر العالمي الثامن لرا اااء الجامعاة الض  عيد مؤررً 

و ااااااط صي هضا المؤتمر الدولي الهام، الض  دعوتها ل مثف العالم العربي والشاااااارق األتّم يرة منظمة اليونسااااااكو  ليد كانت جامعة اليرموج الجامعة العربية الوحيدة ال ي عام ا مم الم حدة ومد

 ر ص لر م  يا اة وتوجهاة عالمية جديدة صي مجال ترميم وت هيف و دارة ال راث الحضار  العالمي 

 http://ujnews2.ju.edu.jo/Lists/News/Disp_FormNewsWatan.aspx?ID=7542  

http://yumn.yu.edu.jo/
http://ujnews2.ju.edu.jo/Lists/News/Disp_FormNewsWatan.aspx?ID=7542
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ار يارها لعضوية المجل  من بين ثالثما ة  تّم ك ور رصعت الفاعور ، حي  الداأل  اذ ا صي المجل  ال نفيض   تحاد جامعاة العالم ام المي ممثلة بر يسها  جامعة اليرموج عضوً  ان  اأتّم  •

   المي ضاء المجل  ال نفيض   تحاد جامعاة العالم امقرار ان  اأ  ع    اوعالمًي اوعربًي او نًي انجاًإ ، وهضا يعد 2019-2017جامعة   المية للف رة 

جامعة ومجموعة تعليمية منشااااء صرع لجامعة اليرموج صي مدينة دبي وت ول  الشاااركة امماراتية تجهيز وتوصير  اليجر  اآل  امعداد وال حضاااير لوضااا  ال ااايغة النها ية  تفاقية بين  دبي: •

 حًيا هضا الفرع وت ول  جامعة اليرموج  رح البراما األكاديمية وام راف األكاديمي ميابف نسبة م وية من ر وم ال لبة  ي م ا تفاق عليها   البن  ال ح ية والمراصس الالإمة منشاء

ويجر  العمف عل   نشااء  كاديمية ت  ص صي   John Hopkinsماراتية وتعاو   كاديمي م  جامعة  مريكية  ومجموعة ا ا ثمارية  جامعة اليجر  اآل  امعداد وال حضاير ل وقي  اتفاقية بين   •

  م   بال عاوجامعة الوت ول   ت اااا ة الفضاااا ية صي جامعة اليرموج حيت ت ول  المجموعة ا  ااا ثمارية تيديم البن  ال ح ية والمراصس وال جهيزاة الالإمة منشااااء الكلية علوم الفضااااء وام

 ام راف األكاديمي عل  البراما األكاديمية الم روحة صي هضب الكلية   John Hopkinsجامعة 

المال واألعمال صي العاصمة عّما  حي  ت ول  الكلية تيديم براما نوعية صي   ت  ص  يًضا لعيد  راكة بين جامعة اليرموج ومجموعة  الل  بو  زالة منشاء كلية صي     ال حضيراة تجر   •

  ة المال واألعمال والمحا بة الدولية  ير م وصرة صي الجامعاة األردنية ويح اجها السوق المحلي والدولي مجا

 

 :المحور الحادي عشر: البنية التحتية

تراج  كبير صي مس وى البنية ال ح ية والمراصس ال دمية والياعاة ال دريسية صي الجامعة صي السنواة الماضية، لضا كا  من بين  ق          نه ح ف من المؤ ق اليول  نرتقي بجامعتنا":  امبادرة "مًع

 الهدف صيد قامت الجامعة بامجراءاة ال الية: لس والهيبة للجامعة عبر برناما  موح ل  وير البنية ال ح ية صي الجامعة ول  وير الياعاة ال دريسية ول حييس هضاعادة األ  ولوياة الجامعة هو 

   رافالمواصااافاة ال ي تنشااادها     حدثوصس  مبادرة ممعا نرتيي بجامع نام، ال ي تهدف  ل  تعزيز الشاااراكة بين الجامعة والي اع ال اص، بما ي ور البنية ال ح ية والبي ة ال عليمية    الق •

دة مساااااحة ال عليم ال فاعلي وتيوم المبادرة عل  ت وير قاعاة ال دري  وتجهيزها ب حدث ال ينياة وال كنولوجيا الحديثة، بما يمكن ال الب وعضااااو هي ة ال دري  من إيا .العملية ال دريسااااية

كاديمية الي ااور ال عليمية و ااركة السااي ي  اان ر     ذكي ين صي الجامعة بدعم من  نجاإ قاع ين تّم   وقد ةمكاناة م يدم  صيها منويوصر لهما بي ة مثالية ب بادل المعلوماة بما ي وصر   كبربشااكف 

  تجلب     ومن المؤمف والعلوم امدارية وكلية ا ق  اد والدرا اة ام المية      لباة من الي اع ال اص تحت الدرا ة منشاء قاعاة مماثلة صي كلياة م  لفة منها كلية الشريعة      7وهناج 

 مناء عل  تسمية الياعاة المنش ة ضمن هضب المبادرة با  م الض  ي  ارب الممول من الي اع ال اص صي ظف مواصية مجل  األ  كبر المبادرة اه ماما

 باني وبما يعيد األلس للجامعة  نواة ل  هيف البنية ال ح ية من  وارع ومراصس صحية وقاعاة تدريسية وواجهاة م 3ا عل  ا م كامال موإًعبرنامًج ا   راتيجيةوضعت الجامعة صي ر  ها  •

الثانيل والض   اااي دم الكلياة ال بية وباقي  عبد اهلل نشاااااها بدعم من المنحة ال ليجية هي مبن  الياعاة ال دريساااية تمجم  األمير الحساااين بن  تّم ر يساااية  مباٍ  3تسااا كمف الجامعة تجهيز  •

 اليانو   مبن  كلية كلية ال ب ومبن  الكلياة صي الجامعة و

تجهيز هضب الياعة ب برع  تّم   الياعة اليديمة لم تعد تفي بالم  لباة األ ااااا ااااية  وقد   تجهيز قاعة حديثة  ج ماعاة مجال  الجامعة تمجل  األمناء ومجل  العمداء ومجل  الجامعةل حي   •

 رارجي ودو     ت حمف الجامعة  ية نفياة 

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقرير%20السنوي%202016-2017/روابط%20التقرير%20النصف%20سنوي/الدلائل%20والوثائق/قرار%20انتخاب%20أعضاء%20المجلس%20التنفيذي%20لاتحاد%20جامعات%20العالم%20الاسلامي.pdf
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 و  م   ركة إين صي  احة مبن  الياعاة ال دريسية بال عا م منحوتةالم تّم تنفيض •

 .استالم المبنى الجديد لكليتي الطب والصيدلة •

 ت وير نظام ذكيتّم وروبي كما األ تحادامنشاء قاعة عرض راصة للحضارة النب ية بدعم من  تّم ردني حي  با رة الجامعة ب  وير م حق ال راث األ :ردني في الجامعةتطوير متحف التراث األ

ا عل  ت وير ال ابس الثاني من الم حق حي   اايضاااف جناح راص يساالط  عرض راصااة ل ماثيف عين  زال الفريدة عل  مساا وى العالم  ويجر  العمف حاليً  لإلضاااءة صي الم حق وت وير رزانة

 بداعي ا صي الجانب ال يني وامنسانية ور وًصرد  صي ت ور الحضارة امعل  مساهمة األ الضوء

 

 :حياء البحرية في المحطة البحرية في مدينة العقبةرع األتطوير مع

حياء البحرية صي مح ة العلوم البحرية صي العيبة وال ي       تحدي  وت وير معرض األ   تّم

  ي وكبير من  ركة البوتا  العربية     تديرها الجامعة بالشراكة م  الجامعة األردنية ب مويف 

يلة  ويح و  المعرض عل  كاصة  صناف المرجا  واأل ماج النادرة صي رليا العيبة     و ركة  

  بعض هضب األحياء  صاااااابح   راصااااااة  اييها علميً  والبحر األحمر بهدف المحاصظة عليها وتوث    

ل  تعميس وتعزيز ال وعياة عناد  بنااء المج م  المحلي     ويهادف المعرض   .نيراضباام  امهاددً 

لض  ي ميّ               ب همية المحاصظة عل  البي ة البحرية، و براإ ال نوع البي ي الفريد ا به  والزا رين  ز 

للدرف لمح ة العلوم البحرية  اوم اادًر ا ااياحًي ارليا العيبة  ضاااصة  ل  كونه  ااي اابح مزارً  

 .لدعم تمويف  بحاثها العلمية

 
 

أل باء والمس شفياة    تّم مراجعة كاصة ردماة ال  مين ال حي، بعد     الها تشوهاة كثيرة وتراج  صي مس واها، وتّم  عادة نوع ال دمة و كلها و رقها و بكة ا       :حيالمركز الصحي/ التأمين الص  

لحين نيف كاصة ردماته من رالل كلية ال ب صي الجامعة من  تّم ت وير قدراة المركز ال ااحي بشااكف مؤقت، وتعديف تعليماة ال  مين ال ااحي بما يعزإ نوع ومساا وى ال دمة ويجر وال اايدلياة 

  جف رص  مس وى ردماته ال ي تدنت بشكف واضح صي السنواة األريرة 

  

file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/مواضيع%20جديدة%20للتقرير%20النصف%20سنوي%202018/استلام%20المبنى%20الجديد%20لكليتي%20الطب%20والصيدلة.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/مواضيع%20جديدة%20للتقرير%20النصف%20سنوي%202018/استلام%20المبنى%20الجديد%20لكليتي%20الطب%20والصيدلة.docx
file:///D:/التقارير%20النصفية%20والسنوية%20لجامعة%20اليرموك/التقارير%20النصف%20سنوية/التقرير%20النصف%20سنوي%202017-2018/مواضيع%20جديدة%20للتقرير%20النصف%20سنوي%202018/استلام%20المبنى%20الجديد%20لكليتي%20الطب%20والصيدلة.docx


 

197

 

 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

لمبرمة بين الجامعة و اااااركة الييثارة  اص  اح عياداة جامعة اليرموج ل ب األ ااااانا ، وال ي  نشااااا ت صي الحرم الجامعي بموجب اتفاقية ال عاو  ا تّم  :افتتاح عيادات جامعة اليرموك لطب األسحححححنان

بكاصة األجهزة والمساا لزماة ال بية الالإمة للمعالجاة الساانية    والعياداة مزودةلمراجعيها من  عضاااء الهي  ين ال دريسااية وامدارية وال لبة،  المعالجة الساانّية ردماة حي  توصر لل دماة ال بية، 

حي  تس يبف الكوادر ال بية المراجعين للمعالجة  ، وتيدم العياداة بعض ال دماة المجانية للعاملين صي الجامعة، و ررى بنسبة ر م معينة، وذلك بموجب ا تفاقية المبرمة بين الجانبين،   وجراح ها

ا  ل  ال  لعاة المس يبلية بال و   صي   ة، مشيرً  نا ،  و الجراحة السنية،  و المعالجة الوقا ية واللثوية،  و معالجة   نا  األ فال، بامضاصة  ل  ال دماة ال بية ال جميلية السني       السنية،  و إراعة األ 

تحكمهم ظروف  بية راصة تجعلهم  ير   نيمكن كوادر  ب األ نا  من الوصول للمرض  الضي      اًزّيم م االعياداة جهاًإوتضم  هضب العياداة ل يديم ردماة ألكبر  ريحة ممكنة من  بناء الجامعة،  

ل وثيس  ااراك ها م  م  لق مؤ ااساااة الي اع ال اص، بما يحيس  الجامعة تسااع   اانا ، حي  يحو  هضا الجهاإ عل  كاصة األجهزة ال اصااة بالمعالجة الساانية، و قادرين عل  مراجعة عيادة  ب األ

 لية بين الي اعين، ويرتيي بمس وى ال دماة الميدمة ال كام

 

اك شااااق صريس كلية اآلثار واألنثروبولوجيا صي الجامعة معالم  ثرية جديدة وهامة صي موق   م قي  األثر  مجدارام، وذلك صي موق    :كلية اآلثار في أم قيس وهامة لحفريةجديدة  أثرية اكتشححححافات

مجموعة من   لمو اام وألول مرة عنالكشااق صي هضا اتّم ال نييباة األثرية الم  ااص ل لبة الكلية ضاامن مساااق ال دريب الميداني بإ ااراف الدك ور عا ق الشااياأ ر ي  قساام اآلثار بالكلية، حي   

 ارع الديكامون  وي  رق مدينة  م قي  من الشرق ال  الغرأ،    هم ار من مس وى الشارع الر ي  والض  كا  ي لس علي  وعل  عمس عشراة األ  األثريةم قي   نفاق الما ية، تي  صي و ط مدينة  األ

هضا  يوني، كما    جدرا من ال راإ األ عمدته ، وةمامية ميد اااة، ويرتكز عل  من اااة م درج  قدا ، و ااااحاة معمد، وقد  األي كو  من مدرف ال ت  يط هللنسااا ي  الكشاااق عن معبد ذتّم كما 

  المعبد مبنية من حجارة ض مة ومهضبة

ثر  الواق  ثرية صي موق  جفين األعمال المسااااوحاة وال نييباة األ ثار العامة،  نه  صريس من جامعة اليرموج ودا رة اآل :ربدإوابد تاريخية في حقل جفين األثري بمحافظة أردني يكتشححححف أفريق 

  ن ا ا المسوحاة األولية للموق  كشفت عن العديد من األوابد والمنش ة  وقال مدير مشروع المسوحاة األثرية صي حيف جفين األثر  الدك ور عا ق الشياأ ، ربد صي لواء الكورة  رأ محاصظة 

اك شاااف العديد من المعاصاار ال ي كانت تساا  دم    كما تّم آ ف  اانة قبف الميالد  ةالبرونز  وتعود ألكثر من  ربع المعمارية واألثرية، ال ي تعود لف رة ما بين الع ااور الحجرية النحا ااية والع اار 

را ط كون ورية  ن    صريس العمف قام بر ااااام روبّي، لع ااااار العنب والزي و  صي الع ااااارين الروماني والبيزن ي، والعديد من ال زاناة الما ية ال ي كانت تسااااا  دم لجم  المياب صي ص اااااف الشااااا اء

 ااي م صي المساا يبف العمف  و، ثرية صي الموق  وتوثييها حسااب ال رق العلمية الحديثةل  تسااجيف  حداثياة لجمي  المنشاا ة والمعالم األ  ن فاضاااة للموق ،  ضاااصة  رتفاعاة وامو بو راصية تظهر ام

 السياح والم نزهين صي تلك المن ية األثرية الهامة  ا م  يبالعل  ت هيف حيف جفين للدولمنز ماليبورم، لي بح جاهًز
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لدا م   تّم اص  اح  :FMافتتاح المقر الدائم إلذاعة يرموك     تحاد األوروبي، وم  براة المل ميديا الثالثة صي مبن  الكلية،        ب مويف من ام  عالم بجامعة اليرموج   كلية ام صي  FMج ذاعة يرمو مالمير ا

   ديو ال لفزيوني والب  الفضا يو  الكامف لابامضاصة  ل  ال حدي  

 

  .اليرموك تقترح مواصفات لسجل وطني لتسجيل وتوثيق القطع األثرية في األردن

 

 

  :دائرة التنمية والتخطيط

ُاع ي ال   يط  همية و ولوية كبيرة صي معظم  ز وُيسااااهم صي ال يليف من الم ا ر وتيليص النفياة، وقد مّي يلعب ال   يط دوًرا   ااااا ااااًيا ومهًما صي  نجاح    مؤ ااااسااااة تسااااع  لل  وير وال

من هضا المن لس قامت  دارة الجامعة ب فعيف مهام دا رة المؤ ااساااة الناجحة لمساااهم ه صي تحديد  هداف المؤ ااسااة و بيعة العالقاة ونوعية الموارد البشاارية وتوجيه نظام امدارة والنظام الرقابي و 

 :ال نمية وال   يط

 تفعيف مهام الدا رة  المؤهلين ح   ي رضوا عل  عاتيهم ال وجيه ب زويد دا رة ال نمية وال   يط بكادر من الموظفين   1

   ا   راتيجيةلل  ة ال نفيضية  دا رة ال نمية وال   يط بم ابعة وتيييم األنش ة تيوم  2

 ا  ااااا اااايً  ال، يكو  داعًمIntelligent Decision- Making Support Systemت ا اااااة ذكيةل وبرناماإنشاااااء نظام معلوماتي تتوحيد جهود قواعد البياناة عل   اااا بالدا رة  قامت  3

اليرار ربط  نظمة وقواعد بياناة جديدة مثف: نظام اللواإم، المشااري  ال ارجية، الع اءاة م  نظام صان    تّم ، وللعمف ال   ي ي ا  اا ايً   األصاحاأ اليرار  ت اذ اليرار المنا اب وداعمً  

 الضكي ويجر  حالًيا برمجة وربط نظام مركز الملكة رانيا للدرا اة األردنية وردمة المج م  

 لق صي  نش ة الجامعة الم  لفة  ، وُكةمسحيوجدوى، و، ةدا رة ال نمية وال   يط بإجراء درا اة  ك واري تيوم  4

 لجمي  الوظا ق   وتيييم األداء الحوكمةز و عادة النظر ب  اليب   وت وير الكادر امدار  الم مّيدا رة ال نمية وال   يط دورها صي عملية ت وير الجهاإ امدار  رضة  5

 تشكيلها منجاإ هضب المهام تّم الدا رة بالمشاركة صي  عادة النظر بهيكلة الوحداة امدارية والوصق الوظيفي من رالل اللجا  المركزية ال ي  قامت  6

 دة  ل  ت فيض العبء ال دريسي  مثف: مراقبة ُ عب المساقاة الدرا ية وتيديم مي رحاة  دة  ل   لغاء الكثير من الشعب الزا دة وبال الي      برمجة العبء ال دريسي وما تبعه من  جراءاة    7

 امضاصي 

  2017-2016تحدي  و صدار دليف الجامعة ، و2017تحدي  و صدار الدليف ال نظيمي   8

 الجهاة ذاة العالقة   تم ة براءة ذمة ال الب بالمشاركة وال نسيس م  بعض  9

 ف رريا وال ي تحو  بياناة  كثر من رمسة اآلقاعدة بياناة ال ريجين المساهمة صي  نشاء   10

 نجاإ مؤ ر الرضا الوظيفي بالمشاركة م  مركز الجودة ومركز الحا ب ودا رة الموارد البشرية    11
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

  ترجمة معلوماة هضب الدا رة يسااااعد صي  امنجليزية وقد تّم البدء ب رجمة موق  دا رة اليبول وال ساااجيف حي  صاااداراة باللغة تشاااكيف لجنة ل وحيد الم ااا لحاة للمواق  املك رونية وام  12

   عالمًيا تسويس براما الجامعة الم  لفة

    كف من  مريكا وبري انيا  عداد درا ة عن م   اة المبعوثين للجامعاة الر مية، وتكاليق المعيشة صي  13

 هضب ال وصياة حيز ال نفيض  مدرالعداد توصياة ومي رحاة ل بسيط امجراءاة امدارية واع مادها من األ  اذ الر ي  حي  تّم تعميمها عل  جمي  وحداة الجامعة    14

 دليف امجراءاة امدارية ألهم امجراءاة صي الوحداة الم  لفة   عداد  15

 ء وإارة ال ربية وال عليم بال عاو  م  المدر ة النموذجية وكلية ال ربية  المشاركة ب عب ة ا  بانة قيا  مس وى رضا  ركا  16

 المشاركة صي تعب ة معايير تيييم  داء الر ي  لل عليم العالي والبح  العلمي   17

 تجهيز المعلوماة الم لوبة من هي ة اع ماد مؤ ساة ال عليم العالي صيما ي علس بمحور ال عليم العالي   18

 ل عليم العالي بإح ا ياة ت ص األكاديميين وامداريين المشاركة ب زويد ا  19

 ز العمف جاٍر عل  تحدي  موق  الدا رة املك روني باللغ ين العربية وامنجليزية بال عاو  م  مجم  الريادة لل مّي  20

  لجامعة املك رونية الضكيةللجنة درا ة  نظمة الجامعة املك رونية الم  لفة بهدف الوصول صي  المشاركة  21

  نجاإ والمساهمة صي  نجاإ األنظمة ال الية:  22

o  نظام المنشوراة العلمية، ونظام ملق المساق 

o  برناما العبء ال دريسي والساعاة المك بية 

o  برناما إيادة  عة الياعة وتسجيف ال الب صي نف  الوقت 

o  برناما حجز قاعاة ا م حاناة  لك رونًيا 

o  برناما  ح اءاة ال لبة 

o  مواإنة الكلياة والوحداة ال نظيمية برناما 

o   برناما مكاص ة نهاية ال دمة السنو 
 

 الضعق وتعزيز مواق  اليوة كشق مواق  الضعق واليوة صي الجامعة من رالل م ابعة وتيييم األنش ة ال نفيضية لل  ة ا   راتيجية، وبال الي ال وصية بمعالجة مواق    23

  2017/2018، و نجاإ ال يرير ن ق السنو  للعام الدرا ي 2016/2017و  2015/2016ة للعامين الدرا يين  نجاإ ال يارير السنوية ون ق السنوي  24

 م 2020 – 2017قرار ال  ة ال دريبية وتحديد ا ح ياجاة ال دريبية للعاملين لاعوام  نجاإ و  عداد و  25

 ألداء للموظفين امداريين والفنيين صي الجامعة  نجاإ نموذج  لك روني ل يييم اليياداة امدارية، و نجاإ نماذج تيييم ا  26

 تحدي  وت وير و نجاإ العديد من الهياكف ال نظيمية صي الجامعة بال نسيس م  الجهاة ذاة العالقة   27
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 2017/2018وك ــــة اليرمــوي لجامعـــر السنـريـالتق

 ال دريسي امضاصي درا ة وتحليف الجدول الدرا ي واح ياجاة ال لبة وما تبعه من  جراءاة وتوصياة قامت بها الدا رة  دة  ل  ت فيض قيمة العبء   28

 العبء ال دريسي امضاصي بالدينار حسب الف ف الدرا ي 

 المجموع ال يفي الثاني األول الف ف الدرا ي

2014/2015 330953 360716 1992346 2684015 

2015/2016 343459 245709 1917241 2506409 

2016/2017 76713 49829 1965320 2091862 

2017/2018 68394 56471  2114651  2239516 
 

 لك رونًيا ويجر  العمف عل    القها   ن هاء من برمج ها ز صي الوحداة امدارية وتّم امداء الم مّيز بالجامعة، وجا زة األاع ماد جا زة الموظق الم مّي  29

 اع ماد و قرار دليف وصق الوظا ق لإلداريين والفنيين صي جامعة اليرموج   30

 العمف عل  تنفيض وبرمجة نظام لم ابعة تنفيض ال  ة ا   راتيجية  لك رونًيا     31

 المشاركة صي  نجاإ قاعدة بياناة ال ريجين بال عاو  م  عمادة  ؤو  ال لبة   32

  ولجنة لدرا ة  مكانية ا  حداث قسم راص ب سويس براما الجامعة ،المشاركة صي لجنة امر اد األكاديمي  33

 

 :  القبول والتسجيلدائرة 

 العربية وامنجليزية  باللغ ينا  حداث نموذج م دقة عل  نس ة واحدة ، و ضاصة صورة ال الب عل  الم دقة وكشق العالماة والشهاداة  1

   العربية وامنجليزية ثباة ال الب باللغ ين عل  كشق العالماة باللغ ين، و ضاصة عبارة الدرا ة با ن ظام عل  لكف ص ف درا ي  ضاصة بداية الدوام ونهاي ه   2

  اليدام ال لبة عالماة  جالة ألر فة ت وير نظام  لك روني   3

  ال لبة اع ماد الوثا س املك رونية بدل الورقية عند قبول   4

  الدص  المسبسو، لل لبةتفعيف ال  ة املك رونية وال وقي  املك روني عل  الوثا س، و: برناما اح ساأ المعدل ال راكمي، مثف ال  وير من رالل تحييس معايير عالمية  5

  ع اء صالحية لرا اء األقسام األكاديمية وعمداء الكلياة برص   يق الشعب و ضاص ها لل الأ مبا رة    6

  ع اء صالحية لل الب ب يديم  لب  ير مك مف  لك روني     7

  ع اء صالحية للعمداء باع ماد  لباة  ير مك مف     8

 ك رونية من رالل موق  ال الب وصي المراحف النها ية م القها ل لباة ال  جيف ام  9


