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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيد
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم
بإحسان إلى يوم الدين
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تمهيـــد
التنظيم عملية إدارية تتعاون خالله مجموعة العمل لتحقيق أهداف المؤسسة وذلك من خالل نمط
للتعاون يفرضه هذا النظام ،وبالتالي فهو تكامل وتجميع لألجزاء المرتبطة به من اجل تكوين فريق
يمارس األعمال والواجبات لتحقيق أهداف وغايات المؤسسة.
والتنظيم اإلداري السليم يسهل العمل ويبسط اإلجراءات ويختصر الوقت ويسهل عملية االتصال
ويخلق روح التعاون والتضامن وهو من العوامل المهمة في نجاح المؤسسة وتحقيق خططها وأهدافها
وأدائها للعمل بقدرة وكفاءة عالية
ولهذا فقد قامت دائرة التنمية والتخطيط بإعداد هذا الدليل التنظيمي للجامعة ليكون في متناول
الجميع منشورا على موقع الدائرة ليسهل الرجوع إليه وقت الحاجة.
ويشتمل هذا الدليل على الهياكل التنظيمية لمختلف وحدات الجامعة األكاديمية واإلدارية وعلى
وصف للمهام والواجبات وصالحيات شاغلي الوظائف وتلفونات العمل الخاصة بهم.
آمالً أن تكون الدائرة قد قدمت في ذلك ما يفيد ويساعد على تحقيق أهداف الجامعة وتفهم العمل
وتحسين األداء.
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مسؤوليات وصالحيات إدارة ومجالس الجامعة
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مسؤوليات وصالحيات مجلس التعليم العالي
بموجب المادة ( )6من قانون التعليم العالي والبحث العلمي وتعديالته رقم ( )23لسنة 2009
أ .يتولى المجلس الصالحيات والمسؤوليات التالية:
 .1رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها إلى مجلس الوزراء التخاذ القرار الالزم بشأنها.
 .2الموافقةة علةةى إنشةاء مؤسسةةات التعلةةيم العةالي داخةةل المملكةة وإقةةرار حقةةول التخصة

والبةةرامج فةةي

مختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها أو إلغاؤه وفقاً للمتطلبات والمتغيرات.
 .3اإلشراف على الجامعات لمقاصد تحقيقها ألهدافها ومهامها وإصدار التعليمات التي يتطلبها القانون.
 .4توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفق أسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية.
 .5وضع األسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعلةيم العةالي وتحديةد أعةداد المقبةولين مةنهم
سنويًا في حقول التخص

المختلفة وفق معايير االعتماد.

 .6التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات األردنية الرسمية.
 .7تعيين مجالس أمناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤساء تلك الجامعات.
 .8المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي.
 .9الموافقةةة علةةى اتفاقيةةات التعةةاون العلمةةي واألكةةاديمي مةةع الجامعةةات األجنبيةةة التةةي ينبثةةق عنهةةا بةةرامج
مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية.
 .10مراقبة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقةرارات المجلةس المتعلقةة بسياسةات القبةول وأعةداد الطلبةة وفقةًا
لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
 .11المصادقة على تقرير المحاسب القةانوني السةنوي فةي مؤسسةات التعلةيم العةالي وعلةى التقريةر نصةف
السنوي الذي تعده وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أي منها.
 .12مناقشة مشروعات األنظمة التي تقترحها مؤسسات التعليم العالي ورفعهةا لمجلةس الةوزراء السةتكمال
اإلجراءات الدستورية بشأنها.
ب .كمةةا يتةةولى المجلةةس المهةةام والصةةالحيات التاليةةة بنةةاءً علةةى تنسةةيب مجلةةس هيئةةة اعتمةةاد مؤسسةةات التعلةةيم
العالي ووفقاً ألحكام قانونها-:
 .1إلغاء ترخي

تخص

أو أكثر.

 .2ايقاف القبول ايقافاً دائماً أو مؤقتاً.
 .3إغالق مؤسسة التعليم العالي اغالقاً مؤقتاً أو دائماً.
 .4تشكيل لجنة لالشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي.
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مسؤوليات وصالحيات مجلس األمناء
(بموجب المادة ( )11من قانون الجامعات األردنية رقم ( )20لسنة )2009
 .1رسم السياسة العامة للجامعة.
 .2إقرار الخطة السنوية واالستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
 .3تقيم أداء الجامعة من جميع الجوانب األكاديمية واإلدارية والمالية والبنية التحتية.
 .4تعيين نواب الرئيس ورؤساء فروع الجامعة والعمداء.
 .5التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات واألقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة.
 .6التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات األكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها.
 .7تحديد الرسوم التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة.
 .8أ .إقرار الموازنةة السةن وية للجامعةة وبياناتهةا الماليةة الختاميةة بعةد الموافقةة عليهةا مةن الجامعةة ورفعهةا
للمجلس للمصادقة عليها مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني.
ب .مناقشة التقرير السنوي للجامعة بعد الموافقة عليه من مجلس الجامعة ورفعه لإلطالع عليه.
 .9السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
 .10قبول الهبات والمنح والوصايا وغيرها.
 .11التنسةةيب للمجلةةس بالموافقةةة علةةى عقةةد اتفاقيةةات التعةةاون العلمةةي والتكنولةةوجي والثقةةافي بةةين الجامعةةة
ومثيالتهةةا خةةارج المملكةةة شةةريطة حصةةول البةةرامج والتخصصةةات العلميةةة المنبثقةةة عنهةةا علةةى االعتمةةاد
الخاص وتحقيةق الشةروط ومراعةاة األسةس التةي يضةعها المجلةس لالتفاقيةات التةي تةؤدي إلةى الحصةول
على درجات علمية.
 .12رفع مشروعات األنظمة إلى المجلس إلقرارها والسير فيها حسب األصول.
 .13تعيين محاسب خارجي لتدقيق حسابات الجامعة وتحديد اتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.
 .14أي أمةةور تتعلةةق بالجامعةةة يعرضةةها رئةةيس مجلةةس األمنةةاء ممةةا ال يةةدخل فةةي صةةالحيات أي جهةةة مةةن
الجهات المنصوص عليها في هذا القانون واألنظمة المعمول بها في الجامعة.
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مسؤوليات وصالحيات مجلس الجامعة
بموجب المادة ( )16من قانون الجامعات األردنية رقم ( )20لسنة 2009
 .1العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعةة فةي مجةاات التعلةيل والبحةل العلمةي والتةدري
والخدمة العامة.
 .2دراسةةة الخ ةةة السةةموية لماةةاريع الجامعةةة اانماعيةةة التةةي يعةةداا الةةرعي ا ورفعهةةا لةةى مجلة

ا ممةةا

إلصدار قراره باأنها .أما ذا كانت الجامعة خاصةة فتعةرا الدراسةة علةى الهيةةة للموافقةة عليهةا قبةل
رفعها لمجل
 .3التمسي

ا مما .

لى مجل

ا مما بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها اتخاذ قراره باأنها.

 .4بحل ماروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها استكمال اإلجرا ات الالزمة باأنها.
 .5الموافقة على ماروع الموازنةة السةموية لل جامعةة وبياناتهةا الماليةة الختاميةة تمهيةدعا لرفعهةا لةى مجلة
ا مما .
 .6الموافقة على تقارير أدا الجامعة وأنا تها وانجازاتها تمهيداع لرفعها لى مجل
 .7المظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرعي
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عليه.

ا مما .

مسؤوليات وصالحيات مجلس العمداء
بموج المادة (/17ب) من قانون الجامعات ا ردنية رقل ( )20لسمة 2009
 .1التوصية لمجل

ا مما بإناا الكليات والمعااد وا قسام والمراكز العلمية داخل المملكة.

 .2التوصية لمجل

ا مما بإناا البرامج والتخصصات ا كاديمية ودمجها في غيراا أو لغاعها.

 .3تعيةةين أعءةةا ايةةةة التةةدري

فةةي الجامعةةة وتةةرقيتهل وتمبيةةتهل ونقلهةةل مةةن فةةةة لةةى أخةةرى وانتةةدابهل

و عارتهل وممحهل اإلجازات بما في ذلك جازة التفرغ العلمي واإلجةازة دون راتة وقبةول اسةتقااتهل
و نها خدماتهل ونقلهل من كلية لى أخرى.
 .4تقييل أعمال أعءةا ايةةة التةدري

وأناة تهل ا كاديميةة وأسةالي تدريسةهل وبحةومهل العلميةة واتخةاذ

القرارات المماسبة باأنها.
 .5يفاد أعءا ايةة التدري

والمحاضرين المتفةرغين ومسةاعدي البحةل أو التةدري

والفميةين العةاملين

ف ي المجال ا كاديمي في الجامعةة أو ممةن ارتب ةوا بالعمةل معهةا فةي بعمةات ومهمةات علميةة ودورات
تدريبية وفقاع لمظام اايفاد المعمول به في الجامعة.
 .6دراسةةة ماةةروعات الخ ةةا الدراسةةية المقدمةةة مةةن مجةةال

الكليةةات والمعااةةد والمراكةةز ومماقاةةتها

و صدار قراراته باأنها.
 .7تقييل مستوى ا دا ا كاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة.
 .8ممح الدرجات العلمية والفخرية والاهادات.
 .9ناا كراسي ا ستاذية.
 .10التوصية للمجل

بأعداد ال لبة المموي قبولهل سموياع في البرامج والتخصصات المختلفة في الجامعة.

 .11وضع التعليمات الالزمة لتمفيذ أحكام ا نظمة ذات العالقة بالعمل ا كاديمي في الجامعة.
 .12المظر في أي موضوع يتعلق بالعمل ا كاديمي مما يعرضه الرعي
أي جهة أخرى وفق أحكام التاريعات المافذة.
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عليه وا يدخل ضمن اختصاص

مسؤوليات وصالحيات رئيس الجامعة
(بموجب المادة ( )13من قانون الجامعات األردنية رقم ( )20لسنة )2009
رئةةيس الجامعةةة مسةةؤول أمةةام مجلةةس األمنةةاء عةةن إدارة شةةؤونها وهةةو امةةر الصةةرف فيهةةا ويمةةارس المهةةام
والصالحيات التالية:
 .1تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات واألشةخاص وتوقيةع العقةود نيابةة عنهةا
بما ال يتعارض مع قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ.
 .2إدارة شةةةؤون الجامعةةةة العلميةةةة والماليةةةة واإلداريةةةة وفةةةق أحكةةةام هةةةذا القةةةانون واألنظمةةةة والتعليمةةةات
والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
 .3دعةةوة مجلةةس الجامعةةة ومجلةةس العمةةداء إلةةى االنعقةةاد ورئاسةةة اجتماعاتهمةةا واإلشةةراف علةةى توثيةةق
القرارات الصادرة عنهما ومتابعة تنفيذها.
 .4تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس األمناء.
 .5إعةةداد مشةةروع الموازنةةة السةةنوية للجامعةةة وفةةق االنمةةوذج الةةذي يعتمةةده المجلةةس وتقديمةةه إلةةى مجلةةس
الجامعة.
 .6تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية عةن أداء الجامعةة إلةى مجلةس الجامعةة مبينةًا فيةه مؤشةرات األداء فةي
مجةةاالت التعلةةيم العةةالي والبحةةث العلمةةي وخدمةةة المجتمةةع واألنشةةطة األخةةرا ،وأي اقتراحةةات يراهةةا
مناسبة لتطوير الجامعة وفق اآللية المعتمةدة لةذلك علةى أن يقةوم مجلةس الجامعةة بمناقشةته ورفعةه إلةى
مجلس األمناء.
 .7تعليق الدراسة كليًا أو جزئيًا فةي الجامعةة وذلةك فةي الحةاالت التةي يةرا أنهةا تسةتدعي اتخةاذ مثةل هةذا
القرار وإذا زادت مدة تعليةق الدراسةة علةى أسةبوع فعلةى الةرئيس عةرض األمةر علةى مجلةس الجامعةة
إلبداء التوصية المناسبة ورفعها إلى مجلس األمناء التخاذ القرار المناسب بشأنها.
 .8التنسيب لمجلس األمناء بتعيين نواب الرئيس ورئيس فرع الجامعة والعمداء فيها.
 .9أي صةةالحيات أخةةرا مخولةةة لةةه بموجةةب األنظمةةة والتعليمةةات المعمةةول بهةةا فةةي الجامعةةة أو أي مهةةام
يكلفه بها مجلس األمناء.
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مسؤوليات وصالحيات نائب الرئيس للشؤون األكاديمية
استماداع لى أحكام المادة (/15و) من قانون جامعة اليرموك رقل ( )25لسمة 1985
أوالً :ترتبا به الوحدات التاليةا وتفوا ليه صالحيات رعي

الجامعة في كافة ا مور ا كاديمية المتعلقة بهةا

واي:
 .1جميع الكليات القاعمة في الجامعة.
 .2عمادة البحل العلمي والدراسات العليا.
 .3مركز الجودة والت وير ا كاديمي.
 .4مركز دراسات الالجةين والمازحين والهجرة القسرية.
 .5المدرسة المموذجية.
 .6مجل

دارة المااريع الخارجية.

 .7كرسي بااانج للدراسات اإلسالمية.
 .8كرسي الايخ صالح كامل.
 .9كرسي عرار.
 .10المح ة البحرية.
ثانياً :تفوا ليه صالحيات رعي

الجامعة في أية أمور أخرى يكلفه بها رعي
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الجامعة.

مسؤوليات وصالحيات نائب الرئيس للشؤون اإلدارية
استماداع لى أحكام المادة (/15و) من قانون جامعة اليرموك رقل ( )25لسمة 1985
أوالً :ترتبا به الوحدات التاليةا وتفوا ليه صالحيات رعي

الجامعة في كافة ا مور المتعلقة بها واي:

 .1مركز اللغات.
 .2مركز الملكة رانيا للدراسات ا ردنية وخدمة المجتمع.
 .3مركز الم ق والسمع.
 .4المركز ا ردني للتصميل.
 .5مركز ا ميرة بسمة لاؤون المرأة.
 .6مركز التميز للخدمات المكتبية.
 .7داعرة الموارد البارية.
 .8داعرة اللوازم.
 .9داعرة الخدمات العامة.
 .10داعرة اانتاج والصيانة.
 .11داعرة الع ا ات.
 .12داعرة ا من الجامعي.
 .13داعرة التممية والتخ يا.
 .14داعرة المكتبة.
 .15الداعرة الهمدسية.
ثاني ااً :تفةةوا ليةةه صةةالحيات رعةةي

الجامعةةة فةةي ا مةةور المتعلقةةة بالعةةاملين اإلداريةةين والفميةةين فةةي مختل ة

وحدات الجامعةا وفي الحدود التي ا تتعارا مع ا نظمة والتعليمات المافذة المفعول في الجامعة.
ثالثاً :تفوا ليه صالحيات رعي

الجامعة في أية أمور أخرى يكلفه بها رعي
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الجامعة.

مسؤوليات مجلس الكلية
بموج المادة ( )24من قانون جامعة اليرموك رقل ( )25لسمة 1985
يتةةولى مجلة

الكليةةة تمظةةيل لةةؤون الكليةةة المتعلقةةة بالتةةدري

والبحةةل العلمةةي واإلرلةةاد ويقتةةر علةةى مجل ة

الجامعة أي أمر من لأنه المساامة في تحقيق أاداف الكلية والجامعة وذلك باإلضافة لى المسؤوليات التالية:
 .1وضع الخ ا الدراسية والبرامج في الكلية ورفعها لى لجمة مجل

الجامعة للمظر فيها و قرارااا.

 .2التمسيق بين ا قسام ا كاديمية في الكلية.
 .3اإللراف على تمظيل الدراسة في الكلية وتقويمها بما في ذلك نتاعج اامتحانةات بعةد صةدوراا واإللةراف
على اإلرلاد ا كاديمي لل لبة.
 .4اإللةةراف علةةى تمظةةيل وتقةةويل البحةةل العلمةةي والدراسةةات العليةةا فةةي الكليةةة بالتمسةةيق مةةع الجهةةة المختصةةة
بالبحل العلمي والدراسات العليا.
 .5اقترا تعيين أعءةا ايةةة التةدري

فةي الكليةة علةى أن يرفةق ااقتةرا بقاعمةة تتءةمن أسةما المتقةدمين

للعمل ومؤاالتهل وساعر المعلومات المتعلقة بهل.
 .6اقترا ترقية أعءا ايةة التدري

وتمبيتهل ونقلهل وندبهل و عارتهل و جازتهل و يفادال.

 .7عداد ماروع موازنة الكلية وتقديمة لى مجل

الجامعة.

 .8المظر في التقرير السموي الذي يقدمه العميد.
 .9أية أمور أخرى تتعلق بعمل الكلية يعرضها عميد الكلية على المجل .
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مسؤوليات عميد الكلية
بموج المادة (/22أ) من قانون جامعة اليرموك رقل ( )25لسمة 1985
يكون عميد الكلية مسؤواع أمام رعي

الجامعة عن حسن سير التدري

وتمظيل مختل

لةؤون الكليةة ويتةولى

المسؤوليات التالية:
 .1دارة لؤون الكلية وتمفيذ قانون الجامعة وا نظمة والتعليمات الصادرة بمقتءةاها وقةرارات المجةال
واللجان المختصة.
الجامعة عةن لةؤون التعلةيل والبحةوث العلميةة وسةاعر

 .2تقديل تقرير في نهاية كل سمة جامعية لى رعي

المااطات في كليته وأية اقتراحات يرى فيها مصلحة لتلك الكلية.
 .3أية صالحيات أخرى يممحه ايااا اذا القانون أو ا نظمة الصادرة بمقتءاه.

مسؤوليات مجلس القسم األكاديمي
بموج المادة ( )26من قانون جامعة اليرموك رقل ( )25لسمة 1985
ياةكل لكةل قسةةل أكةاديمي مجلة
أعءا ايةة التدري

ي لةةق عليةه اسةةل (مجلة

القسةل) يرأسةةه رعيسةه وياةترك فةةي عءةويته جميةةع

فيه ويتولى المسؤوليات التالية ضمن القسل:

 .1اقترا خ ا الدراسة التي تؤدي لى ممح الدرجات العلمية والاهادات ورفعها لى مجل
 .2تمظيل لؤون التدري

الكلية.

والبحل واإلرلاد.

 .3اقترا البرامج الت بيقية وخ ا التوسع.
 .4اقترا تعيين أعءا ايةة التدري

في القسل على أن يرفق ااقتةرا بقاعمةة تتءةمن أسةما المتقةديمن

للعمل ومؤاالتهل وساعر المعلومات المتعلقة بهل.
 .5اقترا ترقية أعءا ايةة التدري

في القسل وتمبيتهل ونقلهل وندبهل و عارتهل و جازتهل و يفادال.

 .6اإللةةراف علةةى تمظةةيل الدراسةةة فةةي القسةةل وتقويمهةةا بمةةا فةةي ذلةةك نتةةاعج اامتحانةةات بعةةد صةةدوراا
واإللراف على اإلرلاد ا كاديمي لل لبة.
الكلية.

 .7عداد ماروع موازنة القسل ورفعه لى مجل
 .8أية أمور أخرى تتعلق بعمل القسل يعرضها رعي
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القسل على المجل .

صالحيات مجلس المركز
بموجب المادة ( )6من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم ( )92لسنة 2003
يمارس مجلس المركز الصالحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في القانون:

صالحيات ومسؤوليات مدير المركز
بموج المادة ( )8من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقل ( )92لسمة .2003
يتولى المدير الصالحيات والمسؤوليات التالية:
 .1تمفيذ قرارات مجل

المركز.

 .2تمفيذ برامج البحل والدراسة والمحاضرات والدورات التي يقراا مجل

المركز.

 .3دارة لؤون المركز اإلدارية والمالية في حدود أحكام التاريعات المعمةول بهةا فةي الجامعةة وبموجة
تعليمات خاصة يصدراا المجل .
 .4عداد ماروع الموازنة السموية للمركز وتقديمها لى مجل
 .5تقةةديل تقريةةر فةةي نهايةةة كةةل سةةمة جامعيةةة لةةى الةةرعي

المركز لمماقاتها.

عةةن أعمةةال المركةةز وأنا ة ته و نجازاتةةه وأي

اقتراحات يرى فيها مصلحة المركز.
 .6أي مسؤوليات أو صالحيات أخرى تفوا ليه بموج تعليمات تصدر لهذه الغاية.

صالحيات ومسؤوليات عميد البحث العلمي والدراسات العليا
يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الصالحيات والمسؤوليات التالية:
أوالً :في مجال البحث العلمي
بموجب المادة ( )5من نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك رقم ( )119لسنة 2003
 .1تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتنسيقه ودعمه وتشجيعه.
 .2إعداد مشروع الميزانية السنوية للبحث العلمي.
 .3تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها.
 .4جمع المعلومات عن البحوث العلمية في الجامعة وخارجها.
 .5أية أمور أخرا تتعلق بالبحث العلمي.
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صالحيات ومسؤوليات مجلس البحث العلمي
بموجب المادة ( )6من نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك رقم ( )119لسنة :2003
يتولى مجلس البحث العلمي الصالحيات والمسؤوليات التالية:
 .1اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي ووسائل تنفيذها.
 .2وضع مشروع خطة البحث العلمي.
 .3إعةداد مشةةاريع التعليمةةات الالزمةةة لتنظةةيم شةةؤون البحةث العملةةي وتشةةجيعه وتنسةةيقه ودعمةةه ومتابعتةةه
وتقييمه ونشره.
 .4وضع األسس والشروط الالزمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين في البحةوث العلميةة التةي تجةرا فةي
الجامعة أو بمشاركتها أو بنتائج هذه البحوث.
 .5مناقشة مخصصات البحث العلمي إلدراجها بموازنة الجامعة.
 .6تقديم الدعم لنشر المؤلفات القيمة.
 .7أية أمور أخرا تتعلق بتشجيع البحث العلمي.

ثانياً :في مجال الدراسات العليا
بموجب المادة ( )7من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك وتعديالته رقم ( )5لسنة 1977
 .1إدارة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.
 .2تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات ومديري المعاهد أو المراكز.
 .3متابعة تطبيق األنظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا.
 .4تقديم تقرير إلى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون الدراسات العليا ونشاطاتها.
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صالحيات ومسؤوليات مجلس الدراسات العليا
بموجب المادة ( )6من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك وتعديالته رقم ( )5لسنة :1977
تناط بمجلس الدراسات العليا في الجامعة الصالحيات والمسؤوليات التالية:
 .1التنسيب إلى مجلس الجامعةة بإنشةاء دراسةات عليةا جديةدة فةي الجامعةة بنةاء علةى توصةية مةن مجلةس
الكلية واقتراح من مجلس القسم.
 .2التنسيب إلى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون في كل قسم بناء على توصية من
مجلس الكلية واقتراح من مجلس القسم.
 .3اقرار قوائم القبول في برامج الدراسات العليا.
 .4إعداد مشاريع التعليمات الخاصة بتنظيم شؤون الدراسةات العليةا بمةا فةي ذلةك مةا يتعلةق بةالمنح لطلبةة
الدراسات العليا.
 .5التنسيب لمجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
 .6إعداد مشروع الموازنة السنوية للدراسات العليا.
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مهام الوحدات اإلدارية في الجامعة ومسؤولياتها
 .1الوحدات اإلدارية التي حددت مهامها وفقاً لتوصيات لجنة الهيكةل التنظيمةي واعتمةدت مةن األسةتاذ رئةيس
الجامعة ،وهي:
 -عمادة شؤون الطلبة ودوائرها.

 -الدائرة المالية.

 -دائرة رئاسة الجامعة.

 -دائرة الخدمات العامة.

 -دائرة التنمية والتخطيط.

 -دائرة اللوازم.

 -دائرة القبول والتسجيل.

 -الدائرة الهندسية.

 -دائرة مكتبة الحسين بن طالل.

 -دائرة االنتاج والصيانة والتدريب.

 -دائرة العالقات العامة واإلعالم.

 -دائرة األمن الجامعي.

 -دائرة الموارد البشرية.

 -دائرة الشؤون القانونية.

 .2الوحدات اإلدارية التي حددت مهامها ومسؤولياتها وصالحياتها بموجب أنظمة الجامعة وتعليماتها ،وهي:
 مركز الحاسب والمعلومات. مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع. صندوق االستثمار لجامعة اليرموك. المدرسة النموذجية. -دائرة العطاءات.
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عمادة شؤون الطلبة
تتولى هذه العمادة تقديم الرعاية المناسبة لطلبة الجامعة ضمن المحيط الجامعي في مجةال الخةدمات الطالبيةة،
واألنشةةطة الثقافيةةة والفنيةةة والرياضةةية والرعايةةة الطالبيةةة ،بالتعةةاون مةةع الجهةةات األخةةرا داخةةل الجامعةةة
وخارجها ،ومن خالل الدوائر األربع الموجودة فيها وهي:
 .1دائرة الخدمات الطالبية.
 .2دائرة النشاط الثقافي والفني.
 .3دائرة النشاط الرياضي.
 .4دائرة الرعاية الطالبية.
دائرة الخدمات الطالبية
المهمة الرئيسية:
تأمين الرعاية الصحية واإلرشادية والمساعدات لطلبة الجامعة ،وتوفير السكن المناسب للطالبات.
المهام التفصيلية:
 .1تأمين الرعاية الصحية للطلبة في الجامعة.
 .2توفير المساعدات المالية للطلبة عن طريق القروض والمنح ،وبرنامج تشغيل الطلبة.
 .3إصدار الهويات ،وشهادات حسن السلوك ،وشهادات تكاليف الدراسة ،واالشتراك في صةناديق البريةد
للطلبة.
 .4المشاركة في األنشطة المتعلقة بتوعية وتوجيه الطلبة المستجدين ،وإعداد كتةاب دليةل الطالةب إضةافة
إلى المنشورات والمطويات اإلرشادية ،وتعريف الطلبة بمرافق الجامعة والمسؤولين فيها.
 .5تقديم معلومات رقمية عن سوق العمل واحتياجاته.
 .6تأمين السكن المناسب لطالبات الجامعة وإدارته ،واإلشراف عليه.
 .7أية مهام أخرا ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.
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دائرة النشاط الثقافي والفني
المهمة الرئيسية:
تنظةةيم األنشةةطة الثقافيةةة واإلجتماعيةةة والفنيةةة لطلبةةة الجامعةةة ،واإلشةةراف عليهةةا ،وإدارة اإلنتخابةةات
المتعلقة باتحاد طلبة الجامعة واألندية والجمعيات الطالبية.
المهام التفصيلية:
 .1تنظيم األنشطة الثقافية واإلجتماعية والفنية للطلبة داخل الجامعة وخارجها.
 .2اإلشراف على تشكيل الفرق الفنية مةن الطلبةة المتفةوقين فةي هةذه النشةاطات والةراغبين فيهةا ،وتةأمين
اللوازم التي تتطلبها أنشطتها.
 .3اإلشراف على تنظيم الرحالت الداخلية والخارجية لطلبة الجامعة.
 .4إقامةةة المعةةارض والحفةةالت والنشةةاطات الثقافيةةة والفنيةةة والتراثيةةة داخةةل الجامعةةة وخارجهةةا ،وإحيةةاء
المناسبات الدينية والوطنية والقومية.
 .5اإلشةةراف علةةى األنشةةطة الترويحيةةة (الشةةطرنج ،والبولنةةغ ،والتةةنس ،والبليةةاردو) ،وتنظةةيم البطةةوالت
الخاصة بها داخل الجامعة وخارجها.
 .6اإلشةةراف علةةى انتخابةةةات إتحةةاد طلبةةة الجامعةةةة واألنديةةة والجمعيةةات الطالبيةةةة ،وتقةةديم التسةةةهيالت
والخدمات اإلدارية التي تتطلبها أنشطتها لضمان تحقيق أهدافها.
 .7اإلشراف على إصدار جريدة طلبة اليرموك.
 .8اإلشراف على القاعات المخصصة لألنشطة الفنية والترويحية مثةل مرسةم الفةن التشةكيلي ،والخةزف،
والموسيقى ،والمسرح ،والكورال ،والفلكلور وتدريب الطلبة على هذه األنشطة.
 .9التغطية اإلعالمية للنشاطات الطالبية داخل الجامعة وخارجها.
 .10اإلشراف على إعداد الكتاب السنوي وإصداره.
 .11تنظيم حفل تخريج الطلبة.
 .12أية مهام أخرا ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.
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دائرة النشاط الرياضي
المهمة الرئيسية:
تنظيم النشاطات الرياضية والتدريبية والتطوعية للطلبة واإلشراف على المرافق المتعلقة بها.
المهام التفصيلية:
 .1وضع الخطة العامة للنشةاط الرياضةي والمعسةكرات الطالبيةة وبرنةامج الجوالةة وبةرامج جةائزة سةمو
ولي العهد واإلشراف على تنفيذها.
 .2تنظةةيم البطةةوالت والمسةةابقات واللقةةاءات الرياضةةية الوديةةة والرسةةمية التةةي تقيمهةةا الجامعةةة لطلبتهةةا
والعاملين فيها ،والمجتمع المحلي.
 .3التنسيق مع الجهات الرياضية األخرا خارج الجامعة من أجل المشاركة فةي البطةوالت ،والمسةابقات
الرياضية التي تقام داخل الجامعة وخارجها.
 .4إقامة المعسكرات الطالبية على إختالف أنواعها وتنظيمها.
 .5تنفيذ متطلبات برامج ومناهج الجوالة وجائزة سمو ولي العهد الخاصة بطلبة جامعة اليرموك.
 .6تن ظةةيم فةةرق عمةةل تطةةوعي وفةةرق طةةوارع داخةةل الجامعةةة تتةةولى تقةةديم الخةةدمات داخةةل الجامعةةة
وخارجها.
 .7وضع خطط التدريب الرياضي للفةرق الرياضةية فةي الجامعةة والمةدربين والمشةرفين الرياضةيين فةي
الةةدائرة ،واإلشةةراف علةةى بةةرامج التةةدريب الرياضةةي وعقةةد الةةدورات التدريبيةةة الرياضةةية ودورات
التحكيم الرياضي للمجتمع المحلي.
 .8متابعةةةة الطلبةةةة المقبةةةولين علةةةى نظةةةام التفةةةوق الرياضةةةي مةةةن حيةةةث إنتظةةةامهم بالتةةةدريب الرياضةةةي،
وإشتراكهم بالمباريات والبطوالت الرياضية.
 .9اإلشراف على المرافق الرياضية والمالعب والصاالت التابعة للعمادة ،وتأمين جاهزيتها بإستمرار.
 .10تحديد احتياجات أنشطة الدائرة ،ومتابعة تأمينها.
 .11أية مهام أخرا ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.
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دائــرة الرعايـة الطالبيــة
المهمة الرئيسية:
رعايةةة الطلبةةة الوافةةدين ومسةةاعدتهم علةةى اإلنةةدماج فةةي الحيةةاة الجامعيةةة وتقةةديم الخةةدمات اإلرشةةادية ورعايةةة
الطلبة المعوقين ومتابعة أمور الخريجين.
المهام التفصيلية:
 .1أنشئت الدائرة حرصًا من الجامعةة علةى تطةوير األداء الخةدمي والةوويفي واإلبةداعي لطلبتهةا ،فتتةولى
الدائرة رعا ية الطلبة الوافدين ومساعدتهم علةى االنةدماج فةي الحيةاة الجامعيةة ،وتةوفير البيئةة الجامعيةة
الجاذبة لهم أكاديمياً واجتماعياً ،واستقطاب الطلبة العرب واألجانب.
 .2تتولى الدائرة تقديم الخدمات اإلرشادية الفردية والجماعية للطلبة فةي المجةاالت الدراسةية واالجتماعيةة
والتربوية واألسرية والنفسية والمهنية من خالل وسائل مدروسة.
 .3الحرص على المحافظة على خصوصية قضايا الطلبة ومتابعة مشكالتهم وحلها.
 .4استكمال إجراءات الحصول على اإلقامة للطلبة الوافدين وتجديدها.
 .5متابعة الطلبة الخريجين والتواصل معهم وتزويد المؤسسات العامة والخاصةة بأسةمائهم والتخصصةات
التي تطلبها ،وتوفير قاعدة بيانات متطورة عن الخريجين وسوق العمل األردنية والعربية.
 .6رعاية الطلبة المعوقين بهدف مساعدتهم في إجراءات القبول والتسجيل والدراسةة وذلةك بتكليةف فريةق
مةةن الطلبةةة لمسةةاعدتهم فةةي التنقةةل داخةةل الحةةرم الجةةامعي وتنظةةيم األنشةةطة الثقافيةةة والرياضةةية والفنيةةة
إلدمةةاجهم فةةي المجتمةةع الطالبةةي ،ومتابعةةة تنفيةةذ اإلنشةةاءات الخاصةةة بهةةم لتسةةهيل حةةركتهم داخةةل حةةرم
الجامعة.
وتضم الدائرة أربعة أقسام هي :رعاية الطلبة الوافدين ،وشؤون الخريجين ،واإلرشاد النفسي ،ورعايةة الطلبةة
المعوقين.
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دائرة رئاسة الجامعة
المهمة الرئيسية:
إدارة مراسالت رئاسة الجامعة وتوثيقها ،وإسةتكمال المعلومةات الالزمةة لصةناعة القةرارات ومتابعةة تنفيةذها،
والمسةةةاهمة فةةةي إعةةةداد اإلتفاقيةةةات الثقافيةةةة واألكاديميةةةة وبةةةرامج العمةةةل ،وتوثيةةةق اإلتفاقيةةةات وبةةةرامج العمةةةل
وتعميمهةةا ،وتنظةةيم المعةةامالت والمراسةةالت المتعلقةةة بترقيةةات أعضةةاء هيئةةة التةةدريس فةةي الجامعةةة ،وتنظةةيم
إستقبال مراجعي رئيس الجامعة.
المهام التفصيلية:
 .1معالجة البريد الرئيسي لرئاسة الجامعة.
 .2إدارة مراسالت رئاسة الجامعة وإعداد الكتب الصادرة عنها.
 .3متابعة إنجاز المعامالت الرسمية لرئاسة الجامعة.
 .4المساهمة في إعداد فهرس موحد لملفات الجامعة ومتابعة تحديثه.
 .5ترجمة القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات والمنشورات والتقارير والكتب والتعاميم وأية مواد
أخرا.
 .6حفظ الوثائق والتقارير والسجالت والمراسالت الرسمية العادية والمكتومة.
 .7القيام بأعمال أمانة سر المجالس التي يقررها رئيس الجامعة.
 .8إستقبال مراجعي وضيوف رئيس الجامعة وتسهيل شؤونهم ومتابعتها.
 .9تنظيم مواعيد رئيس الجامعة.
 .10المساهمة في إعداد اإلتفاقيات الثقافية وبرامج العمل التنفيذية بين األردن من ناحية والدول العربية
واألجنبية من ناحية أخرا.
 .11المساهمة في إعداد االتفاقيات الثقافية وبرامج التعاون العلمي بين الجامعة والجامعات والمؤسسات
العلمية ،وتوثيقها.
 .12المساهمة في تنظيم بعض اإلجتماعات واللقاءات والمؤتمرات التي تعقد في الجامعة.
 .13تنظيم المعامالت والمراسالت المتعلقة بترقيات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
 .14متابعة اإلجراءات وتجهيز المعلومات المتعلقة باتصاالت رئيس الجامعة بالمجالس واللجان
والمؤتمرات واإلجتماعات الوطنية واإلقليمية والدولية.
 .15أية مهام أخرا ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.
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دائرة التنمية والتخطيط
المهمة الرئيسية:
إقتراح البرامج وخطط التطوير اإلداري في الجامعة ،وتوفير البيانات والمعلومات لفعاليات الجامعةة وتحليلهةا
وإعداد الدراسات والتقارير الهادفة لتطويرها.
المهام التفصيلية:
 .1المشاركة في إعداد مشاريع الخطط المستقبلية للجامعة ،ومتابعتها.
 .2جمع المعلومات اإلحصائية إلنشطة الجامعة وتصنيفها وتبويبها وتحليلها وتقويمها وإصدارها في
نشرات إحصائية دورية وكراس إحصائي سنوي شامل.
 .3إعداد التقرير السنوي للجامعة.
 .4دراسة الهيكل التنظيمي للجامعة ووحداتها المختلفة وتحديثها وإقتراح التعديالت الالزمة عليه.
 .5وضع مشروع وصف المهام الرئيسية لوحدات الجامعة.
 .6وضع مشروع وصف الووائف اإلدارية والفنية في الجامعة وتصنيفها.
 .7المشاركة بدراسة األنظمة والتعليمات والقرارات التنظيمية النافذة في الجامعة ،وإقتراح التعديالت
الالزمة عليها.
 .8المشاركة في إعداد مشروع موازنة الجامعة وجدول التشكيالت في ضوء حاجة الجامعة من
الووائف.
 .9اقتراح البرامج التدريبية للمووفين اإلداريين والفنيين والمشاركة في وضع محتوا هذه البرامج وفق
احتياجاتهم الفعلية.
 .10دراسة أساليب العمل واإلجراءات اإلدارية في الجامعة لغرض تبسيطها ،وتطوير وتحديث النماذج
المستعملة بنشاطاتها المختلفة.
 .11تقديم االقتراحات لوضع نظام حديث للمعلومات في الجامعة وتطويره ،وذلك للمساعدة في اتخاذ
القرارات بكفاءة وفاعلية.
 .12المشاركة بدراسة المواقف المالية المتعلقة بالجامعة ووحداتها التنظيمية وتحليلها.
 .13المشاركة بدراسة وتحليل تكلفة التعليم والبحث العلمي ،واألنشطة والخدمات المختلفة التي تقدمها
الجامعة.
 .14المشاركة بدراسة أنشطة الجامعة في مجاالت التدريس والبحث العلمي والتوسةع األكةاديمي ،والعةبء
الدراسي ،وعدد الشعب للمساقات وأعداد الطلبة فيها ،وخدمة المجتمع.
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 .15تعبئة اإلستبانات والنماذج اإلحصائية ذات العالقة بعمل الدائرة والتي ترد إلى الجامعةة وإعادتهةا إلةى
مصادرها.
 .16الحصةةةول علةةةى المعلومةةةات واإلحصةةةائيات مةةةن مصةةةادرها داخةةةل األردن وخارجةةةه كاإلحصةةةائيات
التربويةةةةة ،والسةةةةكانية ،واإلقتصةةةةادية ،واإلجتماعيةةةةة ،والتقةةةةارير السةةةةنوية مةةةةن مختلةةةةف الةةةةوزارات
والمؤسسات ،وتوثيقها للرجوع إليها.
 .17تكشيف المعلومات الواردة في النشرات والدوريات والدراسات ذات العالقة بعمل الدائرة وتخليصها.
 .18القيام بأية مهام أخرا ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.

دائرة القبول والتسجيل
المهمة الرئيسية:
تنفيةةذ إجةةراءات قبةةول الطلبةةة وتسةةجيلهم وانتقةةالهم ،وإعةةداد الجةةداول المتعلقةةة بدراسةةتهم وامتحانةةاتهم ومتابعةةة
سيرتهم األكاديمية ،وإجراءات منح الشهادات للخريجين ،وذلك بالتنسيق والتعةاون مةع الجهةات المعنيةة داخةل
الجامعة وخارجها.
المهام التفصيلية:
 .1استكمال إجراءات قبول الطلبة المستجدين.
 .2استقبال طلبات االنتقال في كل فصل دراسي وتحويلها للجان المختصة للبت فيها.
 .3إعداد الجدول الدراسي لجميع المساقات والشعب المطروحة في الجامعة لكل فصل دراسي.
 .4إعداد جدول االمتحانات النهائية لكل فصل دراسي.
 .5تنظيم وتنفيذ عملية تسجيل الطلبة للمساقات واإلنسحاب واإلضافة في كل فصل دراسي.
 .6متابعة السيرة األكاديمية للطلبة من رصد العالمات ،واحتساب المعدالت الفصلية والتراكمية والخطةة
الدراسية.
 .7إصدار جميع الوثائق التي يحتاجها الطلبة باللغتين العربية واإلنجليزية.
 .8التحقق من اسةتيفاء الط لبةة المتوقةع تخةرجهم لمتطلبةات الحصةول علةى الدرجةة العلميةة المسةجلين لهةا
وحسب الخطة الدراسية ،واستخراج قوائم الخريجين ،وإصدار الشهادات الخاصة بهم.
 .9تزويد الجهات الموفدة بنتائج الطلبة الموفدين على نفقتها.
 .10أية مهام أخرا ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.
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دائرة مكتبة الحسين بن طالل
المهمة الرئيسية:
توفير مصادر المعلومات وتنظيمها وتنميتها وتقديم الخدمات المعلوماتية للمستفيدين مةن المكتبةة بالتنسةيق مةع
الجهات المعنية داخل الجامعة وخارجها.
المهام التفصيلية:
 .1توفير مختلف مصادر المعلومات والوسائل التي تلبي حاجة الجامعة في مجالي البحث والتدريس.
 .2تنظيم مصادر المعلومات من خالل فهرستها وتصنيفها وإعداد الفهارس والكشافات الالزمة لهةا وفةق
المعايير الدولية واستخدام التقنيات الحديثة التي تسهل االستفادة منها.
 .3تقديم الخدمات المعلوماتية من إعارة وحجةز ومر اجةع وإرشةاد وتصةوير وطلةب المةواد المكتبيةة غيةر
المتةةوفرة لةةديها أو تأمينهةةا عةةن طريةةق شةةبكات االتصةةال المختلفةةة ،وتةةوفير المنةةاه المالئةةم لتقةةديم هةةذه
الخدمات.
 .4وضع الخطط الالزمة لتنمية مصادر المعلومات في المكتبة في ضوء الحاجة لها.
 .5التعاون وتبادل المعلومات والخبةرات مةع المكتبةات والمؤسسةات األخةرا ذات العالقةة ،بمةا فةي ذلةك
الجمعيات واالتحادات الدولية.
 .6تنمية مهارات المستفيدين للوصول إلى المعلومات.
 .7تقديم الخدمة الفنية للمجتمع المحلي من خالل التدريب في مجال المكتبات وتكنولوجيا المعلومات.
 .8تشجيع ودعم االنتاج الفكري األردني وبخاصة انتاج العاملين في الجامعة  ،والتعريف به عةن طريةق
االقتناء واإلهداء والتبادل مع الجامعات والمؤسسات الثقافية األخرا في األردن وخارجه.
 .9أية مهام أخرا تقع ضمن المهمة الرئيسية للمكتبة.

دائرة العالقات العامة واإلعالم
المهمة الرئيسية:
تنفيذ اإلجراءات اإلعالميةة المتعلقةة بأنشةطة الجامعةة كالمحاضةرات العامةة والنةدوات والمةؤتمرات والمواسةم
والمعةةارض والمهرجانةةات والزيةةارات وغيرهةةا ،وتقةةديم صةةورة واضةةحة عةةن مسةةيرة الجامعةةة والعمةةل علةةى
توثيةةق عالقةةات الجامعةةة مةةع المجتمةةع ومتابعةةة مةةا ينشةةر عنهةةا فةةي وسةةائل اإلعةةالم المختلفةةة وذلةةك بالتنسةةيق
والتعاون مع الجهات المعنية.
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المهام التفصيلية:
 .1تصوير أنشطة الجامعة وإعداد ونشر وتوثيق أخبار الجامعة والنشرات اإلعالمية وتوزيعها
وتوثيقها.
 .2تأمين الشرائح الناطقة واألفالم التوثيقية عن مسيرة الجامعة.
 .3إنجاز مطبوعات الجامعة.
 .4متابعة ما ينشر عن الجامعة في وسائل اإلعالم المحلية والخارجية وإطالع رئيس الجامعة
والمسؤولين والمعنيين عليها.
 .5نشر إعالنات الجامعة في وسائل اإلعالم العامة.
 .6تنظيم اإلجراءات اإلعالمية الداخلية والخارجية المتعلقة بإقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات
والمواسم الثقافية والمعارض والمهرجانات وتنفيذها ،وتأمين الخدمات الالزمة لها ،والمشاركة في
اللجان التحضيرية المتعلقة بها.
 .7تنظيم اللقاءات والمقابالت والمؤتمرات الصحفية واإلعالمية وترتيبها.
 .8توثيق األبحاث المقدمة في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية التي تعقد في إطار الجامعة
وطباعة إصداراتها.
 .9تأمين اشتراك الجامعة في الصحف وتوزيعها على وحدات الجامعة وفق األسس والقرارات النافذة.
 .10تنظيم استقبال ضيوف الجامعة وإقامتهم ،وترتيب الضيافات والدعوات الرسمية.
 .11توفير الهدايا المناسبة لضيوف الجامعة والجهات الخارجية.
 .12تصميم مسكوكات الجامعة وإعدادها.
 .13تنظيم زيارات للعاملين في الجامعة إلى مؤسسات في المملكة.
 .14متابعة شؤون الخريجين.
 .15أية مهام أخرا ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.
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دائرة الموارد البشرية
المهمة الرئيسية:
تنفيةةذ سياسةةة الجامعةةة المتعلقةةة بتةةأمين حاجتهةةا مةةن المةةوارد البشةةرية واإلجةةراءات المتعلقةةة بوضةةعهم الةةوويفي
وتوفير الخدمات الالزمة لهم من تأمين صحي وتأمين على الحياة ،وسكن ،وإقامة وتسهيالت أخرا بالتنسةيق
مع الجهات المعنية في الجامعة.
المهام التفصيلية:
 .1المشاركة في تقدير احتياجات الجامعة من القوا البشرية ،وإعداد جدول التشكيالت ومتابعة تنفيذه.
 .2تنفيذ اإلجراءات المعتمدة في اختيار المرشحين للعمل في الجامعة واستكمال اجراءات تعيينهم.
 .3متابعة شؤون العاملين في الجامعة من حيث الزيادات السنوية والترقيةات والترفيعةات وتجديةد العقةود
وإجراءات النقل والندب واإلعارة والدوام واإلجازات واإلجراءات التأديبية وغيرها.
 .4متابعة تقارير تقويم أداء العاملين في الجامعة.
 .5متابعةةة الشةةؤون اإلداريةةة والماليةةة للمبعةةوثين مةةن تةةاريخ ايفةةادهم وحتةةى عةةودتهم للعمةةل فةةي الجامعةةة
ومتابعة تنفيذ التزامهم.
 .6اإلشراف على سةكن العةاملين فةي الجامعةة وتنفيةذ قةرارات لجنةة اإلسةكان المتعلقةة بةذلك فةي الجامعةة
ومتابعة تنفيذ التزامهم.
 .7تنفيةةذ القةةرارات الصةةادرة عةةن لجنةةة إدارة صةةندوق إسةةكان العةةاملين المتعلقةةة بم ةنح قةةروض اإلسةةكان
ومتابعة تحصيلها.
 .8تأمين تأشيرات الدخول واإلقامة وتذاكر السفر المقررة ،وإصدار أذون السفر للعاملين في الجامعة.
 .9إدارة شؤون التأمين الصحي والتأمين على الحياة للعاملين في الجامعة.
 .10أية مهام أخرا ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.

الدائرة المالية
المهمة الرئيسية:
إدارة الشةةؤون الماليةةة للجامعةةة بمةةا فةةي ذلةةك قةبض أموالهةةا وتحصةةيلها ودفةةع اإللتزامةةات المترتبةةة عليهةةا وفةةق
النظام المالي للجامعة ،وتنفيذ السياسات والخطط والبةرامج المتعلقةة بةذلك ،واتخةاذ اإلجةراءات الكفيلةة بحمايةة
هذه األموال ،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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المهام التفصيلية:
 .1إعداد مشروع موازنة الجامعة بما في ذلك الجداول والبيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بها.
 .2مسك وتنظيم السجالت والقيود المحاسبية للجامعة بصورة صحيحة وفقاً للقواعد المحاسبية السليمة.
 .3إعداد التقارير المالية الدورية التحليلية التي تستدعيها طبيعة العمل.
 .4اتخاذ كافة االحتياطات واإلجراءات ووسائل الرقابة الكفيلة بحماية أموال الجامعة وسجالتها
ومستنداتها المالية.
 .5حصر ما يستحق على الغير من رسوم وأية واردات أخرا ومتابعة تحصيلها.
 .6صرف جميع االلتزامات والنفقات المترتبة على الجامعة للغير.
 .7حصر موجودات الجامعة الثابتة وممتلكاتها لغرض إعداد المركز المالي الشامل للجامعة.
 .8إجراء الدراسات الالزمة حول تكلفة األنشطة التي تؤديها وحدات الجامعة وعائد الخدمات فيها.
 .9صرف الحقوق المترتبة على الجامعة للعاملين فيها ،ومتابعة صرف حقوقهم لدا الجهات األخرا.
 .10أية مهام أخرا ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.

دائرة الخدمات العامة
المهمة الرئيسية:
تقةةديم خةةدمات التغذيةةة والنقةةل واإلتصةةاالت لطلبةةة الجامعةةة والعةةاملين فيهةةا والعنايةةة بحةةدائقها والمحافظةةة علةةى
نظافتها وجمالها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة.
المهام التفصيلية:
 .1المشاركة في تقدير حاجات الجامعة من المواد ومن التجهيزات الضرورية لها لتقديم الخدمات
المتعلقة بالتغذية والنقل واإلتصاالت والزراعة والتنظيف ،واستالمها والمحافظة عليها.
 .2تقديم خدمات الطعام والشراب لطلبة الجامعة والعاملين فيها ولضيوفها.
 .3تأمين نقل طلبة الجامعة والعاملين فيها وضيوفها في المهام الرسمية والعلمية والرحالت العامة.
 .4تأمين نقل لوازم الجامعة وتوفير مياه الشرب عند الحاجة ونضح المياه العادمة من مرافق الجامعة
غير المربوطة بشبكة الصرف الصحي.
 .5صيانة وسائط النقل واآلليات والمحافظة عليها.
 .6تأمين خدمات اإلتصاالت للجامعة وتدقيق المطالبات المتعلقة بها وإعتماد الرسمي منها وتحويل
الكشوفات المتعلقة بالمكالمات الخاصة إلى الدائرة المالية لتحصيلها.
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 .7صيانة أجهزة االتصال وخطوطها وتفقد المقاسم ،وتأمين الظروف الالزمة للتشغيل ،ومتابعة
صيانتها مع الشركات المتعاقد معها لهذا الغرض.
 .8المحافظة على نظافة حرم الجامعة والمرافق التابعة لها.
 .9التأكد من توفر شروط الصحة العامة فيما تقدمه الجامعة من طعام وشراب ،ومن مدا صالحية مياه
الشرب فيها.
 .10تنظيم حدائق الجامعة وزراعتها باألشجار المثمرة ونباتات الزينة والعناية بها.
 .11تأمين حاجة الجامعة من األشتال عن طريق مشتل الجامعة أو شرائها من السوق المحلي.
 .12قطف ثمار الزيتون ومتابعة عصره وتسليم الناتج إلى مستودعات الجامعة.
 .13استالم فواتير المياه والكهرباء من سلطة المياه وشركة الكهرباء وتدقيقها وتوثيقها وتحويلها إلى
الدائرة المالية لصرفها.
 .14القيام بأية أعمال أخرا ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.

دائرة اللوازم
المهمة الرئيسية:
تةةوفير اللةةوازم التةةي تحتاجهةةا مختلةةف وحةةدات الجامعةةة بالمواصةةفات المطلوبةةة وتخزينهةةا والمحافظةةة عليهةةا
وصةةرفها والعمةةل علةةى إعةةداد عقةةود التةةأمين والصةةيانة الالزمةةة لهةةا ،وذلةةك بالتنسةةيق مةةع الجهةةات المعنيةةة فةةي
الجامعة.
المهام التفصيلية:
 .1توفير احتياجات الجامعة من اللوازم والخدمات عن طريق شرائها محلياً أو خارجياً.
 .2متابعة اإلجراءات المتعلقة باستيراد اللوازم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة وخارجها بما
في ذلك التخلي
 .3العمل على التخلي

عليها.
على اللوازم المقدمة منحاً للجامعة.

 .4استالم المواد ومعاينتها والتأكد من وصولها في الوقت المحدد ومطابقتها للمواصفات والكميات
المطلوبة.
 .5إدخال اللوازم إلى المستودعات وتسجيل القيود الالزمة بذلك وتصنيفها وترميزها ومعادلة أسعارها
بالعملة المحلية وتخزينها بصورة تؤدي إلى المحافظة عليها.
 .6صرف اللوازم وتسجيلها حسب األصول وإيصالها إلى الجهات الطالبة.
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 .7اإلحتفاظ بالقيود المتعلقة بالعهد المصروفة للعاملين في الجامعة ومتابعة حركتها.
 .8استكمال اإلجراءات المتعلقة بالتأمين على ممتلكات الجامعة ولوازمها المتوافرة لديها والمستوردة.
 .9استكمال اإلجراءات المتعلقة بإبرام عقود الصيانة للمعدات واآلليات واألجهزة ومتابعتها مع
األطراف المعنية داخل الجامعة وخارجها.
 .10مراقبة المخزون واللوازم والتأكد من صالحيته وتوفره بالكميات المناسبة.
 .11اإلحتفاظ بسجالت وقيود تمكن من مراقبة المخزون لجميع اللوازم والتأكد من توفيرها بالكميات
والنوعيات المناسبة.
 .12القيام بأية مهام أخرا ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.

الدائرة الهندسية
المهمة الرئيسية:
تقديم االستشارات الهندسية المتعلقة بإنشاءات الجامعة واإلشراف علةى تنفيةذها بالمواصةفات المطلوبةة المتفةق
عليها واستالمها ،ومتابعتها للتأكد من مدا إشغالها بشكل اقتصادي ،وتسةجيل عقاراتهةا بالتنسةيق مةع الجهةات
المعنية في الجامعة.
المهام التفصيلية:
 .1الدراسة األولية للمشاريع التي تنوي الجامعة إقامتها من حيث موقعها ،المساحة المطلوبة ،مكوناتها،
وتكلفتها التقديرية بعد التعرف على االحتياجات من الجهات المعنية.
 .2وضع التصاميم الهندسية (المعمارية ،اإلنشائية ،الكهربائية ،والميكانيكية) وتجهيز وثائق العطاءات
للمشاريع المقررة (الرسومات ،المواصفات ،جداول الكميات ،شروط عقد المقاولة).
 .3المشاركة في دراسة العروض المقدمة للجنة العطاءات المتعلقة بالمشاريع وتقديم التوصيات
المناسبة للجنة العطاءات المختصة.
 .4اإلشراف على تنفيذ العطاءات المحالة على المتعهدين وفق مواصفات وشروط وثائق عقد المقاولة.
 .5القيام بالمراسالت الضرورية من حيث إعالم المتعهدين أو أية مخالفات أو أية أمور أخرا تعيق
العمل في المشروع ،والرد على كتبهم وفقاً لشروط عقد المقاولة.
 .6العمل على إجراء الفحوصات المخبرية للعناصر المكونة للمشروع (التربة ،حديد التسليح،
الخرسانة ،الطوب ،البالط ،المواد الكهربائية والصحية ،الميكانيكية وغيرها) لدا الجمعية العلمية
الملكية والمختبرات المرخصة رسمياً.
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.7

اعتماد التجهيزات والمواد الالزمة النجاز المشاريع في ضوء مواصفات وشروط العطاءات
والمخصصات التفصيلية الالزمة للتنفيذ المقدمة من قبل المتعهدين.

.8

اعتماد فواتير الدفعات المقدمة من المتعهدين بعد التدقيق والتأكد حسياً من مطابقة المعلومات
الواردة فيها مع األعمال المنجزة في المشاريع.

.9

إعداد التقارير اليومية المتعلقة بسير العمل في المشاريع عن (عدد الفنيين ،عدد العمال ،المعدات،
المواد ،الظروف الجوية ،حجم العمل المنجز).

 .10إبالغ المتعهدين باألوامر التغييرية الضرورية التي تقتضيها الحاجة الفنية ومصلحة الجامعة ضمن
شروط العطاء.
 .11المشاركة في االستالم االبتدائي للمشاريع المنجزة وتقديم محاضر االستالم لرئيس الجامعة.
 .12اعتماد الفواتير النهائية للمشاريع المقدمة من المتعهدين.
 .13متابعة التنسيق مع المتعهدين خالل فترة الصيانة الواردة في العطاء لصيانة ما يطرأ من أعمال في
المشاريع التي تم استالمها.
 .14المشاركة في االستالم النهائي للمشاريع بالتعديالت بعد انتهاء فترة الصيانة ،وتقديم محاضر
االستالم لرئيس الجامعة.
 .15تقديم االستشارات الهندسية المتعلقة بالتعديالت التي تطرأ على المباني القائمة في الجامعة وتصميم
بعض األثاث فيها واإلشراف على تنفيذ التعديالت التي تنفذ عن طريق متعهدين أو عن طريق
دائرة المشاغل والصيانة.
 .16اإلشراف على مباني الجامعة القائمة للتأكد من إشغالها واإلستفادة منها بشكل اقتصادي.
 .17اإلحتفاظ بكافة السجالت والوثائق والمخططات المتعلقة بالجامعة ومبانيها وعقاراتها والعمل على
تحديثها باستمرار.
 .18توثيق اإلحصائيات التي تتعلق باشغال مباني الجامعة ،وتقديم التقارير كلما طلب من الدائرة.
 .19متابعة تسجيل عقارات الجامعة.
 .20المشاركة في خدمة المجتمع عن طريق تقديم التدريب الهندسي للطلبة المتدربين في مجال عمل
الدائرة.
 .21القيام بأية مهام أخرا ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.
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دائرة االنتاج والصيانة والتدريب
المهمة الرئيسية:
تصنيع بعض اللوازم التةي تحتاجهةا الجامعةة ،والقيةام بأعمةال الصةيانة المختلفةة لضةمان اسةتمرارية الخةدمات
التي تقدمها الجامعة ،ودراسة سبل تخفيض تكاليف هذه الخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية فيها.
المهام التفصيلية:
 .1تصنيع بعض احتياجات الجامعة من األثاث والتجهيزات الخشبية والمعدنية.
 .2تنفيذ التعديالت المقترحة على مرافق الجامعة والخدمات الالزمة لها.
 .3مراقبة مباني الجامعة ومرافقها ،وتقدير مدا حاجتها للصيانة.
 .4صةةيانة مبةةاني الجامعةةة ،وطرقهةةا ،ومسةةاكن العةةاملين فيهةةا ومسةةاكن طلبتهةةا بشةةكل يضةةمن وقايتهةةا
واستمرار صالحيتها.
 .5صيانة شبكات اإلنارة ،والمياه والصرف الصحي ،والتدفئة والتكييف والتبريد ،والمصاعد.
 .6صيانة لوازم الجامعة من أثاث وأجهزة كهربائية :مةن ثالجةات ،وغسةاالت ،وأفةران غةاز ،ومةراوح،
وسخانات ،وغيرها.
 .7المتابعةةة واإلشةةراف علةةى تنفيةةذ عقةةود الصةةيانة المتعلقةةة بتجهيةةزات الجامعةةة ومرافقهةةا مةةع الشةةركات
المعنية.
 .8دراسة سبل تخفيض نفقات الجامعة في مجال الخدمات العامة ،مثل الماء والكهرباء والمحروقات.
 .9تقديم الخدمات التدريبية لطالبي التدريب في مجال عمل الدائرة.
 .10أية مهام أخرا ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.

دائرة األمن الجامعي
المهمة الرئيسية:
المحافظة على األمن الداخلي في الجامعةة وسةالمة مرافقهةا وممتلكاتهةا وذلةك بالتعةاون والتنسةيق مةع الجهةات
األخرا داخل الجامعة وخارجها.
المهام التفصيلية:
 .1المحافظة على النظام العام واألمن الداخلي للجامعة.
 .2العمل على تأمين حماية وسالمة مرافق ومباني ومنشآت وممتلكات الجامعة والمحافظة عليها.
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 .3المحافظة على السالمة العامة ومعالجة أي حريق قد يحةدث بالوسةائل المتةوفرة وبالتعةاون مةع الةدفاع
المدني في محافظة اربد ،وتأمين االسعافات األولية عند وقوع أي حادث.
 .4التأكةةد مةةن صةةالحية طفايةةات الحريةةق وأجهةةزة اإلنةةذار الموزعةةة فةةي مبةةاني ومرافةةق الجامعةةة لتبقةةى
صالحة باستمرار الستخدامها عند حدوث أي طارع.
 .5حراسةةة مةةداخل الجامعةةة ومراقبتهةةا ،وتنظةةيم عمليةةة دخةةول الطلبةةة والعةةاملين فةةي الجامعةةة وزوارهةةا،
الجامعة إال بتصريح رسمي.

والتأكد من عدم إخراج أية مواد أو لوازم تخ

 .6إصةةدار التصةةاريح الالزمةةة لةةدخول سةةيارات العةةاملين واألشةةخاص المسةةموح لهةةم بةةدخول الجامعةةة،
والتصاريح الشخصية المؤقتة للعاملين لدا المتعهدين الذين ينفذون مشةاريع الجامعةة ،وتنظةيم دخةول
وخروج السيارات.
 .7تبليغ دائرة المشاغل والصيانة عن أية أعطةال تحةدث فةي مجةال المةاء والكهربةاء والتدفئةة والصةرف
الصحي وغيرها وخاصة تلك التي تحدث بعد أوقات الدوام الرسمي.
 .8تقةةديم المقترحةةات والتوصةةيات للمسةةؤولين فةةي رئاسةةة الجامعةةة فيمةةا يتعلةةق بتحسةةين أوضةةاع السةةالمة
العامة واألمن في الجامعة.
 .9أية مهام أخرا تقع ضمن المهمة الرئيسية للدائرة.

دائرة الشؤون القانونية
المهمة الرئيسية:
المسةةاهمة فةةي إعةةداد مشةةاريع القةةوانين واألنظمةةة والتعليمةةات وتعةةديالتها فةةي الجامعةةة ،وتقةةديم اإلستشةةارات
القانونية.
المهام التفصيلية:
 .1إبداء الرأي في النزاعات الحقوقية والجزائية المتعلقة بالعاملين في الجامعة.
 .2المشاركة في وضةع مشةاريع القةوانين واألنظمةة والتعليمةات للجامعةة ومراجعتهةا للتأكةد مةن سةالمتها
وعدم تعارضها مع التشريعات النافذة.
 .3تقةةديم المشةةورة القانونيةةة للمجةةالس التأديبيةةة فةةي الجامعةةة والمشةةاركة فةةي وضةةع لةةوائح االتهةةام بحةةق
المتهمين.
 .4المشاركة في صياغة العقود واالتفاقيات والتعهدات التي تكون الجامعة طرفاً فيها.
 .5تقديم االستشارات القانونية لجميع وحدات الجامعة من خالل رئيس الجامعة.
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 .6جمع التشريعات القانونية الخاصة بالجامعة والتشريعات األخرا ذات العالقة ،وتوثيقها.
 .7متابعة تعديالت القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة واألسس والقةرارات الصةادرة
بمقتضاها.
 .8إصةةدار دليةةل مجموعةةة القةةوانين واألنظمةةة والتعليمةةات الخاصةةة بالجامعةةة بالتعةةاون مةةع دائةةرة التنميةةة
والتخطيط ،ودائرة رئاسة الجامعة.
 .9استالم التبليغات القضائية الخاصة بالجامعة ،وإعداد كتب التبليةغ بعةد توجيةه رئةيس الجامعةة بشةأنها،
ومتابعة ما يتعلق بها.
 .10أية مهام أخرا بتكليف من رئيس الجامعة.

مهام مركز الحاسب والمعلومات
بموجب المادة ( )3من تعليمات مركز الحاسب والمعلومات في جامعة اليرموك رقم ( )28لسنة .2005
يتولى المركز المهمات التالية:
 .1تقديم الخدمات الخاصة بإدخال الحاسب االلكتروني في األمور اإلدارية والمالية بالجامعة ،وفي قبةول
الطلبة وتسجيلهم وفي المكتبة وفي أية أنشطة أخرا يمكن تحويلها إلى أنظمة معلومات.
 .2تقديم الخدمات الالزمة ألغراض البحث العلمي في الجامعة وخارجها.
 .3تقديم االستشةارات وال خةدمات الخاصةة باسةتخدام الحاسةبات االلكترونيةة للمؤسسةات العامةة والخاصةة
مةةن خةةالل مركةةز الملكةةة رانيةةا للدراسةةات األردنيةةة وخدمةةة المجتمةةع ،وتنظةةيم هةةذه الخةةدمات وإدارتهةةا
وتنفيذها ومتابعتها مقابةل أجةور يحةددها الةرئيس بتنسةيب مةن المجلةس علةى أن ال يتعةارض ذلةك مةع
أعمال المركز الفنية.
 .4عقد دورات تدريبية في مجاالت علوم الحاسوب بالتعاون مع مركةز الملكةة رانيةا للدراسةات األردنيةة
وخدمة المجتمع.
 .5المشاركة في دراسة وتنسةيق األمةور المتعلقةة بالحاسةبات االلكترونيةة علةى مسةتوا الجامعةة بمةا فةي
ذلك األجهزة واللوازم والبرامج المختلفة وعمل التوصيات المناسبة بهذا الشأن.
 .6إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وتقديمها إلى مجلس المركز لمناقشتها.
 .7تقةةديم تقريةةر فةةي نهايةةة كةةل سةةنة جامعيةةة إلةةى الةةرئيس عةةن أعمةةال المركةةز وأنشةةطته وإنجازاتةةه وأي
اقتراحات يرا فيها مصلحة المركز.
 .8القيام بأية مهمات أخرا بتكليف من الرئيس.
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صالحيات مجلس مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع
بموجب المادة ( )8من تعليمات مركز الملكة رانيةا للدراسةات األردنيةة وخدمةة المجتمةع فةي جامعةة اليرمةوك
رقم ( )11لسنة .2006
يتولى المجلس الصالحيات التالية:
 .1إقرار خطة عمل المركز.
 .2التنسيب بإقرار العقود واإلتفاقيات التي يعقدها المركز مع الجهات المستفيدة.
 .3مناقشة مشروع موازنة المركز ورفعها إلى الرئيس إلقرارها حسب األصول.
 .4مناقشة التقرير السنوي والتقارير األخرا وإقرارها تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المختصة.
 .5تقديم أية اقتراحات وتوصيات للرئيس تتعلق بدعم عمل المركز والنهوض بمستواه.
 .6أية أمور أخرا يعرضها رئيس الجامعة.
مهام مدير مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع
بموجب المادة ( )13من تعليمات مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمةع فةي جامعةة اليرمةوك
رقم ( )11لسنة .2006
يمارس مدير المركةز الصةالحيات المخولةة إليةه بموجةب هةذه التعليمةات أو المفوضةة إليةه مةن الةرئيس ويقةوم
بصورة خاصة بالمهام التالية:
 .1إدارة شؤون المركز واإلشراف المباشر على تنفيذ خطته.
 .2تمثيل المركز لدا الجهات ذات العالقة بعمله.
 .3إعداد مشروع موازنة المركز وتقديمه إلى المجلس لمناقشته.
 .4إعداد مسودات العقود واالتفاقيات بين المركز والجهات المستفيدة.
 .5إصدار نشرات عن المركز وأهدافه ونشاطاته.
 .6إعداد قوائم بالكفايةات العلميةة المتةوافرة فةي الجامعةة وخارجهةا القةادرة علةى تقةديم الخةدمات للجهةات
المستفيدة.
 .7التنسيب إلى الةرئيس بتكليةف أشةخاص للقيةام بالدراسةات واالستشةارات والدراسةات الفنيةة والخةدمات
الالزمة لعمل المركز.
ال عةن أيةة تقةارير أخةرا
 .8تقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن أعمةال المركةز فةي نهايةة كةل عةام فضة ً
يقتضيها عمل المركز.
 .9أية أعمال أخرا يكلفه بها الرئيس.
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صالحيات ومسؤوليات مجلس إدارة صندوق اإلستثمار لجامعة اليرموك
بموجب المادة ( )11من نظام صندوق اإلستثمار لجامعة اليرموك وتعديالته رقم ( )120لسنة .2003
 .1شةةراء وبيةةع األمةةوال غيةةر المنقولةةة وبيعهةةا واسةةتثمارها لمصةةلحة الصةةندوق وبالطريقةةة التةةي يراهةةا
مناسبة.
 .2شراء أسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منهةا داخةل المملكةة أو
خارجها.
 .3استثمار أموال الصندوق.
 .4اختيار بنك أو أكثر إليداع أموال الصندوق.
 .5تحديد أنواع موجودات الصندوق ونسبها.
 .6تعيين الوكالء والممثلين للصندوق داخل المملكة وخارجها.
 .7إعداد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق عن السنة المالية التالية وتقديمه للمجلس إلقراره.
 .8إعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق وعرضها على المجلس للتصديق عليهما.
 .9تعيين مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابهم علةى أن يكةون تعييةنهم لسةنة
واحدة قابلة للتجديد بقرار من المجلس.
مهام مدير دائرة الرقابة اإلدارية والمالية في جامعة اليرموك
بموجةةب المةةادة ( )5مةةن تعليمةةات دائةةرة الرقابةةة اإلداريةةة والماليةةة لجامعةةة اليرمةةوك وتعديالتةةه رقةةم ( )5لسةةنة
.1992
تمارس الدائرة المهام التالية:
 .1التحقةةق مةةن أن دوائةةر الجامعةةة المختصةةة تحةةتفظ بةةدفاتر وسةةجالت منظمةةة حسةةب األصةةول الماليةةة
المرعية.
 .2التثبيت من قانونية اإلنفاق ،والتحقق من أن النفقات قد صرفت بصورة سليمة وفةق األصةول المحةددة
في القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات النافذة في الجامعة ،وضمن حدود المخصصات المقةررة
طبقاً للموازنة السنوية ،وفي حدود صالحية المرجع المخت

.

 .3التأكةد مةن دقةة وصةحة القيةةود والمسةتندات الماليةة والوثةائق المعةةززة لهةا ،ومةن أن المسةتندات تحمةةل
تواقيع المووفين المسؤولين عن العمليات المالية حسب األصول.
 .4مراقبة الشيكات والحواالت الصادرة ،وسائر إشعارات القيد على حسابات الجامعة كافة.
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 .5مراقبةةة العمليةةات المتعلقةةة بالعطةةاءات وقةةرارات الشةةراء ،والتأكةةد مةةن تةةوافر المخصصةةات ،ومراقبةةة
العمليات المتعلقة باالعتمادات المستندية ،والتحقق من مطالبة المسةتندات والمةواد المسةتوردة لشةروط
تلك االعتمادات.
 .6مراجعةةة إيةةرادات الجامعةةة ومقبوضةةاتها ،والتحقةةق مةةن تحصةةيلها فةةي أوقاتهةةا المحةةددة ،وإدخالهةةا فةةي
حسةةاباتها ،والتأكةةد مةةن صةةحة التسةةويات المصةةرفية بمةةا يضةةمن حقةةوق الجامعةةة فةةي ضةةوء االتفاقيةةات
المعقودة مع المصارف المعتمدة.
 .7القيام بالجرد الدوري والمفاجئ على الصندوق العام والصناديق الفرعية والقسائم ذات القيمةة الماليةة،
والتحقق من استخدام إيصاالت القبض حسب األصول المالية.
 .8مراقبة حسابات الصناديق الخاصة في الجامعة ،وحسابات القروض واألمانةات والسةلف وغيرهةا مةن
الحسابات األخرا.
 .9مراقبة تنفيذ موازنة الجامعة والتأكد من أن المخصصات الواردة فيها قد صرفت في األغةراض التةي
اعتمدت من أجلها.
 .10مراقبةةة مسةةتودعات الجامعةةة ،والقيةةام بةةالجرد المفةةاجئ لةةبعض األصةةناف الموجةةودة فيهةةا ،ودراسةةة
أسباب ما يتكدس أو يتلف من مواد ،والتحقق من قانونية شطب هذه المواد أو إهدائها أو بيعها.
 .11مراجعة القرارات اإلدارية الصادرة عن الجهات المسؤولة في الجامعة ،والتأكةد مةن أنهةا تمةت وفةق
القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها.
صالحيات ومسؤوليات دائرة الرقابة اإلدارية والمالية في جامعة اليرموك
بموجةةب المةةادة ( )6مةةن تعليمةةات دائةةرة الرقابةةة اإلداريةةة والماليةةة لجامعةةة اليرمةةوك وتعديالتةةه رقةةم ( )5لسةةنة
.1992
 .1اإلطالع على دفاتر الحسابات والسجالت والمستندات المالية ،والملفات األخرا التي لهةا صةلة بعمةل
المكتب.
 .2طلب البيانات واإليضاحات التةي تراهةا ضةرورية للقيةام بعملهةا مةن الجهةات المختصةة فةي الجامعةة،
وعليها أن تضع تحت تصرف الدائرة كل ما من شأنه تسهيل مهمتها.
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مهام مجلس إدارة المدرسة النموذجية
بموجب المادة ( )7من تعليمات المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك وتعديالته رقم ( )4لسنة .2006
يمارس مجلس اإلدارة المهام التالية:
 .1وضع أسس القبول في المدرسة وتحديد أعداد الطلبة في الصفوف.
 .2إقرار المناهج والبرامج اإلضافية التي تعتمدها المدرسة إلثراء برامجها.
 .3مناقشة موازنة المدرسة ورفعها إلى الرئيس.
 .4اقتراح مقدار الرسوم المدرسية ورفعها إلى الرئيس.
 .5إقرار صيغ الشهادات التي تمنحها المدرسة.
 .6تشكيل لجان متخصصة وفق ما تقتضيه حاجة المدرسة.
 .7التنسةةيب إلةةى مجلةةس الجامعةةة بفةةتح بةةرامج جديةةدة أو إلغةةاء بةةرامج قائمةةة أو إيقةةاف القبةةول فةةي مرحلةةة
تعليمية معينة ،إذا كان في ذلك مصلحة المدرسة والجامعة.
 .8إبداء الرأي في أية موضوعات أخرا لها صلة بأهداف المدرسة يعرضها رئيس الجامعة.
 .9إقرار مهام المشرفين بناء على تنسيب المدير.
 .10تحديد نصاب المعلمين من الحص

التعليمية األسبوعية.

مهام مدير المدرسة النموذجية
بموجب المادة ( )11من تعليمات المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك وتعديالته رقم ( )4لسنة .2006
تكون للمدير المهام اآلتية:
 .1اإلشراف على المدرسة والعاملين اإلداريين فيها وإدارة شؤونها وضمان حسن سير العمل فيها.
 .2اإلشراف على المعلمين في المدرسة مةن النةاحيتين اإلداريةة والتعليميةة بمةا فةي ذلةك توزيةع الةدروس
على المعلمين وعمل برنامج الدروس األسبوعي.
 .3إعداد مشروع الموازنة السنوية للمدرسة وتقديمه للمجلس.
 .4العمل على تطوير العملية التربوية في المدرسة وتقديم االقتراحات المتعلقة بذلك إلى المجلس ويشمل
ذلةةةك المنةةةاهج وطةةةرق التةةةدريس والممارسةةةات التعليميةةةة واإلداريةةةة والنشةةةاطات المدرسةةةية المنهجيةةةة
والمرافقة للمنهاج.
 .5تقويم أداء العاملين واألداء اإلداري للمعلمين في المدرسة والعمل على تنمية قدراتهم ورفع مستواهم.
 .6تعزيز التعاون بين العاملين في المدرسة والعمل على توجيههم ورفع معنوياتهم.
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 .7العمل على حسن استخدام مرافق المدرسة.
 .8تقوية صلة المدرسة بالمجتمع المحلي.
 .9تمثيل المدرسة أمام الهيئات الرسمية والمحلية.
 .10متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
 .11تقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن المدرسة ونشاطاتها.
 .12التعاون مع فريق اإلشراف التربوي في المدرسة وتسهيل مهمته.
 .13أية أمور أخرا لها عالقة بالمدرسة يكلفه بها الرئيس أو من ينيبه.

مسؤوليات لجنة العطاءات المركزية في الجامعة
أوالً :بموجب المادة ( )18من نظام اللوازم واألشغال في جامعة اليرموك رقم ( )46لسنة .2004
أ-

تتةةولى اللجنةةة مسةةؤولية شةةراء اللةةوازم وأوعيةةة المعلومةةات وتنفيةةذ األشةةغال إذا كانةةت قيمتهةةا أو كلفتهةةا
المقةةدرة تزيةةد علةةى ( )10000عشةةرة االف دينةةار وذلةةك عةةن طريةةق العطةةاءات التةةي تطرحهةةا وفق ةاً
لألحكام واإلجراءات المنصةوص عليهةا فةي هةذا النظةام وتكةون قراراتهةا خاضةعه للتصةديق وفقةًا لمةا
يلي:
 .1إذا كانت قيمة اللةوازم أو أوعيةة المعلومةات أو كلفةة األشةغال فةي قةرار اإلحالةة ال تزيةد عةن
( )50000خمسين ألف دينار ،فيتم تصديقها من الرئيس.
 .2إذا كانةةت قيمةةة اللةةوازم أو أوعيةةة المعلومةةات أو كلفةةة األشةةغال فةةي قةةرار اإلحالةةة تزيةةد علةةى
( )50000خمسين ألف دينار ،فيتم تصديقها من المجلس.
 .3إذا كانةةت قيمةةة اللةةوازم أو أوعيةةة المعلومةةات أو كلفةةة األشةةغال فةةي قةةرار اإلحالةةة تزيةةد علةةى
( )1000000مليون دينار فيتم تصديقها من مجلس األمناء.

ب -ترسل اللجنة القرار الذي تصدره بإحالة أي عطاء إلى الجهة المخولة بالتصديق عليه بمقتضى أحكةام
هذه المادة وذلك خالل سبعة أيام من تاريخ صدوره ،مرفقاً به التقةارير التةي تتضةمن الدراسةات التةي
أجريةةت للعطةةاء فةةي حةةال وجودهةةا ،وإذا لةةم تصةةدر تلةةك الجهةةة قرارهةةا خةةالل خمسةةة عشةةر يومةاً مةةن
تاريخ ورود قرار اإلحالة إليها فيعد هذا القرار مصدقاً عليه حكماً.
ثانياً :بموجب المادة ( )19من نظام اللوازم واألشغال في جامعة اليرموك رقم ( )46لسنة 2004
على الرغم مما ورد في المادة ( )18من هذا النظام للجنة شراء لوازم أو مةواد مكتبيةة أو تنفيةذ أشةغال
للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين أو الشركات التجارية وتلزيمهم بتوريد تلةك اللةوازم أو أوعيةة المعلومةات أو
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تنفيذ األشغال المطلوبة عن طريق اسةتدراج عةدد مناسةب مةن العةروض ودون طةرح عطةاءات وذلةك فةي أي
من الحاالت المبنية أدناه ،على أن يتم عرض قرارات اللجنة المتخذة بمقتضى هذه المادة على الجهةة المخولةة
بالتصديق على تلك القرارات حسب قيمتها أو كلفتها وفقاً ألحكام هذا النظام.
 .1الح الة االستثنائية العامةة أو الطارئةة أو ذات الطبيعةة الخاصةة التةي لةم تكةن متوقعةة ،وتتطلةب إجةراءات
عاجلة ال تحتمل التأجيل أو تلك التي ال يسهل توقعها أو التنبؤ بها ويقدرها الرئيس.
 .2إذا تقرر توحيد الصنف للوازم أو أوعية المعلومات أو األشغال أو التقليل من التنويع فيها ،أو لتوفير في
القطع التبديلية أو التكميلية أو توافرت الخبرة لدا العاملين في الجامعة في استعمال اللةوازم أو أي مةواد
أو أجهزة أخرا وتشغيلها.
 .3إذا كان للحصول على خدمات فنية أو هندسية متخصصة أو استخدام خدمات مهنية أو خبرات علمية أو
استشارية ال تتوافر إال لدا جهة واحدة بالكفاءة المطلوبة أو المستوا المقرر.
 .4إذا تم شراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ أشغال أو تقديم خدمات بالتعاقةد مةع مؤسسةات حكوميةة
أو تربوية أو ثقافية أو كانت أسعار تلك اللوازم أو أوعية المعلومات أو كلفة األشغال أو أجةور الخةدمات
المطلوبة محددة من السلطات الرسمية.
 .5إذا كانت اللوازم أو أوعية المعلومةات أو الخةدمات أو األشةغال المطلوبةة ال يمكةن شةراؤها أو الحصةول
عليها أو تنفيذها إال من مصدر واحد.
 .6لشراء المواشي والدواجن الحية.
 .7إذا كان لشراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو الحصةول علةى خةدمات أو تنفيةذ أشةغال يجةب أن يةتم مةن
مصدر معين استنادًا إلى ن

قانوني ملزم أو بموجب عقد قرض أو تمويل.

 .8إذا كان لشراء مواد أثرية أو علمية كاألفالم والمخططات وما يمثلها.
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مهام مجلس كرسي سمير شما لتاريخ المسكوكات والحضارة اإلسالمية في الجامعة
بموجب تعليمات كرسي سمير شما لتاريخ المسكوكات والحضارة اإلسالمية رقم ( )6لسنة 2011
 .1وضع السياسة العامة للكرسي في مجاالت التدريس والبحوث والبعثات واإلشراف عليها وتنفيذها
وفق أنظمة الجامعة وتعليماتها.
 .2اإلشراف على الوقفية وتنميتها وضبط نفقاتها.
 .3التنسيب إلى الرئيس بتعيين أعضاء هيئة تحرير المجلة.
 .4التنسيب إلى الرئيس بتعيين شاغل الكرسي.
 .5وضع اإلجراءات الخاصة بالمجلة والمتحف.
 .6أية أمور أخرا ذات عالقة بالكرسي.
مهام مجلس كرسي عرار في الجامعة
بموجب تعليمات كرسي عرار رقم ( )1لسنة 2010
 .1وضع السياسة العامة للكرسي وتنفيذها وفق أنظمة الجامعة وتعليماتها.
 .2اإلشراف على الوقفية وتنميتها وضبط نفقاتها.
 .3اإلشراف على المنشورات والمطبوعات ذات العالقة التي تصدر عن الكرسي.
 .4العمل على إبراز دور عرار في الجوانب الحياتية األردنية في النصف األول من القرن العشرين.
 .5أية أمور أخرا ذات عالقة بالكرسي.
مهام مجلس كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات األردنية في الجامعة
بموجب تعليمات كرسي سمير الرفاعي للدراسات األردنية رقم ( )4لسنة 2009
 .1وضع السياسة العامة للكرسي وتنفيذها وفق أنظمة الجامعة وتعليماتها.
 .2اإلشراف على أموال الكرسي وتنميتها وضبط نفقاتها والمصادقة على موازنة الكرسي والميزانية
السنوية.
 .3اإلطالع على برنامج العمل السنوي للدراسات والبحوث التي سيقوم بها الكرسي والمصادقة عليها.
 .4اإلطالع على التقرير السنوي عن إنجاز الكرسي يقدمه شاغل الكرسي.
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مهام مجلس كرسي اليونسكو لبحوث الدراسات الصحراوية والحد من التصحر
بموجب تعليمات كرسي اليونسكو لبحوث الدراسات الصحراوية والحد من التصحر رقم ( )25لسنة 2005
 .1رسم السياسة العامة واإلشراف والتمويل والموافقة علةى الخطةط البحثيةة واألكاديميةة للكرسةي حسةب
تشريعات الجامعة.
 .2إنشاء أو إلغاء البرامج وتشكيل اللجان بناء على اقتراح من المدير ،وذلك ضمن نشاطات الكرسي.
 .3اقتراح تعيين الباحثين واإلداريين ضمن كادر الكرسي حسب تشريعات الجامعة.
 .4إعداد موازنة الكرسي ورفعها إلى مجلس العمداء إلقرارها.
 .5إقرار التقرير السنوي للكرسي ورفعه إلى مجلس العمداء.
 .6الموافقة على إصدار نشرة دورية إعالمية للتعريف بنشاطات الكرسي.
 .7قبول الهبات والتبرعات والمنح والوقفيات التي تقدم لبرامج الكرسي حسب تشريعات الجامعة.
مهام مجلس كرسي الشيخ صالح عبداهلل كامل لإلقتصاد األسالمي في الجامعة
بموجب تعليمات كرسي الشيخ صالح عبداهلل كامل لإلقتصاد اإلسالمي رقم ( )2لسنة 1990
 .1وضع السياسة العامة للكرسي وفق أنظمة الجامعة وتعليماتها.
 .2اإلشراف على أموال الكرسي وتنميتها وضبط نفقاتها.

مهام مجلس كرسي محمود الغول لدراسات الجزيرة العربية والنقوش في الجامعة
بموجب تعليمات كرسي محمود الغول لدراسات الجزيرة العربية والنقوش رقم ( )1لسنة 1989
 .1وضع السياسة العامة للكرسةي فةي مجةاالت التةدريس والبحةوث والبعثةات واإلشةراف عليهةا وتنفيةذها
وفق أنظمة الجامعة وتعليماتها.
 .2اإلشراف على مخصصات الكرسي وتنميتها وضبط نفقاتها.
 .3التنسيب بتعيين شاغل الكرسي وأعضائه.
 .4التنسيب بإيفاد بعض الطلبة المتميزين للدراسات العليا في مجةال دراسةات الجزيةرة العربيةة والنقةوش
وفق أنظمة الجامعة وتعليماتها بهذا الشأن.
 .5أية أمور أخرا ذات عالقة بالكرسي.
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مهام مجلس كرسي باهانغ للدراسات اإلسالمية والبحث العلمي في الجامعة
بموجب تعليمات كرسي باهانج للدراسات اإلسالمية والبحث العلمي رقم ( )7لسنة 2011
يتولى المجلس المهام التالية:
 .1وضع السياسة العامة للكرسي وتنفيذها وفق أنظمة الجامعة وتعليماتها.
 .2إنشةةاء أو إلغةةاء البةةرامج وتشةةكيل اللجةةان بنةةاءً علةةى اقتةةراح شةةاغل الكرسةةي ،وذلةةك ضةةمن نشةةاطات
الكرسي.
 .3اقتراح تعيين الباحثين واإلداريين ضمن كادر الكرسي حسب تشريعات الجامعة النافذة.
 .4إعداد موازنة الكرسي ورفعها إلى مجلس العمداء إلقرارها.
 .5إقرار التقرير السنوي للكرسي ورفعه إلى مجلس العمداء.
 .6الموافقة على إصدار نشرة دورية إعالمية للتعريف بنشاطات الكرسي.
 .7قبول الهبات والتبرعات والمةنح والوقفيةات التةي تقةدم لبةرامج الكرسةي ونشةاطاته حسةب تشةريعات
الجامعة النافذة.
المادة ( :)8يتولى شاغل الكرسي المهام التالية:
 .1تنفيذ قرارت المجلس.
 .2تنفيذ برامج البحث والدراسات التي يقرها المجلس.
 .3إدارة شؤون الكرسي اإلدارية والمالية.
 .4إعداد مشروع الموازنة وتقديمه إلى المجلس.
 .5إعداد التقرير السنوي ورفعه إلى المجلس عن نشاطات الكرسي.
 .6التوصية للمجلس بالصرف من ريع وقفية الكرسي.
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الهيكل التنظيمي للجامعة
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الهيكل التنظيمي للجامعة

أ.د .عبداهلل الموسى

2114

رئيـس الجامعــة

نائب الرئيس للشؤون األكاديمية أ.د .عبداهلل الجراح

2103

أ.د .أحمد العجلوني

2190

نائب الرئيس للشؤون اإلدارية

49

التنظيم اإلداري للكليات
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التنظيم اإلداري للكليات
كليـــة العلــــوم

إدارة الكلية

رقم الهاتف

االسم

عدد العاملين في الكلية

عميد الكلية

أ.د .أحمد العمري

2763

أعضاء هيئة التدريس

153

نائب العميد

أ.د .عبداهلل قطيش

2418

مساعدوا التدريس أو البحث

10

نائب العميد

أ.د .محمد الحاج

2410

المووفون اإلداريون والفنيون

59

مساعد العميد

د .صفوان عبيدات

2793

رئيس قسم الكيمياء

أ .د .قاسم جرادات

2820

رئيس قسم الفيزياء

د .زيد عبابنه

2324

رئيس قسم العلوم الحياتية

د .عماد حسين

2398

رئيس قسم علوم األرض والبيئة

د .خلدون القضاة

2983

رئيس قسم اإلحصاء

أ.د .عبداهلل الصمادي

2431

رئيس قسم الرياضيات

د .محمد الشخاترة

2692

رئيس قسم الديوان

هدا الغزاوي

2415

مدير متحف التاريخ الطبيعي

د .مهيب عواوده

3352
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كليـــة اآلداب

إدارة الكليــــــة

االسم

رقم الهاتف

عميد الكلية

أ.د .محمود الوردات

3035

أعضاء هيئة التدريس

نائب العميد

أ.د .محمود العلي

3585

مساعدوا التدريس أو البحث

2

رئيس قسم اللغة العربية وادابها

أ.د .مي يوسف

2731

المووفون اإلداريون والفنيون

27

رئيس قسم اللغة االنجليزية وادابها

د .لطفي أبو الهيجاء

2631

رئيس قسم التاريخ

د .فايزة حجازي

3012

رئيس قسم اللغات الحديثة

د .إيلي الربضي

3619

رئيس قسم العلوم السياسية

د .خير ذيابات

2985

رئيس قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية د .محمد الحوراني

2362

رئيس قسم اللغات السامية والشرقية

د .نور القضاه

3373

رئيس قسم الجغرافيا

د .سامر النوايسه

2748

رئيس قسم الترجمة

د .محمد القرعان

3309

رئيس قسم الديوان

أميره حواري

2908
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عــدد العامليــــن في الكليــــــة
126

كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية

إدارة الكليــــــة

االسم

رقم الهاتف

عــدد العامليــــن في الكليــــــة

عميد الكلية

أ.د .رياض المومني

6717

أعضاء هيئة التدريس

74

نائب العميد

أ.د .قاسم حموري

6718

مساعدوا التدريس أو البحث

0

مساعد العميد

د .حسن العيسى

6611

المووفون اإلداريون والفنيون

18

رئيس قسم االقتصاد

د .نوح الشياب

6740

رئيس قسم المحاسبة

أ.د .ميشيل سويدان

6730

رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية

د .محمد الغرايبة

6861

رئيس قسم اإلدارة العامة

د .علي مستريحي

6844

رئيس قسم إدارة األعمال

د .يزن مقدادي

6617

رئيس قسم التسويق

د .محمود الكيالني

6754

رئيس قسم الديوان

حسين إبراهيم

6806
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كلية التربية

إدارة الكليــــــة

رقم الهاتف

االسم

عــدد العامليــــن في الكليــــــة

عميد الكلية

أ.د .أمل خصاونة

3690

أعضاء هيئة التدريس

نائب العميد

أ.د .علي البركات

3675

مساعدوا التدريس أو البحث

2

مساعد العميد

د .زايد بني عطا

3143

المووفون اإلداريون والفنيون

17

مساعد العميد

د .هادي طوالبه

3745

رئيس قسم المناهج والتدريس

أ.د .إبراهيم رواشده

3748

رئيس قسم اإلدارة وأصول التربية

د .محمد بني هاني

3642

رئيس قسم علم النفس اإلرشادي والتربوي

د .نضال الشريفين

3543

رئيس قسم التربية اإلبتدائية

أ.د .سميح كراسنة

3742

رئيس قسم الديوان

رسمية العيسى

3726

وحدة االستشارات والخدمات البحثية

د .نضال الشريفين

3543

برنامج التربية العملية

د .سليمان قزاقزة

3382

54

109

كلية التربية الرياضية

إدارة الكليــــــة

االسم

رقم الهاتف

عــدد العامليــــن في الكليــــــة

عميد الكلية

أ.د .فايز أبو عريضة

3504

أعضاء هيئة التدريس

40

نائب العميد

أ.د .حسن الوديان

2628

مساعدوا التدريس أو البحث

1

رئيس قسم علوم الرياضة

د .محمد العلي

2592

المووفون اإلداريون والفنيون

25

رئيس قسم التربية البدنية

أ.د .نارت شوكه

2530

رئيس قسم الديوان

حسن جعفر

3092
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كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

إدارة الكليــــــة

االسم

رقم الهاتف

عــدد العامليــــن في الكليــــــة

عميد الكلية

أ.د .عبدالرؤوف خرابشة

5411

أعضاء هيئة التدريس

74

نائب العميد

أ.د .عبداهلل البدارنه

5409

مساعدوا التدريس أو البحث

1

مساعد العميد

د .إبراهيم عباده

5404

المووفون اإلداريون والفنيون

17

رئيس قسم الفقه وأصوله

د .فخري أبو صفيه

5303

رئيس قسم اإلقتصاد والمصارف اإلسالمية

د .عامر العتوم

5513

رئيس قسم الدراسات اإلسالمية

د .أحمد الحسن

5261

رئيس قسم أصول الدين

د .يحيى شطناوي

5561

رئيس قسم الديوان

أيمن السليتي

4516

كرسي الشيخ صالح عبداهلل كامل لإلقتصاد اإلسالمي
كرسي باهانج للدراسات اإلسالمية والبحث العلمي

أ.د .أحمد السعد

56

5359

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

إدارة الكليــــــة

االسم

رقم الهاتف

عــدد العامليــــن في الكليــــــة

عميد الكلية

أ.د .عدنان الصمادي

4331

أعضاء هيئة التدريس

71

نائب العميد

د .بسام حرب

4535

مساعدوا التدريس أو البحث

0

مساعد العميد

د .هشام المساعيد

4253

المووفون اإلداريون والفنيون

52

مساعد العميد

د .موفق عتوم

4506

رئيس قسم هندسة القوا الكهربائية

د .إياد أبو الفيالت

4302

رئيس قسم هندسة الحاسوب

د .أمين القضاه

4457

رئيس قسم هندسة االلكترونيات

د .أحمد العمري

4358

رئيس قسم هندسة االتصاالت

د .عاصم الزعبي

4533

رئيس قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية

د .أمجد الفاهوم

4565

رئيس قسم الهندسة المدنية -إدارة اإلنشاء

د .ياسمين عبيدات

4523

رئيس قسم العماره

د .ان غرايبة

رئيس قسم الهندسة الصناعية

د .بسام حرب

4535

مجمع الريادة األكاديمية للتميز

د .هيثم بني سالمة

4532

رئيس قسم الديوان

مازن عبيدات

4255

57

كلية الفنون الجميلة

إدارة الكليــــــة

االسم

رقم الهاتف

عــدد العامليــــن في الكليــــــة

عميد الكلية

أ.د .نبيل الدّراس

3221

أعضاء هيئة التدريس

63

مساعد العميد

د .وائل حداد

3590

مساعدوا التدريس أو البحث

3

رئيس قسم الفنون البصرية

د .قاسم الشقران

2588

المووفون اإلداريون والفنيون

25

رئيس قسم التصميم

د .عاصم عبيدات

3679

رئيس قسم الموسيقا

د .عزيز ماضي

3137

رئيس قسم الدراما

د .مخلد الزيود

3425

رئيس قسم الديوان

ناديا أبو شقرة

3912

58

كلية اإلعالم

إدارة الكليــــــة

رقم الهاتف

االسم

عــدد العامليــــن في الكليــــــة

عميد الكلية

د .حاتم عالونة

6951

أعضاء هيئة التدريس

20

رئيس قسم الصحافة

د.عزام عنانزة

6916

مساعدوا التدريس أو البحث

3

رئيس قسم اإلذاعة والتلفزيون

د .محمود شلبية

6939

المووفون اإلداريون والفنيون

21

رئيس قسم العالقات العامة واإلعالن

د .محمود السماسيري

6915

رئيس قسم الديوان

غاده حداد

6905

59

كلية القانون

إدارة الكليــــــة

االسم

رقم الهاتف

عــدد العامليــــن في الكليــــــة

عميد الكلية

د .محمد بشايره

4307

أعضاء هيئة التدريس

33

مساعد العميد

د.عبدالسالم الفضل

4301

مساعدوا التدريس أو البحث

0

رئيس قسم القانون العام

د .مأمون أبو زيتون

4213

المووفون اإلداريون والفنيون

10

رئيس قسم القانون الخاص

د .سليم خصاونة

4304

رئيس قسم الديوان

رهيما محافظة

4204

60

كلية السياحة والفنادق

إدارة الكليــــــة

رقم الهاتف

االسم

عــدد العامليــــن في الكليــــــة

عميد الكلية

أ.د .خالد مقابلة

2267

أعضاء هيئة التدريس

11

مساعد العميد

د .أريج العودات

2288

مساعدوا التدريس أو البحث

0

رئيس قسم السياحة والسفر

د .عبدالقادر عبابنه

2287

المووفون اإلداريون والفنيون

8

رئيس قسم اإلدارة الفندقية

د .أحمد المخادمة

3566

رئيس قسم الديوان

صفاء عالونة

3516

61

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

إدارة الكليــــــة

االسم

رقم الهاتف

عــدد العامليــــن في الكليــــــة

عميد الكلية

أ.د .سليمان مصطفى

2632

أعضاء هيئة التدريس

56

مساعد العميد

د .مالك برهوش

3860

مساعدوا التدريس أو البحث

0

مساعد العميد

د .سوسن شطناوي

2575

المووفون اإلداريون والفنيون

37

رئيس قسم علوم الحاسوب

د .إسالم المغايره

2523

رئيس قسم نظم المعلومات الحاسوبية

د .عماد الشواقفة

2334

رئيس قسم نظم المعلومات اإلدارية

د .فيصل الخطيب

2464

رئيس قسم الديوان

سمير مومني

3831

مركز األمير فيصل لتكنولوجيا
المعلومات /المدير

م .يحيى كساسبة

62

06 5337463

كلية اآلثار واالنثربولوجيا

إدارة الكليــــــة

االسم

رقم الهاتف

عــدد العامليــــن في الكليــــــة

عميد الكلية

أ.د .نبيل بدر

2279

أعضاء هيئة التدريس

38

نائب العميد

د .مصطفى النداف

3655

مساعدوا التدريس أو البحث

0

رئيس قسم اآلثار

د .معن العموش

2931

المووفون اإلداريون والفنيون

34

رئيس قسم األنثربولوجيا

د .محمد الروسان

2262

رئيس قسم النقوش

د .أحمد العجلوني

2277

رئيس قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها

د .واصف السخاينه

3570

رئيس قسم الديوان

إحسان عبابنه

2383

63

كليـــة الطــــب

إدارة الكليــــــة

االسم

رقم الهاتف

عــدد العامليــــن في الكليــــــة

عميد الكلية

أ.د .زياد الناصر

3037

أعضاء هيئة التدريس

1

رئيس قسم الديوان

د .شادي البشير

2703

مساعدوا التدريس أو البحث

0

المووفون اإلداريون والفنيون

5

64

كلية العلوم الصيدالنية

إدارة الكليــــــة

االسم

رقم الهاتف

عــدد العامليــــن في الكليــــــة

عميد الكلية

أ.د .إبراهيم العبادي

2762

أعضاء هيئة التدريس

1

رئيس قسم الديوان

كاميليا الحاج

2712

مساعدوا التدريس أو البحث

0

المووفون اإلداريون والفنيون

4

65

❖

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
❖

عمادة شؤون الطلبة
❖

املحطة البحرية

66

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

إدارة العمادة

رقم الهاتف

االسم

العميد

أ.د .نهاد طشطوش

3615

نائب العميد

أ.د .أحمد السلمان

2325

مساعد العميد

د .محمود الخصاونة

4455

رئيس قسم الدراسات العليا

خولة جرادات

2079

رئيس قسم البحث العلمي

منار ملكاوي

3671

رئيس قسم النشر العلمي

صالح القاسم

2026

رئيس قسم الديوان

خالد سعاده

2031

67

عــدد العامليــــن في العمادة
المووفون اإلداريون والفنيون

24

عمادة شؤون الطلبة

رقم الهاتف

عــدد العامليــــن في العمادة

االسم

إدارة العمادة
العميد

د.أحمد البطاينة

3500

المووفون اإلداريون والفنيون 81

نائب العميد

أ.د .عيد كنعان

2055

مساعد العميد

د .محمد ذيابات

3356

مدير دائرة الخدمات الطالبية

محمد جوارنه

3060

مدير دائرة النشاط الثقافي والفني

فريد طوالبة

2245

مدير دائرة النشاط الرياضي

علي المقابلة

2044

مدير دائرة الرعاية الطالبية

بسام دلقموني

2208

مساعد مدير دائرة الخدمات الطالبية

عمر موسى هالل

2095

مساعد مدير دائرة الرعاية الطالبية

محمد نصيرات

2041

مساعد مدير دائرة النشاط الثقافي والفني

خليل الكوفحي

2045

مساعد مدير دائرة النشاط الرياضي

عبدالمهدي هزايمه

3710

مدير مكتب صندوق الملك عبداهلل الثاني للتأهيل الوويفي مروان طيفور
رئيس قسم الديوان

فاديا استيتية

68

2249
2087

دائرة النشاط الثقافي والفني:

رئيس قسم النشاط الثقافي واإلعالمي

مازن العزام

2957

رئيس قسم الهيئات الطالبية

محمد العثامنة

2057

رئيس قسم النشاط الفني

أحمد زايد

3606

رئيس قسم تصوير وأرشفة األنشطة الطالبية

إبراهيم البشير

2060

دائرة الخدمات الطالبية:

رئيس قسم أحوال الطلبة

وائل ملكاوي

2054

رئيس قسم إسكان الطالبات

ليندا فاخوري

2034

رئيس قسم القروض والمساعدات

مهند هنانده

2958

رئيس قسم التأمين الصحي

بسمة السليمان

3050

دائرة النشاط الرياضي:

رئيس قسم التدريب الرياضي

ميرفت حتامله

3064

رئيس قسم التنظيم الرياضي

حسن العمري

2025

رئيس قسم المعسكرات والجواله وجائزة الحسن للشباب

حسن سميرات

2070

دائرة الرعاية الطالبية:

رئيس قسم رعاية الطلبة الوافدين

أيهم أبو الشعر

2053

رئيس قسم شؤون الخريجين

خليل النعواشي

2039

رئيس قسم اإلرشاد

حسن صباريني

2048

رئيس قسم رعاية الطلبة المعوقين

علي عدنان

3319

69

التنظيــــم اإلداري
للدوائــر اإلداريـــة

70

التنظيم اإلداري للدوائر اإلدارية
دائرة رئاسة الجامعة

رقم الهاتف

الموظفون اإلداريون والفنيون

االسم

إدارة الدائـــرة
مدير الدائرة

مخل

العبيني

3252

39

مساعد المدير

فوزي عبيدات

2130

مساعد المدير

سامية طاشمان

2112

رئيس قسم الديوان

محمد السعود

2115

رئيس قسم العالقات الثقافية الخارجية

أرياف الروسان

2113

رئيس قسم امانة سر الترقيات العلمية

نجوا سويدان

2110

رئيس قسم مكتب اإلرتباط

شاغر

رئيس قسم أمانة سر المجالس واللجان

شاغر

رئيس فرع السكرتاريا والمتابعة

مرسيل أيوب

2103

رئيس فرع البريد الوارد

اعتدال بني عيسى

2171

رئيس فرع الصادر والمراسالت

ديمه القنة

2117

رئيس فرع نقل وتوزيع البريد

شاغر

71

دائرة القبول والتسجيل

رقم الهاتف

الموظفون اإلداريون والفنيون

االسم

إدارة الدائـــرة
مدير الدائرة

حاتم شريدة

2000

53

مساعد المدير

علي جوارنه

2008

مساعد المدير

محمد العمري

3046

مساعد المدير

محمد عبابنه

2001

رئيس قسم تسجيل كليات اآلداب والصحافة واإلعالم واآلثار

عزمي سرحان

2898

رئيس قسم تسجيل كليات العلوم والهندسة وتكنولوجيا المعلومات خالد الحراحشة

2037

رئيس قسم تسجيل كليتي اإلقتصاد والقانون

عماد غصّاب

3644

رئيس قسم تسجيل كليات التربية والرياضة والشريعه والفنون

عبداهلل نواصره

3018

رئيس قسم القبول

خالد عبابنه

3048

رئيس قسم الجدول الدراسي واالمتحانات

فادي سماوي

2009

رئيس قسم تسجيل الدراسات العليا

علي عبيدات

2002

رئيس قسم االمتحانات المحوسبة

كوثر الطويل

2563

رئيس قسم الوثائق والمعلومات

بسام عثمان

2012

رئيس قسم الديوان

هزاع المومني

2014

72

مكتبة الحسين بن طالل

إدارة الدائـــرة

رقم الهاتف الموظفون اإلداريون والفنيون

االسم

مدير الدائرة

أ.د .عدنان البصول

3573

مساعد المدير

قاسم كليب

2874

مساعد المدير

نزية البصول

2873

رئيس قسم التكشيف واالستخالص

صالح عثامنة

2844

رئيس قسم المصورات والسجالت

شاغر

رئيس قسم اإلرشاد وقواعد البيانات

عماد يامين

2810

رئيس قسم المكتبة العربية الرقمية

غسان الخصاونة

3465

رئيس قسم الدوريات

شفيق العمري

2877

رئيس قسم اإلعارة والحجز

خالد شوتر

2844

رئيس قسم التصنيف والفهرسة

فاطمة الضمايرة

2851

رئيس قسم المراجع والمجموعات الخاصة محمد الطوالبة

2885

رئيس قسم المجموعات العامة

عاطف خصاونة

2875

رئيس قسم التزويد

يسرا الخليلي

2872

رئيس قسم الديوان

إيمان الزعبي

2887

73

79

المدرسة النموذجية

رقم الهاتف

الموظفون اإلداريون والفنيون

االسم

إدارة الدائـــرة
مدير الدائرة

د .عبد الناصر الجراح

3628

184

مساعد المدير

امال رضوان

2992

مساعد المدير

حنان أبو جلبان

2990

مساعد المدير

محمود غباشنة

2993

مساعد المدير

هيفاء الحموري

2981

رئيس قسم الديوان

شاغر

74

دائرة الموارد البشرية

إدارة الدائـــرة

رقم الهاتف الموظفون اإلداريون والفنيون

االسم

مدير الدائرة

حسين بني عواد

2121

مساعد المدير

عشبة الغرايبة

2119

مساعد المدير

عُال شاكر

2021

رئيس قسم البعثات والتدريب

أحالم عودات

2157

رئيس قسم شؤون هيئة التدريس

إخليف ربابعه

2151

رئيس قسم شؤون المووفين والمستخدمين

خليل ارشيدات

2160

رئيس قسم اإلسكان

هاني عبدالقادر

3540

رئيس قسم التسهيالت والسفر

كرم سويدان

3519

رئيس قسم التأمينات

سلطي الرفاعي

2212

رئيس قسم الديوان

شاغر

رئيس فرع االشتراكات وإدخال المعلومات محمد الربايعة

3428

رئيس فرع المطالبات

انتصار الحراحشة

2149

رئيس فرع التدقيق

إبراهيم الجراح

3515

75

62

دائرة العالقات العامة واإلعالم

االسم

إدارة الدائـــرة

رقم الهاتف

مدير الدائرة

يوسف طبيشات

2294

مساعد المدير

عماد الدين طوالبة

3041

مساعد المدير

نواف كنعان

2253

رئيس قسم اإلعالم

شاغر

رئيس قسم االستقبال واألنشطة الجامعية

أحمد العمري

2240

رئيس قسم التصميم

أحمد البشايرة

2238

رئيس قسم الديوان

شاغر

رئيس فرع اإلعالن والتوثيق

محمد الحموري

2247

رئيس فرع التصوير والتوثيق الفوتوغرافي

هاني شطناوي

2237

رئيس فرع الضيافة

عودة طعاني

2234

رئيس فرع البرامج الدولية

"محمد نور" الشرايري

2235

76

الموظفون اإلداريون والفنيون
15

الدائرة المالية

رقم الهاتف

الموظفون اإلداريون والفنيون

االسم

إدارة الدائـــرة
مدير الدائرة

شريف مناصرة

2133

55

مساعد المدير

زياد زقيبة

2250

مساعد المدير

عمر محافظة

3646

مساعد المدير

محمود عبدالعال

3650

رئيس قسم الواردات

نبيل السكجي

2135

رئيس قسم الموجودات وحساب التكاليف

حسين المومني

3527

رئيس قسم الموازنة والحسابات العامة

سرحان مقدادي

3314

رئيس قسم الرواتب والضمان

محمد الزعبي

3528

رئيس قسم التدقيق

نبيه دقامسة

2144

رئيس قسم الصناديق الخاصة

سامية عويس

2105

رئيس قسم النفقات

عليان شدّاد

3641

رئيس قسم الديوان

شاغر

رئيس فرع صناديق العاملين

شاغر

رئيس فرع صناديق الطلبة

شاغر

رئيس فرع الواردات

فيصل الدردور

77

2185

دائرة اللوازم

رقم الهاتف

الموظفون اإلداريون والفنيون

االسم

إدارة الدائـــرة
مدير الدائرة

سمير منسي

6191

55

مساعد المدير

عدنان شهاب

6644

مساعد المدير

نايف بني عطا

6185

رئيس قسم العقود

شاغر

رئيس قسم المشتريات

فراس الكايد

6207

رئيس قسم العهده

عزت حراحشة

6494

رئيس قسم المستودعات

أديب المشرقي

6492

رئيس قسم الرقابة

شاغر

رئيس قسم الديوان

خالد اللبابنه

6255

78

دائرة العطاءات

إدارة الدائـــرة

رقم الهاتف

االسم

مدير الدائرة

عبدالباسط الحموري

مساعد المدير

شاغر

رئيس قسم الدراسات والمواصفات

شاغر

رئيس قسم اإلحاالت

خالد مكاحلة

6410

6296

79

الموظفون اإلداريون والفنيون
9

دائرة اإلنتاج والصيانة والتدريب

إدارة الدائـــرة
مدير الدائرة
مساعد المدير
مساعد المدير
مساعد المدير
مساعد المدير
رئيس قسم األجهزة والتحكم
رئيس قسم األعمال المدنية
رئيس قسم تشكيل المعادن
رئيس قسم النجارة
رئيس قسم الميكانيك
رئيس قسم الكهرباء
رئيس قسم التدريب
رئيس قسم المطبعة
رئيس قسم الديوان
رئيس فرع أعمال الطراشة والدهان
رئيس فرع أعمال األلمنيوم
رئيس فرع التكييف والتبريد
رئيس فرع التحكم والسيطرة
رئيس فرع الطباعة

رقم الهاتف
3174
3711
2456
2506
2463
2440
2510

االسم
عبدالرحيم الخطيب
أحمد عواوده
حسن عبداليونس
خالد العالونة
عمر العاصي
تيسير أبو عكاز
خالد غرايبة
شاغر
شاغر
عصام الحداد
محمد الخراشقة
منير غرايبة
فيصل الحموري
ناصر ارشيدات
حسين المومني
طالل الجمل
عبدالكريم عزام
خالد الخضر
عاطف المغربي

2413
3670
2454
2236
2511
2515
2518
2509
2774
2228

80

الموظفون اإلداريون والفنيون
119

الدائرة الهندسية

رقم الهاتف

الموظفون اإلداريون والفنيون

االسم

إدارة الدائـــرة
مدير الدائرة

بسام حمادنه

5537

14

مساعد المدير

نعيم خصاونة

5438

رئيس قسم التوثيق والمباني

شاغر

رئيس قسم التصميم والدراسات

شاغر

رئيس قسم التنفيذ

شاغر

81

دائرة الخدمات العامة

رقم الهاتف

الموظفون اإلداريون والفنيون

إدارة الدائـــرة
مدير الدائرة

د .هارون القضاه

2161

331

مساعد المدير

عمر بشتاوي

2148

مساعد المدير

محمد الغوانمة

3000

مساعد المدير

هاني ملحم

2172

رئيس قسم الحركة

أمجد الروسان

2187

رئيس قسم االتصاالت

تيسير الشلبي

2225

رئيس قسم الزراعة

شاغر

رئيس قسم التغذية

بركات طالفحة

رئيس قسم تنظيف الحرم الجامعي
والخدمات الصحية

االسم

2165

شاغر

رئيس قسم تنظيف مباني ومرافق الجامعة

مظاهر الشياب

2129

رئيس قسم الديوان

محمد دغيم

2128

رئيس فرع النقل

هاجم محافظة

2168

رئيس فرع صيانة المركبات

محمود الياسين

2755

رئيس فرع إعداد الطعام والشراب

سيف الدين الرفاعي

3071

رئيس فرع خدمة الطعام والشراب

أوسامه العمري

3072

82

دائرة الرقابة اإلدارية والمالية

االسم

رقم الهاتف

الموظفون اإلداريون والفنيون

إدارة الدائـــرة
مدير الدائرة

أديب الشبول

5207

9

مساعد المدير

عبداهلل النعيمي

5208

مساعد المدير

يوسف العمري

5109

رئيس قسم الديوان

محسن الطعامنه

5122

83

دائرة الشؤون القانونية

رقم الهاتف

الموظفون اإلداريون والفنيون

االسم

إدارة الدائـــرة
مدير الدائرة

د .يوسف مقدادي

3512

8

مساعد المدير

جهاد بدارنه

3490

رئيس قسم العقود واالستشارات القانونية شاغر
رئيس قسم لجان التحقيق واإلجراءات

شاغر

التأديبية
رئيس قسم القضايا والمتابعة

شاغر

رئيس قسم الديوان

شاغر

84

دائرة األمن الجامعي

رقم الهاتف

الموظفون اإلداريون والفنيون

االسم

إدارة الدائـــرة
مدير الدائرة

مصطفى الشياب

3032

37

مساعد المدير

جاسر الطعاني

2619

مساعد المدير

محمد الشلول

3195

رئيس قسم األمن الجامعي

شاغر

رئيس قسم السالمة العامة

شاغر

رئيس قسم الحرس الجامعي

شاغر

رئيس قسم الديوان

شاغر

85

صندوق االستثمار لجامعة اليرموك

إدارة الدائـــرة
مدير الدائرة

االسم
وليد حاللشة

86

رقم الهاتف

الموظفون اإلداريون والفنيون

2131

6

دائرة التنمية والتخطيط

رقم الهاتف

الموظفون اإلداريون والفنيون

إدارة الدائـــرة

االسم

مدير الدائرة

عبدالرحمن العمري

3205

9

مساعد المدير

أنور السعد

3369

رئيس قسم الدراسات والمعلومات

وائل طبيشات

2025

رئيس قسم التطوير اإلداري

ماهر رواشده

2025

رئيس قسم الديوان

هيام عطوه

2219

87

التنظيم اإلداري
للمراكز

88

التنظيم اإلداري للمراكز
مركز الحاسب والمعلومات

االسم

إدارة المركز

رقم الهاتف

الموظفون اإلداريون والفنيون

2551

51

مدير الدائرة

اسحق مطالقه

مساعد المدير

شاغر

مساعد المدير

شاغر

رئيس قسم األنظمة األكاديمية

محمد حموري

2536

رئيس قسم إدارة أنظمة المعلومات

منال سكرية

3808

رئيس قسم خدمات الويب واألرشفة

شاغر

رئيس قسم األنظمة المالية والتأمين الصحي

رئيفة بطاينة

2548

رئيس قسم أنظمة الحاسوب والشبكات والصيانة

نجدت الترعاني

3821

رئيس قسم أنظمة الموارد البشرية

وفاء ملكاوي

3809

رئيس قسم أنظمة اللوازم والخدمات والصيانة

تغريد بطاينة

3811

رئيس قسم الديوان

سناء أبو خيط

2770

رئيس فرع االنترنت والشبكات

فادي عبدالحليم

3826

رئيس فرع أنظمة الحاسوب

خالد جرادات

3008

رئيس فرع صيانة الحاسوب

محمد مهيد

3817

89

مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية

االسم

رقم الهاتف

عدد العاملين في المركز

4

إدارة المركز
مدير المركز

د .عبدالباسط عثامنة

3602

المووفون اإلداريون والفنيون

3

مساعد المدير

يسرا ردايدة

2096

رئيس قسم الدراسات والبحوث

شاغر

رئيس قسم شؤون اإلعالم والمنظمات

شاغر

90

مركز اللغات

إدارة المركز

رقم الهاتف

االسم

مدير المركز

أ.د .عبداهلل الشناق

2377

مساعد المدير

أسامة العزام

2106

مساعد مدير

أحمد أبو دلو

2173

رئيس قسم الديوان

ماجدة بطاينة

4175

91

عدد العاملين في المركز
المووفون اإلداريون والفنيون

39
5

مركز الجودة والتطوير األكاديمي

رقم الهاتف

عــدد العامليــــن في المركز

إدارة المركز

االسم

مدير المركز

أ.د .محمد عاشور

2764

المووفون اإلداريون والفنيون

مساعد المدير

د .محمد شطناوي

2776

مساعد المدير

إبراهيم بالسمة

رئيس قسم الجودة واالعتماد

د .عبدالفتاح كراسنة

6614

رئيس قسم التدريب والتطوير

أ.د .حامد العويدي

3725

رئيس قسم الديوان

سهير عبيدات

2765

92

5

مركز النطق والسمع

إدارة المركز
مدير المركز

االسم
د .قيس مقداد

93

رقم الهاتف

عــدد العامليــــن في المركز

3623

المووفون اإلداريون والفنيون

3

مركز التمّيز للخدمات المكتبية

رقم الهاتف

عــدد العامليــــن في المركز

إدارة المركز

االسم

مدير المركز

عوض عثامنة

3394

المووفون اإلداريون والفنيون

مساعد المدير ومنسق شؤون المكتبات

عماد يامين

3394

94

مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع

رقم الهاتف

عــدد العامليــــن في المركز

االسم

إدارة المركز
مدير المركز

أ.د .أحمد العمري

6731

المووفون اإلداريون والفنيون

نائب المدير

جعفر الشوحة

6358

نائب المدير

شاغر

مساعد المدير

مشهور الزعبي

6352

رئيس قسم التدريب واالستشارات

ريما المومني

6357

رئيس قسم الدراسات األردنية

شاغر

رئيس قسم الديوان

ريما المومني

6357

رئيس فرع اإلصدارات والدراسات

عزام صالح

6368

95

11

مركز األميرة بسمة لدراسات المرأة األردنية

إدارة المركز

رقم

االسم

الهاتف

مديرة المركز

د .امنة خصاونة

3624

مساعد المدير

عمر العمري

6621

رئيس قسم الديوان

إيمان جرادات

3631

رئيس قسم التواصل مع المجتمع
رئيس قسم التدريب والتوجيه
رئيس قسم البيانات والمعلومات
رئيس قسم البحوث والدراسات

96

عــدد العامليــــن في المركز
المووفون اإلداريون والفنيون

3

التنظيم اإلداري للكراسي األكاديمية
كرسي عرار
إدارة الكرسي

مدير الكرسي

رقم الهاتف

االسم

أ.د .زياد الزعبي

كرسي باهانج للدراسات اإلسالمية والبحث العلمي
إدارة الكرسي

مدير الكرسي

رقم الهاتف

االسم

أ.د .أحمد السعد

كرسي اليونيسكو للدراسات الصحراوية والحد من التصحر
إدارة الكرسي

رقم الهاتف

االسم

مدير الكرسي

كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات االردنية
إدارة الكرسي

رقم الهاتف

االسم

مدير الكرسي

كرسي صالح عبداهلل كامل لالقتصاد االسالمي
إدارة الكرسي

رقم الهاتف

االسم

مدير الكرسي

كرسي سمير شما لتاريخ المسكوكات والحضارة االسالمية
إدارة الكرسي

رقم الهاتف

االسم

مدير الكرسي
97

كرسي محمود الغول لدراسات الجزيرة العربية والنقوش
إدارة الكرسي

رقم الهاتف

االسم

مدير الكرسي

محطة العلوم البحرية
إدارة المحطة

مدير المحطة

رقم الهاتف

االسم

د .رياض مناصره

98

جدول بعدد أعضاء الجهاز األكاديمي حسب الكلية ،والرتبة
الوحدة التنظيمية

أستاذ

أستاذ
مشارك

أستاذ
مساعد

مدرس

محاضر
متفرغ

مساعد
تدريس

المجموع

كلية العلوم

63

40

26

19

5

10

163

كلية اآلداب

45

26

37

11

7

2

128

كلية االقتصاد والعلوم االدارية

23

12

14

12

13

0

74

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

12

23

26

3

7

0

71

كلية التربية

33

31

30

11

4

2

111

كلية الشريعة والدراسات االسالمية

21

23

18

7

5

1

75

كلية التربية الرياضية

16

8

8

4

4

1

41

كلية القانون

7

11

11

1

3

0

33

كلية الفنون الجميلة

9

13

16

17

8

3

66

كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

11

9

11

7

0

0

38

كلية السياحة والفنادق

1

0

6

2

2

0

11

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

4

9

17

12

14

0

56

كلية اإلعالم

3

4

4

7

2

3

23

كلية الطب

0

0

0

0

1

0

1

كلية العلوم الصيدالنية

0

1

0

0

0

0

1

مركز اللغات

0
248

4
214

3
227

23
136

2
77

0
22

32
924

المجموع

99

جدول بعدد أعضاء الجهاز اإلداري والفني حسب الوحدة والدرجة
أولى

ثانية

ثالثة

رابعة

خامسة

سادسة

0
1
0
2
0
1
0
68

3
6
1
3
0
0
0
232

0
9
2
0
0
0
0
233

1
28
1
2
2
1
1
455

1
0
0
1
0
0
0
35

0
1
1
1
0
0
0
76

5
45
5
9
2
2
1
1099

0
0
0
0
0
0
0
27

0
1
0
0
0
0
0
86

0
1
0
0
1
0
0
141

0
3
0
1
0
1
0
130

0
5
0
1
1
1
0
384

0
1
0
1
0
0
0
158

5
51
5
11
3
3
1
1641

100

المجموع

1

2

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

أولى

0
0

1
1

1
0

2
1

0
0

0
1

4
3

0
0

0
0

1
1

0
0

1
1

0
0

5
4

ثانية

0

1

8

23

2

0

34

0

2

1

0

3

0

37

ثالثة

اتحاد الجامعات العربية
الدائرة المالية
الدائرة الهندسية
المدرسة النموذجية
المركز األردني للتصميم
دائرة األمن الجامعي
دائرة اإلنتاج والصيانة والتدريب
دائرة التنمية والتخطيط
دائرة الخدمات العامة
دائرة الرقابة اإلدارية والمالية
دائرة الشؤون القانونية
دائرة العطاءات
دائرة العالقات العامة
دائرة القبول والتسجيل
دائرة اللوازم
دائرة الموارد البشرية
دائرة رئاسة الجامعة
دائرة مكتبة الحسين بن طالل
صندوق االستثمار لجامعة اليرموك
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
عمادة شؤون الطلبة
كلية االثار واالنثروبولوجيا
كلية االداب
كلية االعالم
كلية االقتصاد والعلوم االدارية
كلية التربية
كلية التربية الرياضية
كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
كلية السياحة والفنادق
كلية الشريعة والدراسات االسالمية
كلية العلوم
كلية الفنون الجميلة
كلية القانون
كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم
الحاسوب
كلية الطب
كلية العلوم الصيدالنية
مركز األميرة بسمة لدراسات المراة
األردنية
مركز الجودة والتطوير األكاديمي
مركز الحاسب والمعلومات
مركز اللغات
مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية
مركز النطق والسمع
مركز دراسات الالجئين والنازحين
وحدة المشاريع الخارجية
المجموع

رابعة

المجموع

مستخدم

المجموع
الكلي

1
2
2
4
0
0
5
1
4
3
2
0
3
4
3
3
3
5
0
1
9
0
0
0
0
0
0
1
0
0
7
0
0

3
14
3
20
0
3
9
5
9
4
1
2
2
15
4
8
5
14
3
4
24
11
3
4
7
3
8
8
1
1
11
4
1

0
15
2
54
0
14
6
0
10
1
0
3
0
5
8
5
5
12
0
7
13
4
5
3
0
2
6
8
0
5
11
7
2

0
19
6
94
3
12
18
0
10
0
4
3
4
17
12
22
8
26
0
7
14
8
10
11
6
6
3
28
5
6
18
9
4

0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
2
6
1
3
1
1
1
0
2
1
1
0
1
3
1
0
1
1
0

0
2
0
2
0
1
2
1
3
0
0
0
1
9
9
7
0
8
1
2
6
3
3
1
1
3
1
0
0
2
3
0
1

4
52
13
175
4
30
40
8
36
8
7
8
11
51
38
51
22
68
5
22
67
26
23
20
15
14
19
48
7
14
51
21
8

1
0
0
0
0
1
7
0
11
0
0
0
1
0
0
1
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

2
1
1
2
0
2
9
0
35
0
0
0
1
1
1
3
2
2
0
0
5
2
2
0
1
0
1
1
0
2
3
2
2

0
1
0
5
0
2
17
0
86
0
0
0
0
0
3
1
4
1
1
0
2
2
0
1
1
2
3
2
0
0
0
2
0

0
0
0
1
0
2
36
1
57
0
0
0
1
0
7
3
6
3
0
1
2
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0

3
2
1
8
0
7
69
1
189
0
0
0
3
1
11
8
14
6
1
1
9
5
3
1
2
3
5
4
0
2
6
4
2

0
1
0
1
0
0
10
0
106
1
1
1
1
1
6
3
3
5
0
1
5
3
1
0
1
0
1
0
1
1
2
0
0

7
55
14
184
4
37
119
9
331
9
8
9
15
53
55
62
39
79
6
24
81
34
27
21
18
17
25
52
8
17
59
25
10

101

