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ة    الس الجامع الحیات إدارة ومج ؤولیات وص   مس
  

الي     یم الع س التعل الحیات مجل ؤولیات وص   مس
  

  2009) لسنة 23عديالته رقم () من قانون التعليم العالي والبحث العلمي وت6بموجب المادة (

م ( ادة رق ديل الم ّم تع م ( 6ت ت رق انون مؤق ب ق انون بموج ذا الق ن ه نة 17) م الي   2010) لس يم الع انون التعل دل لق انون مع ق

  .8/6/2010) تاريخ 5036رقم (عدد الجريدة الرسمية بوالبحث العلمي والمنشور 

  يتولى المجلس الصالحيات والمسؤوليات التالية:   . أ

 الالزم بشأنها. سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها إلى مجلس الوزراء التخاذ القرار رسم  .1

ف المستويات          .2 ي مختل رامج ف ول التخصص والب رار حق ة وإق الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي داخل المملك

 .  وفقًا للمتطلبات والمتغيرات االتي تدرس فيها أو تعديل أي منها أو إلغاؤه

 هدافها ومهامها وإصدار التعليمات التي يتطلبها القانون.  اإلشراف على الجامعات لمقاصد تحقيقها أل .3

 توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفق أسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية.  .4

داد المقب       .5 د أع الي وتحدي يم الع ات التعل ي مؤسس ة ف ول الطلب ة بقب ة المتعلق س العام ع األس ي  وض نويًا ف نهم س ولين م

 المختلفة وفق معايير االعتماد.   اتالتخصص

 التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات األردنية الرسمية.  .6

 تعيين مجالس أمناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤساء تلك الجامعات.   .7

 .  المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي .8

ؤدي     يالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي واألكاديمي مع الجامعات األجنبية التي  .9 ي ت رامج مشتركة والت نبثق عنها ب

 إلى الحصول على درجات علمية. 

ًا لتعليمات يضعها          .10 ة وفق داد الطلب ول وأع ة بسياسات القب مراقبة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات المجلس المتعلق

 لهذه الغاية.   المجلس

ده        .11 ذي تع ر نصف السنوي ال ى التقري المصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي وعل

 وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في أي منها. 

راءا      .12 تكمال اإلج وزراء الس س ال ا لمجل الي ورفعه يم الع ات التعل ا مؤسس ي تقترحه ة الت روعات األنظم ة مش ت مناقش

 الدستورية بشأنها.

ام            ب. كما يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية بناًء ًا ألحك الي ووفق يم الع اد مؤسسات التعل ة اعتم س هيئ ى تنسيب مجل عل

  -قانونها:

 لغاء ترخيص تخصص أو أكثر.  إ .1

 دائمًا أو مؤقتًا. إيقافًاالقبول  إيقاف .2

 دائمًا. مؤقتًا أو  إغالقًاغالق مؤسسة التعليم العالي إ .3

 المباشر على التعليم العالي.   لإلشرافتشكيل لجنة  .4
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الحیات  ؤولیات وص اءمس س األمن   مجل
  

  2009) لسنة 20) من قانون الجامعات األردنية رقم (11بموجب المادة (

 العامة للجامعة.   رسم السياسة  -أ 

 بعة تنفيذها وتقييمها. للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتا واإلستراتيجيةإقرار الخطة السنوية   - ب 

 تقيم أداء الجامعة من جميع الجوانب األكاديمية واإلدارية والمالية والبنية التحتية.    -ج 

 تعيين نواب الرئيس ورؤساء فروع الجامعة والعمداء.  -د 

 التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات واألقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة.  -ه 

 لس بإنشاء البرامج والتخصصات األكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها.  التنسيب للمج  - و 

 تحديد الرسوم التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة.   -ز 

ن  . 1  -ح  ا م ة عليه د الموافق ة بع ة الختامي ا المالي ة وبياناته نوية للجامع ة الس رار الموازن س إق ة ورفعمجل س الجامع ا للمجل ه

 للمصادقة عليها مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني.  

 مناقشة التقرير السنوي للجامعة بعد الموافقة عليه من مجلس الجامعة.   .2

 السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.   -ط 

 قبول الهبات والمنح والوصايا وغيرها.   -ي 

ة      التنسيب للمجلس بالموافقة على عقد اتف  -ك  ا خارج المملك ة ومثيالته ين الجامع اقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي ب

ق الشروط ومراعاة األسس               اد الخاص وتحقي ى االعتم ا عل ة عنه ة المنبثق رامج والتخصصات العلمي شريطة حصول الب

 التي يضعها المجلس لالتفاقيات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية.

 نظمة إلى المجلس إلقرارها والسير فيها حسب األصول.رفع مشروعات األ  -ل 

 اتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.تعيين محاسب خارجي لتدقيق حسابات الجامعة وتحديد   -م 

ة من الجهات المنصوص                -ن  دخل في صالحيات أي جه ا ال ي اء مم س األمن يس مجل ة يعرضها رئ أي أمور تتعلق بالجامع

 معمول بها في الجامعة.عليها في هذا القانون واألنظمة ال
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ة    س الجامع الحیات مجل ؤولیات وص   مس
 

  2009) لسنة 20) من قانون الجامعات األردنية رقم (16بموجب المادة (

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

اريع ال   - ب  نوية لمش ة الس ة الخط ى مج دراس ا إل رئيس، ورفعه دها ال ي يع ة الت ة االنمائي راره  جامع دار ق اء إلص س األمن ل

  بشأنها.

 التنسيب إلى مجلس األمناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها التخاذ قراره بشأنها.   -ج 

 بحث مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها الستكمال اإلجراءات الالزمة بشأنها.   -د 

 على مشروع الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية الختامية تمهيدًا لرفعها إلى مجلس األمناء.  الموافقة   -ه 

 الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وانجازاتها تمهيدًا لرفعها إلى مجلس األمناء.   - و 

 النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.   -ز 
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ال   ؤولیات وص داء مس س العم   حیات مجل
 

  

  2009) لسنة 20/ب) من قانون الجامعات األردنية رقم (17بموجب المادة (

 .  الجامعةالتوصية لمجلس األمناء بإنشاء الكليات والمعاهد واألقسام والمراكز العلمية داخل   -أ 

 ها.  لغائإالتوصية لمجلس األمناء بإنشاء البرامج والتخصصات األكاديمية ودمجها في غيرها أو   - ب 

نحهم                 -ج  دابهم وإعارتهم وم ى أخرى وانت ة إل م من فئ تهم ونقله رقيتهم وتثبي ة وت ي الجامع دريس ف ة الت تعيين أعضاء هيئ

ى   اإلجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي واإلجازة دون راتب وقبول استقاالتهم وإنهاء خدماتهم ونقلهم من كلية إل

 ى.خرأ

رارات المناسبة     تقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأ  -د  ة واتخاذ الق نشطتهم األكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمي

 بشأنها. 

ال         -ه  ي المج املين ف ين الع دريس والفني ث أو الت اعدي البح رغين ومس رين المتف دريس والمحاض ة الت اء هيئ اد أعض إيف

ة ودو          ات ومهمات علمي ي بعث ا ف ة أو ممن ارتبطوا بالعمل معه اد     األكاديمي في الجامع ًا لنظام االيف ة وفق رات تدريبي

 المعمول به في الجامعة.  

ه         - و  دار قرارات تها وإص ز ومناقش د والمراك ات والمعاه الس الكلي ن مج ة م ية المقدم ط الدراس روعات الخط ة مش دراس

 بشأنها. 

 تقييم مستوى األداء األكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة.   -ز 

 ات. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهاد  -ح 

 إنشاء كراسي األستاذية.  -ط 

 ختلفة في الجامعة. مبأعداد الطلبة المنوي قبولهم سنويًا في البرامج والتخصصات الاألمناء التوصية لمجلس    -ي 

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

ما يعرضه الرئيس عليه وال يدخل ضمن اختصاص أي جهة أخرى النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل األكاديمي م  -ل 

 وفق أحكام التشريعات النافذة. 
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ة یس الجامع الحیات رئ ؤولیات وص   مس
  

  )2009) لسنة 20) من قانون الجامعات األردنية رقم (13(بموجب المادة (

 يمارس المهام والصالحيات التالية:  رئيس الجامعة مسؤول أمام مجلس األمناء عن إدارة شؤونها وهو آمر الصرف فيها و  .أ 

ا ال يتعارض     .1 ا بم تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات الرسمية والقضائية والهيئات واألشخاص وتوقيع العقود نيابة عنه

 النافذ.  العلمي مع قانون التعليم العالي والبحث 

انون و       .2 ذا الق ام ه ق أحك ة وف ة واإلداري ة والمالي ة العلمي رارات الصادرة   إدارة شؤون الجامع ات والق ة والتعليم األنظم

 بمقتضى أي منها. 

رارات الصادرة             .3 ق الق ى توثي ا واإلشراف عل اد ورئاسة اجتماعاتهم ى االنعق داء إل س العم دعوة مجلس الجامعة ومجل

 عنهما ومتابعة تنفيذها. 

 ناء. تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس األم .4

 إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة وفق النموذج الذي يعتمده المجلس وتقديمه إلى مجلس الجامعة.  .5

يم          .6 ي مجاالت التعل ه مؤشرات األداء ف ًا في ة مبين س الجامع تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية عن أداء الجامعة إلى مجل

ة       العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع واألنشطة األخر ق اآللي ة وف ا مناسبة لتطوير الجامع ى، وأي اقتراحات يراه

 المعتمدة لذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشته ورفعه إلى مجلس األمناء.  

ي تستدعي         .7 ي الحاالت الت ك ف ة وذل ي الجامع ك تعليق الدراسة كليًا أو جزئيًا ف ى      ذل ق الدراسة عل دة تعلي وإذا زادت م

اء التخاذ           أسبوع فعلى الرئيس عرض ا س األمن ى مجل ا إل داء التوصية المناسبة ورفعه ة إلب س الجامع ألمر على مجل

 القرار المناسب بشأنها. 

 التنسيب لمجلس األمناء بتعيين نواب الرئيس ورئيس فرع الجامعة والعمداء فيها.  .8

ة أو أي م       .9 ي الجامع ا ف ول به ات المعم ة والتعليم س     أي صالحيات أخرى مخولة له بموجب األنظم ا مجل ه به ام يكلف ه

 األمناء.
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ة      ؤون األكادیمی رئیس للش ب ال الحیات نائ ؤولیات وص   مس
  

  

  1985) لسنة 25/و) من قانون جامعة اليرموك رقم (15استنادًا إلى أحكام المادة (
  يقوم بمهام نائب الرئيس للشؤون األكاديمية. أوًال:

  ت رئيس الجامعة في كافة األمور األكاديمية المتعلقة بها وهي: ترتبط به الوحدات التالية، وتفوض إليه صالحيا ثانیًا:

 جميع الكليات القائمة في الجامعة.   .1

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.   .2

 المشاريع الخارجية.   مجلس إدارة .3

 البحرية.العلوم محطة  .4

 مركز اللغات. .5

  فه بها رئيس الجامعة.تفوض إليه صالحيات رئيس الجامعة في أية أمور أخرى يكل :ثالثًا

  يلغي هذا القرار أية قرارات سابقة بهذا الشأن. رابعًا:
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ز  مسؤولیات وصالحیات نائب الرئیس لشؤون     الجودة والمراك
  

  

  1985) لسنة 25/و) من قانون جامعة اليرموك رقم (15استنادًا إلى أحكام المادة (
  راكز.أن يقوم بمهام نائب الرئيس لشؤون الجودة والم أوًال:

  ترتبط به الوحدات التالية، وتفوض إليه صالحيات رئيس الجامعة في كافة األمور األكاديمية المتعلقة بها وهي: :ثانیًا

 مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع. .1

 مركز التمّيز في الخدمات المكتبية للجامعات األردنية الرسمية.  .2

 ين والهجرة القسرية.  مركز دراسات الالجئين والنازح .3

 مركز الجودة والتطوير األكاديمي.  .4

 مركز األميرة بسمة لدراسات المرأة األردنية.   .5

 كرسي باهانج للدراسات اإلسالمية.  .6

  كرسي الشيخ صالح كامل.  .7

 كرسي عرار.   .8

 ملف  الجودة واالعتماد. .9

  ئيس الجامعة.تفوض إليه صالحيات رئيس الجامعة في أية أمور أخرى يكلفه بها ر :ثالثًا

  هذا القرار اية قرارات سابقة بهذا الشان. ييلغ رابعًا:
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ة ؤون اإلداری رئیس للش ب ال الحیات نائ ؤولیات وص   مس
  

  1985) لسنة 25/و) من قانون جامعة اليرموك رقم (15استنادًا إلى أحكام المادة (
  أن يقوم بمهام نائب الرئيس للشؤون اإلدارية. أوًال:

  ه الوحدات التالية، وتفوض إليه صالحيات رئيس الجامعة في كافة األمور المتعلقة بها وهي: ترتبط ب  ثانیًا:

 دائرة الموارد البشرية.   .1

 دائرة التنمية والتخطيط.   .2

 دائرة اللوازم.   .3

 دائرة العطاءات.  .4

 دائرة الخدمات العامة. .5

 دائرة االنتاج والصيانة والتدريب. .6

 الدائرة الهندسية. .7

  طالل.مكتبة الحسين بن  .8

  تفوض إليه صالحيات رئيس الجامعة في أية أمور أخرى يكلفه بها رئيس الجامعة. ثالثًا:

  هذا  القرار أية قرارات سابقة بهذا الشأن. ييلغ رابعًا:
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ة    س الكلی ؤولیات مجل   مس
  

  

  1985) لسنة 25) من قانون جامعة اليرموك رقم (24بموجب المادة (

ة أي أمر من           يتولى مجلس الكلية تنظيم شؤون ا س الجامع ى مجل رح عل دريس والبحث العلمي واإلرشاد ويقت لكلية المتعلقة بالت

  شأنه المساهمة في تحقيق أهداف الكلية والجامعة وذلك باإلضافة إلى المسؤوليات التالية:  

 وضع الخطط الدراسية والبرامج في الكلية ورفعها إلى لجنة مجلس الجامعة للنظر فيها وإقرارها.    .أ 

 تنسيق بين األقسام األكاديمية في الكلية.  ال  .ب 

ى اإلرشاد      .ج  اإلشراف على تنظيم الدراسة في الكلية وتقويمها بما في ذلك نتائج االمتحانات بعد صدورها واإلشراف عل

 األكاديمي للطلبة.  

ة المختصة           .د  ع الجه ة بالتنسيق م ي الكلي ا ف بالبحث العلمي   اإلشراف على تنظيم وتقويم البحث العلمي والدراسات العلي

 والدراسات العليا.  

ل                 .ه  دمين للعم ماء المتق من أس ة تتض راح بقائم ق االقت ى أن يرف ة عل ي الكلي دريس ف ة الت اء هيئ ين أعض راح تعي اقت

 ومؤهالتهم وسائر المعلومات المتعلقة بهم.

  وإعارتهم وإجازتهم وإيفادهم. وانتدابهموتثبيتهم ونقلهم التدريس اقتراح ترقية أعضاء هيئة   .و 

 إلى مجلس الجامعة.   هإعداد مشروع موازنة الكلية وتقديم  .ز 

 النظر في التقرير السنوي الذي يقدمه العميد.   .ح 

 أية أمور أخرى تتعلق بعمل الكلية يعرضها عميد الكلية على المجلس.    .ط 
  

   



16 
 

ة   د الكلی ؤولیات عمی   مس
  

  

  1985) لسنة 25/أ) من قانون جامعة اليرموك رقم (22بموجب المادة (

ولى المسؤوليات              يكون  ة ويت دريس وتنظيم مختلف شؤون الكلي ة عن حسن سير الت يس الجامع ام رئ عميد الكلية مسؤوًال أم

 التالية:  

ان              .أ  الس واللج رارات المج اه، وق ادرة بمقتض ات الص ة والتعليم ة واألنظم انون الجامع ذ ق ة وتنفي ؤون الكلي إدارة ش

 المختصة.  

ي           تقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية إ  .ب  ة وسائر النشاطات ف يم والبحوث العلمي ة عن شؤون التعل يس الجامع لى رئ

 كليته وأية اقتراحات يرى فيها مصلحة الكلية. 

 أية صالحيات أخرى يمنحه اياها هذا القانون أو األنظمة الصادرة بمقتضاه.    .ج 

  
 

ادیمي   م األك س القس ؤولیات مجل   مس
  

  1985) لسنة 25م () من قانون جامعة اليرموك رق26بموجب المادة (

دريس    ة الت يشكل لكل قسم أكاديمي مجلس يطلق عليه اسم (مجلس القسم) يرأسه رئيسه ويشترك في عضويته جميع أعضاء هيئ

  فيه ويتولى المسؤوليات التالية ضمن القسم: 

 اقتراح خطط الدراسة التي تؤدي إلى منح الدرجات العلمية والشهادات ورفعها إلى مجلس الكلية.    .أ 

 يم شؤون التدريس والبحث واإلرشاد.  تنظ  .ب 

 اقتراح البرامج التطبيقية وخطط التوسع.   .ج 

ل               .د  ديمن للعم ماء المتق من أس ة تتض راح بقائم ق االقت ى أن يرف م عل ي القس دريس ف ة الت اء هيئ ين أعض راح تعي اقت

 ومؤهالتهم وسائر المعلومات المتعلقة بهم. 

 يتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإجازتهم وإيفادهم. اقتراح ترقية أعضاء هيئة التدريس في القسم وتثب  .ه 

ى اإلرشاد       .و  اإلشراف على تنظيم الدراسة في القسم وتقويمها بما في ذلك نتائج االمتحانات بعد صدورها واإلشراف عل

 األكاديمي للطلبة.  

 إعداد مشروع موازنة القسم ورفعه إلى مجلس الكلية.    .ز 

 ا رئيس القسم على المجلس.أية أمور أخرى تتعلق بعمل القسم يعرضه  .ح 
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ز  س المرك الحیات مجل   ص
  

  

  2003) لسنة 92) من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم (5بموجب المادة (

ة        انون الجامعات االردني ي ق ا ف يمارس مجلس المركز الصالحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليه

  الرسمية.

ؤ  الحیات ومس ز ص دیر المرك   ولیات م
  
  

  .2003) لسنة 92) من نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم (8بموجب المادة (

  يتولى المدير الصالحيات والمسؤوليات التالية:  

 تنفيذ قرارات مجلس المركز.    .أ 

 تنفيذ برامج البحث والدراسة والمحاضرات والدورات التي يقرها مجلس المركز.   .ب 

ة وبموجب تعليمات خاصة      إدارة شؤون الم  .ج  ي الجامع ركز اإلدارية والمالية في حدود أحكام التشريعات المعمول بها ف

 يصدرها المجلس.  

 إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وتقديمها إلى مجلس المركز لمناقشتها.   .د 

ال المركز ونشاطاته و      .ه  ا      نجازاإتقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية إلى الرئيس عن أعم رى فيه ة اقتراحات ي ه وأي ت

 مصلحة المركز.  

 .  وفق تعليمات تصدر لهذه الغايةأي مسؤوليات أو صالحيات أخرى تفوض إليه   .و 
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ا     ات العلی ي والدراس ث العلم د البح ؤولیات عمی الحیات ومس   ص
  

  

  يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الصالحيات والمسؤوليات التالية:  
  : في مجال البحث العلمي أوًال

  2003) لسنة 119) من نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك رقم (5بموجب المادة (

 تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتنسيقه ودعمه وتشجيعه.   .أ 

 إعداد مشروع الميزانية السنوية للبحث العلمي.    .ب 

 ها. تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشر  .ج 

 جمع المعلومات عن البحوث العلمية في الجامعة وخارجها.    .د 

 أية أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي.    .ه 

 

ي    ث العلم س البح ؤولیات مجل الحیات ومس   ص
  

  : 2003) لسنة 119) من نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك رقم (6بموجب المادة (

  لتالية: يتولى مجلس البحث العلمي الصالحيات والمسؤوليات ا

 اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة ووسائل تنفيذها.   .أ 

 وضع مشروع خطة البحث العلمي.   .ب 

 إعداد مشاريع التعليمات الالزمة لتنظيم شؤون البحث العملي وتشجيعه وتنسيقه ودعمه ومتابعته وتقييمه ونشره.   .ج 

س   .د  ع األس احثي  ووض ة والب وق الجامع ظ حق ة لحف روط الالزم ة أو   الش ي الجامع ري ف ي تج ة الت وث العلمي ي البح ن ف

 بمشاركتها أو بنتائج هذه البحوث. 

 مناقشة مخصصات البحث العلمي إلدراجها بموازنة الجامعة.    .ه 

 تقديم الدعم لنشر المؤلفات القيمة.   .و 

 أية أمور أخرى تتعلق بتشجيع البحث العلمي.   .ز 

 
  ثانیًا: في مجال الدراسات العلیا 

  1977) لسنة 5ات العليا في جامعة اليرموك وتعديالته رقم (س) من نظام الدرا7بموجب المادة (

 والدراسات العليا.   العلمي إدارة عمادة البحث .1

 . ومديري المعاهد أو المراكز تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات .2

 متابعة تطبيق األنظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا.   .3

  تقديم تقرير إلى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون الدراسات العليا ونشاطاتها.  .4
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ا    ات العلی س الدراس ؤولیات مجل الحیات ومس   ص
  

  

  : 1977) لسنة 5) من نظام الدراسات العليا في جامعة اليرموك وتعديالته رقم (6بموجب المادة (

  ة الصالحيات والمسؤوليات التالية:  تناط بمجلس الدراسات العليا في الجامع

س     دراسات عليا جديدة بناًءبرامج التنسيب إلى مجلس الجامعة بإنشاء  .1 راح من مجل على توصية من مجلس الكلية واقت

 . القسم

ي كل    .2 ة        قسم التنسيب إلى مجلس الجامعة بعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون ف س الكلي ى توصية من مجل اء عل بن

 . القسممن مجلس  واقتراح

 اقرار قوائم القبول في برامج الدراسات العليا.   .3

 إعداد مشاريع التعليمات الخاصة بتنظيم شؤون الدراسات العليا بما في ذلك ما يتعلق بالمنح لطلبة الدراسات العليا.   .4

  إعداد مشروع الموازنة السنوية للدراسات العليا.   .5
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ي الجام    ة ف دات اإلداری ام الوح ؤولیاتھا مھ ة ومس   ع
  

  

 الوحدات اإلدارية التي حددت مهامها وفقًا لتوصيات لجنة الهيكل التنظيمي واعتمدت من األستاذ رئيس الجامعة، وهي:  .1

  دائرة العالقات العامة واإلعالم. -      عمادة شؤون الطلبة ودوائرها.  -

   دائرة مكتبة الحسين بن طالل.   -        دائرة رئاسة الجامعة.  -

  الدائرة الهندسية. -        رة التنمية والتخطيط.  دائ -

    دائرة األمن الجامعي. -        دائرة القبول والتسجيل.   -

  .دائرة الخدمات العامة -          الدائرة المالية.  -

  دائرة اللوازم. -        دائرة الموارد البشرية. -

  والصيانة والتدريب. اإلنتاجدائرة  -        دائرة الشؤون القانونية. -

 

 لوحدات اإلدارية التي حددت مهامها ومسؤولياتها وصالحياتها بموجب أنظمة الجامعة وتعليماتها، وهي:ا .2

  صندوق االستثمار لجامعة اليرموك.  -

  المدرسة النموذجية.  -

  مركز الحاسب والمعلومات. -

    دائرة العطاءات.   -

  مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع. -
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ا ة عم ؤون الطلب   دة ش
  

  

ولى  ة               تت ة، واألنشطة الثقافي ي مجال الخدمات الطالبي ة ضمن المحيط الجامعي ف ة الجامع ة المناسبة لطلب ديم الرعاي تق

   والفنية والرياضية، بالتعاون مع الجهات األخرى داخل الجامعة وخارجها، ومن خالل الدوائر األربع الموجودة فيها وهي: 

 ة. دائرة الخدمات الطالبي - 1

 دائرة النشاط الثقافي والفني.    - 2

 دائرة النشاط الرياضي.    - 3

 دائرة الرعاية الطالبية.  - 4
 

ة دمات الطالبی رة الخ   دائ
  

  المھمة الرئیسیة: 

  لطلبة الجامعة، وتوفير السكن المناسب للطالبات.   المساعدات والرعاية الصحيةتأمين 
  

  المھام التفصیلیة: 

 الجامعة.   تأمين الرعاية الصحية للطلبة في .1

 توفير المساعدات المالية للطلبة عن طريق القروض والمنح، وبرنامج تشغيل الطلبة.   .2

ة،               .3 د للطلب ناديق البري ي ص تراك ف ة، واالش اليف الدراس هادات تك لوك، وش ن الس هادات حس ات، وش دار الهوي إص

 للطلبة غير األردنيين.   ةوالمساعدة في تجديد اإلقام

ى المنشورات        المشاركة في األنشطة المت .4 ب إضافة إل ل الطال اب دلي علقة بتوعية وتوجيه الطلبة المستجدين، وإعداد كت

 والمطويات اإلرشادية، وتعريف الطلبة بمرافق الجامعة والمسؤولين فيها. 

 تقديم معلومات رقمية عن سوق العمل واحتياجاته.   .5

 تأمين السكن المناسب لطالبات الجامعة وإدارته، واإلشراف عليه.   .6

 أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.   .7
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ي    افي والفن اط الثق رة النش   دائ
  

  المھمة الرئیسیة: 

ا، وإدارة     واالجتماعيةتنظيم األنشطة الثقافية  ة، واإلشراف عليه ات والفنية لطلبة الجامع ة     االنتخاب ة باتحاد طلب المتعلق

  الجامعة واألندية والجمعيات الطالبية.  
  

  فصیلیة: المھام الت

 والفنية للطلبة داخل الجامعة وخارجها.   واالجتماعيةتنظيم األنشطة الثقافية  .1

ي        .2 وازم الت أمين الل ا، وت راغبين فيه اطات وال ذه النش ي ه وقين ف ة المتف ن الطلب ة م رق الفني كيل الف ى تش راف عل اإلش

 تتطلبها أنشطتها. 

 جامعة.  اإلشراف على تنظيم الرحالت الداخلية والخارجية لطلبة ال .3

ة والتر      .4 ة والفني ة المعارض والحفالت والنشاطات الثقافي ة داخل ال  اإقام ة    جثي اء المناسبات الديني ا، وإحي ة وخارجه امع

 والوطنية والقومية. 

نس،    .5 غ، الت طرنج، البولن ة (الش طة الترويحي ى األنش راف عل ل   واإلش ا داخ ة به والت الخاص يم البط اردو)، وتنظ البلي

 الجامعة وخارجها.  

ي     اإل .6 ة الت شراف على انتخابات إتحاد طلبة الجامعة واألندية والجمعيات الطالبية، وتقديم التسهيالت والخدمات اإلداري

 تتطلبها أنشطتها لضمان تحقيق أهدافها. 

 اإلشراف على إصدار جريدة طلبة اليرموك.  .7

ن التش    .8 م الف ل مرس ة مث ة والترويحي طة الفني ة لألنش ات المخصص ى القاع يقى، اإلشراف عل زف، والموس كيلي، والخ

 والمسرح، والكورال، والفلكلور وتدريب الطلبة على هذه األنشطة. 

 التغطية اإلعالمية للنشاطات الطالبية داخل الجامعة وخارجها.   .9

 اإلشراف على إعداد الكتاب السنوي وإصداره.    .10

 تنظيم حفل تخريج الطلبة.    .11

 ي خريجي الجامعة. المساهمة في تقديم الخدمات والتسهيالت لناد  .12

 أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.    .13
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ي   اط الریاض رة النش   دائ
  

  

  المھمة الرئیسیة: 

  تنظيم النشاطات الرياضية والتدريبية والتطوعية للطلبة واإلشراف على المرافق المتعلقة بها. 

  
  المھام التفصیلیة: 

كر      .1 ي والمعس اط الرياض ة للنش ة العام ع الخط د        وض ي العه مو ول ائزة س رامج ج ة وب امج الجوال ة وبرن ات الطالبي

 واإلشراف على تنفيذها. 

ا،            .2 املين فيه ا والع ة لطلبته ا الجامع ي تقيمه مية الت ة والرس ية الودي اءات الرياض ابقات واللق والت والمس يم البط تنظ

 والمجتمع المحلي.  

ة من أجل ا    .3 ي       التنسيق مع الجهات الرياضية األخرى خارج الجامع ي البطوالت، والمسابقات الرياضية الت لمشاركة ف

 تقام داخل الجامعة وخارجها.  

 إقامة المعسكرات الطالبية على إختالف أنواعها وتنظيمها.  .4

 تنفيذ متطلبات برامج ومناهج الجوالة وجائزة سمو ولي العهد الخاصة بطلبة جامعة اليرموك.   .5

 ة تتولى تقديم الخدمات داخل الجامعة وخارجها.  تنظيم فرق عمل تطوعي وفرق طوارئ داخل الجامع .6

دائرة، واإلشراف     .7 ي ال وضع خطط التدريب الرياضي للفرق الرياضية في الجامعة والمدربين والمشرفين الرياضيين ف

 على برامج التدريب الرياضي وعقد الدورات التدريبية الرياضية ودورات التحكيم الرياضي للمجتمع المحلي.  

ث        متابعة الطلب  .8 وق الرياضي من حي ى نظام التف ولين عل دريب الرياضي،    انتظامهم ة المقب ات   واشتراكهم بالت بالمباري

 والبطوالت الرياضية.  

 .  باستمراراإلشراف على المرافق الرياضية والمالعب والصاالت التابعة للعمادة، وتأمين جاهزيتها  .9

 تحديد احتياجات أنشطة الدائرة، ومتابعة تأمينها.  .10

 هام أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.  أية م .11
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ـة   ـة الطالبیـ ـرة الرعای   دائـ
  

  

ة       دائرة رعاي ولى ال ا، فتت داعي لطلبته وظيفي واإلب دمي وال وير األداء الخ ى تط ة عل ن الجامع ًا م دائرة حرص ئت ال أنش

ة الجامع         وفير البيئ ة، وت اة الجامعي ي الحي دماج ف ى االن اعدتهم عل دين ومس ة الواف ًا،     الطلب ًا واجتماعي م أكاديمي ة له ة الجاذب ي

  واستقطاب الطلبة العرب واألجانب.

ة          ة والتربوي ية واالجتماعي االت الدراس ي المج ة ف ة للطلب ة والجماعي ادية الفردي دمات اإلرش ديم الخ دائرة تق ولى ال وتت

ى خصوصي             ى المحافظة عل ع الحرص عل ة من خالل وسائل مدروسة، م ة    واألسرية والنفسية والمهني ة ومتابع ة قضايا الطلب

ة           ة الطلب ام متابع طلع بمه ا تض دها، كم دين وتجدي ة الواف ة للطلب ى اإلقام ول عل راءات الحص تكمال إج ا واس كالتهم وحله مش

ات     دة بيان وفير قاع ا، وت ي تطلبه مائهم والتخصصات الت ة بأس ة والخاص ات العام د المؤسس م وتزوي ل معه الخريجين والتواص

  سوق العمل األردنية والعربية.متطورة عن الخريجين و

ك بتكليف    واستحدثت الدائرة قسمًا لرعاية الطلبة المعوقين بهدف مساعدتهم في إجراءات القبول والتسجيل والدراسة وذل

ع           ي المجتم اجهم ف ة إلدم ة والرياضية والفني فريق من الطلبة لمساعدتهم في التنقل داخل الحرم الجامعي وتنظيم األنشطة الثقافي

  البي، ومتابعة تنفيذ اإلنشاءات الخاصة بهم لتسهيل حركتهم داخل حرم الجامعة.الط

  وتضم الدائرة أربعة أقسام هي: رعاية الطلبة الوافدين، وشؤون الخريجين، واإلرشاد النفسي، ورعاية الطلبة المعوقين.
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ات ب والمعلوم ز الحاس   مرك
  

  

  مھام مركز الحاسب والمعلومات

  .2005) لسنة 28ن تعليمات مركز الحاسب والمعلومات في جامعة اليرموك رقم () م3بموجب المادة (

  يتولى المركز المهمات التالية: 

ة              .أ  ول الطلب ي قب ة، وف ة بالجامع ة والمالي ور اإلداري ي األم ي ف ب االلكترون ال الحاس ة بإدخ دمات الخاص ديم الخ تق

 ى أنظمة معلومات. وتسجيلهم وفي المكتبة وفي أية أنشطة أخرى يمكن تحويلها إل

 .  وخارجهاتقديم الخدمات الالزمة ألغراض البحث العلمي في الجامعة   .ب 

ة والخاصة من خالل مركز        تقديم االستشارات والخدمات الخاصة باستخدام الحاسبات اإل     .ج  ة للمؤسسات العام لكتروني

ة  ات األردني ا للدراس ة راني ا و   الملك دمات وإدارته ذه الخ يم ه ع، وتنظ ة المجتم ور   وخدم ل أج ا مقاب ذها ومتابعته تنفي

 يحددها الرئيس بتنسيب من المجلس على أن ال يتعارض ذلك مع أعمال المركز الفنية.  

ة  مركز عقد دورات تدريبية في مجاالت علوم الحاسب االلكتروني بالتعاون مع   .د  ة   الملكة رانيا للدراسات األردني وخدم

 المجتمع. 

ور الم   .ه  يق األم ة وتنس ي دراس اركة ف زة    المش ك األجه ي ذل ا ف ة بم توى الجامع ى مس ة عل بات االلكتروني ة بالحاس تعلق

 واللوازم والبرامج المختلفة وعمل التوصيات المناسبة بهذا الشأن. 

 إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وتقديمها إلى مجلس المركز لمناقشتها.   .و 

ال          .ز  رئيس عن أعم ى ال ة إل ا       تقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعي رى فيه ه وأي اقتراحات ي المركز وأنشطته وإنجازت

 مصلحة المركز.  

 القيام بأية مهمات أخرى بتكليف من الرئيس.  .ح 
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ع   ة المجتم ة وخدم ات األردنی ا للدراس ة رانی ز الملك   مرك
  

  

  صالحیات مجلس مركز الملكة رانیا للدراسات األردنیة وخدمة المجتمع

م (          ) من تعليمات مركز الم  8بموجب المادة ( وك رق ة اليرم ي جامع ع ف ة المجتم ة وخدم ا للدراسات األردني ة راني ) لسنة  11لك

2006.  

  يتولى المجلس الصالحيات التالية:  

 إقرار خطة عمل المركز.    .أ 

 التنسيب بإقرار العقود واإلتفاقيات التي يعقدها المركز مع الجهات المستفيدة.   .ب 

 قرارها حسب األصول.  مناقشة مشروع موازنة المركز ورفعها إلى الرئيس إل  .ج 

 .  للمركز أو أية تقارير يعرضها المدير ورفعها إلى الرئيسمناقشة التقرير السنوي   .د 

 لرئيس تتعلق بدعم عمل المركز والنهوض بمستواه. إلى اتقديم أية اقتراحات وتوصيات   .ه 

 .المجلسأية أمور أخرى يعرضها رئيس   .و 
  

  وخدمة المجتمع مھام مدیر مركز الملكة رانیا للدراسات األردنیة

م (       13بموجب المادة ( وك رق ة اليرم ي جامع ع ف ة المجتم ة وخدم ) لسنة  11) من تعليمات مركز الملكة رانيا للدراسات األردني

2006.  

ة     ورة خاص وم بص رئيس ويق ن ال ه م ة إلي ات أو المفوض ذه التعليم ب ه ه بموج ة إلي الحيات المخول ز الص دير المرك ارس م يم

  بالمهام التالية:  

 رة شؤون المركز واإلشراف المباشر على تنفيذ خطته. إدا  .أ 

 تمثيل المركز لدى الجهات ذات العالقة بعمله.   .ب 

 إعداد مشروع موازنة المركز وتقديمه إلى المجلس لمناقشته.    .ج 

 إعداد مسودات العقود واالتفاقيات بين المركز والجهات المستفيدة.   .د 

 إصدار نشرات عن المركز وأهدافه ونشاطاته.  .ه 

 العلمية المتوافرة في الجامعة وخارجها القادرة على تقديم الخدمات للجهات المستفيدة.  بالكفاءاتد قوائم إعدا  .و 

ل        .ز  ة لعم دمات الالزم ة والخ ات الفني ارات والدراس ات واالستش ام بالدراس خاص للقي ف أش رئيس بتكلي ى ال يب إل التنس

 المركز.  

 أية تقارير أخرى يقتضيها عمل المركز. و ،نهاية كل عامتقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن أعمال المركز في   .ح 

 أية أعمال أخرى يكلفه بها الرئيس.    .ط 
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ة ة الجامع رة رئاس   دائ
  

  

    المھمة الرئیسیة: 

المعلومات الالزمة لصناعة القرارات ومتابعة تنفيذها، والمساهمة   واستكمالإدارة مراسالت رئاسة الجامعة وتوثيقها، 

داد   ي إع اتف ق      االتفاقي ل، وتوثي رامج العم ة وب ة واألكاديمي اتالثقافي امالت      االتفاقي يم المع ا، وتنظ ل وتعميمه رامج العم وب

  مراجعي رئيس الجامعة.   استقبالوالمراسالت المتعلقة بترقيات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وتنظيم 

  
  المھام التفصیلیة: 

 معالجة البريد الرئيسي لرئاسة الجامعة.  .1

 راسالت رئاسة الجامعة وإعداد الكتب الصادرة عنها. إدارة م .2

 متابعة إنجاز المعامالت الرسمية لرئاسة الجامعة.  .3

 المساهمة في إعداد فهرس موحد لملفات الجامعة ومتابعة تحديثه.  .4

كلفة بها ترجمة القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات والمنشورات والتقارير والكتب والتعاميم وأية مواد أخرى ي .5

 المكتب. 

 حفظ الوثائق والتقارير والسجالت والمراسالت الرسمية العادية والمكتومة.  .6

 القيام بأعمال أمانة سر المجالس التي يقررها رئيس الجامعة.  .7

 مراجعي وضيوف رئيس الجامعة وتسهيل شؤونهم ومتابعتها.  استقبال .8

 تنظيم مواعيد رئيس الجامعة.  .9

الثقافية وبرامج العمل التنفيذية بين األردن من ناحية والدول العربية واألجنبية من  فاقياتاالتالمساهمة في إعداد  .10

 ناحية أخرى. 

 المساهمة في إعداد االتفاقيات الثقافية وبرامج التعاون العلمي بين الجامعة والجامعات والمؤسسات العلمية، وتوثيقها.  .11

 المؤتمرات التي تعقد في الجامعة. واللقاءات و االجتماعاتالمساهمة في تنظيم بعض  .12

 تنظيم المعامالت والمراسالت المتعلقة بترقيات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.  .13

متابعة اإلجراءات وتجهيز المعلومات المتعلقة باتصاالت رئيس الجامعة بالمجالس واللجان والمؤتمرات  .14

 الوطنية واإلقليمية والدولية.  واالجتماعات

     ى ذات عالقة بطبيعة عمل المكتب.أية مهام أخر .15
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یط  ة والتخط رة التنمی   دائ
  
  

    المھمة الرئیسیة: 

ة و   تراتيجية للجامع ة االس ذ الخط ة تنفي راحمتابع ات     اقت وفير البيان ة، وت ي الجامع وير اإلداري ف ط التط رامج وخط الب

  ويرها. والمعلومات لفعاليات الجامعة وتحليلها وإعداد الدراسات والتقارير الهادفة لتط
  

  المھام التفصیلیة: 

 المشاركة في إعداد مشاريع الخطط المستقبلية للجامعة، ومتابعتها.  .1

ي نشرات إحصائية           ألنشطةجمع المعلومات اإلحصائية  .2 ا وإصدارها ف ا وتقويمه ا وتحليله ة وتصنيفها وتبويبه الجامع

 دورية وكراس إحصائي سنوي شامل. 

 إعداد التقرير السنوي للجامعة.  .3

 التعديالت الالزمة عليه.   واقتراحاسة الهيكل التنظيمي للجامعة ووحداتها المختلفة وتحديثه در .4

 وضع مشروع وصف المهام الرئيسية لوحدات الجامعة. .5

 روع وصف الوظائف اإلدارية والفنية في الجامعة وتصنيفها.  شوضع م .6

 التعديالت الالزمة عليها.  واقتراحفي الجامعة،  المشاركة بدراسة األنظمة والتعليمات والقرارات التنظيمية النافذة .7

 المشاركة في إعداد مشروع موازنة الجامعة وجدول التشكيالت في ضوء حاجة الجامعة من الوظائف.   .8

اتهم     .9 ق احتياج رامج وف ذه الب وى ه ع محت ي وض اركة ف ين والمش ين والفني وظفين اإلداري ة للم رامج التدريبي راح الب اقت

 الفعلية.  

ة أس  .10 تعملة         دراس اذج المس ديث النم وير وتح يطها، وتط رض تبس ة لغ ي الجامع ة ف راءات اإلداري ل واإلج اليب العم

 بنشاطاتها المختلفة.  

اءة                .11 رارات بكف ي اتخاذ الق ك للمساعدة ف ة وتطويره، وذل ي الجامع تقديم االقتراحات لوضع نظام حديث للمعلومات ف

 وفاعلية.  

 علقة بالجامعة ووحداتها التنظيمية وتحليلها.  المشاركة بدراسة المواقف المالية المت .12

 المشاركة بدراسة وتحليل تكلفة التعليم والبحث العلمي، واألنشطة والخدمات المختلفة التي تقدمها الجامعة.   .13

 المشاركة بدراسة أنشطة الجامعة في مجاالت التدريس والبحث العلمي والتوسع األكاديمي، والعبء الدراسي.  .14

 انات والنماذج اإلحصائية ذات العالقة بعمل الدائرة والتي ترد إلى الجامعة وإعادتها إلى مصادرها.  يتعبئة اإلستب .15

كانية،    .16 ة، والس ه كاإلحصائيات التربوي ادرها داخل األردن وخارج ن مص ات واإلحصائيات م ى المعلوم ول عل الحص

 ؤسسات، وتوثيقها للرجوع إليها.  ، والتقارير السنوية من مختلف الوزارات والمواالجتماعية، واالقتصادية

 تكشيف المعلومات الواردة في النشرات والدوريات والدراسات ذات العالقة بعمل الدائرة وتخليصها.   .17

 القيام بأية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.   .18
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رة    جیلدائ ول والتس   القب
  

  
  المھمة الرئیسیة: 

جيلهم وان   ة وتس ول الطلب راءات قب ذ إج يرهم     تنفي ة س اتهم ومتابع تهم وامتحان ة بدراس داول المتعلق داد الج الهم، وإع تق

  األكاديمي، وإجراءات منح الشهادات للخريجين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل الجامعة وخارجها.  
  

  المھام التفصیلیة: 

 استكمال إجراءات قبول الطلبة المستجدين.  .1

 في كل فصل دراسي وتحويلها للجان المختصة للبت فيها.   استقبال طلبات االنتقال .2

 إعداد الجدول الدراسي لجميع المساقات والشعب المطروحة في الجامعة لكل فصل دراسي.  .3

 إعداد جدول االمتحانات النهائية لكل فصل دراسي.  .4

 تنظيم وتنفيذ عملية تسجيل الطلبة للمساقات واإلنسحاب واإلضافة في كل فصل دراسي.   .5

 كمية والخطة الدراسية.  امتابعة السير األكاديمي للطلبة من رصد العالمات، واحتساب المعدالت الفصلية والتر .6

 إصدار جميع الوثائق التي يحتاجها الطلبة باللغتين العربية واإلنجليزية.   .7

ة المسجلين ل     .8 ة العلمي ى الدرج ول عل ات الحص ع تخرجهم لمتطلب ة المتوق تيفاء الطلب ق من اس ب الالتحق ا وحس ة خه ط

 ، وإصدار الشهادات الخاصة بهم. نالدراسية، واستخراج قوائم الخريجي

 تزويد الجهات الموفدة بنتائج الطلبة الموفدين على نفقتها. .9

 أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة. .10
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ة دائرة المالی   ال
  
  

  المھمة الرئیسیة: 

ا    بك قإدارة الشؤون المالية للجامعة بما في ذل ة عليه ات المترتب الي    وض أموالها وتحصيلها ودفع اإللتزام ق النظام الم ف

ع        ك بالتنسيق م وال، وذل ذه األم ة ه للجامعة، وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بذلك، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماي

  الجهات المعنية. 
  

  المھام التفصیلیة: 

 بما في ذلك جميع الجداول والبيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بها. لجامعة لإعداد مشروع الموازنة  .1

 المحاسبية للجامعة بصورة صحيحة وفقًا للقواعد المحاسبية السليمة.  دمسك وتنظيم السجالت والقيو .2

 إعداد التقارير المالية الدورية التحليلية التي تستدعيها طبيعة العمل.  .3

 جراءات ووسائل الرقابة الكفيلة بحماية أموال الجامعة وسجالتها ومستنداتها المالية. اتخاذ كافة االحتياطات واإل .4

 ن رسوم وأية واردات ومتابعة تحصيلها. م الجهات األخرىحصر ما يستحق على  .5

 صرف جميع االلتزامات والنفقات المترتبة على الجامعة للغير.  .6

 د المركز المالي الشامل للجامعة. حصر موجودات الجامعة الثابتة وممتلكاتها لغرض إعدا .7

 إجراء الدراسات الالزمة حول تكلفة األنشطة التي تؤديها وحدات الجامعة وعائد الخدمات فيها.  .8

 صرف الحقوق المترتبة على الجامعة للعاملين فيها، ومتابعة صرف حقوقهم لدى الجهات األخرى.  .9

 أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.  .10
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ریة  دا وارد البش رة الم   ئ
  

  المھمة الرئیسیة: 

وفير      وظيفي وت عهم ال ة بوض راءات المتعلق رية واإلج وارد البش ن الم ا م أمين حاجته ة بت ة المتعلق ة الجامع ذ سياس تنفي

ي           ة ف ات المعني ع الجه ة وتسهيالت أخرى بالتنسيق م الخدمات الالزمة لهم من تأمين صحي وتأمين على الحياة، وسكن، وإقام

  معة.الجا
  

  المھام التفصیلیة: 

 المشاركة في تقدير احتياجات الجامعة من القوى البشرية، وإعداد جدول التشكيالت ومتابعة تنفيذه.  .1

 تنفيذ اإلجراءات المعتمدة في اختيار المرشحين للعمل في الجامعة واستكمال اجراءات تعيينهم.  .2

ل      متابعة شؤون العاملين في الجامعة من حيث الزيادات الس .3 ود وإجراءات النق د العق نوية والترقيات والترفيعات وتجدي

 واإلعارة والدوام واإلجازات واإلجراءات التأديبية وغيرها.   واإلنتداب

 متابعة تقارير تقويم أداء العاملين في الجامعة.  .4

 ومتابعة تنفيذ التزامهم.   متابعة الشؤون اإلدارية والمالية للمبعوثين من تاريخ ايفادهم وحتى عودتهم للعمل في الجامعة .5

ذ       .6 ة تنفي ة ومتابع ي الجامع ذلك ف ة ب كان المتعلق ة اإلس رارات لجن ذ ق ة وتنفي ي الجامع املين ف كن الع ى س راف عل اإلش

 التزامهم.  

 تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة إدارة صندوق إسكان العاملين المتعلقة بمنح قروض اإلسكان ومتابعة تحصيلها.   .7

 الدخول واإلقامة وتذاكر السفر المقررة، وإصدار أذون السفر للعاملين في الجامعة.  تأمين تأشيرات  .8

 إدارة شؤون التأمين الصحي والتأمين على الحياة للعاملين في الجامعة.   .9

 أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.   .10
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ة   ؤون القانونی رة الش   دائ
  

  
  المھمة الرئیسیة: 

  ريع القوانين واألنظمة والتعليمات وتعديالتها في الجامعة، وتقديم اإلستشارات القانونية.المساهمة في إعداد مشا

  
  المھام التفصیلیة: 

 إبداء الرأي في النزاعات الحقوقية والجزائية المتعلقة بالعاملين في الجامعة.   .1

ع   هامن سالمتها وعدم تعارض  المشاركة في وضع مشاريع القوانين واألنظمة والتعليمات للجامعة ومراجعتها للتأكد .2 م

 التشريعات النافذة.  

 همين. تمتقديم المشورة القانونية للمجالس التأديبية في الجامعة والمشاركة في وضع لوائح االتهام بحق ال .3

 التي تكون الجامعة طرفًا فيها.  والمعاهداتالمشاركة في صياغة العقود واالتفاقيات  .4

 يع وحدات الجامعة من خالل رئيس الجامعة.  تقديم االستشارات القانونية لجم .5

 جمع التشريعات القانونية الخاصة بالجامعة والتشريعات األخرى ذات العالقة، وتوثيقها.  .6

 متابعة تعديالت القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة واألسس والقرارات الصادرة بمقتضاها.  .7

رة          إصدار دليل مجموعة القوانين واأل .8 ة والتخطيط، ودائ رة التنمي ع دائ اون م ة بالتع نظمة والتعليمات الخاصة بالجامع

 رئاسة الجامعة.  

ق       .9 ا يتعل ة م ة بشأنها، ومتابع استالم التبليغات القضائية الخاصة بالجامعة، وإعداد كتب التبليغ بعد توجيه رئيس الجامع

 بها. 

 أية مهام أخرى يكلفه بها رئيس الجامعة.   .10
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رة ا الم دائ ة واإلع ات العام   لعالق
  

  المھمة الرئیسیة: 

تنفيذ اإلجراءات اإلعالمية المتعلقة بأنشطة الجامعة كالمحاضرات العامة والندوات والمؤتمرات والمواسم والمعارض   

ع    ع المجتم ة م  والمهرجانات والزيارات وغيرها، وتقديم صورة واضحة عن مسيرة الجامعة والعمل على توثيق عالقات الجامع

  ومتابعة ما ينشر عنها في وسائل اإلعالم المختلفة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. 
  

  المھام التفصیلیة: 

 تصوير أنشطة الجامعة وإعداد ونشر وتوثيق أخبار الجامعة والنشرات اإلعالمية وتوزيعها وتوثيقها.  .1

 امعة. تأمين الشرائح الناطقة واألفالم التوثيقية عن مسيرة الج .2

 إنجاز مطبوعات الجامعة. .3

ارجية وإطالع رئيس الجامعة والمسؤولين والمعنيين خمتابعة ما ينشر عن الجامعة في وسائل اإلعالم المحلية وال .4

 عليها. 

 نشر إعالنات الجامعة في وسائل اإلعالم العامة.  .5

والندوات والمؤتمرات والمواسم الثقافية  اضراتحتنظيم اإلجراءات اإلعالمية الداخلية والخارجية المتعلقة بإقامة الم .6

 والمعارض والمهرجانات وتنفيذها، وتأمين الخدمات الالزمة لها، والمشاركة في اللجان التحضيرية المتعلقة بها. 

 تنظيم اللقاءات والمقابالت والمؤتمرات الصحفية واإلعالمية وترتيبها.  .7

 . تهالتي تعقد في إطار الجامعة وطباعللقاءات العلمية اتوثيق األبحاث المقدمة في المؤتمرات والندوات وا .8

 تأمين اشتراك الجامعة في الصحف وتوزيعها على وحدات الجامعة وفق األسس والقرارات النافذة.  .9

 تنظيم استقبال ضيوف الجامعة وإقامتهم، وترتيب الضيافات والدعوات الرسمية.  .10

 الخارجية.  توفير الهدايا المناسبة لضيوف الجامعة والجهات .11

 تصميم مسكوكات الجامعة وإعدادها.  .12

 مؤسسات في المملكة. اللعاملين في الجامعة إلى اتنظيم زيارات  .13

 متابعة شؤون الخريجين.  .14

 أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.  .15
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الل ن ط ین ب ة الحس   مكتب
  
  

  المھمة الرئیسیة: 

ع الجهات        توفير مصادر المعلومات وتنظيمها وتنميتها و ة بالتنسيق م ة للمستفيدين من المكتب تقديم الخدمات المعلوماتي

  المعنية داخل الجامعة وخارجها.
  

  المھام التفصیلیة: 

 توفير مختلف مصادر المعلومات والوسائل التي تلبي حاجة الجامعة في مجالي البحث والتدريس.  .1

ة       والكشوف الفهارس  تنظيم مصادر المعلومات من خالل فهرستها وتصنيفها وإعداد .2 ايير الدولي ق المع ا وف ة له الالزم

 واستخدام التقنيات الحديثة التي تسهل االستفادة منها. 

ديها أو        رتقديم الخدمات المعلوماتية من إعارة وحجز وم .3 وفرة ل ر المت ة غي واد المكتبي ب الم اجع وإرشاد وتصوير وطل

 لمناخ المالئم لتقديم هذه الخدمات. تأمينها عن طريق شبكات االتصال المختلفة ، وتوفير ا

 وضع الخطط الالزمة لتنمية مصادر المعلومات في المكتبة في ضوء الحاجة لها.  .4

ات وال      .5 ع المكتب رات م ات والخب ادل المعلوم اون وتب ات مالتع رى  ؤسس ات      تذا األخ ك الجمعي ي ذل ا ف ة، بم العالق

 واالتحادات الدولية. 

 إلى المعلومات. تنمية مهارات المستفيدين للوصول  .6

 تقديم الخدمة الفنية للمجتمع المحلي من خالل التدريب في مجال المكتبات وتكنولوجيا المعلومات.  .7

داء    .8 اء واإله تشجيع ودعم االنتاج الفكري األردني وبخاصة انتاج العاملين في الجامعة ، والتعريف به عن طريق االقتن

 خرى في األردن وخارجه.  والتبادل مع الجامعات والمؤسسات الثقافية األ

 أية مهام أخرى تقع ضمن المهمة الرئيسية للمكتبة.  .9
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یة  دائرة الھندس   ال
  

  المھمة الرئیسیة: 

ا          ق عليه ة المتف ذها بالمواصفات المطلوب ى تنفي ة واإلشراف عل ة بإنشاءات الجامع ية المتعلق ديم االستشارات الهندس تق

  لها بشكل اقتصادي، وتسجيل عقاراتها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة.  ستالمها، ومتابعتها للتأكد من مدى إشغااو
  

  المھام التفصیلیة: 

ا            .1 ا، وتكلفته ة، مكوناته احة المطلوب ا، المس ث موقعه ن حي ا م ة إقامته وي الجامع ي تن اريع الت ة للمش ة األولي الدراس

 لتقديرية بعد التعرف على االحتياجات من الجهات المعنية. ا

ررة    وضع .2 التصاميم الهندسية (المعمارية، اإلنشائية، الكهربائية، والميكانيكية) وتجهيز وثائق العطاءات للمشاريع المق

 شروط عقد المقاولة).و(الرسومات، المواصفات، جداول الكميات، 

ة العطاءات    المشاركة في دراسة العروض المقدمة للجنة العطاءات المتعلقة بالمشاريع وتقديم التوصيات المناسبة .3 للجن

 المختصة.  

 اإلشراف على تنفيذ العطاءات المحالة على المتعهدين وفق مواصفات وشروط وثائق عقد المقاولة.  .4

القيام بالمراسالت الضرورية من حيث إعالم المتعهدين أو أية مخالفات أو أية أمور أخرى تعيق العمل في المشروع،   .5

 والرد على كتبهم وفقًا لشروط عقد المقاولة. 

وب،         .6 انة، الط ليح، الخرس د التس ة، حدي روع (الترب ة للمش ر المكون ة للعناص ات المخبري راء الفحوص ى إج ل عل العم

 البالط، المواد الكهربائية والصحية، الميكانيكية وغيرها) لدى الجمعية العلمية الملكية والمختبرات المرخصة رسميًا. 

نجاز المشاريع في ضوء مواصفات وشروط العطاءات والمخصصات التفصيلية   اد التجهيزات والمواد الالزمة إلاعتم .7

 الالزمة للتنفيذ المقدمة من قبل المتعهدين. 

ال   طاعتماد فواتير الدفعات المقدمة من المتعهدين بعد التدقيق والتأكد حسيًا من م .8 ع األعم ابقة المعلومات الواردة فيها م

 زة في المشاريع.  المنج

واد، الظروف           .9 دات، الم ال، المع ين، عدد العم إعداد التقارير اليومية المتعلقة بسير العمل في المشاريع عن (عدد الفني

 الجوية، حجم العمل المنجز).

 إبالغ المتعهدين باألوامر التغييرية الضرورية التي تقتضيها الحاجة الفنية ومصلحة الجامعة ضمن شروط العطاء.  .10

 المشاركة في االستالم االبتدائي للمشاريع المنجزة وتقديم محاضر االستالم لرئيس الجامعة.   .11

 اعتماد الفواتير النهائية للمشاريع المقدمة من المتعهدين.  .12

م     .13 ي ت متابعة التنسيق مع المتعهدين خالل فترة الصيانة الواردة في العطاء لصيانة ما يطرأ من أعمال في المشاريع الت

 مها.استال

رئيس            .14 تالم ل ر االس ديم محاض يانة، وتق رة الص اء فت د انته ديالت بع اريع بالتع ائي للمش تالم النه ي االس اركة ف المش

 الجامعة.  
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تقديم االستشارات الهندسية المتعلقة بالتعديالت التي تطرأ على المباني القائمة في الجامعة وتصميم بعض األثاث فيها  .15

 التي تنفذ عن طريق متعهدين أو عن طريق دائرة المشاغل والصيانة. واإلشراف على تنفيذ التعديالت 

 اإلشراف على مباني الجامعة القائمة للتأكد من إشغالها واإلستفادة منها بشكل اقتصادي.  .16

اإلحتفاظ بكافة السجالت والوثائق والمخططات المتعلقة بالجامعة ومبانيها وعقاراتها والعمل على تحديثها   .17

 باستمرار.

 ثيق اإلحصائيات التي تتعلق باشغال مباني الجامعة، وتقديم التقارير كلما طلب من الدائرة. تو .18

 متابعة تسجيل عقارات الجامعة.  .19

 المشاركة في خدمة المجتمع عن طريق تقديم التدريب الهندسي للطلبة المتدربين في مجال عمل الدائرة.  .20

 ائرة.عالقة بطبيعة عمل الدلها القيام بأية مهام أخرى  .21
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ندوق اال وك ص ة الیرم تثمار لجامع   س
  

  

  صالحیات ومسؤولیات مجلس إدارة صندوق اإلستثمار لجامعة الیرموك
  .2003) لسنة 120) من نظام صندوق اإلستثمار لجامعة اليرموك وتعديالته رقم (11بموجب المادة (

 لطريقة التي يراها مناسبة. شراء وبيع األموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبا  .أ 

 شراء أسهم الشركات وبيعها وسندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منها داخل المملكة أو خارجها.    .ب 

 استثمار أموال الصندوق.    .ج 

 اختيار بنك أو أكثر إليداع أموال الصندوق.   .د 

 تحديد أنواع موجودات الصندوق ونسبها.   .ه 

 ندوق داخل المملكة وخارجها.  تعيين الوكالء والممثلين للص  .و 

 للمجلس إلقراره.   هإعداد مشروع الميزانية التقديرية للصندوق عن السنة المالية التالية وتقديم  .ز 

 إعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق وعرضها على المجلس للتصديق عليهما.   .ح 

ندوق وتحدي   .ط  ابات الص دقيق حس انونيين لت ابات ق دققي حس ين م ة  تعي دة قابل نة واح نهم لس ون تعيي ى أن يك ابهم عل د أتع

 للتجديد بقرار من المجلس.  
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ـ الم ـ درسة النموذجیــ   ةــ
  

  

  مھام مجلس إدارة المدرسة النموذجیة

  .2006) لسنة 4) من تعليمات المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك وتعديالته رقم (7بموجب المادة (

  تمارس الدائرة المهام التالية:

 وضع أسس القبول في المدرسة وتحديد أعداد الطلبة في الصفوف.    .أ 

 إقرار المناهج والبرامج اإلضافية التي تعتمدها المدرسة إلثراء برامجها.    .ب 

 مناقشة موازنة المدرسة ورفعها إلى الرئيس.    .ج 

 اقتراح مقدار الرسوم المدرسية ورفعها إلى الرئيس.    .د 

 سة. إقرار صيغ الشهادات التي تمنحها المدر  .ه 

 تشكيل لجان متخصصة وفق ما تقتضيه حاجة المدرسة.   .و 

ة، إذا               .ز  ة معين ة تعليمي ي مرحل ول ف اف القب ة أو إيق رامج قائم اء ب دة أو إلغ رامج جدي تح ب التنسيب إلى مجلس الجامعة بف

 كان في  ذلك مصلحة المدرسة والجامعة. 

 .  المجلسا رئيس إبداء الرأي في أية موضوعات أخرى لها صلة بأهداف المدرسة يعرضه  .ح 

 إقرار مهام المشرفين بناء على تنسيب المدير.   .ط 

 تحديد نصاب المعلمين من الحصص التعليمية األسبوعية.  .ي 
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  مھام مدیر المدرسة النموذجیة

  .2006) لسنة 4) من تعليمات المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك وتعديالته رقم (11بموجب المادة (

  ة:تكون للمدير المهام اآلتي

 اإلشراف على المدرسة والعاملين اإلداريين فيها وإدارة شؤونها وضمان حسن سير العمل فيها.    .أ 

ين           .ب  ى المعلم دروس عل ع ال ك توزي ي ذل ا ف ة بم ة والتعليمي احيتين اإلداري ن الن ي المدرسة م ين ف ى المعلم اإلشراف عل

 وعمل برامج الدروس األسبوعي.  

 للمجلس.  هوتقديم إعداد مشروع الموازنة السنوية للمدرسة  .ج 

اهج               .د  ك المن س ويشمل ذل ى المجل ذلك إل ة ب ديم االقتراحات المتعلق ي المدرسة وتق ة ف العمل على تطوير العملية التربوي

 وطرق التدريس والممارسات التعليمية واإلدارية والنشاطات المدرسية المنهجية والمرافقة للمنهاج.  

 مين في المدرسة والعمل على تنمية قدراتهم ورفع مستواهم. تقويم أداء العاملين واألداء اإلداري للمعل  .ه 

 تعزيز التعاون بين العاملين في المدرسة والعمل على توجيههم ورفع معنوياتهم.   .و 

 ل على حسن استخدام مرافق المدرسة. مالع  .ز 

 تقوية صلة المدرسة بالمجتمع المحلي.    .ح 

 تمثيل المدرسة أمام الهيئات الرسمية والمحلية.   .ط 

 تنفيذ قرارات المجلس.  متابعة   .ي 

 تقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن المدرسة ونشاطاتها.    .ك 

 التعاون مع فريق اإلشراف التربوي في المدرسة وتسهيل مهمته.   .ل 

 . ينوبهأية أمور أخرى لها عالقة بالمدرسة يكلفه بها الرئيس أو من   .م 
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رة ة  دائ ة والمالی ة اإلداری   الرقاب
  
  

  اإلداریة والمالیة في جامعة الیرموكالرقابة  دائرةمھام مدیر 

  .1992) لسنة 5) من تعليمات مكتب الرقابة اإلدارية والمالية لجامعة اليرموك وتعديالته رقم (5بموجب المادة (

  تمارس الدائرة المهام التالية:

   التحقق من أن دوائر الجامعة المختصة تحتفظ بدفاتر وسجالت منظمة حسب األصول المالية المرعية.  .أ 

وانين                .ب  ي الق ق األصول المحددة ف ليمة وف د صرفت بصورة س ات ق ن أن النفق ق م اق، والتحق ة اإلنف ت من قانوني التثبي

ي    واألنظمة والتعليمات والقرارات النافذة في الجامعة، وضمن حدود المخصصات المقررة طبقًا للموازنة السنوية، وف

 حدود صالحية المرجع المختص.  

حة ا    .ج  ة وص ن دق د م وظفين       التأك ع الم ل تواقي تندات تحم ا، وأن المس ززة له ائق المع ة والوث تندات المالي ود والمس لقي

 المسؤولين عن العمليات المالية حسب األصول. 

 مراقبة الشيكات والحواالت الصادرة، وسائر إشعارات القيد على حسابات الجامعة كافة.   .د 

رارات الشراء،         .ه  ة بالعطاءات وق ات المتعلق ة العملي ة        مراقب ات المتعلق ة العملي وافر المخصصات، ومراقب د من ت والتأك

 باالعتمادات المستندية، والتحقق من مطالبة المستندات والمواد المستوردة لشروط تلك االعتمادات.  

د من      .و  مراجعة إيرادات الجامعة ومقبوضاتها، والتحقق من تحصيلها في أوقاتها المحددة، وإدخالها في حساباتها، والتأك

 التسويات المصرفية بما يضمن حقوق الجامعة في ضوء االتفاقيات المعقودة مع المصارف المعتمدة. صحة 

ن                .ز  ق م ة، والتحق ة المالي ة والقسائم ذات القيم ام والصناديق الفرعي ى الصندوق الع اجئ عل دوري والمف الجرد ال ام ب القي

 .  ةاستخدام إيصاالت القبض حسب األصول المالي

ن    .ح  ابات الص ة حس ابات        مراقب ن الحس ا م لف وغيره ات والس روض واألمان ابات الق ة، وحس ي الجامع ة ف اديق الخاص

 األخرى.  

دت من                 .ط  ي اعتم ي األغراض الت د صرفت ف ا ق واردة فيه د من أن المخصصات ال ة والتأك ة الجامع مراقبة تنفيذ موازن

 أجلها.  

بعض األصناف الموج        .ي  اجئ ل الجرد المف ام ب ا يتكدس أو      مراقبة مستودعات الجامعة، والقي ا، ودراسة أسباب م ودة فيه

 يتلف من مواد، والتحقق من قانونية شطب هذه المواد أو إهدائها أو بيعها. 

ة       .ك  وانين واألنظم ق الق مراجعة القرارات اإلدارية الصادرة عن الجهات المسؤولة في الجامعة، والتأكد من أنها تمت وف

 والتعليمات المعمول بها. 

 

  .1992) لسنة 5تعليمات مكتب الرقابة اإلدارية والمالية لجامعة اليرموك وتعديالته رقم ( ) من6بموجب المادة (

 اإلطالع على دفاتر الحسابات والسجالت والمستندات المالية، والملفات األخرى التي لها صلة بعمل المكتب.   .أ 

ه من الجهات المختصة             .ب  ام بعمل ي يراها ضرورية للقي ات واإليضاحات الت ا أن تضع     طلب البيان ة، وعليه ي الجامع ف

 تحت تصرف المكتب كل ما من شأنه تسهيل مهمته.  
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امعي  ن الج رة األم   دائ
  

  المھمة الرئیسیة: 

ع الجهات األخرى             اون والتنسيق م ك بالتع ا وذل ا وممتلكاته ة وسالمة مرافقه ي الجامع المحافظة على األمن الداخلي ف

  داخل الجامعة وخارجها.  
  

  المھام التفصیلیة: 

 المحافظة على النظام العام واألمن الداخلي للجامعة.   .1

 العمل على تأمين حماية وسالمة مرافق ومباني ومنشآت وممتلكات الجامعة والمحافظة عليها. .2

ي         .3 دني ف دفاع الم ع ال اون م وفرة وبالتع ائل المت دث بالوس د يح ق ق ة أي حري ة ومعالج المة العام ى الس ة عل المحافظ

 السعافات األولية عند وقوع أي حادث. محافظة اربد، وتأمين ا

تمرار     .4 ى صالحة باس ة لتبق ق الجامع اني ومراف ي مب ة ف ذار الموزع زة اإلن ق وأجه ات الحري الحية طفاي ن ص د م التأك

 الستخدامها عند حدوث أي طارئ. 

ا، والتأ    .5 ة وزواره ي الجامع املين ف ة والع ول الطلب ة دخ يم عملي ا، وتنظ ة ومراقبته داخل الجامع دم حراسة م ن ع د م ك

 إخراج أية مواد أو لوازم تخص الجامعة إال بتصريح رسمي. 

ة، والتصاري    .6 دخول الجامع الشخصية   حإصدار التصاريح الالزمة لدخول سيارات العاملين واألشخاص المسموح لهم ب

 المؤقتة للعاملين لدى المتعهدين الذين ينفذون مشاريع الجامعة، وتنظيم دخول وخروج السيارات.  

ا          تبلي .7 ة والصرف الصحي وغيره اء والتدفئ اء والكهرب ي مجال الم غ دائرة المشاغل والصيانة عن أية أعطال تحدث ف

 وخاصة تلك التي تحدث بعد أوقات الدوام الرسمي. 

ي              .8 ة واألمن ف ق بتحسين أوضاع السالمة العام ا يتعل ة فيم ي رئاسة الجامع تقديم المقترحات والتوصيات للمسؤولين ف

 الجامعة.  

 ة مهام أخرى تقع ضمن المهمة الرئيسية للدائرة.  أي .9
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ة   دمات العام رة الخ   دائ
  

  المھمة الرئیسیة: 

ا       ى نظافته ة عل دائقها والمحافظ ة بح ا والعناي املين فيه ة والع ة الجامع االت لطلب ل واإلتص ة والنق دمات التغذي ديم خ تق

  وجمالها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة.  
  

  التفصیلیة:  المھام

المشاركة في تقدير حاجات الجامعة من المواد ومن التجهيزات الضرورية لها لتقديم الخدمات المتعلقة بالتغذية والنقل  .1

 واإلتصاالت والزراعة والتنظيف، واستالمها والمحافظة عليها. 

 عة والعاملين فيها ولضيوفها.متقديم خدمات الطعام والشراب لطلبة الجا .2

 طلبة الجامعة والعاملين فيها وضيوفها في المهام الرسمية والعلمية والرحالت العامة. تأمين نقل  .3

تأمين نقل لوازم الجامعة وتوفير مياه الشرب عند الحاجة ونضح المياه العادمة من مرافق الجامعة غير المربوطة  .4

 بشبكة الصرف الصحي.

 صيانة وسائط النقل واآلليات والمحافظة عليها.  .5

مات اإلتصاالت للجامعة وتدقيق المطالبات المتعلقة بها وإعتماد الرسمي منها وتحويل الكشوفات المتعلقة تأمين خد .6

 بالمكالمات الخاصة إلى الدائرة المالية لتحصيلها. 

صيانة أجهزة االتصال وخطوطها وتفقد المقاسم، وتأمين الظروف الالزمة للتشغيل، ومتابعة صيانتها مع الشركات  .7

 معها لهذا الغرض.  دةالمتعاق

 المحافظة على نظافة حرم الجامعة والمرافق التابعة لها.  .8

 الصحة العامة فيما تقدمه الجامعة من طعام وشراب، ومن مدى صالحية مياه الشرب فيها. التأكد من توفر شروط  .9

 تنظيم حدائق الجامعة وزراعتها باألشجار المثمرة ونباتات الزينة والعناية بها.  .10

 اجة الجامعة من األشتال عن طريق مشتل الجامعة أو شرائها من السوق المحلي. تأمين ح .11

 قطف ثمار الزيتون ومتابعة عصره وتسليم الناتج إلى مستودعات الجامعة.  .12

استالم فواتير المياه والكهرباء من سلطة المياه وشركة الكهرباء وتدقيقها وتوثيقها وتحويلها إلى الدائرة المالية  .13

 لصرفها. 

 القيام بأية أعمال أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.  .14
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وازم  رة الل   دائ
  

  المھمة الرئیسیة: 

رفها         ا وص ة عليه ا والمحافظ ة وتخزينه فات المطلوب ة بالمواص دات الجامع ف وح ا مختل ي تحتاجه وازم الت وفير الل ت

  ع الجهات المعنية في الجامعة. والعمل على إعداد عقود التأمين والصيانة الالزمة لها، وذلك بالتنسيق م
  

  المھام التفصیلیة: 

 توفير احتياجات الجامعة من اللوازم والخدمات عن طريق شرائها محليًا أو خارجيًا.   .1

متابعة اإلجراءات المتعلقة باستيراد اللوازم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة وخارجها بما في ذلك التخليص  .2

 عليها. 

 لتخليص على اللوازم المقدمة منحًا للجامعة. العمل على ا .3

 استالم المواد ومعاينتها والتأكد من وصولها في الوقت المحدد ومطابقتها للمواصفات والكميات المطلوبة.  .4

إدخال اللوازم إلى المستودعات وتسجيل القيود الالزمة بذلك وتصنيفها وترميزها ومعادلة أسعارها بالعملة المحلية  .5

 بصورة تؤدي إلى المحافظة عليها. وتخزينها 

 صرف اللوازم وتسجيلها حسب األصول وإيصالها إلى الجهات الطالبة.  .6

 اإلحتفاظ بالقيود المتعلقة بالعهد المصروفه للعاملين في الجامعة ومتابعة حركتها.  .7

 مستوردة. استكمال اإلجراءات المتعلقة بالتأمين على ممتلكات الجامعة ولوازمها المتوفرة لديها وال .8

استكمال اإلجراءات المتعلقة بإبرام عقود الصيانة للمعدات واآلليات واألجهزة ومتابعتها مع األطراف المعنية داخل  .9

 الجامعة وخارجها. 

 مراقبة المخزون واللوازم والتأكد من صالحيته وتوفره بالكميات المناسبة.  .10

 اللوازم والتأكد من توفيرها بالكميات والنوعيات المناسبة. اإلحتفاظ بسجالت وقيود تمكن من مراقبة المخزون لجميع  .11

 القيام بأية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.  .12
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رة  اءاتدائ   العط
  

  مسؤولیات لجنة العطاءات المركزیة في الجامعة

  .2004) لسنة 46) من نظام اللوازم واألشغال في جامعة اليرموك رقم (18أوًال: بموجب المادة (

ى            -أ  د عل درة تزي ا المق ا أو كلفته ت قيمته ذ األشغال إذا كان تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم وأوعية المعلومات وتنفي

ا      10000( ام واإلجراءات المنصوص عليه ًا لألحك ) عشرة آالف دينار وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها وفق

 لما يلي:   للتصديق وفقًا ةفي هذا النظام وتكون قراراتها خاضع

ن (        .1 د ع ة ال تزي رار اإلحال ي ق غال ف ة األش ات أو كلف ة المعلوم وازم أو أوعي ة الل ت قيم ) 50000إذا كان

 خمسين ألف دينار، فيتم تصديقها من الرئيس.  

ى (   .2 د عل ) خمسين  50000إذا كانت قيمة اللوازم أو أوعية المعلومات أو كلفة األشغال في قرار اإلحالة تزي

 م تصديقها من المجلس.ألف دينار، فيت

ى (    .3 د عل ة تزي رار اإلحال ي ق غال ف ة األش ات أو كلف ة المعلوم وازم أو أوعي ة الل ت قيم ) 1000000إذا كان

 مليون دينار فيتم تصديقها من مجلس األمناء. 

ادة    - ب  ذه الم ك   ترسل اللجنة القرار الذي تصدره بإحالة أي عطاء إلى الجهة المخولة بالتصديق عليه بمقتضى أحكام ه وذل

ا،        ي حال وجوده ت للعطاء ف ي أجري خالل سبعة أيام من تاريخ صدوره، مرفقًا به التقارير التي تتضمن الدراسات الت

رار مصدقًا         ذا الق د ه ا فيع ة إليه رار اإلحال وإذا لم تصدر تلك الجهة قرارها خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود ق

 عليه حكمًا.  

  2004) لسنة 46نظام اللوازم واألشغال في جامعة اليرموك رقم ( ) من19ثانيًا: بموجب المادة (

اوض       18على الرغم مما ورد في المادة ( ة بالتف ذ أشغال للجامع ة أو تنفي واد مكتبي ) من هذا النظام للجنة شراء لوازم أو م

ات أو تنف     ة المعلوم وازم أو أوعي ك الل د تل زيمهم بتوري ة وتل دين أو الشركات التجاري ع المتعه ة عن  م غال المطلوب ذ األش ي

ي أي من الحاالت           ك ف ب من العروض ودون طرح عطاءات وذل ق استدراج عدد مناس ةطري تم    المبين ى أن ي اه، عل أدن

ا أو                 رارات حسب قيمته ك الق ى تل ة بالتصديق عل ة المخول ى الجه ادة عل ذه الم ة المتخذة بمقتضى ه رارات اللجن عرض ق

  كلفتها وفقًا ألحكام هذا النظام. 

ة     ا  .أ  ب إجراءات عاجل ة، وتتطل لحالة االستثنائية العامة أو الطارئة أو ذات الطبيعة الخاصة التي لم تكن متوقع

 ال تحتمل التأجيل أو تلك التي ال يسهل توقعها أو التنبؤ بها ويقدرها الرئيس.  

ع في           .ب  ل من التنوي ة المعلومات أو األشغال أو التقلي وازم أو أوعي د الصنف لل ي    إذا تقرر توحي وفير ف ا، أو لت ه

واد أو        وازم أو أي م ي استعمال الل ة ف ي الجامع القطع التبديلية أو التكميلية أو توافرت الخبرة لدى العاملين ف

 أجهزة أخرى وتشغيلها. 

ة أو              .ج  رات علمي ة أو خب ة أو هندسية متخصصة أو استخدام خدمات مهني ى خدمات فني إذا كان للحصول عل

 جهة واحدة بالكفاءة المطلوبة أو المستوى المقرر.   استشارية ال تتوافر إال لدى
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ة أو          .د  ع مؤسسات حكومي د م ديم خدمات بالتعاق إذا تم شراء اللوازم أو أوعية المعلومات أو تنفيذ أشغال أو تق

دمات           ور الخ غال أو أج ة األش ات أو كلف ة المعلوم وازم أو أوعي ك الل عار تل ت أس ة أو كان ة أو ثقافي تربوي

 من السلطات الرسمية. المطلوبة محددة 

ا      .ه  إذا كانت اللوازم أو أوعية المعلومات أو الخدمات أو األشغال المطلوبة ال يمكن شراؤها أو الحصول عليه

 أو تنفيذها إال من مصدر واحد. 

 لشراء المواشي والدواجن الحية.    .و 

غال        .ز  ذ أش دمات أو تنفي ى خ ول عل ات أو الحص ة المعلوم وازم أو أوعي راء الل ان لش ن  إذا ك تم م ب أن ي يج

 مصدر معين استنادًا إلى نص قانوني ملزم أو بموجب عقد قرض أو تمويل. 

 إذا كان لشراء مواد أثرية أو علمية كاألفالم والمخططات وما يمثلها.    .ح 
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رة اإل دریب  دائ یانة والت اج والص   نت
  

  المھمة الرئیسیة: 

دمها    مل الصيانة المختلفة لضمان است  تصنيع بعض اللوازم التي تحتاجها الجامعة، والقيام بأعما ي تق رارية الخدمات الت

  ودراسة سبل تخفيض تكاليف هذه الخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنية فيها. وتقديم الخدمات التدريبية للطلبة، الجامعة، 
  

  المھام التفصیلیة: 

 تصنيع بعض احتياجات الجامعة من األثاث والتجهيزات الخشبية والمعدنية.  .1

 نفيذ التعديالت المقترحة على مرافق الجامعة والخدمات الالزمة لها.  ت .2

 مراقبة مباني الجامعة ومرافقها، وتقدير مدى حاجتها للصيانة.   .3

 صيانة مباني الجامعة، وطرقها، ومساكن العاملين فيها ومساكن طلبتها بشكل يضمن وقايتها واستمرار صالحيتها.   .4

 المجاري، والتدفئة والتكييف والتبريد، والمصاعد.  صيانة شبكات اإلنارة، والمياه و .5

خانات،         .6 راوح، وس از، وم ران غ االت، وأف ات، وغس ن ثالج ة: م زة كهربائي اث وأجه ن أث ة م وازم الجامع يانة ل ص

 وغيرها. 

 المتابعة واإلشراف على تنفيذ عقود الصيانة المتعلقة بتجهيزات الجامعة ومرافقها مع الشركات المعنية.  .7

 ل تخفيض نفقات الجامعة في مجال الخدمات العامة، مثل الماء والكهرباء والمحروقات.  دراسة سب .8

 تقديم الخدمات التدريبية لطالبي التدريب في مجال عمل الدائرة.   .9

 أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.   .10
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ة  اریع الدولی ات والمش رة العالق   دائ

  

دولي جزءاً   ي             ال يتجزأ  أصبح التعاون ال ة وبخاصة المشاركة ف ع أنشطة الجامع ى جمي ك عل ة وانعكس ذل من الجامع

األنشطة األكاديمية الدولية كعنصر أساسي لتطور الجامعة مع الحفاظ على جودة البحوث العلمية وكذلك التعليم واستمراريتهما.  

ذه السنة    وانطالقًا ى  إمن هذا المفهوم، فإن الجامعة بادرت في ه رة لل  إل ي حاجة       نشاء دائ ة جاءت لتلب ات والمشاريع الدولي عالق

ة لإل        املين والطلب ام الع تح  المجال أم ى ف طالع  ملحة لتفعيل البعد الدولي للجامعة  وكوسيلة لتطوير جودة التعليم فيها عالوة عل

ادل         ة للتب رامج الدولي ي الب ة والمشاركة ف ة دولي ن جهات مانح ة م ة المدعوم ن المشاريع البحثي دريب  واالستفادة م ي والت العلم

  والدراسة. 

  

  :الھدف
ع         إتهدف دائرة العالقات والمشاريع الدولية  ة م ط أنشطة الجامع دافها من خالل رب ق أه لى مساعدة الجامعة على تحقي

ي المشاريع           ل المشاركة ف ة من خالل تفعي ة نحو العالمي الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية المرموقة وتفعيل رؤية الجامع

ذه  ولية وتبادل الطلبة والعاملين والبرامج المشتركة والمساهمة في تطوير موقع الجامعة االلكتروني باللغة اإلالد نجليزية ليخدم ه

 راض.  غاأل
  

  قسام الدائرة:أ

  .قسم العالقات الدولية. 2           .قسم المشاريع الدولية. 1 
  

  :المھمات

  .تنفيذهادارة استراتيجية التعاون الخارجي للجامعة وإ .1

 اقتراح اتفاقيات علمية مع الجامعات الدولية في المجاالت التي تزيد من نقاط التميز بالجامعة. .2

ا       .3 وى منه تفادة القص ق االس ة، وتحقي ات العالمي ع الجامع ة م ي المبرم افي والعلم ادل الثق ات التب ل اتفاقي ى تفعي العمل عل

  للجامعة.

 لجامعة واالستفادة من تجاربهم وخبراتهم للباحثين والدارسين بالجامعة.دعوة األساتذة والعلماء المتميزين لزيارة ا .4

  شراف والمتابعة لبرامج التبادل الطالبي للجامعة مع الجامعات األخرى.اإل .5

  التواصل مع الهيئات الدولية للجودة واالعتماد لتبادل الخبرات ومساعدة الجامعة في الحصول على االعتماد الدولي. .6

  ل التعليم بالجامعة على كل المستويات.نشر ثقافة تدوي .7

ة      .8 ات العالمي ع الجامع رى م ع االخ اء والمراج دوريات واإلحص رات وال ات والنش وث والدراس ات والبح ادل المعلوم تب

  األخرى.

  العمل على مساعدة الجامعة على احتالل مركز متقدم في التصنيفات الدولية. .9

  ختلفة.عقد اتفاقيات للتدريب المهني مع جهات دولية م .10

 تنشيط المشاركة الدولية في االنشطة الجامعية الثقافية والرياضية. .11
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 إرشاد الطالب الدوليين عند تقدمهم لاللتحاق بالجامعة وتنسيق هذه العملية. .12

 توفير المعلومات الكافية عن برامج تبادل طالب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس. .13

 رات الشخصيات األجنبية والوفود الرسمية.تسهيل تنظيم زيا .14

 نشاء مشروعات بحثية مشتركة معها.إرصد مجاالت التميز البحثي في الجامعات العالمية واقتراح  .15

 تقديم الدعم الفني للباحثين في الجامعة إلعداد مقترحات مشاريع لتقديمها للجهات الخارجية المانحة. .16

 ة بين الجامعة والجامعات األجنبية.زيادة عدد المشاريع والدراسات المشترك .17

 دارة ومراقبة المشاريع المدعومة من جهات خارجية.إ .18

  

ا بحوالي    مدعومًا بحثيًا مشروعًا 15دارة أكثر من إهذا وتشرف الدائرة على  ون   3من جهات خارجية تقدر قيمة الدعم فيه ملي

ة لجهات    2016في عام  جديدًا مشروعًا 13ـــة للتقدم لعضاء هيئة التدريس في الجامعأكما قامت الدائرة بمساعدة ، دينار مقدم

ذه المشاريع تطوراً       دعم له ى ال اً  مانحة خارجية وسوف يمثل الحصول عل ز         الفت ا من تجهي ة وتمكينه ة العلمي ة الجامع ي مكان ف

  مختبرات علمية وقاعات تدريسية بمستوى عالمي.
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  لحضارة اإلسالمیةكرسي سمیر شما لتاریخ المسكوكات وامجلس مھام 
  

  2011) لسنة 6تعليمات كرسي سمير شما لتاريخ المسكوكات والحضارة اإلسالمية رقم (بموجب 

السياسة العامة للكرسي في مجاالت التدريس والبحوث والبعثات واإلشراف عليها وتنفيذها وفق أنظمة الجامعة وضع   .أ 

 وتعليماتها. 

 اإلشراف على الوقفية وتنميتها وضبط نفقاتها.   .ب 

 . مجلة المسكوكاتالتنسيب إلى الرئيس بتعيين أعضاء هية تحرير   .ج 

 التنسيب إلى الرئيس بتعيين شاغل الكرسي.   .د 

 . ومتحف المسكوكاتضع اإلجراءات الخاصة بالمجلة و  .ه 

 أية أمور أخرى ذات عالقة بالكرسي.   .و 

 
  

ام  س مھ رار  مجل ي ع   كرس
  

  2010) لسنة 1تعليمات كرسي عرار رقم (بموجب 

 وضع السياسة العامة للكرسي وتنفيذها وفق أنظمة الجامعة وتعليماتها.   .أ 

 . عمل الكرسياإلشراف على   .ب 

 الكرسي. عمل أية أمور أخرى ذات عالقة ب  .ج 

 
  

ة     مجلس مھام  اعي للدراسات األردنی   كرسي المرحوم سمیر الرف
  

  2009) لسنة 4تعليمات كرسي سمير الرفاعي للدراسات األردنية  رقم (بموجب 

 وضع السياسة العامة للكرسي وتنفيذها وفق أنظمة الجامعة وتعليماتها.   .أ 

 ف على أموال الكرسي وتنميتها وضبط نفقاتها والمصادقة على موازنة الكرسي والميزانية السنوية. اإلشرا  .ب 

 اإلطالع على برنامج العمل السنوي للدراسات والبحوث التي سيقوم بها الكرسي والمصادقة عليها.   .ج 

 اإلطالع على التقرير السنوي عن إنجاز الكرسي يقدمه شاغل الكرسي.   .د 
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ام  س مھ ل ل   كمجل داهللا كام الح عب یخ ص ي الش اد اإلالرس المي قتص   س
  

  1990) لسنة 2سالمي رقم (تعليمات كرسي الشيخ صالح عبداهللا كامل لإلقتصاد اإلبموجب 

 وضع السياسة العامة للكرسي وفق أنظمة الجامعة وتعليماتها.  .1

 اإلشراف على أموال الكرسي وتنميتها وضبط نفقاتها.   .2
  

ام  س مھ وش    مجل ة والنق رة العربی ات الجزی ول لدراس ود الغ ي محم   كرس
  

  1989) لسنة 1تعليمات كرسي محمود الغول لدراسات الجزيرة العربية والنقوش رقم (بموجب 

ة  وضع السياسة العامة للكرسي في مجاالت التدريس والبحوث والبعثات واإلشراف عليها وتنفيذ .1 ها وفق أنظمة الجامع

 وتعليماتها. 

 اإلشراف على مخصصات الكرسي وتنميتها وضبط نفقاتها.   .2

 التنسيب بتعيين شاغل الكرسي وأعضائه.   .3

ة      .4 ق أنظم وش وف ة والنق رة العربي ات الجزي ال دراس ي مج ا ف ات العلي زين للدراس ة المتمي ض الطلب اد بع يب بإيف التنس

 الجامعة وتعليماتها بهذا الشأن.  

 ة أمور أخرى ذات عالقة بالكرسي.أي .5
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ام  س مھ ي مجل ات اإل كرس انغ للدراس ي   باھ ث العلم المیة والبح   س
  

  ، 2011) لسنة 7رقم (باهانج للدراسات اإلسالمية والبحث العلمي ت كرسي تعليمابموجب 

 يتولى المجلس المهام التالية: ): 5المادة (

 وضع السياسة العامة للكرسي وتنفيذها وفق أنظمة الجامعة وتعليماتها.   .1

 ات الكرسي.  إنشاء أو إلغاء البرامج وتشكيل اللجان بناًء على اقتراح شاغل الكرسي، وذلك ضمن نشاط .2

 اقتراح تعيين الباحثين واإلداريين ضمن كادر الكرسي حسب تشريعات الجامعة النافذة.   .3

 إعداد موازنة الكرسي ورفعها إلى مجلس العمداء إلقرارها.   .4

 إقرار التقرير السنوي للكرسي ورفعه إلى مجلس العمداء.  .5

 رسي.الموافقة على إصدار نشرة دورية إعالمية للتعريف بنشاطات الك .6

 قبول الهبات والتبرعات والمنح والوقفيات التي تقدم لبرامج الكرسي ونشاطاته حسب تشريعات الجامعة النافذة. .7

  

  الكرسي المهام التالية:   ل): يتولى شاغ8المادة (

 تنفيذ قرارت المجلس.   .1

 تنفيذ برامج البحث والدراسات التي يقرها المجلس.   .2

 ية. إدارة شؤون الكرسي اإلدارية والمال .3

 إعداد مشروع الموازنة وتقديمه إلى المجلس.   .4

 إعداد التقرير السنوي ورفعه إلى المجلس عن نشاطات الكرسي.   .5

 التوصية للمجلس بالصرف من ريع وقفية الكرسي. .6
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ادات ة والعم دات األكادیمی یم اإلداري للوح   التنظ
  

  ةــالھیكل التنظیمي للجامع
  

  
  

  2114  اعوريرفعت الف .أ.د  ةــس الجامعـرئی

ة    رئیس للشؤون األكادیمی یس مجلس   نائب ال / رئ
  إدارة المشاریع الخارجیة للجامعة

  2198  دــــــزیاد السع .أ.د

  2191/2192  أ.د. یوسف أبو العدوس  نائب الرئیس لشؤون المراكز والجودة
  2103/2104  جمال أبو دولھأ.د.   نائب الرئیس للشؤون اإلداریة

  3733  أمل نصیرأ.د.   ة د رئیس الجامعــمساع
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ـوم  ـة العلـــ   كلیــ
  

  

    عدد العاملین في الكلیة    رقم الھاتف  االسم  إدارة الكلیة

  161  أعضاء هيئة التدريس    2411  أ.د. أحمد الرحيل   عميد الكلية

  13  مساعدو التدريس أو البحث    2814  أ.د. ياسر الحاج  نائب العميد

   59  الموظفون اإلداريون والفنيون    2939  أ.د. مهيب عواوده  نائب العميد

        2409  د. أنس عبابنه  مساعد عميد لشؤون ضبط الجودة

        2824  أ.د. إبراهيم عوده  رئيس قسم الفيزياء

        2332  أ.د. محمد الرواش  رئيس قسم اإلحصاء

        2805  د. محمود القضاه  رئيس قسم الكيمياء

        2696  واثق بني دوميد.   رئيس قسم الرياضيات

        2850  د. رياض مهيدات  رئيس قسم العلوم الحياتية

        2823  د. أحمد الطعاني  رئيس قسم علوم األرض والبيئة

        2341  د. صائب الشريدة  مدير متحف التاريخ الطبيعي

        2929  د. رشيد جرادات   رئيس قسم المساقات الخدمية العلمية

        2415  هدى الغزاوي  رئيس قسم الديوان
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ـة اآلداب   كلیــ
  

  

  

  

  عــدد العاملیــــن في الكلیــــــة  رقم الھاتف  االسم  إدارة الكلیــــــة
  147  أعضاء هيئة التدريس  2895  أ.د. زياد الزعبي  عميد الكلية

دريس أو    3591  د. خالد الدباس  نائب العميد اعدو الت مس

  البحث

1  

    2902  د. خالد بني دومي  مساعد العميد

ون    2745  د. عبداهللا الدقامسه  عميد لشؤون ضبط الجودة مساعد ون اإلداري الموظف

  والفنيون

27  

    2604  أ.د. فايز القرعان  رئيس قسم اللغة العربية وآدابها

      2631  أ.د. يوسف بدر  رئيس قسم اللغة االنجليزية وآدابها

      2356  أ.د حسين الرحيل  رئيس قسم اللغات الحديثة

      2359  د. فايز الصمادي  جتماع والخدمة االجتماعيةرئيس قسم علم اال

      2475  د. جبر الخطيب  رئيس قسم التاريخ

      2773  د. وصفي عقيل  رئيس قسم العلوم السياسية

      3360  د. محمد القرعة  رئيس قسم اللغات السامية والشرقية

      2738  د. ريم الخاروف  رئيس قسم الجغرافيا

      3582  د الحراحشةد. أحم  رئيس قسم الترجمة

      2789  موسى ربابعهأ.د.   شاغل كرسي عرار

      2908  كاميليا الحاج  رئيس قسم الديوان
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ة اإل ة  كلی وم اإلداری اد والعل  قتص
  

  
  عــدد العاملیــــن في الكلیــــــة  رقم الھاتف  االسم  إدارة الكلیــــــة

  82  أعضاء هيئة التدريس  6800  أ.د. محمد طعامنه  عميد الكلية

  0  التدريس أو البحثمساعدو   6725  أ.د. محمود قاقيش  نائب العميد

  20  الموظفون اإلداريون والفنيون  6803  أ.د. محمد العجلوني  نائب العميد

        ----   لشؤون ضبط الجودة مساعد العميد

      6711  محمود الهيالتد.   االقتصادرئيس قسم 

      6742  د. محمود عودات  المحاسبةرئيس قسم 

      6856  د. ديما الربضي  العلوم المالية والمصرفيةرئيس قسم 

      6845  سهم نوافلهد.   اإلدارة العامةرئيس قسم 

      6380  د. يحيى بني ملحم  إدارة األعمالرئيس قسم 

      6745  د. محمود الكيالني  التسويقرئيس قسم 

      6631  د. أحمد الواكد  رئيس قسم المال واألعمال

      6806    انالديو رئيس قسم
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ة  ة التكنولوجی اوي للھندس ة الحج   كلی
  

  

  عــدد العاملیــــن في الكلیــــــة  رقم الھاتف  االسم  إدارة الكلیــــــة
  111  أعضاء هيئة التدريس  4145  أ.د. بسام حرب  عميد الكلية

  0  التدريس أو البحثمساعدو   4463  حسين الزعبيد.   نائب العميد

  72  الموظفون اإلداريون والفنيون  4410  ل البزورد. منا  مساعد العميد

      4231  . ياسر عناقرةأ.د  رئيس قسم هندسة القوى الكهربائية

      4422  د. هشام المساعيد  رئيس قسم هندسة الحاسوب

      4340  د. عبداهللا عبابنه  رئيس قسم هندسة االلكترونيات

      4534  د. محمد البطاينه  رئيس قسم هندسة االتصاالت

      4557  د. إحسان مسعد  الحيوية الطبيةالنظم والمعلوماتية ئيس قسم هندسة ر

      4523  د. مظهر طعامنه  رئيس قسم الهندسة المدنية

      2458  د. محمد أبو حسين  ةرئيس قسم العمار

      4291  د. عمار الروسان  رئيس قسم الهندسة الصناعية

      4455  د. محمد الزبيدي  مجمع الريادة األكاديمية للتميز

      4255  السيد مازن عبيدات  رئيس قسم الديوان
  



58 
 

ة  ة التربی   كلی
  

  
  عــدد العاملیــــن في الكلیــــــة  رقم الھاتف  االسم  إدارة الكلیــــــة

  110  أعضاء هيئة التدريس  3728  أ.د. محمد ابو عاشور  عميد الكلية

  2  لبحثالتدريس أو امساعدو   3672  أ.د. طارق جوارنه  نائب العميد

  17  الموظفون اإلداريون والفنيون  3750  د. أحمد الشريفين  لشؤون ضبط الجودة مساعد العميد

      3303  د.  محمد العزام  لشؤون الطلبة مساعد العميد

      3740  أ.د. محمود بني خلف  التدريسطرق ورئيس قسم المناهج 

      3632  أ.د. منيرة الشرمان  رئيس قسم اإلدارة وأصول التربية

      3640  د. فراس الحموري  رئيس قسم علم النفس اإلرشادي والتربوي

      3372  د. محمد الحوامدة  برنامج التربية العمليةمشرف 

          رئيس قسم الديوان
 



59 
 

المیة   ات اإلس ریعة والدراس ة الش   كلی
  

  
  عــدد العاملیــــن في الكلیــــــة  رقم الھاتف  االسم  إدارة الكلیــــــة

  94  أعضاء هيئة التدريس  5463  أ.د. محمد العمري  يةعميد الكل

اعدو   5409  أ.د. اسامة الفقير الربابعه  نائب العميد دريس أو مس الت

  البحث

1  

    5517  د. إبراهيم عباده  لشؤون ضبط الجودة مساعد العميد

ون     5361  د. أسامه الغنميين  مساعد العميد  ون اإلداري الموظف

  والفنيون

17  

    5332  د. محمد طالفحةأ.  ه وأصولهرئيس قسم الفق

      5509  د. نجيب خريس  رئيس قسم اإلقتصاد والمصارف اإلسالمية

      5363  د. محمد ثلجي  رئيس قسم الدراسات اإلسالمية

      5452  د. محمد الحوري  رئيس قسم أصول الدين

          كرسي الشيخ صالح عبداهللا كامل لإلقتصاد اإلسالمي

          اإلسالمية والبحث العلمي كرسي باهانج للدراسات

      5554  مأمون الشمالي  مشرف برنامج القرآن الكريم

      5416  أيمن السليتي  رئيس قسم الديوان
 



60 
 

یة  ة الریاض ة التربی   كلی
  

  
  عــدد العاملیــــن في الكلیــــــة  رقم الھاتف  االسم  إدارة الكلیــــــة

  54  ة التدريسأعضاء هيئ  2546  أ.د. علي الديري  عميد الكلية

  2  التدريس أو البحثمساعدو     ----   نائب العميد

  24  الموظفون اإلداريون والفنيون  3561  د. نزار الويسي  مساعد العميد

      3073  د. محمد أبو محمد  لشؤون ضبط الجودة مساعد العميد

      3010  د. وصفي خزاعلة  رئيس قسم علوم الرياضة

      2607  عيل غّصابإسماد.   رئيس قسم التربية البدنية

      3092  عصام البطاينة  رئيس قسم الديوان
  



61 
 

ة   انونكلی   الق
  

  
  عــدد العاملیــــن في الكلیــــــة  رقم الھاتف  االسم  إدارة الكلیــــــة

  29  أعضاء هيئة التدريس  4202  أ.د. أيمن مساعدة  عميد الكلية

  0  حثالتدريس أو البمساعدو   4217  د. صالح الرقاد  نائب العميد

  6  الموظفون اإلداريون والفنيون  4207  د. دياال الطعاني  مساعد العميد

      4281  د. صفاء السويلميين  رئيس قسم القانون العام

      4311  د. نعيم العتوم  رئيس قسم القانون الخاص

      4204  رهيما محافظه  رئيس قسم الديوان

          

          
  



62 
 

ة ون الجمیل ة الفن   كلی
  

  
  عــدد العاملیــــن في الكلیــــــة  رقم الھاتف  االسم  ــــةإدارة الكلیــ

  51  أعضاء هيئة التدريس  2581  أ.د. محمد الغوانمه  عميد الكلية

اعدو   3408  هد. خليل طباز  نائب العميد دريس أو مس الت

  البحث

3  

    3544  د. محمد خير الرفاعي  مساعد العميد 

ون    3418  الناصرد. عالء   لشؤون ضبط الجودة مساعد العميد ون اإلداري الموظف

  والفنيون

21  

    2588  د.قاسم الشقران  التشيكليةرئيس قسم الفنون 

      3639  منذر العتوم د.   رئيس قسم التصميم

      2721  د. نضال عبيدات  رئيس قسم الموسيقا

      3422  د. غسان حّداد  رئيس قسم الدراما

      3912  اأبو شقر هنادي  رئيس قسم الديوان
  



63 
 

وم الحاسوب     ات وعل ا المعلوم   كلیة تكنولوجی
  

  

  
  عــدد العاملیــــن في الكلیــــــة  رقم الھاتف  االسم  إدارة الكلیــــــة

  61  أعضاء هيئة التدريس  2632  أ.د. بالل ابو الهدى  عميد الكلية

  0  التدريس أو البحثمساعدو   3844  د. محمد الزامل  نائب العميد

  36  الموظفون اإلداريون والفنيون  3861  رادكةد. محمد د  مساعد العميد

      3849  د. عيسى شهابات   مساعد العميد لشؤون ضبط الجودة 

      3859  د. عبدالرؤوف بصول  رئيس قسم علوم الحاسوب

      3842  د. عماد الصخني  رئيس قسم نظم المعلومات الحاسوبية

      3813  د. رضوان الدويري  رئيس قسم نظم المعلومات اإلدارية

      2622  حمد سعيفانأد.   رئيس قسم هندسة البرمجيات

      3860  د. مالك برهوش  رئيس قسم شبكات وأمن المعلومات

      3831  حسن عبابنه  رئيس قسم الديوان

  



64 
 

ا   ار واالنثربولوجی ة اآلث   كلی
  

  
  عــدد العاملیــــن في الكلیــــــة  رقم الھاتف  االسم  إدارة الكلیــــــة

  38  أعضاء هيئة التدريس  2279  د. عبدالحكيم الحسباني.أ  عميد الكلية

اعدو   2286  . خالد البشايرةأ.د  نائب العميد دريس أو مس الت

  البحث

0  

    4282  د. محمد فواز الروسان   نائب العميد 

ون     4286  د. عبدالرحيم علي صالح  العميد لشؤون ضبط الجودةمساعد  ون اإلداري الموظف

  والفنيون

30  

    2279  أ.د. عبدالحكيم الحسباني  نقوشرئيس قسم ال

      2203  د. عاطف الشياب  رئيس قسم اآلثار

      4288  د. علي خويله  رئيس قسم األنثربولوجيا

      4262  د. أحمد أبو بكر  رئيس قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها

        د. معن العموش   رئيس قسم المساقات الخدمية اإلنسانية

      3793  السيد محمد جرادات  التراث األردنيأمين عام متحف   

      2383  إحسان عبابنه  رئيس قسم الديوان
  



65 
 

الم  ة اإلع   كلی
  

  
  عــدد العاملیــــن في الكلیــــــة  رقم الھاتف  االسم  إدارة الكلیــــــة

  30  أعضاء هيئة التدريس  6900  أ.د. علي نجادات  عميد الكلية

  3  التدريس أو البحثمساعدو   6903  د. خلف الطاهات  نائب العميد

  19  الموظفون اإلداريون والفنيون  6902  السيد محمد نور الشريدة  مساعد العميد لشؤون ضبط الجودة

      6854  هير طاهاتزد.   رئيس قسم الصحافة

      6915  د. عبدالباسط محمود  رئيس قسم العالقات العامة واإلعالن

      6903  د. خلف الطاهات FM اليرموك مدير إذاعة

      6931  السيد محمد أنيس المحتسب  رئيس قسم اإلذاعة والتلفزيون

          رئيس قسم الديوان
  

    



66 
 

ادق   یاحة والفن ة الس   كلی
  

  
  عــدد العاملیــــن في الكلیــــــة  رقم الھاتف  االسم  إدارة الكلیــــــة

  14  ريسأعضاء هيئة التد  2862  أ.د. عبداهللا الشرمان  عميد الكلية

  0  التدريس أو البحثمساعدو   2489  د. أكرم رواشده  نائب العميد 

  8  الموظفون اإلداريون والفنيون  3091  بدارنهالد. محمد   لشؤون ضبط الجودة مساعد العميد

      2287  عبدالقادر عبابنهد.  رئيس قسم السياحة والسفر

      3678  أحمد المخادمةد.  رئيس قسم اإلدارة الفندقية

      3516  صفاء عالونة  سم الديوانرئيس ق

          

          

          

  
    



67 
 

ب  ة الط   كلی
  

  
  عــدد العاملیــــن في الكلیــــــة  رقم الھاتف  االسم  إدارة الكلیــــــة

  31  أعضاء هيئة التدريس  3037  وسام شحادهد.   عميد الكلية

  2  التدريس أو البحثمساعدو   2371  د. زين العابدين عبداهللا  نائب العميد

  11  الموظفون اإلداريون والفنيون  3799  د. حكم الخطيب  لشؤون ضبط الجودة مساعد العميد

        د. منتصر عمري  مساعد العميد

      3006  كنعانأ.د. هاشم   رئيس قسم العلوم الطبية السريرية

        د. نسرين بطاينه  رئيس قسم العلوم الطبية األساسية

      2703  شادي البشيرد.  الديوانرئيس قسم 
  

    



68 
 

ة  یدلةكلی    الص
  

  

  

  

  عــدد العاملیــــن في الكلیــــــة  رقم الھاتف  االسم  إدارة الكلیــــــة

  15  أعضاء هيئة التدريس  2762  أ.د. عدنان مساعده  عميد الكلية

  0  التدريس أو البحثمساعدو   2726  د. ضرار العمري  نائب العميد

  18  الموظفون اإلداريون والفنيون  2716  جباليد.عالء ال  لشؤون ضبط الجودة مساعد العميد

      2709  عدنان مساعدهد. أ.  رئيس قسم العلوم الصيدالنية

      2386  سامه أبو الربأد.   رئيس قسم الممارسة الصيدالنية

      2712  أميرة الحواري  الديوانرئيس قسم 
  

    



69 
 

ا     ات العلی ي والدراس ث العلم ادة البح   عم
  

  
    العمادةعــدد العاملیــــن في   رقم الھاتف  سماال  العمادةإدارة 

  23  الموظفون اإلداريون والفنيون  2071  أ.د. سعيد الحالق  العميد 

          نائب العميد

      2803  د. موفق العتوم  لشؤون ضبط الجودة مساعد العميد

      2026  منار ملكاوي  رئيس قسم النشر 

          رئيس قسم الدراسات العليا

          رئيس قسم البحث العلمي

          رئيس قسم الديوان

  
    



70 
 

ة   ؤون الطلب ادة ش   عم
  

  
  العمادةعــدد العاملیــــن في   رقم الھاتف  االسم  العمادةإدارة 

  68  الموظفون اإلداريون والفنيون  2051  أ.د. أحمد الشياب  العميد 

      2047  د. محمد الشخاترة  نائب العميد

      2027  عوداتال ءد. سنا  العميد نائب

      3060  عمر هالل  مدير دائرة الخدمات الطالبية

      2245  فريد طوالبة  مدير دائرة النشاط الثقافي والفني

      2044  د. سناء العودات  مدير دائرة النشاط الرياضي

      2208  نصيرات محمد  مدير دائرة الرعاية الطالبية

      2095  عشبة الغرايبة  البيةمساعد مدير دائرة الخدمات الط

      2141  خليل الكوفحي  مساعد مدير دائرة النشاط الثقافي والفني

      2057  محمد العثامنة  مساعد مدير دائرة النشاط الثقافي والفني

      2050  حسن العمري  مساعد مدير دائرة النشاط الرياضي

      2249  مروان طيفور  الرعاية الطالبيةمساعد مدير دائرة 



71 
 

  العمادةعــدد العاملیــــن في   رقم الھاتف  االسم  العمادةإدارة 

      2086  عمادالدين الوادي  يس قسم التأمين رئ

      2034    سكان اإلرئيس قسم 

      2958  مهند هناندة  رئيس قسم القروض والمساعدات

      2041  أمجد الروسان  رئيس قسم النشاط الثقافي واإلعالمي

      2054  وائل ملكاوي  رئيس قسم أحوال الطلبة

      2057    رئيس قسم الهيئات الطالبية

      2060    تصوير وأرشفة األنشطة الطالبيةرئيس قسم 

      3606  أحمد زايد  رئيس قسم النشاط الفني 

      3064  ميرفت حتاملة  رئيس قسم التدريب الرياضي

      2080  خالد الدرايسة  رئيس قسم التنظيم الرياضي

      2070  حسن سميرات  ةرئيس قسم المعسكرات والجوال

      2233  ابو الشعر ايهم  رئيس قسم رعاية الطلبة الوافدين 

      2039  خليل النعواشي  رئيس قسم شؤون الخريجين

      2048  د. حسن الصباريني  رئيس قسم اإلرشاد

      2040  سامي الذيابات  المعوقينرئيس قسم رعاية الطلبة 

      2087  فادية استيتية  رئيس قسم الديوان
  



72 
 

ة  ز اإلداری یم اإلداري للمراك   التنظ

  
ات  ب والمعلوم ز الحاس   مرك

  

  
  المركزعــدد العاملیــــن في   رقم الھاتف  االسم  إدارة المركز

  50  الموظفون اإلداريون والفنيون  2551  اسحق مطالقهم.   مدير الدائرة

      2536  محمد حموري  رئيس قسم األنظمة األكاديمية

      3808  منال سكرية  رئيس قسم إدارة أنظمة المعلومات

      2541  يل كراسنةخل  رئيس قسم خدمات الويب واألرشفة

      2548  رئيفة بطاينة   رئيس قسم األنظمة المالية والتأمين الصحي

      3821  نجدت الترعاني  رئيس قسم أنظمة الحاسوب والشبكات والصيانة

      3809  وفاء ملكاوي  رئيس قسم أنظمة الموارد البشرية

      3811  تغريد بطاينة  رئيس قسم أنظمة اللوازم والخدمات والصيانة

      3826  فادي حميد  رئيس فرع االنترنت والشبكات

      3008  خالد جرادات  رئيس فرع انظمة الحاسوب

      2557  محمد مهيد  رئيس فرع صيانة الحاسوب

      3635  سناء ابو خيط  رئيس قسم الديوان
  



73 
 

ات   ز اللغ   مرك
  

  
  عــدد العاملیــــن في المركز  رقم الھاتف  االسم  إدارة المركز

  27  عدد أعضاء هيئة التدريس  2251  د.امل نصيرأ.  مدير الدائرة

  8  الموظفون اإلداريون والفنيون      مساعد المدير

      4138  المومني سمير  رئيس قسم الديوان
  

   



74 
 

ریة  رة القس ازحین والھج ین والن ات الالجئ ز دراس   مرك
  

   
  مركزعــدد العاملیــــن في ال  رقم الھاتف  االسم  إدارة المركز

  4  الموظفون اإلداريون والفنيون  3603  د. فواز المومني  مدير الدائرة

      2096  يسرى ردايدة  المديرمساعد 

      3916  حسين االبراهيم  الديوانرئيس قسم 

          رئيس قسم الدراسات والبحوث

          رئيس قسم شؤون اإلعالم والمنظمات
  

    



75 
 

  

ز  اد مرك ماناالعتم ودة وض   الج
  

   
  عــدد العاملیــــن في المركز  رقم الھاتف  االسم  ركزإدارة الم

  6  الموظفون اإلداريون والفنيون  2765  د. آمنة رواشدة  مدير الدائرة

      2776  محمد شطناوي  مساعد المدير

      2765  ابراهيم بالسمة  المديرمساعد 

      2568  د. محمد عكور  الجودة واالعتمادرئيس قسم 

      2779  نادر رفاعي د.  التطوير والتدريبرئيس قسم 

      2765  سهير عبيدات  الديوانرئيس قسم 

  
    



76 
 

ع    ة المجتم ة وخدم ات األردنی ا للدراس ة رانی ز الملك   مرك
  

  
  عــدد العاملیــــن في المركز  رقم الھاتف  االسم  إدارة المركز

  13  الموظفون اإلداريون والفنيون  4532  د. هيثم بني سالمة  المركزمدير 

      6375  يوسف مقدادي د.  نائب المدير

      6352  مشهور الزعبي  مساعد المدير

      6305  اعتدال بني عيسى  رئيس قسم االستشارات والتدريب

          األردنية رئيس قسم الدراسات

      6357  ريما المومني  رئيس قسم الديوان

      6360  اخالص الصغير  رئيس فرع الندوات والمؤتمرات

      6364  سنةعدي الكرا  رئيس فرع االستشارات

      6365  فاطمة عليان  رئيس فرع البرامج

          
  

    



77 
 

ة     رأة األردنی ات الم مة لدراس رة بس ز األمی   مرك
  

  

   

  عــدد العاملیــــن في المركز  رقم الھاتف  االسم   إدارة المركز

  2  الموظفون اإلداريون والفنيون  6897  د. آمنة الخصاونة  المركزمدير 

          مساعد المدير

          التواصل مع المجتمعم رئيس قس

          التدريب والتوجيهرئيس قسم 

          البحوث والدراساترئيس قسم 

          البيانات والمعلوماترئيس قسم 

          الديوانرئيس قسم 

          
  



78 
 

ة  دمات المكتبی ز للخ ز التّمی   مرك
  

  
  
  
  

   



79 
 

یم اإلداري  دوائرالتنظ ة لل   اإلداری
  

رة ة  دائ ة الجامع   رئاس
  

  
    الدائرةعــدد العاملیــــن في   رقم الھاتف  االسم  ائـــرةالدإدارة 

  39  الموظفون اإلداريون والفنيون  3252  مخلص العبيني  مدير الدائرة

      2130  محمد السعود  مساعد المدير

      2112  نجوى سويدان  المديرمساعد 

      2117  القنهيمه د  الديوانرئيس قسم 

          ةامانة سر الترقيات العلميرئيس قسم 

          مكتب اإلرتباطرئيس قسم 

        صالح العمري  رئيس قسم أمانة سر المجالس واللجان

        أرياف الروسان  رئيس قسم العالقات الثقافية الخارجية

      2114  مرسيل ايوب  فرع السكرتاريا والمتابعة

      2117  ديمه القنه  فرع البريد الوارد

      2171  جهان خوري  فرع الصادر والمراسالت

      3716  عزالدين الربايعة  فرع نقل وتوزيع البريد
  



80 
 

یط   ة والتخط رة التنمی   دائ
  

  
  الدائرةعــدد العاملیــــن في   رقم الھاتف  االسم  إدارة الدائـــرة

  7  الموظفون اإلداريون والفنيون  3205  نور السعدأ  مدير الدائرة

      3369  طبيشاتوائل   مساعد المدير

      2218  إبراهيم الشبول  سات والمعلوماترئيس قسم الدرا

          رئيس قسم التطوير اإلداري

      2219  ناصر ارشيدات  رئيس قسم الديوان
  

   



81 
 

جیل ول والتس رة القب   دائ
  

  
  الدائرةعــدد العاملیــــن في   رقم الھاتف  االسم  إدارة الدائـــرة

  51  الموظفون اإلداريون والفنيون  2000  علي جوارنه  مدير الدائرة

      3046  محمد العمري  المديرمساعد 

      3644  عماد غصاب  مساعد المدير

 اآلثار، اإلعالم، اآلداب :كلياتتسجيل رئيس قسم 

  والفنادق السياحةواألنثربولوجيا، 
      3643  محافظةالمحمد 

الحجاوي للهندسة  ،العلومكليات: تسجيل رئيس قسم 

  وعلوم الحاسوب ولوجيا المعلوماتتكنالتكنولوجية، 
      2018  هزايمةخالد 

العلوم اإلدارية، اإلقتصاد وكليتي تسجيل رئيس قسم 

  القانون
        

الجميلة،  الفنون، التربية :رئيس قسم تسجيل كليات

  والدراسات اإلسالمية الشريعة، الرياضةالتربية 
        

      2037  حراحشةالد خال  الطب والهندسة والصيدلة كليات رئيس قسم تسجيل

      3048  خالد عبابنه  القبولرئيس قسم 

      2001  الحموريالد خ  رئيس قسم الجدول الدراسي واالمتحانات

      2002  علي عبيدات  رئيس قسم تسجيل الدراسات العليا

      2563  أبو هيفاسام و  رئيس قسم االمتحانات المحوسبة

      3047  بسام عثمان  رئيس قسم الوثائق والمعلومات

      3049  عزمي سرحان  ثائقالو تدقيق البيانات و رئيس قسم

      2014  ماجدة بطاينة  رئيس قسم الديوان



82 
 

ة  دائرة المالی   ال
  

  
  

    الدائرةعــدد العاملیــــن في   رقم الھاتف  االسم  إدارة الدائـــرة

  50   الموظفون اإلداريون والفنيون  2133  زياد زقيبه  مدير الدائرة

      3646  عمر محافظة  مساعد المدير

      3527  حسين المومني  رئيس قسم الواردات

      2135  نبيل السكجي  رئيس قسم الموجودات وحساب التكاليف

      3314  سرحان مقدادي  موازنة والحسابات العامةلرئيس قسم ا

      3528  محمد الزعبي  والضمانرئيس قسم الرواتب 

      3402    رئيس قسم التدقيق

      2105  سامية عويس  اديق الخاصةرئيس قسم الصن

      3641    رئيس قسم النفقات

      2143  غازي الرفاعي  رئيس قسم الديوان

          رئيس فرع صناديق الطلبة

          رئيس فرع صناديق العاملين

          الواردات رئيس فرع
 



83 
 

ریة   وارد البش رة الم   دائ
  

  
  الدائرةي عــدد العاملیــــن ف  رقم الھاتف  االسم  إدارة الدائـــرة

  52  الموظفون اإلداريون والفنيون  2121  خليل ارشيدات  مدير الدائرة

      3540  هاني عبدالقادر  مساعد المدير

      2021  ُعال شاكر  مساعد المدير

      2157  أحالم عودات  رئيس قسم البعثات والتدريب

      2151  إخليف ربابعه  رئيس قسم شؤون هيئة التدريس

          ن والمستخدمينرئيس قسم شؤون الموظفي

      3540  هاني عبدالقادر  رئيس قسم اإلسكان

          رئيس قسم التسهيالت والسفر

      2212  سلطي الرفاعي  رئيس قسم التأمينات

          رئيس قسم الديوان

      3428  عهيمحمد الربا  رئيس فرع االشتراكات وادخال المعلومات

      3515  انتصار الحراحشة  رئيس فرع المطالبات

      3525  نائل محافظة  يس فرع التدقيقرئ



84 
 

ة  ؤون القانونی رة الش   دائ
  

  
    الدائرةعــدد العاملیــــن في   رقم الھاتف  االسم  إدارة الدائـــرة

  11  الموظفون اإلداريون والفنيون  3512  د. ابراهيم عبيدات  مدير الدائرة

          القضايا والمتابعةرئيس قسم 

           ءات التأديبيةلجان التحقيق واالجرا رئيس قسم

          رئيس قسم العقود واالستشارات القانونية

          رئيس قسم الديوان
  

   



85 
 

الم    ة واإلع ات العام رة العالق   دائ
  

  
  الدائرةعــدد العاملیــــن في   رقم الھاتف  االسم  إدارة الدائـــرة

الموظفون اإلداريون   2231  د. ناهده مخادمه  مدير الدائرة

  فنيونوال

27  

    3041  عماد الدين طوالبة  مساعد المدير

      2463  عمر العاصي  مساعد المدير

          رئيس قسم اإلعالم

      2240  أحمد العمري  رئيس قسم االستقبال واألنشطة الجامعية

          رئيس قسم المطبعة

      2238  أحمد البشايرة  رئيس قسم التصميم

          رئيس قسم الديوان

      2247  محمد الحموري  رئيس فرع االعالن والتوثيق

      2237  هاني شطناوي  رئيس فرع التصوير والتوثيق الفوتوغرافي

      2234  طعانيعودة   رئيس فرع الضيافة

        نور شرايري محمد  رئيس فرع البرامج الدولية
  



86 
 

الل  ن ط ین ب ة الحس   مكتب
  

  
  

    الدائرةالعاملیــــن في  عــدد  رقم الھاتف  االسم  إدارة الدائـــرة

  62  الموظفون اإلداريون والفنيون  3573  أ.د. عدنان البصول  مدير الدائرة

      2873  نزية البصول  مساعد المدير

      2874  حسين كيوان  المديرمساعد 

      2894  جمال فودة  االستقبال وخدمات المكتبةرئيس قسم 

      2808  حمد السرحان  التجليد والترميم والنسخرئيس قسم 

          الدعم الفني النظمة المكتباترئيس قسم 

      2877  اسمى بشايرة  قواعد البيانات رئيس قسم

      2866  عقلهالد خ  العربية المكتبة الرقميةرئيس قسم 

      2861  يامينالشيخ عماد   رئيس قسم الدوريات

      2844  صالح عثامنة  رئيس قسم اإلعارة 

      2851  فاطمة الضمايرة  نيف والتكشيفالفهرسة والتصرئيس قسم 

      2885  محمد الطوالبة  رئيس قسم المراجع والمجموعات الخاصة 

      3465  الشبولبدالكريم ع  رئيس قسم المجموعات العامة

      3403  عاطف خصاونة  وتنمية المجموعات رئيس قسم التزويد

      2858  ريما سهاونة  رئيس قسم الديوان

 



87 
 

یة  دائرة الھندس   ال
  

  
    الدائرةعــدد العاملیــــن في   رقم الھاتف  االسم  الدائـــرةإدارة 

  13  الموظفون اإلداريون والفنيون  5537  بسام حمادنه  مدير الدائرة

      5438  نعيم خصاونة  مساعد المدير

          والعقاراترئيس قسم التوثيق 

          رئيس قسم التصميم والدراسات

          رئيس قسم التنفيذ

      6451  عطوهيام ه  نرئيس قسم الديوا

          



88 
 

وك   ة الیرم تثمار لجامع ندوق االس   ص
  

  
  

    الدائرةعــدد العاملیــــن في   رقم الھاتف  االسم  إدارة الدائـــرة

  7  الموظفون اإلداريون والفنيون  2131  وليد حاللشة  مدير الدائرة

      3003  جهاد الطعاني  رئيس قسم المحاسبة

          قسم الديوانئيس ر

  
   



89 
 

ة  ة النموذجی   المدرس
  

  
    المدرسةعــدد العاملیــــن في   رقم الھاتف  ماالس  المدرسةإدارة 

  171  الموظفون اإلداريون والفنيون  5258  أ.د. عماد الشريفين  المدرسةمدير 

      2992  آمال رضوان  مساعد المدير

      2990  حنان أبو جلبان  المديرمساعد 

      2990  هيفاء الحموري  مساعد المدير

      2991  حداد هراني  رئيس قسم الديوان 
  

    



90 
 

ة    ة والمالی ة اإلداری رة الرقاب   دائ
  

  
    الدائرةعــدد العاملیــــن في   رقم الھاتف  االسم  إدارة الدائـــرة

  9  الموظفون اإلداريون والفنيون      مدير الدائرة

      5208  عبداهللا النعيمي  مساعد المدير

      5109  عبدالرحمن العمري  مساعد المدير

      5208  عبدالعالحمود م  مساعد المدير

          رئيس قسم الديوان

  

   



91 
 

امعيدائ ن الج   رة األم
  

  
    الدائرةعــدد العاملیــــن في   رقم الھاتف  االسم  إدارة الدائـــرة

  27  الموظفون اإلداريون والفنيون  3032  مصطفى الشياب  مدير الدائرة

      3195  محمد الشلول  مساعد المدير

      2619  جاسر الطعاني  مساعد المدير

          رئيس قسم األمن الجامعي

          المة العامةرئيس قسم الس

          رئيس قسم الحرس الجامعي

          رئيس قسم الديوان

          



92 
 

ة  دمات العام رة الخ   دائ
  

  
    الدائرةعــدد العاملیــــن في   رقم الھاتف  االسم  إدارة الدائـــرة

  288  الموظفون اإلداريون والفنيون  2161  سمير المنسي  مدير الدائرة

      2148  احمد عواودة  مساعد المدير

      3000  بركات طالفحةد.   مساعد المدير

      2187  محافظةاجم ه  رئيس قسم الحركة

      2222  احمد بني عيسى  رئيس قسم االتصاالت

      2864  محمود الرحيمي  رئيس قسم الزراعة

      2165  اوسامة العمري  رئيس قسم التغذية

 ةرئيس قسم تنظيف الحرم الجامعي والخدم

  الصحية
      2911  وليد الخصاونة

      2129  مظاهر الشياب  يف مباني ومرافق الجامعةرئيس قسم تنظ

          رئيس قسم الديوان

      2755  محمود الياسين  رئيس فرع الميكانيك

      2168  محمد سعدي  رئيس فرع النقل

        سيف الدين الرفاعي  رئيس فرع اعداد الطعام والشراب

      3071  الرفاعييصل ف  خدمة الطعام والشراب رئيس فرع

 



93 
 

وازم رة الل  دائ
 

  

  

  

  الدائرةعــدد العاملیــــن في   رقم الھاتف  االسم  الدائـــرة إدارة

  47  الموظفون اإلداريون والفنيون  6191  نايف بني عطا  مدير الدائرة

      6644  عدنان شهاب  مساعد المدير

      6097  طارق الجدعة  العقودرئيس قسم 

      2190  وضاح عبيدات  المشترياترئيس قسم 

      6494  ةعزت حراحش  العهدهرئيس قسم 

      6280  د. سمير الحكيم  المستودعاترئيس قسم 

          الرقابةرئيس قسم 

      6255  علي السرميني  رئيس قسم الديوان 

 
  



94 
 

اءات   رة العط   دائ
  

  
    الدائرةعــدد العاملیــــن في   رقم الھاتف  االسم  إدارة الدائـــرة

  10  والفنيونالموظفون اإلداريون   6410  عبدالباسط الحموري  مدير الدائرة

          رئيس قسم الدراسات والمواصفات

      6296  جنايدةالنبيل   رئيس قسم اإلحاالت

          

          

          

          

 



95 
 

  

دریب یانة والت اج والص رة اإلنت   دائ
  

  
    الدائرةعــدد العاملیــــن في   رقم الھاتف  االسم  إدارة الدائـــرة

  106  لفنيونالموظفون اإلداريون وا      مدير الدائرة

      3711  عمر بشتاوي  مساعد المدير

      2506  خالد العالونة  مساعد المدير

      2772  تيسير أبو عكاز  رئيس قسم األجهزة والتحكم

      2510  خالد غرايبة  رئيس قسم األعمال المدنية

      2508    رئيس قسم تشكيل المعادن

      2515    رئيس قسم النجارة

      2413  حدادعصام ال  رئيس قسم الميكانيك

      3670  محمد الخراشقة  رئيس قسم الكهرباء

          رئيس قسم التدريب

      2433  المومنيزاع ه  رئيس قسم الديوان

      2518  طالل الجمل  رئيس فرع اعمال االلمنيوم

      2774  مجيد الغرايبة  رئيس فرع التحكم والسيطرة

        غرايبةكمال   لتكييف والتبريدارئيس فرع 
  



96 
 

رة  ات دائ ة العالق اریع الدولی   والمش
  

  
    الدائرةعــدد العاملیــــن في   رقم الھاتف  االسم  دائـــرةإدارة ال

  3  الموظفون اإلداريون والفنيون  2198  ياد السعد زد. أ.  مجلس إدارة المشاريع ئيس ر

      2130  د. خالد غرايبةأ.  مدير الدائرة

          رئيس قسم التبادل

          رئيس قسم العالقات الدولية

          رئيس قسم المشاريع الخارجية

      3631  إيمان جرادات  رئيس قسم الديوان 

          لبرامج الدوليةرئيس فرع ا
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