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 مـــــقدمـــة
 

وذلي  ميخ ليتم تمهينميا ميخ       ،ر التعليم منطلًقا للتطوير المؤسسيي ُتمثل الجامعة في استراتيجية تطّو

وتنفيييع طملييياو  ،تشييصيو واهعمييا وولييط الصطيي  لتطييوير تطابمييا، وتتطليي  طملييياو تط ييي  لطيي  التطييوير 

التحسيخ استقراًرا وتنظيًما للعملياو واإلجراءاو طالل الجامعة لتحقي  األهيدا  المرجيوم منمياا والجامعية     

ي والي  ومحيدط ألهيرل اله يير فيي تحقيي  الغايياو        كغيرها مخ المؤسساو ين غيي ت  يهيو  لميا هيهيل تنظيمي     

واألهييدا  التييي ت شييأج مييخ تجلميياا كمييا ت  التنظيييم ُيسييمم فييي توعيييط المسييؤولياو وتفعيييل الممييا  المنو يية 

بمنسوبي الجامعة ورفط مستوى هيدراتمم فيي تحقيي  ر يية الجامعية ورسيالتما كميا يسياطد طلية ا سيتفاطم           

 ا القصوى مخ الموارط المتاحة فيما

لينم  الجامعية فيي ا رتقياء بمسيتوياو األطاء وتطيوير وت سيي   جيراءاو العميل وتشيهيل            واستمراًرا

بناء مؤسسي يل ي حاجاو الجامعة ويمهنما مخ ممارسة طور فاطل في التصميم والتنفيع لمنظومية ال يرام    

ميية ميخ ليتم رسيو  تولييحية      األكاطيمية واإلطارية، تّم تطوير الدليل لتولي  العتهاو وا رت ا او التنظي

 ،للصييراب  التنظيمييية وبمييا يسيياطد طليية  ي يياا األهييدا  وممييا  العناخيير التنظيمييية المصتلفيية فييي الجامعيية   

ويعر  منسوبي الجامعة باألطمام المنو ة بميم ويعميل طلية  عالية التيدالتو فيي المميا  الوييفيية وي يط          

 ل المتابعة ومراه ة األطاءا األسس والقواطد المحدطم للمسؤولياو ويمهخ مخ تفعي
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 تهدا  الدليل: 

 توهي   جراءاو طمل والحة وسملة ا ستصدا  للمويفيخا -

 توحيد  جراءاو العمل في الجامعةا  -

 ولوا مسار العملية واجراءتما وتحديد المصتوا -

 تسلسل اإلجراءاو وا سيابما بالشهل العي يحق  الهفاءم والفاطليةا  -

 الحد مخ ا جتماطاو الشصصية وتفاوو اإلجراءاو مخ مويف  لة آلرا  -

 سمولة المتابعة وا شرا   ظًرا لولوا اإلجراءاوا  -

 تنفيع مدلتو محدطل لمصرجاو مطلوبة با طتماط طلة تسلسل وال  ومحدطا  -
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 جامعة اليرموك في سطور

  موقع الجامعة 

( كة   ةا العاةةمة  مةالى  لةد      90تقع جامعة اليرموك في مدينة إربد في شمال المملكةة اررنييةة الشاشةمية ى لةد بعةد       

فةي الموعةع اللةالي ىاررل البنوبيةة بةإلا با إةافة إلةد مسةاحار  رل  ةةرل تابعةة للبامعةة فةي              2م685000مساحة تقدر بة   

 ى ىبي ثايي جامعة  رنيية ما بيا البامعار الرسمية.2م641392مدينة اربد ىفي  ماكا  ةرل ما المملكة تقدر ب  

 

 نشأتها ووحداتها التنظيمية

بتأسيس جامعة اليرمةوك حيةا اسةتق ل      1975ةدرر ا رانة الملكية السامية بتاريخ الرابع ىالعشريا ما حزيرال  ام 

ىطال ةةى فةي حةرم جةامعي      ا( طالً 640ى دنب    1977-1976جامعة اليرموك الدفعة ارىلد ما الطل ة في بداية العام البامعي 

 ىبد ر بكلية ىاحدة بي كلية العلوم ىاآلناب.   امؤعًت املدىن في مدينة اربدى ا ت ر حينشا حرًم

حيةةا شةةكل  ةكليةةة العلةةوم ىاآلنابة النةةواةى ىحبةةر ارسةةا     1976بةةد ر جامعةةة اليرمةةوك مسةةيرتشا التعليميةةة فةةي  ةةام   

صصةةار فةةي العلةةوم ىاآلناب ىا عتصةةان ىالعلةةوم ا ناريةةةى ىكايةة  نىايةةر اللةةةة العربيةةة ىاللةةةة ا يبليزيةةة  للبامعةةةى ىإةةم  ت 

 اىيمةةًو اى ىعةةد شةةشدر البامعةةة منةةإل إيشةةايشا تطةةورً    1980ىالعلةةوم ا يسةةايية ىا جتما يةةة يةةواة كليةةة اآلناب التةةي تأسسةة   ةةام      

ملكة ما كافةة النةواحيت تعةدن ىتنةوت الت صصةار العلميةة ىا يسةاييةى        ى حتد  ة ل  ما  برز جامعار الماىكيًف اى كًمامضطرًن

 ىتكاملشاى   دان الطالب ىالطال ارى الشيئة التدريسّيةى ال لا العلميى كفاءة ال ريبيا. 

    ىمةةا  جةةا إتاحةةة فرةةةة الدراسةةة البامعيةةة ل ريبةةي الاايويةةة العامةةة اررنييةةيا ى يةةر اررنييةةيا فقةةد تةةّ  فةةي مطلةةع  ةةام     

 إيشاء ال ريامج الموازي  ستيعاب الطل ة في جميع الت صصار المطرىحة في البامعة. 1998 -1997

ىعد يبلة  البامعةة باإةافة يطةاس ىاسةع مةا ال ةرامج الدراسةّية البديةدة ىالت صصةار التةي تل ةي احتياجةار ىمتطل ةار               

 عسام اركانيمية لتص ح كليارتسوس العماى ىطموحار المبتمع باستمرارى حيا تّ  تطوير  دن ك ير ما ار

 .1981كلية ا عتصان ىالعلوم ا نارية  ام  •

 . 1984كلية اللباىي للشندسة التكنولوجية  ام  •

مةةةا العةةةام البةةةامعي  اىالةةةإلي تةةة  تلويلةةةة إلةةةد كليةةةة اآلثةةةار ىاريارىبولوجيةةةا ا ت ةةةارً  1984معشةةةد اآلثةةةار  ةةةام  •

2003/2004 . 

 .1988/1989كلية التربية  ام  •

 .1990كلية الشريعة ىالدراسار ا سالمية  ام  •

 .1993كلية التربية الرياإية  ام  •

 .1999كلية القايول  ام  •

 .2001/2002كلية الفنول البميلة  ام  •

 .2002/2003كلية تكنولوجيا المعلومار ى لوم اللاسوب  ام  •

 .2008كلية ا  الم  ام  •
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مةا   اارفقي ىالعموني إلةد بةإلا اليةوم حيةا تةّ  اسةتلداج بةرامج ى عسةام ىكليةار جديةدة مةؤةرً           ىتستمر اليرموك بالتطور 

ىكليةة   2012/2013ى ىكليةة الصةيدلة فةي العةام البةامعي      2011/2012 برزبات إيشاء كلية السياحة ىالفنانس فةي العةام البةامعي    

بندسةة العمةارةة بكليةة اللبةاىي للشندسةة التكنولوجيةة       ى عس  ةالشندسة الصنا ّيةة ىعسة  ة 2013/2014الطب في العام البامعي 

(ى ىعسة  ةبندسةة ال رمبيةارة    2016(ى ىما آةربات عس  ةاعتصةان المةال ىار مةالة بكليةة ا عتصةان ىالعلةوم ا ناريةة         2013 

راء تزىيةد الطل ةة   ما البامعة ى ا(. ىسعًي2016ىعس  ةالش كار ى ما المعلومارة بكلية تكنولوجيا المعلومار ى لوم اللاسوب  

بالمعارف ىالمشارار ىالقدرار التي تد مش  فةي ت صصةاتش  البامعيةة الم تلفةة فقةد تة  تةوفير مقةررار إج اريةة ىاةتياريةة فةي            

ىاسةةتلداج ارعسةةام ةالمسةةاعار ال دميةةة ا يسةةاييةة ىةالمسةةاعار ال دميةةة العلميةةةة بكليةةة اآلناب  اال طةةا الدراسةةية المقةةرة مةةؤةًر

   . لد التوالي ىاريارىبولوجيا اآلثارىكلية 

ى كمةا تضة   مةانتيا بمةا  مةانة ال لةا       ا كانيمًي ا( عسًم65( ةمسة  شر كلية ىي لغ  دن ارعسام فيشا  15تض  البامعة  

 لميةة ىبلايةةى ىملطةة     كةرا    سةتة ( 6ى ى ةكز لمية ا( سةتة مر 6العلمي ىالدراسار العلياى ى مانة شةؤىل الطل ةةى إإةافة إلةد      

متلف التراج ا رنييى ىمتلةف   ت( نايرة إناريةى ىثالثة متاحف17العلوم ال لرية في العق ة با شتراك مع البامعة اررنييةى ى 

ىمدرسةةة يمويجيةةة ربنةةاء العةةامليا فةةي البامعةةةى  ىةةةندىس اسةةتامار جامعةةة اليرمةةوكى التةةاريخ الط يعةةيى ىمتلةةف المسةةكوكارى 

( مةةا   ضةةاء بيئةةة التةةدريس مةةا م تلةةف الرتةةب       1087التعةةاىل مةةع ىزارة الصةةلة. ىيعمةةا فةةي البامعةةة       ىمركةةز ةةةلي ب 

 .ا نارييا ىالفنييا ىالمست دميا( ما العامليا 1472ىالت صصارى ى 
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 مسيييييؤولياو وخيييييتحياو مجليييييس التعلييييييم العيييييالي   

 

 لتعليم العالي والبحث العلمي قانون ا 2018لسنة ( 17رقم )( من قانون 6بموجب المادة )

 يتولى المجلس الصالحيات والمسؤوليات التالية:  .أ

الممالا  ورلع مما ىلممى مجلممس الممواراا قجامما  ال ممتار  اسممتتاجيجياج ا ع، ووضممالتعلمميم العممالي لممي الممل ممة اترسممم سياسمم .1

 بشأن ا. 

والعمممع اللممى جعاياامما والتنسمميي ليممما بين مما وضممع الامموابك ال  يلممة بالح ممات اللممى اسممت اللية مؤسسممات التعلمميم العممالي  .2

لتح يي أادال ا ضممن ىامارق قواممل التشماروية والمسماالة والشم الية ضممانتا لحتيت ما وحتمت ما وسممعت ا وح ا تما اللمى             

 ممتل اج ا.

وىقممتار ح ممو   أو خارج مما أو ىلئاا مما   داخممع الممل ممة وأّي لممتول ل مما  الموال ممة اللممى ىنشمماا مؤسسممات التعلمميم العممالي      .3

 ا للمتطلبمات والمتئيمتات  ول ت اماتلف المستويات التي جدرس لي ا أو جعديع أي من ا أو ىلئاؤا منلتاصص والبتامج ا

 . وبما ق يتعارض مع قانون االتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودج ا النالذ

 ة.سس يعتمداا المجلس ل ذه الئايأل اجوايع الدالم الح ومي اللى الجامعات التسمية ول ت .4

 جشجيع مؤسسات التعليم العالي اللى ىيجاد بيئة استثمار جعليمية  وية وجا بة، واجبال منظومة التعليم اإلل تتونية. .5

وضممع السياسممة العامممة ل بممو  الطلبممة لممي مؤسسممات التعلمميم العممالي، بممما يتوالممي مممع اسممتتاجيجية التعلمميم العممالي النالممذة      .6

 ومتاقبة جن يذاا. 

 اا بتعيين رؤساا مجالس أمناا الجامعات األردنية التسمية وأالااا ا. التنسيب ىلى رايس الوار .7

 التنسيب بتعيين رؤساا الجامعات األردنية التسمية ول تا ل انون الجامعات األردنية النالذ. .8

 جعيين رؤساا وأالااا مجالس أمناا الجامعات الااصة ول تا ل انون الجامعات األردنية النالذ.  .9

  ات الااصة بناات اللى جنسيب مجالس أمناا ا ول تا ل انون الجامعات األردنية النالذة. جعيين رؤساا الجامع .10

والت نمي ممع مؤسسمات التعلميم العمالي األردنيمة وريمت األردنيمة         اج اقيات التعاون العلممي واألوماديمي    ال د الموال ة اللى .11

التي ينبثي الن ا بتامج مشتتوة والتي جؤدي ىلى الحصو  اللى درجات اللمية شتيطة أن ج ون ممن مؤسسمات التعلميم    

 العالي التي جعتتف ب ا الواارة. 

لل والمنبث ة النل والوحمدات  ات العالقمة لمي     اصدار التعليمات المالية واإلدارية الالامة لعمع المجلس واللجان التابعة .12

  الواارة المتجبطة بعمع المجلس.

اقتتاح مشتوالات ال وانين واألنظمة المتعل ة بمؤسسات التعلميم العمالي التسممية، ورلع ما لمجلمس المواراا قسمت ما          .13

 اإلجتااات الدستورية بشأن ا.

اتاميمة لمؤسسمات التعلميم العمالي، ومناقشمة ج اريتاما السمنوية،        المصادقة اللى المواانات السنوية والحسابات المالية ال .14

 وىصدار ال تارات الالامة بشأن ا. 

المصادقة اللى ج تيت المحاسب ال انوني السنوي لي مؤسسات التعليم العالي الااصة واللى الت تيت السنوي الذي ُجعده  .15

 ات التسمية. الوحدة التنظيمية الماتصة بالتقابة والتدقيي الداخلي لي الجامع

 اقاالل اللى ج تيت ديوان المحاسبة السنوي الذي ياص الجامعات التسمية واجاا  اإلجتااات المناسبة بشأنل.  .16
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وضممان جودج ما   اللمى جنسميب مجلمس ايئمة االتمماد مؤسسمات التعلميم العمالي          ب. يتولى المجلس الم ا  والصالحيات التالية بنماات 

 -ا ألح ا  قانون ا:وول ت

 لئاا جتخيص جاصص أو أوثت. ى .1

 .لي مؤسسات العليم العالي ىي التا داامتا أو مؤقتتاال بو   ىي اف .2

 ا. ا أو داامتمؤقتت اىرالقترالق مؤسسة التعليم العالي ى .3

 التعليم العالي. مؤسسة المباشت اللى  لإلشتافجش يع لجنة  .4
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 مسييييييييييييؤولياو وخييييييييييييتحياو  طارم ومجييييييييييييالس الجامعيييييييييييية 
 

 مجلييييييييييس األمنيييييييييياء مسييييييييييؤولياو وخييييييييييتحياو  

 
 الجامعات األردنيةقانون  2018( لسنة 18( من قانون رقم )10بموجب المادة )

 رسم السياسة العامة للجامعة. -أ

 اللى جنسيب مجلس الجامعة ومتابعة جن يذاا وج ييم ا.  للجامعة بناات ستتاجيجيةواقىقتار الاطة السنوية  -ب

، ومناقشمة ج ماريت   األواديميمة واإلداريمة والماليمة والبنيمة التحتيمة     جميع ا بما لي ما  الجوانب  وقياداج ا منم أداا الجامعة يج ي -ج

 . الت ييم الذاجي الم دمة من ا دوريتا

 ول تا لمعاييت ياع ا المجلس ل ذه الئاية. مجلس الج ديم ج تيت سنوي الن أداا الجامعة ورايس ا ىلى  -د

 ورؤساا ال تول، و لك بتنسيب من التايس. جعيين نواب التايس والعمداا -ه

 .اأو خارج  التنسيب للمجلس بإنشاا ال ليات واألقسا  والمعااد والمتاوا العلمية التابعة ل ا داخع الممل ة -و

 التنسيب للمجلس بإنشاا البتامج والتاصصات األواديمية ودمج ا لي ريتاا أو ىلئاا ا.  -ا

 جحديد التسو  التي جستولي ا الجامعة من الطلبة لي ماتلف التاصصات بتنسيب من مجلس الجامعة.  -ح

لمعماييت اقالتمماد وضمبك    جحديد أسس ال بو  وأالداد الم بولين لي ح و  التاصصات الماتل ة أو وقمف ال بمو  لي ما ول تما      -ط

 الجودة، و لك بتوصية من مجلس العمداا ضمن السياسة العامة التي ي تاا المجلس. 

مجلممس بعممد الموال ممة اللي مما مممن   وىقتارامما الاتاميممة وحسمماباج ا المواانممة السممنوية للجامعممة وبياناج مما الماليممة     مناقشممة .1 -ي

 . للجامعة الااصة مش والة بت تيت المحاسب ال انوني ، اللى أن ج ونورلع ا للمجلس للمصادقة اللي ا ،الجامعة

اقاممالل اللممى ج مماريت وحممدة التقابممة الداخليممة وديمموان المحاسممبة واست سمماراجل واللممى اإلجبابممات واإلجممتااات المتاممذة  .2

 باصوص ا لي الجامعة التسمية ورلع ا للمجلس.

 السعي لدالم الموارد المالية للجامعة وجنظيم شؤون استثماراا.  -ك

والوقممف شممتيطة موال ممة مجلممس الممواراا اللي مما ى ا وانمم  مممن   ال بممات والمممنل والوصممايا المسمماالدات والتبتالممات وقبممو   - 

 . مصدر ريت أردني

وريتاا ممن اقج اقيمات بمين الجامعمة ومثيالج ما داخمع       العلمي والت نولوجي والث الي الموال ة اللى ال د اج اقيات التعاون .  1 - 

 الممل ة وخارج ا. 

. التوصية للمجلس بالموال ة اللى ال مد اج اقيمات التعماون بمين الجامعمة ومثيالج ما داخمع الممل مة وخارج ما أو لمي البمتامج            2

 لى اقالتماد الااص.والتاصصات التي جؤدي ىلى الحصو  اللى درجات اللمية شتيطة حصول ا ال

 قتاراا حسب األصو .قست ما  ىجتااات ىىلى المجلس  ورلع ا مشتوالات األنظمة مناقشة -ن

 جعابل بتنسيب من مجلس الجامعة.ألجامعة وجحديد المالية الاتامية لحسابات الخارجي لتدقيي  قانوني جعيين محاسب -س

دخع لممي صممالحيات أي ج ممة مممن الج ممات    جمما ق جتعلممي بالجامعممة يعتضمم ا رامميس مجلممس األمنمماا مممم    أخممت  أي أمممور  -ل

 المعمو  ب ا لي الجامعة.والتشتيعات المنصوص اللي ا لي اذا ال انون 
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 مسييييييييييؤولياو وخييييييييييتحياو مجلييييييييييس الجامعيييييييييية 

 

 الجامعات األردنيةقانون  2018( لسنة 18( من قانون رقم )15بموجب المادة )

 التالية:يتولى مجلس الجامعة الم ا  والصالحيات 

 العمع اللى رلع مستو  الادمات التي ج دم ا الجامعة لي مجاقت التعليم والبحث العلمي والتدريب والادمة العامة.  -أ

لمس األمنماا إلصمدار قمتاره     لجامعمة التمي يعمداا المتايس، ورلع ما ىلمى مج      لنماايمة  اإلمشماريع  لدراسة الاطمة السمنوية ل   -ب

 لتعتض الدراسة اللى ال يئة للموال ة اللي ا قبع رلع ا لمجلس األمناا.أما ى ا وان  الجامعة خاصة  بشأن ا.

 مناقشة مشتوالات أنظمة الجامعة وجعليماج ا قست ما  اإلجتااات الالامة بشأن ا.  -ج

مناقشة مشتول المواانة السنوية للجامعة وحسماب ا الاتمامي السمنوي وبياناج ما الماليمة والموال مة اللي ما جم يمدتا لتلع ما           -د

 األمناا. لمجلس

 ا لتلع ا ىلى مجلس األمناا. الموال ة اللى ج اريت أداا الجامعة وأنشطت ا وانجاااج ا جم يدت -ه

 النظت لي أي أمور أخت  جتعلي بالجامعة يعتض ا التايس الليل.  -و
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 مسييييييييييؤولياو وخييييييييييتحياو مجلييييييييييس العمييييييييييداء  

 

 األردنية  الجامعاتقانون  2018( لسنة 18رقم )ب( من قانون  /16بموجب المادة )

 يتولى مجلس العمداا الم ا  والصالحيات التالية:

 . الممل ةالتوصية لمجلس األمناا بإنشاا ال ليات والمعااد واألقسا  والمتاوا العلمية داخع  .1

  لئاا ا.ىوقف ال بو  لي ا أو التوصية لمجلس األمناا بإنشاا البتامج والتاصصات األواديمية ودمج ا لي ريتاا أو  .2

جعيين أالااا ايئة التدريس لمي الجامعمة وجمتقيت م وجثبيمت م ون ل مم ممن لئمة ىلمى أخمت  وانتمداب م وىالمارج م وممنح م              .3

وحمدة  اإلجااات بما لي  لك ىجااة الت تغ العلمي واإلجااة دون راجب وقبمو  اسمت اقج م وىن ماا خمدماج م ون ل مم ممن       

 .داخع الجامعة  ختىلى أ جنظيمية

اا ايئة التدريس وأنشطت م األواديمية وأساليب جدريس م وبحوث م العلمية واجاا  ال متارات المناسمبة   ج ييم أالما  أالا .4

 بشأن ا. 

ىي مماد أالامماا ايئممة التممدريس والمحاضممتين المت ممترين ومسمماالدي البحممث أو التممدريس وال نيممين العمماملين لممي المجمما      .5

 ي اد المعمو  بل لي الجامعة. إلا لنظا  اة ول تاللمية ودورات جدريبي ا األواديمي لي الجامعة لي بعثات وم 

الاطممك الدراسممية الم دمممة مممن مجممالس ال ليممات والمعااممد والمتاومما ومناقشممت ا وىصممدار قتاراجممل       مشمماريعدراسممة أ.  .6

 بشأن ا. 

ب. وضع أسس داخلية لابك ومتاقبة نوالية ومستو  البتامج والامتيجين لمي الجامعمة ورلع ما ىلمى مجلمس األمنماا        

 إلقتاراا. 

ضمن معاييت وضوابك محددة بنمما ج معتممدة    والتحصيع العلمي لي الجامعةواإلداري ج ييم مستو  األداا األواديمي  .7

 . اريت دورية لمجلس األمنااواستادا  التئذية التاجعة للتطويت ورلع ا لي ج 

التنسيب لمجلس األمناا بأسس  ال بو  وبأالمداد الطلبمة المنموي قبمول م سمنويتا لمي ح مو  التاصصمات ضممن الطاقمات            .8

 اقستيعابية العامة والااصة المعتمدة ل ا من ايئة االتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودج ا واقلتاا  ب ا.

 منل الدرجات العلمية وال اتية والش ادات.  .9

 ىنشاا وتاسي األستا ية. .10

 الجامعة.  بم دار التسو  التي جستولي ااألمناا التوصية لمجلس   .11

مما يعتضل التايس الليل وق يدخع ضمن اختصاص أي  لي الجامعة النظت لي أي موضول يتعلي بالعمع األواديمي .12

 ح ا  التشتيعات النالذة. ألج ة أخت  ولي 

 وضع التعليمات الالامة لتن يذ أح ا  األنظمة  ات العالقة بالعمع األواديمي لي الجامعة.  .13
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 مسييييييييييؤولياو وخييييييييييتحياو ربيييييييييييس الجامعيييييييييية  

 

 الجامعات األردنيةقانون  2018( لسنة 18رقم )( من قانون 13و  12بموجب المادة )

 ويمارس الم ا  والصالحيات التالية:  ،واو آمت الصتف لي ا شؤون الجامعة،تايس مسؤو  أما  مجلس األمناا الن ىدارة ال

ول تمما وجوقيممع الع ممود نيابممة الن مما    جممميع م جمثيممع الجامعممة أممما  الج ممات التسمممية وال اممااية وال يئممات واألشممااص        .1

لممنوحة لل بموجب اذا ال انون والتشتيعات المعمو  ب ا لي الجامعة وبما ق يتعارض مع قانون التعليم للصالحيات ا

  العالي والبحث العلمي.

ح ا  اذا ال انون واألنظممة والتعليممات وال متارات    أل االعلمية والمالية واإلدارية ول تاألواديمية وىدارة شؤون الجامعة  .2

 الصادرة بم تاى أي من ا. 

دالوة مجلس الجامعة ومجلس العمداا ىلمى اقنع ماد ورااسمة اجتماالاج مما واإلشمتاف اللمى جوثيمي ال متارات الصمادرة           .3

 الن ما ومتابعة جن يذاا. 

 رلع ا ىلى مجلس األمناا. ج ديم خطة العمع السنوية للجامعة ىلى مجلس الجامعة لدراست ا و .4

وج ديمممل لل يئممة لممي حمما  الجامعممة الااصممة ألخممذ الموال ممة الليممل ولمجلممس     ىالممداد مشممتول المواانممة السممنوية للجامعممة  .5

  الجامعة لي حا  الجامعة التسمية جم يدتا لتلعل لي الحالتين ىلى مجلس األمناا الماتص.

لي مجاقت التعلميم العمالي   العالمية ليل مؤشتات األداا  االجامعة مبينتج ديم ج اريت سنوية الن أداا الجامعة ىلى مجلس  .6

آللية المعتمدة ل اوالبحث العلمي وخدمة المجتمع واألنشطة األخت ، وأي اقتتاحات يتااا مناسبة لتطويت الجامعة ول ت

 ىلى مجلس األمناا.  الذلك اللى أن ي و  مجلس الجامعة بمناقشتل ورلع 

وى ا اجاما  مثمع امذا ال متار،     جسمتدالي  يمت  أن ما   و لمك لمي الحماقت التمي     ، لمي الجامعمة   اأو جاايتم  ايتم جعليي الدراسة ول .7

 قجاا  ال تار المناسب بشأن ا.  األمناااادت مدة جعليي الدراسة اللى أسبول لعلى التايس التض األمت اللى مجلس 

 . لجامعةورؤساا لتول اوالعمداا التنسيب لمجلس األمناا بتعيين نواب التايس  .8

 المعمو  ب ا لي الجامعة أو أي م ا  ي ل ل ب ا مجلس األمناا.التشتيعات أي صالحيات أخت  ماولة لل بموجب  .9

للتايس ج ويض أي من الصالحيات الماولة ىليل ىلى أي من نوابل أو العمداا أو المديتين لي الجامعة أو رايس لمتل   .10

 الت ويض خطيتا ومحددتا.الجامعة وع لي نطاق اختصاصل اللى أن ي ون 

ياتار التايس أحد نوابل لل يا  بأالمالل وممارسة صالحياجل الند ريابل، ولي حا  شئور منصب التايس ي لف راميس   .11

مجلس األمناا أحمد نمواب المتايس أو أحممد العممداا لمي حما  المد  وجمود ناامب للمتايس لل يما  بأالمالمل ويممارس والمة                

 معة ول تا ألح ا  اذا ال انون.صالحياجل ىلى حين جعيين رايس للجا

يعين نواب التايس ورؤساا ال تول ب تار من مجلس األمناا بناات اللى جنسيب لمدة ثمال  سمنوات قابلمة للتجديمد لممتة       .12

 واحدة، وجنت ي خدمة أّي من م بانت اا مدة جعيينل أو ب بو  است التل أو بولاجل أو بإال اال من منصبل بالطتي ة  اج ا.

 قتارتا يحدد ليل م ا  وصالحيات نوابل ورؤساا ال تول. يصدر التايس .13
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 المرت طيييييييييية بالربيـييييييييييـس م اشييييييييييرمً  وحييييييييييداو الجامعيييييييييية 

 

 ولية اآلثار واألنثتوبولوجيا.                    .1

 دااتة رااسة الجامعة. .2

 دااتة أمانة ست المجالس واللجان. .3

 دااتة الموارد البشتية. .4

 واإلالال .دااتة العالقات العامة  .5

  دااتة ال بو  والتسجيع.  .6

 المدرسة النمو جية. .7

 صندوق اقستثمار لجامعة اليتموك. .8
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 الماليية الشيؤو   الهليياو العلميية و  مسؤولياو وختحياو  ابي  اليربيس لشيؤو     

 

 .2018( لسنة 18الجامعات األردنية رقم )( من قانون ب /12ىلى أح ا  المادة ) ااستنادت

 .الماليةالشؤون ال ليات العلمية وي و  بم ا  نااب التايس لشؤون  :اتوًل

 جتجبك بل الوحدات التالية، وج وض ىليل صالحيات رايس الجامعة لي والة األمور األواديمية المتعل ة ب ا واي:  :اها ًي

 . ولية العلو  .1

 ولية الحجاوي لل ندسة الت نولوجية.  .2

 ولية ج نولوجيا المعلومات واللو  الحاسوب.  .3

 ولية الطب.  .4

 ولية الصيدلة. .5

 متوا الحاسب والمعلومات. .6

 متوا المل ة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع.  .7

 متوا األميت ليصع لت نولوجيا المعلومات.  .8

 دااتة اإلنتاج والصيانة والتدريب.  .9

 .  دااتة العالقات والمشاريع الدولية .10

 دااتة العطااات المتواية.  .11

 الدااتة ال ندسية. .12

 دااتة اللواا .   .13

 الدااتة المالية.  .14

 التمّيا للادمات الم تبية.متوا  .15

 ج وض ىليل صالحيات رايس الجامعة لي أية أمور أخت  ي ل ل ب ا رايس الجامعة. :اهالًث

 يلئي اذا ال تار أية قتارات ساب ة ب ذا الشأن. :ارابًع
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 الطتبية وا تصيام الصيار جيي   لشؤو  لمسؤولياو وختحياو  اب  الربيس 
 

 

 .2018( لسنة 18الجامعات األردنية رقم )( من قانون ب /12ىلى أح ا  المادة ) ااستنادت

 .الطالبية واقجصا  الاارجيلشؤون لأن ي و  بم ا  نااب التايس  :اتوًل

 جتجبك بل الوحدات التالية، وج وض ىليل صالحيات رايس الجامعة لي والة األمور األواديمية المتعل ة ب ا واي: :اها ًي

 ولية اآلداب. .1

 ولية التتبية.  .2

 ولية الشتيعة والدراسات اإلسالمية.  .3

 ولية التتبية التياضية.  .4

 ولية اإلالال . .5

 المادة شؤون الطلبة. .6

 متوا اللئات. .7

 راسات المتأة األردنية. متوا األميتة بسمة لد .8

 دااتة الم تبة. .9

 دااتة األمن الجامعي.  .10

 وتسي سميت شما لتاريخ المس ووات والحاارة اإلسالمية. .11

 وتسي التار.   .12

 . لالقتصاد اإلسالمي وامعالبداهلل وتسي صالل   .13

 وتسي محمود الئو  لدراسات الجايتة العتبية والن وش.  .14

 وتسي المتحو  سميت التلاالي للدراسات األردنية.  .15

 ج وض ىليل صالحيات رايس الجامعة لي أية أمور أخت  ي ل ل ب ا رايس الجامعة. :اهالًث

 اذا ال تار اية قتارات ساب ة ب ذا الشان. ييلئ :ارابًع

  



18 
 

 اإلطاريية الشيؤو   الهلياو اإل سيا ية و مسؤولياو وختحياو  اب  الربيس لشؤو  

 

 .2018( لسنة 18الجامعات األردنية رقم )( من قانون ب /12ىلى أح ا  المادة ) ااستنادت

 اإلدارية.الشؤون ال ليات اإلنسانية و أن ي و  بم ا  نااب التايس لشؤون :اتوًل

 جتجبك بل الوحدات التالية، وج وض ىليل صالحيات رايس الجامعة لي والة األمور المتعل ة ب ا واي:   :اها ًي

 ولية اققتصاد والعلو  اإلدارية.  .1

 ولية ال انون.  .2

 ولية ال نون الجميلة.  .3

 ولية السياحة وال نادق. .4

 والدراسات العليا.المادة البحث العلمي  .5

 .اقالتماد وضمان الجودة متوا .6

 دااتة التقابة اإلدارية والمالية. .7

 دااتة الادمات العامة. .8

 دااتة التنمية والتاطيك.   .9

 متوا الالجئين والنااحين وال جتة ال ستية. .10

 دااتة الشؤون ال انونية. .11

 متابعة جن يذ الاطة اقستتاجيجية. .12

 ج وض ىليل صالحيات رايس الجامعة لي أية أمور أخت  ي ل ل ب ا رايس الجامعة. :اهالًث

 اذا  ال تار أية قتارات ساب ة ب ذا الشأن. ييلئ :ارابًع
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 مسييييييييييييييييييييييييييييييييييؤولياو مجلييييييييييييييييييييييييييييييييييس الهلييييييييييييييييييييييييييييييييييية  
 

 

 .2018( لسنة 18رقم ) الجامعات األردنية( من قانون ج/19بموجب المادة )

 يتولى مجلس ال لية الصالحيات والم ا  التلية: 

 اقتتاح خطك الدراسة لي ال لية وشتوط منل الدرجات العلمية والش ادات لي ا.  .1

 ىقتار المنااج الدراسية التي ج تتح ا مجالس ال ليات واألقسا .  .2

 التنسيي مع المادة الدراسات العليا لي جعيين المشتلين اللى التسااع العلمية، وجش يع لجان المناقشة.  .3

جنظيم ىجتااات اقمتحان لمي ال ليمة، واإلشمتاف اللي ما، ومناقشمة نتااج ما المواردة ممن األقسما  الماتصمة، واجاما  ال متار              .4

 المناسب بشأن ا. 

 ت العلمية والش ادات.  التنسيب ىلى مجلس العمداا بمنل الدرجا .5

 اإلشتاف اللى جنظيم البحث العلمي لي ال لية وجشجيعل بالتنسيي مع المادجي البحث العلمي والدراسات العليا.  .6

 التوصية لي األمور المتعل ة ب يئة التدريس لي ال لية وريتام من ال اامين بأالما  التدريس لي ا، من جعيين وجتقية ون مع  .7

ومممنل ىقجممااات الدراسممية، وقبممو  اقسممت الة، وريممت  لممك مممن األمممور الجامعيممة بموجممب أح مما    وانتممداب وىالممارة وىي مماد،

 األنظمة والتعليمات المعمو  ب ا.

 ىالداد مشتول المواانة السنوية لل لية. .8

 النظت لي المسااع التي يحيل ا العميد.  .9
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 مسييييييييييييييييييييييييييييييييييؤولياو طميييييييييييييييييييييييييييييييييييد الهلييييييييييييييييييييييييييييييييييية  
 

 

 .2018( لسنة 18رقم ) األردنيةات جامعال( من قانون ب/17بموجب المادة )

األواديميمة واإلداريمة والماليمة لل ليمة وأممور البحمث العلممي لي ما، ويتمولى          شمؤون  الىدارة الن  ي ون الميد ال لية مسؤوق

ي الجامعة والعمداا وي د  ج تيتتا ىلى التاس لي ن اية وع الا  دراسي أو الند المب المتايس   جن يذ قتارات مجلس ال لية ومجلس

 اا وليتل وأنشطت ا الماتل ة.الن أد

 

 

 مسييييييييييييييييييؤولياو مجلييييييييييييييييييس القسييييييييييييييييييم األكيييييييييييييييييياطيمي   

 

 .2018( لسنة 18رقم ) الجامعات األردنية( من قانون ب/20موجب المادة )ب

 المسؤوليات التالية: مجلس ال سم الم ا  والصالحيات ويتولى 

 ج ديم اققتتاحات ىلى مجلس ال لية حو  الاطك الدراسية لي ال سم. .1

 اقتتاح المنااج الدراسية للمواد لي ال سم.  .2

جشجيع أنشطة البحث العلمي لي ال سم، واإلاالل اللى مشتوالات البحث العلمي، وج ديم التوصميات الالاممة سمواا     .3

 أوان  ألرتاض الدالم أ  النشت أ  المشاروة لي المؤجمتات والندوات العلمية.

 . ج ديم اققتتاحات حو  جوايع الدروس والمحاضتات .4

النظممت لممي البممات التعيممين والتتقيممة والن ممع مممن لئممة ىلممى لئممة أاللممى والتثبيمم  والن ممع واإلالممارة واقنتممداب واإلجممااة    .5

واقست الة، وىصدار جوصيات بشأن ا ول تا للتشتيعات النالذة، اللى أن ق يشتتك الاو ال يئمة التدريسمية لمي النظمت     

 س ا، أو من رجبة أاللى من ا.لي أي من األمور أالاله ىق ى ا وان من التجبة ن 

 ىالداد مشتول الت تيت السنوي لل سم. .6

 اقتتاح أي موضوالات جاد  مصلحة ال سم وال لية والجامعة.   .7

 دراسة أية موضوالات يحيل ا ىليل العميد أو يعتض ا الليل رايس ال سم.  .8
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 خيييييييييييييييييييييييييييييييييتحياو مجليييييييييييييييييييييييييييييييييس المركييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 

 

 2003( لسنة 92جامعة اليتموك رقم )( من نظا  المتاوا العلمية لي 6بموجب المادة )

  انون.اليمارس مجلس المتوا الصالحيات التي يمارس ا مجلس ال لية ومجلس ال سم المنصوص اللي ا لي  

 

 خيييييييييييييييييييتحياو ومسيييييييييييييييييييؤولياو ميييييييييييييييييييدير المركييييييييييييييييييي  
 
 

 .2003( لسنة 92( من نظا  المتاوا العلمية لي جامعة اليتموك رقم )8بموجب المادة )

 يتولى المديت الصالحيات والمسؤوليات التالية: 

 جن يذ قتارات مجلس المتوا.  .أ

 جن يذ بتامج البحث والدراسة والمحاضتات والدورات التي ي تاا مجلس المتوا.  .ب

ىدارة شؤون المتوا اإلدارية والمالية لي حدود أح ا  التشتيعات المعمو  ب ا لي الجامعة وبموجمب جعليممات خاصمة     .ج

 مجلس. يصدراا ال

 ىالداد مشتول المواانة السنوية للمتوا وج ديم ا ىلى مجلس المتوا لمناقشت ا.  .د

نجاااجمل وأيمة اقتتاحمات يمت  لي ما      ىج ديم ج تيت لي ن اية وع سنة جامعية ىلى التايس الن أالما  المتوما ونشماااجل و   .ه

 مصلحة المتوا. 

 . ذه الئايةولي جعليمات جصدر ل أي مسؤوليات أو صالحيات أخت  ج وض ىليل  .و
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 خييتحياو ومسييؤولياو طميييد ال حيي  العلمييي والدراسيياو العليييا    
 

 

 يتولى الميد البحث العلمي والدراسات العليا لي الجامعة الصالحيات والمسؤوليات التالية: 

 : في مجام ال ح  العلمي اتوًل

 2003( لسنة 119( من نظا  البحث العلمي لي جامعة اليتموك رقم )5بموجب المادة )

 جنظيم شؤون البحث العلمي لي الجامعة وجنسي ل ودالمل وجشجيعل.  .أ

 ىالداد مشتول المياانية السنوية للبحث العلمي.  .ب

 جن يذ سياسة الجامعة المتعل ة بدالم البحو  العلمية ونشتاا.  .ج

 جمع المعلومات الن البحو  العلمية لي الجامعة وخارج ا.  .د

 أية أمور أخت  جتعلي بالبحث العلمي.  .ه

 

 خيييييييييييتحياو ومسيييييييييييؤولياو مجليييييييييييس ال حييييييييييي  العلميييييييييييي 

 

 : 2003( لسنة 119( من نظا  البحث العلمي لي جامعة اليتموك رقم )6بموجب المادة )

 ة: يتولى مجلس البحث العلمي الصالحيات والمسؤوليات التالي

 اقتتاح السياسة العامة للبحث العلمي لي الجامعة ووسااع جن يذاا.  .أ

 وضع مشتول خطة البحث العلمي.  .ب

 ىالداد مشاريع التعليمات الالامة لتنظيم شؤون البحث العملي وجشجيعل وجنسي ل ودالمل ومتابعتل وج ييمل ونشته.  .ج

الشممتوط الالامممة لح مم  ح مموق الجامعممة والبمماحثين لممي البحممو  العلميممة التممي ججممتي لممي الجامعممة أو   ووضممع األسممس  .د

 بمشاروت ا أو بنتااج اذه البحو . 

 مناقشة ماصصات البحث العلمي إلدراج ا بمواانة الجامعة.  .ه

 ج ديم الدالم لنشت المؤل ات ال يمة.  .و

 أية أمور أخت  جتعلي بتشجيع البحث العلمي.  .ا

 

 : في مجام الدراساو العليا اها ًي

 2003( لسنة 94رقم )وجعديالجل لي جامعة اليتموك  الدراسات العليا( من نظا  7بموجب المادة )

 يتولى الميد البحث العلمي والدراسات العليا لي الجامعة الصالحيات والمسؤوليات التالية: 

 دة البحث العلمي والدراسات العليا.ىدارة الما .أ

 . وجنسي  ا مع المداا ال ليات ومديتي المعااد أو المتاوا الدراسات العلياجنظيم شؤون  .ب

 متابعة جطبيي األنظمة والتعليمات المتعل ة بالدراسات العليا.  .ج

 والدراسات العليا ونشاااج ا.ج ديم ج تيت ىلى مجلس الجامعة لي ن اية وع سنة جامعية الن شؤون البحث العلمي  .د
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 خييييييييييتحياو ومسييييييييييؤولياو مجلييييييييييس الدراسيييييييييياو العليييييييييييا 
 
 

 : 1977( لسنة 5( من نظا  الدراسات العليا لي جامعة اليتموك وجعديالجل رقم )6بموجب المادة )

 جناط بمجلس الدراسات العليا لي الجامعة الصالحيات والمسؤوليات التالية: 

اللى جوصية من مجلس ال لية واقتتاح من مجلمس   دراسات الليا جديدة بنااتبتامج التنسيب ىلى مجلس الجامعة بإنشاا  .1

 . ال سم

بنماا اللمى جوصمية ممن مجلمس ال ليمة        قسمم التنسيب ىلى مجلس الجامعة بعدد البة الدراسات العليا الذين ي بلون لي وع  .2

 . ال سمواقتتاح من مجلس 

 اقتار قواام ال بو  لي بتامج الدراسات العليا.  .3

 نل لطلبة الدراسات العليا. ىالداد مشاريع التعليمات الااصة بتنظيم شؤون الدراسات العليا بما لي  لك ما يتعلي بالم .4

 ىالداد مشتول المواانة السنوية للدراسات العليا.  .5
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مهام الوحدات اإلدارية في 

 الجامعة ومسؤولياتها
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 طميييييييييييييييييييييييييييييييييييييياطم شييييييييييييييييييييييييييييييييييييييؤو  الطل يييييييييييييييييييييييييييييييييييييية
 

 

ج ديم التالاية المناسمبة لطلبمة الجامعمة ضممن المحميك الجمامعي لمي مجما  الامدمات الطالبيمة، واألنشمطة الث اليمة              جتولى

  وال نية والتياضية، بالتعاون مع الج ات األخت  داخع الجامعة وخارج ا، ومن خال  الدواات األربع الموجودة لي ا واي: 

 دااتة الادمات الطالبية.  -1

 دااتة النشاط الث الي وال ني.   -2

 دااتة النشاط التياضي.   -3

 دااتة التالاية الطالبية.   -4
 

 طابيييييييييييييييييييييييييييييييييييرم الصيييييييييييييييييييييييييييييييييييدماو الطتبيييييييييييييييييييييييييييييييييييية  

 

 المممة الربيسية: 

 لطلبة الجامعة، وجوليت الس ن المناسب للطالبات.  المساالدات والتالاية الصحيةجأمين 

 

 المما  التفصيلية: 

 جأمين التالاية الصحية للطلبة لي الجامعة.  .1

 جوليت المساالدات المالية للطلبة الن اتيي ال توض والمنل، وبتنامج جشئيع الطلبة.  .2

ىصممدار ال ويممات، وشمم ادات حسممن السمملوك، وشمم ادات ج مماليف الدراسممة، واقشممتتاك لممي صممناديي البتيممد للطلبممة،             .3

 للطلبة ريت األردنيين.  ةوالمساالدة لي ججديد اإلقام

المشاروة لي األنشطة المتعل ة بتوالية وجوجيل الطلبة المستجدين، وىالداد وتاب دليمع الطالمب ىضمالة ىلمى المنشمورات       .4

 والمطويات اإلرشادية، وجعتيف الطلبة بمتالي الجامعة والمسؤولين لي ا. 

 ج ديم معلومات رقمية الن سوق العمع واحتياجاجل.  .5

 المناسب لطالبات الجامعة وىدارجل، واإلشتاف الليل. جأمين الس ن  .6

 أية م ا  أخت   ات الالقة بطبيعة المع الدااتة.  .7
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 طابييييييييييييييييييييييييرم النشييييييييييييييييييييييييا  الثقييييييييييييييييييييييييافي والفنييييييييييييييييييييييييي

 

 المممة الربيسية: 

المتعل مة باجحماد البمة     اقنتاابمات وال نية لطلبة الجامعة، واإلشتاف اللي ما، وىدارة   واقجتمااليةجنظيم األنشطة الث الية 

 الجامعة واألندية والجمعيات الطالبية. 

 

 المما  التفصيلية: 

 وال نية للطلبة داخع الجامعة وخارج ا.  واقجتمااليةجنظيم األنشطة الث الية  .1

وقين لممي اممذه النشممااات والممتاربين لي مما، وجممأمين اللممواا  التممي  اإلشممتاف اللممى جشمم يع ال ممتق ال نيممة مممن الطلبممة المت مم  .2

 جتطلب ا أنشطت ا. 

 اإلشتاف اللى جنظيم التحالت الداخلية والاارجية لطلبة الجامعة.  .3

امعمة وخارج ما، وىحيماا المناسمبات الدينيمة      جثيمة داخمع ال  اىقامة المعارض والح مالت والنشمااات الث اليمة وال نيمة والتت     .4

 والوانية وال ومية. 

البليمماردو(، وجنظمميم البطمموقت الااصممة ب مما داخممع  واإلشممتاف اللممى األنشممطة التتويحيممة )الشممطتنج، البولنمم ، التممنس،   .5

 الجامعة وخارج ا. 

تس يالت والادمات اإلداريمة التمي   اإلشتاف اللى انتاابات ىجحاد البة الجامعة واألندية والجمعيات الطالبية، وج ديم ال .6

 جتطلب ا أنشطت ا لامان جح يي أادال ا. 

 اإلشتاف اللى ىصدار جتيدة البة اليتموك.  .7

اإلشممتاف اللممى ال االممات الماصصممة لفنشممطة ال نيممة والتتويحيممة مثممع متسممم ال ممن التشمم يلي، والامماف، والموسممي ى،   .8

 األنشطة. والمستح، وال ورا ، وال ل لور وجدريب الطلبة اللى اذه 

 التئطية اإلالالمية للنشااات الطالبية داخع الجامعة وخارج ا.  .9

 اإلشتاف اللى ىالداد ال تاب السنوي وىصداره.    .10

 جنظيم ح ع جاتيج الطلبة.   .11

 المساامة لي ج ديم الادمات والتس يالت لنادي ختيجي الجامعة.   .12

 أية م ا  أخت   ات الالقة بطبيعة المع الدااتة.   .13
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 طابييييييييييييييييييييييييييييييييييييرم النشييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  الريالييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
 

 

 المممة الربيسية: 

 جنظيم النشااات التياضية والتدريبية والتطوالية للطلبة واإلشتاف اللى المتالي المتعل ة ب ا. 

 

 المما  التفصيلية: 

وضممع الاطممة العامممة للنشمماط التياضممي والمعسمم تات الطالبيممة وبتنممامج الجوالممة وبممتامج جمماااة سمممو ولممي الع ممد            .1

 واإلشتاف اللى جن يذاا. 

جنظمميم البطمموقت والمسمماب ات والل ممااات التياضممية الوديممة والتسمممية التممي ج يم مما الجامعممة لطلبت مما والعمماملين لي مما،          .2

 والمجتمع المحلي. 

التنسيي مع الج ات التياضية األخت  خارج الجامعة من أجع المشماروة لمي البطموقت، والمسماب ات التياضمية التمي        .3

 ج ا  داخع الجامعة وخارج ا. 

 ة المعس تات الطالبية اللى ىختالف أنواال ا وجنظيم ا. ىقام .4

 جن يذ متطلبات بتامج ومنااج الجوالة وجاااة سمو ولي الع د الااصة بطلبة جامعة اليتموك.  .5

 جنظيم لتق المع جطوالي ولتق اوارئ داخع الجامعة جتولى ج ديم الادمات داخع الجامعة وخارج ا.  .6

وضع خطك التدريب التياضي لل تق التياضية لي الجامعة والمدربين والمشتلين التياضيين لي الدااتة، واإلشمتاف   .7

 ح يم التياضي للمجتمع المحلي. اللى بتامج التدريب التياضي وال د الدورات التدريبية التياضية ودورات الت

بالمباريمات   واشمتتاو م بالتمدريب التياضمي،    انتظمام م متابعة الطلبة الم بولين اللى نظما  الت موق التياضمي ممن حيمث       .8

 والبطوقت التياضية. 

 . باستمتاراإلشتاف اللى المتالي التياضية والمالالب والصاقت التابعة للعمادة، وجأمين جااايت ا  .9

 جات أنشطة الدااتة، ومتابعة جأمين ا. جحديد احتيا .10

 أية م ا  أخت   ات الالقة بطبيعة المع الدااتة.  .11
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 طابـيييييييييييييييييييييييييييييييييـرم الرطاييييييييييييييييييييييييييييييييييـة الطتبيـيييييييييييييييييييييييييييييييييـة  
 

 

مممن الجامعممة اللممى جطممويت األداا الاممدمي والممو ي ي واإلبممداالي لطلبت مما، لتتممولى الممدااتة رالايممة    اأنشممئ  الممدااتة حتصتمم

، اواجتمااليتمم االطلبممة الوالممدين ومسمماالدج م اللممى اقنممدماج لممي الحيمماة الجامعيممة، وجمموليت البيئممة الجامعيممة الجا بممة ل ممم أواديميتمم           

 واست طاب الطلبة العتب واألجانب.

اممدمات اإلرشممادية ال تديممة والجمااليممة للطلبممة لممي المجمماقت الدراسممية واقجتمااليممة والتتبويممة     وجتممولى الممدااتة ج ممديم ال 

واألستية والن سية والم نيمة ممن خمال  وسمااع مدروسمة، ممع الحمتص اللمى المحالظمة اللمى خصوصمية قامايا الطلبمة ومتابعمة               

جديممداا، وممما جاممطلع بم مما  متابعممة الطلبممة    مشمم الج م وحل مما واسممت ما  ىجممتااات الحصممو  اللممى اإلقامممة للطلبممة الوالممدين وج    

الاممتيجين والتواصممع مع ممم وجاويممد المؤسسممات العامممة والااصممة بأسممماا م والتاصصممات التممي جطلب مما، وجمموليت قاالممدة بيانممات  

 متطورة الن الاتيجين وسوق العمع األردنية والعتبية.

لتالاية الطلبة المعوقين ب دف مساالدج م لي ىجتااات ال بو  والتسجيع والدراسة و لك بت ليف  اواستحدث  الدااتة قسمت

لتيي من الطلبة لمساالدج م لي التن ع داخع الحت  الجامعي وجنظيم األنشطة الث اليمة والتياضمية وال نيمة إلدمماج م لمي المجتممع       

 ت م داخع حت  الجامعة.الطالبي، ومتابعة جن يذ اإلنشااات الااصة ب م لتس يع حتو

 وجام الدااتة أربعة أقسا  اي: رالاية الطلبة الوالدين، وشؤون الاتيجين، واإلرشاد الن سي، ورالاية الطلبة المعوقين.
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 مركيييييييييييييييييييييييييييييييي  الحاسيييييييييييييييييييييييييييييييي  والمعلوميييييييييييييييييييييييييييييييياو  

 
 

 مما  مرك  الحاس  والمعلوماو

 .2005( لسنة 28اليتموك رقم )( من جعليمات متوا الحاسب والمعلومات لي جامعة 3بموجب المادة )

 يتولى المتوا الم مات التالية: 

ج ممديم الاممدمات الااصممة بإدخمما  الحاسممب اقل تتونممي لممي األمممور اإلداريممة والماليممة بالجامعممة، ولممي قبممو  الطلبممة             .أ

 وجسجيل م ولي الم تبة ولي أية أنشطة أخت  يم ن جحويل ا ىلى أنظمة معلومات. 

 . وخارج ارتاض البحث العلمي لي الجامعة ج ديم الادمات الالامة أل .ب

ل تتونيمة للمؤسسمات العاممة والااصمة ممن خمال  متوما        ج ديم اقستشارات والادمات الااصة باسمتادا  الحاسمبات اإل   .ج

وخدمممة المجتمممع، وجنظمميم اممذه الاممدمات وىدارج مما وجن يممذاا ومتابعت مما م ابممع أجممور     المل ممة رانيمما للدراسممات األردنيممة 

 يحدداا التايس بتنسيب من المجلس اللى أن ق يتعارض  لك مع أالما  المتوا ال نية. 

وخدممة   المل ة رانيا للدراسات األردنيةمتوا ال د دورات جدريبية لي مجاقت اللو  الحاسب اقل تتوني بالتعاون مع  .د

 المجتمع. 

المشمماروة لممي دراسممة وجنسمميي األمممور المتعل ممة بالحاسممبات اقل تتونيممة اللممى مسممتو  الجامعممة بممما لممي  لممك األج مماة     .ه

 واللواا  والبتامج الماتل ة والمع التوصيات المناسبة ب ذا الشأن. 

 ىالداد مشتول المواانة السنوية للمتوا وج ديم ا ىلى مجلس المتوا لمناقشت ا.  .و

وع سنة جامعية ىلمى المتايس المن أالمما  المتوما وأنشمطتل وىنجااجمل وأي اقتتاحمات يمت  لي ما            ج ديم ج تيت لي ن اية .ا

 مصلحة المتوا. 

 ال يا  بأية م مات أخت  بت ليف من التايس. .ح
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 ا طتميييييييييييييييييييييياط ولييييييييييييييييييييييما  الجييييييييييييييييييييييوطم مركيييييييييييييييييييييي  

 
 

 ا طتماط ولما  الجوطممما  مرك  

 .2017لسنة ( 4)رقم  الجودةاقالتماد وضمان متوا  ( من جعليمات5)بموجب المادة 

 التالية:  الصالحيات مجلس المتوايتولى 

 مناقشة مشتول المواانة السنوية ورلع ا ىلى التايس.  .أ

دراسة احتياجات المتوا من أالااا ايئة التدريس والباحثين وال نيين ومساالدي البحث جعيينتا أو انتدابتا وليتا أو جاايتا  .ب

 واااتين.ومحاضتين ريت مت ترين 

 جحديد الماصصات المالية والدالم المالي للبحو  والدراسات.   .ج

ىقممتار بممتامج البحممث والدراسممات والمحاضممتات والممورش والنممدوات والمممؤجمتات والممدورات واألنشممطة  ات الصمملة       .د

 بتح يي أاداف المتوا وم امل. 

 أية أمور أخت   ات صلة بأاداف المتوا يعتض ا رايس المجلس.  .ه

 

ممديت المسمؤوليات   اليتمولى  جعليممات متوما اقالتمماد وضممان الجمودة        2017 لسمنة ( 4) رقمم  جعليممات  ممن ( 7) الممادة  بموجب

 والصالحيات اآلجية: 

 ىالداد مشتول المواانة السنوية للمتوا والتضل اللى المجلس. -أ

 ىالداد خطك المع المتوا وج ديم ا ىلى المجلس.  -ب

 ج ديم ج تيت سنوي الن أالما  المتوا ونشاااجل.  -ج

 امعة وخارج ا لتس يع المع المتوا. قت الالامة داخع الجصاال يا  باقج -د

 ج ديم اققتتاحات التي يتااا مناسبة لتطويت المع المتوا.  -ه

 جن يذ قتارات المجلس ول تا ل انون الجامعة وأنظمت ا وجعليماج ا.  -و

 ىدارة شؤون المتوا لي حدود التشتيعات المعمو  ب ا لي الجامعة.  -ا

 ل ل ب ا.أية مسؤوليات وصالحيات ي وضل ب ا المجلس أو ي  -ح
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 مركييييي  الملهييييية را ييييييا للدراسييييياو األرط يييييية ولدمييييية المجتميييييط
 
 

 ختحياو مجلس مرك  الملهة را يا للدراساو األرط ية ولدمة المجتمط

( لسمنة  11( من جعليمات متوا المل مة رانيما للدراسمات األردنيمة وخدممة المجتممع لمي جامعمة اليتمموك رقمم )          8بموجب المادة )

2006. 

 يتولى المجلس الصالحيات التالية: 

 ىقتار خطة المع المتوا.  .أ

 التنسيب بإقتار الع ود واإلج اقيات التي يع داا المتوا مع الج ات المست يدة.  .ب

 مناقشة مشتول مواانة المتوا ورلع ا ىلى التايس إلقتاراا حسب األصو .  .ج

 . للمتوا أو أية ج اريت يعتض ا المديت ورلع ا ىلى التايسمناقشة الت تيت السنوي  .د

 لتايس جتعلي بدالم المع المتوا والن وض بمستواه. ىلى اج ديم أية اقتتاحات وجوصيات  .ه

 .المجلسأية أمور أخت  يعتض ا رايس  .و

 

 مما  مدير مرك  الملهة را يا للدراساو األرط ية ولدمة المجتمط

( لسمنة  11( من جعليمات متوا المل ة رانيا للدراسات األردنية وخدممة المجتممع لمي جامعمة اليتمموك رقمم )      13بموجب المادة )

2006. 

الممتايس وي ممو  بصممورة خاصممة  يمممارس مممديت المتومما الصممالحيات الماولممة ىليممل بموجممب اممذه التعليمممات أو الم وضممة ىليممل مممن 

 بالم ا  التالية: 

 ىدارة شؤون المتوا واإلشتاف المباشت اللى جن يذ خطتل.  .أ

 جمثيع المتوا لد  الج ات  ات العالقة بعملل.  .ب

 ىالداد مشتول مواانة المتوا وج ديمل ىلى المجلس لمناقشتل.  .ج

  ىالداد مسودات الع ود واقج اقيات بين المتوا والج ات المست يدة. .د

 ىصدار نشتات الن المتوا وأادالل ونشاااجل. .ه

 العلمية المتوالتة لي الجامعة وخارج ا ال ادرة اللى ج ديم الادمات للج ات المست يدة.  بال  اااتىالداد قواام  .و

التنسمميب ىلممى الممتايس بت ليممف أشممااص لل يمما  بالدراسممات واقستشممارات والدراسممات ال نيممة والاممدمات الالامممة لعمممع     .ا

 المتوا. 

 أية ج اريت أخت  ي تاي ا المع المتوا. و ،ج ديم ج تيت سنوي ىلى المجلس الن أالما  المتوا لي ن اية وع الا  .ح

 أية أالما  أخت  ي ل ل ب ا التايس.  .ط
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 ومسييييييؤولياو مييييييدير الييييييدابرم اإلطارييييييية     ومميييييياخييييييتحياو 

 

ق ج تصت و ي ة الممديت اللمى التاطميك والتنظميم والتوجيمل والتقابمة لحسمب، بمع جتعمدااا لي مون مسمؤوقت المن التطمويت              

 التنظيمي واجاا  ال تارات المبنية اللى التنبؤ واست تاا المست بع. 

 وجتمثع لي الو ااف واألنشطة التالية: 

التاطيك: جتمثع الو ي ة التاطيطية للمديت لي جحديد مجموالة األاداف والعمع اللى جح ي  ا من خال  ال ي ع التنظيممي   .1

ومساالدة العاملين لي الوحدة التنظيمية إلنجاا أالمال م قجاا  ال متار المناسمب لمي المدااتة/ الوحمدة التنظيميمة جماا ممن         

 ي ع ومساالدة العاملين لي الدااتة/ الوحدة التنظيمية إلنجاا أالمال م قجاا  ال تار المناسب وق يتم  لك ىّق ممن خمال    ال

 التاطيك السليم.

التنظيم: واو نشاط  اني، ي و  اللى ل م ح ااي الواقع المذي يعممع بمل الممديت، وجشمايص العواممع الممؤثتة ليمل ووضمع           .2

ما جاا لي الاطة، واذه التتجيبات جامن أن يعممع جميمع األلمتاد المشماروين لمي جن يمذ الاطمل         التتجيبات الالامة لتن يذ

 ضمن ىاار مت امع، بحيث جنت ي جميع الج ود ىلى جح يي األاداف المحددة لي الاطة.  

ن بالتن يمذ، بالمعماييت   التوجيل والتنسيي: قيادة العمع أثناا التن يذ، وجدخلل لي سيت العمع للتعتف اللى ممد  التماا  ال ماامي    .3

ومعممدقت اإلداا المتجبطممل بالتن يممذ، والليممل اقاتممما  بالتنسمميي الممداام بممين ج ممود العمماملين وجمموجي  م لاللتمماا  بممال تارات   

 والتعليمات المحددة، وجباد  المعلومات ليما بين م.

 لجامعة. التقابة: واي و ي ة ي و  ب ا المديت ب دف التأود من أن النتااج جطابي أاداف ا .4

التح يا: المديت ال ّعا  او المذي يمت  م حاجمات ورربمات ودوالمع العماملين معمل، ومسمؤوليتل األساسمية ج مون المتبك بمين              .5

حاجات العامع وررباجل، واختيار األسلوب المناسب للتح يا والحالا قد ي ون ماديات أو معنويات حتى يتم دلع العاممع لبمذ    

 ج د وبيت. 

التممي يمارسمم ا المممديت اممو أنممل مصممدر رامميس للمعلومممات، وناشممت ل مما بممين المتؤوسممين  مصممدر المعلومممات: مممن األدوار  .6

وريتام. واللى المديت الذي ياع لن سل واللى مستو  ىدارجل نظامات لعاقت للمعلومات وجاويد العاملين ب ا لمعتلة العمع 

 الذي يجب جأديتل. 

اللمى نواليمة وجمودة ال متارات التمي جمم اجاا اما وممد          اجاا  ال تار: ىن درجة نجاح أو لشمع أي وحمدة جنظيميمة جتوقمف      .7

مالامت ا للموقف. ويم ن ال و  أن جوات المع أي مديت او اجاما  ال متارات، ول من أاميمة امذه ال متارات جاتلمف ول مات         

لطبيعة المش الت التي جتطلب اجاا  قتارات بشأن ا حيث يوجد بعض المش الت البسميطة التمي ق جحتماج لمج مود وبيمت      

حل ا ويتم جصنيف ال تارات التي يتاذاا المديت ىلى قتارات روجينية وقمتارات مبتمجمة، وق بمد ممن االتمماد الممديت       لي 

اللى معلومات صحيحة ووالية قجاا  ال تار المناسب بحيمث ق جتعمارض ممع األنظممة والتعليممات وال متارات المعممو         

 ب ا. 

 ا للعاملين لي وحدجل التنظيمية.ج ييم أداا العاملين: ي و  المديت بت ييم األدا .8
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 طابيييييييييييييييييييييييييييييييييييييرم رباسييييييييييييييييييييييييييييييييييييية الجامعييييييييييييييييييييييييييييييييييييية  
 

 

  المممة الربيسية: 

المعلومات الالامة لصناالة ال تارات ومتابعة جن يذاا، والمساامة  واست ما ىدارة متاسالت رااسة الجامعة وجوثي  ا، 

وبممتامج العمممع وجعميم مما، وجنظمميم المعممامالت     اقج اقيمماتالث اليممة واألواديميممة وبممتامج العمممع، وجوثيممي     اقج اقيمماتلممي ىالممداد  

 رايس الجامعة. متاجعي  است با والمتاسالت المتعل ة بتتقيات أالااا ايئة التدريس لي الجامعة، وجنظيم 

 

 المما  التفصيلية: 

 معالجة البتيد التايسي لتااسة الجامعة.  .1

 ىدارة متاسالت رااسة الجامعة وىالداد ال تب الصادرة الن ا.  .2

 متابعة ىنجاا المعامالت التسمية لتااسة الجامعة.  .3

 المساامة لي ىالداد ل تس موحد لمل ات الجامعة ومتابعة جحديثل.  .4

جتجمة ال وانين واألنظمة والتعليمات وال تارات والمنشورات والت اريت وال تب والتعاميم وأية مواد أخت  ي ل ة ب ا  .5

 الم تب. 

 ح   الوثااي والت اريت والسجالت والمتاسالت التسمية العادية والم تومة.  .6

 الما  أمانة ست المجالس التي ي تراا رايس الجامعة. ال يا  بأ .7

 متاجعي وضيوف رايس الجامعة وجس يع شؤون م ومتابعت ا.  است با  .8

 جنظيم موااليد رايس الجامعة.  .9

الث الية وبتامج العمع التن يذية بين األردن من ناحية والدو  العتبية واألجنبية من  اقج اقياتالمساامة لي ىالداد  .10

 . ناحية أخت 

 المساامة لي ىالداد اقج اقيات الث الية وبتامج التعاون العلمي بين الجامعة والجامعات والمؤسسات العلمية، وجوثي  ا.  .11

 والل ااات والمؤجمتات التي جع د لي الجامعة.  اقجتماالاتالمساامة لي جنظيم بعض  .12

 ي الجامعة. جنظيم المعامالت والمتاسالت المتعل ة بتتقيات أالااا ايئة التدريس ل .13

متابعة اإلجتااات وجج يا المعلومات المتعل ة باجصاقت رايس الجامعة بالمجالس واللجان والمؤجمتات  .14

 الوانية واإلقليمية والدولية.  واقجتماالات

   أية م ا  أخت   ات الالقة بطبيعة المع الم تب. .15
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 طابيييييييييييييييييييييييييييييييييييرم التنميييييييييييييييييييييييييييييييييييية والتصطيييييييييييييييييييييييييييييييييييي   
 

 

  المممة الربيسية: 

البممتامج وخطممك التطممويت اإلداري لممي الجامعممة، وجمموليت البيانممات    اقتممتاحالاطممة اقسممتتاجيجية للجامعممة ومتابعممة جن يممذ 

 والمعلومات ل عاليات الجامعة وجحليل ا وىالداد الدراسات والت اريت ال ادلة لتطويتاا. 

 

 المما  التفصيلية: 

 المشاروة لي ىالداد مشاريع الاطك المست بلية للجامعة، ومتابعت ا.  .1

الجامعة وجصمني  ا وجبويب ما وجحليل ما وج ويم ما وىصمداراا لمي نشمتات ىحصمااية          ألنشطةجمع المعلومات اإلحصااية  .2

 دورية ووتاس ىحصااي سنوي شامع. 

 ىالداد الت تيت السنوي للجامعة.  .3

 التعديالت الالامة الليل.  واقتتاحووحداج ا الماتل ة وجحديثل دراسة ال ي ع التنظيمي للجامعة  .4

 وضع مشتول وصف الم ا  التايسية لوحدات الجامعة. .5

 تول وصف الو ااف اإلدارية وال نية لي الجامعة وجصني  ا. شوضع م .6

 ت الالامة اللي ا. التعديال واقتتاحالمشاروة بدراسة األنظمة والتعليمات وال تارات التنظيمية النالذة لي الجامعة،  .7

 المشاروة لي ىالداد مشتول مواانة الجامعة وجدو  التش يالت لي ضوا حاجة الجامعة من الو ااف.  .8

اقتمتاح البممتامج التدريبيممة للمممو  ين اإلداريمين وال نيممين والمشمماروة لممي وضممع محتمو  اممذه البممتامج ولممي احتياجمماج م     .9

 ال علية. 

يممة لممي الجامعممة لئممتض جبسمميط ا، وجطممويت وجحممديث النممما ج المسممتعملة      دراسممة أسمماليب العمممع واإلجممتااات اإلدار   .10

 بنشاااج ا الماتل ة. 

ج ديم اققتتاحات لوضع نظما  حمديث للمعلوممات لمي الجامعمة وجطمويته، و لمك للمسماالدة لمي اجاما  ال متارات ب  مااة              .11

 ولااللية. 

 يمية وجحليل ا. المشاروة بدراسة المواقف المالية المتعل ة بالجامعة ووحداج ا التنظ .12

 المشاروة بدراسة وجحليع ج ل ة التعليم والبحث العلمي، واألنشطة والادمات الماتل ة التي ج دم ا الجامعة.  .13

 المشاروة بدراسة أنشطة الجامعة لي مجاقت التدريس والبحث العلمي والتوسع األواديمي، والعبا الدراسي.  .14

 والنما ج اإلحصااية  ات العالقة بعمع الدااتة والتي جتد ىلى الجامعة وىالادج ا ىلى مصادراا.  اناتيجعبئة اإلستب .15

الحصو  اللمى المعلوممات واإلحصماايات ممن مصمادراا داخمع األردن وخارجمل واإلحصماايات التتبويمة، والسم انية،            .16

 ت، وجوثي  ا للتجول ىلي ا. ، والت اريت السنوية من ماتلف الواارات والمؤسساواقجتماالية، واققتصادية

 ج شيف المعلومات الواردة لي النشتات والدوريات والدراسات  ات العالقة بعمع الدااتة وجاليص ا.  .17

 ال يا  بأية م ا  أخت   ات الالقة بطبيعة المع الدااتة.  .18
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 الق ييييييييييييييييييييييييييييييييوم والتسييييييييييييييييييييييييييييييييجيلطابييييييييييييييييييييييييييييييييرم  
 

 

 المممة الربيسية: 

جن يممذ ىجممتااات قبممو  الطلبممة وجسممجيل م وانت ممال م، وىالممداد الجممداو  المتعل ممة بدراسممت م وامتحانمماج م ومتابعممة سمميتام      

 األواديمي، وىجتااات منل الش ادات للاتيجين، و لك بالتنسيي والتعاون مع الج ات المعنية داخع الجامعة وخارج ا. 

 

 المما  التفصيلية: 

 لبة المستجدين. است ما  ىجتااات قبو  الط .1

 است با  البات اقنت ا  لي وع لصع دراسي وجحويل ا للجان الماتصة للب  لي ا.  .2

 ىالداد الجدو  الدراسي لجميع المساقات والشعب المطتوحة لي الجامعة ل ع لصع دراسي.  .3

 ىالداد جدو  اقمتحانات الن ااية ل ع لصع دراسي.  .4

 واإلنسحاب واإلضالة لي وع لصع دراسي.  جنظيم وجن يذ الملية جسجيع الطلبة للمساقات .5

 ومية والاطة الدراسية. امتابعة السيت األواديمي للطلبة من رصد العالمات، واحتساب المعدقت ال صلية والتت .6

 ىصدار جميع الوثااي التي يحتاج ا الطلبة باللئتين العتبية واإلنجلياية.  .7

طمة  ات الحصمو  اللمى الدرجمة العلميمة المسمجلين ل ما وحسمب ال       التح ي ممن اسمتي اا الطلبمة المتوقمع جامتج م لمتطلبما       .8

 ، وىصدار الش ادات الااصة ب م. نالدراسية، واستاتاج قواام الاتيجي

 جاويد الج ات المولدة بنتااج الطلبة المولدين اللى ن  ت ا. .9

 أية م ا  أخت   ات الالقة بطبيعة المع الدااتة. .10
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 الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدابرم المالييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 
 

 المممة الربيسية: 

لمي النظما  الممالي    وض أموال ا وجحصيل ا ودلع اإللتاامات المتتجبة اللي ما  بىدارة الشؤون المالية للجامعة بما لي  لك ق

للجامعة، وجن يذ السياسات والاطك والبتامج المتعل ة بذلك، واجاا  اإلجتااات ال  يلة بحماية امذه األمموا ، و لمك بالتنسميي ممع      

 عنية. الج ات الم

 

 المما  التفصيلية: 

 لجامعة بما لي  لك جميع الجداو  والبيانات والمعلومات الت صيلية المتعل ة ب ا. لىالداد مشتول المواانة  .1

 لل واالد المحاسبية السليمة.  االمحاسبية للجامعة بصورة صحيحة ول ت دمسك وجنظيم السجالت وال يو .2

 ىالداد الت اريت المالية الدورية التحليلية التي جستدالي ا ابيعة العمع.  .3

 اجاا  والة اقحتيااات واإلجتااات ووسااع التقابة ال  يلة بحماية أموا  الجامعة وسجالج ا ومستنداج ا المالية.  .4

 ن رسو  وأية واردات ومتابعة جحصيل ا. م الج ات األخت حصت ما يستحي اللى  .5

 لتاامات والن  ات المتتجبة اللى الجامعة للئيت. صتف جميع اق .6

 حصت موجودات الجامعة الثابتة وممتل اج ا لئتض ىالداد المتوا المالي الشامع للجامعة.  .7

 ىجتاا الدراسات الالامة حو  ج ل ة األنشطة التي جؤدي ا وحدات الجامعة والااد الادمات لي ا.  .8

 لي ا، ومتابعة صتف ح وق م لد  الج ات األخت .  صتف الح وق المتتجبة اللى الجامعة للعاملين .9

 أية م ا  أخت   ات الالقة بطبيعة المع الدااتة.  .10
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 طابييييييييييييييييييييييييييييييييييييرم المييييييييييييييييييييييييييييييييييييوارط ال شييييييييييييييييييييييييييييييييييييرية  

 

 المممة الربيسية: 

جن يممذ سياسممة الجامعممة المتعل ممة بتممأمين حاجت مما مممن الممموارد البشممتية واإلجممتااات المتعل ممة بوضممع م الممو ي ي وجمموليت   

الالامة ل م من جأمين صحي وجأمين اللى الحياة، وس ن، وىقامة وجسم يالت أخمت  بالتنسميي ممع الج مات المعنيمة لمي        الادمات 

 الجامعة.

 

 المما  التفصيلية: 

 المشاروة لي ج ديت احتياجات الجامعة من ال و  البشتية، وىالداد جدو  التش يالت ومتابعة جن يذه.  .1

 المتشحين للعمع لي الجامعة واست ما  اجتااات جعيين م.  جن يذ اإلجتااات المعتمدة لي اختيار .2

متابعة شؤون العاملين لي الجامعة من حيث الايادات السنوية والتتقيات والتتليعات وججديمد الع مود وىجمتااات الن مع      .3

 واإلالارة والدوا  واإلجااات واإلجتااات التأديبية وريتاا.  واإلنتداب

 ملين لي الجامعة. متابعة ج اريت ج ويم أداا العا .4

 متابعة الشؤون اإلدارية والمالية للمبعوثين من جاريخ اي ادام وحتى الودج م للعمع لي الجامعة ومتابعة جن يذ التاام م.  .5

اإلشممتاف اللممى سمم ن العمماملين لممي الجامعممة وجن يممذ قممتارات لجنممة اإلسمم ان المتعل ممة بممذلك لممي الجامعممة ومتابعممة جن يممذ     .6

 التاام م. 

 ات الصادرة الن لجنة ىدارة صندوق ىس ان العاملين المتعل ة بمنل قتوض اإلس ان ومتابعة جحصيل ا. جن يذ ال تار .7

 جأمين جأشيتات الدخو  واإلقامة وجذاوت الس ت الم ترة، وىصدار أ ون الس ت للعاملين لي الجامعة.  .8

 ىدارة شؤون التأمين الصحي والتأمين اللى الحياة للعاملين لي الجامعة.  .9

 ا  أخت   ات الالقة بطبيعة المع الدااتة. أية م  .10
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 طابيييييييييييييييييييييييييييييييييييرم الشيييييييييييييييييييييييييييييييييييؤو  القا و يييييييييييييييييييييييييييييييييييية 
 

 

 المممة الربيسية: 

 المساامة لي ىالداد مشاريع ال وانين واألنظمة والتعليمات وجعديالج ا لي الجامعة، وج ديم اإلستشارات ال انونية.

 

 المما  التفصيلية: 

 ىبداا التأي لي النااالات الح وقية والجاااية المتعل ة بالعاملين لي الجامعة.  .1

ممع    االمشاروة لي وضع مشاريع ال وانين واألنظمة والتعليمات للجامعة ومتاجعت ا للتأود من سالمت ا والد  جعارضم  .2

 التشتيعات النالذة. 

  مين. تمشاروة لي وضع لواال اقج ا  بحي الج ديم المشورة ال انونية للمجالس التأديبية لي الجامعة والم .3

 لي ا.  االتي ج ون الجامعة اتلت والمعااداتالمشاروة لي صيارة الع ود واقج اقيات  .4

 ج ديم اقستشارات ال انونية لجميع وحدات الجامعة من خال  رايس الجامعة.  .5

 القة، وجوثي  ا. جمع التشتيعات ال انونية الااصة بالجامعة والتشتيعات األخت   ات الع .6

 متابعة جعديالت ال وانين واألنظمة والتعليمات المعمو  ب ا لي الجامعة واألسس وال تارات الصادرة بم تاااا.  .7

ىصدار دليع مجموالة ال وانين واألنظمة والتعليمات الااصمة بالجامعمة بالتعماون ممع داامتة التنميمة والتاطميك، وداامتة          .8

 رااسة الجامعة. 

ات ال اااية الااصة بالجامعة، وىالداد وتب التبلي  بعد جوجيل رايس الجامعة بشمأن ا، ومتابعمة مما يتعلمي     استال  التبليئ .9

 ب ا. 

 أية م ا  أخت  ي ل ل ب ا رايس الجامعة.  .10
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 طابييييييييييييييييييييييرم العتهيييييييييييييييييييييياو العاميييييييييييييييييييييية واإلطييييييييييييييييييييييت   

 

 المممة الربيسية: 

جن يذ اإلجتااات اإلالالمية المتعل ة بأنشطة الجامعة والمحاضتات العامة والندوات والمؤجمتات والمواسم والمعمارض  

والم تجانات والايارات وريتاا، وج ديم صورة واضحة الن مسيتة الجامعة والعمع اللى جوثيي الالقات الجامعة مع المجتممع  

 تل ة و لك بالتنسيي والتعاون مع الج ات المعنية. ومتابعة ما ينشت الن ا لي وسااع اإلالال  الما

 

 المما  التفصيلية: 

 جصويت أنشطة الجامعة وىالداد ونشت وجوثيي أخبار الجامعة والنشتات اإلالالمية وجوايع ا وجوثي  ا.  .1

 جأمين الشتاال الناا ة واأللال  التوثي ية الن مسيتة الجامعة.  .2

 ىنجاا مطبوالات الجامعة. .3

ارجية وىاالل رايس الجامعة والمسؤولين والمعنيين امتابعة ما ينشت الن الجامعة لي وسااع اإلالال  المحلية وال .4

 اللي ا. 

 نشت ىالالنات الجامعة لي وسااع اإلالال  العامة.  .5

اضتات والندوات والمؤجمتات والمواسم الث الية حإلالالمية الداخلية والاارجية المتعل ة بإقامة المجنظيم اإلجتااات ا .6

 والمعارض والم تجانات وجن يذاا، وجأمين الادمات الالامة ل ا، والمشاروة لي اللجان التحايتية المتعل ة ب ا. 

 يب ا. جنظيم الل ااات والم ابالت والمؤجمتات الصح ية واإلالالمية وجتج .7

 . ت التي جع د لي ىاار الجامعة واباالجوثيي األبحا  الم دمة لي المؤجمتات والندوات والل ااات العلمية ا .8

 جأمين اشتتاك الجامعة لي الصحف وجوايع ا اللى وحدات الجامعة ولي األسس وال تارات النالذة.  .9

 لتسمية. جنظيم است با  ضيوف الجامعة وىقامت م، وجتجيب الايالات والدالوات ا .10

 جوليت ال دايا المناسبة لايوف الجامعة والج ات الاارجية.  .11

 جصميم مس ووات الجامعة وىالداداا.  .12

 مؤسسات لي الممل ة. اللعاملين لي الجامعة ىلى اجنظيم ايارات  .13

 متابعة شؤون الاتيجين.  .14

 أية م ا  أخت   ات الالقة بطبيعة المع الدااتة.  .15
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 مهت ييييييييييييييييييييييييييية الحسييييييييييييييييييييييييييييخ بيييييييييييييييييييييييييييخ  يييييييييييييييييييييييييييتم
 

 

 المممة الربيسية: 

جوليت مصادر المعلومات وجنظيم ا وجنميت ا وج ديم الادمات المعلوماجية للمسمت يدين ممن الم تبمة بالتنسميي ممع الج مات       

 المعنية داخع الجامعة وخارج ا.

 

 المما  التفصيلية: 

 جوليت ماتلف مصادر المعلومات والوسااع التي جلبي حاجة الجامعة لي مجالي البحث والتدريس.  .1

الالاممة ل ما ولمي المعماييت الدوليمة       وال شوفجنظيم مصادر المعلومات من خال  ل تست ا وجصني  ا وىالداد ال  ارس  .2

 واستادا  الت نيات الحديثة التي جس ع اقست ادة من ا. 

اجع وىرشاد وجصويت والب الممواد الم تبيمة ريمت المتمولتة لمدي ا أو      تالمعلوماجية من ىالارة وحجا ومج ديم الادمات  .3

 جأمين ا الن اتيي شب ات اقجصا  الماتل ة ، وجوليت المناخ المالام لت ديم اذه الادمات. 

 وضع الاطك الالامة لتنمية مصادر المعلومات لي الم تبة لي ضوا الحاجة ل ا.  .4

العالقممة، بممما لممي  لممك الجمعيممات     ت ا األخممت  ؤسسممات مبمماد  المعلومممات والابممتات مممع الم تبممات وال   التعمماون وج .5

 واقجحادات الدولية.  

 جنمية م ارات المست يدين للوصو  ىلى المعلومات.  .6

 ج ديم الادمة ال نية للمجتمع المحلي من خال  التدريب لي مجا  الم تبات وج نولوجيا المعلومات.  .7

اقنتاج ال  تي األردني وبااصة انتاج العاملين لي الجامعة ، والتعتيف بل الن اتيي اققتناا واإلاداا  جشجيع ودالم .8

 والتباد  مع الجامعات والمؤسسات الث الية األخت  لي األردن وخارجل. 

 أية م ا  أخت  ج ع ضمن الم مة التايسية للم تبة.  .9
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 اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدابرم المندسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 

 المممة الربيسية: 

ج ديم اقستشارات ال ندسمية المتعل مة بإنشمااات الجامعمة واإلشمتاف اللمى جن يمذاا بالمواصم ات المطلوبمة المت مي اللي ما            

 ستالم ا، ومتابعت ا للتأود من مد  ىشئال ا بش ع اقتصادي، وجسجيع ال اراج ا بالتنسيي مع الج ات المعنية لي الجامعة. او

 

 المما  التفصيلية: 

الدراسممة األوليممة للمشمماريع التممي جنمموي الجامعممة ىقامت مما مممن حيممث موقع مما، المسمماحة المطلوبممة، م وناج مما، وج ل ت مما          .1

 لت ديتية بعد التعتف اللى اقحتياجات من الج ات المعنية. ا

وثااي العطااات للمشاريع الم مترة  وضع التصاميم ال ندسية )المعمارية، اإلنشااية، ال  تبااية، والمي اني ية( وجج يا  .2

 شتوط ال د الم اولة(.و)التسومات، المواص ات، جداو  ال ميات، 

المشاروة لي دراسة العتوض الم دمة للجنة العطااات المتعل ة بالمشاريع وج ديم التوصيات المناسبة للجنة العطمااات   .3

 الماتصة. 

 ولي مواص ات وشتوط وثااي ال د الم اولة. اإلشتاف اللى جن يذ العطااات المحالة اللى المتع دين  .4

ال يا  بالمتاسالت الاتورية من حيث ىالال  المتع دين أو أية ماال ات أو أية أمور أخت  جعيي العمع لي المشتول،  .5

 لشتوط ال د الم اولة.  اوالتد اللى وتب م ول ت

يممد التسممليل، الاتسممانة، الطمموب،  العمممع اللممى ىجممتاا ال حوصممات المابتيممة للعناصممت الم ونممة للمشممتول )التتبممة، حد    .6

 . االبالط، المواد ال  تبااية والصحية، المي اني ية وريتاا( لد  الجمعية العلمية المل ية والماتبتات المتخصة رسميت

نجاا المشاريع لي ضوا مواص ات وشتوط العطااات والماصصات الت صيلية االتماد التج ياات والمواد الالامة إل .7

 لم دمة من قبع المتع دين. الالامة للتن يذ ا

اب ة المعلومات الواردة لي ا مع األالما  طمن م ااالتماد لواجيت الدلعات الم دمة من المتع دين بعد التدقيي والتأود حسيت .8

 المنجاة لي المشاريع. 

المعمدات، الممواد، الظمتوف    ىالداد الت اريت اليومية المتعل ة بسيت العمع لي المشاريع الن )المدد ال نيمين، المدد العمما ،      .9

 الجوية، حجم العمع المنجا(.

 ىبالغ المتع دين باألوامت التئييتية الاتورية التي ج تاي ا الحاجة ال نية ومصلحة الجامعة ضمن شتوط العطاا.  .10

 المشاروة لي اقستال  اقبتدااي للمشاريع المنجاة وج ديم محاضت اقستال  لتايس الجامعة.  .11

 الن ااية للمشاريع الم دمة من المتع دين.  االتماد ال واجيت .12

متابعة التنسيي مع المتع دين خال  لتتة الصيانة الواردة لي العطاا لصيانة ما يطتأ من أالما  لي المشاريع التي جمم   .13

 استالم ا.

المشمماروة لممي اقسممتال  الن ممااي للمشمماريع بالتعممديالت بعممد انت مماا لتممتة الصمميانة، وج ممديم محاضممت اقسممتال  لممتايس         .14

 الجامعة. 

ج ديم اقستشارات ال ندسية المتعل ة بالتعديالت التي جطتأ اللى المباني ال اامة لي الجامعة وجصميم بعض األثا  لي ا  .15

 جن ذ الن اتيي متع دين أو الن اتيي دااتة المشارع والصيانة. واإلشتاف اللى جن يذ التعديالت التي 
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 اإلشتاف اللى مباني الجامعة ال اامة للتأود من ىشئال ا واإلست ادة من ا بش ع اقتصادي.  .16

اإلحت ات ب الة السجالت والوثااي والماططات المتعل ة بالجامعة ومباني ا وال اراج ا والعمع اللى جحديث ا   .17

 باستمتار.

 إلحصاايات التي جتعلي باشئا  مباني الجامعة، وج ديم الت اريت ولما الب من الدااتة. جوثيي ا .18

 متابعة جسجيع ال ارات الجامعة.  .19

 المشاروة لي خدمة المجتمع الن اتيي ج ديم التدريب ال ندسي للطلبة المتدربين لي مجا  المع الدااتة.  .20

 الالقة بطبيعة المع الدااتة.ل ا ال يا  بأية م ا  أخت   .21
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 سيييييييييييييييييييتثمار لجامعييييييييييييييييييية اليرميييييييييييييييييييو   خيييييييييييييييييييندو  ا 
 

 

 ختحياو ومسؤولياو مجلس  طارم خندو  اإلستثمار لجامعة اليرمو 

 .2003( لسنة 120( من نظا  صندوق اإلستثمار لجامعة اليتموك وجعديالجل رقم )11بموجب المادة )

 شتاا وبيع األموا  ريت المن ولة وبيع ا واستثماراا لمصلحة الصندوق وبالطتي ة التي يتااا مناسبة.  .أ

 شتاا أس م الشتوات وبيع ا وسندات الدين الصادرة الن الح ومة أو الم  ولة من ا داخع الممل ة أو خارج ا.  .ب

 استثمار أموا  الصندوق.   .ج

 . اختيار بنك أو أوثت إليدال أموا  الصندوق .د

 جحديد أنوال موجودات الصندوق ونسب ا.  .ه

 جعيين الووالا والممثلين للصندوق داخع الممل ة وخارج ا.  .و

 للمجلس إلقتاره.  لىالداد مشتول المياانية الت ديتية للصندوق الن السنة المالية التالية وج ديم .ا

 ىالداد الت تيت السنوي والحسابات الاتامية للصندوق والتض ا اللى المجلس للتصديي اللي ما.  .ح

جعيممين مممدق ي حسممابات قممانونيين لتممدقيي حسممابات الصممندوق وجحديممد أجعمماب م اللممى أن ي ممون جعييممن م لسممنة واحممدة قابلممة  .ط

 للتجديد ب تار من المجلس. 
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 ةــيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـدرسة النموذجيــيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـالم
 

 

  طارم المدرسة النموذجيةمما  مجلس 

 .2006( لسنة 4( من جعليمات المدرسة النمو جية لجامعة اليتموك وجعديالجل رقم )7بموجب المادة )

 دارة الم ا  التالية:جمارس اإل

 وضع أسس ال بو  لي المدرسة وجحديد أالداد الطلبة لي الص وف.  .أ

 ىقتار المنااج والبتامج اإلضالية التي جعتمداا المدرسة إلثتاا بتامج ا.  .ب

 مناقشة مواانة المدرسة ورلع ا ىلى التايس.  .ج

 اقتتاح م دار التسو  المدرسية ورلع ا ىلى التايس.  .د

 ة. ىقتار صي  الش ادات التي جمنح ا المدرس .ه

 جش يع لجان متاصصة ولي ما ج تايل حاجة المدرسة.  .و

التنسيب ىلى مجلس الجامعة ب تل بتامج جديدة أو ىلئماا بمتامج قااممة أو ىي ماف ال بمو  لمي متحلمة جعليميمة معينمة، ى ا           .ا

 وان لي   لك مصلحة المدرسة والجامعة. 

 . المجلسرايس  ىبداا التأي لي أية موضوالات أخت  ل ا صلة بأاداف المدرسة يعتض ا .ح

 ىقتار م ا  المشتلين بناا اللى جنسيب المديت.  .ط

 جحديد نصاب المعلمين من الحصص التعليمية األسبوالية. .ي
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 مما  مدير المدرسة النموذجية

 .2006( لسنة 4( من جعليمات المدرسة النمو جية لجامعة اليتموك وجعديالجل رقم )11بموجب المادة )

 اآلجية:ج ون للمديت الم ا  

 اإلشتاف اللى المدرسة والعاملين اإلداريين لي ا وىدارة شؤون ا وضمان حسن سيت العمع لي ا.  .أ

اإلشتاف اللمى المعلممين لمي المدرسمة ممن النماحيتين اإلداريمة والتعليميمة بمما لمي  لمك جوايمع المدروس اللمى المعلممين                 .ب

 والمع بتامج الدروس األسبوالي. 

 للمجلس.  لىالداد مشتول المواانة السنوية للمدرسة وج ديم .ج

بمذلك ىلمى المجلمس ويشممع  لمك المنمااج       العمع اللى جطويت العملية التتبوية لي المدرسمة وج مديم اققتتاحمات المتعل مة      .د

 واتق التدريس والممارسات التعليمية واإلدارية والنشااات المدرسية المن جية والمتال ة للمن اج. 

 ج ويم أداا العاملين واألداا اإلداري للمعلمين لي المدرسة والعمع اللى جنمية قدراج م ورلع مستواام.  .ه

 جعايا التعاون بين العاملين لي المدرسة والعمع اللى جوجي  م ورلع معنوياج م.  .و

 ع اللى حسن استادا  متالي المدرسة. مالع .ا

 ج وية صلة المدرسة بالمجتمع المحلي.  .ح

 ة أما  ال يئات التسمية والمحلية. جمثيع المدرس .ط

 متابعة جن يذ قتارات المجلس.  .ي

 ج ديم ج تيت سنوي ىلى المجلس الن المدرسة ونشاااج ا.  .ك

 التعاون مع لتيي اإلشتاف التتبوي لي المدرسة وجس يع م متل.  . 

 . ينوبلأية أمور أخت  ل ا الالقة بالمدرسة ي ل ل ب ا التايس أو من  . 
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 طارييييييييييييييييييية والمالييييييييييييييييييية الرهابيييييييييييييييييية اإل طابييييييييييييييييييرم

 
 

 الرهابة اإلطارية والمالية في جامعة اليرمو  طابرممما  مدير 

 .1992( لسنة 5التقابة اإلدارية والمالية لجامعة اليتموك وجعديالجل رقم ) دااتة( من جعليمات 5بموجب المادة )

 جمارس الدااتة الم ا  التالية:

 التح ي من أن دواات الجامعة الماتصة جحت   بدلاجت وسجالت منظمة حسب األصو  المالية المتالية.  .أ

التثبي  من قانونيمة اإلن ماق، والتح مي ممن أن الن  مات قمد صمتل  بصمورة سمليمة ولمي األصمو  المحمددة لمي ال موانين                .ب

للمواانة السنوية، ولمي   اصات الم ترة اب تواألنظمة والتعليمات وال تارات النالذة لي الجامعة، وضمن حدود الماص

 حدود صالحية المتجع الماتص. 

التأوممد مممن دقممة وصممحة ال يممود والمسممتندات الماليممة والوثممااي المعممااة ل مما، وأن المسممتندات جحمممع جواقيممع المممو  ين         .ج

 المسؤولين الن العمليات المالية حسب األصو . 

 ارات ال يد اللى حسابات الجامعة والة. متاقبة الشي ات والحواقت الصادرة، وساات ىشع .د

متاقبة العمليات المتعل ة بالعطمااات وقمتارات الشمتاا، والتأومد ممن جموالت الماصصمات، ومتاقبمة العمليمات المتعل مة            .ه

 باقالتمادات المستندية، والتح ي من مطالبة المستندات والمواد المستوردة لشتوط جلك اقالتمادات. 

وم بوضاج ا، والتح ي من جحصيل ا لي أوقاج ا المحددة، وىدخال ا لي حساباج ا، والتأود ممن  متاجعة ىيتادات الجامعة  .و

 صحة التسويات المصتلية بما يامن ح وق الجامعة لي ضوا اقج اقيات المع ودة مع المصارف المعتمدة. 

ال يممة الماليمة، والتح مي ممن     ال يا  بالجتد الدوري والم ماج  اللمى الصمندوق العما  والصمناديي ال تاليمة وال سماام  ات         .ا

 . ةاستادا  ىيصاقت ال بض حسب األصو  المالي

متاقبممة حسممابات الصممناديي الااصممة لممي الجامعممة، وحسممابات ال ممتوض واألمانممات والسمملف وريتامما مممن الحسممابات        .ح

 األخت . 

لتمي االتممدت ممن    متاقبة جن يذ مواانة الجامعة والتأومد ممن أن الماصصمات المواردة لي ما قمد صمتل  لمي األرمتاض ا          .ط

 أجل ا. 

متاقبة مستودالات الجامعة، وال يا  بالجتد الم ماج  لمبعض األصمناف الموجمودة لي ما، ودراسمة أسمباب مما يت مدس أو           .ي

 يتلف من مواد، والتح ي من قانونية شطب اذه المواد أو ىاداا ا أو بيع ا. 

والتأود من أن ا جم  ولمي ال موانين واألنظممة     متاجعة ال تارات اإلدارية الصادرة الن الج ات المسؤولة لي الجامعة، .ك

 والتعليمات المعمو  ب ا. 

 

 .1992( لسنة 5التقابة اإلدارية والمالية لجامعة اليتموك وجعديالجل رقم ) دااتة( من جعليمات 6بموجب المادة )

 . الدااتةاللى دلاجت الحسابات والسجالت والمستندات المالية، والمل ات األخت  التي ل ا صلة بعمع  اإلاالل .أ

الب البيانات واإليااحات التمي يتااما ضمتورية لل يما  بعململ ممن الج مات الماتصمة لمي الجامعمة، واللي ما أن جامع              .ب

 وع ما من شأنل جس يع م متل.   الدااتةجح  جصتف 
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 الجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييامعيطابييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرم األمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخ 

 

 المممة الربيسية: 

المحالظة اللى األمن الداخلي لي الجامعة وسمالمة متال  ما وممتل اج ما و لمك بالتعماون والتنسميي ممع الج مات األخمت           

 داخع الجامعة وخارج ا. 

 

 المما  التفصيلية: 

 المحالظة اللى النظا  العا  واألمن الداخلي للجامعة.  .1

 الي ومباني ومنشآت وممتل ات الجامعة والمحالظة اللي ا.العمع اللى جأمين حماية وسالمة مت .2

المحالظممة اللممى السممالمة العامممة ومعالجممة أي حتيممي قممد يحممد  بالوسممااع المتممولتة وبالتعمماون مممع الممدلال المممدني لممي       .3

 محالظة اربد، وجأمين اقسعالات األولية الند وقول أي حاد . 

لمواالمة لمي مبماني ومتالمي الجامعمة لتب مى صمالحة باسمتمتار         التأود ممن صمالحية ا ايمات الحتيمي وأج ماة اإلنمذار ا       .4

 قستادام ا الند حدو  أي اارئ. 

حتاسمة مممداخع الجامعمة ومتاقبت مما، وجنظمميم المليمة دخممو  الطلبمة والعمماملين لممي الجامعمة واوارامما، والتأومد مممن الممد         .5

 ىختاج أية مواد أو لواا  جاص الجامعة ىق بتصتيل رسمي. 

الشاصمية   لامة لدخو  سيارات العاملين واألشااص المسموح ل م بدخو  الجامعة، والتصماري ىصدار التصاريل الال .6

 المؤقتة للعاملين لد  المتع دين الذين ين ذون مشاريع الجامعة، وجنظيم دخو  وختوج السيارات. 

جبلي  دااتة المشارع والصيانة الن أية أالطا  جحد  لي مجما  المماا وال  تبماا والتدلئمة والصمتف الصمحي وريتاما         .7

 وخاصة جلك التي جحد  بعد أوقات الدوا  التسمي. 

حات والتوصيات للمسؤولين لي رااسمة الجامعمة ليمما يتعلمي بتحسمين أوضمال السمالمة العاممة واألممن لمي           ج ديم الم تت .8

 الجامعة. 

 أية م ا  أخت  ج ع ضمن الم مة التايسية للدااتة.  .9
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 طابيييييييييييييييييييييييييييييييييييييرم الصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييدماو العامييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 

 المممة الربيسية: 

لطلبممة الجامعممة والعمماملين لي مما والعنايممة بحممداا  ا والمحالظممة اللممى نظالت مما   ج ممديم خممدمات التئذيممة والن ممع واإلجصمماقت

 وجمال ا و لك بالتنسيي مع الج ات المعنية لي الجامعة. 

 

 المما  التفصيلية: 

المشاروة لي ج ديت حاجات الجامعة من المواد ومن التج ياات الاتورية ل ا لت ديم الادمات المتعل ة بالتئذية والن ع  .1

 جصاقت والاراالة والتنظيف، واستالم ا والمحالظة اللي ا. واإل

 عة والعاملين لي ا ولايول ا.مج ديم خدمات الطعا  والشتاب لطلبة الجا .2

 جأمين ن ع البة الجامعة والعاملين لي ا وضيول ا لي الم ا  التسمية والعلمية والتحالت العامة.  .3

الحاجة ونال المياه العادمة من متالي الجامعة ريت المتبواة  جأمين ن ع لواا  الجامعة وجوليت مياه الشتب الند .4

 بشب ة الصتف الصحي.

 صيانة وسااك الن ع واآلليات والمحالظة اللي ا.  .5

جأمين خدمات اإلجصاقت للجامعة وجدقيي المطالبات المتعل ة ب ا وىالتماد التسمي من ا وجحويع ال شولات المتعل ة  .6

 المالية لتحصيل ا.  بالم المات الااصة ىلى الدااتة

صيانة أج اة اقجصا  وخطوا ا وج  د الم اسم، وجأمين الظتوف الالامة للتشئيع، ومتابعة صيانت ا مع الشتوات  .7

 مع ا ل ذا الئتض.  دةالمتعاق

 المحالظة اللى نظالة حت  الجامعة والمتالي التابعة ل ا.  .8

 ن اعا  وشتاب، ومن مد  صالحية مياه الشتب لي ا. الصحة العامة ليما ج دمل الجامعة مالتأود من جولت شتوط  .9

 جنظيم حدااي الجامعة واراالت ا باألشجار المثمتة ونباجات الاينة والعناية ب ا.  .10

 جأمين حاجة الجامعة من األشتا  الن اتيي مشتع الجامعة أو شتاا ا من السوق المحلي.  .11

 قطف ثمار الايتون ومتابعة الصته وجسليم الناجج ىلى مستودالات الجامعة.  .12

استال  لواجيت المياه وال  تباا من سلطة المياه وشتوة ال  تباا وجدقي  ا وجوثي  ا وجحويل ا ىلى الدااتة المالية  .13

 تل ا. لص

 ال يا  بأية أالما  أخت   ات الالقة بطبيعة المع الدااتة.  .14
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 طابييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرم اللييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييواع 

 

 المممة الربيسية: 

جمموليت اللممواا  التممي جحتاج مما ماتلممف وحممدات الجامعممة بالمواصمم ات المطلوبممة وجااين مما والمحالظممة اللي مما وصممتل ا     

 والعمع اللى ىالداد ال ود التأمين والصيانة الالامة ل ا، و لك بالتنسيي مع الج ات المعنية لي الجامعة. 

 

 المما  التفصيلية: 

 . اأو خارجيت امات الن اتيي شتاا ا محليتجوليت احتياجات الجامعة من اللواا  والاد  .1

متابعة اإلجتااات المتعل ة باستيتاد اللواا  بالتنسيي مع الج ات المعنية لي الجامعة وخارج ا بما لي  لك التاليص  .2

 اللي ا. 

 للجامعة.  االعمع اللى التاليص اللى اللواا  الم دمة منحت .3

 استال  المواد ومعاينت ا والتأود من وصول ا لي الوق  المحدد ومطاب ت ا للمواص ات وال ميات المطلوبة.  .4

ىدخا  اللواا  ىلى المستودالات وجسجيع ال يود الالامة بذلك وجصني  ا وجتميااا ومعادلة أسعاراا بالعملة المحلية  .5

 وجااين ا بصورة جؤدي ىلى المحالظة اللي ا. 

 وجسجيل ا حسب األصو  وىيصال ا ىلى الج ات الطالبة.  صتف اللواا  .6

 اإلحت ات بال يود المتعل ة بالع د المصتولل للعاملين لي الجامعة ومتابعة حتوت ا.  .7

 است ما  اإلجتااات المتعل ة بالتأمين اللى ممتل ات الجامعة ولواام ا المتولتة لدي ا والمستوردة.  .8

ال ود الصيانة للمعدات واآلليات واألج اة ومتابعت ا مع األاتاف المعنية داخع  است ما  اإلجتااات المتعل ة بإبتا  .9

 الجامعة وخارج ا. 

 متاقبة المااون واللواا  والتأود من صالحيتل وجولته بال ميات المناسبة.  .10

 ات المناسبة. اإلحت ات بسجالت وقيود جم ن من متاقبة المااون لجميع اللواا  والتأود من جوليتاا بال ميات والنوالي .11

 ال يا  بأية م ا  أخت   ات الالقة بطبيعة المع الدااتة.  .12
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 العطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياءاوطابيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرم 

 

 مسؤولياو لجنة العطاءاو المرك ية في الجامعة

 .2004( لسنة 46( من نظا  اللواا  واألشئا  لي جامعة اليتموك رقم )18: بموجب المادة )اأولت

وأوالية المعلومات وجن يمذ األشمئا  ى ا وانم  قيمت ما أو ول ت ما الم مدرة جايمد اللمى         جتولى اللجنة مسؤولية شتاا اللواا   - 

لفح ا  واإلجمتااات المنصموص اللي ما     ا( الشتة آقف دينار و لك الن اتيي العطااات التي جطتح ا ول ت10000)

 لما يلي:  اللتصديي ول ت ةلي اذا النظا  وج ون قتاراج ا خاضع

( 50000أواليممة المعلومممات أو ول ممة األشممئا  لممي قممتار اإلحالممة ق جايممد الممن )    ى ا وانمم  قيمممة اللممواا  أو   .1

 خمسين ألف دينار، ليتم جصدي  ا من التايس. 

( خمسمين  50000ى ا وان  قيمة اللواا  أو أوالية المعلومات أو ول ة األشئا  لي قتار اإلحالة جايد اللمى )  .2

 ألف دينار، ليتم جصدي  ا من المجلس.

( 1000000لممواا  أو أواليممة المعلومممات أو ول ممة األشممئا  لممي قممتار اإلحالممة جايممد اللممى ) ى ا وانمم  قيمممة ال .3

 مليون دينار ليتم جصدي  ا من مجلس األمناا. 

جتسع اللجنة ال تار الذي جصدره بإحالة أي الطاا ىلى الج ة الماولة بالتصديي الليل بم تاى أح ا  اذه المادة و لمك   -ب

بل الت اريت التي جتامن الدراسات التي أجتي  للعطاا لمي حما  وجوداما،     امتل تخال  سبعة أيا  من جاريخ صدوره، 

 امن جاريخ ورود قتار اإلحالة ىلي ما ليعمد امذا ال متار مصمدقت      اوى ا لم جصدر جلك الج ة قتاراا خال  خمسة الشت يومت

 . االليل ح مت

 2004( لسنة 46وك رقم )( من نظا  اللواا  واألشئا  لي جامعة اليتم19: بموجب المادة )اثانيت

( من اذا النظا  للجنة شتاا لواا  أو مواد م تبيمة أو جن يمذ أشمئا  للجامعمة بالت ماوض      18اللى الترم مما ورد لي المادة )

ممع المتع مدين أو الشممتوات التجاريمة وجلمايم م بتوريممد جلمك اللمواا  أو أواليممة المعلوممات أو جن يمذ األشممئا  المطلوبمة الممن          

أدنماه، اللمى أن يمتم     المبينمة دد مناسمب ممن العمتوض ودون امتح الطمااات و لمك لمي أي ممن الحماقت          اتيي استدراج الم 

التض قتارات اللجنة المتاذة بم تامى امذه الممادة اللمى الج مة الماولمة بالتصمديي اللمى جلمك ال متارات حسمب قيمت ما أو             

 ألح ا  اذا النظا .  اول ت ا ول ت

و  ات الطبيعة الااصة التي لم ج ن متوقعة، وجتطلمب ىجمتااات الاجلمة    الحالة اقستثنااية العامة أو الطاراة أ .أ

 ق جحتمع التأجيع أو جلك التي ق يس ع جوقع ا أو التنبؤ ب ا وي دراا التايس. 

ى ا ج تر جوحيد الصنف للمواا  أو أواليمة المعلوممات أو األشمئا  أو الت ليمع ممن التنويمع لي ما، أو لتموليت لمي            .ب

لت ميلية أو جوالتت الابتة لد  العاملين لي الجامعة لمي اسمتعما  اللمواا  أو أي ممواد أو     ال طع التبديلية أو ا

 أج اة أخت  وجشئيل ا. 

ى ا وان للحصو  اللمى خمدمات لنيمة أو اندسمية متاصصمة أو اسمتادا  خمدمات م نيمة أو خبمتات اللميمة أو            .ج

 و  الم تر. استشارية ق جتوالت ىق لد  ج ة واحدة بال  ااة المطلوبة أو المست
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ى ا جم شتاا اللواا  أو أوالية المعلومات أو جن يذ أشئا  أو ج مديم خمدمات بالتعاقمد ممع مؤسسمات ح وميمة أو        .د

جتبويممة أو ث اليممة أو وانمم  أسممعار جلممك اللممواا  أو أواليممة المعلومممات أو ول ممة األشممئا  أو أجممور الاممدمات        

 المطلوبة محددة من السلطات التسمية. 

أو أوالية المعلومات أو الادمات أو األشئا  المطلوبة ق يم ن شتاؤاا أو الحصمو  اللي ما    ى ا وان  اللواا  .ه

 أو جن يذاا ىق من مصدر واحد. 

 لشتاا المواشي والدواجن الحية.  .و

ى ا وممان لشممتاا اللممواا  أو أواليممة المعلومممات أو الحصممو  اللممى خممدمات أو جن يممذ أشممئا  يجممب أن يممتم مممن       .ا

 نص قانوني ملا  أو بموجب ال د قتض أو جمويع. ىلى  امصدر معين استنادت

 ى ا وان لشتاا مواد أثتية أو اللمية واأللال  والماططات وما يمثل ا.  .ح
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  تيييييييييييييييييييييا  والصييييييييييييييييييييييا ة والتيييييييييييييييييييييدري طابيييييييييييييييييييييرم اإل

 

 المممة الربيسية: 

تارية الادمات التمي ج مدم ا   مجصنيع بعض اللواا  التي جحتاج ا الجامعة، وال يا  بأالما  الصيانة الماتل ة لامان است

 ودراسة سبع جا يض ج اليف اذه الادمات بالتنسيي مع الج ات المعنية لي ا. وج ديم الادمات التدريبية للطلبة، الجامعة، 

 

 المما  التفصيلية: 

 جصنيع بعض احتياجات الجامعة من األثا  والتج ياات الاشبية والمعدنية.  .1

 تالي الجامعة والادمات الالامة ل ا. جن يذ التعديالت الم تتحة اللى م .2

 متاقبة مباني الجامعة ومتال  ا، وج ديت مد  حاجت ا للصيانة.  .3

 صيانة مباني الجامعة، واتق ا، ومساون العاملين لي ا ومساون البت ا بش ع يامن وقايت ا واستمتار صالحيت ا.  .4

 صيانة شب ات اإلنارة، والمياه والمجاري، والتدلئة والت ييف والتبتيد، والمصاالد.  .5

ومممتاوح، وسمماانات،  صمميانة لممواا  الجامعممة مممن أثمما  وأج مماة و تباايممة: مممن ثالجممات، ورسمماقت، وألممتان رمماا،     .6

 وريتاا. 

 المتابعة واإلشتاف اللى جن يذ ال ود الصيانة المتعل ة بتج ياات الجامعة ومتال  ا مع الشتوات المعنية.  .7

 دراسة سبع جا يض ن  ات الجامعة لي مجا  الادمات العامة، مثع الماا وال  تباا والمحتوقات.  .8

   المع الدااتة. ج ديم الادمات التدريبية لطالبي التدريب لي مجا .9

 أية م ا  أخت   ات الالقة بطبيعة المع الدااتة.  .10
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 طابييييييييييييييييييييرم العتهيييييييييييييييييييياو والمشيييييييييييييييييييياريط الدولييييييييييييييييييييية  

 

ق يتجماأ ممن الجامعمة وانع مس  لمك اللمى جميمع أنشمطة الجامعمة وبااصمة المشماروة لمي              اأصبل التعاون الدولي جاات

األنشطة األواديمية الدولية وعنصت أساسي لتطور الجامعة مع الح ات اللى جودة البحو  العلمية ووذلك التعليم واستمتاريت ما. 

نشماا داامتة للعالقمات والمشماريع الدوليمة جماات لتلبمي حاجمة         ىلمى  ىمن اذا الم  و ، لإن الجامعة بادرت لي اذه السنة  اوانطالقت

امالل  ملحة لت عيع البعد الدولي للجامعة  وووسيلة لتطويت جودة التعليم لي ا الالوة اللى لمتل  المجما  أمما  العماملين والطلبمة لإل     

دوليمة للتبماد  العلممي والتمدريب     واقست ادة ممن المشماريع البحثيمة المدالوممة ممن ج مات مانحمة دوليمة والمشماروة لمي البمتامج ال           

 والدراسة.  

 

 :المد 

لى مساالدة الجامعة اللى جح يي أامدال ا ممن خمال  ربمك أنشمطة الجامعمة ممع        ىج دف دااتة العالقات والمشاريع الدولية 

المشماريع   الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية المتموقة وج عيع رؤية الجامعة نحمو العالميمة ممن خمال  ج عيمع المشماروة لمي       

نجلياية لياد  اذه الدولية وجباد  الطلبة والعاملين والبتامج المشتتوة والمساامة لي جطويت موقع الجامعة اقل تتوني باللئة اإل

 تاض. راأل

 

 هسا  الدابرم:ت

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

 

 :الممماو

 .التعاون الاارجي للجامعة وجن يذاادارة استتاجيجية ى .1

 اقتتاح اج اقيات اللمية مع الجامعات الدولية لي المجاقت التي جايد من ن اط التميا بالجامعة. .2

العمع اللمى ج عيمع اج اقيمات التبماد  الث مالي والعلممي المبتممة ممع الجامعمات العالميمة، وجح يمي اقسمت ادة ال صمو  من ما                .3

 للجامعة.

 لعلماا المتمياين لايارة الجامعة واقست ادة من ججارب م وخبتاج م للباحثين والدارسين بالجامعة.دالوة األساجذة وا .4

 شتاف والمتابعة لبتامج التباد  الطالبي للجامعة مع الجامعات األخت .اإل .5

 اد الدولي.التواصع مع ال يئات الدولية للجودة واقالتماد لتباد  الابتات ومساالدة الجامعة لي الحصو  اللى اقالتم .6

 نشت ث الة جدويع التعليم بالجامعة اللى وع المستويات. .7

جبمماد  المعلومممات والبحممو  والدراسممات والنشممتات والممدوريات واإلحصمماا والمتاجممع اقخممت  مممع الجامعممات العالميممة    .8

 األخت .

 العمع اللى مساالدة الجامعة اللى احتال  متوا مت د  لي التصني ات الدولية. .9

 يب الم ني مع ج ات دولية ماتل ة.ال د اج اقيات للتدر .10

 جنشيك المشاروة الدولية لي اقنشطة الجامعية الث الية والتياضية. .11

 ىرشاد الطالب الدوليين الند ج دم م لاللتحاق بالجامعة وجنسيي اذه العملية. .12
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 التدريس. جوليت المعلومات ال الية الن بتامج جباد  االب متحلة الب الوريوس والدراسات العليا وأالااا ايئة .13

 جس يع جنظيم ايارات الشاصيات األجنبية والولود التسمية. .14

 نشاا مشتوالات بحثية مشتتوة مع ا.ىرصد مجاقت التميا البحثي لي الجامعات العالمية واقتتاح  .15

 ج ديم الدالم ال ني للباحثين لي الجامعة إلالداد م تتحات مشاريع لت ديم ا للج ات الاارجية المانحة. .16

 الدد المشاريع والدراسات المشتتوة بين الجامعة والجامعات األجنبية.ايادة  .17

 دارة ومتاقبة المشاريع المدالومة من ج ات خارجية.ى .18
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 تما يييييييييييييييية سيييييييييييييييير المجييييييييييييييييالس واللجييييييييييييييييا   طابييييييييييييييييرم 

 

 :المد 

 ال متارات  متابعمة و (األمناا، الجامعة، العممداا المجالس ) اتاجتماال جنظيمىلى  أمانة ست المجالس واللجانج دف دااتة 

 وجااين ما  ال متارات  جدوين، والمعنية الج ات مع الالامة اقجصاقت وىجتاا المتاسالت وىالداد اتباقجتماال اجاا اا تّمي التي

 .(لجنة قاايا المعبوثين، والتتقية التعيين لجنة، وما يتم جنظيم ومتابعة وجن يذ المع اللجان التابعة للدااتة )ال مبيوجت اللى

 

 

 هسا  الدابرم:ت

 . قسم الديوان.3   .المجالسقسم . 2      .اللجانقسم . 1 

 

 :الممماو

 تما ة سر مجالس )األمناء، الجامعة، العمداء(: 

 تنظي  اجتمات المبلس. .1

 إ دان جدىل ار مال ىإرسالة لأل ضاء. .2

 تلضير المعامالر ىارىراس ل نون ا جتمات ىتدعيقشا. .3

 بمكال ىتاريخ ايعقان ا جتمات.ت ليغ   ضاء المبلس  .4

 تدىيا القرارار ىت زينشا  لد الكم يوتر. .5

 متابعة القرارار التي تّ  ات ايبا با جتمات ىإ دان المراسالر ىإجراء ا تصا ر الالزمة مع البشار المعنية. .6

 

ن ماا  ىجمااات واقسمت اقت و  المارة واإل نتمداب واإل استال  معامالت التعيين والتتقية والتثبي  والن مع واإل  لجنة التعييخ والترهية:

ودالموة اللجنمة لالجتممال قجاما       ،وجمدقي  ا ومتاجعت ما   ،واديميمة ألالادمة من الموارد البشتية وال ليات ا

 قتاراج ا للتوصية ب ا ىلى مجلس العمداا قجاا  ال تار المناسب بشأن ا.

 

 المع وهيخ:  ه ايا لجنة

اقي اد ألالااا ايئة التدريس والمحاضتين المت ترين ومساالدي البحث أو التمدريس وال نيمين   استال  معامالت  .1

العاملين لي المجا  األواديمي لي الجامعة، أو ممن ارجبطوا بالعمع مع ا، لمي بعثمات وم ممات اللميمة ودورات     

 تية.جدريبية ول تا لنظا  اإلي اد المعمو  بل لي الجامعة، بالتنسيي مع الموارد البش

 التتجيب لع د اجتمال للجنة قاايا المبعوثين مع رايس اللجنة وجبلي  األالااا. .2

 ىالداد جدو  األالما  وىرسالل لالالااا. .3

 متابعة ال تارات والتوصية ب ا ىلى مجلس العمداا قجاا  ال تار المناسب بشأن ا. .4
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اإلستميةكرسي سمير شما لتاريخ المسهوكاو والح ارم مجلس مما    
 

 2011( لسنة 6جعليمات وتسي سميت شما لتاريخ المس ووات والحاارة اإلسالمية رقم )بموجب 

العامة لل تسي لي مجاقت التدريس والبحو  والبعثات واإلشتاف اللي ا وجن يذاا ولي أنظمة الجامعة  وضع السياسة .أ

 وجعليماج ا. 

 اإلشتاف اللى الوق ية وجنميت ا وضبك ن  اج ا.  .ب

 . مجلة المس وواتالتنسيب ىلى التايس بتعيين أالااا اية جحتيت  .ج

 التنسيب ىلى التايس بتعيين شارع ال تسي.  .د

 . ومتحف المس وواتوضع اإلجتااات الااصة بالمجلة  .ه

 أية أمور أخت   ات الالقة بال تسي.  .و

 

 

 كرسيييييييييييييييييييييي طيييييييييييييييييييييرار  مجليييييييييييييييييييييس مميييييييييييييييييييييا  

 

 2010( لسنة 1جعليمات وتسي التار رقم )بموجب 

 وضع السياسة العامة لل تسي وجن يذاا ولي أنظمة الجامعة وجعليماج ا.  .أ

 . المع ال تسيلى اإلشتاف ال .ب

 ال تسي. عمع أية أمور أخت   ات الالقة ب .ج

 

 

 كرسي المرحو  سمير الرفياطي للدراسياو األرط يية    مجلس مما  
 

 .2009( لسنة 4جعليمات وتسي سميت التلاالي للدراسات األردنية  رقم )بموجب 

 جامعة وجعليماج ا. وضع السياسة العامة لل تسي وجن يذاا ولي أنظمة ال .أ

 اإلشتاف اللى أموا  ال تسي وجنميت ا وضبك ن  اج ا والمصادقة اللى مواانة ال تسي والمياانية السنوية.  .ب

 اإلاالل اللى بتنامج العمع السنوي للدراسات والبحو  التي سي و  ب ا ال تسي والمصادقة اللي ا.  .ج

 ع ال تسي. اإلاالل اللى الت تيت السنوي الن ىنجاا ال تسي ي دمل شار .د

 

  

http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=158:---------6--2011&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=158:---------6--2011&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=163:----1--2010&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=163:----1--2010&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=163:----1--2010&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=163:----1--2010&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
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 سييتمي هتصيياط اإلتكرسييي الشيييخ خييال  ط ييدا  كامييل ل  مجلييس ممييا  
 

  1990( لسنة 2جعليمات وتسي الشيخ صالل البداهلل وامع لإلقتصاد اإلسالمي رقم )بموجب 

 أنظمة الجامعة وجعليماج ا. وضع السياسة العامة لل تسي ولي  .1

 اإلشتاف اللى أموا  ال تسي وجنميت ا وضبك ن  اج ا.  .2

 

 كرسييي محمييوط الغييوم لدراسيياو الج يييرم العربييية والنقييو    مجلييس ممييا  
 

  1989( لسنة1جعليمات وتسي محمود الئو  لدراسات الجايتة العتبية والن وش رقم )بموجب 

مجاقت التدريس والبحو  والبعثات واإلشتاف اللي ا وجن يذاا ولي أنظمة الجامعة وضع السياسة العامة لل تسي لي  .1

 وجعليماج ا. 

 اإلشتاف اللى ماصصات ال تسي وجنميت ا وضبك ن  اج ا.  .2

 التنسيب بتعيين شارع ال تسي وأالااال.  .3

والن مموش ولممي أنظمممة  التنسمميب بإي مماد بعممض الطلبممة المتميمماين للدراسممات العليمما لممي مجمما  دراسممات الجايممتة العتبيممة  .4

 الجامعة وجعليماج ا ب ذا الشأن. 

 أية أمور أخت   ات الالقة بال تسي. .5

 

  اليو سهو ل حوث الدراساو الصحراوية والحد مخ التصيحر مما  مجلس كرسي 
 

  2005( لسنة25رقم ) اليونس و لبحو  الدراسات الصحتاوية والحد من التصحتجعليمات وتسي بموجب 

والتمويممع والموال ممة اللممى الاطممك البحثيممة واألواديميممة لل تسممي حسممب جشممتيعات       شممتاف السياسممة العامممة واإل  رسممم .1

 . الجامعة

 ىنشاا أو ىلئاا البتامج وجش يع اللجان بناات اللى اقتتاح من المديت، و لك ضمن نشااات ال تسي.  .2

 اقتتاح جعيين الباحثين واإلداريين ضمن وادر ال تسي حسب جشتيعات الجامعة.  .3

 .ة ال تسي ورلع ا ىلى مجلس العمداا إلقتارااىالداد مواان .4

 ىقتار الت تيت السنوي لل تسي ورلعل ىلى مجلس العمداا.  .5

 الموال ة اللى ىصدار نشتة دورية ىالالمية للتعتيف بنشااات ال تسي.  .6

 التي ج د  لبتامج ال تسي حسب جشتيعات الجامعة.  قبو  ال بات والتبتالات والمنل والوق يات .7

 

 

  

http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=161:----------25--2005&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=161:----------25--2005&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=161:----------25--2005&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=161:----------25--2005&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=161:----------25--2005&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=161:----------25--2005&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
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 سيييتمية وال حييي  العلميييي  باهيييا ل للدراسييياو اإل كرسيييي مجليييس مميييا  
 

يتولى المجلس الم ا  (: 5المادة )، 2011( لسنة 7رقم )بااانج للدراسات اإلسالمية والبحث العلمي جعليمات وتسي بموجب 

 التالية: 

 وضع السياسة العامة لل تسي وجن يذاا ولي أنظمة الجامعة وجعليماج ا.  .1

 ىنشاا أو ىلئاا البتامج وجش يع اللجان بناات اللى اقتتاح شارع ال تسي، و لك ضمن نشااات ال تسي.  .2

 اقتتاح جعيين الباحثين واإلداريين ضمن وادر ال تسي حسب جشتيعات الجامعة النالذة.  .3

 ىالداد مواانة ال تسي ورلع ا ىلى مجلس العمداا إلقتاراا.  .4

 لعل ىلى مجلس العمداا. ىقتار الت تيت السنوي لل تسي ور .5

 الموال ة اللى ىصدار نشتة دورية ىالالمية للتعتيف بنشااات ال تسي. .6

 قبو  ال بات والتبتالات والمنل والوق يات التي ج د  لبتامج ال تسي ونشاااجل حسب جشتيعات الجامعة النالذة. .7

 

 ال تسي الم ا  التالية:  ع(: يتولى شار8المادة )

 جن يذ قتارت المجلس.  .1

 ن يذ بتامج البحث والدراسات التي ي تاا المجلس. ج .2

 ىدارة شؤون ال تسي اإلدارية والمالية.  .3

 ىالداد مشتول المواانة وج ديمل ىلى المجلس.  .4

 ىالداد الت تيت السنوي ورلعل ىلى المجلس الن نشااات ال تسي.  .5

 التوصية للمجلس بالصتف من ريع وق ية ال تسي. .6

 

 

  

http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=161:----------25--2005&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=161:----------25--2005&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
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 والعميياطاو األكاطيمييية للوحييداوالتنظيييم اإلطاري 

 

 ةــالميهل التنظيمي للجامع
 

 

 البريد اإللكتروني االسم إدارة الجامعة

 president@yu.edu.jo زي   دال كفاف  ي .ن.  رئيـس الجامعــة 

Zeidan@yu.edu.jo 

 vice.academic@yu.edu.jo  حم   د العبلويي  .ن.  الماليةالشؤون الكليات العلمية ونائب الرئيس لشؤون 

Al-Ajlouni@yu.edu.jo 

 vice.qa@yu.edu.jo داللق  ع الواز   ف .ن.  الطالبية واالتصال الخارجيشؤون لنائب الرئيس ل

fawaz_m@yu.edu.jo 

 vice.admin@yu.edu.jo اىية  س ةص   يي .ن.  اإلداريةالشؤون الكليات اإلنسانية ونائب الرئيس لشؤون 

Khasawneh_a@yu.edu.jo 

 ahalim@yu.edu.jo  ن.   دالللي  الشياب مستشار الرئيس

ال ي ع التنظيمي لجامعة اليتموك بناات 

 اللى جوايع الم ا  والصالحيات

mailto:president@yu.edu.jo
mailto:vice.academic@yu.edu.jo
mailto:vice.qa@yu.edu.jo
mailto:vice.admin@yu.edu.jo
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 كليــييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـة العلـــييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـو  
 

 

 

 عدد العاملين في الكلية

 166 تط اء هيأة التدريس

 19 مساطدو التدريس تو ال ح 

 56 اإلطاريو  والفنيو المويفو  

 

 البريد اإللكتروني ا سم  طارم الهلية

 nihadyusuf@yu.edu.jo  ن اد يوسفأ.د.  طميد الهلية

 yhaj@yu.edu.jo أ.د. ياست الحاج  اب  العميد

 khalidz@yu.edu.jo خالد الاالبيأ.د.   اب  العميد

 abdalkareem@yu.edu.jo العمتي د. البدال تيم مساطد طميد لشؤو  ل   الجوطم

 ababneha@yu.edu.jo نس البابنلأد. ربيس هسم الفي ياء

 jehad@yu.edu.jo د. ج اد الجتارحة ربيس هسم اإلحصاء

 mahmoud.qudah@yu.edu.jo د. أيمن حمودهأ. ربيس هسم الهيمياء

 watheq@yu.edu.jo د. واثي بني دومي  ربيس هسم الريالياو

 Maslat@yu.edu.jo د. أحمد مسلكأ. ربيس هسم العلو  الحياتية

 maltamimi@yu.edu.jo د. محمود التميمي ربيس هسم طلو  األرض وال يأة

 Rafie@yu.edu.jo أ.د. رالع شناق مدير متحف التاريخ الط يعي

 rjaradat@yu.edu.jo د. رشيد جتادات   ربيس هسم المساهاو الصدمية العلمية

   ربيس هسم الديوا 
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 كليــيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـة ا طا 
 

 

 

 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 144 أعضاء هيئة التدريس

 1 مساعدو التدريس أو البحث

 26 الموظفون اإلداريون والفنيون
 

 البريد اإللكتروني االسم إدارة الكليــــــة

 banidomi@yu.edu.jo محمد بني دوميأ.د.  الهليةطميد 

 yfbader@yu.edu.jo يوسف بدرد. أ.  اب  العميد

 mamarat@yu.edu.jo د. محمود العمتات  اب  العميد

 raidarmdn@yu.edu.jo رااده التماان د. مساطد طميد لشؤو  ل   الجوطم

 abdalqader.m@yu.edu.jo البدال ادر بني ب تأ.د.  ربيس هسم اللغة العربية وآطابما

 lutfi_a@yu.edu.jo بو ال يجااأد.لط ي  ربيس هسم اللغة ا  جلي ية وآطابما

 batoul@yu.edu.jo د. بتو  المحيسن ربيس هسم اللغاو الحديثة

 a.azzam@yu.edu.jo د. البدالباسك العاا  ربيس هسم طلم ا جتماع والصدمة ا جتماطية

 m.almazawdah@yu.edu.jo د. محمد المااودة ربيس هسم التاريخ

 wasfi.aqeel@yu.edu.jo د. وص ي ال يع ربيس هسم العلو  السياسية

 mnusirat@yu.edu.jo د. محمد النصيتات ربيس هسم اللغاو السامية والشرهية

 noah.h@yu.edu.jo الصبابحة نوح. د ربيس هسم الجغرافيا

 mmobeidat@yu.edu.jo د. محمد البيدات ربيس هسم الترجمة

 haddadn@yu.edu.jo أ.د. نبيع حّداد شاغل كرسي طرار

   ربيس هسم الديوا 
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 هتصيييييييييياط والعلييييييييييو  اإلطارييييييييييية كلييييييييييية اإل
 

 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 85 أعضاء هيئة التدريس

 0 البحثمساعدو التدريس أو 

 19 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 البريد اإللكتروني ا سم  طارم الهليــــــة

 malmwalla@yu.edu.jo منى الموقأ.د.  طميد الهلية

 ymelhem@yu.edu.jo يحيى بني ملحمد.   اب  العميد

 Ababneh@yu.edu.jo د. رااد البابنل  اب  العميد

   مساطد العميد

 athamneh71@yu.edu.jo د. البدالباسك الثامنة ا هتصاطربيس هسم 

 khaldoon.aldaoud@yu.edu.jo د. خلدون الداود ربيس هسم المحاس ة

 d_daradkah@yu.edu.jo درادوة لد. ديم ربيس هسم العلو  المالية والمصرفية

 sahem.n@yu.edu.jo د. س م نواللل ربيس هسم اإلطارم العامة

 saleh.f@yu.edu.jo د. صالل الاطيب  طارم األطمامربيس هسم 

 khaledhailat@yu.edu.jo د. خالد ايالت ربيس هسم التسوي 

 ahmad.waked@yu.edu.jo د. أحمد الواود ربيس هسم المام واألطمام

   ربيس هسم الديوا 
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 كلييييييية الحجيييييياوي للمندسيييييية التهنولوجييييييية   
 

 

 

 الكليــــــةعــدد العامليــــن في 

 115 أعضاء هيئة التدريس

 0 مساعدو التدريس أو البحث

 78 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 البريد اإللكتروني ا سم  طارم الهليــــــة

 ashamali@yu.edu.jo أحمد الشماليأ.د.  طميد الهلية

 aeyadeh@yu.edu.jo د. اللي االيدة  اب  العميد

 yjaradat@yu.edu.jo د. ياست جتادات للشؤو  اإلطارية والطل ة مساطد العميد

 alissay@yu.edu.jo د. يان العيسى مساطد العميد لشؤو  ا طتماط ولما  الجوطم 

 ala.hussein@yu.edu.jo الالا السعيد د. ربيس هسم هندسة القوى الهمربابية

 amin.jarrah@yu.edu.jo د. أمين الجتاح ربيس هسم هندسة الحاسو 

 a.m.k.dagamseh@yu.edu.jo د. أحمد دقامسة ربيس هسم هندسة ا لهترو ياو

 as.shorman@yu.edu.jo د. أحمد موسى ربيس هسم هندسة ا تصا و

 anas.abudoleh@yu.edu.jo بو دوللأد. أنس  الحيوية الط يةالنظم والمعلوماتية ربيس هسم هندسة 

 alomarish@yu.edu.jo د. أحمد العمتي ربيس هسم المندسة المد ية

 zaid.d@yu.edu.jo د. ايد الديك  مربيس هسم العمار

 alrousana@yu.edu.jo د. المار التوسان ربيس هسم المندسة الصناطية

 emomani@yu.edu.jo المومني د. البدالم دي الرياطم األكاطيمية للتمّي  مجمط

   ربيس هسم الديوا 
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 كليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية التربيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية

 

 

 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 109 أعضاء هيئة التدريس

 0 مساعدو التدريس أو البحث

 18 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الهليــــــة

 Nawaf.Shatnawi@yu.edu.jo أ.د. نواف الشطناوي طميد الهلية

 alialbarakat@yu.edu.jo أ.د. اللي البتوات  اب  العميد

 alomariwh@yu.edu.jo د. وصا  العمتي لشؤو  ل   الجوطم مساطد العميد

 hamzeh@yu.edu.jo حماه التبابعل  مساطد العميد

 Olimatsaleh@yu.edu.jo الليمات صالل. د.أ التربية وتخوم اإلطارم هسم ربيس

 Imad.Sadi@yu.edu.jo د. الماد السعدي  التدريسو ر  ربيس هسم المناه  

 mmohaidat@yu.edu.jo د. محمد م يدات  ربيس هسم طلم النفس اإلرشاطي والتربوي

 hadi.tawalbeh@yu.edu.jo د. اادي اوالبة بر ام  التربية العمليةمشر  

   ربيس هسم الديوا 
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 كليييييييية الشيييييييريعة والدراسييييييياو اإلسيييييييتمية 

 

 

 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 89 أعضاء هيئة التدريس

 1 مساعدو التدريس أو البحث

 15 الموظفون اإلداريون والفنيون
 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الهليــــــة

 fakeer@yu.edu.jo أ.د. أسامل التبابعل الهليةطميد 

 khader@yu.edu.jo اوتيا الااتأ.د.   اب  العميد

 osama.adnan@yu.edu.jo د. أسامة الئنميين  لشؤو  الطل ةمساطد العميد 

 mohammad.r@yu.edu.jo د. محمد ربابعل لشؤو  المسجد ولدمة المجتمط مساطد العميد 

 mohammed.t@yu.edu.jo د. محمد ثلجي  لشؤو  ل   الجوطم مساطد العميد

 adnanr@yu.edu.jo د. الدنان ربابعل ربيس هسم اإلهتصاط والمصار  اإلستمية

 abdelmohdi.ajlouni@yu.edu.jo د. البدالم دي العجلوني ربيس هسم الفقه وتخوله

 raedh.nuseirat@yu.edu.jo د. رااده نصيتات ربيس هسم الدراساو اإلستمية

 Almohammad@yu.edu.jo د. محمد اايت المحمد ربيس هسم تخوم الديخ

 hosam.k@yu.edu.jo حسا  الس ار  مشر  بر ام  القرآ  الهريم

كرسي باها   للدراساو اإلستمية وال ح  
 العلمي

 Adam@yu.edu.jo د. آد  معابده 

كامل لإلهتصاط  كرسي الشيخ خال  ط دا 
 اإلستمي

  

 aymanati@yu.edu.jo أيمن السليتي ربيس هسم الديوا 
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 كلييييييييييييييييييييية التربييييييييييييييييييييية الريالييييييييييييييييييييية  

 

 

 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 48 أعضاء هيئة التدريس

 1 مساعدو التدريس أو البحث

 22 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الهليــــــة

 Shamrokh@yu.edu.jo نبيع شمتوخأ.د.  طميد الهلية

 famohammad@yu.edu.jo د. محمد أبو محمد  اب  العميد

 samir.qasim@yu.edu.jo د. سميت قاسم  للشؤو  الطتبية مساطد العميد

 nehad@yu.edu.jo ن اد ماادمةد.  لشؤو  ل   الجوطم مساطد العميد

 Nart@yu.edu.jo د. نارت شووةأ. ربيس هسم التربية ال د ية

 ahmed.bataineh@yu.edu.jo أحمد بطاينةد.  ربيس هسم طلو  الريالة

 esam_bataineh@yu.edu.jo الصا  البطاينة ربيس هسم الديوا 
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 القييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا و كلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 

 

 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 29 هيئة التدريسأعضاء 

 0 مساعدو التدريس أو البحث

 7 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الهليــــــة

 dr_daradkehlafi@yu.edu.jo أ.د. قلي درادوة طميد الهلية

 Alqudah-m@yu.edu.jo مؤيد ال ااةد.   اب  العميد

 naieem.m@yu.edu.jo د. نعيم العتو  لشؤو  الطل ة مساطد العميد

 ahmad.zaqibh@yu.edu.jo د. أحمد الاقيبل لشؤو  ل   الجوطم ولدمة المجتمط مساطد العميد

 safaa.s@yu.edu.jo د. ص اا السويلميين ربيس هسم القا و  العا 

 Mahakhasawneh@yu.edu.jo د. م ا خصاونة ربيس هسم القا و  الصاص

 rahimasfa@yu.edu.jo رايما محالظل ربيس هسم الديوا 
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 كلييييييييييييييييييييييية الفنييييييييييييييييييييييو  الجميليييييييييييييييييييييية 

 

 

 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 53 أعضاء هيئة التدريس

 3 مساعدو التدريس أو البحث

 18 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الهليــــــة

 Rashdan@yu.edu.jo وااع التشدان أ.د.  طميد الهلية

 wael_h@yu.edu.jo د. وااع حداد  اب  العميد

 nedal.o@yu.edu.jo د. ناا  البيدات   مساطد العميد

 alaa.naser@yu.edu.jo الالا ناصت مساطد العميد لشؤو  ل    الجوطم

 shukran@yu.edu.jo تانـد. قاسم الش  التشيهليةربيس هسم الفنو  

 radaideh@yu.edu.jo د. بسا  التدايدة ربيس هسم التصميم

 mallah@yu.edu.jo د. محمد المالح  ربيس هسم الموسيقا

 ghassanhd@yu.edu.jo د. رسان حداد  ربيس هسم الدراما

 nadiyahash@yu.edu.jo ناديل أبو ش تا ربيس هسم الديوا 

 



71 
 

 كلية تهنولوجييا المعلومياو وطليو  الحاسيو     
 

 

 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 56 أعضاء هيئة التدريس

 0 مساعدو التدريس أو البحث

 34 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الهليــــــة

 samers@yu.edu.jo سمارةسامت أ.د.  طميد الهلية

 raoofbsoul@yu.edu.jo د. البدالتؤوف البصو    اب  العميد

 r.alshorman@yu.edu.jo د. رأل  الشتمان لشؤو  ل   الجوطم مساطد العميد

 yazan.shboul@yu.edu.jo د. يان الشبو  العميد مساطد

 moyawiah.s@yu.edu.jo د. معاويل الشناق ربيس هسم طلو  الحاسو 

 n_alsrehin@yu.edu.jo د. نواف الستيحين ربيس هسم  ظم المعلوماو الحاسوبية

 r.aldwairi@yu.edu.jo د. رضوان الدويتي ربيس هسم  ظم المعلوماو اإلطارية

 aws.magableh@yu.edu.jo د. أوس م ابلل ربيس هسم هندسة ال رمجياو

 malek@yu.edu.jo د. مالك بتاوش المعلوماوربيس هسم ش هاو وتمخ 

 hasanain@yu.edu.jo حسن البابنل ربيس هسم الديوا 
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 كليييييييييييييييييية ا هيييييييييييييييييار وا  ثربولوجييييييييييييييييييا

 

 

 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 37 أعضاء هيئة التدريس

 0 مساعدو التدريس أو البحث

 28 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم الهليــــــة طارم 

 hani@yu.edu.jo أ.د. ااني اياجنل طميد الهلية

 sekhaneh@yu.edu.jo د. واصف السااينة  اب  العميد

 atefm@yu.edu.jo د. الااف الشياب  العميد لشؤو  ل   الجوطممساطد 

 hani@yu.edu.jo أ.د. ااني اياجنة ربيس هسم النقو 

 m.tarboush@yu.edu.jo د. ماات اتبوش ا هارربيس هسم 

 aabudalou@yu.edu.jo أحمد أبو دلو د.  ربيس هسم األ ثربولوجيا

 a.ahmad@yu.edu.jo البدالتحيم أحمد د.  ربيس هسم خيا ة المصاطر التراهية و طارتما

 maenomoush@yu.edu.jo د. معن العموش  ربيس هسم المساهاو الصدمية اإل سا ية

 mjaradat@yu.edu.jo محمد جتادات تميخ طا  متحف التراث األرط ي  

 ihsantin@yu.edu.jo ىحسان البابنل ربيس هسم الديوا 
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 كليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية اإلطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت 
 

 

 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 21 أعضاء هيئة التدريس

 3 مساعدو التدريس أو البحث

 19 اإلداريون والفنيونالموظفون 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الهليــــــة

 nejadat@yu.edu.jo أ.د. اللي نجادات طميد الهلية

 Khalaf.tahat@yu.edu.jo د. خلف اااات   اب  العميد

 alaa.khalefh@yu.edu.jo د. الالا ال تاجي  مساطد العميد لشؤو  ل   الجوطم

 nejadat@yu.edu.jo أ.د. اللي نجادات والتلف يو  اإلذاطة هسم ربيس

 Naheda@yu.edu.jo د. ناادة ماادمة ربيس هسم الصحافة

 fouad.saadan@yu.edu.jo د. لؤاد سعدان ربيس هسم العتهاو العامة واإلطت 

 Khalaf.tahat@yu.edu.jo د. خلف اااات  FM اليرمو  مدير  ذاطة

   ربيس هسم الديوا 
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 كلييييييييييييييييييييية السييييييييييييييييييييياحة والفنيييييييييييييييييييياط 

 

 

 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 14 أعضاء هيئة التدريس

 - مساعدو التدريس أو البحث

 7 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الهليــــــة

 mshunnaq@yu.edu.jo محمد شناقأ.د.  طميد الهلية

 abdelkader@yu.edu.jo د. البدال ادر البابنل  اب  العميد 

 areejo@yu.edu.jo د. أريج العودات  لشؤو  ل   الجوطم مساطد العميد

 saed@yu.edu.jo د. سعد السعد  ربيس هسم السياحة والسفر

 o.ananzeh@yu.edu.jo د. المت العناناة  ربيس هسم اإلطارم الفندهية

 safamne@yu.edu.jo ص اا الالونة ربيس هسم الديوا 
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 كليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية الطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 

 

 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 54 أعضاء هيئة التدريس

 1 مساعدو التدريس أو البحث

 15 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الهليــــــة

 wshihadeh@yu.edu.jo وسا  شحادهد.  طميد الهلية

 zain.a@yu.edu.jo أ.د. اين العابدين البداهلل  اب  العميد

التدري  السريري والعلو  لشؤو   مساطد العميد

  الط ية السريرية

 khaled.seetan@yu.edu.jo د. خالد سيتان 

لشؤو  ا طتماط ولما  الجوطم  مساطد العميد

 والعلو  الط ية األساسية

 nesreen.bataineh@yu.edu.jo د. نستين بطاينة 

   ربيس هسم العلو  الط ية السريرية

 waleed.momani@yu.edu.jo د. وليد المومني ربيس هسم العلو  الط ية األساسية

 shadi.albasheer@yu.edu.jo شادي البشيت د. ربيس هسم الديوا 
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  الصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدلةكليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية 
 

 

 

 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 18 أعضاء هيئة التدريس

 0 مساعدو التدريس أو البحث

 17 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الهليــــــة

 salazzam@yu.edu.jo سايت العاا أ.د.  طميد الهلية

 Osama.Yousef@yu.edu.jo د. أسامة أبو التب  اب  العميد

 alaaj@yu.edu.jo د. الالا الجبالي ل   الجوطما طتماط ولشؤو   مساطد العميد

 haneen.amawi@yu.edu.jo د. حنين الماوي  الطل ة لشؤو  مساطد العميد

 m.obeid@yu.edu.jo د. محمد البيد ربيس هسم العلو  الصيد  ية

 nusair@yu.edu.jo د. محمد نصيت  ربيس هسم الممارسة الصيد  ية

 amerahai@yu.edu.jo أميتة الحواري ربيس هسم الديوا 
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 طميييياطم ال حيييي  العلمييييي والدراسيييياو العليييييا   

 

 

 

 العماطمطــدط العامليــــخ في 

 26 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم العماطم طارم 

 qasem@yu.edu.jo قاسم الحموريأ.د.  العميد 

 A.D.Jarrah@yu.edu.jo أ.د. البد الناصت الجتاح  اب  العميد

 taaniun@yu.edu.jo أحمد الطعاني د.   اب  العميد

    مساطد العميد

 manarmaw@yu.edu.jo منار مل اوي ربيس هسم النشر 

 bothaina@yu.edu.jo بثينا العتو  ربيس هسم الدراساو العليا

   ربيس هسم ال ح  العلمي

   ربيس هسم الديوا 

 

  



78 
 

 طمييييييييييييييييييييياطم شيييييييييييييييييييييؤو  الطل ييييييييييييييييييييية  

 

 

 

 العماطمطــدط العامليــــخ في 

 68 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 

 

اإللكترونيالبريد  ا سم العماطم طارم   

 amalnas@yu.edu.jo أمع نصيتأ.د.  العميد 

 mohammed.akour@yu.edu.jo ال ور د. محمد  اب  العميد

 mekhled@yu.edu.jo د. مالد الايود العميد  اب 

 rashad.alzoubi@yu.edu.jo الاالبي  دد. رشا العميد مساطد

 umarm@yu.edu.jo بني متالي المت اال  مدير طابرم الصدماو الطتبية

 emad143@yu.edu.jo الماد الدين اوالبة مدير طابرم النشا  الثقافي والفني

 marwanaou@yu.edu.jo متوان اي ور الطتبية الرطايةمدير طابرم 

   مدير طابرم النشا  الريالي
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اإللكترونيالبريد  ا سم العماطم طارم   

   الثا ي للتأهيل الوييفي مهت  خندو  المل  ط دا 

 ushbaaha@yu.edu.jo الشبة الئتايبة مساطد مدير طابرم الصدماو الطتبية

 khalilmuf@yu.edu.jo خليع ال ولحي مساطد مدير طابرم النشا  الثقافي والفني

 muhammadsth@yu.edu.jo محمد العثامنة مساطد مدير طابرم النشا  الثقافي والفني

 hasanmma@yu.edu.jo حسن العمتي مساطد مدير طابرم النشا  الريالي

   الرطاية الطتبيةمساطد مدير طابرم 

 imadm@yu.edu.jo المادالدين الوادي ربيس هسم التأميخ 

   سها  اإلربيس هسم 

 muhannadand@yu.edu.jo م ند اناندة ربيس هسم القروض والمساطداو

   ربيس هسم النشا  الثقافي واإلطتمي

 wailmaw@yu.edu.jo وااع مل اوي ربيس هسم تحوام الطل ة

   ربيس هسم الميأاو الطتبية

   ربيس هسم تصوير وترشفة األ شطة الطتبية

 ahmadsd@yu.edu.jo أحمد اايد ربيس هسم النشا  الفني 

 mervatsml@yu.edu.jo ميتل  حتاملة التدري  الرياليربيس هسم 

 khalidmar@yu.edu.jo خالد الدرايسة ربيس هسم التنظيم الريالي

 hassan.s@yu.edu.jo حسن سميتات ةربيس هسم المعسهراو والجوال

 ayhamkal@yu.edu.jo ي م ابو الشعتأ ربيس هسم رطاية الطل ة الوافديخ 

 khalilhaw@yu.edu.jo خليع النعواشي الصريجيخربيس هسم شؤو  

 hasan@yu.edu.jo حسن صباريني ربيس هسم اإلرشاط

 samiaub@yu.edu.jo سامي الذيابات المعوهيخربيس هسم رطاية الطل ة 

 fadiamei@yu.edu.jo لادية استيتية ربيس هسم الديوا 
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 التنظييييييييييييييييييييييييييم اإلطاري للمراكييييييييييييييييييييييييي  اإلطاريييييييييييييييييييييييييية  

 

 الحاسييييييييييييي  والمعلومييييييييييييياو مركييييييييييييي  
 

 

 المرك طــدط العامليــــخ في 

 51 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 

 البريد اإللكتروني ا سم  طارم المرك 

 imatalka@yu.edu.jo  . اسحي مطال ة مرك مدير 

ربيييس هسييم ت ظميية الحاسييو  والشيي هاو    مسيياطد المييدير   

 والصيا ة

 nturani@yu.edu.jo نجدت جتالاني

 mhammouri@yu.edu.jo محمد حموري ربيس هسم األ ظمة األكاطيميةمساطد المدير  

ربييييس هسيييم األ ظمييية الماليييية والتيييأميخ    مسييياطد الميييدير   

 الصحي

 rbataineh@yu.edu.jo راي ة بطاينة

 k.karasneh@yu.edu.jo خليع وتاسنة ربيس هسم لدماو الوي  واألرشفة

 manals@yu.edu.jo منا  س تية ربيس هسم  طارم ت ظمة المعلوماو

 wafa@yu.edu.jo ولاا مل اوي ربيس هسم ت ظمة الموارط ال شرية

 taghreed@yu.edu.jo جئتيد بطاينة ربيس هسم ت ظمة اللواع  والصدماو والصيا ة

 abufara@yu.edu.jo لادي حميد ربيس فرع ا  تر ج والش هاو

 khalidj@yu.edu.jo خالد جتادات  ظمة الحاسو تربيس فرع 

 mohaidat@yu.edu.jo محمد م يد ربيس فرع خيا ة الحاسو 
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 sanaa@yu.edu.jo بو خيكأسناا  ربيس هسم الديوا 

 

 مركيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  اللغيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياو 

 

 

 المركزعــدد العامليــــن في 

 20 أعضاء هيئة التدريس

 - التدريس أو البحثمساعدو 

 6 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم المرك 

 lkhammad@yu.edu.jo لمياا حّماد أ.د. المرك مدير 

 ahmads@yu.edu.jo د. أحمد سعي ان  المدير  اب 

 halah@yu.edu.jo د. االل الحمد لشؤو  بر ام  اللغة العربية للنا قيخ بغيرها مساطد المدير

 samirani@yu.edu.jo سميت المومني ربيس هسم الديوا 
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 مركيييي  طراسيييياو التجأيييييخ والنيييياعحيخ والمجييييرم القسييييرية

 

 

 

 المرك طــدط العامليــــخ في 

 4 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم المرك  طارم 

 ayat.n@yu.edu.jo وانـات نشـآيد.  مرك مدير ال

 msaad@yu.edu.jo ودـالسعد ـمحم  اب  المدير 

   المديرمساطد 

   ربيس هسم الدراساو وال حوث

   ربيس هسم شؤو  اإلطت  والمنظماو

 hussen_I@yu.edu.jo مـبتاايىن ـحسي الديوا ربيس هسم 
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 الجيييييييييييييييييييوطم وليييييييييييييييييييما ا طتمييييييييييييييييييياط مركييييييييييييييييييي  

 

 

 

 المرك طــدط العامليــــخ في 

 7 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

  

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم المرك 

 Shraifin@yu.edu.jo أ.د. ناا  الشتي ين مرك مدير ال

 balasmeh@yu.edu.jo بتاايم بالسمةى مساطد المدير

   المديرمساطد 

 maalzubaidi@yu.edu.jo د. محمد الابيدي الجوطمربيس هسم 

 refai@yu.edu.jo د. نادر رلاالي التدري  والتطويرربيس هسم 

 rnjawarneh@yu.edu.jo د. رنا الجوارنل ا طتماطربيس هسم 

   الديوا ربيس هسم 
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 للدراسييياو األرط يييية ولدمييية المجتميييط مركييي  الملهييية را ييييا 
 

 

 المرك طــدط العامليــــخ في 

 12 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم المرك 

 almasaeid@yu.edu.jo اشا  المسااليدد.  المرك مدير 

 ziyadmbe@yu.edu.jo اياد اقيبل  اب  المدير

 mashour.z@yu.edu.jo الاالبيمش ور  مساطد المدير

 etedalb@yu.edu.jo االتدا  بني اليسى ربيس هسم ا ستشاراو والتدري 

   ربيس هسم الدراساو األرط ية

 rimayum@yu.edu.jo ريما المومني ربيس هسم الديوا 

 ikhlassag@yu.edu.jo اخالص الصئيت ربيس فرع الندواو والمؤتمراو

   ا ستشاراوربيس فرع 

 fatimah@yu.edu.jo لاامة الليان ربيس فرع ال رام 
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  مركييييييي  األمييييييييرم بسيييييييمة لدراسييييييياو الميييييييرتم األرط يييييييية  
 
 

 

 

 المرك طــدط العامليــــخ في 

 2 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم   طارم المرك 

 amena@yu.edu.jo د. آمنة خصاونل المرك مدير 

   مساطد المدير

   التواخل مط المجتمطربيس هسم 

   التدري  والتوجيهربيس هسم 

   ال حوث والدراساوربيس هسم 

   ال يا او والمعلوماوربيس هسم 

   الديوا ربيس هسم 
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  مركيييييييييييييييي  التّمييييييييييييييييي  للصييييييييييييييييدماو المهت ييييييييييييييييية  
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 اإلطارييييييييييييييييييييييييييييية للييييييييييييييييييييييييييييدوابرالتنظيييييييييييييييييييييييييييييم اإلطاري 

 

 رباسيييييييييييييييييييية الجامعيييييييييييييييييييية طابييييييييييييييييييييرم
 

 

 

 الدابرمطــدط العامليــــخ في 

 37 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الدابـــرم

 ulashi@yu.edu.jo اُلال شاوت مدير الدابرم

 najwas@yu.edu.jo نجو  سويدان مساطد المدير

 mashhuradn@yu.edu.jo مش ور حمادنل مساطد المدير

 Aryaf_QMA@yu.edu.jo أرياف التوسان ربيس هسم العتهاو الثقافية الصارجية

 najwas@yu.edu.jo نجو  سويدان ربيس هسم اما ة سر الترهياو العلمية

   ربيس هسم مهت  اإلرت ا 

 deemafq@yu.edu.jo ديمل ال نل ربيس هسم الديوا 

 marcelle@yu.edu.jo متسيع ايوب والمتابعةفرع السهرتاريا 

 rimayse@yu.edu.jo ريما الحسينات فرع ال ريد الوارط

 jehanjl@yu.edu.jo ج ان خوري فرع الصاطر والمراستو

 izzr@yu.edu.jo الاالدين التبايعل فرع  قل وتوعيط ال ريد
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 طابييييييييييييييييييرم التنمييييييييييييييييييية والتصطييييييييييييييييييي 
 

 

 

 

 الدابرمطــدط العامليــــخ في 

 8 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الدابـــرم

 anwar2007@yu.edu.jo أنور السعد مدير الدابرم

 wailays@yu.edu.jo ابيشاتوااع  مساطد المدير

 umarsta@yu.edu.jo المت بشتاوي مساطد المدير

 ibrahim.shboul@yu.edu.jo ىبتاايم الشبو  الدراساو والمعلوماوربيس هسم 

   ربيس هسم التطوير اإلطاري

 nasirhay@yu.edu.jo ناصت ارشيدات ربيس هسم الديوا 
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 طابييييييييييييييييييرم الق ييييييييييييييييييوم والتسييييييييييييييييييجيل 
 

 

 

 الدابرمطــدط العامليــــخ في 

 50 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم الدابـــرم طارم 

 emadgud@yu.edu.jo محمود الماد رصاب مدير الدابرم

   مساطد المدير

   مساطد المدير

 ا هيييييار، اإلطييييت  ، ا طا  كلييييياو: ربيييييس هسييييم تسيييييجيل   

 واأل ثربولوجيا، السياحة والفناط 

 muhammadsfz@yu.edu.jo محمد المحالظة

، الحجييياوي للمندسييية العليييو كليييياو: ربييييس هسيييم تسيييجيل 

 وطلو  الحاسو  تهنولوجيا المعلوماوالتهنولوجية، 

 khalidmyi@yu.edu.jo ااايمةخالد 

 khalidaar@yu.edu.jo خالد الحتاحشة ربيس هسم تسجيل كلياو الط  والمندسة والصيدلة

 khalidjin@yu.edu.jo خالد البابنل ربيس هسم الق وم

 k.hamouri@yu.edu.jo خالد الحموري ربيس هسم الجدوم الدراسي وا متحا او

 wesam@yu.edu.jo وسا  أبو اي ا ربيس هسم ا متحا او المحوس ة

 bassamaan@yu.edu.jo بسا  الثمان ربيس هسم الوهاب  والمعلوماو

 azminan@yu.edu.jo ستحانالامي  الوهاب  تدهي  ال يا او و ربيس هسم

 hazzasum@yu.edu.jo ااال المومني ربيس هسم تسجيل الدراساو العليا
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 اإللهترو ي ال ريد ا سم الدابـــرم طارم 

العليييو  اإلطاريييية،  اإلهتصييياط وكليتيييي ربييييس هسيييم تسيييجيل  

 القا و 

  

ربييييس هسيييم تسيييجيل كليييياو: التربيييية، الفنيييو  الجميلييية،     

 التربية الريالة، الشريعة والدراساو اإلستمية

  

 majidahgat@yu.edu.jo بطاينة هماجد الديوا ربيس هسم 
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 الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدابرم المالييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية
 

 

 الدابرمطــدط العامليــــخ في 

 49 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الدابـــرم

 abdsam@yu.edu.jo البدالباسك الحموري مدير الدابرم

 mahmudaal@yu.edu.jo محمود البدالعا  مساطد المدير

 samiyahas@yu.edu.jo ساميل الويس مساطد المدير

 nabilhka@yu.edu.jo نبيع الس جي ربيس هسم الوارطاو

 husaynmum@yu.edu.jo حسين المومني ربيس هسم الموجوطاو وحسا  التهاليف

 sarhanmad@yu.edu.jo ستحان م دادي مواع ة والحساباو العامةلربيس هسم ا

 muhammadaub@yu.edu.jo محمد الاالبي ربيس هسم الروات  

   ربيس هسم التدهي 

 Ahmad_MMK@yu.edu.jo أحمد خويلل ربيس هسم الصناطي  الصاخة

 abdhn@yu.edu.jo البداهلل الالن ربيس هسم النفقاو

 ghaziaif@yu.edu.jo رااي التلاالي ربيس هسم الديوا 

   ربيس فرع خناطي  الطل ة

 maen.q@yu.edu.jo معن الصئيت ربيس فرع خناطي  العامليخ

 jabirmna@yu.edu.jo جابت أبو ناصت ربيس فرع محاس ة المقاخف

   الوارطاو فرع ربيس
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 طابيييييييييييييييييييرم الميييييييييييييييييييوارط ال شيييييييييييييييييييرية
 

 

 الدابرمطــدط العامليــــخ في 

 46 اإلطاريو  والفنيو المويفو  

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الدابـــرم

 ahalim@yu.edu.jo أ.د. البد الحليم الشياب مدير الدابرم

 hanimal@yu.edu.jo ااني البدال ادر ربيس هسم اإلسها   مساطد المدير

 ahlamdt@yu.edu.jo أحال  الودات ربيس هسم ال عثاو والتدري مساطد المدير  

 ikhlifabi@yu.edu.jo ىخليف ربابعل ربيس هسم شؤو  هيأة التدريسمساطد المدير  

   ربيس هسم شؤو  المويفيخ والمستصدميخ

   ربيس هسم التسميتو والسفر

 saltimif@yu.edu.jo سلطي التلاالي ربيس هسم التأميناو

   ربيس هسم الديوا 

 muhammadmab@yu.edu.jo محمد التبايعل ا شتراكاو واطلام المعلوماوربيس فرع 

 nailsfa@yu.edu.jo نااع محالظة ربيس فرع التدهي 

   ربيس فرع المطال او
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 طابيييييييييييييييييرم الشيييييييييييييييييؤو  القا و يييييييييييييييييية  

 

 

 

 الدابرمطــدط العامليــــخ في 

 8 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الدابـــرم

 dr_daradkehlafi@yu.edu.jo أ.د. قلي درادوة مدير الدابرم

   الق ايا والمتابعةربيس هسم 

    جراءاو التأطي يةلجا  التحقي  واإل ربيس هسم

   ربيس هسم العقوط وا ستشاراو القا و ية

   ربيس هسم الديوا 
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 طابيييييييييرم العتهييييييييياو العامييييييييية واإلطيييييييييت  

 

 

 

 الدابرمطــدط العامليــــخ في 

 25 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الدابـــرم

 mibbeni@yu.edu.jo مالص العبيني مدير الدابرم

 umarisi@yu.edu.jo المت العاصي مساطد المدير

ربيس هسم ا ستق ام واأل شطة مساطد المدير  

 الجامعية

 ahmadnma@yu.edu.jo العمتيأحمد 

 ahmadias@yu.edu.jo أحمد البشايتة ربيس هسم التصميم

   ربيس هسم المط عة

   ربيس هسم اإلطت 

   ربيس هسم الديوا 

 Moh_Hammouri@yu.edu.jo محمد الحموري ربيس فرع ا طت  والتوهي 

 haniana@yu.edu.jo ااني شطناوي ربيس فرع التصوير والتوهي  الفوتوغرافي

 odehm@yu.edu.jo الودة اعاني ربيس فرع ال يافة

 mohammad.no@yu.edu.jo محمد نور شتايتي ربيس فرع ال رام  الدولية
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 مهت ييييييييييييية الحسييييييييييييييخ بيييييييييييييخ  يييييييييييييتم   
 

 

 الدابرمطــدط العامليــــخ في 

 54 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 
 

 اإللهترو ي ال ريد اقسم ىدارة الدااـــتة

 ghul@yu.edu.jo د. المت الئو  مدير الدابرم

   مساطد المدير

 jamalih@yu.edu.jo هجما  لود ا ستق ام ولدماو المهت ةربيس هسم 

 hamadiar@yu.edu.jo حمد الستحان التجليد والترميم والنسخربيس هسم 

   الدطم الفني   ظمة المهت اوربيس هسم 

 asmahhay@yu.edu.jo اسمى بشايتة هواطد ال يا او ربيس هسم

 shuter@yu.edu.jo خالد ال لل العربية ربيس هسم المهت ة الرهمية

 emad@yu.edu.jo يامينالشيخ الماد  ربيس هسم الدورياو

 salihmmn@yu.edu.jo صالل الثامنة ربيس هسم اإلطارم 

 fatimahmam@yu.edu.jo الامايتةلاامة  الفمرسة والتصنيف والتهشيفربيس هسم 

   ربيس هسم المراجط والمجموطاو الصاخة 

   ربيس هسم المجموطاو العامة

 ateflaw@yu.edu.jo الااف خصاونة وتنمية المجموطاو ربيس هسم الت ويد

 rimamwi@yu.edu.jo ريما س اونة ربيس هسم الديوا 
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 اليييييييييييييييييييييييييييييييييييدابرم المندسيييييييييييييييييييييييييييييييييييية
 

 

 

 الدابرمطــدط العامليــــخ في 

 11 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الدابـــرم

 bassam@yu.edu.jo بسا  حمادنل مدير الدابرم

 naimmaw@yu.edu.jo نعيم خصاونة مساطد المدير

   والعقاراوربيس هسم التوهي  

   والدراساوربيس هسم التصميم 

   ربيس هسم التنفيع

   ربيس هسم الديوا 
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 خييييييندو  ا سييييييتثمار لجامعيييييية اليرمييييييو  

 

 

 الدابرمطــدط العامليــــخ في 

 7 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الدابـــرم

 walidsla@yu.edu.jo حاللشةالوليد  مدير الدابرم

 jehad.t@yu.edu.jo ج اد الطعاني المحاس ةربيس هسم 

                                     ربيس هسم الديوا 
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 المدرسييييييييييييييييييييييييييييييية النموذجيييييييييييييييييييييييييييييييية 
 

 

 

 الدابرمطــدط العامليــــخ في 

 168 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم المدرسة طارم 

 ali.omari@yu.edu.jo العمتيد. اللي  المدرسةمدير 

 amalzan@yu.edu.jo آما  رضوان مساطد المدير

 hayfamam@yu.edu.jo اي اا الحموري مساطد المدير

   

   

   

 raniyaaad@yu.edu.jo رانيل حداد ربيس هسم الديوا  
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 طابيييييييييرم الرهابييييييييية اإلطاريييييييييية والماليييييييييية  

 

 

 

 الدابرمطــدط العامليــــخ في 

 8 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الدابـــرم

 msameer@yu.edu.jo سميت المنسي مدير الدابرم

 umarmfa@yu.edu.jo المت محالظة مساطد المدير

 amjadmus@yu.edu.jo أمجد التوسان ربيس هسم الديوا 
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 طابييييييييييييييييييييرم األمييييييييييييييييييييخ الجييييييييييييييييييييامعي 
 

 

 

 الدابرمطــدط العامليــــخ في 

 23 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الدابـــرم

 Mostafa_AAA@yu.edu.jo مصط ى الشياب مدير الدابرم

 muhammadthl@yu.edu.jo محمد الشلو  مساطد المدير

 jasiraaa@yu.edu.jo جاست الطعاني مساطد المدير

   ربيس هسم األمخ الجامعي

 ahmadfay@yu.edu.jo أحمد رتايبل ربيس هسم الستمة العامة

   ربيس هسم الحرس الجامعي

   ربيس هسم الديوا 
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 طابيييييييييييييييييييرم الصيييييييييييييييييييدماو العامييييييييييييييييييية  

 

 

 الدابرمطــدط العامليــــخ في 

 266 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الدابـــرم

 khalilhed@yu.edu.jo خليع ارشيدات مدير الدابرم

 ahmadtde@yu.edu.jo حمد الواودةأ مساطد المدير

 barakatafh@yu.edu.jo د. بتوات االلحة مساطد المدير

ربيس هسم تنظيف م ا ي ومراف  مساطد المدير  

 الجامعة

 mudahiryhi@yu.edu.jo مظاات الشياب

 hajimmft@yu.edu.jo لااجم محالظ ربيس هسم الحركة

 ahmad.abd@yu.edu.jo حمد بني اليسىأ ربيس هسم ا تصا و

 mahmudaah@yu.edu.jo محمود التحيمي ربيس هسم ال راطة

 osamahama@yu.edu.jo سامة العمتياو ربيس هسم التغعية

 walidsaw@yu.edu.jo وليد خصاونة الصحية ةربيس هسم تنظيف الحر  الجامعي والصدم

   ربيس هسم الديوا 

 muhammadf@yu.edu.jo محمد سعدي ربيس فرع النقل

 saifmef@yu.edu.jo الدين التلااليسيف  ربيس فرع اطداط الطعا  والشرا 

 faysalmif@yu.edu.jo ليصع التلاالي ربيس فرع لدمة الطعا  والشرا 

   ربيس فرع الميها ي 
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 طابيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرم الليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييواع  
 

 

 

 الدابرمطــدط العامليــــخ في 

 41 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الدابـــرم

 nayifma@yu.edu.jo نايف بني الطا الدابرممدير 

   مساطد المدير

 samirnak@yu.edu.jo د. سميت الح يم ربيس هسم العمدل

 izzatmhs@yu.edu.jo الات حتاحشة ربيس هسم المستوططاو

 waddah@yu.edu.jo وضاح البيدات ربيس هسم العقوط

 tariqj@yu.edu.jo اارق الجدالة طلة اللواع  ربيس هسم الرهابة

   ربيس هسم المشترياو

   ربيس هسم الديوا  
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 طابييييييييييييييييييييييييييييييييييييرم العطيييييييييييييييييييييييييييييييييييياءاو 

 

 

 

 الدابرمطــدط العامليــــخ في 

 9 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الدابـــرم

 abdullahnueimi@yu.edu.jo البداهلل النعيمي مدير الدابرم

 nabilman@yu.edu.jo نبيع الجنايدة ربيس هسم اإلحا و

 alisrm@yu.edu.jo اللي الستميني ربيس هسم الدراساو والمواخفاو

   ربيس هسم الديوا 
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 طابيييييييرم اإل تيييييييا  والصييييييييا ة والتيييييييدري    
 

 

 الدابرمطــدط العامليــــخ في 

 94 والفنيو المويفو  اإلطاريو  

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الدابـــرم

 alawnehk@yu.edu.jo خالد العالونة مدير الدابرم

 muhammadaaf@yu.edu.jo محمد الاتاش ة مساطد المدير

   ربيس هسم األجم م والتحهم

 khalidmay@yu.edu.jo خالد رتايبة ربيس هسم األطمام المد ية

   تشهيل المعاط ربيس هسم 

   ربيس هسم الميها ي 

 muhammadaaf@yu.edu.jo محمد الاتاش ة ربيس هسم الهمرباء

   ربيس هسم النجارم

   ربيس هسم التدري 

   ربيس هسم الديوا 

 majidjha@yu.edu.jo مجيد الئتايبة ربيس فرع التحهم والسيطرم

 kamalhay@yu.edu.jo وما  رتايبة ربيس فرع التهييف والت ريد

   طمام ا لمنيو تربيس فرع 
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 العتهييييييياو والمشييييييياريط الدوليييييييية طابيييييييرم 
 

 

 الدابرمطــدط العامليــــخ في 

 3 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم  طارم الدابـــرم

 mof.otoom@yu.edu.jo مولي التو  د. مدير الدابرم

 imanada@yu.edu.jo ىيمان جتادات مساطد المدير

   ربيس هسم العتهاو الدولية

   ربيس هسم المشاريط الدولية

 imanada@yu.edu.jo ىيمان جتادات ربيس هسم الديوا  
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 تما يييييية سيييييير المجييييييالس واللجييييييا طابييييييرم 
 

 

 الدابرمطــدط العامليــــخ في 

 4 المويفو  اإلطاريو  والفنيو 

 

 اإللهترو ي ال ريد ا سم الدابـــرم طارم 

 ulashi@yu.edu.jo اُلال شاوت مدير الدابرم

   مساطد المدير

   اللجا ربيس هسم 

 salihwma@yu.edu.jo صالل العمتي المجالسربيس هسم 

   ربيس هسم الديوا  
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