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مـــــقدمـــة
تُمثل الجامعة في استراتيجية تطوّر التعليم منطلقًا للتطوير المؤس سـي ،وذ لـ مـخ لـتم تمهين مـا مـخ
ض الخ طـل لت طـوير ئها ،مـا ،وتتط لـي تمل يـاق تطط يـل ل طـل الت طـوير ،وتنف ـي تمل يـاق
تشخيص واقعما وو ـ
التحسيخ استقرارًا وتنظيمًا للعملياق واإلجراءاق هالل الجامعة لتحقيل األ هـدا

المر جـوم من مـاا والجام عـة

ض وم حـده أل هـرل الهط يـر فـي تحق يـل الغا يـاق
كغيرها مخ المؤسساق ينطغي ئن يهون لما هي هـل تنظي مـي وا ـ
واألهدا

التي ئنشئت مـخ ئجل مـاا ك مـا ئن التن ظـيم يُ سـمم فـي توم ـي الم سـؤولياق وتفع يـل الم مـا المنو ـة

بمنسوبي الجامعة ورف مستوى قدراتمم في تحق يـل ري يـة الجام عـة ور سـالتما ك مـا ي سـاتد ت لـا ا سـتفاهم
القصوى مخ المواره المتاحة فيماا
واستمرارًا لنمج الجامعة في ا رتقاء بمستوياق األهاء وتطوير وتطسيل إجراءاق العمل وتشهيل بناء
مؤسسي يلطي حا جـاق الجام عـة ويمهن مـا مـخ ممار سـة هور فا تـل فـي الت صـميم والتنف يـ لمنظو مـة ال طـرامج
األكاهيمية واإلهارية ،تمّ تطوير الدليل لتوضي العتقاق وا رتطا اق التنظيم يـة مـخ لـتم ر سـو تو ضـيحية
للخرا،ل التنظيم يـة وب مـا ي سـاتد ت لـا إي اـاد األ هـدا
ويعر

وم مـا العنا ظـر التنظيم يـة المختل فـة فـي الجام عـة،

ا
منسوبي الجامعة باألتمام المنو ة بمم ويع مـل ت لـا إما لـة ال تـدالتق فـي الم مـا الوويف يـة وي ـ

األسس والقواتد المحدهم للمسؤولياق ويمهخ مخ تفعيل المتابعة ومراقطة األهاءا
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ئهدا

الدليل:

 توهيل إجراءاق تمل واضحة وسملة ا ستخدا للمووفيخا توحيد إجراءاق العمل في الجامعةا وضود مسار العملية واجراءتما وتحديد المختصا تسلسل اإلجراءاق وانسيابما بالشهل ال ي يحقل الهفاءم والفاتليةا الحد مخ ا جتماهاق الشخصية وتفاوق اإلجراءاق مخ مووف إلا آلرا -سمولة المتابعة وا شرا

نظرًا لوضود اإلجراءاقا

 -تنفي مدلتق محدهل لمخرجاق مطلوبة با تتماه تلا تسلسل واض ومحدها

6

جامعة اليرموك في سطور
موق الجامعة
تقع جامعة اليرموك في مدينة إربد في شمال المملكة األردنية الهاشمية وعلى ب عدد  )90كد عدا العا ةدمة ع مدالى ع لدى
مساحة تقدر بد 685000م 2في الموقع الحالي واألرض الجنوبية هداا باض ادافة إ لدى م سداحاض أرض أ تدرع تاب عدة للجام عدة فدي
مدينة اربد وفي أماكا أترع ما المملكة تقدر بد 264139م2ى وهي ثاني جامعة أردنية ما بيا الجامعاض الرسمية.
نشأتما ووحداتما التنظيمية
ةدرض اضرادة الملكية السامية بتاريخ الرابع والعشريا ما حزيرال عام  1975بتأسيس جامعة اليرموك حيث ا سدتقلل
جامعة اليرموك الدفعة األولى ما الطللة في بداية العام الجامعي  1977-1976وعدده  )640طاللًا وطاللةى في حدرم جدامعي
محدود في مدينة اربدى اعتلر حينها حرمًا مؤقتًا وبدأض بكلية واحدة هي كلية العلوم واآلداب.
بدأض جامعة اليرموك م سديرتها التعليم يدة فدي عدام  1976ح يدث شدكل لكل يدة الع لدوم واآلدابل ال ندواةى وح جدر األ سدا
للجامعةى وام تخصصاض في العلوم واآلداب واالقت صداد والع لدوم اضدار يدةى وكا ند دوا لدر الل عدة العرب يدة والل عدة اضنجليز يدة
عددام 1980ى و قددد شددهدض الجام عددة م نددا إن شددالها ت طددورًا ون مدوًا

والع لددوم اضن سددانية واضجتماع يددة نددواة كل يددة اآلداب ال تددي تأس سد

مضطردًاى كمًا وكيفًاى حتى أةلح ما أبرز جامعاض المملكة ما كافة النواحي :تعدد وت ندو التخص صداض العلم يدة واضن سدانيةى
وتكاملهاى أعداد الطالب والطاللاضى الهيئة التدريسيّةى اللحث العلميى كفاءة الخريجيا.
وما أجل إتاحة فرةة الدرا سدة الجامع يدة لخري جدي الوانو يدة العا مدة األردن يديا ور يدر األردن يديا ف قدد تد ّ فدي مط لدع عدام
 1998 -1997إنشاء اللرنامج الموازي الستيعاب الطللة في جميع التخصصاض المطروحة في الجامعة.
وقد نجح الجامعة بإاافة نطاق واسع ما ال لدرامج الدرا سديّة الجد يددة والتخص صداض ال تدي تل لدي احتيا جداض ومتطل لداض
سوق العملى وطموحاض المجتمع باستمرارى حيث ت ّ تطوير عدد كلير ما األقسام األكاديمية لتصلح كلياض:
•

كلية االقتصاد والعلوم اضدارية عام .1981

•

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية عام .1984

•

مع هددد اآل ثددار عددام  1984وا لدداي تد تحوي لددك إ لددى كل يددة اآل ثددار واألنوروبولوج يددا اعت لددارًا مددا ال عددام ال جددامعي
.2004/2003

•

كلية التربية عام .1989/1988

•

كلية الشريعة والدراساض اضسالمية عام .1990

•

كلية التربية الريااية عام .1993

•

كلية القانول عام .1999

•

كلية الفنول الجميلة عام .2002/2001

•

كلية تكنولوجيا المعلوماض وعلوم الحاسوب عام .2003/2002

•

كلية اضعالم عام .2008
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وتستمر اليرموك بالتطور األفقي والعمودي إلى هاا اليوم حيث ت ّ ا سدتحدا

بدرامج وأق سدام وكل يداض جد يددة مدؤترًا مدا

أبرزها :إنشاء كلية السياحة والفنادق في العام الجامعي 2012/2011ى وكلية ال صديدلة فدي ال عدام ال جدامعي  2013/2012وكل يدة
الطب في العام الجامعي 2014/2013ى قس لالهندسة الصناعيّةل وقس لهندسة العمارةل بكل يدة الح جداوي للهند سدة التكنولوج يدة
)2013ى وما آترها :قس لاقتصاد المال واألعمالل بكلية االقت صداد والع لدوم اضدار يدة )2016ى وق سد لهند سدة اللرمج يداضل
وقس لالشلكاض وأما المعلوماضل بكلية تكنولوجيا المعلوماض وعلوم الحاسوب  .)2016وسعيًا ما الجامعة وراء تزويد الطل لدة
بالمعارف والمهاراض والقدراض التي تدعمه في تخصصاته الجامعية المختلفة ف قدد تد تدوفير م قدرراض إجلار يدة واتتيار يدة فدي
الخطط الدراسية المقرة مؤترًا واستحدا األق سدام لالم سداقاض الخدم يدة اضن سدانيةل ولالم سداقاض الخدم يدة العلم يدةل بكل يدة اآلداب
وكلية اآلثار واألنوروبولوجيا على التوالي.
تض الجامعة  )15تمسة عشر كلية ويللغ عدد األقسام فيها  )65قسمًا أكاديميًاى كما تض ع مدادتيا ه مدا ع مدادة الل حدث
العلمي والدراساض العلياى وعمادة شؤول الطللةى إاافة إلى  )6ستة مراكزعلم يدةى و  )6سدتة كدرا ٍ علم يدة وبحو يدةى ومح طدة
العلوم اللحرية في العقلة باالشتراك مع الجامعة األردنيةى و  )17دالرة إداريةى وثالثة متاحف :متحف الترا االردنيى ومتحف
التاريخ الطليعيى ومتحف المسكوكاضى و ةدندوق ا سدتومار جام عدة الير مدوكى ومدر سدة نموجج يدة ألب نداء ال عدامليا فدي الجام عدةى
ومر كددز ةددحي بالت عدداول مددع وزارة ال صددحة .ويع مددل فددي الجام عددة  )1106مددا أع ضدداء هي ئددة ال تدددريس مددا مخت لددف الر تددب
والتخصصاضى و  )1455ما العامليا اضدارييا والفنييا والمستخدميا.
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م سؤؤيات وص ا يؤؤمج وص مت عؤ

لتال عؤ لت لؤؤوت

بموجب المادة ( )6من قانون رقم ( )17لسنة  2018قانون التعليم العالي والبحث العلمي
أ .يتولى المجلس الصالحيات والمسؤوليات التالية:
 .1رسم سياسات التعليم العالي في المملكة ،وو ضع ا ستااييجياياا ورفع اا ل لى مج لس ا لو راخ ذي اار ال اار ا لال
بشأناا.
 .2وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على است اللية مؤس سات التع ليم ال عالي والع م ع لى يعزيز ا والتن سيم في ما بين اا
لتح يم أ دافاا ضمن لطارٍ قوامه التشاركية والمساخلة وال شفافية ضمانا لحايت اا وحامت اا و سمعتاا وحفال ا ع لى
ممتلكاياا.
 .3المواف ة ع لى لن شاخ مؤس سات التع ليم ال عالي وأيّ فاول ل اا دا خ الممل كة أو خارج اا أو للااه اا ول قاار ح و
التاصص والباامج من ماتلف المستويات التي يدرس فياا أو يعدي أي مناا أو للااؤ ا وف ا للمتطلبات والمتا ياات
وبما ذ يتعارض مع قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودياا النافذ.
 .4يو يع الدعم الحكومي على الجامعات الاسمية وف ا ألسس يعتمد ا المجلس لاذه الااية.
 .5يشجيع مؤسسات التعليم العالي على ليجاد بيئة استثمار يعليمية ركية وجاربة ،وايبال منظومة التعليم اإللكتاونية.
 .6وضع السياسة العامة ل بو الطل بة في مؤس سات التع ليم ال عالي ،ب ما يتوا فم مع ا ستااييجية التع ليم ال عالي النا فذة
ومااقبة ينفيذ ا.
 .7التنسيب للى رهيس الو راخ بتعيين رؤساخ مجالس أمناخ الجامعات األردنية الاسمية وأعضاهاا.
 .8التنسيب بتعيين رؤساخ الجامعات األردنية الاسمية وف ا ل انون الجامعات األردنية النافذ.
 .9يعيين رؤساخ وأعضاخ مجالس أمناخ الجامعات الااصة وف ا ل انون الجامعات األردنية النافذ.
 .10يعيين رؤساخ الجامعات الااصة بناخ على ينسيب مجالس أمناهاا وف ا ل انون الجامعات األردنية النافذة.
 .11المواف ة على ع د ايفاقيات التعاون العلمي واألكاديمي والت ني مع مؤس سات التع ليم ال عالي األردن ية وا يا األردن ية
التي ينبثم عناا باامج مشتاكة والتي يؤدي للى الحصو على درجات علمية شايطة أن يكون من مؤسسات التع ليم
العالي التي يعتاف باا الو ارة.
 .12اصدار التعليمات المالية واإلدارية الال مة لعم المجلس واللجان التابعة له والمنبث ة عنه والوحدات رات العال قة في
الو ارة المايبطة بعم المجلس.
 .13اقتااح مشاوعات ال وانين واألنظمة المتعل ة بمؤسسات التعليم العالي الاسمية ،ورفع اا لمج لس ا لو راخ ذ ستكما
اإلجااخات الدستورية بشأناا.
 .14المصادقة على الموا نات السنوية والحسابات المالية الاتامية لمؤسسات التعليم ال عالي ،ومناق شة ي اريا ا ال سنوية،
ولصدار ال اارات الال مة بشأناا.
 .15المصادقة على ي ايا المحاسب ال انوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي الااصة وعلى الت ايا السنوي الذي يُعده
الوحدة التنظيمية الماتصة بالاقابة والتدقيم الداخلي في الجامعات الاسمية.
 .16اذطالل على ي ايا ديوان المحاسبة السنوي الذي ياص الجامعات الاسمية واياار اإلجااخات المناسبة بشأنه.
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ب .يتولى المجلس الماا والصالحيات التالية بناخ على ينسيب مجلس يئة اعت ماد مؤس سات التع ليم ال عالي و ضمان جودي اا
ووف ا ألحكا قانوناا-:
 .1للااخ ياخيص ياصص أو أكثا.
 .2لي اف ال بو في مؤسسات العليم العالي لي افا داهما أو مؤقتا.
 .3لاالق مؤسسة التعليم العالي لاالقا مؤقتا أو داهما.
 .4يشكي لجنة لإلشااف المباشا على مؤسسة التعليم العالي.
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م
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بموجب المادة ( )10من قانون رقم ( )18لسنة  2018قانون الجامعات األردنية
أ -رسم السياسة العامة للجامعة.
ب -لقاار الاطة السنوية واذستااييجية للجامعة بناخ على ينسيب مجلس الجامعة ومتابعة ينفيذ ا وي ييماا.
ج -ي ييم أداخ الجامعة وقياداياا من الجوانب جميعاا بما فياا األكاديمية واإلدارية والمال ية والبن ية التحت ية ،ومناق شة ي اريا
الت ييم الذايي الم دمة مناا دوريا.
د -ي ديم ي ايا سنوي عن أداخ الجامعة ورهيساا للى المجلس وف ا لمعاييا يضعاا المجلس لاذه الااية.
ه -يعيين نواب الاهيس والعمداخ ورؤساخ الفاول ،ورلك بتنسيب من الاهيس.
و -التنسيب للمجلس بإنشاخ الكليات واألقسا والمعا د والمااكز العلمية التابعة لاا داخ المملكة أو خارجاا.
 التنسيب للمجلس بإنشاخ الباامج والتاصصات األكاديمية ودمجاا في ايا ا أو للااهاا.ح -يحديد الاسو التي يستوفياا الجامعة من الطلبة في ماتلف التاصصات بتنسيب من مجلس الجامعة.
ط -يحديد أسس ال بو وأعداد الم بولين في ح و التاصصات الماتلفة أو وقف ال بو فياا وف ا لم عاييا اذعت ماد و ضبط
الجودة ،ورلك بتوصية من مجلس العمداخ ضمن السياسة العامة التي ي ا ا المجلس.
ي .1 -مناق شة الموا نة ال سنوية للجام عة وبياناي اا المال ية وح ساباياا الاتام ية ولقاار ا ب عد المواف ة علي اا من مج لس
الجامعة ،ورفعاا للمجلس للمصادقة علياا ،على أن يكون مشفوعة بت ايا المحاسب ال انوني للجامعة الااصة.
 .2اذطالل على ي اريا وحدة الاقابة الداخل ية ود يوان المحا سبة واستف سارايه وع لى اإلجبا بات واإل جااخات المت اذة
باصوصاا في الجامعة الاسمية ورفعاا للمجلس.
ك -السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وينظيم شؤون استثمار ا.
 -قبو المساعدات والتباعات والابات وال من والو صايا والو قف شايطة مواف ة مج لس ا لو راخ علي اا لرا كا ن

من

مصدر ايا أردني.
  . 1المواف ة على ع د ايفاقيات التعاون الث افي والعلمي والتكنولوجي وايا ا من اذيفاقيات بين الجام عة ومثيالي اا دا خالمملكة وخارجاا.
 . 2التوصية للمجلس بالمواف ة على ع د ايفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيالي اا دا خ الممل كة وخارج اا أو في ال باامج
والتاصصات التي يؤدي للى الحصو على درجات علمية شايطة حصولاا على اذعتماد الااص.
ن -مناقشة مشاوعات األنظمة ورفعاا للى المجلس ذستكما لجااخات لقاار ا حسب األصو .
س -يعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيم الحسابات المالية الاتامية للجامعة ويحديد أيعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.
ل -أي أمور أ خا يتع لم بالجام عة يعا ضاا ر هيس مج لس األم ناخ م ما ذ يدخ في صالحيات أي ج اة من الج اات
المنصوص علياا في ذا ال انون والتشايعات المعمو باا في الجامعة.
ف -يايبط به وحدة الاقابة والتدقيم الداخلي.
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يؤؤمج وص مت
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بموجب المادة ( )15من قانون رقم ( )18لسنة  2018قانون الجامعات األردنية
يتولى مجلس الجامعة الماا والصالحيات التالية:
أ -العم على رفع مستو الادمات التي ي دماا الجامعة في مجاذت التعليم والبحث العلمي والتدريب والادمة العامة.
ب -دراسة الاطة السنوية للمشاريع اإلنماهية للجامعة ال تي ي عد ا ا لاهيس ،ورفع اا ل لى مج لس األم ناخ إل صدار قااره
بشأناا .أما لرا كان الجامعة خاصة فتعاض الدراسة على الايئة للمواف ة علياا قب رفعاا لمجلس األمناخ.
ج -مناقشة مشاوعات أنظمة الجامعة ويعليماياا ذستكما اإلجااخات الال مة بشأناا.
د -مناقشة مشاول الموا نة السنوية للجامعة وحساباا الاتامي السنوي وبياناياا المال ية والمواف ة علي اا يما يدا لافع اا
لمجلس األمناخ.
ه -المواف ة على ي اريا أداخ الجامعة وأنشطتاا وانجا اياا يمايدا لافعاا للى مجلس األمناخ.
و -النظا في أي أمور أخا يتعلم بالجامعة يعاضاا الاهيس عليه.
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م

سؤؤيات وص ا

يؤؤمج وص مت

عؤ

لتل

ؤل

بموجب المادة ( /16ب) من قانون رقم ( )18لسنة  2018قانون الجامعات األردنية
يتولى مجلس العمداخ الماا والصالحيات التالية:
 .1التوصية لمجلس األمناخ بإنشاخ الكليات والمعا د واألقسا والمااكز العلمية داخ المملكة.
 .2التوصية لمجلس األمناخ بإنشاخ الباامج والتاصصات األكاديمية ودمجاا في ايا ا أو وقف ال بو فياا أو للااهاا.
 .3يعيين أعضاخ يئة التدريس في الجامعة وياقيتام ويثبيتام ون لام من ف ئة ل لى أ خا وان تدابام ول عاريام و منحام
اإلجا ات بما في رلك لجا ة التفاغ العلمي واإلجا ة دون رايب وقبو است اذيام ولنااخ خدمايام ون ل ام من و حدة
ينظيمية للى أخا داخ الجامعة.
 .4ي ييم أعما أعضاخ يئة التدريس وأنشطتام األكاديمية وأساليب يدريسام وبحوثام العلمية واياار ال اارات المنا سبة
بشأناا.
 .5ليفاد أعضاخ يئة ال تدريس والمحا ضاين المت فااين وم ساعدي الب حث أو ال تدريس والفن يين ال عاملين في الم جا
األكاديمي في الجامعة في بعثات وماا علمية ودورات يدريبية وف ا لنظا اإليفاد المعمو به في الجامعة.
 .6أ .دراسة مشاريع الا طط الدرا سية الم د مة من م جالس الكل يات والمعا د والماا كز ومناق شتاا ول صدار قاارا يه
بشأناا.
ب .وضع أسس داخلية لضبط ومااقبة نوعية ومستو الباامج والاايجين في الجامعة ورفع اا ل لى مج لس األم ناخ
إلقاار ا.
 .7ي ييم مستو األداخ األكاديمي واإلداري والتحصي العلمي في الجامعة ضمن معاييا وضوابط محددة بنمارج معت مدة
واستادا التاذية الااجعة للتطويا ورفعاا في ي اريا دورية لمجلس األمناخ.
 .8التنسيب لمجلس األمناخ بأسس ال بو وبأعداد الطلبة المنوي قبولام سنويا في ح و التاص صات ضمن الطا قات
اذستيعابية العامة والااصة المعتمدة لاا من يئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودياا واذلتزا باا.
 .9من الدرجات العلمية والفااية والشاادات.
 .10لنشاخ كااسي األستارية.
 .11التوصية لمجلس األمناخ بم دار الاسو التي يستوفياا الجامعة.
 .12النظا في أي موضول يتعلم بالعم األكاديمي في الجامعة مما يعاضه الاهيس عليه وذ يدخ ضمن اختصاص أي
جاة أخا وفم ألحكا التشايعات النافذة.
 .13وضع التعليمات الال مة لتنفيذ أحكا األنظمة رات العالقة بالعم األكاديمي في الجامعة.
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سؤؤيات وص ا

يؤؤمج وص ة

ؤ

لتتوم

لؤ

بموجب المادة ( 12و  )13من قانون رقم ( )18لسنة  2018قانون الجامعات األردنية
الاهيس مسؤو أما مجلس األمناخ عن لدارة شؤون الجامعة ،و و آما الصاف فياا ،ويمارس الماا والصالحيات التالية:
 .1يمث ي الجام عة أ ما الج اات الا سمية وال ضاهية والاي ئات واأل شااص ج ميعام ويوق يع الع ود نيا بة عن اا وف ا
للصالحيات الممنوحة له بموجب ذا ال انون والتشايعات المعمو باا في الجامعة وبما ذ يتعارض مع قانون التعليم
العالي والبحث العلمي.
 .2لدارة شؤون الجامعة األكاديمية والعلمية والمالية واإلدارية وف ا ألحكا

ذا ال انون واألنظمة والتعلي مات وال اارات

الصادرة بم تضى أي مناا.
 .3دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداخ للى اذنع اد ورهاسة اجتماعاياما واإل شااف ع لى يوث يم ال اارات ال صادرة
عناما ومتابعة ينفيذ ا.
 .4ي ديم خطة العم السنوية للجامعة للى مجلس الجامعة لدراستاا ورفعاا للى مجلس األمناخ.
 .5لعداد مشاول الموا نة ال سنوية للجام عة وي دي مه للاي ئة في حا الجام عة الاا صة أل خذ المواف ة عل يه ولمج لس
الجامعة في حا الجامعة الاسمية يمايدا لافعه في الحالتين للى مجلس األمناخ الماتص.
 .6ي ديم ي اريا سنوية عن أداخ الجامعة للى مجلس الجامعة مبينا فيه مؤشاات األداخ العالمية في مجاذت التعليم ال عالي
والبحث العلمي وخدمة المجتمع واألنشطة األخا  ،وأي اقتااحات ياا ا مناسبة لتطويا الجامعة وف ا لآللية المعتمدة
لذلك على أن ي و مجلس الجامعة بمناقشته ورفعاا للى مجلس األمناخ.
 .7يعليم الدراسة كليا أو جزهيا في الجامعة ،ورلك في ال حاذت ال تي يا أن اا ي ستدعي اي اار م ث

ذا ال اار ،ولرا

ادت مدة يعليم الدراسة على أسبول فعلى الاهيس عاض األما على مجلس األمناخ ذياار ال اار المناسب بشأناا.
 .8التنسيب لمجلس األمناخ بتعيين نواب الاهيس والعمداخ ورؤساخ فاول الجامعة.
 .9أي صالحيات أخا ماولة له بموجب التشايعات المعمو باا في الجامعة أو أي ماا يكلفه باا مجلس األمناخ.
 .10للاهيس يفويض أي من الصالحيات الماولة لليه للى أي من نوابه أو العمداخ أو المدياين في الجامعة أو رهيس فال
الجامعة ك في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
 .11ياتار الاهيس أحد نوابه لل يا بأعماله وممارسة صالحيايه عند ايابه ،وفي حا شاور منصب الاهيس يكلف رهيس
مجلس األمناخ أحد نواب الاهيس أو أحمد العمداخ في حا عد و جود نا هب ل لاهيس لل يا بأعما له وي مارس كا فة
صالحيايه للى حين يعيين رهيس للجامعة وف ا ألحكا

ذا ال انون.

 .12يعين نواب الاهيس ورؤساخ الفاول ب اار من مجلس األمناخ بناخ على ينسيب لمدة ثالث سنوات قاب لة للتجد يد ل ماة
واحدة ،وينتاي خدمة أيّ منام بانتااخ مدة يعيينه أو ب بو است الته أو بوفايه أو بإعفاهه من منصبه بالطاي ة راياا.
 .13يصدر الاهيس قاارا يحدد فيه ماا وصالحيات نوابه ورؤساخ الفاول.
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ا

جؤ لص لتتوم

لؤ لت رتب

طؤ ـوتر

 .1كلية اآلثار واألنثاوبولوجيا.
 .2داهاة رهاسة الجامعة.
 .3داهاة أمانة سا المجالس واللجان.
 .4داهاة الموارد البشاية.
 .5داهاة العالقات العامة واإلعال .
 .6داهاة ال بو والتسجي .
 .7المدرسة النمورجية.
 .8صندوق اذستثمار لجامعة الياموك.

15

ؤؤؤ

مبو

ؤؤر ً

مسيات وص ايمج وص نو ب لتر

تشيان لتكع ؤوص لتلع ؤ الت شؤيان لت وت ؤ

استنادا للى أحكا المادة ( /12ب) من قانون الجامعات األردنية رقم ( )18لسنة .2018
أاًلً :ي و بماا ناهب الاهيس لشؤون الكليات العلمية والشؤون المالية.
ثون ًو :يايبط به الوحدات التالية ،ويفوض لليه صالحيات رهيس الجامعة في كافة األمور األكاديمية المتعل ة باا و ي:
 .1كلية العلو .
 .2كلية الحجاوي للاندسة التكنولوجية.
 .3كلية يكنولوجيا المعلومات وعلو الحاسوب.
 .4كلية الطب.
 .5كلية الصيدلة.
 .6ماكز الحاسب والمعلومات.
 .7ماكز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع.
 .8ماكز األميا فيص لتكنولوجيا المعلومات.
 .9داهاة اإلنتاج والصيانة والتدريب.
 .10داهاة العالقات والمشاريع الدولية.
 .11داهاة العطاخات الماكزية.
 .12الداهاة الاندسية.
 .13داهاة اللوا .
 .14الداهاة المالية.
 .15ماكز التميّز للادمات المكتبية.
ثوتثًو :يفوض لليه صالحيات رهيس الجامعة في أية أمور أخا يكلفه باا رهيس الجامعة.
ةلـلًو :يلاي ذا ال اار أية قاارات ساب ة باذا الشأن.
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مسيات وص ايمج وص نو ب لتر

تعشيان لتطمـ ؤ الًلت اؤوا لت رؤوة

استنادا للى أحكا المادة ( /12ب) من قانون الجامعات األردنية رقم ( )18لسنة .2018
أاًلً :أن ي و بماا ناهب الاهيس للشؤون الطالبية واذيصا الاارجي.
ثون ًو :يايبط به الوحدات التالية ،ويفوض لليه صالحيات رهيس الجامعة في كافة األمور األكاديمية المتعل ة باا و ي:
 .1كلية اآلداب.
 .2كلية التابية.
 .3كلية الشايعة والدراسات اإلسالمية.
 .4كلية التابية الاياضية.
 .5كلية اإلعال .
 .6عمادة شؤون الطلبة.
 .7ماكز اللاات.
 .8ماكز األمياة بسمة لدراسات الماأة األردنية.
 .9داهاة المكتبة.
 .10داهاة األمن الجامعي.
 .11كاسي سميا شما لتاريخ المسكوكات والحضارة اإلسالمية.
 .12كاسي عاار.
 .13كاسي صال عبداهلل كام لالقتصاد اإلسالمي.
 .14كاسي محمود الاو لدراسات الجزياة العابية والن وش.
 .15كاسي الماحو سميا الافاعي للدراسات األردنية.
ثوتثًو :يفوض لليه صالحيات رهيس الجامعة في أية أمور أخا يكلفه باا رهيس الجامعة.
ةلـلًو :يلاي ذا ال اار اية قاارات ساب ة باذا الشان.
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مسيات وص ايمج وص نو ب لتر

تشيان لتكع وص لإلنسون الت شؤيان لإلملة يؤ

استنادا للى أحكا المادة ( /12ب) من قانون الجامعات األردنية رقم ( )18لسنة .2018
أاًلً :أن ي و بماا ناهب الاهيس لشؤون الكليات اإلنسانية والشؤون اإلدارية.
ثون ًو :يايبط به الوحدات التالية ،ويفوض لليه صالحيات رهيس الجامعة في كافة األمور المتعل ة باا و ي:
 .1كلية اذقتصاد والعلو اإلدارية.
 .2كلية ال انون.
 .3كلية الفنون الجميلة.
 .4كلية السياحة والفنادق.
 .5عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.
 .6ماكز اذعتماد وضمان الجودة.
 .7داهاة الادمات العامة.
 .8داهاة التنمية والتاطيط.
 .9ماكز الالجئين والنا حين والاجاة ال ساية.
 .10داهاة الشؤون ال انونية.
 .11متابعة ينفيذ الاطة اذستااييجية.
ثوتثًو :يفوض لليه صالحيات رهيس الجامعة في أية أمور أخا يكلفه باا رهيس الجامعة.
ةلـلًو :يلاي ذا ال اار أية قاارات ساب ة باذا الشأن.
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م

عؤ

سؤؤيات وص مت

لتكع

ؤ

بموجب المادة (/19ج) من قانون الجامعات األردنية رقم ( )18لسنة .2018
يتولى مجلس الكلية الصالحيات والماا التلية:
 .1اقتااح خطط الدراسة في الكلية وشاوط من الدرجات العلمية والشاادات فياا.
 .2لقاار المنا ج الدراسية التي ي تاحاا مجالس الكليات واألقسا .
 .3التنسيم مع عمادة الدراسات العليا في يعيين المشافين على الاساه العلمية ،ويشكي لجان المناقشة.
 .4ينظيم لجااخات اذمتحان في الكلية ،واإلشااف علياا ،ومناقشة نتاهج اا ا لواردة من األق سا المات صة ،واي اار ال اار
المناسب بشأناا.
 .5التنسيب للى مجلس العمداخ بمن الدرجات العلمية والشاادات.
 .6اإلشااف على ينظيم البحث العلمي في الكلية ويشجيعه بالتنسيم مع عماديي البحث العلمي والدراسات العليا.
 .7التوصية في األمور المتعل ة بايئة التدريس في الكلية وايا م من ال اهمين بأعما التدريس فياا ،من يعيين وياقية ون
وانتداب ولعارة وليفاد ،ومن لذجا ات الدرا سية ،وق بو اذ ست الة ،وا يا ر لك من األ مور الجامع ية بمو جب أح كا
األنظمة والتعليمات المعمو باا.
 .8لعداد مشاول الموا نة السنوية للكلية.
 .9النظا في المساه التي يحيلاا العميد.
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سؤؤيات وص

م

ؤ

ؤ لتكع

بموجب المادة (/17ب) من قانون الجامعات األردنية رقم ( )18لسنة .2018
يكون عميد الكلية مسؤوذ عن لدارة الشؤون األكاديمية واإلدارية والمالية للكل ية وأ مور الب حث العل مي في اا ،وي تولى
ينفيذ قاارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداخ وي د ي اياا للى الاهس في نااية ك عا دراسي أو عند طلب ا لاهيس
عن أداخ كليته وأنشطتاا الماتلفة.

م

سؤؤيات وص مت

عؤ

لت

سؤ ل

ؤؤومي

بموجب المادة (/20ب) من قانون الجامعات األردنية رقم ( )18لسنة .2018
يتولى مجلس ال سم الماا والصالحيات والمسؤوليات التالية:
 .1ي ديم اذقتااحات للى مجلس الكلية حو الاطط الدراسية في ال سم.
 .2اقتااح المنا ج الدراسية للمواد في ال سم.
 .3يشجيع أنشطة البحث العلمي في ال سم ،واإلطالل على مشاوعات البحث العلمي ،وي ديم التوصيات الال مة سواخ
أكان ألاااض الدعم أ النشا أ المشاركة في المؤيماات والندوات العلمية.
 .4ي ديم اذقتااحات حو يو يع الدروس والمحاضاات.
 .5النظا في طلبات التعيين والتاقية والن

من ف ئة ل لى ف ئة أع لى والتثب ي والن

واإل عارة واذن تداب واإل جا ة

واذست الة ،ولصدار يوصيات بشأناا وف ا للتشايعات النافذة ،على أن ذ يشتاك عضو الايئة التدريسية في الن ظا
في أي من األمور أعاله لذ لرا كان من الايبة نفساا ،أو من ريبة أعلى مناا.
 .6لعداد مشاول الت ايا السنوي لل سم.
 .7اقتااح أي موضوعات ياد مصلحة ال سم والكلية والجامعة.
 .8دراسة أية موضوعات يحيلاا لليه العميد أو يعاضاا عليه رهيس ال سم.
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عؤ

يؤؤمج وص مت

لت ر

ؤ

بموجب المادة ( )6من نظا المااكز العلمية في جامعة الياموك رقم ( )92لسنة 2003
يمارس مجلس الماكز الصالحيات التي يمارساا مجلس الكلية ومجلس ال سم المنصوص علياا في ال انون.

يؤؤمج وص ام

سؤؤيات وص

مؤ ير لت ر

ؤ

بموجب المادة ( )8من نظا المااكز العلمية في جامعة الياموك رقم ( )92لسنة .2003
يتولى المديا الصالحيات والمسؤوليات التالية:
أ.

ينفيذ قاارات مجلس الماكز.

ب .ينفيذ باامج البحث والدراسة والمحاضاات والدورات التي ي ا ا مجلس الماكز.
ج .لدارة شؤون الماكز اإلدارية والمالية في حدود أحكا التشايعات المعمو باا في الجامعة وبموجب يعلي مات خا صة
يصدر ا المجلس.
د .لعداد مشاول الموا نة السنوية للماكز وي ديماا للى مجلس الماكز لمناقشتاا.
ه .ي ديم ي ايا في نااية ك سنة جامعية للى الاهيس عن أعما الماكز ونشاطايه ولنجا ايه وأ ية اقتاا حات يا في اا
مصلحة الماكز.
و .أي مسؤوليات أو صالحيات أخا يفوض لليه وفم يعليمات يصدر لاذه الااية.
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يؤمج وص ام سؤيات وص

ؤ لتب اؤع لتلع ؤ الت ةل لؤوص لتلع ؤو

يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الصالحيات والمسؤوليات التالية:
أاًلً :ف متوا لتباع لتلع
بموجب المادة ( )5من نظا البحث العلمي في جامعة الياموك رقم ( )119لسنة 2003
أ.

ينظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وينسي ه ودعمه ويشجيعه.

ب .لعداد مشاول الميزانية السنوية للبحث العلمي.
ج .ينفيذ سياسة الجامعة المتعل ة بدعم البحوث العلمية ونشا ا.
د .جمع المعلومات عن البحوث العلمية في الجامعة وخارجاا.
ه .أية أمور أخا يتعلم بالبحث العلمي.

يؤؤمج وص ام

سؤؤيات وص مت

عؤ

لتب

اؤؤع لتلع

ؤ

بموجب المادة ( )6من نظا البحث العلمي في جامعة الياموك رقم ( )119لسنة :2003
يتولى مجلس البحث العلمي الصالحيات والمسؤوليات التالية:
أ.

اقتااح السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة ووساه ينفيذ ا.

ب .وضع مشاول خطة البحث العلمي.
ج .لعداد مشاريع التعليمات الال مة لتنظيم شؤون البحث العملي ويشجيعه وينسي ه ودعمه ومتابعته وي ييمه ونشاه.
د .وضع األسس والشاوط الال مة لحفظ ح وق الجام عة وال باحثين في الب حوث العلم ية ال تي ي جاي في الجام عة أو
بمشاركتاا أو بنتاهج ذه البحوث.
ه .مناقشة ماصصات البحث العلمي إلدراجاا بموا نة الجامعة.
و .ي ديم الدعم لنشا المؤلفات ال يمة.
 .أية أمور أخا يتعلم بتشجيع البحث العلمي.
ثون ًو :ف متوا لت ةللوص لتلع و
بموجب المادة ( )7من نظا الدراسات العليا في جامعة الياموك ويعدياليه رقم ( )94لسنة 2003
يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الصالحيات والمسؤوليات التالية:
أ.

لدارة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.

ب .ينظيم شؤون الدراسات العليا وينسي اا مع عمداخ الكليات ومدياي المعا د أو المااكز.
ج .متابعة يطبيم األنظمة والتعليمات المتعل ة بالدراسات العليا.
د .ي ديم ي ايا للى مجلس الجامعة في نااية ك سنة جامعية عن شؤون البحث العلمي والدراسات العليا ونشاطاياا.
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يؤؤمج وص ام

سؤؤيات وص مت

عؤ

لت ةل

ؤؤو

لؤؤوص لتلع

بموجب المادة ( )6من نظا الدراسات العليا في جامعة الياموك ويعدياليه رقم ( )5لسنة :1977
يناط بمجلس الدراسات العليا في الجامعة الصالحيات والمسؤوليات التالية:
 .1التنسيب للى مجلس الجامعة بإنشاخ باامج دراسات عليا جديدة بناخ على يوصية من مجلس الكلية واقتااح من مجلس
ال سم.
 .2التنسيب للى مجلس الجامعة بعدد طلبة الدراسات العليا الذين ي بلون في ك قسم بناخ على يو صية من مج لس الكل ية
واقتااح من مجلس ال سم.
 .3اقاار قواهم ال بو في باامج الدراسات العليا.
 .4لعداد مشاريع التعليمات الااصة بتنظيم شؤون الدراسات العليا بما في رلك ما يتعلم بالمن لطلبة الدراسات العليا.
 .5لعداد مشاول الموا نة السنوية للدراسات العليا.

يؤؤمج وص ام

سؤؤيات وص ق

سؤ لت

شؤؤر

بمو جب قاار مج لس الجام عة في الجل سة األو لى لل عا ال جامعي  2008/2007وال تي انع دت ب تاريخ
 ،2007/11/12يم المواف ة على لحداث قسم النشا في ع مادة الب حث العل مي والدرا سات العل يا مام ته ل صدار الم جالت
العلمية.
وبموجب يعليمات لصدار المجالت العلمية المتاصصة المحكّمة ودعماا ر قم ( )1ل عا ( 2018ال صادرة بم ت ضى
الب ند (ج) من ال مادة ( )10من ن ظا صندوق د عم الب حث العل مي ر قم ( )42ل سنة  ،)2010ي تولى عم يد الب حث العل مي
والدراسات العليا الصالحيات والمسؤوليات التالية:
-

متابعة لجااخات نشا البحوث الم بولة بعد يدقي اا وينسي اا حسب األصو .

-

متابعة يو يع وا داخات المجالت.

-

التنسيب لصاحب ال اار في الجامعة (الاهيس) بصاف مكافآت رهيس وأعضاخ يئة التحايا والم يمين بناخ على
يوصية من رهيس التحايا.

-

التنسيب لصاحب ال اار في الجامعة بصاف أي نف ات مالية أو أخا متعل ة بالمجلة.
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مما الوحداق اإلهارية في
الجامعة ومسؤولياتما

25

26

ؤؤيان لتطع

ؤؤوم

بؤ

يتولى ي ديم الاعاية المناسبة لطلبة الجامعة ضمن المحيط ال جامعي في م جا ال ادمات الطالب ية ،واألن شطة الث اف ية
والفنية والاياضية ،بالتعاون مع الجاات األخا داخ الجامعة وخارجاا ،ومن خال الدواها األربع الموجودة فياا و ي:
 -1داهاة الادمات الطالبية.
 -2داهاة النشاط الث افي والفني.
 -3داهاة النشاط الاياضي.
 -4داهاة الاعاية الطالبية.

مل
لت ه

رؤ موص لتطمـ

ؤؤر لت

ؤ

لتر س :
يأمين المساعدات والاعاية الصحية لطلبة الجامعة ،ويوفيا السكن المناسب للطالبات.

لت هوم لتافا ع :
 .1يأمين الاعاية الصحية للطلبة في الجامعة.
 .2يوفيا المساعدات المالية للطلبة عن طايم ال اوض والمن  ،وبانامج يشاي الطلبة.
 .3ل صدار الاو يات ،و شاادات ح سن ال سلوك ،و شاادات ي كاليف الدرا سة ،واذ شتااك في صناديم البا يد للطل بة،
والمساعدة في يجديد اإلقامة للطلبة ايا األردنيين.
 .4المشاركة في األنشطة المتعل ة بتوعية ويوجيه الطلبة المستجدين ،ولعداد كتاب دلي الطالب ل ضافة ل لى المن شورات
والمطويات اإلرشادية ،ويعايف الطلبة بماافم الجامعة والمسؤولين فياا.
 .5ي ديم معلومات رقمية عن سوق العم واحتياجايه.
 .6يأمين السكن المناسب لطالبات الجامعة ولداريه ،واإلشااف عليه.
 .7أية ماا أخا رات عالقة بطبيعة عم الداهاة.
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مل
لت ه

ؤؤر لت

شؤؤو لتث

ؤؤوف التف

ؤ

لتر س :
ينظيم األنشطة الث افية واذجتماعية والفنية لطلبة الجامعة ،واإلشااف علياا ،ولدارة اذنتاابات المتعل ة باي حاد طل بة

الجامعة واألندية والجمعيات الطالبية.
لت هوم لتافا ع :
 .1ينظيم األنشطة الث افية واذجتماعية والفنية للطلبة داخ الجامعة وخارجاا.
 .2اإلشااف على يشكي الفاق الفنية من الطل بة المت فوقين في ذه الن شاطات وا لااابين في اا ،و يأمين ال لوا

ال تي

يتطلباا أنشطتاا.
 .3اإلشااف على ينظيم الاحالت الداخلية والاارجية لطلبة الجامعة.
 .4لقامة المعارض والحفالت والنشاطات الث افية والفنية والتااثية دا خ الجام عة وخارج اا ،ولح ياخ المنا سبات الدين ية
والوطنية وال ومية.
 .5اإلشااف على األنشطة التاويحية (ال شطانج ،البول ن  ،ال تنس ،والبل ياردو) ،وين ظيم الب طوذت الاا صة ب اا دا خ
الجامعة وخارجاا.
 .6اإلشااف على انتاابات ليحاد طلبة الجامعة واألندية والجمعيات الطالبية ،وي ديم التسايالت والادمات اإلدارية ال تي
يتطلباا أنشطتاا لضمان يح يم أ دافاا.
 .7اإلشااف على لصدار جايدة طلبة الياموك.
 .8اإلشااف على ال اعات الماصصة لألن شطة الفن ية والتاويح ية م ث ما سم ال فن الت شكيلي ،وال ازف ،والمو سي ى،
والمساح ،والكورا  ،والفلكلور ويدريب الطلبة على ذه األنشطة.
 .9التاطية اإلعالمية للنشاطات الطالبية داخ الجامعة وخارجاا.
 .10اإلشااف على لعداد الكتاب السنوي ولصداره.
 .11ينظيم حف ياايج الطلبة.
 .12المسا مة في ي ديم الادمات والتسايالت لنادي خايجي الجامعة.
 .13أية ماا أخا رات عالقة بطبيعة عم الداهاة.
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مل
لت ه

شؤؤو لتريو

ؤؤر لت

ؤ

لتر س :
ينظيم النشاطات الاياضية والتدريبية والتطوعية للطلبة واإلشااف على الماافم المتعل ة باا.

لت هوم لتافا ع :
 .1و ضع الا طة العا مة للن شاط الايا ضي والمع سكاات الطالب ية وبا نامج الجوا لة و باامج جاهزة سمو و لي الع اد
واإلشااف على ينفيذ ا.
 .2ينظيم الب طوذت والم ساب ات والل اخات الايا ضية الود ية والا سمية ال تي ي يم اا الجام عة لطلبت اا وال عاملين في اا،
والمجتمع المحلي.
 .3التنسيم مع الجاات الاياضية األخا خارج الجامعة من أج المشاركة في الب طوذت ،والم ساب ات الايا ضية ال تي
ي ا داخ الجامعة وخارجاا.
 .4لقامة المعسكاات الطالبية على لختالف أنواعاا وينظيماا.
 .5ينفيذ متطلبات باامج ومنا ج الجوالة وجاهزة سمو ولي العاد الااصة بطلبة جامعة الياموك.
 .6ينظيم فاق عم يطوعي وفاق طوارئ داخ الجامعة يتولى ي ديم الادمات داخ الجامعة وخارجاا.
 .7وضع خطط التدريب الاياضي للفاق الاياضية في الجامعة والمدربين والمشافين الاياضيين في الداهاة ،واإلشااف
على باامج التدريب الاياضي وع د الدورات التدريبية الاياضية ودورات التحكيم الاياضي للمجتمع المحلي.
 .8متابعة الطلبة الم بولين على نظا التفوق الاياضي من ح يث انت ظامام بال تدريب الايا ضي ،وا شتااكام بالمبار يات
والبطوذت الاياضية.
 .9اإلشااف على الماافم الاياضية والمالعب والصاذت التابعة للعمادة ،ويأمين جا زيتاا باستماار.
 .10يحديد احتياجات أنشطة الداهاة ،ومتابعة يأميناا.
 .11أية ماا أخا رات عالقة بطبيعة عم الداهاة.
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مل

يؤؤؤ لتطمـ

ؤؤؤر لتر و

ؤؤؤ

أنشئ الداهاة حاصا من الجام عة ع لى ي طويا األداخ ال ادمي وا لوليفي واإل بداعي لطلبت اا ،فت تولى ا لداهاة رعا ية
الطل بة الوا فدين وم ساعديام ع لى اذ ندماج في الح ياة الجامع ية ،و يوفيا البي ئة الجامع ية الجار بة ل ام أكاديمي ا واجتماعي ا،
واست طاب الطلبة العاب واألجانب.
ويتولى الداهاة ي ديم ال ادمات اإلر شادية الفاد ية والجماع ية للطل بة في الم جاذت الدرا سية واذجتماع ية والتابو ية
واألساية والنفسية والمانية من خال وساه مدروسة ،مع ال حاص ع لى المحاف ظة ع لى خصو صية ق ضايا الطل بة ومتاب عة
مشكاليام وحلاا وا ستكما ل جااخات الح صو ع لى اإلقا مة للطل بة الوا فدين ويجد يد ا ،ك ما ي ضطلع بم اا متاب عة الطل بة
الاايجين والتواص معام ويزويد المؤسسات العا مة والاا صة بأ سماهام والتاص صات ال تي يطلب اا ،و يوفيا قا عدة بيا نات
متطورة عن الاايجين وسوق العم األردنية والعابية.
واستحدث الداهاة قسما لاعاية الطلبة المعوقين بادف مساعديام في لجااخات ال بو والتسجي والدراسة ورلك بتكليف
فايم من الطلبة لمساعديام في التن

داخ الحا الجامعي وينظيم األنشطة الث افية والاياضية والفن ية إلد ماجام في المجت مع

الطالبي ،ومتابعة ينفيذ اإلنشاخات الااصة بام لتساي حاكتام داخ حا الجامعة.
ويضم الداهاة أربعة أقسا

ي :رعاية الطلبة الوافدين ،وشؤون الاايجين ،واإلرشاد النفسي ،ورعاية الطلبة المعوقين.
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مر
مهوم مر

لؤؤب الت لع

ؤ لتاو

مؤؤوص

لتاولب الت لع موص

بموجب المادة ( )3من يعليمات ماكز الحاسب والمعلومات في جامعة الياموك رقم ( )28لسنة .2005
يتولى الماكز المامات التالية:
أ.

ي ديم ال ادمات الاا صة بإد خا الحا سب اذلكتاو ني في األ مور اإلدار ية والمال ية بالجام عة ،و في ق بو الطل بة
ويسجيلام وفي المكتبة وفي أية أنشطة أخا يمكن يحويلاا للى أنظمة معلومات.

ب .ي ديم الادمات الال مة ألاااض البحث العلمي في الجامعة وخارجاا.
ج .ي ديم اذستشارات والادمات الااصة باستادا الحاسبات اإللكتاونية للمؤسسات العا مة والاا صة من خال ما كز
الملكة رانيا للدراسات األردن ية وخد مة المجت مع ،وين ظيم ذه ال ادمات ولداري اا وينف يذ ا ومتابعت اا م ا ب أ جور
يحدد ا الاهيس بتنسيب من المجلس على أن ذ يتعارض رلك مع أعما الماكز الفنية.
د .ع د دورات يدريبية في مجاذت علو الحاسب اذلكتاوني بالتعاون مع ماكز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخد مة
المجتمع.
ه .المشاركة في دراسة وينسيم األ مور المتعل ة بالحا سبات اذلكتاون ية ع لى م ستو الجام عة ب ما في ر لك األج ازة
واللوا

والباامج الماتلفة وعم التوصيات المناسبة باذا الشأن.

و .لعداد مشاول الموا نة السنوية للماكز وي ديماا للى مجلس الماكز لمناقشتاا.
 .ي ديم ي اي ا في نااية ك سنة جامعية للى الاهيس عن أعما الما كز وأن شطته ولنجا يه وأي اقتاا حات يا في اا
مصلحة الماكز.
ح .ال يا بأية مامات أخا بتكليف من الاهيس.
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مر
مهوم مر

لًل ا وم ا

ؤ لًل ا

ؤؤوم ا

ؤ ون لت

تؤ م

ون لتت م

بموجب المادة ( )5من يعليمات ماكز اذعتماد وضمان الجودة رقم ( )4لسنة .2017
يتولى مجلس الماكز الصالحيات التالية:
أ.

مناقشة مشاول الموا نة السنوية ورفعاا للى الاهيس.

ب .دراسة احتياجات الماكز من أعضاخ يئة التدريس والباحثين والفنيين ومساعدي البحث يعيينا أو انتدابا كليا أو جزهيا
ومحاضاين ايا متفااين و اهاين.
ج .يحديد الماصصات المالية والدعم المالي للبحوث والدراسات.
د .لقاار باامج الب حث والدرا سات والمحا ضاات وا لورش وال ندوات وال مؤيماات وا لدورات واألن شطة رات ال صلة
بتح يم أ داف الماكز وماامه.
ه .أية أمور أخا رات صلة بأ داف الماكز يعاضاا رهيس المجلس.
بموجب المادة ( )7من يعليمات رقم ( )4لسنة  2017يعلي مات ما كز اذعت ماد و ضمان ال جودة ي تولى ال مديا الم سؤوليات
والصالحيات اآليية:
أ -لعداد مشاول الموا نة السنوية للماكز وعاضه على المجلس.
ب -لعداد خطط عم الماكز وي ديماا للى المجلس.
ج -ي ديم ي ايا سنوي عن أعما الماكز ونشاطايه.
د -ال يا باذيصاذت الال مة داخ الجامعة وخارجاا لتساي عم الماكز.
ه -ي ديم اذقتااحات التي ياا ا مناسبة لتطويا عم الماكز.
و -ينفيذ قاارات المجلس وف ا ل انون الجامعة وأنظمتاا ويعليماياا.
 لدارة شؤون الماكز في حدود التشايعات المعمو باا في الجامعة.ح -أية مسؤوليات وصالحيات يفوضه باا المجلس أو يكلفه باا.
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مر ؤ لت ع كؤ ةلن ؤؤو تع ةل لؤؤوص ل ةمن ؤ ات مؤ لت تا ؤ
مر

يمج وص متع

لت عك ةلن و تع ةللوص ل ةمن ات م لت تا

بموجب المادة ( )8من يعليمات ماكز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخد مة المجت مع في جام عة اليا موك ر قم ( )11ل سنة
.2006
يتولى المجلس الصالحيات التالية:
لقاار خطة عم الماكز.

أ.

ب .التنسيب بإقاار الع ود واإليفاقيات التي يع د ا الماكز مع الجاات المستفيدة.
ج .مناقشة مشاول موا نة الماكز ورفعاا للى الاهيس إلقاار ا حسب األصو .
د .مناقشة الت ايا السنوي للماكز أو أية ي اريا يعاضاا المديا ورفعاا للى الاهيس.
ه .ي ديم أية اقتااحات ويوصيات للى الاهيس يتعلم بدعم عم الماكز والناوض بمستواه.
و .أية أمور أخا يعاضاا رهيس المجلس.

مهوم م ير مر

لت عك ةلن و تع ةللوص ل ةمن ات م لت تا

بموجب المادة ( )13من يعليمات ماكز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع في جام عة اليا موك ر قم ( )11ل سنة
.2006
يمارس مديا الماكز الصالحيات الماولة لليه بمو جب ذه التعلي مات أو المفو ضة لل يه من ا لاهيس وي و ب صورة خا صة
بالماا التالية:
أ.

لدارة شؤون الماكز واإلشااف المباشا على ينفيذ خطته.

ب .يمثي الماكز لد الجاات رات العالقة بعمله.
ج .لعداد مشاول موا نة الماكز وي ديمه للى المجلس لمناقشته.
د .لعداد مسودات الع ود واذيفاقيات بين الماكز والجاات المستفيدة.
ه .لصدار نشاات عن الماكز وأ دافه ونشاطايه.
و .لعداد قواهم بالكفاخات العلمية المتوافاة في الجامعة وخارجاا ال ادرة على ي ديم الادمات للجاات المستفيدة.
 .التنسيب للى الاهيس بتكليف أ شااص لل يا بالدرا سات واذست شارات والدرا سات الفن ية وال ادمات الال مة لع م
الماكز.
ح .ي ديم ي ايا سنوي للى المجلس عن أعما الماكز في نااية ك عا  ،وأية ي اريا أخا ي تضياا عم الماكز.
ط .أية أعما أخا يكلفه باا الاهيس.
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34

ا

جؤ لترقو

ـؤ الت

اؤ ق

ل

تؤ لتع

بموجب يعليمات رقم ( )2لسنة  2019يعليمات وحدة الاقابة والتدقيم الداخلي في جامعة الياموك الصادرة استنادا للى ال مادة
(/24ج/أ) من قانون الجامعات األردنية رقم ( )18لسنة  ،2018ويسعى الوحدة للى ما يلي:
ل ه لف:
أ -صحة األمور المالية و سالمتاا في الجام عة وال تدقيم الم سبم والال حم لد قة العلم يات والبيا نات المثب تة في ا لدفايا
والسجالت لبيان مد مطاب تاا لل وانين.
ب -حماية موجودات الجامعة المن ولة وايا المن ولة والتأكد من وجود قيود وسندات يسجي لألموا ايا المن ولة.
ت -ضمان ينفيذ الاطط المالية واإلدارية والفنية والباامج الموضوعة لذلك و سالمة اإل جااخات المت اذة لمعال جة حاذت
عد المطاب ة ويشايع ينفيذ ا.
ث -ينفيذ ال وانين واألنظمة والتعليمات وال اارات اإلدارية بصور سليمة.
ج -دقة ينفيذ ال اارات اإلدارية رات األثا المالي وف ا للتشايعات السارية في الجامعة.
ح-

ضمان صدور ال اارات اإلدار ية في مات لف و حدات الجام عة اإلدار ية واألكاديم ية وف ا للت شايعات ال سارية في
الجامعة.

خ-

ايبال شاوط السالمة العامة والسالمة الصحية عند ينفيذ ويصميم مشاريع البنية التحتية والعم على اذستعما األمث
لمصادر الطاقة والمصادر األخا .

د -يطويا اإلجااخات واألعما المتبعة لتحسين األداخ واإلنتاجية في الجامعة.
لت هوم ـشكل وم:
أ -ال يا بالتدقيم والاقابة المالية واإلدارية والفنية وكشف حاذت عد المطاب ة.
ب -متابعة ينفيذ الجاات الماتلفة في الجامعة للاطط المالية واإلدارية والفنية والباامج الموضوعة لذلك.
ت -مااقبة اذستااييجية اذقتصادية ذستثمار أموا الجامعة والعاهد الذي يحص عليه م اب رلك.
ث -متابعة لجااخات العم للتأكد من مد كفاخياا وفعاليتاا ويشايص المشكالت اإلدارية في األقسا .
ج -ي ديم التوصيات المتعل ة بالتشايعات لمواكبة التطورات الحديثة للناوض بمستو األداخ في الجامعة.
ح -متابعة ي اريا ديوان المحاسبة واإلجااخات التي يم لمعالجة الال والاد على استيضاحات الديوان.

35

مهوم أقسوم لت ج :
أاًل :قس لتا ق

الترقوـ لت وت اي م ـو

وا لآلت :

أ .التح م من صحة وسالمة الت دياات واإلياادات والنف ات الواردة في الموا نات.
ب .التح م من أن الح وق المالية الم ستح ة للجام عة والما كز ال صحي والمدر سة النمورج ية (والم شفى) قد يمّ يح صي
لياادياا في المواعيد المحددة.
ت .التح م من أن النف ات قد يمّ صافاا بصورة سليمة وضمن بند الموا نة وفي حدود الماصصات الم ارة لاا في النظا
المالي والمو انات السنوية.
ث .التأكد من صحة وسالمة يطبيم ال وانين واألنظمة والتعليمات وال اارات المتعل ة باألمور المالية بالجامعة.
ج .التأكد من صحة اإل جااخات المحا سبية للم عامالت والم ستندات المال ية والو ثاهم الم عز ة ل اا والمتعل ة باذياادات
والنف ات.
ح .التح م من يطبيم سياسة ضبط النف ات.
خ .التأكد من أن ال واهم المالية مبوبة حسب األصو وصحة البيانات الواردة باا.
د .مااقبة حسابات التسوية من أمانات وسلف وحسابات جارية والتح م من صحة ال يود.
ر .مااقبة استثمار أموا الجامعة ومد العاهد الذي يحص عليه م اب رلك.
ر .مااجعة وي ييم التعليمات المالية واإلجااخات المالية والسجالت المحاسبية المستادمة بادف يطويا ا.
 .التح م من مااعاة مصلحة الجامعة وح وقاا المالية في أي مشاول أو ايفاق يتعلم بالم اوذت والعطاخات والتوريدات
واإلنجا ات وايا ا.
س .ي ديم اذستشارة ولبداخ الاأي في أي موضول رات طبيعة مالية بناخ على طلب الاهيس أو رهيس الجامعة.
ثون ًو :قس لتا ق

الترقوـ لإلملةي اي م ـو

وا لآلت :

أ -التأكد من يطبيم وينفيذ ال اارات اإلدارية ويواف اا مع التشايعات المعمو باا في الجامعة والوحدات التابعة لاا.
ب -متابعة اإلجااخات ويشايص المشاك اإلدارية في الكليات والوحدات التابعة للجامعة واقتااح الح لو المنا سبة ب شأناا
والتوصية باياار ما يلز لمنع يكاار ا.
ت -مااقبة مستودعات الجامعة وال يا بعمليات الجاد المفاجئ للمواد الموجودة فياا ودرا سة أ سباب الت كدس والت لف من
ذه المواد والتح م من سالمة وقانونية لجااخات الشطب والتصاف.
ث -ي ييم مستو األداخ اإلداري ويحديد أسباب ال صور في العم واإلنتاج واقتااح الحلو لتالفياا أو معالجتاا.
ج -متابعة الممارسات اإلدارية الااطئة في الجامعة النايجة عن ا دواجية أو /و يداخالت في الماا الوليفية بين الج اات
وي ديم التوصيات الال مة لتالفياا أو ل التاا.
ح -التح م من صحة التعام مع الشكاو اإلدارية المافوعة.
خ -التوصية بتبدي التشايعات اإلدارية التي ينظم العم وي ديم المالحظات للجاات الماتصة حو مد مالخمتاا لمواكبة
التطورات الحديثة للناوض بمستو الجامعة.
د -التأكد من وجود وصف وليفي لك الولاهف في الجامعة.
ر -التأكد من سالمة لجااخات التعيين والتاقية واذبتعاث ألعضاخ يئة التدريس.
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ر -التأكد من سالمة لجااخات التعيين والتاقية للمولفين اإلداريين في الجامعة.
ثوتثًو :قس لتا ق

الترقوـ لتف

اي م ـو

وا لآلت :

أ -التأكد من ايبال أنظمة السالمة ومعاييا ا في جميع ماافم الجامعة.
ب -مااقبة لجااخات النظافة والسالمة الصحية في ماتلف ماافم الجامعة.
ت -التأكد من حسن استادا األجازة واآلذت والمعدات وضاورة ايبال الفحص الدوري ولجااخ الصيانة الدورية.
ث -التأكد من مالخمة يصاميم المشاريع لألاااض التي ينشأ من أجلاا.
ج -مااقبة ومتابعة مااح ينف يذ الم شاريع المتعا قد علي اا مع ال شاكات والتأ كد من سالمة ل جااخات التنف يذ والمااق بة
ومطاب تاا للشاوط والاسومات والمواصفات الفنية المتعاقد علياا.
ح -الكشف الدوري على مباني الجامعة ومااف اا والتأكد من سالمتاا وصيانتاا.
خ -متابعة المشاوعات المنفذة والتي يمّ ليماماا للتأكد من سالمة ي شايلاا و صيانتاا ويح يم األ اااض ال تي أُن شئ

من

أجلاا.
د -مااقبة شاوط السالمة العامة والسالمة الصحية في م طاعم الجام عة والم ا صف وخزا نات م ياه ال شاب والم شارب
وأماكن لعداد الشاي وال اوة في الكليات والدواها.
ر -مااقبة أمور السالمة العامة والسالمة الصحية في الماتباات وأماكن يابية الحيوان والمشاي في الجامعة.
ر -مااقبة لجااخات النظافة في المباني والحا الجامعي.
 التأكد من استادا الزي الموجود من قب العاملين والتزا شاوط النظافة والسالمة.س -التأكد من اذستعما األمث في استعما مصادر الطاقة والمياه وموارد الجامعة.
ش -التأكد من معالجة لجااخات مكافحة اآلفات والحشاات وال وارض.
ص -الكشف على مستودعات الجامعة من حيث الصالحية وحسن سيا العم من حيث التصنيف والتازين والتأكد من عد
وجود مواد راكدة.
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يؤؤمج وص ام هؤؤوم ام سؤؤيات وص مؤ ير ل تؤ ل ر لإلملة يؤ
ذ ي تصا وليفة المديا على التاطيط والتنظيم والتوجيه والاقا بة فح سب ،ب يت عدا ا لي كون م سؤوذ عن الت طويا
التنظيمي واياار ال اارات المبنية على التنبؤ واست ااخ المست ب .
ويتمث في الولاهف واألنشطة التالية:
 .1التاطيط :يتمث الوليفة التاطيطية للمديا في يحديد مجموعة األ داف والعم على يح ي اا من خال الايك التنظيمي
ومساعدة العاملين في الوحدة التنظيمية إلنجا أعمالام ذياار ال اار المناسب في ا لداهاة /الو حدة التنظيم ية جزخ من
الايك ومساعدة العاملين في الداهاة /الوحدة التنظيمية إلنجا أعمالام ذياار ال اار المناسب وذ يتم رلك لذّ من خال
التاطيط السليم.
 .2التنظيم :و و نشاط ر ني ،ي و على فام ح اهم الواقع الذي يعم به المديا ،وي شايص العوا م ال مؤثاة ف يه وو ضع
التاييبات الال مة لتنفيذ ما جاخ في الاطة ،و ذه التاييبات يضمن أن يعم جميع األفااد الم شاركين في ينف يذ الا طه
ضمن لطار متكام  ،بحيث ينتاي جميع الجاود للى يح يم األ داف المحددة في الاطة.
 .3التوجيه والتنسيم :قيادة العم أثناخ التنفيذ ،ويدخله في سيا العم للتعاف على مد التزا ال اهمين بالتنف يذ ،بالم عاييا
ومعدذت اإلداخ المايبطه بالتنفيذ ،وعليه اذ ت ما بالتن سيم ا لداهم بين ج اود ال عاملين و يوجياام لالل تزا بال اارات
والتعليمات المحددة ،ويباد المعلومات فيما بينام.
 .4الاقابة :و ي وليفة ي و باا المديا بادف التأكد من أن النتاهج يطابم أ داف الجامعة.
 .5التحفيز :المديا الفعّا

و الذي يتفام حاجات ورابات ودوافع ال عاملين م عه ،وم سؤوليته األسا سية ي كون ا لابط بين

حاجات العام ورابايه ،واختيار األسلوب المناسب للتحفيز والحافز قد يكون ماديا أو معنويا حتى يتم دفع العام ل بذ
جاد كبيا.
 .6مصدر المعلومات :من األدوار التي يمارساا المديا و أ نه م صدر ر هيس للمعلو مات ،ونا شا ل اا بين الماؤو سين
وايا م .وعلى المديا الذي يضع لنفسه وعلى مستو لداريه نظاما فعاذ للمعلومات ويزويد العاملين باا لمعافة العم
الذي يجب يأديته.
 .7اياار ال اار :لن درجة نجاح أو فش أي وحدة ينظيمية يتوقف على نوع ية و جودة ال اارات ال تي يم اياار ا و مد
مالخمتاا للموقف .ويمكن ال و أن جو ا عم أي مديا و اياار ال اارات ،ولكن أ م ية ذه ال اارات يات لف وف ا
لطبيعة المشكالت التي يتطلب اياار قاارات بشأناا حيث يوجد بعض المشكالت البسيطة التي ذ يح تاج لمج اود كب يا
في حلاا ويتم يصنيف ال اارات التي يتاذ ا المديا للى قاارات رويينية وقاارات مبامجة ،وذ بد من اعت ماد ال مديا
على معلومات صحيحة وكافية ذياار ال اار المناسب بحيث ذ يتعارض مع األنظ مة والتعلي مات وال اارات المع مو
باا.
 .8ي ييم أداخ العاملين :ي و المديا بت ييم األداخ للعاملين في وحديه التنظيمية.
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مل
لت ه

لؤ لتتوم

ؤؤر ة و

لؤ

لتر س :
لدارة مااسالت رهاسة الجامعة ويوثي اا ،واستكما المعلومات الال مة لصناعة ال اارات ومتابعة ينفيذ ا ،والمسا مة

في ل عداد اذيفاق يات الث اف ية واألكاديم ية و باامج الع م  ،ويوث يم اذيفاق يات و باامج الع م ويعميم اا ،وين ظيم الم عامالت
والمااسالت المتعل ة بتاقيات أعضاخ يئة التدريس في الجامعة ،وينظيم است با مااجعي رهيس الجامعة.
لت هوم لتافا ع :
 .1معالجة البايد الاهيسي لاهاسة الجامعة.
 .2لدارة مااسالت رهاسة الجامعة ولعداد الكتب الصادرة عناا.
 .3متابعة لنجا المعامالت الاسمية لاهاسة الجامعة.
 .4المسا مة في لعداد فااس موحد لملفات الجامعة ومتابعة يحديثه.
 .5ياجمة ال وانين واألنظمة والتعليمات وال اارات والمنشورات والت اريا والكتب والتعاميم وأية مواد أخا يكلفة باا
المكتب.
 .6حفظ الوثاهم والت اريا والسجالت والمااسالت الاسمية العادية والمكتومة.
 .7ال يا بأعما أمانة سا المجالس التي ي ار ا رهيس الجامعة.
 .8است با مااجعي وضيوف رهيس الجامعة ويساي شؤونام ومتابعتاا.
 .9ينظيم مواعيد رهيس الجامعة.
 .10المسا مة في لعداد اذيفاقيات الث افية وباامج العم التنفيذية بين األردن من ناحية والدو العابية واألجنبية من
ناحية أخا .
 .11المسا مة في لعداد اذيفاقيات الث افية وباامج التعاون العلمي بين الجامعة والجامعات والمؤسسات العلمية ،ويوثي اا.
 .12المسا مة في ينظيم بعض اذجتماعات والل اخات والمؤيماات التي يع د في الجامعة.
 .13ينظيم المعامالت والمااسالت المتعل ة بتاقيات أعضاخ يئة التدريس في الجامعة.
 .14متابعة اإلجااخات ويجايز المعلومات المتعل ة بايصاذت رهيس الجامعة بالمجالس واللجان والمؤيماات
واذجتماعات الوطنية واإلقليمية والدولية.
 .15أية ماا أخا رات عالقة بطبيعة عم المكتب.
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مل

لت ه

ؤ التار

ؤؤر لتا

طؤ

لتر س :
متابعة ينفيذ الاطة اذ ستااييجية للجام عة واق تااح ال باامج وخ طط الت طويا اإلداري في الجام عة ،و يوفيا البيا نات

والمعلومات لفعاليات الجامعة ويحليلاا ولعداد الدراسات والت اريا الاادفة لتطويا ا.
لت هوم لتافا ع :
 .1المشاركة في لعداد مشاريع الاطط المست بلية للجامعة ،ومتابعتاا.
 .2جمع المعلومات اإلحصاهية ألنشطة الجامعة ويصنيفاا ويبويباا ويحليلاا وي ويم اا ول صدار ا في ن شاات لح صاهية
دورية وكااس لحصاهي سنوي شام .
 .3لعداد الت ايا السنوي للجامعة.
 .4دراسة الايك التنظيمي للجامعة ووحداياا الماتلفة ويحديثه واقتااح التعديالت الال مة عليه.
 .5وضع مشاول وصف الماا الاهيسية لوحدات الجامعة.
 .6وضع مشاول وصف الولاهف اإلدارية والفنية في الجامعة ويصنيفاا.
 .7المشاركة بدراسة األنظمة والتعليمات وال اارات التنظيمية النافذة في الجامعة ،واقتااح التعديالت الال مة علياا.
 .8المشاركة في لعداد مشاول موا نة الجامعة وجدو التشكيالت في ضوخ حاجة الجامعة من الولاهف.
 .9اقتااح الباامج التدريبية للمولفين اإلداريين والفنيين والم شاركة في و ضع مح تو

ذه ال باامج و فم احتيا جايام

الفعلية.
 .10درا سة أ ساليب الع م واإل جااخات اإلدار ية في الجام عة ل ااض يب سيطاا ،وي طويا وي حديث الن مارج الم ستعملة
بنشاطاياا الماتلفة.
 .11ي ديم اذ قتااحات لوضع نظا حديث للمعلومات في الجامعة وي طوياه ،ور لك للم ساعدة في اي اار ال اارات بك فاخة
وفاعلية.
 .12المشاركة بدراسة المواقف المالية المتعل ة بالجامعة ووحداياا التنظيمية ويحليلاا.
 .13المشاركة بدراسة ويحلي يكلفة التعليم والبحث العلمي ،واألنشطة والادمات الماتلفة التي ي دماا الجامعة.
 .14المشاركة بدراسة أنشطة الجامعة في مجاذت التدريس والبحث العلمي والتوسع األكاديمي ،والعبخ الدراسي.
 .15يعبئة اإلستبيانات والنمارج اإلحصاهية رات العالقة بعم الداهاة والتي ياد للى الجامعة ولعادياا للى مصادر ا.
 .16الحصو على المعلومات واإلحصاهيات من م صادر ا دا خ األردن وخار جه كاإلح صاهيات التابو ية ،وال سكانية،
واذقتصادية ،واذجتماعية ،والت اريا السنوية من ماتلف الو ارات والمؤسسات ،ويوثي اا للاجول للياا.
 .17يكشيف المعلومات الواردة في النشاات والدوريات والدراسات رات العالقة بعم الداهاة وياليصاا.
 .18ال يا بأية ماا أخا رات عالقة بطبيعة عم الداهاة.
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مل
لت ه

بؤ ا التا

ؤؤر لت

سؤؤت ل

لتر س :
ينفيذ لجااخات ق بو الطل بة وي سجيلام وانت الام ،ول عداد ال جداو المتعل ة بدرا ستام وامتحا نايام ومتاب عة سيا م

األكاديمي ،ولجااخات من الشاادات للاايجين ،ورلك بالتنسيم والتعاون مع الجاات المعنية داخ الجامعة وخارجاا.
لت هوم لتافا ع :
 .1استكما لجااخات قبو الطلبة المستجدين.
 .2است با طلبات اذنت ا في ك فص دراسي ويحويلاا للجان الماتصة للب فياا.
 .3لعداد الجدو الدراسي لجميع المساقات والشعب المطاوحة في الجامعة لك فص دراسي.
 .4لعداد جدو اذمتحانات النااهية لك فص دراسي.
 .5ينظيم وينفيذ عملية يسجي الطلبة للمساقات واإلنسحاب واإلضافة في ك فص دراسي.
 .6متابعة السيا األكاديمي للطلبة من رصد العالمات ،واحتساب المعدذت الفصلية والتااكمية والاطة الدراسية.
 .7لصدار جميع الوثاهم التي يحتاجاا الطلبة باللاتين العابية واإلنجليزية.
 .8التح م من استيفاخ الطلبة المتوقع يااجام لمتطلبات الح صو ع لى الدر جة العلم ية الم سجلين ل اا وح سب الا طة
الدراسية ،واستاااج قواهم الاايجين ،ولصدار الشاادات الااصة بام.
 .9يزويد الجاات الموفدة بنتاهج الطلبة الموفدين على نف تاا.
 .10أية ماا أخا رات عالقة بطبيعة عم الداهاة.
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ل
لت ه

تؤ ل ر لت وت

ؤ

لتر س :
لدارة الشؤون المالية للجامعة بما في رلك قبض أموالاا ويحصيلاا ودفع اإللتزامات المتايبة علياا وفم الن ظا ال مالي

للجامعة ،وينفيذ السياسات والاطط والباامج المتعل ة بذلك ،واياار اإلجااخات الكفيلة بحماية ذه األموا  ،ور لك بالتن سيم مع
الجاات المعنية.
لت هوم لتافا ع :
 .1لعداد مشاول الموا نة للجامعة بما في رلك جميع الجداو والبيانات والمعلومات التفصيلية المتعل ة باا.
 .2مسك وينظيم السجالت وال يود المحاسبية للجامعة بصورة صحيحة وف ا لل واعد المحاسبية السليمة.
 .3لعداد الت اريا المالية الدورية التحليلية التي يستدعياا طبيعة العم .
 .4اياار كافة اذحتياطات واإلجااخات ووساه الاقابة الكفيلة بحماية أموا الجامعة وسجالياا ومستنداياا المالية.
 .5حصا ما يستحم على الجاات األخا من رسو وأية واردات ومتابعة يحصيلاا.
 .6صاف جميع اذلتزامات والنف ات المتايبة على الجامعة للايا.
 .7حصا موجودات الجامعة الثابتة وممتلكاياا لااض لعداد الماكز المالي الشام للجامعة.
 .8لجااخ الدراسات الال مة حو يكلفة األنشطة التي يؤدياا وحدات الجامعة وعاهد الادمات فياا.
 .9صاف الح وق المتايبة على الجامعة للعاملين فياا ،ومتابعة صاف ح وقام لد الجاات األخا .
 .10أية ماا أخا رات عالقة بطبيعة عم الداهاة.
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مل
لت ه

ؤ لةم لتب

ؤؤر لت

شؤؤري

لتر س :
ينفيذ سياسة الجامعة المتعل ة بتأمين حاجت اا من ال موارد الب شاية واإل جااخات المتعل ة بو ضعام ا لوليفي و يوفيا

الادمات الال مة لام من يأمين صحي ويأمين على الحياة ،وسكن ،ولقامة ويسايالت أخا بالتنسيم مع الج اات المعن ية في
الجامعة.
لت هوم لتافا ع :
 .1المشاركة في ي ديا احتياجات الجامعة من ال و البشاية ،ولعداد جدو التشكيالت ومتابعة ينفيذه.
 .2ينفيذ اإلجااخات المعتمدة في اختيار الماشحين للعم في الجامعة واستكما اجااخات يعيينام.
 .3متابعة شؤون العاملين في الجامعة من حيث الزيادات السنوية والتاقيات والتافيعات ويجديد الع ود ول جااخات الن
واإلنتداب واإلعارة والدوا واإلجا ات واإلجااخات التأديبية وايا ا.
 .4متابعة ي اريا ي ويم أداخ العاملين في الجامعة.
 .5متابعة الشؤون اإلدارية والمالية للمبعوثين من ياريخ ايفاد م وحتى عوديام للعم في الجامعة ومتابعة ينفيذ التزامام.
 .6اإلشااف على سكن العاملين في الجام عة وينف يذ قاارات لج نة اإل سكان المتعل ة بذلك في الجام عة ومتاب عة ينف يذ
التزامام.
 .7ينفيذ ال اارات الصادرة عن لجنة لدارة صندوق لسكان العاملين المتعل ة بمن قاوض اإلسكان ومتابعة يحصيلاا.
 .8يأمين يأشياات الدخو واإلقامة ويذاكا السفا الم ارة ،ولصدار أرون السفا للعاملين في الجامعة.
 .9لدارة شؤون التأمين الصحي والتأمين على الحياة للعاملين في الجامعة.
 .10أية ماا أخا رات عالقة بطبيعة عم الداهاة.
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مل
لت ه

شؤؤيان لت ون ن

ؤؤر لت

ؤ

لتر س :
المسا مة في لعداد مشاريع ال وانين واألنظمة والتعليمات ويعديالياا في الجامعة ،وي ديم اإلستشارات ال انونية.

لت هوم لتافا ع :
 .1لبداخ الاأي في النزاعات الح وقية والجزاهية المتعل ة بالعاملين في الجامعة.
 .2المشاركة في وضع مشاريع ال وانين واألنظمة والتعليمات للجامعة ومااجعتاا للتأكد من سالمتاا وعد يعارضاا مع
التشايعات النافذة.
 .3ي ديم المشورة ال انونية للمجالس التأديبية في الجامعة والمشاركة في وضع لواه اذياا بحم المتامين.
 .4المشاركة في صيااة الع ود واذيفاقيات والمعا دات التي يكون الجامعة طافا فياا.
 .5ي ديم اذستشارات ال انونية لجميع وحدات الجامعة من خال رهيس الجامعة.
 .6جمع التشايعات ال انونية الااصة بالجامعة والتشايعات األخا رات العالقة ،ويوثي اا.
 .7متابعة يعديالت ال وانين واألنظمة والتعليمات المعمو باا في الجامعة واألسس وال اارات الصادرة بم تضا ا.
 .8لصدار دلي مجموعة ال وانين واألنظمة والتعليمات الااصة بالجامعة بالتعاون مع دا هاة التنم ية والتا طيط ،ودا هاة
رهاسة الجامعة.
 .9استال التبلياات ال ضاهية الااصة بالجامعة ،ولعداد كتب التبلي بعد يوجيه رهيس الجامعة بشأناا ،ومتابعة ما يتع لم
باا.
 .10أية ماا أخا يكلفه باا رهيس الجامعة.
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مل
لت ه

ؤؤر لتلم

قؤؤوص لتلو

مؤ الإل

ؤؤمم

لتر س :
ينفيذ اإلجااخات اإلعالمية المتعل ة بأنشطة الجامعة كالمحاضاات العامة والندوات والمؤيماات والمواسم والم عارض

والمااجانات والزيارات وايا ا ،وي ديم صورة واضحة عن مسياة الجامعة والعم على يوثيم عالقات الجامعة مع المجت مع
ومتابعة ما ينشا عناا في وساه اإلعال الماتلفة ورلك بالتنسيم والتعاون مع الجاات المعنية.
لت هوم لتافا ع :
 .1يصويا أنشطة الجامعة ولعداد ونشا ويوثيم أخبار الجامعة والنشاات اإلعالمية ويو يعاا ويوثي اا.
 .2يأمين الشااه الناط ة واألفال التوثي ية عن مسياة الجامعة.
 .3لنجا مطبوعات الجامعة.
 .4متابعة ما ينشا عن الجامعة في وساه اإلعال المحلية والاارجية ولطالل رهيس الجامعة والمسؤولين والمعنيين
علياا.
 .5نشا لعالنات الجامعة في وساه اإلعال العامة.
 .6ينظيم اإلجااخات اإلعالمية الداخلية والاارجية المتعل ة بإقامة المحاضاات والندوات والمؤيماات والمواسم الث افية
والمعارض والمااجانات وينفيذ ا ،ويأمين الادمات الال مة لاا ،والمشاركة في اللجان التحضياية المتعل ة باا.
 .7ينظيم الل اخات والم ابالت والمؤيماات الصحفية واإلعالمية وياييباا.
 .8يوثيم األبحاث الم دمة في المؤيماات والندوات والل اخات العلمية التي يع د في لطار الجامعة وطباعتاا.
 .9يأمين اشتااك الجامعة في الصحف ويو يعاا على وحدات الجامعة وفم األسس وال اارات النافذة.
 .10ينظيم است با ضيوف الجامعة ولقامتام ،وياييب الضيافات والدعوات الاسمية.
 .11يوفيا الادايا المناسبة لضيوف الجامعة والجاات الاارجية.
 .12يصميم مسكوكات الجامعة ولعداد ا.
 .13ينظيم يارات العاملين في الجامعة للى المؤسسات في المملكة.
 .14متابعة شؤون الاايجين.
 .15أية ماا أخا رات عالقة بطبيعة عم الداهاة.
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مكا

لت ه

بؤ لتا

سؤ

ؤؤما

ـؤ

لتر س :
يوفيا مصادر المعلومات وينظيماا وينميتاا وي ديم الادمات المعلومايية للمستفيدين من المكتبة بالتن سيم مع الج اات

المعنية داخ الجامعة وخارجاا.
لت هوم لتافا ع :
 .1يوفيا ماتلف مصادر المعلومات والوساه التي يلبي حاجة الجامعة في مجالي البحث والتدريس.
 .2ينظيم مصادر المعلومات من خال فااستاا ويصنيفاا ولعداد الفاارس والكشوف الال مة لاا و فم الم عاييا الدول ية
واستادا الت نيات الحديثة التي يسا اذستفادة مناا.
 .3ي ديم الادمات المعلومايية من لعارة وحجز ومااجع ولرشاد ويصويا وطلب المواد المكتبية ا يا الم توفاة لدياا أو
يأميناا عن طايم شبكات اذيصا الماتلفة  ،ويوفيا المناخ المالهم لت ديم ذه الادمات.
 .4وضع الاطط الال مة لتنمية مصادر المعلومات في المكتبة في ضوخ الحاجة لاا.
 .5الت عاون وي باد المعلو مات والا باات مع المكت بات والمؤس سات األ خا

رات العال قة ،ب ما في ر لك الجمع يات

واذيحادات الدولية.
 .6ينمية ماارات المستفيدين للوصو للى المعلومات.
 .7ي ديم الادمة الفنية للمجتمع المحلي من خال التدريب في مجا المكتبات ويكنولوجيا المعلومات.
 .8يشجيع ودعم اذنتاج الفكاي األردني وبااصة انتاج العاملين في الجامعة  ،والتعايف به عن طايم اذقتناخ واإل داخ
والتباد مع الجامعات والمؤسسات الث افية األخا في األردن وخارجه.
 .9أية ماا أخا ي ع ضمن المامة الاهيسية للمكتبة.
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ل
لت ه

تؤ ل ر لته

لؤ

لتر س :
ي ديم اذستشارات الاندسية المتعل ة بإنشاخات الجامعة واإل شااف ع لى ينف يذ ا بالموا صفات المطلو بة المت فم علي اا

واستالماا ،ومتابعتاا للتأكد من مد لشاالاا بشك اقتصادي ،ويسجي ع اراياا بالتنسيم مع الجاات المعنية في الجامعة.
لت هوم لتافا ع :
 .1الدراسة األول ية للم شاريع ال تي ي نوي الجام عة لقامت اا من ح يث موقع اا ،الم ساحة المطلو بة ،مكوناي اا ،ويكلفت اا
الت دياية بعد التعاف على اذحتياجات من الجاات المعنية.
 .2وضع التصاميم الاندسية (المعمارية ،اإلنشاهية ،الكااباهية ،والميكانيكية) ويجايز وثاهم العطاخات للمشاريع الم ارة
(الاسومات ،المواصفات ،جداو الكميات ،وشاوط ع د الم اولة).
 .3المشاركة في دراسة العاوض الم دمة للجنة العطاخات المتعل ة بالمشاريع وي ديم التوصيات المناسبة للجنة العطاخات
الماتصة.
 .4اإلشااف على ينفيذ العطاخات المحالة على المتعادين وفم مواصفات وشاوط وثاهم ع د الم اولة.
 .5ال يا بالمااسالت الضاورية من حيث لعال المتعادين أو أية ماالفات أو أية أمور أخا يعيم العم في المشاول،
والاد على كتبام وف ا لشاوط ع د الم اولة.
 .6العم على لجااخ الفحو صات المابا ية للعنا صا المكو نة للم شاول (التا بة ،حد يد الت سلي  ،الاا سانة ،ال طوب،
البالط ،المواد الكااباهية والصحية ،الميكانيكية وايا ا) لد الجمعية العلمية الملكية والماتباات الماخصة رسميا.
 .7اعتماد التجايزات والمواد الال مة إلنجا المشاريع في ضوخ مواصفات وشاوط العطاخات والماصصات التفصيلية
الال مة للتنفيذ الم دمة من قب المتعادين.
 .8اعتماد فواييا الدفعات الم دمة من المتعادين بعد التدقيم والتأكد حسيا من مطاب ة المعلومات الواردة فياا مع األعما
المنجزة في المشاريع.
 .9لعداد الت اريا اليومية المتعل ة بسيا العم في المشاريع عن (عدد الفنيين ،عدد الع ما  ،الم عدات ،ال مواد ،ال ظاوف
الجوية ،حجم العم المنجز).
 .10لبالغ المتعادين باألواما التايياية الضاورية التي ي تضياا الحاجة الفنية ومصلحة الجامعة ضمن شاوط العطاخ.
 .11المشاركة في اذستال اذبتداهي للمشاريع المنجزة وي ديم محاضا اذستال لاهيس الجامعة.
 .12اعتماد الفواييا النااهية للمشاريع الم دمة من المتعادين.
 .13متابعة التنسيم مع المتعادين خال فتاة الصيانة الواردة في العطاخ لصيانة ما يطاأ من أعما في المشاريع التي يم
استالماا.
 .14المشاركة في اذ ستال الن ااهي للم شاريع بالت عديالت ب عد انت ااخ ف تاة ال صيانة ،وي ديم محا ضا اذ ستال لاهيس
الجامعة.
 .15ي ديم اذستشارات الاندسية المتعل ة بالتعديالت التي يطاأ على المباني ال اهمة في الجامعة ويصميم بعض األثاث فياا
واإلشااف على ينفيذ التعديالت التي ينفذ عن طايم متعادين أو عن طايم داهاة المشاا والصيانة.
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 .16اإلشااف على مباني الجامعة ال اهمة للتأكد من لشاالاا واإلستفادة مناا بشك اقتصادي.
 .17اإلحتفاظ بكافة السجالت والوثاهم والماططات المتعل ة بالجامعة ومبانياا وع اراياا والعم على يحديثاا
باستماار.
 .18يوثيم اإلحصاهيات التي يتعلم باشاا مباني الجامعة ،وي ديم الت اريا كلما طلب من الداهاة.
 .19متابعة يسجي ع ارات الجامعة.
 .20المشاركة في خدمة المجتمع عن طايم ي ديم التدريب الاندسي للطلبة المتدربين في مجا عم الداهاة.
 .21ال يا بأية ماا أخا لاا عالقة بطبيعة عم الداهاة.

48

يؤ ا لًل

لؤؤاث وة تتوم

لؤ لت ر

مؤ

يمج وص امسيات وص متع املة ي ا لإللاث وة تتومل لت رم
بموجب المادة ( )11من نظا صندوق اإلستثمار لجامعة الياموك ويعدياليه رقم ( )120لسنة .2003
أ.

شااخ وبيع األموا ايا المن ولة وبيعاا واستثمار ا لمصلحة الصندوق وبالطاي ة التي ياا ا مناسبة.

ب .شااخ أسام الشاكات وبيعاا وسندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة مناا داخ المملكة أو خارجاا.
ج .استثمار أموا الصندوق.
د .اختيار بنك أو أكثا إليدال أموا الصندوق.
ه .يحديد أنوال موجودات الصندوق ونسباا.
و .يعيين الوكالخ والممثلين للصندوق داخ المملكة وخارجاا.
 .لعداد مشاول الميزانية الت دياية للصندوق عن السنة المالية التالية وي ديمه للمجلس إلقااره.
ح .لعداد الت ايا السنوي والحسابات الاتامية للصندوق وعاضاا على المجلس للتصديم علياما.
ط .يعيين مدق ي حسابات قانونيين لتدقيم حسابات ال صندوق ويحد يد أي عابام ع لى أن ي كون يعي ينام ل سنة وا حدة قاب لة
للتجديد ب اار من المجلس.
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لت ؤ

مهوم متع

املة لت ةل لت

ؤؤؤ ةل لت

ذ ؤ

ؤؤؤ

ذ

بموجب المادة ( )7من يعليمات المدرسة النمورجية لجامعة الياموك ويعدياليه رقم ( )4لسنة .2006
يمارس اإلدارة الماا التالية:
أ.

وضع أسس ال بو في المدرسة ويحديد أعداد الطلبة في الصفوف.

ب .لقاار المنا ج والباامج اإلضافية التي يعتمد ا المدرسة إلثااخ باامجاا.
ج .مناقشة موا نة المدرسة ورفعاا للى الاهيس.
د .اقتااح م دار الاسو المدرسية ورفعاا للى الاهيس.
ه .لقاار صي الشاادات التي يمنحاا المدرسة.
و .يشكي لجان متاصصة وفم ما ي تضيه حاجة المدرسة.
 .التنسيب للى مجلس الجامعة بفت باامج جديدة أو للااخ باامج قاهمة أو لي اف ال بو في ماح لة يعليم ية معي نة ،لرا
كان في رلك مصلحة المدرسة والجامعة.
ح .لبداخ الاأي في أية موضوعات أخا لاا صلة بأ داف المدرسة يعاضاا رهيس المجلس.
ط .لقاار ماا المشافين بناخ على ينسيب المديا.
ي .يحديد نصاب المعلمين من الحصص التعليمية األسبوعية.
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مهوم م ير لت ةل لت

ذ

بموجب المادة ( )11من يعليمات المدرسة النمورجية لجامعة الياموك ويعدياليه رقم ( )4لسنة .2006
يكون للمديا الماا اآليية:
أ.

اإلشااف على المدرسة والعاملين اإلداريين فياا ولدارة شؤوناا وضمان حسن سيا العم فياا.

ب .اإلشااف على المعلمين في المدرسة من الناحيتين اإلدار ية والتعليم ية ب ما في ر لك يو يع ا لدروس ع لى المعل مين
وعم باامج الدروس األسبوعي.
ج .لعداد مشاول الموا نة السنوية للمدرسة وي ديمه للمجلس.
د .العم على يطويا العملية التابوية في المدرسة وي ديم اذقتااحات المتعل ة بذلك ل لى المج لس وي شم ر لك الم نا ج
وطاق التدريس والممارسات التعليمية واإلدارية والنشاطات المدرسية المناجية والمااف ة للمنااج.
ه .ي ويم أداخ العاملين واألداخ اإلداري للمعلمين في المدرسة والعم على ينمية قدرايام ورفع مستوا م.
و .يعزيز التعاون بين العاملين في المدرسة والعم على يوجياام ورفع معنويايام.
 .العم على حسن استادا ماافم المدرسة.
ح .ي وية صلة المدرسة بالمجتمع المحلي.
ط .يمثي المدرسة أما الايئات الاسمية والمحلية.
ي .متابعة ينفيذ قاارات المجلس.
ك .ي ديم ي ايا سنوي للى المجلس عن المدرسة ونشاطاياا.
 .التعاون مع فايم اإلشااف التابوي في المدرسة ويساي مامته.
 .أية أمور أخا لاا عالقة بالمدرسة يكلفه باا الاهيس أو من ينوبه.
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مل
لت ه

مؤ لت

ؤؤر ل

تؤؤومل

لتر س :
المحافظة على األمن الداخلي في الجامعة وسالمة مااف اا وممتلكاياا ورلك بالت عاون والتن سيم مع الج اات األ خا

داخ الجامعة وخارجاا.
لت هوم لتافا ع :
 .1المحافظة على النظا العا واألمن الداخلي للجامعة.
 .2العم على يأمين حماية وسالمة ماافم ومباني ومنشآت وممتلكات الجامعة والمحافظة علياا.
 .3المحافظة على السالمة العا مة ومعال جة أي حا يم قد ي حدث بالو ساه الم توفاة وبالت عاون مع ا لدفال ال مدني في
محافظة اربد ،ويأمين اذسعافات األولية عند وقول أي حادث.
 .4التأكد من صالحية طفايات الحايم وأجازة اإلنذار المو عة في م باني وماا فم الجام عة لتب ى صالحة با ستماار
ذستاداماا عند حدوث أي طارئ.
 .5حااسة مداخ الجامعة ومااقبتاا ،وينظيم عملية د خو الطل بة وال عاملين في الجام عة و وار ا ،والتأ كد من عد
لخااج أية مواد أو لوا

ياص الجامعة لذ بتصاي رسمي.

 .6لصدار التصاري الال مة لدخو سيارات العاملين واألشااص المسموح لام بدخو الجامعة ،والتصاري الشا صية
المؤقتة للعاملين لد المتعادين الذين ينفذون مشاريع الجامعة ،وينظيم دخو وخاوج السيارات.
 .7يبلي داهاة المشاا والصيانة عن أية أعطا يحدث في مجا الماخ والكااباخ والتدف ئة وال صاف ال صحي وايا ا
وخاصة يلك التي يحدث بعد أوقات الدوا الاسمي.
 .8ي ديم الم تاحات والتوصيات للمسؤولين في رهاسة الجامعة فيما يتعلم بتح سين أو ضال ال سالمة العا مة واأل من في
الجامعة.
 .9أية ماا أخا ي ع ضمن المامة الاهيسية للداهاة.
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مل
لت ه

رؤ موص لتلو

ؤؤر لت

مؤ

لتر س :
ي ديم خدمات التاذية والن

واإليصاذت لطل بة الجام عة وال عاملين في اا والعنا ية ب حداه اا والمحاف ظة ع لى نظافت اا

وجمالاا ورلك بالتنسيم مع الجاات المعنية في الجامعة.
لت هوم لتافا ع :
 .1المشاركة في ي ديا حاجات الجامعة من المواد ومن التجايزات الضاورية لاا لت ديم الادمات المتعل ة بالتاذية والن
واإليصاذت والزراعة والتنظيف ،واستالماا والمحافظة علياا.
 .2ي ديم خدمات الطعا والشااب لطلبة الجامعة والعاملين فياا ولضيوفاا.
 .3يأمين ن
 .4يأمين ن

طلبة الجامعة والعاملين فياا وضيوفاا في الماا الاسمية والعلمية والاحالت العامة.
لوا

الجامعة ويوفيا مياه الشاب عند الحاجة ونض المياه العادمة من ماافم الجامعة ايا المابوطة

بشبكة الصاف الصحي.
 .5صيانة وساهط الن

واآلليات والمحافظة علياا.

 .6يأمين خدمات اإليصاذت للجامعة ويدقيم المطالبات المتعل ة باا ولعتماد الاسمي مناا ويحوي الكشوفات المتعل ة
بالمكالمات الااصة للى الداهاة المالية لتحصيلاا.
 .7صيانة أجازة اذيصا وخطوطاا ويف د الم اسم ،ويأمين الظاوف الال مة للتشاي  ،ومتابعة صيانتاا مع الشاكات
المتعاقدة معاا لاذا الااض.
 .8المحافظة على نظافة حا الجامعة والماافم التابعة لاا.
 .9التأكد من يوفا شاوط الصحة العامة فيما ي دمه الجامعة من طعا وشااب ،ومن مد صالحية مياه الشاب فياا.
 .10ينظيم حداهم الجامعة و راعتاا باألشجار المثماة ونبايات الزينة والعناية باا.
 .11يأمين حاجة الجامعة من األشتا عن طايم مشت الجامعة أو شااهاا من السوق المحلي.
 .12قطف ثمار الزيتون ومتابعة عصاه ويسليم النايج للى مستودعات الجامعة.
 .13استال فواييا المياه والكااباخ من سلطة المياه وشاكة الكااباخ ويدقي اا ويوثي اا ويحويلاا للى الداهاة المالية
لصافاا.
 .14ال يا بأية أعما أخا رات عالقة بطبيعة عم الداهاة.
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مل
لت ه

عؤ ل م

ؤؤر لت

لتر س :
يوفيا اللوا

التي يحتاج اا مات لف و حدات الجام عة بالموا صفات المطلو بة ويازين اا والمحاف ظة علي اا و صافاا

والعم على لعداد ع ود التأمين والصيانة الال مة لاا ،ورلك بالتنسيم مع الجاات المعنية في الجامعة.
لت هوم لتافا ع :
 .1يوفيا احتياجات الجامعة من اللوا

والادمات عن طايم شااهاا محليا أو خارجيا.

 .2متابعة اإلجااخات المتعل ة باستيااد اللوا

بالتنسيم مع الجاات المعنية في الجامعة وخارجاا بما في رلك التاليص

علياا.
 .3العم على التاليص على اللوا

الم دمة منحا للجامعة.

 .4استال المواد ومعاينتاا والتأكد من وصولاا في الوق المحدد ومطاب تاا للمواصفات والكميات المطلوبة.
 .5لدخا اللوا

للى المستودعات ويسجي ال يود الال مة بذلك ويصنيفاا وياميز ا ومعادلة أسعار ا بالعملة المحلية

ويازيناا بصورة يؤدي للى المحافظة علياا.
 .6صاف اللوا

ويسجيلاا حسب األصو وليصالاا للى الجاات الطالبة.

 .7اإلحتفاظ بال يود المتعل ة بالعاد المصاوفه للعاملين في الجامعة ومتابعة حاكتاا.
 .8استكما اإلجااخات المتعل ة بالتأمين على ممتلكات الجامعة ولوا ماا المتوفاة لدياا والمستوردة.
 .9استكما اإلجااخات المتعل ة بإباا ع ود الصيانة للمعدات واآلليات واألجازة ومتابعتاا مع األطااف المعنية داخ
الجامعة وخارجاا.
 .10مااقبة المازون واللوا

والتأكد من صالحيته ويوفاه بالكميات المناسبة.

 .11اإلحتفاظ بسجالت وقيود يمكن من مااقبة المازون لجميع اللوا
 .12ال يا بأية ماا أخا رات عالقة بطبيعة عم الداهاة.
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والتأكد من يوفيا ا بالكميات والنوعيات المناسبة.

مل

طؤؤو لص

ؤؤر لتل

مسيات وص تت لتلطو لص لت ر ي ف لتتومل
أوذ :بموجب المادة ( )18من نظا اللوا
أ-

واألشاا في جامعة الياموك رقم ( )46لسنة .2004

يتولى اللجنة مسؤولية شااخ اللوا

وأوعية المعلومات وينفيذ األشاا لرا كان قيمت اا أو كلفت اا الم درة يز يد ع لى

( )10000عشاة آذف دينار ورلك عن طايم العطاخات التي يطاحاا وف ا لألحكا واإلجااخات المن صوص علي اا
في ذا النظا ويكون قااراياا خاضعة للتصديم وف ا لما يلي:
أو أوع ية المعلو مات أو كل فة األ شاا في قاار اإلحا لة ذ يز يد عن ()50000

 .1لرا كان قي مة ال لوا

خمسين ألف دينار ،فيتم يصدي اا من الاهيس.
 .2لرا كان

قيمة اللوا

أو أوعية المعلومات أو كلفة األشاا في قاار اإلحالة يزيد على ( )50000خم سين

ألف دينار ،فيتم يصدي اا من المجلس.
 .3لرا كان

قيمة اللوا

أو أوعية المعلو مات أو كل فة األ شاا في قاار اإلحا لة يز يد ع لى ()1000000

مليون دينار فيتم يصدي اا من مجلس األمناخ.
ب -ياس اللجنة ال اار الذي يصدره بإحالة أي عطاخ للى الجاة الماولة بالتصديم عليه بم تضى أحكا

ذه المادة ورلك

خال سبعة أيا من ياريخ صدوره ،ماف ا به الت اريا التي يتضمن الدراسات التي أجاي للعطاخ في حا وجود ا،
ولرا لم يصدر يلك الجاة قاار ا خال خمسة عشا يوما من ياريخ ورود قاار اإلحالة للياا فيعد ذا ال اار م صدقا
عليه حكما.
ثانيا :بموجب المادة ( )19من نظا اللوا

واألشاا في جامعة الياموك رقم ( )46لسنة 2004

على الاام مما ورد في المادة ( )18من ذا النظا للجنة شااخ لوا
مع المتعادين أو الشاكات التجارية ويلزيمام بتوريد ي لك ال لوا

أو مواد مكتبية أو ينفيذ أ شاا للجام عة بالت فاوض

أو أوع ية المعلو مات أو ينف يذ األ شاا المطلو بة عن

طايم استدراج عدد مناسب من العاوض ودون طاح ع طاخات ور لك في أي من ال حاذت المبي نة أد ناه ،ع لى أن يتم
عاض قاارات اللجنة المتاذة بم تضى ذه المادة على الجاة الماو لة بالت صديم ع لى ي لك ال اارات ح سب قيمت اا أو
كلفتاا وف ا ألحكا
أ.

ذا النظا .

الحالة اذستثناهية العامة أو الطارهة أو رات الطبيعة الااصة التي لم يكن متوقعة ،ويتطلب لجااخات عاج لة
ذ يحتم التأجي أو يلك التي ذ يسا يوقعاا أو التنبؤ باا وي در ا الاهيس.

ب .لرا ي ار يوحيد الصنف للوا

أو أوعية المعلومات أو األشاا أو الت ل ي من التنو يع في اا ،أو ل توفيا في

ال طع التبديلية أو التكميلية أو يوافات الاباة لد العاملين في الجامعة في استعما ال لوا

أو أي مواد أو

أجازة أخا ويشايلاا.
ج .لرا كان للحصو على خدمات فنية أو ندسية متاص صة أو ا ستادا خدمات مان ية أو خ باات علم ية أو
استشارية ذ يتوافا لذ لد جاة واحدة بالكفاخة المطلوبة أو المستو الم ار.
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أو أوعية المعلومات أو ينفيذ أشاا أو ي ديم خدمات بالتعا قد مع مؤس سات حكوم ية أو

د .لرا يم شااخ اللوا

يابوية أو ث اف ية أو كا ن

أ سعار ي لك ال لوا

أو أوع ية المعلو مات أو كل فة األ شاا أو أ جور ال ادمات

المطلوبة محددة من السلطات الاسمية.
ه .لرا كان

اللوا

أو أوعية المعلومات أو الادمات أو األشاا المطلوبة ذ يمكن شااؤ ا أو الحصو علي اا

أو ينفيذ ا لذ من مصدر واحد.
و .لشااخ المواشي والدواجن الحية.
 .لرا كان لشااخ ال لوا

أو أوع ية المعلو مات أو الح صو ع لى خدمات أو ينف يذ أ شاا ي جب أن يتم من

مصدر معين استنادا للى نص قانوني ملز أو بموجب ع د قاض أو يموي .
ح .لرا كان لشااخ مواد أثاية أو علمية كاألفال والماططات وما يمثلاا.
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مل
لت ه

ؤؤر لإلن

اؤ ون الت

اؤؤول الت

اؤ ةيب

لتر س :
يصنيع بعض اللوا

التي يحتاجاا الجامعة ،وال يا بأعما الصيانة الماتلفة لضمان استماارية الادمات التي ي دماا

الجامعة ،وي ديم الادمات التدريبية للطلبة ،ودراسة سب يافيض يكاليف ذه الادمات بالتنسيم مع الجاات المعنية فياا.
لت هوم لتافا ع :
 .1يصنيع بعض احتياجات الجامعة من األثاث والتجايزات الاشبية والمعدنية.
 .2ينفيذ التعديالت الم تاحة على ماافم الجامعة والادمات الال مة لاا.
 .3مااقبة مباني الجامعة ومااف اا ،وي ديا مد حاجتاا للصيانة.
 .4صيانة مباني الجامعة ،وطاقاا ،ومساكن العاملين فياا ومساكن طلبتاا بشك يضمن وقايتاا واستماار صالحيتاا.
 .5صيانة شبكات اإلنارة ،والمياه والمجاري ،والتدفئة والتكييف والتبايد ،والمصاعد.
 .6صيانة لوا

الجامعة من أ ثاث وأج ازة كااباه ية :من ثال جات ،وا ساذت ،وأ فاان اا  ،و مااوح ،و ساانات،

وايا ا.
 .7المتابعة واإلشااف على ينفيذ ع ود الصيانة المتعل ة بتجايزات الجامعة ومااف اا مع الشاكات المعنية.
 .8دراسة سب يافيض نف ات الجامعة في مجا الادمات العامة ،مث الماخ والكااباخ والمحاوقات.
 .9ي ديم الادمات التدريبية لطالبي التدريب في مجا عم الداهاة.
 .10أية ماا أخا رات عالقة بطبيعة عم الداهاة.
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مل

ؤؤر لتلم

قؤؤوص الت

شؤؤوةي لت ات

ؤ

أصب التعاون الدولي جزخا ذ يتجزأ من الجامعة وانعكس رلك ع لى جم يع أن شطة الجام عة وباا صة الم شاركة في
األنشطة األكاديمية الدولية كعنصا أساسي لتطور الجامعة مع الحفاظ على جودة البحوث العلمية وكذلك التعليم واستمااريتاما.
وانطالقا من ذا المفاو  ،فإن الجامعة بادرت في ذه السنة للى لنشاخ داهاة للعال قات والم شاريع الدول ية جاخت لتل بي حا جة
ملحة لتفعي البعد الدولي للجامعة وكوسيلة لتطويا جودة التعليم فياا عالوة على فت

المجا أ ما ال عاملين والطل بة لإل طالل

واذستفادة من المشاريع البحثية المدعومة من جاات مان حة دول ية والم شاركة في ال باامج الدول ية للت باد العل مي وال تدريب
والدراسة.
لته ف:
يادف داهاة العالقات والمشاريع الدولية للى مساعدة الجامعة على يح يم أ دافاا من خال ر بط أن شطة الجام عة مع
الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية الماموقة ويفعي رؤية الجامعة نحو العالمية من خال يفع ي الم شاركة في الم شاريع
الدولية ويباد الطلبة والعاملين والباامج المشتاكة والمسا مة في يطويا موقع الجامعة اذلكتاوني باللاة اإلنجليزية لياد

ذه

األاااض.
أقسوم لت ل ر :
 .2قسم العالقات الدولية.

 .1قسم المشاريع الدولية.
لت ه وص:
 .1لدارة استااييجية التعاون الاارجي للجامعة وينفيذ ا.

 .2اقتااح ايفاقيات علمية مع الجامعات الدولية في المجاذت التي يزيد من ن اط التميز بالجامعة.
 .3العم على يفعي ايفاقيات التباد الث افي والعلمي المبا مة مع الجام عات العالم ية ،ويح يم اذ ستفادة ال صو من اا
للجامعة.
 .4دعوة األسايذة والعلماخ المتميزين لزيارة الجامعة واذستفادة من يجاربام وخباايام للباحثين والدارسين بالجامعة.
 .5اإلشااف والمتابعة لباامج التباد الطالبي للجامعة مع الجامعات األخا .
 .6التواص مع الايئات الدولية للجودة واذعتماد لتباد الاباات ومساعدة الجامعة في الحصو على اذعتماد الدولي.
 .7نشا ث افة يدوي التعليم بالجامعة على ك المستويات.
 .8يباد المعلومات والبحوث والدرا سات والن شاات وا لدوريات واإلح صاخ والماا جع اذ خا
األخا .
 .9العم على مساعدة الجامعة على احتال ماكز مت د في التصنيفات الدولية.
 .10ع د ايفاقيات للتدريب الماني مع جاات دولية ماتلفة.
 .11ينشيط المشاركة الدولية في اذنشطة الجامعية الث افية والاياضية.
 .12لرشاد الطالب الدوليين عند ي دمام لاللتحاق بالجامعة وينسيم ذه العملية.
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مع الجام عات العالم ية

 .13يوفيا المعلومات الكافية عن باامج يباد طالب ماحلة البكالوريوس والدراسات العليا وأعضاخ يئة التدريس.
 .14يساي ينظيم يارات الشاصيات األجنبية والوفود الاسمية.
 .15رصد مجاذت التميز البحثي في الجامعات العالمية واقتااح لنشاخ مشاوعات بحثية مشتاكة معاا.
 .16ي ديم الدعم الفني للباحثين في الجامعة إلعداد م تاحات مشاريع لت ديماا للجاات الاارجية المانحة.
 .17يادة عدد المشاريع والدراسات المشتاكة بين الجامعة والجامعات األجنبية.
 .18لدارة ومااقبة المشاريع المدعومة من جاات خارجية.

59

مل

ؤؤر أمو

لؤؤر لت

نؤ

تؤؤوت

التع

تؤؤون

يادف داهاة أمانة سا المجالس واللجان للى ينظيم اجتماعات المجالس (األمناخ ،الجامعة ،العمداخ) ومتابعة ال اارات ال تي يتمّ
اياار ا باذجتماعات ولعداد المااسالت ولجااخ اذيصاذت الال مة مع الج اات المعن ية ،و يدوين ال اارات ويازين اا ع لى
الكمبيويا ،كما يتم ينظيم ومتابعة وينفيذ عم اللجان التابعة للداهاة (لجنة التعيين والتاقية ،لجنة قضايا المعبوثين).
تض الدالرة ثالثة أقسام وهي :قس اللجالى قس المجالسى قس الديوال.
لت ه وص:
أمون لر متوت

(ل م و  ،لتتومل  ،لتل ل ):

 .1تنظي اجتما المجلس.
 .2إعداد جدول األعمال وإرسالك لألعضاء.
 .3تحضير المعامالض واألوراق للنود االجتما وتدقيقها.
 .4تلليغ أعضاء المجلس بمكال وتاريخ انعقاد االجتما .
 .5تدويا القراراض وتخزينها على الكمليوتر.
 .6متابعة القراراض التي ت ّ اتخاجها باالجتما وإعداد المراسالض وإجراء االتصاالض الالزمة مع الجهاض المعنية.
تت لتال

التارق :

استال معامالت التعيين والتاقية والتثب ي والن

واإلن تداب واإل عارة واإل جا ات واذ ست اذت ولن ااخ الاد مة من ال موارد

البشاية والكليات األكاديمية ،ويدقي اا ومااجعتاا ،ودعوة اللجنة لالجتمال ذياار قااراي اا للتو صية ب اا ل لى مج لس الع مداخ
ذياار ال اار المناسب بشأناا.
تت قضويو لت لب ث :
 .1استال معامالت اذيفاد ألعضاخ يئة التدريس والمحاضاين المتفااين ومساعدي البحث أو التدريس والفن يين ال عاملين
في المجا األكاديمي في الجامعة ،أو ممن اريبطوا بالعم معاا ،في بعثات ومامات علمية ودورات يدريبية وف ا لن ظا
اإليفاد المعمو به في الجامعة ،بالتنسيم مع الموارد البشاية.
 .2التاييب لع د اجتمال للجنة قضايا المبعوثين مع رهيس اللجنة ويبلي األعضاخ.
 .3لعداد جدو األعما ولرساله لالعضاخ.
 .4متابعة ال اارات والتوصية باا للى مجلس العمداخ ذياار ال اار المناسب بشأناا.
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مهوم متع

رل ل ر

و تاوةيخ لت سك وص التاضوة لإللمم

بموجب يعليمات كاسي سميا شما لتاريخ المسكوكات والحضارة اإلسالمية رقم ( )6لسنة 2011
أ.

وضع السياسة العامة للكاسي في مجاذت التدريس والبحوث والبعثات واإلشااف علياا وينفيذ ا وفم أنظمة الجامعة
ويعليماياا.

ب .اإلشااف على الوقفية وينميتاا وضبط نف اياا.
ج .التنسيب للى الاهيس بتعيين أعضاخ ية يحايا مجلة المسكوكات.
د .التنسيب للى الاهيس بتعيين شاا الكاسي.
ه .وضع اإلجااخات الااصة بالمجلة ومتحف المسكوكات.
و .أية أمور أخا رات عالقة بالكاسي.

م

هؤؤوم مت

عؤ

ر

ؤؤرلة

لؤ

بموجب يعليمات كاسي عاار رقم ( )1لسنة 2010
أ.

وضع السياسة العامة للكاسي وينفيذ ا وفم أنظمة الجامعة ويعليماياا.

ب .اإلشااف على عم الكاسي.
ج .أية أمور أخا رات عالقة بعم الكاسي.

مهوم متع

رل لت رج م ل ر لترفو

تع ةل لؤوص ل ةمن ؤ

بموجب يعليمات كاسي سميا الافاعي للدراسات األردنية رقم ( )4لسنة .2009
أ.

وضع السياسة العامة للكاسي وينفيذ ا وفم أنظمة الجامعة ويعليماياا.

ب .اإلشااف على أموا الكاسي وينميتاا وضبط نف اياا والمصادقة على موا نة الكاسي والميزانية السنوية.
ج .اإلطالل على بانامج العم السنوي للدراسات والبحوث التي سي و باا الكاسي والمصادقة علياا.
د .اإلطالل على الت ايا السنوي عن لنجا الكاسي ي دمه شاا الكاسي.
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مهوم مت عؤ

ش خ يؤوتب
ل لت ؤ
ر ؤ

بؤ لم و مؤل تمقا اؤوم لإل لؤمم

بموجب يعليمات كاسي الشيخ صال عبداهلل كام لإلقتصاد اإلسالمي رقم ( )2لسنة 1990
 .1وضع السياسة العامة للكاسي وفم أنظمة الجامعة ويعليماياا.
 .2اإلشااف على أموا الكاسي وينميتاا وضبط نف اياا.

مهوم متع

ل ما ؤ م لت ؤل ا ت ةل لؤوص لتت يؤر لتلرـ ؤ الت ؤ
ر ؤ

بموجب يعليمات كاسي محمود الاو لدراسات الجزياة العابية والن وش رقم ( )1لسنة 1989
 .1وضع السياسة العامة للكاسي في مجاذت التدريس والبحوث والبعثات واإلشااف علياا وينفيذ ا وفم أنظمة الجامعة
ويعليماياا.
 .2اإلشااف على ماصصات الكاسي وينميتاا وضبط نف اياا.
 .3التنسيب بتعيين شاا الكاسي وأعضاهه.
 .4التنسيب بإيفاد بعض الطلبة المتميزين للدرا سات العل يا في م جا درا سات الجز ياة العاب ية والن وش و فم أنظ مة
الجامعة ويعليماياا باذا الشأن.
 .5أية أمور أخا رات عالقة بالكاسي.

مهوم متع

رل لت نسك تبا ث لت ةللوص لتاارلاي التا م لتااار

بموجب يعليمات كاسي اليونسكو لبحوث الدراسات الصحااوية والحد من التصحا رقم ( )25لسنة 2005
 .1ر سم السيا سة العا مة واإل شااف والتمو ي والمواف ة ع لى الا طط البحث ية واألكاديم ية للكا سي ح سب ي شايعات
الجامعة.
 .2لنشاخ أو للااخ الباامج ويشكي اللجان بناخ على اقتااح من المديا ،ورلك ضمن نشاطات الكاسي.
 .3اقتااح يعيين الباحثين واإلداريين ضمن كادر الكاسي حسب يشايعات الجامعة.
 .4لعداد موا نة الكاسي ورفعاا للى مجلس العمداخ إلقاار ا.
 .5لقاار الت ايا السنوي للكاسي ورفعه للى مجلس العمداخ.
 .6المواف ة على لصدار نشاة دورية لعالمية للتعايف بنشاطات الكاسي.
 .7قبو الابات والتباعات والمن والوقفيات التي ي د لباامج الكاسي حسب يشايعات الجامعة.
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م هؤؤوم مت عؤ

ر لؤ ـو هؤؤونل تع ةل لؤؤوص لإل لؤؤمم التب اؤؤع لتلع ؤ

بموجب يعليمات كاسي با انج للدراسات اإلسالمية والبحث العلمي رقم ( )7لسنة  ،2011المادة ( :)5يتولى المجلس الماا
التالية:
 .1وضع السياسة العامة للكاسي وينفيذ ا وفم أنظمة الجامعة ويعليماياا.
 .2لنشاخ أو للااخ الباامج ويشكي اللجان بناخ على اقتااح شاا الكاسي ،ورلك ضمن نشاطات الكاسي.
 .3اقتااح يعيين الباحثين واإلداريين ضمن كادر الكاسي حسب يشايعات الجامعة النافذة.
 .4لعداد موا نة الكاسي ورفعاا للى مجلس العمداخ إلقاار ا.
 .5لقاار الت ايا السنوي للكاسي ورفعه للى مجلس العمداخ.
 .6المواف ة على لصدار نشاة دورية لعالمية للتعايف بنشاطات الكاسي.
 .7قبو الابات والتباعات والمن والوقفيات التي ي د لباامج الكاسي ونشاطايه حسب يشايعات الجامعة النافذة.
المادة ( :)8يتولى شاا الكاسي الماا التالية:
 .1ينفيذ قاارت المجلس.
 .2ينفيذ باامج البحث والدراسات التي ي ا ا المجلس.
 .3لدارة شؤون الكاسي اإلدارية والمالية.
 .4لعداد مشاول الموا نة وي ديمه للى المجلس.
 .5لعداد الت ايا السنوي ورفعه للى المجلس عن نشاطات الكاسي.
 .6التوصية للمجلس بالصاف من ريع وقفية الكاسي.
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لتا ظؤ لإلملة تع جؤ لص ل ومي ؤ التل ؤؤوملص
تعتوملؤؤ

لته كل لتا ظ

الايك التنظيمي لجامعة الياموك بناخ
على يو يع الماا والصالحيات

ا سم

إهارم الجامعة

الطريد اإللهتروني

ر،يـس الجامعــة

أ.د .زيددددال كفافددي

نا،ي الر،يس لشؤون الهلياق العلمية والشؤون المالية

أ.د .أحمدددد العجلوني

نا،ي الر،يس للشؤون الطتبية وا تصام الخارجي

أ.د .فددواز العلدددالحق

نا،ي الر،يس لشؤون الهلياق اإلنسانية والشؤون اإلهارية

أ.د .أنيددس تصدداونة

vice.admin@yu.edu.jo

مستشار الر،يس

أ.د .علدالحلي الشياب

Khasawneh_a@yu.edu.jo
ahalim@yu.edu.jo

مستشار الر،يس اإلتتمي

أ.د .تلف الطاهاض

president@yu.edu.jo
Zeidan@yu.edu.jo
vice.academic@yu.edu.jo
Al-Ajlouni@yu.edu.jo
vice.qa@yu.edu.jo
fawaz_m@yu.edu.jo
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Khalaf.tahat@yu.edu.jo

عؤ

ؤؤؤ م

ؤؤؤ لتلعؤؤ

تده العامليخ في الهلية
أ ضو ه ئ لتا ةي
مسو ا لتا ةي أا لتباع
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

املة لتكع
لتكع

لًلل

165
19
58

الطريد اإللهتروني

أ.د .نااد يوسف

nihadyusuf@yu.edu.jo

نو ب لتل

أ.د .ياسا الحاج

yhaj@yu.edu.jo

نو ب لتل

أ.د .خالد الزعبي
تشيان

مسو

ب لتت م

د .عبدالكايم العماي

ة

قس لتف يو

د.أنس عبابنه

ة

قس لإلجاو

د .جااد الجاارحة

ة

قس لتك و

أ.د .أيمن حموده

ة

قس لتريو

ة

قس لتلع م لتا وت

ة

قس

وص

ع م ل ةض التب ئ

م ير مااف لتاوةيخ لتطب ل
ة

قس لت سوقوص لتر م لتلع

ة

قس لت ي لن

khalidz@yu.edu.jo
abdalkareem@yu.edu.jo
ababneha@yu.edu.jo
jehad@yu.edu.jo
mahmoud.qudah@yu.edu.jo

د .واثم بني دومي

watheq@yu.edu.jo

أ.د .أحمد مسلط

Maslat@yu.edu.jo

د .محمود التميمي
أ.د .رافع شناق
د .رشيد جاادات
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maltamimi@yu.edu.jo
Rafie@yu.edu.jo
rjaradat@yu.edu.jo

ؤؤؤ لآلمل

عؤ

تــده العامليــــخ في الهليــــــة
145
ئتااء هيئة التدريس
1
مساتدو التدريس ئو الطحث
25
المووفون اإلهاريون والفنيون
إهارم الهليــــــة
لتكع
نو ب لتل
نو ب لتل
تشيان ب لتت م
مسو
قس لتعل لتلرـ اآملـهو
ة
قس لتعل لًلنتع ي اآملـهو
ة
قس لتعلوص لتا يث
ة
قس ع لًل ا وع التر م لًل ا و
ة
قس لتاوةيخ
ة
قس لتلع م لتس ول
ة
قس لتعلوص لتسوم التشرق
ة
قس لتتلرلف و
ة
قس لتار
ة
وغل رل رلة
قس لت ي لن
ة

ا سم
أ.د .محمد بني دومي
أ.د .يوسف بدر
د .محمود العماات
د .راهده الامضان
أ.د .عبدال ادر بني بكا
د.لطفي أبو الايجاخ
د .بتو المحيسن
د .عبدالباسط العزا
د .محمد المزاودة
د .وصفي ع ي
د .محمد النصياات
د .نوح الصبابحة
د .محمد عبيدات
أ.د .نبي حدّاد
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الطريد اإللهتروني
banidomi@yu.edu.jo
yfbader@yu.edu.jo
mamarat@yu.edu.jo
raidarmdn@yu.edu.jo
abdalqader.m@yu.edu.jo
lutfi_a@yu.edu.jo
batoul@yu.edu.jo
a.azzam@yu.edu.jo
m.almazawdah@yu.edu.jo
wasfi.aqeel@yu.edu.jo
mnusirat@yu.edu.jo
noah.h@yu.edu.jo
mmobeidat@yu.edu.jo
haddadn@yu.edu.jo

ع

ؤ لإلقا

اؤؤوم التل

عؤ م لإلملة

يؤ

تــده العامليــــخ في الهليــــــة
ئتااء هيئة التدريس
82
مساتدو التدريس ئو الطحث
0
المووفون اإلهاريون والفنيون
18
املة لتكع ؤؤؤؤؤؤ
لتكع
نو ب لتل
نو ب لتل
م سؤؤو لتل ؤ ام سؤؤو لتل ؤ ت شؤؤيان
ب لتت م
قس لًلقااوم
ة
قس لت اولب
ة
قس لتلع م لت وت الت ارف
ة
قس لإلملة لتلوم
ة
قس املة ل وا
ة
قس لتاس ي
ة
قس لت وا ال وا
ة
قس لت ي لن
ة

لًلل
أ.د .منى الموذ
د .يحيى بني ملحم
أ .د .راهد عبابنه

الطريد اإللهتروني
malmwalla@yu.edu.jo
ymelhem@yu.edu.jo
Ababneh@yu.edu.jo

د .ساي م ابلة

smagableh@yu.edu.jo

د .عبدالباسط عثامنة
د .خلدون الداود
د .ديمه درادكة
د .سام نوافله
د .صال الاطيب
د .خالد يالت
د .أحمد الواكد
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athamneh71@yu.edu.jo
khaldoon.aldaoud@yu.edu.jo
d_daradkah@yu.edu.jo
sahem.n@yu.edu.jo
saleh.f@yu.edu.jo
khaledhailat@yu.edu.jo
ahmad.waked@yu.edu.jo

ع ؤ لتا تؤؤوا تعه

لؤ لتاك ت

ؤ

تــده العامليــــخ في الهليــــــة
ئتااء هيئة التدريس
119
مساتدو التدريس ئو الطحث
0
المووفون اإلهاريون والفنيون
76
املة لتكع ؤؤؤؤؤؤ
لتكع
نو ب لتل
مسو

لتل

مسو

لتل

تعشيان لإلملةي التطعب
تشيان لًل ا وم ا

ون لتت م

لًلل
أ.د .أحمد الشمالي

الطريد اإللهتروني
ashamali@yu.edu.jo

د .علي اعيدة

aeyadeh@yu.edu.jo

د .ياسا جاادات

yjaradat@yu.edu.jo

د .فارس مطال ة

matalkah@yu.edu.jo

ة

قس ه ل لت ى لتكهرـو

د .عالخ السعيد

ala.hussein@yu.edu.jo

ة

قس ه ل لتاول

د .يزن العيسى

alissay@yu.edu.jo

ة

قس ه ل لًلتكاران وص

د .أحمد دقامسة

a.m.k.dagamseh@yu.edu.jo

ة

قس ه ل لًلتاوًلص

د .أحمد موسى

as.shorman@yu.edu.jo

ة

قس ه ل لت ظ الت لع موت لتطب لتا ي

د .أنس أبو دوله

anas.abudoleh@yu.edu.jo

ة

قس لته ل لت ن

د .أحمد العماي

alomarish@yu.edu.jo

ة

قس لتل وة

د .يد الديك

ة

قس لته ل لتا و

د .عمار الاوسان

مر

لتريوم الًلـاكوة

د .محمود مستايحي

ة

قس لت ي لن

68

zaid.d@yu.edu.jo
alrousana@yu.edu.jo
mahmoud.m@yu.edu.jo

ؤ لتارـ

ع

ؤ

تــده العامليــــخ في الهليــــــة
ئتااء هيئة التدريس
111
مساتدو التدريس ئو الطحث
0
المووفون اإلهاريون والفنيون
16
املة لتكع ؤؤؤؤؤؤ
لتكع

لًلل
أ.د .نواف الشطناوي

نو ب لتل

لتبري لإلتكاران
Nawaf.Shatnawi@yu.edu.jo

أ.د .علي الباكات

alialbarakat@yu.edu.jo

د .وصا العماي

alomariwh@yu.edu.jo

د .حمزة الابابعه

hamzeh@yu.edu.jo

ة

قس لإلملة اأي ا لتارـ

أ.د .صال عليمات

Olimatsaleh@yu.edu.jo

ة

قس لت وهج ا ر لتا ةي

د .عماد السعدي

Imad.Sadi@yu.edu.jo

د .محمد مايدات

mmohaidat@yu.edu.jo

د .ادي طوالبة

hadi.tawalbeh@yu.edu.jo

مسو

لتل

مسو

لتل

ة

قس

تشيان لتطعب
تشيان

ع لت ف

ب لتت م

لإلة وم التارـ

مشرف ـرنومج لتارـ لتل ع
ة

قس لت ي لن

69

ع ؤ لت شؤؤريل الت ةل لؤؤوص لإل لؤؤمم

تــده العامليــــخ في الهليــــــة
ئتااء هيئة التدريس
89
مساتدو التدريس ئو الطحث
1
المووفون اإلهاريون والفنيون
15
املة لتكع ؤؤؤؤؤؤ
لتكع
نو ب لتل

لًلل

لتبري لإلتكاران

أ.د .أسامه الابابعه

fakeer@yu.edu.jo

أ.د .كايا الاضا

khader@yu.edu.jo

مسو

لتل

تشيان لتطعب

د .أسامة الانميين

osama.adnan@yu.edu.jo

مسو

لتل

تشيان لت ست ات م لت تا

د .محمد ربابعه

mohammad.r@yu.edu.jo

مسو

لتل

ب لتت م

د .محمد ثلجي

mohammed.t@yu.edu.jo

ة

قس لإلقااوم الت اوةف لإللمم

د .عدنان ربابعه

ة

قس لتف ه اأي ته

د .عبدالمادي العجلوني

ة

قس لت ةللوص لإللمم

د .راهده نصياات

ة

قس أي ا لت ي

تشيان

د .محمد

يا المحمد

adnanr@yu.edu.jo
abdelmohdi.ajlouni@yu.edu.jo
raedh.nuseirat@yu.edu.jo
Almohammad@yu.edu.jo

مشرف ـرنومج لت رآن لتكري

حسا الس ار

hosam.k@yu.edu.jo

رل ـوهونج تع ةللوص لإللمم التباع
لتلع
رل لتش خ يوتب ب لم ومل تإلقااوم
لإللمم
قس لت ي لن
ة

د .آد معابده

Adam@yu.edu.jo

أيمن السليتي

aymanati@yu.edu.jo
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ع

ؤ لتريو

ؤ لتارـ

ؤ

تــده العامليــــخ في الهليــــــة
ئتااء هيئة التدريس
48
مساتدو التدريس ئو الطحث
1
المووفون اإلهاريون والفنيون
22

املة لتكع ؤؤؤؤؤؤ
لتكع

لًلل
أ.د .نبي شماوخ
د .محمد أبو محمد

نو ب لتل
تعشيان لتطمـ

مسو

لتل

مسو

لتل

ة

قس لتارـ لتب ن

تشيان
ع م لتريو

ة

قس

ة

قس لت ي لن

ب لتت م

د .سميا قاسم
د .نااد ماادمة
أ.د .نارت شوكة
د .أحمد بطاينة

71

لتبري لإلتكاران
Shamrokh@yu.edu.jo
famohammad@yu.edu.jo
samir.qasim@yu.edu.jo
nehad@yu.edu.jo
Nart@yu.edu.jo
ahmed.bataineh@yu.edu.jo

ع

ؤؤون ن

ؤ لت

تــده العامليــــخ في الهليــــــة
ئتااء هيئة التدريس
31
مساتدو التدريس ئو الطحث
0
المووفون اإلهاريون والفنيون
8
املة لتكع ؤؤؤؤؤؤ
لتكع

لًلل
أ.د .ذفي درادكة
د .مؤيد ال ضاة

نو ب لتل
تشيان لتطعب

مسو

لتل

مسو

لتل

ة

قس لت ون ن لتلوم

د .صفاخ السويلميين

ة

قس لت ون ن لتروص

د .ماا خصاونة

ة

قس لت ي لن

ر يما محافظه

تشيان

ب لتت م ات م لت تا

د .نعيم العتو
د .أحمد الزقيبه

72

لتبري لإلتكاران
dr_daradkehlafi@yu.edu.jo
Alqudah-m@yu.edu.jo
naieem.m@yu.edu.jo
ahmad.zaqibh@yu.edu.jo
safaa.s@yu.edu.jo
Mahakhasawneh@yu.edu.jo
rahimasfa@yu.edu.jo

ع

ؤ ن لتت

ؤ لتف

عؤ

تــده العامليــــخ في الهليــــــة
ئتااء هيئة التدريس
53
مساتدو التدريس ئو الطحث
3
المووفون اإلهاريون والفنيون
18
لًلل

املة لتكع ؤؤؤؤؤؤ

أ.د .واه الاشدان

لتكع
نو ب لتل
مسو

لتل

مسو

لتل

تشيان

ب

لتبري لإلتكاران
Rashdan@yu.edu.jo

د .واه حداد

wael_h@yu.edu.jo

د .نضا عبيدات

nedal.o@yu.edu.jo

لتت م

ة

قس لت ل و

أ.د .محمد المالح

mallah@yu.edu.jo

ة

قس لتف ن لتاش كع

د .قاسم الش اان

shukran@yu.edu.jo

ة

قس لتاا

د .بسا الادايدة

radaideh@yu.edu.jo

ة

قس لت ةلمو

د .اسان حداد

ghassanhd@yu.edu.jo

ة

قس لت ي لن

محمد أبو ازلة

muhammadigh@yu.edu.jo

73

ع

تك ت

ل
و لت لع موص ا عؤ م لتاو ؤ

تــده العامليــــخ في الهليــــــة
ئتااء هيئة التدريس
56
مساتدو التدريس ئو الطحث
0
المووفون اإلهاريون والفنيون
34
املة لتكع ؤؤؤؤؤؤ
لتكع

أ.د .ساما سمارة

نو ب لتل
مسو

لتل

مسو

لتل

ة

قس

لًلل
د .عبدالاؤوف البصو

تشيان

ب لتت م

د .رأف الشامان
د .يزن الشبو

ع م لتاول

د .معاويه الشناق

لتبري لإلتكاران
samers@yu.edu.jo
raoofbsoul@yu.edu.jo
r.alshorman@yu.edu.jo
yazan.shboul@yu.edu.jo
moyawiah.s@yu.edu.jo

ة

قس نظ لت لع موص لتاول ـ

د .نواف السايحين

n_alsrehin@yu.edu.jo

ة

قس نظ لت لع موص لإلملةي

د .رضوان الدوياي

r.aldwairi@yu.edu.jo

ة

قس لت ي لن

حسن عبابنه
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hasanain@yu.edu.jo

ؤ لآل

ع

ثؤؤوة الًلنثرـ ت

ؤؤو

تــده العامليــــخ في الهليــــــة
ئتااء هيئة التدريس
38
مساتدو التدريس ئو الطحث
0
المووفون اإلهاريون والفنيون
28
املة لتكع ؤؤؤؤؤؤ
لتكع

لًلل
أ.د .اني ياجنه

لتبري لإلتكاران
hani@yu.edu.jo

نو ب لتل

د .واصف السااينة

نو ب لتل

د .عاطف الشياب

atefm@yu.edu.jo

د .أحمد الشامان

ahmad.shorman@yu.edu.jo
hani@yu.edu.jo

ب لتت م

تشيان

sekhaneh@yu.edu.jo

مسو

لتل

ة

قس لت

أ.د .اني ياجنة

ة

قس لآلثوة

د .ما ا طابوش

m.tarboush@yu.edu.jo

ة

قس ل نثرـ ت

د .أحمد أبو دلو

aabudalou@yu.edu.jo

ة

قس ي ون لت اومة لتارلث ااملةتهو

د .عبدالاحيم أحمد

ة

قس لت سوقوص لتر م لإلنسون

د .معن العموش

أم

وم مااف لتارلث ل ةمن

د .حسين الصبابحة

Sababha@yu.edu.jo

ة

قس لت ي لن

لحسان عبابنه

ihsantin@yu.edu.jo

و

75

a.ahmad@yu.edu.jo
maenomoush@yu.edu.jo

ؤ لإل

ع

ؤؤمم

تــده العامليــــخ في الهليــــــة
ئتااء هيئة التدريس
20
مساتدو التدريس ئو الطحث
3
المووفون اإلهاريون والفنيون
20
املة لتكع ؤؤؤؤؤؤ
لتكع

.أ.
نو ب لتل

د .خلف طا ات

Khalaf.tahat@yu.edu.jo

د .خلف طا ات

Khalaf.tahat@yu.edu.jo

د .عالخ الفااجي

alaa.khalefh@yu.edu.jo

محمد محاو

m.mahroum@yu.edu.jo

مسو

لتل

ة

قس لإلذل

ة

قس لتااوف

د .نا دة ماادمة

ة

قس لتلمقوص لتلوم الإل من

د .فؤاد سعدان

م ير اذل
ة

تشيان

لت رم

قس لت ي لن

ب لتت م

لًلل

التاعف ي ن

FM

لتبري لإلتكاران

د.

يا طا ات

أحمد عماوي

76

Naheda@yu.edu.jo
fouad.saadan@yu.edu.jo
zuhair.t@yu.edu.jo
ahmadhma@yu.edu.jo

ع

سؤ وج التف

ؤ لت

ؤؤوم

تــده العامليــــخ في الهليــــــة
ئتااء هيئة التدريس
14
مساتدو التدريس ئو الطحث
المووفون اإلهاريون والفنيون
7
املة لتكع ؤؤؤؤؤؤ

لًلل

لتكع
نو ب لتل
تشيان

ب لتت م

لتبري لإلتكاران

أ.د .محمد شناق

mshunnaq@yu.edu.jo

د .عبدال ادر عبابنه

abdelkader@yu.edu.jo

د .أريج العودات

مسو

لتل

ة

قس لتس وج التسفر

د .سعد السعد

ة

قس لإلملة لتف ق

د .عما العنانزة

ة

قس لت ي لن

صفاخ عالونة

areejo@yu.edu.jo
saed@yu.edu.jo
o.ananzeh@yu.edu.jo
safamne@yu.edu.jo

77

ع

طؤؤب

ؤ لت

تــده العامليــــخ في الهليــــــة
ئتااء هيئة التدريس
63
مساتدو التدريس ئو الطحث
1
المووفون اإلهاريون والفنيون
14

لًلل

املة لتكع ؤؤؤؤؤؤ

د .وسا شحاده

لتكع
نو ب لتل
مسو

لتل

أ.د .ين العابدين عبداهلل
تشيان لتا ةيب لتسرير التلع م

د .خالد سيتان

لتبري لإلتكاران
wshihadeh@yu.edu.jo
zain.a@yu.edu.jo
khaled.seetan@yu.edu.jo

لتطب لتسريري
مسو

لتل

تشيان لًل ا وم ا

ون لتت م

د .نساين بطاينة

nesreen.bataineh@yu.edu.jo

التلع م لتطب ل لول
ة

قس لتلع م لتطب لتسريري

د .ياسا رشدان

yasser.rashdan@yu.edu.jo

ة

قس لتلع م لتطب ل لول

د .وليد المومني

waleed.momani@yu.edu.jo

ة

قس لت ي لن

د .شادي البشيا

shadi.albasheer@yu.edu.jo
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ع

اؤ ت

ؤ لت

تــده العامليــــخ في الهليــــــة
ئتااء هيئة التدريس
21
مساتدو التدريس ئو الطحث
2
المووفون اإلهاريون والفنيون
17

لًلل

املة لتكع ؤؤؤؤؤؤ

أ.د .سايا العزا

لتكع

د .أسامة أبو الاب

نو ب لتل

لتبري لإلتكاران
salazzam@yu.edu.jo
Osama.Yousef@yu.edu.jo

مسو

لتل

تشيان لًل ا وم ا ب لتت م

د .عالخ الجبالي

alaaj@yu.edu.jo

مسو

لتل

تشيان لتطعب

د .حنين عماوي

haneen.amawi@yu.edu.jo

ة

قس لتلع م لتا ًلن

د .محمد عبيد

ة

قس لت وةل لتا ًلن

د .محمد نصيا

nusair@yu.edu.jo

ة

قس لت ي لن

أمياة الحواري

amerahai@yu.edu.jo
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m.obeid@yu.edu.jo

ؤؤوم لتب اؤؤع لتلع ؤ الت ةل لؤؤوص لتلع ؤؤو

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لتل وم
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

لًلل

املة لتل وم
لتل

أ.د .قاسم الحموري

نو ب لتل

أ.د .عبد الناصا الجااح

نو ب لتل

د .أحمد الطعاني

مسو

لتل

ة

قس لت شر

منار ملكاوي

ة

قس لت ةللوص لتلع و

بثينا العتو

ة

قس لتباع لتلع

محمود السوقي

ة

قس لت ي لن

محمد شموط

26

لتبري لإلتكاران
qasem@yu.edu.jo
A.D.Jarrah@yu.edu.jo
taaniun@yu.edu.jo

manarmaw@yu.edu.jo
bothaina@yu.edu.jo
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mahmudmuq@yu.edu.jo
muhammadkmo@yu.edu.j

ؤؤوم

بؤ

ؤؤيان لتطع

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لتل وم
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

املة لتل وم

66

لًلل

الطريد اإللهتروني

لتل

أ.د .أم نصيا

amalnas@yu.edu.jo

نو ب لتل

د .محمد عكور

mohammed.akour@yu.edu.jo

نو ب لتل
مسو

لتل

د .محمد العالونة

alaonh.m@yu.edu.jo

م ير مل ر لتر موص لتطمـ

عما ال بني ماعي

م ير مل ر لت شو لتث وف التف

عماد الدين طوالبة

م ير مل ر لتر وي لتطمـ

ماوان طيفور

marwanaou@yu.edu.jo

م ير مل ر لت شو لتريو

حسن العماي

hasanmma@yu.edu.jo
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umarm@yu.edu.jo
emad143@yu.edu.jo

لًلل

املة لتل وم

الطريد اإللهتروني

مكاب ي ا لت عك ب لم لتثون تعاأه ل لت ظ ف
مسو

م ير مل ر لتر موص لتطمـ

ماند نانده

مسو

م ير مل ر لت شو لتث وف التف

أحمد ايد

مسو

م ير مل ر لت شو لتث وف التف

عصا البطاينة

esam_bataineh@yu.edu.jo

مسو

م ير مل ر لت شو لتريو

مياف حتاملة

mervatsml@yu.edu.jo

مسو

م ير مل ر لتر وي لتطمـ

خلي النعواشي

khalilhaw@yu.edu.jo

ة

قس لتاأم

عمادالدين الوادي

ة

قس لإللكون

بثينة الااايبة

ة

قس لت راض الت سو لص

ماند ناندة

ة

قس لت شو لتث وف الإل مم

أحمد حوراني

ahmad.h@yu.edu.jo

ة

قس أج لا لتطعب

واه ملكاوي

wailmaw@yu.edu.jo

ة

قس لته ئوص لتطمـ

ة

قس تا ير اأة ف ل نشط لتطمـ

سفيان يالت

ة

قس لت شو لتف

نصا شطناوي

nasrkna@yu.edu.jo

ة

قس لتا ةيب لتريو

محمود يع وب

Mahmoud_hAY@yu.edu.jo

ة

قس لتا ظ لتريو

خالد الدرايسة

khalidmar@yu.edu.jo

ة

قس لت لسكرلص التت لت

حسن سمياات

hassan.s@yu.edu.jo

ة

قس ة وي لتطعب لت لف ي

أيام ابو الشعا

ayhamkal@yu.edu.jo

ة

قس

يان لترريت

منتصا الافاعي

muntasirmif@yu.edu.jo

ة

قس لإلة وم

حسن صباريني

hasan@yu.edu.jo

ة

قس ة وي لتطعب لت ل ق

سامي الذيابات

samiaub@yu.edu.jo

ة

قس لت ي لن

فادية استيتية

fadiamei@yu.edu.jo

ة

فرع/

عدي كااسنة

odai.karasneh@yu.edu.jo
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muhannadand@yu.edu.jo
ahmadsd@yu.edu.jo

imadm@yu.edu.jo
buthianaaar@yu.edu.jo
muhannadand@yu.edu.jo

sufyanmt@yu.edu.jo

83

ظؤ لإلملة تع رل

لتا
مر

ؤ لإلملة

ؤ لتع

يؤ
لؤؤوص

تــده العامليــــخ في المركز
ئتااء هيئة التدريس
20
مساتدو التدريس ئو الطحث
المووفون اإلهاريون والفنيون
6

لًلل

املة لت ر

لتبري لإلتكاران

م ير لت ر

أ.د .لمياخ حمّاد

lkhammad@yu.edu.jo

نو ب لت ير

د .أحمد سعيفان

ahmads@yu.edu.jo

مسو

لت ير تشيان ـرنومج لتعل لتلرـ تع و

ة

قس لت ي لن

ـل رهو

84

د .اله الحمد

halah@yu.edu.jo

سميا المومني

samirani@yu.edu.jo

مر

ؤ لتاو

مؤؤوص

لؤؤب الت لع

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لت ر
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

املة لت ر

لًلل

م ير مر
م سؤؤو

50

 .اسحم مطال ة
ق سؤ أنظ ؤ لتاو لؤ

لت ؤ ير /ة ؤ

الت شؤؤبكوص

نجدت ياعاني

الطريد اإللهتروني
imatalka@yu.edu.jo
nturani@yu.edu.jo

التا ون
مسو

لت ير /ة

قس ل نظ

محمد حموري

ل ومي

mhammouri@yu.edu.jo

مسو

لت ير

رهيفة بطاينة

rbataineh@yu.edu.jo

ة

قس ت موص لت يب ال ة ف

خلي كااسنة

k.karasneh@yu.edu.jo

لت وت التاأم

ة

قس ل نظ

ة

قس املة أنظ

منا سكاية

لتاا

لت لع موص

manals@yu.edu.jo

رأف جمحاوي

rafat@yu.edu.jo

ة

قس أنظ

لت لةم لتبشري

وفاخ ملكاوي

wafa@yu.edu.jo

ة

قس أنظ

لتع ل م التر موص التا ون

ياايد بطاينة

taghreed@yu.edu.jo

ة

فرع لًلنارنت التشبكوص
لتاول

فادي حميد

abufara@yu.edu.jo

خالد جاادات

khalidj@yu.edu.jo

ة

فرع أنظ

ة

فرع ي ون لتاول

محمد مايد

ة

قس لت ي لن

سناخ أبو خيط

85

mohaidat@yu.edu.jo
sanaa@yu.edu.jo

مر ؤ مةل لؤؤوص لتم ئؤ

الت ؤؤو ج

الته تؤؤر لت سؤؤري

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لت ر
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

لًلل

املة لت ر

5

لتبري لإلتكاران

م ير لت ر

د .آي ات نش وان

ayat.n@yu.edu.jo

نو ب لت ير

محم د السع ود

msaad@yu.edu.jo

مسو

لت ير

ة

قس لت ةللوص التبا ث
يان لإل مم الت ظ وص

ة

قس

ة

قس لت ي لن

حسي ن لباا ي م

86

hussen_I@yu.edu.jo

مر

ؤ لًل ا

ؤؤوم ا

ؤ ون لت

تؤ م

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لت ر
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

املة لت ر
م ير لت ر

6

لتبري لإلتكاران

لًلل
أ.د .سمي الكااسنة
لباا يم بالسمة

S.M.Karasneh@yu.edu.jo

مسو

لت ير

مسو

لت ير

ة

قس لتت م

د .محمد الزبيدي

ة

قس لتا ةيب التاط ير

د .نادر رفاعي

refai@yu.edu.jo

ة

قس لًل ا وم

د .محمد يتون

m.zeitoun@yu.edu.jo

ة

قس لت ي لن

balasmeh@yu.edu.jo

maalzubaidi@yu.edu.jo

87

مر ؤ لت ع كؤ ةلن ؤؤو تع ةل لؤؤوص ل ةمن ؤ ات مؤ لت تا ؤ

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لت ر
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

املة لت ر

لًلل

14

لتبري لإلتكاران

م ير لت ر

د .شا المساعيد

almasaeid@yu.edu.jo

نو ب لت ير

خلي الكوفحي

khalilmuf@yu.edu.jo

نو ب لت ير

مشاور الزعبي

mashour.z@yu.edu.jo

مسو

لت ير

ة

قس لًللاشوةلص التا ةيب

ة

قس لت ةللوص ل ةمن

اعتدا بني عيسى

etedalb@yu.edu.jo

ة

قس لت ي لن

ريما المومني

rimayum@yu.edu.jo

ة

فرع لت الص الت يت رلص

اخالص الصايا

ikhlassag@yu.edu.jo

ة

فرع لًللاشوةلص

ة

فرع لتبرلمج

فاطمة عليان

fatimah@yu.edu.jo

88

مر ؤ ل م ؤؤر ـ سؤ

ت ةل لؤؤوص لت

ؤؤرأ ل ةمن ؤ

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لت ر
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

املة لت ر

3

لًلل

م ير لت ر

د .آمنة خصاونه

نو ب لت ير

د .ربى العكش

مسو

لت ير

ة

قس لتا ليل م لت تا

ة

قس لتا ةيب التا

ه

ة

قس لتبا ث الت ةللوص

ة

قس لتب ونوص الت لع موص

ة

قس لت ي لن

89

لتبري لإلتكاران
amena@yu.edu.jo
ruba.akash@yu.edu.jo

مر

ؤ لتا ت

ؤ تع

90

رؤ موص لت كاب

ؤ

ا

جؤ لترقو

ـؤ الت

ل

اؤ ق

تؤ لتع

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لت ج
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

املة لت ل ؤؤؤر
م ير لت ج

لًلل

11

لتبري لإلتكاران

محمود عبدالعا

mahmudaal@yu.edu.jo

واه طبيشات

wailays@yu.edu.jo

مسو

لت ير

مسو

لت ير

ة

قس  /م ق

عبداهلل عالن

ة

قس لت ي لن

أمجد الاوسان

abdhn@yu.edu.jo
amjadmus@yu.edu.jo

91

ظؤ لإلملة ت

لتا
مل

عؤ ال ر لإلملة
لؤ لتتوم

ؤؤر ة و

يؤ
لؤ

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لت ل ر
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

املة لت ل ؤؤؤر
م ير لت ل ر

لًلل
مشاور الحمادنة

36

لتبري لإلتكاران
mashhuradn@yu.edu.jo

مسو

لت ير

مسو

لت ير

ة

قس لتلمقوص لتث وف لتروة

ة

قس لمون لر لتارق وص لتلع

ة

قس مكاب لإلةتبو

خالد الجيوسي

ة

قس لت ي لن

ديمه ال نه

deemafq@yu.edu.jo

فرع لتسكرتوةيو الت اوـل

ماسي ايوب

marcelle@yu.edu.jo

فرع لتبري لت لةم

ريما الحسينات

rimayse@yu.edu.jo

فرع لتاومة الت رللمص

جاان خوري

jehanjl@yu.edu.jo

فرع ن ل ات ي لتبري

عزالدين الابايعه

92

khalidmyy@yu.edu.jo

izzr@yu.edu.jo

مل

ؤؤر لتا

طؤ

ؤ التار

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لت ل ر
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

املة لت ل ؤؤؤر
م ير لت ل ر
مسو

لت ير

مسو

لت ير

ة

قس لت ةللوص الت لع موص

ة

قس لتاط ير لإلملة

ة

قس لت ي لن

لًلل
أنور السعد

7

لتبري لإلتكاران
anwar2007@yu.edu.jo

عما بشتاوي

umarsta@yu.edu.jo

لباا يم الشبو

ibrahim.shboul@yu.edu.jo

ناصا ارشيدات

93

nasirhay@yu.edu.jo

مل

ؤؤر لت

سؤؤت ل

بؤ ا التا

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لت ل ر
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

املة لت ل ؤؤؤر

50

لًلل

م ير لت ل ر

لتبري لإلتكاران

خالد الحااحشة

khalidaar@yu.edu.jo

مسو

لت ير

خالد عبابنه

khalidjin@yu.edu.jo

مسو

لت ير

عزمي الساحان

azminan@yu.edu.jo

مسو

لت ير

بسا عثمان

مسو

لت ير

ة ؤ

ق سؤ ت سؤؤت ل ع ؤؤوص :لآلمل  ،لإل ؤؤمم ،لآل ثؤؤوة

ال نثرـ ت
ةؤ
لتاك ت

محمد المحافظة

bassamaan@yu.edu.jo

muhammadsfz@yu.edu.jo

و ،لتس وج التف وم

ق سؤ ت سؤؤت ل ع ؤؤوص :لتل عؤ م ،لتا تؤؤوا تعه لؤ
 ،تك ت

خالد زايمة

khalidmyi@yu.edu.jo

و لت لع موص ا ع م لتاول

ة

قس تست ل ع وص لتطب الته ل التا ت

خالد الحااحشة

khalidaar@yu.edu.jo

ة

قس لت ب ا

خالد عبابنه

khalidjin@yu.edu.jo

ة

قس لتت اا لت ةلل الًلمااونوص

خالد الحموري

ة

قس لًلمااونوص لت ا لب

وسا أبو يفا

ة

الت لع موص

قس لت ثو

بسا عثمان

94

k.hamouri@yu.edu.jo
wesam@yu.edu.jo
bassamaan@yu.edu.jo

املة لت ل ؤؤؤر
ة

قس ت ق

ة

قس تست ل لت ةللوص لتلع و

ةؤ

لًلل

لتب ونوص الت ثو

لتبري لإلتكاران

عزمي ساحان

azminan@yu.edu.jo

زال المومني

hazzasum@yu.edu.jo

ق سؤ ت سؤؤت ل ع اؤ لإلقا اؤؤوم التل عؤ م لإلملة يؤ ،

لت ون ن
ة ؤ

ق سؤ ت سؤؤت ل ع ؤؤوص :لتارـ ؤ  ،لتف ؤ ن لتت

لتارـ لتريو
ة

عؤ ،

 ،لتشريل الت ةللوص لإللمم
ماجده بطاينة

قس لت ي لن

95

majidahgat@yu.edu.jo

ل

ؤ

تؤ ل ر لت وت

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لت ل ر
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

املة لت ل ؤؤؤر
م ير لت ل ر

لًلل
عبدالباسط الحموري

مسو

لت ير

ساميه عويس

مسو

لت ير

حسين المومني

ة

قس لت لةملص

نبي السكجي

ة

قس لت

ة

قس لت ل ن التاسوـوص لتلوم

ساحان م دادي

ة

قس لترالتب

محمد الزعبي

ة

قس لتا ق

عبدالا اق البطاينة

ة

قس لتا ومي لتروي

د .أحمد خويله

ة

قس لت ف وص

ة

قس لت ي لن

ة

فرع ي ومي لتطعب

ة

فرع ي ومي لتلومع

معن الصايا

ة

فرع ماولب لت ويف

جابا أبو ناصا

ة

فرع لت لةملص

47

لتبري لإلتكاران
abdsam@yu.edu.jo
samiyahas@yu.edu.jo
husaynmum@yu.edu.jo
nabilhka@yu.edu.jo

ملص اجسو لتاكوت ف

اا ي الافاعي

96

sarhanmad@yu.edu.jo
muhammadaub@yu.edu.jo
abdfyn@yu.edu.jo
Ahmad_MMK@yu.edu.jo

ghaziaif@yu.edu.jo

maen.q@yu.edu.jo
jabirmna@yu.edu.jo

مل

ؤؤر لت

شؤؤري

ؤ لةم لتب

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لت ل ر
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

املة لت ل ؤؤؤر
م ير لت ل ر

45

لًلل
أ.د .عبد الحليم الشياب

مسو

لت ير

اني عبدال ادر

لتبري لإلتكاران
ahalim@yu.edu.jo
hanimal@yu.edu.jo

مسو

لت ير

أحال عودات

ahlamdt@yu.edu.jo

مسو

لت ير

لخليف ربابعه

ikhlifabi@yu.edu.jo

محمد عالونة

muhammadmne@yu.edu.jo
Eman_mTA@yu.edu.jo

يان ه ئ لتا ةي

ة

قس

ة

قس لتبلثوص التا ةيب

ليمان الافاعي

ة

قس لإللكون

عبدالباسط جيباوي

abdawi@yu.edu.jo

عبدالكايم العودات

abdada@yu.edu.jo

يان لت ظف

الت سار م

ة

قس

ة

قس لتاسه مص التسفر

محمد الابايعة

ة

قس لتاأم وص

سلطي الافاعي

ة

قس لت ي لن

ة

فرع لًل ارل وص المتوا لت لع موص

رعد الحموري

ة

فرع لتا ق

ناه محافظة

nailsfa@yu.edu.jo

ة

فرع لت طوتبوص

محمد بشايوه

Mohammad_TMB@yu.edu.jo

97

muhammadmab@yu.edu.jo
saltimif@yu.edu.jo

raad@yu.edu.jo

مل

ؤؤر لت

ؤ

شؤؤيان لت ون ن

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لت ل ر
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

املة لت ل ؤؤؤر
م ير لت ل ر
ة

لًلل
أ.د .ذفي درادكة

قس لت ضويو الت اوـل
الإل رل لص لتاأميب

ة

قس تتون لتاا

ة

قس لتل م الًللاشوةلص لت ون ن

ة

قس لت ي لن

98

7

لتبري لإلتكاران
dr_daradkehlafi@yu.edu.jo

مل

ؤؤر لتلم

مؤ الإل

قؤؤوص لتلو

ؤؤمم

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لت ل ر
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

املة لت ل ؤؤؤر

لًلل

م ير لت ل ر
مسو

لت ير

مسو

لت ير /ة

27

قس لًللا بوا ال نشط

لتبري لإلتكاران

مالص العبيني

mibbeni@yu.edu.jo

عما العاصي

umarisi@yu.edu.jo

أحمد العماي

ahmadnma@yu.edu.jo

لتتومل
أحمد البشاياة

ة

قس لتاا

ة

قس لت طبل

ة

قس لإل مم

ة

قس لت ي لن

ة

فرع لًل من التا ث

ة

فرع لتاا ير التا ث

ة

فرع لتض وف

عودة طعاني

ة

فرع لتبرلمج لت ات

محمد نور شااياي

محمد الحموري
لتف ت غرلف

اني شطناوي

99

ahmadias@yu.edu.jo

Moh_Hammouri@yu.edu.jo
haniana@yu.edu.jo
odehm@yu.edu.jo
mohammad.no@yu.edu.jo

مكا

بؤ لتا

ـؤ

سؤ

ؤؤما

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لت ل ر
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن
اذسم

لدارة الداه اة

د .عما الاو

م ير لت ل ر

55
لتبري لإلتكاران
ghul@yu.edu.jo

مسو

لت ير

عماد الشيخ يامين

مسو

لت ير

صال عثامنة

salihmmn@yu.edu.jo

مسو

لت ير

نجو سويدان

najwas@yu.edu.jo

ة

قس لًللا بوا ات موص لت كاب

سو ان ردايدة

suzansyi@yu.edu.jo

ة

قس لتاتع التارم الت سخ

حمد الساحان

hamadiar@yu.edu.jo

ة

قس لت

لتف

ة

قس ق ل

لتب ونوص

ة

قس لت كاب لترق

لت كابوص

ًلنظ

سامي أبودربيه
اسمى بشاياة

لتلرـ

emad@yu.edu.jo

sami@yu.edu.jo
asmahhay@yu.edu.jo

خالد ع له

shuter@yu.edu.jo

ة

قس لت اةيوص

عماد الشيخ يامين

emad@yu.edu.jo

ة

قس لإل وة

صال عثامنة

ة

قس لتفهرل التاا ف التاكش ف

فاطمة الضماياة

ة

قس لت رل

الت ت

ة

قس لت ت

وص لتلوم

ة

قس لتا اي ات

ة

قس لت ي لن

salihmmn@yu.edu.jo
fatimahmam@yu.edu.jo

وص لتروي
لت ت

وص

راهد الااايبة

raidkha@yu.edu.jo

عاطف خصاونة

ateflaw@yu.edu.jo

ريما سااونة

100

rimamwi@yu.edu.jo

ل

تؤ ل ر لته

لؤ

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لت ل ر
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

املة لت ل ؤؤؤر
م ير لت ل ر

لًلل
نعيم خصاونة

مسو

لت ير

ة

قس لتا ث

التل وةلص

ة

قس لتاا

الت ةللوص

ة

قس لتا ف ذ

ة

قس لت ي لن

خالد ا ري ي

101

10

لتبري لإلتكاران
naimmaw@yu.edu.jo

khalidjqi@yu.edu.jo

يؤ ا لًل لؤؤاث وة تتوم لؤ لت ر مؤ

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لت ل ر
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

املة لت ل ؤؤؤر
م ير لت ل ر

لًلل

7

لتبري لإلتكاران

وليد الحاللشة

walidsla@yu.edu.jo

مسو

لت ير

جااد الطعاني

jehad.t@yu.edu.jo

ة

قس لت اولب

جااد الطعاني

jehad.t@yu.edu.jo

ة

قس لت ي لن

102

لؤ لت

لت ة

ؤ

ذ

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لت ل ر
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

املة لت ةل
م ير لت ةل
مسو

لت ير

مسو

لت ير

ة

قس لت ي لن

لًلل

168

لتبري لإلتكاران

د .علي العماي

ali.omari@yu.edu.jo

آما رضوان

amalzan@yu.edu.jo

يفاخ الحموري

رانيه حداد

hayfamam@yu.edu.jo

raniyaaad@yu.edu.jo

103

مل

ؤؤر ل

مؤ لت

تؤؤومل

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لت ل ر
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

املة لت ل ؤؤؤر
م ير لت ل ر

لًلل

26

لتبري لإلتكاران

مصطفى الشياب

Mostafa_AAA@yu.edu.jo

مسو

لت ير

محمد الشلو

muhammadthl@yu.edu.jo

مسو

لت ير

جاسا الطعاني

ة

قس ل م لتتومل

ة

قس لتسمم لتلوم

ة

قس لتارس لتتومل

ة

قس لت ي لن

أحمد ااايبه
أحمد الشااياة

104

jasiraaa@yu.edu.jo

ahmadfay@yu.edu.jo

ahmadhha@yu.edu.jo

مل

ؤؤر لت

مؤ

رؤ موص لتلو

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لت ل ر
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

املة لت ل ؤؤؤر
م ير لت ل ر

253

لًلل

لتبري لإلتكاران

خلي ارشيدات

khalilhed@yu.edu.jo

مسو

لت ير

أحمد عواودة

ahmadtde@yu.edu.jo

مسو

لت ير

د .باكات طالفحة

مسو

لت ير /ة

قس ت ظ ف مبون امرلف

مظا ا الشياب

barakatafh@yu.edu.jo
mudahiryhi@yu.edu.jo

لتتومل
مسو

لت ير

محمد العثامنة

muhammadsth@yu.edu.jo

ة

قس لتار

اجم محافظه

hajimmft@yu.edu.jo

ة

قس لًلتاوًلص

أحمد بني عيسى

ahmad.abd@yu.edu.jo

ة

قس لت ةل

محمود الاحيمي

mahmudaah@yu.edu.jo

ة

قس لتالذي

اوسامة العماي

osamahama@yu.edu.jo

ة

قس ت ظ ف لتارم لتتومل التر م لتاا

وليد خصاونة

ة

قس لت ي لن

اسان خلي

ة

فرع لت ل

محمد سعدي

ة

فرع ل لم لتطلوم التشرل

سيف الدين الافاعي

ة

فرع ت م لتطلوم التشرل

فيص الافاعي

ة

فرع لت كون ك
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مل

عؤ ل م

ؤؤر لت

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لت ل ر
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

املة لت ل ؤؤؤر
م ير لت ل ر
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لًلل
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عما محافظة

umarmfa@yu.edu.jo
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لت ير

د .سميا الحكيم

samirnak@yu.edu.jo
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عزت حااحشة

izzatmhs@yu.edu.jo

ة
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وضاح عبيدات

waddah@yu.edu.jo
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ة
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محمد كنعان

ة

قس لترقوـ

ة
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عبدالاحمن العبدالطه

ة

قس لت ي لن

محمد الجااح

muhammadsar@yu.edu.jo

ة

فرع/

ناه محافظة

nailsfa@yu.edu.jo

عى لتع ل م

طارق الجدعة
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مل

طؤؤو لص

ؤؤر لتل

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لت ل ر
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املة لت ل ؤؤؤر
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لًلل
عبداهلل النعيمي
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نبي الجنايدة

nabilman@yu.edu.jo

ة
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نبي الجنايدة

nabilman@yu.edu.jo

ة

قس لت ةللوص الت ليفوص

علي الساميني

ة

قس لت ي لن

قاسم طعامنة
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مل ؤؤر لإلن اؤؤول الت اؤ ون الت اؤ ةيب
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املة لت ل ؤؤؤر
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لًلل
خالد العالونة
محمد الاااش ة

مسو

لت ير

ة

قس ل

ة

قس ل

ة

قس تشك ل لت لومن

ة

قس لت كون ك

ة

قس لتكهرـو

ة

قس لت توة

ة

قس لتا ةيب

ة

قس لت ي لن

ة

فرع لتااك التس طر

خالد خضا

ة

فرع لتاك ف التابري

اا ي الوادي

ة

م

ه

التااك

وا لت ن

فرع أ وا لًلت

مجيد الااايبة
خالد ااايبة

محمد الاااش ة
كما ااايبة
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لت ظف ن لإلملةي ن التف ن
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5

لًلل
د .موفم عتو
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ليمان جاادات

ة
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أرياف الاوسان
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قس لت شوةي لت ات
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ليمان جاادات
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mof.otoom@yu.edu.jo
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مل ؤؤر أمو نؤ

لؤؤر لت

تؤؤوت

التع تؤؤون

ؤؤ م لتلومع ؤؤؤؤ ف لت ل ر
لت ظف ن لإلملةي ن التف ن

املة لت ل ؤؤؤر
م ير لت ل ر
مسو

لت ير

ة

قس لتعتون

ة

قس لت توت

ة

قس لت ي لن

لًلل
عُال شاكا

6

لتبري لإلتكاران
ulashi@yu.edu.jo

صال العماي
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