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 مـــــقدمـــة 
 

وود التي  المعلومات  مصادر  أحد  التنظيمي  الدليل  المناسـبة، بالمعلومـات والبـاحيي  القـرار متخـيي تـز

 الجامعـة  نشـااات  وتـنظم  تحكـم  والتـي  ومجالسـها،  الجامعة  إدارة  ومسؤوليات  صالحيات  أبرز  يتضم   وهو

 وتعويـو  األعمـا،،  لتسـيير  يزعتمـد  كمـنه   فيهـا،  اإلدارية  الوحدات  ومسؤوليات  مهام  يتضم   كما  ،وفعالياتها

 وتفصـيلية عامـة صورة الدليل هيا يقدم  حيث  المنشودة،  اهدافها  تحقيق  بهدف  الجامعة  وحدات  بي   التنسيق

 الرجوع عملية فيها المسؤولي  على فيسهل الجامعة  وحدات  لمختلف  والمهام  والمسؤوليات  الصالحيات  ع 

 الخطـ   وتطبيـق  تنفيـي  عمليـات  أن  وحيـث  المناسـ،،  الوقـ   فـي  المطلوب  اإلنجاز  وتحقيق  المعلومات  لهيه

ا  تتطلـ،  والتطـوير،  العمـل  وخطـ   االستراتيجية ا  اسـتقرارا  األهـداف لتحقيـق واإلجـرااات  للعمليـات  وتنظيمـا

 الفقــري العمــود يزعتبــر والــيي ومحــدد  واضــ  تنظيمــي هيكــل وجــود مــ  بــد ال كــان لهــيا منهــا، المرجــوة

 يزسـهم حيـث أجلهـا، مـ  الجامعـة  أنشـت   التـي  واألهـداف  الغايـات  تحقيـق  في  الكبير  ألثره  وذلك  للمؤسسة،

 الجامعـة رؤيـة تحقيـق فـي العـاملي  قـدرات مسـتو   ورفـع  المهـام،  وتفعيل  المسؤوليات  توزيع  في  التنظيم

 .فيها المتاحة الموارد م   القصو  االستفادة على يزساعد كما ورسالتها،

ا  بناا وتشكيل العمل إجرااات وتبسي  وتطوير األداا  بمستويات  االرتقاا  في  الجامعة  لنه   واستمرارا

 المجتمـع، وخدمـة العلميـة،  الكفـااات  إعداد  في  الفاعل  دورها  ممارسة  م   ويمكنها  حاجاتها،  يزلبي  مؤسسي

 بالجامعـة، العـاملي  بـي   التنظيمية  العالقات  يوض   واليي  الدليل،  هيا  بتطوير  والتخطي   التنمية  دائرة  قام 

 والمهـام، األهـداف إيضـا  علـى يزسـاعد ممـا بينهـا، والعالقـات التنظيميـة واالرتبااـات  المسؤوليات  ويحدد

 ويضـع الوظيفيـة، المهـام فـي واللـبس التـداخل إزالـة علـى ويعمـل بهم، المنواة  باألعما،  العاملي   ويعّرف

 .األداا ومراقبة والتقييم المتابعة تفعيل م  يزسهل وبالتالي للمسؤوليات،  المحددة والقواعد األسس
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 أهداف الدليل:  

 توثيق إجرااات عمل واضحة وسهلة االستخدام للموظفي . -

 توحيد إجرااات العمل في الجامعة.  -

 وضو  مسار العملية واجرااتها وتحديد المختص. -

 تسلسل اإلجرااات وانسيابها بالشكل اليي يحقق الكفااة والفاعلية.  -

 الحد م  االجتهادات الشخصية وتفاوت اإلجرااات م  موظف إلى آخر.  -

ا لوضو  اإلجرااات.  -  سهولة المتابعة واالشراف نظرا

 تنفيي مدخالت محدده لمخرجات مطلوبة باالعتماد على تسلسل واض  ومحدد.  -
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 جامعة اليرموك في سطور 

  موقع الجامعة 

( كممع عممع العاعمممة عممما   علممى 90تقع جامعة اليرموك في مدينة إربد في شمال المملكة األردنية الهاشمية وعلى بعد )

في الموقع الحالي واألرض الجنوبية هذا باإلضممافة إلممى مسمماحاأ ررض ربممرل تابعممة للجامعممة فممي   2م685000مساحة تقدر بم  

   وهي ثاني جامعة رردنية مع بيع الجامعاأ الرسمية.2م641392مدينة اربد وفي رماكع ربرل مع المملكة تقدر بم 

 

 نشأتها ووحداتها التنظيمية

بتأسيس جامعة اليرموك حيث اسممتقتل    1975عدرأ اإلرادة الملكية السامية بتاريخ الرابع والعشريع مع حزيرا  عام  

وطالتة  في حممرم جممامعي   ا( طالت  640وعددهع )  1977-1976جامعة اليرموك الدفعة األولى مع الطلتة في بداية العام الجامعي  

 وبدرأ بكلية واحدة هي كلية العلوم واآلداب.   امؤقت   امحدود في مدينة اربد  اعتتر حينها حرم  

حيممث شممكل  ةكليممة العلمموم واآلدابة النممواة  وحجممر األسمما    1976بدرأ جامعة اليرموك مسيرتها التعليميممة فممي عممام  

صصاأ في العلوم واآلداب واالقتصمماد والعلمموم اإلداريممة  وكانمم  دوا ممر الل ممة العربيممة والل ممة اإلنجليزيممة للجامعة  وضم  تخ

 اونمممو   ا  وقممد شممهدأ الجامعممة منممذ إنشمما ها تطممور  1980والعلمموم اإلنسممانية واإلجتماعيممة نممواة كليممة اآلداب التممي تأسسمم  عممام 

ملكة مع كافة النواحي: تعدد وتنمموا التخصصمماأ العلميممة واإلنسممانية    حتى رعتح  مع ربرز جامعاأ الماوكيف    ا  كم  امضطرد  

 وتكاملها  رعداد الطالب والطالتاأ  الهيئة التدريسيّة  التحث العلمي  كفاءة الخريجيع. 

    ومع رجل إتاحة فرعة الدراسة الجامعيممة لخريجممي اليانويممة العامممة األردنيمميع وييممر األردنيمميع فقممد تممّع فممي مطلممع عممام

 إنشاء الترنامج الموازي الستيعاب الطلتة في جميع التخصصاأ المطروحة في الجامعة. 1998 - 1997

وقد نجح  الجامعة بإضافة نطاق واسع مع التممرامج الدراسمميّة الجديممدة والتخصصمماأ التممي تلتممي احتياجمماأ ومتطلتمماأ 

 األقسام األكاديمية لتصتح كلياأ:سوق العمل  وطموحاأ المجتمع باستمرار  حيث تّع تطوير عدد كتير مع 

 .1981كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية عام  •

 . 1984كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية عام  •

مممع العممام الجممامعي  اوالممذي تممع تحويلممك إلممى كليممة اآلثممار واألنيروبولوجيمما اعتتممار   1984معهممد اآلثممار عممام  •

2003/2004 . 

 .1988/1989كلية التربية عام  •

 .1990الشريعة والدراساأ اإلسالمية عام  كلية •

 .1993كلية التربية الرياضية عام  •

 .1999كلية القانو  عام  •

 .2001/2002كلية الفنو  الجميلة عام  •

 .2002/2003كلية تكنولوجيا المعلوماأ وعلوم الحاسوب عام  •

 .2008كلية اإلعالم عام  •

  .2011/2012كلية السياحة والفنادق في العام الجامعي  •

 . 2012/2013كلية الطب في العام الجامعي  •
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 .2013/2014كلية الصيدلة في العام الجامعي  •

مممع ربرزهمما:  اوتستمر اليرموك بالتطور األفقي والعمودي إلى هذا اليوم حيث تّع استحداث بممرامج ورقسممام جديممدة مممؤبر  

قسممع ةاقتصمماد المممال و(   2013لحجمماوي للهندسممة التكنولوجيممة )إنشاء قسع ةالهندسة الصناعيّةة وقسع ةهندسة العمارةة بكليممة ا

(  وقسممع ةهندسممة الترمجيمماأة وقسممع ةالشممتكاأ ورمممع المعلوممماأة بكليممة 2016واألعمالة بكلية االقتصاد والعلمموم اإلداريممة )

الموافقة على فصل قسع العلوم الصيدالنية في كلية الصيدلة إلممى قسممميع و لمم  (.  2016تكنولوجيا المعلوماأ وعلوم الحاسوب )

ا مممع الفصممل اليمماني مممع العممام الجممامعي  علممى النحممو اآلتممي: ر. قسممع  2019/2020بناء  على تنسيب مجلس رمناء الجامعة اعتتار 

مممع الجامعممة وراء تزويممد الطلتممة بالمعممار   اسممعي  والكيمياء الطتية وكيمياء العقاقير. ب. قسع الصيدالنياأ والتقنية الصمميدالنية  

والمهاراأ والقدراأ التي تدعمهع في تخصصمماتهع الجامعيممة المختلفممة فقممد تممع تمموفير مقممرراأ إجتاريممة وابتياريممة فممي الخطمم  

اآلثار آلداب وكلية  واستحداث األقسام ةالمساقاأ الخدمية اإلنسانيةة وةالمساقاأ الخدمية العلميةة بكلية ا  االدراسية المقرة مؤبر  

 الجديممدة   األكاديميممة  الترامج  مع  عدد  استحداث  على  اليرموك  لجامعة  العالي  التعليع  مجلس  ووافق   على التوالي  واألنيروبولوجيا

 - إنجليزيممة ل ة: وهي  الل وي   االتصال  مهارة  على  تركز  جديدة  برامج  وثالثة  السيتراني   األمع:  التكالوريو   لدرجة  منها  نذكر

 عدد استحداث تعّ   كما.  لهع  عمل  فرص  إيجاد  على  الخريجيع  يساعد  مما  رلمانية   -  إنجليزية  ول ة  إستانية   -  إنجليزية  ل ة  فرنسية 

 قسمممي بمميع مشممترك برنممامج  وهممو)  الجيولوجيممة  -الج رافية    المعلوماأ  وتقنية  والريادة   القيادة:  منها  نذكر  الماجستير  برامج  مع

ورأ  كممما.  االعممطناعي  والممذكاء   (العلمموم  بكليممة  والتيئممة  األرض  وعلوم  اآلداب  كلية  في  الج رافيا  الماضممية  السممنواأ  بممالل  طممر

 تهممتع  والتممي  والتقويع   للقيا   القابلة  التعليمية  المخرجاأ  ومع  التعليع  بط   مع  للتماشي  الدراسية  الترامج  لجميع  الدراسية  الخط 

 .العالمية المعايير ررفع وفق العلمية التحوث إنجاز على قادر والعملية  النظرية  بالمهاراأ  يتمتع بريج  بتناء

  كما تضع عمممادتيع هممما عمممادة التحممث اركاديمي   ا( قسم  65( بمسة عشر كلية ويتلغ عدد األقسام فيها )15تضع الجامعة )

علميممة وبحييممة  محطممة   كممرا     سممتعة(  7  )ةكزعلميمم امر  ستعة(  7العلمي والدراساأ العليا  وعمادة شؤو  الطلتة  إضافة إلى )

( دا ممرة إداريممة  وثالثممة 13)  ومكتممب إداري   وحممدة إداريممة واحممدة   العلوم التحرية في العقتة باالشتراك مممع الجامعممة األردنيممة 

مدرسممة رممموك  عممندوق اسممتيمار جامعممة اليردني  ومتحف التاريخ الطتيعي  ومتحممف المسممكوكاأ  متحف التراث األ  :متاحف

( مممع رعضمماء هيئممة 1109نمو جية ألبناء العامليع في الجامعة  ومركز عحي بالتعاو  مع وزارة الصحة. ويعمل في الجامعة )

 .اإلدارييع والفنييع والمستخدميع( مع العامليع 1458التدريس مع مختلف الرتب والتخصصاأ  و)
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 مسؤوليات وصالحيات مجلس التعليم العالي
 

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

 يتولى المجلس الصالحيات والمسؤوليات التالية:  . أ

الــالزم ورفعهــا إلــى مجلــس الــوزراء التخــاذ القــرار   اســتراتيجياتها  ع، ووضــ التعليم العالي في المملكة  اترسم سياس .1

 بشأنها.  

وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقاللية مؤسســات التعلــيم العــالي والعمــل علــى تعزيزهــا والتنســيق فيمــا بينهــا  .2

ا علــى لتحقيق أهدافها ضمن إطاٍر قوامه التشاركية والمساءلة والشــفافية ضــمان ا لحريتهــا وحرمتهــا وســمعتها وحفاظــ  

 ممتلكاتها.

وإقــرار حقــول أو خارجهــا أو إلغائهــا   داخــل المملكــةوأّي فــرول لهــا  الموافقة علــى إنشــاء مؤسســات التعلــيم العــالي   .3

 ا للمتطلبات والمتغيــراتوفق   امختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها أو إلغاؤه  منالتخصص والبرامج  

 . سسات التعليم العالي وضمان جودتها النافذوبما ال يتعارض مع قانون اعتماد مؤ

 سس يعتمدها المجلس لهذه الغاية.أل اتوزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفق   .4

 تشجيع مؤسسات التعليم العالي على إيجاد بيئة استثمار تعليمية ذكية وجاذبة، واتبال منظومة التعليم اإللكترونية. .5

وضع السياسة العامة لقبول الطلبة فــي مؤسســات التعلــيم العــالي، بمــا يتوافــق مــع اســتراتيجية التعلــيم العــالي النافــذة  .6

 ومراقبة تنفيذها. 

 التنسيب إلى رئيس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات األردنية الرسمية وأعضائها.  .7

 ة وفق ا لقانون الجامعات األردنية النافذ.التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات األردنية الرسمي .8

 تعيين رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات الخاصة وفق ا لقانون الجامعات األردنية النافذ.  .9

  تعيين رؤساء الجامعات الخاصة بناء  على تنسيب مجالس أمنائها وفق ا لقانون الجامعات األردنية النافذة.  .10

والتقني مع مؤسســات التعلــيم العــالي األردنيــة ونيــر األردنيــة اتفاقيات التعاون العلمي واألكاديمي    عقد  الموافقة على .11

التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة أن تكون من مؤسسات التعلــيم 

 العالي التي تعترف بها الوزارة. 

الالزمة لعمل المجلس واللجان التابعة له والمنبثقة عنه والوحدات ذات العالقة فــي   اصدار التعليمات المالية واإلدارية .12

  الوزارة المرتبطة بعمل المجلس.

اقتراح مشروعات القوانين واألنظمة المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الرسمية، ورفعهــا لمجلــس الــوزراء الســتكمال  .13

 اإلجراءات الدستورية بشأنها.

موازنات السنوية والحسابات المالية الختامية لمؤسسات التعليم العــالي، ومناقشــة تقاريرهــا الســنوية، المصادقة على ال .14

 وإصدار القرارات الالزمة بشأنها. 

المصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وعلى التقرير السنوي الذي تُعده  .15

 بالرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعات الرسمية.  الوحدة التنظيمية المختصة

 االطالل على تقرير ديوان المحاسبة السنوي الذي يخص الجامعات الرسمية واتخاذ اإلجراءات المناسبة بشأنه.  .16
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هــا وضــمان جودتعلى تنسيب مجلس هيئة اعتمــاد مؤسســات التعلــيم العــالي    ب. يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية بناء  

 -ا ألحكام قانونها:ووفق  

 لغاء ترخيص تخصص أو أكثر. إ .1

ا أو مؤقت االقبول  إيقاف .2  .في مؤسسات العليم العالي إيقاف ا دائم 

 ا. ا أو دائم  مؤقت   اإنالق  نالق مؤسسة التعليم العالي إ .3

 التعليم العالي. مؤسسة المباشر على  لإلشرافتشكيل لجنة  .4
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 ومجــــــــالس الجامعــــــــةمســــــــؤوليات وصــــــــالحيات إدارة 
 

 مجلـــــــس األمنـــــــا مســـــــؤوليات وصـــــــالحيات 

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

 رسم السياسة العامة للجامعة. -أ

 على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.   للجامعة بناء   ستراتيجيةواالإقرار الخطة السنوية  -ب

، ومناقشــة تقــارير األكاديمية واإلدارية والماليــة والبنيــة التحتيــةجميعها بما فيها  الجوانب    وقياداتها منم أداء الجامعة  يتقي -ج

 . التقييم الذاتي المقدمة منها دوري ا

 وفق ا لمعايير يضعها المجلس لهذه الغاية. مجلس التقديم تقرير سنوي عن أداء الجامعة ورئيسها إلى  -د

 ورؤساء الفرول، وذلك بتنسيب من الرئيس. تعيين نواب الرئيس والعمداء -ه

 .اأو خارجه التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات واألقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة -و

  ، أو وقف القبول فيها.التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات األكاديمية ودمجها في نيرها أو إلغائها -ز

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

عتماد وضبط الجودة، وذلــك بتوصــية مــن مجلــس تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفق ا لمعايير اال -ط

 العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس. 

مجلــس بعــد الموافقــة عليهــا مــن  وإقرارهــا  الختاميــة  وحســاباتها  الموازنــة الســنوية للجامعــة وبياناتهــا الماليــة    مناقشة  .1 -ي

 . للجامعة الخاصة مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني ، على أن تكونورفعها للمجلس للمصادقة عليها ،الجامعة

االطالل على تقارير وحدة الرقابة الداخليــة وديــوان المحاســبة واستفســاراته وعلــى اإلجبابــات واإلجــراءات المتخــذة  .2

 بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.

 لمالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها. السعي لدعم الموارد ا -ك

والوقــف شــريطة موافقــة مجلــس الــوزراء عليهــا إذا كانــت مــن الهبات والمــنح والوصــايا  المساعدات والتبرعات وقبول   -ل

 . مصدر نير أردني

مثيالتهــا داخــل ونيرها من االتفاقيات بين الجامعــة والعلمي والتكنولوجي  والثقافي  الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون  .    1 -م

 المملكة وخارجها. 

. التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيالتهــا داخــل المملكــة وخارجهــا أو فــي البــرامج 2

 والتخصصات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة حصولها على االعتماد الخاص.

 قرارها حسب األصول.الستكمال إجراءات إالمجلس إلى  ورفعها  مشروعات األنظمة مناقشة -ن

 تعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.ألجامعة وتحديد المالية الختامية لحسابات الخارجي لتدقيق  قانوني  تعيين محاسب -س

دخل فــي صــالحيات أي جهــة مــن الجهــات تــ تتعلــق بالجامعــة يعرضــها رئــيس مجلــس األمنــاء ممــا ال  أخــر   أي أمور   -ل

 المعمول بها في الجامعة.والتشريعات المنصوص عليها في هذا القانون 

 .وحدة الرقابة والتدقيق الداخليترتبط به  ❖
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ــة ــس الجامعــــ ــالحيات مجلــــ ــؤوليات وصــــ  مســــ

 

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

 الجامعة المهام والصالحيات التالية:يتولى مجلس 

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

لــس األمنــاء إلصــدار قــراره لجامعة التي يعــدها الــرئيس، ورفعهــا إلــى مجلنمائية  اإلمشاريع  لدراسة الخطة السنوية ل -ب

 أما إذا كانت الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس األمناء.  بشأنها.

 مناقشة مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها الستكمال اإلجراءات الالزمة بشأنها.  -ج

لموافقــة عليهــا تمهيــد ا لرفعهــا مناقشة مشرول الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي السنوي وبياناتها الماليــة وا -د

 لمجلس األمناء.

 ا لرفعها إلى مجلس األمناء. الموافقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها وانجازاتها تمهيد   -ه

 النظر في أي أمور أخر  تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.  -و
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 مســــــؤوليات وصــــــالحيات مجلــــــس العمــــــدا 

 

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

 يتولى مجلس العمداء المهام والصالحيات التالية:

 . المملكةالتوصية لمجلس األمناء بإنشاء الكليات والمعاهد واألقسام والمراكز العلمية داخل  .1

 لغائها. إوقف القبول فيها أو نيرها أو  التوصية لمجلس األمناء بإنشاء البرامج والتخصصات األكاديمية ودمجها في .2

تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم مــن فئــة إلــى أخــر  وانتــدابهم وإعــارتهم ومــنحهم  .3

وحــدة اإلجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي واإلجازة دون راتب وقبول استقاالتهم وإنهاء خــدماتهم ونقلهــم مــن 

 .داخل الجامعة  خرإلى أ  تنظيمية

هيئة التدريس وأنشطتهم األكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناســبة   تقييم أعمال أعضاء .4

 بشأنها.  

إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمحاضــرين المتفــرنين ومســاعدي البحــث أو التــدريس والفنيــين العــاملين فــي المجــال  .5

 يفاد المعمول به في الجامعة. إلا لنظام اوفق  علمية ودورات تدريبية  اماألكاديمي في الجامعة في بعثات ومه

الخطــط الدراســية المقدمــة مــن مجــالس الكليــات والمعاهــد والمراكــز ومناقشــتها وإصــدار قراراتــه  مشاريعدراسة  أ.   .6

 بشأنها.  

ب. وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستو  البرامج والخريجين في الجامعة ورفعهــا إلــى مجلــس األمنــاء 

 إلقرارها. 

ضمن معايير وضوابط محددة بنماذج معتمــدة   والتحصيل العلمي في الجامعةواإلداري  تقييم مستو  األداء األكاديمي   .7

 . ارير دورية لمجلس األمناءواستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تق

التنسيب لمجلس األمناء بأسس  القبول وبأعداد الطلبة المنوي قبولهم ســنوي ا فــي حقــول التخصصــات ضــمن الطاقــات  .8

 االستيعابية العامة والخاصة المعتمدة لها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وااللتزام بها.

 خرية والشهادات. منح الدرجات العلمية والف .9

 إنشاء كراسي األستاذية. .10

 الجامعة.  بمقدار الرسوم التي تستوفيهااألمناء التوصية لمجلس   .11

مما يعرضه الرئيس عليه وال يدخل ضمن اختصاص أي   في الجامعة النظر في أي موضول يتعلق بالعمل األكاديمي .12

 حكام التشريعات النافذة.  ألجهة أخر  وفق 

 وضع التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام األنظمة ذات العالقة بالعمل األكاديمي في الجامعة.  .13
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 مســـــــؤوليات وصـــــــالحيات رئـــــــيس الجامعـــــــة

 

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

 ويمارس المهام والصالحيات التالية:  ،وهو آمر الصرف فيها شؤون الجامعة،رئيس مسؤول أمام مجلس األمناء عن إدارة ال

ا وتوقيــع العقــود نيابــة عنهــا جمــيعهم تمثيــل الجامعــة أمــام الجهــات الرســمية والقضــائية والهيئــات واألشــخاص  .1 وفقــ 

للصالحيات الممنوحة له بموجب هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة وبما ال يتعارض مع قانون التعليم 

  العالي والبحث العلمي.

حكام هذا القانون واألنظمة والتعليمــات والقــرارات أل االعلمية والمالية واإلدارية وفق  األكاديمية وإدارة شؤون الجامعة   .2

 الصادرة بمقتضى أي منها. 

دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى االنعقاد ورئاسة اجتماعاتهما واإلشــراف علــى توثيــق القــرارات الصــادرة  .3

 عنهما ومتابعة تنفيذها. 

 مل السنوية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس األمناء. تقديم خطة الع .4

وتقديمــه للهيئــة فــي حــال الجامعــة الخاصــة ألخــذ الموافقــة عليــه ولمجلــس   إعداد مشرول الموازنة السنوية للجامعــة .5

  الجامعة في حال الجامعة الرسمية تمهيد ا لرفعه في الحالتين إلى مجلس األمناء المختص.

في مجاالت التعليم العــالي العالمية فيه مؤشرات األداء   اديم تقارير سنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبين  تق .6

آللية المعتمدة ل اوالبحث العلمي وخدمة المجتمع واألنشطة األخر ، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفق  

 إلى مجلس األمناء.  اورفعهلذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشته 

وإذا اتخــاذ مثــل هــذا القــرار، تســتدعي يــر  أنهــا وذلك في الحــاالت التــي ، في الجامعة اأو جزئي   اتعليق الدراسة كلي   .7

 التخاذ القرار المناسب بشأنها.  األمناءزادت مدة تعليق الدراسة على أسبول فعلى الرئيس عرض األمر على مجلس 

 . ورؤساء فرول الجامعةوالعمداء بتعيين نواب الرئيس   التنسيب لمجلس األمناء .8

 المعمول بها في الجامعة أو أي مهام يكلفه بها مجلس األمناء.التشريعات أي صالحيات أخر  مخولة له بموجب  .9

للرئيس تفويض أي من الصالحيات المخولة إليه إلى أي من نوابه أو العمداء أو المديرين في الجامعة أو رئيس فرل  .10

 الجامعة كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطي ا ومحدد ا.

يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صالحياته عند نيابه، وفي حال شغور منصب الرئيس يكلف رئيس  .11

س كافــة مجلس األمناء أحد نواب الرئيس أو أحمد العمداء في حال عــدم وجــود نائــب للــرئيس للقيــام بأعمالــه ويمــار

 صالحياته إلى حين تعيين رئيس للجامعة وفق ا ألحكام هذا القانون.

يعين نواب الرئيس ورؤساء الفرول بقرار من مجلس األمناء بناء  على تنسيب لمدة ثالث سنوات قابلــة للتجديــد لمــرة  .12

 ئه من منصبه بالطريقة ذاتها.واحدة، وتنتهي خدمة أّي منهم بانتهاء مدة تعيينه أو بقبول استقالته أو بوفاته أو بإعفا

ا يحدد فيه مهام وصالحيات نوابه ورؤساء الفرول. .13  يصدر الرئيس قرار 
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 المرتبطــــــة بالرئيــــــــس مباشــــــرة   وحــــــدات الجامعــــــة

 

 عمادة شؤون الطلبة. .1

 دائرة رئاسة الجامعة. .2

 دائرة أمانة سر المجالس واللجان. .3

 دائرة الموارد البشرية. .4

 العامة واإلعالم.دائرة العالقات  .5

  دائرة القبول والتسجيل.  .6

 صندوق االستثمار لجامعة اليرموك. .7

 دائرة العالقات والمشاريع الدولية.  .8

 دائرة األمن الجامعي. .9

 كرسي عرار. .10

 كرسي باهانج للدراسات اإلسالمية.  .11

 كرسي محمود الغول لدراسات الجزيرة العربية والنقوش.   .12

 كرسي سمير شما لتاريخ المسكوكات والحضارة اإلسالمية.  .13

 كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات األردنية.  .14

 كرسي الشيخ صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي. .15

 كرسي األلكسو للدراسات والبحوث التربوية. .16
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ــرئيس  ــب الـــــ ــالحيات نائـــــ ــؤوليات وصـــــ ــةمســـــ ــؤون األكاديميـــــ   للشـــــ

 

 .2018( لسنة 18الجامعات األردنية رقم )( من قانون ب /12إلى أحكام المادة ) ااستناد  

 .األكاديميةلشؤون ليقوم بمهام نائب الرئيس  :أول  

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

 . اآلدابكلية  .1

 . التربية كلية .2

 . اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية .3

 كلية العلوم. .4

 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.  .5

 . اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية .6

 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.  .7

 كلية الطب.  .8

 كلية الصيدلة. .9

 . القانون كلية .10

 . الجميلة الفنون كلية .11

 .والفنادق السياحة كلية .12

 .واألنثروبولوجيا اآلثار كلية .13

 . الرياضية التربية كلية .14

 .اإلعالم كلية  .15

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا. .16

 مركز االعتماد وضمان الجودة.  .17

 مركز األمير فيصل لتكنولوجيا المعلومات.   .18

 مركز التميّز للخدمات المكتبية. .19

 مركز التعلّم اإللكتروني ومصادر التعليم المفتوحة. .20

 تفوض إليه صالحيات رئيس الجامعة في أية أمور أخر  يكلفه بها رئيس الجامعة. :اثالث  
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ــرئيس  ــب الــــ ــالحيات نائــــ ــؤوليات وصــــ ــؤون لمســــ ــةلشــــ  اإلداريــــ
 

 

 .2018( لسنة 18الجامعات األردنية رقم )( من قانون ب /12إلى أحكام المادة ) ااستناد  

 .اإلداريةلشؤون لأن يقوم بمهام نائب الرئيس  :أول  

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

 . واللوازم المشتريات دائرة .1

 . القانونية الشؤون  مكتب .2

 .العامة الخدمات دائرة .3

 . الهندسية الدائرة .4

 .والتدريب والصيانة  اإلنتاج دائرة .5

 . والتخطيط التنمية دائرة .6

 . المالية الدائرة .7

 .المكتبة دائرة  .8

 .القسرية والهجرة والنازحين الآلجئين مركز .9

 .والمعلومات الحاسب مركز .10

 .المجتمع وخدمة األردنية للدراسات رانيا الملكة مركز .11

 مركز اللغات. .12

 مركز األميرة بسمة لدراسات المرأة األردنية.   .13

 المدرسة النموذجية.  .14

 تفوض إليه صالحيات رئيس الجامعة في أية أمور أخر  يكلفه بها رئيس الجامعة. :اثالث  
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 مســــــــــــــــــــــؤوليات مجلــــــــــــــــــــــس الكليــــــــــــــــــــــة
 

 

 .2018( لسنة 18رقم ) الجامعات األردنية( من قانون /ج19بموجب المادة )

 يتولى مجلس الكلية الصالحيات والمهام التلية: 

 اقتراح خطط الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.  .1

 إقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات واألقسام.  .2

 التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية، وتشكيل لجان المناقشة.  .3

تنظيم إجراءات االمتحان في الكلية، واإلشراف عليها، ومناقشة نتائجهــا الــواردة مــن األقســام المختصــة، واتخــاذ القــرار  .4

 المناسب بشأنها.  

 ت العلمية والشهادات. التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجا .5

 اإلشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العليا.  .6

 التوصية في األمور المتعلقة بهيئة التدريس في الكلية ونيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تعيين وترقية ونقــل .7

ومنح إالجازات الدراسية، وقبــول االســتقالة، ونيــر ذلــك مــن األمــور الجامعيــة بموجــب أحكــام   وانتداب وإعارة وإيفاد،

 األنظمة والتعليمات المعمول بها.

 إعداد مشرول الموازنة السنوية للكلية. .8

 النظر في المسائل التي يحيلها العميد.  .9
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 مســـــــــــــــــــــؤوليات  ميــــــــــــــــــــــد الكليــــــــــــــــــــــة
 

 

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

األكاديمية واإلدارية والمالية للكلية وأمــور البحــث العلمــي فيهــا، ويتــولى شؤون  الإدارة  عن    يكون عميد الكلية مسؤوال

ا إلى الرئس في نهاية كل عام دراسي أو عند طلب الــرئيس تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس ي الجامعة والعمداء ويقدم تقرير 

 اء كليته وأنشطتها المختلفة.عن أد

 

 

 مســــــــــــؤوليات مجلــــــــــــس القســــــــــــم األكــــــــــــاديمي

 

 .2018( لسنة 18رقم ) الجامعات األردنية( من قانون /ب20بموجب المادة )

 المسؤوليات التالية: مجلس القسم المهام والصالحيات ويتولى 

 تقديم االقتراحات إلى مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم. .1

 اقتراح المناهج الدراسية للمواد في القسم.  .2

تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، واإلطالل على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات الالزمة ســواء  .3

 أكانت ألنراض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.

 . تقديم االقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات .4

النظر في طلبات التعيين والترقية والنقل مــن فئــة إلــى فئــة أعلــى والتثبيــت والنقــل واإلعــارة واالنتــداب واإلجــازة  .5

واالستقالة، وإصدار توصيات بشأنها وفق ا للتشريعات النافذة، على أن ال يشترك عضو الهيئة التدريسية فــي النظــر 

 سها، أو من رتبة أعلى منها.في أي من األمور أعاله إال إذا كان من الرتبة نف

 إعداد مشرول التقرير السنوي للقسم. .6

 اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.   .7

 دراسة أية موضوعات يحيلها إليه العميد أو يعرضها عليه رئيس القسم.  .8

 

  



24 
 

 صـــــــــــــــــــــالحيات مجلـــــــــــــــــــــس المركـــــــــــــــــــــز
 

 

 2003( لسنة 92جامعة اليرموك رقم )( من نظام المراكز العلمية في 6بموجب المادة )

 قانون.اليمارس مجلس المركز الصالحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في  

 

ــز ــدير المركــــــــــ ــؤوليات مــــــــــ ــالحيات ومســــــــــ  صــــــــــ
 
 

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

 يتولى المدير الصالحيات والمسؤوليات التالية: 

 تنفيذ قرارات مجلس المركز.  . أ

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

إدارة شؤون المركز اإلدارية والمالية في حدود أحكام التشريعات المعمول بها في الجامعة وبموجب تعليمــات خاصــة  .ج

 يصدرها المجلس. 

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

نجازاته وأيــة اقتراحــات يــر  فيهــا إشاطاته وتقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية إلى الرئيس عن أعمال المركز ون .ه

 مصلحة المركز. 

 . وفق تعليمات تصدر لهذه الغايةأي مسؤوليات أو صالحيات أخر  تفوض إليه  .و
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 صالحيات ومسـؤوليات  ميـد البحـل العلمـي والدراسـات العليـا
 

 

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

 : في مجال البحل العلمي أول  

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

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

 ول الميزانية السنوية للبحث العلمي. إعداد مشر .ب

 تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها.  .ج

 جمع المعلومات عن البحوث العلمية في الجامعة وخارجها.  .د

 أية أمور أخر  تتعلق بالبحث العلمي.  .ه

 

ــل العلمـــــــي ــؤوليات مجلـــــــس البحـــــ  صـــــــالحيات ومســـــ

 

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

 يتولى مجلس البحث العلمي الصالحيات والمسؤوليات التالية: 

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

 وضع مشرول خطة البحث العلمي.  .ب

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

الشروط الالزمة لحفظ حقــوق الجامعــة والبــاحثين فــي البحــوث العلميــة التــي تجــري فــي الجامعــة أو ووضع األسس   .د

 بمشاركتها أو بنتائج هذه البحوث. 

 مناقشة مخصصات البحث العلمي إلدراجها بموازنة الجامعة.  .ه

 تقديم الدعم لنشر المؤلفات القيمة.  .و

 أية أمور أخر  تتعلق بتشجيع البحث العلمي.  .ز

 

 : في مجال الدراسات العليا  ا ثاني  

 2003( لسنة 94رقم )وتعديالته في جامعة اليرموك  الدراسات العليا( من نظام 7بموجب المادة )

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

 إدارة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا. . أ

 . وتنسيقها مع عمداء الكليات ومديري المعاهد أو المراكز الدراسات العلياتنظيم شؤون  .ب

 ات العليا. متابعة تطبيق األنظمة والتعليمات المتعلقة بالدراس .ج

 تقديم تقرير إلى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون البحث العلمي والدراسات العليا ونشاطاتها. .د
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ــات العليــــــا ــس الدراســــ ــؤوليات مجلــــ ــالحيات ومســــ  صــــ
 
 

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

 تناط بمجلس الدراسات العليا في الجامعة الصالحيات والمسؤوليات التالية: 

مجلس على توصية من مجلس الكلية واقتراح من    دراسات عليا جديدة بناء  برامج  التنسيب إلى مجلس الجامعة بإنشاء   .1

 . القسم

بناء على توصــية مــن مجلــس الكليــة  قسمالتنسيب إلى مجلس الجامعة بعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون في كل  .2

 . القسمواقتراح من مجلس 

 اقرار قوائم القبول في برامج الدراسات العليا.  .3

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

 إعداد مشرول الموازنة السنوية للدراسات العليا. .5

 

 قســـــــــــــم النشـــــــــــــرصـــــــــــــالحيات ومســـــــــــــؤوليات 
 

والتـــي انعقـــدت بتـــاريخ  2007/2008بموجـــب قـــرار مجلـــس الجامعـــة فـــي الجلســـة األولـــى للعـــام الجـــامعي 

عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا مهمتــه إصــدار المجــالت ، تمت الموافقة على إحداث قسم النشر في  12/11/2007

 العلمية.

)الصــادرة بمقتضــى  2018( لعــام 1وبموجب تعليمات إصدار المجالت العلمية المتخصصة المحّكمة ودعمها رقــم )

لعلمــي (، يتــولى عميــد البحــث ا2010( لســنة 42( مــن نظــام صــندوق دعــم البحــث العلمــي رقــم )10البنــد )ج( مــن المــادة )

 والدراسات العليا الصالحيات والمسؤوليات التالية:

 متابعة إجراءات نشر البحوث المقبولة بعد تدقيقها وتنسيقها حسب األصول.  -

 متابعة توزيع واهداءات المجالت. -

بناء  على  - التحرير والمقيمين  )الرئيس( بصرف مكافآت رئيس وأعضاء هيئة  الجامعة  القرار في  التنسيب لصاحب 

 من رئيس التحرير. توصية

 التنسيب لصاحب القرار في الجامعة بصرف أي نفقات مالية أو أخر  متعلقة بالمجلة.  -
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مهام الوحدات اإلدارية في  

 الجامعة ومسؤولياتها
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  مــــــــــــــــــــــــادة شــــــــــــــــــــــــؤون الطلبــــــــــــــــــــــــة
 

 

تقديم الرعاية المناسبة لطلبة الجامعة ضمن المحيط الجــامعي فــي مجــال الخــدمات الطالبيــة، واألنشــطة الثقافيــة   تتولى

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

 دائرة الخدمات الطالبية.  -1

 افي والفني. دائرة النشاط الثق  -2

 دائرة النشاط الرياضي.   -3

 دائرة الرعاية الطالبية.  -4
 

ــة ــدمات الطالبيــــــــــــــــــــ ــرة الخــــــــــــــــــــ  دائــــــــــــــــــــ

 

 المهمة الرئيسية: 

 لطلبة الجامعة، وتوفير السكن المناسب للطالبات.  المساعدات والرعاية الصحيةتأمين  

 

 المهام التفصيلية:  

 تأمين الرعاية الصحية للطلبة في الجامعة.  .1

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

إصــدار الهويــات، وشــهادات حســن الســلوك، وشــهادات تكــاليف الدراســة، واالشــتراك فــي صــناديق البريــد للطلبــة،  .3

 يين. للطلبة نير األردن ةوالمساعدة في تجديد اإلقام

المشاركة في األنشطة المتعلقة بتوعية وتوجيه الطلبة المستجدين، وإعداد كتاب دليل الطالب إضــافة إلــى المنشــورات  .4

 والمطويات اإلرشادية، وتعريف الطلبة بمرافق الجامعة والمسؤولين فيها. 

 تقديم معلومات رقمية عن سوق العمل واحتياجاته.  .5

 امعة وإدارته، واإلشراف عليه. تأمين السكن المناسب لطالبات الج .6

 أية مهام أخر  ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.  .7
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ــافي والفنـــــــــــــــي ــاط الثقـــــــــــــ ــرة النشـــــــــــــ  دائـــــــــــــ

 

 المهمة الرئيسية: 

المتعلقــة باتحــاد طلبــة  االنتخاباتوالفنية لطلبة الجامعة، واإلشراف عليها، وإدارة  واالجتماعيةتنظيم األنشطة الثقافية 

 الجامعة واألندية والجمعيات الطالبية. 

 

 المهام التفصيلية:  

 والفنية للطلبة داخل الجامعة وخارجها.  واالجتماعيةتنظيم األنشطة الثقافية  .1

اإلشراف على تشكيل الفرق الفنية مــن الطلبــة المتفــوقين فــي هــذه النشــاطات والــرانبين فيهــا، وتــأمين اللــوازم التــي  .2

 تتطلبها أنشطتها.  

 اإلشراف على تنظيم الرحالت الداخلية والخارجية لطلبة الجامعة.  .3

خارجهــا، وإحيــاء المناســبات الدينيــة امعــة وجثية داخــل الاإقامة المعارض والحفالت والنشاطات الثقافية والفنية والتر .4

 والوطنية والقومية. 

البليــاردو(، وتنظــيم البطــوالت الخاصــة بهــا داخــل واإلشراف على األنشطة الترويحية )الشــطرنج، البولنــغ، التــنس،  .5

 الجامعة وخارجها. 

ت والخدمات اإلدارية التــي اإلشراف على انتخابات إتحاد طلبة الجامعة واألندية والجمعيات الطالبية، وتقديم التسهيال .6

 تتطلبها أنشطتها لضمان تحقيق أهدافها. 

 اإلشراف على إصدار جريدة طلبة اليرموك.  .7

اإلشراف على القاعات المخصصة لألنشطة الفنيــة والترويحيــة مثــل مرســم الفــن التشــكيلي، والخــزف، والموســيقى،  .8

 ة. والمسرح، والكورال، والفلكلور وتدريب الطلبة على هذه األنشط

 التغطية اإلعالمية للنشاطات الطالبية داخل الجامعة وخارجها.  .9

 اإلشراف على إعداد الكتاب السنوي وإصداره.   .10

 تنظيم حفل تخريج الطلبة.   .11

 المساهمة في تقديم الخدمات والتسهيالت لنادي خريجي الجامعة.   .12

 أية مهام أخر  ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.   .13
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 النشـــــــــــــــــــــــاط الريا ـــــــــــــــــــــــيدائـــــــــــــــــــــــرة 
 

 

 المهمة الرئيسية: 

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

 

 المهام التفصيلية:  

وضــع الخطــة العامــة للنشــاط الرياضــي والمعســكرات الطالبيــة وبرنــامج الجوالــة وبــرامج جــائزة ســمو ولــي العهــد  .1

 واإلشراف على تنفيذها. 

تنظيم البطــوالت والمســابقات واللقــاءات الرياضــية الوديــة والرســمية التــي تقيمهــا الجامعــة لطلبتهــا والعــاملين فيهــا،  .2

 والمجتمع المحلي. 

ات الرياضية األخر  خارج الجامعة من أجل المشاركة في البطوالت، والمســابقات الرياضــية التــي التنسيق مع الجه .3

 تقام داخل الجامعة وخارجها. 

 إقامة المعسكرات الطالبية على إختالف أنواعها وتنظيمها.  .4

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

 ظيم فرق عمل تطوعي وفرق طوارئ داخل الجامعة تتولى تقديم الخدمات داخل الجامعة وخارجها. تن .6

وضع خطط التدريب الرياضي للفرق الرياضية في الجامعة والمدربين والمشرفين الرياضيين في الدائرة، واإلشراف  .7

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

بالمباريــات  واشــتراكهمبالتــدريب الرياضــي،  انتظــامهممتابعة الطلبة المقبولين على نظام التفوق الرياضي من حيــث   .8

 والبطوالت الرياضية. 

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

 تحديد احتياجات أنشطة الدائرة، ومتابعة تأمينها.   .10

 أية مهام أخر  ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.  .11
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ـــة ـــة الطالبيــــــــــــــــــــ ـــرة الر ايـــــــــــــــــــ  دائــــــــــــــــــــ
 

 

من الجامعة علــى تطــوير األداء الخــدمي والــوظيفي واإلبــداعي لطلبتهــا، فتتــولى الــدائرة رعايــة   اأنشئت الدائرة حرص  

، اواجتماعيــ   االطلبــة الوافــدين ومســاعدتهم علــى االنــدماج فــي الحيــاة الجامعيــة، وتــوفير البيئــة الجامعيــة الجاذبــة لهــم أكاديميــ  

 واستقطاب الطلبة العرب واألجانب.

خــدمات اإلرشــادية الفرديــة والجماعيــة للطلبــة فــي المجــاالت الدراســية واالجتماعيــة والتربويــة وتتولى الدائرة تقــديم ال

واألسرية والنفسية والمهنية من خالل وسائل مدروسة، مع الحــرص علــى المحافظــة علــى خصوصــية قضــايا الطلبــة ومتابعــة 

جديــدها، كمــا تضــطلع بمهــام متابعــة الطلبــة مشكالتهم وحلها واســتكمال إجــراءات الحصــول علــى اإلقامــة للطلبــة الوافــدين وت

الخريجين والتواصل معهم وتزويد المؤسسات العامــة والخاصــة بأســمائهم والتخصصــات التــي تطلبهــا، وتــوفير قاعــدة بيانــات 

 متطورة عن الخريجين وسوق العمل األردنية والعربية.

إجراءات القبول والتسجيل والدراسة وذلك بتكليف لرعاية الطلبة المعوقين بهدف مساعدتهم في   اواستحدثت الدائرة قسم  

فريق من الطلبة لمساعدتهم في التنقل داخل الحرم الجامعي وتنظيم األنشطة الثقافية والرياضية والفنية إلدمــاجهم فــي المجتمــع 

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

 قسام هي: رعاية الطلبة الوافدين، واإلرشاد النفسي، ورعاية الطلبة المعوقين.أ ثالثوتضم الدائرة 
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 مركــــــــــــــــــــز الحاســــــــــــــــــــب والمعلومــــــــــــــــــــات

 
 

 مهام مركز الحاسب والمعلومات

 . 2005( لسنة  28( من تعليمات مركز الحاسب والمعلومات في جامعة اليرموك رقم )3بموجب المادة )

 يتولى المركز المهمات التالية: 

تقــديم الخــدمات الخاصــة بإدخــال الحاســب االلكترونــي فــي األمــور اإلداريــة والماليــة بالجامعــة، وفــي قبــول الطلبــة  . أ

 وتسجيلهم وفي المكتبة وفي أية أنشطة أخر  يمكن تحويلها إلى أنظمة معلومات. 

 . وخارجها تقديم الخدمات الالزمة ألنراض البحث العلمي في الجامعة .ب

لكترونية للمؤسسات العامــة والخاصــة مــن خــالل مركــز تقديم االستشارات والخدمات الخاصة باستخدام الحاسبات اإل .ج

وخدمــة المجتمــع، وتنظــيم هــذه الخــدمات وإدارتهــا وتنفيــذها ومتابعتهــا مقابــل أجــور   الملكة رانيا للدراسات األردنيــة

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

وخدمــة  الملكة رانيا للدراسات األردنيةمركز عقد دورات تدريبية في مجاالت علوم الحاسب االلكتروني بالتعاون مع  .د

 المجتمع. 

المشاركة في دراسة وتنسيق األمور المتعلقــة بالحاســبات االلكترونيــة علــى مســتو  الجامعــة بمــا فــي ذلــك األجهــزة  .ه

 واللوازم والبرامج المختلفة وعمل التوصيات المناسبة بهذا الشأن. 

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

ر في نهاية كل سنة جامعية إلى الرئيس عن أعمال المركــز وأنشــطته وإنجازتــه وأي اقتراحــات يــر  فيهــا تقديم تقري .ز

 مصلحة المركز. 

 القيام بأية مهمات أخر  بتكليف من الرئيس. .ح
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ــز  ــودةمركــــــــــــ ــمان الجــــــــــــ ــاد و ــــــــــــ  ال تمــــــــــــ

 
 

 ال تماد و مان الجودة مهام مركز 

 .2017لسنة ( 4)رقم  االعتماد وضمان الجودةمركز   ( من تعليمات5)بموجب المادة 

 التالية:   الصالحيات مجلس المركزيتولى 

 مناقشة مشرول الموازنة السنوية ورفعها إلى الرئيس.  . أ

دراسة احتياجات المركز من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والفنيين ومساعدي البحث تعيين ا أو انتداب ا كلي ا أو جزئي ا  .ب

 ومحاضرين نير متفرنين وزائرين.

 تحديد المخصصات المالية والدعم المالي للبحوث والدراسات.  .ج

إقرار برامج البحــث والدراســات والمحاضــرات والــورش والنــدوات والمــؤتمرات والــدورات واألنشــطة ذات الصــلة  .د

 بتحقيق أهداف المركز ومهامه. 

 المجلس.  أية أمور أخر  ذات صلة بأهداف المركز يعرضها رئيس .ه

 

مــدير المســؤوليات اليتــولى تعليمــات مركــز االعتمــاد وضــمان الجــودة   2017 لسنة( 4) رقم  تعليمات  من(  7)  المادة  بموجب

 والصالحيات اآلتية: 

 إعداد مشرول الموازنة السنوية للمركز وعرضه على المجلس. -أ

 إعداد خطط عمل المركز وتقديمها إلى المجلس.  -ب

 تقديم تقرير سنوي عن أعمال المركز ونشاطاته.  -ج

 الت الالزمة داخل الجامعة وخارجها لتسهيل عمل المركز. صاالقيام باالت -د

 تقديم االقتراحات التي يراها مناسبة لتطوير عمل المركز.  -ه

 تنفيذ قرارات المجلس وفق ا لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها.   -و

 إدارة شؤون المركز في حدود التشريعات المعمول بها في الجامعة.  -ز

 أية مسؤوليات وصالحيات يفوضه بها المجلس أو يكلفه بها. -ح
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ــة  ــز الملكـ ــ مركـ ــة المجتمـ ــة وخدمـ ــات األردنيـ ــا للدراسـ  رانيـ
 
 

 صالحيات مجلس مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتم  

( لســنة 11( من تعليمات مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمــة المجتمــع فــي جامعــة اليرمــوك رقــم )8بموجب المادة )

2006. 

 يتولى المجلس الصالحيات التالية: 

 إقرار خطة عمل المركز.  . أ

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

 مناقشة مشرول موازنة المركز ورفعها إلى الرئيس إلقرارها حسب األصول.  .ج

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

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

 .المجلسأية أمور أخر  يعرضها رئيس  .و

 

 مهام مدير مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتم  

( لســنة 11امعــة اليرمــوك رقــم )( من تعليمات مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع في ج13بموجب المادة )

2006. 

يمارس مدير المركز الصالحيات المخولة إليه بموجــب هــذه التعليمــات أو المفوضــة إليــه مــن الــرئيس ويقــوم بصــورة خاصــة 

 بالمهام التالية: 

 إدارة شؤون المركز واإلشراف المباشر على تنفيذ خطته.  . أ

 تمثيل المركز لد  الجهات ذات العالقة بعمله.  .ب

 مشرول موازنة المركز وتقديمه إلى المجلس لمناقشته.  إعداد .ج

 إعداد مسودات العقود واالتفاقيات بين المركز والجهات المستفيدة.  .د

 إصدار نشرات عن المركز وأهدافه ونشاطاته. .ه

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

التنسيب إلى الرئيس بتكليف أشــخاص للقيــام بالدراســات واالستشــارات والدراســات الفنيــة والخــدمات الالزمــة لعمــل  .ز

 المركز. 

 ة تقارير أخر  يقتضيها عمل المركز. أيو ،تقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن أعمال المركز في نهاية كل عام .ح

 أية أعمال أخر  يكلفه بها الرئيس.  .ط
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 التعليم المفتوحة  رالتعلّم اإللكتروني ومصادمركز 
 

 
 المفتوحة  التعليم ومصادر اإللكتروني التعلّم مركزأهداف 

تهيئة بيئة تعلّم إلكترونية متكاملة تعتمد على التقنية الحديثة من خالل استخدام نظم وبرامج تكنولوجيا المعلومــات فــي  . أ

 العملية التدريسية وطرق تقييمها.  

 بناء القدرات لد  أعضاء الهيئة التدريسية والمجتمع المحلي في مجال إنشاء وتصميم وإدارة المساق اإللكتروني.  .ب

 عم الفني والتقني إلنتاج محتو  وعناصر المساق اإللكتروني. توفيرالد .ج

 توفير التدريب الالزم للطلبة الستخدام بيئة التعلّم اإللكتروني ومصادر التعليم المفتوحة.  .د

 ( من قبل العاملين في الجامعة. MOOCsتوفير منصة لطرح مساقات إلكترونية مفتوحة المصدر ) .ه

 ية المفتوحة المتاحة عالمي ا. االستفادة من المصادر التعليم .و

 وضع معايير لضمان جودة التعلّم اإللكتروني بما يتوافق مع المعايير العالمية.  .ز

 تقديم الدعم لطرح برامج ومساقات إلكترونية بالتعاون مع الجهات المعنية داخل الجامعة.  .ح

ة فــي تصمصــم وتطــوير البــرامج تطــوير الشــراكة بــين الجامعــة والمؤسســات المختلفــة فــي شــتى المجــاالت المتعلقــ  .ط

 األكاديمية والتدريب وخدمة المجتمع المعتمدة على التعلّم اإللكتروني.
 

 

 المفتوحة  التعليم ومصادر اإللكتروني  التعلّم مركزمجلس  تعليمات

 .2003( لسنة 2نظام المراكز العلمية في جامعة اليرموك رقم )بموجب  

 الصالحيات التالية: المركز يتولى مجلس 

 مناقشة مشرول الموازنة السنوية للمركز ورفعها للرئيس.  .ي

 التوصية لمجلس العمداء بالتعليمات واإلجراءات الخاصة لتحقيق أهداف المركز.  .ك

 إقرار خطة العمل السنوية للمركز.  . ل

 مناقشة وإقرار التقرير السنوي لعمل المركز وتحديد احتياجاته من الكوادر البشرية والفنية.  .م

 النظر في أية أمور أخر  ذات صلة بأهداف المركز يعرضها رئيس المجلس. . ن
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   المفتوحة التعليم ومصادر اإللكتروني التعلّم مركزمهام مدير 

 يتولى مدير المركز المسؤوليات التالية: 

 إعداد التقرير السنوي عن عمل المركز وتقديمه إلى المجلس.  . أ

 إعداد مقترح موازنة المركز وتقديمه إلى المجلس.  .ب

 اقتراح مقترح الخطة السنوية وتقديمه إلى المجلس.  .ج

 تقديم مقترحات وآليات بالتنسيق مع أقسام المركز لتطوير عمل المركز وتقديمها إلى المجلس.  .د

 تسويق خدمات المركز داخل الجامعة وخارجها والعمل على إيجاد شراكات مع مختلف القطاعات العامة والخاصة.  .ه

 إعداد مقترحات التعليمات التي تحقق أهداف المركز وتقديمها إلى المجلس.  .و

 ديم االقتراحات الالزمة لتطوير كوادر المركز. تق .ز

 التنسيب إلى الرئيس بكوادر المركز الفنية واإلدارية.  .ح

 تنفيذ القرارات وفق ا لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها.   .ط

 أية مهام أخر  يتم تكليفه بها من قبل الرئيس أو المجلس. .ي
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ــدة ــة  وحـــــــــ ــداخليالرقابـــــــــ ــدقيق الـــــــــ  والتـــــــــ

 

الصادرة استناد ا إلى المــادة جامعة اليرموك في   والتدقيق الداخليالرقابة    تعليمات وحدة  2019( لسنة  2رقم )بموجب تعليمات  

 ، وتسعى الوحدة إلى ما يلي:2018( لسنة 18/ج/أ( من قانون الجامعات األردنية رقم )24)

 :هدافاأل

ســبق والالحــق لدقــة العلميــات والبيانــات المثبتــة فــي الــدفاتر صحة األمور المالية وسالمتها فــي الجامعــة والتــدقيق الم -أ

 والسجالت لبيان مد  مطابقتها للقوانين. 

 حماية موجودات الجامعة المنقولة ونير المنقولة والتأكد من وجود قيود وسندات تسجيل لألموال نير المنقولة.   -ب

ة لذلك وســالمة اإلجــراءات المتخــذة لمعالجــة حــاالت ضمان تنفيذ الخطط المالية واإلدارية والفنية والبرامج الموضوع -ت

 عدم المطابقة وتشريع تنفيذها.

 تنفيذ القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات اإلدارية بصور سليمة.   -ث

 دقة تنفيذ القرارات اإلدارية ذات األثر المالي وفق ا للتشريعات السارية في الجامعة. -ج

ا للتشــريعات الســارية فــي   -ح ضمان صدور القرارات اإلداريــة فــي مختلــف وحــدات الجامعــة اإلداريــة واألكاديميــة وفقــ 

 الجامعة. 

اتبال شروط السالمة العامة والسالمة الصحية عند تنفيذ وتصميم مشاريع البنية التحتية والعمل على االستعمال األمثل   -خ

 لمصادر الطاقة والمصادر األخر . 

 ر اإلجراءات واألعمال المتبعة لتحسين األداء واإلنتاجية في الجامعة.تطوي -د

 

 المهام بشكل  ام:  

 القيام بالتدقيق والرقابة المالية واإلدارية والفنية وكشف حاالت عدم المطابقة.  -أ

 . متابعة تنفيذ الجهات المختلفة في الجامعة للخطط المالية واإلدارية والفنية والبرامج الموضوعة لذلك -ب

 مراقبة االستراتيجية االقتصادية الستثمار أموال الجامعة والعائد الذي تحصل عليه مقابل ذلك.  -ت

 متابعة إجراءات العمل للتأكد من مد  كفاءتها وفعاليتها وتشخيص المشكالت اإلدارية في األقسام.  -ث

 تقديم التوصيات المتعلقة بالتشريعات لمواكبة التطورات الحديثة للنهوض بمستو  األداء في الجامعة.  -ج

 متابعة تقارير ديوان المحاسبة واإلجراءات التي تمت لمعالجة الخلل والرد على استيضاحات الديوان.  -ح
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 مهام أقسام الوحدة:  

 مال اآلتية: أول: قسم التدقيق والرقابة المالية ويقوم باأل 

 والنفقات الواردة في الموازنات. وسالمة التقديرات واإليراداتالتحقق من صحة  . أ

التحقق من أن الحقوق المالية المستحقة للجامعــة والمركــز الصــحي والمدرســة النموذجيــة )والمشــفى( قــد تــّم تحصــيل  .ب

 إيرادتها في المواعيد المحددة.

التحقق من أن النفقات قد تّم صرفها بصورة سليمة وضمن بند الموازنة وفي حدود المخصصات المقررة لها في النظام  .ت

 المالي والموزانات السنوية. 

 التأكد من صحة وسالمة تطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة باألمور المالية بالجامعة.  .ث

ت المحاســبية للمعــامالت والمســتندات الماليــة والوثــائق المعــززة لهــا والمتعلقــة بــااليرادات التأكد من صــحة اإلجــراءا .ج

 والنفقات. 

 التحقق من تطبيق سياسة ضبط النفقات. .ح

 التأكد من أن القوائم المالية مبوبة حسب األصول وصحة البيانات الواردة بها.  .خ

 لتحقق من صحة القيود. مراقبة حسابات التسوية من أمانات وسلف وحسابات جارية وا .د

 مراقبة استثمار أموال الجامعة ومد  العائد الذي تحصل عليه مقابل ذلك.  .ذ

 مراجعة وتقييم التعليمات المالية واإلجراءات المالية والسجالت المحاسبية المستخدمة بهدف تطويرها.  .ر

لق بالمقاوالت والعطاءات والتوريدات التحقق من مراعاة مصلحة الجامعة وحقوقها المالية في أي مشرول أو اتفاق يتع .ز

 واإلنجازات ونيرها. 

 تقديم االستشارة وإبداء الرأي في أي موضول ذات طبيعة مالية بناء على طلب الرئيس أو رئيس الجامعة.   .س

 

 ويقوم باأل مال اآلتية:  اإلدارية: قسم التدقيق والرقابة  ثاني ا

 التأكد من تطبيق وتنفيذ القرارات اإلدارية وتوافقها مع التشريعات المعمول بها في الجامعة والوحدات التابعة لها.  -أ

متابعة اإلجراءات وتشخيص المشاكل اإلدارية في الكليات والوحدات التابعة للجامعة واقتراح الحلــول المناســبة بشــأنها  -ب

 والتوصية باتخاذ ما يلزم لمنع تكرارها. 

الجرد المفاجئ للمواد الموجودة فيها ودراســة أســباب التكــدس والتلــف مــن   بعملياتة مستودعات الجامعة والقيام  بمراق -ت

 هذه المواد والتحقق من سالمة وقانونية إجراءات الشطب والتصرف. 

 و معالجتها. تقييم مستو  األداء اإلداري وتحديد أسباب القصور في العمل واإلنتاج واقتراح الحلول لتالفيها أ -ث

متابعة الممارسات اإلدارية الخاطئة في الجامعة الناتجة عن ازدواجية أو/ و تداخالت في المهام الوظيفية بــين الجهــات  -ج

 وتقديم التوصيات الالزمة لتالفيها أو إزالتها. 

 التحقق من صحة التعامل مع الشكاو  اإلدارية المرفوعة.  -ح

ل وتقديم المالحظات للجهات المختصة حول مد  مالءمتها لمواكبة التوصية بتبديل التشريعات اإلدارية التي تنظم العم -خ

 التطورات الحديثة للنهوض بمستو  الجامعة. 

 التأكد من وجود وصف وظيفي لكل الوظائف في الجامعة.  -د

 التأكد من سالمة إجراءات التعيين والترقية واالبتعاث ألعضاء هيئة التدريس.  -ذ
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 الترقية للموظفين اإلداريين في الجامعة. التأكد من سالمة إجراءات التعيين و -ر

 

 ويقوم باأل مال اآلتية:  الفنية: قسم التدقيق والرقابة ثالث ا

 التأكد من اتبال أنظمة السالمة ومعاييرها في جميع مرافق الجامعة.  -أ

 مراقبة إجراءات النظافة والسالمة الصحية في مختلف مرافق الجامعة.  -ب

 التأكد من حسن استخدام األجهزة واآلالت والمعدات وضرورة اتبال الفحص الدوري وإجراء الصيانة الدورية.  -ت

 التأكد من مالءمة تصاميم المشاريع لألنراض التي تنشأ من أجلها.  -ث

ريع المتعاقــد عليهــا مــع الشــركات والتأكــد مــن ســالمة إجــراءات التنفيــذ والمراقبــة مراقبة ومتابعة مراحل تنفيذ المشــا -ج

 ومطابقتها للشروط والرسومات والمواصفات الفنية المتعاقد عليها. 

 الكشف الدوري على مباني الجامعة ومرافقها والتأكد من سالمتها وصيانتها.  -ح

ن سالمة تشــغيلها وصــيانتها وتحقيــق األنــراض التــي أُنشــئت مــن متابعة المشروعات المنفذة والتي تّم إتمامها للتأكد م -خ

 أجلها. 

مراقبة شروط السالمة العامة والسالمة الصحية فــي مطــاعم الجامعــة والمقاصــف وخزانــات ميــاه الشــرب والمشــارب  -د

 وأماكن إعداد الشاي والقهوة في الكليات والدوائر. 

 لمختبرات وأماكن تربية الحيوان والمشاتل في الجامعة. مراقبة أمور السالمة العامة والسالمة الصحية في ا -ذ

 مراقبة إجراءات النظافة في المباني والحرم الجامعي.  -ر

 التأكد من استخدام الزي الموجود من قبل العاملين والتزام شروط النظافة والسالمة.  -ز

  التأكد من االستعمال األمثل في استعمال مصادر الطاقة والمياه وموارد الجامعة. -س

 التأكد من معالجة إجراءات مكافحة اآلفات والحشرات والقوارض.  -ش

الكشف على مستودعات الجامعة من حيث الصالحية وحسن سير العمل من حيث التصنيف والتخزين والتأكد من عــدم  -ص

 وجود مواد راكدة.
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ــة مكتــــــــــــــــــــــب ــؤون القانونيــــــــــــــــــــ  الشــــــــــــــــــــ
 

 

 المهمة الرئيسية: 

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

 

 المهام التفصيلية: 

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

مــع  هاسالمتها وعدم تعارضالمشاركة في وضع مشاريع القوانين واألنظمة والتعليمات للجامعة ومراجعتها للتأكد من  .2

 التشريعات النافذة. 

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

 فيها.  االتي تكون الجامعة طرف   والمعاهداتالمشاركة في صيانة العقود واالتفاقيات  .4

 حدات الجامعة من خالل رئيس الجامعة. تقديم االستشارات القانونية لجميع و .5

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

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

والتعليمات الخاصة بالجامعة بالتعاون مع دائــرة التنميــة والتخطــيط، ودائــرة   إصدار دليل مجموعة القوانين واألنظمة .8

 رئاسة الجامعة. 

استالم التبليغات القضائية الخاصة بالجامعة، وإعداد كتب التبليغ بعد توجيه رئيس الجامعة بشأنها، ومتابعة مــا يتعلــق  .9

 بها. 

 أية مهام أخر  يكلفه بها رئيس الجامعة.  .10
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ــالحيات  ــام صــ ــةومهــ ــدائرة اإلداريــ ــدير الــ ــؤوليات مــ  ومســ

 

ال تقتصر وظيفة المدير على التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابــة فحســب، بــل تتعــداها ليكــون مســؤوال  عــن التطــوير 

 التنظيمي واتخاذ القرارات المبنية على التنبؤ واستقراء المستقبل. 

 وتتمثل في الوظائف واألنشطة التالية: 

يط: تتمثل الوظيفة التخطيطية للمدير في تحديد مجموعة األهداف والعمل على تحقيقها من خالل الهيكل التنظيمي التخط .1

ومساعدة العاملين في الوحدة التنظيمية إلنجاز أعمالهم التخاذ القرار المناسب في الــدائرة/ الوحــدة التنظيميــة جــزء مــن 

لتنظيمية إلنجاز أعمالهم التخاذ القرار المناسب وال يتم ذلك إالّ من خــالل الهيكل ومساعدة العاملين في الدائرة/ الوحدة ا

 التخطيط السليم.

التنظيم: وهو نشاط ذهني، يقوم على فهم حقائق الواقع الذي يعمل به المدير، وتشــخيص العوامــل المــؤثرة فيــه ووضــع  .2

الترتيبات الالزمة لتنفيذ ما جاء في الخطة، وهذه الترتيبات تضمن أن يعمل جميع األفراد المشــاركين فــي تنفيــذ الخطــه 

 حقيق األهداف المحددة في الخطة.  ضمن إطار متكامل، بحيث تنتهي جميع الجهود إلى ت

التوجيه والتنسيق: قيادة العمل أثناء التنفيذ، وتدخله في سير العمل للتعرف على مد  التزام القــائمين بالتنفيــذ، بالمعــايير  .3

رات ومعدالت اإلداء المرتبطه بالتنفيذ، وعليه االهتمــام بالتنســيق الــدائم بــين جهــود العــاملين وتــوجيههم لاللتــزام بــالقرا

 والتعليمات المحددة، وتبادل المعلومات فيما بينهم.

 الرقابة: وهي وظيفة يقوم بها المدير بهدف التأكد من أن النتائج تطابق أهداف الجامعة.  .4

التحفيز: المدير الفعّال هو الذي يتفهم حاجات ورنبات ودوافع العــاملين معــه، ومســؤوليته األساســية تكــون الــربط بــين  .5

رنباته، واختيار األسلوب المناسب للتحفيز والحافز قد يكون ماديا  أو معنويا  حتى يتم دفع العامل لبــذل حاجات العامل و

 جهد كبير.  

مصدر المعلومات: من األدوار التي يمارسها المدير هــو أنــه مصــدر رئــيس للمعلومــات، وناشــر لهــا بــين المرؤوســين  .6

ارته نظاما  فعاال  للمعلومات وتزويد العاملين بها لمعرفة العمل ونيرهم. وعلى المدير الذي يضع لنفسه وعلى مستو  إد

 الذي يجب تأديته. 

اتخاذ القرار: إن درجة نجاح أو فشل أي وحدة تنظيمية تتوقف على نوعيــة وجــودة القــرارات التــي تــم اتخاذهــا ومــد   .7

همية هــذه القــرارات تختلــف وفقــا  مالءمتها للموقف. ويمكن القول أن جوهر عمل أي مدير هو اتخاذ القرارات، ولكن أ

لطبيعة المشكالت التي تتطلب اتخاذ قرارات بشأنها حيث يوجد بعض المشكالت البسيطة التي ال تحتــاج لمجهــود كبيــر 

في حلها ويتم تصنيف القرارات التي يتخذها المدير إلى قرارات روتينية وقرارات مبرمجة، وال بد مــن اعتمــاد المــدير 

وكافية التخاذ القرار المناسب بحيث ال تتعارض مع األنظمــة والتعليمــات والقــرارات المعمــول   على معلومات صحيحة

 بها. 

 تقييم أداء العاملين: يقوم المدير بتقييم األداء للعاملين في وحدته التنظيمية. .8
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 دائـــــــــــــــــــــــرة رئاســـــــــــــــــــــــة الجامعـــــــــــــــــــــــة
 

 

  المهمة الرئيسية: 

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

وبــرامج العمــل وتعميمهــا، وتنظــيم المعــامالت  االتفاقيــاتالثقافيــة واألكاديميــة وبــرامج العمــل، وتوثيــق  االتفاقيــاتفــي إعــداد 

 مراجعي رئيس الجامعة.  استقباليئة التدريس في الجامعة، وتنظيم والمراسالت المتعلقة بترقيات أعضاء ه

 

 المهام التفصيلية: 

 معالجة البريد الرئيسي لرئاسة الجامعة.  .1

 إدارة مراسالت رئاسة الجامعة وإعداد الكتب الصادرة عنها.   .2

 متابعة إنجاز المعامالت الرسمية لرئاسة الجامعة.   .3

 ات الجامعة ومتابعة تحديثه. المساهمة في إعداد فهرس موحد لملف .4

ترجمة القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات والمنشورات والتقارير والكتب والتعاميم وأية مواد أخر  يكلفة بها  .5

 المكتب.  

 حفظ الوثائق والتقارير والسجالت والمراسالت الرسمية العادية والمكتومة.   .6

 ا رئيس الجامعة. القيام بأعمال أمانة سر المجالس التي يقرره .7

 مراجعي وضيوف رئيس الجامعة وتسهيل شؤونهم ومتابعتها.  استقبال .8

 تنظيم مواعيد رئيس الجامعة.  .9

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

 ناحية أخر .  

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

 واللقاءات والمؤتمرات التي تعقد في الجامعة.   االجتماعاتالمساهمة في تنظيم بعض  .12

 لجامعة.  تنظيم المعامالت والمراسالت المتعلقة بترقيات أعضاء هيئة التدريس في ا .13

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

 الوطنية واإلقليمية والدولية.   واالجتماعات

   أية مهام أخر  ذات عالقة بطبيعة عمل المكتب. .15
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ــيط ــة والتخطــــــــــــــــــــ ــرة التنميــــــــــــــــــــ  دائــــــــــــــــــــ
 

 

  المهمة الرئيسية: 

البــرامج وخطــط التطــوير اإلداري فــي الجامعــة، وتــوفير البيانــات  اقتــراحاالســتراتيجية للجامعــة ومتابعة تنفيذ الخطة 

 والمعلومات لفعاليات الجامعة وتحليلها وإعداد الدراسات والتقارير الهادفة لتطويرها. 

 

 المهام التفصيلية: 

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

الجامعة وتصنيفها وتبويبها وتحليلها وتقويمهــا وإصــدارها فــي نشــرات إحصــائية   ألنشطةجمع المعلومات اإلحصائية   .2

 دورية وكراس إحصائي سنوي شامل. 

 إعداد التقرير السنوي للجامعة.  .3

 التعديالت الالزمة عليه.  واقتراحدراسة الهيكل التنظيمي للجامعة ووحداتها المختلفة وتحديثه  .4

 مشرول وصف المهام الرئيسية لوحدات الجامعة.وضع  .5

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

 التعديالت الالزمة عليها.  واقتراحالمشاركة بدراسة األنظمة والتعليمات والقرارات التنظيمية النافذة في الجامعة،  .7

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

اقتراح البرامج التدريبية للموظفين اإلداريين والفنيين والمشــاركة فــي وضــع محتــو  هــذه البــرامج وفــق احتياجــاتهم  .9

 الفعلية. 

تبســيطها، وتطــوير وتحــديث النمــاذج المســتعملة دراسة أســاليب العمــل واإلجــراءات اإلداريــة فــي الجامعــة لغــرض   .10

 بنشاطاتها المختلفة. 

تقديم االقتراحات لوضع نظام حديث للمعلومات في الجامعة وتطــويره، وذلــك للمســاعدة فــي اتخــاذ القــرارات بكفــاءة  .11

 وفاعلية. 

 المشاركة بدراسة المواقف المالية المتعلقة بالجامعة ووحداتها التنظيمية وتحليلها.  .12

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

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

 ة والتي ترد إلى الجامعة وإعادتها إلى مصادرها. انات والنماذج اإلحصائية ذات العالقة بعمل الدائريتعبئة اإلستب .15

الحصول على المعلومات واإلحصائيات من مصــادرها داخــل األردن وخارجــه كاإلحصــائيات التربويــة، والســكانية،  .16

 ، والتقارير السنوية من مختلف الوزارات والمؤسسات، وتوثيقها للرجول إليها. واالجتماعية، واالقتصادية

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

 القيام بأية مهام أخر  ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.  .18
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ــرة   ــجيلدائــــــــــــــــــ ــول والتســــــــــــــــــ  القبــــــــــــــــــ
 

 

 المهمة الرئيسية: 

تنفيذ إجراءات قبول الطلبــة وتســجيلهم وانتقــالهم، وإعــداد الجــداول المتعلقــة بدراســتهم وامتحانــاتهم ومتابعــة ســيرهم 

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

 

 المهام التفصيلية: 

 استكمال إجراءات قبول الطلبة المستجدين.  .1

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

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

 إعداد جدول االمتحانات النهائية لكل فصل دراسي.  .4

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

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

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

طــة خة المتوقع تخرجهم لمتطلبات الحصــول علــى الدرجــة العلميــة المســجلين لهــا وحســب الالتحقق من استيفاء الطلب .8

 ، وإصدار الشهادات الخاصة بهم. نالدراسية، واستخراج قوائم الخريجي

 تزويد الجهات الموفدة بنتائج الطلبة الموفدين على نفقتها. .9

 أية مهام أخر  ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة. .10

  

  



47 
 

 الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائرة 

 
 

 المهمة الرئيسية: 

فق النظــام المــالي وض أموالها وتحصيلها ودفع اإللتزامات المترتبة عليها بإدارة الشؤون المالية للجامعة بما في ذلك ق

للجامعة، وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بذلك، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية هذه األموال، وذلك بالتنســيق مــع 

 الجهات المعنية. 

 

 المهام التفصيلية: 

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

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

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

 ات واإلجراءات ووسائل الرقابة الكفيلة بحماية أموال الجامعة وسجالتها ومستنداتها المالية.  اتخاذ كافة االحتياط .4

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

 صرف جميع االلتزامات والنفقات المترتبة على الجامعة للغير.   .6

 رض إعداد المركز المالي الشامل للجامعة.  حصر موجودات الجامعة الثابتة وممتلكاتها لغ .7

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

 صرف الحقوق المترتبة على الجامعة للعاملين فيها، ومتابعة صرف حقوقهم لد  الجهات األخر .  .9

 .  أية مهام أخر  ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة .10
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 دائـــــــــــــــــــــــرة المـــــــــــــــــــــــوارد البشـــــــــــــــــــــــرية

 

 المهمة الرئيسية: 

تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بتأمين حاجتهــا مــن المــوارد البشــرية واإلجــراءات المتعلقــة بوضــعهم الــوظيفي وتــوفير 

المعنيــة فــي الخدمات الالزمة لهم من تأمين صحي وتأمين على الحياة، وسكن، وإقامة وتسهيالت أخر  بالتنسيق مــع الجهــات 

 الجامعة.

 

 المهام التفصيلية: 

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

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

متابعة شؤون العاملين في الجامعة من حيث الزيادات السنوية والترقيات والترفيعات وتجديد العقود وإجــراءات النقــل  .3

 ها. واإلعارة والدوام واإلجازات واإلجراءات التأديبية ونير  واإلنتداب

 متابعة تقارير تقويم أداء العاملين في الجامعة.  .4

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

ابعــة تنفيــذ اإلشراف على سكن العاملين في الجامعــة وتنفيــذ قــرارات لجنــة اإلســكان المتعلقــة بــذلك فــي الجامعــة ومت .6

 التزامهم. 

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

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

 لحياة للعاملين في الجامعة. إدارة شؤون التأمين الصحي والتأمين على ا .9

 أية مهام أخر  ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.  .10
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ــالم ــة واإل ــــــــــــ ــات العامــــــــــــ ــرة العالقــــــــــــ  دائــــــــــــ

 

 المهمة الرئيسية: 

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

والمهرجانات والزيارات ونيرها، وتقديم صورة واضحة عن مسيرة الجامعة والعمل على توثيق عالقات الجامعة مع المجتمــع 

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

 

 المهام التفصيلية: 

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

 تأمين الشرائح الناطقة واألفالم التوثيقية عن مسيرة الجامعة.   .2

 إنجاز مطبوعات الجامعة. .3

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

 عليها. 

 نشر إعالنات الجامعة في وسائل اإلعالم العامة.   .5

اضرات والندوات والمؤتمرات والمواسم الثقافية  حإلعالمية الداخلية والخارجية المتعلقة بإقامة الم تنظيم اإلجراءات ا .6

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

 يبها.  تنظيم اللقاءات والمقابالت والمؤتمرات الصحفية واإلعالمية وترت .7

 . تهالتي تعقد في إطار الجامعة وطباعتوثيق األبحاث المقدمة في المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية ا .8

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

 لرسمية.  تنظيم استقبال ضيوف الجامعة وإقامتهم، وترتيب الضيافات والدعوات ا .10

 توفير الهدايا المناسبة لضيوف الجامعة والجهات الخارجية.   .11

 تصميم مسكوكات الجامعة وإعدادها.   .12

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

 متابعة شؤون الخريجين.   .14

 أية مهام أخر  ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.   .15
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 مكتبـــــــــــــــــة الحســـــــــــــــــين بـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــالل
 

 

 المهمة الرئيسية: 

توفير مصادر المعلومات وتنظيمها وتنميتها وتقديم الخدمات المعلوماتية للمستفيدين من المكتبــة بالتنســيق مــع الجهــات 

 المعنية داخل الجامعة وخارجها.

 

 المهام التفصيلية: 

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

الالزمة لها وفــق المعــايير الدوليــة  والكشوفتنظيم مصادر المعلومات من خالل فهرستها وتصنيفها وإعداد الفهارس  .2

 واستخدام التقنيات الحديثة التي تسهل االستفادة منها.  

اجع وإرشاد وتصوير وطلب المواد المكتبية نيــر المتــوفرة لــديها أو رالمعلوماتية من إعارة وحجز ومتقديم الخدمات   .3

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

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

العالقــة، بمــا فــي ذلــك الجمعيــات  تذا األخــر  ؤسســات مبــادل المعلومــات والخبــرات مــع المكتبــات والالتعــاون وت .5

 واالتحادات الدولية. 

 تنمية مهارات المستفيدين للوصول إلى المعلومات.  .6

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

االنتاج الفكري األردني وبخاصة انتاج العاملين في الجامعة ، والتعريف به عن طريق االقتناء واإلهداء   تشجيع ودعم .8

 والتبادل مع الجامعات والمؤسسات الثقافية األخر  في األردن وخارجه. 

 أية مهام أخر  تقع ضمن المهمة الرئيسية للمكتبة.  .9
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 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائرة الهندســــــــــــــــــــــــــــــــــــــية

 

 المهمة الرئيسية: 

تقديم االستشارات الهندسية المتعلقة بإنشاءات الجامعة واإلشــراف علــى تنفيــذها بالمواصــفات المطلوبــة المتفــق عليهــا 

 ستالمها، ومتابعتها للتأكد من مد  إشغالها بشكل اقتصادي، وتسجيل عقاراتها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة. او

 

 المهام التفصيلية: 

الدراسة األوليــة للمشــاريع التــي تنــوي الجامعــة إقامتهــا مــن حيــث موقعهــا، المســاحة المطلوبــة، مكوناتهــا، وتكلفتهــا  .1

 لتقديرية بعد التعرف على االحتياجات من الجهات المعنية. ا

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

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

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

 المختصة. 

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

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

 لشروط عقد المقاولة.  اوالرد على كتبهم وفق  

يــد التســليح، الخرســانة، الطــوب، العمل على إجراء الفحوصــات المخبريــة للعناصــر المكونــة للمشــرول )التربــة، حد .6

 . االبالط، المواد الكهربائية والصحية، الميكانيكية ونيرها( لد  الجمعية العلمية الملكية والمختبرات المرخصة رسمي  

نجاز المشاريع في ضوء مواصفات وشروط العطاءات والمخصصات التفصيلية اعتماد التجهيزات والمواد الالزمة إل .7

 لمقدمة من قبل المتعهدين. الالزمة للتنفيذ ا

ابقة المعلومات الواردة فيها مع األعمال طمن م  ااعتماد فواتير الدفعات المقدمة من المتعهدين بعد التدقيق والتأكد حسي   .8

 المنجزة في المشاريع. 

المعــدات، المــواد، الظــروف إعداد التقارير اليومية المتعلقة بسير العمل في المشاريع عن )عدد الفنيين، عدد العمــال،  .9

 الجوية، حجم العمل المنجز(.

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

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

 النهائية للمشاريع المقدمة من المتعهدين.  اعتماد الفواتير .12

متابعة التنسيق مع المتعهدين خالل فترة الصيانة الواردة في العطاء لصيانة ما يطرأ من أعمال في المشاريع التي تــم  .13

 استالمها.

لــرئيس المشاركة في االســتالم النهــائي للمشــاريع بالتعــديالت بعــد انتهــاء فتــرة الصــيانة، وتقــديم محاضــر االســتالم   .14

 الجامعة. 

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

 واإلشراف على تنفيذ التعديالت التي تنفذ عن طريق متعهدين أو عن طريق دائرة المشانل والصيانة.  
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 ستفادة منها بشكل اقتصادي.  اإلشراف على مباني الجامعة القائمة للتأكد من إشغالها واإل .16

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

 باستمرار. 

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

 متابعة تسجيل عقارات الجامعة.   .19

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

 عالقة بطبيعة عمل الدائرة.لها القيام بأية مهام أخر   .21
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ــندو  ال ــو صــــــــــ ــة اليرمــــــــــ ــتثمار لجامعــــــــــ  ســــــــــ
 

 

 صالحيات ومسؤوليات مجلس إدارة صندو  اإلستثمار لجامعة اليرمو 

 .2003( لسنة 120( من نظام صندوق اإلستثمار لجامعة اليرموك وتعديالته رقم )11المادة )بموجب  

 شراء وبيع األموال نير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي يراها مناسبة.  . أ

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

 استثمار أموال الصندوق.  .ج

 اختيار بنك أو أكثر إليدال أموال الصندوق.  .د

 تحديد أنوال موجودات الصندوق ونسبها.  .ه

 تعيين الوكالء والممثلين للصندوق داخل المملكة وخارجها.  .و

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

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

تعيين مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات الصــندوق وتحديــد أتعــابهم علــى أن يكــون تعييــنهم لســنة واحــدة قابلــة  .ط

 للتجديد بقرار من المجلس. 
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ـــالم ـــدرسة النموذجيـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ةـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 مهام مجلس إدارة المدرسة النموذجية

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

 دارة المهام التالية:تمارس اإل

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

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

 مناقشة موازنة المدرسة ورفعها إلى الرئيس.  .ج

 اقتراح مقدار الرسوم المدرسية ورفعها إلى الرئيس.  .د

 إقرار صيغ الشهادات التي تمنحها المدرسة.  .ه

 تشكيل لجان متخصصة وفق ما تقتضيه حاجة المدرسة.  .و

التنسيب إلى مجلس الجامعة بفتح برامج جديدة أو إلغاء برامج قائمة أو إيقاف القبــول فــي مرحلــة تعليميــة معينــة، إذا  .ز

 كان في  ذلك مصلحة المدرسة والجامعة. 

 . المجلسات أخر  لها صلة بأهداف المدرسة يعرضها رئيس إبداء الرأي في أية موضوع .ح

 إقرار مهام المشرفين بناء على تنسيب المدير.  .ط

 تحديد نصاب المعلمين من الحصص التعليمية األسبوعية. .ي
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 مهام مدير المدرسة النموذجية 

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

 تكون للمدير المهام اآلتية:

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

اإلشراف على المعلمين في المدرسة من الناحيتين اإلدارية والتعليميــة بمــا فــي ذلــك توزيــع الــدروس علــى المعلمــين  .ب

 وعمل برامج الدروس األسبوعي. 

 للمجلس.  هإعداد مشرول الموازنة السنوية للمدرسة وتقديم .ج

بذلك إلــى المجلــس ويشــمل ذلــك المنــاهج العمل على تطوير العملية التربوية في المدرسة وتقديم االقتراحات المتعلقة   .د

 وطرق التدريس والممارسات التعليمية واإلدارية والنشاطات المدرسية المنهجية والمرافقة للمنهاج. 

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

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

 ل على حسن استخدام مرافق المدرسة. مالع .ز

 تقوية صلة المدرسة بالمجتمع المحلي.  .ح

 ة أمام الهيئات الرسمية والمحلية. تمثيل المدرس .ط

 متابعة تنفيذ قرارات المجلس.  .ي

 تقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن المدرسة ونشاطاتها.  .ك

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

 . ينوبهأية أمور أخر  لها عالقة بالمدرسة يكلفه بها الرئيس أو من  .م
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 عيدائــــــــــــــــــــــــرة األمــــــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــــــام

 

 المهمة الرئيسية: 

المحافظة على األمن الداخلي في الجامعة وسالمة مرافقها وممتلكاتها وذلك بالتعــاون والتنســيق مــع الجهــات األخــر  

 داخل الجامعة وخارجها. 

 

 المهام التفصيلية: 

 المحافظة على النظام العام واألمن الداخلي للجامعة.  .1

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

المحافظة على السالمة العامة ومعالجــة أي حريــق قــد يحــدث بالوســائل المتــوفرة وبالتعــاون مــع الــدفال المــدني فــي  .3

 محافظة اربد، وتأمين االسعافات األولية عند وقول أي حادث. 

معــة لتبقــى صــالحة باســتمرار التأكد من صالحية طفايات الحريق وأجهزة اإلنذار الموزعــة فــي مبــاني ومرافــق الجا .4

 الستخدامها عند حدوث أي طارئ. 

حراسة مداخل الجامعة ومراقبتها، وتنظيم عملية دخول الطلبــة والعــاملين فــي الجامعــة وزوارهــا، والتأكــد مــن عــدم  .5

 إخراج أية مواد أو لوازم تخص الجامعة إال بتصريح رسمي. 

الشخصــية  حاألشخاص المسموح لهم بدخول الجامعة، والتصاريإصدار التصاريح الالزمة لدخول سيارات العاملين و .6

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

تبليغ دائرة المشانل والصيانة عن أية أعطال تحدث في مجال الماء والكهرباء والتدفئة والصــرف الصــحي ونيرهــا  .7

 تحدث بعد أوقات الدوام الرسمي.  وخاصة تلك التي

تقديم المقترحات والتوصيات للمسؤولين في رئاسة الجامعة فيما يتعلق بتحســين أوضــال الســالمة العامــة واألمــن فــي  .8

 الجامعة. 

 أية مهام أخر  تقع ضمن المهمة الرئيسية للدائرة.  .9
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ــة ــدمات العامـــــــــــــــــــــ ــرة الخـــــــــــــــــــــ  دائـــــــــــــــــــــ

 

 المهمة الرئيسية: 

تقديم خدمات التغذية والنقل واإلتصاالت لطلبــة الجامعــة والعــاملين فيهــا والعنايــة بحــدائقها والمحافظــة علــى نظافتهــا 

 وجمالها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة. 

 

 المهام التفصيلية: 

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

 واإلتصاالت والزراعة والتنظيف، واستالمها والمحافظة عليها. 

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

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

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

 بشبكة الصرف الصحي. 

 صيانة وسائط النقل واآلليات والمحافظة عليها.   .5

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

 بالمكالمات الخاصة إلى الدائرة المالية لتحصيلها. 

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

 غرض.  معها لهذا ال دةالمتعاق

 المحافظة على نظافة حرم الجامعة والمرافق التابعة لها.  .8

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

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

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

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

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

 رفها.  لص

 القيام بأية أعمال أخر  ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.  .14
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ــتريات ودائـــــــــــــــــــــرة  ــوازمالمشـــــــــــــــــــ  اللـــــــــــــــــــ

 

 المهمة الرئيسية: 

توفير اللوازم التي تحتاجهــا مختلــف وحــدات الجامعــة بالمواصــفات المطلوبــة وتخزينهــا والمحافظــة عليهــا وصــرفها 

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

 

 المهام التفصيلية: 

 المشــكلة الشــراء من خالل لجــانخارجي ا ات عن طريق شرائها محلي ا أو توفير احتياجات الجامعة من اللوازم والخدم .1

الصــالحيات  وحســب الجامعــة رئــيس بموافقــة والمشــكلة 2019 لســنة( 28) رقم الحكومية  المشتريات  نظام  بموجب

 المحددة لها.

متابعة اإلجراءات المتعلقة باستيراد اللوازم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة وخارجها بما في ذلــك التخلــيص  .2

 عليها. 

ا للجامعة.  .3  العمل على التخليص على اللوازم المقدمة منح 

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

إدخال اللوازم إلى المستودعات وتسجيل القيود الالزمة بذلك وتصنيفها وترميزها ومعادلــة أســعارها بالعملــة المحليــة  .5

 وتخزينها بصورة تؤدي إلى المحافظة عليها. 

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

 مصروفه للعاملين في الجامعة ومتابعة حركتها. اإلحتفاظ بالقيود المتعلقة بالعهد ال .7

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

استكمال اإلجراءات المتعلقة بإبرام عقود الصيانة للمعدات واآلليات واألجهزة ومتابعتها مع األطــراف المعنيــة داخــل  .9

 جها. الجامعة وخار

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

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

 القيام بأية مهام أخر  ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.  .12
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ــرة اإل ــدريبدائـــــــــــ ــيانة والتـــــــــــ ــال والصـــــــــــ  نتـــــــــــ

 

 المهمة الرئيسية: 

رارية الخدمات التي تقــدمها متصنيع بعض اللوازم التي تحتاجها الجامعة، والقيام بأعمال الصيانة المختلفة لضمان است

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

 

 المهام التفصيلية: 

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

 تنفيذ التعديالت المقترحة على مرافق الجامعة والخدمات الالزمة لها.  .2

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

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

 صيانة شبكات اإلنارة، والمياه والمجاري، والتدفئة والتكييف والتبريد، والمصاعد.  .5

صيانة لوازم الجامعة مــن أثــاث وأجهــزة كهربائيــة: مــن ثالجــات، ونســاالت، وأفــران نــاز، ومــراوح، وســخانات،  .6

 ونيرها. 

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

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

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

 أية مهام أخر  ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.  .10
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 دائـــــــــــــرة العالقـــــــــــــات والمشـــــــــــــاري  الدوليـــــــــــــة

 

ال يتجزأ من الجامعة وانعكس ذلك علــى جميــع أنشــطة الجامعــة وبخاصــة المشــاركة فــي  اأصبح التعاون الدولي جزء  

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

نشاء دائرة للعالقات والمشــاريع الدوليــة جــاءت لتلبــي حاجــة إلى  إمن هذا المفهوم، فإن الجامعة بادرت في هذه السنة    اق  وانطال

طــالل ملحة لتفعيل البعد الدولي للجامعة  وكوسيلة لتطوير جودة التعليم فيها عالوة على فتح  المجال أمام العــاملين والطلبــة لإل

ثية المدعومة من جهات مانحــة دوليــة والمشــاركة فــي البــرامج الدوليــة للتبــادل العلمــي والتــدريب واالستفادة من المشاريع البح

 والدراسة. 

 

 : الهدف

لى مساعدة الجامعة على تحقيق أهدافها من خالل ربط أنشــطة الجامعــة مــع إتهدف دائرة العالقات والمشاريع الدولية  

المرموقة وتفعيل رؤية الجامعة نحو العالمية من خــالل تفعيــل المشــاركة فــي المشــاريع الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية 

نجليزية ليخدم هذه الدولية وتبادل الطلبة والعاملين والبرامج المشتركة والمساهمة في تطوير موقع الجامعة االلكتروني باللغة اإل

 راض. ناأل

 

 قسام الدائرة:أ

 . قسم الديوان4. قسم نقل المعرفة والتكنولوجيا.  3    .قسم العالقات الدولية. 2       .قسم المشاريع الدولية. 1

 

 :المهمات

 .دارة استراتيجية التعاون الخارجي للجامعة وتنفيذهاإ .1

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

اتفاقيات التبادل الثقافي والعلمي المبرمــة مــع الجامعــات العالميــة، وتحقيــق االســتفادة القصــو  منهــا العمل على تفعيل   .3

 للجامعة.

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

 ة مع الجامعات األخر .شراف والمتابعة لبرامج التبادل الطالبي للجامعاإل .5

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

 نشر ثقافة تدويل التعليم بالجامعة على كل المستويات. .7

مــع الجامعــات العالميــة   تبادل المعلومات والبحوث والدراسات والنشــرات والــدوريات واإلحصــاء والمراجــع االخــر  .8

 األخر .

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

 عقد اتفاقيات للتدريب المهني مع جهات دولية مختلفة. .10

 تنشيط المشاركة الدولية في االنشطة الجامعية الثقافية والرياضية. .11

 لاللتحاق بالجامعة وتنسيق هذه العملية.إرشاد الطالب الدوليين عند تقدمهم  .12

 توفير المعلومات الكافية عن برامج تبادل طالب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس. .13
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 تسهيل تنظيم زيارات الشخصيات األجنبية والوفود الرسمية. .14

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

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

 زيادة عدد المشاريع والدراسات المشتركة بين الجامعة والجامعات األجنبية. .17

 دارة ومراقبة المشاريع المدعومة من جهات خارجية.إ .18
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ــرة  ــدائــــــــ ــة ســــــــ ــانأمانــــــــ ــالس واللجــــــــ  ر المجــــــــ

 

 القــرارات متابعــةو (األمناء، الجامعة، العمــداءالمجالس )  اتاجتماع  تنظيمإلى    أمانة سر المجالس واللجانتهدف دائرة  

 وتخزينهــا القرارات تدوين، والمعنية الجهات  مع  الالزمة  االتصاالت  وإجراء  المراسالت  وإعداد  اتباالجتماع  اتخاذها  تمّ ي  التي

 .(لجنة قضايا المعبوثين، والترقية التعيين لجنة، كما يتم تنظيم ومتابعة وتنفيذ عمل اللجان التابعة للدائرة )الكمبيوتر على

 تضع الدا رة ثالثة رقسام وهي: قسع اللجا   قسع المجالس  قسع الديوا .

 

 :المهمات

 أمانة سر مجالس )األمنا ، الجامعة، العمدا (: 

 تنظيع اجتماا المجلس. .1

 إعداد جدول األعمال وإرسالك لألعضاء. .2

 تحضير المعامالأ واألوراق لتنود االجتماا وتدقيقها. .3

 تتليغ رعضاء المجلس بمكا  وتاريخ انعقاد االجتماا. .4

 تدويع القراراأ وتخزينها على الكمتيوتر. .5

 التي تّع اتخا ها باالجتماا وإعداد المراسالأ وإجراء االتصاالأ الالزمة مع الجهاأ المعنية.متابعة القراراأ  .6

 

   لجنة التعيين والترقية:

نهــاء الخدمــة مــن المــوارد إجــازات واالســتقاالت وعــارة واإلنتــداب واإلاستالم معامالت التعيين والترقية والتثبيــت والنقــل واإل

ودعوة اللجنة لالجتمال التخاذ قراراتهــا للتوصــية بهــا إلــى مجلــس العمــداء   ،وتدقيقها ومراجعتها  ،كاديميةألالبشرية والكليات ا

 التخاذ القرار المناسب بشأنها.

 

 المعبوثين:   ق ايا لجنة

العــاملين استالم معامالت االيفاد ألعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرنين ومساعدي البحث أو التدريس والفنيــين  .1

ا لنظــام  في المجال األكاديمي في الجامعة، أو ممن ارتبطوا بالعمل معها، في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفقــ 

 اإليفاد المعمول به في الجامعة، بالتنسيق مع الموارد البشرية.

 الترتيب لعقد اجتمال للجنة قضايا المبعوثين مع رئيس اللجنة وتبليغ األعضاء. .2

 جدول األعمال وإرساله لالعضاء. إعداد .3

 متابعة القرارات والتوصية بها إلى مجلس العمداء التخاذ القرار المناسب بشأنها. .4
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كرسي سمير شما لتاريخ المسكوكات والح ارة اإلسالمية مجلس مهام    
 

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

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

 وتعليماتها.  

 اإلشراف على الوقفية وتنميتها وضبط نفقاتها.  .ب

 . مجلة المسكوكاتالتنسيب إلى الرئيس بتعيين أعضاء هية تحرير  .ج

 التنسيب إلى الرئيس بتعيين شانل الكرسي.   .د

 .  ومتحف المسكوكاتة وضع اإلجراءات الخاصة بالمجل  .ه

 أية أمور أخر  ذات عالقة بالكرسي.   .و

 

 

ــام  ــس مهـــــــــــ ــرار مجلـــــــــــ ــي  ـــــــــــ  كرســـــــــــ

 

 2010( لسنة  1تعليمات كرسي عرار رقم )بموجب  

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

 .  عمل الكرسيلى اإلشراف ع .ب

 الكرسي.  عمل أية أمور أخر  ذات عالقة ب .ج

 

 

 كرسي المرحوم سمير الرفا ي للدراسـات األردنيـة مجلس  مهام  
 

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

 جامعة وتعليماتها. وضع السياسة العامة للكرسي وتنفيذها وفق أنظمة ال . أ

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

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

 ل الكرسي. اإلطالل على التقرير السنوي عن إنجاز الكرسي يقدمه شان .د

 

  

http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=158:---------6--2011&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=158:---------6--2011&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=163:----1--2010&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=163:----1--2010&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=163:----1--2010&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=163:----1--2010&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
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 سـالمي قتصـاد اإلالكرسـي الشـيخ صـالب  بـدم كامـل لمجلـس مهـام 
 

  1990( لسنة 2تعليمات كرسي الشيخ صالح عبدهللا كامل لإلقتصاد اإلسالمي رقم )بموجب  

 ق أنظمة الجامعة وتعليماتها. وضع السياسة العامة للكرسي وف .1

 اإلشراف على أموال الكرسي وتنميتها وضبط نفقاتها.   .2

 

 كرسي محمـود الوـول لدراسـات الجزيـرة العربيـة والنقـو  مجلس  مهام  
 

  1989( لسنة1تعليمات كرسي محمود الغول لدراسات الجزيرة العربية والنقوش رقم )بموجب  

مجاالت التدريس والبحوث والبعثات واإلشراف عليها وتنفيذها وفق أنظمة الجامعة وضع السياسة العامة للكرسي في   .1

 وتعليماتها.  

 اإلشراف على مخصصات الكرسي وتنميتها وضبط نفقاتها.   .2

 التنسيب بتعيين شانل الكرسي وأعضائه.  .3

والنقــوش وفــق أنظمــة   التنسيب بإيفاد بعض الطلبة المتميزين للدراسات العليــا فــي مجــال دراســات الجزيــرة العربيــة .4

 الجامعة وتعليماتها بهذا الشأن. 

 أية أمور أخر  ذات عالقة بالكرسي. .5

 

  اليونسكو لبحول الدراسات الصحراوية والحد من التصحرمهام مجلس كرسي  
 

  2005( لسنة25رقم ) اليونسكو لبحوث الدراسات الصحراوية والحد من التصحرتعليمات كرسي بموجب  

والتمويــل والموافقــة علــى الخطــط البحثيــة واألكاديميــة للكرســي حســب تشــريعات شــراف السياســة العامــة واإل رســم .1

 . الجامعة

 إنشاء أو إلغاء البرامج وتشكيل اللجان بناء  على اقتراح من المدير، وذلك ضمن نشاطات الكرسي.  .2

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

 .ة الكرسي ورفعها إلى مجلس العمداء إلقرارهاإعداد موازن .4

 إقرار التقرير السنوي للكرسي ورفعه إلى مجلس العمداء.  .5

 الموافقة على إصدار نشرة دورية إعالمية للتعريف بنشاطات الكرسي.  .6

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

 

 

  

http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=161:----------25--2005&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=161:----------25--2005&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=161:----------25--2005&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=161:----------25--2005&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=161:----------25--2005&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=161:----------25--2005&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
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ــام  ــس مه ــانل للدراســات اإلكرســي مجل ــي باه  ســالمية والبحــل العلم
 

يتولى المجلس المهام  (: 5المادة )، 2011( لسنة 7رقم )باهانج للدراسات اإلسالمية والبحث العلمي تعليمات كرسي بموجب  

 التالية:  

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

 إنشاء أو إلغاء البرامج وتشكيل اللجان بناء  على اقتراح شانل الكرسي، وذلك ضمن نشاطات الكرسي.  .2

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

 إعداد موازنة الكرسي ورفعها إلى مجلس العمداء إلقرارها.  .4

 فعه إلى مجلس العمداء. إقرار التقرير السنوي للكرسي ور .5

 الموافقة على إصدار نشرة دورية إعالمية للتعريف بنشاطات الكرسي. .6

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

 

 الكرسي المهام التالية:  ل(: يتولى شان8المادة )

 تنفيذ قرارت المجلس.  .1

 نفيذ برامج البحث والدراسات التي يقرها المجلس. ت .2

 إدارة شؤون الكرسي اإلدارية والمالية.  .3

 إعداد مشرول الموازنة وتقديمه إلى المجلس.  .4

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

 التوصية للمجلس بالصرف من ريع وقفية الكرسي. .6

 

  

http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=161:----------25--2005&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=161:----------25--2005&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
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   األلكسو للدراسات والبحول التربويةمهام مجلس كرسي 

 

يهدف  (: 3المادة )،  2020( لسنة 3رقم ) ة في جامعة اليرموكاأللكسو للدراسات والبحوث التربويتعليمات كرسي بموجب  

 المركز إلى ما يلي:  

المساهمة مع مؤسسات الدولة المختلفة فــي الدراســات والبــرامج واألبحــاث التربويــة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية  .1

 والمنطقة العربية. 

 اإلسهام في نشر المعرفة وإقامة الندوات والمؤتمرات والحلقات العلمية المتعلقة بأهداف الكرسي.  .2

والجامعات والمعاهد العلمية والمحلية والدولية وتبادل الخبرات بينهــا  العمل على إقامة الروابط العلمية مع المؤسسات .3

 وبين الكرسي، وتوفير اإلمكانات الستقبال األساتذة والباحثين والطلبة.

 

 الكرسي المهام التالية:  مجلس(: يتولى 5المادة )

يــة للكرســي حســب تشــريعات رســم السياســة العامــة واإلشــراف والتمويــل والموافقــة علــى الخطــط البحثيــة واألكاديم .1

 الجامعة. 

 إنشاء أو إلغاء البرامج وتشكيل اللجان بناء على اقتراح من المدير، وذلك ضمن نشاطات الكرسي.  .2

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

 إعداد موازنة الكرسي ورفعها إلى مجلس العمداء إلقرارها.  .4

 قرير السنوي للكرسي ورفعه إلى مجلس العمداء. إقرار الت .5

 الموافقة على إصدار نشرة دورية إعالمية للتعريف بنشاطات الكرسي.  .6

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

 

 المهام التالية:  المدير(: يتولى 7المادة )

 تنفيذ قرارات المجلس.  .1

 تنفيذ برامج البحث والدراسات التي يقرها المجلس.  .2

 إدارة شؤون الكرسي اإلدارية والمالية.  .3

 إعداد مشرول الموازنة وتقديمه إلى المجلس.  .4

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

  

http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=161:----------25--2005&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
http://law.yu.edu.jo/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=161:----------25--2005&id=6:2011-06-20-08-52-16&Itemid=154
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ــ ل التنظيمــــالهيك  ةـــــي للجامع ـ
 

 
 

 البريد اإللكتروني  االسم  إدارة الجامعة

 زيمممدا  كفافممي ر.د.  رئيـس الجامعــة 

president@yu.edu.jo 

Zeidan@yu.edu.jo 

 رحممممد العجلوني  ر.د.   األكاديميةلشؤون لنائ، الرئيس  

vice.academic@yu.edu.jo 

Al-Ajlouni@yu.edu.jo 

 اونة ممس بصممرنير.د.  اإلدارية لشؤون لنائ، الرئيس  
vice.admin@yu.edu.jo 

Khasawneh_a@yu.edu.jo 

  walidsla@yu.edu.jo السيد وليد حاللشة  مستشار الرئيس 

 

  

الهيكل التنظيمي لجامعة اليرموك بناء   

 على توزيع المهام والصالحيات 

mailto:president@yu.edu.jo
mailto:vice.academic@yu.edu.jo
mailto:vice.admin@yu.edu.jo


68 
 

  



69 
 

 والعمادات  األكاديمية  للوحداتالتنظيم اإلداري 

 

ـــة العلـــــــــــــــــــــــــــــوم  كليـــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 عدد العاملي  في الكلية 

 161 التدريسأ  ا  هيئة 

 21 مسا دو التدريس أو البحل 

 57 الموظفون اإلداريون والفنيون 
 

 البريد اإللكتروني  السم  إدارة الكلية

 nihadyusuf@yu.edu.jo   نهاد يوسفأ.د.   ميد الكلية

 rawwash@yu.edu.jo محمد الرواش أ.د.  نائب العميد 

 mizyed@yu.edu.jo شحادة مزيد أ.د.  نائب العميد 

ال تماد لشؤون  ومسا د العميد ميدالعمسا د 
  بط الجودة و

 sanaa.owdat@yu.edu.jo سناء عودات د. 

 aflehlooh@yu.edu.jo أ.د. عبدالفتاح لحلوح رئيس قسم الفيزيا  

 mahmoud.qudah@yu.edu.jo د. أيمن حموده أ. رئيس قسم الكيميا  

 alkadiri-m@yu.edu.jo القادري د. محمد  رئيس قسم اإلحصا  

 mfaljamal@yu.edu.jo   محمد الجملد.  رئيس قسم الريا يات 

 wesamkh@yu.edu.jo د. وسام الخطيب  رئيس قسم العلوم الحياتية 

 maltamimi@yu.edu.jo د. محمود التميمي  رئيس قسم  لوم األرض والبيئة 

 Rafie@yu.edu.jo أ.د. رافع شناق مدير متحف التاريخ الطبيعي 

 riada@yu.edu.jo د. رياض عبابنه    رئيس قسم المساقات الخدمية العلمية

 ensafsay@yu.edu.jo حمد أأنصاف  رئيس قسم الديوان 
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 كليـــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب
 

 

 

 

 عــدد العامليــــ  في الكليــــــة

 143 أعضاا هيتة التدريس 

 1 مساعدو التدريس أو البحث 

 28 الموظفون اإلداريون والفنيون 
 

 البريد اإللكتروني  االسم  إدارة الكليــــــة 

 banidomi@yu.edu.jo محمد بني دوميأ.د.   ميد الكلية

 osama.omari@yu.edu.jo عمري  أسامة. د للشؤون األكاديمية  نائب العميد

 mamarat@yu.edu.jo د. محمود العمرات للشؤون الطالبية  نائب العميد

 raidarmdn@yu.edu.jo رائده الرمضان  د. مسا د  ميد لشؤون  بط الجودة 

 abdalqader.m@yu.edu.jo أ.د. عبدالقادر بني بكر رئيس قسم اللوة العربية وآدابها 

 nizambarakat@yu.edu.jo أ.د. نظام بركات رئيس قسم العلوم السياسية

 hobeidat@yu.edu.jo حسين عبيداتد. النجليزية وآدابها رئيس قسم اللوة 

 batoul@yu.edu.jo د. بتول المحيسن رئيس قسم اللوات الحديثة 

 a.azzam@yu.edu.jo د. عبدالباسط العزام  رئيس قسم  لم الجتماع والخدمة الجتما ية 

 m.almazawdah@yu.edu.jo د. محمد المزاودة  رئيس قسم التاريخ

 mnusirat@yu.edu.jo د. محمد النصيرات  رئيس قسم اللوات السامية والشرقية

 noah.h@yu.edu.jo الصبابحة  نوح. د رئيس قسم الجورافيا 

 darwish1470@yu.edu.jo د. إبراهيم درويش  رئيس قسم الترجمة

 haddadn@yu.edu.jo أ.د. نبيل حّداد  شاغل كرسي  رار

  moh.anagreh@yu.edu.jo أ.د. محمد عناقرة  شاغل كرسي سمير الرفا ي للدراسات األردنية

 fatimahmha@yu.edu.jo غرايبة  الفاطمه  رئيس قسم الديوان 
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 قتصــــــاد والعلــــــوم اإلداريــــــةكليــــــة اإل
 

 

 عــدد العامليــــ  في الكليــــــة

 82 أعضاا هيتة التدريس 

 0 مساعدو التدريس أو البحث 

 18 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 البريد اإللكتروني  السم  إدارة الكليــــــة 

 malmwalla@yu.edu.jo منى الموالأ.د.   ميد الكلية

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

 athamneh71@yu.edu.jo د. عبدالباسط عثامنة نائب العميد 

ــد ــد لشــؤون  مســا د العمي ومســا د العمي
  بط الجودة

 seif.athamneh@yu.edu.jo سيف عثامنةد. 

 anwara@yu.edu.jo أنور القرعان د.  رئيس قسم القتصاد 

 moh.azzam@yu.edu.jo محمد عزام د.  رئيس قسم المحاسبة

 d_daradkah@yu.edu.jo درادكة  هد. ديم رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية

 tamara@yu.edu.jo تمارا اليعقوب د.  رئيس قسم اإلدارة العامة

 majedaz@yu.edu.jo ماجد العزام د.  رئيس قسم إدارة األ مال

 khaledhailat@yu.edu.jo د. خالد هيالت رئيس قسم التسويق 

 ahmad.waked@yu.edu.jo د. أحمد الواكد  رئيس قسم المال واأل مال

 hajimmft@yu.edu.jo هاجم محافظه  رئيس قسم الديوان 
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ــة ــة التكنولوجيــ ــاوي للهندســ ــة الحجــ  كليــ
 

 

 عــدد العامليــــ  في الكليــــــة

 121 أعضاا هيتة التدريس 

 0 مساعدو التدريس أو البحث 

 80 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 البريد اإللكتروني  السم  الكليــــــة إدارة 

 ashamali@yu.edu.jo أحمد الشمالي أ.د.   ميد الكلية

 ayman.j@yu.edu.jo أيمن جراداتد.  نائب العميد 

 amin.alqudah@yu.edu.jo د. أمين القضاة   نائب العميد 

 matalkah@yu.edu.jo فارس مطالقة د.  مسا د العميد لشؤون ال تماد و مان الجودة  

 a.radaideh@yu.edu.jo أشرف ردايدة د.  رئيس قسم هندسة القوى الكهربائية

 alissay@yu.edu.jo د. يزن العيسى رئيس قسم هندسة الحاسوب 

 zaid.bataineh@yu.edu.jo زيد البطاينة د.  لكترونيات رئيس قسم هندسة اإل

 sharief@yu.edu.jo شريف عبدالرزاق د.  رئيس قسم هندسة التصالت

 iabuqasmieh@yu.edu.jo عصام أبو قاسمية د.  الحيوية الطبيةالنظم والمعلوماتية رئيس قسم هندسة 

 mtaamneh@yu.edu.jo مظهر طعامنة د.  رئيس قسم الهندسة المدنية

 zaid.d@yu.edu.jo د. زيد الديك  ة العماررئيس قسم 

 ghazi.magableh@yu.edu.jo نازي مقابلةد.  رئيس قسم الهندسة الصنا ية 

 mahmoud.m@yu.edu.jo د. محمود مستريحي  مركز الريادة والبتكار 

 kamalhay@yu.edu.jo كمال نرايبة رئيس قسم التدريب 

   رئيس قسم الديوان 
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ــة  ــةكليـــــــــــــــــــــــــ  التربيـــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 عــدد العامليــــ  في الكليــــــة

 110 أعضاا هيتة التدريس 

 0 مساعدو التدريس أو البحث 

 18 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الكليــــــة 

 Nawaf.Shatnawi@yu.edu.jo أ.د. نواف الشطناوي  ميد الكلية

 Jubran30@yu.edu.jo علي صالح  أ.د.   نائب العميد 

 alomariwh@yu.edu.jo د. وصال العمري  لشؤون الطلبة  مسا د العميد

 makhzoomy@yu.edu.jo د. عالء المخزومي لشؤون  بط الجودة  مسا د العميد

 AbuGhazal@yu.edu.jo د. معاوية أبو نزال  أ. رئيس قسم  لم النفس اإلرشادي والتربوي 

 rathwan@yu.edu.jo د. أحمد رضوان  التربية وأصول اإلدارة قسم رئيس

 Imad.Sadi@yu.edu.jo د. عماد السعدي   التدريسوطر  رئيس قسم المناهج 

 hadi.tawalbeh@yu.edu.jo د. هادي طوالبة  برنامج التربية العملية مشرف 

 sawsana@yu.edu.jo  سوسن الزعبي   رئيس قسم الديوان 
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 كليــــة الشــــريعة والدراســــات اإلســــالمية

 

 
 

 عــدد العامليــــ  في الكليــــــة

 87 أعضاا هيتة التدريس 

 1 مساعدو التدريس أو البحث 

 19 الموظفون اإلداريون والفنيون 
 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الكليــــــة 

 fakeer@yu.edu.jo أسامه الربابعه أ.د.   ميد الكلية

 Shatnawi@yu.edu.jo يحيى شطناوي  نائب العميد 

 amer.y@yu.edu.jo د. عامر العتوم  لشؤون الطلبة مسا د العميد 

لشؤون المسجد وخدمة  مسا د العميد 
 المجتم   

 nsharyri@yu.edu.jo د. نذير الشرايري 

 asma.bniyonis@yu.edu.jo د. أسماء بني يونس   لشؤون  بط الجودة  مسا د العميد

 maysaa.m@yu.edu.jo د. ميساء ملحم رئيس قسم اإلقتصاد والمصارف اإلسالمية 

 abdelmohdi.ajlouni@yu.edu.jo د. عبدالمهدي العجلوني رئيس قسم الفقه وأصوله 

 ibrahim.k@yu.edu.jo الخالدي د. إبراهيم  رئيس قسم الدراسات اإلسالمية 

 khalida@yu.edu.jo خالد الشرمان د.  رئيس قسم أصول الدين 

 abdulrazak@yu.edu.jo د. عبدالرزاق رجب  مشرف برنامج القرآن الكريم

كرسي الشيخ صالب  بدم كامل لإلقتصاد  
 اإلسالمي 

 amousa@yu.edu.jo أ.د. عبدالناصر أبو البصل 

للدراسات اإلسالمية والبحل كرسي باهانج 
 العلمي

  

  khalidmyy@yu.edu.jo خالد الجيوسي  رئيس قسم الديوان 
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ــية ــة الريا ـــــــــــ  كليـــــــــــــة التربيـــــــــــ

 

 

 

 عــدد العامليــــ  في الكليــــــة

 48 أعضاا هيتة التدريس 

 1 مساعدو التدريس أو البحث 

 19 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  الكليــــــة إدارة 

 Shamrokh@yu.edu.jo نبيل شمروخأ.د.   ميد الكلية

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

 samir.qasim@yu.edu.jo د. سمير قاسم   للشؤون الطالبية مسا د العميد

  nehad@yu.edu.jo د. نهاد مخادمة لشؤون  بط الجودة  مسا د العميد

 ahmad.okor@yu.edu.jo أحمد عكورد. أ. رئيس قسم التربية البدنية 

 ahmed.bataineh@yu.edu.jo أحمد بطاينةد. أ. رئيس قسم  لوم الريا ة 

  firasmay@yu.edu.jo فراس الهياجنه   رئيس قسم الديوان 
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 القــــــــــــــــــــــــــانونكليــــــــــــــــــــــــــة 

 

 

 

 الكليــــــةعــدد العامليــــ  في 

 31 أعضاا هيتة التدريس 

 0 مساعدو التدريس أو البحث 

 8 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الكليــــــة 

 dr_daradkehlafi@yu.edu.jo أ.د. الفي درادكة   ميد الكلية

 naieem.m@yu.edu.jo نعيم العتومد.  نائب العميد 

 adnan.alomar@yu.edu.jo عدنان العمر د.  لشؤون الطلبة  مسا د العميد

 nisrein.udwan@yu.edu.jo نسرين عدوان  د. رئيس قسم القانون العام 

 Mahakhasawneh@yu.edu.jo د. مها خصاونة رئيس قسم القانون الخاص 

 rahimasfa@yu.edu.jo رهيما محافظه رئيس قسم الديوان 
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ــة الفنــــــــــــــون الجميلــــــــــــــة  كليــــــــــــ

 

 

 

 عــدد العامليــــ  في الكليــــــة

 48 أعضاا هيتة التدريس 

 3 مساعدو التدريس أو البحث 

 19 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الكليــــــة 

 Rashdan@yu.edu.jo وائل الرشدان  أ.د.   ميد الكلية

 wael_h@yu.edu.jo د. وائل حداد  نائب العميد 

 nedal.o@yu.edu.jo  نضال عبيداتد.  رئيس قسم الموسيقا 

 shukran@yu.edu.jo ران ـد. قاسم الشق التشيكلية رئيس قسم الفنون 

 radaideh@yu.edu.jo د. بسام الردايدة  رئيس قسم التصميم 

 bilal.diabat@yu.edu.jo  ذياباتال بالل د.  رئيس قسم الدراما 

 muhammadigh@yu.edu.jo ه محمد أبو نزل رئيس قسم الديوان 
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 كلية تكنولوجيا المعلومات و لـوم الحاسـوب
 

 

 

 عــدد العامليــــ  في الكليــــــة

 57 أعضاا هيتة التدريس 

 0 مساعدو التدريس أو البحث 

 35 والفنيون الموظفون اإلداريون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الكليــــــة 

 samers@yu.edu.jo ه سامر سمارأ.د.   ميد الكلية

 raoofbsoul@yu.edu.jo د. عبدالرؤوف البصول   نائب العميد 

   لشؤون  بط الجودة  مسا د العميد

 ahmad.klaib@yu.edu.jo د. أحمد كليب العميد مسا د

 moyawiah.s@yu.edu.jo د. معاويه الشناق رئيس قسم  لوم الحاسوب 

 rmalkawi@yu.edu.jo رامي ملكاوي د.  نظم المعلومات  رئيس قسم 

 belalabuata@yu.edu.jo بالل أبو عطا د.  BITتكنولوجيا معلومات األ مال رئيس قسم 

 hasanain@yu.edu.jo ةحسن عبابن رئيس قسم الديوان 
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 كليـــــــــــة اآلثـــــــــــار والنثربولوجيـــــــــــا

 

 

 

 عــدد العامليــــ  في الكليــــــة

 37 أعضاا هيتة التدريس 

 0 مساعدو التدريس أو البحث 

 29 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الكليــــــة 

 hani@yu.edu.jo أ.د. هاني هياجنه   ميد الكلية

 ahmad.shorman@yu.edu.jo د. أحمد الشرمان   نائب العميد 

 hani@yu.edu.jo أ.د. هاني هياجنة  رئيس قسم النقو  

 m.tarboush@yu.edu.jo د. ماهر طربوش رئيس قسم اآلثار 

 aabudalou@yu.edu.jo د. أحمد أبو دلو   رئيس قسم األنثربولوجيا 

 skhasswneh@yu.edu.jo   سحر الخصاونةد.  المصادر التراثية وإدارتهارئيس قسم صيانة 

 maenomoush@yu.edu.jo د. معن العموش  رئيس قسم المساقات الخدمية اإلنسانية

 Sababha@yu.edu.jo د. حسين الصبابحة  أمين  ام متحف الترال األردني  

 ihsantin@yu.edu.jo ة إحسان عبابن رئيس قسم الديوان 
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 كليـــــــــــــــــــــــــــة اإل ـــــــــــــــــــــــــــالم
 

 

 

 عــدد العامليــــ  في الكليــــــة

 20 أعضاا هيتة التدريس 

 8 مساعدو التدريس أو البحث 

 17 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الكليــــــة 

 Khalaf.tahat@yu.edu.jo د. خلف طاهات    ميد الكلية  .أ. 

 azzama@yu.edu.jo   عزام عنانزةد.  نائب العميد 

   مسا د العميد لشؤون  بط الجودة 

 Khalaf.tahat@yu.edu.jo طاهات   خلفد.  والتلفزيون  اإلذا ة قسم رئيس

   رئيس قسم الصحافة

 khalaf.alhammad@yu.edu.jo خلف الحّماد د.  رئيس قسم العالقات العامة واإل الن

 zuhair.t@yu.edu.jo د. زهير طاهات  FM اليرمو  مدير إذا ة

  manalibi@yu.edu.jo منال ربابعه   رئيس قسم الديوان 
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 كليــــــــــــة الســــــــــــياحة والفنــــــــــــاد 

 

 

 

 عــدد العامليــــ  في الكليــــــة

 14 أعضاا هيتة التدريس 

 - مساعدو التدريس أو البحث 

 8 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الكليــــــة 

 mshunnaq@yu.edu.jo أ.د. محمد شناق  ميد الكلية

 ahmad.makhdmeh@yu.edu.jo مخادمة الأحمد د.  نائب العميد 

 areejo@yu.edu.jo د. أريج العودات   لشؤون  بط الجودة  مسا د العميد

 saed@yu.edu.jo د. سعد السعد   رئيس قسم السياحة والسفر 

 hakamss@yu.edu.jo  حكم شطناويد.  رئيس قسم اإلدارة الفندقية

  ahmadhma@yu.edu.jo عماويالأحمد  رئيس قسم الديوان 
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ــب ــة الطــــــــــــــــــــــــــ  كليــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 عــدد العامليــــ  في الكليــــــة

 65 التدريس أعضاا هيتة 

 1 مساعدو التدريس أو البحث 

 16 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الكليــــــة 

 wshihadeh@yu.edu.jo وسام شحاده. أ.د  ميد الكلية

 zain.a@yu.edu.jo أ.د. زين العابدين عبدهللا  نائب العميد 

السريري والعلوم  التدريب لشؤون  مسا د العميد

  الطبية السريرية

 mzubi@yu.edu.jo   محمد الزعبيد. 

لشؤون ال تماد و مان الجودة   مسا د العميد

 والعلوم الطبية األساسية

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

 yasser.rashdan@yu.edu.jo د. ياسر رشدان  رئيس قسم العلوم الطبية السريرية

 waleed.momani@yu.edu.jo د. وليد المومني رئيس قسم العلوم الطبية األساسية

 shadi.albasheer@yu.edu.jo شادي البشير د. رئيس قسم الديوان 
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ــة  ــيدلةكليــــــــــــــــــــــــ   الصــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 

 عــدد العامليــــ  في الكليــــــة

 26 أعضاا هيتة التدريس 

 2 التدريس أو البحث مساعدو 

 19 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الكليــــــة 

 mervat.alsous@yu.edu.jo الصوص  ميرفتد.   ميد الكلية

 Osama.Yousef@yu.edu.jo د. أسامة أبو الرب للشؤون األكاديمية  نائب العميد

 alaaj@yu.edu.jo د. عالء الجبالي  للشؤون اإلدارية نائب العميد

 g.altaani@yu.edu.jo د. نيث الطعاني    بط الجودة ال تماد ولشؤون  مسا د العميد

 haneen.amawi@yu.edu.jo د. حنين عماوي   الطلبة  لشؤون مسا د العميد

 m.obeid@yu.edu.jo د. محمد عبيد ات والتقنية الصيدلنيةرئيس قسم الصيدلني 

 nusair@yu.edu.jo د. محمد نصير  رئيس قسم الممارسة الصيدلنية

  yazan.a@yu.edu.jo   يزن عكامد.  الكيميا  الطبية وكيميا  العقاقير رئيس قسم 

 amerahai@yu.edu.jo أميرة حواري رئيس قسم الديوان 
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ــا ــات العليـ   مـــادة البحـــل العلمـــي والدراسـ

 

 

 

 العمادة  ــدد العامليــــن في 

 30 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  العمادة إدارة 

 qasem@yu.edu.jo قاسم الحموري أ.د.  العميد 

 alkhateebf@yu.edu.jo فيصل الخطيبأ.د.  نائب العميد 

 dimabals@yu.edu.jo التلص اديم مسا د العميد

 manarmaw@yu.edu.jo منار ملكاوي  رئيس قسم النشر  

 bothaina@yu.edu.jo بثينا العتوم  رئيس قسم الدراسات العليا 

  mahmudmuq@yu.edu.jo   محمود السوقي رئيس قسم البحل العلمي 

  muhammadkmo@yu.edu.j   محمد شموط  رئيس قسم الديوان 
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 الطلبــــــــــــــة مــــــــــــــادة شــــــــــــــؤون 

 

 

 

 العمادة  ــدد العامليــــن في 

 73 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 البريد اإللكتروني  السم  العمادة إدارة 

 amalnas@yu.edu.jo أمل نصيرأ.د.  العميد 

 alaonh.m@yu.edu.jo د. محمد العالونة نائب العميد 

 umarm@yu.edu.jo عمر هالل بني مرعي  مدير دائرة الخدمات الطالبية

 khalilmuf@yu.edu.jo خليل الكوفحي  مدير دائرة النشاط الثقافي والفني

 marwanaou@yu.edu.jo مروان طيفور  الطالبية الر ايةمدير دائرة 

 hasanmma@yu.edu.jo حسن العمري  مدير دائرة النشاط الريا ي 

   مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين 

  muhannadand@yu.edu.jo مهند هنانده  مدير دائرة الخدمات الطالبيةمسا د 

  esam_bataineh@yu.edu.jo عصام البطاينة مسا د مدير دائرة النشاط الثقافي والفني

  ahmadsd@yu.edu.jo أحمد زايد   مسا د مدير دائرة النشاط الثقافي والفني

  aymanati@yu.edu.jo يمن السليتيأ والفنيمسا د مدير دائرة النشاط الثقافي 

  mervatsml@yu.edu.jo لة مميرفت حتا مسا د مدير دائرة النشاط الريا ي



86 
 

 البريد اإللكتروني  السم  العمادة إدارة 

  khalilhaw@yu.edu.jo خليل النعواشي الر اية الطالبيةمسا د مدير دائرة 

 imadm@yu.edu.jo عمادالدين الوادي  رئيس قسم التأمين  

  muhammadaaw@yu.edu.jo محمدزكي ملكاوي   والمسا داترئيس قسم القروض 

  ahmad.h@yu.edu.jo أحمد حوراني رئيس قسم النشاط الثقافي واإل المي 

 wailmaw@yu.edu.jo وائل ملكاوي رئيس قسم أحوال الطلبة 

  yazan_AAK@yu.edu.jo يزن ملكاوي  رئيس قسم الهيئات الطالبية 

  sufyanmt@yu.edu.jo سفيان هيالت  وأرشفة األنشطة الطالبيةرئيس قسم تصوير 

  nasrkna@yu.edu.jo نصر شطناوي رئيس قسم النشاط الفني 

  Mahmoud_hAY@yu.edu.jo محمود يعقوب  رئيس قسم التدريب الريا ي 

 khalidmar@yu.edu.jo خالد الدرايسة  رئيس قسم التنظيم الريا ي 

  hassan.s@yu.edu.jo حسن سميرات ةالمعسكرات والجوالرئيس قسم 

 ayhamkal@yu.edu.jo و الشعرأبأيهم  رئيس قسم ر اية الطلبة الوافدين 

 hasan@yu.edu.jo حسن صباريني رئيس قسم اإلرشاد 

 samiaub@yu.edu.jo سامي الذيابات المعوقينرئيس قسم ر اية الطلبة 

  buthianaaar@yu.edu.jo نرايبة  هبثين الطالبات إسكان رئيس قسم 

  muntasirmif@yu.edu.jo منتصر الرفاعي  رئيس قسم/

   رئيس قسم الديوان 

  odai.karasneh@yu.edu.jo عدي كراسنة  رئيس فرع/  

 
  



87 
 

ــة ــز اإلداريــــــــــــــ ــيم اإلداري للمراكــــــــــــــ  التنظــــــــــــــ

 

 مركــــــــــــــــــــــــــز اللوــــــــــــــــــــــــــات

 

 

 المركو عــدد العامليــــ  في 

 21 أعضاا هيتة التدريس 

 - مساعدو التدريس أو البحث 

 6 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة المركز

 drsakash@yu.edu.jo د. صياح العكش المركزمدير 

 ahmad_d@yu.edu.jo   أبو دلود. أحمد  المدير  نائب

   لشؤون برنامج اللوة العربية للناطقين بويرها  مسا د المدير

 samirani@yu.edu.jo سمير المومني  رئيس قسم الديوان 
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 مركـــــــــز الحاســـــــــب والمعلومـــــــــات
 

 

 المركز ــدد العامليــــن في 

 48 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

اإللكتروني البريد  السم  إدارة المركز  

 imatalka@yu.edu.jo م. اسحق مطالقة  مركزمدير 

رئــيس قســم أنظمــة الحاســوب والشــبكات مســا د المــدير/ 

 والصيانة
 nturani@yu.edu.jo نجدت ترعاني

 mhammouri@yu.edu.jo محمد حموري  رئيس قسم األنظمة األكاديميةمسا د المدير/ 

 rbataineh@yu.edu.jo رئيفة بطاينة مسا د المدير 

 k.karasneh@yu.edu.jo خليل كراسنة رئيس قسم خدمات الويب واألرشفة

 manals@yu.edu.jo منال سكرية الصحي والتأمين المالية األنظمة قسم رئيس

  rafat@yu.edu.jo رأفت جمحاوي رئيس قسم إدارة أنظمة المعلومات

 wafa@yu.edu.jo ملكاويوفاء  رئيس قسم أنظمة الموارد البشرية

 taghreed@yu.edu.jo تغريد بطاينة  رئيس قسم أنظمة اللوازم والخدمات والصيانة

 sanaa@yu.edu.jo بو خيط أسناء  رئيس قسم الديوان 

 abufara@yu.edu.jo فادي حميد رئيس فرع النترنت والشبكات 

 khalidj@yu.edu.jo خالد جرادات نظمة الحاسوب أرئيس فرع 

 mohaidat@yu.edu.jo محمد مهيد رئيس فرع صيانة الحاسوب 
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ــات الآ ــز دراس ــرة القســريةمرك ــازحين والهج ــين والن  جئ

 

 

 

 المركز ــدد العامليــــن في 

 4 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة المركز

 anas.alsobeh@yu.edu.jo أنس الصبح د.  مركزمدير ال

 alaa.alqudah@yu.edu.jo د. عالء القضاة   نائب المدير  

 ahlamdt@yu.edu.jo أحالم عودات  المديرمسا د 

   رئيس قسم الدراسات والبحول 

   رئيس قسم شؤون اإل الم والمنظمات

   الديوان رئيس قسم 
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ــز  ــاد مركــــــــــ ــمانال تمــــــــــ ــودة و ــــــــــ  الجــــــــــ

 

 

 

 المركز ــدد العامليــــن في 

 6 الموظفون اإلداريون والفنيون 

  

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة المركز

 Khataibeh@yu.edu.jo عبدهللا خطايبةأ.د.   مركزمدير ال

 balasmeh@yu.edu.jo إبراهيم بالسمة مسا د المدير

 m_alrefai@yu.edu.jo محمد الرفاعي د. أ. التدريب والتطوير رئيس قسم 

 r.alshorman@yu.edu.jo الشرمان   رأفت. د الجودة   قسم رئيس 

 m.zeitoun@yu.edu.jo د. محمد زيتون ال تمادرئيس قسم 

 khaledam@yu.edu.jo بو ملوح أخالد  الديوان رئيس قسم 
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ــا للدراســات األردنيــة وخدمــة المجتمــ   مركــز الملكــة راني
 

 

 المركز ــدد العامليــــن في 

 14 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة المركز

  yazan.shboul@yu.edu.jo يزن الشبولد.  المركزمدير 

 msaad@yu.edu.jo محمـد السعـود نائب المدير 

 mashour.z@yu.edu.jo مشهور الزعبي نائب المدير 

   مسا د المدير

 etedalb@yu.edu.jo اعتدال بني عيسى  رئيس قسم الستشارات والتدريب

   رئيس قسم الدراسات األردنية

 rimayum@yu.edu.jo ريما المومني  رئيس قسم الديوان 

 ikhlassag@yu.edu.jo خالص الصغيرإ رئيس فرع الندوات والمؤتمرات 

 fatimah@yu.edu.jo فاطمة عليان  رئيس فرع البرامج 

   رئيس فرع الستشارات

   رئيس فرع الترويج 
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  مركــــز األميــــرة بســــمة لدراســــات المــــرأة األردنيــــة
 
 

 

 

 المركز ــدد العامليــــن في 

 4 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم   إدارة المركز

 amena@yu.edu.jo د. آمنة خصاونه  المركزمدير 

 ruba.akash@yu.edu.jo د. ربى العكش نائب المدير 

  emad143@yu.edu.jo عماد الدين طوالبة  نائب المدير 

   مسا د المدير

   التواصل م  المجتم رئيس قسم 

   التدريب والتوجيه رئيس قسم 

   البحول والدراسات رئيس قسم 

   البيانات والمعلومات رئيس قسم 

   الديوان رئيس قسم 
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ــز ــتعلّ  مركـ ــي مالـ ــادر اإللكترونـ ــيم ومصـ ــة التعلـ  المفتوحـ
 
 

 

 

 المركز ــدد العامليــــن في 

 6 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم   إدارة المركز

 samers@yu.edu.jo سماره أ.د. سامر  المركزمدير 

   نائب المدير 

   مسا د المدير

 wesam@yu.edu.jo وسام أبو هيفا  المحوسبةرئيس قسم المتحانات 

 azeiot@yu.edu.jo حمد الزيوت أ الخدمات اإللكترونية رئيس قسم 

   البرامج األكاديمية رئيس قسم 

   الديوان رئيس قسم 
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ــدمات  ــز للخــــــــ ــز التّميــــــــ ــةمركــــــــ   المكتبيــــــــ
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 ي ـــــق الداخلـــــــوالتدقية ــــــــــالرقابدة ـــــــــــــوح

 

 

 

 الوحدة  ــدد العامليــــن في 

 10 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الدائـــرة

  mahmudaal@yu.edu.jo محمود عبدالعال الوحدة مدير 

 wailays@yu.edu.jo طبيشات وائل  مسا د المدير

 amjadmus@yu.edu.jo أمجد الروسان  رئيس قسم الديوان 
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ــب  ــةمكتــــــ ــؤون القانونيــــــ  الشــــــ
 

 

 

 الدائرة  ــدد العامليــــن في 

 7 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الدائـــرة

 dr_daradkehlafi@yu.edu.jo أ.د. الفي درادكة  المكتبمدير 

   الخدمات القانونية رئيس قسم 

 hussen_I@yu.edu.jo حسين اإلبراهيم رئيس قسم الديوان 

 

mailto:hussen_I@yu.edu.jo
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ــدوائرالتنظــــــــــــــــــيم اإلداري  ــة للــــــــــــــــ  اإلداريــــــــــــــــ

 

 رئاســــــــــــة الجامعــــــــــــة دائــــــــــــرة
 

 

 

 الدائرة  ــدد العامليــــن في 

 31 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الدائـــرة

 mashhuradn@yu.edu.jo مشهور الحمادنة مدير الدائرة 

  abdhn@yu.edu.jo عبد هللا عالن   مسا د المدير

 marcelle@yu.edu.jo مرسيل أيوب  الخارجية رئيس قسم العالقات الثقافية 

 hanannd@yu.edu.jo بو عبيدأحنان  رئيس قسم امانة سر الترقيات العلمية

 m-momani@yu.edu.jo منى المومني   )مكتب الرتباط(  رئيس قسم اإلرتباط

 rimayse@yu.edu.jo ريما الحسينات  رئيس قسم الديوان 

  alaar@yu.edu.jo ء الرفاعي  آال فرع البريد الوارد 

 jehanjl@yu.edu.jo جهان خوري فرع الصادر والمراسالت

 izzr@yu.edu.jo عزالدين الربايعه  فرع نقل وتوزي  البريد 

   فرع السكرتاريا والمتابعة

 

mailto:hanannd@yu.edu.jo
mailto:m-momani@yu.edu.jo
mailto:rimayse@yu.edu.jo
mailto:jehanjl@yu.edu.jo
mailto:izzr@yu.edu.jo
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ــيط ــة والتخطـــــــــ ــرة التنميـــــــــ  دائـــــــــ
 

 

 

 

 الدائرة  ــدد العامليــــن في 

 8 اإلداريون والفنيون الموظفون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الدائـــرة

 anwar2007@yu.edu.jo أنور السعد مدير الدائرة 

 umarsta@yu.edu.jo عمر بشتاوي  مسا د المدير

 ibrahim.shboul@yu.edu.jo إبراهيم الشبول  مسا د المدير

   رئيس قسم الدراسات والمعلومات

   رئيس قسم التطوير اإلداري

 nasirhay@yu.edu.jo ناصر ارشيدات رئيس قسم الديوان 

 

  

mailto:anwar2007@yu.edu.jo
mailto:umarsta@yu.edu.jo
mailto:nasirhay@yu.edu.jo
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 دائـــــــــــرة القبـــــــــــول والتســـــــــــجيل
 

 

 الدائرة  ــدد العامليــــن في 

 44 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الدائـــرة

  khalidaar@yu.edu.jo خالد الحراحشة  مدير الدائرة

  khalidjin@yu.edu.jo خالد عبابنه  مسا د المدير

 hazzasum@yu.edu.jo المومنيهزال  العليا الدراسات  تسجيل قسم رئيس /مسا د المدير

 majidahgat@yu.edu.jo ماجده البطاينة الديوان قسم رئيس /مسا د المدير

 khalidmyi@yu.edu.jo خالد هزايمة  مسا د المدير

 k.hamouri@yu.edu.jo خالد الحموري   رئيس قسم الجدول الدراسي والمتحانات /مسا د المدير

 اآلثـــار، اإل ـــالم، اآلداب كليـــات:رئـــيس قســـم تســـجيل 

 واألنثربولوجيا، السياحة والفناد 
 muhammadsfz@yu.edu.jo محمد المحافظة 

ــجيل  ــم تس ــيس قس ــات: رئ ــومكلي ــة العل ــاوي للهندس ، الحج

 و لوم الحاسوب تكنولوجيا المعلوماتالتكنولوجية،  
 khalidmyi@yu.edu.jo هزايمة خالد 

 ghazimda@yu.edu.jo نازي جرادات  رئيس قسم القبول

  nidalael@yu.edu.jo نضال السيالوي  والوثائق  البيانات  تدقيق قسم رئيس

  ramiaha@yu.edu.jo رامي الخطيب  والمعلومات  الوثائق قسم رئيس

  tariqmal@yu.edu.jo طارق بالسمة والصيدلة والهندسة الطب  كليات  تسجيل قسم رئيس

  wafafa@yu.edu.jo وفاء فرج هللا  القانونالعلوم اإلدارية، اإلقتصاد وكليتي رئيس قسم تسجيل  

رئيس قسم تسجيل كليات: التربية، الفنون الجميلــة، التربيــة 

 اإلسالميةالريا ة، الشريعة والدراسات  

  ablamah@yu.edu.jo عبلى المحافظة 

mailto:khalidmyi@yu.edu.jo
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ــة ــدائرة الماليــــــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــــ
 

 

 الدائرة  ــدد العامليــــن في 

 51 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الدائـــرة

 umarmfa@yu.edu.jo عمر محافظة  مدير الدائرة 

 samiyahas@yu.edu.jo ساميه عويس  مسا د المدير

 husaynmum@yu.edu.jo حسين المومني  مسا د المدير

  mohammad.ys@yu.edu.jo محمد فايز يوسف  الواردات رئيس قسم 

  khalidmda@yu.edu.jo خالد مساعده  رئيس قسم الموجودات وحساب التكاليف 

 sarhanmad@yu.edu.jo سرحان مقدادي  موازنة والحسابات العامة لرئيس قسم ا

  abdfyn@yu.edu.jo عبدالرزاق البطاينة رئيس قسم التدقيق 

 Ahmad_MMK@yu.edu.jo د. أحمد خويله  رئيس قسم الصناديق الخاصة

  safwanmah@yu.edu.jo صفوان طلفاح   رئيس قسم النفقات 

   رئيس قسم الرواتب  

 ghaziaif@yu.edu.jo نازي الرفاعي  رئيس قسم الديوان 

 maen.q@yu.edu.jo معن الصغير رئيس فرع صناديق العاملين 

 maen.q@yu.edu.jo معن الصغير الخاصة صناديق الرئيس فرع 

 jabirmna@yu.edu.jo جابر أبو ناصر رئيس فرع محاسبة المقاصف 

   الطلبة  صناديق فرع رئيس

   الواردات  فرع رئيس

mailto:umarmfa@yu.edu.jo
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 دائــــــــــــرة المــــــــــــوارد البشــــــــــــرية
 

 

 الدائرة  ــدد العامليــــن في 

 42 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الدائـــرة

 khalilhed@yu.edu.jo خليل ارشيدات  مدير الدائرة 

 hanimal@yu.edu.jo هاني عبدالقادر  مسا د المدير

 ikhlifabi@yu.edu.jo إخليف ربابعه مسا د المدير

 safamne@yu.edu.jo صفاء عالونه مسا د المدير 

 muhammadmab@yu.edu.jo محمد الربايعة التدريسرئيس قسم شؤون هيئة 

 rasha_hah@yu.edu.jo رشا الحجازي   رئيس قسم البعثات والتدريب 

  abdawi@yu.edu.jo عبدالباسط جيباوي رئيس قسم اإلسكان

 Eman_mTA@yu.edu.jo إيمان الرفاعي   رئيس قسم شؤون الموظفين والمستخدمين

 muhammadmne@yu.edu.jo محمد عالونة  رئيس قسم التسهيالت والسفر 

 saltimif@yu.edu.jo سلطي الرفاعي  رئيس قسم التأمينات 

 taghrid@yu.edu.jo تغريد جبعيتي    رئيس قسم الديوان 

  raad@yu.edu.jo رعد الحموري رئيس فرع الشتراكات وادخال المعلومات

 Mohammad_TMB@yu.edu.jo محمد بشاتوه  رئيس فرع المطالبات 

  Ahmad_KMN@yu.edu.jo حمد نظامي أ رئيس فرع التدقيق 
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 دائــــــرة العالقــــــات العامــــــة واإل ــــــالم

 

 

 

 الدائرة  ــدد العامليــــن في 

 29 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الدائـــرة

 mibbeni@yu.edu.jo مخلص العبيني  مدير الدائرة 

 umarisi@yu.edu.jo عمر العاصي  مسا د المدير

 ahmadnma@yu.edu.jo أحمد العمري رئيس قسم الستقبال واألنشطة الجامعيةمسا د المدير/ 

   رئيس قسم التصميم 

   رئيس قسم المطبعة

   رئيس قسم اإل الم

   رئيس قسم شؤون الخريجين 

  fayizha@yu.edu.jo فايز بني عواد   رئيس قسم الديوان 

 Moh_Hammouri@yu.edu.jo محمد الحموري رئيس فرع ال الن والتوثيق 

 haniana@yu.edu.jo هاني شطناوي  رئيس فرع التصوير والتوثيق الفوتوغرافي 

 odehm@yu.edu.jo عودة طعاني رئيس فرع ال يافة 

 mohammad.no@yu.edu.jo شرايريمحمد نور  رئيس فرع البرامج الدولية 

 

mailto:mibbeni@yu.edu.jo
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 مكتبــــــــة الحســــــــين بــــــــن طـــــــــالل
 

 

 

 الدائرة  ــدد العامليــــن في 

 57 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الدائـــرة

 ghul@yu.edu.jo د. عمر الغول مدير الدائرة 

 emad@yu.edu.jo يامينالشيخ عماد  مسا د المدير

 salihmmn@yu.edu.jo صالح عثامنة مسا د المدير

  najwas@yu.edu.jo نجو  سويدان  مسا د المدير

  suzansyi@yu.edu.jo سوزان ردايدة   الستقبال وخدمات المكتبة رئيس قسم 

 hamadiar@yu.edu.jo حمد السرحان  التجليد والترميم والنسخرئيس قسم 

  sami@yu.edu.jo ةيدربسامي أبو  نظمة المكتبات الد م الفني ألرئيس قسم 

 asmahhay@yu.edu.jo اسمى بشايرة  قوا د البيانات  رئيس قسم

  abdahu@yu.edu.jo عبدالكريم الشبول  العربية رئيس قسم المكتبة الرقمية

  rifatkn@yu.edu.jo رفعت كنعان   رئيس قسم الدوريات 

  shuter@yu.edu.jo خالد عقله  رئيس قسم اإل ارة  

  yusufmda@yu.edu.jo يوسف عبيدات  الفهرسة والتصنيف والتكشيفرئيس قسم 

  ateflaw@yu.edu.jo عاطف خصاونة  الخاصة  رئيس قسم المراج  والمجمو ات

  jamalih@yu.edu.jo جمال فوده العامة  رئيس قسم المجمو ات

  raidkha@yu.edu.jo رائد الغرايبة  وتنمية المجمو ات التزويدرئيس قسم 

 rimamwi@yu.edu.jo ريما سهاونة رئيس قسم الديوان 

mailto:ghul@yu.edu.jo
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ــية ــدائرة الهندســــــــــــــــــــ  الــــــــــــــــــــ
 

 

 

 الدائرة  ــدد العامليــــن في 

 11 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  الدائـــرةإدارة 

 naimmaw@yu.edu.jo نعيم خصاونة  مدير الدائرة 

   مسا د المدير

  khalidjqi@yu.edu.jo ازريقي خالد  والعقاراترئيس قسم التوثيق 

   رئيس قسم التصميم والدراسات 

   رئيس قسم التنفيذ 

 manarqyi@yu.edu.jo منار بطاينه قسم الديوان رئيس 

mailto:naimmaw@yu.edu.jo
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ــتثمار لجامعــــة اليرمــــو   صــــندو  الســ

 

 

 الدائرة  ــدد العامليــــن في 

 7 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الدائـــرة

 abdsam@yu.edu.jo عبدالباسط الحموري  مدير الدائرة 

 jehad.t@yu.edu.jo جهاد الطعاني مسا د المدير

   رئيس قسم المحاسبة

                                      رئيس قسم الديوان 

   

  

mailto:abdsam@yu.edu.jo
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 المدرســــــــــــــــــــة النموذجيــــــــــــــــــــة
 

 

 

 الدائرة  ــدد العامليــــن في 

 171 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  المدرسة إدارة 

   المدرسةمدير 

  samarada@yu.edu.jo سامر ارشيدات  مسا د المدير

 hayfamam@yu.edu.jo هيفاء الحموري مسا د المدير

  muhammadthl@yu.edu.jo محمد الشلول  مسا د المدير

 raniyaaad@yu.edu.jo رانيه حداد  رئيس قسم الديوان  
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 دائـــــــــــــرة األمـــــــــــــن الجـــــــــــــامعي
 

 

 

 الدائرة  ــدد العامليــــن في 

 22 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الدائـــرة

 Mostafa_AAA@yu.edu.jo مصطفى الشياب مدير الدائرة 

 jasiraaa@yu.edu.jo جاسر الطعاني مسا د المدير

 ahmadfay@yu.edu.jo أحمد نرايبه  رئيس قسم السالمة العامة 

   رئيس قسم األمن الجامعي 

   رئيس قسم الحرس الجامعي

  ahmadhha@yu.edu.jo أحمد الشخاترة   رئيس قسم الديوان 

mailto:jasiraaa@yu.edu.jo
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ــة ــدمات العامــــــــــ ــرة الخــــــــــ  دائــــــــــ

 

 

 الدائرة  ــدد العامليــــن في 

 239 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الدائـــرة

 alawnehk@yu.edu.jo خالد العالونة  مدير الدائرة 

 barakatafh@yu.edu.jo بركات طالفحة مسا د المدير

 mudahiryhi@yu.edu.jo مظاهر الشياب مسا د المدير

 muhammadsth@yu.edu.jo محمد العثامنة   مسا د المدير

 ahmad.abd@yu.edu.jo أحمد بني عيسى رئيس قسم التصالت

 mahmudaah@yu.edu.jo محمود الرحيمي رئيس قسم الزرا ة

 osamahama@yu.edu.jo أوسامة العمري رئيس قسم التوذية 

 walidsaw@yu.edu.jo وليد خصاونة الصحية  ةرئيس قسم تنظيف الحرم الجامعي والخدم

  abdada@yu.edu.jo عبدالكريم العودات   الجامعة ومرافق تنظيف مباني   رئيس قسم

   رئيس قسم الحركة 

 ghassanail@yu.edu.jo نسان خليل  رئيس قسم الديوان 

 muhammadf@yu.edu.jo محمد سعدي رئيس فرع النقل 

 saifmef@yu.edu.jo الدين الرفاعي سيف   داد الطعام والشرابإرئيس فرع 

 faysalmif@yu.edu.jo فيصل الرفاعي  رئيس فرع خدمة الطعام والشراب

   رئيس فرع الميكاني  
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 اللــــــــــوازمالمشــــــــــتريات ودائــــــــــرة 
 

 

 

 الدائرة  ــدد العامليــــن في 

 50 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الدائـــرة

  imatalka@yu.edu.jo اسحق مطالقة مدير الدائرة 

 samirnak@yu.edu.jo د. سمير الحكيم مسا د المدير

 izzatmhs@yu.edu.jo عزت حراحشة  مسا د المدير

 nabilman@yu.edu.jo نبيل الجنايدة  مسا د المدير

 alisrm@yu.edu.jo علي السرميني رئيس قسم المواصفات والدراسات 

 tariqj@yu.edu.jo ه طارق الجدع   لى المخزون رئيس قسم الرقابة

  gpmmr@yu.edu.jo محمد كنعان  العقود  إدارة رئيس قسم

  akazaleh@yu.edu.jo عبدالرحمن العبدالطه   اإلحالتو المشترياترئيس قسم 

 qasimsin@yu.edu.jo قاسم طعامنة رئيس قسم العهده 

  manfaa@yu.edu.jo معن طعاني   رئيس قسم المستود ات 

 waddah@yu.edu.jo عبيداتوضاح  التدقيق رئيس قسم 

 muhammadsar@yu.edu.jo محمد الجراح   رئيس قسم الديوان  

  nailsfa@yu.edu.jo نائل محافظة رئيس فرع/  
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 دائـــــرة اإلنتـــــال والصـــــيانة والتـــــدريب
 

 

 الدائرة  ــدد العامليــــن في 

 83 اإلداريون والفنيون الموظفون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الدائـــرة

  naieemkh@yu.edu.jo نعيم خصاونة  مدير الدائرة 

 muhammadaaf@yu.edu.jo محمد الخراشقة  مسا د المدير

  majidjha@yu.edu.jo مجيد الغرايبة رئيس قسم األجهزة والتحكم 

  Rafat_AAA@yu.edu.jo ر أفت الردايدة   رئيس قسم الميكاني  

 muhammadaaf@yu.edu.jo محمد الخراشقة  رئيس قسم الكهربا 

   رئيس قسم األ مال المدنية 

   رئيس قسم تشكيل المعادن 

   رئيس قسم النجارة 

 khalidmay@yu.edu.jo خالد نرايبة رئيس قسم الديوان 

  khalidir@yu.edu.jo خالد خضر  رئيس فرع التحكم والسيطرة 

  ghaziaad@yu.edu.jo نازي الوادي   رئيس فرع التكييف والتبريد 

    مال اللمنيومأرئيس فرع 

 

mailto:khalidmay@yu.edu.jo
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 العالقــــات والمشــــاري  الدوليـــــةدائــــرة 
 

 

 الدائرة  ــدد العامليــــن في 

 6 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الدائـــرة

 mof.otoom@yu.edu.jo موفق عتوم د. مدير الدائرة 

 maalzubaidi@yu.edu.jo د. محمد الزبيدي  نائب المدير  

 imanada@yu.edu.jo إيمان جرادات  مسا د المدير

 Aryaf_QMA@yu.edu.jo أرياف الروسان  رئيس قسم العالقات الدولية 

 mof.otoom@yu.edu.jo موفق عتوم د. رئيس قسم المشاري  الدولية

 mof.otoom@yu.edu.jo موفق عتوم د. رئيس قسم نقل المعرفة والتكنولوجيا  

 imanada@yu.edu.jo إيمان جرادات  رئيس قسم الديوان  
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 أمانــــة ســــر المجــــالس واللجــــاندائــــرة 
 

 

 الدائرة  ــدد العامليــــن في 

 6 الموظفون اإلداريون والفنيون 

 

 اإللكتروني  البريد السم  إدارة الدائـــرة

 ulashi@yu.edu.jo ُعال شاكر مدير الدائرة 

 salihwma@yu.edu.jo صالح العمري مسا د المدير

   اللجان رئيس قسم 

 salihwma@yu.edu.jo صالح العمري المجالس رئيس قسم 

   رئيس قسم الديوان  

 

 


