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 ـــــقدمـــةم  
 

 ناسابة الم بالمعلوماا  دالبااحيي  القارار متخاي  ت اودر التاي المعلوماا  مصاارر أحد التنظيمي الدليل

 الجامعاة نشاااا  دتانظ  تحكا  دالتاي دمجالسااا  الجامعاة إرارة دمساودليا  صاححيا  أبار  يتضم  دهو

 دتعوياو األعماا،  لتسايير ي عتماد كمانا  فيااا  اإلرارياة الوحادا  دمساودليا  مااا  يتضم  كما  ادفعالياتا

 صايليةدتف عاماة صاورة الادليل هيا يقد  حيث المنشورة  اهدافاا تحقيق بادف الجامعة دحدا  بي  التنسيق

 جوعالر عملية يااف المسودلي  على فيسال الجامعة دحدا  لمختلف دالماا  دالمسودليا  الصححيا  ع 

 طالخطاا دتطبيااق تنفيااي عمليااا  أن دحيااث المناساا   الوقاا  فااي المطلااو  اإلنجااا  دتحقيااق المعلومااا  لاااي 

ا تتطلاا  دالتطااوير  العماال دخطااط االسااتراتيجية ااا اسااتقرار   هاادافاأل لتحقيااق داإلجااراتا  للعمليااا  دتنظيم 

 الفقاار  العمااور ي عتباار دالااي  محاادر د داضاا  تنظيمااي هيكاال دجااور ماا  بااد ال كااان لااايا مناااا  المرجااوة

 سااا ي   حيااث أجلاااا  ماا  الجامعااة أنشاا   التااي داألهااداف الغايااا  تحقيااق فااي الكبياار ألثاار  دذلاا  للموسسااة 

 عااةالجام رؤيااة تحقيااق فاي العاااملي  قاادرا  مساتو  درفاا  الماااا   دتفعياال المساودليا  تو ياا  فااي التنظاي 

 .فياا المتاحة الموارر م   القصو االستفارة على ي ساعد كما درسالتاا 

ا  بنات يلدتشك العمل إجراتا  دتبسيط دتطوير األرات بمستويا  االرتقات في الجامعة لنا  داستمرار 

 جتما  الم دخدماة العلمياة  الكفااتا  إعادار فاي الفاعال ردرها ممارسة م  ديمكناا حاجاتاا  ي لبي موسسي

 بالجامعاة   العااملي باي  التنظيمياة العحقاا  يوض  دالي  يل الدل هيا بتطوير دالتخطيط التنمية رائرة قام 

 ماااا  دال األهااداف إيضااا  علااى ي ساااعد ممااا بيناااا  دالعحقااا  التنظيميااة داالرتبااااا  المسااودليا  ديحاادر

ف  ديضاا  الوظيفياة  الماااا  فاي داللااب  التاداخل إ الاة علااى ديعمال بااا   المنوااة باألعمااا، العااملي  ديعارف

 .راتاأل دمراقبة دالتقيي  المتابعة تفعيل م  ي سال دبالتالي للمسودليا   المحدرة اعددالقو األس 
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 أهداف الدليل 

 توثيق إجراتا  عمل داضحة دسالة االستخدا  للموظفي . -

 توحيد إجراتا  العمل في الجامعة.  -

 دضو  مسار العملية داجراتتاا دتحديد المختص. -

 ل الي  يحقق الكفاتة دالفاعلية. تسلسل اإلجراتا  دانسياباا بالشك -

 الحد م  االجتاارا  الشخصية دتفاد  اإلجراتا  م  موظف إلى آخر.  -

ا لوضو  اإلجراتا .  -  ساولة المتابعة داالشراف نظر 

 تنفيي مدخح  محدر  لمخرجا  مطلوبة باالعتمار على تسلسل داض  دمحدر.  -
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 جامعة اليرموك في سطور

  موق  الجامعة 

مةا،   لةد ( كة   ةا العاةةمة  90ة اليرموك في مدينة إربد في شمال المملكةة اررنييةة الشاشةمية ى لةد بعةد  تقع جامع

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

 .ىبي ثايي جامعة  رنيية ما بيا البامعار الرسمية  2م264139مدينة اربد ىفي  ماكا  ةرل ما المملكة تقدر ب  

 

 نشأتاا ددحداتاا التنظيمية

اسةتقلل   بتأسيس جامعة اليرمةوك حية  1975ةدرر ا رانة الملكية السامية بتاريخ الرابع ىالعشريا ما حزيرا،  ام 

ىطاللةة  فةي حةرم جةامعي  ا( طالل  640  ى دنب  1977-1976جامعة اليرموك الدفعة ارىلد ما الطللة في بداية العام البامعي 

 ىبد ر بكلية ىاحدة بي كلية العلوم ىاآلناب.  امؤعت   املدىن في مدينة اربد  ا تلر حينشا حرم  

سةةا  حيةة  شةةكل  ةكليةةة العلةةوم ىاآلنابة النةةواة  ىحبةةر ار 1976بةةد ر جامعةةة اليرمةةوك مسةةيرتشا التعليميةةة فةةي  ةةام 

 يبليزيةةة ااآلناب ىاالعت ةةان ىالعلةةوم ا ناريةةة  ىكايةة  نىا ةةر الل ةةة العربيةةة ىالل ةةة للبامعةةة  ىإةةم  تت  ةةار فةةي العلةةوم ى

 اىيمةةو   ار    ىعةةد شةةشدر البامعةةة منةةإل إيشةةا شا تطةةو1980ىالعلةةوم ا يسةةايية ىا جتما يةةة يةةواة كليةةة اآلناب التةةي تأسسةة   ةةام 

ا يسةايية  ىواحي: تعةدن ىتنةوا التت  ةار العلميةة   حتد  ةلل  ما  برز جامعار المملكة ما كافةة النةاىكيف   ا  كم  امضطرن  

 ىتكاملشا    دان الطالب ىالطاللار  الشيئة التدريسيّة  اللل  العلمي  كفاءة التريبيا. 

    طلةةع  ةةاممىمةةا  جةةا إتاحةةة فرةةةة الدراسةةة البامعيةةة لتريبةةي الاايويةةة العامةةة اررنييةةيا ى يةةر اررنييةةيا فقةةد تةةّ  فةةي 

 للريامج الموازي الستيعاب الطللة في جميع التت  ار المطرىحة في البامعة.إيشاء ا 1998 - 1997

طللار سوق ىعد يبل  البامعة بإإافة يطاق ىاسع ما اللرامج الدراسيّة البديدة ىالتت  ار التي تللي احتياجار ىمت

 لح كليار:العما  ىطموحار المبتمع باستمرار  حي  تّ  تطوير  دن كلير ما ارعسام اركانيمية لت 

  1981كلية االعت ان ىالعلوم ا نارية  ام. 

  1984كلية اللباىي للشندسة التكنولوجية  ام . 

  2003/2004ما  اىالإلي ت  تلويله إلد كلية اآلثار ىاريارىبولوجيا ا تلار   1984معشد اآلثار  ام . 

  1988/1989كلية التربية  ام. 

  1990كلية الشريعة ىالدراسار ا سالمية  ام. 

  1993كلية التربية الرياإية  ام. 

  1999كلية القايو،  ام. 

  2001/2002كلية الفنو، البميلة  ام. 

  2002/2003كلية تكنولوجيا المعلومار ى لوم اللاسوب  ام. 

  2008كلية ا  الم  ام. 

  2011/2012كلية السياحة ىالفنانق في العام البامعي . 

  2012/2013كلية الطب في العام البامعي. 

  2013/2014كلية ال يدلة في العام البامعي. 
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                                مةةةةا  برزبةةةةا:  ار إلةةةةد بةةةةإلا اليةةةةوم حيةةةة  تةةةةّ  اسةةةةتلدار بةةةةرامج ى عسةةةةام جديةةةةدة مةةةةؤةر  ىتسةةةةتمر اليرمةةةةوك بةةةةالتطوّ 

ت ةان المةال عسة  ةاعى(  2013إيشاء عسة  ةالشندسةة ال ةنا يّةة ىعسة  ةبندسةة العمةارةة بكليةة اللبةاىي للشندسةة التكنولوجيةة  

يدلة إلةد عسةميا الموافقة  لد ف ةا عسة  العلةوم ال ةيداليية فةي كليةة ال ة(  2016ىار مالة بكلية االعت ان ىالعلوم ا نارية  

ا مةةا الف ةةا الاةةايي مةةا العةةام البةةامعي             و اآلتةةي:  لةةد النلةة 2019/2020ىذلةةب بنةةاء   لةةد تنسةةيب مبلةةس  منةةاء البامعةةة ا تلةةار 

طللةةة راء تزىيةةد المةةا البامعةةة ى اىسةةعي   . عسةة  الكيميةةاء الطليةةة ىكيميةةاء العقةةاعير. ب. عسةة  ال ةةيدالييار ىالتقنيةةة ال ةةيداليية  

 اةتياريةة فةيتةوفير مقةررار إجلاريةة ى بالمعارف ىالمشارار ىالقدرار التي تد مش  فةي تت  ةاتش  البامعيةة المتتلفةة فقةد تة ّ 

ناب ةة بكليةةة اآلىاسةتلدار ارعسةةام ةالمسةاعار التدميةةة ا يسةاييةة ىةالمسةةاعار التدميةة العلميةة ار  التطة  الدراسةةية المقةرة مةةؤة

 اللةةرامج مةةا  ةةدن اسةةتلدار  لةةد اليرمةةوك لبامعةةة العةةالي التعلةةي  مبلةةس ىىافةة    لةةد التةةوالي اآلثةةار ىاريارىبولوجيةةاىكليةةة 

 الل ةوي  الت ةالا مشةارة  لةد تركةز جديةدة بةرامج ىثالثةة السيلرايي  ارما: اللكالوريو  لدرجة منشا يإلكر البديدة  اركانيمية

  ج الل ة العربية للناطقيا ب يربا.ىبريام  لمايية  - إيبليزية ىل ة إسلايية  - إيبليزية ل ة فريسية  - إيبليزية ل ة: ىبي

 ىالريةانة  انةالقي: منشا يإلكر يرالماجست برامج ما  دن استلدار ت ّ  كما. لش   ما فرص إيبان  لد التريبيا يسا د مما

 ىالليئةة ررلا ى لةوم اآلناب كليةة فةي الب رافيةا عسةمي بةيا مشةترك بريةامج ىبةو  البيولوجيةة -الب رافيةة  المعلومةار ىتقنية

 الماإةةية وارالسةةن ةةةالل ُطةةورر كمةةا .  ىماجسةةتير الفيزيةةاء الطليةةة  ىالشندسةةة الميكاييكيةةةاالةةةطنا ي ىالةةإلكاء  (العلةةوم بكليةةة

 تشةت  ىالتةي لتقةوي  ىا للقيةا  القابلةة التعليمية المترجار ىمع التعلي  ةط  مع للتماشي الدراسية اللرامج لبميع الدراسية التط 

 .العالمية المعايير  رفع ىف  العلمية الللور إيباز  لد عانر ىالعملية  النظرية بالمشارار يتمتع ةريج بلناء

 مةانة الللة     كمةا تضة   مةانتيا بمةاا كانيمي ة ا( عسم  64يللغ  دن ارعسام فيشا  ( ةمسة  شر كلية ى15تض  البامعة  

 ملطةة العلةوم  لميةة ىبلايةة  كةرا    ثمةايي( 8كةز   امر تسةعة( 9العلمي ىالدراسار العليا  ى مانة شؤى، الطللة  إإافة إلد  

                          (ىحةةةةةدة الرعابةةةةةة ىالتةةةةةدعي  الةةةةةداةلي  ىحةةةةةدة إناريةةةةةة ىاحةةةةةدة الللريةةةةةة فةةةةةي العقلةةةةةة باالشةةةةةتراك مةةةةةع البامعةةةةةة اررنييةةةةةة 

كمةا   لطللةة( نىا ةر فةي  مةانة شةؤى، ا4منشةا   نا ةرة إناريةة شر  سلعة( 17 ى  (مكتب الشؤى، القايوييةىاحد   ىمكتب إناري

 .رنيي  ىمتلف التاريخ الطليعي  ىمتلف المسكوكارمتلف الترار ار :ثالثة متاحفيض  

ا تعةاى، مةع مدرسة يموذجية ربناء العامليا في البامعة  ىمركز ةلي بالةندىق استامار جامعة اليرموك   ىتض   يض 

 .مية اررنييةمركز التّميز في التدمار المكتلية للبامعار الرس  مركز ارمير في ا لتكنولوجيا المعلومارى   ىزارة ال لة

( مةا العةامليا 1408مةا متتلةف الرتةب ىالتت  ةار  ى  ( مةا   ضةاء بيئةة التةدريس1102يعما في البامعة  حي  

 .ا نارييا ىالفنييا ىالمستتدميا
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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

الممالزم  ورفعهمما إلممى مجلممس الموزراء التخمماذ القممرار اسمتراتيجياتها ع، ووضممالتعلمميم العمالي فممي المملكممة تارسمم سياسمم .1

 بشأنها. 

ممما بينهمما وضمع الضمموابط الكفيلمة بالحفمماا علمى اسممتقاللية مؤسسمات التعلمميم العمالي والعمممل علمى تعزيزهمما والتنسميق في .2

فاظ ما علمى والشمفافية ضممان ا لحريتهما وحرمتهما وسممعتها وحلتحقيق أهدافها ضممن إطمارق قواممل التشماركية والمسماءلة 

 ممتلكاتها.

حقممول  وإقممرارأو خارجهمما أو إلغائهمما  داخممل المملكممةوأّي فممرول لهمما الموافقممة علممى إنشمماء مؤسسممات التعلمميم العممالي  .3

 المتغيمراتات وا للمتطلبموفق  امختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها أو إلغاؤه منالتخصص والبرامج 

 . وبما ال يتعارض مع قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها النافذ

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

 .إللكترونيةلتعليم اتشجيع مؤسسات التعليم العالي على إيجاد بيئة استثمار تعليمية ذكية وجاذبة، واتبال منظومة ا .5

 الي النافممذةوضممع السياسممة العامممة لقبممول الطلبممة فممي مؤسسممات التعلمميم العممالي، بممما يتوافممق مممع اسممتراتيجية التعلمميم العمم .6

 ومراقبة تنفيذها. 

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

 معات األردنية الرسمية وفق ا لقانون الجامعات األردنية النافذ.التنسيب بتعيين رؤساء الجا .8

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

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

 غيمر األردنيمةووالتقنمي ممع مؤسسمات التعلميم العمالي األردنيمة اتفاقيات التعاون العلممي واألكماديمي  عقد على الموافقة .11

علميم التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة أن تكون ممن مؤسسمات الت

 العالي التي تعترف بها الوزارة. 

قمة فمي ت ذات العالاإلدارية الالزمة لعمل المجلس واللجان التابعة لل والمنبثقة عنل والوحمدااصدار التعليمات المالية و .12

  الوزارة المرتبطة بعمل المجلس.

السمتكمال  اقتراح مشروعات القوانين واألنظمة المتعلقة بمؤسسمات التعلميم العمالي الرسممية، ورفعهما لمجلمس الموزراء .13

 اإلجراءات الدستورية بشأنها.

ة، يرهما السمنوية على الموازنات السنوية والحسابات المالية الختاميمة لمؤسسمات التعلميم العمالي، ومناقشمة تقارالمصادق .14

 وإصدار القرارات الالزمة بشأنها. 

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

 المختصة بالرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعات الرسمية.  الوحدة التنظيمية

 أنل. االطالل على تقرير ديوان المحاسبة السنوي الذي يخص الجامعات الرسمية واتخاذ اإلجراءات المناسبة بش .16
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ن جودتهما ماوضمعلمى تنسميب مجلمس هيئمة اعتمماد مؤسسمات التعلميم العمالي  ب. يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية بنماء 

 -ا ألحكام قانونها:ووفق 

 لغاء ترخيص تخصص أو أكثر. إ .1

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

 ا. ا أو دائم مؤقت  اإغالق غالق مؤسسة التعليم العالي إ .3

 التعليم العالي. مؤسسة المباشر على  لإلشرافتشكيل لجنة  .4
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 رة ومجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالس الجامعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليات وصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحيات إدا
 

 مجلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس األمنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليات وصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحيات 

 
 .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

تقمارير  ، ومناقشمةتحتيمةاألكاديميمة واإلداريمة والماليمة والبنيمة الجميعها بمما فيهما الجوانب  وقياداتها مناء الجامعة م أديتقي -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. س والعمداءتعيين نواب الرئي -ه

 .هاأو خارج التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات واألقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة -و

  ا.، أو وقف القبول فيهالتنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات األكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها -ز

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

ن مجلمس ممتحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفق ا لمعمايير االعتمماد وضمبط الجمودة، وذلمك بتوصمية  -ط

 العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها المجلس. 

 ،امعةالجمجلس يها من بعد الموافقة علوإقرارها الختامية وحساباتها وية للجامعة وبياناتها المالية الموازنة السن مناقشة .1 -ي

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

ت المتخممذة ى اإلجبابمات واإلجممراءااالطمالل علممى تقمارير وحممدة الرقابمة الداخليممة وديموان المحاسممبة واستفسماراتل وعلمم .2

 بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.

 السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.  -ك

مممن  والوقممف شممريطة موافقممة مجلممس المموزراء عليهمما إذا كانمم الهبممات والمممنح والوصممايا المسمماعدات والتبرعممات وقبممول  -ل

 . مصدر غير أردني

خمل ة ومثيالتهما داوغيرها من االتفاقيات بين الجامعمالعلمي والتكنولوجي والثقافي افقة على عقد اتفاقيات التعاون المو. 1 -م

 المملكة وخارجها. 

ج و فمي البمرامأ. التوصية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيالتهما داخمل المملكمة وخارجهما 2

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

 قرارها حسب األصول.الستكمال إجراءات إإلى المجلس  ورفعها مشروعات األنظمة مناقشة -ن

 لجامعة.تعابل بتنسيب من مجلس األجامعة وتحديد المالية الختامية لحسابات الخارجي لتدقيق  قانوني تعيين محاسب -س

دخل فممي صممالحيات أي جهممة مممن الجهممات تمملممق بالجامعممة يعرضممها رئمميس مجلممس األمنمماء مممما ال تتعأخممر  أي أمممور  -ل

 المعمول بها في الجامعة.والتشريعات المنصوص عليها في هذا القانون 

  وحدة الرقابة والتدقيق الداخليترتبط بل. 
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 مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليات وصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحيات مجلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس الجامعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة

 

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

 يتولى مجلس الجامعة المهام والصالحيات التالية:

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

ار قمراره لمس األمنماء إلصمدى مجلجامعمة التمي يعمدها المرئيس، ورفعهما إلملنمائيمة اإلمشماريع لدراسة الخطمة السمنوية ل -ب

 ناء.أما إذا كان  الجامعة خاصة فتعرض الدراسة على الهيئة للموافقة عليها قبل رفعها لمجلس األم بشأنها.

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

فعهما تمهيمد ا لر السمنوي وبياناتهما الماليمة والموافقمة عليهما مناقشة مشرول الموازنة السنوية للجامعة وحسمابها الختمامي -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 عليل.  -و
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 مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليات وصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحيات مجلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس العمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدا 

 

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

 يتولى مجلس العمداء المهام والصالحيات التالية:

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

 لغائها. إو وقف القبول فيها أيمية ودمجها في غيرها أو التوصية لمجلس األمناء بإنشاء البرامج والتخصصات األكاد .2

م وممنحهم تعيين أعضاء هيئة التمدريس فمي الجامعمة وتمرقيتهم وتثبيمتهم ونقلهمم ممن فئمة إلمى أخمر  وانتمدابهم وإعمارته .3

وحمدة همم ممن اإلجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي واإلجازة دون راتب وقبمول اسمتقاالتهم وإنهماء خمدماتهم ونقل

 .داخل الجامعة  خرإلى أ تنظيمية

بة ارات المناسمتقييم أعمال أعضاء هيئة التدريس وأنشطتهم األكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخماذ القمر .4

 بشأنها. 

مجممال إيفمماد أعضمماء هيئممة التممدريس والمحاضممرين المتفممرغين ومسمماعدي البحممث أو التممدريس والفنيممين العمماملين فممي ال .5

 امعة. يفاد المعمول بل في الجإلا لنظام اعلمية ودورات تدريبية وفق  اماديمي في الجامعة في بعثات ومهاألك

  راتل بشأنها.الخطط الدراسية المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها وإصدار قرا مشاريعدراسة أ.  .6

اء والخمريجين فمي الجامعمة ورفعهما إلمى مجلمس األمنم ب. وضع أسس داخلية لضبط ومراقبة نوعية ومستو  البرامج

 إلقرارها. 

ج معتممدة ضمن معايير وضوابط محمددة بنمماذ والتحصيل العلمي في الجامعةواإلداري تقييم مستو  األداء األكاديمي  .7

 . واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس األمناء

طاقمات سس  القبول وبأعمداد الطلبمة المنموي قبمولهم سمنوي ا فمي حقمول التخصصمات ضممن الالتنسيب لمجلس األمناء بأ .8

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

 منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.  .9

 إنشاء كراسي األستاذية. .10

 الجامعة.  بمقدار الرسوم التي تستوفيهااألمناء جلس التوصية لم  .11

ي تصاص أمما يعرضل الرئيس عليل وال يدخل ضمن اخ في الجامعة النظر في أي موضول يتعلق بالعمل األكاديمي .12

 حكام التشريعات النافذة. ألجهة أخر  وفق 

 مي في الجامعة. وضع التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام األنظمة ذات العالقة بالعمل األكادي .13
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 مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليات وصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحيات رئؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيس الجامعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة

 

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

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

وفق مما  وتوقيممع العقممود نيابممة عنهمماجممميعهم جهممات الرسمممية والقضممائية والهيئممات واألشممخاص تمثيممل الجامعممة أمممام ال .1

م انون التعليللصالحيات الممنوحة لل بموجب هذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة وبما ال يتعارض مع ق

  العالي والبحث العلمي.

قمرارات التعليممات والحكام هذا القانون واألنظممة وأل اواإلدارية وفق العلمية والمالية األكاديمية وإدارة شؤون الجامعة  .2

 الصادرة بمقتضى أي منها. 

لصمادرة دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلمى االنعقماد ورئاسمة اجتماعاتهمما واإلشمراف علمى توثيمق القمرارات ا .3

 عنهما ومتابعة تنفيذها. 

 لجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس األمناء. تقديم خطة العمل السنوية للجامعة إلى مجلس ا .4

لمجلممس ووتقديمممل للهيئممة فممي حممال الجامعممة الخاصممة ألخممذ الموافقممة عليممل  إعممداد مشممرول الموازنممة السممنوية للجامعممة .5

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

عمالي ت التعلميم الفي مجاالالعالمية فيل مؤشرات األداء  امعة إلى مجلس الجامعة مبين تقديم تقارير سنوية عن أداء الجا .6

دة لية المعتمآلل اوالبحث العلمي وخدمة المجتمع واألنشطة األخر ، وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الجامعة وفق 

 إلى مجلس األمناء.  الذلك على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشتل ورفعه

وإذا لقمرار، ااتخماذ مثمل همذا تسمتدعي يمر  أنهما وذلمك فمي الحماالت التمي ، فمي الجامعمة اأو جزئي م ايق الدراسة كلي متعل .7

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

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

 مناء.المعمول بها في الجامعة أو أي مهام يكلفل بها مجلس األالتشريعات أي صالحيات أخر  مخولة لل بموجب  .9

و رئيس فمرل للرئيس تفويض أي من الصالحيات المخولة إليل إلى أي من نوابل أو العمداء أو المديرين في الجامعة أ .10

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

لف رئميس يختار الرئيس أحد نوابل للقيام بأعمالل وممارسة صالحياتل عند غيابل، وفي حال شغور منصب الرئيس يك .11

ارس كافمة د العممداء فمي حمال عمدم وجمود نائمب للمرئيس للقيمام بأعمالمل ويممــمـمجلس األمناء أحد نواب المرئيس أو أح

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

تجديمد لممرة يعين نواب الرئيس ورؤساء الفرول بقرار من مجلس األمناء بناء  على تنسيب لمدة ثمالث سمنوات قابلمة لل .12

 اتها.ذل بالطريقة واحدة، وتنتهي خدمة أّي منهم بانتهاء مدة تعيينل أو بقبول استقالتل أو بوفاتل أو بإعفائل من منصب

 صدر الرئيس قرار ا يحدد فيل مهام وصالحيات نوابل ورؤساء الفرول.ي .13
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 المرتبطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة بالرئيـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـس مباشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة   وحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدات الجامعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة

 

 عمادة شؤون الطلبة. .1

 دائرة رئاسة الجامعة. .2

 الدائرة المالية.  .3

 دائرة القبول والتسجيل.  .4

 دائرة أمانة سر المجالس واللجان. .5

 دائرة العالقات العامة واإلعالم. .6

 ندوق االستثمار لجامعة اليرموك.ص .7

 دائرة العالقات والمشاريع الدولية.  .8

 دائرة األمن الجامعي.  .9

 القانونية.الشؤون مكتب   .10

 كرسي عرار.  .11

 كرسي باهانج للدراسات اإلسالمية.  .12

 كرسي محمود الغول لدراسات الجزيرة العربية والنقوش.   .13

 اإلسالمية.كرسي سمير شما لتاريخ المسكوكات والحضارة   .14

 كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات األردنية.   .15

 كرسي الشيخ صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي.  .16

 كرسي األلكسو للدراسات والبحوث التربوية.  .17

 لدراسات الصحراوية والحد من التصحر.لكرسي اليونسكو  .18
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  للشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون األكاديميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليات وصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحيات نائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرئيس 

 

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

 .األكاديميةلشؤون ليقوم بمهام نائب الرئيس  :أول  

 ترتبط بل الوحدات التالية، وتفوض إليل 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

 .ثروبولوجياواألن اآلثار كلية .13

 . الرياضية التربية كلية .14

 .اإلعالم كلية .15

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا. .16

 مركز اللغات. .17

 مركز االعتماد وضمان الجودة.  .18

 مركز األمير فيصل لتكنولوجيا المعلومات.  .19

 مركز التّميز في الخدمات المكتبية للجامعات الرسمية األردنية .20

 در التعليم المفتوحة.مركز التعّلم اإللكتروني ومصا .21

 تفوض إليل صالحيات رئيس الجامعة في أية أمور أخر  يكلفل بها رئيس الجامعة. :اثالث  
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 اإلداريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةلشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون لمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليات وصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحيات نائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب الؤؤؤؤؤؤؤؤؤرئيس 
 

 

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

 .اإلداريةلشؤون لئب الرئيس أن يقوم بمهام نا :أول  

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

 دائرة الموارد البشرية. .1

 المدرسة النموذجية. .2

 . واللوازم المشتريات دائرة .3

 .العامة الخدمات دائرة .4

 .والصيانة اإلنتاجالهندسة و دائرة .5

 . والتخطيط التنمية دائرة .6

 .مكتبة الحسين بن طالل دائرة .7

 .القسرية والهجرة والنازحين الآلجئين مركز .8

 .والمعلومات الحاسب مركز .9

 .المجتمع وخدمة األردنية للدراسات رانيا الملكة مركز .10

 مركز األميرة بسمة لدراسات المرأة األردنية.   .11

 ور أخر  يكلفل بها رئيس الجامعة.تفوض إليل صالحيات رئيس الجامعة في أية أم :اثالث  
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 مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليات مجلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس الكليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
 

 

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

 يتولى مجلس الكلية الصالحيات والمهام التلية: 

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

 لدراسية التي تقترحها مجالس الكليات واألقسام. إقرار المناهج ا .2

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

 تخماذ القمرارتنظيم إجراءات االمتحان فمي الكليمة، واإلشمراف عليهما، ومناقشمة نتائجهما المواردة ممن األقسمام المختصمة، وا .4

 بشأنها.  المناسب

 التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.  .5

 ا. اإلشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعل بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العلي .6

 نقملوين وترقيمة ا، من تعيالتوصية في األمور المتعلقة بهيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين بأعمال التدريس فيه .7

ب أحكممام وانتممداب وإعممارة وإيفمماد، ومممنح إالجممازات الدراسممية، وقبممول االسممتقالة، وغيممر ذلممك مممن األمممور الجامعيممة بموجمم

 األنظمة والتعليمات المعمول بها.

 إعداد مشرول الموازنة السنوية للكلية. .8

 النظر في المسائل التي يحيلها العميد.  .9
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 ةمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليات  ميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد الكليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ
 

 

 .2018( لسنة 18رقم ) ات األردنيةجامعال( من قانون ب /17بموجب المادة )

 فيهما، ويتمولى األكاديميمة واإلداريمة والماليمة للكليمة وأممور البحمث العلمميشمؤون الإدارة عن  يكون عميد الكلية مسؤوال

يس ند طلمب المرئنهاية كل عام دراسي أو ع ي الجامعة والعمداء ويقدم تقرير ا إلى الرئس فيتنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس

 عن أداء كليتل وأنشطتها المختلفة.

 

 مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليات مجلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس القسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم األكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاديمي

 

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

 المسؤوليات التالية: مجلس القسم المهام والصالحيات ويتولى 

 كلية حول الخطط الدراسية في القسم.تقديم االقتراحات إلى مجلس ال .1

 اقتراح المناهج الدراسية للمواد في القسم.  .2

ة سمواء تشجيع أنشطة البحث العلمي في القسم، واإلطالل على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصميات الالزمم .3

 أكان  ألغراض الدعم أم النشر أم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.

 تراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات. تقديم االق .4

ب واإلجممازة النظممر فممي طلبممات التعيممين والترقيممة والنقممل مممن فئممة إلممى فئممة أعلممى والتثبيمم  والنقممل واإلعممارة واالنتممدا .5

 ية فمي النظمرواالستقالة، وإصدار توصيات بشأنها وفق ا للتشريعات النافذة، على أن ال يشترك عضو الهيئمة التدريسم

 مور أعاله إال إذا كان من الرتبة نفسها، أو من رتبة أعلى منها.في أي من األ

 إعداد مشرول التقرير السنوي للقسم. .6

 اقتراح أي موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة.   .7

 دراسة أية موضوعات يحيلها إليل العميد أو يعرضها عليل رئيس القسم.  .8
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 صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحيات مجلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس المركؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز
 

 

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

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

 

 صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحيات ومسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليات مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدير المركؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز
 

 

 .2003ة ( لسن92( 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

ممات خاصمة إدارة شؤون المركز اإلدارية والمالية في حدود أحكام التشريعات المعمول بها في الجامعمة وبموجمب تعلي .ج

 صدرها المجلس. ي

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

يمر  فيهما  نجازاتمل وأيمة اقتراحماتإتقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية إلى الرئيس عن أعمال المركمز ونشماطاتل و .ه

 مصلحة المركز. 

 . تصدر لهذه الغاية وفق تعليماتأي مسؤوليات أو صالحيات أخر  تفوض إليل  .و
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 صؤؤالحيات ومسؤؤؤوليات  ميؤؤد البحؤؤ  العلمؤؤي والدراسؤؤات العليؤؤا
 

 

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

 : في مجال البح  العلمي أول  

 2003سنة ( ل119( من نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك رقم )5بموجب المادة )

 تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتنسيقل ودعمل وتشجيعل.  .أ

 إعداد مشرول الميزانية السنوية للبحث العلمي.  .ب

 تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها.  .ج

 جمع المعلومات عن البحوث العلمية في الجامعة وخارجها.  .د

 ي. أية أمور أخر  تتعلق بالبحث العلم .ه

 

 صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحيات ومسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليات مجلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس البحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  العلمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي

 

 : 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

 ث العلمي. وضع مشرول خطة البح .ب

 ونشره.  إعداد مشاريع التعليمات الالزمة لتنظيم شؤون البحث العملي وتشجيعل وتنسيقل ودعمل ومتابعتل وتقييمل .ج

و الشممروط الالزمممة لحفمم  حقمموق الجامعممة والبمماحثين فممي البحمموث العلميممة التممي تجممري فممي الجامعممة أووضممع األسممس  .د

 بمشاركتها أو بنتائج هذه البحوث. 

 البحث العلمي إلدراجها بموازنة الجامعة.  مناقشة مخصصات .ه

 تقديم الدعم لنشر المؤلفات القيمة.  .و

 أية أمور أخر  تتعلق بتشجيع البحث العلمي.  .ز

 

 : في مجال الدراسات العليا اثاني  

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

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

 إدارة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا. .أ

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

 متابعة تطبيق األنظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا.  .ج

 طاتها.تقرير إلى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون البحث العلمي والدراسات العليا ونشا تقديم .د
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 صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحيات ومسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليات مجلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات العليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا
 

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

 جامعة الصالحيات والمسؤوليات التالية: تناط بمجلس الدراسات العليا في ال

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

 . القسم

لمس الكليمة بنماء علمى توصمية ممن مج قسممالتنسيب إلى مجلس الجامعة بعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون في كل  .2

 . القسمتراح من مجلس واق

 اقرار قوائم القبول في برامج الدراسات العليا.  .3

 ا. راسات العليإعداد مشاريع التعليمات الخاصة بتنظيم شؤون الدراسات العليا بما في ذلك ما يتعلق بالمنح لطلبة الد .4

 إعداد مشرول الموازنة السنوية للدراسات العليا. .5

 

 قسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم النشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحيات ومسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليات 
 

والتممممي انعقممممدت بتمممماريخ  2007/2008ب قممممرار مجلممممس الجامعممممة فممممي الجلسممممة األولممممى للعممممام الجممممامعي بموجمممم

الت ، تم  الموافقمة علمى إحمداث قسمم النشمر فمي عممادة البحمث العلممي والدراسمات العليما مهمتمل إصمدار المجم12/11/2007

 العلمية.

ى )الصمادرة بمقتضم 2018( لعمام 1رقمم )وبموجب تعليمات إصدار المجالت العلمية المتخصصمة المحّكممة ودعمهما 

 (، يتممولى عميممد البحممث العلمممي2010( لسممنة 42( مممن نظممام صممندوق دعممم البحممث العلمممي رقممم )10البنممد )ج( مممن المممادة )

 والدراسات العليا الصالحيات والمسؤوليات التالية:

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

 ة توزيع واهداءات المجالت.متابع -

لى ناء  عالتنسيب لصاحب القرار في الجامعة )الرئيس( بصرف مكافآت رئيس وأعضاء هيئة التحرير والمقيمين ب -

 توصية من رئيس التحرير.

 التنسيب لصاحب القرار في الجامعة بصرف أي نفقات مالية أو أخر  متعلقة بالمجلة. -
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ماا  الوحدا  اإلرارية في 

 الجامعة دمسودلياتاا
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  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادة شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون الطلبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
 

 

 ة الثقافيمةتقديم الرعاية المناسمبة لطلبمة الجامعمة ضممن المحميط الجمامعي فمي مجمال الخمدمات الطالبيمة، واألنشمط تتولى

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

 البية. دائرة الخدمات الط .1

 دائرة النشاط الثقافي والفني.   .2

 دائرة النشاط الرياضي.   .3

 دائرة الرعاية الطالبية.  .4
 

 دائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة الخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدمات الطالبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة

 

 المهمة الرئيسية: 

 لطلبة الجامعة، وتوفير السكن المناسب للطالبات.  المساعدات والرعاية الصحيةتأمين 

 

 المهام التفصيلية: 

 ة في الجامعة. تأمين الرعاية الصحية للطلب .1

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

إصممدار الهويممات، وشممهادات حسممن السمملوك، وشممهادات تكمماليف الدراسممة، واالشممتراك فممي صممناديق البريممد للطلبممة،  .3

 للطلبة غير األردنيين.  ةوالمساعدة في تجديد اإلقام

المنشمورات  المتعلقة بتوعية وتوجيل الطلبة المستجدين، وإعداد كتاب دليمل الطالمب إضمافة إلمىالمشاركة في األنشطة  .4

 والمطويات اإلرشادية، وتعريف الطلبة بمرافق الجامعة والمسؤولين فيها. 

 تقديم معلومات رقمية عن سوق العمل واحتياجاتل.  .5

 ل. تأمين السكن المناسب لطالبات الجامعة وإدارتل، واإلشراف علي .6

 أية مهام أخر  ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.  .7
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 دائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة النشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط الثقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤافي والفنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي

 

 المهمة الرئيسية: 

طلبمة  تعلقمة باتحمادالم االنتخابماتوالفنية لطلبة الجامعة، واإلشراف عليهما، وإدارة  واالجتماعيةتنظيم األنشطة الثقافية 

 الجامعة واألندية والجمعيات الطالبية. 

 

 التفصيلية:  المهام

 والفنية للطلبة داخل الجامعة وخارجها.  واالجتماعيةتنظيم األنشطة الثقافية  .1

طلبها ازم التي تتاإلشراف على تشكيل الفرق الفنية من الطلبة المتفوقين في هذه النشاطات والراغبين فيها، وتأمين اللو .2

 أنشطتها. 

 ة الجامعة. اإلشراف على تنظيم الرحالت الداخلية والخارجية لطلب .3

ة سمبات الدينيمامعمة وخارجهما، وإحيماء المناجثيمة داخمل الاإقامة المعارض والحفالت والنشماطات الثقافيمة والفنيمة والتر .4

 والوطنية والقومية. 

ا داخممل البليمماردو(، وتنظمميم البطمموالت الخاصممة بهممواإلشممراف علممى األنشممطة الترويحيممة )الشممطرنج، البولنممغ، التممنس،  .5

  الجامعة وخارجها.

لتمي اإلداريمة ا اإلشراف على انتخابات إتحاد طلبة الجامعة واألندية والجمعيات الطالبية، وتقديم التسهيالت والخدمات .6

 تتطلبها أنشطتها لضمان تحقيق أهدافها. 

 اإلشراف على إصدار جريدة طلبة اليرموك.  .7

ى، التشممكيلي، والخممزف، والموسمميقاإلشممراف علممى القاعممات المخصصممة لفنشممطة الفنيممة والترويحيممة مثممل مرسممم الفممن  .8

 والمسرح، والكورال، والفلكلور وتدريب الطلبة على هذه األنشطة. 

 التغطية اإلعالمية للنشاطات الطالبية داخل الجامعة وخارجها.  .9

 اإلشراف على إعداد الكتاب السنوي وإصداره.   .10

 تنظيم حفل تخريج الطلبة.   .11

 لنادي خريجي الجامعة. المساهمة في تقديم الخدمات والتسهيالت   .12

 أية مهام أخر  ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.   .13
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 دائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة النشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط الريا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي
 

 

 المهمة الرئيسية: 

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

 

 المهام التفصيلية: 

 عسممكرات الطالبيممة وبرنممامج الجوالممة وبممرامج جممائزة سمممو ولممي العهممدوضممع الخطممة العامممة للنشمماط الرياضممي والم .1

 واإلشراف على تنفيذها. 

ملين فيهمما، تنظمميم البطمموالت والمسممابقات واللقمماءات الرياضممية الوديممة والرسمممية التممي تقيمهمما الجامعممة لطلبتهمما والعمما .2

 والمجتمع المحلي. 

ة التمي جل المشماركة فمي البطموالت، والمسمابقات الرياضميالتنسيق مع الجهات الرياضية األخر  خارج الجامعة من أ .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

 جامعة تتولى تقديم الخدمات داخل الجامعة وخارجها. تنظيم فرق عمل تطوعي وفرق طوارئ داخل ال .6

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

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

مباريمات بال واشمتراكهمبالتمدريب الرياضمي،  انتظمامهملطلبة المقبولين على نظمام التفموق الرياضمي ممن حيمث متابعة ا .8

 والبطوالت الرياضية. 

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

 تحديد احتياجات أنشطة الدائرة، ومتابعة تأمينها.  .10

 ية مهام أخر  ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة. أ .11
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 دائـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـرة الر ايؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـة الطالبيـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـة
 

 

طلبة رة رعاية المن الجامعة على تطوير األداء الخدمي والوظيفي واإلبداعي لطلبتها، فتتولى الدائ اأنشئ  الدائرة حرص 

سممتقطاب ، وااماعي ممواجت اجامعيممة الجاذبمة لهممم أكاديمي ممالوافمدين ومسمماعدتهم علممى االنممدماج فممي الحيماة الجامعيممة، وتمموفير البيئممة ال

 الطلبة العرب واألجانب.

 ة والتربويممةوتتممولى الممدائرة تقممديم الخممدمات اإلرشممادية الفرديممة والجماعيممة للطلبممة فممي المجمماالت الدراسممية واالجتماعيمم

عمة صوصمية قضمايا الطلبمة ومتابواألسرية والنفسية والمهنية ممن خمالل وسمائل مدروسمة، ممع الحمرص علمى المحافظمة علمى خ

  .مشكالتهم وحلها واستكمال إجراءات الحصول على اإلقامة للطلبة الوافدين وتجديدها

ف وذلك بتكلي لرعاية الطلبة المعوقين بهدف مساعدتهم في إجراءات القبول والتسجيل والدراسة اواستحدث  الدائرة قسم 

جتممع اجهم فمي المرم الجامعي وتنظيم األنشطة الثقافيمة والرياضمية والفنيمة إلدممفريق من الطلبة لمساعدتهم في التنقل داخل الح

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

 أقسام هي: رعاية الطلبة الوافدين، واإلرشاد النفسي، ورعاية الطلبة المعوقين. ثالثوتضم الدائرة 
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 والمعلومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتمركؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز الحاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب 

 
 

 مهام مركز الحاسب والمعلومات

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

 يتولى المركز المهمات التالية: 

لهم لبة وتسجيلطتقديم الخدمات الخاصة بإدخال الحاسب االلكتروني في األمور اإلدارية والمالية بالجامعة، وفي قبول ا .أ

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

 . وخارجهاتقديم الخدمات الالزمة ألغراض البحث العلمي في الجامعة  .ب

مركمز  لكترونيمة للمؤسسمات العاممة والخاصمة ممن خماللتقديم االستشارات والخدمات الخاصة باسمتخدام الحاسمبات اإل .ج

قابممل أجممور وخدمممة المجتمممع، وتنظمميم هممذه الخممدمات وإدارتهمما وتنفيممذها ومتابعتهمما م راسممات األردنيممةالملكممة رانيمما للد

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

وخدممة  نيمةألردالملكة رانيا للدراسات امركز عقد دورات تدريبية في مجاالت علوم الحاسب االلكتروني بالتعاون مع  .د

 المجتمع. 

جهممزة المشمماركة فممي دراسممة وتنسمميق األمممور المتعلقممة بالحاسممبات االلكترونيممة علممى مسممتو  الجامعممة بممما فممي ذلممك األ .ه

 واللوازم والبرامج المختلفة وعمل التوصيات المناسبة بهذا الشأن. 

 ا. إعداد مشرول الموازنة السنوية للمركز وتقديمها إلى مجلس المركز لمناقشته .و

  فيهما تقديم تقرير في نهاية كل سنة جامعية إلمى المرئيس عمن أعممال المركمز وأنشمطتل وإنجازتمل وأي اقتراحمات يمر .ز

 مصلحة المركز. 

 القيام بأية مهمات أخر  بتكليف من الرئيس. .ح
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 ال تمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمان الجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودةمركؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز 

 
 

 ال تماد و مان الجودةمهام مركز 

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

 التالية:  الصالحيات مجلس المركزيتولى 

 مناقشة مشرول الموازنة السنوية ورفعها إلى الرئيس.  .أ

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

 متفرغين وزائرين.ومحاضرين غير 

 تحديد المخصصات المالية والدعم المالي للبحوث والدراسات.  .ج

إقممرار بممرامج البحممث والدراسممات والمحاضممرات والممورش والنممدوات والمممؤتمرات والممدورات واألنشممطة ذات الصمملة  .د

 بتحقيق أهداف المركز ومهامل. 

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

مممدير اليتممولى تعليمممات مركممز االعتممماد وضمممان الجممودة   2017 لسممنة( 4) رقممم تعليمممات مممن( 7) المممادة وجممببم

 المسؤوليات والصالحيات اآلتية: 

 إعداد مشرول الموازنة السنوية للمركز وعرضل على المجلس. -أ

 إعداد خطط عمل المركز وتقديمها إلى المجلس.  -ب

 شاطاتل. تقديم تقرير سنوي عن أعمال المركز ون -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

 ية مسؤوليات وصالحيات يفوضل بها المجلس أو يكلفل بها.أ -ح
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 مركؤؤؤؤز الملكؤؤؤؤة رانيؤؤؤؤا للدراسؤؤؤؤات األردنيؤؤؤؤة وخدمؤؤؤؤة المجتمؤؤؤؤ 
 
 

 المهمة الرئيسية: 

ن ممجمة المجتممع التميز في تقديم الخدمات التدريبية المهنية واالستشارات والدراسات المجتمعيمة العلميمة المرتبطمة بحا

هنممي عممالي سممات مرتبطممة بالتنميممة الشمماملة والمسممتدامة وتخممريج طلبممة مسمملحين بممالعلم والتممدريب المخممالل بممرامج تعليميممة ودرا

ى احتياجمات المستو  ومحصنين بالقيم األردنيمة األصميلة، وتمدريبهم فمي التخصصمات المختلفمة ورفمع كفماءتهم المهنيمة بنماء  علم

 سوق العمل األردني واإلقليمي.

 للدراسات األردنية وخدمة المجتم  صالحيات مجلس مركز الملكة رانيا

( 11رقمم ) ( من تعليمات مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع في جامعة اليرمموك8بموجب المادة )

 .2006لسنة 

 يتولى المجلس الصالحيات التالية: 

 إقرار خطة عمل المركز.  .أ

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

 .المجلسر  يعرضها رئيس أية أمور أخ .و

 

 مهام مدير مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتم 

( لسمنة 11)( من تعليمات مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدممة المجتممع فمي جامعمة اليرمموك رقمم 13بموجب المادة )

2006. 

اصممة يمممات أو المفوضممة إليممل مممن الممرئيس ويقمموم بصممورة خيمممارس مممدير المركممز الصممالحيات المخولممة إليممل بموجممب هممذه التعل

 بالمهام التالية: 

 إدارة شؤون المركز واإلشراف المباشر على تنفيذ خطتل.  .أ

 تمثيل المركز لد  الجهات ذات العالقة بعملل.  .ب

 إعداد مشرول موازنة المركز وتقديمل إلى المجلس لمناقشتل.  .ج

 مركز والجهات المستفيدة. إعداد مسودات العقود واالتفاقيات بين ال .د

 إصدار نشرات عن المركز وأهدافل ونشاطاتل. .ه

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

 ل المركز. الالزمة لعمالتنسيب إلى الرئيس بتكليف أشخاص للقيام بالدراسات واالستشارات والدراسات الفنية والخدمات  .ز

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

  أية أعمال أخر  يكلفل بها الرئيس.  .ط
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 التعلؤؤؤؤؤؤؤيم المفتوحؤؤؤؤؤؤؤة رالؤؤؤؤؤؤؤتعلتم اإللكترونؤؤؤؤؤؤؤي ومصؤؤؤؤؤؤؤادمركؤؤؤؤؤؤؤز 

 
 

 

 توحةالمف التعليم ومصادر اإللكتروني التعلتم مركزأهداف 

ات فمي جيما المعلوممتهيئة بيئة تعّلم إلكترونية متكاملة تعتمد على التقنية الحديثة من خالل استخدام نظمم وبمرامج تكنولو .أ

 العملية التدريسية وطرق تقييمها. 

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

 يرالدعم الفني والتقني إلنتاج محتو  وعناصر المساق اإللكتروني. توف .ت

 توفير التدريب الالزم للطلبة الستخدام بيئة التعّلم اإللكتروني ومصادر التعليم المفتوحة.  .ث

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

 تعليمية المفتوحة المتاحة عالمي ا. االستفادة من المصادر ال .ح

 وضع معايير لضمان جودة التعّلم اإللكتروني بما يتوافق مع المعايير العالمية.  .خ

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

متعلقممة فممي تصمصممم وتطمموير البممرامج تطمموير الشممراكة بممين الجامعممة والمؤسسممات المختلفممة فممي شممتى المجمماالت ال .ذ

 األكاديمية والتدريب وخدمة المجتمع المعتمدة على التعّلم اإللكتروني.
 

 

 المفتوحة التعليم ومصادر اإللكتروني التعلتم مركزمجلس  تعليمات

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

 لية: الصالحيات التاالمركز يتولى مجلس 

 مناقشة مشرول الموازنة السنوية للمركز ورفعها للرئيس.  .أ

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

 إقرار خطة العمل السنوية للمركز.  .ت

 مناقشة وإقرار التقرير السنوي لعمل المركز وتحديد احتياجاتل من الكوادر البشرية والفنية.  .ث

 ر في أية أمور أخر  ذات صلة بأهداف المركز يعرضها رئيس المجلس.النظ .ج
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  المفتوحة التعليم ومصادر اإللكتروني التعلتم مركزمهام مدير 

 يتولى مدير المركز المسؤوليات التالية: 

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

 المجلس. إعداد مقترح موازنة المركز وتقديمل إلى  .ب

 اقتراح مقترح الخطة السنوية وتقديمل إلى المجلس.  .ج

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

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

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

 تقديم االقتراحات الالزمة لتطوير كوادر المركز.  .ز

 التنسيب إلى الرئيس بكوادر المركز الفنية واإلدارية.  .ح

 تنفيذ القرارات وفق ا لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها.  .ط

 و المجلس.أية مهام أخر  يتم تكليفل بها من قبل الرئيس أ .ي
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 والتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدقيق الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤداخليالرقابؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  وحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدة

 

سمتناد ا االصمادرة جامعمة اليرمموك فمي  والتدقيق الداخليالرقابة  تعليمات وحدة 2019( لسنة 2رقم )بموجب تعليمات 

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

 

 األهداف:

ي الممدفاتر فمممممور الماليممة وسممالمتها فممي الجامعممة والتممدقيق المسممبق والالحممق لدقممة العلميممات والبيانممات المثبتممة صممحة األ -أ

 والسجالت لبيان مد  مطابقتها للقوانين. 

 نقولة. حماية موجودات الجامعة المنقولة وغير المنقولة والتأكد من وجود قيود وسندات تسجيل لفموال غير الم  -ب

لجمة حماالت ط المالية واإلدارية والفنيمة والبمرامج الموضموعة لمذلك وسمالمة اإلجمراءات المتخمذة لمعاضمان تنفيذ الخط -ت

 عدم المطابقة وتشريع تنفيذها.

 تنفيذ القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات اإلدارية بصور سليمة.   -ث

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

ة فممي ضمممان صممدور القممرارات اإلداريممة فممي مختلممف وحممدات الجامعممة اإلداريممة واألكاديميممة وفق مما للتشممريعات السمماري  -ح

 الجامعة. 

مثمل ستعمال األاتبال شروط السالمة العامة والسالمة الصحية عند تنفيذ وتصميم مشاريع البنية التحتية والعمل على اال  -خ

 ألخر . لمصادر الطاقة والمصادر ا

 تطوير اإلجراءات واألعمال المتبعة لتحسين األداء واإلنتاجية في الجامعة. -د

 

 المهام بشكل  ام: 

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

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

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

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

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

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

 أول: قسم التدقيق والرقابة المالية ويقوم باأل مال اآلتية: 

 ات الواردة في الموازنات.التحقق من صحة وسالمة التقديرات واإليرادات والنفق .أ

حصمميل تالتحقممق مممن أن الحقمموق الماليممة المسممتحقة للجامعممة والمركممز الصممحي والمدرسممة النموذجيممة )والمشممفى( قممد تممّم  .ب

 إيرادتها في المواعيد المحددة.

ظام ي النالتحقق من أن النفقات قد تّم صرفها بصورة سليمة وضمن بند الموازنة وفي حدود المخصصات المقررة لها ف .ت

 المالي والموزانات السنوية. 

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

االيرادات التأكممد مممن صممحة اإلجممراءات المحاسممبية للمعممامالت والمسممتندات الماليممة والوثممائق المعممززة لهمما والمتعلقممة بمم .ج

 والنفقات. 

 من تطبيق سياسة ضبط النفقات. التحقق .ح

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

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

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

 ييم التعليمات المالية واإلجراءات المالية والسجالت المحاسبية المستخدمة بهدف تطويرها. مراجعة وتق .ر

التوريمدات والتحقق من مراعاة مصلحة الجامعة وحقوقها المالية في أي مشرول أو اتفاق يتعلق بالمقاوالت والعطاءات  .ز

 واإلنجازات وغيرها. 

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

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

 . لتابعة لهااالتأكد من تطبيق وتنفيذ القرارات اإلدارية وتوافقها مع التشريعات المعمول بها في الجامعة والوحدات  -أ

ها ناسمبة بشمأنإلدارية في الكليات والوحدات التابعة للجامعمة واقتمراح الحلمول الممتابعة اإلجراءات وتشخيص المشاكل ا -ب

 والتوصية باتخاذ ما يلزم لمنع تكرارها. 

التلمف ممن ومراقبة مستودعات الجامعة والقيام بعمليات الجرد المفماج  للممواد الموجمودة فيهما ودراسمة أسمباب التكمدس  -ت

 إجراءات الشطب والتصرف. هذه المواد والتحقق من سالمة وقانونية 

 لجتها. تقييم مستو  األداء اإلداري وتحديد أسباب القصور في العمل واإلنتاج واقتراح الحلول لتالفيها أو معا -ث

همات يمة بمين الجمتابعة الممارسات اإلدارية الخاطئة في الجامعة الناتجة عن ازدواجية أو/ و تداخالت في المهمام الوظيف -ج

 زمة لتالفيها أو إزالتها. وتقديم التوصيات الال

 التحقق من صحة التعامل مع الشكاو  اإلدارية المرفوعة.  -ح

ة تها لمواكبمالتوصية بتبديل التشريعات اإلدارية التي تنظم العمل وتقديم المالحظات للجهات المختصة حول مد  مالءم -خ

 التطورات الحديثة للنهوض بمستو  الجامعة. 

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

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

 

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

 ة ومعاييرها في جميع مرافق الجامعة. التأكد من اتبال أنظمة السالم -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

 ا. التأكد من مالءمة تصاميم المشاريع لفغراض التي تنشأ من أجله -ث

المراقبممة ومراقبممة ومتابعممة مراحممل تنفيممذ المشمماريع المتعاقممد عليهمما مممع الشممركات والتأكممد مممن سممالمة إجممراءات التنفيممذ  -ج

 ومطابقتها للشروط والرسومات والمواصفات الفنية المتعاقد عليها. 

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

 ُأنشمئ  ممن ت المنفذة والتي تمّم إتمامهما للتأكمد ممن سمالمة تشمغيلها وصميانتها وتحقيمق األغمراض التميمتابعة المشروعا -خ

 أجلها. 

ب مراقبة شمروط السمالمة العاممة والسمالمة الصمحية فمي مطماعم الجامعمة والمقاصمف وخزانمات ميماه الشمرب والمشمار -د

 وأماكن إعداد الشاي والقهوة في الكليات والدوائر. 

 ة. السالمة العامة والسالمة الصحية في المختبرات وأماكن تربية الحيوان والمشاتل في الجامع مراقبة أمور -ذ

 مراقبة إجراءات النظافة في المباني والحرم الجامعي.  -ر

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

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

 التأكد من معالجة إجراءات مكافحة اآلفات والحشرات والقوارض.  -ش

م الكشف على مستودعات الجامعة من حيث الصالحية وحسن سير العمل من حيث التصنيف والتخزين والتأكد ممن عمد -ص

 وجود مواد راكدة.
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 الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون القانونيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مكتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب
 

 

  المهمة الرئيسية:

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

 

 المهام التفصيلية: 

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

ممع  هاعارضملجامعة ومراجعتها للتأكد من سالمتها وعدم تالمشاركة في وضع مشاريع القوانين واألنظمة والتعليمات ل .2

 التشريعات النافذة. 

 ن. هميمتتقديم المشورة القانونية للمجالس التأديبية في الجامعة والمشاركة في وضع لوائح االتهام بحق ال .3

 التي تكون الجامعة طرف ا فيها.  والمعاهداتالمشاركة في صياغة العقود واالتفاقيات  .4

 الستشارات القانونية لجميع وحدات الجامعة من خالل رئيس الجامعة. تقديم ا .5

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

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

 طميط، ودائمرةيل مجموعة القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة بالجامعمة بالتعماون ممع دائمرة التنميمة والتخإصدار دل .8

 رئاسة الجامعة. 

تعلمق متابعمة مما ياستالم التبليغات القضائية الخاصة بالجامعة، وإعداد كتب التبليغ بعد توجيل رئيس الجامعة بشمأنها، و .9

 بها. 

 يس الجامعة. أية مهام أخر  يكلفل بها رئ .10
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 ومسؤؤؤؤؤؤؤوليات مؤؤؤؤؤؤدير الؤؤؤؤؤؤدائرة اإلداريؤؤؤؤؤؤةومهؤؤؤؤؤؤام صؤؤؤؤؤؤالحيات 

 

لتطموير اال تقتصر وظيفة الممدير علمى التخطميط والتنظميم والتوجيمل والرقابمة فحسمب، بمل تتعمداها ليكمون مسمؤوال  عمن 

 التنظيمي واتخاذ القرارات المبنية على التنبؤ واستقراء المستقبل. 

 التالية:  وتتمثل في الوظائف واألنشطة

 كل التنظيمميالتخطيط: تتمثل الوظيفة التخطيطية للمدير في تحديد مجموعة األهداف والعمل على تحقيقها من خالل الهي .1

ممن  تنظيميمة جمزءومساعدة العاملين في الوحدة التنظيمية إلنجاز أعمالهم التخاذ القمرار المناسمب فمي المدائرة/ الوحمدة ال

ممن خمالل  تم ذلك إاّللدائرة/ الوحدة التنظيمية إلنجاز أعمالهم التخاذ القرار المناسب وال يالهيكل ومساعدة العاملين في ا

 التخطيط السليم.

يمل ووضمع التنظيم: وهو نشاط ذهني، يقوم على فهم حقائق الواقع المذي يعممل بمل الممدير، وتشمخيص العواممل الممؤثرة ف .2

ل تنفيمذ الخطم رتيبات تضممن أن يعممل جميمع األفمراد المشماركين فميالترتيبات الالزمة لتنفيذ ما جاء في الخطة، وهذه الت

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

المعمايير ببالتنفيمذ،  التوجيل والتنسيق: قيادة العمل أثناء التنفيذ، وتدخلل في سير العمل للتعرف على ممد  التمزام القمائمين .3

ارات لتممزام بممالقرالت اإلداء المرتبطممل بالتنفيممذ، وعليممل االهتمممام بالتنسمميق الممدائم بممين جهممود العمماملين وتمموجيههم لالومعممد

 والتعليمات المحددة، وتبادل المعلومات فيما بينهم.

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

المربط بمين  لفّعال هو المذي يمتفهم حاجمات ورغبمات ودوافمع العماملين معمل، ومسمؤوليتل األساسمية تكمونالتحفيز: المدير ا .5

لبمذل  دفع العاممل حاجات العامل ورغباتل، واختيار األسلوب المناسب للتحفيز والحافز قد يكون ماديا  أو معنويا  حتى يتم

 جهد كبير. 

سممين ير هممو أنممل مصممدر رئمميس للمعلومممات، وناشممر لهمما بممين المرؤومصممدر المعلومممات: مممن األدوار التممي يمارسممها المممد .6

عمل ا لمعرفة الوغيرهم. وعلى المدير الذي يضع لنفسل وعلى مستو  إدارتل نظاما  فعاال  للمعلومات وتزويد العاملين به

 الذي يجب تأديتل. 

ا وممد  لقمرارات التمي تمم اتخاذهماتخاذ القرار: إن درجة نجاح أو فشمل أي وحمدة تنظيميمة تتوقمف علمى نوعيمة وجمودة ا .7

لمف وفقما  مالءمتها للموقف. ويمكن القول أن جوهر عمل أي مدير هو اتخماذ القمرارات، ولكمن أهميمة همذه القمرارات تخت

ود كبيمر لطبيعة المشكالت التي تتطلب اتخاذ قرارات بشأنها حيث يوجد بعض المشمكالت البسميطة التمي ال تحتماج لمجهم

مماد الممدير لقرارات التي يتخذها المدير إلى قرارات روتينية وقمرارات مبرمجمة، وال بمد ممن اعتفي حلها ويتم تصنيف ا

لمعممول على معلومات صحيحة وكافية التخاذ القرار المناسب بحيمث ال تتعمارض ممع األنظممة والتعليممات والقمرارات ا

 بها. 

 تل التنظيمية.تقييم أداء العاملين: يقوم المدير بتقييم األداء للعاملين في وحد .8
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 دائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة رئاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الجامعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
 

 

  المهمة الرئيسية: 

ة ها، والمسماهمالمعلومات الالزمة لصناعة القرارات ومتابعة تنفيذ واستكمالإدارة مراسالت رئاسة الجامعة وتوثيقها، 

م المعممامالت مهمما، وتنظمميوبممرامج العمممل وتعمي االتفاقيمماتالثقافيممة واألكاديميممة وبممرامج العمممل، وتوثيممق  االتفاقيمماتفممي إعممداد 

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

 

 المهام التفصيلية: 

 معالجة البريد الرئيسي لرئاسة الجامعة.  .1

 إدارة مراسالت رئاسة الجامعة وإعداد الكتب الصادرة عنها.  .2

 الرسمية لرئاسة الجامعة. متابعة إنجاز المعامالت  .3

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

ها ر  يكلفة بواد أخترجمة القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات والمنشورات والتقارير والكتب والتعاميم وأية م .5

 المكتب. 

 دية والمكتومة. حف  الوثائق والتقارير والسجالت والمراسالت الرسمية العا .6

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

 مراجعي وضيوف رئيس الجامعة وتسهيل شؤونهم ومتابعتها.  استقبال .8

 تنظيم مواعيد رئيس الجامعة.  .9

ن األجنبية موة لعربيالثقافية وبرامج العمل التنفيذية بين األردن من ناحية والدول ا االتفاقياتالمساهمة في إعداد  .10

 ناحية أخر . 

 يقها. لمية، وتوثات العالمساهمة في إعداد االتفاقيات الثقافية وبرامج التعاون العلمي بين الجامعة والجامعات والمؤسس .11

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

 قيات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة. تنظيم المعامالت والمراسالت المتعلقة بتر .13

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

 الوطنية واإلقليمية والدولية. 

   أية مهام أخر  ذات عالقة بطبيعة عمل المكتب. .15
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 دائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة التنميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والتخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط
 

 

  ة: المهمة الرئيسي

البيانممات  البممرامج وخطممط التطمموير اإلداري فممي الجامعممة، وتمموفير اقتممراحمتابعممة تنفيممذ الخطممة االسممتراتيجية للجامعممة و

 والمعلومات لفعاليات الجامعة وتحليلها وإعداد الدراسات والتقارير الهادفة لتطويرها. 

 

 المهام التفصيلية: 

 جامعة، ومتابعتها. المشاركة في إعداد مشاريع الخطط المستقبلية لل .1

حصمائية الجامعة وتصمنيفها وتبويبهما وتحليلهما وتقويمهما وإصمدارها فمي نشمرات إ ألنشطةجمع المعلومات اإلحصائية  .2

 دورية وكراس إحصائي سنوي شامل. 

 إعداد التقرير السنوي للجامعة.  .3

 ليل. عالتعديالت الالزمة  حواقتراالهيكل التنظيمي للجامعة ووحداتها المختلفة وتحديثل  المشاركة في دراسة .4

 وصف المهام الرئيسية لوحدات الجامعة. المشاركة في وضع .5

 وضع وصف الوظائف اإلدارية والفنية في الجامعة وتصنيفها. المشاركة في  .6

 المشاركة في إعداد مشرول موازنة الجامعة وجدول التشكيالت في ضوء حاجة الجامعة من الوظائف.  .7

تياجمماتهم يمة للمموظفين اإلداريممين والفنيمين والمشماركة فمي وضمع محتممو  همذه البمرامج وفمق احاقتمراح البمرامج التدريب .8

 الفعلية. 

ة دراسممة أسمماليب العمممل واإلجممراءات اإلداريممة فممي الجامعممة لغممرض تبسمميطها، وتطمموير وتحممديث النممماذج المسممتعمل .9

 بنشاطاتها المختلفة. 

كفماءة بامعمة وتطمويره، وذلمك للمسماعدة فمي اتخماذ القمرارات تقديم االقتراحات لوضع نظمام حمديث للمعلوممات فمي الج .10

 وفاعلية. 

 المشاركة بدراسة المواقف المالية المتعلقة بالجامعة ووحداتها التنظيمية وتحليلها.  .11

 امعة. المشاركة بدراسة وتحليل تكلفة التعليم والبحث العلمي، واألنشطة والخدمات المختلفة التي تقدمها الج .12

 ي. اسة أنشطة الجامعة في مجاالت التدريس والبحث العلمي والتوسع األكاديمي، والعبء الدراسالمشاركة بدر .13

  لى مصادرها.انات والنماذج اإلحصائية ذات العالقة بعمل الدائرة والتي ترد إلى الجامعة وإعادتها إيتعبئة اإلستب .14

، كاإلحصمائيات التربويمة، والسمكانيةالحصول علمى المعلوممات واإلحصمائيات ممن مصمادرها داخمل األردن وخارجمل  .15

 . ، والتقارير السنوية من مختلف الوزارات والمؤسسات، وتوثيقها للرجول إليهاواالجتماعية، واالقتصادية

 تكشيف المعلومات الواردة في النشرات والدوريات والدراسات ذات العالقة بعمل الدائرة وتخليصها.  .16

 يعة عمل الدائرة. القيام بأية مهام أخر  ذات عالقة بطب .17
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 القبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول والتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيلدائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة 
 

 

 المهمة الرئيسية: 

ابعممة سمميرهم تنفيممذ إجممراءات قبممول الطلبممة وتسممجيلهم وانتقممالهم، وإعممداد الجممداول المتعلقممة بدراسممتهم وامتحانمماتهم ومت

 رجها. ل الجامعة وخااألكاديمي، وإجراءات منح الشهادات للخريجين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخ

 

 المهام التفصيلية: 

 استكمال إجراءات قبول الطلبة المستجدين.  .1

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

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

 إعداد جدول االمتحانات النهائية لكل فصل دراسي.  .4

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

 اسية. كمية والخطة الدرامتابعة السير األكاديمي للطلبة من رصد العالمات، واحتساب المعدالت الفصلية والتر .6

 ا الطلبة باللغتين العربية واإلنجليزية. إصدار جميع الوثائق التي يحتاجه .7

طمة خلالتحقق ممن اسمتيفاء الطلبمة المتوقمع تخمرجهم لمتطلبمات الحصمول علمى الدرجمة العلميمة المسمجلين لهما وحسمب ا .8

 ، وإصدار الشهادات الخاصة بهم. نالدراسية، واستخراج قوائم الخريجي

 ا.تزويد الجهات الموفدة بنتائج الطلبة الموفدين على نفقته .9

 أية مهام أخر  ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة. .10

  

  



46 
 

 الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدائرة الماليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة

 
 

 المهمة الرئيسية: 

الي النظمام المم فمقوض أموالها وتحصيلها ودفع اإللتزامات المترتبة عليهما بإدارة الشؤون المالية للجامعة بما في ذلك ق

ق ممع يوذلمك بالتنسم خاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية همذه األمموال،للجامعة، وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بذلك، وات

 الجهات المعنية. 

 

 المهام التفصيلية: 

 . لقة بهالجامعة بما في ذلك جميع الجداول والبيانات والمعلومات التفصيلية المتعلإعداد 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

  ا المالية.تنداتهاتخاذ كافة االحتياطات واإلجراءات ووسائل الرقابة الكفيلة بحماية أموال الجامعة وسجالتها ومس .4

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

 صرف جميع االلتزامات والنفقات المترتبة على الجامعة للغير.  .6

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

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

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

 أية مهام أخر  ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.  .10
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 دائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوارد البشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرية

 

 المهمة الرئيسية: 

ي وتمموفير ظيفتنفيممذ سياسممة الجامعممة المتعلقممة بتممأمين حاجتهمما مممن الممموارد البشممرية واإلجممراءات المتعلقممة بوضممعهم الممو

معنيمة فمي الخدمات الالزمة لهم من تأمين صحي وتأمين على الحياة، وسكن، وإقامة وتسمهيالت أخمر  بالتنسميق ممع الجهمات ال

 الجامعة.

 

 المهام التفصيلية: 

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

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

 راءات النقملمتابعة شؤون العاملين في الجامعة من حيث الزيادات السنوية والترقيات والترفيعات وتجديمد العقمود وإجم .3

 واإلعارة والدوام واإلجازات واإلجراءات التأديبية وغيرها.  واإلنتداب

 ارير تقويم أداء العاملين في الجامعة. متابعة تق .4

 زامهم. ة تنفيذ التمتابعة الشؤون اإلدارية والمالية للمبعوثين من تاريخ ايفادهم وحتى عودتهم للعمل في الجامعة ومتابع .5

ة تنفيممذ اإلشممراف علممى سممكن العمماملين فممي الجامعممة وتنفيممذ قممرارات لجنممة اإلسممكان المتعلقممة بممذلك فممي الجامعممة ومتابعمم .6

 زامهم. الت

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

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

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

 أية مهام أخر  ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.  .10

  



48 
 

 دائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة العالقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات العامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة واإل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم

 

 المهمة الرئيسية: 

 سم والمعمارضتنفيذ اإلجراءات اإلعالمية المتعلقة بأنشطة الجامعة كالمحاضرات العامة والندوات والمؤتمرات والموا

لمجتممع ارة واضحة عن مسيرة الجامعة والعمل على توثيق عالقات الجامعة ممع والمهرجانات والزيارات وغيرها، وتقديم صو

لطلبة اهام متابعة كما تضطلع بم ،ومتابعة ما ينشر عنها في وسائل اإلعالم المختلفة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية

يانممات صصممات التممي تطلبهمما، وتمموفير قاعممدة بالخممريجين والتواصممل معهممم وتزويممد المؤسسممات العامممة والخاصممة بأسمممائهم والتخ

 متطورة عن الخريجين وسوق العمل األردنية والعربية.

 

 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

معنيين ين والارجية وإطالل رئيس الجامعة والمسؤولخمتابعة ما ينشر عن الجامعة في وسائل اإلعالم المحلية وال .4

 عليها. 

 نشر إعالنات الجامعة في وسائل اإلعالم العامة.  .5

فية واسم الثقات والمندوات والمؤتمرااضرات والحتنظيم اإلجراءات اإلعالمية الداخلية والخارجية المتعلقة بإقامة الم .6

 ة بها. لمتعلقاوالمعارض والمهرجانات وتنفيذها، وتأمين الخدمات الالزمة لها، والمشاركة في اللجان التحضيرية 

 تنظيم اللقاءات والمقابالت والمؤتمرات الصحفية واإلعالمية وترتيبها.  .7

 . اتهطباعلتي تعقد في إطار الجامعة وءات العلمية اتوثيق األبحاث المقدمة في المؤتمرات والندوات واللقا .8

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

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

 ارجية. توفير الهدايا المناسبة لضيوف الجامعة والجهات الخ .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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 مكتبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن طؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالل
 

 

 المهمة الرئيسية: 

ات سميق ممع الجهمم الخدمات المعلوماتيمة للمسمتفيدين ممن المكتبمة بالتنتوفير مصادر المعلومات وتنظيمها وتنميتها وتقدي

 المعنية داخل الجامعة وخارجها.

 

 المهام التفصيلية: 

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

الدوليمة  الالزممة لهما وفمق المعمايير والكشوفهارس تنظيم مصادر المعلومات من خالل فهرستها وتصنيفها وإعداد الف .2

 واستخدام التقنيات الحديثة التي تسهل االستفادة منها. 

لمديها أو  اجع وإرشاد وتصوير وطلب الممواد المكتبيمة غيمر المتموفرةرتقديم الخدمات المعلوماتية من إعارة وحجز وم .3

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

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

ات العالقممة، بممما فممي ذلممك الجمعيمم تذا األخممر  ؤسسممات مالتعمماون وتبممادل المعلومممات والخبممرات مممع المكتبممات وال .5

 واالتحادات الدولية. 

 المعلومات. تنمية مهارات المستفيدين للوصول إلى  .6

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

ء ناء واإلهداتشجيع ودعم االنتاج الفكري األردني وبخاصة انتاج العاملين في الجامعة ، والتعريف بل عن طريق االقت .8

 في األردن وخارجل.  والتبادل مع الجامعات والمؤسسات الثقافية األخر 

 أية مهام أخر  تقع ضمن المهمة الرئيسية للمكتبة.  .9
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 سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتثمار لجامعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اليرمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤندو  ال
 

 

 صالحيات ومسؤوليات مجلس إدارة صندو  اإلستثمار لجامعة اليرمو 

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

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

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

 استثمار أموال الصندوق.  .ج

 اختيار بنك أو أكثر إليدال أموال الصندوق.  .د

 حديد أنوال موجودات الصندوق ونسبها. ت .ه

 تعيين الوكالء والممثلين للصندوق داخل المملكة وخارجها.  .و

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

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

ة قابلممة تعيمين مممدققي حسممابات قممانونيين لتممدقيق حسمابات الصممندوق وتحديممد أتعممابهم علممى أن يكمون تعييممنهم لسممنة واحممد .ط

 للتجديد بقرار من المجلس. 
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 ةــؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـدرسة النموذجيــؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـالم
 

 

 مهام مجلس إدارة المدرسة النموذجية

 .2006( لسنة 4رموك وتعديالتل رقم )( من تعليمات المدرسة النموذجية لجامعة الي7بموجب 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

 مدرسية ورفعها إلى الرئيس. اقتراح مقدار الرسوم ال .د

 إقرار صيغ الشهادات التي تمنحها المدرسة.  .ه

 تشكيل لجان متخصصة وفق ما تقتضيل حاجة المدرسة.  .و

ا ة معينمة، إذالتنسيب إلى مجلس الجامعة بفتح برامج جديدة أو إلغماء بمرامج قائممة أو إيقماف القبمول فمي مرحلمة تعليميم .ز

 . كان في  ذلك مصلحة المدرسة والجامعة

 . المجلسإبداء الرأي في أية موضوعات أخر  لها صلة بأهداف المدرسة يعرضها رئيس  .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 4ة اليرموك وتعديالتل رقم )( من تعليمات المدرسة النموذجية لجامع11بموجب المادة )

 تكون للمدير المهام اآلتية:

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

لمعلممين اإلشراف على المعلممين فمي المدرسمة ممن النماحيتين اإلداريمة والتعليميمة بمما فمي ذلمك توزيمع المدروس علمى ا .ب

 مل برامج الدروس األسبوعي. وع

 للمجلس.  لإعداد مشرول الموازنة السنوية للمدرسة وتقديم .ج

لمك المنماهج العمل على تطوير العملية التربوية في المدرسة وتقمديم االقتراحمات المتعلقمة بمذلك إلمى المجلمس ويشممل ذ .د

 ة والمرافقة للمنهاج. وطرق التدريس والممارسات التعليمية واإلدارية والنشاطات المدرسية المنهجي

  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

 المحلي.  تقوية صلة المدرسة بالمجتمع .ح

 تمثيل المدرسة أمام الهيئات الرسمية والمحلية.  .ط

 متابعة تنفيذ قرارات المجلس.  .ي

 تقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن المدرسة ونشاطاتها.  .ك

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

  .ينوبلأية أمور أخر  لها عالقة بالمدرسة يكلفل بها الرئيس أو من  .م
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 دائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة األمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن الجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامعي

 

 المهمة الرئيسية: 

ات األخمر  المحافظة على األمن الداخلي في الجامعة وسمالمة مرافقهما وممتلكاتهما وذلمك بالتعماون والتنسميق ممع الجهم

 داخل الجامعة وخارجها. 

 

 المهام التفصيلية: 

 المحافظة على النظام العام واألمن الداخلي للجامعة.  .1

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

ني فممي المحافظممة علممى السممالمة العامممة ومعالجممة أي حريممق قممد يحممدث بالوسممائل المتمموفرة وبالتعمماون مممع الممدفال المممد .3

 محافظة اربد، وتأمين االسعافات األولية عند وقول أي حادث. 

مرار وأجهمزة اإلنمذار الموزعمة فمي مبماني ومرافمق الجامعمة لتبقمى صمالحة باسمت التأكد ممن صمالحية طفايمات الحريمق .4

 الستخدامها عند حدوث أي طارئ. 

ن عمدم ممحراسة ممداخل الجامعمة ومراقبتهما، وتنظميم عمليمة دخمول الطلبمة والعماملين فمي الجامعمة وزوارهما، والتأكمد  .5

 إخراج أية مواد أو لوازم تخص الجامعة إال بتصريح رسمي. 

صمية الشخ حدار التصاريح الالزمة لدخول سيارات العاملين واألشخاص المسموح لهم بدخول الجامعة، والتصماريإص .6

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

غيرهما والتدفئمة والصمرف الصمحي و تبليغ دائرة المشاغل والصيانة عن أية أعطال تحدث في مجال المماء والكهربماء .7

 وخاصة تلك التي تحدث بعد أوقات الدوام الرسمي. 

ألممن فمي تقديم المقترحات والتوصيات للمسؤولين في رئاسمة الجامعمة فيمما يتعلمق بتحسمين أوضمال السمالمة العاممة وا .8

 الجامعة. 

 أية مهام أخر  تقع ضمن المهمة الرئيسية للدائرة.  .9
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 امؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةدائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة الخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدمات الع

 

 المهمة الرئيسية: 

ا علممى نظافتهمم تقممديم خممدمات التغذيممة والنقممل واإلتصمماالت لطلبممة الجامعممة والعمماملين فيهمما والعنايممة بحممدائقها والمحافظممة

 وجمالها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة. 

 

 المهام التفصيلية: 

نقل لتغذية واللقة باات الضرورية لها لتقديم الخدمات المتعالمشاركة في تقدير حاجات الجامعة من المواد ومن التجهيز .1

 واإلتصاالت والزراعة والتنظيف، واستالمها والمحافظة عليها. 

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

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

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

 بشبكة الصرف الصحي.

 صيانة وسائط النقل واآلليات والمحافظة عليها.  .5

المتعلقة  كشوفاتمنها وتحويل ال تأمين خدمات اإلتصاالت للجامعة وتدقيق المطالبات المتعلقة بها وإعتماد الرسمي .6

 بالمكالمات الخاصة إلى الدائرة المالية لتحصيلها. 

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

 معها لهذا الغرض.  دةالمتعاق

 لها.  المحافظة على نظافة حرم الجامعة والمرافق التابعة .8

 ا. شرب فيهالصحة العامة فيما تقدمل الجامعة من طعام وشراب، ومن مد  صالحية مياه الالتأكد من توفر شروط  .9

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

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

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

يممة لممدائرة المالااسمتالم فممواتير الميمماه والكهربماء مممن سمملطة الميماه وشممركة الكهربمماء وتمدقيقها وتوثيقهمما وتحويلهمما إلمى   .13

 لصرفها. 

 القيام بأية أعمال أخر  ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.   .14
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 اللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوازمالمشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتريات وة دائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر

 

 المهمة الرئيسية: 

رفها تمموفير اللمموازم التممي تحتاجهمما مختلممف وحممدات الجامعممة بالمواصممفات المطلوبممة وتخزينهمما والمحافظممة عليهمما وصمم

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

 

 المهام التفصيلية: 

 المشمكلة الشمراء خارجي ما ممن خمالل لجمانتوفير احتياجات الجامعة من اللوازم والخدمات عن طريق شرائها محلي ا أو  .1

الصمالحيات  وحسمب الجامعمة رئميس بموافقمة والمشمكلة 2019 لسمنة( 28)رقمم  الحكوميمة المشمتريات نظمام بموجمب

 المحددة لها.

يص ي ذلمك التخلملتنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة وخارجها بمما فممتابعة اإلجراءات المتعلقة باستيراد اللوازم با .2

 عليها. 

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

 ة. استالم المواد ومعاينتها والتأكد من وصولها في الوق  المحدد ومطابقتها للمواصفات والكميات المطلوب .4

 ملمة المحليمةيل القيود الالزممة بمذلك وتصمنيفها وترميزهما ومعادلمة أسمعارها بالعإدخال اللوازم إلى المستودعات وتسج .5

 وتخزينها بصورة تؤدي إلى المحافظة عليها. 

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

 اإلحتفاا بالقيود المتعلقة بالعهد المصروفل للعاملين في الجامعة ومتابعة حركتها.  .7

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

 لمعنيمة داخملااستكمال اإلجراءات المتعلقة بإبرام عقود الصيانة للمعدات واآلليات واألجهمزة ومتابعتهما ممع األطمراف  .9

 الجامعة وخارجها. 

 يتل وتوفره بالكميات المناسبة. مراقبة المخزون واللوازم والتأكد من صالح .10

 . ات المناسبةاإلحتفاا بسجالت وقيود تمكن من مراقبة المخزون لجميع اللوازم والتأكد من توفيرها بالكميات والنوعي .11

 القيام بأية مهام أخر  ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.  .12
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 نتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا  والصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيانة اإلالهندسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة ودائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة 

 

 المهمة الرئيسية: 

ا ت التمي تقمدمهرارية الخمدمامبعض اللوازم التي تحتاجها الجامعة، والقيام بأعمال الصيانة المختلفة لضمان استتصنيع 

 عنية فيها. ودراسة سبل تخفيض تكاليف هذه الخدمات بالتنسيق مع الجهات الموتقديم الخدمات التدريبية للطلبة، الجامعة، 

 لمتفمق عليهمات الجامعمة واإلشمراف علمى تنفيمذها بالمواصمفات المطلوبمة اتقديم االستشارات الهندسمية المتعلقمة بإنشماءا

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

 

 المهام التفصيلية: 

 المختلفة وتقدير التكلفة المتوقعة.إعداد كافة وثائق المشرول من حساب الكميات والمواصفات للبنود  .1

 مراجعة وتنقيح المخططات والمستندات الالزمة لتنفيذ المشرول. .2

 تسليم الموقع رسميا  للمقاول. .3

امج تخطميط وإدارة فتممرة تنفيممذ المشممرول وذلممك بعمممل بممرامج زمنيممة لكافممة أنشممطة المشممرول، ومراجعممة وتحممديث البممر .4

 الزمنية وفق فعاليات العمل بالموقع.

 داد التقارير المرحلية لتقدم العمل بالموقع.إع .5

 تحديد واعتماد مواد التنفيذ الالزمة قبل البدء بتنفيذ البند لتوفيرها بالوق  المناسب للعمل. .6

 فة المحددة.التخطيط وتحديد األنظمة الكفيلـة بتخفيض فتـــرة التنفيذ دون المســاس بالجـــودة المطلوبة والتكل .7

امج ا  ممع البرنمع المقاول الرئيسي والمقماولين الفمرعيين للتأكمد ممن صمحة مســمـار    أعممالهم تماشميالمتابعة الدورية م .8

 الزمني العام للمشرول.

 -تخطيط وإدارة تكلفة التنفيذ، يتم تخطيط تكلفة التنفيذ لكل أنشطة المشرول وفق البنود التالية: .9

 .إعداد ميزانية المشرول 

 .تحليل ميزانية المشرول 

  تكلفة المشرول لكل بند / ولكامل المشرول.تقدير 

 .دراسة عامة للمشرول وتقديم التوصيات 

 .تقدير التكلفة الالزمة ألوامر التغيير 

 .تقدير التكلفة لإلضافات المحتملة للمشرول 

 .مناقشة وتحديد التكلفة واعتمادها لكل أمر تغييري 

 .تحديد وتقييم جداول التدفقات النقدية لمراحل المشرول 

 راجعة واعتماد مستخلصات المقاول وإعداد تقرير دوري لتقدم العمل وتكلفة التنفيذ.م 

 تقارير إدارة المشرول .10

 .إعداد تقرير أسبوعي بالموقع 

 .إعداد تقرير مالي شهري 
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 .إعداد تقرير مرحلي يوضح تقدم العمل بالموقع 

 .إعداد تقرير مرحلي للتكلفة وتقدم العمل بالمشرول 

 ي بالمستخلص المالي للمشرول.إعداد تقرير مرحل 

 .)إعداد تقرير بتكلفة األوامر التغييرية )إن وجدت 

 استالم المشرول:  .11

 تتم إجراءات االستالم االبتدائي للمشرول وفق التالي:           

 .إجراء الفحص واالختبارات األولية الالزمة وإعداد كشف بالمالحظات الالزم تنفيذها أو معالجتها 

 ديمات التالية من المقاول ومراجعتها للتأكد من جودة األعمال.استالم التق 

 إتمام تنفيذ العمل حسب المخططات. -

 استالم شهادة ضمان جودة التنفيذ. -

 إجراء اختبارات التشغيل واستالم كتالوجات التشغيل. -

 .إجراء الفحوص النهائية وإعالم المالك بالمالحظات التي التـزال موجودة ولم تتــم معالجتل -

 ئي.الم االبتداإصدار شهادة إتمام االستالم والعمل على إتمام إجراءات التسليم النهائي بعد عام من تاريخ االست -

رتها حسمب إصدار أمر صرف الدفعة النهائية )الختامية( للمقاول والتوصية للمــالك بحجــز أي مبالغ أو مصماد -

 المخالفات التي قد تترتب على التنفيذ.

 را  للمشرول ممثال  للمهندس في الموقع ويساعده على ذلك فريق اإلشراف المكون مما يلي:يتم تعيين مدي .12

  عمال المعمارية.لمتابعة األ –مهندس معماري 

 .مهندس كهربائي لمتابعة األعمال الكهربائية 

  متابعة أعمال الصحي والتدفئة والتكييف.ل –مهندس ميكانيك 

  ية.ئلمتابعة األمور اإلنشا –مهندس مدني 

 .مراقب )مساعد مهندس( لكل تخصص من األعمال الواردة في أعاله 

 .الدعم الفني: ويتكون من مهندسين لكل تخصص وإداريين 

 ابقتهمما لجنممة االعتممماد ومراقبممة الجممودة وتأكيممد الجممودة وعمممل الفحمموص المخبريممة الالزمممة للمممواد والتأكممد مممن مط

 للمواصفات والشروط.

 ذية والمطالبات المالية.لجنة لدراسة األوامر التنفي 

 .لجنة استالم األعمال حال إنجازها 

 إنتاج وصيانة األثاث الخشبي للقاعات الدراسية والمختبرات العملية ومكاتب الجامعة. .13

 إنتاج وصيانة األثاث واألبواب المعدنية ومقاعد الدراسة في القاعات الدراسية والمختبرات. .14

 م في مباني الجامعة.إنتاج وصيانة أبواب وشبابيك األلمنيو .15

ة الرئيسمية عمل التمديدات الكهربائية وصيانة اإلنارة في مباني الجامعمة، وكمذلك صميانة وإصمالح اللوحمات الكهربائيم .16

 وشبل الرئيسية والفرعية واإلشراف والتنفيذ على كل شبكة الفولتية المنخفضة.

 سية.متابعة صيانة وتشغيل أنظمة توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشم .17
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 تركيب وإصالح أنظمة كاميرات المراقبة ومتابعة تشغيلها. .18

 لخ...(.اتشغيل وإصالح األجهزة الكهربائية مثل )ماتورات، مكيفات، مضخات، أجهزة الكترونية، مصاعد كهربائية،  .19

 .ةتشغيل وإصالح بويلرات التدفئة المركزية وكذلك التمديدات الصحية في مباني الجامعة والعمارات السكني .20

 سية.إدامة تزويد الجامعة بمياه الشرب عن طريق متابعة شبكة مياه الجامعة الداخلية وخزانات المياه الرئي .21

 عة.تركيب عدادات فرعية للمياه والكهرباء وإصدار فواتير كهرباء ومياه شهرية لجميع المستثمرين في الجام .22

عمممان وسممكن ذات  –ول وكممذلك مبنممى االرتبمماط القيممام بجميممع أعمممال الصمميانة الخاصممة بممالمجمع التجمماري يرممموك ممم .23

 النطاقين.

 متابعة أمالك الجامعة العقارية من أراضي ومباني.  .24

يك وممما تأهيممل المبمماني المختلفممة لتممتالءم مممع اسممتخدامات الجامعممة المتغيممرة مممن عمممل قواطممع واسممتحداث أبممواب وشممباب .25

 شابهها.

 تخرج.تدريب طلبة كلية الهندسة التدريب الميداني لغايات ال .26

 تدريب طلبة المراكز الحرفية تدريبا  ميدانيا . .27

 تدريب وتشغيل عدد من المهندسين حديثي التخرج بالتشارك مع وزارة األششغال العامة واإلسكان. .28
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 دائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة العالقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات والمشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاري  الدوليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة

 

ة فمي بخاصمة المشماركال يتجزأ ممن الجامعمة وانعكمس ذلمك علمى جميمع أنشمطة الجامعمة و اأصبح التعاون الدولي جزء 

هما. واسمتمراريت األنشطة األكاديمية الدولية كعنصر أساسي لتطور الجامعة مع الحفاا على جودة البحوث العلمية وكذلك التعليم

جمة اءت لتلبمي حاجمنشماء دائمرة للعالقمات والمشماريع الدوليمة إلمى إمن هذا المفهوم، فإن الجامعة بادرت في هذه السنة  اوانطالق 

طمالل إللين والطلبمة تفعيل البعد الدولي للجامعة  وكوسيلة لتطوير جودة التعليم فيها عالوة على فمتح  المجمال أممام العماململحة ل

ب لممي والتمدريواالستفادة ممن المشماريع البحثيمة المدعوممة ممن جهمات مانحمة دوليمة والمشماركة فمي البمرامج الدوليمة للتبمادل الع

 والدراسة. 

 

 :الهدف

لجامعمة ممع لى مساعدة الجامعة على تحقيق أهدافها ممن خمالل ربمط أنشمطة اإالعالقات والمشاريع الدولية تهدف دائرة 

ع فمي المشماري الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية المرموقة وتفعيل رؤية الجامعة نحمو العالميمة ممن خمالل تفعيمل المشماركة

خدم هذه نجليزية ليإلاوالمساهمة في تطوير موقع الجامعة االلكتروني باللغة الدولية وتبادل الطلبة والعاملين والبرامج المشتركة 

 راض. غاأل

 

 قسام الدائرة:أ

 سم الديوان. ق4    . قسم نقل المعرفة والتكنولوجيا. 3    .قسم العالقات الدولية. 2     .قسم المشاريع الدولية. 1

 

 :المهمات

 .وتنفيذها دارة استراتيجية التعاون الخارجي للجامعةإ .1

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

هما القصمو  من العمل علمى تفعيمل اتفاقيمات التبمادل الثقمافي والعلممي المبرممة ممع الجامعمات العالميمة، وتحقيمق االسمتفادة .3

 للجامعة.

 ة.ين بالجامعالجامعة واالستفادة من تجاربهم وخبراتهم للباحثين والدارس دعوة األساتذة والعلماء المتميزين لزيارة .4

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

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

 ويل التعليم بالجامعة على كل المستويات.نشر ثقافة تد .7

ميممة تبممادل المعلومممات والبحمموث والدراسممات والنشممرات والممدوريات واإلحصمماء والمراجممع االخممر  مممع الجامعممات العال .8

 األخر .

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

 مختلفة. عقد اتفاقيات للتدريب المهني مع جهات دولية .10

 تنشيط المشاركة الدولية في االنشطة الجامعية الثقافية والرياضية. .11

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

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

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

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

 ركة بين الجامعة والجامعات األجنبية.زيادة عدد المشاريع والدراسات المشت .17

 دارة ومراقبة المشاريع المدعومة من جهات خارجية.إ .18
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 أمانؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤر المجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالس واللجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاندائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة 

 

 القمرارات عمة( ومتاباألمنماء، الجامعمة، العممداءالمجمالس ) اجتماعات إلى تنظيم أمانة سر المجالس واللجانتهدف دائرة 

 وتخزينهما قمراراتال المعنية، وتدوين الجهات مع الالزمة االتصاالت وإجراء المراسالت وإعداد تباالجتماعا اتخاذها يتّم التي

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

 لس  عس  الديوا،.تض  الدا رة ثالثة  عسام ىبي: عس  اللبا،  عس  المبا

 

 :المهمات

 أمانة سر مجالس )األمنا ، الجامعة، العمدا (: 

 تنظي  اجتماا المبلس. .1

 إ دان جدىل ار مال ىإرساله لأل ضاء. .2

 تلضير المعامالر ىارىراق للنون االجتماا ىتدعيقشا. .3

 تلليغ   ضاء المبلس بمكا، ىتاريخ ايعقان االجتماا. .4

 الكمليوتر.تدىيا القرارار ىتتزينشا  لد  .5

 معنية.متابعة القرارار التي تّ  اتتاذبا باالجتماا ىإ دان المراسالر ىإجراء االت االر الالزمة مع البشار ال .6

 

  لجنة التعيين والترقية:

رد مممة مممن الممموااسممتالم معممامالت التعيممين والترقيممة والتثبيمم  والنقممل واإلنتممداب واإلعممارة واإلجممازات واالسممتقاالت وإنهمماء الخد

ممداء لمى مجلمس العإبشرية والكليات األكاديمية، وتدقيقها ومراجعتها، ودعموة اللجنمة لالجتممال التخماذ قراراتهما للتوصمية بهما ال

 التخاذ القرار المناسب بشأنها.

 

 المعبوثين:  ق ايا لجنة

العماملين  والفنيمين استالم معامالت االيفاد ألعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحمث أو التمدريس .1

م وفق ما لنظما في المجال األكاديمي في الجامعة، أو ممن ارتبطوا بالعمل معها، في بعثات ومهمات علميمة ودورات تدريبيمة

 اإليفاد المعمول بل في الجامعة، بالتنسيق مع الموارد البشرية.

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

 إعداد جدول األعمال وإرسالل لالعضاء. .3

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

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

معة لجانظمة اأوضع السياسة العامة للكرسي في مجاالت التدريس والبحوث والبعثات واإلشراف عليها وتنفيذها وفق  .أ

 وتعليماتها. 

 اإلشراف على الوقفية وتنميتها وضبط نفقاتها.  .ب

 . مجلة المسكوكاتالتنسيب إلى الرئيس بتعيين أعضاء هية تحرير  .ج

 التنسيب إلى الرئيس بتعيين شاغل الكرسي.  .د

 . ومتحف المسكوكاتوضع اإلجراءات الخاصة بالمجلة  .ه

 أية أمور أخر  ذات عالقة بالكرسي.  .و

 

 

 ي  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرار كرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمجلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس مهؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤام 

 

 2010( لسنة 1تعليمات كرسي عرار رقم )بموجب 

 ماتها. وضع السياسة العامة للكرسي وتنفيذها وفق أنظمة الجامعة وتعلي .أ

 . عمل الكرسياإلشراف على  .ب

 الكرسي. عمل أية أمور أخر  ذات عالقة ب .ج

 

 

 كرسي المرحوم سمير الرفؤا ي للدراسؤات األردنيؤة مجلس مهام 
 

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

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

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

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

 اإلطالل على التقرير السنوي عن إنجاز الكرسي يقدمل شاغل الكرسي.  .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=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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 سؤؤالمي قتصؤؤاد اإلالكرسؤؤي الشؤؤيخ صؤؤال   بؤؤد  كامؤؤل لمجلؤؤس مهؤؤام 
 

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

 وضع السياسة العامة للكرسي وفق أنظمة الجامعة وتعليماتها.  .1

 أموال الكرسي وتنميتها وضبط نفقاتها.  اإلشراف على .2

 

 كرسؤؤي محمؤؤود اللؤؤول لدراسؤؤات الجزيؤؤرة العربيؤؤة والنقؤؤو  مجلؤؤس مهؤؤام 
 

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

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

 وتعليماتها. 

 اإلشراف على مخصصات الكرسي وتنميتها وضبط نفقاتها.  .2

 يين شاغل الكرسي وأعضائل. التنسيب بتع .3

أنظمممة  التنسمميب بإيفمماد بعممض الطلبممة المتميممزين للدراسممات العليمما فممي مجممال دراسممات الجزيممرة العربيممة والنقمموش وفممق .4

 الجامعة وتعليماتها بهذا الشأن. 

 أية أمور أخر  ذات عالقة بالكرسي. .5

 

  راليونسكو لبحو  الدراسات الصحراوية والحد من التصحمهام مجلس كرسي 
 

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

ت والتمويممل والموافقممة علممى الخطممط البحثيممة واألكاديميممة للكرسممي حسممب تشممريعاة العامممة واإلشممراف السياسمم رسممم .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

 إقرار التقرير السنوي للكرسي ورفعل 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
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 سؤؤؤالمية والبحؤؤؤ  العلمؤؤؤي باهؤؤؤانل للدراسؤؤؤات اإلكرسؤؤؤي مجلؤؤؤس مهؤؤؤام 
 

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

 التالية: 

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

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

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

 إعداد موازنة الكرسي ورفعها إلى مجلس العمداء إلقرارها.  .4

 إقرار التقرير السنوي للكرسي ورفعل إلى مجلس العمداء.  .5

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

 لنافذة.انح والوقفيات التي تقدم لبرامج الكرسي ونشاطاتل حسب تشريعات الجامعة قبول الهبات والتبرعات والم .7

 

 الكرسي المهام التالية:  ل(: يتولى شاغ8المادة )

 تنفيذ قرارت المجلس.  .1

 تنفيذ برامج البحث والدراسات التي يقرها المجلس.  .2

 إدارة شؤون الكرسي اإلدارية والمالية.  .3

 مل إلى المجلس. إعداد مشرول الموازنة وتقدي .4

 إعداد التقرير السنوي ورفعل 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
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  األلكسو للدراسات والبحو  التربويةمهام مجلس كرسي 

 

يهدف (: 3المادة )، 2020( لسنة 3رقم ) األلكسو للدراسات والبحوث التربوية في جامعة اليرموكتعليمات كرسي بموجب 

 المركز إلى ما يلي: 

لهاشمممية ااث التربويممة فممي المملكممة األردنيممة المسمماهمة مممع مؤسسممات الدولممة المختلفممة فممي الدراسممات والبممرامج واألبحمم .1

 والمنطقة العربية. 

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

ينهما ل الخبمرات بالعمل على إقامة الروابط العلمية مع المؤسسات والجامعات والمعاهد العلمية والمحلية والدولية وتباد .3

 وبين الكرسي، وتوفير اإلمكانات الستقبال األساتذة والباحثين والطلبة.

 

 الكرسي المهام التالية:  مجلس(: يتولى 5المادة )

ت رسممم السياسممة العامممة واإلشممراف والتمويممل والموافقممة علممى الخطممط البحثيممة واألكاديميممة للكرسممي حسممب تشممريعا .1

 الجامعة. 

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

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

 إعداد موازنة الكرسي ورفعها إلى مجلس العمداء إلقرارها.  .4

 إقرار التقرير السنوي للكرسي ورفعل إلى مجلس العمداء.  .5

 نشرة دورية إعالمية للتعريف بنشاطات الكرسي.  الموافقة على إصدار .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

 رسي اإلدارية والمالية. إدارة شؤون الك .3

 إعداد مشرول الموازنة وتقديمل إلى المجلس.  .4

 إعداد التقرير السنوي ورفعل 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
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 ةـــــي للجامعـــل التنظيمــــالهيك
 

 
 

 البريد اإللكتردني االس  إرارة الجامعة

 president@yu.edu.jo يليا بيالر .ن.  رئيـ  الجامعــة 

 vice.SF@yu.edu.jo  موف  العموش .ن.   األكاريميةلشودن لنائ  الرئي  

 vice.HA@yu.edu.jo ريال المومني .ن.  اإلراريةلشودن لنائ  الرئي  

 dr_daradkehlafi@yu.edu.jo  .ن الفي نرانكة مستشار الرئي 

  zeyad@yu.edu.jo . زيان زريقار .ن مساعد الرئي  

 

الهيكل التنظيمي لجامعة اليرموك بناء  

 على توزيع المهام والصالحيات

mailto:president@yu.edu.jo
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 والعمادات األكاديمية للوحداتالتنظيم اإلداري 

 

 كليــؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـة العلـــؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـوم
 

 

 

 عدر العاملي  في الكلية

 151 أ  ا  هيئة التدريس

 20 مسا دو التدريس أو البح 

 50 الموظفون اإلداريون والفنيون
 

 البريد اإللكتردني السم إدارة الكلية

 albatynehk@yu.edu.jo  ةالد اللطاينة .ن.  يد الكليةعم

 rawwash@yu.edu.jo ملمد الرىاش .ن.  نائ  العميد

  mizyed@yu.edu.jo شلانه مزيد . .ن  نائ  عميد

  alkaraki@yu.edu.jo الماند الكركين.   ميدالعمساعد 

 ababneha@yu.edu.jo ن.  يس  لابنه مساعد العميد لشودن االعتمار دضبط الجورة

  riada@yu.edu.jo ن. ريال  لابنه . رئي  قس  الفيويات

  rawash@yu.edu.jo المنع  رىاشده ن.  لد رئي  قس  الكيميات

 alkadiri-m@yu.edu.jo ن. ملمد القانري رئي  قس  اإلحصات

 mfaljamal@yu.edu.jo  ملمد البمان.  رئي  قس  الرياضيا 

  bahaa.tr@yu.edu.jo ن. بشاء الديا الطران ياتيةرئي  قس  العلو  الح

  rjaradat@yu.edu.jo ن. رشيد جرانار رئي  قس  علو  األرض دالبي ة

 alkaraki@yu.edu.jo د. المثنى الكركي مدير متحف التاريخ الطبيعيق.أ. 

 sanaa.owdat@yu.edu.jo ن. سناء  ونار رئي  قس  المساقا  الخدمية العلمية

   صيانة األجاوة العلمية قس رئي  

   رئي  قس  الديوان
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 كليــؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـة اآلداب
 

 

 

 

 عــدر العامليــــ  في الكليــــــة

 139 أعضات هي ة التدري 

 1 مساعدد التدري  أد البحث

 24 الموظفون اإلراريون دالفنيون
 

 البريد اإللكتردني االس  إرارة الكليــــــة

 banidomi@yu.edu.jo ني دوميمحمد بأ.د.   ميد الكلية

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

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

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

  khair@yu.edu.jo د. خير ذيابات لسياسيةرئيس قسم العلوم ا

  yfbader@yu.edu.jo يوسف بدر  د. رئيس قسم الللة النجليزية وآدابها

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

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

  shamomar@yu.edu.jo عمر العمريد.  تاريخرئيس قسم ال

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

  khazaymeh@yu.edu.jo خالد هزايمل. د رئيس قسم الجلرافيا

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

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

 fatimahmha@yu.edu.jo غرايبة الفاطمل  رئيس قسم الديوان
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 قتصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد والعلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم اإلداريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةكليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اإل
 

 

 عــدر العامليــــ  في الكليــــــة

 83 أعضات هي ة التدري 

 0 مساعدد التدري  أد البحث

 16 الموظفون اإلراريون دالفنيون

 

 د اإللكتردنيالبري السم إدارة الكليــــــة

  rawabdeh@yu.edu.jo محمد الروابدهأ.د.   ميد الكلية

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

  mahailat@yu.edu.jo محمود الهيالتد.  نائب العميد

 khaldoon.aldaoud@yu.edu.jo خلدون الداوودد.  ومسا د العميد لشؤون  بط الجودة مسا د العميد

  smagableh@yu.edu.jo سهيل مقابلل د.  س قسم القتصادرئي

 moh.azzam@yu.edu.jo محمد عزامد.  رئيس قسم المحاسبة

  buthiena@yu.edu.jo بثينل خرابشلد.  رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية

  shaker@yu.edu.jo شاكر العدواند.  رئيس قسم اإلدارة العامة

  saleh.alomar@yu.edu.jo صالح العمرد.  لرئيس قسم إدارة األ ما

  hadeel.haddad@yu.edu.jo حدادالهديل د.  رئيس قسم التسويق

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

 hajimmft@yu.edu.jo هاجم محافظل رئيس قسم الديوان
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 كليؤؤؤؤؤؤة الحجؤؤؤؤؤؤاوي للهندسؤؤؤؤؤؤة التكنولوجيؤؤؤؤؤؤة
 

 

 العامليــــ  في الكليــــــةعــدر 

 123 أعضات هي ة التدري 

 0 مساعدد التدري  أد البحث

 79 الموظفون اإلراريون دالفنيون

 

 البريد اإللكتردني السم إدارة الكليــــــة

 mof.otoom@yu.edu.jo موفق عتوم. د  ميد الكلية

 maalzubaidi@yu.edu.jo زبيديال محمدد.  نائب العميد

 mtaamneh@yu.edu.jo مظهر طعامنلد.  ائب العميدن

 hasan.aldiabat@yu.edu.jo حسن ذيابات مسا د العميد لشؤون ال تماد و مان الجودة 

 yusra.obeidat@yu.edu.jo يسر  عبيدات مسا د العميد 

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

 maalzubaidi@yu.edu.jo د. محمد الزبيدي دسة الحاسوبرئيس قسم هن

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

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

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

 ali.shehadeh@yu.edu.jo د. علي شحادة رئيس قسم الهندسة المدنية

 zaid.d@yu.edu.jo د. زيد الديك  ةرئيس قسم العمار

 dtbanihani@yu.edu.jo دانيا بني هاني د.  رئيس قسم الهندسة الصنا ية

 alrousana@yu.edu.jo أ.د. عمار الروسان يةرئيس قسم هندسة الميكانيك

 almasaeid@yu.edu.jo هشام المساعيدد.  مركز الريادة والبتكار

 kamalhay@yu.edu.jo كمال غرايبة  التدريبالمشاغل الهندسية ورئيس قسم 

   رئيس قسم الديوان
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 كليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التربيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة

 

 

 

 عــدر العامليــــ  في الكليــــــة

 108 أعضات هي ة التدري 

 0 مساعدد التدري  أد البحث

 16 الموظفون اإلراريون دالفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

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

  ahmed.sh@yu.edu.jo د. أحمد الشريفين نائب  ميد 

  imagableh@yu.edu.jo د. إبراهيم مقابلل لشؤون الطلبة مسا د العميد

  muayyad@yu.edu.jo د. مؤيد مقدادي لشؤون  بط الجودة  د العميدمسا

 Nawaf.Shatnawi@yu.edu.jo أ.د. نواف الشطناوي التربية وأصول اإلدارة قسم رئيس

  hamzeh@yu.edu.jo د. حمزه الربابعل رئيس قسم  لم النفس اإلرشادي والتربوي

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

  S.M.Qazaqzeh@yu.edu.jo د. سليمان قزاقزه  برنامج التربية العمليةمشرف 

  amal@yu.edu.jo د.آمال الزعبي  وحدة التحليل اإلحصائي 

 sawsana@yu.edu.jo  سوسن الزعبي  رئيس قسم الديوان
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 كليؤؤؤؤؤؤؤة الشؤؤؤؤؤؤؤريعة والدراسؤؤؤؤؤؤؤات اإلسؤؤؤؤؤؤؤالمية

 

 
 

 في الكليــــــةعــدر العامليــــ  

 86 أعضات هي ة التدري 

 1 مساعدد التدري  أد البحث

 17 الموظفون اإلراريون دالفنيون
 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

 fakeer@yu.edu.jo أ.د. أسامل الربابعل  ميد الكلية

 Shatnawi@yu.edu.jo يحيى شطناويد.  نائب العميد

 nsharyri@yu.edu.jo د. نذير الشرايري ؤون المسجد وخدمة المجتم  مسا د العميد لش

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

  shadi.h@yu.edu.jo د. شادي األحمد مسا د العميد

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

  rababah@yu.edu.jo اهلل ربابعلد. عبد رئيس قسم الفقه وأصوله

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

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

 mshamali@yu.edu.jo د. مأمون الشمالي مشرف برنامج القرآن الكريم

 amousa@yu.edu.jo أ.د. عبدالناصر أبو البصل ميصال   بد  كامل لإلقتصاد اإلسال كرسي الشيخ

   يكرسي باهانج للدراسات اإلسالمية والبح  العلم

   رئيس قسم الديوان
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 كليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التربيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الريا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية

 

 

 

 عــدر العامليــــ  في الكليــــــة

 47 أعضات هي ة التدري 

 1 مساعدد التدري  أد البحث

 21 الموظفون اإلراريون دالفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

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

  ahmed.bataineh@yu.edu.jo حمد بطاينة أ.د. أ نائب العميد

 famohammad@yu.edu.jo د. محمد أبو محمد للشؤون الطالبية مسا د العميد

  m.maqableh@yu.edu.jo د. محمد مقابلة  ا د  ميد مس

  samir.qasim@yu.edu.jo سمير قاسم  د. لشؤون  بط الجودة مسا د العميد

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

  khalid.z@yu.edu.jo زيودالخالد  د. رئيس قسم  لوم الريا ة

  firasmay@yu.edu.jo اس الهياجنل فر رئيس قسم الديوان
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 القؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤانونكليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

 

 

 

 عــدر العامليــــ  في الكليــــــة

 34 أعضات هي ة التدري 

 0 مساعدد التدري  أد البحث

 8 الموظفون اإلراريون دالفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

  yusuf@yu.edu.jo يوسف عبيداتأ.د.   ميد الكلية

 Mahakhasawneh@yu.edu.jo د. مها خصاونة نائب العميد

   لشؤون الطلبة مسا د العميد

 maabrehmohammed@yu.edu.jo محمد معابرة د. مسا د العميد لشؤون  بط الجودة

 ahmad.zaqibh@yu.edu.jo زقيبةالحمد أد.  رئيس قسم القانون العام

  adnan.alomar@yu.edu.jo ر د. عدنان العم رئيس قسم القانون الخاص

 rahimasfa@yu.edu.jo رهيما محافظل رئيس قسم الديوان

 



77 
 

 كليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الفنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون الجميلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة

 

 

 

 عــدر العامليــــ  في الكليــــــة

 47 أعضات هي ة التدري 

 3 مساعدد التدري  أد البحث

 19 الموظفون اإلراريون دالفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

 wael_h@yu.edu.jo  حدادوائل أ.د.   ميد الكلية

  radaideh@yu.edu.jo ردايدة البسام د.  نائب العميد

  raedaan@yu.edu.jo د. رائدة علوان لشؤون  بط الجودة عميدالمسا د 

   عميدالمسا د 

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

   shukran@yu.edu.jo  د. قاسم الشقران التشيكليةون رئيس قسم الفن

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

 bilal.diabat@yu.edu.jo  ذياباتالبالل د.  رئيس قسم الدراما

 muhammadigh@yu.edu.jo لمحمد أبو غزل رئيس قسم الديوان
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 وبكلية تكنولوجيؤا المعلومؤات و لؤوم الحاسؤ
 

 

 

 

 عــدر العامليــــ  في الكليــــــة

 57 أعضات هي ة التدري 

 0 مساعدد التدري  أد البحث

 33 الموظفون اإلراريون دالفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

 samers@yu.edu.jo هسامر سمارأ.د.   ميد الكلية

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

  mohammedz@yu.edu.jo د. محمد الزامل     نائب العميد

  abrar.a@yu.edu.jo د. أبرار عبدالحق  العميد مسا د

   العميد مسا د

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

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

 belalabuata@yu.edu.jo د. بالل أبو عطا معلومات التكنولوجيا رئيس قسم 

 hasanain@yu.edu.jo ةحسن عبابن رئيس قسم الديوان
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 كليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اآلثؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤار والنثربولوجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا

 

 

 

 عــدر العامليــــ  في الكليــــــة

 34 أعضات هي ة التدري 

 0 مساعدد التدري  أد البحث

 28 لفنيونالموظفون اإلراريون دا

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

 hani@yu.edu.jo أ.د. هاني هياجنل  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

 ruba.akash@yu.edu.jo ربى العكش  د. رئيس قسم األنثربولوجيا

 skhasswneh@yu.edu.jo سحر الخصاونة د.  رئيس قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها

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

 Sababha@yu.edu.jo ةد. حسين الصبابح أمين  ام متحف الترا  األردني  

 ihsantin@yu.edu.jo ةإحسان عبابن رئيس قسم الديوان
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 كليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اإل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم
 

 

 

 عــدر العامليــــ  في الكليــــــة

 27 أعضات هي ة التدري 

 8 مساعدد التدري  أد البحث

 20 الموظفون اإلراريون دالفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

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

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

  farhan.olaimat@yu.edu.jo د. فرحان العليمات مسا د العميد لشؤون  بط الجودة

 mohammad.habes@yu.edu.jo  د. محمد ابراهيم والتلفزيون اإلذا ة قسم رئيس

 zuhair.t@yu.edu.jo د. زهير طاهات  افةرئيس قسم الصح

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

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

  manalibi@yu.edu.jo منال ربابعل  رئيس قسم الديوان
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 كليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤياحة والفنؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد 

 

 

 

 ر العامليــــ  في الكليــــــةعــد

 14 أعضات هي ة التدري 

 - مساعدد التدري  أد البحث

 7 الموظفون اإلراريون دالفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

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

 ahmad.makhdmeh@yu.edu.jo مخادمةالأحمد د.  نائب العميد 

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

  sawsan.k@yu.edu.jo سوسن خريس د.  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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 كليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب

 

 

 

 عــدر العامليــــ  في الكليــــــة

 68 أعضات هي ة التدري 

 1 مساعدد التدري  أد البحث

 15 الموظفون اإلراريون دالفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

 bashaireh@yu.edu.jo خلدون بشايره. أ.د  ميد الكلية

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

  mszoubi@yu.edu.jo مظهر الزعبي د.  مسا د العميد

التؤؤدريب السؤؤريري والعلؤؤوم لشؤؤؤون  مسؤؤا د العميؤؤد

  الطبية السريرية
 mzubi@yu.edu.jo  محمد الزعبيد. 

لشؤؤؤون ال تمؤؤاد و ؤؤمان الجؤؤودة  مسؤؤا د العميؤؤد

 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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  الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيدلةكليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
 

 

 

 

 في الكليــــــةعــدر العامليــــ  

 23 أعضات هي ة التدري 

 6 مساعدد التدري  أد البحث

 19 الموظفون اإلراريون دالفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

 mervat.alsous@yu.edu.jo الصوص د. ميرف   ميد الكلية

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

   نائب العميد

 saja.alnahar@yu.edu.jo د. سجى النهار   لشؤون ال تماد و بط الجودة مسا د العميد

 bilal.aljaidi@yu.edu.jo د. بالل الجعيدي   مسا د العميد

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

 m.obeid@yu.edu.jo د. محمد عبيد الصيدلنية رئيس قسم الصيدلنيات والتقنية

  g.altaani@yu.edu.jo د. غيث الطعاني  رئيس قسم الممارسة الصيدلنية

 amerahai@yu.edu.jo أميرة حواري رئيس قسم الديوان
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  مؤؤؤؤادة البحؤؤؤؤ  العلمؤؤؤؤي والدراسؤؤؤؤات العليؤؤؤؤا

 

 

 

 العمادة ــدد العامليــــن في 

 29 فنيونالموظفون اإلداريون وال

 

 اإللكتروني البريد السم العمادةإدارة 

  ayman@yu.edu.jo يمن حمودة أأ.د.  العميد 

  alkhateebf@yu.edu.jo  فيصل الخطيب  .أ.د نائب العميد

  Naddaf@yu.edu.jo مصطفى النداف د. نائب  ميد

  aomari@yu.edu.jo حمد العمريأد.  مسا د  ميد

 dimabals@yu.edu.jo الللص انيمن.  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 البح  العلمي

  muhammadkmo@yu.edu.j   محمد شموط رئيس قسم الديوان
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 ون الطلبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادة شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ

 

 

 

 العمادة ــدد العامليــــن في 

 72 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 البريد اإللكتردني السم العمادةإدارة 

  m.almazawdah@yu.edu.jo مزاودهالمحمد د.  العميد 

  hadi.tawalbeh@yu.edu.jo أ.د. هادي طوالبل  نائب العميد

  ottom.ma@yu.edu.jo د. محمد العتوم نائب العميد

  lara.haddad@yu.edu.jo د. الرا حداد  مسا د  ميد 

  Naheda@yu.edu.jo د. ناهدة مخادمة مسا د  ميد 

   مدير دائرة الخدمات الطالبية

  emad143@yu.edu.jo الدين طوالبةعماد مدير دائرة النشاط الثقافي والفني

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

   مدير دائرة النشاط الريا ي

   مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين

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

  esam_bataineh@yu.edu.jo عصام البطاينة مسا د مدير دائرة النشاط الثقافي والفني
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 البريد اإللكتردني السم العمادةإدارة 

  ahmadsd@yu.edu.jo أحمد زايد  نشاط الثقافي والفنيمسا د مدير دائرة ال

  aymanati@yu.edu.jo أيمن السليتي مسا د مدير دائرة النشاط الثقافي والفني

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

  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 الملكاوي  رئيس قسم القروض والمسا دات

  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  هيئات الطالبيةرئيس قسم ال

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

  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 يا يرئيس قسم التنظيم الر

  hassan.s@yu.edu.jo حسن سميرات ةرئيس قسم المعسكرات والجوال

 ayhamkal@yu.edu.jo أيهم أبو الشعر رئيس قسم ر اية الطلبة الوافدين 

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

 samiaub@yu.edu.jo تسامي الذيابا المعوقينرئيس قسم ر اية الطلبة 

  buthianaaar@yu.edu.jo الغرايبة لبثين إسكان الطالباترئيس قسم 

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

  khalidmay@yu.edu.jo خالد غرايبة رئيس قسم الديوان

  odai.karasneh@yu.edu.jo عدي كراسنة رئيس فرع/ 
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 مراكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز اإلداريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةالتنظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم اإلداري لل

 

 مركؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز الللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات

 

 

 المركوعــدر العامليــــ  في 

 20 أعضات هي ة التدري 

 - مساعدد التدري  أد البحث

 6 الموظفون اإلراريون دالفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة المركز

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

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

   يرهابل لشؤون برنامج الللة العربية للناطقين مسا د المدير

 samirani@yu.edu.jo سمير مومني رئيس قسم الديوان
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 مركؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز الحاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب والمعلومؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات
 

 

 المركز ــدد العامليــــن في 

 47 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 البريد اإللكتردني السم إدارة المركز

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

 nturani@yu.edu.jo نجدت ترعاني ةرئيس قسم أنظمة الحاسوب والشبكات والصيانمسا د المدير/ 

 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 قسم خدمات الويب واألرشفة رئيس

 manals@yu.edu.jo منال سكرية الصحي والتأمين المالية األنظمة قسم رئيس

  rafat@yu.edu.jo رأف  جمحاوي رئيس قسم إدارة أنظمة المعلومات

 wafa@yu.edu.jo وفاء ملكاوي رئيس قسم أنظمة الموارد البشرية

 taghreed@yu.edu.jo تغريد بطاينة م أنظمة اللوازم والخدمات والصيانةرئيس قس

 sanaa@yu.edu.jo سناء أبو خيط رئيس قسم الديوان

 abufara@yu.edu.jo فادي حميد رئيس فرع النترنت والشبكات

 khalidj@yu.edu.jo خالد جرادات نظمة الحاسوبأرئيس فرع 

 mohaidat@yu.edu.jo محمد مهيد رئيس فرع صيانة الحاسوب
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 جئؤؤؤين والنؤؤؤازحين والهجؤؤؤرة القسؤؤؤريةمركؤؤؤز دراسؤؤؤات الآ

 

 

 

 المركز ــدد العامليــــن في 

 5 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة المركز

 anas.alsobeh@yu.edu.jo أنس الصبحد.  مركزمدير ال

 alaa.alqudah@yu.edu.jo د. عالء القضاة  نائب المدير 

   نائب مدير 

   المديرمسا د 

  muhammadmab@yu.edu.jo محمد الربايعة  رئيس قسم/

   رئيس قسم الدراسات والبحو 

   رئيس قسم شؤون اإل الم والمنظمات

   الديوانرئيس قسم 
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 الجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤودة و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمانال تمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاد مركؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز 

 

 

 

 المركز ــدد العامليــــن في 

 6 إلداريون والفنيونالموظفون ا

  

 اإللكتروني البريد السم إدارة المركز

 Khataibeh@yu.edu.jo عبداهلل خطايبةأ.د.  مركزمدير ال

 balasmeh@yu.edu.jo إبراهيم بالسمة مسا د المدير

 m.zeitoun@yu.edu.jo د. محمد زيتون ال تمادرئيس قسم 

  matalkah@yu.edu.jo د. فارس مطالقة الجودة قسم رئيس

  khalids@yu.edu.jo د. خالد نهار التدريب والتطويررئيس قسم 

 khaledam@yu.edu.jo خالد أبو ملوح  الديوانرئيس قسم 
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 مركؤؤؤز الملكؤؤؤة رانيؤؤؤا للدراسؤؤؤات األردنيؤؤؤة وخدمؤؤؤة المجتمؤؤؤ 
 

 

 المركز ــدد العامليــــن في 

 14 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد سمال إدارة المركز

  yazan.shboul@yu.edu.jo يزن الشبولد.  المركزمدير 

 msaad@yu.edu.jo محمـد السعـود نائب المدير

   مسا د المدير

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

 etedalb@yu.edu.jo يسىاعتدال بني ع رئيس قسم الستشارات والتدريب

   رئيس قسم الدراسات األردنية

 rimayum@yu.edu.jo ريما المومني رئيس قسم الديوان

 ikhlassag@yu.edu.jo إخالص الصغير رئيس فرع الندوات والمؤتمرات

 fatimah@yu.edu.jo فاطمة عليان رئيس فرع البرامج

   رئيس فرع الستشارات

   رئيس فرع الترويج 
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  مركؤؤؤؤؤؤؤز األميؤؤؤؤؤؤؤرة بسؤؤؤؤؤؤؤمة لدراسؤؤؤؤؤؤؤات المؤؤؤؤؤؤؤرأة األردنيؤؤؤؤؤؤؤة
 
 

 

 

 المركز ــدد العامليــــن في 

 4 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم  إدارة المركز

 amena@yu.edu.jo د. آمنة خصاونل المركزمدير 

 ruba.akash@yu.edu.jo د. ربى العكش نائب المدير

  tamara@yu.edu.jo . تمارا اليعقوبد نائب المدير

 majidahgat@yu.edu.jo ماجده بطاينة  مسا د المدير

   التواصل م  المجتم رئيس قسم 

   التدريب والتوجيهرئيس قسم 

   البحو  والدراساترئيس قسم 

   البيانات والمعلوماترئيس قسم 

   الديوانرئيس قسم 
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 المفتوحؤؤؤؤؤة التعلؤؤؤؤؤيم درومصؤؤؤؤؤا اإللكترونؤؤؤؤؤي مالؤؤؤؤؤتعلت  مركؤؤؤؤؤز
 
 

 

 

 المركز ــدد العامليــــن في 

 6 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم  إدارة المركز

 samers@yu.edu.jo أ.د. سامر سماره المركزمدير 

   نائب المدير

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

 makhzoomy@yu.edu.jo د. عالء المخزومي كاديميةالبرامج األرئيس قسم 

 wesam@yu.edu.jo وسام أبو هيفا المحوسبةرئيس قسم المتحانات 

 azeiot@yu.edu.jo أحمد الزيوت   الخدمات اإللكترونيةرئيس قسم 

 ensafsay@yu.edu.jo انصاف السيد أحمد  الديوانرئيس قسم 
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يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز للخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدمات المكتبيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة   مركؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤز التمت
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 يـــــق الداخلـــــــوالتدقية ــــــــــالرقابدة ـــــــــــــوح

 

 

 

 الوحدة ــدد العامليــــن في 

 11 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

  mahmudaal@yu.edu.jo محمود عبدالعال الوحدةمدير 

 wailays@yu.edu.jo تطبيشاوائل  مسا د المدير

   قسم التدقيق والرقابة المالية

   قسم التدقيق والرقابة اإلدارية

   قسم التدقيق والرقابة الفنية

 amjadmus@yu.edu.jo أمجد الروسان رئيس قسم الديوان
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 الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤون القانونيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةمكتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب 
 

 

 

 الدائرة ــدد العامليــــن في 

 7 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

 dr_daradkehlafi@yu.edu.jo أ.د. الفي درادكة المكتبمدير 

   الخدمات القانونيةرئيس قسم 

 hussen_I@yu.edu.jo حسين اإلبراهيم رئيس قسم الديوان

 

mailto:hussen_I@yu.edu.jo
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 يؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةاإلدار للؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدوائرالتنظؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم اإلداري 

 

 رئاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الجامعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة دائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة
 

 

 

 الدائرة ــدد العامليــــن في 

 28 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

  ulashi@yu.edu.jo عـُال شاكر مدير الدائرة .أ. 

   مسا د المدير

 marcelle@yu.edu.jo مرسيل أيوب رئيس قسم العالقات الثقافية الخارجية

 hanannd@yu.edu.jo بو عبيدأحنان  مانة سر الترقيات العلميةأرئيس قسم 

 m-momani@yu.edu.jo منى مومني  )مكتب الرتباط( رئيس قسم اإلرتباط

 rimayse@yu.edu.jo ريما الحسينات رئيس قسم الديوان

  alaar@yu.edu.jo آالء الرفاعي  فرع البريد الوارد

 jehanjl@yu.edu.jo جهان خوري فرع الصادر والمراسالت

   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
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 دائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة التنميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة والتخطؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط
 

 

 

 

 الدائرة ــدد العامليــــن في 

 9 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

  Khataibeh@yu.edu.jo أ.د. عبداهلل خطايبة مدير الدائرة .أ. 

 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:umarsta@yu.edu.jo
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 دائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة القبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤول والتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيل
 

 

 الدائرة ــدد العامليــــن في 

 43 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

 k.hamouri@yu.edu.jo خالد الحموري مدير الدائرة .أ 

 khalidmyi@yu.edu.jo خالد هزايمة مسا د المدير

 k.hamouri@yu.edu.jo لد الحموريخا  رئيس قسم الجدول الدراسي والمتحاناتمسا د المدير/ 

   مسا د المدير

 اآلثؤؤؤؤار، اإل ؤؤؤؤالم، اآلداب كليؤؤؤؤات:رئؤؤؤؤيس قسؤؤؤؤم تسؤؤؤؤجيل 

 واألنثربولوجيا، السياحة والفناد 
  nidalael@yu.edu.jo نضال السيالوي 

، الحجؤؤاوي للهندسؤؤة العلؤؤومكليؤؤات: رئؤؤيس قسؤؤم تسؤؤجيل 

 و لوم الحاسوب تكنولوجيا المعلوماتالتكنولوجية، 
 khalidmyi@yu.edu.jo هزايمةخالد 

 ghazimda@yu.edu.jo غازي جرادات لدراسات العليااتسجيل رئيس قسم 

 muhammadsfz@yu.edu.jo محافظلالمحمد  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

العلؤؤؤوم اإلداريؤؤؤة، اإلقتصؤؤؤاد وكليتؤؤؤي رئؤؤؤيس قسؤؤؤم تسؤؤؤجيل 

 القانون
  wafafa@yu.edu.jo وفاء فرج اهلل 

رئؤؤؤيس قسؤؤؤم تسؤؤؤجيل كليؤؤؤات: التربيؤؤؤة، الفنؤؤؤون الجميلؤؤؤة، 

 دراسات اإلسالميةالتربية الريا ة، الشريعة وال
  ablamah@yu.edu.jo عبلى المحافظة

   رئيس قسم الديوان

mailto:khalidmyi@yu.edu.jo
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 الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدائرة الماليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
 

 

 الدائرة ــدد العامليــــن في 

 50 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

  abdfyn@yu.edu.jo عبدالباسط الحموري مدير الدائرة

 samiyahas@yu.edu.jo ساميل عويس ديرمسا د الم

  abdhn@yu.edu.jo عبداهلل عالن  مسا د المدير

   مسا د المدير 

  mohammad.ys@yu.edu.jo محمد فايز يوسف رئيس قسم الواردات

  khalidmda@yu.edu.jo خالد مساعده رئيس قسم الموجودات وحساب التكاليف

 sarhanmad@yu.edu.jo سرحان مقدادي موازنة والحسابات العامةلرئيس قسم ا

  abdfyn@yu.edu.jo عبدالرزاق بطاينة رئيس قسم التدقيق

 Ahmad_MMK@yu.edu.jo د. أحمد خويلل رئيس قسم الصناديق الخاصة

  safwanmah@yu.edu.jo ن طلفاح صفوا رئيس قسم النفقات

   رئيس قسم الرواتب 

 ghaziaif@yu.edu.jo غازي الرفاعي رئيس قسم الديوان

 jabirmna@yu.edu.jo جابر أبو ناصر رئيس فرع محاسبة المقاصف

 maen.q@yu.edu.jo معن الصغير ديق العاملينرئيس فرع صنا

   الطلبة صناديق فرع رئيس

mailto:samiyahas@yu.edu.jo
mailto:sarhanmad@yu.edu.jo
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 دائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوارد البشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرية
 

 

 الدائرة ــدد العامليــــن في 

 44 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

 khalilhed@yu.edu.jo ارشيدات خليل مدير الدائرة

 ikhlifabi@yu.edu.jo إخليف ربابعل مسا د المدير

 safamne@yu.edu.jo صفاء عالونل مسا د المدير

   مسا د المدير 

 Eman_mTA@yu.edu.jo لرفاعي إيمان ا رئيس قسم شؤون هيئة التدريس

  abdawi@yu.edu.jo عبدالباسط جيباوي رئيس قسم اإلسكان

 muhammadmne@yu.edu.jo محمد عالونة  رئيس قسم التسهيالت والسفر

  abdada@yu.edu.jo عبدالكريم العودات رئيس قسم شؤون الموظفين والمستخدمين

 rasha_hah@yu.edu.jo رشا الحجازي  رئيس قسم البعثات والتدريب

   التأمينات قسم رئيس

 taghrid@yu.edu.jo تغريد جبعيتي   رئيس قسم الديوان

  raad@yu.edu.jo رعد الحموري ناتالتأميرئيس فرع الشتراكات وادخال المعلومات/ 

 Mohammad_TMB@yu.edu.jo محمد بشاتوه رئيس فرع المطالبات

  Ahmad_KMN@yu.edu.jo أحمد نظامي  رئيس فرع التدقيق
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 دائؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة العالقؤؤؤؤؤؤؤؤؤات العامؤؤؤؤؤؤؤؤؤة واإل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤالم

 

 

 

 الدائرة ــدد العامليــــن في 

 27 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم ئـــرةإدارة الدا

 mibbeni@yu.edu.jo مخلص العبيني مدير الدائرة

 ahmadnma@yu.edu.jo أحمد العمري معيةرئيس قسم الستقبال واألنشطة الجامسا د المدير/ 

   المدير مسا د

   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 محمد نور شرايري رئيس فرع البرامج الدولية

 

mailto:mibbeni@yu.edu.jo
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 مكتبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤين بؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن طؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالل
 

 

 

 دائرةال ــدد العامليــــن في 

 54 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 يرمسا د المد

  najwas@yu.edu.jo نجو  سويدان  مسا د المدير

  suzansyi@yu.edu.jo سوزان ردايدة  الستقبال وخدمات المكتبةرئيس قسم 

  raidkha@yu.edu.jo رائد الغرايبة التجليد والترميم والنسخرئيس قسم 

  sami@yu.edu.jo سامي أبو دربية الد م الفني ألنظمة المكتباترئيس 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 رفع  كنعان  رئيس قسم الدوريات

  yusufmda@yu.edu.jo يوسف عبيدات الفهرسة والتصنيف والتكشيفرئيس قسم 

  jamalih@yu.edu.jo جمال فوده الخاصة  رئيس قسم المراج  والمجمو ات

  ateflaw@yu.edu.jo عاطف خصاونة العامة  رئيس قسم المجمو ات

   اتوتنمية المجمو  رئيس قسم التزويد

   رئيس قسم اإل ارة 

 rimamwi@yu.edu.jo ريما سهاونة رئيس قسم الديوان

mailto:ghul@yu.edu.jo
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 والنتؤؤؤؤؤؤؤا  والصؤؤؤؤؤؤؤيانة دائؤؤؤؤؤؤؤرة الهندسؤؤؤؤؤؤؤة
 

 

 الدائرة ــدد العامليــــن في 

 89 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

 naimmaw@yu.edu.jo نعيم خصاونة مدير الدائرة

  muhammadaaf@yu.edu.jo محمد الخراشقة مسا د المدير

  khalidjqi@yu.edu.jo ازريقيخالد  والعقاراتوالمباني رئيس قسم التوثيق 

 majidjha@yu.edu.jo مجيد الغرايبة رئيس قسم األجهزة والتحكم

  Rafat_AAA@yu.edu.jo ر ف  الرنايده  رئيس قسم الميكاني 

   والستشارات الهندسيةرئيس قسم التصميم 

   الكهربا رئيس قسم 

   رئيس قسم تشكيل المعادن

   رئيس قسم األ مال المدنية والمعمارية

   رئيس قسم النجارة

 manarqyi@yu.edu.jo منار بطاينل رئيس قسم الديوان

 khalidir@yu.edu.jo عيدخالد  رئيس فرع السيطرة والتحكم

 ghaziaad@yu.edu.jo غازي الوادي رئيس فرع التكييف والتبريد

   رئيس فرع أ مال البنا 

   رئيس فرع أ مال الطراشة والدهان

   رئيس فرع أ مال األلمنيوم

   رئيس فرع أ مال الحداده

mailto:naimmaw@yu.edu.jo
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 يرمؤؤؤؤؤؤو صؤؤؤؤؤؤندو  السؤؤؤؤؤؤتثمار لجامعؤؤؤؤؤؤة ال

 

 

 الدائرة ــدد العامليــــن في 

 7 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

  walidsla@yu.edu.jo وليد حاللشة مدير الدائرة

 jehad.t@yu.edu.jo جهاد الطعاني مسا د المدير

   لمحاسبةرئيس قسم ا

                                     رئيس قسم الديوان
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 المدرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة النموذجيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
 

 

 

 الدائرة ــدد العامليــــن في 

 166 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم المدرسةإدارة 

  Osama_MTA@yu.edu.jo أسامة العزام   المدرسةمدير  .أ. 

  samarada@yu.edu.jo سامر ارشيدات  المدير مسا د

 hayfamam@yu.edu.jo هيفاء الحموري مسا د المدير

   مسا د المدير

 raniyaaad@yu.edu.jo رانيل حداد رئيس قسم الديوان 
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 الجؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤامعيدائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة األمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤن 
 

 

 

 الدائرة ــدد العامليــــن في 

 19 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

  hazzasum@yu.edu.jo هزال المومني  سا د مدير م

  muhammadthl@yu.edu.jo محمد الشلول مسا د مدير 

   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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 دائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة الخؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدمات العامؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
 

 

 الدائرةالعامليــــن في  ــدد 

 230 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 هر الشيابمظا 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 التلذية

 walidsaw@yu.edu.jo وليد خصاونة الصحية ةرئيس قسم تنظيف الحرم الجامعي والخدم

   الجامعة ومرافق تنظيف مباني   رئيس قسم

   رئيس قسم الحركة

 ghassanail@yu.edu.jo غسان خليل رئيس قسم الديوان

 muhammadf@yu.edu.jo محمد سعدي رئيس فرع النقل

 faysalmif@yu.edu.jo فيصل الرفاعي رئيس فرع خدمة الطعام والشراب

   رئيس فرع إ داد الطعام والشراب

   رئيس فرع الميكاني 

  izzr@yu.edu.jo عزالدين الربايعة رئيس فرع صيانة المركبات

mailto:barakatafh@yu.edu.jo
mailto:mudahiryhi@yu.edu.jo
mailto:ahmad.abd@yu.edu.jo
mailto:mahmudaah@yu.edu.jo
mailto:osamahama@yu.edu.jo
mailto:walidsaw@yu.edu.jo
mailto:ghassanail@yu.edu.jo
mailto:muhammadf@yu.edu.jo
mailto:faysalmif@yu.edu.jo


109 
 

 اللؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوازمالمشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتريات ودائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة 
 

 

 

 الدائرةـدد العامليــــن في  ـ

 49 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

  umarmfa@yu.edu.jo عمر محافظة مدير الدائرة

 samirnak@yu.edu.jo د. سمير الحكيم مسا د المدير

 izzatmhs@yu.edu.jo راحشةعزت ح مسا د المدير

 nabilman@yu.edu.jo نبيل الجنايدة مسا د المدير

 alisrm@yu.edu.jo علي السرميني رئيس قسم المواصفات والدراسات 

 muhammadsar@yu.edu.jo احمحمد الجر  لى المخزون رئيس قسم الرقابة

  akazaleh@yu.edu.jo عبدالرحمن عبدالطل العقود إدارة رئيس قسم

 waddah@yu.edu.jo وضاح عبيدات  اإلحالتو المشترياترئيس قسم 

  gpmmr@yu.edu.jo محمد كنعان رئيس قسم العهده

  manfaa@yu.edu.jo معن الطعاني  رئيس قسم المستود ات

  tariqj@yu.edu.jo طارق الجدعة دقيقالترئيس قسم 

   رئيس قسم الديوان 

  nailsfa@yu.edu.jo نائل محافظة رئيس فرع/ 

 

 

mailto:samirnak@yu.edu.jo
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 العالقؤؤؤؤؤؤؤات والمشؤؤؤؤؤؤؤاري  الدوليؤؤؤؤؤؤؤةدائؤؤؤؤؤؤؤرة 
 

 

 الدائرة ــدد العامليــــن في 

 7 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

 ghazi.magableh@yu.edu.jo د. غازي مقابلل  مدير الدائرة

   نائب المدير 

 imanada@yu.edu.jo إيمان جرادات مسا د المدير

 Aryaf_QMA@yu.edu.jo أرياف الروسان رئيس قسم العالقات الدولية

 seif.athamneh@yu.edu.jo د. سيف عثامنة رئيس قسم نقل المعرفة والتكنولوجيا 

   الدوليةرئيس قسم المشاري  

 imanada@yu.edu.jo إيمان جرادات رئيس قسم الديوان 
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 أمانؤؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤر المجؤؤؤؤؤالس واللجؤؤؤؤؤاندائؤؤؤؤؤرة 
 

 

 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

 salihwma@yu.edu.jo صالح العمري رئيس قسم المجالس

   رئيس قسم اللجان

   رئيس قسم الديوان 

 

 


