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 ـــــقدمـــةمُ 
 

عد  التي  اتبالمعلوم والباحثين القرار متخذي تُزود التي المعلومات مصُُُُادر أحد التنظيمي الدليليـُُُُُُُُُُُ

 وتنظم تحكم والتي ومجالسُُُُُها، الجامعة إدارات ومسُُُُُتوليات صُُُُُ حيات أبرز يتضُُُُُمن حيث ،يحتاجونها

منهًجا  ويسُُُتخدم هذا الدليل اإلدارية الوحدات ومسُُُتوليات مهام يتضُُُمن كما ،وفعالياتها الجامعة نشُُُا ات

 تملويشُُُُ ،رؤيتها ورسُُُُالتها تحقي  بهدف الجامعة وحدات بين التنسُُُُي  وتعزيز األعمال، لتسُُُُييرمعتمًدا 

 يسُُهلمما  الجامعة وحدات لمختلف والمهام والمسُُتوليات الصُُ حيات عن وتفصُُيلية عامة صُُورة الدليل

 طالخط وتطبي  تنفيذ عمليات بيسُُُُر وسُُُُهولة، كون المعلومات لهذه الرجوع عملية فيها المسُُُُتولين على

 من بد ال كان لهذا واإلجراءات، للعمليات وتنظيًما ،اسُُُُُُتقراًرا تتطلب والتطوير العمل وخطط االسُُُُُُتراتيجية

 قي تح في الكبير ألثره وذلك للمتسُُُُسُُُُة، الفقري العمود يُعتبر والذي ومحدد؛ واضُُُُ  تنظيمي هيكل وجود

 المهام، يلوتفع المستوليات توزيع في التنظيم يُسهم حيث أجلها، من الجامعة أنشئت التي واألهداف الغايات

 من  القصُُو االسُُتفادة على يُسُُاعد كما ورسُُالتها، الجامعة رؤية تحقي  في العاملين قدرات مسُُتو  ورفع

 .فيها المتاحة الموارد

 بناء يلوتشك العمل إجراءات وتبسيط وتطوير األداء بمستويات االرتقاء في الجامعة لنهج واستمراًرا

 جتمع،الم وخدمة العلمية، الكفاءات إعداد في الفاعل دورها ممارسُُُة من ويمكنها حاجاتها، يُلبي متسُُُسُُُي

 بالجامعة، نالعاملي بين التنظيمية الع قات يوضُُُُُُ  والذي الدليل، هذا بتطوير والتخطيط التنمية دائرة قامت

 مهام،وال األهداف إيضُُُُُُا  على يُسُُُُُُاعد مما بينها، والع قات التنظيمية واالرتبا ات المسُُُُُُتوليات ويحدد

تداخل إزالة على ويعمل بهم، المنو ة باألعمال العاملين ويعّرف  ويضُُُُُُع الوظيفية، المهام في واللبس ال

 .األداء ومراقبة والتقييم المتابعة تفعيل يُسهل وبالتالي للمستوليات، المحددة والقواعد األسس
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 أهداف الدليل 

 توثي  إجراءات عمل واضحة وسهلة االستخدام للموظفين. -

 توحيد إجراءات العمل في الجامعة.  -

 وضو  مسار العملية واجراءتها وتحديد المختص. -

 تسلسل اإلجراءات وانسيابها بالشكل الذي يحق  الكفاءة والفاعلية.  -

 الحد من االجتهادات الشخصية وتفاوت اإلجراءات من موظف إلى آخر.  -

 سهولة المتابعة واالشراف نظًرا لوضو  اإلجراءات.  -

 تنفيذ مدخ ت محدده لمخرجات مطلوبة باالعتماد على تسلسل واض  ومحدد.  -
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 في سطورجامعة اليرموك 

  موقع الجامعة 

مان، )ل  ( كم )ن العاصمممممة )90تقع جامعة اليرموك في مدينة إربد في شمممممام المملألة األرداية الياشمممممية  )ل  بعد  

عة في مدينة في الموقع الحالي  األرض الجنوبية هذا باإلضافة إل  مساحات أرض أخرى تابعة للجام 2م685000مساحة تقدر بـ 

 ،  هي ثااي جامعة أرداية من بين الجامعات الرسمية.2م264139رى من المملألة تقدر بـ اربد  في أماكن أخ

 

 نشأتها ووحداتها التنظيمية

استقبلت  بتأسيس جامعة اليرموك حيث 1975صدرت اإلرادة الملألية السامية بتاريخ الرابع  العشرين من حزيران )ام 

 طالبة، في حرم جامعي  ا( طالب  640 )ددهم   1977-1976العام الجامعي  جامعة اليرموك الدفعة األ ل  من الطلبة في بداية

  بدأت بأللية  احدة هي كلية العلوم  اآلداب.  امؤقت   امحد د في مدينة اربد، ا)تبر حينيا حرم  

سمممممما  حيث شممممممأللت اكلية العلوم  اآلدابا النواة،  حجر األ 1976بدأت جامعة اليرموك مسمممممميرتيا التعليمية في )ام 

إلاجليزية الجامعة،  ضمممممت تت مممم ممممات في العلوم  اآلداب  اوقت مممماد  العلوم اإلدارية،  كاات د ا ر اللغة العربية  اللغة ل

، امضطرد   ا امو   ار  ،  قد شيدت الجامعة منذ إاشا يا تطو1980 العلوم اإلاسااية  اإلجتما)ية اواة كلية اآلداب التي تأسست )ام 

ة،  تألامليا، أبرز جامعات المملألة من كافة النواحي: تعدد  تنوع التت ممم مممات العلمية  اإلاسمممااي، حت  أصمممبحت من ا كيف   اكم  

 أ)داد الطالب  الطالبات، الييئة التدريسيّة، البحث العلمي، كفاءة التريجين. 

    طلع )امم من أجل إتاحة فرصمممممممة الدراسمممممممة الجامعية لتريجي الاااوية العامة األردايين  قير األردايين فقد تّم في 

 إاشاء البراامج الموازي وستيعاب الطلبة في جميع التت  ات المطر حة في الجامعة. 1998 - 1997

طلبات سوق  قد اجحت الجامعة بإضافة اطاق  اسع من البرامج الدراسيّة الجديدة  التت  ات التي تلبي احتياجات  مت

 كبير من األقسام األكاديمية لت بح كليات: العمل،  طموحات المجتمع باستمرار، حيث تّم تطوير )دد

  1981كلية اوقت اد  العلوم اإلدارية )ام. 

  1984كلية الحجا ي لليندسة التألنولوجية )ام . 

  2003/2004من  ا الذي تم تحويله إل  كلية اآلثار  األاار بولوجيا ا)تبار   1984معيد اآلثار )ام . 

  1988/1989كلية التربية )ام. 

 1990يعة  الدراسات اإلسالمية )ام كلية الشر. 

  1993كلية التربية الرياضية )ام. 

  1999كلية القااون )ام. 

  2001/2002كلية الفنون الجميلة )ام. 

  2002/2003كلية تألنولوجيا المعلومات  )لوم الحاسوب )ام. 

  2008كلية اإل)الم )ام. 

  2011/2012كلية السياحة  الفنادق في العام الجامعي . 

 2012/2013الطب في العام الجامعي  كلية. 

  2013/2014كلية ال يدلة في العام الجامعي. 
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                                من أبرزهممما:  ار إل  همممذا اليوم حيمممث تّم اسممممممتحمممداج برامج  أقسمممممممممام جمممديمممدة مؤخر   تسممممممتمر اليرموك بمممالتطوّ 

سة الميألاايألية  قسم هند(، 2013لحجا ي لليندسة التألنولوجية  إاشاء قسم االيندسة ال نا)يّةا  قسم اهندسة العمارةا بأللية ا

علوم ال يدواية الموافقة )ل  ف ل قسم ال(، 2016قسم ااقت اد المام  األ)ماما بأللية اوقت اد  العلوم اإلدارية   (، 2021 

ا من  لجامعي االف مممممممل الاااي من العام في كلية ال مممممميدلة إل  قسمممممممين  ىلت بناء  )ل  تنسمممممميب مجلس أمناء الجامعة ا)تبار 

 .يدوايةأ. قسم الأليمياء الطبية  كيمياء العقاقير. ب. قسم ال يدوايات  التقنية ال   )ل  النحو اآلتي: 2019/2020

ا من  لف ممممل اتّم الموافقة )ل  إاشمممماء كلية التمريس  اسممممتحداج براامج البألالوريو  بتت ممممه التمريس فييا ا)تبار 

 .2022/2023عام الجامعي الدراسي األ م لل

ة المتتلفة فقد من الجامعة  راء تز يد الطلبة بالمعارف  الميارات  القدرات التي تد)ميم في تت  اتيم الجامعي ا سعي  

ة اإلاسمممماايةا  اسممممتحداج األقسممممام االمسمممماقات التدمي اتوفير مقررات إجبارية  اختيارية في التطط الدراسممممية المقرة مؤخر   تمّ 

ية  ية اآلداب  كل قات التدمية العلميةا بألل عالي التعليم مجلس   افق، )ل  التوالي اآلثار  األاار بولوجيا االمسممممممما  لجامعة ال

 برامج ثالثة  السمممممميبرااي، األمن: البألالوريو  لدرجة منيا اذكر الجديدة، األكاديمية البرامج من )دد اسممممممتحداج )ل  اليرموك

 ألمااية، - إاجليزية لغة  إسممممممبااية، - إاجليزية لغة فراسممممممية، - إاجليزية لغة:  هي اللغوي، اوت ممممممام ميارة )ل  تركز جديدة

   براامج اللغة العربية للناطقين بغيرها.

  الريادة، ادةالقي: منيا اذكر الماجستير برامج من )دد استحداج تمّ  كما. ليم )مل فرص إيجاد )ل  التريجين يسا)د مما

 بأللية  البيئة ألرضا  )لوم اآلداب كلية في الجغرافيا قسمي بين مشترك براامج  هو  الجيولوجية -الجغرافية  المعلومات  تقنية

امج البألالوريو  برا الموافقة )ل  اسممتحداج  .،  ماجسممتير الفيزياء الطبية،  اليندسممة الميألاايأليةاوصممطنا)ي  الذكاء ،(العلوم

 البرامج علجمي الدراسمممية التطط الماضمممية السمممنوات خالم ُطورت كما في تت مممه اللغة اإلاجليزية التطبيقية في كلية اآلداب.

 بالميارات يتمتع خريج ببناء تيتم  التي  التقويم، للقيا  القابلة التعليمية المترجات  مع التعليم خطط مع للتماشممممممي الدراسممممممية

 .العالمية المعايير أرفع  فق العلمية البحوج إاجاز )ل  قادر  العملية، النظرية

مادة البحث )، كما تضممم )مادتين هما اأكاديمي   ا( قسممم  64كلية  يبلغ )دد األقسممام فييا   ة)شممر سممت( 16تضممم الجامعة  

ل لتألنولوجيا فييا مركز األمير في ممم؛ بما امركز   أحد )شمممر( 11الطلبة، إضمممافة إل   العلمي  الدراسمممات العليا،  )مادة شمممؤ ن 

حطة العلوم البحرية )لمية  بحاية، م كرا    ثمااي( 8  ، المعلومات  مركز التميّز للتدمات المألتبية للجامعات األرداية الرسمية

 دا رة إدارية )شر ايةثما( 18   ،( حدة الرقابة  التدقيق الداخلي   حدة إدارية  احدة في العقبة باوشتراك مع الجامعة األرداية،

،  متحف رداي،  متحف التاريخ الطبيعيمتحف التراج األ :ثالثة متاحفكما يضممممممم ، ( د ا ر في )مادة شممممممؤ ن الطلبة4منيا  

 .المسألوكات

ا تعا ن مع مدرسة اموىجية ألبناء العاملين في الجامعة،  مركز صحي بالصند ق استامار جامعة اليرموك،   تضم أيض 

 . زارة ال حة

( من العاملين 1339( من أ)ضمممماء هيئة التدريس من متتلف الرتب  التت مممم ممممات،   1096يعمل في الجامعة  حيث 

 .اإلداريين  الفنيين  المستتدمين
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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

الالزم  ورفعها إلى مجلس الوزراء التخاذ القرار اسممممتراتيجياتها ع، ووضممممالتعليم العالي في المملكة اترسممممم سممممياسمممم .1

 بشأنها. 

بينها ما وضمممع البممموابط الكفيلة بالحفاا على اسمممتقاللية مؤسمممسمممات التعليم العالي والعمل على تعزيز ا والتنسممميق في .2

فاظ ا على لتحقيق أ دافها ضممممن إطارو قوامل التشممماركية والمسممماءلة والشمممفافية ضممممان ا لحريتها وحرمتها وسممممعتها وح

 ممتلكاتها.

حقول  وإقرارأو خارجها أو إلغائها  داخل المملكةوأّي فروع لها الموافقة على إنشممممممماء مؤسمممممممسمممممممات التعليم العالي  .3

 المتغيراتوا للمتطلبات وفق  االتي تدرس فيها أو تعديل أي منها أو إلغاؤ  مختلف المسممتويات منالتخصممو والبرام  

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

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

 إللكترونية.اى إيجاد بيئة استثمار تعليمية ذكية وجاذبة، واتباع منظومة التعليم تشجيع مؤسسات التعليم العالي عل .5

الي النافذة ومراقبة وضع السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، بما يتوافق مع استراتيجية التعليم الع .6

 تنفيذ ا. 

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

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

 ذ. تعيين رؤساء وأعباء مجالس أمناء الجامعات الخاصة وفق ا لقانون الجامعات األردنية الناف .9

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

غير األردنية ووالتقني مع مؤسممممممسممممممات التعليم العالي األردنية اتفاقيات التعاون العلمي واألكاديمي  عقد الموافقة على .11

عليم التي ينبثق عنها برام  مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة أن تكون من مؤسسات الت

 العالي التي تعترف بها الوزارة. 

ت ذات العالقة في لل والمنبثقة عنل والوحدا اصممممدار التعليمات المالية واإلدارية الالزمة لعمل المجلس واللجان التابعة .12

  الوزارة المرتبطة بعمل المجلس.

السممتكمال  اقتراح مشممروعات القوانين واألنظمة المتعلقة بمؤسممسممات التعليم العالي الرسمممية، ورفعها لمجلس الوزراء .13

 اإلجراءات الدستورية بشأنها.

ير ا السممنوية، ختامية لمؤسممسممات التعليم العالي، ومناقشممة تقارالمصممادقة على الموازنات السممنوية والحسممابات المالية ال .14

 وإصدار القرارات الالزمة بشأنها. 

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

 ات الرسمية. الوحدة التنظيمية المختصة بالرقابة والتدقيق الداخلي في الجامع

 أنل. االطالع على تقرير ديوان المحاسبة السنوي الذي يخو الجامعات الرسمية واتخاذ اإلجراءات المناسبة بش .16
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ن جودتها وضمممماعلى تنسممميب مجلس  يئة اعتماد مؤسمممسمممات التعليم العالي  ب. يتولى المجلس المهام والصمممالحيات التالية بناء 

 -ا ألحكام قانونها:ووفق 

 لغاء ترخيو تخصو 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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 مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤولؤؤيؤؤؤؤات وصؤؤؤؤؤؤؤؤالحؤؤيؤؤؤؤات إدارة ومؤؤجؤؤؤؤالؤؤس الؤؤجؤؤؤؤامؤؤعؤؤؤؤة
 

 مؤؤجؤؤلؤؤس األمؤؤنؤؤؤؤا مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولؤؤيؤؤؤؤات وصؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحؤؤيؤؤؤؤات 

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

 رسم السياسة العامة للجامعة. -أ

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

، ومناقشمممممممة تقارير تحتيةاألكاديمية واإلدارية والمالية والبنية الجميعها بما فيها الجوانب  وقياداتها منم أداء الجامعة يتقي -ج

 . التقييم الذاتي المقدمة منها دوري ا

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

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

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

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

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

ن مجلس متحديد أعداد المقبولين في حقول التخصمممصمممات المختلفة وفق ا لمعايير االعتماد وضمممبط الجودة، وذلك بتوصمممية  -ط

 العمداء ضمن السياسة العامة التي يقر ا المجلس. 

 ،الجامعةمجلس يها من بعد الموافقة علوإقرار ا الختامية وحساباتها الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية  مناقشة .1 -ي

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

ت المتخذة اسمممممتفسممممماراتل وعلى اإلجبابات واإلجراءااالطالع على تقارير وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسمممممبة و .2

 بخصوصها في الجامعة الرسمية ورفعها للمجلس.

 السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمار ا.  -ك

من مصدر  والوقف شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانتالهبات والمنح والوصايا المساعدات والتبرعات وقبول  -ل

 . ردنيغير أ

ة ومثيالتها داخل وغير ا من االتفاقيات بين الجامعالعلمي والتكنولوجي والثقافي الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون . 1 -م

 المملكة وخارجها. 

و في البرام  أ. التوصمممممممية للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون بين الجامعة ومثيالتها داخل المملكة وخارجها 2

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

 قرار ا 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

ها رئيس مجلس األمناء مما ال أخرى أي أمور  -ع دخل في صمممممممالحيات أي جهة من الجهات تتتعلق بالجامعة يعرضممممممم

 المعمول بها في الجامعة.والتشريعات المنصوص عليها في  ذا القانون 

  وحدة الرقابة والتدقيق الداخليترتبط بل. 
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معؤؤؤؤة لجؤؤؤؤا ليؤؤؤؤات وصؤؤؤؤؤؤؤؤالحيؤؤؤؤات مجلس ا  مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤو

 

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

 يتولى مجلس الجامعة المهام والصالحيات التالية:

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

ار قراره لس األمناء إلصممممديعد ا الرئيس، ورفعها إلى مجلجامعة التي لنمائية اإلمشمممماريع لدراسممممة الخطة السممممنوية ل -ب

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

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

تمهيد ا لرفعها  للجامعة وحسممابها الختامي السممنوي وبياناتها المالية والموافقة عليهامناقشممة مشممروع الموازنة السممنوية  -د

 لمجلس األمناء.

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

 النظر في أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليل.  -و
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 وصؤؤؤؤؤؤؤؤالحؤؤيؤؤؤؤات مؤؤجؤؤلؤؤس الؤؤعؤؤمؤؤؤؤدا مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤولؤؤيؤؤؤؤات 

 

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

 يتولى مجلس العمداء المهام والصالحيات التالية:

 . المملكةالتوصية لمجلس األمناء بإنشاء الكليات والمعا د واألقسام والمراكز العلمية داخل  .1

 لغائها. إو وقف القبول فيها أالتوصية لمجلس األمناء بإنشاء البرام  والتخصصات األكاديمية ودمجها في غير ا أو  .2

م ومنحهم تعيين أعبممممممماء  يئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة إلى أخرى وانتدابهم وإعارته .3

وحدة هم من اإلجازات بما في ذلك إجازة التفرغ العلمي واإلجازة دون راتب وقبول اسمممممممتقاالتهم وإنهاء خدماتهم ونقل

 .داخل الجامعة ىخرإلى أ تنظيمية

ارات المناسبة تقييم أعمال أعباء  يئة التدريس وأنشطتهم األكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القر .4

 بشأنها. 

مجال إيفاد أعبمممممماء  يئة التدريس والمحاضممممممرين المتفرغين ومسمممممماعدي البحث أو التدريس والفنيين العاملين في ال .5

 امعة. يفاد المعمول بل في الجإلا لنظام اة ودورات تدريبية وفق علمي اماألكاديمي في الجامعة في بعثات ومه

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

ء س األمناب. وضممع أسممس داخلية لبممبط ومراقبة نوعية ومسممتوى البرام  والخريجين في الجامعة ورفعها إلى مجل

 إلقرار ا. 

ج معتمدة ضمن معايير وضوابط محددة بنماذ والتحصيل العلمي في الجامعةواإلداري تقييم مستوى األداء األكاديمي  .7

 . واستخدام التغذية الراجعة للتطوير ورفعها في تقارير دورية لمجلس األمناء

طاقات لهم سممنوي ا في حقول التخصممصممات ضمممن الالتنسمميب لمجلس األمناء بأسممس  القبول وبأعداد الطلبة المنوي قبو .8

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

 منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.  .9

 إنشاء كراسي األستاذية. .10

 الجامعة.  تستوفيهابمقدار الرسوم التي األمناء التوصية لمجلس   .11

تصاص أي مما يعرضل الرئيس عليل وال يدخل ضمن اخ في الجامعة النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل األكاديمي .12

 حكام التشريعات النافذة. ألجهة أخرى وفق 

 وضع التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام األنظمة ذات العالقة بالعمل األكاديمي في الجامعة.  .13
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 وصؤؤؤؤؤؤؤؤالحؤؤيؤؤؤؤات رئؤؤيؤؤس الؤؤجؤؤؤؤامؤؤعؤؤؤؤةمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤولؤؤيؤؤؤؤات 

 

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

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

وفق ا  وتوقيع العقود نيابة عنهاجميعهم تمثيل الجامعة أمام الجهات الرسممممممممية والقبمممممممائية والهيئات واألشمممممممخاص  .1

انون التعليم للصالحيات الممنوحة لل بموجب  ذا القانون والتشريعات المعمول بها في الجامعة وبما ال يتعارض مع ق

  العالي والبحث العلمي.

التعليمات والقرارات حكام  ذا القانون واألنظمة وأل االعلمية والمالية واإلدارية وفق ية واألكاديمإدارة شمممممؤون الجامعة  .2

 الصادرة بمقتبى أي منها. 

لصممممادرة دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء إلى االنعقاد ورئاسممممة اجتماعاتهما واإلشممممراف على توثيق القرارات ا .3

 عنهما ومتابعة تنفيذ ا. 

 ية للجامعة إلى مجلس الجامعة لدراستها ورفعها إلى مجلس األمناء. تقديم خطة العمل السنو .4

لمجلس الجامعة ووتقديمل للهيئة في حال الجامعة الخاصة ألخذ الموافقة عليل  إعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة .5

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

ت التعليم العالي في مجاالالعالمية فيل مؤشممرات األداء  اير سممنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبين تقديم تقار .6

لية المعتمدة آلل اوالبحث العلمي وخدمة المجتمع واألنشطة األخرى، وأي اقتراحات يرا ا مناسبة لتطوير الجامعة وفق 

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

وإذا زادت لقرار، ااتخاذ مثل  ذا تستدعي يرى أنها وذلك في الحاالت التي ، في الجامعة اأو جزئي  اتعليق الدراسة كلي  .7

 ها. التخاذ القرار المناسب بشأن األمناءمدة تعليق الدراسة على أسبوع فعلى الرئيس عرض األمر على مجلس 

 . ورؤساء فروع الجامعةوالعمداء ن نواب الرئيس التنسيب لمجلس األمناء بتعيي .8

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

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

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

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

 ارس كافةد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس للقيام بأعمالل ويمـمممممـمممممـممممممجلس األمناء أحد نواب الرئيس أو أح

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

تجديد لمرة يعين نواب الرئيس ورؤسمماء الفروع بقرار من مجلس األمناء بناء  على تنسمميب لمدة ثالو سممنوات قابلة لل .12

 بالطريقة ذاتها. منصبلواحدة، وتنتهي خدمة أّي منهم بانتهاء مدة تعيينل أو بقبول استقالتل أو بوفاتل أو بإعفائل من 

 يصدر الرئيس قرار ا يحدد فيل مهام وصالحيات نوابل ورؤساء الفروع. .13
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 المرتبطؤؤة بؤؤالرئيـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤس مبؤؤا ؤؤؤؤؤؤؤرة   وحؤؤدات الجؤؤامعؤؤة

 

 عمادة شؤون الطلبة. .1

 دائرة رئاسة الجامعة. .2

 الدائرة المالية.  .3

 دائرة القبول والتسجيل.   .4

 دائرة أمانة سر المجالس واللجان.  .5

 العالقات العامة واإلعالم.دائرة   .6

 صندوق االستثمار لجامعة اليرموك.  .7

 الدولية.  العالقات والمشاريعدائرة   .8

 دائرة األمن الجامعي.  .9

 القانونية.الشؤون  دائرة  .10

 دائرة الرقابة والتدقيق والمتابعة.  .11

 كرسي عرار.  .12

 كرسي با ان  للدراسات اإلسالمية.  .13

 كرسي محمود الغول لدراسات الجزيرة العربية والنقوش.   .14

 كرسي سمير شما لتاريخ المسكوكات والحبارة اإلسالمية.  .15

 كرسي المرحوم سمير الرفاعي للدراسات األردنية.   .16

 كرسي الشيخ صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي.  .17

 كرسي األلكسو للدراسات والبحوو التربوية.  .18

 لدراسات الصحراوية والحد من التصحر.لكرسي اليونسكو   .19
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  لؤؤل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  األكؤؤؤؤاديؤؤمؤؤيؤؤؤؤةمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولؤؤيؤؤؤؤات وصؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحؤؤيؤؤؤؤات نؤؤؤؤائؤؤؤؤ  الؤؤرئؤؤيؤؤس 

 

 .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 و ي:  :اثاني  

 . اآلدابكلية  .1

 . التربية كلية .2

 . اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية .3

 كلية العلوم. .4

 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.  .5

 . اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية .6

 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.  .7

 كلية الطب.  .8

 كلية الصيدلة. .9

 . القانون كلية .10

 . الجميلة الفنون كلية .11

 .والفنادق السياحة كلية .12

 .واألنثروبولوجيا اآلثار كلية .13

 . الرياضية التربية كلية .14

 .اإلعالم كلية .15

 مركز األمير فيصل لتكنولوجيا المعلومات.  .16

 الخدمات المكتبية للجامعات الرسمية األردنيةمركز التّميز في  .17

 تفوض إليل صالحيات رئيس الجامعة في أية أمور أخرى يكلفل بها رئيس الجامعة. :اثالث  
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 اإلداريؤؤؤؤةل ؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  لؤؤمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤولؤؤيؤؤؤؤات وصؤؤؤؤؤؤؤؤالحؤؤيؤؤؤؤات نؤؤؤؤائؤؤؤؤ  الؤؤرئؤؤيؤؤس 
 

 

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

 .اإلداريةلشؤون لأن يقوم بمهام نائب الرئيس  :أول  

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

 دائرة الموارد البشرية. .1

 المدرسة النموذجية. .2

 . واللوازم المشتريات دائرة .3

 .العامة الخدمات دائرة .4

 .والصيانة اإلنتاجالهندسة و دائرة .5

 .مكتبة الحسين بن طالل دائرة .6

 .المجتمع وخدمة األردنية للدراسات رانيا الملكة مركز .7

 مركز دراسات التنمية المستدامة. .8

 مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية. .9

 تفوض إليل صالحيات رئيس الجامعة في أية أمور أخرى يكلفل بها رئيس الجامعة. :اثالث  
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 ل ؤو  التخطيط والتطوير و ؤو  البحث العلمي والجودةمسؤوليات وصالحيات نائ  الرئيس 

 

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

:   لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودةأن يقوم بمهام نائب الرئيس  أول 

 ترتبط بل الوحدات التالية، وتفوض إليل صالحيات رئيس الجامعة في كافة األمور المتعلقة بها و ي: :ثاني ا

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.  .1

 مركز اللغات.  .2

 مركز االعتماد وضمان الجودة.  .3

 مركز التعّلم اإللكتروني ومصادر التعليم المفتوحة.  .4

 مركز الحاسب والمعلومات.  .5

 مركز الريادة واالبتكار.  .6

 مركز األميرة بسمة لدراسات المرأة األردنية.  .7

 دائرة التنمية والتخطيط.  .8

 تفوض إليل صالحيات رئيس الجامعة في أية أمور أخرى يكلفل بها رئيس الجامعة. :ثالث ا
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 مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤات مؤؤؤؤؤجؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤس الؤؤؤؤؤكؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤة
 

 

 .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

 إقرار المنا   الدراسية التي تقترحها مجالس الكليات واألقسام.  .2

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

تخاذ القرار تنظيم إجراءات االمتحان في الكلية، واإلشممممراف عليها، ومناقشممممة نتائجها الواردة من األقسممممام المختصممممة، وا .4

 المناسب بشأنها. 

 التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.  .5

 ا. شجيعل بالتنسيق مع عمادتي البحث العلمي والدراسات العلياإلشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية وت .6

 يين وترقية ونقلالتوصمممية في األمور المتعلقة بهيئة التدريس في الكلية وغير م من القائمين بأعمال التدريس فيها، من تع .7

أحكام  معية بموجبوانتداب وإعارة وإيفاد، ومنح إالجازات الدراسمممممممية، وقبول االسمممممممتقالة، وغير ذلك من األمور الجا

 األنظمة والتعليمات المعمول بها.

 إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية. .8

 النظر في المسائل التي يحيلها العميد.  .9
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 مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤات  ؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤد الؤؤؤؤؤكؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤة
 

 

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

فيها، ويتولى  األكاديمية واإلدارية والمالية للكلية وأمور البحث العلميشممممممؤون الإدارة عن  يكون عميد الكلية مسممممممؤوال

ند طلب الرئيس ي الجامعة والعمداء ويقدم تقرير ا إلى الرئس في نهاية كل عام دراسممي أو عتنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلسمم

 عن أداء كليتل وأنشطتها المختلفة.

 

 مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤولؤؤيؤؤؤؤات مؤؤجؤؤلؤؤس الؤؤ سؤؤؤؤؤؤؤؤم األكؤؤؤؤاديؤؤمؤؤي

 

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

 المسؤوليات التالية: مجلس القسم المهام والصالحيات ويتولى 

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

 اقتراح المنا   الدراسية للمواد في القسم.  .2

ة سواء القسم، واإلطالع على مشروعات البحث العلمي، وتقديم التوصيات الالزم تشجيع أنشطة البحث العلمي في .3

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

 تقديم االقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات.  .4

ب واإلجممازة ت والنقممل واإلعممارة واالنتممداالنظر في طلبممات التعيين والترقيممة والنقممل من فئممة إلى فئممة أعلى والتثبيمم .5

ية في النظر واالستقالة، وإصدار توصيات بشأنها وفق ا للتشريعات النافذة، على أن ال يشترك عبو الهيئة التدريس

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

 إعداد مشروع 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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 صؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤات مؤؤؤؤؤجؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤس الؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤركؤؤؤؤؤ 
 

 

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

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

 

 صؤؤؤؤؤؤؤالحيؤؤؤؤات ومسؤؤؤؤؤؤؤؤوليؤؤؤؤات مؤؤؤؤدير المرك 
 

 

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

 يتولى المدير الصالحيات والمسؤوليات التالية: 

 تنفيذ قرارات مجلس المركز.  .أ

 تنفيذ برام  البحث والدراسة والمحاضرات والدورات التي يقر ا مجلس المركز.  .ب

مات خاصممة إدارة شممؤون المركز اإلدارية والمالية في حدود أحكام التشممريعات المعمول بها في الجامعة وبموجب تعلي .ج

 يصدر ا المجلس. 

 قديمها إلى مجلس المركز لمناقشتها. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وت .د

يرى فيها  نجازاتل وأية اقتراحاتإتقديم تقرير في نهاية كل سممممنة جامعية إلى الرئيس عن أعمال المركز ونشمممماطاتل و .ه

 مصلحة المركز. 

 . وفق تعليمات تصدر لهذه الغايةأي مسؤوليات أو صالحيات أخرى تفوض إليل  .و
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 العلمي والدراسؤؤؤؤات العلياصؤؤؤؤالحيات ومسؤؤؤؤؤوليات  ميد البحث 
 

 

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

 : في مجال البحث العلمي أول  

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

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

 إعداد مشروع الميزانية السنوية للبحث العلمي.  .ب

 تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوو العلمية ونشر ا.  .ج

 جمع المعلومات عن البحوو العلمية في الجامعة وخارجها.  .د

 أية أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي.  .ه

 

 صؤؤؤؤؤؤؤؤؤالحؤؤيؤؤؤؤات ومسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤولؤؤيؤؤؤؤات مؤؤجؤؤلؤؤس الؤؤبؤؤحؤؤؤؤث الؤؤعؤؤلؤؤمؤؤي

 

 : 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 تنفيذ ا.  .أ

 لمي. وضع مشروع خطة البحث الع .ب

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

و الشممممممروط الالزمة لحف  حقوق الجامعة والباحثين في البحوو العلمية التي تجري في الجامعة أووضممممممع األسممممممس  .د

 بمشاركتها أو بنتائ   ذه البحوو. 

 مناقشة مخصصات البحث العلمي إلدراجها بموازنة الجامعة.  .ه

 تقديم الدعم لنشر المؤلفات القيمة.  .و

 أية أمور أخرى تتعلق بتشجيع البحث العلمي.  .ز

 

 : في مجال الدراسات العليا اثاني  

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

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

 إدارة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا. .أ

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

 ات العليا. متابعة تطبيق األنظمة والتعليمات المتعلقة بالدراس .ج

 طاتها.تقديم تقرير إلى مجلس الجامعة في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون البحث العلمي والدراسات العليا ونشا .د
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 صؤؤؤؤؤؤؤؤالحيؤؤؤؤات ومسؤؤؤؤؤؤؤؤؤوليؤؤؤؤات مجلس الؤؤؤؤدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات العليؤؤؤؤا
 

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

 تناط بمجلس الدراسات العليا في الجامعة الصالحيات والمسؤوليات التالية: 

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

 . القسم

لس الكلية ناء على توصممية من مجب قسمممالتنسمميب إلى مجلس الجامعة بعدد طلبة الدراسممات العليا الذين يقبلون في كل  .2

 . القسمواقتراح من مجلس 

 اقرار قوائم القبول في برام  الدراسات العليا.  .3

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

 إعداد مشروع الموازنة السنوية للدراسات العليا. .5

 

 قسؤؤؤؤؤؤؤؤم الؤؤن ؤؤؤؤؤؤؤؤرصؤؤؤؤؤؤؤؤالحؤؤيؤؤؤؤات ومسؤؤؤؤؤؤؤؤؤولؤؤيؤؤؤؤات 
 

، 12/11/2007والتي انعقدت بتاريخ  2007/2008بموجب قرار مجلس الجامعة في الجلسة األولى للعام الجامعي 

 تمت الموافقة على إحداو قسم النشر في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا مهمتل إصدار المجالت العلمية.

ى )الصممادرة بمقتبمم 2018( لعام 1العلمية المتخصممصممة المحّكمة ودعمها رقم )وبموجب تعليمات إصممدار المجالت 

مادة ) ند )ج( من ال حث العلمي رقم )10الب ندوق دعم الب ظام صممممممم نة 42( من ن حث العلمي2010( لسممممممم يد الب  (، يتولى عم

 والدراسات العليا الصالحيات والمسؤوليات التالية:

 دقيقها وتنسيقها حسب األصول.متابعة إجراءات نشر البحوو المقبولة بعد ت -

 متابعة توزيع وا داءات المجالت. -

لى عالتنسيب لصاحب القرار في الجامعة )الرئيس( بصرف مكافآت رئيس وأعباء  يئة التحرير والمقيمين بناء   -

 توصية من رئيس التحرير.

 التنسيب لصاحب القرار في الجامعة بصرف أي نفقات مالية أو أخرى متعلقة بالمجلة. -
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 اــل التكنولوجيــنققسم  اتـــتعليم

سنة( 1في جامعة اليرموك رقم ) نقل التكنولوجياتعليمات  انون ( من ق13 /ب /16المادة ) صادر بمقتبى 2022 ل

 .2019( لسنة 18الجامعات األردنية رقم )

 

يئة تدريس يعينل  ويتولى رئاستل عبو ينشأ قسم نقل التكنولوجيا ويوطن في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا  :3المادة 

 الرئيس بناء على تنسيب العميد لمدة عام قابلة للتجديد.

 : يهدف ال سم إلى تح يق اآلتي :4المادة 

 المساعدة في تحويل نتائ  البحث العلمي في الجامعة إلى منتجات تجارية.  .1

 حف  حقوق الملكية الفكرية للعاملين والطلبة في الجامعة.  .2

 تقييم إمكانيات تسويق منتجات الملكية الفكرية الناتجة عن أعمال الباحثين في الجامعة.  .3

 تسويق منتجات الملكية الفكرية.  .4

شمممممماطات نشممممممر وتعميم وتشممممممجيع ثقافة االبتكار واإلبداع في الجامعة والمجتمعا لمحلي، ودعم ورعاية كافة الن .5

تقديم خدمات وي إلى منتجات قابلة للتصمممنيع والتسمممويق التجاري التعليمية والتدريبية والبحثية التي يمكن أن تؤد

 فنية متميزة.

 إعداد مخطط أعمال للمشاريع التطبيقية ونوات  الملكية الفكرية.  .6

 تقييم إمكانية إنشاء شركات ناشئة مبنية على المشاريع الريادية وبراءات االختراع.  .7

ج رأس معة والصممناعة والقطاع الخاص والعمل على اسممتدراتقوية العالقة والبحث والتطوير المشممترك بين الجا .8

 المال االستثماري لتمويل وإنتاج وتسويق المنتجات اإلبداعية ألسرة الجامعة والمجتمع المحلي. 

 :  لى النحو اآلتي: تتحدد مسؤوليات رئيس ال سم 5المادة 

 العمل والتنسيق مع أقسام وكليات ووحدات الجامعة المختلفة لتحقيق أ داف القسم.  .1

 تقديم االقتراحات المناسبة لتطوير عمل القسم.  .2

 اقتراح خطط عمل القسم.  .3

 إعداد مقترح لموازنة القسم السنوية.  .4

 إعداد التقرير السنوي عن عمل القسم.  .5

 إعداد ودراسة مقترح العقود واالتفاقيات التي تتعلق بنشاطات القسم مع الجهات األخرى.  .6

المعنية بذلك  متابعة تسمممجيل براءات االختراع واألمور المتعلقة بنقل المعرفة والتكنولوجيا بالتنسممميق مع الجهات .7

 داخل الجامعة وخارجها وحسب األنظمة والتعليمات سارية المفعول. 

عدة .8 قا ية  عمل  يات العلمية والتقن باحثين والمشمممممممماريع والمختبرات تظهر الكفاءات واالمكان نات لل يا لمتوفرة اب

 بالجامعة. 

 القيام بأية أعمال أخرى يكلف بها من قبل العميد.  .9

 يتولى رئيس القيم تنفيذ قرارات اللجنة.  .10
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  لجنة الملكية الفكرية: 6المادة 

هم العميد ُتشممممكل لجنة الملكية الفكرية بقرار من الرئيس بناء  على تنسمممميب العميد، وتتكون من سممممبعة أعبمممماء من بين .أ

ءة والخبرة رئيس ا ورئيس القسم أمين ا للسر، وثالثة من أعباؤ المجلسي وعبوين من خارج الجامعة ممن لديهم الكفا

 ختراع، ولمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. بمواضيع حماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات اال

لنصممماب، اتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسمممها ويكون اجتماعها قانوني ا بحبمممور أغلبية أعبمممائها، وفي حال عدم اكتمال  .ب

 يكون االجتماع الالحق قانوني ا بمن حبر. 

 تتولى اللجنة المهام التالية:  .ج

ار المناسممب سممم وتقييمها من حيث الفكرة اإلبداعية واتخاذ القردراسممة طلبات تسممجيل براءات االختراع المقدمة للق .1

 بشأنها. 

 تقدير التكلفة المالية لكل من كلبات تسجيل براءات االختراع التي تّم الموافقة عليها. .2

 يرفع العميد تنسيبات اللجنة إلى الرئيس التخاذ القرار المناسب حيالها. .د

 قة بأعمال القسم. يصدر المجلس أسس تنظيم آلية تسجيل براءة االختراع وحقوق الملكية الفكرية، ويقر النماذج المتعل :7المادة 

 اوف احات المقدمة للقسم سرية  و يجوز الألشف )نيا د ن  جود مسوغ قااواي. : 8المادة 

 تتألون مت  ات د)م اقل التألنولوجيا من اآلتي:  :9المادة 

 الد)م المت ه لنقل التألنولوجيا من ميزااية العمادة.  .أ

 . الد)م  المنح  اليبات  المشاريع التارجية المقدمة من الجيات الرسمية  األهلية المحلية  الد لية .ب

 في الجامعة.  يوزع الدخل المتأتي من )وا د حقوق الملألية الفألرية  براءات اوختراع  فق ا للتعليمات النافذة: 10المادة 

 يبت مجلس العمداء في الحاوت التي لم يرد فييا اه في هذه التعليمات.  :11المادة 

  الر يس  العميد  ر يس القسم مسؤ لون )ن تنفيذ أحألام هذه التعليمات. :12المادة 
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مهام الوحدات اإلدارية في 

 الجامعة ومستولياتها
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  مادة  ؤو  الطلبة
 

 

ة الثقافية تقديم الرعاية المناسمممممبة لطلبة الجامعة ضممممممن المحيط الجامعي في مجال الخدمات الطالبية، واألنشمممممط تتولى

  يها و ي: فوالفنية والرياضية، بالتعاون مع الجهات األخرى داخل الجامعة وخارجها، ومن خالل الدوائر األربع الموجودة 

 دائرة الخدمات الطالبية.  .1

 في والفني. دائرة النشاط الثقا .2

 دائرة النشاط الرياضي.  .3

 دائرة الرعاية الطالبية.  .4
 

 دائرة الخدمات الطالبية

 

 المهمة الرئيسية: 

 لطلبة الجامعة، وتوفير السكن المناسب للطالبات.  المساعدات والرعاية الصحيةتأمين 

 

 المهام التفصيلية: 

 تأمين الرعاية الصحية للطلبة في الجامعة.  .1

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

إصمممدار الهويات، وشمممهادات حسمممن السممملوك، وشمممهادات تكاليف الدراسمممة، واالشمممتراك في صمممناديق البريد للطلبة،  .3

 للطلبة غير األردنيين.  ةوالمساعدة في تجديد اإلقام

المنشممورات  وتوجيل الطلبة المسممتجدين، وإعداد كتاب دليل الطالب إضممافة إلى المشمماركة في األنشممطة المتعلقة بتوعية .4

 والمطويات اإلرشادية، وتعريف الطلبة بمرافق الجامعة والمسؤولين فيها. 

 تقديم معلومات رقمية عن سوق العمل واحتياجاتل.  .5

 تأمين السكن المناسب لطالبات الجامعة وإدارتل، واإلشراف عليل.  .6

 رى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة. أية مهام أخ .7
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 دائؤؤؤؤرة الؤؤؤؤن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط الؤؤؤؤثؤؤؤؤ ؤؤؤؤافؤؤؤؤي والؤؤؤؤفؤؤؤؤنؤؤؤؤي

 

 المهمة الرئيسية: 

تعلقة باتحاد طلبة الم االنتخاباتوالفنية لطلبة الجامعة، واإلشمممراف عليها، وإدارة  واالجتماعيةتنظيم األنشمممطة الثقافية 

 الجامعة واألندية والجمعيات الطالبية. 

 

 المهام التفصيلية: 

 والفنية للطلبة داخل الجامعة وخارجها.  واالجتماعيةتنظيم األنشطة الثقافية  .1

ازم التي تتطلبها اإلشراف على تشكيل الفرق الفنية من الطلبة المتفوقين في  ذه النشاطات والراغبين فيها، وتأمين اللو .2

 أنشطتها. 

 اإلشراف على تنظيم الرحالت الداخلية والخارجية لطلبة الجامعة.  .3

سممممممبات الدينية امعة وخارجها، وإحياء المناجثية داخل الاقامة المعارض والحفالت والنشمممممماطات الثقافية والفنية والترإ .4

 والوطنية والقومية. 

ا داخل البلياردو(، وتنظيم البطوالت الخاصممممة بهواإلشممممراف على األنشممممطة الترويحية )الشممممطرن ، البولن ، التنس،  .5

 الجامعة وخارجها. 

اإلدارية التي  اإلشممراف على انتخابات إتحاد طلبة الجامعة واألندية والجمعيات الطالبية، وتقديم التسممهيالت والخدمات .6

 تتطلبها أنشطتها لبمان تحقيق أ دافها. 

 اإلشراف على إصدار جريدة طلبة اليرموك.  .7

ى، تشمممكيلي، والخزف، والموسممميقاإلشمممراف على القاعات المخصمممصمممة لننشمممطة الفنية والترويحية مثل مرسمممم الفن ال .8

 والمسرح، والكورال، والفلكلور وتدريب الطلبة على  ذه األنشطة. 

 التغطية اإلعالمية للنشاطات الطالبية داخل الجامعة وخارجها.  .9

 اإلشراف على إعداد الكتاب السنوي وإصداره.   .10

 تنظيم حفل تخري  الطلبة.   .11

 ادي خريجي الجامعة. المسا مة في تقديم الخدمات والتسهيالت لن  .12

 أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.   .13
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 دائؤؤؤؤؤؤؤرة الؤؤؤؤؤؤؤن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاط الؤؤؤؤؤؤؤريؤؤؤؤؤؤؤا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤي
 

 

 المهمة الرئيسية: 

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

 

 المهام التفصيلية: 

 وضمممممع الخطة العامة للنشممممماط الرياضمممممي والمعسمممممكرات الطالبية وبرنام  الجوالة وبرام  جائزة سممممممو ولي العهد .1

 واإلشراف على تنفيذ ا. 

ملين فيها، تنظيم البطوالت والمسمممممممابقات واللقاءات الرياضمممممممية الودية والرسممممممممية التي تقيمها الجامعة لطلبتها والعا .2

 والمجتمع المحلي. 

ة التي التنسمميق مع الجهات الرياضممية األخرى خارج الجامعة من أجل المشمماركة في البطوالت، والمسممابقات الرياضممي .3

 تقام داخل الجامعة وخارجها. 

 إقامة المعسكرات الطالبية على إختالف أنواعها وتنظيمها.  .4

 عة اليرموك. تنفيذ متطلبات برام  ومنا   الجوالة وجائزة سمو ولي العهد الخاصة بطلبة جام .5

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

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

 ي. ية ودورات التحكيم الرياضي للمجتمع المحلعلى برام  التدريب الرياضي وعقد الدورات التدريبية الرياض

مباريات بال واشممممتراكهمبالتدريب الرياضممممي،  انتظامهممتابعة الطلبة المقبولين على نظام التفوق الرياضممممي من حيث  .8

 والبطوالت الرياضية. 

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

 تحديد احتياجات أنشطة الدائرة، ومتابعة تأمينها.  .10

 أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.  .11
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 دائـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة الر ايـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الطالبيـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
 

 

رة رعاية الطلبة من الجامعة على تطوير األداء الخدمي والوظيفي واإلبداعي لطلبتها، فتتولى الدائ اأنشئت الدائرة حرص  

، واستقطاب الطلبة اماعي واجت االوافدين ومساعدتهم على االندماج في الحياة الجامعية، وتوفير البيئة الجامعية الجاذبة لهم أكاديمي 

 العرب واألجانب.

ة والتربوية خدمات اإلرشمممممممادية الفردية والجماعية للطلبة في المجاالت الدراسمممممممية واالجتماعيوتتولى الدائرة تقديم ال

عة واألسممرية والنفسممية والمهنية من خالل وسممائل مدروسممة، مع الحرص على المحافظة على خصمموصممية قبممايا الطلبة ومتاب

  .جديد امشكالتهم وحلها واستكمال إجراءات الحصول على اإلقامة للطلبة الوافدين وت

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

اجهم في المجتمع فريق من الطلبة لمسممماعدتهم في التنقل داخل الحرم الجامعي وتنظيم األنشمممطة الثقافية والرياضمممية والفنية إلدم

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

 أقسام  ي: رعاية الطلبة الوافدين، واإلرشاد النفسي، ورعاية الطلبة المعوقين. ثالووتبم الدائرة 
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 مؤؤؤؤؤركؤؤؤؤؤ  الؤؤؤؤؤحؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  والؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤومؤؤؤؤؤات

 
 

 مهام مرك  الحاس  والمعلومات

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

 يتولى المركز المهمات التالية: 

لطلبة وتسجيلهم تقديم الخدمات الخاصة بإدخال الحاسب االلكتروني في األمور اإلدارية والمالية بالجامعة، وفي قبول ا .أ

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

 . وخارجهالجامعة تقديم الخدمات الالزمة ألغراض البحث العلمي في ا .ب

مركز  لكترونية للمؤسممسممات العامة والخاصممة من خاللتقديم االسممتشممارات والخدمات الخاصممة باسممتخدام الحاسممبات اإل .ج

قابل أجور يحدد ا وخدمة المجتمع، وتنظيم  ذه الخدمات وإدارتها وتنفيذ ا ومتابعتها م الملكة رانيا للدراسات األردنية

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

وخدمة  دنيةالملكة رانيا للدراسممات األرمركز عقد دورات تدريبية في مجاالت علوم الحاسممب االلكتروني بالتعاون مع  .د

 المجتمع. 

جهزة المشمممماركة في دراسممممة وتنسمممميق األمور المتعلقة بالحاسممممبات االلكترونية على مسممممتوى الجامعة بما في ذلك األ .ه

 واللوازم والبرام  المختلفة وعمل التوصيات المناسبة بهذا الشأن. 

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

ى فيها ر في نهاية كل سممممممنة جامعية إلى الرئيس عن أعمال المركز وأنشممممممطتل وإنجازتل وأي اقتراحات يرتقديم تقري .ز

 مصلحة المركز. 

 القيام بأية مهمات أخرى بتكليف من الرئيس. .ح
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 ال ؤؤؤؤتؤؤؤؤمؤؤؤؤاد و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤا  الؤؤؤؤجؤؤؤؤودةمؤؤؤؤركؤؤؤؤ  

 
 

 ال تماد و ما  الجودةمهام مرك  

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

 التالية:  الصالحيات مجلس المركزيتولى 

 مناقشة مشروع الموازنة السنوية ورفعها إلى الرئيس.  .أ

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

 ائرين.ومحاضرين غير متفرغين وز

 تحديد المخصصات المالية والدعم المالي للبحوو والدراسات.  .ج

إقرار برام  البحث والدراسممممات والمحاضممممرات والورش والندوات والمؤتمرات والدورات واألنشممممطة ذات الصمممملة  .د

 بتحقيق أ داف المركز ومهامل. 

 أية أمور أخرى ذات صلة بأ داف المركز يعرضها رئيس المجلس.  .ه

 

مادة بموجب نة( 4) رقم تعليمات من( 7) ال مان الجودة   2017 لسممممممم مدير اليتولى تعليمات مركز االعتماد وضممممممم

 المسؤوليات والصالحيات اآلتية: 

 إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وعرضل على المجلس. -أ

 إعداد خطط عمل المركز وتقديمها إلى المجلس.  -ب

 تقديم تقرير سنوي عن أعمال المركز ونشاطاتل.  -ج

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

 تقديم االقتراحات التي يرا ا 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

 مسؤوليات وصالحيات يفوضل بها المجلس أو يكلفل بها.أية  -ح
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 مرك  الملكؤؤؤة رانيؤؤؤا للؤؤؤدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤات األردنيؤؤؤة وخؤؤؤدمؤؤؤة المجتم 
 
 

 المهمة الرئيسية: 

جة المجتمع من التميز في تقديم الخدمات التدريبية المهنية واالسممتشممارات والدراسممات المجتمعية العلمية المرتبطة بحا

هني عالي مرتبطة بالتنمية الشممممماملة والمسمممممتدامة وتخري  طلبة مسممممملحين بالعلم والتدريب الم خالل برام  تعليمية ودراسمممممات

ى احتياجات المسمممتوى ومحصمممنين بالقيم األردنية األصممميلة، وتدريبهم في التخصمممصمممات المختلفة ورفع كفاءتهم المهنية بناء  عل

 سوق العمل األردني واإلقليمي.

 أهداف المرك :

 استثمار قدرات الجامعة العلمية والمادية والبشرية لخدمة المجتمع األردني والعربي.  .أ

سمماعدة في إيجاد البحث في قبممايا المجتمع األردني السممياسمميةن واالقتصممادية، واالجتماعية مما يحقق أ داف التنمية الشمماملة والم .ب

 حلول علمية للمشكالت التي تواجهها في مختلف المجاالت. 

في الجامعة،  المسمما مة في تدريب الكوادر البشممرية للعاملين في القطاعين العام والخاص، ومؤسممسممات المجتمع المدني والعاملين .ج

 لتنمية وصقل مهاراتهم ومعارفهم لبمان مستوى أداءو عال.

 صالحيات مجلس مرك  الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتم 

( 11رقم ) ت مركز الملكة رانيا للدراسمممات األردنية وخدمة المجتمع في جامعة اليرموك( من تعليما8بموجب المادة )

 .2006لسنة 

 يتولى المجلس الصالحيات التالية: 

 إقرار خطة عمل المركز.  .أ

ية باعتماد مذكرات التفا م واتفاقيات التعاون مل الجهات المعنية، ورفعها إلى الرئيس للسمممممممير با .ب جراءات التوصممممممم

 اعتماد ا.

 مناقشة مشروع موازنة المركز ورفعها إلى الرئيس إلقرار ا حسب األصول.  .ج

 مناقشة القرير السنوي للمركز أو أية تقارير يعرضها المدير ورفعها إلى الرئيس.  .د

 تقديم أية مقترحات وتوصيات إلى الرئيس تتعلق بدعم عمل المركز والنهوض بمستواه. .ه

 أية أمور أخرى يعرضها رئيس المجلس. .و

 

 يتولى رئيس المجلس الصالحيات التالية: 

 رئاسة اجتماعات المجلس. .أ

 توفير المتطلبات البرورية لتمكين المركز من تحقيق أ دافل.  .ب

 االتصال بالجهات المعنية داخل المملكة وخارجها لتنشيط أعمال المركز.  .ج

 مجلس المركز.التنسيب بالتوقيع على مذكرات التفا م واتفاقيات التعاون بعد اعتماد ا من  .د
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 مهام مرك  الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتم 

( لسمممممممنة 10( من تعليمات مركز الملكة رانيا للدراسمممممممات األردنية وخدمة المجتمع في جامعة اليرموك رقم )7بموجب المادة )

2022. 

 بالمهام التالية:  المركزيقوم 

االجتماعية القيام ببحوو ودراسات علمية عن المجتمع األردني، للوقوف على طبيعة المشكالت السياسية واالقتصادية و .أ

 والفكرية الملحة، والمعوقات التي تواجل تنميتل الشاملة ووضع الحلول المناسبة لذلك. 

 ية. دراسة القبايا االستراتيجية والموضوعات ذات الصلة بعالقات األردن الخارج .ب

 نشر بعض الدراسات والبحوو التي يقوم بها المركز موافقة الرئيس.  .ج

 تنفيذ ا. تقديم االستشارات والدراسات والخدمات للوزارات والمؤسسات والشركات واألفراد واإلشراف على تنظيمها و .د

 التدريبية والندوات والمؤتمرات التي تدخل ضمن أ دافل. عقد الدورات والبرام  والورش  .ه

 إجراء الفحوصات والتحاليل والقياسات وإصدار التقارير بالنتائ .  .و

 تطوير وتسمممممممويق أوعية المعلومات من كتب جامعية، وبرام  حاسممممممموبية، ومواد تعليمية مكتوبة ومرئية ومسمممممممموعة .ز

 ذات العالقة. بالتعاون مع الجهات

 مرك  الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتم مدير المهام 

 . ف المباشر على تنفيذ خطتل، بما ينسجم مع رؤية الجامعة وخطتها االستراتيجيةشؤون المركز واإلشراإدارة  .أ

 تمثيل المركز لدى الجهات ذات العالقة بعملل.  .ب

 إعداد مشروع موازنة المركز وتقديمل إلى المجلس لمناقشتل.  .ج

 إعداد مسودات العقود واالتفاقيات ومذكرات التفا م بين المركز والجهات المستفيدة.  .د

 إصدار نشرات عن المركز وأ دافل ونشاطاتل.  .ه

 تفيدة. إعداد قوائم بالكفايات العلمية المتوافرة في الجامعة وخارجها القادرة على تقديم الخدمات للجهات المس .و

 عمل المركز. للقيام بالدراسات واالستشارات والدراسات الفنية والخدمات الالزمة لالتنسيب إلى الرئيس بتكليف أشخاص  .ز

 المركز.  تقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن أعمال المركز في نهاية كل عام فبال  عن أية تقارير أخرى يقتبيها عمل .ح

 التأكد من ُحسن تنفيذ البرام  والخدمات التي يقدمها المركز وضمان جودتها. .ط

   ة أعمال أخرى يكلفل بها الرئيس.أي .ي
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م اإللؤكؤتؤرونؤي ومصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادمؤركؤ    الؤتؤعؤلؤيؤم الؤمؤفؤتؤوحؤؤؤؤة رالؤتؤعؤلؤإل

 
 

 

 المفتوحة التعليم ومصادر اإللكتروني التعلإلم مرك أهداف 

جيا المعلومات في تهيئة بيئة تعّلم إلكترونية متكاملة تعتمد على التقنية الحديثة من خالل اسممممممتخدام نظم وبرام  تكنولو .أ

 العملية التدريسية وطرق تقييمها. 

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

 عم الفني والتقني إلنتاج محتوى وعناصر المساق اإللكتروني. توفيرالد .ت

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

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

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

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

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

ألكاديمية االمتعلقة في تصمصم وتطوير البرام  تطوير الشراكة بين الجامعة والمؤسسات المختلفة في شتى المجاالت  .ذ

 والتدريب وخدمة المجتمع المعتمدة على التعّلم اإللكتروني.
 

 

 المفتوحة التعليم ومصادر اإللكتروني التعلإلم مرك مجلس  تعليمات

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

 الصالحيات التالية: المركز يتولى مجلس 

 مناقشة مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها للرئيس.  .أ

 التوصية لمجلس العمداء بالتعليمات واإلجراءات الخاصة لتحقيق أ داف المركز.  .ب

 إقرار خطة العمل السنوية للمركز.  .ت

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

 النظر في أية أمور أخرى ذات صلة بأ داف المركز يعرضها رئيس المجلس. .ج
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  المفتوحة التعليم ومصادر اإللكتروني التعلإلم مرك مهام مدير 

 يتولى مدير المركز المسؤوليات التالية: 

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

 إعداد مقترح موازنة المركز وتقديمل إلى المجلس.  .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

 إعداد مقترحات التعليمات التي تحقق أ داف المركز وتقديمها إلى المجلس.  .و

 تقديم االقتراحات الالزمة لتطوير كوادر المركز.  .ز

 اإلدارية. التنسيب إلى الرئيس بكوادر المركز الفنية و .ح

 تنفيذ القرارات وفق ا لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها.  .ط

 أية مهام أخرى يتم تكليفل بها من قبل الرئيس أو المجلس. .ي
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 الؤؤؤؤؤؤريؤؤؤؤؤؤادة والبؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤكؤؤؤؤؤؤار مؤؤؤؤؤؤركؤؤؤؤؤؤ 

 
 

 

 راكزنظام الم( من 12المادة ) صمممممادر بمقتبمممممى 2022 لسمممممنة( 6في جامعة اليرموك رقم )الريادة واالبتكار تعليمات مركز 

 .2003( لسنة 92العلمية في جامعة اليرموك رقم )

قنية حاضممنة تيهدف المركز إلى دعم االقتصمماد الوطني والمسمما مة في تحقيق النمو االقتصممادي المسممتدام من خالل توفير بيئة 

 ومحفزة لتطوير منتجات نوعية قابلة للتسويق التجاري وإطالق شركات ناشئة في قطاعات اقتصادية متعددة. 
 

 

 التالية:  المهام المرك يتولى 

 نشر وتعزيز ثقافة وممارسات الريادة واالبتكار والتمّيز في البيئة الجامعية والمجتمع عموم ا.  .أ

ت الوطنية، وذلك توفير البيئة المالئمة لتحفيز االبتكار في المجاالت المختلفة وضمن األولويات التي تفرضها االحتياجا .ب

 والبحثية.  على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى الفعاليات المختلفة كالمسابقات واألنشطة التعليمية والتدريبية

س لهذه تكارية والمسممماعدة في تطوير ا وتنفيذ ا وفق أسمممس يصمممدر ا المجلاحتبمممان األفكار الريادية والمشممماريع االب .ج

 الغاية.

 لجامعية. المسا مة بالتطوير المستمر للتشريعات المعمول بها في الجامعة لتحفيز الريادة واالبتكار في البيئة ا .د

في تحقيق  الدولي بما يساعدبناء الشراكات مع الجهات ذات العالقة حكومية كانت أو خاصة وعلى المستويين المحلي و .ه

 رؤية المركز ورسالتل وأ دافل. 

التمويل وتطوير العالقة مابينالجامعة والقطاع الصناعي والخاص واألطراف األخرى المعنية بهدف توفير فرص الدعم  .و

 واالستثمار للمشاريع التي يحتبنها المركز. 

ثة .ز حدي يات والعلوم التكنولوجية ال جات مبتكرة في مجاالت اقت التركيز على توظيف التقن ية لتطوير حلول ومنت صمممممممماد

 ت ناشئة.واحتماعية مختلفة تخدم المجتمع ويمكن االستفادة منها تجاري ا على شكل منتجات قابلة للتسويق أو شكرا

 

 الصالحيات التالية: المرك  مجلس رئيس يتولى 

 رسم السياسات العامة للمركز وتحديد أولويات عملل وإقرار برامجل وخططل.  .أ

 التوصية بعقد االتفاقيات ومذكرات التفا م المقترحل مع الجهات المعنية بعمل المركز.  .ب

 مناقشة مشروع الموازنة ورفعل إلى الرئيس.  .ج

 مناقشة التقرير السنوي ألعمال المركز وأنشطتل ورفعل إلى الرئيس. .د

 دير المركز. مالتنظيمية آلليات العمل في المركز المشار إليها في  ذه التعليمات أو المقترحة من قبل  ار األسسإقر .ه

 إقرار المطبوعات والنشرات المتعلقة بعمل المركز.  .و

 

  



44 
 

  مرك المدير ومسؤوليات مهام 

 اإلشراف على شؤون المركز الفنية واإلدارية والمالية.  .1

 . العمل على تحقيق أ داف المركز والتنسيق مع الجهات المختلفة داخل الجامعة وخارجها في سبيل ذلك .2

 المركز وعرضها على المجلس إلقرار ا.  إعداد التقارير الخاصة بأعمال .3

 إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وعرضل على المجلس إلقراره.  .4

 لس إلقرار ا. إعداد خطة عمل المركز وعرضها على المج .5

 إعداد مشاريعا لعقودج واالتفاقيات ومذكرات التفا م وعرضها على المجلس إلقرار ا.  .6

  أية أعمال أخرى يكلف بها من الرئيس أو المجلس. .7
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 التنميؤؤؤؤة المسؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤدامؤؤؤؤة دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات مرك 

 
 

 

 التنمية المستدامةدراسات  مرك أهداف 

ماعية والبيئية إجراء الدراسممات والبحوو التي تحقق أ داف التنمية المسممتدامة في أبعاد ا اإلقتصممادية والسممياسممية واالجت .أ

 والمعرفية. 

التي  تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضممرات، وعقد الورش والدورات التدريبية لنبحاو والدراسممات والمشممروعات .ب

  ا المركز، بما يجسد رسالتل ورؤيتل، ويسا م في تحقيق أ دافل. ذينف

مسمممممتقبل وتبعات و ية واالسمممممتراتيجية المتعلقة بمظا رإجراء وتنفيذ اسمممممتطالعات الرأي للتعرف على االتجا ات الفكر .ت

 التنمية ومعوقات تحقيقها واستدامتها. 

عات التي تزويد صممممانع القرار والجهات المعنية األخرى بالمعلومات المتوافرة ونتائ  الدراسممممات والبحوو واالسممممتطال .و

 يجريها المركز، وبالتقارير التي يعد ا، وذلك بالوسائل التي يرا ا المجلس مناسبة. 

بموجب  ركز وفق إمكاناتل، وذلكتلبية الحاجة إلى إجراء الدراسممممات والبحوو واسممممتطالعات الرأي التي تطلب من الم .ج

 اتفاقيات تبرم لهذا الغرض مع الجهات المستفيدة.
 

 

 التنمية المستدامةدراسات  مرك مجلس  تعليمات

ز نظام المراك صممممادر بمقتبممممى 2021 لسممممنة( 5تعليمات مركز دراسممممات مركز التنمية المسممممتدامة في جامعة اليرموك رقم )

 .2003لسنة ( 2العلمية في جامعة اليرموك رقم )

 يعتبر المركز وحدة من وحدات الجامعة، ويرتبط بالرئيس مباشرة.

 الصالحيات التالية: المجلس يتولى 

 شراف على تنفيذ ا. ااٌلرسم سياسة المركز وإقرار برامجل وخططل و .أ

 مناقشة مشروع موازنة المركز الذي يعده المدير ورفعل للجهات المعنية.  .ب

 مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المركز ونشاطاتل وإقراره.  .ت

 ول بها في الجامعة. مالتنسيب بتعيين الباحثين وتكليفهم وفق التشريعات المع .و

 اح تأسيس كراسي علمية بمقتبى التشريعات المعمول بها في الجامعة. رتقا .ج

 النظر في أية أمور أخرى ذات صلة بأ داف المركز يعرضها رئيس المجلس.  .ح

 

 الصالحيات التالية: المرك  مجلس رئيس يتولى 

 دعوة أعباء المجلس لالجتماعات ورئاستها.  .أ

 توفير المتطلبات الكفيلة بتمكين المركز من تحقيق أ دافل.  .ب

 التواصل مع الجهات المعنية داخل األردن وخارجل لدفع مسيرة المركز قدم ا.  .ت

 التوقيع على االتفاقيات والعقود ومذكرات التفا م بعد إقرار ا. .ج
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  التنمية المستدامةدراسات  مرك مهام مدير 

  مسؤولية إدارة أعمال المركز بما يبمن حسن سير العمل فيل وذلك من خالل: يتولى مدير المركز 

 جلس وفق ا للتشريعات النافذة في الجامعة. القرارات والخطط التي يقر ا الم تنفيذ .أ

 ديمها للمجلس لمناقشتها. قإعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وت .ب

 إعداد تقرير سنوي عن أعمال المركز ونشاطاتل.  .ت

 إقتراح األنشطة والمشروعات البحثية وكافة برام  المركز ورفعها إلى الرئيس.  .و

 ل بها الرئيس.فأية مسؤوليات أو صالحيات أخرى يكل .ج
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 مرك  األمير فيصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل لتكنولوجيؤؤؤا المعلومؤؤؤات

 

حسين المعظم، من قبل سمو األمير في ـل بن ال 29/7/2003افتتاح مركز األمير في ل لتألنولوجيا المعلومات بتاريخ  تمّ 

ـز الملت )بد هللا الاا ـا بين مرك ـمشترك م ـ ـق ال ـ ـا ن  التنسي ـ ـع اي للت ميم  التطوير  قد جاءت فألرة تأسيس المركز اتيجة   للت

 . جامعــة اليرموك
 

 كزنبذة عن المر

بد هللا الاااي )جاءت فألرة تأسيس مركز األمير في ل لتألنولوجيا المعلومات اتيجة للتعا ن  التنسيق ما بين مركز الملت 

ة )ل  صمممنا)ة للت مممميم  التطوير  جامعة اليرموك بيدف اقل التألنولوجيا ال مممنا)ية  توطينيا  ىلت بما يمألن من امتالك القدر

ما يلبي  صمممنا)ة البرمجيات  تعديليا  كذلت تطوير  تعديل البرمجيات العملياتية ب( (Embedded Systemsالنظم المضممممنة 

 حاجة القوات المسلحة األرداية  السوق المحلي.

 يعقد المركز سنويا  براامجين لدراسة الماجستير ضمن التت  ات التالية :

   إللألتر اية ااتيجة   لمتطلبات األاظمة 2003)ام براامج الماجسممممتير في هندسممممة الحاسممممبات / النظم المضمممممنة  الذي بدأ في

مشمممممماريع التترج  المتتلفة  برمجياتيا العاملة في القوات المسمممممملحة  األجيزة األمنية األرداية بحيث يتم التركيز )ند بناء

 للمشاركين في هذا البراامج )ل  تطوير الحلوم التي تيدف إل  تطوير هذه األاظمة  برمجياتيا  تحديايا.

 ن قبل القوات اتيجة   لتزايد الطلب )ليه م 2009امج الماجسممممتير في هندسممممة اإلت مممماوت الالسمممملألية  الذي بدأ في العام برا

 المسلحة  األجيزة األمنية األرداية.

 من جيوش  الدارسمممين في المركز هم من ضمممباط القوات المسممملحة  األجيزة األمنية األرداية باإلضمممافة إل  )دد من الضمممباط

المتحدة، جميورية  عربية الشممممممقيقة أ  المدايين من المبعوثين من هذه الد م  مملألة البحرين، د لة اإلمارات العربيةالد م ال

يرقبون في الدراسة  اليمن، المملألة العربية السعودية( ، هذا باإلضافة إل  المدايين )ل  المستوى المحلي من الموظفين الذين

 خارج أ قات الد ام الرسمي.

 هذه الد رات تعقد في الغالب  2006في المركز مع بداية الن ممممف الاااي من العام   باب الد رات المتت مممم ممممة فتح تمّ 

من الضممباط في جيوش الد م العربية   للميندسممين من ضممباط القوات المسمملحة  األجيزة األمنية األرداية أ  للميندسممين المتدربين

 الشقيقة.

 

 :الرؤية 

 ا للت مممممميم  التطوير  تز يد المنتجات  التدمات لمتتلف القطا)ات، القطاع اأن يألون المركز مرجع ا  م ممممم لعسمممممألري در 

من خالم التعا ن مع المؤسمممممسمممممات  الشمممممركات في    المداي بشمممممقية العام  التاص،  ىلت في مجام تألنولوجيا المعلومات،

 األردن  خارجه.

 .التعا ن مع المراكز المماثلة في الد م ال نا)ية المتقدمة 

 ليم  مشمماريعيم ماد المركز كمرجع اسممتشمماري لتقديم الحلوم المال مة ألية معاضممل فنية قد يواجييا المتدربون خالم أ)ماا)ت

 المستقبلية.
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 :الرسالة

تلبية ل تقنية صممنا)ة البرمجيات المال مة،  تسممتيرها (  (Embedded Systemsامتالك تقنية صممنا)ة النظم المضمممنة 

،  تطوير القدرات في مجام ت نيع األاظمة اإللألتر اية  الحتياجات العسألرية او ا  مستقبال  برمجية  تطويرها  المداية، حاضر 

اظمة  التدريب العملي )ل  )مليات تحديث  تطوير األاظمة  المعدات  البرمجيات المسممممممتتدمة فييا سممممممواء أكاات هذه األ

 )سألرية أم مداية.

 

 األهداف 

     ة في المعدات حدياة، قليلة الأللفة  سممممميلة اوسمممممتيعاب( كبديل   )ن البرمجيات األجنبية المسمممممتتدمإيجاد برمجيات  طنية

د  أجنبية و يسمح بأيا (Source Codesالدفا)ية  ال نا)ية  التي قالبا   ما تألون قديمة، باهظة التألاليف، معقدة  مراجعيا  

 للمستتدم بامتالكيا.

 ت جامعة اليرموك مجيات اوستراتيجية  التتله من التبعية األجنبية، مستعينين بما تمتلاو)تماد )ل  الذات في صنا)ة البر

  مركز الملت )بد هللا الاااي للت ميم  التطوير من كفاءات  قدرات فنية في شت  المجاوت.

 جيل من  ي ر)ايةإ)داد الطاقات البشممممممرية المؤهلة  المدربة في مجام بناء النظم المضمممممممنة  صممممممنا)ة البرمجيات،  بالتال

 المعدات  الميندسممين المتت مم ممين  المدربين )ل  أحدج األسمماليب  التقنيات المسممتتدمة في مجام بناء األاظمة  األجيزة

  البرمجيات المرتبطة بيا.

 دج ة  أكتساب أحالسعي المتواصل  الدؤ ب لمواكبة التطورات العملية  التقنية المتسار)ة في البيئات ال نا)ية ىات العالق

 الممارسات في هذا المجام  األستفادة منيا.

 معدات  األاظمة في المسمماهمة الفا)لة في تطوير الحلوم المناسممبة للمعاضممل الفنية، الحالية  المسممتقبلية،  التي تتعرض ليا ال

 المؤسسات العسألرية  المداية.

 طوط تي خرجت من التدمة أ  توقفت خالمسممممماهمة الفا)لة في تحديث  تطوير المعدات، )سمممممألرية  مداية،  خاصمممممة تلت ال

 اإلاتاج  التز يد  الد)م الفني في الد م الم درة ليا.
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 الرسمية األردنية للجامعات المكتبية الخدمات في التميـإل  مرك 
 

ي التدمات فز تأسممميس اتجمع مألتبيا إلدارة شمممبألة معلومات المألتبات الجامعية الرسمممميه األرداية باسمممم مركز التميّ  تمّ 

ه تفاهم موقعه من )ل  مذكر ربد، األردن( حيث تم إاشمماؤه بناء  إ مقره في جامعة اليرموك   ةالمألتبية للجامعات األرداية الرسمممي

ا ل ةالجامعات الرسمممممممي ةيعجم لمركز بتاريخ األرداية  بموجب خطاب معالي  زير التعليم العالي بأن تألون جامعة اليرموك مقر 

 م. 2004ايسان  27
 

 المهام التالية:المركز  ويتولى

 .األرداية ةالرسمي ةإدارة شبألة معلومات المألتبات الجامعي .1

 .بغية تحقيق ترشيد النفقات ةتنسيق خدماتيا المتتلف .2

 .بم ادر المعلومات ةتنظيم المشارك .3

 .ةالرسمي ةاألرداي ةتوصيد آليات العمل  أد اته بين المألتبات األ)ضاء في تجمع المألتبات الجامعي .4
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 والؤؤتؤؤؤؤدقؤؤيؤؤق الؤؤؤؤداخؤؤلؤؤيالؤؤرقؤؤؤؤابؤؤؤؤة  وحؤؤؤؤدة

 

سممتناد ا االصممادرة جامعة اليرموك في  والتدقيق الداخليالرقابة  تعليمات وحدة 2019( لسممنة 2رقم )بموجب تعليمات 

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

 

 األهداف:

ي الدفاتر صمممممممحة األمور المالية وسمممممممالمتها في الجامعة والتدقيق المسمممممممبق والالحق لدقة العلميات والبيانات المثبتة ف -أ

 والسجالت لبيان مدى مطابقتها للقوانين. 

 قولة. حماية موجودات الجامعة المنقولة وغير المنقولة والتأكد من وجود قيود وسندات تسجيل لنموال غير المن  -ب

جة حاالت عدم يذ الخطط المالية واإلدارية والفنية والبرام  الموضوعة لذلك وسالمة اإلجراءات المتخذة لمعالضمان تنف -ت

 المطابقة وتشريع تنفيذ ا.

 تنفيذ القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات اإلدارية بصور سليمة.   -و

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

 في الجامعة.  ضمان صدور القرارات اإلدارية في مختلف وحدات الجامعة اإلدارية واألكاديمية وفق ا للتشريعات السارية  -ح

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

 مصادر األخرى. لمصادر الطاقة وال

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

 

 المهام ب كل  ام: 

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

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

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

 متابعة إجراءات العمل للتأكد من مدى كفاءتها وفعاليتها وتشخيو المشكالت اإلدارية في األقسام.  -و

 حديثة للنهوض بمستوى األداء في الجامعة. تقديم التوصيات المتعلقة بالتشريعات لمواكبة التطورات ال -ج

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

 أول: قسم التدقيق والرقابة المالية وي وم باأل مال اآلتية: 

 والنفقات الواردة في الموازنات. التحقق من صحة وسالمة التقديرات واإليرادات .أ

 تحصممميل التحقق من أن الحقوق المالية المسمممتحقة للجامعة والمركز الصمممحي والمدرسمممة النموذجية )والمشمممفى( قد تّم .ب

 إيرادتها في المواعيد المحددة.

في  التحقق من أن النفقات قد تّم صممرفها بصممورة سممليمة وضمممن بند الموازنة وفي حدود المخصممصممات المقررة لها .ت

 النظام المالي والموزانات السنوية. 

 لجامعة. التأكد من صحة وسالمة تطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة باألمور المالية با .و

بااليرادات  ت المحاسمممممبية للمعامالت والمسمممممتندات المالية والوثائق المعززة لها والمتعلقةالتأكد من صمممممحة اإلجراءا .ج

 والنفقات. 

 التحقق من تطبيق سياسة ضبط النفقات. .ح

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

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

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

  مراجعة وتقييم التعليمات المالية واإلجراءات المالية والسجالت المحاسبية المستخدمة بهدف تطوير ا. .ر

فاق يتع .ز ية في أي مشمممممممروع أو ات مال ها ال جامعة وحقوق حة ال عاة مصمممممممل بالمقاوالت والعطاءاالتحقق من مرا ت لق 

 والتوريدات واإلنجازات وغير ا. 

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

 

 ثاني ا: قسم التدقيق والرقابة اإلدارية وي وم باأل مال اآلتية: 

 ت التابعة لها. توافقها مع التشريعات المعمول بها في الجامعة والوحداالتأكد من تطبيق وتنفيذ القرارات اإلدارية و -أ

لمناسبة بشأنها متابعة اإلجراءات وتشخيو المشاكل اإلدارية في الكليات والوحدات التابعة للجامعة واقتراح الحلول ا -ب

 والتوصية باتخاذ ما يلزم لمنع تكرار ا. 

س والتلف من مراقبة مسممتودعات الجامعة والقيام بعمليات الجرد المفاجل للمواد الموجودة فيها ودراسممة أسممباب التكد -ت

  ذه المواد والتحقق من سالمة وقانونية إجراءات الشطب والتصرف. 

 الجتها. و معتقييم مستوى األداء اإلداري وتحديد أسباب القصور في العمل واإلنتاج واقتراح الحلول لتالفيها أ -و

يفية بين الجهات متابعة الممارسات اإلدارية الخاطئة في الجامعة الناتجة عن ازدواجية أو/ و تداخالت في المهام الوظ -ج

 وتقديم التوصيات الالزمة لتالفيها أو إزالتها. 

 التحقق من صحة التعامل مع الشكاوى اإلدارية المرفوعة.  -ح

ءمتها لتي تنظم العمل وتقديم المالحظات للجهات المختصممممممة حول مدى مالالتوصممممممية بتبديل التشممممممريعات اإلدارية ا -خ

 لمواكبة التطورات الحديثة للنهوض بمستوى الجامعة. 

 التأكد من وجود وصف وظيفي لكل الوظائف في الجامعة.  -د
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 التأكد من سالمة إجراءات التعيين والترقية واالبتعاو ألعباء  يئة التدريس.  -ذ

 التأكد من سالمة إجراءات التعيين والترقية للموظفين اإلداريين في الجامعة.  -ر

 

 ثالث ا: قسم التدقيق والرقابة الفنية وي وم باأل مال اآلتية: 

 التأكد من اتباع أنظمة السالمة ومعايير ا في جميع مرافق الجامعة.  -أ

 معة. مراقبة إجراءات النظافة والسالمة الصحية في مختلف مرافق الجا -ب

 ة. التأكد من حسن استخدام األجهزة واآلالت والمعدات وضرورة اتباع الفحو الدوري وإجراء الصيانة الدوري -ت

 التأكد من مالءمة تصاميم المشاريع لنغراض التي تنشأ من أجلها.  -و

المراقبة ونفيذ مراقبة ومتابعة مراحل تنفيذ المشمممممماريع المتعاقد عليها مع الشممممممركات والتأكد من سممممممالمة إجراءات الت -ج

 ومطابقتها للشروط والرسومات والمواصفات الفنية المتعاقد عليها. 

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

ي ُأنشممئت من متابعة المشممروعات المنفذة والتي تّم إتمامها للتأكد من سممالمة تشممغيلها وصمميانتها وتحقيق األغراض الت -خ

 أجلها. 

رب مراقبة شممروط السممالمة العامة والسممالمة الصممحية في مطاعم الجامعة والمقاصممف وخزانات مياه الشممرب والمشمما -د

 ر. وأماكن إعداد الشاي والقهوة في الكليات والدوائ

 عة. مراقبة أمور السالمة العامة والسالمة الصحية في المختبرات وأماكن تربية الحيوان والمشاتل في الجام -ذ

 مراقبة إجراءات النظافة في المباني والحرم الجامعي.  -ر

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

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

 التأكد من معالجة إجراءات مكافحة اآلفات والحشرات والقوارض.  -ش

الكشممف على مسممتودعات الجامعة من حيث الصممالحية وحسممن سممير العمل من حيث التصممنيف والتخزين والتأكد من   -ص

 عدم وجود مواد راكدة.
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 مؤؤؤدير الؤؤؤدائرة اإلداريؤؤؤةومسؤؤؤؤؤؤؤؤوليؤؤؤات ومهؤؤؤام صؤؤؤؤؤؤؤالحيؤؤؤات 

 

لتطوير عن ا ال تقتصمممممر وظيفة المدير على التخطيط والتنظيم والتوجيل والرقابة فحسمممممب، بل تتعدا ا ليكون مسمممممؤوال 

 التنظيمي واتخاذ القرارات المبنية على التنبؤ واستقراء المستقبل. 

 وتتمثل في الوظائف واألنشطة التالية: 

كل التنظيمي التخطيطية للمدير في تحديد مجموعة األ داف والعمل على تحقيقها من خالل الهيالتخطيط: تتمثل الوظيفة  .1

تنظيمية جزء من ومسممممماعدة العاملين في الوحدة التنظيمية إلنجاز أعمالهم التخاذ القرار المناسمممممب في الدائرة/ الوحدة ال

تم ذلك إاّل من خالل مالهم التخاذ القرار المناسممب وال يالهيكل ومسمماعدة العاملين في الدائرة/ الوحدة التنظيمية إلنجاز أع

 التخطيط السليم.

يل ووضممممع التنظيم: و و نشمممماط ذ ني، يقوم على فهم حقائق الواقع الذي يعمل بل المدير، وتشممممخيو العوامل المؤثرة ف .2

نفيذ الخطل تلمشممممماركين في الترتيبات الالزمة لتنفيذ ما جاء في الخطة، و ذه الترتيبات تبممممممن أن يعمل جميع األفراد ا

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

بالتنفيذ، بالمعايير  التوجيل والتنسممميق: قيادة العمل أثناء التنفيذ، وتدخلل في سمممير العمل للتعرف على مدى التزام القائمين .3

لدائم بين جهود العاملين وتوجيههم لالومعدالت اإلداء المرتبطل بالتنفيذ،  يل اال تمام بالتنسممممممميق ا لتزام بالقرارات وعل

 والتعليمات المحددة، وتبادل المعلومات فيما بينهم.

 الرقابة: و ي وظيفة يقوم بها المدير بهدف التأكد من أن النتائ  تطابق أ داف الجامعة.  .4

الربط بين  بات ودوافع العاملين معل، ومسمممممؤوليتل األسممممماسمممممية تكونالتحفيز: المدير الفّعال  و الذي يتفهم حاجات ورغ .5

فع العامل لبذل دحتى يتم  اأو معنوي  احاجات العامل ورغباتل، واختيار األسمملوب المناسممب للتحفيز والحافز قد يكون مادي 

 جهد كبير. 

سممممين وناشممممر لها بين المرؤو مصممممدر المعلومات: من األدوار التي يمارسممممها المدير  و أنل مصممممدر رئيس للمعلومات، .6

ا لمعرفة العمل للمعلومات وتزويد العاملين به فعاال  اوغير م. وعلى المدير الذي يبع لنفسل وعلى مستوى إدارتل نظام 

 الذي يجب تأديتل. 

ا ومدى اتخاذ القرار: إن درجة نجاح أو فشمممممممل أي وحدة تنظيمية تتوقف على نوعية وجودة القرارات التي تم اتخاذ  .7

ها للموقف. ويمكن القول أن جو ر عمل أي مدير  و اتخاذ القرارات، ولكن أ مية  ذه القرارات تختم ق  الءمت  الف وف

ود كبير لطبيعة المشممكالت التي تتطلب اتخاذ قرارات بشممأنها حيث يوجد بعض المشممكالت البسمميطة التي ال تحتاج لمجه

ماد المدير قرارات روتينية وقرارات مبرمجة، وال بد من اعت في حلها ويتم تصمممممممنيف القرارات التي يتخذ ا المدير إلى

لمعمول على معلومات صممممحيحة وكافية التخاذ القرار المناسممممب بحيث ال تتعارض مع األنظمة والتعليمات والقرارات ا

 بها. 

 تقييم أداء العاملين: يقوم المدير بتقييم األداء للعاملين في وحدتل التنظيمية. .8
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 جؤؤؤؤؤامؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤةدائؤؤؤؤؤرة رئؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤ
 

 

  المهمة الرئيسية: 

 ا، والمسا مة المعلومات الالزمة لصناعة القرارات ومتابعة تنفيذ واستكمالإدارة مراسالت رئاسة الجامعة وتوثيقها، 

يم المعممامالت وبرام  العمممل وتعميمهمما، وتنظ االتفمماقيمماتالثقممافيممة واألكمماديميممة وبرام  العمممل، وتوثيق  االتفمماقيمماتفي إعممداد 

 مراجعي رئيس الجامعة.  استقبالوالمراسالت المتعلقة بترقيات أعباء  يئة التدريس في الجامعة، وتنظيم 

 

 المهام التفصيلية: 

 معالجة البريد الرئيسي لرئاسة الجامعة.  .1

 إدارة مراسالت رئاسة الجامعة وإعداد الكتب الصادرة عنها.  .2

 متابعة إنجاز المعامالت الرسمية لرئاسة الجامعة.  .3

 المسا مة في إعداد فهرس موحد لملفات الجامعة ومتابعة تحديثل.  .4

واد أخرى يكلفة بها ترجمة القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات والمنشورات والتقارير والكتب والتعاميم وأية م .5

 المكتب. 

 والمراسالت الرسمية العادية والمكتومة. حف  الوثائق والتقارير والسجالت  .6

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

 مراجعي وضيوف رئيس الجامعة وتسهيل شؤونهم ومتابعتها.  استقبال .8

 تنظيم مواعيد رئيس الجامعة.  .9

لعربية واألجنبية من من ناحية والدول ا الثقافية وبرام  العمل التنفيذية بين األردن االتفاقياتالمسا مة في إعداد  .10

 ناحية أخرى. 

 ات العلمية، وتوثيقها. المسا مة في إعداد االتفاقيات الثقافية وبرام  التعاون العلمي بين الجامعة والجامعات والمؤسس .11

 واللقاءات والمؤتمرات التي تعقد في الجامعة.  االجتماعاتالمسا مة في تنظيم بعض  .12

 والمراسالت المتعلقة بترقيات أعباء  يئة التدريس في الجامعة. تنظيم المعامالت  .13

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

 الوطنية واإلقليمية والدولية. 

   أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل المكتب. .15
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 والؤؤؤؤتؤؤؤؤخؤؤؤؤطؤؤؤؤيؤؤؤؤطدائؤؤؤؤرة الؤؤؤؤتؤؤؤؤنؤؤؤؤمؤؤؤؤيؤؤؤؤة 
 

 

  المهمة الرئيسية: 

يذ الخطة االسمممممممتراتيجية للجامعة و نات  البرام  وخطط التطوير اإلداري في الجامعة، وتوفير اقتراحمتابعة تنف يا الب

 والمعلومات لفعاليات الجامعة وتحليلها وإعداد الدراسات والتقارير الهادفة لتطوير ا. 

 

 المهام التفصيلية: 

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

حصممائية الجامعة وتصممنيفها وتبويبها وتحليلها وتقويمها وإصممدار ا في نشممرات إ ألنشممطةجمع المعلومات اإلحصممائية  .2

 دورية وكراس إحصائي سنوي شامل. 

 إعداد التقرير السنوي للجامعة.  .3

 ليل. عالتعديالت الالزمة  واقتراحيمي للجامعة ووحداتها المختلفة وتحديثل الهيكل التنظ المشاركة في دراسة .4

 وصف المهام الرئيسية لوحدات الجامعة. المشاركة في وضع .5

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

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

تياجاتهم اقتراح البرام  التدريبية للموظفين اإلداريين والفنيين والمشممممممماركة في وضمممممممع محتوى  ذه البرام  وفق اح .8

 الفعلية. 

ة دراسممممممة أسمممممماليب العمل واإلجراءات اإلدارية في الجامعة لغرض تبسمممممميطها، وتطوير وتحديث النماذج المسممممممتعمل .9

 بنشاطاتها المختلفة. 

كفاءة بتقديم االقتراحات لوضمممممممع نظام حديث للمعلومات في الجامعة وتطويره، وذلك للمسممممممماعدة في اتخاذ القرارات  .10

 وفاعلية. 

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

 امعة. دمات المختلفة التي تقدمها الجالمشاركة بدراسة وتحليل تكلفة التعليم والبحث العلمي، واألنشطة والخ .12

 ي. المشاركة بدراسة أنشطة الجامعة في مجاالت التدريس والبحث العلمي والتوسع األكاديمي، والعبء الدراس .13

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

، الحصمممول على المعلومات واإلحصمممائيات من مصمممادر ا داخل األردن وخارجل كاإلحصمممائيات التربوية، والسمممكانية .15

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

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

 القيام بأية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.  .17
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 الؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤول والؤؤؤؤؤتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤلدائؤؤؤؤؤرة 
 

 

 المهمة الرئيسية: 

ابعة سممممممير م تنفيذ إجراءات قبول الطلبة وتسممممممجيلهم وانتقالهم، وإعداد الجداول المتعلقة بدراسممممممتهم وامتحاناتهم ومت

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

 

 المهام التفصيلية: 

 استكمال إجراءات قبول الطلبة المستجدين.  .1

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

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

 إعداد جدول االمتحانات النهائية لكل فصل دراسي.  .4

 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

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

طة خلمن اسممممتيفاء الطلبة المتوقع تخرجهم لمتطلبات الحصممممول على الدرجة العلمية المسممممجلين لها وحسممممب االتحقق  .8

 ، وإصدار الشهادات الخاصة بهم. نالدراسية، واستخراج قوائم الخريجي

 تزويد الجهات الموفدة بنتائ  الطلبة الموفدين على نفقتها. .9

 أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة. .10
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 الؤؤؤؤؤؤؤؤؤدائؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة الؤؤؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤؤؤؤالؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤؤؤؤة

 
 

 المهمة الرئيسية: 

النظام المالي  فقوض أموالها وتحصممميلها ودفع اإللتزامات المترتبة عليها بإدارة الشمممؤون المالية للجامعة بما في ذلك ق

يق مع وذلك بالتنسمم للجامعة، وتنفيذ السممياسممات والخطط والبرام  المتعلقة بذلك، واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية  ذه األموال،

 الجهات المعنية. 

 

 المهام التفصيلية: 

 لقة بها. لجامعة بما في ذلك جميع الجداول والبيانات والمعلومات التفصيلية المتعلإعداد مشروع 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

 تنداتها المالية. ات واإلجراءات ووسائل الرقابة الكفيلة بحماية أموال الجامعة وسجالتها ومساتخاذ كافة االحتياط .4

 ن رسوم وأية واردات ومتابعة تحصيلها. م الجهات األخرىحصر 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

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

 ية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة. أ .10
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 دائؤؤؤؤؤرة الؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤوارد الؤؤؤؤؤب ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريؤؤؤؤؤة

 

 المهمة الرئيسية: 

في وتوفير تنفيذ سمممممياسمممممة الجامعة المتعلقة بتأمين حاجتها من الموارد البشمممممرية واإلجراءات المتعلقة بوضمممممعهم الوظي

معنية في وتسممهيالت أخرى بالتنسمميق مع الجهات الالخدمات الالزمة لهم من تأمين صممحي وتأمين على الحياة، وسممكن، وإقامة 

 الجامعة.

 

 المهام التفصيلية: 

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

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

راءات النقل متابعة شمممؤون العاملين في الجامعة من حيث الزيادات السمممنوية والترقيات والترفيعات وتجديد العقود وإج .3

 واإلعارة والدوام واإلجازات واإلجراءات التأديبية وغير ا.  واإلنتداب

 متابعة تقارير تقويم أداء العاملين في الجامعة.  .4

 ة تنفيذ التزامهم. عوثين من تاريخ ايفاد م وحتى عودتهم للعمل في الجامعة ومتابعمتابعة الشؤون اإلدارية والمالية للمب .5

ة تنفيذ اإلشمممممممراف على سمممممممكن العاملين في الجامعة وتنفيذ قرارات لجنة اإلسمممممممكان المتعلقة بذلك في الجامعة ومتابع .6

 التزامهم. 

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

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

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

 أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.  .10
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 ال ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  الؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤانؤؤؤؤؤونؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤة دائؤؤؤؤؤرة
 

 

 المهمة الرئيسية: 

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

 

 المهام التفصيلية: 

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

مع  هاعارضمشاريع القوانين واألنظمة والتعليمات للجامعة ومراجعتها للتأكد من سالمتها وعدم تالمشاركة في وضع  .2

 التشريعات النافذة. 

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

 لتي تكون الجامعة طرف ا فيها. ا والمعا داتالمشاركة في صياغة العقود واالتفاقيات  .4

 تقديم االستشارات القانونية لجميع وحدات الجامعة من خالل رئيس الجامعة.  .5

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

 قتبا ا. والقرارات الصادرة بممتابعة تعديالت القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة واألسس  .7

طيط، ودائرة إصمممممدار دليل مجموعة القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصمممممة بالجامعة بالتعاون مع دائرة التنمية والتخ .8

 رئاسة الجامعة. 

تعلق متابعة ما ياسممتالم التبليغات القبممائية الخاصممة بالجامعة، وإعداد كتب التبلي  بعد توجيل رئيس الجامعة بشممأنها، و .9

 بها. 

 أية مهام أخرى يكلفل بها رئيس الجامعة.  .10
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 دائؤؤؤرة الؤؤؤعؤؤؤالقؤؤؤؤات الؤؤؤعؤؤؤؤامؤؤؤؤة واإل ؤؤؤالم

 

 المهمة الرئيسية: 

سم والمعارض تنفيذ اإلجراءات اإلعالمية المتعلقة بأنشطة الجامعة كالمحاضرات العامة والندوات والمؤتمرات والموا

لمجتمع اعن مسيرة الجامعة والعمل على توثيق عالقات الجامعة مع  والمهرجانات والزيارات وغير ا، وتقديم صورة واضحة

هام متابعة الطلبة كما تبطلع بم ،ومتابعة ما ينشر عنها في وسائل اإلعالم المختلفة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية

يانات ي تطلبها، وتوفير قاعدة بالخريجين والتواصمممل معهم وتزويد المؤسمممسمممات العامة والخاصمممة بأسممممائهم والتخصمممصمممات الت

 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

 مطبوعات الجامعة. إنجاز .3

ين والمعنيين ارجية وإطالع رئيس الجامعة والمسؤولخمتابعة ما ينشر عن الجامعة في وسائل اإلعالم المحلية وال .4

 عليها. 

 نشر إعالنات الجامعة في وسائل اإلعالم العامة.  .5

والمواسم الثقافية  لمؤتمراتاضرات والندوات واحتنظيم اإلجراءات اإلعالمية الداخلية والخارجية المتعلقة بإقامة الم .6

 لمتعلقة بها. اوالمعارض والمهرجانات وتنفيذ ا، وتأمين الخدمات الالزمة لها، والمشاركة في اللجان التحبيرية 

 تنظيم اللقاءات والمقابالت والمؤتمرات الصحفية واإلعالمية وترتيبها.  .7

 . تهاطباعلتي تعقد في إطار الجامعة والعلمية اتوثيق األبحاو المقدمة في المؤتمرات والندوات واللقاءات  .8

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

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

 ة. توفير الهدايا المناسبة لبيوف الجامعة والجهات الخارجي .11

 تصميم مسكوكات الجامعة وإعداد ا.  .12

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

 متابعة شؤون الخريجين.  .14

 أية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.  .15
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 مؤؤؤؤكؤؤؤؤتؤؤؤؤبؤؤؤؤة الؤؤؤؤحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤ  بؤؤؤؤ  طؤؤؤؤالل
 

 

 المهمة الرئيسية: 

سممميق مع الجهات الخدمات المعلوماتية للمسمممتفيدين من المكتبة بالتنتوفير مصمممادر المعلومات وتنظيمها وتنميتها وتقديم 

 المعنية داخل الجامعة وخارجها.

 

 المهام التفصيلية: 

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

الدولية  الالزمة لها وفق المعايير والكشمموفتنظيم مصممادر المعلومات من خالل فهرسممتها وتصممنيفها وإعداد الفهارس  .2

 واستخدام التقنيات الحديثة التي تسهل االستفادة منها. 

لديها أو  اجع وإرشمممماد وتصمممموير وطلب المواد المكتبية غير المتوفرةرتقديم الخدمات المعلوماتية من إعارة وحجز وم .3

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

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

بادل المعلومات والخبرات مع ال .5 عاون وت بات والالت ما في ذلك الجمعي تذا األخرى ؤسمممممممسممممممممات ممكت ات العالقة، ب

 واالتحادات الدولية. 

 تنمية مهارات المستفيدين للوصول إلى المعلومات.  .6

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

ناء واإل داء ة انتاج العاملين في الجامعة ، والتعريف بل عن طريق االقتتشجيع ودعم االنتاج الفكري األردني وبخاص .8

 والتبادل مع الجامعات والمؤسسات الثقافية األخرى في األردن وخارجل. 

 أية مهام أخرى تقع ضمن المهمة الرئيسية للمكتبة.  .9
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 سؤؤؤؤؤؤؤتثمؤؤار لجؤؤامعؤؤة اليرمو صؤؤؤؤؤؤؤنؤؤدو  ال
 

 

 اإلستثمار لجامعة اليرمو صالحيات ومسؤوليات مجلس إدارة صندو  

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

 شراء وبيع األموال غير المنقولة وبيعها واستثمار ا لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي يرا ا مناسبة.  .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 إليداع أموال الصندوق.  .د

 تحديد أنواع موجودات الصندوق ونسبها.  .ه

 تعيين الوكالء والممثلين للصندوق داخل المملكة وخارجها.  .و

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

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

ة قابلة هم لسممممنة واحدتعيين مدققي حسممممابات قانونيين لتدقيق حسممممابات الصممممندوق وتحديد أتعابهم على أن يكون تعيين .ط

 للتجديد بقرار من المجلس. 
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 ةـؤؤؤؤؤؤؤؤـؤؤؤؤؤؤؤؤـؤؤؤؤؤؤؤؤدرسؤة النموججيـؤؤؤؤؤؤؤؤـؤؤؤؤؤؤؤؤـؤؤؤؤؤؤؤؤالم
 

 

 مهام مجلس إدارة المدرسة النموججية

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

 دارة المهام التالية:تمارس اإل

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

 إقرار المنا   والبرام  اإلضافية التي تعتمد ا المدرسة إلثراء برامجها.  .ب

 مناقشة موازنة المدرسة ورفعها إلى الرئيس.  .ج

 اقتراح مقدار الرسوم المدرسية ورفعها إلى الرئيس.  .د

 ة. إقرار صي  الشهادات التي تمنحها المدرس .ه

 تشكيل لجان متخصصة وفق ما تقتبيل حاجة المدرسة.  .و

ة معينة، إذا التنسممممممميب إلى مجلس الجامعة بفتح برام  جديدة أو إلغاء برام  قائمة أو إيقاف القبول في مرحلة تعليمي .ز

 كان في  ذلك مصلحة المدرسة والجامعة. 

 . المجلسرئيس  إبداء الرأي في أية موضوعات أخرى لها صلة بأ داف المدرسة يعرضها .ح

 إقرار مهام المشرفين بناء على تنسيب المدير.  .ط

 تحديد نصاب المعلمين من الحصو التعليمية األسبوعية. .ي
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 مهام مدير المدرسة النموججية

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

 اآلتية:تكون للمدير المهام 

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

لمعلمين اإلشمممممممراف على المعلمين في المدرسمممممممة من الناحيتين اإلدارية والتعليمية بما في ذلك توزيع الدروس على ا .ب

 وعمل برام  الدروس األسبوعي. 

 للمجلس.  لمدرسة وتقديمإعداد مشروع الموازنة السنوية لل .ج

لك المنا   العمل على تطوير العملية التربوية في المدرسممممممة وتقديم االقتراحات المتعلقة بذلك إلى المجلس ويشمممممممل ذ .د

 وطرق التدريس والممارسات التعليمية واإلدارية والنشاطات المدرسية المنهجية والمرافقة للمنهاج. 

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

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

 ل على حسن استخدام مرافق المدرسة. مالع .ز

 تقوية صلة المدرسة بالمجتمع المحلي.  .ح

 تمثيل المدرسة أمام الهيئات الرسمية والمحلية.  .ط

 ابعة تنفيذ قرارات المجلس. مت .ي

 تقديم تقرير سنوي إلى المجلس عن المدرسة ونشاطاتها.  .ك

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

 . ينوبلأية أمور أخرى لها عالقة بالمدرسة يكلفل بها الرئيس أو من  .م
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 والسؤؤؤؤؤؤؤالمؤؤؤؤة العؤؤؤؤامؤؤؤؤةدائرة األم  

 

 المهمة الرئيسية: 

ات األخرى المحافظة على األمن الداخلي في الجامعة وسمممممالمة مرافقها وممتلكاتها وذلك بالتعاون والتنسممممميق مع الجه

 داخل الجامعة وخارجها. 

 

 المهام التفصيلية: 

 المحافظة على النظام العام واألمن الداخلي للجامعة.  .1

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

ني في محافظة المحافظة على السالمة العامة ومعالجة أي حريق قد يحدو بالوسائل المتوفرة وبالتعاون مع الدفاع المد .3

 اربد، وتأمين االسعافات األولية عند وقوع أي حادو. 

مرار معة لتبقى صمممممالحة باسمممممتالتأكد من صمممممالحية طفايات الحريق وأجهزة اإلنذار الموزعة في مباني ومرافق الجا .4

 الستخدامها عند حدوو أي طارئ. 

ن عدم محراسمممممممة مداخل الجامعة ومراقبتها، وتنظيم عملية دخول الطلبة والعاملين في الجامعة وزوار ا، والتأكد  .5

 إخراج أية مواد أو لوازم تخو الجامعة إال بتصريح رسمي. 

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

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

غير ا تبلي  دائرة المشمماغل والصمميانة عن أية أعطال تحدو في مجال الماء والكهرباء والتدفئة والصممرف الصممحي و .7

 تحدو بعد أوقات الدوام الرسمي.  وخاصة تلك التي

ألمن في تقديم المقترحات والتوصمميات للمسممؤولين في رئاسممة الجامعة فيما يتعلق بتحسممين أوضمماع السممالمة العامة وا .8

 الجامعة. 

 أية مهام أخرى تقع ضمن المهمة الرئيسية للدائرة.  .9
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 دائؤؤؤؤؤرة الؤؤؤؤؤخؤؤؤؤؤدمؤؤؤؤؤات الؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤامؤؤؤؤؤة

 

 المهمة الرئيسية: 

على نظافتها  تقديم خدمات التغذية والنقل واإلتصممممممماالت لطلبة الجامعة والعاملين فيها والعناية بحدائقها والمحافظة

 وجمالها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة. 

 

 المهام التفصيلية: 

لقة بالتغذية والنقل المشاركة في تقدير حاجات الجامعة من المواد ومن التجهيزات البرورية لها لتقديم الخدمات المتع .1

 واإلتصاالت والزراعة والتنظيف، واستالمها والمحافظة عليها. 

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

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

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

 بشبكة الصرف الصحي.

 صيانة وسائط النقل واآلليات والمحافظة عليها.  .5

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

 بالمكالمات الخاصة إلى الدائرة المالية لتحصيلها. 

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

 غرض. معها لهذا ال دةالمتعاق

 المحافظة على نظافة حرم الجامعة والمرافق التابعة لها.  .8

 شرب فيها. الصحة العامة فيما تقدمل الجامعة من طعام وشراب، ومن مدى صالحية مياه الالتأكد من توفر شروط  .9

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

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

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

لدائرة المالية ااسممممممتالم فواتير المياه والكهرباء من سمممممملطة المياه وشممممممركة الكهرباء وتدقيقها وتوثيقها وتحويلها إلى   .13

 لصرفها. 

 القيام بأية أعمال أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.   .14
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 الؤؤؤؤلؤؤؤؤوا مالؤؤؤؤم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤريؤؤؤؤات ودائؤؤؤؤرة 

 

 المهمة الرئيسية: 

رفها توفير اللوازم التي تحتاجها مختلف وحدات الجامعة بالمواصمممممممفات المطلوبة وتخزينها والمحافظة عليها وصممممممم

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

 

 المهام التفصيلية: 

 المشمممكلة الشمممراء خارجي ا من خالل لجانات عن طريق شمممرائها محلي ا أو توفير احتياجات الجامعة من اللوازم والخدم .1

الصمممالحيات  وحسمممب الجامعة رئيس بموافقة والمشمممكلة 2019 لسمممنة( 28)رقم  الحكومية المشمممتريات نظام بموجب

 المحددة لها.

ي ذلك التخليو متابعة اإلجراءات المتعلقة باسمممتيراد اللوازم بالتنسممميق مع الجهات المعنية في الجامعة وخارجها بما ف .2

 عليها. 

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

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

ملة المحلية إدخال اللوازم إلى المسمممتودعات وتسمممجيل القيود الالزمة بذلك وتصمممنيفها وترميز ا ومعادلة أسمممعار ا بالع .5

 وتخزينها بصورة تؤدي إلى المحافظة عليها. 

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

 مصروفل للعاملين في الجامعة ومتابعة حركتها. اإلحتفاا بالقيود المتعلقة بالعهد ال .7

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

لمعنية داخل ااسممممتكمال اإلجراءات المتعلقة بإبرام عقود الصمممميانة للمعدات واآلليات واألجهزة ومتابعتها مع األطراف  .9

 جها. الجامعة وخار

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

 ات المناسبة. اإلحتفاا بسجالت وقيود تمكن من مراقبة المخزون لجميع اللوازم والتأكد من توفير ا بالكميات والنوعي .11

 القيام بأية مهام أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.  .12
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نة اإلو الهندسؤؤؤؤؤؤؤؤةدائرة  يا تاج والصؤؤؤؤؤؤؤ  ن

 

 المهمة الرئيسية: 

ست ت التي تقدمها رارية الخدمامتصنيع بعض اللوازم التي تحتاجها الجامعة، والقيام بأعمال الصيانة المختلفة لبمان ا

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

لمتفق عليها تقديم االسممتشممارات الهندسممية المتعلقة بإنشمماءات الجامعة واإلشممراف على تنفيذ ا بالمواصممفات المطلوبة ا

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

 

 المهام التفصيلية: 

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

 ت الالزمة لتنفيذ المشروع.مراجعة وتنقيح المخططات والمستندا .2

 للمقاول. اتسليم الموقع رسمي  .3

ام  تخطيط وإدارة فترة تنفيذ المشمممممروع وذلك بعمل برام  زمنية لكافة أنشمممممطة المشمممممروع، ومراجعة وتحديث البر .4

 الزمنية وفق فعاليات العمل بالموقع.

 إعداد التقارير المرحلية لتقدم العمل بالموقع. .5

 التنفيذ الالزمة قبل البدء بتنفيذ البند لتوفير ا بالوقت المناسب للعمل.تحديد واعتماد مواد  .6

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

مع البرنام   اأعمالهم تماشي  المتابعة الدورية مع المقاول الرئيسي والمقاولين الفرعيين للتأكد من صحة مسـممممـممممـممممار    .8

 الزمني العام للمشروع.

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

 .إعداد ميزانية المشروع 

 .تحليل ميزانية المشروع 

 .تقدير تكلفة المشروع لكل بند / ولكامل المشروع 

  وتقديم التوصيات.دراسة عامة للمشروع 

 .تقدير التكلفة الالزمة ألوامر التغيير 

 .تقدير التكلفة لإلضافات المحتملة للمشروع 

 .مناقشة وتحديد التكلفة واعتماد ا لكل أمر تغييري 

 .تحديد وتقييم جداول التدفقات النقدية لمراحل المشروع 

 ل وتكلفة التنفيذ.مراجعة واعتماد مستخلصات المقاول وإعداد تقرير دوري لتقدم العم 
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 تقارير إدارة المشروع .10

 .إعداد تقرير أسبوعي بالموقع 

 .إعداد تقرير مالي شهري 

 .إعداد تقرير مرحلي يوضح تقدم العمل بالموقع 

 .إعداد تقرير مرحلي للتكلفة وتقدم العمل بالمشروع 

 .إعداد تقرير مرحلي بالمستخلو المالي للمشروع 

 تغييرية )إن وجدت(.إعداد تقرير بتكلفة األوامر ال 

 استالم المشروع:  .11

 تتم إجراءات االستالم االبتدائي للمشروع وفق التالي:           

 .إجراء الفحو واالختبارات األولية الالزمة وإعداد كشف بالمالحظات الالزم تنفيذ ا أو معالجتها 

  األعمال.استالم التقديمات التالية من المقاول ومراجعتها للتأكد من جودة 

 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. -

 الم االبتدائي.إجراءات التسليم النهائي بعد عام من تاريخ االستإصدار شهادة إتمام االستالم والعمل على إتمام  -

ـز أي مبال  أو مصاد - ـالك بحجـ ـ رتها حسب إصدار أمر صرف الدفعة النهائية )الختامية( للمقاول والتوصية للم

 المخالفات التي قد تترتب على التنفيذ.

 لى ذلك فريق اإلشراف المكون مما يلي:للمهندس في الموقع ويساعده ع للمشروع ممثال  ايتم تعيين مدير  .12

  عمال المعمارية.لمتابعة األ –مهندس معماري 

 .مهندس كهربائي لمتابعة األعمال الكهربائية 

  متابعة أعمال الصحي والتدفئة والتكييف.ل –مهندس ميكانيك 

  إلنشائية.المتابعة األمور  –مهندس مدني 

 واردة في أعاله.مراقب )مساعد مهندس( لكل تخصو من األعمال ال 

 .الدعم الفني: ويتكون من مهندسين لكل تخصو وإداريين 

 ابقتهمما لجنممة االعتممماد ومراقبممة الجودة وتممأكيممد الجودة وعمممل الفحوص المخبريممة الالزمممة للمواد والتممأكممد من مطمم

 للمواصفات والشروط.

 .لجنة لدراسة األوامر التنفيذية والمطالبات المالية 

  حال إنجاز ا.لجنة استالم األعمال 

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

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

 إنتاج وصيانة أبواب وشبابيك األلمنيوم في مباني الجامعة. .15
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ية الرئيسممية وصمميانة اإلنارة في مباني الجامعة، وكذلك صمميانة وإصممالح اللوحات الكهربائ عمل التمديدات الكهربائية .16

 وشبل الرئيسية والفرعية واإلشراف والتنفيذ على كل شبكة الفولتية المنخفبة.

 متابعة صيانة وتشغيل أنظمة توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية. .17

 ابعة تشغيلها.تركيب وإصالح أنظمة كاميرات المراقبة ومت .18

 تشمممممغيل وإصمممممالح األجهزة الكهربائية مثل )ماتورات، مكيفات، مبمممممخات، أجهزة الكترونية، مصممممماعد كهربائية، .19

 الخ...(.

 ية.تشغيل وإصالح بويلرات التدفئة المركزية وكذلك التمديدات الصحية في مباني الجامعة والعمارات السكن .20

 يسية.ابعة شبكة مياه الجامعة الداخلية وخزانات المياه الرئإدامة تزويد الجامعة بمياه الشرب عن طريق مت .21

 معة.تركيب عدادات فرعية للمياه والكهرباء وإصدار فواتير كهرباء ومياه شهرية لجميع المستثمرين في الجا .22

عمان وسممممممكن ذات  –القيام بجميع أعمال الصمممممميانة الخاصممممممة بالمجمع التجاري يرموك مول وكذلك مبنى االرتباط  .23

 قين.النطا

 متابعة أمالك الجامعة العقارية من أراضي ومباني. .24

بيك وما تأ يل المباني المختلفة لتتالءم مع اسممممممتخدامات الجامعة المتغيرة من عمل قواطع واسممممممتحداو أبواب وشممممممبا .25

 شابهها.

 تدريب طلبة كلية الهندسة التدريب الميداني لغايات التخرج. .26

 .اني ميدا اتدريب طلبة المراكز الحرفية تدريب  .27

 تدريب وتشغيل عدد من المهندسين حديثي التخرج بالتشارك مع وزارة األششغال العامة واإلسكان. .28
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 الؤؤؤدوليؤؤؤةوالم ؤؤؤؤؤؤؤؤؤاري  دائرة العالقؤؤؤات 

 

ة في ال يتجزأ من الجامعة وانعكس ذلك على جميع أنشممممطة الجامعة وبخاصممممة المشممممارك اأصممممبح التعاون الدولي جزء 

واستمراريتهما.  األنشطة األكاديمية الدولية كعنصر أساسي لتطور الجامعة مع الحفاا على جودة البحوو العلمية وكذلك التعليم

اءت لتلبي حاجة جدائرة للعالقات والمشمممماريع الدولية  نشمممماءإلى إمن  ذا المفهوم، فإن الجامعة بادرت في  ذه السممممنة  اوانطالق 

طالع ين والطلبة لإلملحة لتفعيل البعد الدولي للجامعة  وكوسممممممميلة لتطوير جودة التعليم فيها عالوة على فتح  المجال أمام العامل

لمي والتدريب ة للتبادل العواالسممممممتفادة من المشمممممماريع البحثية المدعومة من جهات مانحة دولية والمشمممممماركة في البرام  الدولي

 والدراسة. 
 

 :الهدف

لجامعة مع لى مسممماعدة الجامعة على تحقيق أ دافها من خالل ربط أنشمممطة اإتهدف دائرة العالقات والمشممماريع الدولية 

شممماريع في الم الجامعات والمؤسمممسمممات العلمية والبحثية المرموقة وتفعيل رؤية الجامعة نحو العالمية من خالل تفعيل المشممماركة

نجليزية ليخدم  ذه إلاالدولية وتبادل الطلبة والعاملين والبرام  المشتركة والمسا مة في تطوير موقع الجامعة االلكتروني باللغة 

 راض. غاأل

 

 :المهمات

 .دارة استراتيجية التعاون الخارجي للجامعة وتنفيذ اإ .1

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

 لقصوى منها للجامعة.العمل على تفعيل اتفاقيات التبادل الثقافي والعلمي المبرمة مع الجامعات العالمية، وتحقيق االستفادة ا .3

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

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

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

 نشر ثقافة تدويل التعليم بالجامعة على كل المستويات. .7

 ة األخرى.سات والنشرات والدوريات واإلحصاء والمراجع االخرى مع الجامعات العالميتبادل المعلومات والبحوو والدرا .8

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

  عقد اتفاقيات للتدريب المهني مع جهات دولية مختلفة. .10

 والرياضية.تنشيط المشاركة الدولية في االنشطة الجامعية الثقافية  .11

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

 يس.توفير المعلومات الكافية عن برام  تبادل طالب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وأعباء  يئة التدر .13

 تسهيل تنظيم زيارات الشخصيات األجنبية والوفود الرسمية. .14

 نشاء مشروعات بحثية مشتركة معها.إبحثي في الجامعات العالمية واقتراح رصد مجاالت التميز ال .15

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

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

 لمدعومة من جهات خارجية.دارة ومراقبة المشاريع اإ .18
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 أمؤؤؤؤانؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤؤؤر المجؤؤؤؤالس واللجؤؤؤؤا دائرة 

 

 القرارات عة( ومتاباألمناء، الجامعة، العمداءالمجالس ) اجتماعات إلى تنظيم أمانة سمممممممر المجالس واللجانتهدف دائرة 

 وتخزينها قراراتال وتدوينالمعنية،  الجهات مع الالزمة االتصمماالت وإجراء المراسممالت وإعداد باالجتماعات اتخاذ ا يتّم التي

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

 تضم الدا رة ثالثة أقسام  هي: قسم اللجان، قسم المجالس، قسم الديوان.

 

 :المهمات

 أمانة سر مجالس )األمنا ، الجامعة، العمدا (: 

 تنظيم اجتماع المجلس. .1

 إ)داد جد م األ)مام  إرساله لأل)ضاء. .2

 تحضير المعامالت  األ راق لبنود اوجتماع  تدقيقيا. .3

 تبليغ أ)ضاء المجلس بمألان  تاريخ ااعقاد اوجتماع. .4

 تد ين القرارات  تتزينيا )ل  الألمبيوتر. .5

 معنية.التي تّم اتتاىها باوجتماع  إ)داد المراسالت  إجراء اوت اوت الالزمة مع الجيات المتابعة القرارات  .6

 

  لجنة التعيي  والترقية:

مة من الموارد اسمممممممتالم معامالت التعيين والترقية والتثبيت والنقل واإلنتداب واإلعارة واإلجازات واالسمممممممتقاالت وإنهاء الخد

لى مجلس العمداء إوتدقيقها ومراجعتها، ودعوة اللجنة لالجتماع التخاذ قراراتها للتوصممممممية بها البشممممممرية والكليات األكاديمية، 

 التخاذ القرار المناسب بشأنها.

 

 المعبوثي :  ق ايا لجنة

ن العاملين اسممتالم معامالت االيفاد ألعبمماء  يئة التدريس والمحاضممرين المتفرغين ومسمماعدي البحث أو التدريس والفنيي .1

وفق ا لنظام  ل األكاديمي في الجامعة، أو ممن ارتبطوا بالعمل معها، في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبيةفي المجا

 اإليفاد المعمول بل في الجامعة، بالتنسيق مع الموارد البشرية.

 الترتيب لعقد اجتماع للجنة قبايا المبعوثين مع رئيس اللجنة وتبلي  األعباء. .2

 وإرسالل لالعباء.إعداد جدول األعمال  .3

 متابعة القرارات والتوصية بها إلى مجلس العمداء التخاذ القرار المناسب بشأنها. .4
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 الكراسي العلمية في جامعة اليرمو 
 

2021( لسنة 6تعليمات الكراسي العلمية في جامعة اليرموك رقم )  

 2019 ( لسنة18( من قانون الجامعات األردنية رقم )10ب//16صادر بمقتبى المادة )
 

 تهدف الكراسي في الجامعة لتح يق ما يأتي: 

 اال تمام بالدراسات ذات الصلة بمجال الكرسي العلمي أو الثقافي. .أ

 ثقافي.، والمخطوطات، والمطبوعات، والمقتنيات ذات الصلة بمسمى الكرسي ومجالل العلمي والاالحتفاا بالوثائق .ب

 إقامة ندوات وحلقات بحث تتصل بالمجاالت العلمية أو الثقافية ذات الصلة.  .ج

 يةالتنسمممممميق مع األقسممممممام األكاديمية في جامعة اليرموك وغير ا من الجامعات ومراكز البحث والمؤسممممممسممممممات المحل .د

لة باختصاص الص اتوطلبة الدراسات العليا وتوجيههم للقيام بالدراسات ذ والعالمية لتشجيع أعباء الهيئة التدريسية

 الكرسي ومجالل العلمي أو الثقافي. 

نشممماط بإنشممماء جائزة سمممنوية باسمممم الكرسمممي تمنح ألحد المبدعين أوالباحثين من ذوي االختصممماص العلمي أو الثقافي  .ه

 الكرسي واختصاصل. على أن يعد كل كرسي أسس ا خاصة بالجائزة تنظم إجراءات منحها وقيمتها وحقولها.

 

 العلمي: مهام الكرسي 

 وضع السياسة العامة للكرسي وتنفيذ ا وفق تشريعات الجامعة.  .أ

 العلمية الفخرية بموجب التشريعات المعمول بها في الجامعة. التنسيب لرئيس الجامعة بمنح الدرجات .ب

 اإلشراف على عمل الكرسي ومناقشة برامجل وخططل السنوية وإقرار ا.  .ج

 أية أمور أخرى ذات عالقة بعمل الكرسي. .د

 

 مهام  اغل الكرسي العلمي: 

 اإلشراف المباشر على الكرسي وإدارة أعمالل ومقتنياتل وفعالياتل.  .أ

 اإلشراف على المنشورات والمطبوعات واإلصدارات ذات الصلة.  .ب

ت العمل على تنفيذ أ داف الكرسمممي وتطلعاتل بما في ذلك السمممعي لتدبير تمويل مشمممروعات الكرسمممي سمممواء من جها .ج

 ة أو دولية وحسب التشريعات المعمول بها في الجامعة. محلية أو عربي

 حولل. إعداد التقرير السنوي ألعمال الكرسي في نهاية كل عام وعرضل على مجلس الكرسي لمناقشتل وإبداء الرأي .د
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 ةـــــي للجامعـــل التنظيمــــالهيك

 

 الموافقة على إنشاء كلية التمريض واستحداو برنام  البكالوريوس بتخصو التمريض فيهخا اعتبار ا من الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

 ( شريطة اعتماده اعتماد ا خاص ا قبل بدء التدريس فيل.2022/2023للقادم )

 البريد اإللكتروني االسم إدارة الجامعة

 president@yu.edu.jo إسالم مسادأ.د.  رئيـس الجامعــة 

 vice.SF@yu.edu.jo  موفق العموشأ.د.   األكاديميةلشتون لنائب الرئيس 

 vice.HA@yu.edu.jo أ.د. رياض المومني نائب الرئيس للشتون اإلدارية

والتطوير وشُُُُتون البحث نائب الرئيس لشُُُُتون التخطيط 

 العلمي والجودة
 samers@yu.edu.jo أ.د. سامر سماره

 ali.shatnawi@yu.edu.jo أ.د. )لي شطنا ي مستشار الرئيس للشتون القانونية

  zeyad@yu.edu.jo أ.د. زياد زريقات مساعد الرئيس 

 

الهيكل التنظيمي لجامعة اليرموك بناء  

 والصالحياتعلى توزيع المهام 

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

 

 العلـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤومكليـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
 

 
 

 عدد العاملين في الكلية

 146 أ  ا  هيئة التدريس

 22 مسا دو التدريس أو البحث

 49 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 
 

 البريد اإللكتروني السم إدارة الكلية

 albatynehk@yu.edu.jo أ.د. خالد البطاينة عميد الكلية

 wesamkh@yu.edu.jo أ.د.  سام التطيب نائب العميد

  amjadn@yu.edu.jo أمجد الناصر أ.د.   نائب عميد

  alkadiri-m@yu.edu.jo د. محمد القادري ميد لشتون االعتماد وضبط الجودةالعمساعد 

  manalj@yu.edu.jo د. منام )بدهللا مساعد العميد لشتون الطلبة والمشاريع الخارجية 

 yhaj@yu.edu.jo الحاجياسر أ.د.  رئيس قسم الكيمياء

 abdalkareem@yu.edu.jo  )بدالألريم العمريأ.د.  رئيس قسم الرياضيات

 ababneha@yu.edu.jo د. أاس )بابنهأ. رئيس قسم الفيزياء

 habes.ghrefat@yu.edu.jo أ.د. حابس قريفات رئيس قسم علوم األرض والبيئة

 m.altalib@yu.edu.jo د. محمد الطالب رئيس قسم اإلحصاءق..أ. 

  alkaraki@yu.edu.jo د. المان  الألركي رئيس قسم العلوم الحياتيةق.أ. 

 mohammad.alqudah@yu.edu.jo د. محمد القضاة  مشرف متحف التاريخ الطبيعي

 taghreed.j@yu.edu.jo د. تغريد الجزازي رئيس قسم المساقات الخدمية العلميةق.أ. 

   األجهزة العلميةرئيس قسم صيانة 

  fatimah@yu.edu.jo فاطمة )ليان رئيس قسم الديوان
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 كليـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤـؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة اآلدا 
 

 

 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 139 أعضاء هيئة التدريس

 1 مساعدو التدريس أو البحث

 19 الموظفون اإلداريون والفنيون
 

 البريد اإللكتروني االسم إدارة الكليــــــة

  rmousa@yu.edu.jo موس  الربابعة أ.د.  الكليةعميد 

  ahmad_d@yu.edu.jo أبو دلو محمد أحمد د.   نائب العميد

   نائب العميد

  nancy.d@yu.edu.jo د. اااسي الدقمي  مساعد العميد لشتون الطلبة 

والتعلم  ضبط الجودةاالعتماد ومساعد عميد لشتون 

 اإللكتروني
 m.alshtaiwi@yu.edu.jo د. مأمون الشتيوي

 haddadn@yu.edu.jo أ.د. ابيل حدّاد شاغل كرسي عرار

  rehail@yu.edu.jo أ د. حسين الرحيل رئيس قسم اللغات الحديثة

  brababah@yu.edu.jo أ.د. بسام ربابعة  رئيس قسم اللغات السامية والشرقية

 b.quttous@yu.edu.jo أ.د. بسام قطو  رئيس قسم اللغة العربية وآدابها

 hayajneh.yu@yu.edu.jo د. أيمن هياجنة رئيس قسم العلوم السياسيةق.أ. 

 hobeidat@yu.edu.jo  د. حسين )بيدات رئيس قسم اللغة اإلنجليزية وآدابهاق.أ. 

 abdalah.m@yu.edu.jo د. )بدهللا قازان رئيس قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعيةق.أ. 

 abdalmoiz.b@yu.edu.jo )بدالمعز بني )يس د.  التاريخ رئيس قسم

 m.zeitoun@yu.edu.jo محمد زيتوند.  رئيس قسم الجغرافياق.أ. 

  harahsheh77@yu.edu.jo د. أحمد الحراحشة رئيس قسم الترجمةق.أ. 

 omar.d@yu.edu.jo د. )مر الضيافلة رئيس قسم المساقات الخدمية اإلنسانيةق.أ. 

 fatimahmha@yu.edu.jo فاطمه الغرايبة  قسم الديوانرئيس 
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 األ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
 

 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 83 أعضاء هيئة التدريس

 0 مساعدو التدريس أو البحث

 16 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 البريد اإللكتروني السم إدارة الكليــــــة

  msuwaidan@yu.edu.jo سويدانميشيل أ.د.  عميد الكلية

  buthiena@yu.edu.jo د. باينة خرابشة نائب العميد

  seif.athamneh@yu.edu.jo د. سيف )اامنة نائب العميد

 aaalkhataybeh@yu.edu.jo د. أحمد التطايبة مساعد العميد لشتون االعتماد وضبط الجودة

  buthiena@yu.edu.jo د. باينة خرابشة رئيس قسم االقتصاد

  huseinraba@yu.edu.jo د. حسين الرباع ق.أ. رئيس قسم المحاسبة

 ghaith.n@yu.edu.jo د. قيث النادر ق.أ. رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية

 ali.rawabdeh@yu.edu.jo د. )لي الر ابدة ق.أ. رئيس قسم اإلدارة العامة

  lubna@yu.edu.jo بقله د. لبن  رئيس قسم إدارة األعمال

 amjad.alamad@yu.edu.jo د. أمجد العمد رئيس قسم التسوي ق.أ. 

  buthiena@yu.edu.jo د. باينة خرابشة رئيس قسم المال واألعمالق.أ. 

 hajimmft@yu.edu.jo هاجم محافظه رئيس قسم الديوان
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 كليؤؤؤة الحجؤؤؤاوي للهنؤؤؤدسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة التكنولوجيؤؤؤة
 

 

 العامليــــن في الكليــــــةعــدد 

 124 أعضاء هيئة التدريس

 0 مساعدو التدريس أو البحث

 73 الموظفون اإلداريون والفنيون
 

 البريد اإللكتروني السم إدارة الكليــــــة

 mof.otoom@yu.edu.jo أ.د. موفق العتوم عميد الكلية

 maalzubaidi@yu.edu.jo د. محمد الزبيدي نائب العميد

  akoran@yu.edu.jo د. أحمد القر)ان نائب العميد

 duaa.telfah@yu.edu.jo د. د)اء طلفاح مساعد العميد لشتون االعتماد وضمان الجودة 

مساعد العميد لشتون تطوير البنية التحتية والس مة 

 العامة
 musab.addous@yu.edu.jo د. م عب أبو العد  

 alrousana@yu.edu.jo أ.د. )مار الر سان هندسة الميكانيكية رئيس قسم

 a.radaideh@yu.edu.jo أشرف ردايدةد.  ق.أ. رئيس قسم هندسة القو  الكهربائية

 mbzoor@yu.edu.jo د. منام البز ر ق.أ رئيس قسم هندسة الحاسوب

 zaid.bataineh@yu.edu.jo د. زيد البطاينة ق.أ. رئيس قسم هندسة اإللكترونيات

 sharief@yu.edu.jo د. شريف )بدالرزاق ق.أ. رئيس قسم هندسة االتصاالت

  aomari@yu.edu.jo د. أحمد العمري يةق.أ. رئيس قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيو

 ali.shehadeh@yu.edu.jo د. )لي شحادة ق.أ. رئيس قسم الهندسة المدنية

 zaid.d@yu.edu.jo د. زيد الديت  قسم العمارة ق.أ. رئيس

 dtbanihani@yu.edu.jo داايا بني هااي د.  ق.أ. رئيس قسم الهندسة الصناعية

 kamalhay@yu.edu.jo كمام قرايبة رئيس قسم المشاغل الهندسية والتدريب

  fayizha@yu.edu.jo فايز بني )واد رئيس قسم الديوان
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 ةـــــــة التربيــكلي

 

 

 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 101 أعضاء هيئة التدريس

 0 مساعدو التدريس أو البحث

 17 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

 ahmed.sh@yu.edu.jo أ.د. أحمد الشريفين عميد الكلية

 alomariwh@yu.edu.jo أ.د.  صام العمري عميد النائب 

 fawwazm@yu.edu.jo أ.د. فواز المومني كرسي األلكسو للدراسات والبحوث التربوية

 naser.m@yu.edu.jo أ.د. ا ر مقابلة رئيس قسم المناهج و رق التدريس

 rana.alsmadi@yu.edu.jo د. راا ال مادي  مساعد العميد لشتون االعتماد وضبط الجودة

  Khasawneh.64@yu.edu.jo د. )مر خ ا اة  اإلدارة وأصول التربيةرئيس قسم 

  imagableh@yu.edu.jo د. إبراهيم مقابله وحدة التحليل اإلحصائي 

 abeer.alrfai@yu.edu.jo د. )بير الرفا)ي مشرف برنامج التربية العملية

  muayyad@yu.edu.jo السيد مؤيد مقدادي مساعد العميد لشتون الطلبة

 aladin.obaidat@yu.edu.jo السيد )الء الدين )بيدات رئيس قسم علم النفس اإلرشادي والتربوي

 ghassanail@yu.edu.jo قسان خليل رئيس قسم الديوان

 



82 
 

ية لدراسؤؤؤؤؤؤؤؤات اإلسؤؤؤؤؤؤؤالم عة وا ية ال ؤؤؤؤؤؤؤري  كل

 

 
 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 82 أعضاء هيئة التدريس

 1 البحثمساعدو التدريس أو 

 18 الموظفون اإلداريون والفنيون
 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

 tlafha@yu.edu.jo أ.د. محمد طالفحة عميد الكلية

  amer.y@yu.edu.jo )امر العتوم د. أ. نائب العميد

 Almohammad@yu.edu.jo المحمد زهير أ.د. محمد  نائب العميد

 mshamali@yu.edu.jo مأمون الشمالي  د. مساعد العميد لشتون المسجد 

 shboul@yu.edu.jo  الشبومد. أسماء  مساعد العميد لشتون ضبط الجودة

 saeedb@yu.edu.jo سعيد بوا)نةد.  مساعد العميد لشتون الطلبة

 niebal.etoum@yu.edu.jo  د. ايبام العتوم رئيس قسم الفقه وأصوله

 adnanr@yu.edu.jo )داان ربابعةد.  قسم اإلقتصاد والمصارف اإلس مية رئيس

 dahmadb@yu.edu.jo أحمد الحسند.  رئيس قسم الدراسات اإلس مية

 Mohammado@yu.edu.jo د. محمد الحوري رئيس قسم أصول الدين

 mshamali@yu.edu.jo حسام السقارد.  مشرف برنامج القرآن الكريم

 amousa@yu.edu.jo أ.د. )بدالناصر أبو الب ل صال  عبدهللا كامل لإلقتصاد اإلس ميكرسي الشيخ 

  matalqa@yu.edu.jo أ.د. أحالم مطالقة كرسي باهانج للدراسات اإلس مية والبحث العلمي

  alimbi@yu.edu.jo )لي العابد رئيس قسم الديوان
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 كؤؤؤلؤؤؤيؤؤؤؤة الؤؤؤتؤؤؤربؤؤؤيؤؤؤؤة الؤؤؤريؤؤؤؤا ؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤة

 

 

 

 الكليــــــة عــدد العامليــــن في

 47 أعضاء هيئة التدريس

 2 مساعدو التدريس أو البحث

 21 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

  rateb@yu.edu.jo راتب الدا  دأ.د.  عميد الكلية

 Al-Momani@yu.edu.jo زياد المومني .أ.د نائب العميد

   نائب العميد

 wasfee@yu.edu.jo أ.د.  صفي التزا)لة رئيس قسم علوم الرياضة

 m.hawari@yu.edu.jo د. محمد الحوري مساعد العميد لشتون الطلبة

  mariam.a@yu.edu.jo د. مريم أبو )ليم  مساعد العميد لشتون االعتماد وضبط الجودة

  nizar.m@yu.edu.jo د. ازار الويسي  رئيس قسم التربية البدنيةق.أ 

 manalibi@yu.edu.jo منام ربابعة  رئيس قسم الديوان
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 الؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤانؤؤؤؤؤؤو كؤؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤة 
 

 

 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 35 أعضاء هيئة التدريس

 0 مساعدو التدريس أو البحث

 10 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

 yusuf@yu.edu.jo د. يوسف )بيددات الكليةعميد 

 Mahakhasawneh@yu.edu.jo د. ميا خ ا اة نائب العميد

مسُُُُُاعد العميد لشُُُُُتون االعتماد وضُُُُُبط الجودة 

 والتعليم اإللكتروني
 hazem.toubat@yu.edu.jo د. حازم توبات

 alaa.darawsheh@yu.edu.jo د. )الء درا شة مساعد العميد للتطوير وخدمة المجتمع

 nisrein.udwan@yu.edu.jo د. اسرين )د ان لشتون الطلبة مساعد العميد

  a.ehjelah@yu.edu.jo د. )بدهللا احجيله رئيس قسم القانون العامق.أ 

 Kasassbeh@yu.edu.jo  فرا  الألساسبةد.  رئيس قسم القانون الخاص

 rahimasfa@yu.edu.jo رهيما محافظه رئيس قسم الديوان
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 كؤؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤفؤؤؤؤؤؤنؤؤؤؤؤؤو  الؤؤؤؤؤؤجؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤؤة

 

 

 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 47 أعضاء هيئة التدريس

 3 مساعدو التدريس أو البحث

 20 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

 robaiaat@yu.edu.jo أ.د. )لي الربعات عميد الكلية

 monther.atoum@yu.edu.jo أ.د. منذر العتوم نائب العميد

 bilal.diabat@yu.edu.jo أ.د. بالم الذيابات  رئيس قسم الدراما

  khasrouf.t@yu.edu.jo د. خسر ف تيف ق.أ. رئيس قسم التصميم

  abdalah.o@yu.edu.jo د. )بدهللا )بيدات  ق.أ. رئيس قسم الفنون التشيكلية

 raedaan@yu.edu.jo د. را دة )لوان ق.أ. رئيس قسم الموسيقا

 dima.swedan@yu.edu.jo ديما سويدان مساعد العميد لشتون االعتماد وضبط الجودة

 m.mousa@yu.edu.jo محمد موس  مساعد العميد

 muhammadigh@yu.edu.jo محمد أبو قزله رئيس قسم الديوان
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 تكنولوجيا المعلومات و لوم الحاسؤؤؤؤؤو  كلية
 

 

 

 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 54 أعضاء هيئة التدريس

 - مساعدو التدريس أو البحث

 29 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

 qasemr@yu.edu.jo أ.د. قاسم ردايدة عميد الكلية

 ahmads@yu.edu.jo أ.د. أحمد سعيفان العميدنائب 

  moyawiah.s@yu.edu.jo د. معا ية الشناق نائب العميد

 yousra.harb@yu.edu.jo د. يسرى حرب مساعد العميد لشتون االعتماد وضبط الجودة

   مساعد العميد

 shawakfa@yu.edu.jo )ماد الشواقفةد.  رئيس قسم نظم المعلومات 

  ameera@yu.edu.jo د. أميرة جرادات قسم علوم الحاسوبق.أ. رئيس 

  ali.z@yu.edu.jo د. )لي زحرا ي ق.أ. رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات 

  sawsanayi@yu.edu.jo سوسن ردايدة رئيس قسم الديوان
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 كؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤة اآلثؤؤؤؤؤار والنؤؤؤؤؤثؤؤؤؤؤربؤؤؤؤؤولؤؤؤؤؤوجؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤا

 

 
 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 34 أعضاء هيئة التدريس

 0 مساعدو التدريس أو البحث

 28 الموظفون اإلداريون والفنيون
 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

 lamiaelkhouri@yu.edu.jo تورياللمياء أ.د.  عميد الكلية

 ahmad.abubaker@yu.edu.jo د. أحمد أبو بألر نائب العميد

   نائب العميد

 ruba.akash@yu.edu.jo د. رب  العألش ضبط الجودة االعتماد ومساعد العميد لشتون 

 nabilt@yu.edu.jo أ.د. ابيل بدر رئيس قسم النقوش

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

  Sababha@yu.edu.jo حسين ال بابحه د.  رئيس قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها

 mjaradat@yu.edu.jo محمد جرادات قسم اآلثاررئيس ق. أ. 

 lamiaelkhouri@yu.edu.jo أ.د. لمياء التوري كرسي سمير شما لتاريخ المسكوكات والحضارة اإلس مية

  ghul@yu.edu.jo د. )مر الغوم كرسي محمود الغول لدراسات الجزيرة العربية والنقوش

   أمين عام متحف التراث األردني

 muhammadaab@yu.edu.jo محمد الربايعة الديوانرئيس قسم 
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 المــــــــة اإل ــــــــــكلي
 

 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 27 أعضاء هيئة التدريس

 8 مساعدو التدريس أو البحث

 18 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

  tmansour@yu.edu.jo  تحسين منصور  .أ.د  ميد الكلية

  Naheda@yu.edu.jo نا دة مخادمةد.  نائ  العميد

  Nesreen.a@yu.edu.jo د. نسرين عبداهلل  بط الجودةال تماد ومسا د العميد ل ؤو  

 m.mahroum@yu.edu.jo السيد محمد محروم ل ؤو  الطلبة  مسا د العميد

   للطلبة الوافدي  مسا د العميد

 Khazim.k@yu.edu.jo  خزيم الخزامد.  والتلف يو  اإلجا ة قسم رئيس .أ. 

  ismat.haddad@yu.edu.jo د. عصمت حداد رئيس قسم الصحافة .أ. 

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

 halawneh@yu.edu.jo أ.د. حاتم العالونة رئيس تحرير صحافة اليرمو  

  zuhair.t@yu.edu.jo د. ز ير الطا ات FM اليرمو  مدير إجا ة

  aliz@yu.edu.jo علي الزينات مدير تحرير جريدة صحافة اليرمو  

 firasmay@yu.edu.jo فراس  ياجنة رئيس قسم الديوا 

 

  

mailto:halawneh@yu.edu.jo
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 كؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤة السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤاحؤؤؤؤؤة والؤؤؤؤؤفؤؤؤؤؤنؤؤؤؤؤاد 

 

 

 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 15 أعضاء هيئة التدريس

 - مساعدو التدريس أو البحث

 10 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

  atefm@yu.edu.jo عاطف الشيابأ.د.   ميد الكلية

  mb.badarneh@yu.edu.jo البدارنة د. محمد نائ  العميد 

 sharahsheh@yu.edu.jo د. سالم حراحشة  بط الجودةال تماد ول ؤو   مسا د العميد

اقيات العالقات والم اري  والتف ل ؤو  مسا د العميد
 الدولية

 m.abuhjeeleh@yu.edu.jo د. محمد أبو حجيلة

 hakamss@yu.edu.jo د.حكم شطناوي  رئيس قسم اإلدارة الفندقية .أ. 

  bashar.maaiah@yu.edu.jo د. بشار معايعة  رئيس قسم السياحة والسفر .أ. 

  sawsana@yu.edu.jo سوسن الزعبي رئيس قسم الديوا 
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 كؤؤؤؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤؤؤطؤؤؤؤؤؤؤؤ 

 

 
 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 67 أعضاء هيئة التدريس

 4 مساعدو التدريس أو البحث

 16 اإلداريون والفنيونالموظفون 
 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

 m.allawama@yu.edu.jo أ.د. منار اللواما  ميد الكلية

ل ؤؤؤؤؤؤؤؤو  العلوم الطبية والسؤؤؤؤؤؤؤريرية  نائ  العميد
 والبحث العلمي

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

  mszoubi@yu.edu.jo هر الزعبي ظأ.د. م األساسيةنائ  العميد ل ؤو  العلوم الطبية 

 asmaa.mnayyis@yu.edu.jo د. أسماء المنيو  الت ييم والمتحاناتل ؤو   مسا د العميد

الطلبة والخريجي  وخدمة ل ؤؤؤؤؤو   مسؤؤؤؤا د العميد
 المجتم 

  laila.m@yu.edu.jo د. ليلى مطالقة

 nesreen.bataineh@yu.edu.jo د. نسرين بطاينة  مسا د العميد ل ؤو  ال تماد و ما  الجودة 

 reema.karasneh@yu.edu.jo د. ريما كراسنة رئيس قسم العلوم الطبية األساسية .أ. 

 hasan.albalas@yu.edu.jo د. حسن البلو رئيس قسم العلوم الطبية السريرية .أ. 

 manarqyi@yu.edu.jo منار بطاينة رئيس قسم الديوا 
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  الصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤةكؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
 

 

 

 

 عــدد العامليــــن في الكليــــــة

 28 أعضاء هيئة التدريس

 9 مساعدو التدريس أو البحث

 22 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

 mervat.alsous@yu.edu.jo الصوص ميرفت أ.د.  ميد الكلية

 alaaj@yu.edu.jo الجباليد. عالء   نائ  العميد

   نائ  العميد

 omar.gammoh@yu.edu.jo   عمر قموهد.  ل ؤو  ال تماد و بط الجودة مسا د العميد

 r.sharedeh@yu.edu.jo د. روان الشريدة ل ؤو  الطلبة مسا د العميد

 bilal.aljaidi@yu.edu.jo  بالل الجعيديد.  رئيس قسم الكيميا  الطبية وكيميا  الع اقير

 meriem.rezigue@yu.edu.jo مريم رزيقد.  رئيس قسم الصيدلنيات والت نية الصيدلنية

 alaa.yehya@yu.edu.jo  آالء يحيىد.  رئيس قسم الممارسة الصيدلنية

 wejdann@yu.edu.jo وجدان نواصرة رئيس قسم الديوا 
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  الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤريؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ كؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 
 

 

 

 

 

 العامليــــن في الكليــــــةعــدد 

 1 أعضاء هيئة التدريس

 - مساعدو التدريس أو البحث

 2 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 اإللكتروني البريد مجلس الكلية المؤقت

 m.allawama@yu.edu.jo أ.د. منار اللوما/ عميد كلية الطب/ رئيًسا

 albatynehk@yu.edu.jo ا.د. خالد البطاينة/ عميد كلية العلوم/ عضًوا

 o.alkouri@yu.edu.jo د. أسامة الكوري/ كلية التمريض/ عضًوا

 r.dabbour@yu.edu.jo د. رشا دبور/ كلية التمريض/ عضًوا

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الكليــــــة

    ميد الكلية

    نائ  العميد

   ل ؤو  ال تماد و بط الجودة مسا د العميد

   ل ؤو  الطلبة مسا د العميد

   رئيس قسم 

   رئيس قسم 

 sawsanaub@yu.edu.jo سوسن أبو عبيد رئيس قسم الديوا 
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  مؤؤادة البحؤؤث العلمي والؤؤدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤات العليؤؤا

 

 

 

 العمادةعــدد العامليــــن في 

 5 أعضاء هيئة التدريس

 30 الموظفون اإلداريون والفنيون
 

 اإللكتروني البريد السم العمادةإدارة 

 ayman@yu.edu.jo يمن حمودةأأ.د.  العميد

 akhaled@yu.edu.jo أ.د. خالد القا)ود نائب العميد

 Naddaf@yu.edu.jo . م طف  الندافأ.د نائب العميد

  raalhorani@yu.edu.jo رمزي الحورااي د. مساعد العميد

 rawash@yu.edu.jo الر اشدةأ.د. )بدالمنعم  رئيس قسم نقل التكنولوجيا

 manarmaw@yu.edu.jo منار ملألا ي رئيس قسم البحث العلمي

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

 majdis@yu.edu.jo مجدي الشناق رئيس قسم النشر

 muhammadkmo@yu.edu.j محمد شموط رئيس قسم الديوان
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  ؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤؤادة  ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤو  الؤؤؤؤؤؤؤطؤؤؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤؤؤة

 

 
 

 العمادةعــدد العامليــــن في 

 4 أعضاء هيئة التدريس

 68 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 البريد اإللكتروني االسم إدارة العمادة

  muhammadkba@yu.edu.jo أ.د محمد ىيابات العميد 

  Alwedyan@yu.edu.jo د . حسن الوديان نائب العميد

 hadeedd@yu.edu.jo )لي الحديدد.  مساعد العميد 

  rmalkawi@yu.edu.jo د. رامي ملألا ي مساعد العميد 

 safahaddad@yu.edu.jo د. صفاء حداد مساعد العميد للطلبة الوافدين

  umarmfa@yu.edu.jo )مر محافظة مدير دائرة النشا  الثقافي والفني

  muhannadand@yu.edu.jo ميند هناادة مدير دائرة الخدمات الط بية

  mervatsml@yu.edu.jo ميرفت حتاملة مدير دائرة النشا  الرياضي

   مدير دائرة الرعاية الط بية

   مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين

  muhannadand@yu.edu.jo ميند هنااده مساعد مدير دائرة الخدمات الط بية

  esam_bataineh@yu.edu.jo ) ام البطاينة الثقافي والفنيمساعد مدير دائرة النشا  

  aymanati@yu.edu.jo أيمن السليتي مساعد مدير دائرة النشا  الثقافي والفني

   مساعد مدير دائرة النشا  الثقافي والفني
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 البريد اإللكتروني االسم إدارة العمادة

  mervatsml@yu.edu.jo لةمميرفت حتا مساعد مدير دائرة النشا  الرياضي

  khalilhaw@yu.edu.jo خليل النعواشي الرعاية الط بيةمساعد مدير دائرة 

 imadm@yu.edu.jo )مادالدين الوادي رئيس قسم التأمين 

  muhammadaaw@yu.edu.jo محمد زكي الملألا ي  رئيس قسم القروض والمساعدات

  ahmad.h@yu.edu.jo أحمد حورااي رئيس قسم النشا  الثقافي واإلع مي

 nisrinmen@yu.edu.jo اسرين مريحين الطلبةرئيس قسم أحوال 

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

  nasrkna@yu.edu.jo ا ر شطنا ي رئيس قسم النشا  الفني 

 khalidmar@yu.edu.jo خالد الدرايسة رئيس قسم التنظيم الرياضي

  hassan.s@yu.edu.jo حسن سميرات رئيس قسم المعسكرات والجوالة

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

 samiaub@yu.edu.jo سامي الذيابات رئيس قسم رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة

  buthianaaar@yu.edu.jo الغرايبة هباين رئيس قسم إسكان الطالبات

   رئيس قسم رعاية الطلبة الوافدين 

   الهيئات الط بيةرئيس قسم 

   رئيس قسم التدريب الرياضي

 muntasirmif@yu.edu.jo منت ر الرفا)ي /رئيس قسم

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

  odai.karasneh@yu.edu.jo )دي كراسنة رئيس فرع/ 
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ُُُُُُز  ُُُُُُراك ُُُُُُم ُُُُُُل ُُُُُُم اإلداري ل ُُُُُُظُُُُُُي ُُُُُُن ُُُُُُت  ال

 

 الُُُُُُُُُلُُُُُُُُُغُُُُُُُُُات مُُُُُُُُُركُُُُُُُُُز

 

 

 المركزعــدد العامليــــن في 

 13 أعضاء هيئة التدريس

 - مساعدو التدريس أو البحث

 5 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 البريد اإللكتروني االسم إدارة المركز

 lkhammad@yu.edu.jo لمياء حماد .أ.د مدير المركز

   نائب المدير

  halah@yu.edu.jo د. هاله الحمد مساعد مدير 

   هالشتون برنامج اللغة العربية للنا قين بغير مساعد المدير

 amerahai@yu.edu.jo أميرة حواري رئيس قسم الديوان
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 مؤؤؤركؤؤؤ  الؤؤؤحؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  والؤؤؤمؤؤؤعؤؤؤلؤؤؤومؤؤؤؤات
 

 

 المرك  ــدد العامليــــ  في 

 1 أعضاء هيئة التدريس

 45 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 

 

 البريد اإللكتروني االسم إدارة المركز

 mohammedz@yu.edu.jo أ.د. محمد الزامل مدير مركز

 nturani@yu.edu.jo اجدت تر)ااي مساعد المدير/ رئيس قسم أنظمة الحاسوب والشبكات والصيانة

 mhammouri@yu.edu.jo محمد حموري مساعد المدير/ رئيس قسم األنظمة األكاديمية

 rbataineh@yu.edu.jo ر يفة بطاينة مساعد المدير 

 k.karasneh@yu.edu.jo خليل كراسنة تطبيقات الويبرئيس قسم 

 manals@yu.edu.jo منام سألرية رئيس قسم األنظمة المالية والتأمين الصحي

  rafat@yu.edu.jo رأفت جمحا ي قواعد البياناترئيس قسم إدارة 

 wafa@yu.edu.jo  فاء ملألا ي البشرية رئيس قسم أنظمة الموارد

 taghreed@yu.edu.jo تغريد بطاينة رئيس قسم أنظمة اللوازم والخدمات والصيانة

 abufara@yu.edu.jo فادي حميد قسم الشبكاترئيس 

 mohaidat@yu.edu.jo محمد مييد قسم الصيانةرئيس 

 a.shraideh@yu.edu.jo أحمد شريدة قسم أمن المعلوماترئيس 

 manalm@yu.edu.jo منام بشابشة والدعم الفني قسم األرشفةرئيس 

 khalidj@yu.edu.jo خالد جرادات قسم إدارة مركز البياناترئيس 

 sanaa@yu.edu.jo سناء أبو خيط رئيس قسم الديوان
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 جئي  والنؤؤا حي  والهجرة ال سؤؤؤؤؤؤؤريؤةمرك  دراسؤؤؤؤؤؤؤؤات الآ

 

 

 

 المرك  ــدد العامليــــ  في 

 2 أعضاء هيئة التدريس

 4 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة المرك 

  reem.k@yu.edu.jo ريم الخاروف. أ.د مرك مدير ال

   نائ  المدير 

   المديرمسا د 

  tareq@yu.edu.jo د. طارق الناصر رئيس قسم الدراسات والبحوث

 azzam.alazzam@yu.edu.jo عزام العزام  رئيس قسم  ؤو  اإل الم والمنظمات

 sawsanri@yu.edu.jo  سوسن طعاني الديوا رئيس قسم  .أ. 
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 الؤؤؤؤؤؤجؤؤؤؤؤؤودة و ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤا ال ؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤؤاد مؤؤؤؤؤؤركؤؤؤؤؤؤ  

 

 

 

 المرك  ــدد العامليــــ  في 

 3 أعضاء هيئة التدريس

 8 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 

  

 اإللكتروني البريد السم إدارة المرك 

 sartawi@yu.edu.jo مصطفىد. إياد  مرك مدير ال

 balasmeh@yu.edu.jo إبرا يم بالسمة مسا د المدير

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

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

  s.smadi@yu.edu.jo د. صفاء الصمادي ال تمادرئيس قسم 

   الوطني للمؤهالترئيس قسم اإلطار 

 khaledam@yu.edu.jo خالد أبو ملوح  الديوا رئيس قسم 
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 مرك  الملكؤؤة رانيؤؤا للؤؤدراسؤؤؤؤؤؤؤؤات األردنيؤؤة وخؤؤدمؤؤة المجتم 
 

 

 المرك  ــدد العامليــــ  في 

 2 أعضاء هيئة التدريس

 15 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة المرك 

 athamneh71@yu.edu.jo أ.د. )بدالباسط )اامنة المركزمدير 

   نائب المدير

  muhammadsth@yu.edu.jo محمد العاامنة مساعد المدير

  moh.anagreh@yu.edu.jo أ.د. محمد )ناقرة شاغل كرسي سمير الرفاعي للدراسات األردنية

  suzansyi@yu.edu.jo سوزان ردايدة رئيس قسم االستشارات والتدريب

   رئيس قسم الدراسات األردنية

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

 ikhlassag@yu.edu.jo إخالص ال غير رئيس فرع الندوات والمتتمرات

 kefayah_ata@yu.edu.jo كفاية العد ان اإلصدارات والدراساترئيس فرع 

 mfadel@yu.edu.jo قمش محمد رئيس فرع االستشارات

   رئيس فرع البرامج

   رئيس فرع الترويج 
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 مرك  األميرة بسمة لدراسات المرأة األردنية

 
 

 

 

 المرك  ــدد العامليــــ  في 

 2 أعضاء هيئة التدريس

 4 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة المرك 

 nadia.h@yu.edu.jo حياصات نادياد.  المرك مدير 

 lara.haddad@yu.edu.jo د. الرا الحداد نائ  المدير

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

 marcelle@yu.edu.jo مرسيل أيوب التواصل م  المجتم رئيس قسم 

   التدري  والتوجيهرئيس قسم 

   البحوث والدراساترئيس قسم 

   البيانات والمعلوماترئيس قسم 

   الديوا رئيس قسم 
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 الريادة واالبتكار مرك 
 

 

 المرك  ــدد العامليــــ  في 

 1 أعضاء هيئة التدريس

 2 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 
 

 اإللكتروني البريد السم إدارة المرك 

 ottom.ma@yu.edu.jo د. محمد العتوم المرك مدير 

   نائ  المدير

   قسم الريادة وحا نات األ مال

   قسم العالقات العامة والخدمات

   قسم ن ل التكنولوجيا

   قسم الديوا 
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 المفتوحؤؤؤؤة التعليم ومصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤادر اإللكتروني مالتعلإل  مرك 
 
 

 

 

 المرك  ــدد العامليــــ  في 

 2 أعضاء هيئة التدريس

 12 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 
 

 اإللكتروني البريد السم المرك إدارة 

 ahmad.klaib@yu.edu.jo د. أحمد كليب المرك مدير 

   نائ  المدير

   مسا د المدير

 somia.qudah@yu.edu.jo د. سمية القباة البرامج األكاديميةرئيس قسم 

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

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

 rimamwi@yu.edu.jo ريما سهاونة الديوا رئيس قسم 
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 دراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات الؤؤؤؤتؤؤؤؤنؤؤؤؤمؤؤؤؤيؤؤؤؤة الؤؤؤؤمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤدامؤؤؤؤةمؤؤؤؤركؤؤؤؤ  
 

 

 المرك  ــدد العامليــــ  في 

 1 أعضاء هيئة التدريس

 - الموظفو  اإلداريو  والفنيو 

 

 اإللكتروني البريد السم المرك إدارة 

 athamneh71@yu.edu.jo عبدالباسط عثامنة أ.د.  المرك مدير 

   رئيس قسم التدري  والتعليم

   رئيس قسم البحوث واستطال ات الرأي 

   رئيس قسم الديوا 
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يؤؤؤؤ  لؤؤؤؤلؤؤؤؤخؤؤؤؤدمؤؤؤؤات الؤؤؤؤمؤؤؤؤكؤؤؤؤتؤؤؤؤبؤؤؤؤيؤؤؤؤة   مؤؤؤؤركؤؤؤؤ  الؤؤؤؤتؤؤؤؤمؤؤؤؤإل
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 يـــــق الداخلـــــــوالتدقية ــــــــــالرقابدة ـــــــــــــوح

 

 

 الوحدة ــدد العامليــــ  في 

 10 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

  mahmudaal@yu.edu.jo محمود عبدالعال الوحدةمدير 

 wailays@yu.edu.jo طبيشاتوائل  مسا د المدير

  abdrha@yu.edu.jo عبداهلل الشايب قسم التدقيق والرقابة اإلدارية

  Mohammad_AAA@yu.edu.jo محمد القرعان قسم التدقيق والرقابة الفنية

   قسم التدقيق والرقابة المالية

 amjadmus@yu.edu.jo أمجد الروسان رئيس قسم الديوا 

 

  

mailto:wailays@yu.edu.jo
mailto:amjadmus@yu.edu.jo
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 ةـــــاإلداري رـــــــللدوائم اإلداري ــــالتنظي

 

 رئؤؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤؤؤجؤؤؤؤؤؤؤامؤؤؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤؤؤة دائؤؤؤؤؤؤؤرة
 

 
 

 الدائرة ــدد العامليــــ  في 

 26 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 
 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

  ulashi@yu.edu.jo عـُال شاكر مدير الدائرة

   المديرمسا د 

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

   رئيس قسم العالقات الث افية الخارجية

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

  alaar@yu.edu.jo آالء الرفاعي  البريد الواردفرع 

 hudajb@yu.edu.jo  دى أيوب فرع السكرتاريا والمتابعة

   فرع الصادر والمراسالت

   فرع ن ل وتو ي  البريد

 

mailto:m-momani@yu.edu.jo
mailto:rimayse@yu.edu.jo
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 دائؤؤؤؤؤرة الؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤنؤؤؤؤؤمؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤة والؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤخؤؤؤؤؤطؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤط
 

 

 

 الدائرة ــدد العامليــــ  في 

 6 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

 khalilhed@yu.edu.jo خليل ارشيدات مدير الدائرة

   مسا د المدير

 shada@yu.edu.jo شدا رحاحلة رئيس قسم الدراسات والمعلومات

   رئيس قسم التطوير اإلداري

 abdada@yu.edu.jo عبدالكريم العودات رئيس قسم الديوا 
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 الؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤول والؤؤؤؤؤتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤلدائؤؤؤؤؤرة 
 

 

 الدائرة ــدد العامليــــ  في 

 43 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 
 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

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

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

   مسا د المدير 

   مسا د المدير

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

  ramiaha@yu.edu.jo رامي الخطيب  والمعلومات الوثائق قسم رئيس

  tariqmal@yu.edu.jo طارق بالسمة رئيس قسم ال بول

 moataz.a@yu.edu.jo معتز أبو عاشور رئيس قسم الجدول الدراسي والمتحانات

 muhammadsfz@yu.edu.jo محافظلالمحمد  والوثائق البيانات تدقيق قسم رئيس

 اآلثار، اإل الم، اآلدا  كليات:رئيس قسم تسجيل 
 واألنثربولوجيا، السياحة والفناد 

  wafafa@yu.edu.jo وفاء فرج اهلل

، الحجاوي للهندسة العلومكليات: رئيس قسم تسجيل 
 و لوم الحاسو  تكنولوجيا المعلوماتالتكنولوجية، 

 samahj@yu.edu.jo سماح خصاونة

  nidalael@yu.edu.jo نبال السيالوي ل انو االعلوم اإلدارية، اإلقتصاد وكليتي رئيس قسم تسجيل 

 sawsan.b@yu.edu.jo سوسن بني عيسى والصيدلة والهندسة الط  كليات تسجيل قسم رئيس

تربية الجميلة، الرئيس قسم تسجيل كليات: التربية، الفنو  
 الريا ة، ال ريعة والدراسات اإلسالمية

  

  nailsfa@yu.edu.jo نائل محافظة رئيس قسم الديوا 
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 ةــــــــــــــــــــرة الماليــــــــــــالدائ
 

 

 الدائرة ــدد العامليــــ  في 

 45 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 
 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

  abdfyn@yu.edu.jo عبدالباسط الحموري مدير الدائرة

 samiyahas@yu.edu.jo ساميل عويس مسا د المدير

 Ahmad_MMK@yu.edu.jo د. أحمد خويلل مسا د المدير .أ. 

 sarhanmad@yu.edu.jo سرحان مقدادي  .أ. مسا د المدير 

  mohammad.ys@yu.edu.jo السيالويمحمد فايز  رئيس قسم الواردات

  safwanmah@yu.edu.jo صفوان طلفاح رئيس قسم الموجودات وحسا  التكاليف

 sarhanmad@yu.edu.jo سرحان مقدادي موا نة والحسابات العامةلرئيس قسم ا

  abdfyn@yu.edu.jo عبدالرزاق بطاينة رئيس قسم التدقيق

 maen.q@yu.edu.jo معن الصغير رئيس قسم الصناديق الخاصة

  khalidmda@yu.edu.jo خالد مساعده رئيس قسم النف ات

 jalal_mao@yu.edu.jo جالل عبيدات رئيس قسم الروات  

 ghaziaif@yu.edu.jo غازي الرفاعي رئيس قسم الديوا 

 maen.q@yu.edu.jo معن الصغير رئيس فرع صناديق العاملي 

   رئيس فرع محاسبة الم اصف

 muhammadmom@yu.edu.jo محمد المومني الطلبة صناديق فرع رئيس

mailto:samiyahas@yu.edu.jo
mailto:sarhanmad@yu.edu.jo
mailto:sarhanmad@yu.edu.jo
mailto:maen.q@yu.edu.jo
mailto:ghaziaif@yu.edu.jo
mailto:maen.q@yu.edu.jo
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 ةــــــوارد الب ريـــــــــرة المـــــــــــــدائ
 

 

 الدائرة ــدد العامليــــ  في 

 44 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

 umarsta@yu.edu.jo عمر بشتاوي مدير الدائرة

 abdhn@yu.edu.jo  عالن عبداهللد.  مسا د المدير

   مسا د المدير

   مسا د المدير 

 Eman_mTA@yu.edu.jo إيمان الرفاعي  رئيس قسم  ؤو  هيئة التدريس

 osama_mta@yu.edu.jo أسامة العزام رئيس قسم  ؤو  الموظفي  والمستخدمي 

 rasha_hah@yu.edu.jo رشا حجازي  رئيس قسم البعثات والتدري 

  abdawi@yu.edu.jo جيباوي عبدالباسط رئيس قسم اإلسكا 

 muhammadmne@yu.edu.jo محمد عالونة  رئيس قسم التسهيالت والسفر

 Mohammad_TMB@yu.edu.jo محمد بشاتوه التأمينات قسم رئيس

 taghrid@yu.edu.jo تغريد جبعيتي   رئيس قسم الديوا 

  raad@yu.edu.jo رعد الحموري ناتوادخال المعلومات/ التأميرئيس فرع ال تراكات 

 heba_hta@yu.edu.jo  بل الغزاوي رئيس فرع المطالبات

  Ahmad_KMN@yu.edu.jo أحمد نظامي  رئيس فرع التدقيق

mailto:umarsta@yu.edu.jo
mailto:Eman_mTA@yu.edu.jo
mailto:rasha_hah@yu.edu.jo
mailto:taghrid@yu.edu.jo
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 ةــــؤو  ال انونيــــال  رةـــــدائ
 

 

 الدائرة ــدد العامليــــ  في 

 1 أعضاء هيئة التدريس

 9 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

 ali.shatnawi@yu.edu.jo أ.د. علي شطناوي الدائرةمدير 

   الع ود والست ارات ال انونيةرئيس قسم 

   يةرئيس قسم لجا  التح يق واإلجرا ات التأديب

   قسم ال  ايا والمتابعةرئيس 

 muniramal@yu.edu.jo منيره  اليلة الديوا رئيس قسم 
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 دائرة العالقات العامة واإل الم

 

 الدائرة ــدد العامليــــ  في 

 1 أعضاء هيئة التدريس

 26 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

  nawzat@yu.edu.jo د. نوزات أبو العسل مدير الدائرة

   مسا د المدير 

   المدير مسا د

 mohammad.no@yu.edu.jo محمد نور شرايري رئيس قسم الست بال واألن طة الجامعية

 ismail.s@yu.edu.jo إسماعيل الصباحين والهوية البصرية رئيس قسم التصميم

 hajjat@yu.edu.jo محمد حجات رئيس قسم  ؤو  الخريجي 

 talibsag@yu.edu.jo الزغلطالب  رئيس قسم المطبعة

 shatha.sadoun@yu.edu.jo شذا سعدون والن ر رئيس قسم اإل الم

 manarnin@yu.edu.jo منار مارديني رئيس قسم الديوا 

 Moh_Hammouri@yu.edu.jo محمد الحموري رئيس فرع ال ال  

 haniana@yu.edu.jo  اني شطناوي يرئيس فرع التصوير والتوثيق الفوتوغرافي والفيديو

 shatha.q@yu.edu.jo شذا أبو عراق رئيس فرع التحرير الصحفي والرصد

   رئيس فرع اإل الم اإللكتروني والوسائط المتعددة

 odehm@yu.edu.jo عودة طعاني رئيس فرع ال يافة

 firas.bataineh@yu.edu.jo فراس بطاينة رئيس فرع البرامج والفعاليات الجامعية

 jehanjl@yu.edu.jo جهان خوري رئيس فرع/

 

mailto:haniana@yu.edu.jo
mailto:odehm@yu.edu.jo
mailto:jehanjl@yu.edu.jo
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 مؤؤؤؤؤكؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤبؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤؤؤ  بؤؤؤؤؤ  طؤؤؤؤؤالل
 

 

 

 الدائرة ــدد العامليــــ  في 

 1 أ  ا  هيئة التدريس

 48 والفنيو الموظفو  اإلداريو  
 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

 ghul@yu.edu.jo د. عمر الغول مدير الدائرة

 emad@yu.edu.jo يامينالشيخ عماد  مسا د المدير

  najwas@yu.edu.jo نجوى سويدان  مسا د المدير

   مسا د المدير

  ateflaw@yu.edu.jo عاطف خصاونة الست بال وخدمات المكتبةرئيس 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

  raidkha@yu.edu.jo رائد الغرايبة العربية رئيس قسم المكتبة الرقمية

  rifatkn@yu.edu.jo رفعت كنعان  رئيس قسم الدوريات

  yusufmda@yu.edu.jo يوسف عبيدات الفهرسة والتصنيف والتك يفرئيس قسم 

  jamalih@yu.edu.jo جمال فوده الخاصة  رئيس قسم المراج  والمجمو ات

 lib.gcoll@yu.edu.jo محمد البطاينة العامة  رئيس قسم المجمو ات

 acquisition1@yu.edu.jo عمر الشلبي وتنمية المجمو ات رئيس قسم الت ويد

 muhammadajz@yu.edu.jo محمد المجذوب رئيس قسم اإل ارة 

 lib.bind@yu.edu.jo  يفاء شرادقة رئيس قسم التجليد والترميم والنسخ

 nasirhay@yu.edu.jo ناصر ارشيدات رئيس قسم الديوا 

mailto:ghul@yu.edu.jo
mailto:emad@yu.edu.jo
mailto:asmahhay@yu.edu.jo
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 نتؤؤؤاج والصؤؤؤؤؤؤؤيؤؤؤانؤؤؤةواإل دائرة الهنؤؤؤدسؤؤؤؤؤؤؤؤؤة
 

 

 الدائرة ــدد العامليــــ  في 

 83 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

  muhammadaaf@yu.edu.jo خراشقةالم. محمد  مدير الدائرة

   مسا د المدير

  khalidjqi@yu.edu.jo ازريقيخالد  والع اراتوالمباني رئيس قسم التوثيق 

 majidjha@yu.edu.jo مجيد الغرايبة رئيس قسم األجه ة والتحكم

  Rafat_AAA@yu.edu.jo رأفت الردايده  رئيس قسم الميكاني 

 khalidmay@yu.edu.jo خالد غرايبة والمعماريةرئيس قسم األ مال المدنية 

 muhammadaur@yu.edu.jo محمد الحموري الكهربا رئيس قسم 

 khalidir@yu.edu.jo خالد عيد رئيس قسم التصميم والست ارات الهندسية

   رئيس قسم ت كيل المعاد 

   رئيس قسم النجارة

  hasanain@yu.edu.jo حسن عبابنل رئيس قسم الديوا 

 ghaziaad@yu.edu.jo غازي الوادي رئيس فرع التكييف والتبريد

   رئيس فرع السيطرة والتحكم

   رئيس فرع أ مال البنا 

   رئيس فرع أ مال الطرا ة والدها 

   رئيس فرع أ مال األلمنيوم

   رئيس فرع أ مال الحداده
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 والسالمة العامة  ــــــــرة األمـــــــدائ
 

 

 

 الدائرة ــدد العامليــــ  في 

 17 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

 jasiraaa@yu.edu.jo جاسر الطعاني مدير الدائرة .أ. 

   مسا د المدير

   مسا د مدير 

   مسا د مدير 

 yazan_AAK@yu.edu.jo يزن ملكاوي والصحية المهنية والبيئيةرئيس قسم السالمة 

 amiraim@yu.edu.jo عامر النمرات رئيس قسم األم  الجامعي

  ahmadhha@yu.edu.jo أحمد الشخاترة  رئيس قسم الديوا 

 ahmadmr@yu.edu.jo أحمد جابر فرع األم  الميدانيرئيس 

 mutasimmda@yu.edu.jo معتصم القباة فرع المراقبةرئيس 

   رئيس فرع الصحية المهنية وحماية البيئة

   ري رئيس فرع السالمة العامة وإدارة المخاطر والتد

mailto:jasiraaa@yu.edu.jo
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 ةـــــــــــــات العامـــــــرة الخدمــــــــــــدائ
 

 

 الدائرة ــدد العامليــــ  في 

 206 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

 msaad@yu.edu.jo محمـد السعـود مدير الدائرة

 mudahiryhi@yu.edu.jo مظا ر الشياب مسا د المدير

 izzatmhs@yu.edu.jo عزت حراحشة مسا د المدير

   مسا د المدير

   مسا د المدير

 ahmad.abd@yu.edu.jo أحمد بني عيسى رئيس قسم التصالت

 mahmudaah@yu.edu.jo محمود الرحيمي رئيس قسم ال را ة

 faysalmif@yu.edu.jo فيصل الرفاعي التغجيةرئيس قسم 

 walidsaw@yu.edu.jo وليد خصاونة الصحية ةرئيس قسم تنظيف الحرم الجامعي والخدم

   تنظيف مباني ومرافق الجامعة   رئيس قسم

 muhammadf@yu.edu.jo محمد سعدي الحركةرئيس قسم 

 ahmadhma@yu.edu.jo أحمد العماوي رئيس قسم الديوا 

  izzr@yu.edu.jo عزالدين الربايعة رئيس فرع الن ل

 faysalmif@yu.edu.jo فيصل الرفاعي رئيس فرع خدمة الطعام وال را 

   رئيس فرع إ داد الطعام وال را 

   رئيس فرع الميكاني 

   رئيس فرع صيانة المركبات

mailto:mudahiryhi@yu.edu.jo
mailto:izzatmhs@yu.edu.jo
mailto:ahmad.abd@yu.edu.jo
mailto:mahmudaah@yu.edu.jo
mailto:faysalmif@yu.edu.jo
mailto:walidsaw@yu.edu.jo
mailto:muhammadf@yu.edu.jo
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 وا مـــاللات وــــــــالم تريرة ــــــــــدائ
 

 

 

 الدائرة ــدد العامليــــ  في 

 48 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

 naimmaw@yu.edu.jo نعيم خصاونةم.  مدير الدائرة

 samirnak@yu.edu.jo د. سمير الحكيم مسا د المدير

 nabilman@yu.edu.jo نبيل الجنايدة مسا د المدير

   مسا د المدير

 akazaleh@yu.edu.jo عبدالرحمن عبدالطل رئيس قسم المواصفات والدراسات

 gpmmr@yu.edu.jo محمد كنعان  لى المخ و  رئيس قسم الرقابة

 tariqj@yu.edu.jo طارق الجدعة الع ود إدارة رئيس قسم

 waddah@yu.edu.jo وضاح عبيدات اإلحالتو الم ترياترئيس قسم 

 muhammadsar@yu.edu.jo محمد الجراح رئيس قسم العهده

 manfaa@yu.edu.jo معن الطعاني رئيس قسم المستود ات

 jihadani@yu.edu.jo جهاد  ناندة التدقيقرئيس قسم 

 alisrm@yu.edu.jo علي السرميني رئيس قسم الديوا 

 

 

mailto:naimmaw@yu.edu.jo
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 ةــــــالدوليوالم اري   اتـــالعالقرة ــــدائ
 

 

 عــدد العامليــــن في الدائرة

 1 أعضاء هيئة التدريس

 5 الموظفون اإلداريون والفنيون

 

 البريد اإللكتروني االسم إدارة الدائـــرة

 mof.otoom@yu.edu.jo  موفق العتوم . أ.د مدير الدائرة

   نائب المدير 

 Aryaf_QMA@yu.edu.jo أرياف الر سان مساعد المديرق.أ. 

  mahamn@yu.edu.jo مي  حسن رئيس قسم المشاريع الدولية

 Ahmad_BYA@yu.edu.jo أحمد الشناق ق.أ. رئيس قسم الع قات الدولية

   رئيس قسم الديوان 
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 أمؤؤؤؤانؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤؤؤر المجؤؤؤؤالس واللجؤؤؤؤا دائرة 
 

 

 الدائرة ــدد العامليــــ  في 

 8 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

 salihwma@yu.edu.jo صالح العمري مدير الدائرة

 hanannd@yu.edu.jo حنان أبو عبيد مسا د المدير .أ. 

 hanannd@yu.edu.jo عبيدحنان أبو  مانة سر الترقيات العلميةأرئيس قسم 

 khaled_mha@yu.edu.jo خالد أبو طالب رئيس قسم المجالس

 rana_mmm@yu.edu.jo رنا مناصرة رئيس قسم اللجا 

 ulauay@yu.edu.jo ُعال عّياد رئيس قسم الديوا   .أ. 

 

  

mailto:hanannd@yu.edu.jo
mailto:hanannd@yu.edu.jo
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 ة اليرمو ـلجامعار ـــــــــــدو  الستثمـــــــصن
 

 

 

 الدائرة ــدد العامليــــ  في 

 5 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 

 

 اإللكتروني البريد السم إدارة الدائـــرة

  walidsla@yu.edu.jo وليد حاللشة مدير الدائرة

 jehad.t@yu.edu.jo جهاد الطعاني مسا د المدير

   رئيس قسم المحاسبة

   رئيس قسم الديوا 

   

  

mailto:jehad.t@yu.edu.jo
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 ةــــــــــــة النموججيـــــــــــالمدرس
 

 

 الدائرة ــدد العامليــــ  في 

 1 أ  ا  هيئة التدريس

 155 الموظفو  اإلداريو  والفنيو 

 

 اإللكتروني البريد السم المدرسةإدارة 

 jber@yu.edu.jo د. جبر الخطيب المدرسةمدير 

 samarada@yu.edu.jo سامر ارشيدات مسا د المدير

 hayfamam@yu.edu.jo  يفاء الحموري مسا د المدير

 jihadmaf@yu.edu.jo جهاد مصطفى مسا د المدير

 sanaabn@yu.edu.jo سناء لبابنل مسا د المدير

 Fatinmum@yu.edu.jo المومني فاتن مسا د المدير

 ahmadmhu@yu.edu.jo أحمد الشوحة مسا د المدير

 raniyaaad@yu.edu.jo رانيل حداد رئيس قسم الديوا 

 

 

mailto:hayfamam@yu.edu.jo
mailto:raniyaaad@yu.edu.jo

