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 2014 – 2011خالل الفترة  



 

 

 تـقـديـم   

 

 بذلك ألكون اليرموك لجامعة رئيسا   بتعييني السامية الملكية االرادة بصدور تشرفت ،2011 العام من حزيران من الثالثين في 
 .1976 العام في تأسيسها منذ لها التاسع الرئيس

 محددة وسياسة واضحة رؤية وفق العمل تموز، من الثالث في الجامعة في لعملي األول اليوم ومنذ بدأت فقد هللا، على وباتكال      
 .لتنفيذها جاهدا   سعيت التي األولويات مقدمة في الطلبة وأبنائي بناتي وخدمة الجامعة، مصلحة تحقيق مسألة وكانت المعالم،

 تطلعاتنا ترجمة في ملموسا   أثرا   إدارية، ووحدات مراكز ومدراء وعمداء رئيس نواب من معي عمل الذي المتجانس للفريق وكان    
 واإلصالح التنمية جهود إلسناد المؤهلة العلمية الكفاءات من الخيرة خيرة للوطن تقدم منها، مرجو هو كما اليرموك جامعة لتصبح
 .الحسين ابن الثاني هللا عبد الملك جاللة بقيادة المملكة تشهدها التي

 مستلزمات كافة توفير على إطالقا   ذلك يؤثر أن دون اإلنفاق، ضبط بموضوع يتعلق فيما سيما ال جدا ، واضحة سياستنا كانت    
 الجامعة مصلحة تقتضيه ما كل   الى إضافة تعليمية، ووسائل ومختبرات تجهيزات من التدريسية، الهيئة وأعضاء الجامعة واحتياجات
 وتنمية شخصياتهم صقل يكفل بما المنهجية وغير العلمية وإلبداعاتهم لهم مناسبة أكاديمية بيئة بتوفير اهتمامنا تركز الذين والطلبة
 .المجاالت كافة في وقدراتهم مواهبهم

 الذي الكتي ب هذا الكريم، القارئ أمام أضع أن وجدت للجامعة، رئيسا   عملي، مهام تسلمي على سنوات أربع مرور وبعد اليوم،    
 .متواصل وجهد بجد    لتحقيقها هللا وفقنا منجزات من محطات يشمل

 بأعمالهم وقيامهم للجامعة انتمائهم لصدق كان الذين الجامعة اسرة من والزمالء الزميالت لكافة التقدير عن أعرب أن إال يسعني وال    
 .إليه وصلنا فيما فاعال   دورا   بإخالص،

 وهللا ولي التوفيق  

 عبد هللا الموسى. د.أ

 رئيس جامعة اليرموك    
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عدد الكليات والطلبة وأعضاء هيئة التدريس  
 والخريجين منذ نشأة الجامعة وحتى اآلن
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 2014 - 2006 2005 -1996 1995 - 1986 1985 - 1976 الفترة

 13 - 1 عدد الكليات

صدور اإلرادة الملكية بإنشاء جامعة العلوم 

كليات، ليصبح عدد ( 7)والتكنولوجيا، تم ترحيل 

 (  6) اليرموككليات وعمادات جامعة 

 1995في عام  (10)صبحت أثم 

12 - 13 13 - 17 

 38027 - 27492 24101 - 15650 16590 - 14668 13450 - 640 عدد الطلبة

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس
49 - 577 616 - 669 677 - 767 767 - 968 

 7984 - 5103 5269 - 3710 4031 - 2381 2381 - 56 عدد الخريجين



 عدد الكليات والطلبة وأعضاء هيئة التدريس
 والخريجين منذ نشأة الجامعة وحتى اآلن
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 1976استحدثت كلية العلوم واآلداب عام. 

 1977استحدثت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا عام. 

 1979استحدثت كلية الهندسة عام. 

 كلية العلوم، : ثالث كليات هي فيالعلوم واآلداب كلية توزعت

وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، وكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 

 .1981عام 

 استحدثت كلية الصحة العامة والعلوم الطبية المساندة عام

1982  . 

 استحدثت كلية الطب، وكلية طب األسنان، وكلية التمريض، وكلية

 .1983الصيدلة عام 

 وكلية الحجاوي للهندسة نثروبولوجياواألاستحدثت كلية اآلثار ،

 .1984عام 

 1985استحدثت كلية الزراعة والبيطرة عام. 

كلية التربية والفنون، : كليتين فيكلية اآلداب  توزعت

 .1987وكلية اآلداب عام 

 1988استحدثت كلية الشريعة عام. 

 1989استحدثت كلية التربية الرياضية عام. 

 1991استحدثت عمادة شؤون الطلبة عام. 

 1996استحدثت كلية الفنون، وكلية القانون عام. 

 استحدثت كلية التربية، وكلية تكنولوجيا المعلومات عام

2002. 

 2008استحدثت كلية اإلعالم عام. 

 2010استحدثت كلية السياحة والفنادق عام. 

 2012استحدثت كلية الطب، وكلية الصيدلة عام. 



 إحصائية بأعداد طلبة جامعة اليرموك
 2014 - 2010خالل الفترة  
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 % 2014 % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 العام 

جمالياإلعدد الطلبة   33,937   35,490   37,724   41,856   38,422   

ننييردألاغير عدد الطلبة   3,233 9.53 3,457 9.74 3,618 9.59 3,724 8.90 3,479 9.05 

موازيعدد طلبة البرنامج ال  5,956 17.55 6,794 19.14 6,991 18.53 7,923 18.93 7,327 19.07 

 0.16 61 0.05 20 - - - - - -  وليعدد طلبة البرنامج الد

ن الملكيديواالمنحة عدد طلبة    1,248 3.68 1,282 3.61 1,267 3.36 1,100 2.63 831 2.16 

 4.55 1,747 4.09 1,712 2.91 1,098 1.99 708 1.51 513 عدد طلبة الجسيم

حتياجات الذوي اعدد الطلبة من 

 خاصة
146 0.43 196 0.55 244 0.65 293 0.70 283 0.74 



 إحصائية بأعداد طلبة جامعة اليرموك
 2014 - 2010خالل الفترة  

   :عن السنوات السابقة إلى 2013ارتفاع أعداد الطلبة في العام سبب يعود  **

الصناعية الهندسةوالهندسة المعمارية، والصيدلة، والطب، : استحداث تخصصات جديدة هي. 

 للقبول في الفصل األولطالبًا ( 4570)رشحت الجامعة زيادة عدد الطلبة المقبولين في البرنامج العادي، حيث، 

لفصل طالبًا للقبول في ا( 6234)مكتب القبول الموحد  /مجلس التعليم العالي، ورشح لفصل الثانيفي ا( 215)و

والمناقالت من  ،وأبناء العشائر ،األقل حظاً  )إلى القبوالت األخرى  ضافةً إلفصل الثاني، في ا( 299)و، األول

 .(الجامعات األخرى

أعداد الطلبة المقبولين في البرنامج الموازي بسبب استحداث تخصصات جديدة ارتفاع. 

أعداد الطلبة المقبولين في فئة الجسيم ارتفاع. 

السنة عن  2014طلبة أعداد انخفاض سبب يعود  ***

 :السابقة

2013عام معدالت الثانوية العامة عن  تدني. 

 المرشحينعدد و ،(4015)الجامعة قبل عدد المرشحين للقبول من 

 (.4959)من قبل التعليم العام 

االلتزام بأعداد الطلبة في البرنامج الموازي والدولي. 

 الطلبة المقبولين من فئة الجسيماستمرار االرتفاع بأعداد مع. 
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 ملخص تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس
 2014 - 2010خالل الفترة  

 العام الجامعي

أعضاء هيئة عدد 

التدريس على كادر 

 الجامعة

أعضاء هيئة عدد 

التدريس المتمتعين 

 العلمي بإجازة التفرغ 

أعضاء هيئة عدد 

التدريس من حملة 

 الدكتوراه

نسبة حملة 

 الدكتوراه

2011-2010 922 61 613 66.5% 

2012-2011 928 52 676 72.8% 

2013-2012 935 60 693 74.1% 

2014-2013 947 49 709 74.9% 

2015-2014 967 47 732 75.7% 
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  زمعوالم 2014 - 2011خالل الفترة   التخصصات المستحدثة
 مستقبالا   استحداثها

 2017/2016 2016/2015 2015/2014 2014/2013 2013/2012 2012/2011 2011/2010 السنة الدراسية

التخصصات 

 المستحدثة

ماجستير القانون * 

 المدني 

ماجستير علوم * 

 الفرنسية  اللغة/اللغة

 ماجستير اإلعالم * 

/  الهندسة المدنية* 

 إدارة اإلنشاء

/  الهندسة المدنية* 

 تكنولوجيا البناء

 الطب * 

 الصيدلة * 

 هندسة العمارة* 

 الهندسة الصناعية* 

--- --- --- 

التخصصات 

 زمعالم

 استحداثها

--- --- --- --- 
الهندسة 

 الميكانيكية

المهن الطبية 

 المساندة
 طب األسنان
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 أعداد العاملين غير األكاديميين في الجامعة
 2014ولغاية   2011/7/1خالل الفترة من  

 أعداد العاملين غير األكاديميين في الجامعة
 عدد الموظفينجمالي إ التعيينات الجديدة  

 1743 439+31* 2011/7/1ما قبل تاريخ 

 1623 **88 تاريخهولغاية  2011/7/1من 

 120 النقصان في عدد الطاقم غير األكاديمي خالل الفترة

 وتم استكمال إجراءات تعيينهم بعد ذلك التاريخ 2011/7/1قرارات تعيينهم قبل صدرت   *

 التعيينات الجديدة خالل الفترةتفاصيل   **
 22 تعيين جديد بوظيفة معلم 

 61 تعيين جديد بوظائف فنية 

 1 *  تعيين جديد بوظائف الخدمات 

 3 * اإلداريهتعيين جديد بالوظائف 

 1 تعيين جديد بالوظائف الطبية 

 88 المجموع

و الخدمات خالل الفترةاإلدارية تفاصيل التعيينات الجديدة للوظائف *   

 العدد توضيحات الوظيفة

 1 والتكنولوجيامعار من المجلس األعلى للعلوم  سائق

 1 كلية الطبإنشاء مستشار لشؤون  كلية الطبإنشاء مستشار لشؤون 

 2 تم تعيينهم بموافقة رئاسة الوزراء الموقرة (2)عدد أول كاتب 
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 2014 - 2010خالل الفترة  أعداد المبعوثين  

 العائدون من البعثة إجمالي عدد المبعوثين السنة

2010 67  16 

2011 81 8 

2012 97 15 

2013 105 13 

2014 114 14 
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واإليرادات والدعم الحكومي في موازنة  النفق ات  مجموع  

 2014–2010الجامعة خالل الفترة  
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 الدعم الحكومي  اإليرادات الذاتية  النفقات  السنة المالية 

2010 44,725,103 37,508,588 6,099,363 

2011 47,029,796 40,067,276 6,026,880 

2012 48,758,555 42,062,637 5,775,000 

2013 52,038,952 46,733,474 4,756,471 

2014 56,756,317 51,259,312 4,710,027 



 
 حجم مديونية الجامعة حسب أرق ام نهاية السنة المالية

 2014–2010خالل الفترة  

 حجم المديونية بالدينار السنة  

2010 20,446,599 

2011 15,556,480 

2012 16,520,921 

2013 15,333,469 

2014 14,264,413 * 

 يطرح منها المبالغ المستحقة على الجهات الباعثة لجامعة اليرموك الموضحة في الشريحة التالية*                                                               
 ديناًرا 8,565,417.5= لتصبح المديونية الفعلية ( 14,264,413 – 5,496,771.5 – 202,224)                                                              

 :وقد تقلصت حجم مديونية الجامعة لألسباب التالية

 .زيادة اإليرادات وذلك باستحداث تخصصات جديدة1.

 .األرباح المتحققة من صندوق االستثمار2.

 .ضبط النفقات3.

 .تحصيل حقوق الجامعة على بعض األفراد والمؤسسات4.

 .إيرادات مركز الملكة رانيا5.

على الطلبة من أبناء العاملين في جامعة اليرموك وأبناء شعبة العلوم  2015 – 2014لعام % 20و 2014 – 2013لعام % 20زيادة رسوم المدرسة النموذجية بنسبة 6.

 .3/6/1996علماً بأن آخر زيادة على الرسوم كانت بتاريخ )ألبناء العاملين في جامعة العلوم والتكنولوجيا % 50العسكرية وأبناء المجتمع المحلي، و

يزل عن األجرة المقررة للسكن الدزيادة أجور السكن الجامعي بما يتناسب مع ما هو معمول به في الجامعات األردنية الرسمية األخرى والقطاع الخاص، كما تم فصل ثمن مادة 7.

 (.5/11/2005علماً بأن آخر زيادة على االيجارات كانت بتاريخ )بحيث تتناسب مع ارتفاع وانخفاض أسعار المحروقات عالمياً 
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 المبالغ المستحقة على الجهات الباعثة
 لجامعة اليرموك لغاية تاريخه

 المبلغ بالدينار   الجهة الباعثة اسم 
 8,731.000 العام األمن 

 47,843.000 الجمهورية اليمنية 
 3,713.000 التدريب العسكري / األردنيةالقوات المسلحة 
 3,223,133.000 المكرمة الملكية 

 6,238.000 الواعدة األيدي جمعية 
 36,410.000 األيتام لمستقبل األمان جمعية صندوق 

 2,388.000 دولة الكويت 
 2,046.000 دولة قطر

 67,161.500 سفارة المملكة العربية السعودية 
 151,874.000 سفارة ماليزيا 
 1,326.000 سلطنة بروناي

 3,236.000 سلطنة ُعمان
 18,694.000 األردنية شركة مناجم الفوسفات 

 19,536.000 العرب الليبي األخوة مكتب 
 5,359.000 نقلإيليا مؤسسة 

 1,891,418.000 وزارة التعليم العالي 
 7,665.000 اإلسالميةوالمقدسات األوقاف وزارة 

 5,496,771.500 المجموع الكلي  

 المبلغ بالدوالر   الجهة الباعثة سم ا

  26,062.500         $  الجمهورية اليمنية 

  1,750.000           $  دولة الكويت 

  491.250              $  دولة قطر

  19,518.750         $  سفارة المملكة العربية السعودية 

  47,195.000         $  سفارة ماليزيا 

  18,401.250         $  سفارة مملكة البحرين 

  2,268.750           $  سلطنة بروناي

  36,316.250         $  سلطنة ُعمان

  115,962.500       $  العرب الليبي األخوة مكتب 

  16,857.500         $  ألمانيا / دادمؤسسة 

 المجموع الكلي  

 $ 284,823.750  
 ما يعادل 

ديناًرا    (202,225) 
13 



التزام الجامعة المالي نتيجة الزيادات المتتابعة  قيمة  
 2014 - 2011الرواتب خالل الفترة  في  
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 مبلغ االلتزام القرار

 585,293 .2011/1/1، اعتباًرا من 2011عام ( استناًدا لإلرادة الملكية السامية)ديناًرا  20زيادة عالوة غالء المعيشة 

 15من نظام الهيئة التدريسية رقم  16من المادة ( د) و( ج)زيادة عالوة الجامعة بموجب تعديل الفقرتين 

 ، اعتباراً 2012لسنة  16من نظام الموظفين اإلداريين والفنيين رقم  24، وتعديل المادة رقم 2012لسنة 

1,622,260 

 ما قبله + 

 585,293 .2012/1/1من 

 .2013/1/1، اعتباًرا من 2013لسنة ( 23)و( 22)تعديل سلم الرواتب بموجب أحكام النظامين المعدلين أرقام 
2,741,520 

 ما قبله + 

  2,207,553 

 4,949,073 .2014استمرار تأثير الزيادة على عام 

 12,690,992 المجمــــــــــــــوع



التزام الجامعة المالي نتيجة الزيادات المتتابعة في  قيمة  
 2014 - 2011خالل الفترة  حوافز البرامج غير العادية  
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 مبلغ االلتزام القرار
تعليمات من ( 3)، وأحكام المادة (2003)لسنة ( 117)نظام الهيئة التدريسية رقم من ( 53)المادة 

 %(.                   20)بصرف نسبة ( 2010)لسنة ( 2)رقم الحوافز المالية 
2,757,310 

بزيادة نسبة  2012/4/23تاريخ ( 2012/ 2)جامعة اليرموك في جلسته رقم أمناء قرار مجلس 

 %(.                                          32.5)إلى الصرف 
5,137,993 

يحسم منها قيمة الزيادة لرواتب العاملين نتيجة تطبيق ن أعلى %( 32.5)بنسبة الصرف ستمرار ا

 .     2013لسنة ( 23)و ( 22)رقمي النظامين المعدلين أحكام 
3,610,631 

بزيادة نسبة  2013/5/23تاريخ ( 2013/ 3)جامعة اليرموك في جلسته رقم أمناء قرار مجلس 

المنعقدة بتاريخ ( 6)موافقة مجلس التعليم العالي في جلسته رقم بعد %( 43)إلى الصرف 

2014/5/26. 

5,433,538 

 16,939,472 المجمــــــــــــــوع



 
اإلنف اق على البحث العلمي والمؤتمرات والبعثات  مجموع  

 2014 - 2010العلمية خالل الفترة  

 
 2014 2013 2012 2011 2010 السنة 

 حجم الموازنة

 (بالدينار األردني)
44,725,103 47,029,796 48,758,555 52,038,952 56,756,317 

مجموع اإلنفاق على 

البحث العلمي والمؤتمرات 

 والبعثات العلمية

 (بالدينار األردني)

2,048,339 2,504,366 2,692,555 3,277,866 3,421,312 
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مجموع تكلفة ما تتحمله الجامعة من منح الديوان الملكي  
العامر وأبناء الشهداء والمصابين العسكريين والطلبة  

 ذوي االحتياجات الخاصة

 اإلجمالية التكلفة  الطلبة أعداد  الجهة الباعثة 

 13,071,624 9,149 الديوان الملكي العامر  منح  

 8,387,299 5,512 (  ط ) الشهداء والمصابين العسكريين الفقرة أبناء  

 663,979 1,774 (  الطلبة المعاقين ) ذوي االحتياجات الخاصة طلبة  

 22,122,902 16,435 المجموع الكلي  
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 تطور رأسمال صندوق االستثمار
 2014 –2010خالل الفترة من  

 2014 2013 2012 2011 2010 البيــــــــــــــان

           حقوق الملكية

 37,376,792 34,080,879 32,036,220 34,297,388 31,814,328 رأس المال الصافي

 منحة جامعة اليرموك
 ـ 1,000,000 -

1,000,000 2,000,000 

 4,075,832 4,295,913 2,044,659 1,221,168-- 2,443,060 الخسائر/صافي األرباح

 39,452,643 37,376,792 34,080,879 32,036,220 34,257,388 مجموع حقوق الملكية
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 أهم مشاريع البنية التحتية في جامعة اليرموك
 2014–2011خالل الفترة  

 مشاريع قيد التنفيذ (نفذت) مبنى الرئاسة توسعة كلية الهندسة مجمع القاعات الصفية

 (التكلفة بالدينار األردني) 53,000 1,850,000 3,180,000

 التمويل مشاريع برسم التنفيذ بانتظار مبنى كليتي الطب والصيدلة كلية القانون توليد الطاقة الكهربائية

 (التكلفة بالدينار األردني) 6,000,000 2,000,000 2,500,000

 (B.O.T) مشاريع استثمارية مستقبلية  مستشفى تعليمي فندق سياحي تعليمي

 (التكلفة بالدينار األردني) 45,000,000 2,500,000  
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 بيئة جامعية جاذبة -1 الطلبة



 رعاية شؤون الطلبة االجتماعية -2               

 :يلي كما الطالبية النشاطات مخصصات•

 

 

 

 

 :ارتأت الجامعة أن إال بعيد زمن منذ الطلبة إقراض إمكانية ووجود الجامعة في المحتاجين الطلبة دعم صندوق وجود من بالرغم•
 

  23.350 الصندوق رصيد بلغ حيث المحلي المجتمع من بدعم المحتاجات للطالبات الطارئة المالية المساعدات صندوق انشاء - 
 الجامعة من لجنة الصندوق ويدير دينار   6.000 بمبلغ الصندوق هذا بدعم مستقبالً  الجامعة وستساهم ،2014 عام في دينار

 .المحلي والمجتمع

 الطلبة من لمجموعة دراسية منح بتقديم الجمعية هذه تقوم حيث الخيرية المناصير زياد مؤسسة جمعية مع اتفاقية توقيع - 
 .المحتاجين

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

100.000 130.000 200.000 141.000 120,000 
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 العقوبات الصادرة بحق الطلبة على مستوى الجامعة
  2014 - 2010 خالل الفترة

 عدد الطلبة العقوبات 

 174 2010العقوبات لعام 

 64 2011العقوبات لعام 

 161 2012العقوبات لعام 

 106 2013العقوبات لعام 

 112 2014العقوبات لعام 
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العقوبات الصادرة بحق الطلبة نتيجة تورطهم بالعنف  
 2014-2010 خالل الفترة  الجامعي

 عدد الطلبة العقوبة التأديبية 

 67 2010العقوبات التأديبية لعام 

 50 2011العقوبات التأديبية لعام 

 48 2012العقوبات التأديبية لعام 

 46 2013العقوبات التأديبية لعام 

 28 2014العقوبات التأديبية لعام 
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القضايا المسجلة على المبعوثين والدعاوى على المبعوثين    
 2014-2010 المحكوم عليهم خالل الفترة

المبعوثين والذين تم ايفادهم أعداد القضايا المسجلة على 

باستثناء مبعوثين اثنين تم ايفادهم بعد عام  2010قبل 

2011 

 العدد السنة

2010 2 

2011 15 

2012 3 

2013 9 

2014 11 

 قضية( 38) المجموع

 المحكوم عليهم و المبعوثين والمستثمرينالدعاوى المقامة على 

 المبلغ عدد المبعوثين المحكوم عليهم
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2,169,525,25 

 دينار

 المبلغ عدد المستثمرين المحكوم عليهم

 دينار 270.000  4
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 حقوق الجامعة المتنازع عليها مع جهات رسمية وخاصة  
 2014-2011خالل الفترة  

 الوضع الراهن الموضوع

 .االردنية والجامعة اليرموك جامعة بين مناصفةً  االرض تسجيل وتم الوضع تصويب تم   العقبة رضأ

 .الكليات لمباني المغذية المحوالت على مستقلة عدادات تركيب تم الكهرباء شركة

 .اليرموك جامعة باسم تسجيلها على جار   العمل بريقة رضأ

 الجامعة ذمة عن مستقلة مالية ذمة وذو الجامعة عن مستقلة جمعية التكافل صندوق باعتبار المحاكم قرارات جاءت التكافل قضايا

 المبالغ استرداد على بالعمل الجامعة وستقوم .2460/2014 رقم التمييز محكمة في العامة الهيئة قرار بموجب

 الفوائد عدا دينار (475.000) بقيمة مطالبات وتوقف ،القرار هذا على بناء دينار (235.200) والبالغة المدفوعة

 .عملهم رأس على يزالون ال الذين المشتركين مطالبات أوقف القرار ان كما القانونية

  إلى االجرة رفع على االتفاق وتم الجنوبي السكن مقابل والسوبرماركت للمطعم بالنسبة معهم المبرم العقد فسخ تم جمعية جامعة اليرموك التعاونية

 .الجديدة االقتطاعات جميع وإيقاف الطلبة شؤون عمادة في المأجور إلى بالنسبة المربع للمتر دينار 175

 .األردني البريد أرباح نسبة من (%5) بواقع الجامعة بنسبة للمطالبة دعوى رفع بصدد األردني البريد شركة

 .القضاء خارج عادل إتفاق إلى التوصل أومحاولة المأجور استرداد دعوى رفع عّمان القاهرة بنك

  إربد، أراضي من (21) رقم حوض ،(1226) رقم األرض بقطعة معارضة منع دعوى برفع الجامعة قامت والتكنولوجيا العلوم جامعة صحي مركز

 .2014/785 رقم الدعوى إدارة ،014/38 الرقم تحت بدايةً  وسجلت المثل، بأجر والمطالبة
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 مضى وقت على عدم تنفيذهاالتي  المالية للجامعة  الحقوق  
 2014-2011وتم المطالبة بها خالل الفترة   

 المبلغ المحكوم عليه

 المحكوم به

 الوضع الراهن التنفيذ تاريخ الحكم

الشركة اللبنانية للبناء 

 (سوليكو)والمقاوالت 

بنية تحتية ومباني  أعمال)

 (كلية الهندسة

(3,262,298 )

 ديناًرا

لم يتم تنفيذ قرار  1999/7/11

 فيالحكم الصادر 

1999/7/11 

بصدد نشر قرار الحكم إلتمام 

 .المبلغعملية تحصيل 

 (250,000) الكبرىإربد بلدية 

 ديناًرا 

2013/1/28 

 

تم التنفيذ تحت الرقم  

2014/7087 

 تم التنفيذ تحت الرقم 

، وتم االتفاق 2014/7087

مع البلدية على تسديد المبلغ 

 .على أقساط
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 ترتيب جامعة اليرموك في تصنيف ويبومتركس العالمي
 2014/7ولغاية   2011/7خالل الفترة من  

 تاريخ النشرة
موقع جامعة اليرموك ترتيب 

 محلًيا

موقع جامعة ترتيب 

 عربًيااليرموك 

موقع جامعة ترتيب 

 عالمًيااليرموك 

2011/7 5 35 2695 

2012/2 7 N/A 3316 

2012/7 2 22 1959 

2013/2 2 18 2165 

2013/7 3 20 2426 

2014/2 N/A N/A N/A 

2014/7 2 17 1935 
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نجازات في مجاالت الحوسبة والبنى التحتية لتكنولوجيا  اإلأهم  
وفورات  تقدر قيمتها ب      /المعلومات التي حققت إيرادات

 2014-2011خالل الفترة  ( ألف دينار أردني 625)
 

 

 

 (وفر بدل شراء/ إيراد)القيمة التقديرية  اسم البرنامج

 ألف دينار 80 .دائرة اللوازم/ نظام اللوازم

 ألف دينار 160 .الدائرة المالية/ النظام المالي

 آالف دينار 10 .نظام دائرة الصيانة واإلنتاج

 (إيراد للجامعة)ألف دينار  80 .مملكة البحرين/ بيع نظام معلومات الطلبة، وبرنامج الدفع اإللكتروني، والبرنامج المصدري للتقارير، وصيانة النظام، لجامعة العلوم التطبيقية 

ألف دوالر ( 150)ألف دوالر تقريباً قابلة للزيادة لتصل إلى ( 83)العالمية مقدارها  جوجلالحصول على الموافقة على منحة مالية من شركة 

 .لتنفيذ توسعة البنية التحتية لشبكة األلياف الضوئية في الجامعة

 ألف دوالر( 83)

 ألف دينار أردني 59ما يعادل 

 ألف دينار 200تقدر تكلفته بــ  ..مجانًا وبمزايا وتطبيقات عديدة جوجلإنشاء بريد الكتروني لكل طالب في الجامعة مدى الحياة بالتعاون مع شركة 

 آالف دينار 4 .برنامج متابعة أعمال اآلليات والسيارات وطلبات الحركة ومتابعة صرف الوقود لآلليات والسيارات والتدفئة في الجامعة

 ألفا دينار 2 .دائرة الخدمات العامة/ برنامج إدارة ومتابعة المكالمات الهاتفية، قسم االتصاالت

 آالف دينار 4 .نظام مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية لمتابعة أعماله اإلدارية والمالية آليًا

 ألف دينار 1 .دائرة الموارد البشرية/ برنامج إدارة ومتابعة المبعوثين

 دينار ألفأ 2 .برنامج تقديم طلبات االلتحاق ببرامج الدراسات العليا من خالل االنترنت
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نجازات في مجاالت الحوسبة والبنى التحتية لتكنولوجيا  اإلأهم  
 قيمتهاوفورات  تقدر  /المعلومات التي حققت إيرادات

 2014-2011خالل الفترة  ( ألف دينار أردني 625)ب        
 

 

 

بدل وفر / إيراد)القيمة التقديرية  اسم البرنامج

 (شراء

 دينارألفي  .االنترنتوأبناء العاملين من خالل ، (الموازي والدولي)برنامج تقديم طلبات االلتحاق ببرامج البكالوريوس 

 دينارألف  .دبلنبرنامج المتابعة المالية لطلبة برامج 

 دينارألف  (.أكاديمًيا ومالًيا)برنامج متابعة طلبة مركز األمير فيصل 

 دينارألفي  (.إدارًيا ومالًيا)برنامج متابعة لجان مناقشة رسائل الدراسات العليا 

لغايات توثيق بيانات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وإنتاجهم العليا، العلمي لعمادة البحث العلمي والدراسات اإلنتاج برنامج قاعدة بيانات 

 .للبحثالعلمي بشكل مفهرس وقابل 

 دينارألفي 

 دينار 1500 .اإلنترنتبرنامج تقديم طلبات الوظائف األكاديمية واإلدارية والفنية في الجامعة من خالل 

 دينار 1000 .للتقييمللمساقات التي تخضع جبارية وجعلها إاإلنترنت، برنامج تقييم الطلبة للمدرسين بحيث أصبحت متاحة من أي مكان على شبكة 

 دينار 1500 .اإلنترنتبرنامج تقديم طلبات االبتعاث من خالل 

 دينارألف  .بالمركزالخاص اإللكتروني تشغيل نظام التعلم اللغات، إضافًة إلى نظام معلومات مركز 

 دينارألف  .االستثماريةبرنامج معلومات المرافق 

 دينارألف  .البشريةدائرة الموارد / الصحيوقسم التامين ، العطاءاتودائرة اللوازم، دائرة : مواقع جديدة لكل من
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 مؤشرات العالمية في جامعة اليرموك         

 عبر مختلفة ومؤسسات جامعات مع الخارجية االتفاقيات•
 .العالم

 

 مع المشتركة البحوث مجال في الخارجي التمويل استقطاب•
 .أخرى جامعات

 

 في األردنيين غير  التدريس هيئة وأعضاء الطلبة نسبة•
 .اليرموك جامعة

 

 مع المشتركة والبرامج األكاديمية البرامج على اإلشراف•
 .األخرى والمؤسسات الجامعات
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 اتفاقيات التبادل الطالبي  واألكاديمي لفترات قصيرة 1.
 (ال تؤدي إلى الحصول على درجة جامعية)
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 االتفاقية

 عدد الطلبة الوافدين
عدد طلبة اليرموك 

 بالبرنامج شتركينالم

من عدد أعضاء هيئة تدريس 

 جامعات أجنبية

 تدريسالعدد أعضاء هيئة 

المشتركين بالبرنامج من 

 جامعة اليرموك

2010 2014 - 2011 2010 2014 - 2011 2010 2014 - 2011 2010 2014 - 2011 

االتحاد األوروبي من 

 خالل برامج مختلفة
0 37 0 15 0 3 0 10 

جامعات من أنحاء 

على مركز ) مختلفة

  ( اللغات

1440 1263 * 0 - 0 - 0 - 

 10 0 3 0 15 0 1300 1440 المجموع

 .انخفض العدد بسبب الظروف الجيوسياسية التي تسود المنطقة* 
 
 



اتفاقيات مع جامعات الستقبال الطلبة المبعوثين، أو عمل برامج مشتركة مع 2.
جامعة اليرموك للحصول على الدكتوراه بتخصصات مختلفة، وبرسوم جامعية 

 مخفضة أو معدومة 

 

 

 

 2011 - 2014 2010قبل  ما  الجامعة

Lund University Sweden/ X 3 طالب 

Auburn University / USA X  2طالب ا 

Bridgewater State University/ USA 4  طالب ا  طالب 2 

Binghamton University USA/ X قيد التفعيل 

 New Jersey Institute of Technology/ USA X قيد التفعيل 

Southampton University /UK X  طالب ا 2  

Pantheon-Sorbonne University Paris 1 / France X قيد التفعيل 

Nantes University/ France X   طالب 6 

Yildiz Technical University / Turkey X  طالب ا 2 

Istanbul University  / Turkey X   طالب ا 1 

EU Projects X  طالب 5 

 طالب ا23   4 المجموع

32 



 عدد االتفاقيات مع جامعات في العالم

 العام
 

 المنطقة

 2010قبل  ما
 وال تزال سارية المفعول

2014 - 2011 

 24 5 الهادي آسيا والمحيط

 19 5 األوسط الشرق

 28 17 أوروبا

 19 12 الواليات المتحدة وكندا

 69 6 األردن 

 159 45 المجموع
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 والتعاون البحثي مع جامعات  استقطاب التمويل
 غير أردنية

2010 المشاريع ما قبل    2011 -2014  

 20 8 عدد المشاريع

قيمة الدعم لجميع الجامعات 

 (يورو)الشريكة 
5,866,112 29,656,419 

لجامعة اليرموك الدعم قيمة 

 (يورو)
1,642,794 1,675,775 
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 نسبة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس متوسط 
 األردنيين في جامعة اليرموكغير 

 

   السنة/ العدد
 2011-2014 العدد 2010 العدد

 الفئة

 %9.32 3,570 %9.53 3,233 غير األردنيينالطلبة 

أعضاء هيئة 

التدريس غير 

 األردنيين

16 1.92% 26.4 2.808% 
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اإلشراف على البرامج األكاديمية و البرامج المشتركة مع 
 الجامعات والمؤسسات األخرى

 مالحظات 2011-2014 2010ما قبل  الجامعة

   األردن /للموسيقىالمعهد الوطني 

  2013عام  تم توقيفها في نهاية   البحرين /والتكنولوجياجامعة دلمون للعلوم 

سلطنة  /والتكنولوجياللعلوم ُعمان كلية 

   َعمان

   إيرلندا /للجراحينالكلية الملكية 
لمواءمة  2013إيقاف مؤقت في نهاية عام 

البرنامج مع متطلبات خاصة بالكلية لتتالءم مع 

 متطلبات االتحاد األوروبي

   ماليزيا/ إكيبكلية 
  X المتحدةالمملكة / سندرالندجامعة 

بسبب التكلفة  2011إيقافها في نهاية عام  تم

 على جامعة اليرموك

 إلنشاء برنامج ماجستير في السياحة محادثات X  فرنسا /السوربونجامعة  

  MBAمحادثات إلنشاء برنامج  X  المملكة المتحدة/ كارديفجامعة 
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 الخطط المستقبلية 

   االعتماد -1

 

 

  

 عام بعد استحدثت التي البرامج عدد بأن علما   ومتابعتها البرامج جميع اعتماد على بالعمل الجامعة تقوم•
   .( برنامج  27 ) اعتمادها والمطلوب 2007

 :باستثناء برامجها جميع اعتمدت أو تقدمت الجامعة أن يالحظ•

 هيئة وأعلمت القانون كلية في الماجستير برامج هيكلة إلعادة مخطط رفع تم حيث القانون، ماجستير - 
 .خطيا   بذلك االعتماد

 .به القبول إيقاف وتم جاذب غير البرنامج بأن خطيا   االعتماد هيئة ُأعلمت حيث الفرنسية اللغة ماجستير - 

 .قريبا   لالعتماد سيقدم والذي Management اإلدارة ماجستير - 

 

  2014 – 2011 2010 قبل 

 22 2 عدد البرامج المعتمدة والمقدمة لالعتماد
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 والعلوم العامة الصحة ،األسنان طب الطب، الطبية والتخصصات الكليات ُفصلت (1986) عام منذأ-
 اليرموك جامعة  إنتاج على أثّر مما والهندسة والبيطرة الزراعة الصيدلة، التمريض، المساندة، الطبية
 وكلية اإلنسانية الكليات إالّ  يبق ولم ،اإلنجليزية باللغة تُنشر والتي العالمية المجالت في البحثي
 كانت 2011-1986 الفترة هذه وفي ،المعلومات تكنولوجيا كلية أضيفت ثم الحجاوي وكلية العلوم
 التصنيفات تَظهرها ال عربية مجالت وفي العربية باللغة وتُنشر تُكتب األبحاث (3/4) من أكثر

 اإلنجليزية باللغة ملخصات بكتابة الكليات تلك في الزمالء بمساعدة الجامعة ستقوم ولذا ،العالمية
 .العالمي التصنيف في األبحاث تلك وتُعتمد تظهر لكي

 المعتمدة المجالت معايير شكليا   تحقق وهي  Open Access مجالت األخيرة الفترة في ظهرتب-
 اعتماد إلغاء إلى الجامعة اضطر ومما ،فيها للنشر التدريس هيئة أعضاء من كثير دفع مما للترقية
 .السابقتين السنتين خالل الترقية تعليمات وتغيير المجالت هذه

 

 للكلية ارتباط ضابط عمل األكاديمي واالعتماد الجودة للشؤون للعميد مساعد بتعيين الجامعة قامتج-
 قاعدة إنشاء على الجامعة ستعكف ذلك خالل ومن العالمي والتصنيف والجودة االعتماد لمتابعة
 معرفة من لنتمكن والوحدات األقسام مختلف في الذاتي التقييم وثائق إعداد من تمكنها بيانات
 .QS مثل العالمية التصنيفات في للدخول كتوطئه والضعف القوة مواطن
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   العالمي التصنيف -2



 

 متطلبات مع تمشيا   سنوات أربع عليها مضى التي الدراسية الخطط تقييم على الجامعة ستعكف -
 .التكنولوجي والتقدم المرحلة

 جائزة في األساسية المحاور يتضمن الوطنية التربية لمساق مكافيء مساق استحداث على العمل -
 :هي أساسية محاور ثالثة متضمنا   الحسن سابلة

 المعسكرات1.

  المجتمع خدمة2.

 النظري الجزء3.

 ومن كليات من الطلبة فيها ُيصهر وبحيث واالنتماء المواطنة مفهوم ترسيخ الى المساق هذا ويهدف
 .واحدة بوتقة في مختلفة مجتمعية مستويات
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 :الدراسية الخطط -3



   : مثل ومتميزة جديدة وبرامج كليات استحداث الى الجامعة تسعى  
 

 إدارة الطبيعي، العالج التشخيصية، األشعة التمريض، : المساندة الطبية المهن كلية -  
 .الطبية السجالت 

 .الميكانيك :الهندسية التخصصات -  

 .االسنان طب كلية -  
  

 :االبتعاث -5  

  الدكتوراه شهادة على للحصول المبعوثين عدد زيادة حيث من الجامعة بخطة االستمرار  
 .المختلفة التخصصات في 

 

   :التعيينات -6  

  أسس وعلى شفافه بطريقة الدكتوراه حملة من العلمية الكفاءات تعيين في االستمرار  
 .الجامعة حاجة حسب واضحة 
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 :وكليات برامج استحداث -4



 : الخطط المستقبلية اإلداريــــة          

 

 ضمن من النقص وإحالل ونوعا كما اإلداري الكادر تعيين ضبط بسياسة االستمرار•
 31 منهم (1743) 2011 عام اإلداريين عدد كان حيث الزائدة اإلدارية الجامعة كوادر
 بعد تعيينهم اجراءات استكمال وتم 1/7/2011 قبل تعيينهم قرارات صدرت موظف
  .(1623) حاليا وبلغ التاريخ ذلك

 وكليات برامج استحدثت أنها مع اإلداريين عدد بزيادة تقم لم الجامعة ان ويالحظ 
 .التعليمية العملية سير على ذلك يؤثر ولم جديدة

 

 .اإلداري للكادر والتطوير والتأهيل التدريب فرص توفير•
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 :الخطط المستقبلية الماليــــة           

 . األكاديمية العملية على يؤثر ال بما النفقات بضبط االستمرار•

 

 .2011 عام قبل تفعل لم والتي التعليمات تفعيل خالل من والمدرسة السكن نفقات ضبط متابعة•

 

 : مثل للجامعة تمويل مصادر إليجاد جديدة استثمارية طرق عن البحث•
 

 للجامعة دخل مصدر سيكون مما محروقات محطة إلنشاء JOPETROL شركة مع االتفاق تم  -أ 
 (بالجامعة الموجودة للمحطة عمال / المحروقات لصهريج سائقين) موظفين الجامعة على ويوفر

 يتم التي المساحة من أكبر حاليا   المشغولة المساحة بأن علما) الجامعة داخل ارض ومساحة
 للشارع محاذية أرض من ستكون المقترحة المحطة أن إلى باإلضافة المقترحة للمحطة تخصيصها

 داخل المحروقات محطة من الفاقد توفير يتم كما التدريس أو القاعات لغايات استغاللها يمكن ال
 .الجامعة
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 :   الخطط المستقبلية الماليــــة              

 والفنادق السياحة كلية طلبة لتدريب مكانا   يكون فندق إلنشاء مستثمرين عن البحث -ب
 .واستثماري

 

 .الطب كلية لطلبة مستشفى إلنشاء مستثمرين عن البحث -ج
 

 وبما الرسمية والعطل المساء أوقات في الرياضية الجامعة مرافق باستثمار االستمرار -د
 .المنهجية وغير المنهجية الجامعة طلبة نشاطات على يؤثر ال

 

 .الطلبة شؤون عمادة في األخرى للبنوك فروع وإنشاء عمان القاهرة لبنك االحتكار إنهاء -ه
 

 .االتصاالت لشركات مراكز إنشاء -و
 

 في النظر وإعادة واالستشارات للدراسات رانيا الملكة مركز في جديدة دبلومات إنشاء -ز
 .الجامعة وحقوق التعليم جودة تضمن حيث الموقعة االتفاقيات
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 خدمة المجتمع
 

 لهذه وكان الخاص القطاع مع بالمشاركة او استحداثها سواء والبرامج الدورات من العديد بعقد الجامعة قامت -1
 الجيولوجيين،) النقابات مثل والخاص العام القطاع مؤسسات على ايجابيا أثرا المختلفة والبرامج الدورات

 .(الجو وسالح العربي والجيش والدرك المدني الدفاع الزراعة، العدل،) والمؤسسات والوزارات (المهندسين
 

 وخارجه األردن داخل مختلفة لجهات قدمت التي والدراسات االستشارات عدد -2

 

 

 على ويقوم الجامعة قبل من تدار األردنية الجامعات في مره وألول مهنية دبلومات (2014 عام) استحداث -3
 .والخاص العام القطاع من والكفاءات المؤهلين مع وبالتعاون األكاديميين تدريسها

 

 
 

 

 

 .  ولقد تم استحداث هذه الدبلومات بعد دراسة حاجة المجتمع والسوق المحلي واإلقليمي

 .  وأسهمت هذه البرامج في توفير فرص تأهيل لكثير من الطلبة وخاصة الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح في الثانوية العامة

 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 9 12 5 15 

 عدد برامج الدبلوم التي سيتم تنفيذها في مركز الملكة رانيا

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 16 5 صفر صفر صفر صفر
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