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  ا�نشطة

  
  منها: اXنشطة، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا قامت

        الرقمالرقمالرقمالرقم
  المتسلسلالمتسلسلالمتسلسلالمتسلسل

  النشاطالنشاطالنشاطالنشاط

مشاركة عميد البحث العلمي والدراسات العليا بتخريج الفوج التاسع من طلبة كلية   1
 التكنولوجياعُمان ل�دارة و

مشاركة عميد البحث العلمي والدراسات العليافي فعاليات مؤتمر "العمل ا*نساني:   2
آفاقه وتحدياته" الذي عقد مؤخرا في جامعة اXمير نايف اXمنية في الرياض، بالتعاون 

صاحب السمو الملكي  برعاية مع منظمة اXمم المتحدة لتنسيق الشؤون االنساني
 بندر بن عبد العزيز امير منطقة الرياضاالمير فيصل بن 

" الالجئون واXمن والتنمية المستدامة في الشرق اXوسط: الحاجة المشاركة في مؤتمر   3
-15 الفترة في عمان والذي نظمته الجامعة في"  والجنوب –إلى حوار الشمال 

16/3/2016  
مناقشة السياسة لجامعة عقد جلسة استثنائية لمجلس الدراسات العليا بحضور رئيس ال  4

العامة للجامعة وسبل تطويرها وعلى وجه الخصوص بما يتعلق بالدراسات العليا 
 والبحث العلمي

لقاء نائب الرئيس للشؤون االكاديمية مع اعضاء مجلس الدراسات العليا لمناقشة   5
  5/1/2016 بتاريخ العليا الدراسات محور –الخطة االستراتيجية للجامعة 

اء مع طلبة الدراسات العليا لمناقشة بعض القضايا الهامة منها القبوالت والتحويل اللق  6
  2/11/2015واالنتقال وا*شراف وذلك بتاريخ 

نائب الرئيس للشؤون االكاديمية لمناقشة واقع  مع عميد البحث العلمي مشاركة  7
الدراسات العمادة وخططها المستقبلية وخاصة المحاور المتعلقة بالبحث العلمي و

  العليا والنشر العلمي
 The Artمحاضرة بعنوان " يقدمرئيس جامعة العلوم التطبيقية في مملكة البحرين   8

and Science of Doing Research في رحاب جامعة اليرموك وبحث اوجه التعاون  "
  في مجاالت التعليم والتدريب والبحث العلمي

يبية Xعضاء هيئة التدريس الجدد للعام مشاركة عميد البحث العلمي بورشة تدر  9
، بعنوان "إجراءات الترقية وتعليمات النشر الجديدة " حاضر فيها 2015/2016الدراسي 

  نائب الرئيس للشؤون اXكاديمية
المشاركة في فعاليات مؤتمر "االتجاهات المعاصرة في إدارة وتمويل المشروعات   10

االقتصاد والعلوم ا*دارية في الجامعة  الصغيرة والمتوسطة"، الذي نظمته كلية
  بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية ا*دارية

المشاركة في أعمال المؤتمر الوطني "النهضة العربية مسيرة دائمة" الذي نظمته   11
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        الرقمالرقمالرقمالرقم
  المتسلسلالمتسلسلالمتسلسلالمتسلسل

  النشاطالنشاطالنشاطالنشاط

جامعة اليرموك بالتعاون مع المنتدى الثقافي في اربد احتفاءً بالذكرى المئوية اXولى 
  العربية الكبرىالنطالق الثورة 

شارك عميد البحث العلمي بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك   12
بحملة طبية بعنوان " غذاءك دواءك" بالتعاون مع كلية الطب في الجامعة، بهدف توعية 

  الطلبة باXمراض الناتجة عن التسمم الغذائي، استمرت يوما واحدا
ي الجلسة الحوارية بعنوان"التعديالت الدستورية اXخيرة شارك عميد البحث العلمي ف  13

ودورها في ا*صالح السياسي"، وذلك ضمن احتفاالت الجامعة بالذكرى المئوية للثورة 
  العربية الكبرى

  شارك عميد البحث العلمي في حفل العشاء الشعبي للجاليات العربية واXجنبية  14
  ة من قبل عمادة البحث العلميتم إقامة معرض لبيع الكتب المنشور  15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


