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 المعظم حفظه الله ورعزه ابن الحسينعبد الله الثزجني الملك  الااللةحضرة صزحب 
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قوال حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد الله أ  من 

 حفظه الله ورعاه الثاني ابن الحسين المعظم

ومطلوب من الجامعات ال ردنية كلها أ ن تركز على نوعية ... "

ومس توى التعليم العالي، وأ ن ال يقتصر عملها على الجانب 

نما عليها مسؤولية تشكيل الكال   وعي اديمي والتعليمي، وا 

الثقافي والديموقراطي، وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة على مبدأ  

اة في الحقوق والواجبات، وتشجيعكم أ نتم المواطنة والمساو 

الطالب على المزيد من اال بداع والتميز والعمل التطوعي 

واحترام الرأ ي  والقيم الديموقراطيةوتكريس ثقافة الحوار 

آخر"  ال
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مير الحسين بن عبد الله الثزجني ولي العهد المعظم السمو الملكي األحضرة صزحب 
 حفظه الله ورعزه
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مير الحسين بن و الملكي ال  ل حضرة صاحب السمقواأ  من 

 عبد الله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله ورعاه

ثيراً ما يُوَصف أ بناء وبنات جيلي بأ نهم حالمون، ولكننا ك  "...

نعلم جميعًا أ ن كل عمل عظيم يبدأ  كحلم. وكثيراً ما يتم 

ووصفها بأ نها تنشد المثالية، ولكن  التقليل من أ همية جهودان

لية ليس ضراًب من السذاجة، بل هو الجرأ ة السعي للمثا

واقعنا نحو والشجاعة بعينها؛ فهو يشحذ هممنا حتى نسمو ب

 مثلنا العليا".
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 رسالتنا

 

 

 

ير بيئة جامعية تعزز منظومة الريادة واالبتكار، توف
التطبيقي، وتأهل وتدعم قدرات التعليم، والبحث العلمي 

 على المنافسة في سوق العمل محليا  خريجين قادرين 
 وإقليميا  وعالميا ، لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

   

 رؤيتنا

 

نحو جامعة منافسة، تتميز بالريادة في مجاالت التعليم 
 ةاألكاديمي والعسكري والبحث العلمي والتنمية المستدام

 للمجتمع.

 .للمجتمع
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 المحتويز 

 الصفحة الموضوع

 8 المقدمة
 01 العالمية

 01 االعتماد وضمان الجودة
 10 التدريس

 01 البحث العلمي
 011 والمالية الموارد البشرية

 001 داريةاإلدارة واإلجراءات اإل
 031 البنية التحتية

 010  خدمة المجتمع المحلي والنشاطات
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  مقدمة

سنة  في و ، 1891سنة الجناح العسكري اإلرادة الملكية السامية بتأسيس جامعة مؤتة صدرت       
بجناحيها فاكتملت الجامعة   للجامعة. إنشاء الجناح المدنيبر مجلس التعليم العالي اقر صدر  1891

؛ السيف قلمالسيف والفتميزت عن شقيقاتها من الجامعات األردنية بأنها جامعة  ، العسكري والمدني
    .في حده الحد بين الجد واللعب، والقلم في مداده الحد بين العلم والجهل

( 7منها ) ( كلية،11) جامعةتضم الو ، ( دونم0444)ي رئيستبلغ مساحة الجامعة في موقعها ال     
لمي، عمادتين عمادة البحث العل إضافةكلية الدراسات العليا، و ( كليات إنسانية، 7)كليات علمية، و

مجا على مستوى  ( برنا11، منها )يةمج أكاديما( بر 111) وتطرح الجامعةشؤون الطلبة،  وعمادة
( 8برنامجا على مستوى الماجستير، و)( 07و)برنامج على مستوى الدبلوم العالي، البكالوريوس، 

  برامج على مستوى الدكتوراة. 

     ، منهم )( طالبا   19153   ( )9418/9494) ي لطلبة الجامعة للعام الدراسيجمالبلغ العدد اإل     
   )في برامج الدراسات العليا بنسبة ( طالبا    3832  في برامج البكالوريوس، و) ( طالبا  15326

( طالبا     0202  ، وبلغ عدد الطلبة غير األردنيين في الجامعة )( من إجمالي طلبة الجامعة  02%
ن إجمالي طلبة تقريبا م (  ( %10.5   )عربية وإسالمية وأجنبية بنسبة  ( دولة  02  موزعين على )

 الجامعة.

عدد بلغ و ( عضو هيئة تدريس،     651   الجامعة ) بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في     
، ويبلغ عدد (  108  )  2020/ 9418لغاية  9411/9417من يفاد والمرشحين لإلالمبتعثين 

 .( موظفا إداريا 0661  الموظفين العاملين في الجامعة )

لترتقي بمدخالتها وعملياتها  نحو التحسين المستمر واثقةبخطوات  ليومجامعة اتسير ال     
التي تناولتها الورقة (  حفظه الله) ، تستمد  رؤيتها من  رؤية جاللة الملك المفدى ومخرجاتها

ا  التي أشار فيه"  بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة األمةالنقاشية السابعة " 
عاملة الماهرة، والطاقات جامعاتنا مصانع للعقول المفكرة، واأليدي الى ن نر د أننا نريأ"  جاللته إلى

 ".المنتجة

جامعة منافسة، تتميز بالريادة في مجاالت تسعى الجامعة وفقا لرؤيتها ورسالتها إلى أن تكون      
ر بيئة جامعية توفيمن خالل  مة للمجتمع.التعليم األكاديمي والعسكري والبحث العلمي والتنمية المستدا

 مقدمة
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التطبيقي، وتأهل خريجين تعزز منظومة الريادة واالبتكار، وتدعم قدرات التعليم، والبحث العلمي 
 قادرين على المنافسة في سوق العمل محليا  وإقليميا  وعالميا ، لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

االعتماد ة، و لعالميا :ة تناولتئيسر ، وجاء في محاور لجامعةات انجاز ليظهر إلتقرير يأتي هذا ا     
جراءات دارة واإلاإلو  والمالية، لموارد البشرية، والمشاريع، واالبحث العلمي، و التدريسو  ،وضمان الجودة

 .  خدمة المجتمع المحلي والنشاطات، و البنية التحتية، و داريةاإل
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 العالمية  :أوال       

، (.Bench Markingالخطة المعيارية المقارنات المرجعية،)  :يتضمن هذا المحور      
( QS(، وتصنيف ) Qs Starsتصنيف الجامعة العالمي )، و وزيادة نسبة الطلبة غير األردنيين

 ، و(Ranking Web or Webometricsي والتوظيف، وتصنيف )بالعر 
 (  Bench Marking)) المقارنات المرجعية (  معيارية ال ةطخال .0

تكون مهمتها وضع مؤشرات وأسس المقارنات ة لمقارنات المرجعيللجنة  ت الجامعةلشك     
عالمية تعد  وتنفيذ محاور الممارسات الفضلى بالمقارنة مع جامعات ،المرجعية وآلياتها

 (.QSمعات حسب تصنيفات )أفضل الجان ومن ضم ،نموذجا  متميزا  في التعليم العالي
 وقد جاءت آلية عمل اللجنة على النحو اآلتي:

إعداد منهجية متكاملة لعمل المقارنات المرجعية وتحديد طريقة عمل الجامعات في نقل  -1
 وتطبيق الممارسات المتميزة.

ة وجامعة بيقارنة المرجعية بالمقارنة مع جامعة أمريكية وجامعة أورو إعداد مصفوفة الم -9
رة، وجميع هذه الجامعات من ضمن كندية والجامعة األمريكية في بيروت وجامعة القاه

 ( جامعة في العالم.144أفضل )

وتم اقتراح هذه الجامعات وفق التقارب معها في أعداد الطلبة، وأعداد أعضاء هيئة      
لبة ألعضاء هيئة لط، وعدد الطلبة األجانب، وعدد المدرسين األجانب، ونسبة االتدريس

 قي الطلبة.التدريس، ونسبة طلبة الدراسات العليا لبا

التي يمكن نقل الممارسات المتميزة فيها إلى جامعة مؤتة، وتم تحديد المحاور المقترحة  -1
زارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديد هذه المحاور وفقا لمحاور الخطة اإلستراتيجية لو 

 ات التعليم العالي األردنيةسسوخطة هيئة اعتماد مؤ 

 :تيعات من مختلف الدول على النحو اآلتم اختيار جام
1- University of Reading /England 
2- University of Bradford/England 
3- Dalhousie University/Canada 
4- University of Wyoming/USA 

 العالمية
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5- Cairo University/Egypt 
6- American University Of Beirut/ Lebanon 

، ى للجامعات االجنبيةولة األوففوقد تم تشكيل مصفوفتين الجراء المقارنات: المص     
  انية للجامعات االقليمية العربيةوالث

المقارنة  تحديد المحاور المستهدفة في داء جامعة مؤته مع هذه الجامعات تم  أولمقارنة 
دي للمقارنة وفقا له على شادناه، وقامت اللجنة بتصميم نموذج استر أعية كما هو مبين المرج

تراتيجي ونموذج محور ريادة لى سبيل المثال نموذج محور التخطيط االسالنحو المرفق ع
 عمال.األ

 ية المقترح أن تحتويها مصفوفة المقارنة المرجعية لجامعة مؤتهرئيسمؤشرات األداء ال

 مستوى البيانات يةرئيسؤشرات األداء الم المعايير

الرؤية، والرسالة، والغايات  1.1 جيتيالتخطيط االسترا -0
 والقيم.

 برنامج، كلية ، جامعة

 برنامج، كلية ، جامعة الخطة اإلستراتيجية للجامعة. 1.9

الخطة التنفيذية للتخطيط  1.1
 االستراتيجي

 برنامج، كلية ، جامعة

 جامعة اتالتشريع 9.1 الحوكمة -2

 جامعة القيادة واالدارة 9.9

 جامعة ؤسسيةلمالنزاهة ا 9.1

 برنامج، كلية ، جامعة سياسات التعليم والتعلم 1.1 البرامج األكاديمية -3

 برنامج الخطط الدراسية  1.9

 برنامج تقويم المخرجات التعليمية 1.1

 ة ، جامعةبرنامج، كلي البحث العلمي 0.1 البحث العلمي واإلبداعات  -1

 ، كلية ، جامعةامجنر ب بداع واالبتكاراإل 0.9
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 عمالريادة األ 0.1

المصادر المالية،  -1
 والمادية، والبشرية

 جامعة المصادر المالية 1.1

 برنامج، كلية ، جامعة المصادر المادية 1.9

 برنامج، كلية ، جامعة المصادر البشرية 1.1

 برنامج، كلية ، جامعة رشاد الطالبيالتوجيه واإل 1.1 الخدمات الطالبية -6

 برنامج، كلية ، جامعة ةندالخدمات المسا 1.9

 برنامج، كلية ، جامعة التواصل مع الخريجين 1.1

تنمية المجتمع والعالقات  -0
 الخارجية

 برنامج، كلية ، جامعة خدمة المجتمع 7.1

 برنامج، كلية ، جامعة العالقات الخارجية 7.9 

جودة إدارة ضمان ال -8
 وتحسينها

 ية ، جامعةكلبرنامج،  االلتزام المؤسسي بتحسين الجودة

 برنامج، كلية ، جامعة نطاق عمل الجودة

تعزيز منظومة ريادة  -1
 عمالاأل

 جامعة عمالاستحداث مركز ريادة األ 8.1

 

 مثال على محور: التخطيط االستراتيجي

 2المؤشر رقم 

 ياسالجهة المسؤولة عن الق تعريف المؤشر 

التخطيط االستراتيجي  المؤشر
 والحوكمة.

درات، تيجيات والمبارادائرة االست
 مكتب ضبط الجودة

نجاز كامل متطلبات إ الهدف الذي يحققه هذه المؤشر
جي  التخطيط االستراتي

جميع عمادات الكليات  -
والوحدات االدارية ) في 

 التنفيذ(.
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وايجاد الية دقيقة لتقييم 
 في االستراتيجية.  نجازاإل

تعزيز منظومة الحاكمية 
بعادها: االستقاللية، بأ
الشفافية، والمساءلة، و 

والعدالة والنزاهة، تكافؤ 
 كفاءة والفعالية. الالفرص، 

دائرة االستراتيجيات  -
والمبادرات، مكتب ضبط 

 الجودة ) في التقييم(. 

 معلومات المؤشر

 ستراتيجي:متطلبات التخطيط اال44ستكمال كامل وثائق ا المعادلة

رية ) اداإل خطة استراتيجية للجامعة وللكليات والوحدات -
 عربي وانجليزي(.

جرائية للجامعة وللكليات والوحدات االدارية ) خطة إ -
 عربي وانجليزي(.

 دارة مخاطر للجامعة.خطة إ -
 خطة مقارنة مرجعية للجامعة. -
 خطة استمرارية اعمال للجامعة. -
 ماد االكاديمي.خطة ضبط جودة وتحقيق معايير االعت -

 مؤشر عمليات ومخرجات نوع المؤشر

 الزيادة ب للمؤشرالمرغو  اهاالتج

 9494-9411خالل فترة الخطة االستراتيجية للجامعة  مدة القياس

 دارية.إدارة الجامعة، عمادات الكليات، إدارات الوحدات اإل مصدر المعلومات
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 بية واالنجليزيةللخطة االستراتيجية باللغتين العر  قيمة المؤشر

  9419 9417 التاريخ

  يوجد ال يوجد يةالقيمة المؤشر الح

   يوجد قيمة المؤشر للجامعة المقارن بها

 الجهات المسؤولة عن تحسين المؤشر

 دائرة االستراتيجيات والمبادرات / مركز ضبط الجودة الجهة التي تقيس المؤشر

الستراتيجيات والمبادرات / مركز ضبط دائرة ا الجهة المسؤولة عن تحسين المؤشر
 ات، ادارات الوحدات االدارية.ليالجودة،عمادات الك

 مثال على محور:  ريادة األعمال

 المؤشر رقم 

 الجهة المسؤولة عن القياس تعريف المؤشر 

 ريادة األعمال المؤشر

 

تعزيز منظومة ريادة  -
 عمال.األ

 عدد حاضنات االعمال.  -
دية عدد المشاريع الريا -

 التي تم تبنيها.
حجم تمويل المشاريع  -

ريع شاالريادية والم
 الصغيرة.

حجم فرص العمل  -

مركز ريادة األعمال/كلية األعمال، 
عمال في كلية الهندسة حاضنات األ

 وعمادة البحث العلمي.
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 المستحدثة.
حجم الدخول المتوفرة من  -

 المشاريع الريادية.
ظومة ريادة تعزيز من - الهدف الذي يحققه هذه المؤشر

 عمال ونشر ثقافتها.أ 
وجود حاضنات اعمال  -

عمالها ويكون لها أ  شرتبا
قيمة مضافة من حيث 
تأمين التمويل المناسب 
وخلق فرص عمل جديدة 

 وزيادة دخول الرياديين. 
 

مركز ريادة األعمال/كلية األعمال، 
عمال في كلية الهندسة حاضنات األ

وعمادة البحث العلمي، االشخاص 
 يين.الرياد

 معلومات المؤشر

 عدد حاضنات االعمال.  - المعادلة
 المشاريع الريادية التي تم تبنيها.د عد -
 حجم تمويل المشاريع الريادية والمشاريع الصغيرة. -
 حجم فرص العمل المستحدثة. -
 حجم الدخول المتوفرة من المشاريع الريادية. -

 مؤشر مخرجات نوع المؤشر

 ادةالزي االتجاه المرغوب للمؤشر

 سنوي  مدة القياس
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 ردنيينأل زيادة نسبة الطلبة غير ا .2

وجود طلبة أجانب في الجامعة، لغايات التصنيفات العالمية وانخراط طلبتها مع  ألهمية     
 تسويقيةال (، وللخطة 9494-9411االستراتيجية المطورة للجامعة )  خطةهؤالء الطلبة، واستجابة لل

والبحث العلمي، قامت  ليعرب وأجانب للجامعات األردنية التي أعدتها وزارة التعليم العاة طلب الستقطاب
بوضع خطة تنفيذية لتسويق برامجها األكاديمية لدى الكثير من الدول العربية، واإلسالمية،  الجامعة

 ب.واألجنبية، وقد أسهمت الخطة التنفيذية لتسويق الجامعة في زيادة استقطاب الطلبة األجان

 9418/9494 ين في الجامعة للعام ردنيعدد الطلبة غير األ بلغ  
سالمية إعربية و ( دولة    02( طالبا ، موزعين على)   0202    )
ويبين  جمالي طلبة الجامعة،إ( من  %10.5    جنبية، بنسبة )أو 

ين ردنيور أعداد الطلبة غير األتط التاليالجدول 
 9419/9418و  9417/9419، 9411/9417عوامألل

  .9418/9494و

 /2108و  2100/2108و 2106/2100عوام ر أعداد الطلبة غير األردنيين لأل: تطو 0جدول 

 2101/2121و   2101  
  عدد الطلبة عامال ر.م

1 6102/6102 1140 

2 6102/6102 1233 

3 6102/6102 1886 

4 6102/6161 2018 

 
 

 
 

 
 
 

بلغ عدد الطلبة غير 
 2101/2121األردنيين 

 نم، (    ) ( طالبا بنسبة)
 .إجمالي طلبة الجامعة

0

500

1000

1500

2000

2500

أعداد الطلبة

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020
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و  9417/9419و  9411/9417عوام أليبين تطور أعداد الطلبة غير األردنيين لالشكل: 
 9418/9494و  9418 /9419

 
 تصنيف الجامعة العالمي .3

التنفيذيمممة (  وخططهممما 9494-9411للجامعمممة )المطمممورة سمممتراتيجية االتضممممنت الخطمممة      
علممممى اعتمممممادات خارجيممممة لممممدخول فممممي التصممممنيفات العالميممممة، والحصممممول ا الجامعممممةوإجممممراءات 

 :نجازات منهامجموعة من اإلحققت الجامعة  اروفي هذا اإلط .البرامج التي تطرحها لبعض 
     ( QS Stars) تصنيف    .أ

علممى (  خممالل العمماميين الماضمميين QS STARSحققممت جامعممة مؤتممة أعلممى تصممنيف فممي )     
الثالثممة فمممي خمممس نجمموم فمممي ثالثممة معمممايير وأربممع نجمموم فمممي معيممارين، وحلمممت الجامعممة فممي المرتبمممة 

الجامعمممات العالميممممة االختياريمممة للتصممممنيف العمممالمي ممممن بممممين و  مجممممل معمممايير التصممممنيف األساسمممية
 المشاركة.

 
 
 

  :QS Arab University Rankings  .ب
 QS Arab University Rankingsألول مرة في تاريخ الجامعة تم التقدم لتصنيف      

     ، وقد حصلت جامعة مؤتة على نتيجة جيدة ضمن أفضل 9419في بداية شهر شباط 
 9418صنيف ، وفي تللجامعات العربية QSجامعة عربية في تصنيف  (111-194)
في  اويالحظ أن هناك تقدم ،جامعة (144 -81) لى أفضلإقدمت الجامعة ت 9494/

مرتبة مقارنة مع السنة  (94)حيث تقدمت الجامعة  عن السنة الماضيةتصنيف الجامعة 
 ردنية.ألالجامعات اى مستو ا الثامن على ترتيبهالماضية وأصبح 
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 THE)  تصنيف )ج. 

يخ ألول مرة  في تار  (THE( لتصنيف ) 9419/9418تقدمت الجامعة خالل العام  )     

 Impactفي   144-041على   الترتيب  9418/9494ت الجامعة في العام حصلو  ،جامعةال

Ranking    في   144-041وImpact Rankings: Good health and well-being  

  Impact Rankings:Quality education   في 311-210و 
 ,Peaceمميزا  على المستوى العالمي في هذذا التصذنيف ضذمن فئذة  وقد حققت مركزا          

justice and strong institutions   عالميذا  وفذي المركذز األول  81حيث احتلت المرتبة
. واحتلذت Education Qualityفذي معيذار  311-210أردنيا ، وكذلك حققذت نتذائج متميذزة 
 Sustainableعالميا ضمن الفئات التالية:  211-010المرتبة األولى أردنيا  وضمن الفئة  

cities and communities ،Industry ،Innovation and Infrastructure. 
 

 SCImago Institutions Rankingsتصنيف د. 

والذي يمثل التقدم في  ،SCImago Institutions Rankingsتصنيف 

تقدمت البحث العلمي التطبيقي والمؤثر عالميا حيث واالقتباسات و تحسن النشر العلمي 

      .2119/2121مرتبتين خالل مؤتة  جامعة
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  (Ranking Web or Webometricsتصنيف  )  .ه
لمممى مسمممتوى ضممممن همممذا التصمممنيف ع الترتيبببل الثبببام حصممملت  الجامعمممة علمممى       

ٍل، وتسمعى الجامعمة ضممن خططهما ( مؤسسة تعليم عما11من قائمة ضمت )األردن، ض
قمممع اإللكترونمممي للجامعمممة  وير المعمممايير المتعلقمممة بهمممذا التصمممنيف فمممي المو المسمممتقبلية لتطممم

 لتحقيق ترتيب أفضل في السنوات القادمة.
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 العتماد وضمان الجودةاثانيا: 
خطة ضمان الجودة، والتقييم الذاتي على مستوى الجامعة وعلى  :لمحورمن هذا ايتض     

مستوى الكليات، والبرامج التي تطرحها الجامعة، والبرامج التي حصلت على شهادة ضمان 
قليميا  إمحليا و عمل تطوير برامج بتخصصات يحتاجها سوق ال استحداث أوالجودة المحلية، و 

: طالب تنفيذية لتحسين نسبة )الخطة الو ، و تجميدهاأم اعتمادها البرامج التي ت، و ودوليا  
 .َتحّسن نتائج امتحان الكفاءة الجامعية، و مدرس( وحسب المعايير الوطنية والعالمية

 :جودةالخطة ضمان  .0
غاياتها ( غاية من 9494 -9411راتيجية المطورة للجامعة )أفردت الخطة االست     

تطوير إجراءات ضمان الجودة في  الغاية السابعة:لجودة )وضمان ا لالعتماد األكاديمي
ت الخطط (، ووضعالجامعة، بهدف التحسين المستمر لمدخالتها، وعملياتها، ومخرجاتها

 التنفيذية الالزمة لذلك.
مركز التطوير تنفيذية لضمان الجودة، وضعت من قبل  يتوفر في الجامعة خطة     

ية الالزمة المركز ورسالته وغاياته والخطط التنفيذ ؤيةتضمنت ر اديمي وضمان الجودة  األك
 : وني للمركز على الرابط لكتر لتحقيق هذه الغايات، وهذه الخطة متوفرة على الموقع اإل

(http://online.fliphtml5.com/rgff/zpkn/#p=1   ). 
 وفة االرتباط بين غايات خطة الجودة وأهدافها.ن مصف( يبي9والجدول )

 :  مصفوفة االرتباط بين غايات خطة الجودة وأهدافها2جدول 
 األهداف االستراتيجية الغاية ر.م

تطبيق أفضل الممارسات في مجال  0
 الستراتيجي.التخطيط ا

 .وتفعيله راتيجي في الجامعةدور التخطيط االست تحسين
 .وتطويرها ية للجامعةستراتيجالخطة االتقييم 

متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية وتحديد االنحرافات في 
 مساراتها.

التحسين المستمر للبرامج األكاديمية في  2
الجامعة بما يتفق مع المعايير الوطنية 

 المية.والع

 األكاديمية في الجامعة. تطوير سياسات استحداث البرامج
الخطط الدراسية للبرامج األكاديمية ر تطوير سياسات تطوي

 في الجامعة.
 جراءات تقييم البرامج األكاديمية.تطوير إ

تطوير إجراءات ضمان الجودة في  3
الجامعة بهدف التحسين المستمر 

 ة بالجودة.وضع سياسات للعمليات المتعلق
للتحقق من عمليات  إعداد األدوات التقيمية الالزمة

 االعتمزد و ضمزن الاودة

http://online.fliphtml5.com/rgff/zpkn/#p=1
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 األهداف االستراتيجية الغاية ر.م
 .الجامعة ومخرجاتها رجاتها.لمدخالتها، وعملياتها، ومخ

تحقيق معايير االعتماد العام والخاص في  1
 الجامعة وبرامجها األكاديمية.

 اعتماد جميع البرامج األكاديمية في الجامعة.
جيل االعتماد لبعض حل المشكالت المتعلقة بتأ

 التخصصات.
لجودة الوطنية ايير ضمان اق معتحقي 1

الصادرة عن هيئة ا للكليات وبرامجه
اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان 

 جودتها.  

 تفعيل مكاتب الجودة في الكليات.
العمل مع الكليات لتحقيق معايير ضمان الجودة والتقدم 

ستوى البرامج للحصول على شهادة الجودة على م
 األكاديمية.

ألكاديمي ألعضاء هيئة ألداء اتطوير ا 6
 ت األكاديمية.التدريس والقيادا

 
 

مسح االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس 
 والقيادات األكاديمية.

عقد الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والقيادات 
 األكاديمية.

هيئة التدريس والقيادات تطوير أدوات تقييم أعضاء 
 األكاديمية

 
 التقييم الذاتي  .2

 جامعة على مستوى الالتقييم الذاتي  .أ
 ت التحسين المستمر، قامتثره في عمليا، وأيمانا من الجامعة بضرورة التقييم الذاتيإ       

/ 6012 ) في تحديثه  يتم ( و6102/6102) دراسة التقييم الذاتي للجامعة  بإجراء الجامعة

 كي، إذ تم  لمنهجية العمل التشار قا ووف ،(6101/6161و ) (6102/6101)( و6102
للشؤون  رئيسالجامعة، وعضوية نائب ال رئيسبرئاسة  إلعداد دراسة التقييمتوجيهية  شكيل لجنةت

للشؤون اإلدارية وخدمة المجتمع،  رئيساألكاديمية والبحث العلمي والمراكز العلمية، ونائب ال
لغايات إعداد  ودة، وتم تشكيل فريقينلجا مدير مركز التطوير األكاديمي وضمانوعميد كلية، و 

التخطيط )ول فريق التقييم الذاتي لمحاورين المتعلقة به، األ، وجمع األدلة والبراهالتقرير
خدمة المجتمع والعالقات و صادر المالية والمادية والبشرية، االستراتيجي، والحوكمة، والجودة، والم

 دفاة، والبحث العلمي واإليالبرامج األكاديمياور )ني فريق التقييم الذاتي لمح(، والثاالخارجية
 (.واإلبداعات، والخدمات الطالبية
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ى الخطة االستراتيجية  عليانات واألدلة المتعلقة بالتقرير واستند العمل في جمع الب        
ق المتوفرة في نجازات الجامعة، والوثائ( النسخة المطورة، وتقرير إ9494 – 9411للجامعة )

 لمسح الشاملة.لى عمليات اة،  إضافة إالجامع

والحوكمة، والبرامج األكاديمية، االستراتيجي،  ير المحاور اآلتية: التخطيطول التقر تنا     
الطالبية،  والبشرية، والخدمات والمادية المالية بداعات، والمصادرواإل يفادواإل العلمي والبحث
من أولويات التحسين  الجودة. وخرج بمجموعة نضما ، وإدارةالدولية والعالقات المجتمع وخدمة

بقة، وبمجموعة من االستنتاجات تالها أولويات التحسين. وبدأت ل محور من المحاور السالك
 الجامعة بإعداد الخطط الالزمة للتحسين في المحاور التي ظهر فيها ضعف.

عة، وللحاكمية، ونتج عن هذه الدراسة وضع سياسات للتخطيط االستراتيجي في الجام      
ة بالمحاور السابقة وتم ماذج المتعلقسياسات واالجراءات والنج األكاديمية، تتضمن الوللبرام

ان الجودة المستوى قرارها من مجلس العمداء، وحصول كلية علوم الرياضة على شهادة ضمإ
ى لالمستوى الفضي، والدخول إ على شهادة ضمان الجودة الذهبي، وحصول كلية الحقوق 

العلمي، وتطوير طرق تقييم ، وتطوير البحث نظمة والتعليماتوير األنيفات العالمية، وتطلتصا
األداء للعاملين وللمجالس وللبرامج األكاديمية، وتطوير األنظمة والتعليمات وخاصة ما يتعلق 

ية، جراءات اإلدار التي تقدمها الجامعة، وحوسبة اإل منها بالبحث العلمي، وتطوير الخدمات
 .راكز العلميةوائر والمة بعض الدعادة هيكل، وإ لمختبرات العلميةطوير اوت

  التقييم الذاتي على مستوى الكليات: .ب
للوقوف يتم تحديثه سنويا وت( 9419/9418تقارير التقييم الذاتي )كليات الجامعة نجزت أ      

القائم، وتحديد  وضععلى نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات، وصوال  إلى تقييم ال
 جرائية الالزمة للتحسين.لخطط اإلاضع وو  أولويات التحسين لديها،

دة الوطنية ونتج عن هذه الدراسات حصول كلية علوم الرياضة على شهادة ضمان الجو      
المستوى الفضي،  كلية الحقوق على شهادة ضمان الجودة الوطنية المستوى الذهبي، وحصول

 .يةل على شهادة ضمان الجودة الوطنلزراعة للحصو كلية علوم ا وتقدم

 

 

سفرت عنها دراسات التقييم الذاتي حصول كلية علوم الرياضة على أمن أهم النتائج التي 
على هذه  وى الذهبي كأول جامعة رسمية تتقدم وتحصلتشهادة ضمان الجودة المس

 تتقدم، و المستوى الفضي على شهادة ضمان الجودةكلية الحقوق  وحصلتالشهادة، 
 للحصول على الشهادة  م الزراعةكلية علو 
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 البرامج التي تطرحها الجامعة: .1
( كليات إنسانية، إضافة لكلية 7( كليات علمية، و )7( كلية، منها )11الجامعة ) تضم      

( برنامجا على مستوى 11منها ) ،( برنامج أكاديمية111الدراسات العليا، وتطرح الجامعة )
مجا على مستوى الماجستير، نابر  (07و)على مستوى الدبلوم العالي،  وبرنامج، البكالوريوس

 ( برامج على مستوى الدكتوراة.  8و)

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 برامج البكالوريس: .أ
( تخصصا 91( تخصصا علميا، و )14( برنامجا، منها )11تضم برامج البكالوريوس )     

 ب الكلية.مج البكالوريوس حس(  يبين توزيع برا1إنسانيا. والجدول )

 البكالوريس حسب الكلية مج برا؛ توزيع  3جدول
 التخصص القسم الكلية

 اللغة العربية  اللغة العربية  داباآل
 نجليزية اللغة اإل  نجليزية اللغة اإل 

  الترجمة
 وروبيةاللغات األ  وروبيةاللغات األ 

 
 

 الفيزياء  الفيزياء
 مياء كيال الكيمياء

 كاديميةاألالبرامج 

 ( برامج 113)

 كالوريوسب

 ( برنامجا16)

 

 ماجستير

 ( برنامجا10)

 

  ةدكتورا

 ( برامج  1)

 

 دبلوم عال

 برنامج
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 التخصص القسم الكلية
 الكيمياء الصناعية الكيمياء العلوم

 العلوم الحياتية  لحياتية م اعلو ال
 العلوم الطبية والمخبرية  العلوم الطبية والمخبرية 

 الرياضيات  الرياضيات 
 
 
 
 
 
 

 الهندسة 

 هندسة مدنية  الهندسة المدنية 
 هندسة مدنية /مياة وبيئة

 
 الهندسة الكهربائية 

 

 تائية/اتصاالهندسة كهرب
قوى  هندسة كهربائية/

 وتحكم
 لكترونياتإ ربائية/كه دسةهن

 هندسة الحاسوب هندسة الحاسوب 

أمن  -هندسة الحاسوب 
 الشبكات

 الهندسة الميكانيكية 
 
 
 

 هندسة ميكانيكية

قوى حرارية  هندسة ميكانيكية/
 وطاقة 

مواد  هندسة ميكانيكية/
 تصنيع 

 هندسة النظم الصناعية ناعيةهندسة النظم الص
 الهندسة الكيميائية ةائييميالهندسة الك 

سة العمارة وتكنولوجيا هند هندسة العمارة 
 البناء

 هصولأفقة و  الفقه الشريعة 
 صول الدين أ األصول

 الحقوق  الحقوق  الحقوق 
 
 

 العلوم التربوية 

 معلم الصف  معلم الصف 
 رشاد والصحة النفسية اإل  رشاد والصحة النفسية اإل 

 سعلم النف علم النفس
 التربية الخاصة  التربية الخاصة 
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 التخصص القسم الكلية
 طفال رياض األ طفال رياض األ

 نتاج نباتي إ نتاج نباتي إ العلوم الزراعية 
 نتاج حيواني إ نتاج حيواني إ

 التغذية والصناعات الغذائية التغذية والصناعات الغذائية
  ةالوقاية والمكافحة المتكامل  ةفحة المتكاملالوقاية والمكا

 تربية رياضية  تربية رياضية  العلوم الرياضية 
 التدريب الرياضي

 تأهيل الرياضي  تأهيل الرياضي  
 التمريض التمريض التمريض 

 الطب والجراحة  الطب والجراحة  الطب والجراحة 
 ماع علم االجت علم االجتماع  العلوم االجتماعية 

 الجغرافيا الجغرافيا
 ثار والسياحة اآل  ثار والسياحةاآل

 التاريخ  التاريخ 
 العلوم السياسة  م السياسة العلو 

 عمال دارة األإ دارة األعمال إ األعمال
 المحاسبة المحاسبة
 التسويق التسويق

 دارية إ نظم معلومات نظم معلومات إدارية 
 عمالاقتصاديات المال واأل ألعمالاقتصاديات المال وا

 العلوم المالية والمصرفية  رفية الية والمصالعلوم الم
 الصيدلة  الصيدلة يدلةالص

وم التجميل ومستحضرات عل  
 التجميل 

 علم الحاسوب علم الحاسوب تكنولوجيا المعلومات
 نظم معلومات حاسوبية  نظم معلومات حاسوبية  
 هندسة البرمجيات   
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 برامج الدراسات العليا   .ب

برنامج  (07)( برنامج دبلوم عال، و1)( برنامجا، منها 17راسات العليا )تضم برامج الد     
الدبلوم ع برامج توز  تبين (7)و ( 1( و )1) ، والجداولبرامج دكتوراة  (8ماجستير، و )

 حسب الكلية. الماجستير والدكتوراة و 

 

 الكليةب لدبلوم حسع برامج ا: توز4جدول

 التخصص القسم الكلية
 وم عاللدب -دبلوم العام في التربيةال التدريسو ناهج مال يةلعلوم التربو ا

 

 ستير الكليةع برامج الماج: توز5جدول

 التخصص القسم الكلية
 اللغة العربية وآدابها اللغة العربية وآدابها اآلداب

 اللغة االنجليزية
 

 أدب انجليزي 
 بيقيةطاللغويات الت

 الفيزياء الفيزياء العلوم
 الكيمياء الكيمياء

 العلوم الحياتية  العلوم الحياتية 
 الرياضيات  الرياضيات 

 كهرباءال الهندسة 
 

 هندسة االتصاالت
 الشبكات الذكية في أنظمة القوى الكهربائية

 دارة الهندسيةاإل
 هندسة مدنية  المدنية

 اسوبية السحب الح أمن وخدمات الحاسوب
 ةهندسة ميكانيكي الميكانيك

 طاقة متجددة –هندسة ميكانيكية 
 الهندسة الكيميائية  الكيمياء 

 صولهوأ الفقه صولهوأ الفقه الشريعة
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 حصلت على شهادة ضمان الجودة محليا   ج التيالبرام .1
على شهادة ضمان في جامعة مؤتة  علوم الرياضة والحقوق  حصلت كليتا     

عليم العالي وضمان الجودة الوطنية الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات الت
تعمل الجامعة على هذه الشهادة و  تقدمت كلية علوم الزراعة للحصولجودتها، و 

يات للتقدم للحصول على هذه م على تأهيل مجموعة من الكلخالل هذا العا
 الشهادة، وفيما يأتي توضيح لذلك:

الصادرة عن  لمستوى الذهبيحصلت كلية علوم الرياضة على شهادة ضمان الجودة ا .أ
يئة رقم ر مجلس الهبموجب قرا عالي وضمان جودتهاهيئة اعتماد مؤسسات التعليم ال

تعتبر ، و ةوذلك بعد تحقيقها معايير ضمان الجود 94/1/9418( تاريخ 19/9418)
حصل ت، و تتقدم للحصول على هذه الشهادةجامعة مؤتة أول جامعة أردنية رسمية 

( على مستوى الجامعات 0( من )1.91جامعة تحصل على تقدير كلي )يها، وأول عل
 .ضمان الجودة األردنية التي حصلت على شهادة

اعتماد الوطنية الصادرة عن هيئة  ان الجودةشهادة ضم وق علىكلية الحق حصلت .ب
 .المستوى الفضي مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

 المستوى الذهبي كلية علوم الزراعة للحصول على شهادة ضمان الجودة حصلت .ج
ر مجلس بموجب قرا عالي وضمان جودتهاهيئة اعتماد مؤسسات التعليم الالصادرة عن 

 .ةوذلك بعد تحقيقها معايير ضمان الجود 14/8/9494( تاريخ 11/9494يئة رقم )اله
من  ضمان الجودةتأهيل كلية الطب للحصول على شهادة تعمل الجامعة حاليا  على  .د

 ،ضحةعالي وضمان جودتها، ضمن خطة عمل واهيئة اعتماد مؤسسات التعليم ال
 .ومجموعة من البرامج في الكليات

 
 قليميا  ودوليا  إو  محليا  تطوير برامج بتخصصات يحتاجها سوق العمل استحداث و  .1
سة، تتميز بالريادة في مجاالت التعليم من رؤية الجامعة "نحو جامعة مناف انطالقا     

من عى الجامعة وضالبحث العلمي والتنمية المستدامة للمجتمع"؛ تساألكاديمي والعسكري و 
( إلى التحسين المستمر لبرامجها األكاديمية 9494-9411)المطورة  خطتها االستراتيجية

في و قليمي والدولي، واإل استجابة للتطورات العالمية المتسارعة، وحاجات سوق العمل المحلي



31 

 

 

 

 

تعليم العالي على استحداث مجموعة من ة مجلس العلى موافقمعة هذا السياق حصلت الجا
 .9418/9494يعممت بها، وذلك للعام الجاالبرامج األكاديمية التي كانت قد تقد

 الجامعي العامبداية  الجامعة منذ قامت       
 9418/9494  يعمالجاالعام إلى ( 9417/9419)

، ا أكاديميا جديداامجنبر  عشر سبعة(  17)  تحداث باس
 ستةجستير، و برامج ما تسعةو ، مجا دكتوراه منها برنا

( البرامج 7برامج بكالوريوس. ويبين الجدول )
في الجامعة لهذه المدة والتخصصات التي تم استحداثها 

 الزمنية. 

 ولغاية تاريخه( 2100/2108الجامعي  ) من بداية العام : البرامج والتخصصات المستحدثة0جدول

 ة التدريسايبد الكلية التخصص البرنامج
 2ف 2100/2108 الحقوق  (وطني برنامج )القانون الخاص  دكتوراه

 2108/2101 العلوم التربوية ( برنامج مشترك)  المناهج وأساليب التدريس
 2108/2101 ةالهندس (برنامج مشترك) أمن وخدمات السحب الحاسوبية ماجستير 

 2108/2101 دسةالهن الشبكات الذكية في أنظمة القوة الكهربائية
 2108/2101 الهندسة هندسة كيميائية
 2108/2101 العلوم التربوية التربية الخاصة
  2108/2101 العلوم  التربوية  تكنولوجيا تعليم

 2101/2121 عمالاأل تكنولوجيا الحكومة االلكترونية 
 2101/2121 عمالاأل ق الرقميالتسوي 
 2101/2121 علوم الرياضة التأهيل الرياضي 
 2121/2120 االعمال التمويل واالستثمار 

 بكالوريوس

  

 2108/2101 اآلداب الترجمة 
 2108/2101 الهندسة أمن الشبكات –هندسة الحاسوب 

 2108/2101 علوم الرياضة تطبيقي-التدريب الرياضي  

 2101/2121 العلوم الكيمياء الصناعية 

م زالل العقزم  الازمعة خ

( بزستحداث 9191/ 9102)

( 0)مجنهز  مجابر ثالثة

 ( بكزلوريوس.  9مزاستير، )
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 2121/2120 الصيدلة تجميل ومستحضرات لتجميل علوم ال 

 2121/2120 الهندسة ناء الب وجياهندسة العمارة وتكنول 

 

وفق مسوغات  (9419/9418و ) (9417/9419للعام الجامعي ) رامجالبث استحدا أتيي 
 ية المحلية واإلقليمية والعالميةالبرامج األكاديم وعالمية، ووفقا لمعايير اعتماد ليميةمحلية وإق

 :يلي كمالك ذو ، واستجابة لالستراتيجية الوطنية للموارد البشرية، وجودتها

مع جامعة اليرموك، ويأتي برنامج وطني ، صفي القانون الخا برنامج الدكتوراه -
أول برنامج دكتوراه في القانون الخاص على مستوى هذا البرنامج باعتباره استحداث 

، ويتيح الفرصة قليميتنافسية على المستوى الوطني واإل ا يعطيه ميزةاألردن، مم  
صصة في دراستهم المتخباحثين الستكمال وقضاة و  امينن محلين في القانون مللعام

 القانون الخاص.

مع جامعة  برنامج مشترك، الفلسفة في المناهج وأساليب التدريس مج دكتوراهبرنا -
جاءت فلسفة استحداث هذا البرنامج من أهمية تأهيل كوادر وزارة الحسين بن طالل، 

إلى كونه من أوائل البرامج  افة ، إضالتربية والتعليم في مجال المناهج والتدريس
لى مستوى األردن بين جامعة مؤتة وجامعة الحسين بن طالل، ويؤهل هذا المشتركة ع

حوا خبراء في تربية والتعليم تأهيال علميا ليصبالبرنامج المعلمين والعاملين في قطاع ال
ني الوطتوى ومن المتوقع أن يلقى هذا التخصص إقباال على المس، المناهج والتدريس

 .قليميواإل

تخصصة ، يأتي هذا البرنامج  لتأهيل كوادر مربية الخاصةبرنامج الماجستير في الت -
لموهوبين على المستوى وافي مجال التربية الخاصة المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة 

قليمي، وتزويدهم بالمعارف الالزمة  للتعامل مع هذه الفئات، إضافة إلى الوطني واإل
وإجراء دراسات مسحية لخاصة، احثين في مجال الدراسات اان التربوي ببلميديد اتزو 

 وشبه تجريبية تتعلق بالتربية الخاصة. 

الكوادر تي استحداث هذا البرنامج لتأهيل ، يأبرنامج الماجستير في تكنولوجيا التعليم -
التي تزايد ، ملتعل  في التعليم واوجيا تكنولالستخدام لة في مجال التربية والتعليم الالعام
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في ارعة التطورات المتسفي ضوء  وعالميا   قليميا  وإمحليا الطلب على استخدامها 
 تصاالت. تكنولوجيا المعلومات واال

أول يعد هذا البرنامج ، أمن وخدمات السحب الحاسوبية برنامج الماجستير في -

 مؤتة وجامعة) جامعة  برنامج مشترك بين جامعتين على مستوى األردن
قليمي، وعلى درجة واإل ى المحلياألول من نوعه على المستو سط (، وهو ألو رق االش

وقد بدأ ، (..تعليم, صحة, . في جميع مجاالت الخدمة المجتمعية ) كبيرة من األهمية
ضرورة بمكان قليمي ومن النولوجيا على الصعيدين المحلي واإلاستخدام هذه التك
 يستلزم تهيئة ، مماسس علميةأعلى  هابيقتطو  هاياتستراتيجاو  هااالستعداد لمفاهيم

رورة تطبيق المفهوم في الجودة ض، و وتجهيزهم تهندسي الحاسوب واالتصاالم
   .لكترونية في العملية التعليمية والخدمات المجتمعيةاإل

وجود استجابة لهذا البرنامج ، يأتي لماجستير في الهندسة الكيميائيةرنامج اب -
قليم والعالم ي اإلوف برى في منطقة الجنوبنية الوطنية الكتعديوال الصناعات التحويلية

ن التطور السريع في التقنيات إل األساس الخام لمعظم الصناعات الكيميائية. التي تشك  
المستخدمة في هذه الصناعات يستلزم تأطير التخصص للمهندس الكيميائي الذي 

أن يتم عبر برنامج مكن ذا ييعتبر العنصر الهام في تطوير هذه الصناعات, وه
رفد المراكز البحثية المختلفة بالباحثين المختصين على مستوى ومن خالل  الماجستير
 .الماجستير

، كلية الهندسة – الشبكات الذكية في أنظمة القوة الكهربائيةبرنامج الماجستير في   -
في مجال  رةكبي وجيةنقلة تكنولخيرة األنظمة الكهربائية في العالم  في السنوات األ تشهد

ا يستدعي إعداد الكوادر القادرة على التعامل مع هذه مم   ،تمتة والتطبيقات الذكيةاأل
ومن  ،تطوراتهذه المواكبة ل هذا البرنامجيأتي استحداث و التكنولوجيا المتطورة. 

لتحاق بهذا البرنامج من قبل مهندسي الكهرباء قبال على االإيكون هناك المتوقع أن 
فالنظام الكهربائي األردني  ،ةقتصادية ملموساكون لهذا البرنامج جدوى وسي عام.بشكل 

بحاجة فعلية إلى المؤهالت العلمية المتخصصة القادرة على مواكبة آخر والعربي 
على الطاقة الكهربائية في السنوات القليلة  زايدالمستجدات العلمية في ظل الطلب المت

 القادمة.  
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هذا  يأتي استحداث ،أمن الشبكات –سوب ة الحاهندسفي  مج البكالوريوسبرنا -
عداد خريجين مسلحين بالمعرفة المتخصصة والمهارات الالزمة في مجال إلالبرنامج 

ته همي، وألمجالهذا المواكبة التطور العلمي والبحثي في ، ولأمن الحاسوب والشبكات
التقنية في يجيات تراتاالستطوير الحلول و ، كما يسهم في سوق العمل المحلي واإلقليميل

تأهيل قسم هندسة الحاسوب ألن يكون مركزا ، و شبكاتمجال أمن الحاسوب وال
استشاريا للمؤسسات والشركات التي تتعامل بتقنيات أمن الحاسوب والشبكات على 

 المستويين المحلي واإلقليمي.

ج في رنامالب يأتي استحداث هذا، التطبيقي التدريب الرياضييوس في برنامج البكالور  -
هذا التخصص  حيث يعتبر ،بات سوق العمللالستجابة لمتطل ر سعي الجامعةإطا

مدربين ، يؤهل الخريجين للعمل ، ويمتاز بأنه تطبيقيردناألول من نوعه في األ
ضوء انتشار هذا دارة هذه المراكز، وخاصة في ، وكذلك إلرياضيين في مراكز التدريب

 لى انتشارها في الدول المجاورة.إ ضافةكة إالمراكز في جميع أنحاء الممل

س في الترجمة يعتبر استحداث برنامج البكالوريو  مج البكالوريوس في  الترجمة،برنا -
ة لعدة  ر جنوب األردن والكرك على وجه الخصوص إلى افتقمنها اسباب أحاجة ُملحَّ

 ة المنطقة لمثل هذهخريجي  تخصص ترجمة بكفاءة عالية على الرغم من حاج
التي لها  ،كالفوسفات والبوتاس ردننها تضم  كبرى الشركات في األإت إذ فاءاالك

شراكات عالمي ة مرموقة تحتاج في إنجاز كثير من مهامها إلى ترجمة كتابي ة وفوري ة 
قطاع السياحة في جنوب تمركز إلى  إضافة. متقنة وفق أعلى المقاييس المهني ة

ى هذا التمركز ينطوي عللبتراء والعقبة، و ت واالميومنها الكرك لوجود البحر  ،األردن
وتسويق  ،حاجة حقيقية لمترجمين متخصصين مهرة الستقطاب عدد أكبر من السياح

 .، هذا باإلضافة إلى الطلب اإلقليمي المتزايد على المترجمينردن سياحيا  األ

 (2108/2101البرامج التي تم استحداثها في العام ) 

من يعتبر تخصص التأهيل الرياضي : الرياضي أهيلالت برنامج الماجستير في -
التخصصات العلمية الهامة في مجال العالج التكميلي لإلصابات الرياضية، وأمراض 
نقص الحركة إذ يقوم بالتقييم الشامل للحالة البدنية لألشخاص المصابين واألصحاء 

بشكل  ليهامد عوالمرضى ويعد من أهم التخصصات التكميلية للعالج الطبيعي ويعت
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مج يستحدث على مستوى الجامعات األردنية والوطن كبير ويعد هذا البرنامج أول برنا
 العربي في هذا المجال.

ُصمم تخصص ماجستير التسويق الرقمي : برنامج الماجستير في التسويق الرقمي -
ن هم بمجموعة متزويدو  ،إلعطاء الطلبة تعليما  تطبيقيا  يتماشى مع الحياة العملية

الدراسات المعاصرة صلت إليه األبحاث و ألحدث ما تو  األساسية وفقا  لهامة و ات امهار ال
. يستهدف البرنامج ،في عالم التسويق والتكنولوجيا المتكامل والمتغير بشكل مستمر

صحاب مكاتب خدمات العاملين بمجال التسويق, رجال األعمال, أصحاب الشركات, أ
بالتسويق الرقمي كمجال عملي جميع المهتمين و  ،تأصحاب المشروعارجال األعمال, 

 .واعد

تراتيجية الوطنية ستشير اال: برنامج الماجستير في تكنولوجيا الحكومة اإللكترونية -
 144إلى أن برنامج الحكومة اإللكترونية يهدف إلى توفير  9494للتحول الرقمي 

يقي لدى الحقوجه خدمة إلكترونية موزعة على دوائر ووزات مختلفة مما يعكس الت
كترونية حيث أنه تم بالفعل تفعيل لرنامج الحكومة االبالحكومة إلى التوسع في تطبيق ل

نفيذ تأهيل العاملين على تلفة وهذا يستدعي دمة إلكترونية مختخ 194ما يقرب من 
ة وأفضل الممارسات المبنية على بعاد مثل هذا التحولالالبرنامج بالمعرفة العميقة 

ليه البحث العلمي إخلص ضافة إلى ماإلخرى باألمن تجارب الدول اادة مستفالدروس ال
في عدم وجود برنامج مماثل في أي  تمثل ضرورة فتح هذا البرنامجت في هذا المجال. 

ردنية ككل مقارنة بحجم الب و ندرته على مستوى الجامعات امن جامعات الجنو 
 خدماتها وتعقيدها  المؤسسات الحكومية وتشعب

قليم الجنوب في األردن منبع أد  عي: لبكالوريوس في الكيمياء الصناعيةا مجنابر  -
 ت،السمناو الفوسفات، و الصناعات والتعدين الكيميائية مثل صناعة البوتاس، 

 تلصناعاغير العضوي، وغيرها من االسماد و األحماض الفسفورية، و  البرومين،و 
 تلبية. وئيةذالغا تلصناعاا اھموأھ المتواجدة في المنطقة الصناعية الحرة يةولكيماا

إستحداث برنامج الكيمياء الصناعية والتقنية ذات تم  للمجاا ذاھب متصلةلا تالحتياجا
الجامعة من حيث . حيث أن هذا البرنامج يعمل على مواكبة وتوجه بيقيةطت بيعةط

 عمل.لسوق ال بيقيةطلتا تباالحتياجا طتبرت بيقيةطت علميةو سيةدنھ مجراباستحداث 
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 (9494/ 2101البرامج التي تم استحداثها في العام ) 

 مويل واالستثمار الماجستير في تخصص الت -

يعتبر قسم التمويل واالستثمار من أهم أقسام كليات األعمال بشكل عام والعلوم المالية 
المحلي واإلقليمي  والمصرفي بشكل خاص وذلك على المستوى األكاديمي والتطبيقي

ريان الحياة لقطاع األعمال على جميع ذ يعتبر التمويل واالستثمار شوالعالمي إ
مستويات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى وحلقة الوصل ما بين القطاع الحكومي 
والقطاع الخاص من خالل المواضيع التي يحتويها، وازداد الطلب على متخصصي 

لطلب التي يجري تنفيذها، وتسارع ا ظرا  لتوسع األعمال والمشاريعالتمويل واالستثمار ن
من العاملين المتخصصين في المجال المالي في السنوات األخيرة  لدعم خطط التنمية 
الوطنية والتعامل مع التغيرات االقتصادية السريعة، ويسعى قسم التمويل واالستثمار أن 

ية والمصرفية فكار الحديثة في العلوم الماليكون لدى خريجيه القدرة على استيعاب األ
يل واالستثمار بشكل خاص واستخدامها وبتطبيق األساليب الكمية بشكل عام والتمو 

الحديثة، والقدرة على تطوير المهارات الالزمة التخاذ القرارات االستثمارية وتحديد طرق 
 التمويل واستخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة.

 جيا البناءالبكالوريوس في تخصص هندسة العمارة وتكنولو  -

امعة مؤتة يعتبر رافدا قسم هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء في كلية الهندسة ج      
ريين متخصصين، حيث يعتبر هو التخصص معماسين أساسيا إلقليم الجنوب بمهند

بهذا المجال في جامعات اقليم الجنوب كامال. حيث يعمل توثيق الصلة  الوحيد
لقطاعين العام والخاص من خالل تدعيم الجامعة ببرنامج والتعاون ما بين الجامعة وا

على تقديم االستشارات في مجال الهندسة المعمارية أكاديمي متخصص قادر 
هندسين متخصصين في مجال ا البناء وتزويد القطاعين العام والخاص بملوجيتكنو و 

نة ان يعمل العمارة وايضا تكنولوجيا البناء. وبناءا علية فإن خريج هذا التخصص يمك
وكذلك القطاع  في دوائر الدولة الحكومية المختلفة من اشغال وبلديات ومفوظيات

 الخاص بكل مكوناتة.



36 

 

 

 

 

 وم التجميل ومستحضرات التجميل عل خصصتالبكالوريوس في  -

لى التميز في تقديم خدمات التعليم والتعلم إامعة مؤتة الهادفة تماشيا مع رسالة ج      
 هذا التخصص ث ستحدا، تم االناشئةلي وسد االحتياجات وخدمة المجتمع المح

م الذي يختص بعلم التجميل ويقدصص التجميل و استجابة للطلب المتزايد على تخ
والجانب المعرفي بالجانب يا صيدلة من خالل دمج التكنولوجحديثا وفريدا في ال ليماتع

حلي باختصاصيين في مجال التجميل ومستحضراته لرفد السوق الم المهنيالتطبيقي 
 بيقية.مية وقدرات تطفي التجميل يمتلكون معرفة عل

 البرامج التي تم اعتمادها أو تجميدها  .6

 ا  مادهلبرامج التي تم اعتا .أ
ضمن سعي الجامعة العتماد البرامج األكاديمية التي تم استحداثها، وحل المشكالت      

( 91عن ذلك في اعتماد ) ولةت الجهود المبذن معتمدة، اسفر المتعلقة بالبرامج القديمة التي لم تك
 ي تم  الت عتماد جميع البرامجتم ا حيث ولغاية تاريخه،  9411/9147برنامجا أكاديميا منذ العام 

وتم  ( برامجا10البالغ عددها ) (9417/9419( و )9411/9417امعي ) ا للعام الجاستحداثه
، كما برامج (0البلغ عددها ) 9419/9418امعي لبرامج التي تم استحداثها للعام الجاعتماد ا

العام  فيريوس في الصيدلة اعتمادا خاصا قامت الجامعة باعتماد برنامج البكالو 
لنواقص التي طلبتها هيئة االعتماد، منها: النقص في أعضاء ستكمال اعد ا( ب9417/9419)

وتم اعتماد  يدلة،المعرفية المتعلقة بتخصص الصهيئة التدريس، واستكمال تغطيتهم للمجاالت 
(  9419/9418العام ) برنلمج الدبلوم العام في التربية ) دبلوم عال( وبكالوريوس اللغات في 

 ( و9411/9417خصصات التي تم اعتمادها خالل االعوام )التين بيوالجدول اآلتي 
 .(9419/9418) ( و  9417/9419)

 التخصصات التي تم اعتمادها: 8 جدول
 العام الجامعي الحالة يةكلال التخصص البرنامج
 2106/2100 االعتماد األعمال دكتوراه اإلدارة االستراتيجية دكتوراة

 2100/2108 مادعتالا الحقوق   الخاص  القانون 
 2100/2108 االعتماد العلوم التربوية الفلسفة في المناهج وأساليب التدريس

 2116/2117 االعتماد األعمال ماجستير المحاسبة ماجستير
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 2106/2100 االعتماد الحقوق  ماجستير الملكية الفكرية وإدارة االبتكار

 2116/2117 داالعتما اآلداب يزي ماجستير األدب االنجل

 2100/2108 االعتماد الهندسة  أمن وخدمات السحب الحاسوبية
 2100/2108 االعتماد الهندسة  الشبكات الذكية في أنظمة القوة الكهربائية

 2100/2108 االعتماد الهندسة هندسة كيميائية
 2100/2108 االعتماد العلوم التربوية  التربية الخاصة
 2100/2108 االعتماد وم  التربوية علال  تكنولوجيا تعليم

 2108/2101 االعتماد االعمال تكنولوجيا الحكومة االلكترونية
 2108/2101 االعتماد االعمال التسويق الرقمي

 2108/2101 االعتماد علوم الرياضة التأهيل الرياضي 
 2108/2101 اداالعتم وم التربويةالعل الدبلوم العام في التربية الدبلوم العالي
 بكالوريوس

 

 2100/2108 االعتماد اآلداب  الترجمة 

 2100/2108 االعتماد الهندسة  أمن الشبكات –هندسة الحاسوب 
 2100/2108 االعتماد علوم الرياضة تطبيقي  -التدريب الرياضي  
 2100/2108 االعتماد الصيدلة الصيدلة

 2108/2101 االعتماد داباآل بكالوريوس اللغات

 2108/2101 االعتماد العلوم بكالوريوس كيمياء صناعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 91) ادتم اعتم

 9419/9418و  9417/9419و  9411/9417عوام لأل برنامجا أكاديميا
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 عدد البرامج التي جمدتها الجامعة كونها مشبعة أو راكدة   .0
عة أو كونها مشب  9419/9418و  9417/9419 في العامين من البرامج تم تجميد عدد      

 رامج.الب هذه بين الجدول اآلتيبتطوير البرامج وي راكدة ، أو ألسباب تتعلق
 : البرامج التي تم تجميدها8جدول

بداية التجميد /  الكلية التخصص البرنامج
 إيقاف القبول

للغة تدريس ) اللغة العربية، امناهج و  ماجستير 
نجليزية ، العلوم، الدراسات اإل 

جتماعية، الرياضيات، التربية اال
 سالمية( .اإل

 العلوم التربوية

  

2017/2018   

 

  2018/2019 العلوم التربوية اض األطفال ير  وسبكالوري

العلوم  علوم سياسية بكالوريوس
 االجتماعية

2018/2019  

 
 َتحّسن نتائج امتحان الكفاءة الجامعية .8

شهدت نتائج امتحان الكفاءة الجامعية لالمتحانات التي تعقدها هيئة اعتماد مؤسسات      
منذ  ى العام والمتوسط والدقيقمستو ى الا علتحسنا ملحوظ دتهاالتعليم العالي وضمان جو 

، وذلك نتيجة الجهود التي بذلتها الجامعة في توضيح أهمية لمسؤولياته رئيستولي  ال
إضافة إلى كونه متطلبا  للتقدم لديوان الخدمة المدنية، كما عملت االمتحان شرط تخرج، 

ة في ة الجامعطلب تائجتنفيذية لتحسين نوضع خطط  الكليات واألقسام األكاديمية على
 امتحان الكفاءة الجامعية. 

في امتحان الكفاءة المركز األول وقد حازت التخصصات اآلتية في الجامعة على     
)اإلدارة العامة، واللغات، والسياحة واآلثار، والتأهيل  وى األردنالجامعية على مست

) الهندسة الكيماوية،  صصاتفي التخز الثاني المرك وعلى(.  نتاج النباتيالرياضي، واإل 
المركز وعلى الوقاية النباتية، والتربية الرياضية، وعلم االجتماع، وعلم النفس(،  و الطب، و 

  االنتاج الحيواني، وهندسة الكهرباء(.و نون، والمصرفية، والقا ) العلوم المالية فيالثالث 
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اءة حان الكفامت تائجعض التخصصات في نيبينان تحسن ترتيب ب والجدوالن اآلتيان     
  2106/2100مقارنة بنتائج العام  الجامعي  0100/2108في الفصل األول 

 
 0100/2108ول كفاءة في الفصل األ تحسن ترتيب بعض التخصصات في نتائج امتحان ال: 01  جدول

 التخصصات االنسانية 2106/2100مقارنة بنتائج العام 

 األول 2100/2108 صيفيوال الثاني 2106/2100 التخصص الدقيق  الكلية

اإلجابات  نسبة 
الصحيحة لجامعة 

 مؤتة

ترتيب 
 الجامعة

 نسبة 
اإلجابات 
الصحيحة 
 لجامعة مؤتة

ترتيب 
 الجامعة

العلوم المالية  لعماكلية األ
 والمصرفية

38.13% 01 11.10% 3 

نظم المعلومات 
 اإلدارية

31.61% 0 18.26% 1 

 
 كلية العلوم

 التربوية

 6 %10.01 01 %30.31 ادإلرشتخصص ا
 2 %30.80 1 %31.82 علم النفس

 1 %11.13 8 %11.31 التربية الخاصة
 01 %18.33 01 %11.13 معلم صف

 8 %13.30 08 %13.06 نجليزيةة اال اللغ كلية اآلداب
%10.00 اللغات  1 11.01% 0 

 1 %63.81 6 %18.18 أصول الدين كلية الشريعة

 2 %18.80 3 31.68 الرياضيةة بيتر ال كلية الرياضة
%11.02 التأهيل الرياضي  2 13.22% 0 
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 0100/2108ول األ تحسن ترتيب بعض التخصصات في نتائج امتحان الكفاءة في الفصل : 00 جدول
 علميةالتخصصات ال 2106/2100مقارنة بنتائج العام 

 ألولا 2100/2108 والصيفي الثاني 2106/2100 التخصص الدقيق   الكلية

اإلجابات  نسبة 
الصحيحة لجامعة 

 مؤتة

ترتيب 
 الجامعة

نسبة اإلجابات  
الصحيحة 
 لجامعة مؤتة

ترتيب 
 الجامعة

 0 %63.01 1 %21.11 ياإلنتاج النبات كلية الزراعة
تكنولوجيا 
 المعلومات

 1 %30.20 23 %28.00 علوم الحاسوب
 1 %32.28 08 %28.00 نظم معلومات حاسوبية

  1  %11.11 02 %31.31 تمريض مريضتلة اكلي
 

 كلية الهندسة
 1 %13.13 8 %31.61 الهندسة المدنية

 1 %36.61 01 %30.02 الهندسة الميكانيكية
 2 %11.81 1 %30.22 لكيماويةالهندسة ا

 1 %31.36 8 %13.18 هندسة الحاسوب
 3 %36.08 1 %31.80 هندسة كهرباء 

 
 العلومكلية 

 1 %10.60 0  بيةطم اللعلو مختبرات ا
 1 %1162 8 %30.11 األحياء
 1 %20.81 01 %31.22 الفيزياء

 1 %16.18 - - الصيدلة كلية الصيدلة
 
ويبين الجدول ، الجامعيةفاءة كفقد تحسنت نتائج امتحان ال  9419/9418أما في العام       

متحان نتائج ا ل فياألوصلت على الترتيب خمسة تخصصات في جامعة مؤتة حاآلتي أن 
على مستوى المملكة وكان على  2108/2101ول من العام ل األ الكفاءة الجامعية  للفص

المركز الثاني، وتخصصين حصال  رأسها تخصص الطب، وأن ستة تخصصات حصلت على
 على المركز الثالث.
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 التخصص
عدد الكلي 

 لالجابات
عدد االجابات 

 الصحيحة
لمعدل ا

 المئوي
يب ترت

 معة مؤتةاج

عدد 

الجامعات 

التي 

تحتوي 

 التخصص

 29219 14,553.00 0.5 1 5 (Clinicalالطل )

 4 1 0.36 367 1011 الھندسة الميكانيكية التطبيقية

 2 1 0.4 289 714 ة القوى والتحكمدسهن

 1 1 0.44 159 360 اآلثار والسياحة

 1 1 0.37 133 360 هندسة النظم الصناعية

 2 2 0.36 63 176 اععلم االجتم

 17 2 0.64 1,654.00 2592 الصيدلة

 12 2 0.4 396 980 الكيمياء

 4 2 0.48 767 1607 التربية الرياضية

 2 2 0.41 165 405 التأهيل الرياضي

 2 2 0.47 42 90 الوقاية النباتية

 7 3 0.41 56 135 الھندسة الكيميائية

 4 3 0.51 229 450 علم النفس

 12 4 0.39 440 1130 ةبائيلكھرالھندسة ا

 6 4 0.56 50 90 االنتاج النباتي

 4 4 0.57 103 180 االنتاج الحيواني

 4 4 0.37 461 1255 ادارة عامة

 20 5 0.39 930 2393 دنيةالھندسة الم

 11 5 0.37 312 833 الھندسة الميكانيكية

 9 5 0.43 1,727.00 4059 المختبرات الطبية

 9 5 0.47 460 987 عمالواألاقتصاد المال 

 7 5 0.67 823 1220 التغذية والتصنيع الغذائي

 7 6 0.42 263 630 اللغة الفرنسية واّدابھا

 6 6 0.55 522 944 أصول الدي 

 6 6 0.53 284 539 التاريخ

 18 7 0.32 280 887 الرياضيات

 14 7 0.42 1,089.00 2606 التمريض

 12 7 0.3 222 739 الفيزياء

 11 7 0.47 420 890 ءحيااال

 11 8 0.38 102 270 االرشاد النفسي

 8 8 0.49 1,461.00 3010 الفقه واصوله

 31 9 0.50 247 495 إدارة األعمال

 21 10 0.40 484 1205 ية والمصرفيةالمال العلوم

 19 10 0.46 747 1609 القانون

زمعية الفصل األول الازمعز  التي تقدم  المتحزن الكفزءة الاالترتيب التجنزالي للتخصصز  في ازمعة مؤتة وفقز لعدد :  09ادول  

(9102/9102 ) 
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 التخصص
عدد الكلي 

 لالجابات
عدد االجابات 

 الصحيحة
لمعدل ا

 المئوي
يب ترت

 معة مؤتةاج

عدد 

الجامعات 

التي 

تحتوي 

 التخصص

 17 11 0.39 106 270 نظم معلومات حاسوبية

 12 11 0.52 304 585 تربية طفل

 28 12 0.44 494 1119 اللغة اإلنجليزية وآدابھا

 21 12 0.45 365 810 نظم معلومات ادارية

 16 12 0.51 115 225 التربية الخاصة

 12 12 0.29 26 90 هندسة الحاسوب

 25 14 0.37 460 1245 المحاسية

 16 14 0.49 330 675 معلم صف

 17 16 0.40 198 495 التسويق

 23 20 0.4 288 719 لغة العربية وادابھالا

 27 24 0.31 183 582 علم الحاسوب
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 :حسب المعايير الوطنية والعالميةس( تنفيذية لتحسين نسبة )طالب : مدرّ الخطة ال .1
ت الجامعة من أعضاء جاحتياصر اكتوارية لحسة إدراتوفر في الجامعة ت     

، ويشرف يفاد وأعداد الطلبةنات واإليفي ضوء التعي هيئة التدريس ويتم تحديثها سنويا
  .ديمي وضمان الجودة بالتعاون مع الكلياتعلى إعدادها مركز التطوير األكا

التخصصات التي وتتضمن الدراسة اإلكتوارية، معلومات حول الكليات، واألقسام، و      
مستوى البكالوريوس، والدراسات العليا، وعدد الطلبة في كل برنامج، ا على فيه تطرح

دريس وفقا لمعايير الت والمتوفر من أعضاء هيئة التدريس، والحاجة الفعلية من أعضاء هيئة
ة لى الحاجة الحقيقية من أعضاء هيئة التدريس. وترصد الخالصإ يفاد، وصوال  االعتماد، واإل
 ا في التعينات واالبتعاث.انة بهستعي لالفي جدول نهائ

 
على المؤسسات التعليمية أن تؤمن بما يتمتع به أبناء هذا الشعب وبناته من طاقات هائلة،  "

ومواهب متنوعة، وتسعى الكتشاف هذه الطاقات، وتنمية تلك القدرات، وصقل  وقدرات كبيرة،
التي تشجع على  لتعليميةيب اسالدها، عبر أحدث األصى حدو تلك المواهب، وتحفيزها إلى أق

الفهم  والتفكير، والفهم ال التلقين، وتجمع بين العلم والعمل، والنظرية والتطبيق، والتحليل 
اقا رحبة أمام أبنائها، ليتفوقوا في كل مادة، وينبغوا في كل فن أو مهنة والتخطيط، وتفتح  آف

 أو حرفة."
 جاللة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين                                               
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 : التدريسثالثا
أعضاء هيئة ئة التدريس، وأعداد الطلبة، وأعداد أعضاء هي :يتضمن هذا المحور        

وجود عالقات ، وتحسين طرائق التدريسيفاد، و ، واإلالتعييناتو التدريس غير األردنيين، 
الهيئة عضاء أو  ،تبادل الطلبةو  ،(بهدف تبادل الخبرات التدريسية)المية امعات عمشتركة مع ج

جعة من الطلبة ة الراالتغذي، والمواد المحوسبة، و وروبية والعربيةالتدريسية مع الجامعات األ 
تطوير الخطط و  ،والخريجين وأرباب العمل حول المهارات المكتسبة من البرامج المختلفة

  ة التدريس.يمي ألعضاء هيئاألكاد األداء ، وتطويرالدراسية
    أعداد الطلبة .0

لبكالوريوس والماجستير األكاديمية على مستوى ا البرامج استحداث في التوسع نتيجة
فقد بلغ  ،للدراسة فيها سالميةواإل العربية الدول طلبة من كثيرلل الجامعة ابواستقط ،ه والدكتورا 

  ( طالبا، منهم )  19153   ) ( 9418/9494)  سيم الدراجمالي لطلبة الجامعة للعادد اإلالع
عليا بنسبة  الدراسات في برامج ال ا  ( طالب  3832   بكالوريوس، و)في برامج ال ا  ( طالب  15326

 لبة الجامعة. جمالي ط( من إ  02%   )

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريس

 زطزلب(    15326    ) مجنهم  طزلبز(    19153     )    الازمعة طلبة عددبلغ 
  بكزلوريوس

 من إامزلي الطلبة   (  %02   )  بجنسبة عليز دراسز  زطزلب(        3832  ) و

  



45 

 

 

 

 

 أعداد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة: .2
عدد أعضاء هيئة التدريس  بلغ .3

( عضواً غير أردني بما نسبته 10( عضواً، ومنھم ) 650( )0202/0202في الجامعة للعام الجامعي )

( يبي  توزيع 03( م  مجموع أعضاء هيئة التدريس حملة الدكتوراه في الجامعة، والجدول ) 6.5%)

 أعضاء هيئة التدريس حسل الرتل األكاديمية.

 : توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة األكاديمية11 جدول

 العدد رتبةال ر.م
 901 أستاذ 0
 187 أستاذ مشارك 2
 190 أستاذ مساعد 3
 90 مدرس 1

 111 المجموع 

 

 

 

الجودة، فقد  اص، ووصوال  إلى معايير ضمانمعايير االعتماد العام والخ لتحقيق       
ا حرصت الجامعة على توفير العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس في مختلف كلياتها وأقسامه

الجودة  ادها مركز التطوير األكاديمي وضمان، ووفقا للدراسة اإلكتوارية التي يقوم بإعدديميةاألكا
واقع الجامعة من حيث احتياجاتها ألعضاء هيئة  بالتعاون مع الكليات، التي هدفت إلى دراسة

حددت و  (، مدرس: طالب ريس في ضوء أعداد الطلبة، ومعايير االعتماد فيما يتعلق بنسبة )التد
 سة حاجات الكليات واألقسام من حيث: التعيين واالبتعاث ولجميع التخصصات.الدرا

عضو هيئة ( 29)مجنهم  تدريس هيئة عضو(  650 )  الازمعة في التدريس هيئة ءعضزأ عدد لغب

 في الازمعة التدريس هيئة أعضزءماموع  من( %6.5تدريس غير أردجني  بمز جنسبته )
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بتعاث تمتد لثالث سنوات، وتراجع على الدراسة اإلكتوارية وضعت الجامعة خطة ا بناء       
 عاث والتقاعدات. في ضوء أعداد الطلبة والتعيينات واالبت سنويا   هذه الدراسة

 

 

 نيين األردغير  يسأعضاء هيئة التدر  .1

أجانب ذوي كفاءة عالية في هيئة تدريس  استقطاب أعضاءالجامعة على  تحرص     
 (09 التدريس غير األردنيين ) أعضاء هيئةوبلغ عدد  ،وبرتب أكاديمية ،التخصصات المختلفة
أعضاء هيئة التدريس غير األردنيين حسب ( توزع 10 ويبين الجدول )عضو هيئة تدريس، 

 الكلية.

 غير األردنيين حسب الكلية  : توزع أعضاء هيئة التدريس01دولج

 

 2101/2121 الكلية
 العدد 
 28 الطب 0
 1 الهندسة 2
 0 التمريض 3
 1 الصيدلة 1
 0 اآلداب 1
 0 العلوم التربوية 6
 0 الحقوق  0
 0 الشريعة 8
 12 المجموع 

 وابتعاثا   لجامعة  الدراسة اإلكتوارية لحاجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس تعيينا  أنجزت ا
ع سنويا في ضوء أعداد الطلبة راجَ تي ت  د على هذه الدراسة في التعيين واالبتعاث الم  واعت  

 وعودة المبتعثينوالتعيينات 
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 تعيين أعضاء هيئة التدريس .1

عضو هيئة  ( 62  ) ينالجامعة بتعي قامت     
( و 9417/9419) عواماالتدريس خالل 

وجاءت هذه (  9418/9494)  و ، (9419/9418)
جامعة من كتوارية لحاجات الالتعيينات وفقا للدراسة اإل

ووفقا لمعايير االعتماد الخاص  ،ئة التدريسأعضاء هي
ات التعليم العالي وضمان الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسس

 .جودتها

توصيات بالموافقة على قضاء إجازة تفرغ علمي في جامعة مؤتة من  لتالي:النحو ا ن علىموزعي     
بعد إنهائهم متطلبات البعثة ن المبعوثين توصيات بتعيي، و أستاذ مشارك( برتبة 1ات أخرى )جامع

ث بالتعيين لغايات االبتعا توصيات، و ( برتبة مدرس9بة أستاذ مساعد، )( برت97) ( منهم:98)
توصيات بتعيين غير ، و ( برتبة أستاذ مساعد8الجامعة ) لتعيين حسب حاجةتوصيات با، و (14)

( برتبة أستاذ مشارك، 9( برتبة أستاذ، )1) ( من حملة الجنسية المصرية:11)( منهم:19األردنيين )
  مشارك. أستاذ( برتبة 1( برتبة أستاذ، )1من حملة الجنسية العراقية: ) (9)مساعد.( برتبة أستاذ 1)

 إليفادا.1

لفة بأعضاء هيئة إنطالقا من أهمية وضروره رفد أقسام الجامعة األكاديمية المخت      
ال يتوفر وخاصة في التخصصات التي  ة والخبرةمن الكفاء تدريس على مستوى عال

ن قرارها واعتمادها من اللجاوضمن خطة إيفاد تم إ ردنيين،فيها أعضاء هيئة تدريس أ
كتوارية لحاجات الجامعة المستقبلية من أعضاء ب دراسة إموجالمختصة ب مجالسوال

ومن خالل هيئة تدريس في التخصصات النادرة في السوق المحلي، تقوم جامعة مؤتة 
وبالتنسيق مع الكليات المختلفة في الجامعة بإيفاد عدد من  ،كلية الدراسات العليا

بية مرموقة مريكية وأورو ة من جامعات أمختلفالطلبة للحصول على الدرجات العلمية ال
تم توقيع اتفاقيات تعاون مع بعضها حيث تم منح و ، وذات تصنيف عالمي عال

 لطلبةللرسوم الدراسية  ل %74 - %94اوح ما بين عة خصم على الرسوم يتر الجام
 .الموفدين

( 61ن )يقامت الجامعة بتعي
عضو هيئة تدريس  خالل 

 2100/2108 عوماال
و  .2108/2101و

2101/2121 
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على عالن وذلك من خالل إ  ،وفق نصوص تعليمات اإليفادإجراءات االيفاد تتم       
لمنح الفرصة ألكبر عدد من  ،معة والصحف المحلية على مستوى المملكةموقع الجا

مانا من الجامعة بضرورة التنوع يإلمتفوقين لالستفادة من هذه المنح، الطلبة المتميزين وا
التنافس وفق جداول مفاضلة  في الموفدين وعدم اقتصار األيفاد بمنطقة معينة، ويكون 

األكاديمية قسام التنافسية التي تعقد في األ حاناتة لالمتفااالضواضحة وصريحة ب
 جامعة.ال رئيسوالمقابلة الشخصية مع اللجنة المشكلة لهذه الغاية برئاسة للمتقدمين، 

 

  9419/9418-9411/9417من يفادهم الذين تمت الموافقة على إ بلغ عدد       
، 9411/9417لدراسي عام اخالل ال (19( موفدا  منهم ) 149) 9494 /9418و 

الدراسي  خالل العام( 17) ، و9417/9419الدراسي العام  خالل (18و )
 .9418/9494( خالل العام  04و )     9419/9418

 

بالتخصصات التي  وإنطالقا من أهمية وضروره متابعة السير الدراسي للطلبة والتزامهم      
كاديمية المعنية في الجامعة، اوجدت ام األاألقسيفادهم فيها وذلك وبالتنسيق مع الكليات و تم إ

ا ومن خالل دائرة البعثات والمعلومات قاعدة بيانات بكامل معلومات كلية الدراسات العلي
وبشكل  ،لجميع الطلبة الموفدين ةالدراسي ةسير مع المشرفين والجامعات لمتابعة الم التواصل

مباشر والحصول على تقارير  بشكل فصلي وذلك من خالل مخاطبة المشرفين على دراستهم
 السير الدراسي لجميع الموفدين. 

 

ة للطالب كما أن تعليمات اإليفاد في جامعة مؤتة تنص على تجديد البعثة الدراسي      
ال بعد االطالع على السير الدراسي للموفد والمتابعة ، وال يتم التجديد إالموفد بشكل سنوي 

 امجه الدراسي في الجامعة الموفد لها.ق برنالحثيثة لتقدمه في الدراسة وف
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 والسنة حسب الكلية تعثينأعداد المب :01لجدو

 عدد المبتعثين الكلية  ر,.م

2106/2100 

 عثينعدد المبت

 2100/2108 

 مبتعثينعدد ال

2108/2101 
 1 1 1 الهندسة .0
 0 1 1 التمريض 2
 1 0 1 علوم الزراعة .3
 1 1 3 الحقوق  .1
 1 1 2 العلوم .1
 1 0 1 الطب .6
 6 0 01 عمالاأل .0
تكنولوجيا  .8

 مات المعلو 
0 0 1 

 00 01 32 المجموع الكلي
بين توزع الموفدين حسب ن الجدول اآلتي يإليفاد لجامعات مرموقة  فإولحرص الجامعة على ا

و  2100/2108و 2106/2100الدولة والجامعة وتصنيف الجامعة للعوام 
2108/2101. 

 
 : توزيع الجامعات  للموفدين حسب الدولة وتصنيف الجامعة 06جدول

لدولةا ر.م  QSة الجامعتصنيف  اسم الجامعة 

سترالياأ 0  University of Tech. Sydney 10 

 Manchester University 44 المملكة المتحدة 2

سترالياأ 3  Westren australia 145 

 /Notingham Trent المملكة المتحدة 1
Lancaster 

401 
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يطالياإ 1  University of Roma 251 

سترالياأ 6  Queensland Univ. 401 

لمتحدةيات االوال 0  Kentauky University 259 

 Auburn University 401 الواليات المتحدة 8

 Ohio University 451 الواليات المتحدة 1

متحدةكة الالممل 01  Aberdeen University 451 

 Brunel University 451 المملكة المتحدة 00

 University of Bradford 301 المملكة المتحدة 02

مملكة المتحدةلا 03  Cardif University 131 

 University of Southampton 137 المملكة المتحدة 01

 Swansea University 301 المملكة المتحدة 01

يطالياإ 06  Regina Elena/Roma 251 

 Liverpool John Moores 401 المملكة المتحدة 00

 THe University of Liverpool 179 المملكة المتحدة 08

سترالياأ 01  Southern Queensland 401 

 University of Leeds 164 المملكة المتحدة 21

 Cranfield university 80 المملكة المتحدة 20

يطالياإ 22  Sapienza University DI 
Roma 

67 



51 

 

 

 

 

 Bradford University 301 المملكة المتحدة 23

 

 التدريس  تحسين طرائق .6
 المبنية على مخرجات التعلم  ديثة في التدريساتباع الطرق الح

لمبنية على ق الحديثة اائلضمان الجامعة الستخدام الطر        
مجموعة من اإلجراءات الجامعة  اتخذتمخرجات التعليم، فقد 

نوجزها الكفيلة بتحسين طرائق التدريس وربطها بمخرجات التعلم 
 :بما يلي

ة التدريس من داء األكاديمي ألعضاء هيئتطوير األ .أ
التي يعقدها مركز التطوير األكاديمي وضمان  تخالل الدورا

تا من قبل مجلرئيسالجودة في الجامعة، ضمن حزمتين  س تين أقر 
مداء متطلبا  للترقية إلى رتبة أستاذ مساعد وأستاذ مشارك، الع

ها ومن وتشتمل على ما يتعلق بالطرق الحديثة في التدريس
شط، والتدريس رجات التعلم، والتعلم النالتدريس المبني على مخ

القائم على حل المشكالت، والتعلم عن بعد، والتعليم المدمج.، 
 9417/9419لمركز في العام دها اوقد بلغ عدد الدورات التي عق

 ( دورة.14)   9418/9494و   9419/9418و
، وذلك يهالعاملين فالتدريس التطوير األداء األكاديمي ألعضاء هيئة تسعى الجامعة          

نفيذية لتطوير األداء والخطة الت ،(9494-9411من خالل خطتها االستراتيجية المطورة )
 ( 9418/9494و )  ( 9419/9418و )  (9417/9419) تدريساألكاديمي ألعضاء هيئة ال

خالل دائرة التطوير  يشرف على تنفيذها مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة منو 
يب، والجدول اآلتي يبين الدورات التدريبية التي استهدفت أعضاء التطوير والتدر  ةت شعبوالدراسا

 هيئة التدريس.
 

 دارات األكاديميةعضاء هيئة التدريس واإلوير األداء األكاديمي ألة لتطالدورات  التدريبي: 00 جدول
 الساعات عدد المشاركين الموضوع  ر.م

 تحسين طرائق التدريس

،  تطوير األداء األكاديمي
طالق جائزة أفضل ملف إ

 ، مادة

بادل وت مصفوفات النتاجات
ات التدريسية مع جامعات الخبر 

 مرموقة

تبادل أعضاء هيئة التدريس 
، حوسبة المواد، و بةوالطل
 ، ...تقييم البرامجو 
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 01 21 ل عمااألكلية  –لكتروني دورة تعليم اإل  0
 01 28 ميرة منى كلية األ -لكتروني دورة التعليم اإل  2
 01 28 كلية التمريض   –لكتروني دورة تعليم اإل  3
 01 00 مختلف الكليات   –لكتروني عليم اإل لتة ادور  1
 02 01 حصائي  دورة التحليل اإل 1
 1 01      ةدورة البحوث النوعي 6
 02 21 يس الجامعي   التدر  االتجاهات الحديثة في 0
 8 02 نتاجات التعلم وتصميم الخطط الدراسية  8
 1 21 خالقيات العمل الجامعي أ 1

 1 21 عداد االختبارات به وإتقويم تعلم الطل 01
 8 01 طرائق التدريس   00
 02 01 لكتروني التعليم والمحتوى اإل  02
 02 01 ةملف الماد 03
 02 02 نجليزي إمحادثه  01
 1 31 زيادة االستشهاد بالبحوث العلمية  01
 6 32 االتجاهات الحديثة في التدريس الجامعي    06
 8 22 التقويم اإللكتروني  00
 6 32 استراتيجيات التقويم 08
 8 11 التقييم الذاتي في إطار ضمان الجودة 01
 8 11 إعداد تقرير التقييم الذاتي  21
 6 21 ية األعمال كل -  معايير ضمان الجودة 20
 6 21 كلية علوم الزراعة -معايير ضمان الجودة   22
 6 21 كلية العلوم –معايير ضمان الجودة  23
 6 21 كلية علوم الرياضة – ان الجودةمير ضمعاي 21
 6 00 كلية الشريعة –معايير ضمان الجودة  21

26 Active pedagogical  techniques in 
higher education: combining 
multidisciplinary  learner centered 
educational  experiences from Egypt, 
Germany, Malaysia and United states. 

38 6 

27 Ranking and Ratings as a Tool for 

Transparency and Accountability 

62 6 

 ABET  21 1دورة  28
 6 13 دورة التفكير االبداعي  29
 6 11 خالقيات وتوثيق البحث العلميأ 30
 6 21 أخالقيات مهنة التدريس الجامعي 31
 8 00 نتاجات التعليم وتصميم الخطط الدراسة 32
 8 01 منظومة التعليم االلكتروني 33
 01 31 ضمان الجودةعن معايير  ورش عمل  34
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35 Planning Monitoring and Evaluating 
Research and Innovation Services 
for faculty Development and Quality 

Assurance Centers 

01 6 

36 Applied Higher Education Learning 
Strategies in the 21 Century 

08 6 

 8 03 االتجاهات الحديثة في التدريس الجامعي. 37
رخصة جامعة مؤتة لقيادة  MUCDLدورة  38

 الحاسوب
6 02 

 02 8 االلكتروني لتعليممنظومة ا 39
 02 1 ضمان الجودةعن معايير  ورش عمل  40
41 Planning Monitoring and Evaluating 

Research and Innovation Services 
for faculty Development and Quality 

Assurance Centers 

22 02 

42 Applied Higher Education Learning 
Strategies in the 21 Century 

1 02 

 02 21 االتجاهات الحديثة في التدريس الجامعي. 43
 02 22 تطوير المحتوى االلكتروني 44
 02 1 دورة التحليل االحصائي   45
التدريب المتخصص لمعايير جائزة الملك عبدالله  46

 الثاني لتميز االداء الحكومي والشفافية
21 8 

 6 31 دريس الجامعي استراتيجيات التورة د 10
 1 31 التعليم الجامعيدورة اخالقيات  18
 6 31 دورة استراتيجيات التقويم الجامعي 11
 8 31 التعليم االلكتروني منظومة دورة  11
 8 11 دورة منظومة التعليم االلكتروني 10
 8 22 دورة منظومة التعليم االلكتروني 12
 8 33 دورة منظومة التعليم االلكتروني 13
 8 26 كترونيالتعليم االلدورة منظومة  11
 8 28 دورة منظومة التعليم االلكتروني 11
 8 20 دورة منظومة التعليم االلكتروني 16
 8 01 لكترونييم اال دورة منظومة التعل 10
 8 23 ومة التعليم االلكترونيدورة منظ 18
 8 08 دورة منظومة التعليم االلكتروني 11
 8 10 دورة منظومة التعليم االلكتروني 61
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ت العلمية والكليات اإلنسانية خالل العام على مستوى الكليا جائزة أفضل ملف مادة .ب

يس على تحسين وتجويد طرائقهم التدر ، وذلك لتحفيز أعضاء هيئة 9419/9418الجامعي 
من خالل االعالن عن الجائزة وحصر المتقدمين لها وعمل جدول التدريسية. وتم تطبيقها 

 رئيسدم منهم من خالل لجنة برئاسة نائب العلى ملف المادة المق مفاضلة لهم بعد االطالع
معالي وزير  برعاية رسمي ن النتائج وتكريم الفائزين في احتفال وتم اعال للشؤون األكاديمية

 .بحث العلميوالالتعليم العالي 
 

لضمان التزام  ا  مرجع لكل مادة تدرس في التخصصات المختلفة ج. اعتماد ملف المادة
المقررات وما تتضمنه من وصف، ومخرجات، وطرائق تدريس، اء هيئة التدريس بأعض

 ميع. للج ا  ا يجعل التدريس مرئيواستراتيجيات تقويم، مم  
 

 :وتشمل وفات المتعلقة بالنتاجات التعليميةد مجموعة من المصفعتماد. ا
 تحديد مخرجات التعلم لكل برنامج  من البرامج األكاديمية.  -
، التي تربط بين مخرجات التعلي جات التعليمية ومواد الخطةوفة النتاإعداد مصف -

ة النهائية عليميات التومواد الخطة لضمان تغطية مواد الخطة للنتاج( النتاجات)
 .للبرنامج

لضمان  إعداد مصفوفة النتاجات التعليمية واألهداف التعليمية لكل مادة يطرحها القسم -
 .ساق للنتاجات التعليمية للبرنامجتغطية األهداف التعليمية لكل م

لضمان تغطية المواد  إعداد مصفوفة المجاالت المعرفية والمواد الدراسية لكل برنامج -
 .للبرنامجت المعرفية مجاالسية للالدرا

 
 ضبط أساليب التعليم والتعلم أسسه. 

 مسياسة أساليب التعليم والتعلّ 

قيق مخرجات التعلم المرجوة، بما يتفق استخدام طرائق تدريس فع الة وحديثة، لتح     
ة رؤية الجامعة ورسالتها وغاياتها وقيمها، ويتم تطوير األداء األكاديمي ألعضاء هيئ مع
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لزامية تتضمن استخدام طرائق التدريس الحديثة إلجامعة وفقا لحزم تدريبية ي اس فريالتد
 والفعالة.

 
 اإلجراءات المتعلقة بالسياسة: 

ويتضمن جميع  ،للمواد التي يدرسها (ملف مادة)تدريس بعمل  يقوم كل عضو هيئة -
 العناصر المطلوبة.

لها ملف مادة مكتمل وفر ا يتهتم طرحن جميع المواد التي يأيقوم القسم بالتأكد من  -
 ويرفع تقريرا للكلية يتضمن ذلك. ،العناصر

كاديمية، تقوم الكلية بالتأكد من توفر ملف مادة لكل مادة مطروحة في األقسام األ -
 األكاديمية.للشؤون  رئيسواكتمال عناصرها، ورفع تقرير بذلك إلى نائب ال

دريبية ألعضاء حتياجات التح االدة بمسيقوم مركز التطوير األكاديمي وضمان الجو  -
ضمن حزم تستهدف تطوير األداء األكاديميي هيئة التدريس، وعقد الدورات التي 

 .محدد وجدول زمنيواضحة 
 

 : التعلم للبرامج األكاديمية خرجاتضبط م أسس
 سياسة مخرجات التعلم للبرامج األكاديمية

مية المطروحة البرامج األكاديجميع المتوقعة لتقوم الجامعة بتحديد مخرجات التعلم      
 فيها، وتحرص على نشرها. 

 ضبط مخرجات التعلم للبرامج األكاديمية :باإلجراءات المتعلقة 
 تعلم لكل برنامج  من البرامج األكاديمية.ي بتحديد مخرجات اليقوم كل قسم أكاديم -
 ني.لكترو الموقع اإلالتعلم لكل برنامج على يقوم كل قسم أكاديمي بنشر مخرجات  -
 يقوم كل قسم بإعداد مصفوفة النتاجات التعليمية ومواد الخطة. -
مادة يطرحها  يقوم كل قسم بإعداد مصفوفة النتاجات التعليمية واألهداف التعليمية لكل -

 القسم.
 يقوم كل قسم بإعداد مصفوفة المجاالت المعرفية والمواد الدراسية لكل برنامج. -
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 ليات الجامعة لضمان اتباع الطرق الحديثة في التدريس : آشكل

 
 مشتركة مع جامعات عالمية بهدف تبادل الخبرات التدريسية العالقات ال .0
العام جامعات ومؤسسات علمية مرموقة خالل تفاقيات مع توقيع العديد من اال تم         

، دت سابقا  اقيات التي ُعق  االتفضافة إلى ( هذا باإل 0202/0202و  0202/0202)  الجامعي
 لمدة علمية زيارات في تدريس ةئهي أعضاء رسالفي إتفاقيات ستفادت الجامعة من هذه االوقد ا
هيئة تدريس  ءمنها، واستضافة أعضا واالستفادة تجاربها على لالطالع الجامعات لهذه فصل

 بلهمق من تدريبية شر و  ملعو  محاضرات لقاءة من خبراتهم التدريسية من خالل إمنها لالستفاد
  .وتطويرهما العلمي والبحث التدريس مجال في

المصفوفات المتعلقة 
 جات التعليميةبالنتا

جائزة أفضل ملف 
 مادة

أسس ضيط أساليب 
 التعليم والتعلم

 ملف المادة

تطوير األداء 
األكاديمي ألعضاء 

 هيئة التدريس

اتباع الطرق آليات 
الحديثة في 

 التدريس 
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تاح على الخبرات نفواال ةنمية العالقات المعرفية والثقافيتبقام مكتب الشؤون الدولية و        
 ةالعربي ةلي مع الجامعات والمؤسسات العلميمن خالل مد جسور التعاون الدو  ةالعالمي ةالعلمي

 :استفادت منهاالتي تفاقيات قامت الجامعة بعقد عدد من االوعليه  .ةموقجنبيه المر واأل

 عضاء الهيئه التدريسية.أ الطلبة و  ى كاديمي على مستو بادل األالتبرامج  -
 ة.مشترك ةوراق بحثيأنخراط في مشاريع و لاللجانبين للباحثين من كال ا ةتاحة الفرصإ -
 لمشتركة.رض  امية والمعاعقد الندوات  والمؤتمرات والورش العل -
ال يتعارض مع  بما عاتمبين الجا ةاستخدام قواعد البيانات المتوفر  الموافقة على -

 لتي ال تتبع الجامعتين.مع مؤسسات قواعد البيانات ا ةاالتفاقيات الموقع
 دارية لمنسوبي الجامعة.إلاو  ةلتطوير المهارات العلمي ةتقديم برامح تدريبي -

و   0202/0202و 0202/0202ي عقدت عامي ) ت التاالتفاقيا والجدول اآلتي يبين
  ( وأثرها على تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. 0202/0202

 6102و  6102/6102و  6102/6102خالل العامين  : االتفاقيات التي تم عقدها02 جدول
/6161 

 جنبيةاالتفاقيات الثنائية مع الجامعات األ

 برامها وتفعيلها:إبون الدولية الشؤ  ومن هذه االتفاقيات التي قام مكتب

دارة النفايات الصلبة (  لشراكة في مشروع إل2108لمانية )األ  Rostockاتفاقية مع جامعة  .0
توفير ب الشراكة تمت االستفادة من هذه  (GIZلتعاون الدولي )للمانية ة األ بتمويل من المنظم

 نلتوفير فرصتيضافة إ .ةمعجاال ضاء الهيئة التدريسة فيأعفرص تدريبية لعدد من الطلبة و 
) نشاء مختبر مختص بكلفة إلى إضافة اإلب لمانيا .أفي  ةوالبيئ هلطلبة ماجستير الميا

 يويرو. (11111

تفاقية اال  ههذمن  تمت االستفادة( حيث 2108سبانية )اإل Valenciaعة هم مع جاممذكرة تفا .2
تدريبية لطلبة فرص (  01) توفر ساتذة كلية الطب كماأل  Fellowshipsمن  اعددبتوفير 

 سبانيا.إكلية الطب في 

وجة التعاون أالبريطانية  تشمل   Queens University Belfastمع جامعة  اتفاقية .3
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ستاذ من كلية الصيدلة في مؤتمر كلية الصيدلة الدولي في أسابقا حيث شارك بالفعل  ةالمذكور 
لجامعة البريطانية لخريجي امل توفره اي متكعلن رسميا عن توفير برنامج تدريبأجامعة مؤتة و 

 ومنح شهادات للمتدربين من الجامعة البريطانية. ،كلية الصيدلة في جامعة مؤتة

وجه أ( تنص على 2018) Istanbul Aydin Universityمع جامعة مذكرة تفاهم وتعاون  .1
 التعاون المذكورة سابقا.

تنص  Management And Science ( 2108جامعة الماليزية )المذكرة تفاهم ثنائية مع  .1
 عاله.أوجه التعاون المذكوره أعلى 

كوره اون المذوجه التعأ( تنص على 2108التركية ) MUNZURمذكرة تفاهم ثنائية مع جامعة  .6
المدعوم من وزارة التعليم العالي (  MAVLANAكما تم التوقيع على بروتكول موالنا  ) ،عالهأ

 عضاء الهيئة التدريسية بين الجامعتين.أل الطلبة و تباد لغاياتوذلك  ،التركية مع نفس الجامعة

لك وذ Bambino Gesuيا ممثلة في مستشفى اليطإكبر مؤسسة صحية في أاتفاقية مع  .0
دبلوم العالي في لكما تنص االتفاقية على استحداث برنامج مشترك ل ،لغايات التعاون المشترك

ول من نوعه في الشرق ن األ مؤتة وسيكو جامعةصابات العصبية التطورية في مجال اإل
 وسط.األ 

( التي تمنح مبتعثي جامعة 2108البريطانية ) Bradfordتفعيل اتفاقية التعاون مع جامعة  .8
بهذه  2108-2100من المبتعثين في عام اثنان حيث التحق  %21ة خصم مقداره مؤت

عضاء أالطالبي و وع التبادل ي مشر ولشمول جامعة مؤتة ف ةكم تم توقيع اتفاقية جديدالجامعة، 
 Bradfordالمقدم من قبل جامعة  وروبي,تحاد األ المدعوم من اال  ICMالهيئة التدريسية 

 .2121-2108وذلك لدورة 

 charter on ا  مؤسس ا  ضو ع( 2108ردنية )مريكية األ توكول االنضمام لشبكة الجامعات األر ب .1
the establishment of the united states –jordan cooperation network 

الذي يوفر لجامعة  Eurasiaضافة لمنظمة مريكية المرموقة باإلمن الجامعات األ ا  ويضم عدد
الجامعات المرموقة في وبين  هاقامة العالقات الثنائية بينإو  مؤتة فرصة التعاون المباشر

ة. تدريب الطلبوفرص كاديمية وتسهيل فرص البحث العلمي المشترك مجاالت تطوير البرامج األ 
لى الواليات إتفاقية نتيجة الزيارة التي قام بها مدير مكتب الشؤون الدولية وتأتي هذه اال 

 ية. وتضم الشبكة: يكمر المتحدة بدعوة من السفارة األ
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   University of Arizona 

 University of Cincinnati 

 Florida University  

 Wisconsin Madison University 

 Virginia Tech University 

 Purdue University 

( التي تنص على مساهمة جامعة  2108-6مان )اتفاقية تفاهم مع كلية مزون في سلطنة ع   .01
مان خالل العام طالق عدد من برامج الماجستير في كلية مزون في سلطنة ع  إلوتعاونها   مؤتة

 القادم.

 االتفاقيات المحلية

ردنية برام شراكات مع عدد من المؤسسات والجامعات األ إجامعة بالقامت  المحليةيات تفاقفيما يتعلق باال 
 نوجزها كما يلي:

 ،كاديمي( التي تنص على التعاون األ 2108وسط الخاصة )ق األ اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الشر .0
السحب جستير رنامج ماق بطال إ تموبالفعل كما تنص على فتح برامج دراسات عليا مشتركة  ،وتبادل الخبرات

 ..2108/2101بدأ التدريس به  الحاسوبية،

( التي تنص على التعاون 2108توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة العقبة التكنولوجية الخاصة ) .2
 حيث تقدم اساتذة من الجامعتين لمشرع مدعوم من االتحاد االوروبي. ،وتبادل الخبرات ،كاديمياأل 

كاديمي وتبادل الخبرات ( تنص على التعاون األ 2108رك مع جامعة اليرموك )ة تعاون مشتتفاقي.توقيع ا3
وتم عمل برنامج الدتوراه في القانون  مي المشترك.عضاء الهيئة التدريسية وتشجع مشاريع البحث العلأبين 

 الخاص بناء على هذه االتفاقية .

عضاء الهيئة التدريسية أالجامعة و  توفر لطلبة ردنأل . توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع غرفة صناعة ا1
ردن لالطالع وتشكل قناة تواصل مع القطاع الصناعي في األ  ،تخرج في كلية الهندسةلالدعم الالزم لمشاريع ا

 المشاريع البحثية والطالبية لحل هذه المشكالت.ه على احتياجاته وتوجي

لغايات تطوير بعض المواد الدراسية التي  (2108ليمي )عالت نتاجتوقيع اتفاقية مع الشركة المتحدة لل  . 1
 وتم تطوير بعض المواد الدراسية المحوسبة. لكترونيا لطلبة الجامعة.إتطرح 

 –مع جامعة الحسين بن طالل الستحداث برنامج دكتوراه الفلسفة في المناهج والتدريس تفاقية توقيع ا.6
 .2108/2101س فيه وبدأ التدري حسينبرنامج مشترك بين جامعة مؤتة وجامعة ال
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منحة  (32) تنفيذ اتفاقية المشروع السوري للمنح التدريسيه لدعم الالجئين حيث قام المشروع بتغظية. 0
 سات عليا في جامعة مؤتة.ة لطلبة درادراسي

 

وروبية والعربية الهيئة التدريسية مع الجامعات األ عضاء أتبادل الطلبة و  .2
 المدعومة:  وروبيتحاد األ يع اإل نائية ومشار ت الثاالتفاقيا من خالل

 ،عضاء الهيئة التدريسية مع جامعة كربوك التركيةأ بروتكول موالنا لتبادل الطلبة و  تفعيل -
امعة عمال لقضاء فصل دراسي كامل في جمن كلية األ بطالثالثة تيار تم اخحيث 

كما  جامعة.فس الفي ن ةيلقضاء فترة تدريسهيئة تدريس  عضوي كربوك. كما تم اختيار 
من جامعة كربوك لقضاء فصل دراسي في كلية الشريعة  تراك( طالب أ3) تم استقبال

 في جامعة مؤتة على نفس البروتكول.
 ICMالرومانية ضمن مشروع  Craiovaكاديمي مع جامعة بادل األتالتفاقية تفعيل ا -

لطب ة من كلية ادريسيعضاء هيئة تأربعة أ حيث شارك  ،وروبيحاد األتالمدعوم من اال
. كما استقبلت جامعة مؤتة  (0202-00بقضاء فترة تدريسية في الجامعة الرومانية. )

الطب  ليةامعة الرومانية لقضاء فترة في كعضاء من الهيئة التدريسية في الجأ  خمسة 
 (.0202-3في جامعة مؤتة )

لية طلبة من كة خمس لرساإسبانية تم األ Valenciaتنفيذا التفاقية التعاون مع جامعة  -
-6سبانية )ة التدريب السريري في الجامعة األالسنة الخامسة لقضاء فتر  الطب من

0202.) 
ترشيح عدد  تم   ،يا واتحاد الجامعات العربيةولوجلتكنلطار التعاون مع جامعة مصر إي ف -

بة من كلية الطب طلعشرة من الطلبة لقضاء فترة التدريب في مصر. حيث تم اختيار 
طالبا خالل الفصل الصيفي لتلقي التدريب في  05رسال م إوت (0202ة )لرياضوا

 مجاالت الطب والهندسة والرياضة.
ؤتة من خالل برنامج مساعد مدرس جامعة مداب في من طلبة كلية اآلطالبان شارك  -

متحان ن حقق الطلبة متطلبات النجاح في اأوذلك بعد  ،وزارة التعليم الفرنسيالمنظم من 
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 خمسردن حيث خصص لأل ،ردنيةداب في الجامعات األات اآلى مستوي كليسي علتناف
مج حيث سيشارك الطلبة في برنا منحتين. الحصول علىاستطاعت جامعة مؤتة  منح

 شهر.سبعة أمدرس في المدارس الفرنسية لمدة مساعد 
ن ( م SEMSEM) نظمة الطاقة البديلة أدارة إمشروع بطار مشاركة جامعة مؤتة إفي  -

عضاء الهيئة أ من أربعة  شارك(  CBH) لبناء القدرات  (يراسموس بلسا) شاريع م حدأ
جامعة ( في برنامج تدريبي في 0202-02) كلية الهندسة في التدريسية

Staffordshire  .البريطانية 
ايراسموس ) حد مشاريع أمن  E-Greenطار مشاركة جامعة مؤتة في مشروع إفي  -

عضاء الهيئة التدريسية في كلية الهندسة أ ن ماثنان رك اش( CBH)لبناء القدرات  (بلس
 يونانية. برنامج تدريبي في جامعة( في 02-0202)

حد أمن (  VTC) ز التدريب المهني مراك مشروعبطار مشاركة جامعة مؤتة إفي  -
عضاء الهيئة أ من أربعة شارك (  CBH) لبناء القدرات  (ايراسموس بلس)مشاريع 

 لمانية.األ  Lipzig تدريبي في جامعةفي برنامج  (0202-0التدريسية  )
 
 
 
 

ت حول المهارا رباب العملن الطلبة والخريجين وأراجعة مالتغذية ال .1
 امج المختلفة المكتسبة من البر 

البرامج تقييم بتطبيق سياسات واضحة تتعلق ب 9417/9419أت الجامعة منذ  العام بد     
ن وجهة نظر الطلبة المتوقع تخرجهم، وتقييم تي تطرحها ممج التقييم البرا األكاديمية تتضمن

يلي توضيح المواد الدراسية من وجهة نظر الطلبة، وتقييم الطلبة من وجهة نظر المشغلين وفيما 
  لذلك:

 التغذية الراجعة من الطلبة والخريجين .أ

 6102 /6102) ين ء هيئة التدريس  استفاد منها في العاماتفاقيات تبادل الطلبة وأعضا
 ( عضو هيئة تدريس60و ) ( طالبا66( )6102/6102و
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ء من ابتدابة والخريجين فقد قامت الجامعة  للحصول على تغذية راجعة من الطل        
 تي:لهذا الغرض وعلى النحو اآلعداد استبيانات خاصة بإ 9417/9419الجامعي العام 

  التغذية الراجعة من الطلبة -
عة من الطلبة فقد قامت ية راجللحصول على تغذ       

وقامت  ،استبانة تقييم مادة دراسيةعداد الجامعة بإ
ي ن المواد فاختيار عينة مبحوسبة هذه االستبانة، و 

 تم  و ، ليات لتطبيق االستبانة عليهاالكلفة بخصصات المختالت
 )و  ( 9419/9418( و ) 9417/9419فعليا في العام ) 

ة من دراسي( مادة 149إجراء التقييم لم )  ( 9418/9494
بة، ولمختلف الكليات،  وتم خالل االستبيانات المحوس

ارسال تقارير حولها لالستفادة من نتائجه في تطوير المواد، 
  .ي تم تقييمهان المواد التي يبيوالجدول اآلت

 
 : عدد المواد التي تّم تقييمها من قبل الطلبة حسب الكلية 01 جدول

 عدد المواد التي تم تقييمها الكلية

بالط  44 

 5 اآلداب

 7 العلوم التربوية

 6 العلوم االجتماعية

 2 الحقوق 

 3 علوم الرياضة

عمالاأل  8 

 4 علوم الزراعة

 3 الشريعة

)    فيتّم فعليا  
و 2100/2108
و  2108/2101

( إجراء 2101/2121
( مادة  012 )التقييم لذ

دراسية من خالل 
الستبيانات المحوسبة، ا

 ولمختلف الكليات
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دلةصيال  1 

 5 العلوم

 10 الهندسة

 1 التمريض

 3 تكنولوجيا المعلومات

 
 التغذية الراجعة من الخريجين  -

ابتداء من العام ين فقد قامت الجامعة للحصول على تغذية راجعة من الخريج       
توزع على الطلبة المتوقع  استبانة تقييم البرامجبإعداد  9417/9419الجامعي 
 ومحتوى همية المواد للعمل في المستقبل، أ هم حول نذية راجعة ملى تغحصول عتخرجهم لل

ساق، المساق، ودرجة صعوبة كل م ومدى المحتوى الذي يغطيهالمواد النظري والعملي، 
ئة عضاء هيالتقويم المستخدمة، والعالقة مع أ ساليب التدريس المستخدمة، واستراتيجيات وأ

( استبانة  لخمسين 14ييم لها )استبيانات تقعداد البرامج التي تم إ  عددالتدريس. وبلغ 
 ويتم ارسال التقييم للكليات لالستفادة منه في تطوير البرامج. برنامجا .

مهارات المكتسبة من البرامج أرباب العمل  حول الالتغذية الراجعة من  .ب
 المختلفة :

لقياس  خاصة استبانة( بإعداد 9417/9419قامت الجامعة في العام الجامعي )         
، تضمنت كفاءة خريجي جامعة مؤتة من وجهة نظر سوق العمل )المشغلين( مستوى 

خصصة، والتواصل واالتصال، ( فقرة ضمت المجاالت اآلتية: ) المعرفة العلمية المت11)
جود تقدير عام لخريجي الجامعة بشكل عام. وتم  والشخصية، والبعد المهني( إضافة إلى و 

لى مجموع من المؤسسات الرسمية والخاصة في األردن، نيا وورقيا علكترو توزيع االستبانة إ
ير حول النتائج وتلقت الجامعة ردودا من المشغلين، وتم  إجراء تحليل للنتائج، وكتابة تقر 

خذ بالمالحظات وتطوير قامت بدورها بمتابعة المعنيين لأل، والتي الجامعة.ورفعه لرئاسة 
  الخطط.
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في المواقع ذات التنافس  معةلخريجي الجا توظيفزيادة ال آليات .01
 الشديد وارتفاع ايجلبية التغذية الراجعة من ارباب العمل.

الذي رشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين" كتب اإلتتولى عمادة شؤون الطلبة من خالل  "م
له ، الذي عقد تحت رعاية جاللة الملك عبدالصيات ملتقى شباب األردنظهرت فكرته كإحدى تو 

سين المعظم، حيث كانت التوجيهات الملكية السامية تؤكد على أهمية إيجاد حلقة ثاني ابن الحال
المدني التي تساعد على دعم ورعاية التميز للتواصل والشراكة بين الطلبة ومؤسسات المجتمع 

يفهم وتعر  واإلبداع لدى الطلبة، وإيجاد آليات وبرامج في الجامعات لربط الخريجين بسوق العمل
 ومنها: به.

 لتدريب لغايات التأهيل لسوق العمل:ا .أ

 9418/9494و   9419/9418و  9417/9419خالل العامين جامعة مؤتة عقدت 
لطلبة وللخريجين بواقع سبع عشرة دورة تدريبية في كل لتدريبية المجانية لمجموعة من الدورات ا

جاهات، ومحاولة إحداث ت واتدف إلى تزويد الطلبة بمهارات ومعارف وقدرافصل دراسي وته
ر إيجابي في مهاراتهم وقدراتهم من ناحية وفي سلوكهم واتجاهاتهم من ناحية أخرى. ويهدف تغيي

مع  تتالءمات وقدرات الطلبة وتمكينهم خالل مراحل الدراسة، بحيث التدريب إلى تطوير مهار 
دورات وفرت ولقد متطلبات سوق العمل المحلي والخارجي وتساعدهم في إيجاد فرص عمل، 

 .ية متخصصة وفرص تطوع ومحاضرات توعيةوورش عمل تدريب

 وركزت هذه الدورات التدريبية على ما يلي:

 :على ما يلي مهارات التوظيف والعمل وتشتمل -
 .مهارات البحث عن فرص العمل -
 .مهارات إعداد السيرة الذاتية -
 .مهارات إجراء مقابالت العمل عند التقدم للوظائف -
 .عملات الأخالقي -
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 سب تخصصاتهم لغاية التمكين والتوظيف.توفير تدريب للطلبة ح -
خالل  ة دورات كما عقدت الجامعة ممثلة بمكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين عد    
في مهارات الريادة والعمل الذاتي  9418/9494و  9419/9418و  9417/9419العامين 

مهارات بير التمويل الألعمال، خطط األعمال، تدادة اتأسيس المشاريع ري ومن هذه الدورات:
 اإلدارية والمالية .

 ما يلي:قامت الجامعة بعقد دورات في مهارات االتصال والتواصل، وتشتمل على  -

 مهارات االتصال لغة الجسد، مهارات خدمة العمالء. التدريب على اللغات، كاللغة اإلنجليزية -

 النجليزية.ا غةاللمهارات الكتابة الفنية في  -

 حاسوب، وتشتمل على ما يلي:التدريب على تطبيقات ال -

 كسيلإدام التحليل المالي باستخ -

 PowerPoint العرض -

 Microsoft office استخدام -

 AutoCAD الرسم الفني -

 خذذذدمذذات الذنشذذاطذات والذشذراكذذذات ) التذشذبيك (ب. 

الجامعة لشركات والمؤسسات الوطنية الكبرى عقدت من ا نتيجة النفتاح الجامعة على العديد
قات عددا من االتفاقيات التي تهدف أوال وأخيرا إلى خدمة الطلبة و فتح قنوات اتصال وبناء عال

إستراتيجية ودائمة مع الشركاء ذوي العالقة، من مؤسسات القطاع العام والخاص والمؤسسات 
هذه  المهنية وشركات التوظيف، والمحافظة علىابات ة ومؤسسات المجتمع المدني والنقالمانح

العالقات وتمتينها وتطويرها لتحقيق األهداف اإلستراتيجية للمكتب والجامعة. وتمثلت أهم صور 
 التعاون بما يلي:
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 ثناء العمل بهدف التوظيف:أالتدريب  -

ل ثناء العمل بهدف التوظيف إلى إيجاد فرص عمل للخريجين من خالأيساعد التدريب 
مجتمع المدني والجهات الممولة والمانحة لمثل هذه تعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات الال

ألخير قبل التخرج تدريبا وطالبة في الفصل ا يتلقى ثالثون طالباالهندسة  كليةالمشاريع، ففي 
في الشركات الكبرى كالبوتاس والفوسفات وبالتالي يحصلون على فرص أكبر في التعيين في 

 لشركات.هذه ا

ووزارة االتصاالت الرقمية ووزارة العمل لطلبة االتصاالت عة كما أن هناك اتفاقية بين الجام
تدريب ثالثين طالبا في مجال تكنولوجيا المعلومات حيث تقوم سنويا بناء على االتفاقية ب

 ية تشجيعا لهم.واالتصاالت وصرف مكافآت مال

 وما حصلت عليه من مستوى مؤتة  في جامعة بالط كليةومن الجدير بالذكر ونظرا لسمعة 
علمي متقدم فإن خريجيها كان من السهولة عليهم الحصول على فرص في وزارة الصحة 

 مية والخاصة أو في خارج الوطن.والمستشفيات الحكو 

إذ نفذت الكلية عددا من  في كلية علوم الرياضةوفي ذات السياق أولت الجامعة عنايتها 
لتخريج مدربين من الطلبة  لعاب المختلفةالدورة التدريبية لأللسوق العمل ومنها  هيليةالدورات التأ

فخرجت في هذا  رة الحكام المستجدينو دتمكنهم من العمل في األندية الرياضية، ثم عقدت الكلية 
تمكن  دورة المدرب الشخصيالعام خمسة وأربعين حكما بالتعاون مع اللجنة األولمبية. وعقدت 

لتخريج  دورات اإلنقاذن الدورات المهمة في المجتمع المحلي. وم فتح مراكز خاصة بة منالطل
 منية منقذين تؤهلهم لفرص عمل في الفنادق والمسابح واألجهزة األ

وكل هذه الدورات مكنت كثيرا   لمساج( ودورات في اودورات العالج الطبيعي ) مسعف رياض
 لدراسة.اعد امن الطلبة إليجاد فرص عمل وهم على مق

ي مجال صنع الوسائل التعليمية وتكنولوجيا تصميم الوسائل كما نفذت كلية التربية دورات ف
وذلك لتخريج طلبة مؤهلين لالنخراط في سوق العمل  وكذلك كلية الحقوق والزراعة كل في مجاله

 بثقة واقتدار وكفايات تدريبية.
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الجناح العسكري الذي يمثل نقطة  احيهاومما يميز جامعة مؤتة أنها تتشرف بأنها تضم بجن
في سماء الوطن والجامعة وهو يخرج سنويا خيرة الخيرة من الضباط الذين تبو ءوا المراكز مضيئة 

ي قواتنا المسلحة الباسلة وفي أجهزتنا األمنية المختلفة والذين هم معقد أمل قائد المتقدمة ف
ميرة منى التي ترفد القطاع الصحي ة األلوطن، كما أن الجامعة تفخر بكليالوطن وأبناء ا

ات مؤهالت وممرضات هن عماد قطاع التمريض في األردن في القوات المسلحة وفي بخريج
 التقاعد. القطاع الخاص فيما بعد

قد أتاحت الجامعة فرص التطوع والعمل الجزئي للطلبة التي تساعد مع المؤسسات و 
وحصول الطالب على  ات الطالب الحياتيةمهار  ومنظمات المجتمع المدني الطلبة على تطوير

 .خل مادي لتغطية تكاليف الحياةد

 : ومنها

ل الفرصة للمبدعين في المجا؛حيث أتاحت الجامعة هذه  فرصة التطوع في إذاعة صوت الكرك
الصحفي واإلعالمي وفي كل عاما تخرج اإلذاعة عددا من اإلعالميين الذين تلقفتهم بعد تخرجهم 

العوايشة ونجاح المساعيد وهنية والقنوات ونذكر على سبيل المثال ضياء  ذاعاتكبريات اإل
، فراس محمد بشيرالضمور وسمير مصاروة ومحمد عدنان ويزن الشمايلة ونزار الصرايرة و 

وحسان الكساسبة الذي دخل أمس سوق العمل بتعيينه في  وأحمد خريسات، وحسن الصرايرة،
 قناة األردن اليوم.

 تدريبية بهدف التوظيف نجاز لعمل ورشإاتفاقية مع مؤسسة  مؤتة جامعةقد عقدت و 
في هذه الورش تحت برنامج المشاركة الشبابية والتشغيل وبلغ عدد المشاركين  9419منذ عام 

قد بلغ عدد المتدربين فعليا في ا ومتدربة من خريجي جامعة مؤتة و ن متدربيوعشر  االتدريبية واحد
صندوق األردني الهاشمي ع الكرك والإبدا ربا مثل نادي ة عشر متدثثال القةالمؤسسات ذات الع

 ومركز  آي كلينيك الطبي وتمويلكم وعمادة شؤون الطلبة في الجامعة.

من خالل مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة دريب المهمة في الجامعة الت فرص ومن
طلبة والخريجين لل لعمليوهو فرصة للتدريب اانبثق مشروع درب للتدريب الصيفي الخريجين 

طالبا وطالبة  ويبلغ عدد الطلبة المسجلين  014استفاد من طلبة الجامعة قد لغايات التوظيف و 
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لبا وطالبة وعدد الطلبة الذين حصلوا على فرصة توظيف أربعة طا 911حاليا في هذا العام 
بنك للجنوب ها الاألردني من أصل خمسة مقاعد يوفر خريجين يعملون في فروع البنك الكويتي 

 من كفاءة مهنية . لما يتمتع به خريجو الجامعة

 معرض التوظيف / اليوم الوظيفي -

بهدف  9419/9418معي عام الجاخالل ال أقامت الجامعة معرضها الوظيفي الرابع 
إتاحة الفرصة للطلبة والباحثين عن عمل للتواصل مع أصحاب العمل ومعرفة فرص العمل 

ريادة األعمال  ص نجاح عدد منهم بغية تشجيع الطلبة علىضت قصالمتاحة لديهم، وعر 
وتشجيعهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة حيث يشارك في هذه المعارض عدد من الشركات 

محلية واألجنبية في القطاعات االقتصادية المختلفة وشركات التوظيف والموارد البشرية وتمكنت ال
فرصة  044كة ومؤسسة استطاعت أن توفر ين شر ا العام من استقطاب أكثر من عشر في هذ

 ريبية فيها تد

 :الريادة المجتمعية -

ت األردنية حيث فازت جامعة مؤتة في المسابقة الوطنية للريادة على مستوى الجامعا
ن مبادرة وفاز بالمركز األول في مبادرة شاركت الجامعة بتسع مبادرات مجتمعية من أصل عشري

ة على صناعة الروبوت بة الجامعة والمدارس في المناطق النائييب طلسبارك من خاللها يتم تدر 
ما أهل صاحبها للخروج بحلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع. ومن المشاريع المجتمعية 

لسوق العمل وفتح مشروعه الخاص به مثل مشروع مظالت الخاليا الشمسية واألخصائي 
عصا الذكية ركي  معلن األردن التسويقي واللبيت التا روعومشالمتنقل لذوي االحتياجات الخاصة 

 لذوي اإلعاقة وكلها مشاريع مجتمعية وجدت نصيبها في سوق العمل

ق مع المعايير كال ومضمونا بحيث تتوافتطوير الخطط الدراسية ش .00
 لسوق العمل وبشكل دوري.  حيث تأهيل الخريج العالمية من

صدر أكثر  ، وقدوالمواد المطروحة فيها  الدراسية للخططبمراجعة دورية الجامعة  قامت      
من تعميم يطلب تطوير الخطط الدراسية في ضوء المستجدات العالمية ومتطلبات سوق العمل، 

 في هذا المجال: رئيسفيما يلي عرض الهم انجازات الو 
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 تطوير الخطط الدراسية 
استراتيجية واستراتيجيات  أهدافا فيذيةتتضمن الخطة االستراتيجية للجامعة وخططها التن        
بحيث تتوافق مع المعايير  ،ومضمونا   شكالا تتعلق بتطوير الخطط إلى خطط تنفيذية  ترجمت

برز ما تم تنفيذه بهذا ، ولعل أتأهيل الخريج لسوق العمل وبشكٍل دوري العالمية من حيث 
 الخصوص ما يلي:

 يقافها ها وإم البرامج األكاديمية وتطوير وضع سياسات تقيي .أ
م باعتماد سياسة واضحة ومعلنة  لتقيي( 9417/9419)الجامعي قامت الجامعة في العام        

جراءات المتعلقة بها ونماذجها إقرار هذه السياسات واإل وتم فها،يقاالبرامج األكاديمية وتطويرها وإ
ن جميع األطراف معة ممن مجلس العمداء، وتتضمن تقييم البرامج األكاديمية التي تطرحها الجا

 وتتضمن هذه السياسات: الخريجين وأرباب العمل (ات العالقة ) الطلبة و ذ
 

 :يقافهاإم البرامج األكاديمية وتطويرها و أسس تقيي
 يقافها إم البرامج األكاديمية وتطويرها و سياسات تقيي

لمناسبة عليها الت اتقوم الجامعة بتقييم البرامج األكاديمية بشكل دوري، وإدخال التعدي      
يقافها وفقا لمبررات ومسوغات محددة بوضوح، وتستخدم إأو  جداتلمواكبة التغيرات والمست

يقافها أدوات تقييم مناسبة لقياس مخرجات التعلم المحددة إ ات تقييم البرامج أو تطويرها أولغاي
 ة التدريس(.ء هيئللبرنامج، من وجهة نظر األطراف ذات العالقة ) المشغلين، الطلبة، أعضا

 البرامج األكاديمية جراءات المتعلقة بتقييماإل

علقة المت أدوات التقييمعداد إيقوم مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة في الجامعة ب -
 لين والطلبة وأعضاء هيئة التدريس.غبالبرامج  من وجهة نظر المش

الطلبة على الطلبة  ة نظريقوم كل قسم أكاديمي بتوزيع أداة تقييم البرامج من وجه -
 ية كل فصل دراسي.المتوقع تخرجهم نها

توقع جراء دراسة للنتائج المتعلقة بتقييم الطلبة المإيقوم مركز التطوير األكاديمي ب -
 وتزويد الكلية ومجلس العمداء بها. ،تخرجهم للبرامج

حة لمطرو لمواد ايقوم مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة  باختيار مجموعة من ا -
 ها من وجهة نظر الطلبة.من الكليات  تقييم يطلبج و لكل برنام
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المطروحة وتزويد  جراء دراسة للنتائج  المتعلقة بتقييم الطلبة للموادإيقوم مركز التطوير ب -
 الكلية  ومجلس العمداء بها.

تقوم  كل كلية بتقييم خريجيها من وجهة نظر المشغلين وتزويد مجلس العمداء بنتائج  -
 م.لتقييا

نة تقييم الخريجين من وجهة تباالجودة بتوزيع اسكاديمي وضمان يقوم مركز التطوير األ -
 يد مجلس العمداء بها.نظر المشغلين واستخراج النتائج المتعلقة بها وتزو 

قسام األكاديمية  بدراسة البرامج المطروحة فيها وفقا لحاجات سوق العمل ووفقا تقوم األ -
 وفقا للدراسة.يقاف القبول فيها أو تجميدها إلتنسيب بية واالستراتيجيات الوطنل

 
 أسس ضبط تقييم الخطط الدراسية وتطويرها

  سياسة تقييم الخطط الدراسية وتطويرها    
تقوم الجامعة بتقييم الخطط الدراسية والمواد الدراسية بشكل دوري، وإدخال      

 ات وفقا لمبررات.مستجدالتعديالت المناسبة عليها لمواكبة التغيرات وال
 :وتطويرها الخطط الدراسيةبتقييم جراءات المتعلقة  اإل

بصورة دورية  روحة فيهارامج المطتقوم األقسام األكاديمية بمراجعة الخطط الدراسية  للب -
 وفقا الحتياجات  سوق العمل  واالستراتيجيات الوطنية. 

الخطة الل لجنة خ مندة لمبررات ومسوغات واضحة ومحد يتم تعديل الخطط  وفقا -
نموذج تعديل خطة  ع توصيتها بالتعديل وفقا لنموذج محدد )ترفعلى مستوى القسم و 

 لى مجلس القسم.إدة ( ضافة مادة، نموذج حذف ماإدراسية، نموذج 
 لى مجلس الكلية.إيقوم مجلس القسم برفع التوصيات  -
 امعة.ى الجلى لجنة الخطة على مستو إيقوم عميد الكلية برفع التوصيات  -
 العتمادها.لى مجلس العمداء إتقوم لجنة الخطة برفع التوصيات  -
قة على وصدور القرار بالمواف ت بعد اعتمادها من مجلس العمداءيعمل بالتعديال -

 التعديالت.
 

 
 

 يقافهااديمية وتطويرها وإم البرامج األكسياسات تقيي

 وايقافهاأسس تقييم البرامج األكاديمية وتطويرها 
 أسس ضبط تقييم الخطط الدراسية وتطويرها
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 تطوير الخطط الدراسية  من قبل لجان الخطط على مستوى األقسام والكليات والجامعة   .ب

رورة مراجعة الخطط ألكاديمية بضتعميم للكليات واألقسام ا إصدارقامت الجامعة ب      
إلقليمية الدراسية للبرامج التي تطرحها، لجعلها تنسجم مع متطلبات سوق العمل المحلية وا

والعالمية، ووفق سياسات وإجراءات ونماذج محددة تتضمن تبرير التعديالت على الخطط 
ط بعملية متسلسلة تبدأ من لجنة الخطة الخط فة أو الحذف، وتسير عملية تطويرباإلضا

لى مستوى القسم، ثم على مستوى الكلية، وإقرار التغييرات من مجلس القسم، ومجلس ع
لى لجنة الخطة على مستوى الجامعة، وتناقش التعديالت مع األطراف ذات الكلية، ثم ترفع إ

لس العمداء تصبح سارية. من مجلعمداء إلقرارها، وبعد إقرارها العالقة، وترسلها إلى مجلس ا
(  11ا   و) رئيس( قرارا  01( واتخذت )9417/9419ة الخطة في العام )وقد اجتمعت لجن

( قرارا  )  11 )واتخذت  ( 9419/9418ت  في العام )مجلس العمداء. واجتمعتوصية  ل
(    07( واتخذت )   9418/9494واجتمعت في العام )   مجلس العمداء.ل ( توصيات 7
 راراق

 المساقات اإللكترونية في الجامعة .02
         

اد التي تطرحھا، وتحسي  طرائق التدريس، فقد في إطار سعي الجامعة إلى تحسي  برامجھا األكاديمية والمو    

قامت الجامعة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحوسبة المتطلبات االجبارية في خططھا الدراسية، وجاءت هذه 

الخطوة انسجاماً مع التوجھات الملكية، وقرارات مجلس التعليم العالي بھذا الخصوص، المتضمنة تدريس بعض 

(. وتطبيقه على متطلبات الجامعة اإلجبارية، وتشمل Onlineة وفق نظام التعلم ع  بعد)المواد الجامعية األساسي

(، 020(، واللغة العربية )22(، واللغة العربية )020(، واللغة اإلنجليزية )22مساقات ) اللغة اإلنجليزية )

لھذا النظام لجميع المواد السابقة ومھارات الحاسوب، والتربية الوطنية، الثقافة االسالمية (، وقد بدأ التدريس وفقا 

(، وترتّل على ذلك تخفيض عدد الشعل 0206/0202اعتبارا م  الفصل الدراسي األول للعام الجامعي )

المطروحة لھذه المواد وتخفيض الكلفة المالية المترتبة على طرحھا شعبا دراسية، حيث كانت الجامعة تطرح ما 

 ( لھذه المواد جميعاً.( شعبة دراسية )سنوياً 052ال يقل ع  )

وفي اإلطار نفسه بدأت األقسام األكاديمية في الجامعة بحوسبة بعض المواد جزئيا أو كلياً اعتباراً م  الفصل      

ً أو كلياً( للفصل 0206/0202الدراسي األول للعام الجامعي  ) ً )جزئيا (، وقد بلغ عدد المواد المنفذة إلكترونيا

( مواد محوسبة كليا لكل فصل 6( مادة، منھا )520( )0202/0202للعام الجامعي )الدراسي األول والثاني 

 ( مادة محوسبة جزئيا للفصل الثاني. 015( مادة محوسبة جزئيا للفصل األول، و)302وبشعل متعددة، و )
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األول  ي لدراسيا ي لكترونيا )جزئيا أو كليا( للفصلإبلغ عدد المواد المنفذة  0202/0202وفي العام الجامعي      

( مادة محوسبة جزئيا 332( مواد محوسبة كليا، لكل فصل، وبشعل متعددة، و )6( مادة ، منھا )620والثاني )

 ( مادة محوسبة جزئيا للفصل الثاني.316و)للفصل األول، 

يا( للفصل  المنفذة الكترونيا )جزئيا أو كل( بلغ عدد المواد المنفذة   0202/0202وفي العام الجامعي )     

( مادة 310( مواد محوسبة كليا، لكل فصل، وبشعل متعددة، و )6( مادة ، منھا ) 0210الدراسي األول والثاني )

 ( مادة محوسبة الفصل الثاني بشكل كلي .0622وتم تدريس) محوسبة جزئيا للفصل األول، 

 ,Moodleقد بلغ عددها خمس وهي: )اما المنصات التعليمية المعتمدة للتدريس على الفصل الدراسي الثاني ف

Microsoft teams, Google classroom, Zoom,Facebook.)  كما اعتمدت الجامعة أربع منصات

 (Moodle, Microsoft forms, Google forms, Zoom) تقييمية إلجراء االمتحانات النھائية وهي:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ظام تدريس جميع مواد المتطلبات نانفردت جامعة مؤتة بالمقارنة مع الجامعات األردنية  األخرى بتطبيق 
ة (، واللغ010(، واللغة اإلنجليزية )11) اللغة اإلنجليزية ) :اد وهيلكترونيا  وعددها ست مو اإلجبارية إ

 (، ومهارات الحاسوب، والتربية الوطنية (010(، واللغة العربية )11العربية )
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 البحث العلمي  رابعا:
 
مقارنة   ISIو SCOPAUSحث العدد الكلي السنوي لالبحاث المنشورة في محرك ب .0

 ابقة.مع السنوات الس
قام أعضاء الهيئة التدريسية والباحثون في جامعة مؤتة بنشر أبحاثهم في أفضل المجالت      

المنشورة من قبل باحثي جامعة مؤتة في قاعدة بيانات  بحاثالمحكمة حيث بلغ عدد األالعلمية 
SCOPUS (191وكذلك بلغ عدد األبحاث ا ،)( لمنشورة في قاعدة بياناتISI)  (184 )   بحثا

 .الماضيةفي زيادة ظاهرة عن األعوام 
 

 عضو هيئة تدريسية لكل عام نسبة النشر في هذه المحركات لكل  .2
SCOPUS (4.11 )دريس في قاعدة بيانات لكل عضو هيئة ت النشربلغت نسبة       

وقد تم  .(ISIهيئة تدريس في قاعدة بيانات ) ( بحث/عضو4.04تدريس و )بحث/عضو هيئة 
العلمي ألعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة وتهدف هذه إصدار تعليمات حوافز النشر 

للنشر في مجالت علمية متميزة واالرتقاء بالبحث ريس التعليمات إلى تشجيع أعضاء هيئة التد
حوافز مالية للباحثين في جامعة مؤتة ح العلمي على المستوى الوطني والعالمي بحيث يتم من

الرصينة ولمعامل التأثير، وقد تم لعلمية والمراجعات وذلك استنادا للسمعة العالمية للمجالت ا
 مرة. باحثا  ألول 14صرف حوافز ألكثر من 

على النشر في ذت الجامعة مجموعة من اإلجراءات لتشجيع أعضاء هيئة التدريس اتخ     
  :جراءاتلمية المرموقة  ومن هذه اإلت العالمجال
 ,Scopus))وتحفيزه  لنشر في قواعد البيانات العالميةليمات لتشجيع اتع وضع -

PubMed, Thomson ISI. 
سلسلة العلوم اإلنسانية  ) دراساتث والالتقدم بطلب انضمام مجلة مؤتة للبحو  -

 .SCOPUSجتماعية( لقاعدة البيانات العالمية واإل
 أفضل باحث على مستوى الجامعة. استحداث جائزة -

 ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة Citation Indexهاد ة االستشمعدل نسب .3
اع جدة مما أدى إلى ارتفة والبالرصانة العلميالمنشورة في هذه القواعد  األبحاث تميزت     

،  SCOPUSعدة ( في قا141حيث بلغت لنفس الفترة الزمنية ) هافي نسبة االقتباس منملحوظ 

 البحث العلمي 
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 SCOPUS( في قاعدة8لباحثي جامعة مؤتة ) h-index. كما بلغ   ISI( في قاعدة 179و )
جامعة مؤتة وكذلك  الباحثين فياجية إنت( وهذا يدل على ارتفاع نسبة ISI( في قاعدة )7و) 

 قة علمية.اقتباس /ور  1.7من أبحاثهم حيث بلغ معدل االقتباس  نسبة االقتباس
 

 في الجامعة والطلبة  ليها أعضاء هيئة التدريسالجوائز العلمية التي حصل ع .1
حصل مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة علةى مجموعة من 

 ا:ومنه الجوائز العالمية
 جائزة  ) اينشتاين  القادم (  .أ
جائزة" اينشتاين على سيد مها ال ةالدكتور في جامعة مؤتة كلية الصيدلة  ةستاذأ لتحص     

منهم عالمان عربيان  ،عالما  ( 11)دولة السنغال من بين دولة روندا و  ارئيسا به مهاالقادم" كر  
النانو لعالج بمجال تكنولوجيا  الميةوذلك على سلسلة أبحاث ومنشورات قدمتها في مجالت ع

 منشورا   علميا   بحثا  (  09 ) مب لجائزة الدكتورة للمنافسة على اتقدمت السرطان والزهايمر. و 
م لمعيقات أمال دعما لإلبداع البحثي وتذليال  الجائزة  تمثلمن الباحثيين. و  اددعنافست بها 

 الطبية وغير الطبية .االت تدعم اإلبداع في المجو  ،وتحفز إبداعهم ،الباحثيين
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  9417االتحاد العام لآلثاريين العرب التقديرية لعام جائزة  .ب
بجائزة االتحاد العام ة الدكتور خلف فارس الطراونة ازا أستاذ المسكوكات اإلسالميف      

العلمي  البحث؛ وذلك تقديرا  لجهوده البحثية في مجال 9417لآلثاريين العرب التقديرية لعام 
 .ومشروعاته التي ساهمت في خدمة علم المسكوكات اإلسالمية في العالم العربي

 
 
 
 
 
 

 :دبي  – العربية لمؤتمر الدولي السادس للغةلجوائز العشر الج. 
الذي عقد في فازت جامعة مؤتة بإحدى الجوائز العشر للمؤتمر الدولي السادس للغة العربي     

مارة دبي إمجلس الوزراء وحاكم  رئيس - مارات العربية المتحدةة اإلولد سرئيبرعاية نائب دبي 
 ية. نال الجائزةبحاث للغة العربأفضل عشرة والذي خصص أل ،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

 تفهرس“ة مؤتة عن بحثه الموسوم بم الدكتور سيف الدين الفقراء من كلية اآلداب في جامع
 .”هاعربي ة وحوسبتجم الفي المعاالمسائل اللغوي ة 

 
 
 
 
 

يا  بصناعة خاليا نجازا  علمإلحميد الضمور/قسم الفيزياء/مؤتة حقق الدكتور حمود عبد اد. 
 .استخدام تقنية النانو تكنولوجيشمسية متناهية الصغر ب

نجاز طبي متميز الستشاري جراحة الكلى والمسالك البولية الدكتور سامر فتحي الرواشدة إه. 
تئصال الكلية صال ورم متوسط الحجم من كلية مريض دون شق البطن او اساستئ تمثل في

 ة.ه على مستوى مستشفيات وزارة الصحعول من نو بالكامل حيث يعد األ
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ول طبيا  عالميا بنشرها بحثا  هو األانجازا   ام الفروع من كلية الطب/مؤتةخت ةالدكتور سجلت و. 
 في العالم اكتشاف مرض جلدي نادرعلى  دلة علمية وطبيةأ من نوعه والذي يقدم

طب عضوا في اللجنة الدولية بو هالله عضو هيئة التدريس في كلية الأاختيار الدكتور منير ز. 
مريكي لألورام. كما تم اختياره التابعة للمعهد األطان القولون، عالج ومتابعة سر  لوضع برتوكول

 .سيا والباسيفيكآعن منطقة  سرطانكزية للتحكم بالمستشارا  وعضوا  في اللجنة المر 

يفوز لوس بلس يراسمإمن ضمن مشاريع   job-joحصول أ.د. عمر المعايطة على مشروع ح. 
شروع . ويربط هذا المامشروع 107، من ضمن 9419لعام  فكار فائزةأ 1من ضمن أحسن 

 نائية.طق الوبلدية الكرك مع الجامعات في المنا ،شغال العامةمؤسسات الدولة مثل وزارة األ

من     (unanimously elected)كتور مروان الموسى لرتبة أكاديميستاذ الداختيار األط. 
اب والعلوم لتلك الرتبة يمثل دعوة لكادر الجامعة لآلد وسطيةألهيئة العامة لألكاديمية اليورو اقبل 
لها على وحصو  نجازات مما يسهم في رفع سوية الجامعةيد من الجهود التي يتمخض عنها اإللمز 

 مرتبة متقدمة بين الجامعات

دكتور سلطان المائي المقدم من المن لمستدامة بالمتجمعات المائية واألفوز مشروع اإلدارة اي. 
 .الخالدي لدعم الباحثين األردنيين –سراء راضي بمنحة نيوتن إة والدكتورة الطراون

زة أفضل رسالة ئى جالعتة الطالبة آية المجالي من كلية التمريض جامعة مؤ حصلت ك. 
جتماع  كليات التمريض في الوطن العربي، وذلك حسب نتائج اماجستير على مستوى جميع 
 التمريض.الجمعيه العلميه العربية لكليات 

رشاد النفسي سناء خليل السيد على م التربوية/قسم اإلكلية العلو  طالبة الدكتوراه فيت حصلل. 
حة طرو أبيروت وذلك عن بحثها المقتبس من مريكية في األ جامعةالئزه بحثية عالمية من جا

 النفسية ومستوى التكيف النفسي معرابات عراض االضطأ الدكتوراه والذي يتمحور حول" 
كان لتوجيهاته ل حيث ستاذ الدكتور أحمد الزغاليمناخية" وقد أشرف على الطالبة األالمتغيرات ال
 ائزةثر الكبير في حصد الجوإرشاده األ
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 براءات االختراع المسجلة أو المقدمة للتسجيل باسم الجامعة .1
اضيتين مع وجود ت اختراع باسم الجامعة خالل السنتين الملم يتم تقديم أو تسجيل أي براءا     

ات اختراع خالل الشهور المقبلة في بعض التخصصات العلمية قوي لتقديم براءاحتمال 
التوصل لبراءة اختراع في بعض المشاريع البحثية من خالل الية دراسة احتمالتطبيقية، حيث يتم 
البحث العلمي  ولوجيا الذي تم تأسيسه وتوطينه في عمادةالفكرية ونقل التكنمكتب حماية الملكية 

 خالل العام الماضي. 
 

 و تحديثهاأانشاؤها  المختبرات البحثية المتطورة التي تمّ  .6
 ينبحثية خالل العامالعلمية و المختبرات لا من تم  استحداث وتطوير مجموعة      

رات التي المختب ايبين انتياآل ن، والجدوال(9419/9418و )  ( 9417/9419)  ينالجامعي
 (. 9419/9418و )  (9417/9419ها في العامين )تم  استحداث

 ( 9417/9419:  المختبرات العلمية والبحثية التي تم  استحداثها ) 94جدول
تاريخ االنتهاء من  بر تالمخاسم  الرقم

 العمل واالستالم
 مالحظات الجهة الممولة

استحداث  0
مختبرات 

حاسوب كلية 
 لطبا

ول / أتشرين 
2100 

 2م0111مساحة المبنى:  لتنميةالصندوق السعودي ل
ويتضمن المبنى مختبرات 

جهاز  011حاسوب تتسع 
 حاسوب مع كامل ملحقاتها

تحديث  2
مختبرات 
الهندسة 

 نيةالمد

نون اك
 2108الثاني/

تحديث مختبرات قسم الهندسة  شركة البوتاس العربية
ة المدنية بأجهزة حديثة لمواكب

التطور في مجاالت الهندسة 
 المدنية

استحداث  3
مختبر 

االتصاالت 
الخلوية 

 والهوائيات

كانون 
 2108الثاني/

تم استحداث مختبر خاص  شركة هواوي 
باالتصاالت الخلوية 

هوائيات بتبرع ( وال)الميكرويه
من شركة هواوي الصينية 

 دعما  لجامعة مؤتة
استحداث  1

مختبر 
الخضار 

ضار مختبر الخ تم استحداث عربيشركة البوتاس ال 2108ان/حزير 
والفواكه ليخدم قسم التغذية 

في كلية الزراعة على مستوى 
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 البكالوريوس والماجستير والفواكه
استحداث  1

مختبرات 
حاسوب كلية 

 طبال

جهاز حاسوب مع  011شراء  الصندوق السعودي للتنمية 2108/ارأي
خوادمها وتوابعها كاملة لتقديم 

انات المحوسبة االمتح
بة والخدمات االلكترونية لطل
 الجامعة وطلبة كلية الطب

استحداث  6
مختبرات 
حاسوب 
متعددة 

 األغراض

كانون 
 2108الثاني/

االتحاد األوروبي 
 )ايراسموس بلس(

ات في عدة مختبر  تحداثتم اس
كل من كلية الهندسة وعمادة 

 البحث العلمي وكلية الطب

 

 9102/9102ية المستحدثة خالل العام المختبرات البحث: 90جدول

 التكلفة اسم المختبر الكلية مالرق

 14444 المختبر المركزي  كلية الزراعة 1

 74444 مختبر تصنيع الخضار والفواكه كلية الزراعة 9

 14444 مختبر تصنيع األلبان زراعةال يةكل 1

 144444 مختبر وراثة النبات كلية الزراعة 0

 114444 ة التشريح الذكيةطاول كلية الطب 1

مير مركز سمو األ 1
 فيصل

 11444 مختبر األحياء الدقيقة

مركز سمو األمير  7
 فيصل

 71444 مختبر التحاليل الكيميائية

 G5 40000لتعليمية الت امختبر االتصا كلية الهندسة 9
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 20000 مختبر السحب الحاسوبية كلية الهندسة 9

 15000 رمجية متقدمةمختبر لغات ب كلية الهندسة 10

 VTC Office 25000ر تبمخ كلية الهندسة 11

 INVENT 25000مختبر  كلية الهندسة 19

 CCSAFs 25000مختبر  عمادة البحث العلمي 13

 
 عمادة البحث العلميلقة بحوسبة اإلجراءات المتع .7

فضل الطرق التي يشكل البحث العلمي أهمية كبيرة بالنسبة للكثير من الدول كونه يعد من أ     
هداف، أ ويسعى البحث العلمي لتحقيق عدة  والتميز في شتى المجاالتيعتمد عليها في التطوير 

من رسالة جامعة مؤتة التي قا  ويقدم الكثير من الفوائد بالنسبة للباحثين، وللمجتمع ككل. وانطال
ز منظومة الرياد قدرات التعليم، والبحث ة واالبتكار، وتدعم تنص على "توفير بيئة جامعية تعز  

جامعة لتعزيز مكانة الجامعة كمركز " وانطالقا  من الغايات االستراتيجية للالعلمي التطبيقي،
لتحقيق  9419/9418لجامعي عام اخالل ال للبحث العلمي واإليفاد واإلبداع، سعت الجامعة

ي مجال البحث العلمي األهداف االستراتيجية المتمثلة في تعزيز التشاركية المحلية والدولية ف
لملكية الفكرية، من خالل قيام شر المعرفة بنتائج البحث العلمي وحقوق اواالبتكار، ودعم ون

لكتروني جديد إموقع  اءنشإى بالعمل عل 9417/9419الجامعي ادة البحث العلمي في العام عم
لنماذج الخاصة لية العمل من حيث اآعلى موقع الجامعة تم فيه توضيح  لعمادة البحث العلمي

لتي تسهل ات العمل في البحث العلمي من جهة ووضع الروابط اءجر إبعمادة البحث العلمي و 
 لى ما يريد. وقد شملت عملية الحوسبة: إالوصول من قبل المتابع 

 .نسانية والطبيعيةمؤتة للبحوث والدراسات بشقيها اإلمجلة حوسبة  -
 .لتدريس داخل جامعة مؤتةحوسبة قاعدة البيانات الخاصة بأعضاء هيئة ا -
 مشاريع واألبحاث العلمية في الجامعةتقدم للنظمة الأحوسبة  -
تعمل عمادة البحث العلمي على حوسبة إجراءات التقدم لالشتراك بالمؤتمرات العلمية،  -

العمل على من خالل تحليل إجراءات التقدم للمؤتمرات العلمية وتصميم النظام د تم وق
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رفعه على الموقع إلى فترة بمراحله األخيرة ليصار الحقا  هذه الالذي يمر خالل 
 اإللكتروني لعمادة البحث العلمي في جامعة مؤتة. 

مما  ةفي الجامع لعلميي لعمادة البحث اتم إخراج النسخة اإلنجليزية للموقع اإللكترون -
ت االستفادة والنشر في المجالعلى يساعد الباحثين من غير الناطقين باللغة العربية 

ف تطور البحثي في الجامعة مما يرتقي بتصنيالعلمية المختلفة للجامعة ومتابعة ال
 الجامعة.

 أبحاث في مجلة جامعة 149أكثر من  ابحثا  قبل منه 191ل ما يزيد على تم استقبا -
 بسلسلتيها الطبيعية واإلنسانية.  مؤتة

 
 عدد الرسائل الجامعية المنجزة .8

( 111( منها )011) 9417/9419م الجامعي ة المنجزة للعابلغ عدد الرسائل العلمي      
 ( منها109بلغ العدد ) 9419/9418وللعام ( رسالة ماجستير. 194راه، و )اطروحة دكتو 

 ستير. ة ماج( رسال991( أطروحة دكتوراه، و)11)
 
 
 
 

على جائزه بحثية عالمية من  رشاد النفسي سناء خليل السيد تحصلإل كلية العلوم التربوية/قسم ا منطالبة الدكتوراه 
االضطرابات  الدكتوراه والذي يتمحور حول" اعراض اطروحةمن مريكية في بيروت وذلك عن بحثها المقتبس الجامعة اال

يل حيث كان ذ الدكتور أحمد الزغالمتغيرات المناخية" وقد أشرف على الطالبة االستامع الالنفسية ومستوى التكيف النفسي 
 ثر الكبير في حصد الجائزةاده األ لتوجيهاته وإرش

عامين ) من الرسائل العلمية المنجزة لل ( أبحاث114( كتب، و)1وتم نشر )      
 .(.9419/9418و  9417/9419

 الجامعة  كنوع من التحفيز للطلبة ية على مستوى ة علمفضل رسالوتم تخصيص جائزة أل    
 على تجويد رسائلهم.

 
 

ة مؤتة حصلت على جاىزة أفضل رسالة ماجستير على مستوى جميع كليات الطالبة آية المجالي من كلية التمريض جامع
 العربية لكليات التمريض.لتمريض في الوطن العربي، وذلك حسب نتائج اجتماع  الجمعيه العلميه ا
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 عة مع جامعات عالميةاالتفاقيات البحثية الموق .8
بالعمل على توثيق  9419/9418و  9417/9419خالل العامين ؤتة جامعة م قامت      

ب الدعم ستقطاالعالقات مع مؤسسات البحث العلمي في داخل المملكة وخارجها، من خالل ا
 هاتللباحثين في الجامعة، وتبادل المنشورات العلمية والخبرات العملية. ومن أبرز تلك الج

 Tempus, FP7, Erasmus, horizonألوروبي )صندوق دعم البحث العلمي، منح االتحاد ا
 (، المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسسة عبد الحميد شومان، المركز الجغرافي.2020
تم توقيع عدد من االتفاقيات مع عدد من الجامعات والمعاهد في مختلف التخصصات حيث 
 ومنها:

عيل التعاون البحثي ف لتفوتهد Sheffield Hallam Universityجامعة اتفاقية مع  (1
بين الخبراء والباحثين األردنيين ونظرائهم البريطانيين في مجال الهيدرولوجيا والموارد 

إلى ربط الخبراء األردنيين تهدف هذه االتفاقية كما  ،رة الفيضاناتوإدا المائية والسدود
ة بتوفير فرص كس إيجابا على خدمة مسيرة الكلية العلميبنظرائهم البريطانيين بما ينع

لمية مما يؤكد على حرص جامعة مؤتة على توثيق الصالت مناسبة لتبادل الخبرات الع
نحو العالمية وضبط معايير الجودة وتحقيق اتها األكاديمية المرموقة وبما يخدم تطلع

 Sustainableمثل "متطلباتها. وتم عقد العديد من ورشات العمل في الجامعة 
and water securitycatchment management   وذلك إلكساب المجتمع "

البحثي والصناعي في األردني المزيد من الخبرة واالطالع على أحدث التقنيات العلمية 
 المجال. هذا  في

 Royal“ضمن المشروع البحثي  University of Liverpoolاتفاقية مع جامعة  (9
neeringAcademy Of Engi ”اقات تدريسية في وتهدف هذه االتفاقية لتصميم مس

طردة حتى تتمكن جامعة رة تكنولوجية مدسة االتصاالت التي تشهد ثو أحدث وسائل هن
يكون اعة العالمية في هذا المجال لنصت المؤتة من تزويد طلبتها بأحدث مخرجا

قية إدراج ل هذه االتفاخال قادرا  ومؤهال  ومنافسا  في سوق العمل. وقد تم من خريجها
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طلوبة في مرحلة البكالوريوس في قسم الهندسة الكهربائية/كلية ممية الالمساقات التعلي
 الهندسة. 

لتعاون طويل اآلمد والتبادل زيز االكندية: وتهدف إلى تع Albertaاتفاقية مع جامعة   (1
 UAlberta-Mutahفي التعليم العالي بين الجامعتين حيث يتم تأسيس برنامج منحة ) 

University GSP ير والدكتوراة في مؤتة للدراسة والقيام لطلبة الماجست( لخلق آليات
 برتا.باألبحاث العلمية في جامعة ألبرتا بدعم مشترك من منح جامعة مؤتة وجامعة أل

بزيارة جامعة مؤتة حيث تم التباحث حول  الكندية  Alberta ممثل من جامعةوقد قام 
ر المبتعثين من جامعة مؤتة سي مورأقية المبرمة مع الجامعة ومتابعة تفاالية تفعيل اال

 .للجامعة الكندية
ين كل من جامعة لمانية ضمن برنامج بحثي مشترك باأل Rostockاتفاقية مع جامعة  (0

لمانية وجامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية باالشتراك ردنية والجامعة األجامعة األة والمؤت
يسدن وجامعة هامبورج عات المانية وهي جامعة روستوك وجامعة در مع ثالث جام

  Waste to Positive Energyروع بعنوان: التقنية. إلنجاز مش
شترك بين مج بحثي مابرن ضمن Loyola University Chicagoاتفاقية مع جامعة  (1

وجامعة  Argonne National laboratory/USAجامعة مؤتة وجامعة 
Veterinary and animal Sciences/Pakistan عنوان:  النجاز مشروع ب

Analyzing the spread of anthrax in farms in Pakistan and Jordan . 
المثمر وتقوية العالقات  تعاون اتفاقية مع غرفة صناعة عمان: تهدف إلى تحقيق ال( 1

ناعة يخدم مصلحة مؤسسات القطاع الصناعي وغرفة ص المتبادله بين الطرفين بما
خر. وأكدت آتمع المحلي من جانب والمج طلبتهامن جانب وجامعة مؤته و عمان 

 ةومستدام ةي األردن من خالل توفير فرص شاملتحسين فرص العمل فتفاقيه على اال
ومتطلبات سوق العمل األردني بشكل  بين مخرجات التعليم، ةوالموائمجين الخري ةللطلب

للمشاريع  ةبشكل خاص عن طريق دعم الغرفناعي القطاع الصعام وسوق عمل 
 ةالوطني ةوتوجيهها نحو القضايا الصناعي ةبها الجامعالتي تقوم  ةالعلمي ةلبحثيا

لطرفين وتقديم االستشارات بين ا ةمشترك ةتدريبيوعقد ورشات عمل  ة،وتدريب الطلب
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هذا يؤكد . و ةهداف االتفاقيأ يدعم تحقيق لدعم اللوجستي الذي وتوفير ا صةالمتخص
المشتركة  المؤسسات الوطنية ذات القواسملصالت مع حرص إدارة الجامعة على توثيق ا

اجية اإلنتالشبابية خدمة لقطاعات الوطن فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل وإعداد الكفايات 
 برمتها. 

ن: تفاقية مع مديرية حماية الملكية الصناعية/ وزارة الصناعة والتجارة والتموي(. ا7
( لالستفادة TISCدعم التكنولوجيا واالبتكار ) االتفاقية إلى تأسيس مركزوتهدف هذه 

يب ( في تدر WIPOتقدمها منظمة حماية الملكية الفكرية العالمية )من الخبرات التي 
على أحدث المستجدات العالمية في قوانين الملكية الفكرية واتفاقيات  ادر جامعة مؤتةكو 

(، حيث شاركت جامعة مؤتة في PCTمعاهدة التعاون بشأن البراءات )صة الحماية وخا
واألنشطة المنعقدة وتم تأسيس مركز خاص لدعم التكنولوجيا واالبتكار جميع الورشات 

كية الفكرية ونقل التكنولوجيا في عمادة البحث العلمي. ويقوم المليتبع مكتب حماية 
لمشاريعهم لجامعة وتوعيتهم بحقوق الملكية الفكرية الباحثين في االمركز بالتفاعل مع 

جراءات السليمة للحفاظ على حقوقهم وحقوق الجامعة بما باإلالبحثية وتوجيههم للقيام 
مشاريع البحثية لتكون نواة لمشاريع اقتصادية ير الالتجاري وتطو يعزز فرص االستثمار 

 وطنية. 
 التالي:  99 مكن تلخيصها في الجدولخرى التي يهناك العديد من االتفاقيات األ

 العدد الجهة مالرق

 97 جهات محلية 0

 1 جهات عربية 2

 91 جهات عالمية 3
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 نتائج هذه االتفاقيات

(  9419/9418و  9417/9419) ن الماضيين لعاميخالل اعن هذه االتفاقيات  ضخوقد تم
 نتائج متعددة ، من بينها التالية:

الهندسة لية في ك VCTي العديد من الكليات مثل مختبر رات بحثية فبإنشاء مخت (1
في عمادة البحث العلمي لخدمة األهداف البحثية في جامعة مؤتة  CCSAFSومختبر 

 األكاديما مع الصناعة.وربط والتواصل مع الكوادر الصناعية العالمية 
 Smart Grid technology :usingعقد ورشات علمية متخصصة مثل ورشة  (9

PMUs and WAMs in the Jordanian power System ية الهندسة وكل في 
انية للعلوم رشة الدولية التي نظمتها كلية الصيدلة بالتعاون مع األكاديمية العربية األلمالو 

 . واالنسانيات
المشاريع البحثية ومنها جائزة لمية عالمية نتيجة المشاركة بى جوائز علول عالحص (1

يدالنية مما يؤكد دور وم للدكتورة مها نصر من كلية العلوم الصللعل ةفريقياإل ةكاديمياأل
الذي يعكس صورة الكفايات العلمية عة في تشجيع البحث العلمي الجاد إدارة الجام

 الموجودة في جامعة مؤتة. 
ية: مثل قيام وفد من كلية الهندسة بزيارة المملكة المتحدة لالطالع على ت العلمارازيال (0

ة ة. زيارة وفد من جامعلمية في مجال الهيدرولوجيا وهندسة المياأحدث الخبرات الع
تم االتفاق في مجال البحوث ؤتة حيث لى جامعة مإكريوفا للطب والصيدلة/رومانيا 

والهدف من  تين ضمن االتفاقية الموقعةمعبين الجان عاو التالمشتركة بين الطرفين، و 
فد من جامعة مؤتة بزيارة مماثلة و  تدريب طلبة الطب في جامعة مؤتة. وسيقومالزياره 

ومن هذه  الخبرات بين الجامعتين كريوفا للطب والصيدلة بهدف تبادل امعةلى جإ
ميركية اطلع خالل أعات الذي يمثل ست جام كاديميفد األزيارة الو الزيارات العلمية 

اء زيارة قام بها لجامعة مؤتة على مرافق الجامعة والتقى بالمسؤولين فيها بهدف بن
 حثي بين الجامعات االميركية وجامعة مؤتةجسور التعاون األكاديمي والعلمي والب

ميركي جامعة" كاديمي األد األوتحقيقا لمعايير الجودة التعليمية العالمية. ويمثل الوف
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عة وينكنسن وجامعة بيرديو وجامعة فيرجينيا وجامعة وجامعة فلوريدا وجام يزوناار 
ي في عمان، ومدير افق الوفد مساعد الملحق الثقافي األميركويسكنسون ماديسون، كما ر 

ي تعنى بدعم المجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية. ومن هذه منظمة " ايراسيا " الت
للتكتولوجيا والمكون من مدير  Limerickليمرك  معهد الزيارات أيضا  زيارة وفد من

مكتب العالقات الدولية السيد و ومدير  Jerald Cavanaghالمكتبة في الجامعه السيد 
Padraig Kibryوروبي لتبادل الزيارات ذه الزياره ضمن مشروع االتحاد األ. وتعد ه

قام الوفد بجوله  . وقدبهدف التطوير وتبادل الخبرات بين معهد ليمرك وجامعة مؤتة 
جع يات والمرابالمكتبه وبعض فروعها والتعرف على مقتنيات المكتبة من الكتب والدور 

توفرة للطالب للدراسة في المكتبة تها واألماكن الملكترونية ومختبراوقواعد البيانات اإل
ر والتسهيالت السريعة ونظام التصنيف واإلعارة واإلرجاع وشرح مدير المكتبه التطو 

التي سيتم استحداثها  ةنظمفيما يتعلق بالبنية التحتيه واأل ي نقل المكتبة نقله نوعيةالذ
لزيارة بعد زيارة الوفد من هذه اجاءت  نظام الحماية اإلرجاع واإلعارةفي والمتعلقة 

 جامعة مؤتة لمعهد ليمرك في ايرلندا.

لتي من شأنها تقوية رات اوتؤكد إدارة جامعة مؤتة على ضرورة استمرار هذه الزيا      
حاث العلمية معات العالمية والتي تهدف للرقي باالبالعالقات اإليجابية بين الجامعة والجا

تدعم  اجامعة مؤتة جهود لعالمية من خاللها .وكذلك تبذلالتي تسعى الجامعة للوصول ل
ك في ضع ذلجسور التعاون اإليجابي مع مؤسسات التعليم المرموقة إذ ي بناءبشكل متواصل 

رافق الجامعة لتحاكي مرافق سلم أولوياته واستطاع وضع منهجية واضحة المالمح لتطوير م
 .ؤية الثاقبةعزيمة والر قوامها ال مؤسسات وجودتها ضمن خطة طموحةتلك ال
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عوام المستقلة مقارنة مع األكات الناشئة المختصة أو اعدد الشر  .01
 السابقة

ما فقد ازداد عددها حتى بلغت  عوام السابقةقارنة باألكات ميتعلق بعدد الشرا فيما      
اعات: القطاع الحكومي، والقطاع ( شراكة متخصصة توزعت على عدة قط99يقارب )

براز بعض من هذه إالمجتمع المدني والتطوعي ويمكن  قطاع مؤسساتالخاص، و 
 : لمثالبيل اعلى س –و تعاون أاهم و مذكرات تفألشراكات التي تمت عبر اتفاقيات ا

وزارة الصناعة والتجارة نجم عنها  –الشراكة مع مديرية حماية الملكية الصناعية  -
 .( TISCمركز دعم التكنولوجيا واالبتكار )تأسيس 

 The Nextردنية من خالل مشروع )الية في شبكة نقل التكنولوجيا األالشراكة بفع -
Societyلتابع للجمعية العلمية الملكية، وتم رية ا( بالتعاون مع مكتب تتجيير الملكية الفك
دة البحث العلمي وتعيين تب حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في عماتفعيل مك

 ة يعمل كمنسق ألعمال المكتب في العمادة.مهندس من الجامع

كاديميا بالقطاع الصناعي من مع غرفة صناعة عمان لربط األ توقيع اتفاقية شراكة -
 (.EENووروبية )مصنع وكذلك الربط مع المشاريع األدكتور لكل نامج خالل بر 

لوريوس ردن لتوجيه مشاريع تخرج طلبة البكاة األاتفاقية شراكة مع غرفة صناع توقيع -
ا لخدمة القطاع الصناعي وتدريب هؤالء الطلبة في مؤسسات ورسائل طلبة الدراسات العلي

 القطاع الصناعي.

رة االقتصاد الرقمي والريادة وزا –المعلومات الوطني  مركز الدخول في شراكة مع -
ة في المركز وكذلك تدريب موظفي لضمان حفظ نسخة من بيانات ومعلومات الجامع

 اسوب في الجامعة .مركز الح

 نجاز وحاضنتها لتأهيل وتدريب الطلبة الريادية في الجامعة.إتوقيع اتفاقية مع مؤسسة  -
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حداهما تأسيس إورنج لالتصاالت تم بموجب أتي زين و ع شركقيع مذكرات تفاهم متو  -
 ردني.أدينار  لفأ 194والي تصل لح( بكلفة تقديرية ZINCبداع )مركز زين لإل

أسها ات التفاهم مع مؤسسات المجتمع المحلي كان على ر يد من مذكر توقيع العد -
 بداع في محافظة الكرك.الشراكة مع مركز اإل

 لجامعةفي ا قاعدة بيانات للباحثين .00

خالل العام الجامعي  قامت عمادة البحث العلمي ببناء قاعدة بيانات باحثي جامعة مؤتة     
ثية في اتجاهات بحثية لهم وتوجيه الجهود البحوذلك للتعرف على التوجهات ال  9419/9418

وقد  تخدم األهداف الوطنية والمجتمع وتساهم في تخفيف البطالة وتحقيق الريادة واالبتكار.
، وقد بلغ عدد بحث 7144العلمية المختلفة عتبة تخطى عدد األبحاث المنشورة في المجالت 

ة علمية مختلفة من المجالت العلمية مجل 1944باحثا  نشروا في ما يزيد عن  118الباحثين 
موقة. وقد تم رفع قاعدة البيانات هذه على الموقع اإللكتروني للجامعة من خالل الرابط المر 

 ./https://www.mutah.edu.jo/mutahph: اليالت
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 استقطاب الدعم المذالي المحلي والدولي .02

طاعات العلمية واالجتماعية يات البحث العلمي في جامعة مؤتة على القركزت أولو      
من شأنه أن يضفي على البحث العلمي  ، وهذاالتربوية والثقافية واإلعالمية واألمنيةواإلنسانية و 

عطى األولوية لدعم مشاريع ة ويحقق التوازن بين القطاعات المختلفة. بحيث تشموليسمة ال
(  17) جامعة مؤتة بدعم ستراتيجي التطبيقي والتنموي. وقد قامت األبحاث ذات الطابع اال

 مشروعا  بحثيا  خالل العام الماضي في زيادة ملحوظة عن األعوام الماضية. 
 

 ة مؤتةازمع األبحزث المدعومة في: 91 ادول

عدد المشاريع  السنة جهة الدعم 
 المدعومة

 قيمة الدعم

 1891114 17 9417/9419 جامعة مؤتة 
 1101140 09 9419/9418 جامعة مؤتة

م البحث ق دعصندو
 العلمي

9417/9419 11 017190 

صندوق دعم البحث 
 العلمي

9419/9418 0 914444 

 190401أكثر من  1 9419/9418 المدعومة دوليا  
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 جانب في برامج الدراسات العليازيادة عدد الطلبة العرب واأل .03

لمسؤولياته  فقد  رئيستولي ال ا منذجانب في برامج الدراسات العليالعرب واألزاد عدد الطلبة     
( عن السنة  %144( طالبا. وبنسبة تتجاوز ) 117الى )  طالب (114العدد من ) ارتفع

 (. 9411/9417األولى ) 

 : عدد الطلبة العرب واالجانب في برامج الدراسات العليا حسب السنة90جدول 

 عدد الطلبة السنة

9106/9107 001 

9107/9102 060 

9102/9102 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل : تطور عدد الطلبة العرب واالجانب في برامج الدراسات العليا
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 اتمؤتمر عدد مشاركات أعضاء هيئة التدريس في ال .01

انطالقا  من إيمان جامعة مؤتة أن ازدهار العلوم ال يكون إال من خالل مجتمع علمي      
ورش ركية فاعلة، وتعتبر المؤتمرات العلمية و وهذا ال يتأتى إال بعالقات تفاعلية وتشاوبحثي 

قد ي، فالبحثام هذا المجتمع العلمي العمل والفعاليات البحثية المختلفة أحد اللبنات األساسية لقي
قامت جامعة مؤتة بدعم حضور المؤتمرات العلمية واالشتراك فيها في مختلف التخصصات 

في  ية والعربية والعالمية. كما أن المشاركةواألكاديمية وعلى كافة المستويات المحل العامية
 لخبرةالمؤتمرات والندوات العلمية لها أهمية كبيرة؛ فهي وسيلة كبيرة لصقل وتطوير وإثراء ا

العلمية في مجال التخصص، كما أنها جسر قصير للتواصل مع المتخصصين والخبراء، وهي 
لكتب العلمية الحديثة. وقد شهد مصادر العثور على األبحاث والمطبوعات واأيضا مصدر من 

م الجامعي زيادة ملحوظة على المشاركة في المؤتمرات العلمية والنشاطات البحثية هذا العا
( 111وعربيا  وعالميا  حيث بلغ عدد الباحثين المشاركين خالل العام الماضي ) محليا  المختلفة 

( باحثا  في 11علمية عن )ت التمراباحثي جامعة مؤتة المشاركين في المؤ بينما لم يزد عدد 
 .(9411-9411من ) عواماأل

 و 9417/9419و  9411/9417يبين عدد المشاركات في المؤتمرات لألعوام )  91والجدول
 ( 9418/9494و  9419/9418

 عدد المشاركات العام
2106/2100 94 
2100/2108 111 
2108/2101 174 
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 اريع المش .01
 وروبياأل عومة من االتحاد دالمشاريع الم .أ

 .وروبيء القدرات الممولة من االتحاد األمشاريع بنا(  91يبين الجدول ) 

 التحزد األوروبيمن ا :  مشزريع بجنزء القدرا  الممولة96ادول 

 عنوان المشروع الجهة الحاضنة البرنامج

Erasmus+ Leipzig University of 
Applied science 

 

vocational training center for 
undergraduate university students and 
teachers in Jordan. (VTC) 

Erasmus+ STAFFORDSHIRE 
UNIVERSITY 

Smart Control System for Energy 
Management: New Master Degree. 

Erasmus+ JORDAN UNIVERSITY 
OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 

Promotion of Innovation Culture in the 
Higher Education in Jordan. 

 Erasmus+ AN-NAJAH NATIONAL 
UNIVERSITY 

The Mediterranean Public HEALTH 
Alliance (MED-HEALTH) 

http://vtc.just.edu.jo/Pages/default.aspx
http://vtc.just.edu.jo/Pages/default.aspx
http://vtc.just.edu.jo/Pages/default.aspx
http://www.aast.edu/en/scientific-research/SEM-SEM/index.php
http://www.aast.edu/en/scientific-research/SEM-SEM/index.php
http://invent.just.edu.jo/Pages/default.aspx
http://invent.just.edu.jo/Pages/default.aspx
http://med-health-eu.net/
http://med-health-eu.net/
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Erasmus+ Princess Sumaya 
University for 
Technology 

Modernizing human Resource management In 
South Mediterranean higher  Education 

Erasmus+ (PANEPISTIMIO KRITIS) 

Climate Change, Sustainable A 
agriculture and Food Security. 

Erasmus+ Jordan University of 
Science and Technology 

Fostering Academia-Industry 
Collaboration in Food Safety and 

Quality 

 

 

Erasmus + 

Jordan University 

Development of Environmental 
Engineering and injection of climate 
change concept for Under graduated 
curriculum: EU experience for Jordan 

and Syria 

 

 

 

http://www.rise-jo.eu/page/about
http://www.rise-jo.eu/page/about
https://ccafs.cgiar.org/
https://ccafs.cgiar.org/
https://vle.ju.edu.jo/moodle/
https://vle.ju.edu.jo/moodle/
https://vle.ju.edu.jo/moodle/
https://vle.ju.edu.jo/moodle/
https://vle.ju.edu.jo/moodle/
https://vle.ju.edu.jo/moodle/
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 بيورو ألكاديمي الممول من االتحاد اال شركاء الحراك ا .ب

بيورو د األاتحألكاديمي الممول من االشركاء الحراك ا(  97ويبين الجدول )   

وروبياألكاديمي الممول من االتحاد األ  شركاء الحراك:  20جدول    

 الشعار الجامعة الدولة

  Middle East Technical تركيا
University (METU)  

 

 University of Medicine and  رومانيا
Pharmacy of Craiova 

 

  Limerick Institute of Technology ارلندا

 

 Karabuk University تركيز

 

 

 

 
 ج. المشاريع الدولية 

 ةي(  المشاريع الدول 99يبين  الجدول )      
 : المشاريع الدولية 28جدول 

 سم المشروعا
Erasmus Plus lth AliancePublic Hea 

JSPS/ Japan 
Novel Methods To Develop 

Renewable Water Resources 

Scientific Research Fund /Jordan 
Effect Of Soil Amendment With 
Olive Mill Wastewater On Soil 

http://ico.metu.edu.tr/
http://ico.metu.edu.tr/
http://www.umfcv.ro/
http://www.umfcv.ro/
http://www.lit.ie/default.aspx
https://www.karabuk.edu.tr/en/
http://www.mutah.edu.jo/med-health/index.htm
http://www.mutah.edu.jo/med-health/index.htm
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Properties 

SRTDII 

Amelioration Of Pasture Land In 
Desert Area At Al-Karak Province 

/Jordan 

SRTDII 

Utilizing Biochar Technology For 
Sustainable Agriculture And Water 
Resources Management In Jordan 

:Jordan Valley As Apilot Study 
 ماجستير الملكية الفكرية وإدارة االبتكار االتحاد األوروبي

Tempus بناء قدرات العاملين في صناعة الزيتون األردني 
تنصيب وتركيب وتشغيل نظام فرنزل الخطي  االتحاد األوروبي

 للطاقة الشمسية
 

 أسم المشروع الجهة الداعمة
 نا وأسرتيبرنامج أ DRC مةظمع من مدعوم من الجهات الخارجية
 برنامج صوتك بغير  IMS مع منظمة مدعوم من الجهات الخارجية
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 د. مشاريع أخرى 
 

 سم المشروعا الجهة الداعمة
 Decentralized Integrated Sludge Management الجمعية األلمانية للتعاون الدولي

Project 
 الجمعية األوروبية ألمراض الجهاز

 التغذية عند األطفالالهضمي والكبد و 
 أمراض الجهاز الهضمي الوظيفية عند األطفال

 Infection caused by Gram negative bacteria in منظمة األمراض العالمية
the unfortunate syrian refugees in jordan 

epidemiological and molecular study 
 مناخي ضمن حوض نهر األردنالتغير ال (Glow) وزارة التعليم العالي األلماني

 
 أسم المشروع الجهة الداعمة

المنحة السعودية /الصندوق 
 ت تدريس كلية الطبإنشاء مبنى قاعا السعودي للتنمية

المنحة السعودية /الصندوق 
 توريد وتركيب أجهزة حاسوب وخوادم ووحدات تخزين ولوازمها السعودي للتنمية

/الصندوق  ةالمنحة السعودي
 توريد وتركيب طاولة تشريح محوسبة دي للتنميةالسعو 

المنحة السعودية /الصندوق 
 ومدرجات توريد وتركيب كراسي محاضرات السعودي للتنمية
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 عومة من صندوق البحث العلميدالمشاريع الم .06
 9419مين اللع المدعومة من صندوق البحث العلمي بلغ مقدار الدعم المقدم للمشاريع     

 .( مشروعا  10موزعة على ) ،ردنيا  أ ( دينارا   198741)  9418و 
 2018/2019األبحاث المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي :  21جدول 

رقم 
 التسلسل

 قيمة الدعم بالدينار   اسم البحث اسم الباحث

د. عبد الله  0
 العدينات

تطبيق مطوار وحدات القياس 
(BPUsلمراقبة النظا )الكهربائي  م

 دنياألر 

52800 

تصميم وتحسين الخاليا الشمسية من  د. زياد الطراونة 2
نوع معدن عازل شبه موصل المنحازة 

دة على قواعد كهربائيا  والمعتم
 السليكون/ السليكون جرمانيوم 

65102 

بو أد. بشير  3
 حمور

تقنين "اختبارات سرعة التسمية 
عة" يالتلقائية والمثيرات البيئية السر 

كر على الطلبة ذوي للتعرف المب
 الصعوبات القرائية

29826 

استخدام أغشية ترشيح سيراميك  د. رشا الحجرات 1
 مسوسثانوية لتحلية المياه ال

33446 

طي المخدرات بين المراهقين تنبؤ تعا حمد السقراتأد.  1
 .ردنفي األ 

20942 

د.عادل عبد  6
 الغني 

حكمة تتحديد المناطق الجينومية الم
اف ودودة الزرع في لتحمل الجف

الشعير الربيعي باستخدام طريقة 
 االرتباط الجينومي الواسع

34929 

د. خالد محمد  0
 العواسا

قليل اضطرابات جودة الطاقة تقييم وت
في الشبكات الكهربائية النشطة ذات 

 الجهد المنخفض والمتوسط

34340 

 38955في الرماد  حركة العناصر السامةد.طايل محمود  8



97 

 

 

 

 

 كل من الحرق المباشر للصخرالمتش الحسن
الزيتي وإمكانية الوصول إلى تثبيتها 

 على المدى القصير والطويل
د.عامر محمد  1

 مامكغعلي 
تحسين كفاءة أنابيب التكثيف داخل 
التربة لوحدة التحلية بالطاقة الشمسية 

 .ذات الحوض

26000 

د.محمد سهل  01
 العيدة 

ص بية لتنقية الجبير تطوير محطة تج
 .ردنيالفوسفاتي األ 

54200 

د. صقر حرز  00
 الله

انتاج االيثانول الحيوي من المخلفات 
 .الصناعية الزراعية

10650 

د. منير أبو  02
 هاللة

دراسة لتقييم مدى انتشار مرض 
ة ومرض ينقص هرمون الغدة الدرق

ة الدرقية عند زيادة هرمون الغد
 .ردنالبالغين في األ 

83116 

تبقيات الملوثات العضوية في م  ضيفرح الربد. 03
التربةوالنبات المرورية بمياه سد 

 الملك طالل

43100 

 Numerical and د.مؤيد شواقفة 01
experimental investigation 
of the environmental 
impact of Dead Sea level 
fluction on the Eastern 

part of Dead Sea 

162300 

 681016 عو المجم
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 الجامعة عمادة البحث العلمي في المشاريع المدعومة من  .00
       ينجامعة مؤتة للعام -عمادة البحث العلمي المشاريع المدعومة من  بلغت عدد     

اوزت قيمة الدعم وتج، موزعة على كليات الجامعة المحتلفة، مشروعا( 57) 2018/2019
توزع المشاريع حسب ( 14ين الجدول )ويب ،ردنيا  أ ا  ر ( دينا1642112لهذه المشاريع )

 .الكليات
 2108/2101عوام ومة من قبل لجنة البحث العلمي لألعدبحاث الماأل:  31جدول 

 
 2101/2108األبحاث المدعومة من قبل لجنة البحث العلمي لالعوام 

رقم 
 التسلسل

 قيمة الدعم بالدينار اسم البحث اسم الباحث

د مالدكتور اح 1
 العبادلة

Towards improved networks 
security campus at Mutah 

University 

97395 

الدكتور احمد  2
 العبادلة

An Intelligent methods for 
enhancing the archiving and 
registration system at Mutah 

University 

83890 

السيد يوسف  3
 البطوش

 100000 يةمالمكتبة الرقمية نافذتنا للعال

طالب محمد عبد ال 4
 الله المبيضين

تأثير إعادة استخدام مياه الصرف 
الصحي المعالجة للري على التربة 

 والنباتات

2313 

الب حسين الط 5
 محمد النعيمات

heavy metals influence on 
winter wheat (triticum 
aestivum umquis… 

2590 

الطالبة نور  6
"محمد عادل" 

 الكفاوين

ظليل على نمو الفلفل تأثير ألوان الت
 وكفاءة استخدام الماء

600 

التوصيف الجزيئي لفيروس مرض  د.خالد الطراونة 7
 النيوكاسل في الدواجن

83500 
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 Lipolytic Hydrolysis of used د.محمد الليمون  8
cocking oil for the 

production of fatty acids 
and Glycerin 

20400 

 Anti-tumor activity of nevel لصرايرةاد.يوسف  9
cancer oro-drugs 

metabolically activated by 
selected iso forms of cy to 

chrome puso in cancer 

20000 

 Detection of Ghlamydia د.محمد أبو لباد 10
trachoma and other sexually 

transmitted associated 
pathogens in endocervial 

lesions 

21600 

-Detection of atypical p د.وائل الزرعيني 11
neumonia causing 

microorganisms in patients 
with community acquired 

peumonias CCAPI:detection 
of chlamydia pneumonia my 

coplasma, and legionella 
species 

46100 

 Gc-MS analysis and antican د.جهاد الشنيقات 12
and antibacterisl activity of 

essential oils 

17125 

أثر بعض المتغيرات التصنيعية على  د.خالد أبو الرز 13
ابلسية الكيميائية جودة الجبنة الن

 والفيزيائية والميكروبية

55250 

-The evaluation of the anti د.سمير محجوب 14
cancer activity of pro polis 

in an experimentally induced 
liver cancer in rats 

18636 



111 

 

 

 

 

 Based on jordanian د.سمير الطويل 15
phosphate rock as 

heterogeneous 

219000 

د.صلحي  16
 الشحاتيت

ازالة بعض العناصر المشعة والعناصر 
الثقيلة من المياه الستخدام مركبات 

 عضوية ذات خصائص امتزازية

46500 

 Synthesis characterization راونةطد.صالح ال 17
and biological activity of….. 

42000 

د.عادل عبد  18
 الغني

التركيب الوراثي واالنتخاب بالسالالت 
 عالية االنتاج

40200 

د.عادل عبد  19
 الغني

الخريطة الوراثية لصفات جذور الشعير 
باستخدام مؤشرات التوع في 

 النيوكليوتيدات المفردة

72900 

 Field electron emission from وسىد.مروان الم 20
carbon-based nanoelectron 

source 

22312 

الطالب عماد بني  21
 علي

روني من الكربون نانو األنبعاث االلكت
 تيوب واستخدامها كمصدر لاللكترونات

1200 

الدكتورة رانيا  22
 العقاربة

دراسة تجريبية للضمائر في اللغة 
 العربية

83300 

مصطفى الدكتور  23
 الرواشدة

ف على إضافة نباتين طبيين بالعل تأثير"
نمو وتطور بكتيريا األمعاء، مقاومة 
ة اللحوم النمو ونوعي األمراض، معدل

 بالدواجن

39468 

الدكتور عمر  24
 الخوالدة

تأثير تعليم الرعاية الذاتية لمرض 
السكري على أنشطة الرعاية الذاتية 

دراك المرضي إللمرض السكري وا
اللتزام بالدواء ونوعية الحياة ومعدل وا

خضاب الدم السكري عند مرضى 
 السكري من النوع الثاني

4300 
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األستاذ الدكتور  25
 ايل الحسنط

Heavy Metals Concentration 
In The Surface soil cover In 

Mutah & Al-Mazar 
Municipality area 

54000 

طالبة الماجستير  26
س سليمان جنر 

 الطراونة عطالله

مستوى مجموعة من المعادن  تقييم"
اه الثقيلة وااليونات المختلفة في مي

 محافظة الطفيلة وطمي سد التنور في

2000 

االستاذ الدكتور  27
 مروان الموسى

تطوير نانوتيوب متعدد الجدران مركب 
على قاعدة من مصدر مخروطي من 

مادة التنجستن المدببة المحضرة 
الكتروني لتطبيقات ربائيا ، كمصدر هك

 تكنولوجية

84300 

الدكتور نور  28
 الدين الشقيرات

فعالية وجدوى استخدام المحاكاة عالية 
 High-Fidelityالدقة )

Simulation في تعزيز التدريب )
السريري لطلبة التمريض في األردن من 

 منظوري المدرسين والطلبة

70420 

االستاذ الدكتور  29
 الحسن طايل

developing tools for 
sustainable food production 
in Mediterranean area using 

microbes, Supreme 

15000 

 االستاذ الدكتور 30
 صقر حرز الله

دراسة استخدام االعشاب الطبية 
)حصلبان والميرمية والزعتر( في 

 منتجات االلبان لتعزيز قيمتها الوظيفية

70000 

عاوية مالدكتور  31
 العساسفة

 Phoenixتقييم بعض اصناف النخيل )
dactylifera L ضمن الظروف )

 البيئية لغور المزرعة/ محافظة الكرك

59110 

ماجستير طالبة ال 32
توجان جاسر 

 الرواشدة

تأثير مستخلص الطحالب البحرية 
وحامض الهيوميك على نمو وإنتاجية 

الفلفل الحلو تحت ظروف البيت 
 البالستيكي

1075 
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ماجستير طالبة ال 33
اروى قيصر 

 المهداوي 

تأثير رش مستخلص اوراق المورينفا 
على نمو وانتاجية الفلفل الحلو تحت 

 يةظروف الزراعة المحم

1025 

طالبة الماجستير  34
ميسون هزيم 

 العمرو

تأثير الملش الزراعي القابل للتحلل على 
نمو وإنتاج محصول البندورة تحت 

 كشوفةمظروف الزراعة ال

1000 

الدكتور حسن  35
 العمري 

دراسة تذأثير استبدال مصادر الطاقة 
)السكر والزيت( على كفاءة النمو، 

اء الدم تغيرات الجهاز الهضمي وكيمي
 عند الدجاج الالحم

4300 

طالب الماجستير  36
 مروان مراد علي

تقييم النوعية والمعالجة األولية 
 للمخلفات الصناعية السائلة لمصانع

الحسين بن عبد الله محددة في مدينة 
 الثاني الصناعية

2850 

طالب الماجستير  37
نضال ابراهيم 

 الذنيبات

ة دراسة مقارنة ألثر الضغوط الجوي
المتنوعة على بعض المتغيرات 

الفسيولوجية وفترة االستشفاء لدى 
 العبي جري المسافات الطويلة

2131 

طالبة الماجستير  38
رنا ابراهيم 

 يدهاالصع

ة انزيم النيترات ودكتاز في تقييم نشاطي
اوراق الشعير اثناء اجهاد الجفاف 

 والملوحة

1600 

الطالب طالل  39
محمود طالل 

 القيسي

Assessment of infection 
prevention and control in 

operating rooms at –karark 
governmental Hospital 

2500 

الطالبه مريم  40
 العالونه

بعوز الحديد  انتشار فقر الدم مدى
وارتباطه بنفس فيتامين )د( عند االطفال 

االردنين في محافظة الكرك ، الذين 
 اشهر  11-1تتراوح اعمارهم بين 

2300 

الطالب فارس  41
 محمد المسعودي

تقيم اداء األلواح الشمسية 
 الكهروضوئية تحت طرق تبريد مختلفة

2432 



113 

 

 

 

 

الطالبة انعام علي  42
 هعالرفاي

Socio-Economic and 
Technical Assessment of 

Solid Waste Management in 
Educational institutions at 

Ma,an City 

1450 

الدكتور  األستاذ 43
 يونس الشديفات

المسح األثري واأليبريقي ) النقشي( 
لمنطقة جنوب الخضري في الحره 

 الشمالي

7120 

الدكتور صالح  44
 الجبور

لمعدنية بيبات والصفات احقياس ال
للغبار المترسب في محيط مدينة سحاب 

 منطقة الفيصلية –الصناعية 

9900 

الدكتور زياد  45
 المجلي

حكم التشغيلي األمثل استراتيجية الت
 لسخانات المياه الكهربائية المنزلية

4500 

األستاذ الدكتور  46
 ابراهيم العرود

ثار التغير المناخي على الموارد آ
صيل الزراعية في اءية وفشل المحامال

 هضبة الكرك

12000 

الدكتور أسيد  47
 الذنيبات

لعقد العمل المرن في  النظام القانوني
اسة استقصائية مع در ردني القانون األ 

صحاب العمل ألواقع تطبيقه لدى 
 والعمال

15400 

ستاذ الدكتور األ 48
سعود يوسف 

 العبادي

 يالتركيب النباتي للغطاء الطبيع
بعض النباتات الرعوية واستزراع وبذر 

 المحلية في محمية المحيسن

28200 

ستاذ الدكتور األ 49
 يونس الشديفات

)النقشي( المسح األثري واأليبقرافي 
لمنطقة جنوب الخضري في الحرة 

 الشمالي/ الموسم الثاني

7120 

الطالبة رنا  50
 العصايدة

تقييم نشاطية انزيم النيترات ردكتاز في 
ء اجهاد الجفاف راق الشعير اثناو ا

 والملوحة

1600 
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الدكتور مسلم  51
 الرواحنه

المبرطوريات الرومانيات : مسكوكات ا
 جموعة خاصةثرية تحليلية لمأدراسة 

1000 

الطالب محمد  52
عبيد الله 

 النواصرة

 3000 سماكحاضنة األ

الطالبة سارة عبد  53
 الغني الضمرات

 5000 مظالت الخاليا الشمسية

                             الطلبة:   54
. عبد الله 0

 محمود محمد مراد
. اسماعيل 2

 رفيق عبد المجيد
. ضياء الدين 3

منصور حسن 
 لعقي

اآلثار السريرية والمضادة لاللتهابات 
لمادة البروميلين وسم النحل على 

نموذج الحيوان التجريبي من مرض 
 التصلب العصبي المتعدد

15000 

الطالب محمد  55
مون محمد مأ

 السحيمات

 5200 شركة تكنو بلس

دعم عدد من  56
الطلبة منهم:                       

         . زيد الشملي           0
. ظالل غالب 2

 الشمايلة

 8000 مشروع سبارك ومشروع ايزي كت

الدكتور عبد الله  57
 الخمايسه

ثقافية حماية المرضى في المراكز 
ده في االردن من االولية المعتم ةالصحي

 جهة نظر الممرضات

1000 

 1642112 المجموع
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 المؤتمرات العلمية .08

 9102/9102 ل عقد  خال المؤتمرا  التي :  10ادول 

الجهة 
 الداعمة

مكان 
 االنعقاد

نوع  موعد االنعقاد
 المؤتمر

/  الكلية سم المؤتمرا
 العمادة

صندوق دعم 
 البحث العلمي

-1 مؤتة
00/1/

2108 

ثنا بين االستدامة ترا دولي
 واالزمات

العلوم 
االجتماع

 ية
صندوق دعم 
 البحث العلمي

-2 مؤتة
1/1/2101 

دبية النظريات اللغوية واأل دولي
المعاصرة واثرها في تعليم 

 اللغات واكتسابها

 اآلداب

صندوق دعم 
 البحث العلمي

-23 مؤتة
21/1/

2101 

مؤتمر الكرك الهندسي  دولي
ولأل الدولي ا  

 الهندسة

تكنولوجيا  مشاريع التخرج األول محلي 2/1/2101 مؤتة معة مؤتةجا
المعلوما

 ت
 اآلداب ليدية النظرية التو  محلي 2/1/2101 مؤتة جامعة مؤتة

-8 مؤتة جامعة مؤتة
01/01/

2101 

الممارسات االدارية الذكية  دولي
 في تعزيز منظومة النزاهة 

 عمالاأل

جامعة 
 اسكاريا

-0 تركيا
1/02/

2101 

 الشريعة فوضى االفتاء دولي
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جامعة  جامعة مؤتة
 مؤتة

21-
22/1/

2101 

ورشة تدريبية بالتعاون  محلي
 مع المعهد البريطاني 

 سةالهند

-22 مؤتة مؤتة
21/0/

2101 

علوم  الرياضة والصحة دولي
 الرياضة

-0-30/0 مؤتة مؤتة
8/2101 

القيم في المؤسسات  دولي
 ودورها في الريادة

وم لالع
 التربوية
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 والمالية  الموارد البشريةسادسا: 
 التي الدوراتو  ،يةوارد البشر ن، وخطة تنمية الميالموظف :يتضمن هذا المحور          

وخطة تطويرها   ،وآلية تقييم أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين داريين،اإلاستهدفت 
والعوائد المالية لمختلف  ،عة ماليا وعينيام الخارجي للجامعو قيمة الد ،واإلجراءات التسويقية

 موازنة الجامعة واإلجراءات التنفيذية لتجاوز العجز المالي المتكرر في ،استثمارات الجامعة
 ن الموظفو   .0

ملين في الجامعة بلغ عدد الموظفين العا     
( من الذكور و 0020منهم ) داريا  إ ( موظفا  0661)
 ( توزيع02جدول )ناث. ويبين الإلا( من 320)

(  30) وجدول  الموظفين حسب المؤهل والجنس
 . توزعهم حسب صفة التعيين

 

 المؤهل والجنسوزيع الموظفين حسب :  ت26جدول 
 المجموع أنثى ذكر المؤهل

 50 1 12 ابتدائي

 022 2 022 إعدادي

 0 0 2 أول ثانوي 

 3 2 3 ثاني ثانوي 

 525 62 522 ثالث ثانوي 

ثانوية 
 عامة

021 05 022 

دبلوم بدون 
 شامل

00 2 02 

 015 22 25 دبلوم شامل 

 الموارد البشرية والمزلية

بلغ عدد الموظفين 
العاملين في الجامعة 

 موظفا إداريا( 0221)
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 302 055 063 بكالوريوس

 05 2 6 دبلوم عال

 022 32 62 ماجستير

 02 3 06 دكتوراة

 0661 320 0020 المجموع

 
عملية حسب طبيعة الوظيفة والفئة  مية الموارد البشرية تتضمن دوراتتنخطة  .2

 الوظيفية
ب طبيعة الوظيفة عة خطة لتنمية الموارد البشرية  تتضمن دورات علمية حستتوفر في الجام    

 والفئة الوظيفية.
 ييندار اإل رات التي استهدفتالدو  .3
،  2108، 2100)  عوامداريين في الدورات التدريبية لألبلغت عدد مشاركات اإل     

هم في مختلف مواقع ةشملت موظفي الجامع موضوعا( 26( دورة في )016( )2101
 .اإلدارية

 
 تقييم أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين وخطة تطويرهالية آ .1
تطوير هذه اآللية من  وتم   ،التدريس والموظفين يتوفر آلية واضحة لتقييم أعضاء هيئة      
ضمن إجراءات التقييم ونماذجه كما أن جامعة مؤتة إعداد سياسات خاصة بالتقييم تت خالل

كما أن  بتقييم أداء عمداء الكليات من خالل نموذج تم تطويره  9417/9419ت في العام دانفر 
 الكلية ومجلس القسم (هناك تقييم ألاداء المجالس ) مجلس العمداء ومجلس 

 
 تقييم أعضاء هيئة التدريس  .أ

ة ئتطبيق أربعة أنواع من التقييم لألداء األكاديمي ألعضاء هي 2100/2108بدأ في العام    
واجراءات واضحة من التقييم )تقييم الطلبة( وفقا لسياسات ن كان هناك نوع واحد بعد أ التدريس

القسم، تقييم عميد الكلية ويتم  رئيستقييم الطلبة، تقييم  ونماذج محددة وتشمل : التقييم الذاتي ،
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ل قسم كرصد المتوسط الحسابي للتقيمات األربعة. وتظهر النتائج لكل عضو هيئة تدريس ول
 وتعقد مقارنات بينها. ولكل كلية

 
 عضاء هيئة التدريس مثال: على تقييم األداء األكاديمي أل

 توى القسم في الكلية على مس
 الترتيب القسم المتوسط الحسابي

 0 المناهج والتدريس 1.10

 2 االرشاد والتربية الخاصة 1.11

 التقييم الذاتي 

 القسم رئيستقييم 

 تقييم الطلبة

 تقييم عميد الكلية 

تقييم األداء 
األكاديمي 

ألعضاء هيئة 
 التدريس
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 3 علم النفس 1.10

 1 رة التربويةاألصول واإلدا 1.31

 على مستوى عضو هيئة التدريس  في القسم
 

المتوسط 
 الحسابي للتقييم

 يسرئتقييم  تقييم العميد تقييم الطلبة
 القسم

التقييم 
 الذاتي

 عضو هيئة التدريس

1.61 1.18 1 1 1 ××××××××××××××× 
1.20 3.81 1 1 3.21 ××××××××××××××× 
1.11 3.66 1 1.8 1.0 ××××××××××××××× 
3.13 3.88 3 1.21 3 ××××××××××××××× 
1.81 1.30 1 1 1 ××××××××××××××× 
1.60 3.81 1 1 1.621 ××××××××××××××× 
1.11 3.11 - 1 1.01 ××××××××××××××× 
3.1 1.11 3.2 3 3.01 ××××××××××××××× 

3.33 3.11 1.21 3 2.1 ××××××××××××××× 
3.31 3.88 1.00 1 3.01 ××××××××××××××× 
3.10 3.12 3 1.21 1.1 ××××××××××××××× 

 
 جراءته ونماذجه.دول اآلتي يوضح سياسات التقييم وإوالج 

 واجراءته ونماذجه التقييمسياسات   
 سياسة تقييم أداء العاملين

ي لكل الوظيف داريين( في ضوء الوصفوإكاديميين ألين في الجامعة ) تقوم الجامعة بتقييم أداء جميع العام
 حتياجاتلتقييم لتتوافق مع المستجدات واإلجراءات اإم، وتتم مراجعة وتطوير منه

 االجراءات المتعلقة بالسياسة 

الجامعة وفقا لنموذج يتم تعبئته من قبل عميد  رئيسأداء عمداء الكليات سنويا من قبل يتم تقييم  .1
 الكلية.
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ويتولى مسؤولية التقييم مركز  لكترونياإلطلبة اضاء هيئة التدريس من قبل يتم تقييم أداء أع .9
 التطوير األكاديمي وضمان الجودة.

 األكاديمي الذي يتبع له.القسم  رئيسيتم تقييم أداء عضو هيئة التدريس من قبل  .1

 يتم تقييم أداء عضو هيئة التدريس من قبل عميد الكلية التي يتبع لها. .0

 لنفسه. يقوم عضو هيئة التدريس بتقديم تقييم ذاتي .1

(  من قبل الكلية  ضمن قائمة    1، 1، 3النهائية لكل تقييم وارد قي البند )  مةالعال يتم رصد  .1
د  مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة بها، وتحتفظ الكلية حسب الكلية والقسم،  ويتم تزوي

 بوثائق التقييم.

واردة من الكليات ضمن العالمات التيقوم مركز التطوير األكاديمي  وضمان الجودة   بعمل جدول ي .7
واضافة تقييم الطلبة  العضاء هيئة التدريس له واستخراج المتوسط الحسابي للعالمات بالصورة 

 .النهائية

يئة يقوم مركز التطوير األكاديمي وضمان لجودة باعداد تقرير سنوي يتضمن تقييم أعضاء ه .9
ء  لمناقشتها واتخاذ القرارات إلى مجلس العمدا والتوصيات المتعلقة به ويرفعهاالتدريس والنتائج 

 المتعلقة بها.

 القسم. رئيسيقوم أعضاء هيئة التدريس بتقييم أداء  .8

  .المباشر رئيساشرافية من الإالوظائق ا يتم تقييم أداء شاغلي .14

 يتم تقييم أداء العاملين اإلداريين من قبل المديرين. .11

 النماذج

 الرمز الوثيقة

 GO-E-110 .ء عمداء الكلياتانموذج تقييم أد

 GO-E-120 نموذج تقييم الطلبة لعضو هيئة التدريس.
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 GO-E-130 القسم. رئيسنموذج تقييم عضو هيئة التدريس من قبل 

 GO-E-140 نموذج تقييم عضو هبئة التدريس من قبل عميد الكلية.

 GO-E-150 نموذج التقييم الذاتي لعضو هيئة التدريس.

 GO-E-180 ألكاديميالقسم ا رئيساء دنموذج تقييم أ

 GO-E-160 .شاغلي الوظائف االشرافية نموذج تقييم 

 GO-E-170 .شاغلي الوظائف االدارية نموذج تقييم 

 دارة العلياة تقييم أداء مجالس الحاكمية واإلسياس

 الوصفو ؤولياتها سومالمجالس رة العليا في ضوء مهام داة بتقيم أداء مجالس الحاكمية واإلتقوم الجامع
 دارات العليا.الوظيفي لل

 جراءات المتعلقة بالسياسة اإل

شوائية من أعضاء هيئة يقوم مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة باختيار عينة ع .1
 التدريس  ويوزع عليهم االستبانة المتعلقة بالرضا عن أداء مجلس العمداء.

شوائية من أعضاء هيئة باختيار عينة ع ةيقوم مركز التطوير األكاديمي وضمان الجود .9
 التدريس  ويوزع عليهم االستبانة المتعلقة بالرضا عن أداء مجلس الكلية.

اديمي وضمان الجودة باختيار عينة عشوائية من أعضاء هيئة يقوم مركز التطوير األك .1
 التدريس  ويوزع عليهم االستبانة المتعلقة بالرضا عن أداء مجلس القسم.

يمي وضمان الجودة بجمع االستبيانات وتحليلها ورصد النتائج التطوير األكاد زيقوم مرك .0
الحاكمية في الجامعة  ضمن تقرير سنوي يرفع الى مجلس العمداء لمناقشة أداء مجالس

 واتخاذ التوصيات المتعلقة به.

 النماذج

 الرمز الوثيقة

 GO-E-111 نموذج تقييم أداء مجلس العمداء
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 GO-E-112 ء مجلس الكليةانموذج تقييم أد

 GO-E-181 نموذج تقييم أداء مجلس القسم

 
 
 تقييم الموظفين  .ب

ة زمنية محددة وساعد هذا النظام في هناك نظام يحدد مستوى أداء الموظف عن فتر        
ل تطوير مسار أداء الموظف عند وجود انحرافات أو تدني أو ضعف في تحقيق مهام العم

اعد في الكشف عن وجود احتياجات معينة لتنمية مهارات نه يسأعمل .كما لتباع نظم ولوائح ااو 
 . صفة تعيينبعض العاملين وتطويرها ويوجد ستة نماذج لتقييم أداء الموظف حسب 

ذا كان لديه اعتراض يتقدم هه المباشر، وإرئيسنتيجة تقييمه من  كما يتم اطالع الموظف على   
 ا.والتحقق من تخاذ االجراء المناسب حيالهاسة االعتراضات ر به وتقوم لجنة شؤون الموظفين بد

 اإلجراءات التسويقية . 1
 لك على النحو اآلتي:قامت الجامعة بعدة إجراءات لحل هذه اإلشكالية، وذ

استحداث برامج جديدة يحتاجها سوق العمل وتجميد البرامج التقليدية التابعة لنفس  -أ
اللغة العربية ومناهج تدريس في مناهج تدريس  القسم، مثل: تجميد برامج الماجستير

اللغة اإلنجليزية ومناهج تدريس العلوم ومناهج تدريس الرياضيات، واإلبقاء على برنامج 
 د شامل بمسمى مناهج تدريس عامة، وذلك دون أي تبعات أكاديمية.واح

استحداث برامج يحتاجها سوق العمل، بخاصة في بعض األقسام التي يتوفر فيها  -ب
ال يحققون نصابهم التدريسي، مثل: برنامج هندسة الحاسوب الذي  عضاء هيئة تدريسأ 

األمن السبراني وبرنامج  قل الطلب عليه في السنوات األخيرة، فتم استحداث برنامج
هندسة البرمجيات في كلية تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج الترجمة في قسم اللغة 

، وكان ذلك دون الحاجة إلى تعيين إقباال  مميزا   جاإلنجليزية، وقد شهدت هذه البرام
 أعضاء هيئة تدريس جدد.
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هيئة تدريس ال يحققون  استحداث برامج مشتركة بين الكليات التي يتوفر فيها أعضاء -ج
أنصبتهم الدراسية، مثل: برنامج الماجستير في تكنولوجيا التعليم، وهو برنامج مشترك بين كلية 

علومات، وبرامج البكالوريوس في الكيمياء الصناعية وهو ة تكنولوجيا الميالعلوم التربوية وكل
 برنامج مشترك بين كلية الهندسة وكلية العلوم.

ن على مكتب الشؤون الدولية في الجامعة بزيارة عدد من الملحقيات الثقافية في قيام القائمي -د
الخاصة بالجامعة  طبوعات المنشورةماآلونة األخيرة، وقد تم تزويد هذه الملحقيات بالكتيبات وال

 ومكتب العالقات الدولية فيها، مثل:
يث التقى الدكتور ( : ح9419-9418السفارة السعودية والملحقية الثقافية السعودية ) -

البعثة الدبلوماسية والملحق الثقافي السعودي  رئيسمدير مكتب الشؤون الدولية بنائب 
طبة وزارة التعليم العالي في المملكة االتفاق على مخا في المملكة األردنية الهاشمية، وتم

مؤتة  العربية السعودية والجهات المعنية في شؤون التعليم العالي بضرورة اعتماد جامعة
من ضمن الجامعات العربية التي يقصدها الطلبة المبتعثين من المملكة العربية 

 السعودية الشقيقة.
ويرافقه مدير الشؤون الدولية جامعة مؤتة  ئيسر (: حيث قام 9419السفارة  القطرية ) -

في الجامعة بزيارة القائم باإلعمال في السفارة القطرية في عمان، وتم االتفاق على 
عدد من الطلبة  القطريين المبتعثين للدراسة في جامعة مؤتة، وبالفعل استقبلت  توجيه

عليا، وس والدراسات الي( طالب قطري في برامج البكالور 044جامعة مؤتة ما يزيد عن )
الجامعة في عدة لقاءات تفاعلية مع هؤالء الطلبة واالستماع  رئيسكما شارك عطوفة 

 لمقترحاتهم. 
جامعة مؤتة ويرافقه مدير الشؤون  رئيس(:  حيث قام 9419ة العمانية )الملحقية الثقافي -

 دن، وتم االتفاقر الدولية في الجامعة بعدة  زيارات إلى الملحق الثقافي العماني في األ
على توجيه وتشجيع عدد من الطلبة  العمانيين باعتماد جامعة مؤتة  كقبلة لمواصلة 

جامعة مؤتة عددا  من الطلبة الُعمانيين في برامج دراساتهم العليا،  وبالفعل استقبلت 
والدراسات العليا، كما تم استقبال الملحق العماني في جامعة مؤتة، وتم إطالعه على 

 جها، والذي قام بدوره بزيارة عدد من كليات الجامعة. ت الجامعة وبرامامنجز 
لدولية ( : حيث قام مكتب الشؤون ا09التواصل مع مكاتب خدمات طلبة عرب ) -

الجامعة مؤخرا بالتواصل مع عدد من هذه المكاتب بهدف استقطاب عدد من هؤالء 
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(، ومازال تدريسية في عمانلالطلبة للدراسة في جامعة مؤتة )في الكرك أو القاعات ا
 العمل جاٍر على هذا الملف.

التواصل مع عدد من مكاتب خدمات الطلبة في سلطنة عمان، حيث تم التواصل  -
مؤخرا مع هذه المكاتب وتزويدها بالكتيبات والملفات التعريفية عبر البريد الهاتفي 

 االلكتروني، والعمل مازال جاٍر على هذا الملف.
التسويقية المحلية للجامعات، وتحقيق التواجد عارض والنشاطات مالمشاركة في ال -

 المستمر في هذه الفعاليات، ومنها:
  ( : حيث قام ممثل 9419بالكويت )المشاركة في معرض الجامعات األردنية

أيام، وذلك من خالل جناح  1لجامعة مؤتة بالمشاركة في هذا المعرض لمدة 
ئقية تتحدث عن البرامج ورات وأفالم وثاشلجامعة مؤتة يحتوي على كتيبات ومن

األكاديمية والخدمات الطالبية التي تقدمها الجامعة بطريقة جاذبة وعصرية، وقد 
 دد كبير من المهتمين.استقبل الجناح ع

 ( لتسويق 9418المشاركة في معرض الجامعات في كردستان العراق )
بهدف تسويق  الجامعات، حيث شارك وفد من جامعة مؤتة في هذا المعرض

 امج األكاديمية للجامعة واستقطاب الطلبة.البر 
لوثائقية العمل على إعداد مسودات محدثة عن الكتيبات والمطبوعات المنشورة واألفالم ا -

(، حيث تم تضمينها رسالة التواصل التسويقية باإلضافة إلى تقديم نبذة عن 9418)
ة جاذبة وعصرية، ا الجامعة بطريقهالبرامج األكاديمية والخدمات الطالبية التي تقدم

وتحتوي هذه المطبوعات عناصر تميز الجامعة وبيئتها األكاديمية بكافة محتوياتها، وقد 
وتسويقيا ليتم (”overarching “look) ن الشعارات الجاذبة أكاديمياتم اعتماد عدد م

 وضعها على كافة مطبوعات الجامعة وموقعها اإللكتروني.
شؤون الدولية  وتحديثه المستمر بشكل يخدم الخطة تروني  لمكتب الكإطالق  الموقع ال -

لجذب، وفي هذا التسويقية للجامعة ويوضح ميزاتها التنافسية بشكل احترافي قادر على ا
المجال قام مكتب الشؤون الدولية بتحضير جميع البيانات والمعلومات الالزم تواجدها 

 المعلومات.  على الموقع والطريقة المناسبة لعرض هذه
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 وعينيا   قيمة الدعم الخارجي للجامعة ماليا  

هات تبرعات من جو مساعدات دعم مالي وعيني على  شكل منح  و على  الجامعة حصلت
 .تم استثمارها لخدمة الجامعة ومرافقها ،9419/9418ومحلية للعام  خارجية

اعية العلمية واالجتم ركزت أولويات البحث العلمي في جامعة مؤتة على القطاعات     
واإلنسانية والتربوية والثقافية واإلعالمية واألمنية من شأنه أن يضفي على البحث العلمي سمة 

وازن بين القطاعات المختلفة. بحيث تعطى األولوية لدعم مشاريع األبحاث الشمولية ويحقق الت
عا  بحثيا  مشرو (  17) دعم بذات الطابع االستراتيجي التطبيقي والتنموي. وقد قامت جامعة مؤتة 

 خالل العام الماضي في زيادة ملحوظة عن األعوام الماضية. 
 

 

 األبحزث المدعومة في ازمعة مؤتة: 11ادول

عدد المشاريع  السنة الدعم جهة 
 المدعومة

 قيمة الدعم

 1891114 17 9417/9419 جامعة مؤتة 
 1101140 09 9419/9418 جامعة مؤتة

 صندوق دعم البحث
 العلمي

9417/9419 11 017190 

صندوق دعم البحث 
 العلمي

9419/9418 0 914444 

 190401أكثر من  1 9419/9418 المدعومة دوليا  
 

 

 دعم الخارجي للجامعة ماليا وعينياقيمة ال.6
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بمقدار  9419،  9417خالل العامين  يالحصول على دعم مالاستطاعت الجامعة     
ر لتمويل بعض المشاريع داخل الجامعة فة إلى دعم مباشادينار باإلض( مليون 9.9)

مثل  ( ألف دينار باإلضافة إلى الدعم الخارجي والمت144)ودعم مؤتمرات علمية بحوالي 
من المنحة الخليجية واالتحاد األوروبي، ( مليون دينار 11.9بحصول الجامعة على )

سوم بعض لتمويل ر ى دعم ل( ألف دينار باإلضافة إ144ودعم عيني يقدر بحوالي )
 .( ألف دينار.144الطلبة يقدر بحوالي )

 اتسبة االيرادات المتأتية  في الوحدات االنتاجية الى مجموع االيرادن.7
( دينار خالل 1.181.844بلغت قيمة اإليرادات الذاتية باستثناء الرسوم مبلغ )     

جامعة غت اإليرادات الل(، في حين ب%1والتي تشكل نسبة ) 9419،  9417عامي 
وعام  9417( مليون دينار عام 1.1الجامعة مبلغ )الناتجة عن األعمال اإلنتاجية في 

يرتفع إيراد الجامعة من هذه األعمال ومن المتوقع أن  ( مليون دينار1.1مبلغ ) 9419
 .9418( مليون دينار عام 1ليصل مبلغ )

ثمار في ية لصندوق االستر نشطة االستثماصافي الدخل المتأتي من األ .9
 الجامعة.

صندوق االستثمار حيث بلغت قيمة  يرادات الجامعة االستثمارية من خاللتتمثل إ     
دينار، باإلضافة لدعم ( ألف 144) 9417،  9411ل عامي رباح الصندوق خالأ

 السيولة النقدية لتغطية نفقات الجامعة.الجامعة ب
جيره لبنك اني لتأمباستثمار أحد ال نم 9418وتمت االستفادة خالل العام 

 ( مليون دينار.1.0القاهرة عمان  بمبلغ ) 
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 داريةدارة واإلجراءات اإلاإلسابعا: 
الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات ، و الخطة االستراتيجية للجامعة هذا المحور:تضمن ي

مراجعة ، و لتنظيميةالهياكل او ، ريةاير اإلجراءات اإلدتطو و  ،دارة المخاطروخطة إ ،والمراكز
 .أنظمة وتعليمات الجامعة

 التخطيط االستراتيجي .0
نقاشية السبعة لجاللة الملك عبدالله وراق الوكذلك األ 9491ردن ما مع رؤية األانسجا     

( 9491-9411بن الحسين حفظة الله واالستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية )االثاني 
ة ، واستجابة لبنود استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ل الرقمي الوطنيو وخطة التح

و  9419/9418و  9417/9419و 9411/9417عوام خالل األ الجامعة ت امق
 بما يلي: 9418/9494

قرار هيكل تنظيمي لهذه إستراتيجيات والمبادرات" وقد تم استحداث دائرة بمسمى"دائرة اال وال:أ
 بحيث تتولى هذه الدائرة ما يلي: مداء لس العووصف وظيفي متكامل بقرار مج ةالدائر 

 للجامعة واستكمال مفرداتها. ةبناء المنظومة االستراتيجي .أ
 داء فيها .ة اإلستراتيجية ومتابعة تقييم األنجاز من المنظومييم حجم اإلتق .ب
 ستراتيجية." لمتابعة تنفيذ اإلKPISية "رئيسداء الوضع مجموعة من مؤشرات األ .ج

 ة في هذا الباب ما يلي:الجامع تنجز أوقد 

لبات التطور برؤية ورسالة تنسجمان مع متط 9494-9417تعديل الخطة االسترتيجية  -1
كاديمية والبحثية عمال الجامعة األأ ال وظيفة التعليم العالي وطبيعة عمأ والتغير والتحول في 

قة تشاركية طريوقد صنفت هذه اإلستراتيجية ب والمسؤولية المجتمعية وتنمية المجتمع المحلي

 اإلدارة واإلاراءا  اإلدارية
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عضاء هيئة التدريس، والطلبة بقرار أ رباب العمل، أطراف المجتمع المحلي، أبين جميع 
 . 8/14/9417 ( تاريخ117/01/0808جامعة رقم )ال رئيس

تشكيل العديد من فرق العمل لتحديد مجموعة من المنطلقات اإلستراتيجية الوطنية  -9
س هذه االستراتيجية من المجال ة المعدلة وتم اقرارتي ارتكزت عليها اإلستراتيجيلوالمحلية ا

 .بقرار مجلس االمناءالمختص بطريقة متسلسة انتهاء 

شهار هذه اإلستراتيجية إالخطة االستراتيجية للجامعة وتم نجاز تحديد منهجية عمل إل -1
لشركاء الم جميع اعإ دارية وتم واإل ةكاديميعميمها في كافة مواقع الجامعة األمع الشركاء وت

 خذ التغذية الراجعة منهم.أو 

تيجي والحوكمة ية تراوحت بين التخطيط االسترارئيسغايات استراتيجية  نيتحديد ثما -0
ودتها والبحث كاديمية وجدر المادية والبشرية والبرامج األوالممارسات الفضلى وتطوير المصا

 ععمال الريادة وتم تفريأ ومة تطوير منظسؤولية المجتمعية و مكاديمية والالعلمي والعملية األ
لمعدلة اتيجيات اهداف اإلستراتيجية وقد جاءت هذه االستر كل غاية إلى مجموعة من األ

بعد نجليزية كجزء من المساهمة في تطوير نجليزية وقد جاءت النسخة اإلإبنسختين عربية و 
قع الجامعة ية على مو ر الخطة اإلستراتيجشهذا وقد تم ن ،العالمية الذي تنشده الجامعة

 لكتروني .اإل

 الرابط للخطة اإلستراتيجية )باللغة العربية(

ethttps://www.mutah.edu.jo/images/stories/documents/Precidency_Stra
ar.pdf-gic_Plan 

 خطة اإلستراتيجية )باللغة االنجليزية(الرابط لل

https://www.mutah.edu.jo/images/stories/documents/Precidency_Strate
gic_Plan.pdf 

https://www.mutah.edu.jo/images/stories/documents/Precidency_Strategic_Plan-ar.pdf
https://www.mutah.edu.jo/images/stories/documents/Precidency_Strategic_Plan-ar.pdf
https://www.mutah.edu.jo/images/stories/documents/Precidency_Strategic_Plan.pdf
https://www.mutah.edu.jo/images/stories/documents/Precidency_Strategic_Plan.pdf
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( Action Planطة اإلستراتيجية )رائية )تشغيلية( تنفيذية للخجإقرار خطة إتم  -1
وقد تم  يلثماننجليزية وجاءت متوافقة مع الغايات اإلستراتيجية اإيضا عربية و أوبنسختين 

ية وتحديد طار زمني لكل غاإن البرامج والمبادرات وتم تحديد تدعيم هذه الخطة لمجموعة م
ء وتم نشرها على ار هذه الخطة من مجلس العمدار قإنجاز وتم للمصادر وتقدير حجم اإل

 .لكترونيموقع الجامعة اإل

 الرابط للخطة اإلجرائية )باللغة العربية(

Plan_ar.pdf-edu.jo/docs/Actionhttps://www.mutah. 

 الرابط للخطة اإلجرائية )باللغة االنجليزية(

https://www.mutah.edu.jo/docs/Action_Plan_en.pdf 

ن أة لتحديد حجم المخاطر التي يمكن توى الجامععلى مس دارة مخاطرإخطة قرار إتم  -1
داري محاور:القانوني، اإل ربعةأليات معالجتها وجاءت الخطة على آتتعرض لها الجامعة و 

لمجالس المختلفة انتهاء قرارها من اإن تم أبشرية، التكنولوجي والبيئي. بعد والمالي والموارد ال
 .وتم نشرها على موقع الجامعة مناءبمجلس األ

 الرابط لخطة إدارة المخاطر

-https://www.mutah.edu.jo/images/stories/documents/Risk
Management.pdf 

 .نات المرجعية والممارسات الفضلىعداد مصفوفة المقار إ تم االنتهاء من  -7

 اريخت( 117/01/0917الجامعة رقم ) رئيسبقرار  تم عمل تطبيق الكتروني -9
نجاز في الخطة االستراتيجية يتكون من ستة عشر تابعة اإلاص بتقييم ومخ 9/8/9419

 لكتروني.اإل رفع التطبيق غلى موقع الجامعةمحورا للتقييم وتم 
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 نجاز في الخطة االستراتيجية:لكتروني الخاص بتقييم ومتابعة اإل الرابط للتطبيق اإل  

https://www.mutah.edu.jo/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8
B3%D8%A9%A6%D8%A7%D8% 

دارية في الجامعة والعمادات والمراكز والوحدات اإل ستراتيجية للكلياتاال الخطط. 2
 وااللتزام بتنفيذها.

ات والمراكز العلمية ة للكليات والعمادما يتعلق بالخطط االستراتيجييالجامعة ف تنجز أ      
 دارية ما يلي:والوحدات اإل

دارية تطوير خطط ز العلمية والوحدات اإلات والمراكمن الكليات والعمادطلب   -1
بحيث تنسجم خطط الكليات  9494-9417استراتيجية في ضوء تعديل الخطة االسترتيجية 

عة  وقد الخطة االسترتيجية العامة للجام ز والوحدات مع مضمون تعديالتكوالعمادات والمرا
بين طريقة تشاركية الخطة االستراتيجية للجامعة ب مثل يضاأصيغت هذه اإلستراتيجيات 

 عضاء هيئة التدريس، والطلبة.أ رباب العمل، أطراف المجتمع المحلي، أجميع 

االطالع على الخطط الفرعية  االجامعة لجنة فنية متخصصة مهمته رئيسشكل  -9
دارية( وبيان الرأي فيها ومدى انسجامها ات والمراكز العلمية والوحدات اإل)الكليات والعماد
خ ( تاري9991/9417الجامعة رقم ) رئيسترتيجية العامة للجامعة  ) قرار مع الخطة االس

97/11/9417 . 

لوحدات كز العلمية والعمادات والمرااعاله خطط جميع الكليات و أ ليها إورد للجنة المشار  -9
و مدير وحدة كل على حده =أو مدير مركز اأمن ثم اجتمعت اللجنة مع كل عميد دارية و اإل

https://www.mutah.edu.jo/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://www.mutah.edu.jo/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9


122 

 

 

 

 

خر وفق نموذج تصميم الخطط االستراتيجية المعد اآل هابعضعادت أ خطط و وقبلت بعض ال
 .بط الجودة كاديمي وضاية من قبل مدير مركز التطوير األلهذه الغ

دارية ات والمراكز العلمية والوحدات اإلليات والعمادرفع الخطط االستراتيجية للك مت -1
االلكتروني للجامعة كل حسب  وكذلك الخطط االجرائية المعدة في ضوءها على المواقع

 موقعه الفرعي.

الجودة  مانكاديمي وضت والمبادرات في مركز التطوير األتتولى دائرة االستراتيجيا -0
نجاز ية متابعة تنفيذها وتقييم حجم اإلتراتيجيات وعملبة االلتزام بتنفيذ هذه االسقعملية مرا

فق ية ويتم االلتزام بهذه الخطط و ئيسر داء ألية دقيقة من خالل تحديد مؤشرات فيها عبر عم
ات والمراكز العلمية والوحدات جرائية للكليات والعمادما هو مقرر زمنيا في الخطط اإل

 .داريةاإل

ية في الجامعة من حيث تقليل الخطوات دار جراءات اإلخطة لتطوير اإل وجود .3
 وحوسبتها وااللتزام  بتنفيذها.

من حيث تقليل الخطوات بشكل مستمر ءات اإلدارية الجامعة على تطوير اإلجرا تعمل     
بوضع خطة 9419/9418و  9417/9419خالل العامين وحوسبتها، حيث قامت الجامعة 

ها إلى إحداث نقلة نوعية للجامعة إلكترونيا، تطبيق أدىجراءات اإلدارية، و تطوير اإلتتضمن 
 يع التعامالت إلى إلكترونية.وسيتم االستغناء عن الورق في التعامالت الرسمية، وتحويل جم

 وفيما يلي أبرز اإلنجازات في هذا المجال:

 في مراحله النهائية( )جديد ةلكترونيرشفه اإل نظام األ 

لى خلق هذه إلحفظ الوثائق من التلف وم التقليدي لوجيا الرقمية غيرت من المفهو التكن     
رقمية مع رها وخزنها في ذاكرة مسحها ضوئيا أو تصوي الللكترونيا من خإلوثائق من جديد ا
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هذه الوثائق وسهولة الحصول عليها من قبل المنتسبين  المةالمحافظة على صحة وس
 إلى: ويهدف .والمستخدمين المرخصين

ات كتروني قوي وسريع ومتعدد المستخدمين ومجهز بأحدث التقنيلكإتصميم وبناء نظام  •
  .مة وأمن المعلوماتاللس

لى إضافة الشروحات وتوجيها إعلى  ةلكترونيا مع القدر إومتابعتها  ةيرسال الكتب الرسمإ •
 .لكترونياإالجهات المعنيه 

 .دارة المعلوماتإسهولة  •

ستخدمين والموظفين سنى لجميع الموالوثائق بصورة جيدة حتى يت تتنظيم السجال •
 .ستفادة منهالالالمرخصين 

 .جراءات العملإتطوير ورقمنة  •

 .ةونيلكتر اإل رشفةهداف األأ 

 .توفير المساحات المكتبية المستهلكة لتخزين الملفات الورقية •

لية إلف والفقدان نتيجة تصول للألتوفير نسخة احتياطية من الوثائق في حالة تعرض ا •
ة، الحرائق، ضياع مستندات، ل طبيعية أو بشرية مثل الرطوبة، الغبار، الحشرات الضار عوام

 .وغيرها ستخدام، السرقةالسوء ا

 .تقليل الوقت المستهلك في البحث عن الملفات •

سهولة استرجاع الوثائق المطلوبة وذلك باستخدام طرق مختلفة للبحث، مع إمكانية  •
 .ضع أكثر من صيغة بحثو 

 .ة تبادل الوثائق داخل اقسام المؤسسةسهول •
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  .لوقتشخاص في نفس األع عليها من قبل العديد من االطالإتاحة الوثائق ل •

 .ع على الوثائقالطحيات االالزيادة فعالية ص •

 رسال الكتب الرسميه الكترونيا.إ •

 نهائيةلفي مرحلته ا لكترونيه )جديد(الت اإلنظام المراس

موحد للمراسالت بين دوائر الجامعة ويتم ذلك من خالل تطوير منصة نظام إلكتروني       
ة من أجل إعداد المراسالت والوثائق وتبادلها إلكترونية تشمل جميع الجهات داخل الجامع

 ويهدف إلى: .وتخزينها وتتبعها واسترجاعها

 .لكترونياإ ةراسالت بين مختلف دوائر الجامعتسهيل إتمام الم •

 .الجهد للعاملين في دوائر الجامعةتوفير الوقت و  •

 .لكترونياإكتابة الشروحات  •

 .لكترونياإي جهه ألى إتوجيه الكتب  •

 لكترونيا.إمتابعة الكتب  •

 نظام الدراسات العليا )جديد(

قديم تحيث يتم  1/7/9418بدأ العمل به بدءا من ر نظام الدراسات العليا حيث تم تطوي     
قسام قشات والجاهزية بين الدراسات واأليتم ضيط المنالكترونيا. كما إ ومعالجتهاطلبات القبول 

تم ربط النظام مع نظام البحث العلمي ليتمكن و د والورق. هلجلكترونيا للتخفيف من اإكاديميه األ
نجاز إم تلكترونيا. كما يإعلى كل المعلومات عن المدرسيين  عمادة البحث العلمي بالحصول

 .عالنات وترشيح الطلبات وجدول المفاضلة الكترونياإ و  نظام تتبع المبتعثين

 



125 

 

 

 

 

 

 

 نظام دعم البحث العلمي )جديد(

من  ةمشاريع البحث العلمي المدعوم ةبضبط ومتابعيقوم النظام و  9419به عام تم البدء        
ترونيا ومتابعته عن طريق كلإتطيع الباحث تقديم طلب دعم بحثه البحث العلمي, حيث يس عمادة

النظام لكترونيا, كما يقوم إالبحث العلمي بمعالجه الطلبات  ةسم المعني ومن ثم تقوم عمادالق
 .ةالتنفيذ وربطه باللوازم والمالي من حيث ةع المدعومبمتابعه المشاري

 نظام النقل والميكانيك )جديد(

وضبط  م تنظيم عملية حركة السياراتاوظيفة هذا النظو  9419تم تطبيق هذا النظام عام      
 ةالصرف من القطع والمبالغ المالي ةعداد تقاير بكميإ ع والمحروقات. و المصاريف من حيث القط

 قبتها.اللقطع والمحروقات ومر  ةالمصروف

 نظام ملتقى الخريجين )جديد(

يمالتهم إفهم و ترقام هواأمن خالل  ةخريجي الجامع ةيقوم هذا النظام بمتابعو  9419تم عام      
على  اليبقو  ةحداث في الجامعبطهم بجميع األل االجتماعي ليقوم النظام بر وصفحات التواص

 .ةتواصل مستمر مع الجامع

 لكترونيه )جديد(مات التسجيل اإل نظام خد

لتخفيف  ةلكترونيا للطلبإم بتقديم خدمات القبول والتسجيل م هذا النظاكيقو و  9417تم عام      
لكترونيا ودفع الرسم وسحب إتطيع الطالب تسجيل المواد ول والتسجيل حيث يسالقب ةائر دزياراتهم ل

 ةديلالستعالم عن طلبات المواد البمواد كما يمكن للطالب من خالل هذا النظام ا ةضافإو 
 .ضافتها وغيرها من الخدماتإو 
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 الجودة )جديد(مان نظام مركز ض

يم جميع تقد هيتم من خاللو ان الجودة منظام مركز ض  9417الل عام أنجز خ      
والكوادر  ةكاديميقسام األالجودة حول األ ضمانركز االحصائيات والتقارير التي يحتاجها م

اعتماد هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لغايات  ىلإوالطالب ليتم ارسالها  ةالتدريسي
 .ةكاديميه جديدأالتخصصات واستحداث برامج 

 في مرحلة  التجريب حاليا:تم االنتهاء منه و  ني )جديد(و لكتر الموقع اإل 

ات ف خدميي ليتكون من تصميم عصري حديث ويضلكترونالجامعة اإل تم تطوير موقع      
 جديده مثل:

ضافة المعلومات على إلتقوم بتعديل و  ةصالحيات للكليات والدوائر المهم عطاءإ  -
  يثاتهالسرعة في وضع المعلومات وتحداالصفحات الخاصة بها بشكل مباشر ليتم زيادة 

لى الموقع ورفع معلوماته إليقوم بالدخول  عطاء صالحيات لكل عضو هيئة تدريسإ  -
 .خاصة لكل عضو هيئة تدريس ةلى عمل صفحإبحاث ليصار ما في ذلك األب ةالذاتي ةوالسير 

 .لكترونيلى الموقع اإلإتوحيد عمليات الدخول  -

عالنات تب والمواد واإلبحاث والكئة تدريس ليشمل األيخصص لكل عضو هموقع مت -
 .بعضو هيئة التدريس ةالخاص

 .خباري متخصص للجامعةإموقع  -

 لكترونيه لهم.داعاتهم وعرض الخدمات اإلبإزوايا للطلبه لنشر  -
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 نظام طلبات الصيانه )جديد(

 ةراء صيانجالحاسوب إل لى مركزإلكثرة الطلبات التي ترسل ورقيا  نظرا، 9419عام أنجز      
تروني لتقديم الطلبات لكإتحداث نظام في مختلف مختبرات ودوائر الجامعة, فقد تم اس ةجهز لأل

لكترونيا على إلكترونيا ثم يقوم بتوزيعها إحيث يستقبل مدير النظام الطلبات  لكترونيا,إومعالجتها 
من خالل  ةير عن كل فني صيانر ن ثم تصدر تقاوم ةجراء الصيانإالذين يقومون ب ةفنيي الصيان

 النظام. كما يجري حاليا توسيع النظام ليشمل جميع الدوائر التي تقدم خدمات.

 )جديد( ةوحدة الشؤون المالي /نظام صندوق موظفي جامعة مؤته

دخال جميع إدخار حيث يتم تطوير نظام صندوق اال ويقوم على 9418به عام تم العمل      
المبالغ التي يستحقها الموظف آليا  ت، سلف( آليا  واحتساب جميع االمعامالت)قروض، مبيع

تحقات الموظف تحويل مسو أي. ومن ثم الصرف وطباعة الشيكات لتالفي حدوث الخطأ المال
 إلى نظام الرواتب. وعمل نظام حسابات خاص بالصندوق.

 )جديد( ةنظام النفقات/وحدة الشؤون المالي

 ةمن األنظم ةربط مع مجموعوقد ليواكب التطور  1/9419ي فتم تطوير نظام النفقات      
ء من ت صرف للطالب, للموظف, للمبعوثين, للعمالاحيث تم عمل شاش ,ةفي الجامع ةالعامل
لكترونيا . وتم ايقاف طباعة شيكات الموظفين حيث يتم إالجامعه، ومن ثم طباعة الشيكات  خارج

 )القبول والتسجيل,ة مم ربط النظام مع كل من األنظت.صرفها)تحويلها( إلى نظام الرواتب آليا  
نة البشريه، الرواتب،مواز  رسوم الطلبه، المبعوثين،البحث العلمي، قروض الطلبه،الموارد

 (.ةالجامع

 )جديد( ة/وحدة الشؤون الماليةمين الصحي/الموارد البشريأنظام الت
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ة ووحد ةدائرة الموارد البشري نكل متم تجهيز شاشات لنظام التأمين الصحي ل 9417عام      
من  ةترك من قبل دائرة الموارد البشريدخال جميع معلومات المشإ. حيث يتم ةالشؤون المالي

, ةرد البشريواوذللك من خالل الربط مع نظام المومعلومات المنتفعين,  ةوعائلي ةمعلومات وظيفي
 )منة في وحدة الشؤون المالي تالل شاشاشهريا  من خ ةثم يتم معالجة المعلومات المالي ومن

فع(،ايقاف مشترك)منتفع(,ترحيل مبالغ إقتطاعات واشتراكات التامين تحركات إضافة مشترك)من
 . إلى نظام الرواتب(هريا  وسنويا  ش

 )تم تحديثه( ةم صندوق استثمار أموال جامعة مؤتنظا

)قروض، فواتير  التمدخال جميع المعاإتم عمل نظام خاص بصندوق اإلدخار حيث يتم       
تحويل مستحقات الموظف إلى و أا  ومن ثم الصرف وطباعة الشيكات مبيعات( آليمشتريات، 

 نظام حسابات خاص بالصندوق.نظام الرواتب أو البنوك. وعمل 

 المركز الصحي )تم تحديثه(

مثل  ارجاع وغيرهدخال مستندات وصرفها والجرد واإلإمور المستودع من أيعالج النظام       
حجز ة ,ةلكميات المتوفر عداد تقارير الجرد ومتابعة اإ ة لصرف العالجات و متعلق بالصيدليالجزء ال

 جازات المرضية.تسجيل اإلو يات معينة, المواعيد واعطاء الوصفات حسب صالح

 نظام صندوق مكافأة نهاية الخدمه )تم تحديثه(

ب حس 9411 تعيينات ما قبل عام نمتم تطوير نظام مكافأة نهاية الخدمه للموظفين       
وتم عمل نظام  وتعديل نسبة الصرف للمبلغ الذي يستحقه الموظف. ةأنظمة وتعليمات الجامع

 وما بعد والذي يصرف للموظف مستحقاته في 9411للموظفين تعينات  ةمخاص بمكافاة الخد
 ب.تونظام الروا ةمع نظامي الموارد البشريةنهاية كل سنه. وربطه هذه األنظم

 )تم تحديثه( واالستشارات نظام مركز الجنوب للتدريب
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, حيث ةالخارجيو  ةمن الجامعة للجهات الداخلي ةضبط الدورات المقدمتم تطوير هذا النظام ل     
ضبط نفقاتها لكتروني و والتسجيل اإل ةهذا النظام تصفح الدورات المطروحيمكن من خالل 
 .ةوربطها بنظام المالي

 )تم تحديثه( تنظام المستودعا

رجاع والتدوير على الموظفين لضبط و معالجة مستندات الصرف واإلهذا النظام تم تطوير      
مادة بجميع حركاتها المتابعة و رصدة المستودع وعهدة الموظف, أمتابعة لمن المستودع الفرعي, 

رصدة ألفرعية و ارصدة المستودعات أت. كما يقوم هذا النظام بمراقبة ستفسارااالتقارير و وال, 
 الجة الحاق موظف بأكتر من دائرة و عهدته في كل مستودع.الموظفين, ومع

 نظام اللوازم )تم تحديثه(

من خالل العمل معالجة نظام  المستودعات في الجامعة و ضبطها  يعمل النظام على      
واد على مدخال و توزيع المستندات اإلدخال للمواد من خالل معالجة على ضبط عمليات اإل

ئر ليتم بعد ذلك  صرف المواد من المستودعات على الكليات و الدوا يةرئيسالمستودعات ال
باشر بعمليات الصرف و الموظف بشكل م تعاملتم تعديل النظام بحيث ي حاجتها . وحسب 

ن عدد كبير رجاع دون الحاجة للتعامل مع المستودع الفرعي حيث تم االستغناء عالشطب و اإل
حتياجات مرافق الجامعة لمختلف المواد. كما يزود و ذلك لضبط ا ةتودعات الفرعيسمن الم

بنظام  اخاص امل .و يضم النظام جزءالنظام المستخدم بالكشوفات و التقارير الالزمة لضبط الع
 و تزود المستخدم بالكشوفات و التقارير الالزمة. ةحيت تتم معالجة الفواتير المدخل المشتريات

 )تحديث( ةازنو نظام الم

نظمة العديد من األا النظام الموازنة الخاصة بالجامعة حيث يرتبط هذا النظام بيعالج هذ      
عداد الموازنة للعام إ ظام النفقات .و يعمل النظام على ام اللوازم و نالعاملة في الجامعة مثل نظ

و يكون العمل على .الحالي مع االحتفاظ بنسخة من موازنة العام السابق لضبط سير العمل 
جراء عمليات إثم خالل تحديد بنود الموازنة و المالحق الخاصة  بكل بند و من النظام من 



131 

 

 

 

 

التقارير الالزمة غيرها . كما يزود النظام المستخدم بالكشوفات و و   ةو الشهري ةالترحيل اليومي
 .لضبط سير العمل

 

 نظام االبتعاث )جديد(

ين من لحظة تقديم الطلب ولغاية مور المبعوثأالنظام متابعة  اوظيفة هذو  9419عام انجز      
 التفاصيل.نهاء البعثة بإورا براحل التجديد والتمديد و انهاء التزامة مع الجامعة مر 

 هداء والتبادل )تحديث مستمر(نظام اإل

معة ابة جهداء والتبادل للكتب ما بين مكتة هذا النظام في تنظيم عمليات اإلتكمن مسؤولي      
 والجهات الخارجية. ةوالخاص ةمؤتة والمؤسسات الحكومي

 نظام الموارد البشرية )تحديث مستمر(

أعضاء هيئة التدريس  ظفي الجامعة من إداريين ويعالج هذا النظام جميع ما يخص مو       
جازات إساسية ومؤهالت علمية وتقارير وإحصائيات. كما يضبط هذا النظام أمن معلومات 

 ةالعلمي ةجازة التفرغ العلمي والزيار إمثل  ةيئة التدريسيعضاء الهأ واجازات  ةالمختلف نالموظفي
 .ةنظة الجامعأغيرها ويرتبط هذا النظام بمعظم و 

 نظام  السكنات )تحديث مستمر(

جراءات اإل ةة للطالبات ومتابعهو برنامج من خالله يتم قبض رسوم السكنات الداخلي      
 حصائيات .من التقارير واإل ي ويتضمن العديدو برنامج مالهداريه للسكنات و اإل

 نظام  القبول والتسجيل )تحديث مستمر(
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ا الطلبة من تسجيل المواد ، وعالمات الطلبة، ترحيل هذا النظام يعالج كل ما يخص قضاي     
 رالطلبة الخريجين وإصدار التقارير الخاصة بهم مثل كشوفات العالمات والمصدقات، واألمو 

 لى مقاعد الدراسة وغيرها.الخاصة بالطلبة الموجودين ع

 

 

 نظام مكرمة المعلمين )تحديث مستمر(

ابعين لمكرمة المعلمين من متابعة الوضع األكاديمي هذا النظام يعنى بأمور الطلبة الت      
 الخاص بهم ووضعهم والمالي وإصدار التقارير الخاصة بهم.

 (رنظام شؤون الطلبة )تحديث مستم

 ةلهويما يخص الطلبة األردنيين والوافدين من براءة ذمة وطباعة ا هذا النظام يعالج كل      
الوافدين وأمور  ةالطلب ةحصاءيات ومتابعإد تقارير و عداإ وتجديدها وقضايا الطلبة و  ةالجامعي

 أخرى غيرها.

 (ةنظام تشغيل الطلبة )متابع

يتم حفظ الطلب رقمه الجامعي وكلمة المرور ل في هذا النظام فقط يقوم الطالب بإدخال     
 ومن ثم يتم معالجة الطلبات داخليا في العماده. ةحسب الشروط المحدد

 (ةني )متابعلكترو نظام التقييم اإل 

ل ديميا لكل فصاهذا النظام يعنى بطباعة التقارير الخاصة بتقييم أعضاء هيئة التدريس أك      
 ةسس علميأكل فصل بناء على  بتقييم المدرسين في لكترونياإ، ومعالجتها. حيث يقوم الطالب 

 .ةلتقييم في الجامععدادها من قبل مختصين في اإ تم 

 )تحديث مستمر( ةلكترونينظام الخدمات اإل 
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مج الدراسي البرنامثل كشوفات العالمات و  ةللطلب ةقوم هذا النظام بتقديم خدمات عامي     
التي  ةالجامع ةنظمأام مع معظم كما يرتبط هذا النظ ةالجامع يالطالب ف ةوتقييم المدرسين وحال

 ه.ل ةتكاملتخص الطالب لتقديم خدمات م

 

 

 كليات ووحدات الجامعة.ع لجميتنظيمية الهياكل ال تطوير. 1

يمانا يتوفر هياكل تنظيمية لجميع  الكليات والعمادات والوحدات اإلدارية في الجامعة، إ         
األعمال بين العاملين وقنوات التنسيق الرسمية الهيكل التنظيمي يحدد تقسيم  من الجامعة بأن

جامعة و يحدد المسؤوليات. وتتم وتسلسل القيادة. فالهيكل التنظيمي ُينظم العالقات داخل ال
 مراجعة هذه الهياكل بصورة دورية، ويتم تعديلها لجعلها أكثر استجابة لمتطلبات العمل.

 الهياكل التنظيمية  .أ

 :هذا المجال  جازات فيناإل 10يبين الجدول 

  رقم القرار اسم الهيكل رقم الكتاب تاريخ الكتاب

01/1/2101  020/00/216 ة لكلي الهيكل التنظيمي- 
 الهندسة

ة الهيكل التنظيمي لكلي -
 علوم الرياضة

ز الهيكل التنظيمي لمرك -
حر األمير فيصل لبحوث الب

 الميت
 الهيكل التنظيمي لمركز-
لحاسوبا  

ة ئر الهيكل التنظيمي لدا-

300/2108/2101  0-  
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 الرئاسة
لدائرة  ثانيا: الهيكل التنظيمي

 الموارد البشرية
02/3/2101  020/00/230 ة لهيكل التنظيمي لدائر ا- 

رالعطاءات المركزية والتأجي  
206/2108/2101  2-  

02/3/2101  020/00/231 دائرة اللوازم في جامعة - 
 مؤتة

201/2108/1210  3-  

23/0/2101  020/00/010 لهيكل التنظيمي لكلية ا 
 التمريض

201/2108/2101  1-  

23/0/2101  020/00/011 الهيكل التنظيمي لوحدة  
 المكتبة

032/2108/2101  1-  

23/02/2108  020/00/32 المن الهيكل التنظيمي لدائرة ا 
 الجامعي

068-2108/2101  6-  

01/02/2108  020/00/0302 ي العام مالهيكل التنظي 
 للجامعة

013-2108/0121  0-  

01/02/2108  020/00/0311 الهيكل التنظيمي لدائرة  
 مكتب الرئيس

016-2108/2101  8-  

01/02/2108  020/00/0311 الهيكل التنظيمي لدائرة  
 الرئاسة

011-2108/2101  1-  

21/01*/2108  020/00/0211 الهيكل التنظيمي العام - 
 للجامعة

ة ائر دالهيكل التنظيمي ل-
 الرئاسة

ة مي لدائر الهيكل التنظي-
 أمانة سر المجالس

ة الهيكل التنظيمي لكلي-
 الدراسات العليا

الهيكل التنظيمي لعمادة 
ةشؤون الطلب  

سة الهيكل التنظيمي للمدر -
 النموذجية

الهيكل التنظيمي لدائرة 

06-2108/2101  01-  
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 الخدمات اإلدارية والزراعية

00/0/2108  020/00/018 كل التنظيمي لكلية ياله 
 الهندسة

211/2108  00-  

2/1/2108  013/01/111 ة الهيكل التنظيمي للجامع   016/2108  02-  

2/1/2108  020/00/111 التنظيمي لعمادة الهيكل  
 شؤون الطلبة

011/2108  03-  

2/1/2108  020/00/113 يادة الهيكل التنظيمي لمركز ر  
 االعمال

011/2108  01-  

01/1/2108  020/00/161 وم لالهيكل التنظيمي لكلية ع 
 الرياضة

068/2108  01-  

0/2/2108  020/00/011 الهيكل التنظيمي لدائرة  
 الخدمات اإلدارية والزراعية

01/1082  06-  

2/0/2108  020/00/13 الهيكل التنظيمي العام - 
 للجامعة 

 الهيكل التنظيمي لوحدة-
 الرئاسة

00/2108  00-  

21/02/2100  020/00/6 التنظيمي لعمادة  لالهيك 
مي البحث العل  

011/2108  08-  

6/02/2100  020/00/0316 ز الهيكل التنظيمي للمرك- 
 الصحي

ة الهيكل التنظيمي لدائر -
زم اللوا  

ة الهيكل التنظيمي لدائر -
 التموين والتغذية

ة الهيكل التنظيمي لكلي-
 التمريض

001/2100  01-  

01/00/2100  020/00/0211  لوحدة الهيكل التنظيمي- 
 القبول والتسجيل 

681/2100  21-  
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01/00/2100  020/00/0281 ة الهيكل التنظيمي لكلي - 
 الهندسة 

ة الهيكل التنظيميلدائر  -
الكرك إذاعة صوت  

رة الهيكل التنظيمي لدائ -
 المشاغل الهندسية

601/2100  20-  

6/1/2100  020/00/112 ة الهيكل التنظيمي لعماد - 
 شؤون الطلبة

116/2100  22-  

6/1/2100  020/00/110 المن يكل التنظيمي لدائرة االه 
 الجامعي 

111/2100  23-  

20/2/2100  020/00/123 د الهيكل التنظيمي للمعه= 
ي للتأهيل المجتمعيالوطن  

118/2100  21-  

20/8/2100  012/01/122 الهيكل التنظيمي لمركز  
الملكة رانيا العبدالله 

 للدراسات التربوية

110/2100  21-  

0/8/2100  020/00/038 التنظيمي لدائرة  الهيكل 
ةالرقابة والتدقيق الداخلي  

132/2100  26-  

0/8/2100  020/00/018 الهيكل التنظيمي لوحدة  
 المكتبة 

130/2100  20-  

02/6/2100  020/00/121 الهيكل التنظيمي لكلية  
 الزراعة

ة الهيكل التنظيمي لكلي -
 التمريض 

 ةالهيكل التنظيمي لكلي -
 العلوم الصيدالنية 

ة ل التنظيمي لكليالهيك -
 الهندسة 

ة الهيكل التنظيمي لوحد -
 القبو والتسجيل

رة الهيكل التنظيمي لدائ -
امعي االمن الج  

213/2100  28-  
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ل الهيكل التنظيمي للمشاغ
 الهندسية 

01/1/2100  020/00/380 ة الهيكل التنظيمي لكلي - 
 االعمال 

ة يالهيكل التنظيمي لكل -
 العلوم التربوية 

ة التنظيمي لوحد الهيكل -
 المكتبة 

080/2100  21-  

03/2/2100  020/00/011 ة الهيكل التنظيمي لكلي - 
 االداب 

ة ل التنظيمي لكليالهيك -
 الحقوق 

ة الهيكل التنظيمي لكلي -
 العلوم التربوية 

ة الهيكل التنظيمي لكلي -
 الشريعة 

ة الهيكل التنظيمي لكلي -
رياضة لعلوم ا  

 ئرةالهيكل التنظيمي دا -
 الشؤون القانونية

16/2100  31-  

 

 .تعديل مسميات  دوائر وتعديل بعض المهام .ب

د الله الثاني للتنمية( ليصبح ) مكتب اإلرشاد الوظيفي تعديل مسمى )مركز الملك عب .1
 ومتابعة الخريجين (

 لرقابة والتدقيق الداخلية(اتعديل مسمى )جهاز الرقابة والتدقيق الداخلي ( ليصبح ) دائرة  .9

عديل مسمى )دائرة االستشارات ( لتصبح )دائرة االستشارات والتسويق ( مركز دراسات ت .1
 الجنوب.



137 

 

 

 

 

 ت والتخطيط.دائرة المعلوما .0

 دائرة مستقلة.  –تعديل مسمسى مكتب االرتباط ليصبح دائرة االرتباط  .1

 رة التموين والتغذية. ئتعديل مسمى شعبة الرقابة الصحية ليصبح شعبة التغذية ودا .1

كلية -مسمى مساعد العميد ليصبح )مساعد العميد لشؤون الطلبة وضبط الجودة ( تعديل .7
 األعمال

تعالمات والزوار ليصبح شعبة األمن الداخلي والمرافق الخارجية تعديل مسمى شعبة االس .9
 دائرة األمن الداخلي–

يات يا ( ليصبح دائرة تسجيل الكللتعديل دائرة ) تسجيل الكليات العلمية والدراسات الع .8
 العلمية.

تعديل الهيكل التنظيمي لدائرة المشاغل لتصبح دائرة مستقلة حيث أنها كانت  .14
 سة تتبع لكلية الهند

تعديل مسمى )مساعد العميد لمستشفى الكرك الحكومي والعسكري ليصبح  .11
 كلية الطب -)مساعد العميد لشؤون المستشفيات (

–ح شعبة السالمة العامة مة العامة اإللكترونية لتصبالتعديل مسمى شعبة الس .19
 دائرة األمن الجامعي.

وحدة –لدائرة الفنية تعديل مسمى دائرة الخدمات الفنية وقواعد البيانات لتصبح ا .11
 المكتبة 

لكترونية (لتصبح شعبة شعبة قواعد البيانات والمكتبة اإلتعديل مسميات شعبتين) .10
 لكترونية المكتبة اإل

 (2101-2100عوام ) ل األخال  حداث إدارات وإقرار هياكلت. اسج.
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 مركز ريادة األعمال  -1

 كلية الرياضة –دائرة اإلشراف الرياضي   -9

 كلية الرياضة-اضيقسم التدريب الري  -1

 مركز التطوير األكاديمي -دائرة االستراتيجيات والمبادرات  -0

مركز التطوير –شعبة االستراتيجيات والمبادرات وشعبة المعلومات والتوثيق   -1
 األكاديمي. 

 كلية التمريض –ساعد العميد لشؤون ضبط الجودة م  -1

 دائرة اللوازم -مساعد المدير لشؤون المستودعات  -7

 دائرة اللوازم-مدير لشؤون العطاءات والمستودعاتمساعد ال  -9

 استحداث فروع في دائرة المشاغل الهندسية   -8

 كلية الهندسة –ودة جاستحداث مساعد العميد لشؤون الطلبة وضمان ال -14

 كلية الزراعة -)شعبة ضمان الجودة (استحداث  -11

كلية –)محطة األغوار الجنوبية للبحث والتدريب واإلرشادات الزراعية  -19
 لزراعة ا

 القبول والتسجيل –استحداث دائرة تسجيل الدراسات العليا  -11

 كلية التمريض –استحداث دائرة الخدمات اإلدارية  -10

 الطب كلية –ميد لشؤون ضبط الجودة عاستحداث مسمى مساعد ال -11
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استحداث دائرة أمانة سر المجالس )لتصبح دائرة مستقلة عن هيكل  -11
 باشرة (الجامعة م رئيسوحدة الرئاسة وتتبع ل

 وحدة المكتبة –استحداث شعبة التصوير واألرشفة والمواد المصورة  -17

 استحداث كلية تكنولوجيا المعلومات -19

 مركز التطوير األكاديمي-يذفاستحداث شعبة المتابعة والتن -18

 تعليمات الجامعة . مراجعة أنظمة  و 1

عة جميع االنظمة قامت الجامعة بمراج 9419مع صدور قانون الجامعات المعدل لعام       
قرارها، وتقوم الجامعة االنظمة حسب القنوات القانونية إللتنسجم مع هذا القانون وتم اقرار هذه 

الناظمة بما ينسجم مع القوانيين ات بشكل دوري ووفقا للحاجة، مبمراجعة األنظمة والتعلي
 .لمؤسسات التعليم العالي

 األنظمة والتعليمات المعدلة والجديدة: 11جدول 

 الجهة التي صدر عنها  تاريخ الصدور اسم التشريع

، نظام معدل لنظام 2101( لسنة 11نظام رقم )
في  نالمكافأة والتعويض وصندوق االدخار للعاملي

 جامعة مؤتة.

 سلطة التنفيذية ال 0/1/2101

نظام معدل لنظام  2101( لسنة 11نظام رقم )
 صندوق االستثمار في جامعة مؤتة.

 سلطة التنفيذية ال 0/1/2101

، نظام معدل لنظام 2108( لسنة 016نظام رقم )
 الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة.

 السلطة التنفيذية  30/02/2108

 السلطة التنفيذية  30/02/2108لنظام ، نظام معدل 2108( لسنة 010) نظام رقم
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 الموظفين في جامعة مؤتة.

، نظام معدل 2108( لسنة 011نظام رقم )
 ظام المالي لجامعة مؤتة.للن

 السلطة التنفيذية  30/02/2108

 

نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة 
 .2108( لسنة 018رقم )

 سلطة التنفيذية لا 30/02/2108

التبرعات في جامعة مؤتة رقم  نظام صندوق 
 .2108( لسنة 011)

 السلطة التنفيذية  30/02/2108

يين في جامعة مؤتة. نظام انضباط الطلبة المدن
 2108( لسنة 030رقم )

 السلطة التنفيذية  06/02/2108

تعليمات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة 
ار مجلس العمداء رقم ر مؤتة المعدلة بموجب ق

(2101/2108/221(. 

 مجلس العمداء 1/2/2101

تعليمات موظفي جامعة مؤتة المعدلة بموجب قرار 
 (.228/2108/2101مجلس العمداء رقم )

 مجلس العمداء .1/2/2101

تعليمات انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة 
 (.6/2108/2101بموجب رقم)

 مجلس العمداء 2/0/2101

عة مؤتة ليمات صندوق التبرعات في جامعت
 (.11/2108/2101بموجب قرار رقم )

 مجلس أمناء الجامعة 1/1/2101

ي جامعة تعليمات صندوق الطلبة المدنيين ف
 مؤتة.

 مجلس الجامعة 

 األنظمة والتعليمات المعدلة والجديدة

 الجهة التي صدر عنها  تاريخ الصدور اسم التشريع
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، نظام معدل لنظام 2101 ة( لسن11نظام رقم )
افأة والتعويض وصندوق االدخار للعاملين في المك

 جامعة مؤتة.

 السلطة التنفيذية  0/1/2101

نظام معدل لنظام  2101 ( لسنة11نظام رقم )
 صندوق االستثمار في جامعة مؤتة.

 السلطة التنفيذية  0/1/2101

، نظام معدل لنظام 2108( لسنة 016نظام رقم )
 التدريسية في جامعة مؤتة. الهيئة

 السلطة التنفيذية  30/02/2108

، نظام معدل لنظام 2108( لسنة 010نظام رقم )
 الموظفين في جامعة مؤتة.

 السلطة التنفيذية  30/02/2108

، نظام معدل 2108( لسنة 011نظام رقم )
 للنظام المالي لجامعة مؤتة.

 السلطة التنفيذية  30/02/2108

 

تة الطلبة المدنيين في جامعة مؤ  نظام صندوق 
 .2108( لسنة 018رقم )

 السلطة التنفيذية  30/02/2108

نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة رقم 
 .2108سنة ( ل011)

 السلطة التنفيذية  30/02/2108

نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة. 
 2108( لسنة 030رقم )

  ةالسلطة التنفيذي 06/02/2108

دريسية في جامعة تعليمات أعضاء الهيئة الت
مؤتة المعدلة بموجب قرار مجلس العمداء رقم 

(2101/2108/221(. 

 مجلس العمداء 1/2/2101

ليمات موظفي جامعة مؤتة المعدلة بموجب قرار تع
 (.228/2108/2101مجلس العمداء رقم )

 مجلس العمداء .1/2/2101
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في جامعة مؤتة  نتعليمات انضباط الطلبة المدنيي
 (.6/2108/2101بموجب رقم)

 مجلس العمداء 2/0/2101

تعليمات صندوق التبرعات في جامعة مؤتة 
 (.11/2108/2101بموجب قرار رقم )

 مجلس أمناء الجامعة 1/1/2101

تعليمات صندوق الطلبة المدنيين في جامعة 
 مؤتة.

 مجلس الجامعة 
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 البنية التحتية ثامنا: 
يع البنية مشار ، و نجازهاإالتي تم مشاريع البنية التحتية حور: مهذا اليتضمن 

 .متقدمةالمكتبية الخدمات وال ،التحتية قيد اإلنشاء
ألغراض التدريسية والبحثية والخدماتية متكاملة ل وجود مبانٍ على ة مؤتة تحرص جامع         

 علىر مختبرات وغيرها يفو ت، و ود تجهيزات متكاملة لهذه المبانيوج، و وخالية من العيوبكافة 
وجود خطة صيانة دورية لكافة مباني الجامعة و  ،وتوفير كوادر فنية مؤهلة فيها ،ى متقدممستو 

مشاريع متعددة طار هناك وفي هذا اإل ،ن خالل تطوير البنية التحتيةك موذل وتجهيزاتها.
هذه برز ، وأاتفى المواصتستهدف جميع مرافق الجامعة بما يضمن استدامتها وتجهيزها بأعل

  :المشاريع
 
 شاريع البنية التحتية التي تم إنجازها م .0
ومختبرات، وتجهيزات، وطاقة ( مشروعا  للبنية التحتية ) مباني، وقاعات،  90نجاز ) تم إ     

 ( .  والجدول اآلتي يبين هذه المشاريع.9419/9418و 9417/9419عام ) شمسية ( خالل ال
 و  ومختبرات، ،قاعاتو   ،)مبانيية المنجزة في جامعة مؤتة حتتمشاريع البنية ال: 11جدول

 (تجهيزات
تاريخ االنتهاء من  اسم المشروع الرقم

 العمل واالستالم
 مالحظات ممولةالجهة ال

مبنى كلية  .0
 الزراعة/ الربة

 2م 6611مساحة المبنى:  صندوق أبو ظبي للتنمية 2108نيسان / 
ويضم المبنى مدرجات وقاعات 

س للطلبة ومكاتب العمادة يتدر 
 اتب أعضاء هيئة التدريسومك

مبنى مختبرات  .2
حاسوب كلية 

 الطب

تشرين أول / 
2100 

 2م0111احة المبنى: مس الصندوق السعودي للتنمية
ويتضمن المبنى مختبرات 

جهاز  011حاسوب تتسع 
 حاسوب مع كامل ملحقاتها

مجمع الشهيد  .3
معاذ 

 الكساسبه

تشرين اول / 
2017 

 2م1611احة المبنى: مس الصندوق السعودي للتنمية
ويضم المبنى مدرجات وقاعات 

 تدريس لكلية الطب
 2م311مساحة البناء:  شركة البوتاس العربية 2108نيسان/قاعة شهداء  .1

 البجنية التحتية
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وتتضمن القاعة قاعة اجتماع  قلعة الكرك
لمجلس الجامعة ومجلس 

العمداء باإلضافة إلى قاعة 
لكبار  انتظار واجتماعات

 الزوار
ل مشروع تأهي .1

وتأثيث 
منامات 
التالميذ 

العسكريين/ 
الجناح 
 العسكري 

تحديث منامات التالميذ  جامعة مؤتة 2108حزيران/
سكريين وسكنهم في الجناح الع

العسكري وتزويدها باألثاث 
تلميذا  111الالزم ولغاية 

 عسكريا مرحلة أولى

مشروع الطاقة  .6
 1الشمسية )

ميجاواط( 
تغطية ل

استهالك 
الجامعة من 

 كهرباءال

ميجاواط  1المشروع بسعة  صندوق البحث العلمي 2108آب/
لتغطية احتياج الجامعة من 

طية فاتورة الكهرباء وذلك لتغ
 الكهرباء السنوية

نادي العاملين  0
في جامعة 

 مؤتة

إعادة تأهيل المبنى وتأثيثه  شركة البوتاس العربية 2108نيسان/
استحداث بعض  ىباإلضافة إل

بالنادي  القاعات الخاصة
 وبالجامعة

مشروع  8
عيادات 

االختصاص 
في المعهد 

الوطني 
للتأهيل 

المجتمعي 
التابع لجامعة 

 مؤتة

(   1تم استحداث وافتتاح  )  جامعة مؤتة 2108سان/ني
عيادات اختصاص في مبنى 
المعهد الوطني التابع لجامعة 
مؤتة في منطقة لواء القصر/ 

ذلك لدعم المجتمع و الربة 
تعاون والتنسيق مع المحلي بال

 وزارة الصحة.
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مشروع خزان  1
المياه/ كلية 
 الزراعة/ الربة

ة/ صندوق المنحة اإلماراتي 2108أيار/
 أبوظبي للتنمية

إنشاء خزان مياه لتغطية 
احتياج كلية الزراعة ومرافقها 

 م مكعب من الماء311بسعة 
مركز ريادة  01

 األعمال
 جامعة مؤتة بموافقة وزارة 2108آذار/

التعليم العالي والبحث 
 العلمي

تم استحداث المركز في كلية 
األعمال في جامعة مؤتة 

العالي  بموافقة وزارة التعليم
والبحث العلمي حيث يحتوي 

الحاضنة  –على حاضنتين
 -مليون دينار( 2األولى )

مليون  3والحاضنة الثانية )
دينار( حيث هنالك مخاطبات 

حصول على دعم من وزارة لل
  يط والتعاون الدوليالتخط

 لدعم هذه الحاضنات.
الشاشات  00

 اإلعالنية
شركة زين لالتصاالت  2108حزيران/

 الخلوية
تم تركيب ثالث شاشات 

إعالنية بمساحات مختلفة 
(2x3 ،م )(2x3)  ،م(3x5) 

م وذلك لتغطية إعالنات 
 الجامعة إلكترونيا  

صاالت  02
االستراحة 

لتالميذ ل
العسكريين/ 

الجناح 
 لعسكري ا

استحداث صاالت استراحة  جامعة مؤتة 2108تموز/
للتالميذ العسكريين خالل 

ساعات الدوام وفي المساء 
ون التالميذ العسكريين ك

متواجدين في الجامعة على 
 ساعة21مدار 

 اعادة تأهيل طوابق المكتبة  جامعة مؤتة 2108نيسان/ مكتبة الجامعة 03
لعب كرة م 01

السلة/ كلية  
 لرياضةعلوم ا

استحداث ملعب كرة السلة  شركة البوتاس العربية 2108شباط/
يخدم طلبة كلية علوم الرياضة 

لمحلي من خالل والمجتمع ا
عمل المباريات الرياضية 

 وغيرها
تحديث أسطول النقل في  شركة البوتاس العربية 2108آذار/تحديث  01
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افالت وباصات حالجامعة من  أسطول النقل
ة الطب لخدمة طالب كلي

والصيدلة والتمريض وكلية 
 الزراعة

تحديث قاعات  06
التدريس في 

الجناح 
 العسكري 

تحديث قاعات التدريس في  ؤتةجامعة م 2108نيسان/
الجناح العسكري بمقاعد 

 جديدة وأجهزة عرض داتاشو

تحديث  00
مختبرات 
الهندسة 

 المدنية

كانون 
 2108الثاني/

هندسة تحديث مختبرات قسم ال مؤتة  ةجامع
المدنية بأجهزة حديثة لمواكبة 
التطور في مجاالت الهندسة 

 المدنية
مختبر  08

االتصاالت 
الخلوية 

 هوائياتوال

كانون 
 2108الثاني/

تم استحداث مختبر خاص  شركة هواوي 
باالتصاالت الخلوية 

)الميكرويه( والهوائيات بتبرع 
من شركة هواوي الصينية 

 ما  لجامعة مؤتةعد
 استحداث 01

مختبر 
التشريح في 

 كلية الطلب

تم استحداث مختبر للتشريح  جامعة مؤتة 2108شباط/
في كلية الطب وتم تزويده 

بطاوالت تشريح إلكترونية عدد 
 ( لتخدم طلبة كلية  الطب2)

استحداث  21
مختبر 

الخضار 
 والفواكه

ث مختبر الخضار اتم استحد شركة البوتاس العربية 2108حزيران/
دم قسم التغذية والفواكه ليخ

في كلية الزراعة على مستوى 
 البكالوريوس والماجستير

مختبر  20
الصيدلة 
 االفتراضية

شركة فارماسي ون وجامعة  2108آذار/
 مؤتة

استحداث مختبر الصيدلة 
االفتراضية في كلية الطب 

 وكلية الصيدلة
استحداث  22

مختبرات 
حاسوب كلية 

 الطب

جهاز حاسوب مع  011شراء  نميةالصندوق السعودي للت 2108ار/يأ
خوادمها وتوابعها كاملة لتقديم 

االمتحانات المحوسبة 
لطلبة والخدمات االلكترونية 
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 الجامعة وطلبة كلية الطب
استحداث  23

مختبرات 
حاسوب 
متعددة 
 األغراض

كانون 
 2108الثاني/

االتحاد األوروبي 
 )ايراسموس بلس(

ث عدة مختبرات في اتم استحد
الهندسة وعمادة  كل من كلية

 البحث العلمي وكلية الطب

مبنى مركز  21
البحوث 
 الزراعية

 2م0311مساحة البناء:  الصندوق السعودي للتنمية 2106
مبنى تدريس لطلبة كلية 

 الزراعة
استحداث  21

قاعة 
ماجستير 

محوسبة في 
كلية الطب 

لبرنامج ادارة 
 الصحة العامة

معة مؤتة واالتحاد اج 2101
 ايراسموس بلساالوروبي 

استحداث القاعة المحوسبة 
لغايات برنامج ماجستير ادارة 

 الصحة العامة

مشروع  26
توسعة 

فق المرا
الرياضية في 

الجناح 
 العسكري 

بناء وتأسيس مسبح رياضي  جامعة مؤتة 2101
 في الجناح العسكري 

مصنع  20
 األجبان

ية الزراعة لمصنع في ك جامعة مؤتة 2101
لى شكل لصناعة األجبان ع

مختبر تدريبي لطلبة كلية 
 الزراعة

فتح شوارع  28
جديدة واعادة 
تأهيل ميدان 

التخريج 
ح لتالميذ الجنا
 العسكري 

فتح شارع جديد بمحاذاة سياج  وزارة األشغال 2101
الحرم الجامعي من الخارج 

يخدم المدرسة النموذجية في 
 جامعة مؤتة ومرافقها
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استحداث  21
عيادة أسنان 

أذنية وعيادة 
وأجهزة تصوير 

شعاعي 
)التراساوند( 

في مركز 
صحي 
 الجامعة

تم تحديث عيادات األسنان  جامعة مؤتة 2101
عيادات األذنية والتصوير و 

الشعاعي )التراساوند( في 
مركز صحي الجامعة وذلك 

لتقديم الخدمة والرعاية 
الصحية للطلبة وللعاملين في 

 الجامعة

مشروع طاقة  31
 offشمسية )

Grid لمبنى )
كليةالصيدلة 

الجديد ومبنى 
كلية الهندسة 

وقاعات 
تدريسها 
 الجديدين

كيلو  311روع بسعة المش صندوق البحث العلمي 2101
واط لتغطية احتياج هذه 

 المباني من الكهرباء.

استحداث  30
قاعة شهداء 

 قلعة الكرك

بكل ما  تتم تجهيزهذه القاعا جامعة مؤتة 2101
ات واجهزة يلزم من اثاث وكامير 

حاسوبية وذلك الستقبال كبار 
زوار الجامعة وعقد مجالس 

 العمداء فيها
قاعات العلوم  32

ة/ االجتمعي
القاعة 

التراثية، قاعة 
الدراسات 

العليا، قاعة 
باسم المرحوم 

 نايل الزبيدي

 تبرعات مختلفة جامعة مؤتة 2101
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 اإلنشاء  دمشاريع البنية التحتية قي .2

ومختبرات، ( مشروعا للبنية التحتية ) مبان، وقاعات،  10نجاز ) إ العمل جار على    
 يع.يبين هذه المشار وتجهيزات ( .  والجدول 

مشاريع البنية التحتية قيد اإلنشاء في جامعة مؤتة )مبان + قاعات + تجهيزات + : 17جدول
 مختبرات(

 نتاريخ االنتهاء م اسم المشروع الرقم
 العمل واالستالم

 مالحظات ولةالجهة المم

مبنى كلية  .0
 الصيدلة

المنحة اإلماراتية صندوق  2101
 أبوظبي للتنمية

ى المبن 2م0111المساحة: 
يضم عمادة ومكاتب أعضاء 
هيئة التدريس في كلية 
الصيدلة ويتضمن مدرجات 

 وقاعات تدريس للطلبة 
مبنى كلية  .2

 الهندسة
تية صندوق االمنحة االمار  2101

 أبوظبي للتنمية
مبنى  2م0311مساحة: ال

مكاتب وقاعات تدريس 
 باإلضافة إلى بعض المختبرات

مبنى قاعات  .3
تدريس 

ومختبرات 
 الهندسة كلية

المنحة االماراتية صندوق  2101
 أبوظبي للتنمية

مبنى  2م6611المساحة: 
قاعات تدريس ومختبرات لكلية 

 الهندسة

إعادة تأهيل  .1
 مبنى

المهنيين في 
الجناح 

 العسكري 

إعادة تأهيل مبنى خاص  جامعة مؤتة 2108تشرين أول/
بالمهنيين في الجناح العسكري 

 وتأثيثه.

مشروع  .1
بة المكت

الرقمية/ 
 االلكترونية

إجراء تحديثات في مكتبة  جامعة مؤتة 2108كانون أول/
الجامعة باستخدام تقنية 

RFID  

إجراء تحديثات على شبكة  مؤتةجامعة  2101مشروع تطوير  .6
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الشبكة 
وبية في سالحا

 الجامعة

 الجامعة الحاسوبية

مشروع  .0
األرشفة 

 االلكترونية

شروع األرشفة إجراء م جامعة مؤتة 2101
االلكترونية لجميع الوثائق في 

 الجامعة
مشروع النخيل  8

 التدريبي
مشروع زراعة نخيل تدريبي  جامعة مؤتة 2101

اعة وإلجراء ر لطلبة كلية الز 
في مركز  األبحاث العلمية

البحوث الزراعية/ غور  
 المزرعة

مشروع زراعة  1
األعالف 

 )برسيم(

عالف تدريبي/ مشروع زراعة أ جامعة مؤتة 2101
لتدريب طلبة كلية الزراعة 
وإجراء األبحاث والدراسات 
العلمية وكذلك لسد حاجة 
الجامعة من األعالف الالزمة 

الحيواني في  لمختبرات اإلنتاج
 كلية الزراعة

مشروع تكييف  01
مركزي لمبنى 
الشهيد معاذ 

الكساسبه 
ومدرج 

االميرالحسن 
 بن طالل

الصندوق السعودي  2101
 يةللتنم

يه رئيستكييف المدرجات ال
 مركزيا 

مشروع انتاج  00
نباتات رعوية 
في محمية 

المحيسن 
التابعة 

لجامعة مؤتة 
 / كلية الزراعة

المشروع بقصد انتاج غطاء  ةتجامعة مؤ  2101
باتي رعوي لمحمية المحيسن ن

التابعة لكلية الزراعة في 
 جامعة مؤتة
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تطوير البنية  02
التحتية 

الحاسوبية 
كة وشب

الحاسوب 
لمبنى كلية 

 الزراعة

تطوير المعدات الحاسوبية  جامعة مؤتة 2101
وتحديث شبكة الحاسوب في 

 مبنى كلية الزراعة

صيانة سكنات  03
البات طال

والحدائق 
 المحيطة بها 

العمل جار على صيانة  جامعة مؤتة 2101
 السكنات ومرافقها الخارجية

صيانة  01
القاعات 

الدراسية في 
الجامعة كليات 

 المختلفة

العمل جار على صيانة مرافق  جامعة مؤتة 2101
الجامعة المختلفة ومن ضمنها 

 القاعات الدراسية

صيانة  01
واستحداث 

 يقاعات ف
كلية العلوم 

 االجتماعية 

تم استحداث مختبر في الكلية  جامعة مؤتة 2101
وذلك لخدمة التخصصات 

 الجديده

صيانة مسجد  06
الجناح 

 العسكري 

صيانة المرافق الصحية  جامعة مؤتة 2101
 والفرش

صيانة مسجد  00
 الجناح المدني

صيانة المرافق الصحية والعزل  جامعة مؤتة 2101
 والفرش

تحداث سا 08
قاعة في 
مركز التطوير 

االكاديمي 
 وضبط الجودة

تم استحداث قاعة في المركز  جامعة مؤتة 2101
وذلك لغايات تدريب كوادر 

كاديمية واالدارية الجامعة اال 
على ضبط الجودة التعليم في 

 الجامعة
الكلية  تم استحداث مختبر في جامعة مؤتة 2101استحداث  01
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مختبر في 
كلية العلوم 

 التربوية

وذلك لخدمة التخصصات 
 الجديده

صيانة  21
وتركيب 

كاميرات في 
 الجامعة

تغطية الجامعة ومرافقها  جامعة مؤتة 2101
ت مراقبه المختلفة بكاميرا

 موزعة داخل المباني وخارجها

حوسبة قاعة  20
شهداء قلعة 

 الكرك 

تزويد  قاعة شهداء قلعة الكرك  جامعة مؤتة 2101
شاشات و باجهزة حاسوبية 

 عرض حديثة 
حديقة تصميم  22

بمبادرة طالبية 
في كلية 
االعمال باسم 

حديقة 
 الشهداء 

العمل على انشاء حديقة  جامعة مؤتة  2101
ذجية تحمل اسماء شهداء نمو 

 قلعة الكرك 

تزويد مرافق  23
الجامعه 
بلوحات 
 ارشادية 

تم التواصل مع وزارة االشغال  وزارة االشغال العامة  2101
لعامة الضافة مزيد من ا

ت االرشادية التي تدل اللوحا
 على مرافق الجامعه المختلفة

صيانة مطاعم  21
وكفتيريات 

 الجامعه

العمل على اعادة تاهيل  جامعة مؤتة  2101
وصيانة المطاعم والكفتيريات 

 داخل الجامعه 

 
 بتنفيذها. . توفر خطة صيانة دورية لكافة مباني الجامعة وتجهيزاتها وااللتزام3

والتي داممة يانمة واإلوحممدة الصها من خالل مة وإدآمممة ممبممانميصميمانملمطمة خامعة يتوفر في الج     
دائممرة ، و دائممرة الممكهمربماء ، و دائممرة المصيانممة) شعبة  ةعشر  دوائممر وخمممس تتكون مممن خمممس

( وتعمل الوحدة على مدار ممميمدانميمةمتمابمعمة والمممراقمبمة الممدائممرة  ال، و دائممرة االتمصاالت، و الممميكمانميك
 ( ساعة من خالل مناوبين. 90) 
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داممة مباني الجاممعمة والبنية التحتميمة وتمقديمممم الخدمات ) إة و المخطمة االستراتيجيممة لصيانممم   
ات , والمصرف المصحي , دجهزة والمعالتدفئة , االتصاالت , وصيانة األالكهمرباء , الممياة , 

الصيانممة ى وحممدة إلل طلبات الصيانممة التي تممرد لجة المياة العادمة (  ممم يتم العمل مممن خالوممعا
 داريمة والكتب المرسمية والجوالت الميدانيةكاديمية والوحممدات اإلت األيااممممة ممن الكلدواإل

م حمموالممي  9418/ 9419مالل عشر شهمممور ممن عمام  مدامممة خلى وحممدة الصيممانممة واإلإممم ورد 
الباقممي مممن طمملب و  1444طمملب صيانة من مختلف مرافمق الجامعممة  وتم انجمماز حوالممي  1181

يممدي العامممملممة لمنقص فممي عممدد صص المممالي ولمعممدم توفمممر األخمر لمعمدم تمموفممر الممخمالطلبات تا
 مفني والعممممال مالكممادر ال
لممعممدة  بويملر وتركيب العديد من الرديترات وتمديد شبكمممة تدفئممة وروديترات 10ركيب  ممم  تمم ت

 لى إضافة فترة عممدم تشغيل المممتدفئة باإلجهزة التدفئة في أة جميع مممبانمي وصيان
 فصل الشتاء نة الطارئة فممي فترة التشغيل فيعممال الصياأ 

ممزة التكييف والتبمريد ومعدات المطابخ والمطاعم فممي مرافق الجهعممال الصيانممة مأيام بمممم القم
 الجامعمممة .

شاملمة األبممواب واألرصفممة  وتممم دهان المباني الداخل والخارج اني الحامعة من ممم  دهمان مب
ية  تممممريض , العممملوم التربو للمملكليممات  التالية ) الحقوق ,الشريعة ,الممطب , الممطب السريري ,ا

يد مممن داب من الخارج , والعدعمملوم  , مبنى اآلالريمماضة , مبنى الرئاسة مممن الخارج ,  مبنى ال
 لشقممق حسب الطلبات   ( .ا

أسطح المباني روالت الزفتة السطممح المبانممممي التالية ) المركز الصحي ,المدرسة  مممم عمزل
هرباء  , مممراسم , سكن العاملين  ست عمممارات من اغل , المسجممد , مختبر الكمشالنموذجية ,  الم

 لطملبات المموارد ة .صالح  بعمض المباني حسب اإن العاملين  ( . وعممزل و سك
 داب وكملية العلمموم االجتماعية  .مممم صيانممة رخممام كملية اآل

ليومية والجمموالت نشائية حسب الطلبات اإدنية و معمال مأ م  صيانممة دورية لمباني الجامعة من ممم
 الميدانية .

ممداد الموازنة إعلسنويممة و التقارير الشهرية وا عدادإ طلبات مممن لوازم وصيانة و مممم متابعة جميع ال
عمممال الصيانة وكال  حسب اختصاصة وبرنامج أ مدويمن المالحظات الهامة لكافمة وتمململوحممدة 

 .ق الجاممعةلوقائية لجميع ممرافمنمممة ااممممال  الصيعأل
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لممى إعالجة مممادمممة  وضخ المياة الم( متر مممكعب مممن المياة الع 144ممممممم   044مممم  معالجة  )  
 جمل الري .أخممممزان المزراعة مممن 

رف ممة ومتابممعممة تممدقميق وصعمممم تممقمديمممم الممخممدمممات السلمكيممة والممالسلمكية وصميانمة ممقاسمم  الجاممم 
 فمواتيمر االتصاالت . 
والشبكات وأنظمممة  ,ءكترونية )محطات تموليد الكهربمالمنظوممة الكهربائية واإلمم تشغمميل وصيانة ال

 الصوتيات  ( .
 لكترونية  و نممظمام التحكمم( فمي الجممامعة بمجناحيها الممدنممياإلجهمزة الكهربائية و صيانمة األ-

 والعسكممري.
 انممة اليوميممة والفمموريمة ومتابممعممة تمدقيمق وصرف فممواتيممر الكهربمماء .الممصيم وطلبات 

 .يئيصالهمما بالتمميممار الكهرباإو وبة وصيانممة المختبرات المممحس نشمماءإمممم تجهممميز و 
 
 توفر تجهيزات متكاملة لهذه المباني..0

العديد من  زويدبت 9419/9418، 9417/9419األعوام  قامت الجامعة وخالل        
واح، لاألو القاعات والمدرجات التي تم افتتاحها بالتجهيزات الالزمة والتي تشمل )المقاعد، 

أجهزة الحاسوب( و الستائر المعدنية، و الوسائل التعليمية المختلفة، و شاشات العرض، و المكيفات، و 
 المختلفة. ةوقد شملت هذه التجهيزات كليات الجامع

 كلية الطب:

بة في عملية التدريب ، باإلضافة تزويد كلية الطب بطاولة تشريح الكترونية لخدمة الطل تم - 
 برات للبحوث تستخدم من قبل أعضاء هيئة التدريس.لى تجهيز ثالث مختإ

 زيادة أجهزة الحاسوب في المختبرات التابعة لكلية الطب. -

 كلية الهندسة:

 هندسة.الطاقة المتجددة في كلية ال تنشاء مختبراإ -

 صيانة وطالء مبنى كلية الهندسة. -

 تجهيز مصلى للطالبات وتزويده بالسجاد والموكيت. -
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ى قاعة أكبر وتزويده باألجهزة والمعدات إلوب/قسم الهندسة المدنية )نقله اسمختبر ح -
 زمة(.الال

 دروليك.يه بة التابع لقسم الميكانيك بجهازتزويد مختبر التر  -

 كلية األعمال:

 تاح مركز الريادة وتزويده بالطاوالت والمقاعد وأجهزة الحاسوب وأجهزة العرض الذكية.افت -

 ال الخاصة بمركز الريادة.عمتجهيز حاضنة األ -

 لكترونية.عمال اإلتجهيز مختبر األ -

وأجهزة  ،تجهيز قاعة خاصة لماجستير المحاسبة وتزويدها )بسمارت بورد ، وداتا شو  -
 حاسوب(.

 لكترونيات تابع لقسم نظم المعلومات .بر خاص بصيانة أجهزة الحاسوب واإلتجهيز مخت -

 ه بمكيفات وستائر معدنية.( وتزويد9( ومدرج)1صيانة مدرج) -

 بداع .نشاء مركز الريادة واإلإ -

 كلية الصيدلة:

 ملي للطلبة .علتدريب اللتم تجهيز مختبر كيمياء العقاقير) لكلية الصيدلة( -

 ( و جهاز عرض.01االفتراضية بأجهزة حاسوب عدد ) تزويد الصيدلة-

 كلية العلوم االجتماعية:

 ثار.ة قسم السياحة واآللمية خاصة بطلبتجهيز مكتبة ع -

تجهيز القاعة التراثية في كلية العلوم االجتماعية وتزويدها بنماذج تراثية تعبر عن الموروث  -
 كرك.لالتراثي لمحافظة ا
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ريسية جديدة لطلبة الدراسات العليا/قسم الجغرافيا. وتزويدها بطاولة نجاز وتجهيز قاعة تدإ -
 اجتماعات ومقاعد وجهاز عرض.

 لمبنى الكلية الداخلي والخارجي. م بأعمال الصيانة والطالءالقيا -

 كما وقد تم تجهيز ما يلي:

 لمي.علكترونية في عمادة البحث الإنشاء قاعات ومكتبة إ -

 ي الجناح العسكري وعمل صيانة كاملة لها تحديث قاعات الطعام ف -

ي وتزيدها حرم الجامعتطوير وتحسين الممرات الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة داخل ال -
 رشادية.إبحواجز حديدية وشواخص 

 (1044ية و تأثيثها بمقاعد خشبية وأجهزة حاسوب عدد )رئيسافتتاح مختبرات الجامعة ال -
 يفات والستائر المعدنية الالزمة .باإلضافة الى تزويدها بالمك

رة وأجهزة حاسوب عدد افتتاح قاعة المرحوم الدكتور أحمد السكارنة وتأثيثها بطاوالت مستدي -
 ( .9( وأطقم كنب عدد )9)

 تجهيز مختبر الحياة البرية في كلية الزراعة وتزويده بمنصات عرض وأجهزة حاسوب. -

 جامعة بما يلي:زويد المركز الصحي التابع للتكما وتم 

 (9كرسي عيادة عدد ) -
 جهاز عيون  -
  ةجهاز أذني-
 (جهاز الترا ساوند) جهاز تصوير تلفزيوني-
 شعاعيإجهاز تصوير -
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 . توفر خدمات مكتبية متكاملة ألعضاء الهيئة التدريسية 1
ائهم بجميع التجهيزات الالزمة ألد مجهزةتوفر الجامعة مكاتب ألعضاء هيئة التدريس،       

نترنت ، أجهزة حاسوب شخصية، وخدمة إلى أحسن وجه، ويتوفر في المكاتب ععمالهم أل
لكتروني تدريس االستفادة من الخدمات اإللكترونية على الموقع اإلالويستطيع عضو هيئة 

خرى المرتبطة بالتعليم ألل على قواعد البيانات في المكتبة والخدمات اإللكترونية اللجامعة بالدخو 
 دارية والبحثية.كتروني والخدمات المالية واإلاإلل

( في   Horizonفق )  األ نظام حاسوبي متكامل يعرف بنظاممكتبة الجامعة ستخدم ت     
ي مواد معرفية يريد أويستطيع الباحث من خالله البحث عن  ،جميع خدماتها الفنية والمكتبية

ن جميع بيانات أ حكومية، علما  النية ردمن مكتبات الجامعات األبة تمكي أالحصول عليها من 
  لكتروني.نترنت وموقعها اإلالمكتبة متاحة من خالل شبكة اإل

( 101.144( مادة  مكتبية، منها )  799.114 )بلغ العدد اإلجمالي لمقتنيات المكتبة         
 ت، مجلد دوريا (7.444ألجنبية، )ا( مجلدا  باللغات 140.914)مجلدا  باللغة العربية، و 

شرطة،  كما يرد   قراص الندمجة واألفالم واأل( مادة من الخرائط والنشرات والتقارير واأل 9.444)
  و ،( دورية تشترك بها المكتبة سنويا 11( دورية عربية منتظمة، منها ) 911تبة حوالي ) المك

 ( دورية على سبيل اإلهداء والتبادل.114) 
 ات عالمية من أهمهامكتبة الجامعة في قواعد بيان وتشترك

Scopus, EBSCO, Emerald, Springer Link, Oxford Journal, Ebrary (e-
books), Proquest (Dissertation & Thesis), Chemical Society, American 

Chem. Society, Periodical Directory: Abstracts, CAS, Scifinder Online,. 
DIRECT, Sage Premier, Lexis Nexis, The Royal Society of Chemistry, 
American Mathematical Society, Global online Research in Agriculture, E-
Marefa Dissertations &Thesis Full Text. Proquest Dissertation and Thesis 

Full Text.Research in Health Programme.  
 
 
 
 



158 

 

 

 

 

 فنية مؤهلة فنيا. وى متقدم وتوفير كوادرمن مستر مختبرات وغيرها يتوف.6
لتخصصات المختلفة في يتوفر عدد كاف من المختبرات ووفقا لمعايير االعتماد الخاص ل   

ويتوفر فيها كوادر فنية وفقا لشروط االعتماد الخاص  ،رويتم تطويرها باستمرا ،الجامعة
( موظفا 21تعيين )  2108/2101و  2100/2108عامين لوتم في ا للبرامج األكاديمية.

 2100/2108تي يبين التعينات من المشرفيين للعامول اآلما بين مشرف مختبر وفني. والجد
 2108/2101و 

         
 2108/2101و  2100/2108يبين التعينات من المشرفيين للعام :38 جدول

 العدد  مكان العمل
 3 فني مختبر كلية العلوم

 2 شرف مختبرم 
 6 شرف مختبرم كلية الصيدلة

 2 فني مختبر 
 0 مشرف مختبر مركز االمير فيصل

 0 فني مختبر 
 1 مشرف مختبر كلية التمريض
 0 فني مختبر كلية الهندسة

 
 
 تأمين مساكن طالبية مجهزة تجهيزا جيدا.0

ة في توفير المسكن بأخذت جامعة مؤتة، ومنذ نشأتها، ضمن مسؤولياتها مساعدة الطل      
اذ خصصت في الحرم الجامعي ثمانية مبان تضم أكثر من وجود قاعدة بيانات مزودة المالئم، 

لحاالت حسب االختصاص كاديمية لمعالجة هذه اوالمرضية واألالطلبة االجتماعية بحالة 
الطمئنان اث نوع من هالي داخل المنازل الداخلية واصطحابهم في جولة تفقدية لباألاستقبال 

 مينة.أيدي بأ نهمأو  أبنائهمعلى 
 يتوفر العدد الكافي من السكنات الداخلية للطالبات.  -
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مين مركز أفا  من انتشار الحشرات الضارة، ترة خو التجهيزات: عمليات الرش المستم 
 مجاور تماما  للسكنات.صحي 

سة، رة، الخزانة، طاولة دراساأل ،ئة المركزية، الثالجة، الغازرف مجهزة : التدفغجميع ال -
 جهزة تسخين الطعام، المطبخ، دورات مياه، مالعب كرة الطائرة والسلة، حديقة.أنت، 

 90من الجامعي الموجود طالعة/ كافتيريا وسوبر ماركت/ األكزية : غرفة مالتدفئة المر  -
 ساعة.

/ نسعاف مزودة لإالمباني بشكل يومي ودوري/ سيارة صيانة  - قل الحاالت المرضية مساء 
عامالت النظام وسيحال عطاء على شركة نظافة مختصة خالل هذا العام من من توفير عدد 

 نشطة الالمنهجية .المنبثقة عنه تمارس الطالبات األ واللجانخالل ممثالت االتحاد 
البات داخل طقامة حفلتي سمر لل، إقامة مباريات داخلية في المجال الرياضي والثقافيإ -

بالطالبات المستجدات لتلمس احتياجات  رئيسلقاء عطوفة ال ،ة كورال الجامعةوبمشاركالمنازل 
 .الطالبات في المنازل الداخلية

 سبوعية لالطالع على واقع المنازل الداخلية.أعقد لقاءات  -
 .قامة بازار الجمعيات الخيرية لسيدات المجتمع المحلي داخل المنازلإ -
ماديا  من لجنة مشكلة داخل عمادة شؤون الطلبة لهذه الغاية  دعم الطالبات المعوزات -

 ليات دعم الطلبة ماليا  .آديث عن جيدا  كما هو واضح عن الحدراسة الحالة بعد 
ولت أ المناسبة خارج الحرم الجامعي فقدما فيما يتعلق بمساعدة الطلبة بتوفير المساكن أ -

 .دارة السكنات الداخليةإل لجنة من خالمر عناية كبيرة ذا األهالجامعة 
 ة.لى فرق مختصة من الجامعإحالتها ادراسة حالة لبعض قضايا الطالبات ب -
 لتكون حلقة اتصال بين السكنات الخارجية والجامعة.التنسيق المشترك  -
اولة ايجاد تعليمات موحدة حنظمة الحضور والغياب ومأنظمة المبيت و ألاللجنة  ةراقبم -
هذه السكنات تناسبا  مع  للسكنات الخارجية واالطالع على لوائح االسعار حسب تصنيفابته وث

بواب منية كالكاميرات واألنظمة السكنات األأمن الجامعة واالطالع على القرب  وأالبعد 
يد تابع اللجنة تحدتهالي عند حدوث عوارض مختلفة كما وطرق التواصل مع األلكترونية اإل

 هذه السكنات. هل في صورة وضع الطلبة داخلووضع األد شروط العق
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 ية.خدمات طعام وشراب ذات جودة عالية وكاف  رتوفي.8
فيها من أساسيات استقرار الطلبة في جامعة مؤتة لتكون مكانا مناسبا للطلبة واستقطاب الطلبة 

بقاء تب عليه اب ذات جودة عالية وهذا  يتر ر من كافة المحافظات  وجود خدمات طعام وش
الطلبة في محيط الجامعة طوال أيام األسبوع والتزاما من الجامعة  وانطالقا من رؤيتها 

الخدمة ل على الطلبة  فرصة الحصول على هذه تيجية  فقد وفرت ما يمكن توفيره لتسهسترااال
ة من مجموعي لذلك أنشأت الجامعة فعلى أعلى المستويات  لتحقيق التوازن النفسي والعاط

 الخدمات على النحو التالي:
ة  للطلبة ولم وجبات االفطار والغداء بجودة عالية وبأسعار مناسبمطاعم تقدم توفر  -

تسجل الجامعة من خالل التغذية الراجعة من مجلس االتحاد أية شكاوى بهذا الخصوص  من 
 .المطاعم ادي هذه تخالل توزيع االستبات على عينة من مر 

هيل على الطلبة حركة تنقلهم واختصارا لتوفير الوقت بين المحاضرات عليهم تم وللتس -
داب، ت في الكليات وفي اماكن مناسبة : كافتيريا الطب، واآلمجموعة من الكافتيرياإنشاء 

ات المنازل بوكافتيريا المنازل الداخلية .لتلبية احتياجات طالداري والمبنى اإلوالزراعة 
الهدف  وبأسعار تشجيعية ولضمان جودة ما تقدمه الجامعة من  مأكوالت الداخلية..لهذا 

ابعة: الرقابة الصحية الدورية، وتوزيع استبانات بداية كل تشكيل لجنة مراقبة لمتومشروبات  تم 
 دراسي لالطالع على واقع الخدمات وحل المشكالت إن وجدت.فصل 

ي الجامعة ومراقبة العمادة  مع  تخصيص دة شؤون الطلبة وبإشراف موظفاكافتيريا عم -
 بات والمشروبات .حديقة تابعة لها في العمادة لتكون متنفسا للطلبة عند تناول الوج

 .والموظفين في المناسبات الخاصة نادي العاملين لتلبية حفالت الطلبة  -
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 نجازاتواإل  طاتاخدمة المجتمع المحلي والنشتاسعا: 
 .مع المحليمجتتنمية الخطة  .0

و  9417/9419يتوفر في الجامعة خطة متكاملة لتنمية المجتمع المحلي لالعوام     
يا هي ) الصحي، رئيس( محورا  11تقوم على البعد التنموي، وتتضمن)   9419/9418

 للمجتمع المحلي، و دانيةياللقاءات والزيارات المو  ،وقطاع الشباب ،األنشطة الرياضيةوالزراعي، و 
 ،الخطاب الدينيو  ،والفعاليات خدمة المجتمع المحلي، والبيئي، واألنشطةلنشاط زة أفضل جائ

( المجتمعي والتأهيلبناء القدرات و  عالمي،اإلبداع، والتجاري، والثقافي واإلو يادة الر و  المرأة،تمكين 
 .مجتمع المحليلتهدف خدمة ا( نشاطا اس 001االطار تم تنفيذ ) وفي هذا 

 
جتمع المحلي مع الجامعة في الحد من العنف الجامعي ومواجهة اشراك الم .2

 التطرف.
كالعنف   واهر السلبية في المجتمع األردنيالظ من المؤكد أن انتشار كثير من        

والمختلف دينيا وفكريا وثقافيا  وغيرها  ،والتطرف والتعصب القبلي وعدم قبول الرأي اآلخر
ها بجهود فردية لذلك تقع على الجامعة مسؤولية مجتمعية الظواهر ال يمكن أن نتصدى ل نم

أخذت جامعة مؤتة على عاتقها  للحد من هذه الظواهر الدخيلة على مجتمعنا ومن هنا
االتصال بمؤسسات المجتمع المدني في محافظة الكرك وأرجاء الوطن والسعي الدؤوب 

وضعه في خطتها امعة وخارجها من خالل ما تم جلمحاصرة هذه الظواهر داخل ال
 االستراتيجية 

 ومن خالل توجيهات الجامعة لعمادة شؤون الطلبة أن  تتواصل مع مؤسسات       
المجتمع المدني والتشارك معها للقضاء على هذه الظواهر ومن الجدير ذكره أن جامعة مؤته 

ليل ذلك من مظاهر العنف الطالبي  ود ابحمد الله خالل العامين الماضيين كان مكانا خالي
فيها قرارات تأديبية من المجلس التأديبي في  تهو سجالت الطلبة  والقضايا التي صدر 

 هذا بسبب سلسلة من اإلجراءات التي قامت بها الجامعة في هذا االتجاه  العمادة  وكل 

 خدمة الماتمع واألجنشطة واإلجنازاا 
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ت االختصاص اكما أن الجامعة تؤمن بأن التوعية والتثقيف والتعاون مع جه       
نشطة الالمنهجية هو السبيل القويم للحد من هذه السلبيات الدخيلة لذا ألوممارسة الطلبة ل

 اركة مجتمعية ، ومنها:فقد نفذت العديد من األنشطة  بمش
 المؤتمرات المتخصصة:

شاركت به الجامعات  9417مؤتمر دور عمادات شؤون الطلبة في مكافحة التطرف عام  -
من التوصيات التي وزعت على الجامعات اتحاداتها وتوصل إلى مجموعة  األردنية وطلبة

نفذه من نشاطات األردنية وكلها تدور حول دور العمادات للحد من التطرف من خالل ما ت
 ال منهجية للتخفيف من مظاهر العنف الطالبي بشتى صوره.

عات األردنية عام مالمؤتمر الثاني  : أدوات التمكين الطالبي للحد من التطرف في الجا -
ميز هذا المؤتمر النوعي  الذي شاركت به سبع عشرة جامعة أردنية أنه طالبي وما ي 9419

من الطلبة  وكانت جلسات المؤتمر بإدارة الطلبة أنفسهم كما بالكامل  إذ أعدت أوراق العمل 
لتعليم اأنهم هم من وضع توصياته الختامية  بحضور عمداء شؤون الطلبة وتم تزويد وزارة 

 صيات المؤتمر.عات بتو العالي والجام
 الندوات والمحاضرات وورش العمل :

يات الثقافية لنشر قبادة والملتوالدينية في دور الع إقامة سلسلة من المحاضرات التوعوية -
سالم السمحة وثقافة االعتدال والوسطية  والتحذير من انتشار المخدرات ومنها ندوة صورة اإل

 19/14/9417ة الشريعة  بتاريخ خطاب الديني بالتعاون مع كليلبعنوان تجديد ا
لتعليم في مشاركة عمادة شؤون الطلبة وطلبة الجامعة  بورشة عمل بعنوان: دور مؤسسات ا -

 التوعية من أخطار المخدرات) مرفق البرنامج (
 ي سر خصية وقانون الحماية من العنف األأقامت العمادة محاضرة حول قانون األحوال الش -

ة جمعية التمكين للنساء الجامعيات العين السيدة رئيس شاركت فيها 1/1/9419بتاريخ 
 ع وزارة التنمية االجتماعية سهى المعايطة ضمن حملة توعية الطالبات وبالتعاون م

 عقد مجموعة من المحاضرات للصحفي غازي القظام حول: -
 والفكر المتطرف بعالم في مكافحة االرهادور اإل -
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 شاعةبة اإلر اكيفية مح -
 مع وسائل التواصل االجتماعيالتعامل السليم  -
 لكترونيةالجرائم اإل -
معية حول الشباب والتطرف عقد ورشة للطلبة المشاركين في المناظرات الطالبية الجا -

8/1/9417  
 11/19/9419إطالق سلسلة المبادرات التطوعية بالتعاون مع قسم علم االجتماع بتاريخ  -

ا طرود الخير على بعض المدارس ( وزعت من خالله مل ال للعنفعنحن ن ) تحت عنوان
المطلب ، في المحافظة: المزار، الدباكة، الحامدية، القطرانة ، مدرسة أروى بنت عبد 

  .الحوية
 االيتام ووزعت األغطية الشتوية والمالبس والصوبات ... ىووزعت المبالغ النقدية عل -
ل التطوعية التي ات الخاصة غير هذا من األعماجإقامة حفالت في مؤسسات ذوي االحتيا -

تشكل وعيا مجتمعيا يمكن من خالله الحد من التطرف وإعالء قيم العمل التطوعي الخيري 
 نساني في المجتمع واال

 المشاركة بمبادرة السالمة الوطنية بالتعاون مع مديرية شباب الكرك -
تنمية المهارات القيادية في  إقامة دورة مع ادارية النواب لبحث دور الجامعات في -

11/1/9418 
من إطالق الحملة الوطنية: ألنك شريك خلي عينيك عالوطن باالشتراك مع مؤسسة األ -

  811يجابي للمواطنين من خالل االتصال برقم الطوارئ ى تفعيل الدور اإللإالوطني وتهدف 
منية بل مسؤولية األ ةز هجالوطني التي لم تعد مسؤولية األ منوانطلقت من فلسفة منظومة األ

 ة  تشاركيةمجتمعي
عقد ندوة حول  التشاركية المجتمعية بالتعاون مع غرفة تجارة الكرك ومركز الملكة رانيا  -

 17/11/9417ات النفسية والتربوية فيللدراس
 افتتاح مهرجان الزيتون بالتعاون مع مديرية التنمية االجتماعية والجمعيات الخيرية  -
 99/11/9417مع مركز شابات الكرك في خيري في بلدة فقوع بالتعاون لافتتاح البازار ا -
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ع الشرطة قامة ندوة حول معاكسات الشباب  عند بوابات مدارس البنات بالتعاون مإ -
 97/11/9417المجتمعية ومؤسسة درب الخير في 

لى العنف إالعنف والتطرف وهو مساق ) مدخل  معة لمساق يتعلق بالحد من4طرح الجا -
 (ي سر األ

الجامعة الكليات واألقسام بضرورة توجيه طلبة الدراسات العليا قد وجهت وألهمية الموضوع ف -
ناك مجموعة من هذه الرسائل في مكتبة الختيار اطروحاتهم ورسائلهم حول العنف  وه

 الجامعة .
 دارة الذكية للجودة ن المجتمعي بالتعاون مع مؤسسة اإلمافتتاح ندوة حول األ -
بداع في مؤسسة عبد الحميد شومان ونادي اإلبداعي بالتعاون مع فكير اإلتلقامة ندوة اإ -

 18/19/9419الكرك في 
 18/9/9419النزاهة في إقامة ندوة بعنوان دور الجامعة في تعزيز  -
من العام في سرة في األسري بحضور مدير إدارة حماية األإقامة فعالية العنف األ -

1/1/9419 
عيان مع لجنة المرأة في مجلس األ تعاون ضة العنف ضد المراة بالهالحملة الوطنية لمناإقامة  -

 .من العام/الكركسرة في مديرية األدارة حماية األإو 
عيان في لحوار الوطني الشبابي في مجلس األبالتعاون مع مبادرة لجنة اجلسة حوارية قامة إ -

 تناولت قضايا تتعلق بالشباب كالمخدرات والعنف والتعصب 97/9/9418
دارية ؤتة في الجلسة الحوارية للجنة اإلمشاركة طلبة م سلسلة من الحوارات الشبابية نضم -

 واقع الشباب  لىعجلس المحافظة في الكرك للتعرف النواب وم في مجلس
قامة مسرحية هادفة بطولة حسين طبيشات وبالتعاون مع معهد التأهيل المجتمعي حول إ -

 .من الطلبة 194المخدرات بحضور أكثر من 
كساب الطلبة معلومات ومفاهيم جديدة تساعد إى لإطة وتهدف صدقاء الشر أقامة دورة نادي إ -

من العام واشتملت على عدة فا لرجل األوالعملية وتجعلهم ردي الطلبة في حياتهم اليومية
 لكترونية.درات والفكر المتطرف والجرائم اإلمحاور منها المخ
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شطة تسهم إلى هات االختصاص مجموعة من األنجأقامت عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع  -
حد كبير في الحد من العنف بما تنشره من خالل موضوعاتها من رسائل إيجابية وتساعد 

الطلبة من بعض األدوات غير المنهجية إلعداده اإلعداد المناسب ولقضاء أوقات في تمكين 
 الفراغ بما ينفعهم، ومنها:

 .شغاليدوية واأللازار الخيري لألعمال اافتتاح الب -
وكان موضوع المناظرة )تقليص عدد النواب الى في إنجاز  ة المناظرات الطالبيةافتتاح بطول -

 .شارك(أنا أوطلبة ) ائبا  بين فريقي )إنجاز(ن 94
 ميرة سمية المشاركة في معرض الصور بجامعة األ -
 افتتاح فعاليات اليوم الطبي العاشر لكلية التمريض -
 .زين نشطة متنوعة منأو في الجامعة من خالل محاضرات  ن(إقامة أسبوع )زي -
 .سالم(نساني واإلشريعة بعنوان )القانون الدولي اإلاليوم العلمي لكلية ال -
 .لة المناظرات بين الجامعاتعمادة شؤون الطلبة في بطو مشاركة  -
 .الوزراء رئيس مشاركة الطلبة في اللقاء حواري مع دولة -
 طرود الخير في رمضان فكانت على النحو اآلتي توزيع أما مساعدات المجتمع المحلي -
رانة، توزيع مستلزمات مدرسية على طالب المدارس التالية: الحامدية، المزار الجنوبي، القط -

 الواقدي، المأمونية، خولة بنت األزور، جحرا األساسية، مجرا، الدباكة، 
ألف  (11لغت ) مالية ب م بطانيات ودفع مبالغ: معاطف أحذية حقائب مدافئ وجبات طعا

 دينار وكلها تبرعات من محسنين ومحسنات.دينار 
الخاصة، مراكز األيتام، التبرعات العينية لمؤسسات المجتمع المحلي مثل مراكز االحتياجات  -

 مركز الشلل الدماغي.
 المبادرات التشاركية والمشاريع التنموية مع المجتمع المحلي..3

موعة من المبادرات التي بمج 9419/9418و  9417/9419ن يقامت الجامعة في العام     
 دمة المجتمعاستهدف خ ت( نشاطا 001تم تنفيذ ) استهدفت تنمية المجتمع المحلي حيث 

 .المحلي
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 قرارات وإجراءات الجامعة لتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة التطرف..1
جهة في تنفيذ الخطة الوطنية لموا التي تساهممعة باتخاذ العديد من اإلجراءات قامت الجا      

وتوعية الشباب  ،ن تقوم به الجامعة في حماية المجتمعأالتطرف، انطالقا  من الدور الذي يجب 
 التطرف واإلرهاب، ومن هذه اإلجراءات:من أخطار 

أوال : تم عقد العديد من اللقاءات مع العمداء ورؤساء األقسام في الجامعات لحثهم على تكثيف 
عن ذلك عقد مؤتمر دولي  دوات والمحاضرات(. حيث انبثقوالنوالتي تشمل )المؤتمرات  ةاألنشط

-91اإلرهاب العالمي " بتاريخ بعنوان " االستراتيجيات الوطنية في مواجهة التطرف و 
بمشاركة دولية ومحلية من مختلف الجامعات. وتضمنت العديد من المحاور  98/0/9419

نواعه وخرج بكثير من التوصيات أمعة في مكافحة التطرف بشتى االج والجلسات التي تبرز دور
لى إفة، باإلضافة عالم المختلمن خالل وسائل اإلالهامة والتي تم نشرها بين الطلبة والمجتمع 

العديد من الندوات والمحاضرات المستمرة للتحذير من خطورة التطرف. قامت الجامعة ومن 
لى إاضرات والندوات التي تدعو والمح من المبادرات الطالبية خالل مختلف الكليات بتنفيذ العديد

 نبذ التطرف.

يلة بخلو الحرم الجامعي من الكفثانيا : قامت الجامعة باتخاذ مجموعة من اإلجراءات والتدابير 
س واضح في خلو الجامعة من هذه شكال التطرف وقد كان لهذه التدابير واإلجراءات انعكاأكافة 

 اإلجراءات: فة. ومن هذهاآل

مراقبة في جميع مرافق الجامعة ووضع مختصين في غرفة المراقبة  تركيب كاميرات -1
 رة والتحقق منها.ية مالحظات مهما كانت صغيأصي والسيطرة لتق

 من الجامعي وتكثيف تواجدهم لمراقبة السلوكيات الغريبة للطلبة.تأهيل وتدريب األ -9

مديري شرطة الكرك  مكثفة بين ضمن لقاءات ودوراتتتم وضع خطة تعاون وتنسيق كامل ي -1
 من الجامعي وعمادة شؤون الطلبة.واأل
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ذاعة صوت الكرك وبشكل يومي ومستمر قامت الجامعة بتكثيف الدور اإلعالمي من خالل إ-0
 بالتركيز على ضرورة محاربة التطرف واتباع النهج اإلسالمي المعتدل.

من يقوم بأي عمل من شأنها رارات واألنظمة الرادعة لكل ققامت الجامعة بتعزيز منظومة ال -1
  نشر األفكار المتطرفة بأي وسيلة كانت.

 
   المواقع في الجامعةلمختلف  رئيسلزيارات الميدانية للا.1

( زيارة  18)   9419/9418الجامعة للعام  رئيسبلغ عدد الزيارات التي قام بها 
 ( لقاء 74ميدانية، واللقاءات ) 

 الجامعة سرئيالزيارات الميدانية ل: 31 جدول

  الزيارة اليوم والتريخ
2/8/2108الخميس   1 رئيس الجامعة يتفقد قاعات االمتحان في الجامعة                  

1/8/2108االحد   9 الجامعة يقوم بجولة على قاعات االمتحان رئيس 
02/8/2108االحد  ازة في على معدالت ممت ملحصولهطلبة المدرسة النموذجية زييارة  

وية العامةالثان  
1 

01/8/2108الثالثاء   0 الجامعة يفتتح فعاليات معرض الحياة البرية األول  رئيس 
3/01/2108األربعاء   1 رئيس الجامعة يزور المدرسة النموذجية  

0/01/2108االحد   1 رئيس الجامعة يزور معرض القراءة للجميع  
00/01/2108الخميس   7 رئيس الجامعة يرعى يوم مرح في كلية علوم الرياضة  

01/01/2108االحد   9 رئيس الجامعة يزور كلية الصيدلة  
22/01/2108االثنين   8 رئيس الجامعة يزور كلية العلوم التربوية  
23/01/2108الثالثاء   14 رئيس الجامعة يزور كلية العلوم  

23/01/2108الثالثاء   11 رئيس الجامع يزور كلية الشريعة  
21/01/2108الخميس   19 رئيس الجامعة يزور كلية علوم الرياضة  
21/01/2108الخميس   11 رئيس الجامعة يزور كلية االعمال  

28/01/2108االحد   10 رئيس الجامعة يزور المركز الصحي ويفتتح عيادات جديدة  
30/01/2108األربعاء   11 رئيس الجامعة يزور المكتبة  

3/00/2108 تالسب  11 رئيس الجامعة يزو ر مدرسة الربة الزراعية  
0/00/2108األربعاء   17 رئيس الجامعة يزور كلية الزراعة  
03/0/0821الثالثاء   19 رئيس الجامعة يزور كلية العلوم التربوية  
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01/00/2108األربعاء   18 رئيس الجامعة يزور مركز الملك عبد الله للتميز  
08/00/1082االحد   94 رئيس الجامعة يزور كلية الهندسة   

01/00/2108االثنين   91 رئيس الجامعة يزور المدرسة النموذجية  
26/00/2108الثالثاء   99 رئيس الجامعة يزور مراكز امتحان الكفاءة في الجامعة  

1/02/2108الثالثاء   91 رئيس الجامعة يزور الصالة االموية  
1/02/2108االحد  09 رئيس الجامعة يزور نادي العاملين    
02/02/2108األربعاء   91 رئيس الجامعة يزور كلية الزراعة  
06/02/2108االحد   91 رئيس الجامعة يزور كلية الحقوق  
30/02/2108االحد   97 رئيس الجامعة يزور قاعات االمتحانات النهائية  

2/0/2101األربعاء   99 رئيس الجامعة يزور ويتفقد امتحانات المدرسة النموذجية  
2/0/2101بعاء األر   98 رئيس الجامعة يزور كلية الطب  

01/2/2101االحد   14 رئيس الجامعة يزور مركز األمير فيصل للبحوث  
21/2/2101األربعاء  11 رئيس الجامعة يزور عمادة شؤون الطلبة  

21/2/2101االحد   19 رئيس الجامعة يزور كلية علوم الرياضة  
1/3/2101الثاء ثال رئيس الجامعة يحاضر في كلية علوم الرياضة حول مكافحة  

 المخدرات 
11 

01/3/2101االحد   10 رئيس الجامعة يزور قاعات الدراسات العليا  
21/3/2101األربعاء   11 رئيس الجامعة يزور كلية التمريض  
20/3/2101الخميس   11 رئيس الجامعة يزور نادي العاملين  

26/3/2101اء ثالثال   17 رئيس الجامعة كلية تكنولوجيا المعلومات  
2/1/2101الثالثاء   19 رئيس الجامعة يزور كلية الطب  
رئيس الجامعة يزور كلية الرياضة ويتسلم جائزة الجودة )المستوى   3/1/2101األربعاء 

 الذهبي 
18 

3/1/2101األربعاء   04 رئيس الجامعة يزور كلية تكنولوجيا المعلو مات  
3/1/2101األربعاء   food QA  01ر ئيس الجامعة يزور كلية الزراعة ويفتتح مختبر  
0/1/2101االحد  رئيس الجامعة يزور كلية الحقو ق ويلتقي مع مركز الشفافية  

 األردني 
09 

06/1/2101الثالثاء   01 رئيس الجامعة يزور جهاز الرقابة والتدقيق الداخلي  
01/1/2101االثنين   virtualر ئيس الجامعة يزور الطلبة الذين شاركوا في برنامج  

debate 
00 

23/1/2101الثالثاء   01 رئيس الجامعة يزور كلية العلوم االجتماعية ويفتتح قاعات جديدة  
00/1/2101األربعاء   01 رئيس الجامعة يزور كلية إدارة االعمال  
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23/1/2101الثالثاء   07 رئيس الجامعة يزور قاعة المرحوم الدكتور احمد السكارنة  
21/1/2101األربعاء  رئيس الجامعة يزور كلية العلوم التربوية والتوقيع على حملة  

 المليون توقيع 
09 

21/1/2101األربعاء   08 رئيس الجامعة يزور قاعات امتحان الكفاءة الجامعي  
21/1/2101االثنين  رئيس الجامعة يزور المدرسة النموذجية وير عى تخريج المتفوقين  

 دراسيا 
41  

0/1/2101األربعاء  رئيس الجامعة يزور المدرسة النموذجية ليرعى حفل طلبة الثانوية  
 العامة  

11 

01/6/2101يناالثن  19 رئيس الجامعة يرعى تخريج الفوج الثالث عشر لكلية الطب 
08/6/2101الثالثاء  رئيس الجامعة يرعى ورشة عمل حول السنة التحضيرية لطلبة  

 الهندسة
11 

08/6/2101ثاء الثال   (ZINC)10  رئيس الجامعة وشركة زين األردن يفتتحان 
21/6/2101الخميس  رئيس الجامعة يزور كلية تكنولوجيا المعلومات التي تقيم ورشة  

دمات عمل تعريفية عن جائزة سمو ولي العهد ألفضل تطبيق خ
 حكومية

11 

21/6/2101االثنين  رئيس الجامعة يرعى بطولة األندية الطبية للجامعات األردنية لكرة  
 القدم

11 

2/0/2101الثالثاء  17  رئيس الجامعة يرعى حوارا  مفتوحا  مع رواد منصة زين لإلبداع   
3/0/2101األربعاء  رئيس الجامعة يرعى حفل تسليم الشهادات للمشاركين في مؤتمر  

الحضاري( لكلية اآلداب )االدب واللغة منصة التفاع  
19 

 

 الجامعة يسرئلقاءات . 6

 رئيس: لقاءات ال11جدول 

  اللقاء اليوم والتاريخ
0/8/2108االربعاء   1 رئيس الجامعة يلتقي المشاركين بالمؤتمر العلمي الرابع لمنظمة جنا 
0/8/2108األربعاء   9 عطوفة الرئيس يلتقي بخريجي الجامعة القدامى 

0/8/2108الثالثاء    1 شؤون الطلبةالجامعة يلتقي موظفين عمادة  رئيس 
02/8/2108االحد  رئيس الجامعة يودع بعثة الحج                                   

     
0 
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02/8/2108االحد   1 عمال ة يرعى مبادرة طالبية في كلية األالجامع رئيس 
01/8/2108الثالثاء   1 لقاء رئيس الجامعة بعميد كلية الزراعة وأعضاء هيئة التدريس 

20/1/2108الخميس   7 لقاء رئيس الجامعة مع مؤسسة انجاز في مكتب االرتباط 
2/01/2108الثالثاء   9 لقاء رئيس الجامعة مع وفد االئتالف الوطني لألحزاب  
3/01/2108األربعاء   8 لقاء رئيس الجامعة مع ورشة التقنيات الفاعلة  

01/01/2108االحد  لقاء رئيس الجامعة بالطلبة المستجدين في مسرح عمادة شؤون  
 الطلبة 

14 

06/01/2108الثالثاء   11 لقاء رئيس الجامعة مع مدير معهد الدوحة للدراسات العليا   
20/012108االحد  لقاء رئيس الجامعة مع الطلبة الذين يشاركون في مناظرات دولية  

 مع ايراسموس بلس  
19 

23/01/2108الثالثاء   11 لقاء رئيس الجامعة مع الملتقى الو طني الثاني لألمن الجامعي  
21/01/2108الخميس   10 لقاء رئيس الجامعة مع وفد من جامعة ميتشغان  

28/01/2108د االح  11 لقاء رئيس الجامعة مع رئيس نادي االبداع  
28/01/2108االحد   11 لقاء رئيس الجامعة مع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة  

21/01/2108االثنين   17 لقاء رئيس الجامعة مع الملحقية األميركية  
0/00/2108الخميس   19 لقاء رئيس الجامعة مع وفد من وزارة الشباب  

1/00/2108االحد   18 لقاء رئيس الجامعة مع الطالبين المعايطة والمؤازرة 
6/00/2108الثالثاء   94 لقاء رئيس الجامعة مع رئيس اتحاد المز ارعين  
0/00/8210األربعاء   91 لقاء رئيس الجامعة بأعضاء حوارية وطن الشبابية  

00/00/2108االحد  لقاء رئيس الجامعة مع الطلبة الحاصلين على المركز الثاني  
 بمحور البحث كلية االعمال 

99 

26/00/2108الثالثاء   91 لقاء رئيس الجامعة بالطلبة األوائل  
26/00/1082الثالثاء   90 لقاء رئيس الجامعة مع وفد من مؤسسة اعمار موآب 
26/00/2108الثالثاء   91 لقاء رئيس الجامعة مع الطلبة األوائل في الجامعة  

21/00/2108الحد ا  91 لقاء رئيس الجامعة مع الملحق الثقافي القطري  
20/00/2108الثالثاء   97 لقاء رئيس الجامعة مع وفد من جامعة كريوفا الرو مانية  
3/02/2108االثنين  لقاء رئيس الجامعة مع عميد وأعضاء الهيئة التدريسية في كلية  

 تكنولوجيا المعلومات 
99 

1/02/1082الثالثاء   98 لقاء رئيس الجامعة مع وفد من شركة زين  
1/02/2108الثالثاء   14 لقاء رئيس الجامعة مع شباب مبادرة مؤتة العطاء  
01/02/1082االثنين   NQF(  11لقاء رئيس الجامعة مع شباب مشروع اإلطار الوطني(  

06/02/2108االحد   19 لقاء رئيس الجامعة مع السفير الفلبيني  
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21/02/2108ن االثني  11 لقاء رئيس الجامعة مع شباب مبادرة عشانك  
20/02/2108الخميس   10 لقاء رئيس الجامعة مع وفد من مدارس الفكر اإلسالمي  

20/02/2108لخميس ا  11 لقاء رئيس الجامعة مع الطلبة بالتواصل االجتماعي  
30/02/2108االثنين  لقاء رئيس الجامعة مع الطلبة الحاصلين على المركز األول  

 بمسابقة انجاز للريادة المجتمعية 
11 

0/0/2101االثنين   
 

لقاء رئيس الجامعة مع وفد شركة الكهرباء لربط الجامعة بالطاقة 
 الشمسية 

17  

8/0/2101الثالثاء   19 لقاء رئيس الجامعة مع وفد قطري للتعاون األكاديمي  
06/0/2101األربعاء  لقاء رئيس الجامعة مع الدكتور ألكسندر كناييم من األكاديمية  

 التشيكية للعلوم 
18 

21/0/2101الخميس   04 لقاء رئيس الجامعة بالملحق الثقافي في السفارة الكويتية  
31/0/2101األربعاء  لقاء رئيس الجامعة في تسجيل اول خمس مشاريع فائزة على  

 مستوى العالم 
01 

3/2/2101االحد   09 لقاء رئيس الجامعة بالهيئة اإلدارية لمجلس اتحاد الطلبة  
03/2/2101األربعاء   01 لقاء رئيس الجامعة مع وفد من جامعة باش الرومانية  
21/2/1021األربعاء   00 لقاء رئيس الجامعة مع وفد من شركة هواوي  

20/2/2101الخميس   01 لقاء رئيس الجامعة مع شركة قدرات للمعدات الطبية  
23/2/2101السبت  لقاء رئيس الجامعة مع وفد من التربية والتعليم وصندوق  البحث  

 العلمي 
01 

21/2/2101االحد   07 لقاء رئيس الجامعة يلتقي مجموعة التأهيل الوطني  
26/2/1012الثالثاء   09 لقاء رئيس الجامعة وزير الثقافة والشباب  
20/2/2101األربعاء  لقاء رئيس الجامعة مع لجنة الحوار الوطني الشبابي في مجلس  

 االعيان 
08 

1/3/2101الثالثاء   14 لقاء رئيس الجامعة بمنسق جائزة الحسن للشباب  
03/3/2101األربعاء   11 لقاء رئيس الجامعة في ختام دوري خماسي كرة القدم  
08/3/2101االثنين   19 لقاء رئيس الجامعة مع وفد من مؤسسة ولي العهد  
08/3/0121االثنين   11 لقاء رئيس الجامعة ثلة طيبة في حفل تكريم األمهات  
0/1/2101االثنين   10 لقاء رئيس الجامعة مع وفد من السفارة الفرنسية  
1/1/2101 الخميس  11 لقاء رئيس الجامعة مع اللجنة اإلدارية في مجلس النواب  

1/1/2101الخميس  لقاء رئيس الجامعة مع اللجنة التنفيذية للمجلس العربي للتدريب  
 واالبداع 

11 

 17 لقاء رئيس الجامعة مع أصدقاء البيئة   1/1/2101الخميس 
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00/1/2101الخميس   19 لقاء رئيس الجامعة مع برنامج ومشروع درب  
01/1/2101االحد  لقاء رئيس الجامعة مع الحاصلين على المراكز األولى في كمال  

 االجسام في كلية الرياضة 
18 

01/1/2101االحد   14 لقاء رئيس الجامعة مع وزير األوقاف والشؤون الماليزي  
 11 لقاء رئيس الجامعة مع الهيئة اإلدارية لمجلس اتحاد طلبة الجامعة   01/1/2101االثنين 

06/1/2101ثاء الثال  لقاء رئيس الجامعة أعضاء الهيئة العلمية المتخصصة بنشاطات  
 الهندسة  

19 

06/1/1012الثالثاء   11 لقاء رئيس الجامعة مع عمادة شؤون الطلبة  
21/1/2101األربعاء  لقاء رئيس الجامعة مع حملة المليون توقيع ضد مكافحة المخدرات  

ق العيارات النارية الوإط  
10 

28/1/2101حد اال لقاء رئيس الجامعة مع لجنة الزراعة والبيئة في الجمعية األردنية  
االبداع للبحث العلمي والريادة و   

11 

1/1/2101األحد  يق جامعة مؤتة ُتقيم مباحثات مع جامعة القدس المفتوحة لتوث 
 صالت علمية وأكاديمية

61 

0/6/2101االثنين  رئيس الجامعة يتبادل التهاني مع أعضاء الهيئتين التدريسية  
 واإلدارية بمناسبة عيد الفطر المبارك

67 

06/6/2101األحد  ل الوفد الزائر من المؤسسة الدولية للتعليم الجامعة يستقب رئيس 
 والتطوير.

19 

20/6/2101الخميس جامعة مؤتة وبلدية الكرك الكبرى يعقدان لقاء بخصوص مخلفات  
 االشجار والنفايات الصلبة

18 

31/6/2101األحد  74 ُيودع الطلبة المشاركين في برنامج التبادل الطالبي الجامعة رئيس 

ا التعليم العالي حول مختلف قضاي رئيسلقاها الوعها التي أعدد المحاضرات ون.0
 و أي مواضيع أخرى.وخدمة المجتمع أو تخصصه أ

(  91)  9419/8941الجامعة في العام  سيرئبلغ عدد المحاضرات التي القاها 
 محضرة تناولت مواضيع متنوعة والجدول االتي يبين هذه المحاضرات

 الجامعة رئيس حاضرات التي القاهاالم: 01جدول 

 ر.م عنوان المحاضرة اليوم والتاريخ
01/01/2108االثنين   1 رئيس الجامعة يحاضر حول تحديات التنمية المستدامة في كلية الزرا عة 
06/01/2108الثالثاء  رئيس الجامعة يحاضر بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة في كلية  

 الشريعة 
9 



173 

 

 

 

 

21/01/2108األربعاء  رئيس الجامعة يحاضر القدس في عيون الهاشميين في كلية العلوم  
 االجتماعية 

1 

20/00/2108األربعاء  رئيس الجامعة يحاضر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في كلية  
 الصيدلة 

0 

28/00/2108األربعاء   1 رئيس الجامعة يحاضر في كلية الرياضة حول شغب المالعب  
1/02/2108الثالثاء   1 رئيس الجامعة يحاضر في كلية الشريعة بمناسبة المولد النبو ي الشريف  

06/02/2108االحد  رئيس الجامعة يحاضر في كلية الحقوق عن التدخين في األماكن العامة  
التطبيق بين الحظر و   

7 

08/02/2108الثالثاء   9 رئيس الجامعة يحاضر في كلية االعمال بمناسبة يوم التسوق الوردي   
08/02/2108ألربعاء ا  8 رئيس الجامعة يحاضر في كلية اآلداب بمناسبة اليوم العالمي للعربية   

21/2/2101االثنين  رئيس الجامعة يحاضر حول االمن الوطني األردني والتحديات في كلية  
 الهندسة 

14 

00/3/2101االحد  رئيس الجامعة يحاضر في كلية العلوم بعنوان القضايا االسرية المعاصرة  
 في المحاكم الشرعية 

11 

08/3/2101االثنين  رئيس الجامعة يحاضر في احتفالية معجم الدوحة التاريخي بتنظيم كلية  
 اآلداب 

19 

01/3/2101ثاء الثال  رئيس الجامعة يحاضر بمناسبة اطالق مبادرة )فتبينو ( بتنظيم من مركز  
 الملكة رانيا للدراسات 

11 

21/3/2101االحد  رئيس الجامعة يحاضر بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالد في كلية  
 العلوم االجتماعية  

10 

30/3/2101االحد  رئيس الجامعة يحاضر في كلية التمر يض حول مكافحة المخدرات وأنوا ع  
 المخدر 

11 

2/1/2101الثالثاء  رئيس الجامعة يحاضر حول نتائج حوادث السير على االفراد والمجتمع  
مركز الملكة رانيا  تنظيم  

11 

3/1/2101األربعاء  رئيس الجامعة يحاضر بمناسبة ذكرى االسراء والمعراج الشريفيين في كلية  
 الشريعة 

17 

0/1/2101االحد  رئيس الجامعة يحاضر حول موضوع المنهجية النبوية في اكتشاف  
 المواهب وتوظيف الطاقات 

19 

06/1/2101الثالثاء   18 رئيس الجامعة يحاضر في اكاديمية الشرطة الملكية  
23/1/2101الثالثاء  رئيس الجامعة يحاضر حول إدارة مستجمعات المياه المستدامة وسالمة  

الهندسة ةالمياه في كلي  
94 

21/1/1012االثنين  رئيس الجامعة يحاضر حول تعليم اللغة العربية لناطقين بغيرها في كلية  
 اآلداب 

91 

0/1/2101األربعاء   99 رئيس الجامعة يحاضر بمناسبة عيد العمال  
00/6/2101االثنين  رئيس الجامعة يحاضر في حفل تكريم الطلبة المشاركين في مسابقة   91 
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