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 مقدمة 

واإلبداع   والتنمية  العالي  التعليم  مسيرة  في  مضيئة  علم  منارة  تكون  أن  إلى  مؤتة  جامعة  تطمح 

والتفكير وتحقيق النجاح، جامعة رائدة في المملكة األردنية الهاشمية ومنطقة الشرق األوسط والعالم، وإنه  

رحابها في  تضم  وأن  الخالدة،  مؤتة  معركة  اسم  تحمل  أن  مؤتة  لجامعة  عظيم  أحدهما    لشرف  جناحين، 

م(، محققة بذلك ثورة من المكتسبات 1986عام )   تم تأسسيه فيم(، واآلخر مدني  1981عام )  أسسعسكري  

واإلنجازات العسكرية واألكاديمية والبحثية والمؤسسية، وقد ساعدها ذلك في أن تكون شريكاً فاعالً ومؤثراً 

 ة في المنطقة. في المجتمع األردني، وأن تكون إحدى الجامعات المرموق

 

تستلهم رؤيتها من توجيهات حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد هللا الثاني  إن جامعة مؤتة  

المعظم حفظه هللا   الحسين  إلى  وابن  الرؤية يحتاج  العالي وفق هذه  فالتعليم  بنوعية    استراتيجيةرعاه،  تعنى 

إن  إذ  التنافس؛  من  عالية  درجة  في  التعليمي  النظام  ويضع  الدولية،  المعايير  أفضل  مع  ليتوافق  التعليم؛ 

وهي   والثروة،  االقتصادي  للنشاط  مولدة  اقتصادية  أدوات  العصر  لمتطلبات  والمواكبة  المدربة  الكفاءات 

 لدولية. رصيد إنساني ومعرفي يساهم في تنمية المجتمعات الوطنية وا

 

لنفسها سمعة وطنية ودولية، وأن تؤسس مكانة   إلى أن تحقق  ذلك، تسعى جامعة مؤتة  وفي ضوء 

وضع   خالل  من  والعالمية  األردنية  الجامعات  بين  العلمي؛   استراتيجيةرفيعة  النهوض  متطلبات  تعالج 

المر هذه  في  وتواكب  العالي،  التعليم  تحديات  وتواجه  المستقبل،  احتياجات  الجاد،  لتستشرف  الحوار  حلة 

والبحث العلمي، والتجاذب الذي تشهده الجامعات الوطنية والعالمية، والحركة النشطة لتعديل المسار باتجاه  

للنماء.  الحقيقية  بالحاجات  العالي  التعليم  وربط  المجتمع،  ومتطلبات  التعليم  فإن     نوعية  السياق  هذا  وفي 

تعتز تربطها  الجامعة  التي  الوثيقة  من    بالعالقة  العديد  خالل  من  والعالمية  والعربية  الوطنية  بالجامعات 

التفاهم واتفاقيات التعاون التي ترتب عليها استحداث الكثير من التخصصات والبرامج؛ وذلك في  مذكرات 

 محاولة من الجامعة لمضاهاة أعرق الجامعات العالمية، والتميز والتفوق على المستوى المحلي والعالمي. 

 

تراكمت على مر  وقد عاشت ج  تتمثل في مديونيتها وعجز ميزانيتها، والتي  امعة مؤتة أزمة مالية 

السنين، وضعف ظهورها في التصنيفات الدولية، وعدم اعتماد أي من برامجها اعتمادا دوليا، وعند مباشرة  

ال   كثيرة  تحديات  أمامه  وجد  لها،  كرئيس  مؤتة  جامعة  في  لعمله  عوجان  عرفات  الدكتور  من  األستاذ  بد 

طموحة    استراتيجيةالتعامل معها بكل جدية واهتمام، األمر الذي جعله يتقدم إلى مجلس أمناء الجامعة بخطة  

( تم إعدادها بصورة تشاركية من قبل جميع األطراف ذات العالقة، للتغلب على الصعوبات   2021-2025)  
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حليلية للبيئة الداخلية والخارجية والخطة  والتحديات والمشاكل التي تواجهها الجامعة، وبنيت على مرجعيات ت 

  ( للجامعة  السابقة  ابرزها2020-2015االستراتيجية  وطنية  ومرجعيات  ينجز،  لم  وما  منها  انجز  وما   ) 

الثاني حفظه هللا، واالستراتيجية الوطنية للموارد البشرية، وخطة   النقاشية لجاللة الملك عبد هللا  ) األوراق 

 (.…االقتصادي،...(، ومرجعيات عالمية  ) التصنيفات الدولية، ومعايير الجودة،التحفيز 

 

( الطموحة للجامعة التغلب على التحديات التي  2025-2021)   االستراتيجيةوكان الهدف من الخطة  

على   مباشرة  العمل  فبدأ  وسمعتها،  الجامعة  مكانة  على  للمحافظة  السعي  إطار  في  وذلك  الجامعة،  تواجه 

إلى  تحوي االستراتيجية  الخطة  غايات  تضمن ل  التي  التنفيذية  الخطط  إعداد  فتم  للتنفيذ،  قابلة  اجرائية  صيغ 

 تحقيق الجامعة لغاياتها االستراتيجية. 

 

التقرير هذا  جلسته  يأتي  في  الجامعة  امناء  مجلس  قبل  من  اعتماده  تم  الجامعي   الذي  للعام  الثانية 

رقم    2022/    2021 القرار  ً   2022/ 24/03  تاريخ    2022/    2021/ 14بموجب  وداعما للنموذج    مكمالً 

للجامعات  السنوي  للتقرير  العالي  التعليم  مجلس  قبل  من  معايير   المخصص  تضمن  والذي  الرسمية، 

حصول عليها بالرجوع إلى التقارير  ومؤشرات أداء محددة، واعتمد التقرير على بيانات كمية ونوعية تم ال

السنوية للوحدات األكاديمية واإلدارية، والسجالت المتعلقة بمحاضر االجتماعات، إضافة إلى مجموعة من  

التقييم  المخاطر، ودراسة  الجامعة )الخطة االستراتيجية، والخطط اإلجرائية، وخطة  المتعلقة بعمل  الوثائق 

 إضافة إلى وثائق أخرى استلزم االطالع عليها الستكمال التقرير.  ...( ـ الذاتي، وموازنة الجامعة،
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 أوالً: االعتمادية وضمان الجودة العالمية  1

 البرامج التي حصلت على االعتماد الخاص  1.1

 

الجامعة   سعي  المتعلقة   العتماد ضمن  المشكالت  وحل  استحداثها،  تم  التي  األكاديمية  البرامج 

 بالبرامج القديمة التي لم تكن معتمدة، اسفرت الجهود المبذولة من قبل إدارة الجامعة في هذا المجال إلى:

جميع البرامج التي    اعتماد   حيث تم،  (2021-2020) برامج أكاديمية خالل عام    (4) اعتماد   •

برامج باإلضافة الى   (3)( والبالغ عددها  2020-2019تّم استحداثها خالل العام الجامعي ) 

اعتمادا خاصا بعد   2010اعتماد برنامج الماجستير في الهندسة الميكانيكية المستحدث في  

هيئة   طلبتها  التي  النواقص  تكون    اعتماد استكمال  وبذلك  العالي،  التعليم  كافة  مؤسسات 

 .البرامج االكاديمية في جامعة مؤتة معتمدة اعتمادا خاصا

اعتماد   • هيئة  قرار  بموجب  للمؤهالت  الوطني  اإلطار  في  مؤتة  جامعة  إدراج    مؤسسات تم 

 .2021/ 6/ 9تاريخ   (1)التعليم العالي وضمان جودتها رقم 

الخدمة إلى وزارة التربية  تم ارسال طلب اعتماد الدبلوم المهني إلعداد وتأهيل المعلمين قبل   •

 والتعليم، وهو قيد االعتماد. 

العالي  • التعليم  مؤسسات  اعتماد  هيئة  قبل  من  مجمدة  او  مغلقة  كانت  برامج  فتح  اعادة  تم 

وضمان جودتها بعد أن تم تصويب اوضاعها، ومنها برامج الماجستير والدكتوراة في كلية  

 الحقوق حيث تم زيادة الطاقة االستيعابية. 

األعمال  تم   • كلية  لتخصصات  االستيعابية  الطاقة  االجتماعية،  والعلوم    والهندسة،تثبيت 

 واآلداب.  والشريعة

تم اصدار قرار من المجلس الطبي االردني بمعادلة درجة الماجستير في الصحة العامة في   •

سيزيد   الذي  األمر  االردني،  البورد  امتحانات  من  االول  بالجزء  مؤتة  علىجامعة   االقبال 

)   اللتحاقا العام  خالل  االعتماد  قيد  أو  اعتمادها  تم  التي  البرامج  البرنامج  -2020بهذا 

2021 .) 

تفاصيل  1)   الجدولويبين   التي(  اعتمادها    البرامج  العام  تم  البرامج    2021خالل  الى  اضافة 

 . 2022-2021المستحدثة بداية العام 
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 ( 2021-2020الحاصلة على اعتماد للعام ): البرامج   1جدول 

 االستحداث  تاريخ  الكلية  التخصص  البرنامج 

 البكالوريوس  1
ومستحضرات   علوم التجميل

 التجميل 
 2019/2020 الصيدلة 

 2019/2020 االعمال  التمويل واالستثمار  الماجستير  2

 2019/2020 الهندسة  هندسة العمارة  البكالوريوس  3

 2021واعتمد   2010استحدث  الهندسة  الهندسة الميكانيكية  الماجستير  4

 أمن المعلومات واألدلة الرقمية  البكالوريوس  5
تكنولوجيا  

 المعلومات 
2020/2021 

 علم البيانات والذكاء االصطناعي  البكالوريوس  6
تكنولوجيا  

 المعلومات 
2020/2021 

 2020/2021 األعمال  إدارة االزمات  البكالوريوس  7

 2020/2021 الصيدلة  العلوم الصيدالنية  الماجستير  8

 2022/2023قيد االعتماد للعام  العلوم التربوية  إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة  الدبلوم  9

 

 البرامج التي حصلت على االعتماد الخارجي  1.2

 

  ( العام  في  الجامعة  لخطتها  2021بدأت  ووفقا   ،)  ( في خطوات    2025-2021االستراتيجية  السير   )

حيث لم يسبق للجامعة التقدم للحصول على    ،جادة للحصول على االعتمادية الدولية للبرامج األكاديمية

االعتمادات الدولية لبرامجها وكلياتها، وقد أفردت في الخطة االستراتيجية غاية للبرامج األكاديمية وهي  

واإلقليمية  "   الوطنية  الجودة  لمعايير ضمان  وفقاً  الجامعة  في  األكاديمية  للبرامج  المستمر  التحسين 

استراتيجي يتعلق باالعتماد الدولي للبرامج وتوسيع نطاق االعتماد الدولي   "، يتفرع منها هدفوالعالمية

الدولية للجامعة ) الدولية( ولبرامجها األكاديمية )التصنيفات  (، وقد تم وضع خطة إجرائية  االعتمادات 

تتعلق بتحقيق هذا الهدف ضمن إطار زمني محدد، وفيما يلي خطوات العمل التي تم إنجازها  في مجال 

 عتمادية الدولية للبرامج األكاديمية اال
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• ( الدولي  لمتابعة االعتماد  العليا  اللجنة  الجامعةABETُشكلت  قبل رئيس  ) وبق   ( من  رار رقم 

برئاسة نائب  وذلك  ،  2020/ 11/ 26تاريخ    3285/ 45/ 17(، بموجب الكتاب رقم  2020/ 1221

الدولية، وعضوية كل من   والعالقات  والتطوير  للبحث  كلية الرئيس  العلوم، وعميد  كلية  عميد 

الهندسة، وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات، ومدير مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة، 

المعلومات  وتكنولوجيا  والهندسة  العلوم  كلية  من  تدريس  هيئة  أعضاء  اجتمعت    حيث    وثالثة 

تت ن سير العمل في مجال  ضم اللجنة بصورة دورية لرفع تقاريرها إلى رئاسة الجامعة، والتي 

 .المذكوره الدولية يةاالعتماد 

بالتحضير • الجامعة  في  كليات  ست  وهي    فعليا   بدأت  الدولية،  كلية    )كليةلالعتمادات  العلوم، 

كلية  كل  وضعت  وقد  والتمريض(،  الصيدلة  الطب،  المعلومات،  تكنولوجيا  كلية  الهندسة، 

 خارطة طريق وبرنامج عمل للحصول على االعتماد الدولي للبرامج الخاصة بها. 

اعتماد   • على  الحصول  في  بالسير  القرار  اتخاذ    وتكنولوجيا الهندسة    لكليات  ABET تم 

والعلوم،   بمعايير  المعلومات  لتعريفهم  التدريسية  الهيئة  ألعضاء  عمل  ورش  أربع  عقد  وتم 

 االعتماد وآلية العمل وتعبئة النماذج المعدة لذلك.  

العتماد   • للتقدم  االستعدادات  المعلومات  تكنولوجيا  كلية  الطلب    ABETاتمت  بتقديم  وقامت 

الرسمية لمؤسسة االعتماد االم الزيارة  بذلك، وستبدأ  الخاص  ايلول  الرسمي  ريكية خالل شهر 

للتقدم لالعتمادية الدولية وأهمها: تعديل الخطط 2022 ، وقامت الكلية باإلجراءات الضرورية 

االعتمادية   متطلبات  مع  لتتوافق  الحاسوبية  المعلومات  ونظم  الحاسوب  لتخصص  الدراسية 

بقتها لشروط االعتماد الدولية، و إعداد كافة النماذج الالزمة لمتابعة سير العملية التعليمية ومطا

  ABETوتقييم األداء ومدى تحقيقها لألهداف المقررة للمواد الدراسية ومخرجاتها المقررة من  

 ومطابقة نتائج الطلبة لهذه األهداف والمخرجات.  

من حيث تعديل   ABETخطت كلية الهندسة خطوات كبيرة باتجاه التقدم للحصول على اعتماد   •

الم وتحضير  الدراسية  لمؤسسة  الخطط  األولي  تقريرها  وستقدم  المختلفة  خالل    ABETلفات 

 . 2022 -2021الفصل الثاني للعام الجامعي  

لقسم الكيمياء     ABET    اعتماديةبعد دراسة لوضع كلية العلوم، قررت الكلية التحضير لتقديم   •

العام  للتقدم لالعتماد خالل  العمل  آلية  المختلفة، وتم وضع  الكلية  برامج  أولى العتماد  كخطوة 

لشروط    2022 ومطابقتها  التعليمية  العملية  سير  لمتابعة  الالزمة  النماذج  كافة  بإعداد  وذلك 
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الدراسية، للمواد  المقررة  لألهداف  تحقيقها  ومدى  األداء،  وتقييم  والمخرجات   االعتماد، 

 التعليمية. 

على شهادة اعتماد   حصوالكليات الطب االردنية    أوائلتكون من  لتسعى كلية الطب في الجامعة   •

(، وقد تم تشكيل لجنة  WFMEكليات الطب االمريكية من الفيدرالية االمريكية للتعليم الطبي )

دة لتحضير ملف كلية لتحقيق هذه الغاية من كلية الطب ومركز التطوير األكاديمي وضمان الجو

 . االعتماديةالطب واجراء ما يلزم للحصول على هذه 

الجامعة    تقدمت  • في  الصيدلة  )لكلية  الدولية  االعتمادية  على  انتقالها    (،ACPEلحصول  بعد 

الصيدلة   باتجاه  الدراسية  خطتها  وتعديل  جدد  تدريس  هيئة  بأعضاء  وتعزيزها  الدائم  للمبنى 

 والصناعية.  السريرية 

للحصول   • التحضير  على  التمريض  كلية  األهليةتعمل  األمريكية    على  االعتمادية  في 

 ، وسيتم التقدم لذلك هذا العام ان شاء هللا. ACENالـ

1.3  ً  البرامج التي حصلت على شهادة ضمان الجودة محلياً ودوليا

للجامعة   االستراتيجية  الخطة  ال  (2025-2021)تضمنت  بضمان  يتعلق  استراتيجياً  الوطنية  هدفاً  جودة 

الجامعة وهو "   للبرامج األكاديمية في  الوطنية  الجودة  "، وفي هذا اإلطار قامت توسيع نطاق ضمان 

الجامعة بنشر ثقافة الجودة، وتأهيل الكليات لتطبيق معايير ضمان الجودة، وقد حققت إدارة الجامعة في 

 الرئيسية اآلتية:   اإلنجازات هذا المجال 

عل • الزراعة  كلية  اعتماد حصلت  هيئة  عن  الصادرة  الذهبي  المستوى  الجودة  شهادة ضمان  ى 

رقم   الهيئة  مجلس  قرار  بموجب  العالي وضمان جودتها  التعليم  تاريخ    (11/9494)مؤسسات 

 .وذلك بعد تحقيقها معايير ضمان الجودة الوطنية 2020/ 8/ 14

ات حسب اسس سنو  3لمدة    2022حصلت كلية الصيدلة على شهادة ضمان الجودة هذا العام   •

 اصدار شهادات الجودة المستحدثة. 

للعام   • الجودة  ضمان  شهادة  على  للحصول  األعمال  كلية  والجامعة  2021-2020)تقدمت   ،)

 استكمال اإلجراءات من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.   بانتظار
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وال • المتميزة   الرسمية  الجامعة  جائزة  في  والمشاركة  بالتقدم  الجامعة  مركز تي  قامت  ينظمها 

للتميزللعام   الثاني  عبدهللا  هذا    2021الملك  اعداد  تاريخ  لغاية  الرسمية  النتائج  تصدر   ولم 

 التقرير. 

سبق لكليات الحقوق والرياضة في الجامعة الحصول على شهادات ضمان الجودة    قد   انهماً بعل •

العالي وضمان   التعليم  مؤسسات  اعتماد  هيئة  عن  علوم    جودتها،الصادرة  كلية  حيث حصلت 

، وحصلت كلية الحقوق على شهادة  2019الرياضة على شهادة ضمان الجودة المستوى الذهبي  

 وذلك بعد تحقيقهما لمعايير ضمان الجودة الوطنية.   2019الفضي  ضمان الجودة المستوى

 البرامج المستحدثة  1.4

تم البدء بقبول الطلبة في جميع التخصصات الجديدة في الجناحين المدني والعسكري مع بداية الفصل  

النظير، حيث  ، وكان اإلقبال على هذه التخصصات منقطع  2022-2021الدراسي األول من العام الجامعي  

طالب مقارنة بـ    5500زاد عدد الطلبة الجدد الذين التحقوا بالجامعة مع بداية الفصل الدراسي األول عن  

برامج    6  تم استحداث ، فقد  2021  –  2020من العام الجامعي    طالب تم قبولهم على الفصل األول  4400

 وهي:   ،وتخصصات جديدة

 )األمن السيبراني(.  الرقميةأمن المعلومات واألدلة في البكالوريوس  •

 علم البيانات والذكاء االصطناعي.  في  البكالوريوس  •

 إدارة االزمات. في البكالوريوس  •

 العلوم الصيدالنية .  في ماجستيرال •

   دبلوم إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة. •

كلية   وقد  • في  الطب  في  العالي  االختصاص  برنامج  استحداث  على  الموافقة  على  الجامعة  حصلت 

تخصصات، هي: الطب الباطني، طب الجراحة العامة، طب النسائية والتوليد، وطب   أربعالطب في  

الجامعي   العام  بداية  من  اعتبارا  وذلك  برنامج 2022/2023االطفال،  اعتماد  تم  أن  وبعد   ،

 .  لي من المجلس الطبي األردنياالختصاص العا
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 مدى تقدم او تراجع ترتيب الجامعة في نتائج امتحان الكفاءة الجامعية  1.5

 

تظهــر إدارة الجامعــة اهتمامــا كبيــرا بامتحــان الكفــاءة الجامعيــة باعتبــاره فرصــة للتحســين المســتمر،  

ومصدر تحقق خارجي من مخرجات التعليم والـتعلم فـي الجامعـة، ولبيـان نقـاط القـوة ونقـاط الضـعف فـي 

ان رفـع مسـتوى البرامج األكاديمية التي تطرحها الجامعة، وتقوم الجامعة بمجموعـة مـن اإلجـراءات لضـم

 نتائج طلبتها في امتحان الكفاءة الجامعية التي تعقده هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

 تحسين نتائج امتحان الكفاءة الجامعية:  خطة  1.5.1

تّم وضع استراتيجية لتحسين نتائج امتحان الكفاءة الجامعية، بحيث تلتزم كافة البرامج األكاديمية ببنود هذه  

 اشتملت على سلسلة من اإلجراءات التنفيذية منها على سبيل المثال ال الحصر:  الخطة، والتي

المخرجات   • مصفوفة  منظومة  لتعزيز  التدريس  هيئة  ألعضاء  عمل  ورش  التعليمية  عقد 

هذه  أبعاد  واستيعاب  فهم  على  تؤكد  اختصاصه،  حسب  كل  التخصصات  لطلبة  المرجعية 

الصفوف   وداخل  الواقع،  أرض  على  به  الطلبة  تزويد  يتم  ما  مع  ومطابقتها  المصفوفة، 

 األكاديمية.

للتأكد من  • للتخصصات  التعليمية  المخرجات  لتعزيز منظومة مصفوفة  للطلبة  عقد ورش عمل 

ا التي  استجابة  التعليمية  العمليات  اللتقاط  بقدراتهم  الطلبة  ولتوجيه  المخرجات،  هذه  لفهم  لطلبة 

 تخدم أبعاد هذه المصفوفة. 

تأسيس منصات تواصل رسمية وغير رسمية بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للتواصل حول   •

التي يتم تزويد   حالة التوافق بين المخرجات التعليمية المأمولة والمعارف والمهارات والقدرات 

 التوافق.الطلبة بها، ولتأمين وصول أية معارف وحاالت دراسية للطلبة وتخدم حالة 

المحاور  • مجموعة  وفق  المحورية،  القدرات  على  تركز  للطلبة  مكثفة  محاضرات  إعطاء 

العالي  التعليم  مؤسسات  اعتماد  هيئة  تراها  كما  الكفاءة  امتحان  تعليمات  في  المحددة  المعرفية 

 ن جودتها. وضما 

تأسيس بنوك أسئلة لجميع تخصصات الجامعة كل حسب اختصاصه يمكن أن تخدم قدرة الطلبة   •

 على تحقيق نتائج متميزة في امتحان الكفاءة. 
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عقد امتحانات تجريبية متكررة مرتين في الفصل كحد أدنى تركز على تعزيز منظومة المحاكاة   •

تزوي خاللها  من  يتم  الجامعية  الكفاءة  والمهارات المتحان  المعارف  بمجموعة  الطلبة  د 

 والجدارات المستهدفة. 

 ونتائج خطة تحسين نتائج امتحان الكفاءة الجامعية:  إنجازات 1.5.2

العالي       التعليم  مؤسسات  اعتماد  هيئة  تعقدها  التي  لالمتحانات  الجامعية  الكفاءة  امتحان  نتائج  شهدت 

نتيجة الجهود التي بذلتها الجامعة  وضمان جودتها تحسنا ملحوظا على المستوى العام وال دقيق، ويأتي ذلك 

المدنية، كما   للتقدم لديوان الخدمة  للتخرج، إضافة إلى كونه متطلباً  في توضيح أهمية هذا االمتحان كشرط 

عملت الكليات واألقسام األكاديمية على وضع خطط تنفيذية لتحسين نتائج طلبة الجامعة في امتحان الكفاءة  

 الجامعية.  

تخصصات في جامعة مؤتة حصلت على الترتيب األول في نتائج   ةخمس   أن(  1( وشكل ) 2)يبين الجدول  و

العام   من  األول  للفصل  الجامعية  الكفاءة  رأسها    2019/ 2018امتحان  على  وكان  المملكة،  مستوى  على 

الثاني،   المركز  على  تخصصات حصلت  ستة  وأن  كما  الطب،  المركز   على  وتخصصين حصالتخصص 

 ، فيما حصلت أربعة تخصصات على المركز الرابع.الث الث

 

 :عدد البرامج حسب المركز 1   شكل
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الترتيب التنازلي للتخصصات في جامعة مؤتة وفقا لعدد الجامعات التي تقدمت المتحان الكفاءة الجامعية الفصل  : 2جدول  

 (  2018/2019األول )

 التخصص 
العدد الكلي  

 لإلجابات 

عدد االجابات  

 الصحيحة 
 المعدل المئوي

ترتيب جامعة  

 مؤتة 

عدد الجامعات التي  

 تحتوي التخصص 

 29219 14553 0.5 1 6 ( Clinicalالطب )

 4 1 0.36 367 1011 الهندسة الميكانيكية التطبيقية 

 2 1 0.4 289 714 هندسة القوى والتحكم 

 1 1 0.44 159 360 اآلثار والسياحة 

 1 1 0.37 133 360 هندسة النظم الصناعية 

 2 2 0.36 63 176 علم االجتماع 

 17 2 0.64 1654 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 الهندسة الكيميائية 

 4 3 0.51 229 450 علم النفس 

 12 4 0.39 440 1130 الهندسة الكهربائية 

 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 الهندسة المدنية 

 11 5 0.37 312 833 الهندسة الميكانيكية 

 9 5 0.43 1727 4059 المختبرات الطبية 

 9 5 0.47 460 987 اقتصاد المال واألعمال 

 7 5 0.67 823 1220 التغذية والتصنيع الغذائي 

 7 6 0.42 263 630 وآدابها اللغة الفرنسية  

 6 6 0.55 522 944 أصول الدين 

 6 6 0.53 284 539 التاريخ 

 18 7 0.32 280 887 الرياضيات 

 14 7 0.42 1089 2606 التمريض 

 12 7 0.3 222 739 الفيزياء 

 11 7 0.47 420 890 االحياء 
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 التخصص 
العدد الكلي  

 لإلجابات 

عدد االجابات  

 الصحيحة 
 المعدل المئوي

ترتيب جامعة  

 مؤتة 

عدد الجامعات التي  

 تحتوي التخصص 

 11 8 0.38 102 270 االرشاد النفسي 

 8 8 0.49 1461 3010 الفقه واصوله 

 31 9 0.50 247 495 إدارة األعمال 

 21 10 0.40 484 1205 العلوم المالية والمصرفية 

 19 10 0.46 747 1609 القانون 

 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 وآدابها 

 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 ة المحاسب

 16 14 0.49 330 675 معلم صف 

 17 16 0.40 198 495 التسويق 

 23 20 0.4 288 719 وآدابها اللغة العربية  

 27 24 0.31 183 582 علم الحاسوب 

 

في نتائج امتحان الكفاءة   متقنفي جامعة مؤتة حصل على تقدير   ت تخصصا  (3)   أن(  3الجدول )  بينكما  و  

للفصل العام    الجامعية  والصيفي من  المملكة من أصل    على  2020/ 2019الثاني  تخصصا،    (48)مستوى 

منوبما   وجاء    نسبته  االمتحان،  عليها  طبق  التي  التخصصات  اجاباتها    (13) اجمالي  نسبة  تخصصا 

بنسبة   الجامعات،  مستوى  على  الصحيحة  االجابات  نسبة  من  أعلى  اجمالي   %(27)الصحيحة  من 

عليها.   االمتحان  طبق  التي  الى  و التخصصات  اإلشارة  للعام    نتائج  انتجدر  الجامعية  الكفاءة  امتحان 

لم تصدر عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لغاية تاريخ إعداد التقرير   2021/ 2020

 للجامعات.
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 (2019/2020: ملخص التقرير التفصيلي المتحان الكفاءة الجامعية للفصل الدراسي الثاني والصيفي ) 3جدول 

نسبة 

 القطع 

االجابات الصحيحة على  نسبة 

 مستوى جامعة مؤتة 

االجابات الصحيحة على  نسبة 

 مستوى الجامعات 

 الكلية التخصص 
غير متقن/

 متقن

نسبة االجابات 

 الصحيحة 

غير متقن/

 متقن

نسبة 

االجابات  

 الصحيحة 

 االنتاج الحيواني  % 59 متقن  % 57.85 متقن  % 40

 االنتاج النباتي  59.52% متقن  % 61.11 متقن  % 40 علوم الزراعة 

 التغذية  % 71.43 متقن  % 65.76 متقن  % 40

 ادارة عامة  % 39.57 غير متقن  % 38.15 غير متقن  % 40

 االعمال 

 اقتصاد المال واألعمال  % 51.91 متقن  % 41.82 متقن  % 40

 التسويق  % 50.52 متقن  % 38.46 غير متقن  % 40

 المالية والمصرفية العلوم  % 44.93 متقن  % 34.56 غير متقن  % 40

 المحاسبة  % 45.05 متقن  % 32.37 غير متقن  % 40

 ادارة االعمال  % 51.02 متقن  % 47.53 متقن  % 40

 نظم المعلومات االدارية  % 49.40 متقن  % 48.76 متقن  % 40

 التمريض  التمريض  % 55.24 متقن  % 52.79 متقن  % 50

 الصيدلة  الصيدلة  % 63.16 متقن  % 72.30 متقن  % 50

 الطب  الطب  % 42.96 غير متقن  % 32.25 غير متقن  % 50

 الهندسة االلكترونية  % 60.87 متقن  % 60.08 متقن  % 40

 الهندسة 

 الهندسة الكيميائية  % 51.65 متقن  % 59.90 متقن  % 40

 الهندسة المدنية  % 53.08 متقن  % 50.42 متقن  % 40

 الهندسة الميكانيكية  % 53.91 متقن  % 50.48 متقن  % 40

 قوى حرارية ومواد وتصنيع  % 44.96 متقن  % 46.08 متقن  % 40

 هندسة اتصاالت  % 58.76 متقن  % 68.83 متقن  % 40

 هندسة الحاسوب  % 58.05 متقن  62.86% متقن  % 40

 هندسة كهرباء القوى والتحكم  % 58.11 متقن  64.57% متقن  % 40

 هندسة النظم الصناعية  % 53.77 متقن  53.77% متقن  % 40

 اللغة االنجليزية  % 51.29 متقن  46.43% متقن غير  % 50

 اللغات  % 69.93 متقن  64.08% متقن  % 50 اآلداب 

 اللغة العربية  % 64.43 متقن  62.17% متقن  % 45



 

 

 

 15 

 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

نسبة 

 القطع 

االجابات الصحيحة على  نسبة 

 مستوى جامعة مؤتة 

االجابات الصحيحة على  نسبة 

 مستوى الجامعات 

 الكلية التخصص 
غير متقن/

 متقن

نسبة االجابات 

 الصحيحة 

غير متقن/

 متقن

نسبة 

االجابات  

 الصحيحة 

 العلوم  الكيمياء  % 46.13 متقن  52.28% متقن  % 40

 

 

 

 

 الفيزياء  % 36.58 غير متقن  35.11% غير متقن  % 40

 العلوم الحياتية  % 56.83 متقن  46.52% متقن  % 40

 الرياضيات  % 41.66 متقن  34% غير متقن  % 40

 المختبرات الطبية  % 53.57 متقن  % 40.87 غير متقن  % 50

 االرشاد النفسي  % 51.65 متقن  % 45.79 غير متقن  % 50

 التربية 

 التربية الخاصة  % 65.56 متقن  % 62.43 متقن  % 50

 االطفال رياض  % 60.94 متقن  % 53.89 متقن  % 50

 علم النفس  % 51 متقن  % 46.32 غير متقن  % 50

 معلم صف  % 57.47 متقن  % 51.76 متقن  % 50

 التاريخ  % 79.96 متقن  % 81.10 متقن  % 45

العلوم  

 االجتماعية 

 اآلثار والسياحة  % 77.50 متقن  0%77.5 متقن  % 50

 الجغرافيا  % 60.85 متقن  % 57.44 متقن  % 45

 العلوم السياسية  % 59.77 متقن  % 64.29 متقن  % 45

 علم االجتماع  % 52.68 متقن  % 38.51 غير متقن  % 45

 الفقه وأصوله  % 62.28 متقن  % 53.55 متقن  % 50
 الشريعة 

 أصول الدين  % 66.32 متقن  % 57.84 متقن  % 50

 التربية الرياضية  % 47.96 متقن  % 64.62 متقن  % 45
 علوم الرياضة 

 التأهيل الرياضي  % 50.74 متقن  % 47.79 متقن  % 45

 الحقوق القانون  % 51.60 متقن  % 47.64 متقن  % 45

 علم الحاسوب  % 44.01 متقن  % 43.83 متقن  % 40
تكنولوجيا  

 المعلومات 
 نظم المعلومات الحاسوبية  % 51.21 متقن  % 48.91 متقن  % 40

 هندسة البرمجيات  % 50.38 متقن  % 43.75 متقن  % 40
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 الجامعة العالمي مدى تقدم او تراجع تصنيف  1.6

نظراً ألهمية التصنيفات الدولية في تحقيق الجامعة لمعايير الجودة، ودور هذه التصنيفات في رفع سوية  

وتأكيد   الجامعة  في  فياألداء  في    سمعتها  ذلك  وأهمية  وعالمياً  محلياً  االكاديمية  الطلبة   استقطاب المحافل 

ذلت إدارة الجامعة جهودا واضحة في هذا المجال، وقد  الدوليين وفتح اسواق العمل لخريجي الجامعة فقد ب

 اسفرت هذه الجهود عن نتائج حققتها الجامعة ألول مرة في تاريخها ومن أبرز هذه النتائج:  

العام   • في  مؤتة  جامعة  الدولي   2021استطاعت  التصنيف  دخول  تاريخها  في  مرة  وألول 

حيث (QS World University Rankings 2022)للجامعات   الفئة    ،  ضمن  حلت 

 ( من الجامعات في العالم.1200 -1001)

ً   20من    أكثرتقدمت جامعة مؤتة   • العربية حيث انتقلت من    للجامعات   QSضمن تصنيف    موقعا

( العام  100-90فئة  في  العربية  الجامعات  من   )2020   ( الفئة  الجامعات 80-70الى  من   )

  –في دبي    QS، وقد تم تكريم الجامعة في المؤتمر الذي عقدته مؤسسة 2021العربية في العام 

 . 2021تشرين أول  14-13االمارات العربية المتحدة بتاريخ  

الى    2016التي حصلت عليها خالل العام    stars 3فئة    من  QSصنيفات  تقدمت الجامعة في ت  •

العام    stars 5تصنيف   هذه    2021في  على  الحصول  في  الثالثة  االردنية  الجامعة  لتكون 

  التصنيف.

في الترتيب   لتأتي  THE Impact Rankingsتقدمت الجامعة في تصنيف    (2021)في العام   •

العام    (.400  –  301) عن  الجامعة  تصنيف  في  تحسنا  يظهر  ترتيب  2020مما  جاء  حيث   .

 (. 600 –  401) الجامعة سابقا ضمن الفئة 

•  ( عام  الرابع2021في  الترتيب  في  لتأتي  االردنية  الجامعات  ترتيب  في  الجامعة   تقدمت   )  

بعد ان كانت في الترتيب  ،  QS World University Rankings 2022  تصنيف   حسب  

السابقةفي    11 ) االعوام  الشكل  ويبين  تصنيف  2.  حسب  االردنية  الجامعات  ترتيب   )QS 

World University Rankings 2022 
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 (QS World University Rankings 2022( ترتيب جامعة مؤتة في تصنيف ) 2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسبة الطلبة غير األردنيين  1.7

ألهمية وجود طلبة أجانب في الجامعة، لغايات التصنيفات العالمية وانخراط طلبتها مع هؤالء  نظراً  

( للجامعة  االستراتيجية  للخطة  واستجابة  طلبة 2025-2021الطلبة،  الستقطاب  التسويقية  وللخطة   ،)

ا قامت  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  أعدتها  التي  األردنية  للجامعات  وأجانب  لجامعة عرب 

بوضع خطة تنفيذية لتسويق برامجها األكاديمية لدى الكثير من الدول العربية، واإلسالمية، واألجنبية،  

بلغ عدد الطلبة   حيث   ،وقد أسهمت الخطة التنفيذية لتسويق الجامعة في زيادة استقطاب الطلبة األجانب 

(  24( طالبا وطالبة موزعين على )1633( )2021/ 2020غير األردنيين في الجامعة للعام الجامعي )

 ( من اجمالي عدد الطلبة في الجامعة.%8واجنبية، بما نسبته ) دولة عربية وإسالمية 

تسويقية للجامعة، إال  نتيجة الخطة ال  الجامعةوكان من المتوقع زيادة عدد الطلبة غير األردنيين في      

رافقها وما  كورونا  جائحة  أث  أن  اغالقات  فرص من  على  غير     رت  طلبة  استقطاب  فرص  تحسين 
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أردنيين. وفي هذا السياق بدأ األستاذ الدكتور رئيس الجامعة بمجموعة من الزيارات للملحقيات الثقافية  

وكان من أهم نتائجها إعادة   الطلبة،وكذلك استقبل عدد منهم لتسويق برامج الجامعة والسعي الستقطاب  

 ات. لجميع البرامج وعلى كافة المستوي اعتماد الجامعة في دولة )سلطنة عمان(

 البرامج المشتركة مع جامعات عالمية مرموقة  1.8

الجامعة        إدارة  قامت  العمل،  لحاجات سوق  وفقا  برامج جديدة  الجامعة الستحداث  إطار سعي  في 

بالعمل على استحداث مجموعة من البرامج بالتعاون مع مؤسسات عالمية    2021/   2020خالل العام  

 معة في هذا المجال: يلي استعراض لجهود الجا  مرموقة، وفيما

 الدبلوم المهني إلعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة:   •

برنامج    وتأهيل المعلمين قبل الخدمة في األردن، بالتشارك معتم استحداث برنامج دبلوم إعداد      

الدولية   للتنمية  العلمي،   ووزارةالوكالة األمريكية  العالي والبحث  التعليم  التربية والتعليم، ووزارة 

األردن  مستوى  على  جامعة  أول  مؤتة  جامعة  وتعد  المعلمين،  لتدريب  رانيا  الملكة  وأكاديمية 

تستحدث هذا البرنامج، والذي يأتي في سياق الجهود المبذولة لتمهين التعليم، وإعداد وتأهيل كوادر 

 .2022/  2021تدريس فيه على بداية الفصل الدراسي األول بدأ ال حيث  تعليمية متميزة

 : ECO- CARدبلوم السيارات الهجينة  •

ضمن        الهجينة  السيارات  دبلوم  برنامج   ECO- CAR Vocationalمشروع  يأتي 

Training Diploma on Electrical and Hybrid Vehicles    من  بالتعاون عدد  مع 

والمحلية، ضمن   األوروبية  االتحاد الجامعات  القدرات.   مشاريع  لبناء  بلس  ايراسموس  االوروبي 

لمشروع   الرئيسي  مجال   ECO-CARوالهدف  في  التخصصات  متعدد  دبلوم  تطوير  هو 

ومؤسسات  الشركات  بين  التعاون  وتعزيز  الجمع  إلى  باإلضافة  والهجينة  الكهربائية  السيارات 

ال السيارات التعليم  مجال  في  القدرات  تطوير  هو  المشروع  هذا  من  األساسي  والغرض  عالي، 

الكهربائية والهجينة في األردن، وتعزيز التعاون بين الشركات ومؤسسات التعليم العالي من خالل 

مهندسين   توفير  ذلك  ويشمل  السوق.  احتياجات  لتلبية  الالزمة  بالمهارات  المهندسين  تمكين 

وكذلك تزويد مراكز التدريب المهني  EV / HEV خدمة وصيانة شركات   متخصصين للعمل في

 .بمدربين مؤهلين لتخريج فنيين مؤهلين قادرين على تلبية احتياجات السوق
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 : اإلسالميةبرنامج ماجستير دراسات مقارنه بين القانون الدولي االنساني والشريعة  •

على حاليا  جار  العمل  مؤتة   البرنامج  استحداث   إن  جامعة  في  الشريعة  كلية  بين  ما  بالتعاون 

البرنامج ويضم  األحمر،  للصليب  الدولية  حول  ي    معتمدة  ساعة  33  واللجنة  موضوعات  شمل 

الصليب األحمر والهالل األحمر، ومهمة   الدولي اإلنساني، وحركة  والقانون  الشريعة اإلسالمية، 

األحم للصليب  الدولية  ستقوم  اللجنة  األحمر    ر حيث  للصليب  الدولية  قاعة مزودة اللجنة  بتجهيز 

كما ستقوم بعقد ورش    أمريكي   دوالر   5000  بنظام صوتي حديث لغايات تدريس البرنامج وبتكلفة

حول القانون الدولي اإلنساني ألساتذة الكلية، وستدعو اللجنة الدولية أساتذة هيئة التدريس    تدريبية  

الدور إلى  اللجنة  لالنضمام  وستدعم  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  تنظمها  التي  والندوات  ات 

 األحمر.  الدولية البرنامج بمحاضرين لتقديم القانون الدولي اإلنساني واللجنة الدولية للصليب 

 برنامج البكالوريوس المتداخل في العلوم الطبية األساسية:   •

تطوير    إلى  LBMS-JOمشروع  يهدف         األردن على  الطب في  كليات  قدرة جميع  تحسين 

العلوم الطبية األساسية   بالتوازي مع برامج الطب والجراحة المتاحة    ،(BMS)برامج جديدة في 

بعد   سنوات ،   3وهو مشروع مدته    BMS.  ( TL)حاليا، وإنشاء مختبرات محلية مترابطة عن 

، ويهدف إلى إنشاء برنامج في العلوم الطبية األساسية    +  Erasmusبتمويل مشترك من برنامج  

ف الحديثة في مجال الطب، إذ يهدف إلى  في األردن، يقوم هذا البرنامج بمواكبة األساليب واألهدا 

فهم   في  األساس  حجر  باعتبارها  األساسية  الطبية  العلوم  مجال  في  الطب  طلبة  مدارك  توسيع 

حيث  المتقنة  السليمة  الطبية  الممارسة  تدعيم  وفي  والسريرية،  النظرية  الطبية  البحوث  وتطبيق 

وق ناقد  سليم  علمي  بتفكير  الجديد  الطبيب  يتمتع  أن  العلمية ضرورة  المستجدات  متابعة  على  درة 

 السريعة والتعلم مدى الحياة. 

 ثانياً: التدريس  2

اجمالي النقص أو الزيادة )حسب التخصص( على مستوى الجامعة في عدد أعضاء الهيئة   2.1

 التدريسية طبقا لمعايير االعتماد.

دراسقامت   بإعداد  ونوعية  الجامعة  كمية  التدريس، ات  هيئة  أعضاء  من  الجامعة  احتياجات  لحصر 

ويتم تحديثها سنويا في ضوء التعيينات واإليفاد وأعداد الطلبة، ويشرف على إعدادها مركز التطوير  
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أعضاء هيئة التدريس في الجامعة حسب  النقص والزيادة في اعداد : أعداد1شكل 

 الكلية

االعتماد  لمعايير  وفقا  وتعد  األكاديمية،  واألقسام  الكليات  مع  بالتعاون  الجودة  وضمان  األكاديمي 

  ية لكل برنامج.الخاص، وحساب الطاقة االستيعاب

 

الدراس       ، ات وتتضمن 

الكليات،  حول  معلومات 

والبرامج  واألقسام، 

تطرح  التي  والتخصصات 

مستوى  على  فيها 

والدراسات  البكالوريوس، 

كل  في  الطلبة  وعدد  العليا، 

من  والمتوفر  برنامج، 

التدريس،  هيئة  أعضاء 

أعضاء  من  الفعلية  والحاجة 

لمعايير  وفقا  التدريس  هيئة 

واإليفاد،  الخاص،  االعتماد 

حاجة الحقيقية من أعضاء هيئة التدريس. وترصد الخالصة في جدول نهائي لالستعانة بها في وصوالً إلى ال

أعداد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة حسب الكلية والبرنامج   ( خالصة1الملحق )التعينات وااليفاد. ويبين 

بعين   تأخذ  الجامعة  إدارة  أن  المالحظ  ومن  والمبتعثين،  والنقص  والزيادة  هذه  والتخصص  نتائج  االعتبار 

الدراسة عند النظر في التعينات األكاديمية أو االيفاد لضمان أن يكون التعيين منسجما مع الحاجات الحقيقية  

 من أعضاء هيئة التدريس. 

أن النواقص في أعضاء هيئة التدريس تنحصر في تخصصات  ) اللغة االنجليزية    (1)  الملحقويبين  

وإدارة األعمال( بعضو هيئة تدريس واحد، وفي تخصصات ) الهندسة المدنية،   وآدابها، والترجمة، واللغات،

 ) العامة  واإلدارة  التجميل،  مستحضرات  و  التجميل  وعلوم  الصناعية،  النظم  وهندسة  الهندسية،  واإلدارة 

والتغذية   ، العمارة  وهندسة   ، والمخبرية  الطبية  العلوم   ( تخصصات  وفي  تدريس،   هيئة  بعضوي 

ت الغذائية، والجغرافيا ( بثالثة أعضاء هيئة تدريس، وفي تخصص ) التمريض ( بأربعة أعضاء  والصناعا

تدريس هيئة  أعضاء  بستة   ) الصيدلة   ( تخصص  وفي  تدريس،  بتسعة  هيئة   ) الطب   ( تخصص  وفي   ،
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النقص   ولسد هذا  نتيجة ازدياد عدد الطلبة الذين تم قبولهم خالل األعوام السابقة  واربعين عضو هيئة تدريس 

تم   باجراءات  (  12ايفاد )في كلية الطب  تعيين  (  20ترشيح ما عدده )والسير  تم  القادم، وكذلك  العام  خالل 

الجدول رقم )  2021( عضو هيئة تدريس في كلية الطب خالل عام  12) مما من  .  (6كما هو موضح في 

الثالث   خالل  النقص  سد  يتعلق    .القادمة  سنوات شأنه  فيما  التدريس  أما  هيئة  أعضاء  أعداد  في  بالزيادة 

وتقوم سياسة الجامعة على تلبية الحاجة من  و  فتنحصر في تخصص )أصول الدين( بعضوي هيئة تدريس.

عن حاجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومن خالل العام  من خالل االعالن    اعضاء الهيئة التدريسية  

 ووفقا لخطة سنوية. االيفاد إلى جامعات عالمية مرموقة 

 نسبة المساقات اإللكترونية المفعلة في الجامعة قبل وبعد جائحة كورونا 2.2

 

 ً واالتصاالت   تماشيا المعلومات  تكنولوجيا  دور  تفعيل  في  العالي  التعليم  لمجلس  االستراتيجي  للتوجه 

ا التعلم  في  التميز  تحديد  تم  العالي،  التعليم  مؤسسات  في  االلكتروني  التعلم  من  وإدماج  كهدف  إللكتروني 

أهداف جامعة مؤتة االستراتيجية خالل مسيرتها الحالية والمستقبلية، ولغايات تحقيق ذلك تبنت جامعة مؤتة 

ستراتيجية خاصة بالتعليم اإللكتروني تضمن مأسسة التعليم اإللكتروني الفعال والمتميز مقترنة بخطط  اخطة  

يع محاور استراتيجية ادماج التعلم االلكتروني في التعليم  تنفيذية وجداول زمنية ومؤشرات انجاز تشمل جم 

 العالي.

العام   بداية  الجامعة مع  في  التعلم  اإللكتروني ومصادر  للتعليم  تأسيس مركز متخصص  تم    2021فقد 

تكون مهمته النهوض بواقع التعليم اإللكتروني وتكنولوجيا التعليم في ضوء الخطة االستراتيجية الموضوعة  

الغ تبلغ  لهذا  بمساحة  بالجامعة  واإلداري  األكاديمي  المجمع  في  للمركز  الدائم  المقر  تجهيز  تم  حيث  رض. 

التجهيزات من استوديوهات حديثة وقاعات اجتماعات وغرف العمل   700 متر مربع، وتم تجهيزه بأحدث 

المركز بتحقيق  وقد قام   ومختبرات صممت لتكون متعددة األغراض وتتمتع بالمرونة الالزمة لتنفيذ العمل.

 موزعة على محاور الخطة االستراتيجية:  2021اإلنجازات اآلتية خالل العام 

 محور العملية التعلمية التعليمية والمحتوى اإللكتروني:   2.2.1

مساقات من متطلبات الجامعة االختيارية،   9قامت الجامعة ومن خالل كوادر المركز بحوسبة   -

متطلبات   جميع  حوسبة  إلى  الجامعي  ونسعى  العام  نهاية  مع  واالختيارية  اإلجبارية  الجامعة 

تعليمي   منتج  تقديم  الطلبة من خالل  على  والتسهيل  التعليمي  المنتج  تجويد  بهدف  وذلك  القادم، 

 وتعلمي أكثر مرونة. 
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التدريس  - أساليب  بتطوير  المختلفة  الكليات  مع  وبالتنسيق  المركز  خالل  من  الجامعة  قامت 

ة بغرض إدماج التعليم اإللكتروني في تدريس المواد بشكليه الكامل والجزئي المعتمدة في الجامع

 وذلك بإعتماد النسب المقرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

االلكترونية   - االمتحانات  وتطوير  تنظيم  وتم  بعد  الكترونياالتي  عن  المحتوى    تعقد  حيث  من 

، الجدول التالي يبين توزيع االمتحانات االلكترونية  والقدرة على القياس وضمان امن االمتحانات 

 .2021-2020الجامعي للعام على كليات الجامعة المختلفة 

 

( الى  2021-2020التطور في البنية التحتية والقاعات المحوسبة في جامعة مؤتة خالل الفترة من العام الجامعي ) :3 شكل

 ( 2022-2021العام الجامعي )

 

( الى العام  2021-2020الزيادة في اعداد المواد المحوسبة في جامعة مؤتة خالل الفترة من العام الجامعي ) :4شكل

 ( 2022-2021الجامعي )
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 .2021-2020االمتحانات المحوسبة  :3  جدول

 جزة نالم عدد االمتحانات الكليات 
 عدد الطلبة المسجلين في  

 التي حوسبة امتحانتها   المواد
 عدد محاوالت الدخول الى االمتحان 

 30456 3807 1540 الكليات الطبية 

 39720 4965 4068 الكليات العلمية 

 78376 9797 3914 الكليات االنسانية 

 148552 18569  المجموع 

 محور بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية:   2.2.2

قامت الجامعة من خالل المركز بالعمل على بناء قدرات الطلبة والمدرسين في مجال التعليم   •

الهادفة إلى تأهيل الكادر اإللكتروني، حيث قام المركز بتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل  

التدريسية   الهيئة  أعضاء  قدرات  ورفع  التعليم  في  وتطويعها  التكنولوجيا  الستخدم  التدريسي 

هذا   وفي  الجامعة،  في  االلكتروني  التعليم  ادماج  لتطبيق  استعداداً  المختبرات  وفنيي ومشرفي 

( دورة تدريبية  16ثر من )الجانب، قام المركز بالتعاون مع مركز التطوير االكاديمي بتنظيم اك

،  كما قام  2022-2021ألعضاء هيئة التدريس مع بداية الفصل االول الدراسي للعام الجامعي  

المركز بتحضير وانتاج فيديوهات تعليمية لمساعدة الطلبة وبخاصة الطلبة المستجدين والكادر 

ء أعضاء الهيئة  التدريسي وتم وضع هذه المواد العلمية المصورة تحت تصرف جميع الزمال

 التدريسية والطلبة والكادر المساند.

  المحور التنظيمي والتشريعي: 2.2.3

التعلم   • بواقع  النهوض  المختصة لضمان  اللجان  وتشكيل  وتعديلها  التنظيمية  الهياكل  تطوير  تم 

التعليم   في  متخصص  مركز  إنشاء  ذلك  في  بما  الجامعة  في  بعد  عن  والتعلم  اإللكتروني 

 لتكون مهمته النهوض بالتعليم اإللكتروني في الجامعة. التعلم   مصادر واإللكتروني  

العالقة    التشريعات وإقرار  تطوير  تم   • ذات  والتعلم  المختلفة  اإللكتروني  التعليم  تطبيق  لضمان 

مؤسسات   في  اإللكتروني  التعليم  إدماج  ونظام  األردنية  الجامعات  قانون  مع  تماشيا  بعد  عن 

 أهمها :  ومن  2021التعليم العالي لسنة 

 تعليمات مركز التعليم اإللكتروني ومصادر التعلم   .1

 أسس التعليم اإللكتروني في الجامعة   .2

 سياسة وإجراءات التعليم اإللكتروني في الجامعة  .3

 أدلة التعليم اإللكتروني للهيئة التدريسية  .4
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 كتروني للطلبةأدلة التعليم اإلل .5

   :المحور التكنولوجي 2.2.4

بتطوير   • الجامعة  والنشاطات  قامت  اإللكتروني  للتعليم  الداعمة  التكنولوجية  التحتية  البنية 

 Privateاألكاديمية المساندة وذلك بتطوير معمارية جديدة لخوادم التعليم اإللكتروني وإنشاء )

Could  وبخاصة الجامعة  في  اإللكتروني  التعليم  لمنظومة  االستيعابية  الطاقة  ولرفع   )

مستخدم متزامن. كما قامت الجامعة بتوفير رخص االستخدام   400االمتحانات اإللكترونية إلى 

توفير   تم  كما  التعلمية.  التعليمية  للعملية  المساندة  محمول   500للبرمجيات  حاسوب  جهاز 

(laptop ألعضاء الهيئة التدريسية و )جهاز لوحي للمساعدة في العملية التدريسية.  400 

ضاء الهيئة التدريسية والطلبة لقدرة الجامعة على إدارة نتائج االستبانات المحوسبة لقياس رضا أع 2.3

 التعليم والتعلم اإللكتروني )عن بعد(.

التعليم    تقوم مركز  عبر  دوري  بشكل  التطوير    اإللكترونيالجامعة  الجودة  األكاديميومركز   وضبط 

قدرة الجامعة على  والطلبة عن  رضا أعضاء الهيئة التدريسية  الدراسات الكمية والنوعية    العديد من بإجراء  

اإللكتروني   والتعلم  التعليم  بعد إدارة  وعن  المدمج  التعرف  بنوعيه  الى  اضافة  للمحتوى    إلى،  تقييمهم 

قبل    االلكتروني من  وتحديد المقدم  لهذه   الجامعة  الراجعة  للتغذية  كان  وقد  الممكنة،  التطوير  مجاالت 

 دور كبير في تطوير قدرة الجامعة في رفع كفاءة وفعالية التعليم االلكتروني.   الدراسات 

 نتائج قياس درجة رضا أعضاء هيئة التدريس لقدرة الجامعة على إدارة التعليم والتعلم اإللكتروني 2.3.1

أعدت   تقييميةمن خالل أدوات    تقييميةدراسات    بإجراءلتحسين المستمر  سعيها ل  إطارتقوم الجامعة في   

لهذه األغراض وبصورة دورية، ومنها استبانة تقييم درجة رضا أعضاء هيئة التدريس لقدرة الجامعة على  

وللتعرف على درجة رضا أعضاء هيئة التدريس لقدرة الجامعة على إدارة   إدارة التعليم والتعلم اإللكتروني.

التعليم والتعلم اإللكتروني فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة 

 .الفقرات على 

أقرب في الجامعة    أن درجة رضى أعضاء الهيئة التدريسية التعليم اإللكتروني وقد بينت نتائج الدراسة  

أن المتوسط الحسابي الكلي لدرجة رضا أعضاء هيئة التدريس لقدرة   (4)  يبين الجدولحيث  إلى المرتفعة  

( وبدرجة  0.81( وبانحراف معياري بلغ ) 3.35الجامعة على إدارة التعليم والتعلم اإللكتروني عن بعد بلغ )

( فقرة بدرجة 12(، حيث جاءت )4.09  –  1.93متوسطة، وتراوحت المتوسطات الحسابية للفقرات ما بين )
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ن  ومن الجدير بالذكر أ   ة.  توسطة، وفقرتان بدرجة رضا منخفض( فقرة بدرجة رضا م 14عة، و) رضا مرتف

في العام  هذا مبرر حيث أنه  عليم اإللكتروني و تالفقرات المنخفضة جاءت حول البعد التشريعي والتنظيمي لل

التعليم  حكومة  ب   لقما يتعفي غير ناضجة  كانت الجائحة في أوجها ومازالت خبرة المؤسسات األكاديمية   2020

   اإللكتروني.

نتائج االستبانة المحوسبة لقياس مدى رضا أعضاء هيئة التدريس لقدرة الجامعة على إدارة التعليم والتعلم اإللكتروني عن   :4جدول  

 بعد 

رقم 

 الفقرة 

المتوسط   الفقرة 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

 درجة الرضا  الترتيب 

اإللكتروني    .1 التعليم  نظام  يوفرها  التي  المعلومات  أن  أرى 

 (. up-to-dateومنقحة )حديثة 

 مرتفعة  1 0.77 4.09

قبل    .2 من  االستخدام  سهل  اإللكتروني  التعليم  نظام  أن  أرى 

   .أعضاء هيئة التدريس

 مرتفعة  2 0.74 3.93

هيئة    .3 ألعضاء  متوفر  اإللكتروني  التعليم  نظام  أن  أرى 

 .التدريس بسهولة ويسر

 مرتفعة  3 0.78 3.87

في    .4 الكلية  النظام  بالتعليم  يساعد  مقارنة  النفقات  توفير 

 التقليدي. 

 مرتفعة  4 0.81 3.74

أرى أن معدل استخدام أعضاء هيئة التدريس لنظام التعليم    .5

 اإللكتروني مرتفع. 

 مرتفعة  5 0.69 3.71

  اإللكتروني لها أرى أن المعلومات التي يوفرها نظام التعليم   .6

 عالقة بطبيعة المواد الدراسية. 

 مرتفعة  6 0.72 3.67

المعلومات    .7 على  الحصول  اإللكتروني  التعليم  نظام  يوفر 

 بسرعة عالية. 

 مرتفعة  7 0.76 3.58

مناسبة    .8 استخدام  بيئة  اإللكتروني  التعليم  نظام  يوفر 

 ألعضاء هيئة التدريس. 

 مرتفعة  8 0.88 3.58

اإللكتروني الكلية في تسريع تعامالتها  يساعد نظام التعليم    .9

 وإجراءاتها الداخلية. 

 مرتفعة  9 0.84 3.52

الدعم    .10 فريق  اقتراحات يتقبل  التدريس    الفني  هيئة  عضو 

 بصدر رحب. 

 مرتفعة  10 0.72 3.49

الكافي لعضو هيئة التدريس    الفني الدعميوفر فريق الدعم    .11

 المستخدم للنظام. 

 

 مرتفعة  11 0.76 3.46
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ومبسطا    .12 واضحا  عرضا  اإللكتروني  التعليم  نظام  يوفر 

 للمعلومات. 

 مرتفعة  12 0.72 3.45

التعليم    .13 نظام  على  االعتماد  التدريس  هيئة  ألعضاء  يمكن 

 اإللكتروني كوسيلة تعليمية. 

 متوسطة  13 0.81 3.39

نظام التعليم اإللكتروني الكلية تستجيب للتغيير بشكل  يجعل    .14

 أسرع. 

 متوسطة  14 0.78 3.39

 متوسطة  15 0.68 3.36 يسهل نظام التعليم اإللكتروني عملية األداء التدريسي.   .15

التدريس على    .16 هيئة  اإللكتروني عضو  التعليم  نظام  يساعد 

 حل بعض الصعوبات التدريسية. 

 متوسطة  16 0.77 3.33

ال  .17 الفني  التعليم اإللكتروني  ميوفر فريق الدعم  ختص بنظام 

 االستشارة لعضو هيئة التدريس طوال الوقت. 

 متوسطة  17 0.78 3.33

أدوات    .18 خالل  من  التعلمية  التعليمية  العملية  تنفيذ  يتسم 

 التعليم اإللكتروني بالشفافية والوضوح. 

 متوسطة  18 0.68 3.36

التعليم    .19 نظام  أعضاء  يتيح  مع  تفاعلية  ميزات  اإللكتروني 

 هيئة التدريس. 

 متوسطة  19 0.77 3.31

في    .20 التدريس  هيئة  ألعضاء  الكافي  التدريب  الجامعة  توفر 

في   المتاحة  اإللكتروني  التعليم  منصات  استخدام  مجال 

 الجامعة 

 متوسطة  20 0.75 3.31

الدعم    .21 من  مناسب  مستوى  اإللكتروني  التعليم  نظام  يوفر 

 الفني ألعضاء هيئة التدريس. 

 متوسطة  21 0.73 3.27

مواد    .22 تقديم  في  الكلية  اإللكتروني  التعليم  نظام  يساعد 

 وخدمات مختلفة بشكل أفضل. 

 متوسطة  22 0.82 3.22

 متوسطة  23 0.81 3.21 يساعد نظام التعليم االلكتروني الكلية في تحقيق أهدافها.   .23

التي    .24 المعلومات  أن  اإللكتروني  أرى  التعليم  نظام  يوفرها 

 تفي باحتياجات عضو هيئة التدريس العملية. 

 متوسطة  24 0.77 3.17

يساعد نظام التعليم اإللكتروني الكلية على تحسين التنافس    .25

 . استراتيجيةوتحقيق أفضلية 

 متوسطة  25 0.72 3.17

التعليم    .26 نظام  استخدام  من  المتوقعة  الفائدة  معدل  أن  أرى 

 اإللكتروني كبيرة. 

 متوسطة  26 0.71 3.07

أية    .27 في  للبث  واضحة  إدارية  وترتيبات  إجراءات  يوجد 

 مشاكل أو أمور طارئة تتعلق بالتعليم اإللكتروني. 

 منخفضة  27 0.80 1.92

التعليم    .28 عملية  جوانب  تغطي  كافية  تشريعات  يوجد 

 اإللكتروني. 

 منخفضة  28 0.88 1.93
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 الطلبة لقدرة الجامعة على إدارة التعليم والتعلم اإللكتروني نتائج قياس درجة رضا  2.3.2

ومن هذا المنطلق فإن الجامعة تجري   إن الجامعة تؤمن بأن الطالب هو محور العملية التعليمية التعلمية  

أظهرت نتائج وقد  دورية لقياس رضا الطلبة عن ملف التعليم اإللكتروني وقدرة الجامعة على إدارته  راسة  د 

كما هو مبين    درجة  متوسطة أقرب إلى المرتفعة لدى الطلبة عن التعليم اإللكتروني في الجامعة   الدراسة  

( الجدول  بلغ    (  5في  الطلبة  حيق  رضا  لدرجة  الكلي  الحسابي  التعليم  المتوسط  إدارة  على  الجامعة  لقدرة 

( بلغ  بعد  عن  اإللكتروني  )3.01والتعلم  بلغ  معياري  وبانحراف  وتراوحت  0.74(،  متوسطة،  وبدرجة   )

(  12(، حيث جاءت فقرتان بدرجة رضا مرتفعة، و) 3.43  –  2.41المتوسطات الحسابية للفقرات ما بين )

 .فقرة بدرجة رضا متوسطة، وفقرتان بدرجة رضا منخفضة

 

 نتائج االستبانة المحوسبة لقياس مدى رضا الطلبة لقدرة الجامعة على إدارة التعليم والتعلم اإللكتروني عن بعد  :5  جدول

رقم 

 الفقرة 
 الفقرة 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري
 درجة الرضا  الترتيب 

بمواعيد    .1 التدريس  هيئة  أعضاء  المتزامنة  يلتزم  المحاضرات 

 ومتابعة الطلبة 

 مرتفعة  1 0.69 3.60

ال  .2 والمنصات  البرمجيات  الجامعة  لحضور  ال تقدم  زمة 

 المحاضرات وتنفيذ النشاطات األكاديمية بشكل كافي 

 مرتفعة  2 0.85 3.43

استخدام    التعليماستخدام    .3 على  قدرة  أكثر  جعلني  اإللكتروني 

 واالنترنت  والتكنولوجيا الحاسوب 

 متوسطة  3 0.65 3.33

التعلم    التعليماستخدام    .4 على  قدرة  أكثر  جعلني  اإللكتروني 

 الذاتي 

 متوسطة  4 0.87 3.22

كفاءة    .5 وذات  فعالة  اإللكترونية  االمتحانات  منصة  أن  أرى 

 عالية

 متوسطة  5 0.77 3.11

أرى أن المعلومات الواردة في موقع الجامعة كافية لتوضيح    .6

 اإللكتروني  التعليمكيفية استخدام 

 متوسطة  6 0.81 3.11

اإللكتروني    التعليمالمرفوعة في موقع    العلميةأرى أن المواد    .7

 مفيدة 

 متوسطة  7 0.84 3.10

استخدام    صعوبات فيفورية لشرح أي    الجامعة مساعدةتوفر   .8

 اإللكتروني  التعليمنظام 

 متوسطة  8 0.80 3.07
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رقم 

 الفقرة 
 الفقرة 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري
 درجة الرضا  الترتيب 

التواصل    التعليماستخدام    .9 على  قدرة  أكثر  جعلني  اإللكتروني 

 مع زمالئي 

 متوسطة  9 0.71 2.97

الجامعة    .10 استخدام    فيديوهاتتقدم  لكيفية  توضيحية  ونشرات 

 منصات التعليم اإللكتروني في الجامعة

 متوسطة  10 0.75 2.93

التواصل    التعليماستخدام    .11 على  قدرة  أكثر  جعلني  اإللكتروني 

 التدريس مع أعضاء هيئة 

 متوسطة  11 0.76 2.88

  التعليمعلمية بالمكتبة تفيد في التوسع في فهم    تتوفر مراجع  .12

 اإللكتروني 

 متوسطة  12 0.74 2.84

استخدام    .13 مجال  في  للطلبة  الكافي  التدريب  الجامعة  تقدم 

 منصات التعليم اإللكتروني 

 متوسطة  13 0.74 2.83

 متوسطة  14 0.70 2.80 أرى أن المحتوى اإللكتروني للمواد التعليمية عالي الجودة   .14

كثير من المواد  الفهم    علىاإللكتروني سهل    التعليماعتقد أن    .15

 الدراسية 

 منخفضة  15 0.71 2.56

 منخفضة  16 0.72 2.41 المباشر  التعليماإللكتروني أكثر متعة من  التعليمأشعر أن   .16

  3.01 0.74   

 

            

 وخطة اإليفاد. إليها،عدد الموفدين وتخصصاتهم والجامعات الموفدين  2.4

، أو التدريب الطبي والرفد المستمر الدكتوراةإيماناً بأهمية ابتعاث الطلبة لغايات الحصول على درجة  

هذا   تم  فقد  العالمية،  الجامعات  أرقى  في  وتأهيلهم  تعليمهم  تلقوا  وأساتذة  بمدرسين  التدريسية  العام للهيئة 

وضع خطة ايفاد تم اعدادها بعد دراسة شملت اعداد اعضاء الهيئة التدريسية في االقسام المختلفة والتواريخ  

خدمات  النتهاء  السبعين    المتوقعة  سن  من  اقترب  خاصة   من  الطلبة  اعداد  في  المتوقعة  والزيادة 

المطلوبة العمل  التخصصات  استحدا  لسوق  الى  الجامعة  تسعى  التي  تلك  عليه  أو  وبناء  تطويرها،  أو  ثها 

. وقد تم فعال البدء  2023و  2022،  2021لالبتعاث خالل األعوام الثالث    الضروريةشملت الخطة االعداد  

( من خالل اختيار عدد من المبتعثين لعدد من الكليات بعد اإلعالن العام عن  2021بتنفيذ الخطة هذا العام )

( طالب 24)ختيار والمقابالت الشخصية بشفافية، وقد تم ترشيح  توفر فرص االبتعاث واجراء امتحانات اال

 : ( 5وكما يبين في الشكل ) على النحو اآلتي وذلك  2021هذا العام  لالبتعاث 
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 : عدد المرشحين لإليفاد 5شكل 

 2021للعام  : عدد المبتعثين حسب الكليات6شكل 

لدراسة   4ترشيح  تم   • طالب 

علوم    هالدكتورا في 

 المختبرات 

ترشيح   • طالب    5تم 

الماجستير  لدراسة 

العلوم   في  والدكتوراة 

 الصيدالنية. 

 طالب لدراسة الدكتوراة في العلوم الصيدالنية  5تم ترشيح  •

ترشيح   • ح  10تم  لسد  المختلفة  الطبية  التخصصات  في  لالبتعاث  التخصصات  طالب  اجة 

 . السريرية كلية الطب 

مع نهاية    بدأت ، كما  2021لغاية نهاية العام    موفدين  9التحق بالدراسة فعالً من المرشحين لإليفاد الجدد  

بهدف  اجراءات    2021العام   االبتعاث  عن  في    10ترشيح  االعالن  والدكتوراة  الماجستير  لدراسة  طالب 

طالب للحصول على شهادة الدكتوراة في التمريض وطالبين    4واالساسية في كلية الطب  العلوم  تخصصات  

واالدارة   السياسة،  العلوم  المقارن،  )األدب  الماجستير في تخصصات علوم االنسانية  للحصول على شهادة 

 . (6كما هو موضح في شكل ) العامة(

 

الموفدين   الطلبة  عدد  بأن  علما 

مع بداية   ة ممن هم على مقاعد الدراس

)  2021العام   بلغ  موفداً 54قد  عاد   ( 

الجامعة   الى  بعمله منهم  والتحق 

ا تعينهم  جراوتمت  مجمءات  وعه  ما 

 .  2021( موفدين خالل العام 10)
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 2021للعام  أعداد المبتعثين حسب الكلية / على مقاعد الدراسة :6جدول  

عدد المبتعثين   التخصص  الكلية  

 ً  حاليا

 المرشحين لالبتعاث عدد 

2021 

خطة االبتعاث للعام   

2022/2023 

 2 0 2 هندسة ميكانيك  الهندسة  1

 0 0 1 هندسة نظم صناعية  2

 0 0 1 هندسة مدنية  3

 0 0 3 هندسة عمارة  4

 1 0 1 هندسة كهربائية  5

 0 0 1 هندسة كيماوية  6

 0 0 1 الفيزياء  العلوم  7

 0 4 4 والمخبريةالعلوم الطبية  9

 0 0 2 االقتصاد  األعمال  10

 0 0 1 نظم معلومات إدارية 11

 0 0 1 إدارة االعمال  12

 0 0 4 العلوم المالية والمصرفية  13

 0 0 0 المحاسبة  14

 3 0 0 االدارة العامة  

 0 0 1 اللغة الفرنسية  اآلداب  15

 0 0 0 اللغة االنجليزية  16

 1 0 0 ادب مقارن  

 3 0 3 التمريض  التمريض  17

 0 0 1 تغذية  الزراعة  18

 0 0 1 قانون خاص  الحقوق 19

 1 0  0 قانون عام 

 10 0 4 األساسي  الطب  

 0 10 8 السريري 

 تكنولوجيا  29

 المعلومات  

 0 0 1 نظم معلومات حاسوبية 

 1 0 0 أمن المعلومات 

 1 0 0 الذكاء االصطناعي 

 0 10 3 الصيدلة  الصيدلة  30

 23                    24 44 المجموع   
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توزع الموفدين حسب الدولة والجامعة  ( يبين7الجدول ) مرموقة فإنولحرص الجامعة على اإليفاد لجامعات 

 وتصنيف الجامعة  

 : توزيع الجامعات للموفدين حسب الدولة وتصنيف الجامعة 7جدول  

 

 عدد المبتعثين  QSتصنيف الجامعة   الجامعةاسم  الدولة  

 University of Tech. Sydney 10 1 أستراليا  1

 Queensland University 401 1 أستراليا  2

 Western Australia 145 1 أستراليا  3

 Southern Queensland 401 1 أستراليا  4

 University of Alberta 119 1 كندا  5

 Toronto University 25 2 كندا  6

 New Mexico State University 351 1 الواليات المتحدة  7

 Kentucky University 259 1 الواليات المتحدة  8

 Auburn University 401 1 الواليات المتحدة  9

 Ohio University 451 2 الواليات المتحدة  10

 Nottingham Trent/ Lancaster 401 2 المملكة المتحدة  11

 Aberdeen University 451 2 المملكة المتحدة  12

 Brunel University 451 5 المملكة المتحدة  13

 Cardiff University 131 2 المملكة المتحدة  14

 University of Southampton 137 2 المملكة المتحدة  15

 Swansea University 301 2 المملكة المتحدة  16

 Manchester University 44 2 المملكة المتحدة  17

 The University of Liverpool 181 1 المملكة المتحدة  18

 University of Leeds 164 1 المملكة المتحدة  19

 Cranfield University 80 3 المملكة المتحدة  20

 Bradford University 301 6 المملكة المتحدة  21

 University of Edinburgh 20 2 المتحدة المملكة  22

 University of Strathclyde 300 2 المملكة المتحدة  23

 Indiana University 320 1 المملكة المتحدة  24

 University of Paris 8 299 1 فرنسا  25

 Sapienza University DI Roma 67 1 إيطاليا  26

 Bologna 160 3 إيطاليا  27



 

 

 

 32 

 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

 عدد الطلبة المنوي ترشيحهم لألعوام الثالث القادمة :7شكل 

 عدد المبتعثين  QSتصنيف الجامعة   الجامعةاسم  الدولة  

 Peragia 101 1 إيطاليا  28

 Insubria 401 1 إيطاليا  29

 Regina Elena/Roma 251 1 إيطاليا  30

 University of Roma 251 1 إيطاليا  31

 

ا االيفادات  أن  الدراسويالحظ  لنتائج  وفقا  الجامعة  لجديدة جاءت  بها  قامت  التي  الجامعة من  ات  الحتياجات 

 االحتياجات الواقعية ألعضاء هيئة التدريس. أعضاء هيئة التدريس، وتتوافق مع 

خطة االيفاد للسنوات القادمة؛ خطة تنفيذية مبنية على حاجات الكليات من أعضاء هيئة التدريس توضح آلية مسح  2.4.1

 االحتياجات واالعداد المتوقعة للموفدين في السنوات القادمة.

واستحداث   للجامعة  ت للدارساتتوفر في الجامعة خطة لإليفاد للسنوات القادمة تتم مراجعتها سنويا وفقا  

التخصصات الجديدة حيث تتركز على كليات الطب والهندسة والصيدلة باإلضافة إلى بعض الكليات األخرى 

أل  في  مقارنة  التدريسية  الهيئة  أعضاء  أعداد  في  المتوقع  النقص  لتغطية  والبرامج  وذلك  الطلبة  عداد 

 ( الجدول  يبين  ) (  8األكاديمية.  )(  7والشكل  لألعوام  االيفاد  خطة  الكلية  2023  –  2021خالصة  حسب   )

 والتخصص 
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 2023-2021 االيفاد لألعوامخالصة خطة  8جدول  

 

 

 ترقيم 
 

 الكليات /التخصصات 

عدد المبتعثين  

حاليا والذين  

صدرت لهم  

 قرارات االيفاد 

 االبتعاث جهة 

عدد الطلبة  

المنوي  

ترشيحهم  

الثالث   لألعوام

 القادمة 

التخصصات المنوي االيفاد  

 فيها 

1 

المدنية،   )الهندسة الهندسة  كلية  

الميكانيك،  الكهرباء،  العمارة،  هندسة 

 الكيماوي/المياه والبيئة( 

11 
المملكة   أمريكيا/ 

 المتحدة/ كندا/ المانيا 
12 

)هندسة كلية     الهندسة 

العمارة/  1الكهرباء هندسة   /

إدارة   ميكانيك/  هندسة 

 المشاريع( 

2 
الطب   السريرية/    )التخصصاتكلية 

 التخصصات االساسية( 
12 

المملكة   أمريكيا/ 

المتحدة/ايطاليا/اسبانيا 

المانيا/  / االردن/كندا/ 

 تايوان 

23 

الطب     )التخصصات كلية 

التخصصات   السريرية/ 

 االساسية( 

3 
الصيدلة   الصناعية/    )الصيدلةكلية 

 الصيدلة االدارية/ الكيمياء الدوائية( 
3 

المملكة   أمريكيا/ 

 المتحدة/ كندا/ المانيا 
7 

العقاقير/الكيمياء   علم 

االدارية/علم   الدوائية/الصيدلة 

 االدوية/االحياء الدقيقة 

4 

)تمريضكلية   البالغين/    التمريض 

تمريض   النفسية/  الصحة  تمريض 

كبار   تمريض  االم/  الطفل/تمريض 

 السن 

4 
المتحدة،  المملكة  

 استراليا 
4 

إدارة    / بالغين  تمريض 

االم   صحة  تمريض  التمريض/ 

 والطفل 

  0 كندا   1 النباتي(   )االنتاجكلية الزراعة  5

6 
العلوم   االحياء/    /)الرياضياتكلية 

 الكيمياء/ فيزياء( المختبرات/ 
7 

المملكة   أمريكيا/ 

 المتحدة/ استراليا/كندا 
3 

العلوم     )المختبرات كلية 

 الطبية( 

7 
والمهن   للتمريض  منى  االميرة  كلية 

 الطبية المساندة 
0 0 2 

  صحة تمريض بالغين، تمريض 

 نفسية، وتمريض طفل 

8 
االنجليزية/ترجمة(   )اللغة  اآلدابكلية  

 الفرنسي(  )واالدب
 ال يوجد  0 المملكة المتحدة/فرنسا  2

9 

 كلية االعمال 

العلوم    /إلدارية ا النظم    / )المحاسبة 

 المالية/ إدارة االعمال/ االقتصاد( 

12 
المتحدة   الواليات 

 المملكة المتحدة /
 ( 3العامة  )االدارةكلية االعمال  3
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 ترقيم 
 

 الكليات /التخصصات 

عدد المبتعثين  

حاليا والذين  

صدرت لهم  

 قرارات االيفاد 

 االبتعاث جهة 

عدد الطلبة  

المنوي  

ترشيحهم  

الثالث   لألعوام

 القادمة 

التخصصات المنوي االيفاد  

 فيها 

10 
الحقوق   قانون    )قانونكلية  خاص/ 

 عام( 
 (خاص/ قانون عام قانون) 1 المملكة المتحدة   1

  0 الواليات المتحدة  1 كلية تكنولوجيا المعلومات  11

عدد المبتعثين حاليا والذين صدرت لهم قرارات  

 االيفاد 
54 

لألعوام    ترشيحهم  المنوي  الطلبة  عدد 

 الثالث القادمة 
55 

 

الحديثة في التعليم، وعدد المشاركين في  دورات تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس على الطرق  2.5

 كل منها. 

تسعى الجامعة لتطوير األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس العاملين فيها، وذلك من خالل خطتها 

التنفيذية لتطوير األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس ) 2025-2021االستراتيجية ) ( 2021(، والخطة 

ا تنفيذها مركز  التطوير والدراسات شعبة  ويشرف على  دائرة  الجودة من خالل  لتطوير األكاديمي وضمان 

والتدر األداء  يب.  التطوير  تطوير  يعقدها  ويتم  التي  الدورات  خالل  من  التدريس  هيئة  ألعضاء  األكاديمي 

للترقية إلى رتبة أستاذ مساعد وأستاذ    ضمنالمركز   العمداء متطلباً  أقّرتا من قبل مجلس  حزمتين رئيستين 

ومنها   التدريس،  في  الحديثة  بالطرق  يتعلق  ما  بكل  األكاديميين  تزويد  على  الدورات  وتشتمل  مشارك، 

ت، والتعلم عن بعد، التدريس المبني على مخرجات التعلم، والتعلم النشط، والتدريس القائم على حل المشكال

المعكوس،   والتعلم  المدمج،  العالميةوتحسين  والتعليم  والتصنيفات  البحثي  النتاج  عدد نوعية  بلغ  وقد   ...

العامين   في  المركز  عقدها  التي  دورة72)     2021/ 2020و    2020/ 2019الدورات  في   (  مبين  هو  كما 

  .(2الجدول في ملحق )

 ثالثاً: البحث العلمي  3

على تطوير ورفع سوية البحث العلمي في الجامعة، فقد كان    2025-2021ركزت استراتيجية الجامعة  

الدولية والعربية لجامعة مؤتة خالل   التي أثرت سلباً على التصنيفات  هذا المحور من أهم مظاهر القصور 

مدة دوليا من خالل تعديل األعوام الماضية، فتم العمل على تشجيع البحث العلمي المنشور في المجالت المعت
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الشرف واالستاذ  تعليمات استاذ  العلمي، وتعديل  النشر  تعليمات حوافز  التدريسية، وإصدار  الهيئة  تعليمات 

  البحثية المقدمة المتميز. كما تم وضع أسس جديدة لدعم البحث العلمي من خالل إعطاء األولوية للمشاريع  

لنشر، باإلضافة الى تنظيم العديد من اللقاءات مع الزمالء اعضاء  من فرق بحثية وربط الدعم المقدم للبحث با

التعليمات   اجراؤها على  تم  التي  التعديالت  لتشجيعهم وتحفيزهم وشرح  الكليات  التدريسية في جميع  الهيئة 

 ذات العالقة.

مت (، حيث ت 2021وقد أدت هذه المجموعة من اإلجراءات الى نتائج ايجابية ملحوظة هذا العام )وقد  

خالل    مشروعا بحثيا  76زيادة الدعم المقدم من الجامعة للمشاريع البحثية ليصبح عدد المشاريع المدعومة  

دينار    إجمالي وبمبلغ    2021العام   مليون  اكثر من  إلى  النتائج خالل  (،  8)الشكل  يصل  هذه  تعميق  ونتوقع 

القيام    2022العام   وتعزيز  العلمية  االبحاث  نشر  من  كل  االيجابية  النتائج  شملت  وقد  التالية،  واالعوام 

بحثية   المجتمع    باإلضافةبمشاريع  في  والشباب  الجامعة  طلبة  لدى  واالبتكار  الريادة  مفاهيم  تعزيز  الى 

 المحلي. 

 

 )2021الى  2016لألعوام )من  البحث العلمي في الجامعة :8شكل 
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 ISI و  SCOPUSالعدد الكلي السنوي لألبحاث المنشورة في محرك بحث   3.1

بحثاً   278  من  SCOPUSحققت الجامعة زيادة ملحوظة في عدد االبحاث المنشورة في قاعدة بيانات  

% من مجمل االبحاث  22وبزيادة سنوية تتجاوز نسبة    2021بحثاً خالل العام    338الى    2020خالل العام  

 . التالي (9الجدول )كما يظهر في .2020المنشورة عام  

 

 SCOPUS: االبحاث المنشورة في 9جدول  

 

 السنة عدد األبحاث المنشورة 

230 2019 

278 2020 

338 2021 

  

 ألعضاء الهيئة التدريسية   Citation Indexمعدل معيار نسبة االستشهاد  3.2

للمعلومات المتوفرة عل موقع    SCOPUSيستند على قواعد البحث العلمي    والذي   SciValاستناداً 

and SIS    فقد حققت الجامعة زيادة ملحوظة في عدد االبحاث المنشورة في هذه القواعد اضافة الى زيادة

نسبة االستشهادات لكل بحث منشور   بلغت  فقد  بلغ معدل عدد    ، كما5.1ملحوظة على عدد االستشهادات، 

  لكل عضو هيئة تدريس. 11نسبة  2021 –  2016لكل عضو تدريس لألعوام  االستشهادات 

 SCOPUS ستشهادات ألعضاء الهيئة التدريسية حسبعدد اال تطور: 10الجدول 

  Overall 

2016-2021 

2020 2021 2022 

International Collaboration (%) 48 50.7 49.9 64 

Academic-Corporate Collaboration (%) 0.8 0.4 0.9 0 

Scholarly Output 1366 278 337 75 

Scholarly Output (growth %) 178    
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 : الجوائز التي حصل عليها أعضاء الهيئة التدريسية9شكل 

Scholarly Output (Open Access %) 40.63    

Citations 6978 1285 493 17 

Field-Weighted Citation Impact 0.98 1.2 1.04 1.34 

Outputs in Top Citation Percentiles (top 10%, field-

weighted) 

9.6 10.8 10.1 14.7 

Publications in Top Journal Percentiles (top 10% by 

Cite Score Percentile) 

9.9 14.4 7.3 17.1 

Citations per Publication 5.1 4.6 1.5 0.2 

Views 25571 5375 4794 384 

Outputs in Top Views Percentiles (top 10%) 13.3 14.7 15.4 14.7 

Views per Publication 18.7 19.3 14.2 5.1 

Field-Weighted View Impact 1.04 1.01 1.25 1.25 

Citing-Patents Count (patent office: All Patent Offices) 24 - - - 

Patent-Cited Scholarly Output (patent office: All 

Patent Offices) 

2 0 0 0 

Patent-Citations Count (patent office: All Patent 

Offices) 

24 0 0 0 

Patent-Citations per Scholarly Output (patent office: 

All Patent Offices) 

17.6 0 0 0 

Field-Weighted Mass Media (Print) 0.2 0 0.7 0 

Authors 706 260 306 115 

Authors (growth %) 173.7    

h5-index 22    

 محليا أو خارجيا ألعضاء الهيئة التدريسية الجوائز العلمية وبراءات االختراع المسجلة  3.3

 

التي       العلمية  الجوائز  عدد  بلغ 

في   التدريس  هيئة  أعضاء  عليها  حصل 

 ( العام  لهذا  جائزة،  16الجامعة  منها  9) (   )

( عالمية، ويبين 7محلية، وواحدة اقليمية، و) 

( حصل  12الجدول  التي  العلمية  الجوائز   )

جامعة  في  التدريس  هيئة  أعضاء  عليها 

 مؤتة. 
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 الجوائز العلمية ألعضاء هيئة التدريس  :11  جدول

 الجائزة / براءة االختراع  ت
محلية/ اقليمية/ 

 عالمية 
 اسم الحاصل عليه 

وصف للجائزة أو براءة  

 االختراع 

دور هذه الجهود البحثية  ا.د امين عقل  محلية  المتميزة الجهود البحثية  1

المتميزة في تقدم الجامعة في  

 التصنيفات العالمية 

دور هذه الجهود البحثية  ا.د وقار القبيسي  محلية  الجهود البحثية المتميزة  2

المتميزة في تقدم الجامعة في  

 التصنيفات العالمية 

دور هذه الجهود البحثية  منير ابو هالله د.  محلية  الجهود البحثية المتميزة  3

المتميزة في تقدم الجامعة في  

 التصنيفات العالمية 

جائزة أمير المنطقة الشرقية/المملكة العربية  4

 السعودية 

جائزة أفضل باحث أورام في   د. منير ابو هالله  إقليمية 

 الوطن العربي 

6 Fulbright Junior Faculty 

Development Program 

التدريب على وسائل التدريس  د. محمد القراله  عالمية 

والبحث المتقدمة وذلك لمدة  

عشرة أسابيع في جامعات  

 أمريكية مرموقة 

7 Fulbright Junior Faculty 

Development Program 

التدريب على وسائل التدريس  د. اسراء الطراونة  عالمية 

والبحث المتقدمة وذلك لمدة  

أسابيع في جامعات  عشرة 

 أمريكية مرموقة 

9 Shiraka prize  جائزة للمشاركة في دورة   د. اسراء الطراونة  عالمية

Water management  

-هولندا والقاهرة –في الهاي 

 مصر 

10 Roland Schulich travel award 

2020 

 منحة لحضور مؤتمر  د. اسراء الطراونة  عالمية 

محلية/ على   في جامعة مؤتة  تأثيراجائزة االبحاث االكثر  11

مستوى جامعة  

 مؤتة 

اعلى اعضاء هيئة التدريس   د. سعد الرواشدة 

 بحثي تأثيرمعامل 

محلية/ على   جائزة الباحث المتميز في جامعة مؤتة  12

مستوى جامعة  

 مؤتة 

 تأثيرابحاث ذات  أكثرصاحب  د. سعد الرواشدة 

سنوات في جامعة   3خالل اخر 

 مؤتة 

محلية/ على   جائز الباحث االكثر تأثيراً  13

مستوى جامعة  

 مؤتة 

اعلى اعضاء هيئة التدريس   ا.د امين عقل 

 بحثي تأثيرمعامل 

محلية/ على   جائز الباحث االكثر تأثيراً  14

مستوى جامعة  

 مؤتة 

 جائز الباحث االكثر تأثيراً  د. سائد الضالعين

محلية/ على   جائز الباحث االكثر تأثيراً  15

مستوى جامعة  

 مؤتة 

 جائز الباحث االكثر تأثيراً  د. ياسر جابر 

محلية/ على   جائز الباحث االكثر تأثيراً  16

مستوى جامعة  

 مؤتة 

 جائز الباحث االكثر تأثيراً  د. شريف السيد 

 شهادة تقدير ودرع االتحاد  أ.د. عامر ابو جبلة  اقليمي  درع شوامخ المؤرخين العرب  17
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 المنشورة مقارنة بالمنجز عدد الرسائل :10شكل 

نسبة الرسائل الجامعية المنجزة لكل عضو هيئة تدريس من حملة الدكتوراه، ونسبة المنشور منها   3.4

 . فعلياً في مجالت محكمة

تسعى   الجامعة  إن 

جودة  لتحسين  مستمر  وبشكل 

العليا  الدراسات  مخرجات 

الرسائل  اوبخ  وتقوم  صة 

بتشجيع الطلبة وأعضاء الهيئة  

أوراق  نشر  على  التدريسية 

الرسائل   من  الجامعة بحثية 

نشر أو قبل للنشر منها  ة ورسال(  677)   2020/2021الرسائل العلمية المنجزة للعام الجامعي    بلغ عدد   حيث 

  (10والشكل )   (3الملحق ). ويبين  كما مبين قي الشكل  %( من اجمالي الرسائل15.81) ( بحثا بنسبة  107)

 المنجزة.ما نشر من الرسائل العلمية 

المشاريع البحثية المدعومة محلياً أو المشتركة مع جامعات أو مراكز بحث عالمية والدعم المالي   3.5

 .عليه الجامعة فعلياً من هذه المشاريعالتي حصلت 

المدعومة من  البحثية  المشاريع  التدريس وطلبة جامعة مؤتة بمجموعة من  فاز عدد من أعضاء هيئة 

عام   خالل  أخرى  دولية  جهات  ومن  العلمي،  البحث  دعم  صندوق  ومن  إلى  2021الجامعة،  باإلضافة   ،

 ً محليا المدعومة  ً   المشاريع  يلي    ودوليا وفيما  تاريخه،  لغاية  التنفيذ  قيد  زالت  وما  السابقة،  السنوات  في 

 .2021استعراض للمشاريع البحثية المدعومة للعام  

 المشاريع المدعومة من الجامعة:  3.5.1

 المشاريع  لهذه  المقدم  الدعم  قيمة  وبلغت   مشروعاً،(  76)   الجامعة  من  المدعومة  المشاريع  عدد   بلغ

 للخطة  استجابة  الدعم  هذا  ويأتي.  طالبا(  43)  ولـ  تدريس،  هيئة  عضو(  33)  لـ  مقدمة.  ديناراً (  1062285)

)   ويبين  الجامعة،  في  البحث   لثقافة   وتجذيرا(  2025-2021)  للجامعة   االستراتيجية   المشاريع (  4الملحق 

 . والطلبة التدريسية الهيئة  من لكل 2021 للعام الجامعة من المدعومة البحثية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:  –المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي  المشاريع 3.5.2
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 اجمالي   وبلغ  العلمي،  البحث   دعم  صندوق  من  مدعومة   مشاريع  بثالثة  2021  العام  في  الجامعة  فازت 

  دعم   صندوق  من  المدعومة  المشاريع(  12)  الجدول  ويبين  ديناراً،(  202030)  المشاريع  لهذه  المقدم  الدعم

 العلمي البحث 

 : المشاريع المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي12جدول  

 تاريخ الدعم عنوان البحث الكلية اسم الباحث  التسلسل

د. امنه  1

 المبيضين

تصميم نظام جديد للتحكم واسع النطاق باستخدام نظام  الهندسة

"األجهزة في الحلقة" من أجل تحسين كفاءة نظام الطاقة  

 األردني 

12/08/2021 

د. حامد  2

 الزعبي 

انتاج البروتينات المؤتلفة )المصنعة( من اجل استخدامها في  الطب

بالمتالزمة المرتبط   2-التشخيص والمطعوم لفيروس كورونا 

 التنفسية الشديدة الحادة" 

19/12/2021 

المهندس   3

سامي 

 الحمايسة

دراسة تأثير العوامل المؤثرة في فاقد العلف في مزارع   الزراعة 

 الدواجن صغيرة الحجم في االردن 

19/12/2021 

 

 المشاريع المدعومة دوليا  3.5.3

 ديناراً،(  52292)   دوليا  المقدم  الدعم  اجمالي  وبلغ  دوليا،  مدعومة  مشاريع  بثالثة  الجامعة  فازت    

 : دوليا  المدعومة األبحاث ( 13) الجدول ويبين

 

 دوليا  المدعومةاالبحاث  :13جدول

 قيمة الدعم تاريخ الدعم اسم المشروع الجهة الداعمة اسم الباحث  التسلسل

الدكتور صقر  1

 الجعافرة

االكاديمية الملكية  

للهندسية/ المملكة 

 المتحدة

Anovel Design for Smart Olive 

Harvester 

2021     2606     

الدكتور خالد   2

 العواسا

االكاديمية الملكية  

 البريطانية 

Decarbonising jordanian energy 

systems Utilizing Smart Solutions 

vased on energy 

2021     37240     

أ.د. طايل  2

 الحسن 

كاغيالري جامعة 

 اإليطالية

Miglioramento dellaproduzione 

agricola del sorgo in suoli 

marginalie climi aridi - ortumannu 

2021     12446     
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 نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في المؤتمرات بالنسبة للعدد الكلي 3.6

الجدول  2020  لعام%(    7)  والبالغة  المؤتمرات   في  التدريس  هيئة  أعضاء  مشاركة  نسبة  (14)  يبين 

  مشاركة( 70)  2021 –  2020 من لألعوام الكلي المشاركات  عدد   وبلغ  ،2021 لعام%( 6)و

 : نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في المؤتمرات14جدول  

 أعضاء هيئة التدريس  نسبة مشاركة 2021-2020العدد الكلي للمشاركات خالل  السنة

 %7 مشاركة  45 2020

 %4 مشاركة  25 2021

 

هيئة     أعضاء  مشاركة  من  الحد  في  الوجاهي  الدوام  وتعليق  السفر  ومنع  كورونا  جائحة  وساهمت 

 التدريس في المؤتمرات واقتصرت المشاركات على المؤتمرات عن بعد.

 المؤتمرات العلمية التي عقدتها الجامعة  3.6.1

 جائحة كورونا على المؤتمرات العلمية إال أن الجامعة عقدت هذه السنة مؤتمرا وطنيا بعنوان:اثرت     

 الوطني الثالث للصناعات الغذائية والدوائية  المؤتمر

والدوائية   الغذائية  للصناعات  الثالث  الوطني  المؤتمر  عقد  كورونا  جائحة  رغم  الجامعة  استطاعت 

الحسن بنت  سمية  األميرة  سمو  باحثين    برعاية  ومن  والدواء  للغذاء  العامة  المؤسسة  من  واسعة  بمشاركة 

والخاص،  العام  القطاع  الجامعات ومؤسسات  والدواء ومن مختلف  الغذاء  وأكاديميين وخبراء في مجاالت 

ورقة علمية ونقاشية، واستمر انعقاد المؤتمر على مدار يومين وتضمن سبعة محاور رئيسة؛    40وقدمت فيه  

 اء، المستلزمات الطبية، جودة الغذاء وسالمته، تطوير قطاع الصناعة، والتجهيزات الطبية.    الغذاء، الدو

هذا باإلضافة إلى أن جامعة مؤتة قد نظمت المؤتمر الموسوم بنهضة التعليم في األردن في مائة عام  

وا العالي  التعليم  وزير  معالي  رعاية  تحت  الدولة  بمئوية  الدولة  مؤسسات  احتفاالت  العلمي ضمن  لبحث 

تقديم   تم  والتعليم، حيث  ونتج عنه    15والتربية  نشأته  منذ  األردن  في  التعليم  مسيرة  مجال  في  بحثية  ورقة 

إعداد معجمين لتوثيق أسماء المدارس والمعلمين األوائل في األردن، وفي ذات السياق تم االنتهاء من اعداد 

 (. 1950-1921متدة ما بين )النسخة األولية للمعجمين إلقليم الجنوب للفترة الم
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 رابعاً: إدارة الموارد البشرية 4

 االنحرافات ما بين المبالغ المقدرة في الموازنة والمبالغ الفعلية في الحساب الختامي. 4.1

البيانات المالية للجامعة بين المبالغ    ( 16( و جدول ) 15كما هو مبين جدول )   تظهر  أن هناك انحرافا 

للعام   المقدرة  اإليرادات  بلغت  حيث  الختامي،  الحساب  في  الفعلية  والمبالغ  الموازنة  في    2021المقدرة 

)   دينار،  ( 52,751,201) الفعلية  اإليرادات  في  ديناراً  ( 51,860,288وبلغت  االنحراف  مقدار  وبلغ   ،

 ، وهو انحراف بسيط عن اإليرادات المقدرة.  ديناراً  (890,913)االيرادات 

،  ديناراً   (60,421,615) ، وبلغت النفقات الفعلية  ديناراً (  67,813,200في حين بلغت النفقات المقدرة )

، حيث استطاعت الجامعة أن توفر في النفقات من  ديناراً  (7,391,585وبلغ االنحراف االيجابي في النفقات )

 المتخذة من قبل إدارتها والهادفة إلى ضبط النفقات.  خالل مجموعة من االجراءات 

 في االيرادات الفعلية وااليرادات المقدرة  االنحراف :6جدول  

 

 : االنحراف في النفقات الفعلية والنفقات المقدرة 7جدول  

 مقدار االنحراف  النفقات الفعلية النفقات المقدرة

67,813,200 60,421,615 7,391,585 

 تغطية اإليرادات المباشرة لكل كلية للنفقات المباشرة لكل كلية مقارنة بالعام الماضي. 4.2

 

 : نسبة تغطية االيرادات المباشرة لكل كلية للنفقات المباشرة مقارنة بالعام الماضي 8جدول  

 الكليـــــة

  الزيادة في 2021عام  2020عام 

  نسبة 

  تغطيةال

 اإليرادات 

 إيراد الكلية 
النفقات  

 المباشرة 

اإليرادات   تغطية  نسبة 

 للنفقات المباشرة 
 إيراد الكلية 

النفقات   

 المباشرة 

تغطية   نسبة 

للنفقات   اإليرادات 

 المباشرة 

 %1.89 %57.12 2,398,537 1,370,063 %55.23 2,267,496 1,252,308 كلية اآلداب 

 %2.63- %37.50 4,576,224 1,715,892 %40.12 4,732,064 1,898,617 كلية العلوم 

 بالدينار  مقدار االنحراف بالدينار  االيرادات الفعلية بالدينار  االيرادات المقدرة

52,751,201 51,860,288 890,913 
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 %4.70- %59.71 4,666,143 2,786,171 %64.41 4,535,359  2,921,377 كلية الهندسة 

 %2.56- %54.46 1,395,274 759,816 %57.01 1,373,686 783,172 كلية الشريعة 

 %72.65- %92.02 1,547,607 1,424,111 %164.67  1,374,523  2,263,463 كلية الحقوق 

العلوم   كلية 

 التربوية 
2,522,687  2,963,397  85.13% 2,333,355 3,168,999 73.63% -11.50% 

 %27.07 %167.07 1,276,390 2,132,434 %140.00  1,343,360  1,880,689 كلية الصيدلة 

 %0.76- %26.03 3,115,040 810,714 %26.79  3,004,677 804,930 كلية الزراعة 

تكنولوجيا   كلية 

 المعلومات 
655,171   970,093  67.54% 719,510 970,093 74.17% 6.63% 

علوم   كلية 

 الرياضة 
1,128,897   1,925,721  58.62% 1,118,136 2,062,785 54.21% -4.42% 

 %7.73 %46.98 1,639,754 770,381 %39.25  1,674,405 657,174 كلية التمريض 

 %20.55 %156.09 6,393,557 9,979,913 %135.55  7,052,492 9,559,303 كلية الطب 

العلوم   كلية 

 االجتماعية 
1,424,283 2,389,503 59.61% 1,125,600 2,274,691 49.48% -10.12% 

ادارة   كلية 

 األعمال 
3,709,698 3,373,023  109.98% 2,857,962 3,872,100 73.81% -36.17% 

 %4.73- %75.98 39,357,194 29,904,057 %80.71 38,979,799 31,461,769 المجموع 

 

 الصناعة.الزيادة في إيرادات الجامعة من مشاريع الربط مع  4.3

 ً االستراتيجية    ايمانا خطتها  في  ركزت  فقد  الصناعة  مع  الربط  مشاريع  بأهمية  الجامعة  -2021) من 

ثقافة الريادة واالبتكار في بيئة العمل    "ترسيخاالستراتيجية    على الربط مع الصناعة من خالل الغاية  (2025

للجامعة ربحية  شركات  انشاء  بتسريع  المتعلق  والهدف  بما     الجامعي"  نفقاتها  وتخفيض  ايرادتها  ولزيادة 

لسنة   الكهرباء  مصروفات  بلغت  حيث  الشمسية  الطاقة  مشروع  مثل  االجامعة  مع  ايجابيا   2018ينعكس 

دينار وبسنة  1,858,584) الجامعة49,000بلغت )  2021(  نفقات  ايجابيا على  انعكست  دينار فقط مما   ) ،

اتفاقيات مع القطاع العام والخاص للربط مع الصناعة وتم   تحركت الجامعة في اتجاه عقد   اإلطاروفي هذا  

 عقد االتفاقيات اآلتية في هذا اإلطار والتي متوقع أن تعود بعوائد جيدة على الجامعة في المستقبل القريب: 

ل اتفاقية مع   .1 العامة  الندوات وورش  المؤسسة  المشترك وإقامة  التعاون  إلى  تهدف  لغذاء والدواء 

و المؤالعمل،  الطبيةدعم  األعشاب  النتاج  المزرعة  في غور  الجامعة  مزرعة  لمشروع  ،  سسة 

 ومعرض يشارك فيه القطاع الخاص.  وطني مشترك وتم فعلياً التعاون وإقامة مؤتمر
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المؤسسة   .2 برامج  تعميم  الى  تهدف  االقتصادية  المشاريع  لتطوير  األردنية  المؤسسة  مع  اتفاقية 

التعريفية للطالب والقطاع الخاص، على الفئات المستهدفة في محافظة الكر ك، وإقامة الورش 

 وتنظيم الدورات التدريبية بالتعاون والتشبيك مع القطاع الخاص.

اتفاقية مع المركز الوطني للبحوث الزراعية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات   .3

المشترك   الطرفين والعمل  لدى  المتوفرة  اللوجستية  لتعزيز مشاريع األمن  الزراعية والخدمات 

االلكتروني الستفادة الطالب منالغذائي وا الربط  الدولية والسير في عملية  المنح   الستفادة من 

والتي   الجنوب  لمزارعي  مشتركة  إذاعية  برامج  تصميم  إلى  باإلضافة  المركز،  محاضرات 

 تغطيها إذاعة صوت الكرك التابعة للجامعة. 

مذكرة تفاهم مع المركز الجغرافي الملكي تهدف إلى التعاون في المجاالت التدريبية وخاصة في   .4

أنظمة   واستخدام  المساحية  األعمال  وغيرها،    يات وبرمج   GPS  ،GISمجاالت  االلي  الرسم 

باإلضافة إلى التعاون والتنسيق مع مركز األمير فيصل في مجاالت تنمية منطقة البحر الميت 

والبرومين   البوتاس  مثل  فيه  القائمة  لموقع  والشركات  التفصيلي  المسح  لخدمة  المركز  وتقديم 

 محافظة الكرك.الجامعة وعمل الخرائط الطبوغرافية والعمل على إصدار قاموس 

التنموية في الكرك لمساعدتهم في حل مشكلة   .5 تفاهم مع شركة نجمة الكرك في المنطقة  مذكرة 

 تدوير المياه في المصنع. 

مذكرة تفاهم مع شركة قطوف للتعاون في مواضيع التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين في   .6

 قضايا البيئة واألدوية. 

اتفاقية   .7 توقيع  إجراءات  في  برنامج السير  بإطالق  وذلك  الدولي  للتعاون  األلمانية  الوكالة  مع 

الهندسة  مجاالت  في  خاصة  الجامعة،  وخريجي  لطالب  التشغيل(  أجل  من  )التدريب  تدربي 

 والزراعة والحاسوب. 

السير في عقد اتفاقية مع شركة الصخرة وهي شركة تابعة للقوات المسلحة األردنية تهدف الى   .8

المشتركة ال البحوث  لتأهيل ورفع عمل  دورات  والتعاون في مجال عقد  العمل  حتياجات سوق 

كفاءة متقاعدي القوات المسلحة للعمل في القطاع الخاص وتدريب كادر أكاديمية الصخرة على  

 التدريب والتشبيك مع القطاع الصناعي. 

ب خريجي  السير في إجراءات توقيع اتفاقية مع هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية بهدف إكسا  .9

القروض  وإعطائهم  الخاص  القطاع  مع  وتشبيكهم  السوق،  لدخول  الالزمة  المهارات  الجامعة 
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التدريبية   والشركات  المؤسسات  اعتماد  في  السير  إلى  باإلضافة  مشاريعهم،  لبدء  الالزمة 

 المرتبطة مع الجامعة باتفاقيات تعاون تدريبي من خالل المؤسسة. 

مركز   .10 من  فريق  فصل  يقوم  الميت األمير  البحر  الجمعية    لدراسات  مع  بالشراكة  الجامعة  في 

تأثير   لدراسة  العربية  البوتاس  شركة  لصالح  علمية  واستشارة  دراسة  بإجراء  الملكية  العلمية 

البيئة   احدى الصناعات المنوي انشاؤها خالل المستقبل القريب في منطقة امتياز الشركة على 

 البحرية للبحر الميت. 

الجم .11 مع  كفاءة  المشاركة  لرفع  موجه  االوروبي  االتحاد  من  مدعوم  مشروع  في  الملكية  عية 

 استخدام الموارد في القطاع الصناعي. 

 النقص في صافي الدخل من الوحدات اإلنتاجية. /الزيادة  4.4

جاء  في صافي الدخل من الوحدات االنتاجية في الجامعة  الزيادة    و  النقص   الغ أن مب   (18) يبين الجدول  

اآلتي:   النحو  العلى  )  نقص بلغ  الطالبات  سكن  ايرادات  المطاعم  ديناراً (  10,187في  ايرادات  وفي   ،

)و،  ديناراً (  8,014) الشقق  )ديناراً (  40,772ايرادات  الزراعة  كلية  ايرادات  وفي  وفي  ديناراً (  9,059،   ،

في ايرادات   لزيادة  ، وبلغ اديناراً (  33675)، وفي ايرادات االندية  ديناراً (  20075االكشاك )  تأجيرايرادات  

( النموذجية  اإلنتاجية    (24,820المدرسة  الوحدات  إيرادات  في  النقص  فان  اجمالي  وبشكل  بلغ  دينار، 

 . ( دينار96962)

 للوحدات اإلنتاجية في الجامعة  2020عن العام  2021في صافي الدخل للعام  والزيادة  النقص الغ: مب9جدول  

 النقص/ الزيادة 2021 2020 البيان

 -10187 90,850 101,037 سكن الطالبات 

 8014- 11,014 19,028 المطاعم 

 40,772- 359,479 400,251 ايرادات الشقق

 9059- 59578 68,637 ايرادات كلية الزراعة

 20075- 0 20,075 أكشاك  تأجير

 33675- 0 33,675 ايرادات االندية 
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 24820+ 310،543 285,723 المدرسة النموذجية

 0 15,000 15,000 ايراد مراكز الجامعة

 96,962- 846,464 643,426 المجموع

 

كورونا وما تبعها من تعطل جائحة    2021و  2020ألعوام  خالل اويعود السبب في تراجع اإليرادات  

واث الوجاهي  التعليم  عن  الجامعات  انقطاع  فترة  خالل  المختلفة  القطاعات  على  رها  افي  سلبا  أثر  مما   ،

 ومراكز الجامعة المختلفة.   إيرادات الجامعة من السكنات والمطاعم واالكشاك، والمدرسة النموذجية

 االستثمارية لصندوق االستثمار في الجامعة. النقص في صافي الدخل من األنشطة  /الزيادة  4.5

للعام   االستثمار  صندوق  إيرادات  للعام  ديناراً (  272144)  2021بلغت  بلغت  حين  في   ،2020  

، ديناراً (  54028)   2021نفقات عام    ، وبلغت ديناراً (  114010بفارق ايجابي مقداره )   ،ديناراً (  158134)

، وبلغ صافي ايرادات  ديناراً (  33858-بفارق سلبي مقداره )  ديناراً (  87886)  2020في حين بلغت للعام  

العام  ،  ديناراً (  218155)   2021عام   مع  االيرادات    2020مقارنة  بلغت  بفارق  ديناراً (  21248)حيث   ،

 . ديناراً ( 196907ايجابي مقداره )

عجز( النقدي الفعلي السنوي، ومبلغ النقص في العجز مبلغ ونسبة الزيادة )النقص( في الوفر )ال 4.6

 الفعلي المتراكم.

الجدول   للعام  19) يبين  السنوي  العجز  أن   )2020  ( وللعام  ديناراً (  3,517,515بلغ  بلغ    2021، 

للعام    ،ديناراً (  8,561,327) المتراكم  )   2020والعجز  وللعام  ديناراً (  48,270,776بلغ  بلغ    2021، 

الجامعة   ديناراً (  65,106,664) التزامات  كافة  بادراج  الجامعة  قرار  الى  التراكمي  العجز  ارتفاع  ويعود 

والقروض والسلف العائدة الى وزارة المالية والبنك المركزي وصندوق دعم البحث العلمي والتي لم تكن 

السابقة   لالعوام  التراكمي  العجز  في  ) و مشمولة  رقم  االتي  الجدول  العجز    (20يفسر  في  التغير  أسباب 

للعام   الجدول  كما    .2021التراكمي  العالي    (21) يبين  التعليم  وزارة  من  الممنوح  الحكومي  الدعم  مقدار 

 .لجامعة مؤتة مظهرا االتخفاض في مقدار الدعم
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 2021-2020العجز السنوي والمتراكم للعامين  :10جدول  

 بالدينار  العجز السنوي والمتراكم للعامين 

2020 
2021 

 العجز المتراكم  العجز السنوي  العجز المتراكم  العجز السنوي 

3,517,515 48,270,776 8,561,327 
65,106,664 

 2021التراكمي للعام : أسباب التغير في العجز 11جدول  

 )بالدينار(  2021بيان التغيرات في العجز لعام  

 2021 رصيد العجز بداية العام 48,270,775

  

 تسجيل قرض صندوق البحث العلمي )الطاقة الشمسية(  5,264,344

 تسجيل قرض )سلفة وزارة المالية(  3,550,000

 2021اجمالي عجز عام  8,561,326

 فوائد البنك التجاري غير المسددة على القرض إضافة  382,218

 2021 المجموع العام للعجز نهاية العام 66,028,664

  

 تخفيض قيمة أقساط قرض البنك التجاري  212,000

 تخفيض قيمة أقساط قرض )سلفة وزارة المالية(  710,000

 2021مجموع التسديدات خالل عام  922,000

  

 2021عام   المتراكم المجموع النهائي للعجز 65,106,664

 ( : الدعم الحكومي كما هو موثق في الدائرة المالية21الجدول )

 الدعم  السنة

 المقرر 

 نقدا المدفوع المبلغ

 للجامعة

 البحث دعم لصندوق  الدعم من  المسدد

 (سابقة التزامات ) العلمي

 سلف تسديدات

 (سابقة التزامات )

2016 8900000 8900000 0 0 

2017 8468382 8468382 0 0 

2018 8412639 8412639 0 0 

2019 7755754 7755754 0 0 

2020 7062796 6514343 548453 0 

2021 6031206 4901421 419660 710000 
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وعلى الرغم من النتائج المالية السلبية لجائحة كورونا، وانخفاض الدعم الحكومي والدخل المتأتي من 

 : 2021الطلبة الدوليين، فقد تم سداد المبالغ التالية خالل العام 

حوالي   • منها  خدمة  نهاية  تعويض  دينار  الف  وستمائة  ماليين  التزامات   3ثمانية  دينار  ماليين 

  180حوالي    2021، فقد ترك الخدمة خالل العام  2020/    3قدمتها الجامعة للبنك خالل شهر  

او اال الخدمة  انتهاء  الوفاة )  موظف بسبب  او  عضو هيئة تدريس(    45موظف و    124ستقالة 

 ( في البند الخاص بالتطوير اإلداري.  4كما هو موضح في الجدول رقم )

توقفت  • حيث  القروض  اقساط  وتسديد  القروض  خدمة  دينار  مليون  ونصف  مليونين  من  اكثر 

 الجامعة عن سداد بعض االقساط مع بداية جائحة كورونا.

ون دينار لتسديد قضايا رفعت على الجامعة لصالح احتساب خدمة المياومة  مليون ونصف الملي  •

 لموظفي الجامعة القدامى. 

 ألف دينار مس  420 •

 تحقات أعوام سابقة لصندوق دعم البحث العلمي تم اقتطاعها مبتشرة من الدعم الحكومي. •

 ألف دينار لوازم للجناح العسكري مستحقات ألعوام سابقة  450 •

مبلغ • تخصيص  للعام    تم  العسكري  الجناح  مباني  لصيانة  دينار  مليون  تنفيذاً   2021نصف 

 لالتفاقية الموقعة مع القوات المسلحة بخصوص الجناح العسكري.

 أكثر من ثالثة ماليين دينار تغطية لتكاليف دراسة الطلبة على نظام الجسيم  •

ا • الجامعات  في  للعاملين  اقرارها  تم  التي  الزيادة  تكلفة  دينار  )مليون  لكل    30لحكومية  دينار 

 موظف( تشكل الزيادة على الرواتب وتأثير ذلك على مكافأت نهاية الخدمة. 

 

 وقد تم القيام بعدد من االجراءت للحد من المديونة والعجز المالي، كان أهمها: 

من   • الفائدة  لخفض  ذلك  ادى  حيث  الفائدة  لتخفيض  عمان  القاهرة  بنك  لتصبح  7.5مفاوضة   %

ألف دينار ونتوقع ان يؤدي هذا   380مما أدى الى وفر بلغ    2021/    10% ابتداًء من شهر  5.5

 االتفاق الى خفض أكبر للنفقات هذا العام. 

التجاري وسيتم االتفاق مع البنك تتفاوض الجامعة حاليا مع عدد من البنوك لشراء قرض البنك   •

 الذي يقدم افضل العروض ونتوقع خفض الفائدة باكثر من نقطة. 
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الزراعية  • البيوت  استصالح  تم  حيث  المزرعة  غور  منطقة  في  الجامعة  مزرعة  إحياء  إعادة 

بجهود الجامعة. وتم طرح عطاء الستثمار المزرعة بالشراكة مع القطاع الخاص وتقدم للشراكة 

الف   عروض   4 مائة  بمبلغ  الجامعة  المشروع  يرفد  ان  المتوقع  ومن  حاليا  الدراسة  تحت  هي 

 دينار صافي على األقل سنويا. 

تقديم  • غاياتها  اهم  من  والتي  الجامعة،  استثمار  لصندوق  المملوكة  االستثمارية  الشركة  انشاء 

االندية   استثمار  خالل  من  والشراب  الطعام  خدمات  تقديم  اللوجستية،  والكافتيريات  الخدمات 

البيع المباشر للمواد الغذائية  داخل الحرم الجامعي وادارتها بطريقة استثمارية، وتقديم خدمات 

داخل الحرم الجامعي، وتقديم الخدمات الزراعية االنتاجية، وادارة الخدمات الصحية والعديد من  

 االهداف التي تسعى الشركة لتحقيقها. 

القط • من  الخدمات  شراء  نحو  بعض التوسع  في  العسكريين  المتقاعدين  ومؤسسة  الخاص  اع 

 المجاالت مثل )األمن، الحركة، النظافة، الصيانة، ... (

في   • ذلك  تأثير  ظهر  وقد  تكلفتها  تغطية  يكفل  بما  الجديدة  والبرامج  التخصصات  رسوم  تحديد 

 ارتفاع ايرادات الجامعة من رسوم طلبة برامج البكالوريوس. 

االداري • تعيين  عن  خالل التوقف  من  االدارية  الوظائف  بعض  في  العجز  لسد  خطة  ووضع  ين 

تأهيل،   لبرامج  اخضاعهم  بعد  الشاغرة  الوظائف  الى  المشبعة  الوحدات  من  الموظفين  تحويل 

فعلى سبيل المثال تم تأهيل عدد من الموظفين من دائرة التموين والتغذية )سفرجي( الى وظائف  

 فنية في وحدة الصيانة.

ي مساهمة الجامعة السنوية في صندوق تعويض نهاية الخدمة وصندوق التأمين  مبلغ الزيادة ف  4.7

 الصحي.

الجدول     العام    (21)يبين  بين  الخدمة  نهاية  الجامعة في تعويض  الزيادة في مساهمة    2020أن مبلغ 

ومبلغ الزيادة في مساهمــة الجامعة في تعويض نهاية الخدمة بلغ    ،ديناراً (  1,012,155)  بلغ  2021  والعام

 القانوني. وذلك بسبب استقالة و انتهاء خدمات عاملين لبلوغهم السن  .ديناراً  (151,358)
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 نهاية الخدمة والتأمين الصحي  السنوية في: الزيادة والنقص في مساهمة الجامعة 12جدول  

 2021 2020 البيان 
 الزيادة / النقص 

 +  1.012,155 8,608,239 7,596,084 تعويض نهاية الخدمة مكافأة 

 +   151,358 1,921,042 1,769,684 التأمين الصحي مساهمة 

 

 بإجمالي رواتبهم. النقص في نسبة مبالغ المكافآت والعمل اإلضافي للموظفين اإلداريين مقارنة  4.8

في حين    ديناراً (  94,555)   2020العمل اإلضافي للموظفين اإلداريين في العام  بدل  بلغت المكافآت و

عن    2021وبلغ اجمالي النقص في المكافآت والعمل االضافي للعام    ،ديناراً (  70,652)  2021بلغت للعام  

بلغ  ديناراً (  23,903)   2020العام   فقد  الرواتب  اجمالي  أما  وللعام    ،ديناراً (  14,030,930)  2020للعام  ، 

اجمالي    ديناراً (  14,078,239)  2021 الرواتب  الزيادة  وبلغ  هو    ديناراً (  47,309)  في  الجدول  كما  يبين 

 دينار. 30وجاءت نسبة الزيادة على الرواتب للعاملين في الجامعة  بمقدار .( 22)

 نسبة مبالغ المكافآت مقارنة بإجمالي الراتب  :22جدول 

 2021 2020 البند / السنة 

النقص او    اجمالي 

 الزيادة  

 70,652 94,555 والعمل االضافي   المكافآت
-23,903 

 14,078,239 14,030,930 الرواتب 
+74,309 

  % 0.5 % 0.6 والعمل االضافي للراتب   المكافآتنسبة 

 

المحوسبة المتعلقة بالخدمات المالية واإلدارية والطالبية وغيرها على موقع   االستباناتنتائج  4.9

 وطلبتها. الجامعة االلكتروني من وجهة نظر العاملين في الجامعة 

 2020/2021 للعام الجامعي رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن الخدمات المقدمة لهم من قبل الجامعة 4.9.1

مؤت وأهداف رؤية تحقيق إطار في واالقليمية   وتحقيق  ة،جامعة  الوطنية  الجودة   والعالميةمعايير 

وتقويمللجامعات  وتطوير  تم خدمات  ،  في    الجامعة  التدريسية  الهيئة  أعضاء  رضا  مدى  قياس  عملية  تنفيذ 

أعضاء   رضا متوسط التقرير هذا يعكس لهم على مستوى حيث   الجامعة حول الخدمات التي تقدمها الجامعة
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للعام التدريس  خدمات  2021/ 2020 األكاديمي هيئة  أعضاء  متلقي رضا قياس خالل من الجامعة، حول 

 :التالية  المجاالت  في التحسين وفرص  القوة على مواطن فالتعر بهدف ،) التدريسهيئة 

 بيئة العمل. •

 .االجور والمزايا •

 .الموارد البشرية •

 القيادة والحاكمية. •

 . العالقات مع الزمالء •

متاحة   الجودة، التطوير األكاديمي وضمان مركز قِبل من معدة استبانة  تم جمع البيانات من خاللوقد  

الهيئة ) واألدلةالنماذج    –  الجودة (للجامعة اإللكتروني الموقع على أعضاء  استجابة  متوسط  جاء  حيث 

 كما هو موضح في الجداول  (27.5  –  27.2) االدارية عن خدمات الجامعة المقدمة لهم بدرجة رضا مرتفعة  

 (. 22رقم )

 ( 2021-2020لهم )الخدمات المقدمة  جودة حول أعضاء هيئة التدريس : رضا13جدول  

 الدرجة  الترتيب  الوسط الحسابي  الفقرة: بيئة العمل  الرقم 
الوسط الحسابي  

 للفقرات 

 مرتفعة  2 4.07 عناصر األمن والسالمة في بيئة العمل  1

3.77 

 

 مرتفعة  3 3.93 المعدات والتجهيزات الالزمة ألداء المهام متوفرة  2

 متوسطة  29 3.50 الصحي وشموليته كفاية التأمين  3

 متوسطة  26 3.57 كفاية خدمات المركز الصحي الجامعة 4

 مرتفعة  12 3.79 جودة خدمات مطاعم الجامعة 5

 مرتفعة  14 3.71 سعة الحرم الجامعي والمساحات الخضراء  6

 مرتفعة  7 3.86 جودة خدمات األمن الجامعي  7

 مرتفعة  7 3.86 والمرافق نظافة المكاتب   8

 مرتفعة  3 3.93 كفاية الكادر االداري المساند وتعاونه 9

 مرتفعة  7 3.86 جودة خدمات المكتبة  10

 متوسطة  32 3.43 جودة المرافق الرياضية المتوفرة  11

 الدرجة  الترتيب  الوسط الحسابي  األجور والمزايا  :الفقرة  الرقم 
الحسابي   الوسط 

 للفقرات 

 متوسطة  19 3.64 مالئمة الراتب للعمل الذي أقوم به  12
3.68 

 متوسطة  19 3.64 مالئمة الراتب مقارنةً بالجامعات األخرى 13
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 متوسطة  19 3.64 مالئمة الزيادة السنوية وكفايتها  14

 متوسط  32 3.43 مالئم  وجود نظام حوافز 15

 مرتفعة  12 3.79 وجود آلية واضحة لدعم وتحفيز الموظفين  16

 مرتفعة  7 3.86 مميزة مكافأة نهاية الخدمة  17

 مرتفعة  12 3.79 ميزة المقعد الجامعي لألبناء  18

 الدرجة  الترتيب  الوسط الحسابي  : جودة الموارد البشرية الفقرة  لرقم 
الحسابي   الوسط 

 للفقرات 

 مرتفعة  14 3.71 وضوح سياسة التعيين وشفافيتها  19

3.61 

 متوسطة  26 3.57 اسس التعيين لمبدأ تكافؤ الفرص مراعاة  20

 متوسطة  26 3.57 وضوح آلية تدريب وتطوير قدرات العاملين  21

 مرتفعة  14 3.71 توافر فرص التعلم وزيادة المعرفة االكاديمية  22

 متوسطة  29 3.50 مالئمة نظام الترقية وفق االسس المتعارف عليها  23

 الدرجة  الترتيب  الوسط الحسابي  القيادة والحاكمية : الفقرة  الرقم 
الحسابي   الوسط 

 للفقرات 

 متوسطة  29 3.50 آلية مشاركة العاملين بعملية اتخاذ القرارات  24

3.66 

 

 متوسطة  19 3.64 اجراءات النقد البناء والتغذية الراجعة مناسبة  25

26 
الهيئة   من  المتميزين  وتكريم  التدريسية  تقدير 

 والعاملين 
 متوسطة  34 3.36

 متوسطة  19 3.64 وجود برامج لدعم االبداع واالبتكار  27

 متوسطة  19 3.64 آلية تقييم األداء ودرجة انصافها بالوضوح والشفافية  28

 مرتفعة  7 3.86 يتم التوعية بالقوانين واللوائح والتعليمات  29

 متوسطة  19 3.64 التطوير وتبسيط االجراءات درجة المشاركة في عملية  30

31 
والتخطيط   االهداف  بوضع  اشراكك  يتم 

 لقسمك/كليتك/وحدتك 
 مرتفعة  14 3.71

 مرتفعة  3 3.93 اآللية اخاذ القرار واضحة ومبنية على حقائق وبيانات  32

 الدرجة  الترتيب الوسط الحسابي  : العالقات مع الزمالء الفقرة الرقم 
الحسابي  الوسط  

 للفقرات 

 مرتفعة  1 4.14 توافر االحترام المتبادل بين الزمالء  33

3.93 

 

 مرتفعة  14 3.71 طبيعة تبادل الخبرات بين اعضاء هيئة التدريس/ العاملين 34

35 
طبيعة تعامل الزمالء مع االختالف تعامل بوجهات النظر فيما  

 بينهم
 مرتفعة  3 3.93

 2020/2021 للعام الجامعي االدارية عن الخدمات المقدمة لهم من قبل الجامعةرضا أعضاء الهيئة  4.9.2
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مؤتة، وأهداف رؤية تحقيق إطار في واالقليمية   وتحقيق  جامعة  الوطنية  الجودة   والعالميةمعايير 

اإلدارية هيئة  الأعضاء   رضا متوسط التقرير هذا يعكس حيث  الجامعة، خدمات  ، وتطوير وتقويمللجامعات 

 بهدف أعضاء الهيئة اإلدارية(، رضا قياس خالل من الجامعة، حول خدمات  2020/2021 الجامعي للعام

 :التالية المجاالت  في التحسين وفرص  القوة على مواطن التعرف

 بيئة العمل. •

 .االجور والمزايا •

 .الموارد البشرية •

 القيادة والحاكمية. •

 العالقات مع الزمالء.  •

 معدة استبانة  ية من خاللهيئة اإلدارالرضا أعضاء   قياس في المتبعة اآلليةتم جمع البيانات من خالل  

النماذج    –  الجودة (للجامعة اإللكتروني الموقع متاحة على  الجودة، التطوير األكاديمي وضمان مركز  قِبل من

الجامعة   واألدلة التدريسية عن خدمات  الهيئة  استجابة أعضاء  بدرجة رضا  حيث جاء متوسط  لهم  المقدمة 

 (. 28.5 –  28.2)  (23) مرتفعة كما هو موضح في الجداول

 ضا أعضاء هيئة اإلدارة حول جودة الخدمات المقدمة لهمر 14جدول  

 بيئة العمل  :الفقرة الرقم
الوسط  

 الحسابي
 الدرجة الترتيب 

الحسابي  الوسط 

 للفقرات

 مرتفعة 8 4.00 عناصر األمن والسالمة في بيئة العمل 1

3.75 

2 
المهام   ألداء  الالزمة  والتجهيزات  المعدات 

 متوفرة 
 مرتفعة 8 4.00

 متوسطة  29 3.50 كفاية التأمين الصحي وشموليته 3

 مرتفعة 6 4.13 كفاية خدمات مستشفى الجامعة 4

 متوسطة  35 3.13 جودة خدمات مطاعم الجامعة 5

 مرتفعة 20 3.75 سعة الحرم الجامعي والمساحات الخضراء 6

 مرتفعة 13 3.88 جودة خدمات األمن الجامعي 7

 متوسطة  24 3.63 نظافة المكاتب والمرافق  8

 مرتفعة 13 3.88 كفاية الكادر االداري المساند وتعاونه 9

 مرتفعة 13 3.88 جودة خدمات المكتبة 10
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 متوسطة  29 3.50 جودة المرافق الرياضية المتوفرة 11

 األجور والمزايا :الفقرة الرقم
الوسط  

 الحسابي
 الدرجة الترتيب 

الحسابي  الوسط 

 للفقرات

 مرتفعة 13 3.88 مالئمة الراتب للعمل الذي أقوم به 12

3.68 

 متوسطة  24 3.63 مقارنةً بالجامعات األخرىمالئمة الراتب  13

 مرتفعة 8 4.00 مالئمة الزيادة السنوية وكفايتها  14

 متوسط 28 3.62 مالئم وجود نظام حوافز 15

 متوسط 34 3.25 وجود آلية واضحة لدعم وتحفيز الموظفين  16

 مرتفعة 20 3.75 مميزة مكافأة نهاية الخدمة 17

 مرتفعة 13 3.88 الجامعي لألبناء ميزة المقعد  18

 الموارد البشرية  :الفقرة الرقم
الوسط  

 الحسابي
 الدرجة الترتيب 

الحسابي  الوسط 

 للفقرات

 متوسطة  29 3.50 وضوح سياسة التعيين وشفافيتها 19

3.61 

 متوسطة  24 3.63 مراعاة اسس التعيين لمبدأ تكافؤ الفرص  20

 متوسطة  24 3.63 قدرات العاملين وضوح آلية تدريب وتطوير  21

 مرتفعة 13 3.88 توافر فرص التعلم وزيادة المعرفة االكاديمية  22

 مرتفعة 13 3.88 مالئمة نظام الترقية وفق االسس المتعارف عليها  23

 القيادة والحاكمية :الفقرة الرقم
الوسط  

 الحسابي
 الدرجة الترتيب 

الحسابي  الوسط 

 للفقرات

 متوسطة  33 3.38 مشاركة العاملين بعملية اتخاذ القراراتآلية  24

3.66 

 

 متوسطة  29 3.50 اجراءات النقد البناء والتغذية الراجعة مناسبة  25

26 
التدريسية   الهيئة  من  المتميزين  وتكريم  تقدير 

 والعاملين 
 مرتفعة 20 3.75

 مرتفعة 20 3.75 وجود برامج لدعم االبداع واالبتكار  27

28 
بالوضوح   انصافها  ودرجة  األداء  تقييم  آلية 

 والشفافية
 مرتفعة 6 4.13

 مرتفعة 8 4.00 يتم التوعية بالقوانين واللوائح والتعليمات  29

30 
وتبسيط   التطوير  عملية  في  المشاركة  درجة 

 االجراءات 
 مرتفعة 8 4.00
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31 
والتخطيط   االهداف  بوضع  اشراكك  يتم 

 لقسمك/كليتك/وحدتك 
 مرتفعة 1 4.38

32 
حقائق   على  ومبنية  واضحة  القرار  اخاذ  اآللية 

 وبيانات 
 مرتفعة 3 4.25

 الدرجة  الترتيب  الوسط الحسابي  العالقات مع الزمالء  :الفقرة  الرقم 
الحسابي   الوسط 

 للفقرات 

 مرتفعة  3 4.25 توافر االحترام المتبادل بين الزمالء  33

3.93 

 

34 
التدريس/   هيئة  اعضاء  بين  الخبرات  تبادل  طبيعة 

 العاملين 
 مرتفعة  1 4.38

35 
بوجهات   تعامل  االختالف  مع  الزمالء  تعامل  طبيعة 

 النظر فيما بينهم 
 مرتفعة  3 4.25

الزيادة في عدد الدورات وورش التدريب والتأهيل التي التحق بها الموظفين اإلداريين المرتبطة  4.10

 الوظيفة. بطبيعة 

الموارد   لتنمية  خطة  الجامعة  في  تتضمنتتوفر  والفئة    البشرية  الوظيفة  طبيعة  حسب  علمية  دورات 

العمل   في  الحديثة  التكنولوجيا  وسائل  باستخدام  يتعلق  فيما  وخاصة  للعمل  ادائهم  تحسين  بهدف  الوظيفية. 

الوظيفي.   التدريبية  و واالرتقاء  الدورات  في  اإلداريين  مشاركات  عدد  )بلغت  دورات   (10) (  2021للعام 

شهر   الجدول    (7)لغاية  ويبين  اإلدارية،  مواقعهم  مختلف  في  الجامعة  موظفي  شملت  العام  هذا    ( 24)من 

من  حدت  التي  كورونا  جائحة  الدورات  عدد  قلة  في  والسبب  فيها.  المشاركين  وأعداد  التدريبية  الدورات 

 لدورات الوجاهية واقتصرت الدورات على الدورات عن بعد.ا

 الدورات التدريبية وأعداد المشاركين فيها  :15جدول  

 تاريخ انعقادها  اسم الدورة  الرقم 
عدد  

 المشاركين 

 الجهة المنظمة 

الموارد    4 2021/ 21/1-17 19فحص كوفيد  PCRدورة  1 /دائرة  التأهيل    البشرية 

 والتدريب 

في   2 االستراتيجي  التخطيط  دورة 

 مؤسسات التعليم العالي 

وضمان   20 2021/ 17-18/1 األكاديمي  التطوير  مركز 

 الجودة 

في   3 الجودة  ضمان  دورة 

 الجامعات 

وضمان   20 2021/ 24-25/2 األكاديمي  التطوير  مركز 

 الجودة 
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الموارد   17 2021/ 26/1-24 دورة التغيير والتغير  4 /دائرة  التأهيل    البشرية 

 والتدريب 

التتبع االلكتروني للمركبات   5 دور 

 الحكومية 

الموارد   4 25/1/2021 /دائرة  التأهيل    البشرية 

 والتدريب 

الموارد   20 24/2/2021 التعاقب الوظيفي   6 /دائرة  التأهيل    البشرية 

 والتدريب 

 مركز الملك عبد هللا للتميز   12 23/6/2021 التميز المؤسسي  7

 مركز الملك عبد هللا للتميز   12 24/6/2021 مؤشرات األداء  8

 مركز الملك عبد هللا للتميز   12 2021/ 6/7 المقارنات المعيارية 9

 مركز الملك عبد هللا للتميز   12 2021/ 7/7 بطاقات األداء المتوازن  10

 

 هيئة التدريس نسبة عدد اإلداريين إلى عدد أعضاء  4.11

العام   نهاية  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  إلى  اإلداريين  عدد  نسبة  موظف    2.47حوالي    2020بلغت 

موظف اداري لكل   2.35لتصبح    2021اداري لكل عضو هيئة تدريس، وانخفضت النسبة مع نهاية العام  

حوالي    2022. واصبحت النسبة مع نهاية شهر اذار  (25كما هو مبين في جدول رقم )  عضو هيئة تدريس

 اداري لكل عضو هيئة تدريس.   موظف 2.3

اإلداري   االداء  كفاءة  وتحسين  اإلدارية  هياكلها  لترشيق  الجامعة  لسعي  نتيجة  النتائج  هذه  وتحققت 

معة، فقد عملت  دارية المختلفة للوصول الى االستخدام األمثل للموارد المتاحة في الجاوتطوير العمليات اإل

الجامعة على تشكيل لجنة من المختصين في مجال اعادة هيكلة الوحدات والدوائر في الجامعة، تكون مهمتها  

ما يلزم من عمليات الدمج   إلجراءاعداد دراسة شاملة لطبيعة عمل الوحدات والدوائر المختلفة في الجامعة  

م  اهداف  عدة  لتحقيق  االدارية  الدوائر  لبعض  واالستغالل  واإللغاء  البشرية  الكوادر  حجم  ترشيق  اهمها  ن 

ضبط التضخم في االدارات وما يتبعه من اعباء مالية وإدارية اضافية، وتحسين اداء الوحدات و  االمثل لها،

وتداخل   االزدواجية  بمنع  تحقيقه  يمكن  والذي  والفعالية،  الكفاءة  مستويات  تعزيز  خالل  من  والدوائر 

ا وتقليل حجم  الهيكلة الصالحيات،  إعادة  قرارات  ومن ضمن  وغيرها،  والصيانة  كالطاقة  التشغيلية  لنفقات 

 اآلتي:  2021التي تمت في الجامعة خالل العام 
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 دمج دائرة المشتريات والعطاءات المستقلة في وحدة اللوازم  •

والزراعية ودائرة التموين والتغذية في    االداريةدمج دائرة النقل والميكانيك، دائرة الخدمات   •

 وحدة الخدمات العامة

انشاء وحدة الصيانة والخدمات الهندسية، والتي تضم المكتب الهندسي في الجامعة ووحدة   •

 الصيانة واإلدامة.  

 الغاء دائرة تدقيق المشاريع، وضمها كشعبة في وحدة الصيانة والخدمات الهندسية  •

والتخ   نقل • المعلومات  التطوير  لتصبح  طيط،  دائرة  مركز  مهام  وضمان    األكاديميضمن 

 الجودة في الجامعة.

المعلومات والتخطيط، حيث   • دائرة  تقع ضمن مهام مركز   إنالغاء  دائرة  الدائرة  مهام هذه 

 وضمان الجودة في الجامعة.  األكاديميالتطوير 

 

 2021 أعداد العاملين في الجامعة خالل العام : تطور16جدول  

بتاريخ   العدد 

31/12  /

2021 

الذين   عدد 

 تم تعينهم 

 عدد الذين انتهت خدماتهم 

بتاريخ   العدد 

1/1  /2021 
 العاملين 

العدد  

 الكلي 

فقدان  

الوظيفة أو  

 انهاء عقد 

بسبب  

 الوفاة 

بسبب  

 االستقالة 

ب  ببس

سن   بلوغ 

 التقاعد 

الهيئة   649 17 2 7 19 45 27 631 اعضاء 

 التدريسية 

الهيئة   1602 45 71 7 1 124 11 1489 اعضاء 

 اإلدارية 

 

 القائمة وغير المسددة حتى نهاية كل عام. القروضمجموع مبالغ  4.12

 

الجدول   قروض    (26)يبين  وهي  عام،  كل  نهاية  حتى  المسددة  وغير  القائمة  القروض  مبالغ  مجموع 

، وجميعها تم الحصول عليها قبل تولي رئيس الجامعة الحالي  (2020،  2017،  2016)سابقة من االعوام  

 أ.د. عرفات عوجان لرئاسة الجامعة.
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 المسددة حتى نهاية كل عام : القروض القائمة وغير 17جدول  

 قيمة القرض  الجهة المانحة 

تاريخ  

الحصول على  

 القرض 

المبالغ  

 المسددة 

المتبقية   المبالغ 

 2021لعام 
 مدة القرض 

 مالحظات 

التجاري   البنك 

 االردني 

 اقساط نصف سنوية  سنة  12 8,644,016 1,355,984 2016 10,000,000

صندوق دعم البحث  

 العلمي 

 دعم مشروع الطاقة  سنوات  3 6,000,000 0 2017 6,000,000

 اقساط نصف سنوية  سنوات  10 1,788,000 212,000 2020 2,000,000 البنك المركزي

      6,000,000 صندوق االدخار 

      9,000,000 صندوق االستثمار 

 الفوائد البنكية السنوية المرتبطة بالتسهيالت البنكية.  4.13

(  2021و   2020)مبلغ الفوائد البنكية السنوية المرتبطة بالتسهيالت البنكية للعامين    (27)يبين الجدول  

انه قد تم التفاوض مع البنك والحصول على  علماً ب( على التوالي.  1,077,228  ،1,393,047بلغت )  حيث 

من   الفائدة  نسبة  الى  7.5تخفيض   %5.5( شهر  من  ابتداًء   %9/ تخفيضها    2021(  ثم  الى ومن  الحقاً 

 . 2022/ 4/ 1% ابتداًء من  5.25

 الفوائد البنكية السنوية المرتبطة بالتسهيالت  :18جدول  

 السنة 
 المبلغ 

2020 
 دينار 1,393,047

2021 
 دينار 1,077,228

5  َ  البيئة الجامعية :خامسا

في   التحتية  للبنية  وتطوير  تحديث  بعمل  البدء  بخاصة  تم  المختلفة  الجامعة  حاجات  لتواكب  الجامعة 

الحاجة لصيانة و أن  الضرورية، كما  الحواسيب  الخوادم وأجهزة  وأجهزة  والتجهيزات  إالشبكة  األبنية  دامة 

، بخاصة  لالستهالكملحة بسبب التقادم اذ ان بعض المرافق والتجهيزات مقامة منذ فترة طويلة مما عرضها  



 

 

 

 59 

 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

التحتية واألبنية في الجناح   تم    العسكري وعلىالبنية  جاز عدد من األعمال  إنالرغم من جائحة كورونا فقد 

 . 2021خالل العام 

 االلتزام بتنفيذ خطة إنشاء مباني لكافة األغراض التدريسية والبحثية والخدماتية:  5.1

وعملت الجامعة على    2021تم استالم المبنى الجديد لكلية الصيدلة خالل شهر أيلول من عام   •

الجامعي   العام  بداية  فيه  العمل  بدأ  حيث  قياسية  فترة  خالل  الطلبة  الستقبال  وإعداده  تجهيزه 

من  2021-2022 المبنى  ويتكون  تقارب  أ.  كلية  بمساحة  طوابق  مربع،    10720ربعة  متر 

خر متوسط اآل   طالب والمدرج 350    إلى  مدرجات )المدرج الكبير يتسع  ثالث ويشمل المبنى  

بسعة   والصغير    180الحجم  مجهزة    110  بسعةطالب  التقنيات   وأفضل  بأحدث طالب 

( باإلضافة الى القاعات ومختبرات التدريسية ومجموعة من المختبرات البحثية التي  التكنولوجية

  ألعضاءالمتقدمة في مجاالت الصناعة الدوائية والدراسات الطبية متاحة    لألبحاث ستخصص  

 ريسية من جميع الكليات في الجامعة. الهيئة التد 

التعلم في مبنى المجمع االداري   • التعليم اإللكتروني ومصادر   بإعادة  األكاديميتم انشاء مركز 

على   تزيد  وبمساحة  المجمع  في  األول  الطابق  المركز   700تأهيل  تزويد  تم  كما  مربع،  متر 

  وأجهزة حواسيب   تدريب محوسبة  وقاعة  والتجهيزات الضرورية وأهمها استوديو جديد   باألثاث 

 المواد العلمية. إلنتاجمتطورة  

 االلتزام بتوفر خطة صيانة دورية وقائية لكافة مباني الجامعة وتجهيزاتها:  5.2

البنية   الجامعة    التحتيةتحتاج  على    ألعمالفي  مضى  حيث  وصيانة،  وتحديث  الجامعة إنشاء  تطوير 

ألف دينار لصيانة    500ربعون عاماً مما فرض وضع خطة عمل وتحديد االولويات، وقد تم تخصيص مبلغ  أ

العام   من  ابتداء  سنويا  العسكري  الجناح  في  والمرافق  االبنية  العام    2021وادامة  هذا  فعال  تم    2021وقد 

شاملة   صيانة  اإلدار  ألبنية إجراء  والمباني  التالميذ  وسكنات  العسكري  صيانة  الجناح  ذلك  شمل  وقد  ية، 

تم   كما  الضرورية.  الحاسوب  بأجهزة  وتجهيزها  اإللكترونية  المكتبة  وانشاء  الصفية  الغرف  تجهيزات 

المبالغ المخصصة في   (28)استكمال تزويد الجناح العسكري بكاميرات المراقبة الضرورية.  ويبين الجدول  

 . 2021والمبالغ التي صرفت فعال لصيانة المباني والتجهيزات خالل العام   2021موازنة  
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 تنفيذ خطة الصيانة الدورية : 19دول  ج

 الفعلي  المخصص  البند 

 1,693,815 2,470,000 والصيانة  اللوازم مجموع

 860,213 1,895,000 الرأسمالية  وااللتزامات الرأسمالية النفقات مجموع

 التحسن في مستوى الخدمات المكتبية واإللكترونية ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة. 5.3

في جميع خدماتها الفنية   (Horizon)تستخدم مكتبة الجامعة نظام حاسوبي متكامل يعرف بنظام األفق  

والمكتبية، ويستطيع الباحث من خالله البحث عن أي مواد معرفية يريد الحصول عليها من أي مكتبة من  

مكتبات الجامعات األردنية الحكومية، علماً أن جميع بيانات المكتبة متاحة من خالل شبكة اإلنترنت وموقعها  

 اإللكتروني.  

( مجلداً باللغة العربية، 345.300( مادة مكتبية، منها )728.150ت المكتبة )بلغ العدد اإلجمالي لمقتنيا

( ) 104.850و  األجنبية،  باللغات  مجلداً   )7.000( دوريات،  مجلد  والنشرات 8.000(  الخرائط  من  مادة   )

( دورية عربية منتظمة،  215)يرد   المكتبة حوالي    واألشرطة، كماوالتقارير واألفالم واألقراص المندمجة  

بها المكتبة سنويا،    (65)منها   وتشترك مكتبة    ( دورية على سبيل اإلهداء والتبادل.150و )دورية تشترك 

 الجامعة في قواعد بيانات عالمية من أهمها: 
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 مختبرات وغيرها من مستوى متقدم وتوفير كوادر فنية مؤهلة. الزيادة عدد  5.4

مختبرات جديدة في كلية الصيدلة وكلية الهندسة ومركز التعليم االلكتروني، خالل العام    (10تجهيز ) تم  

دائم و    باإلضافة  ،2021/ 2020 ابحاث    باإلضافةمتنقلين،    (2) إلى ستوديو  قاعتين مصغرتين ومركز  الى 

 وفما يلي عرض لذلك:

بسعة   • تدريب  والبرمجيات  جهاز    20مختبر  والتكنولوجية  الحاسوبية  بالتجهيزات  مزود 

مثل   االلكتروني  المحتوى  لتطوير  وبرمجيات Storyline Articulate) الالزمة  المونتاج    ( 

ويهدف المختبر الى توفير ذراع تدريبي لنشر ثقافة ومهارات التعليم االلكتروني بشكل   .الفني

 خاص بين المدرسين والطلبة والمجتمع المحلي.

وحدات   رهذه المختب ويشمل    الحاجة،عند    20رفعها إلى    أجهزة ويمكن  10بسعة  عمل    مختبر •

توفير البنية التحتية إلنتاج    المختبر  اهذ ويهدف  عمل خاصة بخط االنتاج للمحتوى االلكتروني  

جهاز حاسوب ذو   منالوحدة    تتكونوتأليف المحتوى االلكتروني البرمجيات التعليمية بحيث  

 العمل.الية مناسبة للتصميم الجرافيكي والمونتاج وجميع ملحقاته الالزمة إلتمام مواصفات ع

ستوديو تصوير دائم مزود بوسائل عزل الصوت ومعالجة الصدى وجهز بكاميرات تصوير ا •

 عزل. وميكروفونات حديثة ولوح مضاء باإلضافة إلى شاشة ذكية 

 مجهز بكل متطلبات التصوير عند الحاجة.  1ستوديو تصوير متنقل رقم  ا •

 مجهز بكل متطلبات التصوير عند الحاجة.  2ستوديو تصوير متنقل رقم  ا •

بين    تسمح باللقاءات مجهزة بمستلزمات العزل الصوتي وشاشة ذكية تفاعلية    1قاعة مصغرة   •

 مطوري المحتوى وأعضاء الهيئة التدريسية أثناء عملية التطوير. 

بين    تسمح باللقاءات مجهزة بمستلزمات العزل الصوتي وشاشة ذكية تفاعلية    2قاعة مصغرة   •

 أثناء عملية التطوير.  مطوري المحتوى وأعضاء الهيئة التدريسية

 كلية الصيدلة المبنى الجديد. –تجهيز مختبر علم األدوية والكيمياء الحيوية  •

 كلية الصيدلة المبنى الجديد.  –تجهيز مختبر االحياء الدقيقة  •

 .كلية الصيدلة المبنى الجديد  –تجهيز مختبر الصيدالنيات والتقنية الحيوية  •

 .الصيدلة المبنى الجديد كلية  –تجهيز مختبر الصيدلة الصناعية  •

 .كلية الصيدلة المبنى الجديد  –تجهيز مختبر الكيمياء العامة والتحليل  •

 .كلية الصيدلة المبنى الجديد  –تجهيز مختبر الكيمياء العضوية والدوائية •
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 .كلية الصيدلة المبنى الجديد  –تجهيز مختبر العقاقير والتحليل اآللي  •

 .المبنى الجديد كلية الصيدلة  –تجهيز مركز األبحاث  •

وال • الكهربائية  الهندسة  قسم  في  المتجددة  الطاقة  بلس:    ممولمختبر  ايراسموس  برنامج  من 

األشياء  وانترنت  المتجددة  والطاقة  الكهربائية  الهندسة  في  مساقات  تطوير  إلى  يهدف  والذي 

الطاقة تتمثل بنظام محاكاة    أربعة مكونات وتطبيقاتها وكيفية حماية المعلومات وهو مكون من  

الكهربائية   الطاقة  وتوليد  الرياح  طاقة  ومحاكاة  برمجية    الطاقة(  )خالياالشمسية  وتوفير 

 متخصصة لطلبة قسم الكهرباء والكلية. 

 وتجهيزهم للحياةنشاطات مختلفة ممنهجة لصقل مهارات الطلبة وشخصياتهم   وبرنامجوضع خطط  5.5

 العملية واالنخراط في المجتمع وسوق العمل. 

عميقا   أيمانا  تؤمن  الجامعة  األإن  بالمهارات  الطلبة  تزويد  إلى بضرورة  باإلضافة  والفنية  كاديمية 

الحياة   والكفمهارات  بالمعارف  جنب  إلى  جنبا  األكاديمية  ايات وذلك  البرامج  بها  تزودهم  هذا التي  ومن   .

خطط    المنطق بوضع  واإلدارية  األكاديمية  وحداتها  خالل  من  الجامعة    والفعاليات   للنشاطات وبرامج  تقوم 

لصقل مهارات الطلبة وشخصياتهم وتجهيزهم للحياة العملية واالنخراط في المجتمع وسوق    اسنويالممنهجة  

  63مة الجامعة بتنظيم وقد قاحيث    تنفيذ مجموعة من النشاطات الهادفة والبرامجالعمل ونتج عن هذه الخطط 

النشاطات حيث استهدفت هذه    تفاصيل.(  5ويبن الجدول في الملحق )  2021-2020نشاط وفعالية في العام  

المحليت  والفعاليا والمجتمع  الطلبة  من  مختلفة  األنشطة  فئات  هذا  وهدفت  كما  تعزيز.  الفئة    الى  مهارات 

 ( 6)يرها كما يبينها الجدول في ملحق واألدبية والدينية وغ  كالطبية والثقافيةالمستهدفة في عدة محاور 

نتائج استبيانات رضا الطلبة حول الخدمات الجامعية والبيئة الجامعية لتوفر بيئة اجتماعية جاذبة  5.6

 للطالب. 

 2020/2021 للعام الجامعيرضا الطلبة الخريجين بالسنة النهائية  5.6.1

واالقليمية   وتحقيق  مؤتة،  جامعة وأهداف رؤية تحقيق إطار في الوطنية  الجودة   والعالميةمعايير 

 األكاديمي للعام الطلبة رضا متوسط التقرير هذا يعكس حيث  الجامعة، خدمات  ، وتطوير وتقويمللجامعات 

 ،) الجامعة طلبة (الخدمة متلقي رضا قياس خالل من  المقدمة للطلبة، الجامعة حول خدمات  2021/ 2020

 :التالية المجاالت  في التحسين وفرص  القوة على مواطن التعرف بهدف

 إجراءات الدعم واالرشاد. جودة .1

 .التعليمية العملية جودة .2
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 .الخدمات واألنشطة الطالبية إجراءات  جودة .3

خالل   من  البيانات  جمع  التطوير   مركز  قِبل من معدة استبانة :الطلبة  رضا قياس في المتبعة  اآلليةتم 

بينت   .واألدلة(النماذج    –  الجودة (للجامعة اإللكتروني الموقع متاحة على الجودة، األكاديمي وضمان وقد 

المتوسطات  جاءت  حيث  لهم  المقدمة  الجامعية  خدمات  عن  الطلبة  لدى  مرتفعة  رضا  نسبة  الدراسة  نتائج 

 الحسابية مرتفعة للمحاورين االولين ومتوسط اقرب الى المرتفع  كما هو مبين في البنود الفرعية االتية: 

 

 الكليةالدعم واالرشاد في  إجراءات  جودة حول الطلبة رضا متوسط •

 "التعليمية العملية"  جودة حول الطلبة رضا متوسط •

 الطالبية  واألنشطة الخدمات  إجراءات  جودة حول الطلبة رضا متوسط •

 

 الدعم واالرشاد في الكلية إجراءات  جودة حول الطلبة رضا متوسط .1

 الجامعة خدمات حول الطلبة : رضا20جدول  

المتوسط   يلي  ما ن عما درجة رضاك  

 الحسابي 

 المستوى الترتيب 

 مرتفع  1 4.69 أداء عميد الكلية    1

 مرتفع  3 4.32 أداء رئيس القسم    2

 مرتفع  2 4.43 أداء الهيئة التدريسية في الكلية    3

 مرتفع  4 4.04 الهيئة التدريسية   ألعضاء االلتزام بالساعات المكتبية   4

 مرتفع  5 3.91 الموظفين اإلداريين في الكلية أداء   5

 مرتفع  6 3.8 جودة اإلرشاد األكاديمي في الكلية   6

 مرتفع  7 3.71 جودة اإلرشاد الوظيفي في الكلية     7

 متوسط  8 3.6 كفاءة الخدمات المقدمة للطلبة في الكلية   8

 مرتفع  4.06 الكلي 
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 "التعليمية العملية " جودة حول الطلبة رضا متوسط

 "التعليمية العملية " جودة حول الطلبة رضا :21جدول  

 ما درجة رضاك عن ما يلي 
المتوسط  

 الحسابي 
 الدرجة  الترتيب 

 مرتفع  8 3.91 أعداد الطلبة مقارنة بأعداد أعضاء هيئة التدريس في الكلية        9

 مرتفع  2 4.04 الكلية  الدراسية لموادجودة الخطط   10

 مرتفع  1 4.08 جودة أساليب التدريس في الكلية     11

 مرتفع  10 3.84 جودة وسائل التعلّم والتعليم     12

المشاريع،    13 )االمتحانات،  التقييم  عمليات  الخ جودة  في  الرسائل   )

 الكلية. 

 مرتفع  5 3.95

المرافق    14 العيادات،    )الغرف جودة  المشاغل،  المختبرات،  الصفيّة، 

 األجهزة(. 

 متوسط  23 3.6

 مرتفع  18 3.71 الفرص المتاحة للطلبة لتقييم البرنامج األكاديمي.   15

حل    16 الناقد،  )التفكير  التدريس  أثناء  الفكري  التحفيز  درجة 

 المشكالت، الخ...(   

 متوسط  3 4

 متوسط  25 3.39 مدى انخراط الطالب بالعملية التعليمية )التركيز على التعلّم(    17

 مرتفع  3.8 12 ( Moodleنظام التعلم اإللكتروني )  18

  21 3.63 مدى إعداد الطلبة الستكمال دراساتهم العليا   19

 مرتفع  17 3.73 مدى إعداد الطلبة لسوق العمل ضمن مجال التخصص   20

 مرتفع  14 3.76 مدى إعداد الطلبة المتحانات وطنية أو دولية ضمن التخصص   21

واطالع  22 معرفتك  والكفايات    كمدى  والمهارات  المعارف  على 

تعلّم   )نتاجات  للبرنامج  دراستك  نهاية  في  إتقانها  منك  المطلوب 

 البرنامج( 

 مرتفع  10 3.84

إتقانها    23 منك  المتوقع  والكفايات  والمهارات  المعارف  تحقق  مدى 

 في نهاية دراستك للبرنامج

 مرتفع  5 3.95

 مرتفع  12 3.8 بالتخصص مدى المعرفة باألخالقيات الخاصة   24

 مرتفع  19 3.69 مدى تنمية مهارات العمل الجماعي   25

 متوسط  21 3.63 مدى تنمية المهارات الحياتية )تحديد األولويات، إدارة الوقت(    26

 مرتفع  14 3.76 مدى تنمية مهارات القيادة   27

 مرتفع  5 3.95 مدى تنمية مهارات التفكير الناقد والتحليل واالبداع   28

 مرتفع  9 3.89 مدى التدريب على التواصل الشفوي والمكتوب   29

 مرتفع  3 4   واإلنسانية مدى المعرفة بالعلوم االجتماعية   30
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 مرتفع  14 3.76 مدى تنمية مهارات البحث العلمي    31

 متوسط  26 3.34 مدى المعرفة بالثقافة األردنية والثقافات االخرى    32

 متوسط  24 3.58 مدى المعرفة بالقضايا والسياسات العالمية    33

 متوسط  20 3.65 مدى التدريب على تطبيقات الحاسوب الضرورية   34

 مرتفع  3.78 الكلي 

 الخدمات واألنشطة الطالبية  إجراءات  جودة حول الطلبة رضا متوسط .2

 الخدمات واألنشطة الطالبية إجراءات جودة حول الطلبة رضا : متوسط22جدول  

 ما درجة رضاك عن ما يلي 
المتوسط  

 الحسابي 
 الدرجة  الترتيب 

 متوسط  10 3.52 توفر المنح والقروض الدراسية   35

 متوسط  13 3.47 إجراءات القبول والتسجيل   36

 متوسط  18 3.43 نظام التسجيل اإللكتروني   37

 متوسط  9 3.56 إجراءات براءة الذمة / إجراءات التخرج  38

 متوسط  15 3.45 الخدمات المقدمة من مكتبات الجامعة  39

 مرتفع  2 3.93 خدمات األمن الجامعي   40

 متوسط  10 3.52 الخدمات الصحية المقدمة في عيادة الجامعة   41

 متوسط  15 3.45 الخدمات المقدمة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة   42

 متوسط  7 3.43 الطلبة خدمات اإلرشاد الطالبي في عمادة شؤون   43

 متوسط  22 3.34 عمادة شؤون الطلبة  الوظيفي فيمكتب اإلرشاد   44

 مرتفع  4 3.76 عمادة شؤون الطلبة  الوافدين فيمكتب شؤون الطلبة   45

 متوسط  21 3.41 مركز بيع الكتب الجامعية   46

 متوسط  6 3.67 السكن الداخلي للطلبة   47

 متوسط  18 3.43 خدمات النقل داخل الجامعة   48

 متوسط  23 3.32 أسعار خدمات الطعام في مطاعم ومقاصف الجامعة   49

 متوسط  26 3.28 الطعام والشراب في األكشاك  أسعار خدمات  50

 متوسط  25 3.28 جودة خدمات الطعام بشكل عام في الجامعة   51

 متوسط  23 3.32 خدمات النسخ والتصوير   52

 متوسط  12 3.5 خدمات االصطفاف   53

 مرتفع  5 3.71 مباني الجامعة بشكل عام حالة   54

 متوسط  1 4.04 نظافة مباني الجامعة   55

القاعات    56 خارج  التدريسية  الهيئة  اعضاء  مع  التفاعل  فرصة 

 التدريسية 

 متوسط  7 3.65
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 مرتفع  3 3.82 األنشطة االجتماعية والرياضية داخل الحرم الجامعي   57

 متوسط  13 3.47 الجامعي األنشطة والمرافق الدينية داخل الحرم   58

 متوسط  8 3.6 األندية الطالبية واتحاد الطلبة   59

 متوسط  27 3.15 الخدمات المقدمة من قبل الطاقم اإلداري في الجامعة بشكل عام   60

 متوسط  28 3.13 مختبرات الحاسوب   61

 متوسط  29 2.95 شبكة اإلنترنت   62

 متوسط  15 3.45 راديو الجامعة   63

 متوسط  3.37 الكلي 

 

 القضايا الطالبية التي اتخذت فيها قرارات.  5.7

 ( يبين هذه القضايا 32والجدول ) قرارات،هناك عدد محدود من القضايا الطالبية التي اتخذت بها 

 2021/ 2020: القضايا الطالبية / العام الجامعي 23جدول  

 العدد  القرار  القضية 

 الجامعة الغش في امتحان أجرته 

في   التسجيل  إلغاء  الى  باإلضافة  االمتحان  ذلك  مادة  في  صفر 

أعلى   على  فيها  الطالب وحصل  اجتازها  التي  المواد  من  مادة 

 العالمات من مواد ذلك الفصل. 

11 

اعطاء الهوية الجامعية لشخص من خارج الجامعة  

بطريقة   الجامعي  الحرم  الى  بها  الدخول  ومحاولة 

 غير مشروعة 

 39 اإلنذار النهائي 

 

 نسبة اإلجراءات األكاديمية واإلدارية والمالية وغيرها المحوسبة.  5.8

خطتها        خالل  من  وتطمح  العام،  لهذا  اإلضافية  اإلجراءات  من  مجموعة  بحوسبة  الجامعة  قامت 

في    (2025-2021)االستراتيجية   ذلك  وقد ضمنت  واإلدارية  األكاديمية  االجراءات  إلى حوسبة جميع 

 االجراءات التي تمت حوسبتها هذا العام:  أبرزومن  االستراتيجيةالخطة 

  نظام المركز الصحي. •

 شاشة طباعة باركود الكتب بالمكتبة.  •

  تابع لعمادة شؤون الطلبة. المالية المتابعةنظام  •
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 للخريجين. الثبوتية نظام ارسال االوراق  •

 العبء الدراسي: ادخال العبء الدراسي من المدرس وحساب الساعات اإلضافية للمدرس. •

 . excel فالعالمات من مل المدرسين: تحميلشاشة تحميل العالمات ضمن نظام  •

 شاشة ادخال لجان التعليم االلكتروني في االقسام ولجان الطوارئ في الكلية.  •

 طلبات البعثات اإللكتروني.  •

 طلب الجاهزية االلكتروني.  •

 المدرسة النموذجية.  •

 االمتحان الوطني.  •

 رسائل زين. •

 استعادة كلمة المرور للطلبة.  •

 لهم أرصدة.نظام قبض الرسوم للطلبة المبتعثين والمؤجلين والذين  •

 سادساّ: خدمة المجتمع   6

 المشاريع التي تم تنفيذها لتنمية المجتمع المحلي والمبادرات التشاركية.  6.1

غاية خاصة بخدمة المجتمع نصت على "   (2025- 2021)أفردت الخطة االستراتيجية للجامعة           

مع   الجامعة  تفاعل  يكفل  بما  الخارجية،  العالقات  وترسيخ  المجتمع،  خدمة  في  الجامعة  دور  تفعيل 

االستراتيجية   األهداف  تضمنت   " والدولي.  واإلقليمي  المحلي،  تحسين المجتمع  مركز   اآلتية:  أداء 

شرا وبناء  الجامعة،  في  المجتمع  وخدمة  واإلقليمية،  االستشارات  الدولية،  المؤسسات  مع  حقيقية  كات 

المحلي  وتعزيزوالوطنية،   المجتمع  تنمية  في  للجامعة  المجتمعية  المسؤولية  أبعاد  هذا   ".منظومة  وفي 

بلغ عددها    اإلطار الكليات بعمل مجموعة من النشاطات الهادفة إلى خدمة المجتمع  ( نشاطا  34)قامت 

المجتمعيالتدريب واالمتنوعا، وقام مركز   المجتمع    ( 13) بـ    ستشارات واالتصال  أفراد  لتمكين  نشاطا 

جديدة عمل  لفرص  )   ويحتوي   .  وتأهيلهم  رقم  جدوال6المحلق  بال   (  التي    والمبادرات   نشاطات تفصيلي 

كليات   بها  دور  الجامعة وجدولقامت  يوضح  المجتمعي  مركز    اخر  واالستشارات واالتصال  التدريب 

 . ية المجتمع المحليمن خالل النشاطات في تنم
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النشاطات الالمنهجية والتطوعية التي شارك فيها الطلبة وتخدم المجتمع المحلي وعدد الطلبة   6.2

 المشاركين في هذه النشاطات.

المحلي ) المجتمع  الطلبة وتخدم  فيها  التي شارك  الالمنهجية والتطوعية  النشاطات  نشاطا    (39بلغ عدد 

 الجدول فيويبين    ( نشاطيةنشاطات إنسانية وتوعوية وحوارية وتدريبمن    وفعالية في مختلف المجاالت 

حيث كان الهدف من هذه النشاطات تنمية المهارات والمعارف للطلبة    النشاطات هذه    أبرز  (7الملحق )

األساسية  المهارات    األنشطة علىوالمجتمع المحلي وتعزيز روح المواطنة والتسامح. كما ركزت هذه  

    كفريق وكيفية إدارة الوقت وتحسين مهارة التواصل.تنمي قدرت الطلبة على العمل  التي

 ا الرئيس حول مختلف قضايا التعليم العالي. الفعاليات التي شارك فيه 6.3

الفعاليات منذ توليه رئاسة الجامعة الفعاليات   شارك رئيس الجامعة في عدد كبير من  حيث بلغ عدد 

مع الهيئتين التدريسية واإلدارية    ءاتً ولقازيارات ميدانية لمواقع الجامعة المختلفة  ( متنوعة شملت  178)

والمج الطلبة  إلى  وتقيع  باإلضافة  ودولية  محلية  ووزارات  لهيئات  زيارات  وشملت  كما  المحلي  تمع 

رئيس   النشاطات. شاركتفاصيل هذه  (  8الملحق )في    ويبين الجدول  وغيرها،تفاهم  اتفاقيات ومذكرات  

الجا رئاسة  توليه  منذ  الفعاليات  من  كبير  عدد  في  الجدولالجامعة  ويبين  )  معة،  رقم  الملحق  ( 8وفي 

 والنشاطات الفعاليات تفاصيل هذا 
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( : جدول خالصة أعداد أعضاء هيئة التدريس والنقص والزيادة  1ملحق)

 والمبتعثون 

 

 التخصص  الكلية  

اذ 
ست

أ
ك  

ار
ش

م
 

عد 
سا

م
 

س 
در

م
ع  

و
جم
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ص 
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دة 
يا
لز

ا
ن  

و
عث

بت
لم

ا
 

 0 0 0 12 0 1 3 8 بكالوريوس اللغة العربية وآدابها   اآلداب 

 0 0 0 4 0 0 2 2 ماجستير اللغة العربية 

 0 0 0 3 0 0 1 2 دكتوراه اللغة العربية دراسات أدبية 

 0 0 0 3 0 0 1 2 دكتوراه اللغة العربية دراسات لغوية

 0 0 0 13 2 5 4 2 االنجليزية وآدابها اللغة 

 0 0 0 3 0 0 1 2 أدب انجليزي 

 0 0 0 4 0 0 2 2 اللغويات التطبيقية 

 1 0 1 5 1 4 0 0 الترجمة 

 1 0 1 7 1 4 1 1 اللغات األوروبية / الفرنسية ... 

 1 0 0 13 0 0 5 8 الفيزياء  العلوم 

 0 0 0 3 0 0 0 3 ماجستير الفيزياء 

 0 0 0 13 0 1 3 9 الكيمياء 

 0 0 0 3 0 0 0 3 ماجستير الكيمياء 

 0 0 0 3 0 0 2 1 الكيمياء الصناعية 

 0 0 0 12 1 4 4 3 العلوم الحياتية 

 0 0 0 3 0 0 0 3 ماجستير االحياء 

 0 0 0 13 0 1 5 7 الرياضيات 

 0 0 0 3 0 0 0 3 ماجستير الرياضيات 

 4 0 3 4 0 3 1 0 المخبرية العلوم الطبية 

تكنولوجيا  

 المعلومات 

 0 0 0 9 3 3 1 2 الحاسوب 

 0 0 0 3 0 0 1 2 ماجستير الحاسوب 

 0 0 0 4 0 1 1 2 هندسة برمجيات 

 0 0 0 12 5 3 3 1 نظم المعلومات الحاسوبية 

 1 0 2 13 2 8 1 2 هندسة مدنية  الهندسة 
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 التخصص  الكلية 
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 0 0 0 4 0 3 0 1 هندسة مدنية/مياه وبيئة 

 0 0 0 2 0 0 0 2 هندسة مياه وبيئة ماجستير 

 0 0 2 2 0 0  0 2 إدارة هندسية ماجستير 

 0 0 0 4 1 1 2 0 هندسة الحاسوب 

 0 0 0 3 0 1 1 1 هندسة الحاسوب / امن الشبكات 

 0 0 0 1 0 0 0 1 هندسة اتصاالت ماجستير 

الحاسوبية   والسحب  السيبراني  االمن 

 ماجستير 

2 0 0 0 2 0 0 0 

 1 0 2 2 0 2 0 0 هندسة النظم الصناعية 

 2 0 0 4 0 1 2 1 هندسة ميكانيكية 

 0 0 0 4 0 2 2 0 هندسة ميكانيكية/قوى حرارية وطاقة

 0 0 0 4 0 2 2 0 هندسة ميكانيكية/مواد وتصنيع 

 0 0 0 3 0 0 1 2 هندسة ميكانيكية ماجستير 

 0 0 0 3 0 0 1 2 ماجستير هندسة ميكانيكية طاقة متجددة 

 1 0 0 6 1 3 1 1 هندسة كيماوية 

 0 0 0 3 0 0 1 2 هندسة كيماوية ماجستير  

 0 0 0 7 1 1 3 2 هندسة كهربائية/اتصاالت 

 1 0 0 6 0 0 4 2 الهندسة الكهربائية/ قوى وتحكم 

 0 0 0 2 0 0 2 0 الهندسة الكهربائية /الكترونيات 

القوى  الشبكات   أنظمة  في  الذكية 

 الكهربائية ماجستير 

2  2  0 0 4  0  0  0  

 3 0 3 1 0 1 0 0 هندسة العمارة 

 0 0 0 7 0 1 2 4 الفقه وأصوله   الشريعة 

 0 0 0 4 0 0 1 3 الفقه وأصوله ماجستير 

 0 0 0 2 0 0 0 2 الفقه وأصوله دكتوراه 

 0 2 0 8 0 3 3 2 أصول الدين 

 0 0 0 2 0 0 0 2 الدين ماجستير أصول 
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 1 0 0 10 1 1 3 5 الحقوق  الحقوق

 0 0 2 9 0 1 2 6 القانون ماجستير 

 0 0 0 2 0 0 0 2 القانون الخاص دكتوراه 

العلوم  

 التربوية 

  

 0 0 0 5 0 1 3 1 علم النفس 

 0 0 0 2 0 0 0 2 علم النفس التربوي ماجستير 

 0 0 0 2 0 0 0 2 ماجستير القياس والتقويم 

 0 0 0 8 1 2 2 3 معلم صف 

 0 0 0 4 0 0 0 4 دبلوم التربية العالي 

 0 0 0 7 0 0 2 5 مناهج وتدريس ماجستير 

 0 0 0 2 0 0 0 2 تكنولوجيا التعليم ماجستير 

 0 0 0 2 0 0 0 2 مناهج وتدريس دكتوراه 

 0 0 0 4 0 0 2 2 اإلرشاد والصحة النفسية 

 0 0 0 4 0 0 3 1 ارشاد نفسي وتربوي ماجستير 

 0 0 0 4 0 0 3 1 ارشاد نفسي وتربوي دكتوراه 

 0 0 0 5 0 1 3 1 التربية الخاصة 

 0 0 0 2 0 0 0 2 التربية الخاصة ماجستير 

 0 0 0 6 0 0 0 6 اإلدارة التربوية ماجستير 

العلوم  

 الزراعية 

 0 0 0 10 1 1 1 7 انتاج نباتي 

 0 0 0 2 0 0 0 2 انتاج نباتي ماجستير 

 0 0 0 6 2 0 3 1 انتاج حيواني 

 1 0 3 6 1 3 1 1 التغذية والصناعات الغذائية 

 0 0 1 2 0 0 1 1 علم الغذاء والتغذية ماجستير 

 0 0 0 4 0 0 0 4 الوقاية والمكافحة المتكاملة 

علوم  

 الرياضة 

 0 0 0 16 0 3 7 6 التربية الرياضية 

 0 0 0 4 0 0 2 2 التربية الرياضية ماجستير 

 0 0 0 5 0 1 3 1 التأهيل الرياضي 

 0 0 0 2 0 0 1 1 التأهيل الرياضي ماجستير 
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 التخصص  الكلية 
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 0 0 0 5 0 1 2 2 التدريب الرياضي 

 3 0 4 24 5 6 12 1 التمريض   التمريض 

 0 0 0 1 0 0 0 1 تمريض صحة األم وحديثي الوالدة 

 11 0 47 82 3 40 21 18 والجراحة الطب    الطب 

 0 0 2 2 0 0 0 2 إدارة الصحة العامة 

العلوم  

 الصيدالنية 

 14 0 6 12 3 7 2 0 الصيدلة 

 0 0 2 2 0 2 0 0 علوم التجميل ومستحضرات التجميل 

العلوم  

 االجتماعية 

  

 0 0 0 9 0 4 3 2 علم االجتماع 

 0 0 0 2 0 0 0 2 علم الجريمة ماجستير 

 0 0 0 1 0 0 0 1 علم الجريمة دكتوراه 

 0 0 2 5 0 2 2 1 الجغرافيا 

 0 0 1 1 0 0 0 1 نظم معلومات جغرافية ماجستير 

 0 0 0 7 0 3 2 2 االثار والسياحة 

 0 0 0 1 0 0 0 1 االثار ماجستير 

 0 0 0 8 0 0 1 7 التاريخ 

 0 0 0 2 0 0 0 2 التاريخ ماجستير 

 0 0 0 2 0 0 0 2 دكتوراه التاريخ 

 0 0 0 4 0 2 2 0 العلوم السياسية 

 0 0 0 2 0 0 0 2 العالقات الدولية ماجستير 

 0 0 0 2 0 0 0 2 العلوم السياسية دكتوراه 

 األعمال 

  

 1 0 1 10 0 4 4 2 ادارة األعمال 

 0 0 0 2 0 0 0 2 ماجستير  MBAادارة اعمال 

 0 0 2 7 3 1 0 3 إدارة عامة 

 0 0 0 4 0 0 0 4 إدارة عامة ماجستير 

 0 0 0 2 0 0 0 2 ادارة استراتيجية دكتوراه 

 0 0 0 11 0 5 4 2 المحاسبة 

 0 0 0 3 0 0 2 1 المحاسبة ماجستير 

 0 0 0 5 1 2 1 1 التسويق 
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جدول الدورات التدريبية لتطوير األداء األكاديمي ألعضاء هيئة  (  2ملحق )

 التدريس واإلدارات األكاديمية 

 الساعات  عدد المشاركين  الموضوع  ر.م

 15 29 كلية األعمال   –دورة تعليم اإللكتروني   1

 15 28 كلية األميرة منى   –دورة التعليم اإللكتروني  2

 15 28 كلية التمريض    –دورة تعليم اإللكتروني   3

 15 11 مختلف الكليات    –دورة التعليم اإللكتروني  4

 12 14 دورة التحليل اإلحصائي    5

 9 10 دورة البحوث النوعية       6

 12 20 االتجاهات الحديثة في التدريس الجامعي    7

 8 12 نتاجات التعلم وتصميم الخطط الدراسية  8

 4 20 أخالقيات العمل الجامعي   9

 4 20 تقويم تعلم الطلبة وإعداد االختبارات   10

 8 15 طرائق التدريس    11

 12 15 التعليم والمحتوى اإللكتروني   12

 12 14 ملف المادة  13
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 0 0 0 2 0 0 1 1 التسويق الرقمي ماجستير 

 1 0 0 7 0 7 0 0 نظم المعلومات االدارية 

 0 0 0 2 0 0 1 1 نظم المعلومات االدارية ماجستير 

 0 0 0 2 0 0 1 1 تكنولوجيا الحكومة االلكترونية ماجستير 

 2 0 0 5 0 2 3 0 اقتصاديات المال واألعمال 

 0 0 0 4 0 0 2 2 االقتصاد ماجستير  

 4 0 0 5 0 4 1 0 العلوم المالية والمصرفية 

 0 0 0 2 0 0 1 1 ماجستير التمويل واالستثمار 

 0 0 0 8 4 4 0 0 مركز اللغات  مركز اللغات 
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 الساعات  عدد المشاركين  الموضوع  ر.م

 12 12 محادثه إنجليزي   14

 4 30 زيادة االستشهاد بالبحوث العلمية   15

 6 32 االتجاهات الحديثة في التدريس الجامعي    16

 8 22 التقويم اإللكتروني   17

 6 32 استراتيجيات التقويم  18

 8 40 إطار ضمان الجودة التقييم الذاتي في  19

 8 40 إعداد تقرير التقييم الذاتي   20

 6 25 كلية األعمال   -معايير ضمان الجودة   21

 6 20 كلية علوم الزراعة  -معايير ضمان الجودة  22

 6 25 كلية العلوم  –معايير ضمان الجودة  23

 6 20 كلية علوم الرياضة  –معايير ضمان الجودة  24

 6 17 كلية الشريعة –معايير ضمان الجودة  25

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 

64 6 

 ABET  29 4دورة  28

 6 53 دورة التفكير االبداعي   29

 6 40 أخالقيات وتوثيق البحث العلمي  30

 6 20 أخالقيات مهنة التدريس الجامعي  31

 8 11 نتاجات التعليم وتصميم الخطط الدراسة 32

 8 19 منظومة التعليم االلكتروني  33

 10 30 ورش عمل عن معايير ضمان الجودة  34

35 Planning Monitoring and Evaluating Research and 

Innovation Services for faculty Development and Quality 

Assurance Centers 

10 6 
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 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

 الساعات  عدد المشاركين  الموضوع  ر.م

36 Applied Higher Education Learning Strategies in the 21 

Century 

18 6 

 8 13 االتجاهات الحديثة في التدريس الجامعي. 37

 12 6 رخصة جامعة مؤتة لقيادة الحاسوب  MUCDLدورة   38

 12 8 منظومة التعليم االلكتروني  39

 12 9 ورش عمل عن معايير ضمان الجودة  40

41 Planning Monitoring and Evaluating Research and 

Innovation Services for faculty Development and Quality 

Assurance Centers 

22 12 

42 Applied Higher Education Learning Strategies in the 21 

Century 

9 12 

 12 20 االتجاهات الحديثة في التدريس الجامعي. 43

 12 22 تطوير المحتوى االلكتروني  44

 12 9 دورة التحليل االحصائي    45

الحكومي   46 االداء  لتميز  الثاني  عبدهللا  الملك  جائزة  لمعايير  المتخصص  التدريب 

 والشفافية 

20 8 

 12 30 دورة استراتيجيات التدريس الجامعي  47

 14 30 دورة اخالقيات التعليم الجامعي  48

 12 30 دورة استراتيجيات التقويم الجامعي  49

 13 30 دورة منظومة التعليم االلكتروني   50

 24 55 دورة منظومة التعليم االلكتروني  51

 24 22 دورة منظومة التعليم االلكتروني  52

 24 33 دورة منظومة التعليم االلكتروني  53

 24 26 دورة منظومة التعليم االلكتروني  54

 24 28 دورة منظومة التعليم االلكتروني  55

 24 21 منظومة التعليم االلكتروني دورة  56

 24 19 دورة منظومة التعليم االلكتروني  57

 24 23 دورة منظومة التعليم االلكتروني  58
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 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

 الساعات  عدد المشاركين  الموضوع  ر.م

 24 18 دورة منظومة التعليم االلكتروني  59

 24 41 دورة منظومة التعليم االلكتروني  60

 في التعلم عن بعد  Edpuzzle طريقة استخدام تقنية 61

 مؤسسة إيفاد الدولية للتطوير األكاديمي  

4 6 

 تطبيقات التعلم عن بعد مايكروسوفت تيميز  62

  مؤسسة إيفاد الدولية للتطوير األكاديمي

5 6 

63 How to use Microsoft teams 

  كلية الطب 

 

65 6 

64 How to use Microsoft teams 

 كلية الطب 

70 4 

 3 12 مايكروسوفت تيميز )كلية األعمال( دورة استخدام  65

 8 3 تطوير المحتوى االلكتروني للمواد  67

68 Moodle training 

 كلية الهندسة 

26 6 

 6 71 دورة ربط المودلز مع مايكروسوفت تيميز  69

 6 17 ورشة عمل خطة االدماج   70

لدعم   71 االولي  الطلب  لتعبئة  الفضلى  الممارسات  من  ورشة  البحثية  المشاريع 

 صندوق البحث العلمي 

3 4 

72 

 

 

 

Instructional Design for E-Learning (IDEL) Course 

training, / Education Unit, Le Royal Hotel from  

Ministry of Higher Education & Scientific Research and 

UNHCR Jordan Office 

3 6 

 الرسائل العلمية المنجزة جدول ما نشر من   :(3ملحق )

 الرسالة المنجزة  ر. م
هيئة   عضو  اسم 

 التدريس 
 منشورة 

أو   النشر  وتاريخ  والعدد  والمجلد  المجلة  اسم 

 القبول للنشر 

1 A Model for Cloud Intrusion Dr. Jamal  منشورة International Journal of Scientific 
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 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

 الرسالة المنجزة  ر. م
هيئة   عضو  اسم 

 التدريس 
 منشورة 

أو   النشر  وتاريخ  والعدد  والمجلد  المجلة  اسم 

 القبول للنشر 

Detection System Using 

Feature Selection and Decision 

Tree Algorithms 

 

Bani 

Salameh 

& Technology Research (IJSTR), 

Volume 10, Issue 3, pp. 225-233, 

March 2021. 

2 

A generalization of Australian 

Sciences; Vol .14 No 2, pp  36-

41, (2020). 

Rateb Al-

Btoush 
 منشور 

Journal of Basic and Applied  

Weierstrass Inequality with 

Some Parameters” 

3 

Step Detection, Distance 

Estimation and noise 

segmentation using mobile 

sensor Data 

محادين   بسام  د  أ 

 د احمد العبادلة  /
 منشوره 

Abadleh, A., Al-Mahadeen, B., 

AlNaimat, R. et al. Noise 

segmentation for step detection and 

distance estimation using 

smartphone sensor data. Wireless 

Netw (2021). 

https://doi.org/10.1007/s11276-021-

02588-0 

4 

في  )العبادي(  اإلكلينيكي  االشراف  فاعلية 

معلمات   نظر  جهة  من  المهني  النمو 

 الصفوف الثالثة االولى في االردن 

 ا د حسن الناجي 
مقبول  

(2021 ) 
 مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث 

5 

Sustainable Alternative 

Solutions for Clean Organic 

Waste in Karak Governorate 

حسام   أ.د 

 الحمايدة 

 د. صالح الجبور 

 قيد منشورة 

)مقدم  

 للنشر( 

Jordan Journal of Civil 

Engineering (Under Review) 

6 

Effect of various abiotic 

stressors on some biochemical 

indices of Lepidium sativum 

plants 

 منشور  خليفات ا.د خالد 

Scientific Reports, 10(1), 1- 

10( .2020 ) 

7 

Genetic Diversity and 

Chemical Composition of 

Juniperus phoenicea L Reflect 

 منشور  ا.د خالد خليفات 

International Journal of 

Pharmaceutical Research, 13(1). 

(2021) 

https://doi.org/10.1007/s11276-021-02588-0
https://doi.org/10.1007/s11276-021-02588-0
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 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

 الرسالة المنجزة  ر. م
هيئة   عضو  اسم 

 التدريس 
 منشورة 

أو   النشر  وتاريخ  والعدد  والمجلد  المجلة  اسم 

 القبول للنشر 

on Its Antimicrobial Activity 

8 

Determination of the activity 

and kinetic parameters of 

polyphenol oxidase enzyme in 

crude extracts of some 

Jordanian plants 

 منشور  عطروز  ا.د عمر

f Journal  Applied Biology  & 

Biotechnology 

Vol, 8(04), 69-74. (2020 ) 

9 

The role of school health 

services in controlling the 

physical aggressive behavior 

due to violent video games 

among early adolescents 

 ا.د وقار القبيسي 

تقديم   تم 

جزء منه في  

مؤتمر  

 عالمي 

----- 

10 

لدى   اللفظي  وغير  اللفظي  التواصل  انماط 

التمرد   اضطراب  بسلوك  وعالقته  اآلباء 

 األبناء المراهقين في محافظة الكرك لدى 

ابو   احمد  أ.د. 

 اسعد 
 منشورة 

المجد   والدراسات،  للبحوث  العدد  33مؤتة   ،1  ،

 ، منشورة 138-103الصفحات 

11 

بالطمأنينة   وعالقتها  االجتماعية  المساندة 

جامعة  طلبة  لدى  الذاتية  والهوية  النفسية 

 مؤته 

ابو   احمد  أ.د. 

 اسعد 

مقبول  

 للنشر 
 النجاح / نابلس مجلة 

12 

لتنمية  جمعي  توجيه  برنامج  فاعلية 

الداخلي   الضبط  ومركز  االستذكار  مهارات 

 لدى طالب المرحلة الثانوية 

ابو   احمد  أ.د. 

 اسعد 

مقبول  

 للنشر 

المجلة   التربوية،  للعلوم  األردنية  الجمعية 

 2020التربوية األردنية. 

13 

تنمية  في  انتقائي  توجيهي  برنامج  فاعلية 

العقل والمهارات االجتماعية   ببعض عادت 

 لدى مرحلة المراهقة المبكرة 

ابو   احمد  أ.د. 

 اسعد 

مقبول  

 للنشر 
 مؤتة للبحوث والدراسات 

14 

فاعلية برنامج توجيه جمعي لتنمية الضبط  

طالب   لدى  االجتماعية  والمهارات  الذاتي 

 الصف الثامن األساسي 

ابو   احمد  أ.د. 

 اسعد 

مقبول  

 للنشر 

المجلة   التربوية،  للعلوم  األردنية  الجمعية 

 التربوية األردنية 

15 
مقدار ما يفسره المناخ األسري في كل من  

من  عينة  لدى  الدينية  والقيم  االستقاللية 

ابو   احمد  أ.د. 

 اسعد 
 منشور 

، الجزء  189مجلة التربية، جامعة االزهر، العدد  

 2021، 493-458الرابع، الصفحات  
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 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

 الرسالة المنجزة  ر. م
هيئة   عضو  اسم 

 التدريس 
 منشورة 

أو   النشر  وتاريخ  والعدد  والمجلد  المجلة  اسم 

 القبول للنشر 

 األحداث في المملكة األردنية الهاشمية

16 

الذات   تنمية  في  إرشادي  برنامج  فاعلية 

من   عينة  لدى  النفسي  والرفاه  االجتماعية 

المرحلة   في  مفككة  أسر  من  الطلبة 

في   الحكومية  المدارس  في  االساسية 

 منطقه جبل النصر في تربيه لواء ماركا 

ابو   احمد  أ.د. 

 اسعد 

مقبول  

للنشر  

2021 

المجلة   التربوية،  للعلوم  األردنية  الجمعية 

 التربوية األردنية 

17 

برنامج إرشادي مستند إلى العالج األسري  

وتحمل   التواصل  أنماط  لتنمية  لساتير 

لدى   المراجعات  األمهات  لدى  المسؤولية 

 وحدة حماية األسرة 

ابو   احمد  أ.د. 

 اسعد 

مقبول  

 للنشر 
 2021ر مجلة االزهر، كلية التربية مقبول للنش

18 
بالطموح   وعالقته  الذاتي  الهناء  مستوى 

 واإليثار لدى طلبة جامعة مؤتة 

جهاد   أ.د. 

 القرعان 

منشور  

2020 
 ( 9)1المجلة الدولية التربوية المتخصصة. 

19 

إلى   يستند  جمعي  إرشادي  برنامج  فاعلية 

العالج المعرفي السلوكي في خفض سلوك  

 المراهقة المبكرة العناد لدى طالبات مرحلة 

جهاد   أ.د. 

 القرعان 
 منشور 

الجامعة   التربوية،  العلوم  دراسات،  مجلة 

 ( 5(، ملحق )43األردنية، مجلد )

20 

فاعلية برنامج إرشادي معرفي سلوكي في  

المعمم   القلق  تقدير وخفض مستوى  تنمية 

 لدى الطلبة الصم في محافظة الكرك 

جهاد   أ.د. 

 القرعان 
 (. 5)31للبحوث والدراسات، مجلة مؤتة   منشور 

21 

لغتي   مقرر  في  التعلم  نشاطات  تقويم 

الجميلة في ضوء مهارات التحدث الالزمة  

 -لتلميذات الصف الخامس االبتدائي 

خضراء   أ.د. 

 الجعافرة 
 ( 4) 46مجلة دراسات للعلوم التربوية،  منشور 

22 

التّعليمي في تحصيل طلبة   فاعليَّة المسرح 

اللّغة  الصف   قواعد  في  األساسي  الثَّامن 

 العربيَّة في محافظة الكرك 

خضراء   أ.د. 

 الجعافرة 
 ( 2)36مجلة مؤتة للبحوث والدراسات،  منشور 

23 

التعلم   دورة  استراتيجيتي  استخدام  أثر 

التحصيل   في  المفاهيم  وخرائط  الخماسية 

طالبات   لدى  العربية  اللغة  في  الدراسي 

يرية التربية  الصف الثامن األساسي في مد

خضراء   أ.د. 

 الجعافرة 

مقبول  

 للنشر 

 مجلة التربية 

 جامعة االزهر 
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 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

 الرسالة المنجزة  ر. م
هيئة   عضو  اسم 

 التدريس 
 منشورة 

أو   النشر  وتاريخ  والعدد  والمجلد  المجلة  اسم 

 القبول للنشر 

 والتعليم لمنطقة القصر 

24 

Administrative Policies to 

Reduce the Negative 

Impact of Variation Orders on 

Jordanian 

Construction Projec 

 منشورة  ا.د. طه الخميس 

American Journal of Industrial and 

Business Management Vol. 11, No. 

4, 2021 

25 

Study the potential of Biogas 

production from straw. 

Elhussain Bin Talal U., 

Renewal Energy 

عدنان   ا.د. 

 الحراحشة 
 تحت النشر 

الكيميائية   للهندسة  التاسع  االردني  المؤتمر 

 الدولي 

3-10-2021 

26 

برنامج إرشادي في خفض أعراض ما  أثر  

الحياة   عن  الرضا  وتنمية  الصدمة  بعد 

 الطلبة الالجئين السوريين. 

محمد   أ.د. 

 السفاسفة 

مقبول  

 للنشر 

العلوم   سلسلة  والدراسات:  للبحوث  مؤتة  مجلة 

 اإلنسانية واالجتماعية. 

2019 

27 

مستوى   في  إرشادي  برنامج  فاعلية 

المستقبل  قلق  خفض  النفسية    المرونة 

في     الخريجين  الطلبة  لدى  المهني 

 الجامعات األردنية الخاصة. 

محمد   أ.د. 

 السفاسفة 
 منشور 

التربوية   العلوم  دراسات  الجامعة    –مجلة 

 2020 .64 -47(، 3)47األردنية. 

28 

تنمية   في  انتقائي  ارشادي  برنامج  فعالية 

وتحسين   الهدفية  التوجهات  مستوى 

لدى   الذاتي  االستقالل  طلبة  مستوى 

 الجامعات األردنية. 

محمد   أ.د. 

 السفاسفة 

منشور  

2020 

 المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية.

5(3 ،)1  – 21 

29 
النفسي   باالغتراب  وعالقته  النفسي  األمن 

 لدى عينة من الفتيات المراهقات اليتيمات. 

محمد   أ.د. 

 السفاسفة 

19(1  ،)

88- 114 

 منشور 

 2021األزهر.  مجلة التربية / جامعة 

30 
الذاتي وعالقته بالسلوك االنسحابي   الهناء 

 لدى الطالبات ذوي صعوبات التعلم. 

محمد   أ.د. 

 السفاسفة 
 منشور 

 2021مجلة التربية / جامعة األزهر.  

19(1 ،)116- 142 

بالعجز   31 وعالقتها  النفسية       2021مجلة التربية / جامعة األزهر.   منشور محمد  أ.د.  الطمأنينة 
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 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

 الرسالة المنجزة  ر. م
هيئة   عضو  اسم 

 التدريس 
 منشورة 

أو   النشر  وتاريخ  والعدد  والمجلد  المجلة  اسم 

 القبول للنشر 

 . 170-145(، 1) 19 السفاسفة  المتعلم لدى الطالبات الالجئات السوريات. 

32 

Evacuated Tube Solar 

Collector Using Dead Sea 

Water 

أبو   محمود  أ.د. 

 زيد 
 منشور 

International Research Journal of 

Engineering and Technology, Vol. 

7, Issue: 12, pp. 1898-1906, 2020 

33 

Design a Solar Power Air 

Conditioning System for the 

Engineering Faculty Building 

at Mutah University 

أبو   محمود  أ.د. 

 زيد 
 منشور 

Global Journal of Engineering and  

     Technology Advances, Vol. 5, 1, 

pp. 8-17, 2020 

34 

تنمية   في  الحكومية  المدارس  معلمي  دور 

طلبة  لدى  االبداعي  التفكير  مهارات 

من   الكرك  محافظة  في  الثانوية  المرحلة 

 وجهة نظر المشرفين التربويين 

 

ملوح   أ.د. 

 الخريشا 
 منشور 

-32(،  2)6مجلة جامعة عمان العربية للبحوث،  

60 2021 

35 
الحكومية   المدارس  طالب  ضعف  اسباب 

 االنجليزية بدولة الكويت في اللغة  

ملوح   أ.د. 

 الخريشا 

مقبول  

 للنشر 
 2021(  1)49دراسات الجامعة االردنية، 

36 

قيم  تنمية  في  االجتماعيات  معلمي  دور 

المواطنة لدى طلبة المرحلة الثانوية بدولة  

 الكويت 

ملوح   أ.د. 

 الخريشا 
 منشور 

والنفسية،   التربوية  للدراسات  (،  2)8الدولية 

361-364 

37 
درجة ممارسة مديري المدارس المتوسطة  

 للشفافية االدارية بدولة الكويت 

ملوح   أ.د. 

 الخريشا 

مقبول  

 للنشر 

وعلم   للتربية  العربية  الجامعات  اتحاد  مجلة 

 النفس 

2020 

38 

تنمية   في  الحكومية  المدارس  مديري  دور 

الفنية   التربية  لمعلمي  المهنية  الكفايات 

 الكويت بدولة 

ملوح   أ.د. 

 الخريشا 

مقبول  

 للنشر 

 مؤتة للبحوث والدراسات 

2020 

39 

A Boolm's Taxonomy-Based 

Analysis of 9and10 Grades 

English Language Textbooks' 

أ.د.أحمد  

 الطويسي 

منشور  

(2020 ) 

International online Journal of 

Primary Education Vol.9(2),2020 
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 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

 الرسالة المنجزة  ر. م
هيئة   عضو  اسم 

 التدريس 
 منشورة 

أو   النشر  وتاريخ  والعدد  والمجلد  المجلة  اسم 

 القبول للنشر 

Final Examinations and 

Revision Question 

40 

Reading Difficulties in English 

Language that facing the Ninth 

Graders and how to deal with 

these Difficulties from the 

point of view of Teachers in 

Jordan 

أ.د.أحمد  

 الطويسي 

منشور  

(2020 ) 

الطفل  وثقافة  إلعالم  العربية    المجلة 

3 )13(2020 

41 

A Teacher-based Evolution of 

Grade Nine English Textbook 

in southern Mazar Directorate 

أ.د.أحمد  

 الطويسي 

منشور  

(2020 ) 
 جامعة مؤتة –مجلة مؤتة للبحوث والدراسات 

42 

تحصيل   على  النشط  التعلم  استخدام  أثر 

الرياضيات   مادة  في  الطلبة  –واتجاهات 

الصف   طلبة  على  تجريبية  شبه  دراسة 

 الثالث األساسي 

أ.د.أحمد  

 الطويسي 

منشور  

(2021 ) 

والنفسية   التربوية  للدراسات  الدولية  المجلة 

( برلين  ألمانيا  العربي،  الديمقراطي  (  13المركز 

2021 

43 

الثالثة   الصفوف  معلمات  ممارسة  درجة 

من   الفعال  التدريس  الستراتيجيات  األولى 

والمعلمات  وجهة   المدارس  مديرات  نظر 

 أنفسهن في األردن 

أ.د.أحمد  

 الطويسي 

منشور  

(2020 ) 

والدراسات   للبحوث  مؤتة  مؤتة  –مجلة  جامعة 

 2020تاريخ القبول  

44 

The Effect of using 

Educational Drama 

Developing Speaking Skill of 

the Sixth Graders in the 

English language and on their 

Attitudes Towards it 

أ.د.أحمد  

 الطويسي 

منشور  

(2021 ) 

The Universal Academic Research 

Turley 

45 

النظرية   على  قائم  تعليمي  برنامج  أثر 

البنائية في تنمية المبادئ الوطنية في مادة  

الصف   طلبة  لدى  االجتماعية  الدراسات 

 أ.د.حسين بعارة 
منشور  

(2021 ) 
 المجلة التربوية األردنية 
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 التدريس 
 منشورة 

أو   النشر  وتاريخ  والعدد  والمجلد  المجلة  اسم 

 القبول للنشر 

 الثامن في فلسطين 

46 

نموذج   على  قائم  تعليمي  برنامج  فاعلية 

التعلم البنائي في تنمية المفاهيم البيئية في  

مادة الجغرافيا واستقصاء أثره في اكتساب  

نحو   واالتجاهات  الناقد،  التفكير  مهارات 

التاسع   الصف  طالبات  لدى  البرنامج 

 األساسي في محافظة الزرقاء 

 سين بعارة أ.د.ح
منشور  

(2021 ) 
 المجلة التربوية األردنية 

47 

نموذج   على  قائم  تعليمي  برنامج  فاعلية 

والتفكير   المشكالت  حل  تنمية  في  برونر 

طلبة   لدى  الرياضيات  مادة  في  الرياضي 

تربية   مديرية  في  األساسي  العاشر  الصف 

 منطقة الكرك 

أ.د.خلف  

 الصقرات 

منشور  

(2021 ) 

سيصدر   والذي  والنفسية  التربوية  العلوم  مجلة 

 م 2021أكتوبر 30في 

48 

على   قائم  محوسب  تعليمي  برنامج  فاعلية 

القراءة،   مهارات  تنمية  في  المحاكاة 

 التحدث لدى طلبة الصف الثالث 

أ.د.خلف  

 الصقرات 

منشور  

(2021 ) 

األزهر   جامعة  التربية،  كلية  التربية،  مجلة 

 م( 2021، يوليو،191بالقاهرة، في العدد رقم )

49 

كتب  في  المتضمنة  الديمقراطية  مبادئ 

والمدنية   والوطنية  االجتماعية  التربية 

ومستوى ممارسة المعلمين لها من وجهة  

 نظر مديري المدارس في األردن 

عزام   أ.د.عبدهللا 

 الجراح 
 المجلة التربوية األردنية  

50 

أثر التدريس بالمختبر الجاف والرطب على  

تحصيل طلبة الكيمياء التحليلية العملية في  

جر جامعة  في  العلوم  واكتساب  كلية  ش 

 المهارات المخبرية 

داود   أ.د.محمد 

 المجالي 

منشور  

(2021 ) 
 المجلة التربوية األردنية 

51 

في   المقلوب  الصف  استراتيجية  أثر 

اكتساب المفاهيم الرياضية وبقاء أثر التعلم  

في   الدنيا  األساسية  المرحلة  طلبة  لدى 

 األردن 

داود   أ.د.محمد 

 المجالي 

منشور  

(2021 ) 
 التربوية األردنية المجلة 

على   52 قائمة  تعليمية  برمجية  استخدام  داود  أثر   األردنية المجلة التربوية منشور  أ.د.محمد 
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هيئة   عضو  اسم 

 التدريس 
 منشورة 

أو   النشر  وتاريخ  والعدد  والمجلد  المجلة  اسم 

 القبول للنشر 

نظام إدارة التعلم اإللكتروني منصة جوجل  

(Google Classroom  مادة لتدريس   )

العلمية   المفاهيم  تنمية  في  الحياتية  العلوم 

 لدى طالبات الصف التاسع 

 ( 2021) المجالي 

53 

مسار   باختيار  وعالقتها  التفكير  انماط 

االول   الصف  طلبة  لدى  الثانوي  التعليم 

 الثانوي في محافظة الكرك 

 د. احمد الطراونة 

مقبول  

للنشر  

(2020 ) 

 مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث 

54 

Scattering and 

Thermodynamic 

Properties of Hydrogen Gas 

فرحان   أمل  د. 

 المعايطة 
 

w of Journal 

Temperature Physics (2021) 

203:74–83 

55 

Hamiltonian-Jacobi Method of 

Mechanical Systems Based on 

the Doubling of Degrees of 

Freedom 

فرحان   أمل  د. 

 المعايطة 
 

-Lil Mutah 

Buhuth wadDirasat, Natural 

and Applied Sciences Series 

Vol. 35. No.2, 2020. 

56 

العالج   الى  مستند  ارشادي  برنامج  فاعلية 

الطلبة   لدى  الذات  تنمية  في  آلدلر  الفردي 

  / مادبا  في مدارس محافظة  التنمر  ضحايا 

 لواء ذيبان 

انس   د. 

 الضالعين 

مقبول  

للنشر  

2020 

العليا   الدراسات  كلية   / التربوية  العلوم  مجلة 

أكتوبر    4  للتربية / المجلد الثامن والعشرين العدد

 جامعة القاهرة / مصر 

 د. باسم البديرات  التداولية في شعر لبيد بن ربيعة  57
غير  

 منشورة 
 

58 

خفض الضغط النفسي ودقات القلب بالتأمل  

كلية   طالبات  لدى  التنفسي  واالسترخاء 

 الطب في جامعة مؤتة،

 د. باسم الدحادحة 
منشور  

(2021 ) 

 والنفسية مجلة العلوم التربوية  

 305-287( ، 1) 47البحرين األردنية،

 

59 
طالب   لدى  الطائرات  ركوب  من  الخوف 

 جامعة مؤتة في ضوء عدد من المتغيرات. 
 د. باسم الدحادحة 

منشور  

(2020 ) 

األردنية،   الجامعة  التربوية  العلوم  دراسات 

 389- 373( 47) 2الجامعة األردنية، 
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 الرسالة المنجزة  ر. م
هيئة   عضو  اسم 

 التدريس 
 منشورة 

أو   النشر  وتاريخ  والعدد  والمجلد  المجلة  اسم 

 القبول للنشر 

60 

نفسي   إرشاد  برنامج  في  فاعلية  ديني 

من   عينة  لدى  االكتئابية  األعراض  خفض 

 مسنات دور الرعاية في عمان 

 د. باسم الدحادحة 
مقبول  

 للنشر 

 كلية التربية  -جامعة األزهر

 مجلة علمية محكمة –مجلة التربية 

61 

ساتير   لنموذج  مستند  برنامج  فاعلية 

الرضا   الضغوط  -لتحسين  وخفض  الحياتي 

 مرضى السكريالنفسية لدى أمهات أطفال 

 د. باسم الدحادحة 
مقبول  

 للنشر 
 جامعة البحرين  -مجلة العلوم التربوية والنفسية 

62 

القدرة التنبؤية للذكاء االنفعالي وأبعاده في  

طلبة   لدى  المعرفية  والتشوهات  المثالية 

 جامعة موتة 

 د. باسم الدحادحة 
مقبول  

 للنشر 

 كلية التربية  -جامعة األزهر

 مجلة علمية محكمة –التربية مجلة 

63 

نموذج   الى  يستند  إشرافي  برنامج  فاعلية 

تثقيف األقران الجمعي في تنمية المهارات  

لدى   المهنية  الذاتية  والكفاءة  االرشادية 

 مرشدي محافظة الكرك 

 د. باسم الدحادحة 
مقبول  

 للنشر 

 كلية التربية  -جامعة األزهر

 محكمةمجلة علمية  –مجلة التربية 

64 

Effect of various abiotic 

stressors on some biochemical 

indices of Lepidium sativum 

plants 

 د. خالد الشرفاء 

عمر   الطالب 

 السامرائي 

 منشور 

Scientific 

Reports, 10(1), 1- 

10( .2020 ) 

65 

Assessment of exogenous 

application of plant growth 

regulators on Cress seed 

germination and ?-

Galactosidase activity 

 د. خالد الشرفاء 

عال   الطالبة 

 الغنميين 

 منشور 

Plant Science 

Today, 7(2), 257- 

263( .2020 ) 

66 

Synthesis, characterization 

and bioactivity of for a set of 

new4,7-Dimethyl-3- 

piperazin1- yl-pyrazolo[5,1- 

c][1,2,4]triazine derivatives , 

صالح   د. 

 الطراونة 
 منشور 

, paper Chemical(2020) 74:1241–

1252. IF= 1.68 
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 الرسالة المنجزة  ر. م
هيئة   عضو  اسم 

 التدريس 
 منشورة 

أو   النشر  وتاريخ  والعدد  والمجلد  المجلة  اسم 

 القبول للنشر 

67 

Synthesis, characterization 

and bioactivity of some new 

Oarylation of thienopyridone-

3-carboxylates 

صالح   د. 

 الطراونة 
 منشور 

v. Chim Acta 

(2021), 68, 

68 

Impact of Total Quality 

Management on Occupational 

Safety and Health in 

Laboratories 

 

 منشورة  د. صالح الجبور 

Proceedings of the First Jordanian 

International Chemical Process 

Safety Virtual Conference 

Mar 30-31/3/2021 

69 

Impacts of Total Quality 

Management on Occupational 

Safety and Health in 

Laboratories 

 منشورة  د. صالح الجبور 

Proceedings of the First Jordanian 

International Chemical Process 

Safety Virtual Conference 

Mar 30-31/3/2021 

70 

الوجود   وعالقة  مستوى  الممتلئ  النفسي 

لدى   الصدمة  بعد  ما  ضغط  بأعراض 

 الالجئين في األردن 

 

صهيب   د. 

 التخاينة

مقبول  

للنشر  

2020 

 مجلة الدراسات التربوية / الجامعة االردنية 

71 
القدرة التنبؤية للحب الرحيم في االمل لدى  

 المتقاعدين العسكريين 

عبدالناصر   د. 

 القرالة 
 2021، 190التربية / جامعة األزهر مجلة  منشور 

72 

التنبؤ بالضبط الذاتي من خالل معنى الحياة  

وكالة   مدارس  في  السمنة  ذوي  للطالب 

 الغوث الدولية/ األردن 

عبدالناصر   د. 

 القرالة 
 2021، 189مجلة التربية / جامعة األزهر  منشور 

73 

االبتكار   في  الحياة  لجودة  النسبي  االسهام 

موظفي هيئة كهرباء ومياه  المؤسسي لدى  

 دبي 

عبدالناصر   د. 

 القرالة 

مقبول  

 للنشر 
 الجمعية االردنية للعلوم التربوية 

74 
أثر استخدام التدريب البالستي على تحسين  

لدى   الرقمي  والمستوى  المهاري  األداء 

ابو   عصام  د. 

 شهاب 
 منشور 

والدراسات،   للبحوث  مؤتة  )العلوم  مجلة 

 االنسانية واالجتماعية( 
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 القبول للنشر 

 ناشئي سباحة الفراشة 

75 

المهارات   بعض  لتعلم  مقترح  برنامج  أثر 

الذين   األفراد  لدى  القدم  كرة  في  األساسية 

 يعانون من متالزمة داون 

ابو   عصام  د. 

 شهاب 
 منشور 

التربوية/الجامعة   العلوم  "دراسات"  مجلة 

 456-442(. ص2(، العدد )47مجلد ) -األردنية 

76 

على  دراسة   تدريبية  أنظمة  ثالثة  مقارنة 

بناء   العبي  لدى  العضلية  القوة  تحسين 

 األجسام في محافظة الكرك 

ابو   عصام  د. 

 شهاب 
 منشور 

)العلوم   والدراسات،  للبحوث  مؤتة  مجلة 

واالجتماعية(   )  -االنسانية  العدد  33المجلد   ،)

 . 68-35(، ص1)

77 

األداء   لتحسين  مقترح  تدريبي  برنامج  أثر 

بعض   على  المفضلة  غير  للقدم  المهاري 

 مهارات كرة القدم 

ابو   عصام  د. 

 شهاب 
 منشور 

)العلوم   لألبحاث"  النجاح  "جامعة  مجلة 

-834(. ص  4(، العدد ) 30المجلد )   -االنسانية(  

860 . 

78 

باستخدام   مقترح  تدريبي  برنامج  أثر 

عناصر   بعض  تحسين  على  الزعانف 

 الحرة   اللياقة البدنية الخاصة في السباحة

ابو   عصام  د. 

 شهاب 
 منشور 

)العلوم   لألبحاث"  النجاح  "جامعة  مجلة 

-894(. ص  5(، العدد ) 30المجلد )   -االنسانية(  

920 

79 

فاعلية برنامج إرشادي في خفض السلوك  

التعلم   لدى طلبة ذوي صعوبات  الفوضوي 

 في لواء المزار الجنوبي 

معين   عوني  د. 

 شاهين 
 159التربية ع مجلة االزهر/ كلية  منشور 

80 

طلبة  لدى  المعرفية  التشوهات  مستوى 

باإلساءة   وعالقتها  الثانوية  المرحلة 

في   المعلمين  من  لهم  الموجهة  اللفظية 

 األردن 

 د. لمياء الهواري 
مقبول  

 للنشر 
 مجلة جامعة الحسين بن طالل 

81 

إلى   مستند  جمعي  إرشادي  برنامج  فاعلية 

تحسين   في  الوسائل  المتعدد  األسلوب 

من  عينة  لدى  الجامعية  الحياة  مع  التكيف 

 الطلبة الجدد في جامعة مؤتة. 

 منشور  د. لمياء الهواري 
والدراسات،   للبحوث  مؤتة  -75(،  4)34مجلة 

110 . 

82 

عن   التأخر  على  المترتبة  النفسية  اآلثار 

لدى   الزواجي  بالتوافق  وعالقته  الحمل 

 السيدات المتزوجات في محافظة الكرك 

 الهواري د. لمياء 
مقبول  

 للنشر 
 مجلة جامعة النجاح/ نابلس 
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 الرسالة المنجزة  ر. م
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 التدريس 
 منشورة 

أو   النشر  وتاريخ  والعدد  والمجلد  المجلة  اسم 

 القبول للنشر 

83 
بالطمأنينة   وعالقته  النفسي  التمكين 

 النفسية لدى الطلبة األيتام في جامعة مؤتة 
 د. لمياء الهواري 

مقبول  

 للنشر 
 مجلة جامعة الحسين بن طالل 

84 

A new Approach for Handling 

Handover on Femtocells 
 منشوره  د. محمد النبهان 

Mohammad Alnabhan, Enas Al-

qatawneh, Ahmad Abadleh, 

Mohammed Atoum, Mohammad 

Alnawyseh. (2020): Efficient 

Handover Approach in 5G Mobile 

Networks, International Journal on 

Advanced Science, Engineering and 

Information Technology, Volume 

10, Issue 4. 

85 

اتخاذ   على  بالقدرة  وعالقتها  العقل  عادات 

القرار واالتزان االنفعالي لدى طلبة جامعة 

 مؤتة 

 د. وجدان الكركي 
منشور  

(2020 ) 

العلوم   سلسلة  والدراسات  للبحوث  مؤتة  مجلة 

الخامس   المجلد  واالجتماعية،  اإلنسانية 

 . 84-59والثالثون، العدد األول 

86 

Multi-input Multi-output 

Antenna for 5G Smartphone 

Applications 

 

 منشورة  د.صقر الجعافرة 
IEEE Access, vol. 9, pp. 33796-

33810, Feb 2021, 

87 

Performance Assessment of 

Throughput in 5G System 

 

 منشورة  د.عصر المطارنة 

Jordanian Journal of Computers 

and Information Technology 

(JJCIT), ISSN: 2413-9351, Vol. 6, 

No. 3, pp.303-316, September 2020 

88 

نموذج   الى  مستند  تعليمي  برنامج  أثر 

سكمان االستقصائي لتحسين الفهم القرائي  

الصف   طلبة  لدى  العربية  اللغة  مادة  في 

 الثالث األساسي في محافظة الكرك 

 منشور  د.عمر الهويمل 
لة التربية كلية التربية جامعة األزهر بالقاهر،  مج

 ( 191،2021العدد )

89 
تطوير   على  العقلي  للتدريب  برنامج  تأثير 

رياضة   في  األساسية  المهارات  بعض 

بني   العابدين  زين 

 هاني 
 منشور 

المجلة االردنية للعلوم التربوية. المجلد الخامس،  

 ( 2020العدد االول )
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أو   النشر  وتاريخ  والعدد  والمجلد  المجلة  اسم 

 القبول للنشر 

 الجمباز 

90 

Adoption of Cloud Computing 

for the Jordanian Ministry of 

Interior: Influence Factors 

سليمان   مخلد 

 الطراونه 

مقبول  

 للنشر 
Journal of critical reviews 

91 

SOFT SKILLS AND THEIR 

RELATIONSHIP WITH 

ENTREPRENEURIAL 

ORIENTATION AMONG 

THE STUDENTS OF THE 

SCHOOL OF BUSINESS AT 

MU'TAH UNIVERSITY 

أيمن   أ.د. 

 القطاونة 
 Sci. Int. (Lahore),33(1),63-73, 2021 منشورة 

92 

Big Five personality traits 

impact on entrepreneurial 

intention: the mediating role of 

entrepreneurial alertness 

Prof. Dr. 

mmad Moha

Suleiman 

Awwad, 

Rana 

Mohammad 

-Najati Al

Aseer 

 

accepted 

Asia Pacific Journal of Innovation 

and Entrepreneurship, Emerald 

Publishing Limited, 2021 

93 

The Impact of Social 

Responsibility Costs on 

Financial Performance of 

Jordanian Banks 

 

Awwad, 

M.S. & 

Alqaisi, 

Buthainah 

 

Jordan Journal of Business 

Administration (Jordan University, 

Vol. 18, No 1, 2021 

94 

The Impact of Corporate 

Entrepreneurship on the 

Performance of Jordanian 

Telecom Companies 

Awwad, 

M.S. & Al- 

Karaki, 

Abdallah 

 

accepted 
Studies in Business and Economics 

(Qatar University), accepted, 2021 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/APJIE-09-2020-0136/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/APJIE-09-2020-0136/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/APJIE-09-2020-0136/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/APJIE-09-2020-0136/full/html


 

 

 

 90 

 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

 الرسالة المنجزة  ر. م
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 منشورة 
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95 
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 الرسالة المنجزة  ر. م
هيئة   عضو  اسم 

 التدريس 
 منشورة 

أو   النشر  وتاريخ  والعدد  والمجلد  المجلة  اسم 

 القبول للنشر 

Initial Public Offerings (IPOs) 

listed in Amman Stock 

Exchange During The period 

(1993-2011) 

101 

The Role of Discretion in 

Shifting the Burden of Proof in 

Civil Cases . 

أ.د عبد هللا محمد  

 الزبيدي 
 Multicultural Education منشور 

102 
المرهون  حق   العقار  بتتبع  المرتهن  الدائن 

 رهناً تأمينياً في التشريع األردني 

حسن   أسيد  أ.د.  

 الذنيبات 
 مجلة جامعة األزهر  منشور 

103 
إمكانية سريان أحكام الحجز التحفظي على  

 األسرار التجارية وفق التشريع األردني 

محمد   حسام  د. 

 البطوش 
 مجلة أبحاث اليرموك  منشور 

104 

The Uses of Information 

Technology in Legal Agencies 

& Mechanisms to Reduce 

Economic Crimes 

الدين   جمال  أ.د. 

 مكناس 
 Test Engineering and Managment منشور 

105 

والباطنة   الظاهرة  اإلرادتين  إعمال  حدود 

ظل   في  تحليلية  دراسة  العقد/  تفسير  في 

 اجتهاد القضاء األردني 

الدين  أ.د.   جمال 

 مكناس 
 مجلة جامعة األزهر  منشور 

106 

والباطنة   الظاهرة  اإلرادتين  إعمال  حدود 

ظل   في  تحليلية  دراسة  العقد/  تفسير  في 

 اجتهاد القضاء األردني 

حسن   أسيد  أ.د.  

 الذنيبات 
 مجلة جامعة األزهر  منشور 

107 

The Role of Discretion in 

Shifting the Burden of Proof in 

Civil Cases 

أ.د عبد هللا محمد  

 الزبيدي 
 Multicultural Education منشور 

 2021المشاريع البحثية المدعومة من الجامعة للعام (:  4ملحق )

  / اعضاء هيئة التدريس (: لمشاريع البحثية المدعومة من الجامعة1-4ملحق ) 

 2021للعام 
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 تاريخ الدعم عنوان البحث الكلية اسم الباحث 

ا.د.محمد   1

 العنبر 

ً  QSترتيب جامعة مؤتة في تصنيف  العلوم  11/03/2021 عالمياً وعربياً ومحليا

د.حمود   2

 الضمور 

 Study the impact of interfacial layer properties on العلوم

efficiency of organic/inorganic solar cells 

22/03/2021 

 Microscopic studies of many-body systems using monto العلوم د.عامر العقيلي 3

carlo techniques  

22/03/2021 

ا.د.محمد   4

 االشرم 

 synthesis of and biological activities of thiacrown ethers العلوم

derived indoles 

22/03/2021 

د.ابراهيم   5

 المجالي

 evaluate the immunomodulatory and antioxidant effect of العلوم

co-admission of resin and some novel extracts obtained 

from propolis and nigella sativa  

22/03/2021 

ا.د.محمد   6

 العنبر 

 utilization of silica nanoparticales for selective captureing العلوم

uranyl ion from nuclear wastwater: experimental model 

study  

22/03/2021 

ا.د.عمر  7

 عطروز 

 assessment of antioxidant antibacterial antihemolytic and العلوم

antiproliferative activities of green synthesized silver 

nanoparticles using different plant extracts 

22/03/2021 

ا.د. عدنان  8

 الحراحشة 

 study on the chemical and physical and biological changes الهندسة 

on drinking water quality during a supplying process from 

source to consumer alkarak water distribution system as 

acase study  

22/03/2021 

ا.د. باسم  9

 مدة الحوا

 22/03/2021 دليل سياسات الجودة في جامعة مؤتة   التربوية

د. مسلم   10

 الرواحنة 

العلوم 

 االجتماعية

greek and latin inscription from transjordan  22/03/2021 

 peers tutoring to teach and practice life-skills based on التربوية د.باسم دحادحة  11

moderate beliefs and acceptance the others among the 

jordanian youths 

22/03/2021 

د.عفاف   12

 النداف

 designing nanomedicine for enhanced drug efficacy in الصيدلة 

cancer therapy 

22/03/2021 

د.طايل   13

 الحجران 

 preperation and characterization of some new calix[n] الصيدلة 

arenes and study their ability to work as host for the some 

drugs and some orgnic compounds 

22/03/2021 

د.نسرين  14

 موافي 

 screening of homogentisate oxidase gene variants among الطب 

alkaptonuria families in Jordan 

22/03/2021 

 impact of the oral pentavalent rotavirus vaccine in karak الطب  د. عمر نافع 15

Jordan 

22/03/2021 

 retrospective cohort study of celiac disease in children 22/03/2021 الطب  د. عمر نافع 16
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 تاريخ الدعم عنوان البحث الكلية اسم الباحث 

with down syndrome in Jordan  

د.محمد ابو   17

 لباد

 assessment of chlqmydia pneumoniae infection in الطب 

jordanian patient with type 1 diabetes mellitus 

22/03/2021 

د.موسى   18

 المغاربة

 Identification of organic compounds in medicinal plants الصيدلة 

used in treatment of urinary stones in Jordan 

22/03/2021 

 discovery of enzymes from jordanian environment 22/03/2021 الصيدلة  د.ياسر جابر  19

د.صالح   20

 الطراونة 

 design synthesis and biological evaluation of indole based العلوم

CB2 modulator 

22/03/2021 

 modulation of spatial memory and hippocampal العلوم د.نافع الطورة  21

neurogenesis by multisession-tDCS coupling with tACS in 

rat model with alzhemer disease 

22/03/2021 

 biosynthesis charactization and antimicrobial activity of العلوم د.خالد خليفات  22

silver nanoparticales by using new fungal species and 

synergistic activity of silver nanoparticals with various 

common medicinal plant used in Jordan  

22/03/2021 

د.احمد   23

 الجعافرة 

 ,evaluation of antioxident, anti-inflammatory العلوم

antiproferation and apoptosis induction effects of local 

ephedra medicinal plant (Ephed sinica and Ephedra 

Nevadensis) on cancer cell lines 

22/03/2021 

د.راكان  24

 الطراونة 

 evaluation of antioxidant and inhibitory activity of العلوم

medicinanl plant extracts in Jordan 

22/03/2021 

د. عبادة  25

 الحباشنة 

 15/04/2021 صيل الطلبة في جامعة مؤتة اثر تطبيق التعليم األلكتروني على تح األعمال

د. حامد   26

 الزعبي

 Recombinant protein expression for SARS-CoV2  الطب 

diagnosis vaccine production   

22/03/2021 

د. حسن   27

 العمرو

دور الجمعيات التعاونية في تخفيض معدالت الفقر والبطالة "دراسة حالة   االعمال

 الكرك" محافظة 

26/04/2021 

د. احمد أبو   28

 اسعد

العلوم 

 التربوية

برنامج ارشادي مستند الي الفصول االفتراضي في تحسين الوعي المهني  

 وخفض قلق المستقبل لدى أمهات ذوي االحتياجات الخاصة 

26/04/2021 

د. احمد بني  29

 ملحم

العلوم 

 التربوية

 27/04/2021 جامعة مؤتة تعزيز قيم التربية للمواطنة في 

د. سعد   30

 الرواشدة 

تقنية    باستخدامإعادة تدوير مخلفات المواد الصناعية إلى سبيكة مركبة جديدة  الهندسة 

 التلبيد. 

17/06/2021 

تقييم فعالية نبات النبيتا على اضعاف القدرة االمراضية لبكتيريا السيدوموناس   العلوم د. هيثم القرالة 31

 الكانديداوفطر 

11/10/2021 

د. مروان   32

 الموسى 

دراسة خصائص االنبعاث االلكتروني من مادة الموليبدينوم المحضرة على  العلوم

 شكل بواعث نانوية مع دراسة تأثير بناء طبقة عازلة عليها

11/10/2021 
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 تاريخ الدعم عنوان البحث الكلية اسم الباحث 

الدكتور راكان  33

 الطراونة 

حاليا وقود عشاء  صنع وتوصيف محفزات انود جديدة ذات اداء اعلى ل  العلوم

 التبادل البروتيني 

11/10/2021 

 

 2021للعام  / الطلبة  (: لمشاريع البحثية المدعومة من الجامعة2-4ملحق ) 

 تاريخ الدعم عنوان البحث الكلية اسم الباحث  

رشا عبد الرحمن    1

 الخطيب  

 Culture media composition and reduction potential optimization العلوم

of mycelia-free filtrate for biosynthesis of silver nanoparticles 

using the fungus Rhizopus stolonifer MR 11 

27/01/2021 

خلود دخل هللا    2

 الشياب  

 capability of using phenol as growth substrate by using growth العلوم

promoter producing Serratia odorifera 

27/01/2021 

منال محمد    3

 الطراونة  

 The infuluence of PH variation on the biosynthesis of gold العلوم

nanoparticaes by Rhizopus stolonifer MR 11 

27/01/2021 

شرين نايف   4

 الطراونة  

 Conagulation Enhancement of alghabawi landfill leachate using الهندسة 

seeds of moringa oleifera 

27/01/2021 

بثينة محمد   5

 العبيسات 

 study the infulance of network distribution system on the quality الهندسة 

of drinking water in alkarak province 

27/01/2021 

زين محمد   6

 المعايطة   

 evaluation of the impact of allajjoun dam on the related water الهندسة 

resources and the deposits of oil shale in the surrounding area 

27/01/2021 

سلسبيل سليمان   7

 الشقور  

 assessemnt of climate change impact on water resources in the الهندسة 

region between wadi alwala and rashadeah highlands 

27/01/2021 

الطالب معاذ فؤاد   8

 ملكاوي  

علوم 

 الرياضة 

The effect of a varied high-intensity traning program on improvin 

some of the anaerobic physical and physiological abilities of 

junio soccer 

27/01/2021 

دينا عاكف   9

 القطامين 

 The expected trends of climate change in Jordan and its impact الهندسة 

on the various element of the enviroment on albuqea basin 

27/01/2021 

روعة محمود    10

 السحيمات  

 Evaluation of the impact of wadi ibn hammad dam on the surface الهندسة 

and groundwater before and after the dam 

27/01/2021 

 qualitative and quantitative evaluation of the major springs water الهندسة  فاتن فيصل الرفوع    11

in busira district according to drinking water standard 

27/01/2021 

 the potential production and utilization of biochar from sewage الهندسة  تقى عادل المرايات    12

sludge: a pilot study 

27/01/2021 

 using green banana pulp flour as a functional ingredient in pita الزراعة  معاذ نياز الضالعين   13

bread processing 

27/01/2021 

الطالب معتز سند   14

 الطراونة  

 performance analysis of nano-lubrication of plane inclined slider الهندسة 

bearing 

27/01/2021 



 

 

 

 95 

 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

شذى عادل    15

 السحيمات  

 the effect of nitriding parameter of cutting tool on machinability الهندسة 

in turning operations 

27/01/2021 

الطالب راشد ذياب   16

 النزال  

 expermintal study of the performance of compression ignition الهندسة 

engine and emissions using various biodiesesl blends 

27/01/2021 

 expermintal study on the effect of dust accumalation and الهندسة  ريم علي العبيسات   17

operating temprature on power outlet of a PV system in Jordan 

27/01/2021 

ا. الطالب محمد     18

.  2حمدان احمد     

الطالب احمد فايز  

 غوانمة    

 Enhanced field emission properties of composite metallic العلوم

cathodes, with carbon black nanoparicles and paste carbon black 

nanoparticles with epoxylite EPR-4 

27/01/2021 

أرام ماجد    19

 الصعوب 

استخدام الزالت الفطرية كوسيلة للتصنيع الحيوي لجسيمات الفضة الثانونية ونشاطها   العلوم

 المضاد للبكتيريا 

03/05/2021 

رواند حيدر    20

 الضمور 

تأثير النعناع وزيت اكليل الجبل على التعلم االجباري السلبي والذاكرة المكانية على  العلوم

 اعراض فقدان الذاكرة باستخدام جرذ مصاب بمرض شبيه بالزهايمر كنموذج 

03/05/2021 

النانوية المصنعة بيولوجيا من النشاط التازري للمضادات الحيوية والجسيمات  العلوم وقار خليفات   21

 الفطريات المعزولة من الهواء 

03/05/2021 

 17/06/2021 تصميم هوائي لتطبيقات الجيل الخامس من خالل االنماط الثنائية المركبة الهندسة  امجاد التخاينة  22

الطالب عامر   23

 المعاني 

 17/06/2021 راتنجات االيبوكسي  2301تحليل أطراف الموليبدينوم النانوية بطالء  العلوم

الطالب فراس   24

 العوابدة  

 17/06/2021 تأثير دمج مخلفات الزجاج في الخلطات الخرسانية على خواص الخرسانة  الهندسة 

الطالب عالء الدين   25

 الجعافرة   

 17/06/2021 انبعاث المجال االلكتروني من اطراف الموليبدينوم المطلية: الوصف والتحليل العلوم

العلوم  لينا عماد القرالة   26

 التربوية

غموض الهرمية والحدود المختلفة وعالقتها بتحمل المسؤولية لدى مراجعات مكاتب  

 االصالح والتوفيق االسري 

17/06/2021 

العلوم  امجاد المحاميد  27

 التربوية

والدافعية المهنية لدى المرشدين عالقة رأس المال النفسي في االتزان االنفعالي 

 التربويين في محافظة الكرك 

08/07/2021 

الطالب سالم   28

 المحاسنة 

 08/07/2021 استقالب النيتروجين في اوراق حب الرشاد استجابة الجهاد الجفاف  العلوم

 08/07/2021 الملحي تاثير تطبيق الفحم على نمو حب الرشاد اثناء االجهاد  العلوم ساجده الخوالدة   29

تحسين اداء اطراف الياف الكربون غير المطلية من خالل التحقيق في تاثيرات طالء   العلوم الطالب علي القيسي  30

 من الياف الكربون على انبعاثها االلكتروني 478االيبوكسي 

08/07/2021 

الطالب عادل ابو   31

 عمرو

 08/07/2021 االلكترونات النانوية المصنعة من مادة النحاس تحليل متقدم الشكال بواعث  العلوم

اسيل عامر    32

 الجبارات  

 08/07/2021 االنبعاث االلكتروني من اقطاب النحاس ذات المنطقة العريضة وخصائصها العلوم

الطالب عبيدة   33

 الطراونة 

 08/07/2021 االردن تحليل الطاقة والكفأه المثالية لمحطة طاقة مركبة في  الهندسة 
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الطالب علي عادل   34

 النداوي  

تقييم اداء تبريد االلواح الشمسية الكهروضوئية تحت تركيزات مختلفة ومعدل تدفق   الهندسة 

 بالسوائل النانوية

08/07/2021 

الطالب احمد   35

 العلواني

 08/07/2021 ومساحة مختلفةتحسين اداء االلواح الكهروضوئية باستخدام زعانف على شكل  الهندسة 

نسرين محمد   36

 مرعي

تصميم هوائي عريض النطاق بخصائص مرشح من عوازل زنانة مشتقة من شكل   الهندسة 

 متوازي المستطيالت للتطبيقات الالسلكية الحديثة 

08/07/2021 

الداخليه للمباني في مدينة  إدارة التاثير الحراري للجدران الخضراء على الفرغات  الهندسة  مريم الخلوف   37

 العقبة

08/07/2021 

الطالب اكثم محي   38

 محمد شريف 

تخزين الطاقة الحرارية باستخدام مادة متغيرة الحالة في مجع الطاقة الشمسية ذو   الهندسة 

 األنابيب المفرغة

11/10/2021 

الطالب ندوان مجيد  39

 علي الجبوري 

بالطاقة الشمسية والرياح الضاءة مصابيح الليد على اعمدة الطرق  تصميم نظام هجين  الهندسة 

 السريعة 

11/10/2021 

وفاء محمد ابو    40

 صويص 

العلوم 

 التربوية

القدرة التنبؤية لجودة الحياة في كل من المناعة النفسية واليقظة العلية لدى عينة من 

 طالب الدراسات العيا في جامعة مؤتة

11/10/2021 

العلوم  هديل زياد الشوابكة   41

 التربوية

عالقة مركز الضبط بسمات الشخصية والتفكير االخالقي لدى عينة من طلبة جامعة  

 البلقاء التطبيقية

11/10/2021 

دياال احمد   42

 الطراونة 

العلوم 

 التربوية

العاملين في القطاع  التوافق الزواجي وعالقته بالمرونة النفسية والدافعية المهنية لدى 

 الصحي في محافظة الكرك 

11/10/2021 

الطالب محمد سعيد   43

 الطراونة 

دراسة في انبات جبوب لقاح نخيل التمر وحيويتها وطول انبوبه حبوب اللقاح وتحملها   الزراعة 

 للتذبذب في درجات الحرارة كاستجابة لبعض الهرمونات  

11/10/2021 

ممنهجة لصقل مهارات الطلبة وشخصياتهم  ال جدول النشاطات(  5ملحق )

 وتجهيزهم للحياة العملية

 الرقم 
او   المشروع  اسم 

 المبادرة 
 تاريخ التنفيذ 

الجهة   

 المنفذة 
 وصف للمشروع المبادرة ونتائجه 

-2020 وظيفتك لعندك  1

20212 

عمادة  

شؤون  

 الطلبة    

الطلبة   بأسماء  لتزويدهم  العمل  مكاتب  من  عدد  مع  االتفاق 

الطلبة   مع  واالتصال  الخدمات  دائرة  من  واألوائل  الخريجين 

 ً  ومقابلتهم لغايات التعيين وهذه المبادرة مستمرة سنويا

ذوي   2 إبداع 

 االحتياجات الخاصة 

2020-

20212 

عمادة  

شؤون  

 الطلبة    

رائعة   ومواهب  بقدرات  يتمتعون  الذين  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

هذه  خالل  من  الممكن  فمن  بينهم    للغاية،  فيما  نبحث  أن  المبادرة 

إذا   المستقبل  في  رائع  شيء  تصبح  أن  يمكن  التي  المواهب  عن 

 طوروا من مواهبهم. 

ذوي   3 تشغيل 

 االحتياجات الخاصة 

2020-

20212 

عمادة  

شؤون  

أسرة،   وإقامة  للزواج  لهم  دخل  على  الحصول  من  يتمكنوا  حتى 

للعمل لكسب رزقه نعمل على  وهذا يتطلب أن يكون الشاب مؤهل  
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 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

 الرقم 
او   المشروع  اسم 

 المبادرة 
 تاريخ التنفيذ 

الجهة   

 المنفذة 
 وصف للمشروع المبادرة ونتائجه 

توفير بيئة مالئمة لذوي االحتياجات الخاصة التي من خاللها يمكن   الطلبة    

العمل   تساعده على  أخرى  قدرات  من  لديه  ما  يخرج  أن  للشخص 

 ً  وكسب رزقه، ومن الممكن أن نقوم بتأهيلهم علمياً ومعنويا

 

4 Medical 

education and 

orientation for 

medical 

students 

2020-

20212 

 تدريب الطلبة على المهارات الجراحية األساسية  كلية الطب 

5 Medical 

education 

project for 

supporting 

the students of 

the basic 

years 

2020-

20212 

السنوات   كلية الطب  طلبة  بمساعدة  السريرية  السنوات  من  الكلية  طلبة  يقوم 

ا الموضوعات  فهم  في  شرح  األساسية  تقديم  طريق  عن  لدراسية 

الدراسة   طرق  ألفضل  إرشادية  مساعدات  تقديم  وكذلك  لها، 

 والتحصيل. 

 

6 Basic fair 

activity 

في   كلية الطب  سنويا  وتوفيرها  الطبية  والمستلزمات  للكتب  سنوي  عرض  تنظيم 

 مكان واحد وبأسعار محدودة 

للربط   7 عمل  ورشة 

العمل   سوق  بين 

الجامعية  والدراسة  

الهندسة   لطالب 

 المدنية 

2020-

20212 

 التواصل مع مقدم الورشة ونشر إعالنات للطلبة بخصوصها  كلية الهندسة 

لـ   8 فرع  تأسيس 

ACI chapter  

لمعهد   والتابع 

األمريكي   الخرسانة 

 في جامعة مؤتة 

2020-

20212 

 االعتماد تم ملئ كافة األوراق المطلوبة لالعتماد والحصول على  كلية الهندسة 

في   9 المشاركة 

على    ACIمسابقة  

الجامعات   مستوى 

2020-

20212 

كلية الهندسة  

مع   بالتعاون 

جامعة 

 تجهيز الطلبة للمسابقة من قبل أعضاء الهيئة التدريسية 
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 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

 الرقم 
او   المشروع  اسم 

 المبادرة 
 تاريخ التنفيذ 

الجهة   

 المنفذة 
 وصف للمشروع المبادرة ونتائجه 

 اليرموك  االردنية 

بالطلبة   10 االلتقاء 

 المستجدين  

2020-

20212 

اآلداب،   كلية 

اللغات   قسم 

 األوروبية  

 االلتقاء بالطلبة المعنيين عبر التطبيقات المتاحة )الزوم تيمز( 

حول   11 ورشة 

التقنيات   استخدام 

تعلم   في  الحديثة 

 اللغة الفرنسية  

2020-

20212 

اآلداب،   كلية 

اللغات   قسم 

 األوروبية 

 المتاحة )الزوم تيمز( االلتقاء بالطلبة المعنيين عبر التطبيقات 

عمل   12 ورشة 

المتحان   للتحضير 

 الدلف  

2020-

20212 

اآلداب،   كلية 

اللغات   قسم 

 األوروبية 

 االلتقاء بالطلبة المعنيين عبر التطبيقات المتاحة )الزوم تيمز( 

ورشة )سوق نفسك   13

 لتجد عمل( 

 

2020-

20212 

اآلداب،   كلية 

اللغات   قسم 

 األوروبية 

 بالطلبة المعنيين عبر التطبيقات المتاحة )الزوم تيمز( االلتقاء 

لقاء الملحق الثقافي   14

طلبة   مع  الفرنسي 

اللغات   قسم 

 األوروبية 

2020-

20212 

اآلداب،   كلية 

اللغات   قسم 

األوروبية  

مع   بالتعاون 

الملحقية  

الثقافية  

 الفرنسية 

 ( االلتقاء بالطلبة المعنيين عبر التطبيقات المتاحة )الزوم تيمز 

تنشيط   15 حول  ورشة 

تعلم   وطرق  الذاكرة 

 لغة اجنبية 

2020-

20212 

اآلداب،   كلية 

اللغات   قسم 

 األوروبية  

 بالتنسيق مع الملحقية الثقافية الفرنسية لترتيب اللقاء 

علمية   16 ندوة 

اليوم   بمناسبة 

 العالمي للغة العربية 

2020-

20212 

اآلداب،   كلية 

اللغة   قسم 

 العربية 

 والمجتمع المحلي الطلبة  

وظيفي   17 يوم  اقامة 

كلية   لطلبة 

تكنولوجيا  

 المعلومات 

2020-

20212 

كلية  

تكنولوجيا  

 المعلومات 

في  المعلومات  تكنولوجيا  شركات  كبرى  من  خبراء  مع  التواصل 

 األردن واالقليم للحديث عن احتياجات السوق المحلي والعالمي. 
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 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

 الرقم 
او   المشروع  اسم 

 المبادرة 
 تاريخ التنفيذ 

الجهة   

 المنفذة 
 وصف للمشروع المبادرة ونتائجه 

حاضنة   18 تأسيس 

لمشاريع   اعمال 

الطلبة   وافكار 

 الريادية. 

2020-

20212 

كلية  

تكنولوجيا  

 المعلومات 

واالبتكار   الريادة  مجال  في  خبراء  مع  حقيقية  شراكات  تأسيس 

 واالعمال. 

الدعم   اجل  من  والمؤسسات  الشركات  كبرى  مع  اتفاقيات  انشاء 

 والرعاية 

علمي   19 يوم  اقامة 

طلبة   مستوى  على 

البكالوريوس  

في   والماجستير 

 االردن. 

2020-

20212 

كلية  

تكنولوجيا  

 المعلومات 

اقامة معرض لمشاريع طلبة البكالوريوس وابحاث طلبة الماجستير  

طالب   امام  ومنجزاتهم  افكارهم  لمشاركة  لهم  الفرصة  واتاحة 

 ومدرسين من مختلف الجامعات وخبراء من مختلف القطاعات. 

-2020 عيد االستقالل  20

20212 

 تنمية الحس الوطني لدى الطلبة طلبة الجامعة 

-2020 تطوير الذات  21

20212 

المجتمع  

المحلي/مركز  

 مؤتة القرآني 

 تدريب المشاركين على تنمية مفهوم الذات 

البسمة   22 لنرسم 

لذوي   واالمل 

 اإلعاقة وأسرهم  

2020-

20212 

عمادة  

شؤون  

 الطلبة    

 التعرف على اإلعاقة وانواعها  

 أسباب االعاقات  

 طرق الكشف المبكر عن اإلعاقة  

 الوقاية من اإلعاقة 

اليوم   23 بمناسبة 

 العالمي للصم   

2020-

20212 

عمادة  

شؤون  

 الطلبة    

 طرق التواصل الكلي مع االصم  

 طرق التعليم المناسبة مع الصم  

 استخدام التكنولوجيا مع الطلبة الصم 

 السماعات الطبية وانواعها 

-2020 عيد االستقالل  24

20212 

العلوم   كلية 

 التربوية 

 تنمية الحس الوطني لدى الطلبة

-2020 تطوير الذات  25

20212 

العلوم   كلية 

 التربوية 

 تدريب المشاركين على تنمية مفهوم الذات 

البسمة   26 لنرسم 

لذوي  واالمل  

 اإلعاقة وأسرهم 

2020-

20212 

أمور   أولياء 

 ذوي اإلعاقة 

المعلمين  

 التعرف على اإلعاقة وانواعها 

 أسباب االعاقات 

 طرق الكشف المبكر عن اإلعاقة 
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 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

 الرقم 
او   المشروع  اسم 

 المبادرة 
 تاريخ التنفيذ 

الجهة   

 المنفذة 
 وصف للمشروع المبادرة ونتائجه 

 الوقاية من اإلعاقة  والمعلمات 

اليوم   27 بمناسبة 

 العالمي للصم   

2020-

20212 

بسمة   مركز 

للتربية  

 الخاصة 

 

   طرق التواصل الكلي مع االصم 

  طرق التعليم المناسبة مع الصم

 السماعات الطبية وانواعها  استخدام التكنولوجيا مع الطلبة الصم

الدراما   28 دورة 

غرس   في  التعليمية 

 القيم 

2020-

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

 

-2020 دورة ادارة الوقت  29

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

 

 

البرمجة   30 دورة 

 اللغوية العصبية 

2020-

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

 

 

جائحة   31 مع  التعامل 

عبر   الكورونا 

المستويات  

 المنطقية 

2020-

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

 

التعامل مع الضغوط   32

 النفسية 

2020-

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  
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 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

 الرقم 
او   المشروع  اسم 

 المبادرة 
 تاريخ التنفيذ 

الجهة   

 المنفذة 
 وصف للمشروع المبادرة ونتائجه 

التربوية  

 والنفسية  

طاقات   33 تحفز  كيف 

األخصائية   أبناءك 

 النفسية 

2020-

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

 

سراح   34 أطلق 

 مع كوتش  مخاوفك

2020-

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

 

 

غضبك   35 عش 

 بإيجابية 

2020-

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

 

اليومي   36 نشاطك  أدر 

 بحيوية 

2020-

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

 

طريقك   37 ارسم 

الداخل   الى  الواعي 

 بإيجابية 

2020-

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

 

المجتمع   38 في  األسرة 

  الواعي

2020-

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  
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 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

 الرقم 
او   المشروع  اسم 

 المبادرة 
 تاريخ التنفيذ 

الجهة   

 المنفذة 
 وصف للمشروع المبادرة ونتائجه 

التربوية  

 والنفسية  

الذكاء   39 في  ومضات 

 العاطفي 

2020-

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

 

 

نوتس   40 سكتش 

 اكسبرس 

2020-

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

 

-2020 1كيف تصلي خاشعا 41

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

 

-2020 2كيف تصلي خاشعا 42

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

 

-2020 نافذة على المستقبل  43

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

 

 

السبع   44 الحج  عجائب 

1 

2020-

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 
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 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

 الرقم 
او   المشروع  اسم 

 المبادرة 
 تاريخ التنفيذ 

الجهة   

 المنفذة 
 وصف للمشروع المبادرة ونتائجه 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

السبع   45 الحج  عجائب 

2 

2020-

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

 

-2020 قصص افكارنا  46

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

 

التصوير   47 فن 

 باألجهزة الذكية 

2020-

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

 

التمثيلية   48 األنماط 

 والشخصيات 

2020-

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

 

 

-2020 طلبتنا فلذة أكبادنا  49

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

 

-2020 صحتك توازن  50

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 
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 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

 الرقم 
او   المشروع  اسم 

 المبادرة 
 تاريخ التنفيذ 

الجهة   

 المنفذة 
 وصف للمشروع المبادرة ونتائجه 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

 

 البرامج العليا للعقل   51

 

2020-

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية 

 

 

بالفن   52 العالج  تقنية 

للتكفل   كوسيلة 

 بصعوبات التعلم 

2020-

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

 

في   53 الغذاء  دورة 

النفسية   الصحة 

على   والتغلب 

 االكتئاب 

2020-

20212 

الملكة   مركز 

العبد   رانيا 

هللا للدراسات  

التربوية  

 والنفسية  

 

قضية   54 رواية 

 قانونية 

2020-

20212 

قانونية معينة وبعدها فتَح باب النقاش  عرَض رواية تتضمن قضية   كليه اآلداب 

 حوله 

المحاكمات   55 مسابقة 

 الصورية 

2020-

20212 

االعالن للطلبة وبيان قضية المسابقة وإجراء تصفية للوصول إلى   كليه الحقوق 

 فائز وتكريم في حفل أو يوم ثقافي ترفيهي لطلبة الكلية 

  -2018  العيادة القانونية  56

 مستمر 

 إنشاء قاعة متخصص  الحقوق كليه 

 تشكيل إدارة العيادة 

"رواد   57 مشروع 

للتغيير   المستقبل 

 والمشاركة 

2020-

20212 

من   الممول 

وزارة  

الخارجية  

 استضافت وفد لبحث التعاون 
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 الرقم 
او   المشروع  اسم 

 المبادرة 
 تاريخ التنفيذ 

الجهة   

 المنفذة 
 وصف للمشروع المبادرة ونتائجه 

 األميركية 

 الكلية  

الشبكة  

القانونية  

للنساء  

 العربيات 

  -2020 حقوقي يقرا  58

 مستمر 

 توعوية محاضرات  كليه الحقوق 

 استضافت رجل قانوني للحديث عن سيرته  كليه الحقوق  مستمر -2020 سلسلة حلم يتحقق 59

حوارية   60 ندوة 

جائحة   بعنوان 

كورونا وأثرها على  

الوطني/   االقتصاد 

 بواسطة التيمز 

 

كورونا   كلية االعمال  2020-2021 جائحة  حول  بعد  عن  حوارية  ندوة  االعمال  كلية  عقدت 

 واثرها على االقتصاد األردني وطرق التخفيف من تبعات الجائحة  

حول   61 حوارية  ندوة 

" إطار عمل تكاملي  

في   االعمال  لريادة 

لما   الكرك  محافظة 

كورونا   جائحة  بعد 

الهيئات   وبمشاركة 

بريادة   المعنية 

من    TTIاالعمال 

ز ين،  شركة 

اورانج، انجاز إرادة  

 وانتاج 

جاءت الندوة ضمن مبادرة "تعافي"  والتي هي جزء من البرنامج   كلية االعمال  2020-2021

المئوية   بمناسبة  النشاطات  من  لسلسلة  االعمال  كلية  اعدته  الذي 

المتحدثين   من  مجموعة  الندوة  جمعت  حيث  للدولة  الثانية 

في محافظة الكرك والقطاع  الرئيسيين من ممثلي القطاع الريادي   

للبرامج   الداعمين  الخاص  القطاع  مؤسسات  من  وعددا  االكاديمي 

 الريادية في المحافظة. 

مذكرات   62 توقيع 

عدة   مع  تفاهم 

التفاوض   -جهات

الملك   مركز  مع 

للتميز   عبدهللا 

االعمال   2020-2021 كلية 

مركز   و 

عبدهللا   الملك 

 الثاني للتميز 

اتفاقية تعاون مشترك بين مركز الملك عبدهللا   وقعت جامعة مؤتة 

مجال   في  الخبرات  تبادل  على   االتفاقية  وهدفت  للتميز  الثاني 

تنفيذا  ا المركز  يتبناها  التي  المؤسسي  األداء  وتحسين  لتدريب 

مختلف   في  التميز  ثقافة  بنشر  السامية  الملكية  للتوجيهات 

 القطاعات 
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 الرقم 
او   المشروع  اسم 

 المبادرة 
 تاريخ التنفيذ 

الجهة   

 المنفذة 
 وصف للمشروع المبادرة ونتائجه 

الجامعة   لتصبح 

للتميز   اقليمي  مركز 

 في الجنوب  

عبر  ندوتين  عقد   63

في   زووم  تقنية 

العلمي   البحث 

جامعة   مع  بالتعاون 

University 

Malaysia 

Perlis 

ادارة    قسم 

 األعمال 

في البحث العلمي عبر    Webniarقدت كلية االعمال ندوة عن بعد 

جامعة   مع  بالتعاون  زووم    University Malaysiaتقنية  

Perlis   

وهدفت الندوة األولى لتعريف الطلبة عن طرق تحديد الموضوعات  

لتعريف    القابلة للبحث وتحويلها الى عناوين. وهدفت الندوة الثانية 

 تحديد  مشكلة الدراسة والفجة البحثية باساليب   الطلبة 

مركز   64 مع  لقاء  عقد 

في   االعمال  ريادة 

االردنية   الجامعة 

 عبر تقنية زووم 

ريادة   2020-2021 مركز 

 االعمال  

بعد من خالل   لقاء عن  في جامعة مؤتة  االعمال  ريادة  عقد مركز 

تقنية زووم مع مركز ريادة االعمال في الجامعة األردنية وتم بحث  

دراسة توقيع اتفاقيات بين المركزين  لتبادل الخبرات و المهارات  

 التي تدعم الطلبة و المجتمع المحلي في المشاريع الريادية   

 كليات الهادفة إلى تنمية المجتمعنشاطات ال  (:6ملحق )

 األهداف  الفئة المستهدفة  تاريخ التنفيذ  اسم المشروع أو المبادرة  الرقم 
للمشروع   وصف 

 المبادرة ونتائجه 

ومعلمات   2021-2020 تنظيم البطوالت الرياضية   1 معلمين 

 تربية لواء ناعور  

نظام   على  التعرف 

الرياضية   البطوالت 

 الفردية والجماعية  

 

أثر ممارسة النشاط البدني على   2

في   االنسان  جسم  مناعة  رفع 

 ظل جائحة كورونا 

وطالبات   2020-2021 معلمات 

مؤتة   بنات  مدرسة 

 الثانوية  

المشاركين   توعية 

ممارسة   بأهمية 

 النشاط البدني 

 

أنشطة توعوية دوريه عن يوم   3

 المرأة العالمي. 

الكلية   سنويا  طالب  كل 

 واألمهات 

ما   بكل  التوعية 

 يخص حقوق المرأة 

واإلقبال   جيد  المشروع 

ويتم   سنويا  يزداد  علية 

 تطوير موضوعاته 

عن   4 الطلبة  لتعريف  نشاط 

لفحص   المثلي  الطريقة 

لسرطان   المبكر  واالكتشاف 

ما   طالب الكلية واألمهات  سنويا  بكل  التوعية 

سرطان   يخص 

الثدي واثارة وطرق  

واإلقبال   جيد  المشروع 

ويتم   سنويا  يزداد  علية 

موضوعاته   تطوير 
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 األهداف  الفئة المستهدفة  تاريخ التنفيذ  اسم المشروع أو المبادرة  الرقم 
للمشروع   وصف 

 المبادرة ونتائجه 

المبكر   الثدي.  اكتشافه 

 والعالجات المتاحة 

 حسب التطور العلمي 

للقيام   5 الكلية  طلبة  تدريب 

 بالحمالت والقوافل الطبي. 

بالمهارات   طالب الكلية  سنويا  التوعية 

 الطبية األساسية

جيد   واإلقبال  المشروع 

ويتم   سنويا  يزداد  علية 

 تطوير موضوعاته 6

لتنمية   6 الطلبة  وتوعية  مساعدة 

ادبية،   )علمية،  مواهبهم 

 رياضية وغيرها(. 

المواهب   طالب الكلية  سنويا  تنمية 

 الطالبية 

واإلقبال   جيد  المشروع 

وتم   سنويا  يزداد  علية 

من   العديد  اكتشاف 

كافة   في  المواهب 

 المجاالت 

الطلبة   طالب الكلية  سنويا  التبرع بالدم. حمالت  7 تعريف 

بالدم   التبرع  بأهمية 

للحاالت   لتوفيره 

واهميته   الحرجة 

 للمتبرع 

واإلقبال   جيد  المشروع 

سنويا   يزداد  علية 

ازدياد   من  ذلك  ويتضح 

 عدد المتبرعين 

سرطان   8 عن  توعوية  حملة 

 القولون. 

ما   طالب الكلية   سنويا  بكل  التوعية 

سرطان  يخص  

واثارة   القولون 

اكتشافه   وطرق 

والعالجات   المبكر 

 المتاحة 

واإلقبال   جيد  المشروع 

ويتم   سنويا  يزداد  علية 

موضوعاته   تطوير 

 حسب التطور العلمي 

حمالت لتعليم كيفية فحص الدم   9

 لمرضي السكري 

ما   طالب الكلية   سنويا  بكل  التوعية 

وكيفية   يخص 

بأسهل   تشخيصه 

وماهي   الطرق 

المتاحة   االدوية 

فيها   بما  لعالجه 

الحميات   أفضل 

 المطلوبة لعالجه 

واإلقبال   جيد  المشروع 

ويتم   سنويا  يزداد  علية 

موضوعاته   تطوير 

 حسب التطور العلمي 

   األسر العفيفة  2021-2020 مبادرة بنك الغذاء.   10

في   2021-2020 مبادرة تعافي  11 العامالت  ورشة   االمهات  "كيفية  عقد 
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 األهداف  الفئة المستهدفة  تاريخ التنفيذ  اسم المشروع أو المبادرة  الرقم 
للمشروع   وصف 

 المبادرة ونتائجه 

الضغوط   الجنوب  مع  التعامل 

عن   الناتجة  النفسية 

بعد   عن  والتعلم  الحجر 

 لدى االمهات العامالت 

مع   طلبة الكلية  2021-2020 مبادرة دربني  12 شراكات  ايجاد 

الخاصة   المؤسسات 

لتوفير فرص تدريب  

 لطلبة الكلية 

 

الطلبة  تلمس مشاكل  طلبة الكلية  2021-2020 مبادرة سفراء األعمال  13

للكلية   ونقلها 

في   الدعم  وتوفير 

الى   العودة  مرحلة 

 التعليم الوجاهي 

 

البحث   طلبة االقسام المعنية  2021-2020 مبادرات االقسام    14 تقنيات 

 العلمي 

اساليب   على  تدريب 

 البحث العلمي  

المجتمعي   15 األمن  مبادرة 

مركز   مع  بالتعاون  االلكتروني 

في   واالبتكار  مديرية  الريادة 

 األمن العام 

بالمخاطر،   طلبة الجامعات  2020-2021 التعريف 

تجنبها   سبل 

 والحلول 

 

جائحة   16 بعنوان  حوارية  ندوة 

االقتصاد   على  وأثرها  كورونا 

 الوطني/ بواسطة التيمز 

2020-2021    

مع   17 تفاهم  مذكرة  توقيع 

لتطوير   االردنية  المؤسسة 

 االقتصادية)جيدكو( المشاريع 

2020-2021    

الملك   18 مركز  مع  التفاوض 

تصبح   بحيث  للتميز  عبدهللا 

اقليمي   مركز  مؤته  جامعة 

ويتضمن   الجنوب  في  للتميز 

 دبلوم تدريب  

2020-2021    

الملك   19 مركز  مع      2021-2020التفاوض 
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 األهداف  الفئة المستهدفة  تاريخ التنفيذ  اسم المشروع أو المبادرة  الرقم 
للمشروع   وصف 

 المبادرة ونتائجه 

تصبح   بحيث  للتميز  عبدهللا 

اقليمي   مركز  مؤته  جامعة 

الجنوب   في  ويتضمن  للتميز 

 عقد دورة مقيم معتمد 

فرص   20 بعنوان  حوارية  ندوة 

التوظيف في ظل جائحة كورونا  

 بواسطة زووم  /

2020-2021    

الجامعة   21 بملتقى  المشاركة 

 الهاشمية 

    طلبة الجامعة  2020-2021

التبرع بالدم بالتعاون مع   22 حملة 

 مديرية شرطة الكرك 

   الجامعة طلبة  2020-2021

التصميم   23 بمسابقة  المشاركة 

الجامعة   للملصقات  االبداعي 

 االمريكية 

   طلبة الجامعة  2020-2021

الشعر   24 بمسابقة  المشاركة 

  / والمقالة  القصيرة  والقصة 

 جامعة الزيتونة 

   طلبة الجامعة  2020-2021

 حاضنات االعمال  25

   1عدد 

المجتمع   2020-2021 الجامعة  طلبة 

 المحلي  

  

 ندوات حوارية  26

بعنوان    -1 علمية  ندوة 

في   النفس  علم  "توظيف 

 اإلعالم" يوم الخميس الموافق 

رانيا    -2 الملكة  مركز  أطلق 

التربوية   للدراسات  هللا  العبد 

والنفسية "مبادرة فتبينوا" في  

إطالق   وتخلل  مؤتة  جامعة 

إدارة   مسرحية  المبادرة 

 العالقات العامة واإلعالم األمني 

مع    -3 بالتعاون  علمية  ندوة 

للتدريب   سالف  أكاديمية 

المجتمع   2020-2021 الجامعة  طلبة 

 المحلي  
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 األهداف  الفئة المستهدفة  تاريخ التنفيذ  اسم المشروع أو المبادرة  الرقم 
للمشروع   وصف 

 المبادرة ونتائجه 

اإلدارية   واالستشارات 

التربية    " بعنوان  والتسويق 

 اإلعالمية" 

 محاضرات  27

بعنوان    -1 علمية  محاضرة 

(Brain Gym  قدمتها  )

كريمة   من  الدكتورة  خدوسي 

الجزائر   في  البويرة  جامعة 

لتميز   ترجمة ً  الشقيقة. 

واألكاديمية   المعرفية  العالقات 

في   التعليم  مؤسسات  مع 

 الجزائر 

بعنوان    -2 علمية  ندوة 

"التربية االعالمية ودورها في  

 صناعة االعالم الهادف" 

المجتمع   2020-2021 الجامعة  طلبة 

 المحلي  

  

ومازال    2016منذ   بصمة حقوقي  28

 مستمر 

 طلبة الكلية  •

 الطلبة الوافدين  •

 حرم الكلية والجامعة  •

 المجتمع المحلي  •

بازارات    • إقامة 

لطلبة   الخيري 

في   الحقوق  كلية 

مؤتة   جامعة 

بصمة   "فجر 

يذهب   فرح" 

للفقراء   ريعها 

واأليتام  

 والمحتاجين 

الرحلة   • تنظيم 

 .العلمية

كلية   • تزيين 

 .الحقوق

في   • المساهمة 

الذي   األيتام  إفطار 

مجموعة   أقامه 

تنموي   • مشروع 

الجامعة   لمجتمع 

والكلية وخيري لعموم  

 المجتمع 
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 األهداف  الفئة المستهدفة  تاريخ التنفيذ  اسم المشروع أو المبادرة  الرقم 
للمشروع   وصف 

 المبادرة ونتائجه 

كلية   طلبة  من 

  .الحقوق

ومازال    2018منذ   مبادرة "ابتسامتك علينا"  29

 مستمر 

الكلية   • طلبة 

 المحتاجين 

 المجتمع المحلي  •

التبرعات   • جمع 

المجتمع   أبناء  من 

 المحلي 

المساعدات   • تقديم 

للطلبة   المالية 

 المحتاجين 

الفئات   • عن  البحث 

المحتاجة،  

تقديم   ومحاولة 

والمساعدة   العون 

 لهم. 

المساعدات   • تقديم 

والعينية   المالية 

خدمات   وأية 

تساعد   أخرى 

 الفئات المحتاجة. 

خير   • طرود  توزيع 

رمضان   بشهر 

 المبارك. 

على   • تعمل  مبادرة 

على   االبتسامة  رسم 

منها   محروم  كل  وجه 

الحرمان   بسبب 

 ة والعوز والحاج

 طلبة الجامعة  2021-2020 مشروع )المخدرات الفكرية(  30

 المجتمع المحلي 

من   الشباب  حماية 

الفكرية   المخدرات 

تنتشر   أصبحت  التي 

تطور   مع 

 التكنولوجيا  

على   المشروع  أطلق 

محاضرة   هامش 

التي   الفكرية  المخدرات 

 القاها أ.د حسين محادين 

مقياس   31 على  تدريبية  دورة 

 ستانفورد بنيه 

األعلى   2020-2021 المجلس 

االشخاص   لحقوق 

 ذوي االعاقة  

  

الدماغ   32 تشريح  حول  محاضرة 

 ووظائفه 

علم   2020-2021 اخصائي  جمعية 

 النفس العيادي 
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 األهداف  الفئة المستهدفة  تاريخ التنفيذ  اسم المشروع أو المبادرة  الرقم 
للمشروع   وصف 

 المبادرة ونتائجه 

االعاقة   33 أطفال  أهالي  تدريب 

على   والمتوسطة  البسيطة 

 التعايش معها. 

2020-2021    

دورة تحليل السلوك التطبيقي )   34

APA ) 

   محطة نبض الدراسية   2020-2021

 

 

 

 نشاطات مركز التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي الهادفة لخدمة المجتمع

 ر. م الدورة  المشاركون  جهة التنفيذ  التاريخ 

للسالمة  10-05-2020 الكرك  اعمدة  اكاديمية 

 والصحة المهنية 

وادارة    120 الطبية  للسجالت  التدريبية  الدورة 

 المستشفيات 

1 

 2 اضطرابات النطق واللغة 30 اكاديمية بوابة الكرك  24-06-2020

 3 دورة صعوبات التعلم  30 اكاديمية بوابة الكرك  24-06-2020

 4 الناطقين بها تدريس اللغة العربية لغير  60 المجموعة المتحدة للتعليم )هوز(  30-07-2020

 5 تأهيل محاسبين لسوق العمل  30 مؤسسة سليمان خالد المعايطة  03-11-2020

 6 تمديدات الكهرباء المنزلية  20 اكاديمية ياغي التكنولوجي الثقافي  25-09-2020

للسالمة  15-11-2020 الكرك  اعمدة  اكاديمية 

 والصحة المهنية 

 7 الطبيةالدبلوم التدريبي في السجالت  300

للسالمة  01-12-2020 الكرك  اعمدة  اكاديمية 

 والصحة المهنية 

 8 ادارة الموارد البشرية  30

 9 الدورة التدريبية في صيانة سيارات الهايبرد  150 اكاديمية ياغي التكنولوجي الثقافي  10-01-2021

 10 العربية لغير الناطقين بها تدريس اللغة  60 المجموعة المتحدة للتعليم )هوز(  28-01-2021

 11 دورة الخياطة والتفصيل  40 اكاديمية ياغي التكنولوجي الثقافي  25-09-2020

 12 مجموعة دورات انجليزي   30 اكاديمية ياغي التكنولوجي الثقافي  20-602020

 13 مجموعة دورات سباحة  18 جامعة مؤته كلية الرياضة  8-5-2021
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  النشاطات الالمنهجية والتطوعية التي شارك فيها الطلبة:  (7) ملحق

 الفئة المستهدفة  تاريخ التنفيذ  اسم النشاط  ت
عدد  

 المشاركين 
 وصف للنشاط 

االطفال   1 لقسم  دورية  زيارات 

وتقديم   االحتياجات  وذوي 

 مساعدات انسانية وعينية لهم 

المعنوي   40 طالب الكلية  سنويا  الدعم  لتقديم  جيدا 

ذوي   وخاصة  لألطفال 

 االحتياجات الخاصة منهم 

االيتام   2 لألطفال  جماعي  افطار 

 في دور االيتام والكلية 

المعنوي   40 طالب الكلية  سنويا  الدعم  لتقديم  جيدا 

 لألطفال االيتام 

االشراف على الحفل االرشادي   3

 للطلبة الجدد 

طالب   طالب الكلية  سنويا  كل 

 الكلية 

لتعريف   الجدد  جيدا  الطالب 

وتحفيزهم   الكلية  بأنظمة 

من   نماذج  وتقديم  للدراسة 

الطلبة المتفوقين ليكونوا قدوة  

 لهم 

  30 طلبة الكلية  2020/2021 مبادرة دربني  4

  25 طلبة الكلية  2020/2021 مبادرة سفراء األعمال  5

كورونا   6 جائحة  حوارية  ندوة 

 وأثرها على االقتصاد الوطني 

الدراسات   25/3/2021 طلبة 

 العليا 

 والهيئة التدريسية 

50  

من   7 كل  بمشاركة  حوارية  ندوة 

للتعريف   ارادة(  انجاز،  )إنتاج، 

وكيفية   الريادية  بالمشارع 

 تطويرها 

تطبيقا    20 طلبة الكلية  15/3/2021

لقانون  

 الدفاع 

 

المدنية   8 الهندسة  قسم  تجميل 

 والبيئة بلوحات فنية 

1/1 /2021-

1/9 /2021 

قسم   طالب 

المدنية   الهندسة 

 والبيئة 

فنية   طالبان  لوحات  برسم  الطلبة  قام 

تم   حيث  بوسترات  وعمل 

الهندسة   قسم  في  تعليقها 

 المدنية 

-2021/ 8/5 مسابقة ثقافية  9

15/5/2021 

قسم   طالب 

المدنية   الهندسة 

 والبيئة 

تأكيد   سيتم 

بعد   العدد 

انتهاء  

 المسابقة 

عقد   ثقافية  سيتم  مسابقة 

القصة   وكتابة  الرسم  تشمل 

 القصيرة والخواطر 

"األمن   10 بعنوان  عمل  ورشة 

شركة   من  مقدمة  السيبراني" 

كلية   19/12/2020 طلبة 

تكنولوجيا  

 جلسات نقاشية  • 100

محاضرات من خبراء في   •
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 الفئة المستهدفة  تاريخ التنفيذ  اسم النشاط  ت
عدد  

 المشاركين 
 وصف للنشاط 

Pioneers 

 

المعلومات  

 والمجتمع المحلي 

 المجال 

"الذكاء   11 بعنوان  عمل  ورشة 

االصطناعي" مقدمة من شركة  

Pioneers 

 

كلية   26/12/2020 طلبة 

تكنولوجيا  

المعلومات  

 والمجتمع المحلي 

 جلسات نقاشية  • 110

محاضرات من خبراء في   •

 المجال 

تعريفية   12 عمل  ورشة 

المقدمة   IEEEعن والخدمات 

 ومكتبتها 

 

كلية   28/12/2020 طلبة 

تكنولوجيا  

المعلومات  

 والمجتمع المحلي 

 جلسات نقاشية  • 60

محاضرات من خبراء في   •

 المجال 

الدراسات   13 لطلبة  عمل  ورشة 

العليا عن اسس الكتابة العلمية  

 والنشر البحثي 

الدراسات    طلبة 

كلية   في  العليا 

تكنولوجيا  

 المعلومات 

 محاضرات نقاشية.  • 20

 التبرع بالدم لصالح  50 طلبة جامعة مؤتة  22/3/2021 التبرع بالدم  14

 بنك الدم 

 عقدت المحاضرة  150 طلبة كلية العلوم  2021/ 6/4 فايروس كورونا  15

 بالتعاون مع 

 مختبرات مد الب 

 تعريف عام 

 بالمرض ومناقشة 

 سبل الوقاية منه 

 ومدى فعالية 

 المطاعيم في الوقاية 

على   16 التدريب  مشروع 

 الموسيقى والمسرح 

النشاط    دائرة 

 الثقافي والفني 

  

الرسم   17 على  التدريب  مشروع 

 والخط والخزف 

النشاط    دائرة 

 الثقافي والفني 

  

مهارات   18 على  تدريب  مشروع 

 الصحيفة 

النشاط    دائرة 

 الثقافي والفني 

  

    2020اقامة بطولة لخماسي كرة القدم   19
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 الفئة المستهدفة  تاريخ التنفيذ  اسم النشاط  ت
عدد  

 المشاركين 
 وصف للنشاط 

 للصاالت لكليات الجامعة 

الجامعة   20 كليات  بطولة  اقامة 

 لكرة الطاولة 

2020    

اقامة بطولة كليات الجامعة في   21

 الريشة الطائرة 

2020    

االتحاد   22 بطوالت  في  المشاركة 

االردنية   للجامعات  الرياضي 

ضمن   المدرجة  االلعاب  لجميع 

 الئحة العام الجامعي  

2020    

الضاحية   23 اختراق  سباق  اقامة 

 لطلبة الجامعة 

2020    

الرياضة   24 عن  ندوات  اقامة 

لمواجهة   الصحية  وفوائدها 

 فيروس كورونا 

وندوات   250 طلبة الجامعة  2020 عمل    وجاهية ورشة 

بعد   رياضية  متنوعوعن  ه 

 لمواجهة جائحة كورونا 

اقامة بطولة الجامعات االردنية   25

 للطلبة الوافدين 

للطلبة  تنشيطي  دوري خماسي   120 الطلبة الوافدين  2020

 من مختلف الجامعات الوافدين 

اقامة دورة تحكيم بالتعاون مع   26

القدم   لكرة  االردني  االتحاد 

 للذكور واإلناث 

ناش 30 طلبة كلية الرياضة  2020 حكام  إقليم  تدريب  من  ئين 

الحركة   لتعزيز  الجنوب 

 فيه الرياضية 

ورشة عمل عن تحديث قوانين   27

الخماسي   القدم  بالتشارك  كرة 

 مع االتحاد االردني لكرة القدم. 

الخماسي   47 طلبة كلية الرياضة  2020 قانون  توضيح 

تمت  الجديد   التي  والتعديالت 

 علية 

دورة العالج الطبيعي لإلصابات   28

الرياضيين   لها  يتعرض  التي 

علوم   كلية  مع  بالتعاون 

 الرياضة 

التأهيل   2020 قسم  طلبة 

 الرياضي 

الوعي   28   باألساليب تعزيز 

لطرق   عالج  الصحية 

 االصابات 

لكليات   29 رياضي  يوم  اقامة 

 الجامعة  

 غرس حب الرياضة  350 طلبة الجامعة  2020

اقامة يوم رياضي بالتعاون مع   30

في   التقنية  الطفيلة  جامعة 

االتحاد   يحددها  التي  االلعاب 

جامعة    –  باتمنتخ 2020

وجامعة   مؤتة 

 الطفيلة 

قدم   40 خماسي  بطولة  تنظيم 

 يشة طائرة وكرة طاولة ور



 

 

 

 116 

 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

 الفئة المستهدفة  تاريخ التنفيذ  اسم النشاط  ت
عدد  

 المشاركين 
 وصف للنشاط 

 الرياضي  

المملكة   31 بمئوية  االحتفال 

 االردنية الهاشمية 

مختلف   طالب  (67) الوافدين الطلبة  23/4/2021 في  جداريات  عمل 

 مرافق الجامعة

شهر   عمل افطار جماعي  32 طيلة 

 رمضان 

 وجبات افطار  طالب  (386) الطلبة الوافدين 

مرض   طالب  (231) الطلبة الوافدين  17/3/2021 دورة عن مرض كورونا  33 عن  توعوية  دورة 

 كورونا 

المملكة   34 بمئوية  االحتفال 

 االردنية الهاشمية 

مختلف   طالب  (67) الطلبة الوافدين  23/4/2021 في  جداريات  عمل 

 مرافق الجامعة

لواء   35 أليتام  ترفيهي  يوم  إقامة 

 المزار الجنوبي 

 تقديم هدايا وعروض ترفيهية  ( طالب 80) اطفال االيتام  

أقام مركز الملكة رانيا العبد هللا   36

والنفسية   التربوية  للدراسات 

الثقافي   هيا  مركز  إلى  رحلة 

الصحة   يوم  في  للمشاركة 

 العالمي 

 مؤتمر علم النفس  ( طالب 60) طلبة الجامعة   31/1/2019

 طلبة الكلية  • مستمر  بصمة حقوقي  37

 الطلبة الوافدين  •

الكلية   • حرم 

 والجامعة 

 المجتمع المحلي  •

50  ً لمجتمع   • طالبا تنموي  مشروع 

وخيري   والكلية  الجامعة 

 لعموم المجتمع 

 طلبة الكلية  • مستمر  مبادرة "ابتسامتك علينا"  38

 المجتمع المحلي  •

20  ً رسم   • طالبا على  تعمل  مبادرة 

كل   وجه  على  االبتسامة 

محروم منها بسبب الحرمان  

 والعوز والحاجة 

39 

 

 

 

 

 الجامعة طلبة  • مستمر  جوكر  say no to حملة

 المجتمع المحلي  •

عقوبة   • طلبة  10 لتغليظ  بالضغط 

مصنعي ومروجي )الجوكر(  

لحماية المجتمع األردني من  

 هذه اآلفة الخطيرة 
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 الفئة المستهدفة  تاريخ التنفيذ  اسم النشاط  ت
عدد  

 المشاركين 
 وصف للنشاط 

 

جدول الفعاليات التي شارك فيها الرئيس حول مختلف قضايا التعليم  (:  8)ملحق 

 العالي وخدمة المجتمع

 الرقم  اسم الفعالية  التاريخ  وصف الفعالية 

لتحقيق  وذلك  بعد  عن  للتعلم  فضلى  تواصل  طرق  وجود  على  التأكيد 

األهداف المنشودة.  حيث تعتبر كلية األعمال من الكليات التي تضم في 

أقسامها أعداد كبيرة من الطلبة مما يتطلب العمل بروح الفريق الواحد  

 إلنجاح عملية التعلم عن بعد. 

30/8/2020 

عوج عرفات  الدكتور  الجامعة  يقوم  رئيس  ان 

بعميدها   التقى  حيث  األعمال  لكلية  بزيارة 

 وكادرها التدريسي واإلداري. 

1 1

- 

على   للمحافظة  تدعو  التي  بالتعليمات  االلتزام  ضرورة  على  التأكيد 

الطلبة  بسالمة  المتعلقة  التعليمات  تلك  سيما  ال  التعليمية  البيئة 

في   الطلبة  بين  والمسافات  األمنة،  التعقيم  ومواد  الكمامات  كاستخدام 

الغرف الصفية وبشكل ال يؤثر سلباً على التحصيل العلمي وبما يضمن  

 المعرفي بطرقة فضلى وذات أثر إيجابي.  التفاعل

1/9 /2020 
يزور   عوجان  عرفات  الدكتور  الجامعة  رئيس 

 المدرسة النموذجية ويلتقي كادرها 

2 2

- 

التواصل مع المجتمع المحلي للوقوف مع الجامعة في مسيرتها وخدمة 

 المجتمع كونها جزٌء أصيل من رسالتها وفلسفتها الوطنية الحصيفة. 
 استقبال وفود من المجتمع المحلي  2020/ 7/9

3 3

- 

توجيه رسائل متعددة للطلبة وللمدرسين بضرورة االلتزام بالبرتوكول 

الجامعة  تهم  التي  المشاكل  بعض  وعن  بعد  عن  للدراسة  المتبع 

 والطلبة. 

7/10/2021 

عطوي   عرفات  الدكتور  االستاذ  عطوفة  لقاء 

صوت   اذاعة  عبر  الجامعة  رئيس  عوجان 

 الكرك 

4 4

- 

سبل   ومناقشة  األكاديميين  مع  بالتواصل  الجامعة  ادارة  خطة  ضمن 

 تطوير العملية التعليمية خصوصا في جائحة كورونا. 
 5 5 زيارة كلية اآلداب وااللتقاء برؤساء االقسام  7/10/2021

هدفت هذه الزيارة الى بحث امكانية االستفادة من خدمات الشركة في 

 المعلومات. مجال 
10/10/2021 

استقبال المدير الفني لشركة هواوي في مكتب 

 ارتباط عمان 
6 6 

كورونا  فيروس  عن  الناتج  الحالي  الوباء  مناقشة  في  الندوة  أهمية 

الحالية   المرحلة  في  الجائحة  على  السيطرة  واليات  المستجد، 

المطاعيم  برامج  في  المستجدات  مناقشة  عن  فضال  والمستقبلية، 

10/10/2020 

عرفات   الدكتور  مؤتة  جامعة  رئيس  افتتح 

المطاعيم   عن  دولية  علمية  ندوه  عوجان 

 .والمضادات الحيوية

7 7 
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 الرقم  اسم الفعالية  التاريخ  وصف الفعالية 

 والمضادات الحيوية. 

المعلوماتي  الجانب  في  السيما  الجانبين  بين  التعاون  سبل  لتفعيل 

االهتمام  ذات  الجامعة  وكليات  المؤسسة  بين  ما سيتم  وهذا  والبحثي، 

الكفايات   وتطوير  التدريبي  بالجانب  يتعلق  فيما  وخاصة  المشترك 

 البشرية للعاملين. 

16/9/2020 

عوجان   عرفات  الدكتور  الجامعة  رئيس  التقى 

الدكتور   والدواء  الغذاء  لمؤسسة  العام  المدير 

العالقات   ومديرة  مهيدات،  محمود  نزار 

والوفد   بطارسة  ردينة  الدكتورة  بالمؤسسة 

 المرافق. 

8 8 

مواجهة  في  الوطن  يعيشها  التي  الحالية  الظروف  ان  على  التأكيد 

االشتراطات   بكافة  وااللتزام  والحظر  اليقظة  تتطلب  كورونا  جائحة 

حماية  بهدف  الدولة  في  الرسمية  االجهزة  اقرتها  التي  الصحية 

بالجامعة  السالمة  اجراءات  كافة  توفير  اهمية  الى  مشيرا  المواطنين. 

ا  استقبال  مع  واستخدام  وخصوصا  التباعد  حيث  من  الجدد  لطلبة 

 الكمامات والمعقمات. 

20/10/2020 

عوجان   عرفات  الدكتور  الجامعة  رئيس  زار 

عمادة شؤون الطلبة في الجامعة والتقى عميد  

 شؤون الطلبة 

9 9 

التي   االمكانات  الجامعة وعن  تفصيليا عن  الجامعة عرضا  رئيس  قدم 

وكذلك المشاكل والصعوبات التي وفرتها إلنجاح عملية التعلم عن بعد  

 تواجه مسيرة الجامعة. 

 

8/9 /2020 

التعليم   وزير  قديس  ابو  محمد  الدكتور  زياره 

 العالي والبحث العلمي جامعة مؤتة 

10 1

0 

لكلية   الوزارة  ودعم  التعاون  سبل  بحث  الى  الزيارة  هذه  هدفت 

والثروة   الزراعي  بالقطاع  مباشرة  عالقة  ذات  باعتبارها  الزراعة، 

الحيوانية في محافظة الكرك، وتقدم االرشاد واالبحاث العلمية التي من  

من  االستفادة  من  المواشي  ومربي  المزارعين  مساعدة  شأنها 

واالساليب  المجاالت   التكنولوجيا  في  الكلية  تقدمها  التي  الحديثة 

 الزراعية وخدمة القطاع الزراعي. 

2/12/2020 

عوجان،   عرفات  الدكتور  مؤتة  جامعة  رئيس 

محمد   السيد  معالي  الزراعة  بوزير  يلتقي 

الدكتور   الزراعة  كلية  عميد  بحضور  داودية 

 عادل عبد الغني 

11 1

1

- 

األكاديمي التعاون  آفاق  تعزيز  سبل  لبحث  الدراسات    وذلك  مجال  في 

واألكاديمية  التعليمية  التشاركية  العالقات  تنسيق  وآلية  العليا، 

المستجدات  لمواكبة  مؤتة،  وجامعة  المسلحة  القوات  بين  والطالبية 

 .العلمية الحديثة وتطورها

2/12/2020 

الدكتور   مؤتة  جامعة  أمناء  مجلس  رئيس 

األستاذ   ورئيس جامعة مؤتة  القسوس  يوسف 

العامة   القيادة  يزور  عوجان  عرفات  الدكتور 

 للجيش العربي. 

12 1

2 

الكليات بهدف االطالع وبشكل   اللقاءات مع مختلف  ضمن سلسلة من 

التدريسية في ظل   العملية  األكاديمي، وسير  الوضع  مباشر على واقع 

نجاح  في  الالزمة  والتطبيقات  التقنيات  واستخدام  كورونا،  جائحة 

بعد. عن  التعلم  القضايا،    عملية  مختلف  حول  نقاش  خاللها  جرى 

ومنها   الكلية  مرافق  وتحسين  تطوير  سبيل  في  النظر  وجهات  وتبادل 

 .المختبرات

14/12/2020 

الهيئة   بأعضاء  يلتقي  الجامعة  رئيس 

كلية   عميد  بحضور  العلوم  لكلية  التدريسية 

 العلوم األستاذ الدكتور محمد الشرع 

13 1

3

- 
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 الرقم  اسم الفعالية  التاريخ  وصف الفعالية 

بحث   خالله  جرى  الخبرات حيث  وتبادل  التدريب  مجال  في  التعاون 

حيث  بعد  عن  واالستشعار  الجغرافية  المعلومات  وأنظمة  المساحية 

الفريقين  احتياجات  يلبي  بما  المشترك  التعاون  سبل  الجانبان  عرض 

الطلبة  العلمية وتدريب  والزيارات  والمعلومات  الفنية  الخبرات  وتبادل 

طلبة كلية الهندسة، السيما    في المجاالت ذات العالقة، وخصوصا من 

المعلومات   نظم  في  الماجستير  برنامج  بتنفيذ  تقوم  الجامعة  وان 

 .الجغرافية واالستشعار عن بعد والخاص بالمركز الجغرافي الملكي 

15/12/2020 

رئيس   عوجان  عرفات  الدكتور  استقبل 

المركز   عام  مدير  اليوم  مكتبه  في  الجامعة، 

العق األردني  الملكي  المهندس  الجغرافي  يد 

 معمر حدادين 

14 1

4

- 

وضرورة  المختلفة،  الفنية  والجوانب  المركز  جاهزية  على  االطالع 

 تحسين وتطوير اداء المركز. 

14 //12 /

2021 
 زيارة مركز الحاسوب في الجامعة 

15 1

5 

خالل  من  الجامعة  مرافق  لجميع  المراقبة  فعالية  على  خاللها  اطلع 

ليست مشمولة بالتغطية للعمل على الكاميرات حيث تبين وجود مناطق 

 اجراء الالزم وشمولها بالتغطية. 

15/12/2021 
لدائرة   التابع  والسيطرة  التحكم  مركز  تفقد 

 االمن الجامعي 

16 1

6 

االتصال   مركز  عملية  ادارة  في  المتطوعين  الطلبة  شارك  حيث 

الطلبة،    " Call center"االلكتروني  شؤون  عمادة  أعدته  الذي 

وتسجيلهم لمساعدة   قبولهم  عملية  وتسهيل  المستجدين  الطلبة 

ظل   في  خصوصا  الجامعي،  الحرم  الى  الحضور  ودون  الكترونيا، 

 جائحة كورونا. 

15/12/2020 
الطلبة   يكرم  عوجان  عرفات  الدكتور  عطوفة 

 المتطوعين 

17 1

7

- 

عبر   الكرك  ثقافة  مع  وبالتعاون  مؤتة  جامعة  في  اآلداب  كلية  نظمت 

 االتصال عن بعد. تقنية 
19/12/2020 

رئيس   عوجان  عرفات  الدكتور  رعاية  تحت 

الجامعة ندوة علمية بعنوان اليوم العالمي للغة  

 العربية 

18 1

8

- 

عبر  الهندسة  كلية  بتنظيم  ندوةٌ  العمل  بسوق  التعليم  مخرجات  ربط 

الجامعي   التعليم  مخرجات  ربط  بعنوان  ندوة  بعد  عن  االتصال  تقنية 

 .قطاع تكنولوجيا المعلوماتبسوق العمل في  

21/12/2020 

رئيس   عوجان  عرفات  الدكتور  رعاية  تحت 

مخرجات   ربط  بعنوان  علمية  ندوة  الجامعة 

 التعليم بسوق العمل 

19 1

9

- 

هدفت الى استخدام بعض التطبيقات االلكترونية في تنسيق الحدائق و  

الخاصة   التطبيقية  بالمهارات  الواقع  ارض  على  بتنسيق التعريف 

الزراعة  كلية  خريجي  تؤهل  التي  العملية  المهارات  لتنمية  الحدائق، 

 لسوق العمل،

21/12/2020 

عوجان   عرفات  الجامعة  رئيس  الدكتور  رعى 

في   اإللكترونية  التطبيقات  حول  تدريبية  دورة 

 تنسيق الحدائق لطلبة كلية الزراعة 

20 2

0

- 

الكليِة   بين  تعاون  نتاج  جاء  العلمي  والذي  للبحث  األردنية  والجمعية 

الشرق   في  الزراعية  البحوث  مؤسسات  واتحاد  واالبداع  والريادة 

 .األدنى وشمال إفريقيا

22/12/2020 
عرفات   الدكتور  مؤتة  جامعة  رئيس  رعى 

 عوجان فعاليات اليوم العلمي للنخيل 

21 2

1 

مجال   في  التعاون  حول  النظر  وجهات  استعراض  اللقاء  خالل  جرى 

الصلة   ذات  القضايا  وبعض  الجامعة،  في  اليمنيين  الطلبة  استقطاب 
31/12/2020 

الدكتور عرفات عوجان   االستاذ  يلتقي عطوفة 

بعمان  الجامعة  ارتباط  بمكتب  الجامعة  رئيس 

22 2

2
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علي   .بالشأن األكاديمي والبحثي االردن  في  اليمني  السفير  بمعالي 

 العمراني 

- 

بالجهود التي بذلها الدعجة برفقة زمالئه من ويأتي هذا التكريم عرفانا 

العسكري  باألداء  االرتقاء  سبيل  في  العسكري،  الجناح  وضباط  مار  آ 

 واألكاديمي لتالميذ جامعة مؤتة السف والقلم. 

31/12/2020 

رئيس   عوجان  عرفات  الدكتور  االستاذ  كرم 

السابق   الرئيس  نائب  اليوم  مؤتة  جامعة 

 ب الدعجةللشؤون العسكرية اللواء رات

23 2

3

- 

الحكومية  الجهات  مع  المباشر  للتواصل  الدائم  السعي  إطار  في  وذلك 

بها،   والنهوض  الجامعة،  دعم  سبل  لبحث  والمجتمعية،  والتشريعية 

 .ألداء رسالتها العلمية والبحثية وخدمة المجتمع المحلي

2/1 /2021 
محافظة   ونواب  اعيان  يلتقي،  الجامعة  رئيس 

 الكرك 

24 2

4

- 

على   بتصنيف أكد  االرتقاء  في  المعرفي  والنشر  العلمي  البحث  أهمية 

بيئة   إلى  الهادفة  الوطنية  الرؤية  وتحقيق  وعالمياً  إقليمياً  الجامعة 

وصناعة  المستدامة  والتنمية  واالبتكار  الريادة  مفهوم  تعزز  جامعيٍة 

 المعرفة المنتجة. 

4/1 /2021 

عوجان   عرفات  الدكتور  الجامعة  رئيس  رعى 

بتكريم  مبادرة   المتعلقِة  العلمي  البحث  عمادة 

معدالت   أعلى  لديهم  توافرت  الذين  الباحثين 

 .التأثير البحثي على مستوى الجامعة 

 

25 2

5

- 

بجائحة  المرتبطة  االقتصادية  القضايا  من  الكثير  الندوة  تناولت  حيث 

كورونا واالثر االقتصادي على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية  

 االردن. في 

 

4/1 /2021 

رئيس   عوجان  عرفات  الدكتور  رعاية  تحت 

عن   االتصال  تقنيات  باستخدام  ندوة  الجامعة 

على   وأثرها  كورونا  جائحة  بعنوان  بعد 

 االقتصاد االردني 

26 2

6

- 

استخدام بعض التطبيقات االلكترونية في تنسيق الحدائق "والتي قامت 

والتي  الطلبة  شؤون  عمادة  مع  وبالتعاون  الزراعة  كلية  بتنفيذها 

 .استمرت لمدة ثالثة ايام

 

5/1 /2021 
الجامعة   رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور  رعى 

 تخريج دورة تدريبية لطلبة كلية الزراعة 

27 2

7

- 

ناقش   الصناعي وقد  القطاع  بين  والتعاون  الشراكة  سبل  الحضور 

السيبراني األمن  مجال  في  الطلبة  لتوعية  األكاديمي  وتعقد    .والقطاع 

بين   التعاون  سبل  لتعزيز  الهندسة  كلية  عمادة  قبل  من  الندوات  هذه 

 الجامعة والقطاع الصناعي 

 

 

6/1 /2021 

رئيس   عوجان  عرفات  الدكتور  رعاية  تحت 

 الجامعة ندوة علمية بعنوان 

"New Technology Trends in 

Cyber Security" 

 

28 2

8

- 

التعاون   إطار  في  تأتي  المشاركة  والهيئات أن  الجامعة  بين  المثمر 

الهيئات  مع  التعاون  على  الجامعة  حرص  إلى  مشيرا  الدولية  العلمية 

هيئة  أعضاء  بشباب  النهوض  أجل  من  المرموقة  الدولية  العلمية 

الدولي  التصنيف  تحسين  بهدف  التخصصات  مختلف  في  التدريس 

المجاالت من خالل  العلمي في مختلف  البحث  للجامعة ودعم منظومة 

6/1 /2021 

الجامعة   رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور  رعى 

عمل األردنية  " "فولبرايت "ورشة    -اللجنة 

 "األمريكية للتبادل العلمي

29 2

9

*

- 
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 .البرامج العلمية المتاحة 

طلبة   لتدريب  فرص  لتوفير  المؤسستين  بين  التعاون  عالقات  تفعيل 

 .المهنية والتقنيةالجامعة وتأهيلهم لسوق العمل خاصة في المهارات 
7/1 /2021 

جامعة   رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور  لقاء 

المهارات   وتطوير  تنمية  هيئة  ورئيس  مؤتة 

 المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة

30 3

0

- 

وتوافق الطرفان على مذكرة تفاهم مستقبلية ومشروعات مشتركة مع  

الجامعة خالصة  الجامعة لرفد العمق الثقافي والتنويري تتضمن إهداء  

إذاعة  بين  تشاركية  وخلق  والثقافي،  واألدبي  الفكري  المجمع  إنتاج 

التعاون  آفاق  لفتح  بداية  تكون  بحيث  الكرك  صوت  وإذاعة  المجمع 

فكرة  وتخدم  اإلذاعي  المحتوى  تثري  التي  الجديدة  األفكار  واستقطاب 

المئوية   بدء  مع  تبدأ  الجامعات  مع  توأمة  وتخلق  المجمع،  ورسالة 

 .ثانية ال

7/1 /2021 

يزور   الجامعة  رئيس  الدكتور  األستاذ  عطوفة 

خالد   الدكتور  ويلتقي  العربية  اللغة  مجمع 

 الكركي رئيس مجمع اللغة العربية 

31 3

1 

 زيارة نادي العاملين في الجامعة  11/01/2021 االطالع على االنشطة التي يقدمها نادي العاملين. 
32 3

2 

خبراء   العلمي  اليوم  في  األوبئة وشارك  علم  في  ودوليين  محلين 

الوطنية  اللجنة  عضو  هاللة  ابو  منير  الدكتور  وتحدث  والمطاعيم، 

وأعداد   الوباء  ظهور  منذ  األردن  في  الوبائي  الوضع  عن  لألوبئة 

والبروتوكوالت   المعالجة  الوقاية وطرق  والوفيات واساليب  اإلصابات 

 العالجية الحديثة. 

12/1/2021 

عو عرفات  الدكتور  الجامعة  رعى  رئيس  جان 

علمياً   يوماً  بعد  عن  االتصال  تقنية  وعبر 

كورونا لجائحة  الوبائية  )الحالة   بعنوان 

19 -covid )في األردن وخيارات المطاعيم 

33 3

3 

في  االفراد  تمكين  الى  الجامعة  سعي  إطار  في  الشراكة  هذه  وتأتي 

قدرات   تعزيز  الى  تهدف  التي  الريادية  المشاريع  وادارة  انشاء، 

البحوث   تعزيز  وكذلك  متخصصة،  تدريبية  برامج  عبر  الرياديين 

 .والدراسات التطبيقية التي تخدم المفاهيم الريادية واالبتكارية

14/1/2021 

( الخميس  اليوم  مذكرة  2021-1-14وقعت   )

تفاهم بين جامعة مؤتة ويمثلها االستاذ الدكتور  

والمؤسسة   الجامعة،  رئيس  عوجان  عرفات 

ويمثلها   االقتصادية  المشاريع  لتطوير  االردنية 

 الدكتور بشار الزعبي 

34 3

4 

للشؤون  الرئيس  نائب  السادة  من  والمكونة  اللجنة  اعضاء  حضور 

لشؤون  الرئيس  ونائب  زيد  ابو  عارف  محمد  الركن  العميد  العسكرية 

البحث والتطوير الدكتور مروان الموسى وعميد كلية العلوم التربوية 

الدكتور حسين  الدكتور مح االجتماعية  العلوم  كلية  المجالي وعميد  مد 

ومدير   الصرايرة  سليمان  الدكتور  الطلبة  شؤون  وعميد  المحادين 

وبرنامج   خطة  لوضع  وذلك  الرواضية،  وليد  الدكتور  العامة  العالقات 

احتفاالت وعلى مدار العام، بحيث يشمل جميع كليات الجامعة لالحتفاء 

 ية لتأسيس الدولة األردنية. بمناسبة المئوية الثان

18/1/2021 
الجامعة   الحتفاالت  العليا  باللجنة  االجتماع 

 بمئوية الدولة االردنية 

35 3

5 
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حيث هدفت الزيارة لبحث اآلليات التنفيذية لوضع التعاون بين المركز  

مجال  في  المشترك  التعاون  تفعيل  يتم  بحيث  التنفيذ  والجامعة موضع 

المعرفة   االبداعية  نقل  األفكار  تبني  إلى  باإلضافة  المجتمعية  والريادة 

المقدمة من قبل الطلبة والكادر األكاديمي والمتعلقة باألمن المجتمعي 

 .في مفهومة األشمل واألعم بمختلف أبعاده

20/1/2021 

استقبل عطوفة رئيس الجامعة األستاذ الدكتور  

في   االبتكار  مركز  من  وفدا  عوجان  عرفات 

 مديرية األمن العام 

36 3

6 

العالي   التعليم  ومؤسسات  الجامعة  بين  المشترك  التعاون  سبل  يبحث 

طلبة  من  المزيد  استقطاب  الى  الهادفة  الجامعة  خطة  العراقي، ضمن 

 الدول الشقيقة والصديقة للدراسة في الجامعة 

21/1/2021 

مؤتة   جامعة  رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور 

السفير   مع  حيدر  يلتقي  االردن  في  العراقي 

 العذاري 

37 3

7

- 

زيارة للمركز الطبي واالطالع على االمكانيات الطبية والخدمات الطبية  

 المقدمة للعاملين في الجامعة 
  38 زيارة المركز الصحي التابع للجامعة 24/01/2021

في  والتجارة  الصناعة  بقطاع  الجامعة  عالقة  مناقشة  خاللها  وتم 

من المحافظة،   القطاع  لهذا  اساسي  رافد  تشكل  الجامعة  ان  باعتبار 

الى   واستمع عوجان  واالسكان،  التجارية والنقل  الحركة  تنشيط  خالل 

تقديم  وسبل  الكرك،  في  التجاري  القطاع  تواجه  التي  القضايا  بعض 

المجاالت   في  والتعاون  التفاعل  تعزيز  ،وكذلك  له  الالزم  الدعم 

  .المختلفة

25/1/2021 
ا  الجامعة  التقى  رئيس  عوجان  عرفات  لدكتور 

 بوفد يمثل اعضاء غرفة تجارة الكرك

39 3

8

- 

دور   واهمية  المحلي،  المجتمع  مع  العالقة  عوجان  استعرض  حيث 

دعم  في  االستمرار  وضرورة  المحلي  المجتمع  تنمية  في  الجامعة 

فيها،   والمشاركة  المحلي  المجتمع  يقيمها  التي  والفعاليات  االنشطة 

واإلمكانيات  االستشارات  تقديم  في  الجامعة  دور  الى  باإلضافة 

 .القطاع الزراعي والتجاري والصناعيوالخبرات في المجال الصحي و

25/1/2021 
رئيس الجامعة يلتقي وفدا من المجتمع المحلي  

 وعشائر الكرك 

40 3

9

- 

الصيانة   اعمال  على  واالطالع  للجامعة  الداخلية  للسكنات  زيارة 

 لمرافقها. 
 زيارة السكنات الداخلية للجامعة 27/01/2021

41 4

0 

تتزامن مع اعالن الصندوق بفتح أكد على أهمية هذه الورشة، والتي  

للدورة البحثية الكترونيا، وضرورة بذل الجهود للمشاركة  باب التقدم 

اليها،  والتقدم  والريادية  االبتكارية  المشاريع  هذه  من  واالستفادة 

في  والمساهمة  للتميز  الجامعة  بها  تقوم  التي  البحثية  الجهود  لتعزيز 

 تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

28/1/2021 

الجامعة   رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور  رعى 

عمل   ورشة  بعد  عن  االتصال  تقنية  وعبر 

 بالتعاون مع صندوق دعم البحث العلمي 

42 4

1

- 

الوهاب   عبد  الدكتور  األستاذ  بالوكالة  المعهد  رئيس  مع  ولقائهم 

المؤسستين   بين  األكاديمي  التعاون  مجاالت  بحث  جرى  حيث  األفندي 

 .تطويرها وسبل 

27/1/2021 

الجامعة   رئيس  الدكتور  األستاذ  عطوفة  زار 

العليا   للدراسات  الدوحة  معهد  عوجان  عرفات 

 في دولة قطر 

43 4

2

- 
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وفي إطار التواصل مع المؤسسات التعليمية في الدول الشقيقة، بهدف  

 استقطاب الطلبة للدراسة في جامعة مؤتة وفي مختلف البرامج. 
30/1/2021 

الدفعة  رئيس   تخريج  في  يشارك  الجامعة 

السادسة عشر لكلية احمد بن محمد العسكرية،  

ويزور معهد الدوحة للدراسات العليا، وجامعة  

 .قطر بدولة قطر الشقيقة

44 4

3

- 

المشاريع  اهم  ومن  المعلومات  تكنولوجيا  كلية  طلبة  تخرج  مشاريع 

الدولية االعتمادية  مسيرة    (ABET)مشروع  في لدعم  الجامعة 

 .التحول الرقمي وجودة التعليم

1/2 /2021 
من   جانب  الجامعة  رئيس  عطوفة  حضور 

 مناقشة مشاريع لكلية تكنولوجيا المعلومات 

45 4

4

- 

االطالع على سير العمل وسرعة االستجابة للطلبة وتقديم االلكترونية 

 لهم 
 زيارة القبول والتسجيل  02/02/2021

46 4

5 

لعالم البطاقات الذكية من خالل االتفاقية التي تم انضمت جامعة مؤتة  

توقيعها اليوم الخميس مع بنك القاهرة عمان لتحويل الهوية الجامعية 

إلى  الجامعة  في  واإلدارية  التدريسية  الهيئتين  أعضاء  ولكافة  للطلبة 

رئيس   من  كل  االتفاقية  وقع  وقد  االستخدامات.  متعددة  ذكية  بطاقات 

ات عوجان والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عمان  الجامعة الدكتور عرف

 السيد كمال البكري 

4/2 /2021 
القاهرة   بنك  مع  اتفاقية  يوقع  الجامعة  رئيس 

 عمان 

47 4

6

- 

األمن   تعزيز  في  األردنية  الجامعات  )دور  بعنوان  محاضرة  خالل 

 الوطني األردني( في كلية الدفاع الوطني الملكية األردنية 
8/2 /2021 

الدفاع  رئيس   كلية  في  يحاضر  مؤتة  جامعة 

 الوطني الملكية األردنية 

48 4

7

- 

حرص الوزارة على التعاون الدائم مع الكليات الصحية في الجامعات،  

الطبية  بالكفاءات  ورفده  الصحي  القطاع  تطوير  في  دورها  وأهمية 

المؤهلة والمدربة، والذي يؤثر ايجابا في رفع سوية الخدمات الطبية 

 المقدمة للمجتمع المحلي في كافة التخصصات 

 ير الصحةرئيس جامعة مؤتة يلتقي وز 2021/ 9/2

49 4

8

- 

جامعة مؤتة والمركز الجغرافي الملكي يوقعان مذكرة تفاهم وقعت في 

بهدف  الملكي،  الجغرافي  والمركز  الجامعة  بين  تفاهم  مذكرة  عمان 

الجغرافية   المعلومات  المساحية والخرائط ونظم  المجاالت  التعاون في 

المتسارعة في استخدام باإلضافة للتدريب والتأهيل لمواكبة التطورات  

 التكنولوجيا الحديثة. 

11/2/2021 
والمركز   مؤتة  جامعة  بين  اتفاقية  توقيع 

 الجغرافي الملكي 

50 4

9

- 

واطلع   الزراعية  المشاريع  مجال  في  المستقبلي  التعاون  سبل  لبحث 

المائية  الزراعات  مجال  في  الوطني  المركز  تجارب  على  عوجان 

 .زراعة االنسجة والنباتات الطبيةوزراعة االسطح وتطبيقات 

13/2/2021 
عرفات   الدكتور  مؤتة  جامعة  رئيس  زار 

 عوجان، المركز الوطني للبحوث الزراعية 

51 5

0

- 

األساسي   الدور  يمثل  باعتباره  األكاديمي،  اإلشراف  أهمية  على  يؤكد 

بسمعة  مباشرة  يرتبط  وأخالقي  علمي  وعمل  األكاديمي،  لألستاذ 
14/2/2021 

الجامعة   رئيس  الدكتور  األستاذ  عطوفة  لقاء 

طلبة   رسائل  على  المشرفين  االساتذة  مع 

52 5

1
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االكاديمية، ويؤكد على ضوابط جديدة للخروج برسائل علمية الجامعة  

 رصينة، تضمن جودتها شكال ومضمونا 

الماجستير   برامج  في  العليا  الدراسات 

 .والدكتوراه لمختلف الكليات

- 

الدكتور عرفات عوجان رئيس الجامعة مرافق الجامعة المختلفة،  تفقد  

ثلوج   من  رافقها  وما  المملكة  تسود  التي  الجوية  الظروف  جراء 

مناوبي   من  الجامعة  كوادر  جولته  خالل  عوجان  والتقى  وامطار، 

السكنات   ومشرفي  الجامعي،  واالمن  والخدمات،  والصيانة  الحركة 

طبيعة   تقتضي  التي  الجهات  الظروف وكافة  هذه  خالل  الدوام  عملهم 

الظروف   وتهيئة  الخدمات  لتقديم  الساعة  مدار  على  يعملون  والذين 

المناسبة للقاطنين داخل الجامعة من العاملين وعائالتهم، واطمأن على 

 جاهزيتها 

18/2/2021 

رئيس الجامعة يتفقد مرافقها المختلفة ويلتقي  

والنقل   والخدمات  الصيانة  وحدة  بموظفي 

 ومشرفي السكنات 

53 5

2

- 

المختبرات  تطوير  وامكانية  الموجودة  التجهيزات  على  لالطالع 

 وتحديثها. 
 زيارة مختبرات كلية العلوم  19/02/2021

54 5

3 

هيئة   أعضاء  بلقاء  الجامعة  رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور  قام 

 التدريس في كلية الهندسة 
23/2/2021 

الهيئة   بأعضاء  يلتقي  الجامعة  رئيس 

 التدريسية لكلية الهندسة 

55 5

4

- 

تقنية االتصال   باستخدام  المستقبلية وذلك  والتطبيقات  الحالية  التجربة 

عن بعد، والذي يستمر على مدار يومين متتاليين، ويشارك فيه نخبة  

من المتخصصين والمؤسسات المعنية بموضوع الصحة والتطبيب عن  

 األمريكية. بعد من االردن وكندا والواليات المتحدة 

 

24/2/2021 

رئيس   عوجان  عرفات  الدكتور  رعاية  تحت 

مؤتة   جامعة  في  الطب  كلية  عقدت  الجامعة، 

علميا   مؤتمرا  التمريض  كلية  مع  وبالتعاون 

 طبيا تحت عنوان الصحة عن بعد 

56 5

5

- 

في   الطرفين  بين  المشترك  التعاون  تعزيز  الى  التفاهم  مذكرة  وتهدف 

العلمي والتطوير وبناء قدرات الباحثين من مجال دعم نشاطات البحث  

بموضوعي   العلمي  البحث  بأولويات  المتعلقة  البحثية  النشاطات  خالل 

 االمن الغذائي واالمن الصحي. 

1/3 /2021 

الجامعة   رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور 

يوقعان   والتطوير  للبحث  الوطني  والمركز 

 مذكرة تفاهم 

57 5

6

- 

التعاون   سبل  لبحث  والسفارة  وذلك  مؤتة  جامعة  بين  المشترك 

الفرنسية  التعليمية  المؤسسات  ومختلف  عمان  في  الفرنسية 

 .والجامعات

8/3 /2021 

عرفات   الدكتور  مؤتة  جامعة  رئيس  التقى 

الثقافي   بالمستشار  اليوم  مكتبه  في  عوجان 

جيل   السيد  عمان  في  الفرنسية  السفارة  لدى 

 روالند 

58 5

7

- 

هذا   في  الجامعة  دور  لهذا عن  نشاطات  من  به  قامت  وما  اإلطار 

المستقبلي إلقامة مركز متخصص ممول  الجامعة  المشروع واستعداد 

بمعالجة   تتعلق  التي  والورش  الدورات  لعقد  المشروع  من  ومدعوم 

والمتوقع  الخريجين  للطلبة  االستشارات  وتقديم  والبطالة  الفقر  قضايا 

16/3/2021 

مؤتة   جامعة  رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور 

تدريبية   افتتاح ورشة عمل  رعايته حفل  خالل 

 حول سياسات العمل في االردن 

59 5

8

- 
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ف الجامعة  المحلي، مؤكدا دور  كافة تخرجهم والمجتمع  التعاون مع  ي 

 .المؤسسات والمنظمات الوطنية واالقليمية

والدول  المجتمعات  تواجه  التي  التحديات  من  تعد  البطالة  مشكلة  ان 

للحد من  وتهدد   استقرارها وتماسكها دور الشباب في تطوير قدراتهم 

مشكلة البطالة والتي اصبحت ظاهرة عالمية ال يخلو منها اي مجتمع،  

 داعيا الشباب الى ايجاد الفرص والبحث عن بدائل تناسب قدراتهم. 

16/3/2021 

الجامعة   رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور  رعى 

عمادة   أقامتها  التي  عبر  الندوة  الطلبة  شؤون 

الشباب   عنوان  تحت  بعد  عن  االتصال  تقنية 

 والبطالة تحديات وحلول، 

60 5

9

- 

رعاية   الى  الجامعة  سعي  إطار  في  تأتي  األنشطة  هذه  مثل  اقامة  ان 

طلبتها وخريجيها على حد سواء انسجاما مع رسالة الجامعة وخطتها  

المسارات الوظيفية االستراتيجية لدعم أبناءنا الطلبة وارشادهم ألفضل 

من  مهما  جزءا  الصيدالني  العمل  ان  الى  الفتا  والتطبيقية  والمهنية 

منظومة الرعاية الصحية العامة في اي دولة في العالم، مؤكدا حرص  

الجامعة على ادامة التواصل المستمر مع جميع خريجيها ومن مختلف 

 التخصصات والبرامج. 

17/3/2021 

عرفات   الدكتور  الجامعة  رعى  رئيس  عوجان 

لكلية   الثالث  الوظيفي  اليوم  فعاليات  إطالق 

 الصيدلة وعبر تقنية االتصال عن بعد 

61 6

0

- 

ان توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن جهود الجامعة في العمل التشاركي 

القطاعين  من  والمنظمات  والمؤسسات  العالي  التعليم  مؤسسات  بين 

رسالة   لتحقيق  والخاص  المحلي العام  المجتمع  خدمة  في  الجامعة 

في  تساهم  التي  والدراسات  العلمي  للبحث  مكانا  باعتبارها  والطلبة 

والمجتمع،   االسرة  تواجه  التي  المشاكل  من  للكثير  الحلول  تقديم 

 وكجزء من مسؤولياتها المجتمعية. 

18/3/2021 

العناية   معهد  ومدير  عوجان  عرفات  الدكتور 

ابراه  الدكتور  االسرة  وقعت  بصحة  عقل  يم 

ومعهد   مؤتة  جامعة  بين  تفاهم  مذكرة  اليوم 

 العناية بصحة االسرة 

62 6

1

- 

وهي ندوة متخصصة في مجال استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة 

درجات   اقصى  وتوفير  المعلومات  لحفظ  مراكز  وتصميم  بناء  في 

التعامل   وكيفية  التقنيات  أحدث  باستخدام  لها  الالزمة  معها الحماية 

الدقة   يضمن  الذي  وبالشكل  واسترجاعها  وتحويلها  واستخدامها 

في  واستخدامها  المعلومات  هذه  بمعالجة  القيام  عند  العالية  والجودة 

 الوقت والشكل المناسب 

21/3/2021 

رئيس   عوجان  عرفات  الدكتور  رعاية  تحت 

علمية   ندوة  الهندسة  كلية  عقدت  الجامعة، 

تقنية   بعنوانوباستخدام  بعد  عن   االتصال 

"DATWYLER DATA CENTERS 

SOLUTION 

63 6

2

- 

بهدف تبادل الخبرات في مجال التدريب وتحسين األداء المؤسسي التي 

يتبناها المركز تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بنشر ثقافة التميز في  

 .مختلف القطاعات

4/4 /2021 

مؤتة   جامعة  رئيس  االتفاقية  الدكتور  وقع 

عبدهللا   الملك  مركز  ومدير  عوجان  عرفات 

 الثاني للتميز الدكتور ابراهيم الروابدة. 

64 6

3

- 

إلعداد  المهني  الدبلوم  برنامج  لتنفيذ  الجامعة  دعم  في  تسهم  والتي 

بتنفيذ  الجامعة  ستقوم  بموجبه  حيث  الخدمة  قبل  المعلمين  وتأهيل 

بهدف   األكاديمية  كوادرها  خالل  من  المعلمين  البرنامج  واعداد  تأهيل 

قبل انخراطهم في مهنة التدريس وتزويد المعلمين بالمهارات الالزمة  

4/4 /2021 

رئيس   عوجان  عرفات  الدكتور  االتفاقية  وقع 

برنامج   مدير  ميرزا  وكامرون  مؤتة،  جامعة 

للت االمريكية  إلعداد  الوكالة  الدولية  نمية 

 وتأهيل المعلمين قبل الخدمة في األردن. 

65 6

4

- 
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نحو   الطالب  اتجاهات  في  نوعي  تغيير  إحداث  في  تساعدهم  التي 

 التعليم. 

من   الحالي  العمل  سوق  يتطلبها  التي  المهارات  اهم  الندوة  تناولت 

وضمن   مؤتة  جامعة  في  اننا  الخاص  والقطاع  العام  القطاع  منظور 

األكاديمية   برامجها  إلى موائمة  الرامية  الجامعة وخططها  استراتيجية 

مع وخططها   التدريبية  والبرامج  الوظيفي  التحول  وبرامج  الدراسية 

متطلبات واحتياجات سوق العمل. مؤكدا على اهمية التواصل الدائم مع  

التغذية  خالل  من  متكاملة  معلومات  قاعدة  وبناء  القطاعات  مختلف 

 الراجعة. 

7/4 /2021 

الجامعة   رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور  رعى 

حوارية   ندوة  ظل  افتتاح  في  التوظيف  بعنوان 

كلية   في  والتحديات  الفرص  كورونا:  جائحة 

االتصال   تقنية  وعبر  مؤتة  جامعة  في  االعمال 

 عن بعد 

66 6

5

- 

الخبرات   تبادل  خالل  من  المشترك  التعاون  اوجه  الطرفين  بحث  حيث 

التطبيقية  خصوصا  المشتركة  العلمية  والبرامج  واالكاديمية  البحثية 

 .منها

12/4/2021 

عرفات   الدكتور  مؤتة  جامعة  رئيس  التقى 

لمنظمة االقليمي  المكتب  مدير  اليوم   عوجان 

DAAD  االلمانية بنيامين شمايلنغ 

67 6

6

- 

الحديثة  والتكنولوجيا  التقنيات  مجال  في  متخصصة  ندوة  وهي 

الشركات   في  السيبراني  االمن  تطبيق  في  الدولية  والمعايير 

المعلومات الشخصية بهدف الوصول الى اقصى والمؤسسات وحماية  

والتطبيقات  التقنيات  أحدث  باستخدام  لها  الالزمة  الحماية  درجات 

والمعايير الدولية المعتمدة في مجال االمن السيبراني، وقد عقدت هذه 

شركة مع  بالشراكة  اليوم  ممثلة   MICRO -TRENDالندوة 

 . المهندس اندرو جورج الخبير في االمن السيبراني

13/4/2021 

مؤتة   جامعة  رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور 

وباستخدام   عمل  ورشة  افتتاح  رعايته  خالل 

بعنوان ندوة  بعد  عن  االتصال   تقنية 

Micro Cyber Security"-"Trend  

 لكلية الهندسة 

68 6

7

- 

واالعتزاز  الكبرياء  معاني  تحمل  التي  الوطنية  الرمزية  يمثل  العلم  ان 

التي   الوطنية  ليبقى بالراية  األحفاد،  وورثها  األجداد  حملها  توارث 

الهاشمية  الجاللة  صاحب  المعزز  الملك  بقيادة  خفاقة  ورايته  االردن 

وستبقى   ورعاه،  هللا  حفظه  المعظم  الحسين  ابن  الثاني  عبدهللا  الملك 

البناء   لمواصلة  االردنيين  حولها  يلتف  الذي  للمستقبل  عنوانا 

 منجزاتهم. 

17/4/2021 

عالجامعة   "علمنا  بحملة  تشارك    "مؤتة 

رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان ان  

 العلم يمثل الرمزية الوطنية 

69 6

8

- 

النتيجة   هذه  تلقيه  فور  مؤتة  جامعة  رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور 

المشرفة ان تقدم الجامعة وحصولها على المرتبة الثانية محليا يبرهن  

المستمر   الجامعة  سعي  وطلبتها  عن  واالدارية  االكاديمية  بكوادرها 

للتميز وتحقيق مستوى متقدم في التصنيفات العالمية ،معبرا عن فخره  

اإلنجازات  من  المزيد  نحو  المضي  ،مؤكدا  االنجاز  بهذا  واعتزازه 

الجودة  ضبط  معايير  وتحقيق  العلمي  البحث  مجال  في  خصوصا 

تع الجامعة  ان  الى  ،الفتا  العالمية  خطتها  والتصنيفات  وضمن  مل 

21/5/2021 

مؤتة   جامعة  رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور 

يتلقى نتيجة حصول جامعة مؤتة على المرتبة  

 الثانية محليا وفق تصنيفات التايمز العالمي 

70 6

9

- 
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االستراتيجية على تعزيز موقعها بين الجامعات على المستوى المحلي 

شقيقاتها  عن  تتميز  التي  الوحيدة  الجامعة  أنها  ،حيث  والعالمي 

المدني   الجناح  جانب  الى  العسكري  الجناح  بوجود  األردنية  الجامعات 

الثان ي  وهي دوما تحظى برعاية هاشميه من لدن جاللة الملك عبدهللا 

 .ابن الحسين المعظم حفظه هللا ورعاه

الجامعة   أسرة  مؤتة  جامعة  رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور  هنأ 

بمناسبة عيد العمال والذي يصادف اليوم  بجناحيها العسكري والمدني  

 األول من أيار، 

 رئيس جامعة مؤتة يهنئ العاملين بعيد العمال  2021/ 1/5

71 7

0

- 

محمد  الدكتور  بفضيلة  الجامعة  رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور  رحب 

وطلبة   واالدارية  التدريسية  الهيئتين  من  والحضور  النابلسي  راتب 

نهاية   وفي  على الجامعة  الضيف  خالله  اجاب  نقاش  دار  المحاضرة 

واهتمامها  مؤتة  جامعة  بدور  سعادته  عن  معربا  الحضور  اسئلة 

ذكر  في  وخصوصا  واألحوال  الظروف  كل  في  طلبتها  مع  بالتواصل 

 .فضائل شهر رمضان المبارك

2/5 /2021 

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور عرفات عوجان  

القرآن"  يقيم محاضرة بعنوان "رمضان شهر  

راتب   محمد  الدكتور  العالمة  فضيلة  قدمها 

 النابلسي 

72 7

1

- 

قال الدكتور عرفات عوجان رئيس الجامعة ان اقامة هذه الندوة يأتي 

في   الفضل  لهم  وكان  السابقون  الزمالء  بذلها  التي  للجهود  تقديرا 

إلى  الجامعة  اوصلت  تراكمية  وأكاديمية  علمية  منظومة  تأسيس 

نعتز به جميعا، مؤكدا العزم على االستمرار   مستوى علمي وأكاديمي

وتحقيق   العلمي  البحث  مجاالت  في  اإلنجازات  من  المزيد  تحقيق  في 

العلمية المنبثقة من رسالتها في  العالمية واكمال مسيرتها  التصنيفات 

 .بناء جيل من الشباب القادر على مواصلة البناء والعطاء

3/5 /2021 

مؤتة   جامعة  في  رؤساءها  ندوة  بمشاركة 

 .وأمناء مجالسها السابقين

رئيس   القسوس  يوسف  الدكتور  رعاية  تحت 

المملكة   احتفاالت  وبمناسبة  األمناء،  مجلس 

 بمئوية تأسيس الدولة 

 

73 7

2

- 

شركة  يمثل  وفدا  مؤتة  جامعة  رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور  التقى 

مديرها   برئاسة  األمنية  واالستشارات  للخدمات  العميد  الصخرة 

التعاون  تعزيز  اوجه  بحث  خالله  جرى  الشوبكي  خالد  المتقاعد 

واالستشارات  للخدمات  الصخرة  وشركة  مؤتة  جامعة  بين  المشترك 

 األمنية في مجاالت التدريب الفني والتقني. 

11/5/2021 
رئيس جامعة مؤتة يبحث التعاون المشترك مع  

 .شركة الصخرة للخدمات واالستشارات األمنية

74 7

3

- 

التقى األستاذ الدكتور رئيس الجامعة وفدا من الجمعية العلمية الملكية  

كوردوبا كايل  والتطوير  البحث  لوحدة  التنفيذي  الرئيس  وبحث   يضم 

الطرفان سبل توثيق التعاون البحثي واألكاديمي بين الجامعة والجمعية  

 العلمية الملكية. 

18/5/2021 
والجمعية   مؤتة  جامعة  الملكية  رئيس  العلمية 

 تبحثان التعاون العلمي المشترك 

75 7

4

- 

التعليم  مركز  بين  بالشراكة  عمل  ورشة  مؤتة  جامعة  في  نفذت 

اإللكتروني ومركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة التابعين للجامعة 
18/5/2021 

ورشة   الجامعة  رئيس  الدكتور  األستاذ  رعى 

العالي   للتعليم  التنفيذية  الخطة  حول  عمل 

76 7

5
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وذلك حول الخطة التنفيذية للتعليم العالي إلدماج التعليم اإللكتروني في  

 التعليم العالي. 

 - إلدماج التعليم اإللكتروني في التعليم الجامعي 

أعلن رئيس جامعة مؤتة األستاذ الدكتور عرفات عوجان ومدير عام 

مهيدات  المؤسسة العامة للغذاء والدواء األستاذ الدكتور نزار محمود  

الغذائية  للصناعات  الثالث  الوطني  المؤتمر  أعمال  انطالق  عن 

والدوائية تحت رعاية صاحبة السمو الملكي األميرة سمية بنت الحسن 

العلمية الملكية في السادس والعشرين من  المعظمة / رئيس الجمعية 

 الشهر الحالي في جامعة مؤتة. 

19/5/2021 

مؤتة   جامعة  رئيس  الدكتور  رعى  األستاذ 

الثالث   الوطني  المؤتمر  عرفات عوجان أعمال 

 للصناعات الغذائية والدوائية 

77 7

6

- 

إليها  وصلت  التي  المتسارعة  الخطوات  عوجان  الدكتور  استعرض 

الجامعة في عملية التحول االلكترونية لعملية التعليم وبجودة عالية من  

التدريسية التي تضمن تفاعل الطلبة  حيث االسلوب والمحتوى والطرق  

والتطبيقات  االلكتروني  التعليم  منصات  خالل  ومن  ايجابي  وبشكل 

الطرفين  وقع  حيث  بعد.  عن  التدريس  عملية  إلدارة  الالزمة  الفنية 

ملحقا لالتفاقية للتعاون في مجاالت التعليم الرقمي عالي الجودة حيث  

ا لإلنتاج  المتحدة  الشركة  ان  البالونة  مع أكد  للتعاون  تسعى  لتعليمي 

 مؤسسات التعليم العالي عامة وجامعة مؤتة خاصة. 

31/5/20201 

جامعة   رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور  استقبل 

مؤتة اليوم في مكتبه وفدا من الشركة المتحدة  

فهمي   الدكتور  برئاسة  التعليمي  لإلنتاج 

المتحدة   الشركة  في  التنفيذي  المدير  البالونة 

 ي لإلنتاج التعليم

78 7

7

- 

 31/5/2021 

األستاذ الدكتور عرفات عوجان رئيس الجامعة  

تخصصات   استحداث  تم  التي  الكليات  يهنئ 

األكاديمية   كوادرها  جهود  ويشكر  فيها  جديدة 

 واالدارية. 

79 7

8

- 

وقال رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان ان مشاركة الجامعة تأتي 

كافة   من  المبذولة  الجهود  إطار  ووزارة في  التعليمية  المؤسسات 

الصحة   وزارة  مع  والتعاون  كورونا  جائحة  لمواجهة  العالي  التعليم 

وذلك إلتاحة الفرصة لتطعيم اكبر شريحة من العاملين في قطاع التعليم  

 العالي 

2/6 /2021 
عوجان   عرفات  الدكتور  الجامعة  رئيس  رعى 

 افتتاح مركز تطعيم كورونا في جامعة مؤتة 

80 7

9

- 

الثقافي رئيس   المعهد  برئيس  عوجان  عرفات  الدكتور  مؤتة  جامعة 

منذ  الجامعة  مسيرة  عوجان،  واستعرض  أوغلو  إر  جنكيز  التركي 

والتي دخلت عامها االربعين حيث تضم نحو   ألف طالب    20تأسيسها 

على   مرحلة   14يتوزعون  في  التخصصات  مختلف  وتضم  كلية 

ش ولديها  والدكتوراه  والماجستير  مع البكالوريوس  عالقات  بكة 

 المؤسسات التعليمية والجامعات العالمية المرموقة 

2/6 /2021 

عرفات   الدكتور  مؤتة  جامعة  رئيس  التقى 

جنكيز   التركي  الثقافي  المعهد  برئيس  عوجان 

 إر أوغلو 

81 8

0

- 
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المختلفة  الجامعة  مرافق  كافة  من  للتأكد  الجامعة  خطة  ضمن 

الجامعي   العام  لبدء  عرفات تفق   2021/2022وجاهزيتها  الدكتور  د 

الصيانة  الطلبة ومدراء  يرافقه عميد شؤون  الجامعة،  رئيس  عوجان 

عمادة  ومسرح  الرياضية  الصالة  الهندسية،  والمشاغل  والخدمات 

 شؤون الطلبة 

8/6 /2021 
رئيس الجامعة األستاذ الدكتور عرفات عوجان  

 يتفقد مرافق الجامعة المختلفة 

82 8

1

- 

مؤتة   جامعة  رئيس  مؤتة أكد  جامعة  يأن  عوجان  عرفات  الدكتور 

فرضتها   التي  والتحديات  العقبات  تذليل  سبيل  في  جهودها  تواصل 

 .جانحة كورنا على التعليم الجامعي وبرامجه وخدماته

7/6 /2021 

يلتقي   عوجان  عرفات  الدكتور  الجامعة  رئيس 

االلكتروني   التعليم  برنامج  تطوير  فريق 

 للجامعة

83 8

2

- 

الجامعة  واشار رئيس   أن دخول  إلى  الدكتور عرفات عوجان  الجامعة 

سعي  على  واضحا  دليال  يعد  تاريخها  في  مرة  ألول  التصنيف  لهذا 

ضمن  ورائدة  منافسة  جامعة  تكون  أن  في  رؤيتها  لتحقيق  الجامعة 

  2021 )-( 2025خطتها االستراتيجية

9/6 /2021 

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور عرفات عوجان  

بظهور   ضمن  يشيد  مرة  ألول  مؤتة  جامعة 

  Qs world University"تصنيف

Rankings" 

84 8

3

- 

كورونا   جائحة  إن  عوجان،  عرفات  الدكتور  مؤتة  جامعة  رئيس  قال 

وما فرضته من تحديات وضعت الجامعة امام خيارات الريادة من خالل  

الشبكة  سعة  وبزيادة  بعد  عن  التعليم  لخدمة  الحاسوب  مركز  توظيف 

مراحلها لخدمة   بمختلف  الرقمية  االلكترونية  التعليمية  العملية 

 .وبرامجها

14/6/2021 
عرفات   الدكتور  مؤتة  جامعة  رئيس  رعى 

 عوجان ندوة صحفية 

85 8

4

- 

التربية   مدير  عوجان  عرفات  الدكتور  مؤتة  جامعة  رئيس  التقى 

والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة االردنية العميد الركن  

العسكرية  للشؤون  مؤتة  جامعة  رئيس  نائب  بحضور  الدعجة  علي 

وأوجه   العالقات  بحث  زيد جرى خالل  ابو  الركن محمد عارف  العميد 

ا المجاالت  في  والقوات التعاون  الجامعة  بين  واالكاديمية  لتعليمية 

 .الجيش العربي-المسلحة االردنية

16/6/2021 
رئيس جامعة مؤتة يلتقي مدير التربية والتعليم  

 والثقافة العسكرية

86 8

5

- 

وقال عوجان ان التعليم االلكتروني لن يكون بديال عن التعليم الوجاهي  

التعليم والذي تسعى وزارة  حال عودة القطاعات المختلفة ومنها قطاع  

إتاحة  الى  الصحة وإدارة االزمات  العالي وبالتعاون مع وزارة  التعليم 

العاملين والطلبة في الجامعات للوصول   لكافة  الفرصة لوصول اللقاح 

العام  بداية  مع  الجامعي  الحرم  إلى  العودة  يتيح  مما  آمن  صيف  إلى 

 الجامعي القادم. 

22/6/2021 

عرف  الدكتور  جامعة  التقى  رئيس  عوجان  ات 

الكرك   تجارة  غرفة  يمثل  وفدا  اليوم  مؤتة 

ومجموعة من المستثمرين وأصحاب المحالت  

 التجارية والسكنات ومشغلي خطوط النقل 

87 8

6

- 

الثقافي   الملحق  عوجان  عرفات  الدكتور  مؤتة  جامعة  رئيس  لتقى 

الكويتي في السفارة الكويتية في االردن ورئيس مجلس المستشارين 

لحقين الثقافين العرب الدكتور بدر علي المطيري، وتم خالل اللقاء  والم 

26/6/2021 
الثقافي   الملحق  يلتقي  مؤتة  جامعة  رئيس 

 الكويتي 

88 8

7

- 
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الجامعة  بين  الخبرات  وتبادل  والعلمي  األكاديمي  التعاون  تعزيز  بحث 

 .ومؤسسات التعليم العالي في دولة الكويت الشقيقة

الى   التمرين  هذا  المدني  ويهدف  الدفاع  وجاهزية  كفاءة  اختبار 

الحاصل   الظرف  مع  والتعامل  الطارئة  الحاالت  مواجه  على  وقدرتهم 

المواطنين  سالمة  على  للحفاظ  العالية  المهنية  درجات  بأقصى 

 وممتلكاتهم وحضر التمرين الدكتور عرفات عوجان رئيس الجامعة. 

30/6/2021 

الجامعة   رئيس  الدكتور  األستاذ  رعى 

تنفذ   المدني  الدفاع  مديرية  مع  وبالتعاون 

 .تمرين إخالء وهمي في كلية الرياضة

89 8

8

- 

االبحاث   وتطوير  العلمية  البحثية  التطورات  اخر  بحث  تم  حيث 

 المشتركة في مختلف المجاالت. 
30/6/2021 

رئيس   عوجان  عرفات  الدكتور  االستاذ  شارك 

وكلية   العلوم  كلية  من  علمي  ووفد  الجامعة 

فيصل   األمير  ومركز  الطب  وكلية  الهندسة 

سمو   والطاقة.  للمياه  الميت  البحر  لبحوث 

رئيس   المعظمة  الحسن  بنت  سمية  االميرة 

العلمي   المؤتمر  في  الملكية  العلمية  الجمعية 

البحث   /عمادة  مؤتة  جامعة  بين  المشترك 

 العلمي والجمعية العلمية الملكية 

90 8

9

- 

بروح  والعمل  الجامعة  ووحدات  ودوائر  مراكز  تفعيل  أهمية  على 

للعمل   والمطور  المحفز  باعتباره  القيادي  المدير  ودور  الواحد  الفريق 

كامل   واستخدام  العالية  واإلنتاجية  االنجاز  على  القائم  المؤسسي 

مواقعهم   داخل  والعمل  األداء  مستوى  تحسين  سبيل  في  صالحياتهم 

كفاءة   بكل  على اإلدارية  مقبلة  الجامعة  بأن  عوجان  وقال  واقتدار، 

وصف   وإعادة  الجامعة  دوائر  مختلف  بهيكلة  تتعلق  ادارية  اجراءات 

إلى   الهادفة  والمهام وبما ينسجم مع رؤية ورسالة الجامعة  الوظائف 

 .تحسين مستوى األداء في مختلف الجوانب االكاديمية واالدارية

1/7 /2021 

عرفات   الدكتور  الجامعة  التقى  رئيس  عوجان 

المراكز   بمدراء  الرئيس  نواب  اليوم وبحضور 

 والوحدات والدوائر في الجامعة 

91 8

0

- 

فهو   الجانبين؛  بين  المشترك  التعاون  الجامعة  رئيس  الدكتور  ثمن 

الجامعة  ورؤية  يتناسب  وبشكل  المجتمع  لخدمة  هادف  تعاون 

 وفلسفتها. 

3/7 /2021 

الدكتور   الجامعة  رئيس  عوجان  رعى  عرفات 

بقوائم   المتعلقة  التدريبية  الدورة  فعاليات 

ذوي    (APA)لوفاس األطفال  مع  للعاملين 

 اإلعاقة

92 8

1

- 

إنَّ المختبر يهدُف إلى تطوير مساقات في الهندسة الكهربائية والطاقة  

 المتجددة وانترنت األشياء وتطبيقاتها وكيفية حماية المعلومات. 
6/7 /2021 

رئيس   عوجان  رعى  عرفات  الدكتور  الجامعة 

قسم  في  المتجددة  الطاقة  مختبر  افتتاح 

برنامج   ضمن  والمدعوم  الكهربائية  الهندسة 

 .إيراسموس بلس

93 8

2

- 

حيث تضمن اللقاء الحديث عن القضايا المتعلقة بمسيرة القسم العلمية 

المجالت   في  العلمي  بالبحث  االهتمام  ضرورة  على  عوجان  ركّز  إذ 
7/7 /2021 

عوجان   عرفات  الدكتور  الجامعة  رئيس  التقى 

الرياضيات   قسم  الجامعة  والهيئة  رئيس 

94 8

3
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العلمية العالمية المرموقة ليكون االنتاج المعرفي كما هو معهود نوعياً  

وهي توصية لكل أقسام الكلية السيما والبحث العلمي هو المؤشر على 

 .تقدم المؤسسات العلمية وتطور مخرجاتها

 - التدريسية فيه 

القطاعات  مختلف  مع  التشاركية  أهمية  إلى  الجامعة  رئيس  وأشار 

الدولية   والمنظمات  الصناعية  والمؤسسات  واألكاديمية  البحثية 

أن  شأنها  من  التي  األفكار  وتبادل  العلمي،  البحث  لتعزيز  والمحلية؛ 

من   للكثير  والتطبيقية  العلمية  الحلول  إيجاد  في  التي  تسهم  القضايا 

 .تواجه المجتمع والعالم في كافة المجاالت

 

11/7/2021 

عوجان   عرفات  الدكتور  الجامعة  رئيس  رعى 

الشامل   )االطفاء  العلمية  الورشة  فعاليات 

 )"البعد العلمي، األسباب والتدابير الوقائية 

95 8

4

- 

إذ  العراقيين  الطلبة  تهم  التي  األكاديمية  القضايا  معهم  تناول  حيث 

تحصيل  فرص  لتوفير  االمكانيات؛  كافة  تسخير  على  الجامعة  تحرص 

 معرفّي يتناسب وتطلعات األشقاء العرب الدارسين في الجامعة 

13/7/2021 

استقبل رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان  

سعادة السفير العراقي في عمان حيدر العذاري  

العراقية   السفارة  في  الثقافي  والمستشار 

 الدكتور وسيم فاضل التميمي 

96 8

5

- 

 15/7/2021 مشاريع نوعية مدعومة من إيراسموس بلس الوطني. 

الشؤون   مكتب  ومدير  الجامعة  رئيس  التقى 

من   وعدد  النوايسة  سيف  الدكتور  الدولية 

مكتب   مدير  التدريسية  الهيئة  أعضاء 

أبو   أحمد  الدكتور  الوطني  بلس  إيراسموس 

 الهيجا. 

97 8

6

- 

لقاء استعرض   خالل  عوجان،  عرفات  الدكتور  مؤتة  جامعة  رئيس 

مساء أمس، في مركز الحسن الثقافي بالكرك، دور الجامعة في خدمة 

 .المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني 

27/7/2021 
الجامعة   خطط  يستعرض  مؤتة  جامعة  رئيس 

 لخدمة المجتمع المحلي 

98 8

7

- 

لوجستي من منصة زين لإلبداع  عقدت منظمة الخبرة الفرنسية بدعم  

تدريبية  في جامعة مؤتة، ورشة  العامة  العالقات  دائرة  وبالتعاون مع 

تفاعلية حول موضوع االتصال والتواصل لمؤسسات المجتمع المدني 

تنفذ   والتي  بالطلبات،  للتقدم  األولى  الدعوة  المنحة من  الحاصلة على 

 مشاريعها في الكرك. 

28/7/2021 

رئيس   في  رعى  تدريبية  عمل  ورشة  الجامعة 

الفعال قطاع   االتصال  'دعم  مشروع  ضمن 

من   الممول  األردن'  في  االجتماعية  الحماية 

وزارة   مع  بالشراكة  والمنفذ  األوروبي  االتحاد 

 التنمية االجتماعية،

 

99 8

8

- 

في   األساسية  اإلنتاجية  القطاعات  أهم  من  الزراعة  إّن  أضاف  والذي 

األمن   في توفير  الجهود والمساهمة  بد من مواصلة  ال  ولهذا  الغذائي 

قدرات   تعزيز  في  الكبير  األثر  لها  والتي  العطاء  ثقافة  ترسيخ  الجهود 

 العاملين في هذا المجال. 

 

28/7/2021 

عوجان   عرفات  الدكتور  الجامعة  رئيس  رعى 

بالتعاون   جاءت  التي  العلمية  الورشة  فعاليات 

وال الزراعة  كلية  بين  جمعية األردنية  المشترك 

واتحاد   واالبداع  والريادة  العلمي  للبحث 

مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق األدنى  

100 8

9

- 



 

 

 

 132 

 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

 الرقم  اسم الفعالية  التاريخ  وصف الفعالية 

 وشمال افريقيا )أرينينا( 

 30/7/2021 لقاء الدكتور رئيس الجامعة مع محطة الحقيقة الدولية. 

عوجان   عرفات  الدكتور  االستاذ  عطوفة  لقاء 

الحقيقة   محطة  مع  الجامعة  الدولية  رئيس 

 والحديث حول التعليم الوجاهي 

101 9

0

- 

الدولية  العالقات  من  والمعنيين  الطلبة  شؤون  عمداء  وبحضور 

والشؤون الطالبية من الجانبين وذلك عبر تقنية االتصال عن بعد سبل  

 التعاون األكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات بين الطرفين. 

3/8 /2021 

الدكتور   مؤتة  جامعة  رئيس  عرفات  بحث 

الدكتور مشتاق طالب   عوجان ونظيره االستاذ 

 الندا رئيس جامعة االنبار العراقية 

102 9

1

- 

 

كأحد  للتدريب  الرواد  اكاديمية  مع  االستراتيجية  بالشراكة  وأشاد  كما 

 .اهم شركات التدريب في المملكة
4/8 /2021 

التعليم   مجال  في  اتفاقية  الجامعة  رئيس  وقع 

بين   بعد  عن  والرواد  والتدريب  الجامعة 

 .للتدريب

103 9

2

- 

دور   إطار  في  تأتي  الدورات  هذه  مثل  اقامة  ان  الجامعة  رئيس  وقال 

مؤسسات   مع  المستمر  والتفاعل  المحلي  المجتمع  خدمة  في  الجامعة 

 .المجتمع المدني بكافة أطيافه

4/8 /2021 

صندوق   مع  وبالتعاون  الجامعة  رئيس  رعى 

للسكان  المتحدة  من    UNFPAاألمم  وبدعم 

لإلبداع زين  عمل    ZINCمنصة  ورشة 

  Me &My Mobileبعنوان

104 9

3

- 

الدولية  العالقات  من  والمعنيين  الطلبة  شؤون  عمداء  وبحضور 

والشؤون الطالبية من الجانبين وذلك عبر تقنية االتصال عن بعد سبل  

 التعاون األكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات بين الطرفين. 

9/8 /2021 

عرفات  بحث   الدكتور  مؤتة  جامعة  رئيس 

الجبوري   قحطان  الدكتور  ونظيره  عوجان 

 رئيس جامعة بابل العراقية 

 

105 9

4

- 

الكبير الذي تقوم به صاحبة السمو   وأشار الدكتور عوجان إلى الدور 

العلمية   الجمعية  رئيس  المعظمة  الحسن  بنت  سمية  االميرة  الملكي 

 والمبادرات الشبابية المختلفة واالفكار الملكية في دعم البحوث العلمية 

 .الريادية والتي تخدم قطاع الجامعات والشباب في األردن بشكل عام

11/8/2021 

العلمية   الجمعية  بين  التفاهم  مذكرة  توقيع 

تعزيز   ضرورة  على  مؤته  وجامعة  الملكية 

المستوى   على  العلمية  المجاالت  في  التعاون 

جودة   لزيادة  في  الوطني  العلمية  المخرجات 

الشاملة   التنمية  تحقيق  في  يسهم  ما  األردن 

 .والمستدامة

106 9

5

- 

وقال عوجان بأن جامعة مؤتة تفتخر بوجود طلبة من المملكة العربية  

العليا  الدراسات  في  السيما  الطالبّي  نسيجها  بين  الشقيقة  السعودية 

للتعاون بين  وتأمل في المستقبل القريب زيادة أعدادهم كناتج   إيجابي 

 .الجامعة والملحقية الثقافية السعودية

12/8/2021 

استقبَل رئيُس الجامعِة الدكتور عرفات عوجان  

فهد   عيسى  الدكتور  السعودي  الثقافي  الملحق 

 الرميح والوفد المرافق 

 

107 9

6

- 

والجدير بالذكر ان المشروع المدعوم يعتبر من المشاريع المهمة في  

امن   اساسية مجال  نواة  يعتبر  حيث  والمعلومات  البيانات  وحماية 
13/8/2021 

المشاريع   تمويل  اتفاقية  الجامعة  رئيس  وقع 

صندوق   من  المدعومة  مؤتة  لجامعة  البحثية 

108 9

7
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 - دعم البحث العلمي واالبتكار   " Blockchain“الستخدام وتوظيف تقنية ال

ترحُب   الجامعة  إّن  الورشة:  افتتاح  الجهات  رعاية  كافة  مع  بالتعاون 

وبما  للتطبيق  قابلة  وتوصيات  إيجابية  نتائج  تحقيق  شأنها  من  والتي 

 .يعود على قطاعات االنتاج الوطنية بالفائدة

18/8/2021 

عمل   ورشة  الجامعة  رئيس  الدكتور  افتتح 

 بعنوان فقُد األغذية وهدرها 

 

109 9

8

- 

بالتطبيقات والتحديات في مؤسسات  كان الهدف من اللقاء بناء الوعي  

التعليم العالي، أثناء وبعد الجائحة، كما تناول الحوار كيف يمكن ربط  

 .ذلك باألمن السيبراني والذكاء االصطناعي

18/8/2021 

األستاذ   الجامعة  رئيس  عطوفة  رعاية  تحت 

نظم  قسم  عقد  عوجان  عرفات  الدكتور 

اإلدارية  الندوة    -المعلومات  األعمال  كلية 

تكنولوجيا   "الدولية   وتحديات  تطبيقات 

خالل   العالي  التعليم  مؤسسات  في  المعلومات 

  COVID-." 19وبعد جائحة

110 9

9

- 

خول جامعة مؤتة وأشار الدكتور عرفات عوجان رئيس الجامعة ان د

على سعي  واضحا  دليال  يشكل  تاريخها  في  مرة  التصنيف وألول  هذا 

الجامعة لتحقيق رؤيتها الن تكون جامعة رائدة ومنافسة وثمن عوجان 

هذا اإلنجاز العلمي الكبير والذي جاء نتيجة جهود مخلصة من كوادر 

وتقديره   شكره  عن  وعبر  وطلبتها  واالدارية  االكاديمية  الجامعة 

 .مباركته ألسرة الجامعة على هذا االنجازو

6/9 /2021 
على   بحصولها  مؤتة  لجامعة  تاريخي  إنجاز 

 العالمي   (QS)خمس نجوم في تقييم كيو أ س

111 1

0

0

- 

أعمال   قديس  ابو  محمد  الدكتور  العالي  والتعليم  التربية  وزير  رعى 

والذي نظمته جامعة   "مؤتمر " نهضة التعليم في األردن في مئة عام

القسوس  يوسف  الدكتور  الجامعة  أمناء  مجلس  رئيس  بحضور  مؤتة 

الصرايرة؛   الدكتور ظافر  العالي  التعليم  اعتماد هيئات  ورئيس مجلس 

 .وبمشاركة واسعة من فعاليات جامعية وطالبية ومجتمعية وتربوية

7/9 /2021 

عرفات   الدكتور  مؤتة  جامعة  رئيس  رعى 

في   األردن  في  التعليم  نهضة  مؤتمر  عوجان 

 مئة عام 

112 1

0

1

- 

مؤتة  جامعة  بين  المشترك  التعاون  اوجه  الطرفان  بحث  حيث 

وإمكانية   الماليزي  العالي  التعليم  ومؤسسات  الماليزية  والجامعات 

 زيادة اعداد الطلبة الماليزيين للدراسة في الجامعة. 

8/9 /2021 

جامعة   رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور  استقبل 

برئاسة   ماليزيا  وفدا  اليوم  مكتبه  في  مؤتة 

اإلسالمية   الشؤون  مدير  الدكتور محمد رفيقي 

مرسة  جامعة  من  سانوسي  محمد  والسيد 

في   الثقافي  المستشار  نظام  محمد  والسيد 

 السفارة الماليزية 

113 1

0

2

- 

هذه   ستقوم  االشخاص  حيث  على  والجهد  الوقت  بتوفير  التكنولوجيا 

الذين يُطلب منهم أعمال متكررة والتي تحد من تطور أدائهم الوظيفي  

 .من خالل استبدالها بأتمتة حاسوبية لإلجراءات بحيث تنجز بشكل آلي

9/9 /2021 

والريادة   الرقمي  االقتصاد  وزارة  في  وقعت 

تعاون ما  مساء اليوم الخميس خمس اتفاقيات  

شركة   Automation Anywhereبين 

Inc العالمية وخمسة جامعات أردنية 

114 1

0

3

- 
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طلبة   تكريم  فعاليات  عوجان  عرفات  الدكتور  الجامعة  رئيس  رعى 

العلوم  كلية  عميد  بحضور  النموذجية  المدرسة  في  العامة  الثانوية 

من   وعدد  المدرسة  ومدير  والتعليم  التربية  ومديرة  أهالي  التربوية 

 .الطلبة

15/9/2021 
رئيس الجامعة يرعى احتفال النموذجية بتكريم  

 طلبة الثانوية فيها 

115 1

0

4

- 

رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان ومساعد مدير األمن العام  

 لإلدارة والدعم اللوجستي العميد الركن الدكتور معتصم ابو شتال. 

 

17/9/2021 
مع   تفاهم  مذكرة  توقع  مؤتة  مديرية  جامعة 

 األمن العام 

116 1

0

5

- 

 فعاليات الورشة العلمية التي جاءت كجزء من مشروع ممول من ال 

(DAAD)  من لباحثين  إضافة  األلمان  الباحثين  من  عدد  وبمشاركة 

 .األردن وسوريا ولبنان

22/9/2021 
في   دولية  عمل  ورشة  الجامعة  رئيس  رعى 

 كلية العلوم االجتماعية 

117 1

0

6

- 

الدكتور   على  وقال  االنفتاح  على  تحرص  مؤتة  جامعة  ان  عوجان 

وتوثيق  العالم  دول  مختلف  في  العالي  والتعليم  التعليم  مؤسسات 

في   الجامعة  في  للدراسة  وافدين  طلبة  استقطاب  مجال  في  العالقات 

 مختلف البرامج 

25/9/2021 

الجامعة   رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور  التقى 

معهد   من  اندونيسيا  وفدا  االندلس  اليوم 

السيد   برئاسة  اندونيسيا  في  العالمي  اإلسالمي 

 نور الدين الشربيني والوفد المرافق له 

118 1

0

7

- 

العميد الركن عدنان القضاة  بحضور نائب الرئيس للشؤون العسكرية 

 وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجاالت. 
27/9/2021 

جامعة   رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور  استقبل 

جامعة   يمثل  وفدا  اليوم  مكتبه  في  مؤتة 

محمد   الدكتور  برئاسة  الفلسطينية  االستقالل 

 السبوع والوفد المرافق له 

119 1

0

8

- 

القادمة   المرحلة  ان  عوجان  عرفات  الدكتور  الجامعة  رئيس  وقال 

إلى   الداعية  الدفاع  بأوامر  التام  االلتزام  المطعوم  تستوجب  اخذ  الى 

فحص وعمل  والثانية  األولى  حال    PCRبجرعتي  في  دوري  بشكل 

الجامعة   في  والعاملين  الطلبة  تحميل  وضرورة  المطعوم  أخذ  عدم 

 بتطبيق سند على هواتفهم النقالة. 

29/9/2021 

تدريب   ورشة  الجامعة  رئيس  الدكتور  رعى 

ومفاهيم   آليات  على  التدريسية  الهيئة  اعضاء 

 .كتروني والمدمجالتعلم اإلل

120 1

0

9

- 

الطلبة  من  للمراجعين  المقدمة  الخدمات  واقع  على  لالطالع  وذلك 

 2022/.2021وأولياء أمورهم استعدادا لبدء العام الجامعي القادم  
5/10/2021 

الجامعة   رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور  تفقد 

وعمادة شؤون   والتسجيل  القبول  مواقع  اليوم 

االتصال   ومركز  شؤون  الطلبة  لعمادة  التابع 

 الطلبة 

121 1

1

0

- 

في رحاب جامعة   الجدد  الماليزيين  الطلبة  استقبال  في حفل  للمشاركة 

مؤتة وقال رئيس الجامعة ان جامعة مؤتة تحرص على رعاية طلبتها 

 الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

9/10/2021 

استقبل رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان  

سفير   بن  اليوم  جيليد  داتوك  ماليزيا  دولة 

 كومندنج والملحق الثقافي الماليزي 

122 1

1

1
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- 

المختلفة  الجامعة  مرافق  كافة  من  للتأكد  الجامعة  خطة  ضمن 

 . 2021/2022وجاهزيتها لبدء العام الجامعي 
11/10/2021 

على   جولة  في  مؤتة  جامعة  رئيس  عطوفة 

 مرافق الجامعة

123 1

1

2

- 

أن   عوجان  الدكتور  التعاون  أكد  جهود  سيعزز  االتفاقية  هذه  توقيع 

مستوى  رفع  أجل  من  الصحة  ووزارة  مؤتة  جامعة  بين  والتنسيق 

الخدمات الطبية في المستشفى الحكومي وكذلك توفير التعليم والتدريب 

الطب في  كلية  الطبية وذلك من خالل ربط  الكليات  الجامعة من  لطلبة 

 الجامعة مع وزارة الصحة 

12/10/2021 

الدكتور   برئيسها  ممثلة  مؤتة  جامعة  وقعت 

وبحثي   تعليمي  تعاون  اتفاقية  عوجان  عرفات 

الدكتور   بوزيرها  ممثلة  الصحة  وزارة  مع 

توسيع   على  بنودها  نصت  الهواري،  فراس 

والتدريب   التعليم  مجاالت  في  التعاون  اطر 

 .والتطوير والتنمية الصحية

124 1

1

3

- 

أكثر   مؤتة  جامعة  للعام    25من  تقدمت  العربية  الجامعات  بين  موقعا 

للعام    QSوفق تصنيف  2022 العربية  الجامعات  جاء    2022ألفضل 

تصنيف نتائج  اعالن  حفل  خالل  في   QSذلك  دبي  بمدينة  عقد  الذي 

 دولة اإلمارات العربية. 

13/10/2021 
التصنيفات   في  مجددا  تتقدم  مؤتة  جامعة 

 العربية والعالمية

125 1

1

4

- 

تحدث عن المناسبة باعتبارها محطة نتزود من خاللها بما ينفعنا في 

فقد   به  يستضاء  نور  والسالم  الصالة  عليه  فالرسول  واآلخرة؛  الدنيا 

لألمة  تشكل  والتي  العظيمة  أخالقه  بوصف  وتعالى  سبحانه  كرمه هللا 

 القدوة الحسنة في السلوك والتعامل.

27/10/2021 

ر عرفات عوجان  برعاية رئيس الجامعة الدكتو

بالمولد   االحتفال  بتنظيم  الشريعة  كلية  قامت 

خالله   الكلمات  ركزت  حيث  الشريف  النبوي 

 على سيرة الرسول _صلى هللا عليه وسلم 

126 1

1

5

- 

سمية  االميرة  الملكي  السمو  صاحبة  وبرعاية  الخميس  اليوم  وقعت 

عوجان  عرفات  الدكتور  مؤتة  جامعة  رئيس  وحضور  الحسن  بنت 

اتفاقية تعاون في مجال تطبيق آلية اإلنتاج االنظف والكفؤ في استخدام  

الموارد ومنهجية نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة وتهدف هذه االتفاقية 

إلى تحسين القدرة على إنتاج بأكثر كفاءة في استخدام الموارد المتاحة  

 من خالل التعاون بين الجامعات وقطاعات الصناعة. 

28/10/2021 

سمية   االميرة  الملكي  السمو  صاحبة  رعاية 

مع   اتفاقية  توقع  مؤتة  جامعة  الحسن  بنت 

 .الجمعية العلمية الملكية

127 1

1

6

- 

وشملت الزيارة كلية الشريعة واآلداب إْذ تأتي في إطار الحوار الثقافي 

 والديني. 
28/10/2021 

استقبل رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان  

ترأسه رئيس منظمة اإلسالم  الوفد الزائر حيث  

في فرنسا السيد غالب شيخ وتكون من الكاتبة  

التعاون   وملحقة  أناظور  لويزا  الفرنسية 

والملحق   الفرنسية  السفارة  في  الجامعي 

 .الثقافي في السفارة الفرنسية

128 1

1

7

- 



 

 

 

 136 

 (2021السنوي )التقرير  –جامعة مؤتة 

 الرقم  اسم الفعالية  التاريخ  وصف الفعالية 

البوتاس  وشركة  الجامعة  بين  المشترك  التعاون  سبل  معه  وبحث 

البحث وتبادل الخبرات العلمية بين الطرفين وتأتي  العربية في مجاالت  

هذه الزيارة في إطار سعي الجامعة إلى التشارك مع مؤسسات القطاع 

 العام والخاص. 

31/10/2021 

الجامعة   رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور  التقى 

العربية   البوتاس  شركة  إدارة  مجلس  برئيس 

 معالي المهندس شحادة ابو هديب 

129 1

1

8

- 

الغزوي رمزي  النشاط   للمصور  دائرة  من  بتنظيم  المعرض  جاء  وقد 

الطلبة شؤون  في  من  الفني  العديد  عرض  على  المعرض  وتضمن 

 الصور التي تم التقاطها من قبل الغزوي لمشاهد على امتداد الوطن 

 

2/11/2021 
يرعى   الدكتور عرفات عوجان  الجامعة  رئيس 

 األرض( فعاليات المعرض الجوال )أغاني 

130 1

1

9

- 

وقعت جامعة مؤتة وشركة الكهرباء الوطنية اليوم االحد مذكرة تفاهم 

بالنظام  الخاصة  الدراسات  واجراء  البحثي  المجال  في  للتعاون 

 .الكهربائي األردني وفي مجال التدريب الفني

ووقع المذكرة رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان ومدير عام  

الكهرباء   الدكتور شركة  واكد  الرواشدة  امجد  المهندس  الوطنية 

 عوجان عقب التوقيع على أهمية المذكرة في ترسيخ تعاون مشترك. 

 

7/11/2021 

يوقعان    " الوطنية  "والكهرباء  مؤتة  جامعة 

البحث   مجال  في  للتعاون  تفاهم  مذكرة 

 والتطوير 

131 1

2

0

- 

 

 9/11/2021 شؤون الطلبة، والذي تقيمه مديرية ثقافة الكرك وبالتعاون مع عمادة 

رعاية عطوفة األستاذ الدكتور رئيس الجامعة، 

األردنية   االسرة  مكتبة  مهرجان  افتتاح 

 )مهرجان القراءة للجميع( 

132 1

2

1

- 

مهرجان   أهمية  على  عوجان  عرفات  الدكتور  الجامعة  رئيس  وأكّد 

دور  من  لها  لما  المطالعِة؛  قيمة  ترسيخ  في  األردنية  األسرة  مكتبة 

ف الكتاب حيوّي  أن  إلى  مشيراً  مهاراتها  وتنمية  للشخصية  صقل  ي 

مصدر معرفّي أصيل ال يمكن االستغناء عنه حتى في زمن التكنولوجيا 

 الحديثة. 

14/11/2021 
عوجان   عرفات  الدكتور  الجامعة  رئيس  رعى 

 مهرجان القراءة للجميع 

133 1

2

2

- 

الدولية   للشؤون  الجامعة  رئيس  نائب  التكريم  حضر  والبحث  وقد 

االلكتروني  للتعليم  الرئيس  ونائب  الموسى  مروان  الدكتور  العلمي 

الكلية الدكتور عبدهللا الجراح  والجودة الدكتور محمد المجالي وعميد 

 وأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية.

15/11/2021 

عوجان   عرفات  الدكتور  الجامعة  رئيس  رعى 

خدماتهم في  تكريم الكلية للعاملين الذين انتهت  

جهودهم   على  القانوني  السن  ببلوغ  الجامعة 

 التي كان لها األثر اإليجابي في مسيرة الكلية 

134 1

2

3

- 

التشاركية بين جامعة مؤتة واألمن العام كانت عنوانا لمحاضرة ألقاها 

 الدكتور عرفات عوجان رئيس الجامعة في اكاديمية الشرطة الملكية. 
16/11/2021 

مؤتة   جامعة  اكاديمية  رئيس  في  يحاضر 

 الشرطة الملكية 

135 1

2

4

- 
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 18/11/2021 

رئيس   الدكتور  األستاذ  عطوفة  رعاية  تحت 

احتفاال   الطلبة  شؤون  عمادة  تقيم  الجامعة، 

 بمئوية تأسيس الدولة االردنية،

136 1

2

5

- 

ووقع المذكرة عن المجلس سمو األمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس 

ذوي   األشخاص  لحقوق  األعلى  مؤتة  المجلس  جامعة  وعن  االعاقة 

ضمان   إلى  المذكرة  هذه  وتهدف  عوجان  عرفات  الدكتور  رئيسها 

والتأهيل  التعلم  صعوبات  ببرامج  الصلة  ذات  الدورات  ديمومة 

 المجتمعّي ولغة اإلشارة وتقيم تلك البرامج والعمل. 

18/11/2021 
لحقوق   األعلى  المجلس  مع  تعاون  مذكرة 

 .األشخاص ذوي اإلعاقة

137 1

2

6

- 

 .وقد جاء حفل التكريم بتنظيم من دائرة العالقات الثقافية والعامة

التعريف  في  السيما  اإلعالم  به  يقوم  الذي  الكبير  الدور  ثمن  عوجان 

 .بالجامعة ورؤيتها وفلسفتها القائمة على التميز 

 وأضاف 

جديرة   وهي  والريادة  النجاح  تحقيق  في  مؤثر  شريك  اإلعالم  وسائل 

 .والتقديربالثناء  

24/11/2021 

برعاية رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان  

تقديراً   الكرك  تكريم االعالميين في محافظة  تم 

 لدورهم البناء في خدمة الجامعة

138 1

2

7

- 

جامعة مؤتة بدأت بمشاريع إنتاجية لتطوير دخلها.. منها إنشاء مزارع 

 ."وتصنيع أدوية ومركز عيادات
26/11/2021 

بمحطة  التقى   عوجان  عرفات  الجامعة  رئيس 

 المملكة 

139 1

2

8

- 

 28/11/2021 

رئيس   الدكتور  األستاذ  عطوفة  برعاية 

وبالتعاون   العلمي  البحث  تقيم عمادة  الجامعة، 

 مع الجمعية العلمية الملكية، ورشة عمل 

نجاحات   البحثية:  )التشاركيات  بعنوان  علمية 

 وطرق مستقبلية( 

 

140 1

2

9

- 

رئيس   الدكتور التقى  الكلية  عميد  عوجان  عرفات  الدكتور  الجامعة 

التدريسية فيها حيُث تناول عدة قضايا  الهيئة  سطام الشقور وأعضاء 

األكاديمي، بالشأن  صلة  تشمل  ذات  سلسلة  ضمن  اللقاء  هذا  ويأتي 

 جميع الكليات العلمية واإلنسانية في الجامعة. 

28/11/2021 
كلية   عميد  يلتقي  االجتماعية  عوجان  العلوم 

 وأعضاء الهيئة التدريسية فيها 

141 1

3

0

- 

 29/11/2021 في إطار التواصل المستمر لخدمة العملية التعليمية واألكاديمية. 

عطوفة االستاذ الدكتور عرفات عوجان رئيس  

الجامعة يلتقي أعضاء هيئة التدريس في كليات  

 الرياضة إدارة األعمال والعلوم التربوية وكلية 

142 1

3

1
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- 

أشار عوجان أن الحاجة إلى الدراسات العلمية النوعية تزداُد يوماً بعد  

والبحث   أهميتها،  البحثية  التشاركيات  فعاليات  تأخذ  ولهذا  اآلخر، 

سيما  ال  والتطور  للتقدم  سابٌق  متطلٌب  مناهجه  بكافة  العلمي 

األكاديمي   التحصيل  في  األولى  الركيزة  هي  العلمية  والمؤسسات 

 المعرفي )حسب تعبيره(. و

30/11/2021 

عوجان   عرفات  الدكتور  الجامعة  رئيس  رعى 

فعاليات اللقاء العلمي الذي جاء كنتيجة تعاون  

العلمي   البحث  بعمادة  ممثلة  الجامعة  بين 

 والجمعية العلمية الملكية 

143 1

3

2

- 

كليات  لمختلف  التدريس  المستمر مع أعضاء هيئة  التواصل  إطار  في 

وفي   معايير الجامعة  لتحقيق  إجراءات  من  الجامعة  تشهده  ما  ظل 

التصنيفات  في  الجامعة  أهداف  وتحقيق  العلمي  البحث  في  الجودة 

 .العالمية وتعزيز موقع الجامعة بين الجامعات محليا وعالميا

30/11/2021 
هيئة   بأعضاء  لقاءاته  يواصل  الجامعة  رئيس 

 التدريس بكليات الطب والصيدلة والتمريض 

144 1

3

3

- 

 30/11/2021 لبحث عدٍد من القضايا األكاديمية. 

يلتقي   عوجان  عرفات  الدكتور  الجامعة  رئيس 

الحقوق   كلية  في  التدريسية  الهيئة  أعضاء 

 والشريعة واآلداب 

145 1

3

4

- 

كليات  لمختلف  التدريس  المستمر مع أعضاء هيئة  التواصل  إطار  في 

إجراءات   من  الجامعة  تشهده  ما  ظل  وفي  معايير الجامعة  لتحقيق 

 الجودة في البحث العلمي وتحقيق أهداف. 

1/12/2021 

جانب من لقاء رئيس الجامعة الدكتور عرفات  

العلوم   لكلية  التدريسية  بالهيئة  عوجان 

 والهندسة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات 

146 1

3

5

- 

المكعب  خارج  وأكاديمية  مؤتة  جامعة  بين  مشترك  تعاون  اتفاقية 

وتنفيذ  للتدريب   والمعلومات  الخبرات  تبادل  إلى  االتفاقية  وتهدف 

 البرامج التدريبية في مختلف المجاالت. 

2/12/2021 
بين   اتفاقية  وقعت  الجامعة  رئيس  برعاية 

 الجامعة واكاديمية خارج المكعب 

147 1

3

6

- 

مؤتة  جامعة  بين  المشترك  العلمي  التعاون  تعزيز  إطار  في  وذلك 

التعليم   في  ومؤسسات  للدراسة  طلبة  استقطاب  إلى  والهادفة  العماني 

 جامعة مؤتة من سلطنة عمان الشقيقة.

5/12/2021 
في   العماني  السفير  يلتقي  مؤتة  جامعة  رئيس 

 عمان 

148 1

3

7

- 

هذا وثمن القائمين على المهرجان هذه المشاركة، واكدوا على اهمية 

الزراعة في جامعة مؤته في دعم ورفد قطاع   النخيل بمهندسين  كلية 

في  النخيل  مزارع  ومخرجات  مدخالت  بكل  ودراية  علم  على  اكفاء 

 األردن. 

5/12/2021 
االستاذ الدكتور رئيس الجامعة يفتتح مهرجان  

 التمور في كلية الزراعة 

149 1

3

8

- 

أكد على أهمية التعاون بين كافة الجهات خدمة للمجتمع وتعزيزاً للقيم  والتي   6/12/2021 العلمية  الندوة  رعى  الجامعة  رئيس  150 1
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المجتمع والبد من وجود مقومات األخالقية فيه السيما   نواة  واألسرة 

 السعادة والطمأنينة فيها وهذا واجب يقع على عاتق الجميع. 

 جاءت تحت عنوان 

األثار النفسية واالجتماعية والقانونية واألمنية  

 للعنف األُسري 

 

3

9

- 

بناء   في  الجامعة  التعليم  دور  مؤسسات  مختلف  مع  الدولية  الشركات 

تطلعات  تخدم  وبحثية  أكاديمية  عالقات  بناء  على  وحرصها  الدولية 

اهتمام   على  وأكد  والبحثية  األكاديمية  سمعتها  تعزيز  في  الجامعة 

 الجامعة بالمشاريع التي تنفذها الوكالة األلمانية للتعاون الدولي 

6/12/2021 
الجامعة وفد من الوكالة  استقبل الدكتور رئيس  

  GIZاأللمانية للتعاون الدول

151 1

4

0

- 

والتشغيل   التدريب  والعلمي في مجاالت دعم  األكاديمي  التعاون  تعزيز 

 وتأهيل الشباب إليجاد فرص عمل في مختلف المجاالت 
8/12/2021 

مؤتة   جامعة  رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور 

وتطوير   تنمية  هيئة  رئيس  استقباله  خالل 

قيس   الدكتور  والتقنية  المهنية  المهارات 

 السفاسفة 

152 1

4

1

- 

لالطالع على برامجها ومشاريعها الهادفة لدعم الريادة واالبداع، حيث  

التنفيذي   بالمدير  ممثال  العهد  ولي  مؤسسة  مع  اللقاء  خالل  جرى 

للمؤسسة الدكتورة تمام منكو والفريق التقني واإلداري في المؤسسة 

التعاون المشترك مع مؤسسة ولي العهد في مجاالت دعم بحث أوجه  

 الريادة والمشاريع 

 رئيس جامعة مؤتة يزور مؤسسة ولي العهد  9/12/2021

153 1

4

2

- 

من   طلبة  استقطاب  وسبل  والبحثية  األكاديمية  المجاالت  في  التعاون 

 ماليزيا للدراسة في الجامعة في مختلف البرامج األكاديمية 
 جامعة مؤتة يلتقي السفير الماليزي رئيس  9/12/2021

154 1

4

3

- 

العراقيين  الطلبة  عوجان  عرفات  الدكتور  مؤته  جامعة  رئيس  التقى 

 الدارسين في الجامعة 
12/12/2021 

العراقيين   الطلبة  يلتقي  مؤتة  جامعة  رئيس 

 الدارسين في الجامعة 

155 1

4

- 

باإلضافة وأشار رئيس الجامعة إلى حرصها على تمكين الطلبِة معرفياً  

إلى حماية فكرهم من االنزياح واالنجراف؛ ليكونوا عامل بناء للوطن 

 يدافعون عن وجوده ومنجزاته 

13/12/2021 

استقبل رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان  

عبدهللا   الدكتور  األردن  علماء  رابطة  رئيس 

 علي الصيفي والوفد المرافق له 

156 1

4

5

- 

توعوية   ندوة  الطب  كلية  الهيئة  عقدت  وأعضاء  للطلبة  صحية 

واالنفلونزا  )كورونا  عن  للحديث  الجامعة؛  في  واإلدارية  التدريسية 

 الموسميّة /آخر التطورات والتوصيات. 

13/12/2021 
ندوةٌ   الجامعة  رئيس  الدكتور  األستاذ  برعاية 

 حول كورونا واالنفلونزا الموسميّة 

157 1

4

6

- 
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عن   نبذة  المجتمعية  الشرطة  قسم  رئيس  الشرطة  وقدم  عمل  طبيعة 

المجتمعية واألنشطة والبرامج التي تنفذها ليتم العمل بها خالل الفترة  

 .المقبلة داخل الجامعة

13/12/2021 

عرفات   الدكتور  مؤتة  جامعة  رئيس  استقبل 

الشرطة   قسم  رئيس  اليوم  مكتبه  في  عوجان 

 المجتمعية إلقليم الجنوب 

158 1

4

7

- 

والتدقيق   الرقابة  دائرة  لديوان  كادر  ثمن  الجامعة  في  الداخلية 

في   الرقابية  الجهة  مع  اإليجابي  التعاون  على  حرصه  المحاسبة 

 الجامعة؛ وهو تعاون يعزز قيم العمل بتمكنٍ 

14/12/2021 

برعاية رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان  

الداخلية   الرقابة  وحدات  )تقييم  بعنوان  ورشة 

 حسب المعايير الدولية( 

159 1

4

8

- 

وفداً من الجامعة المذكورة أعاله إذ شمَل الوفد الزائر على متخصصين 

 في مجال إدارة المخاطر البيولوجية.
15/12/2021 

جامعة   من  وفداً  يستقبُل  الجامعة  رئيس 

 كونتيكت األمريكية 

160 1

4

9

- 

بحضور نائبه للشؤون العسكرية؛ لغايات تبادل الخبرات بين الجانبين  

 .العالقات األخوية بين البلدين الشقيقينوبما يتناسب وعمق 
19/12/2021 

يلتقي   عوجان  عرفات  الدكتور  الجامعة  رئيس 

 وفداً عسكرياً من المملكة العربية السعودية

161 1

5

0

- 

واشتمل االحتفال الذي جرى وفق إجراءات ومعايير الصحة والسالمة  

استعراضية في  العامة لمنع انتشار فيروس كورونا على إقامة مباراة  

 .خماسي كرة القدم بين فريق كلية علوم الرياضة ومنتخب األمن العام

20/12/2021 
عوجان   عرفات  الدكتور  الجامعة  رئيس  رعى 

 احتفاال بمئوية تأسيس الدولة األردنية

162 1

5

1

- 

في  السيما  والجامعة  المركز  بين  المشترك  البحثّي  التعاون  سبل 

التي   البحثية  والجمعية  المشاريع  والجامعة  المركز  مع  تعاوناً  تشهُد 

 العلمية الملكية 

27/12/2021 

استقبل رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان  

العقيد   األردني  الملكّي  الجغرافّي  المركز  مدير 

 المهندس معمر حدادين 

163 1

5

2

- 

وأضاف بأن الكلية التي يتم اختيارها ومنحها أفضل كلية للعام الجامعي  

تكريمها باحتفالية لتحفيز الكليات األخرى على المثابرة والمنافسة يتم  

 .خالل االعوام القادمة

28/12/2021 

رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان أن  

أطلقت جائزة   الجامعة  العلمي  بالبحث  الخروج 

 "حملت عنوان أفضل كلية جامعية 

164 1

5

3

- 

اتحاد  مجلس  دور  أهمية  عوجان  عرفات  الدكتور  الجامعة  رئيس  كد 

 الطلبة في خدمة الطلبة وتعزيز مسيرة الجامعة العلمية وتميزها 
29/12/2021 

جامعة مؤتة يلتقي أعضاء مجلس اتحاد  رئيس  

 الطلبة 

165 1

5

4

- 
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المشاركة  وشهادات  الرعاية،  درع  الجامعة  لتسليم  تأتي؛  والزيارة 

 للطلبة الذين كانوا ضمن المنافسة في المسابقة أعاله 
5/1 /2022 

استقبل رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان  

يرأسه   الخضراء  الدائرة  شركة  من  وفداً 

على  المهندس   أشرفت  والتي  الخضري  محمد 

 .مسابقة التقط العلم

166 1

5

5

- 

ودراسة   األدوية  تطوير  مجال  في  البحثي  التعاون  سبل  لبحث  وذلك 

االمراض المناعية والسرطانات واالمراض المعدية تمهيدا لعقد اتفاقيه 

بين  الخبرات  وتبادل  والبحثية  الطبية  المجاالت  في  مشترك  تعاون 

 الطرفين 

5/1 /2022 

الجامعة   رئيس  عوجان  عرفات  الدكتور  التقى 

والدكتور حمزة   النعيمات  الدكتور مهدي  اليوم 

 هنية من المركز الطبي العالمي لألبحاث 

167 1

5

6

- 

قام الدكتور عرفات عوجان رئيس الجامعة بزيارة المختبرات التي يتم 

 فيها إجراء االمتحانات النهائية لطلبة الجامعة 
 رئيس الجامعة يتفقد سير االمتحانات 2022/ 9/1

168 1

5

7

- 

الرائدة  الوطنية  المؤسسات  مع  التعاون  اهمية  عوجان  الدكتور  أكد 

والشركات العالمية في المجتمع خاصة التي تتعلق بالمسيرة التعليمية 

الالزمة   التدريبية  والدورات  والخبرات  المهارات  توفير  يستوجب  ما 

 معي لصقل قدرات الطالب الجا

11/1/2022 

عرفات   الدكتور  مؤتة  جامعة  رئيس  بحث 

عوجان ورئيس جمعية الوفاء الخيرية الدكتور  

الزعبي   بشير  الدكتور  يرافقه  العدينات  محمد 

محمد   المهندس  سيسكو  أكاديميات  ومدير 

 الجنيني 

169 1

5

8

- 

 11/1/2022 

هيئة   أعضاء  يلتقي  الجامعة  رئيس  عطوفة 

الطب   كليات  في  األردنيين  غير  من  التدريس 

والحقوق   والهندسة  والتمريض  والصيدلة 

 والشريعة 

170 1

5

9

- 

وأكد عوجان خالل اللقاء بأن جامعة مؤتة وضمن خطتها االستراتيجية 

المختلفة ومنها قطاع  الصناعية  إلى بناء شراكة مع القطاعات  تسعى 

 االتصاالت والذي يدعم العملية التعليمية

12/1/2022 

الدكتور   الجامعة  رئيس  عوجان  التقى  عرفات 

شركة  في  والريادة  الشراكات  مسؤول  اليوم 

المهندس   يرافقه  النسور  المهندس فيصل  زين 

 أحمد إبراهيم 

171 1

6

0

- 

جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات  

 عوجان والوفد المرافق لمقر جامعة قطر بدولة قطر الشقيقة 
18/1/2022 

وقطر   مؤتة  في  جامعتا  تعاون  اتفاقية  توقعان 

 .المجال الزراعي

 

172 1

6

1

- 

وقعت جامعة مؤتة ومعهد الدوحة للدراسات العليا مذكرة تفاهم تهدف  

األكاديمي  التبادل  وتفعيل  العلمي  البحث  في  الجانبين  بين  للتعاون 

 والخبرات العلمية بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بين الطرفين 

19/1/2022 
الدوحة  مذكرة   ومعهد  مؤتة  جامعة  بين  تفاهم 

 للدراسات العليا 

173 1

6

2
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- 

بين  واألكاديمية  الثقافية  العالقات  الجانبين  بين  التعاون  لبحث 

 المؤسسات العلمية في البلدين 
23/1/2020 

استقبل رئيس الجامعة الدكتور عرفات عوجان  

 وفد من الكلية الجامعية اإلسالمية في ماليزيا 

174 1

6

3

- 

عوجان أن مؤتة تعتز بخريجيها من الدول الشقيقة والصديقة ال وقال  

سيما وقد خرجت جامعة مؤتة العديد من الطلبة الوافدين من دولة قطر 

 .في مختلف البرامج األكاديمية والدراسات العليا

24/1/2022 

من   بمجموعة  عوجان  عرفات  الدكتور  التقى 

الشقيقة   قطر  دولة  من  مؤتة  جامعة  خريجي 

 خالل زيارته األخيرة لدولة قطر 

175 1

6

4

- 

التقى الدكتور عرفات عوجان رئيس جامعة مؤتة باألمين العام لوزارة  

االبتعاثات   ومدير عام  النعيمي  إبراهيم  الدكتور  القطري  العالي  التعليم 

بين  التعاون  سبل  بحث  خالله  جرى  العلي  خالد  الدكتور  الوزارة  في 

 الجامعة ووزارة العليم العالي 

25/1/2022 
وزارة   وكيل  يلتقي  عوجان  عرفات  الدكتور 

 التعليم العالي القطري 

176 1

6

5

- 

وبالتنسيق مع محافظ الكرك عطوفة الدكتور محمد الفايز رئيس لجنة 

طوارئ محافظة الكرك يوعز بوضع جميع امكانيات الجامعة المتوفرة 

حاالت  اي  تجاوز  في  للمساعدة  لها  الحاجة  عند  اللجنة  تصرف  تحت 

 .رئة ال سمح هللا نتيجة الظروف الجوية السائدة طا

26/1/2022 

يوعز   عوجان  عرفات  الدكتور  الجامعة  رئيس 

تحت   المتوفرة  الجامعة  امكانيات  بوضع جميع 

التصرف عند الحاجة لها للمساعدة في تجاوز  

الظروف   نتيجة  هللا  سمح  ال  طارئة  حاالت  اي 

 .الجوية السائدة

177 1

6

6

- 

تأمين   في  سكنات لمساعدة  في  المحتاجين  الطلبة  لبعض  متطلبات 

 الجامعة المختلفة شملت أغطية وصوبات ووجبات غذاء 
31/1/2022 

يكرم   الدكتور عرفات عوجان،  الجامعة  رئيس 

ابو   شهد  والطالبة  لطيف  ابو  رهف  الطالبة 

 الغنم لمبادرتهم اإلنسانية 

178 1

6

7

- 
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