تعليمات
عمادة الشؤون األكاديمية /الجناح العسكري
رقم ( )1السنة 2021
ويعمل بها اعتبارا من تاريخ إقرارها.
قرار مجلس عمداء جامعة مؤتة رقم ( )2022/2021/65بتاريخ 2021/11/9
عمادة الشؤون األكاديمية /الجناح العسكري

تعتبر جامعة مؤتة من مبادرات ومكارم القيادة الهـاشمية الحكيمة في بداية ثمانينات القرن
الماضي للوطن وللقوات المسلحة األردنية واألجهـزة األمنية ،حيث بدأت جامعة مؤتة بجناحهـا
العسكري كمحطة مضيئة من محطات التعليم العالي على المستوى الوطني واإلقليمي ،فخرجت أفواجا
من ضباط شباب غيورين على مستقبل الوطن واألمة.
وتمشيا مع توجيهـات جاللة القائد األعلى فإن المتتبع لمسيرة الجناح العسكري يلمس جهـودا
موصولة وغيورة من القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية ومديرية األمن العام لتطوير األداء في
الجناح العسكري إلى أن وصل إلى ما هـو عليه اآلن .ولذلك يسعى الجناح العسكري إلى رفد القوات
المسلحة األردنية واألجهـزة األمنية بضباط مؤهـلين عسكريا وأكاديميا لتصبح أكثر سموا ورفعة
ومساسا لمستقبل الوطن ،وهـذا تطلب زيادة االهـ تمام بالجناح العسكري وتطوير برامجه العسكرية
واألكاديمية لمواكبة التطورات العسكرية في العالم ليضاهـي بخريجيه نظرائهـم من جيوش العالم في
تمثيل األردن بمهـام في المحافل العسكرية وقوات حفظ السالم فضال عن مهـمتهـم األساسية والمتمثلة
بصمام أمان امن الوطن ودرعه.
وعليه فان عمادة الشؤون األكاديمية تعد من مكونات الجناح العسكري التي يقع على كاهـلهـا
إعداد وتطوير البرامج األكاديمية العالمية التي تسلح بهـ ا تالميذ الجناح العسكري بالعلم والمعرفة،
وترى أنه ليس أسمى وال غاية ارفع من إعداد وتأهـيل أفواج تالميذ الجناح العسكري أكاديميا إلى
جانب تسليحهـم عسكريا ليلقى على كاهـلهـم بعد تخرجهـم ضباطا يحملون المسؤولية ويتسلمون األمانة
لحماية مقدرات الوطن والذود عن حماه وإرساء أمنه واستقراره .ولذلك تسعى عمادة الشؤون
األكاديمية /جامعة مؤتة إلى تطوير خططهـا وبرامجهـا األكاديمية وتوفير البنية التحتية لخدمة العملية
التعليمية واستخدام التكنولوجيا في التدريس والتأهـيل وتوفير أفضل أعضاء هـيئة تدريس خريجين
أفضل الجامعات العربية واألجنبية مؤهـلين علميا ومسلحين بأساليب تدريس عالمية ليتناسب مع
المستجدات األكاديمية محليا وعالميا.
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المادة ( :)1تسمى هذه التعليمات (تعليمات عمادة الشؤون األكاديمية /الجناح العسكري) ويعمل بها
اعتبارا من تاريخ إقرارها .قرار رقم ( )2022/2021/65بتاريخ 2021/11/9
المادة ( :)2يكون للكلمات والعبارات االتية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خالف
ذلك:
جامعة مؤتة.
الجامعة:
مجلس األمناء :مجلس أمناء الجامعة.
رئيس جامعة مؤتة
الرئيس:
نائب رئيس الجامعة للشؤون العسكرية
النائب:
اللجنة العليا :اللجنة المفوضة بصالحيات مجلس العمداء في الجامعة والمنصوص عليها
في قرارات اللجنة الملكية واألنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
مجاس العمادة.
المجلس:
عمادة الشؤون االكاديمية.
العمادة:
كلية العلوم العسكرية وكلية العلوم الشرطية.
العسكرية:
عميد عمادة الشؤون االكاديمية.
العميد:
المادة (:)3
أ -يشكل المجلس في مطلع كل عام جامعي على النحو التالي:
رئيسا
 العميدعضوا
 رئيس قسم التخصصات اإلنسانيةعضوا
 رئيس قسم التخصصات العلمية ثالثة رؤساء أقسام أكاديمية من الجناح المدني ممنعضوا
تدرس برامجهـم في الجناح العسكري.
اعضاء
 عضوين يسميهما النائب من ضباط الجناح العسكريامينا للسر
 نائب العميدب– تنظيم المجلس:
 .1يختار العميد ثالثة رؤساء أقسام أكاديمية من الجناح المدني ممن تدرس برامجهـم
األكاديمية في الجناح العسكري بالتنسيق مع عمداء كلياتهـم.
 .2يجتمع المجلس مرة كل أسبوع.
 .3تصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة ألصوات األعضاء الحاضرين ،وعند التساوي
يرجح الجانب الذي فيه العميد.
 .4ترفع تنسيبات المجلس إلى الرئيس أو الى من ينيبه.
 .5التنسيق مع الجهات العسكرية التي لها برامج اكاديمية مع الجامعة لألمور االكاديمية
ج– مهـام المجلس:
 .1التوصية بإقرار الخطة اإلستراتيجية للعمادة بما يتوافق مع الخطط اإلستراتيجية للجامعة
وتعليمات القوات المسلحة األردنية واالمن العام.
 .2إقرار خطة ضبط الجودة للبرامج االكاديمية.
 .3الموافقة على توزيع عالمات االعمال الفصلية للمواد االكاديمية.
 .4التنسيب إلى مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
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 .5تنظيم إجراءات االمتحانات االكاديمية في العمادة واإلشراف عليها ومناقشة نتائجها
الواردة من األقسام واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 .6توزيع التالميذ الذين يتم قبولهـم في الجناح العسكري في التخصصات االكاديمية وفق
قرار اللجنة العليا.
 .7تحديد مواعيد االمتحانات ووضع التعليمات الخاصة بإجرائهـا
 .8تدقيق قوائم التالميذ المتوقع تخرجهـم ورفعهـا للجنة العليا للسير بإجراءات االعتماد
واإلقرار.
 .9النظر فيما يحيله اليه المجلس ،او رئيسه أو النائب للدراسة وابداء الرأي.
.10التوصية للجنة الخطة الدراسية في الجامعة بإقرار الخطط الدراسية المقترحة أو تعديلهـا
وبالتنسيق مع األقسام في الجناح المدني.
 .11تشكيل لجنة الخطة لتحديث الخطط أو استحداث برامج جديدة في العمادة وفق اآلتي:
رئيسا
 نائب العميدعضوا
 رئيس قسم التخصصات االنسانيةعضوا
 رئيس قسم التخصصات العلميةعضوا
 رئيس القسم المعني في الجناح المدنيالمادة ( :)4العميد
أ .التعيين :يعين العميد وفق األسس التي يعين بها العمداء في الجامعة بعد االستئناس برأي النائب.
ب .صالحيات العميد وواجباته:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

يكون مسؤوال عن إدارة الشؤون األكاديمية واإلدارية والمالية للعمادة وأمور البحث العلمي
فيها.
القيام بالواجبات التي تحددهـا له اللجنة العليا في الجناح العسكري.
متابعة إجراءات االتفاقية بين جامعة مؤتة والقوات المسلحة بما يخص األمور األكاديمية.
تنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بالعمادة وقرارات قيادة الجناح العسكري.
التقيد بقوانين وأنظمة القوات المسلحة واألهـداف والسياسات العليا المعمول بهـا في الجناح
العسكري ومراعاة التقاليد واألعراف العسكرية في القوات المسلحة األردنية واألمن العام.
المحافظة على ممتلكات العمادة الثابتة والمنقولة واإلشراف على توفير كل متطلبات
العمادة التعليمية واإلدارية والمالية.
تقييم أداء جميع الموظفين المدنيين العاملين بالعمادة .وتقويم أداء العسكريين العاملين
بالعمادة بالتنسيق مع النائب.
إعداد تقرير دوري شامل عن سير األداء األكاديمي واإلداري في نهاية كل عام دراسي
ورفعه إلى رئاسة الجامعة والنائب أو عند الطلب عن أداء العمادة ونشاطاتها المختلفة.
ت شكيل لجنة توزيع التخصصات التي تدرس لتالميذ الجناح العسكري بالتنسيق مع النائب
وفق اآلتي:
رئيسا
 عميد عمادة الشؤون األكاديميةعضوا
 نائب العميدعضوا
 رئيس قسم التخصصات اإلنسانيةعضوا
 رئيس قسم التخصصات العلميةعضوا
 ضابط مكتب تنسيق العلوم العسكريةعضوا
 ضابط مكتب تنسيق العلوم الشرطيةعضوا
 مدير دائرة البرامج والخططعضوا
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تكون مهمة اللجنة وضمن عملها اإلداري القيام بتوزيع التخصصات وفق المعدل
والتوزيع الجغرافي والرغبة مع مراعاة توجيهات القيادة العامة ومديرية األمن
العام.
 .10مخاطبة عمداء الكليات في الجناح المدني حول تزويد العمادة بأسماء أعضاء هـيئة
تدريس لكافة التخصصات المعنية لكل فصل دراسي.
 .11التنسيق مع عمداء الكليات بخصوص تعيين أعضاء هـيئة تدريس غير متفرغين على
حساب العمل اإلضافي والتوصية إلى النائب ألخذ الموافقات األمنية الالزمة ضمن
األسس المعمول بهـا في جامعة مؤتة لهـذه الغاية.
 .12رفع البرنامج الدراسي الفصلي مبينا فيه المواد المطروحة وتوقيتهـا وأسماء المدرسين
إلى النائب ليتم عرضه على اللجنة العليا.
 .13التعاون مع هـيئة التوجيه العسكرية لضبط النظام واالنضباط في مراقبة التالميذ داخل
وخارج القاعات التدريسية.
 .14اإلشراف على سير العملية التعليمية وتنفيذ خططهـا وتطوير برامجهـا األكاديمية
بالتنسيق مع النائب.
 .15مناقشة أداء التالميذ في نهـاية كل فصل دراسي وخاصة المنذرين والمفصولين في
مجلس العمادة.
 .16التنسيب إلى النائب الختيار ضابط لمكتب تنسيق كلية العلوم العسكرية ،وضابط لمكتب
تنسيق كلية العلوم الشرطية ،ورفعهـا إلى الجهـات المعنية بذلك.
 .17التنسيب إلى الرئيس بعضوية ثالثة رؤساء أقسام أكاديمية من الجناح المدني ممن تدرس
برامجهـم األكاديمية في الجناح العسكري إلى مجلس العمادة بالتنسيق مع عمداء كلياتهـم.
المادة ( :)5األقسام األكاديمية:
يشكل مجلس القسم على النحو اآلتي:
 .1رئيس القسم رئيسا
 .2ثالثة أعضاء هيئة تدريس من ثالثة أقسام مختلفة من الجناح المدني ممن تدرس
تخصصاتهم في الجناح العسكري وبالتنسيق مع عمداء الكليات.
وتشمل صالحيات مجلس القسم وفق ما هو منصوص عليه في تعليمات الجامعة وكما يختص
باآلتي:
أ .التنسيب بطرح المواد الدراسية وفق الخطة االسترشادية المعتمدة للتخصص
بالتنسيق مع رؤساء األقسام األكاديمية في الجناح المدني حسب األصول.
ب .تطبيق األنظمة والتعليمات المتعلقة بالمشكالت السلوكية واألكاديمية للتالميذ
العسكريين.
ج .مناقشة مشكالت التالميذ مع أعضاء الهـيئة التدريسية المعنيين بهـدف التوصل إلى
اإلجراءات الالزمة أو تقديم الخدمة اإلرشادية للتالميذ بحسب الحاجة.
د .متابعة الشؤون االكاديمية للتالميذ الوافدين بالتنسيق مع المعنيين
ه .إبالغ التالميذ بأوضاعهـم األكاديمية من خالل مكاتب التنسيق.
و .التنسيق مع المدرسين األكاديميين والعسكريين لتحديد المقررات الدراسية للمواد
التي يدرسونهـا قبل بداية الفصل الدراسي.
ز .متابعة تجهيز المواد الدراسية المقررة وتسليمهـا للتالميذ بالتنسيق مع مكتب تنسيق
الكليات العسكرية والشرطية في األسبوع األول من بداية الفصل الدراسي.
ح .متابعة التالميذ المتعثرين أكاديميا وبالتنسيق مع مدير دائرة البرامج والخطط
الدراسية.
ط .أية أعمال يكلف بهـا من قبل العميد
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المادة( :)6تحدد مهام مكتب تنسيق العلوم العسكرية ومكتب تنسيق العلوم الشرطية بما يلي:
 .1استقبال جميع التالميذ وتوجيهـهـم ،والتنسيق مع العمادة لحل المشكالت التي تعترضهـم.
 .2متابعة مراجعة التالميذ في االختبارات واالمتحانات النهـائية وإنجازهـا ،وإبالغ التالميذ
باإلجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 .3إعداد البروشورات وكافة المطبوعات والمنشورات الخاصة بالعمادة.
 .4تجهـيز المقررات الدراسية للمواد وتسليمهـا للتجهـيز لتصويرهـا قبل بداية الفصل الدراسي
بالتنسيق مع األقسام.
 .5متابعة التالميذ المتعثرين أكاديميا وبالتنسيق مع مدير دائرة البرامج.
 .6متابعة العبء الدراسي للتالميذ العسكريين لكل فصل دراسي وحسب التعليمات النافذة
وبالتنسيق مع مدير دائرة البرامج وشعبة تسجيل الجناح العسكري
 .7اإلشراف على القاعات التدريسية.
 .8متابعة أية مالحظات أو إشكاالت أكاديمية ترد من غرفة المراقبة للقاعات وتمريرهـا إلى
العمادة.
 .9التنسيق مع قادة الكتائب في الجناح العسكري حسب االصول حول طلب أي تلميذ ألي
مدرس لغايات اإلرشاد األكاديمي.
 .10أية أمور أخرى يكلف بهـا من قبل النائب أو العميد.
المادة ( :)7يبت المجلس في اإلشكاليات التي تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات.
المادة ( :)8العميد ورؤساء األقسام االكاديمية ،ومدير وحدة القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ هذه
التعليمات.
المادة ( :)9يبت المجلس في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.
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