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املعظم حفظه اهلل  ابن احلسنيعبد اهلل الثاني امللك  اجلاللةحضرة صاحب 
 ورعاه
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قوال حرضة صاحب اجلالةل الهامشية املكل عبد هللا أ  من 

 الثاين ابن احلسني املعظم حفظه هللا ورعاه

ومطلوب من اجلامعات ال ردنية لكها أ ن تركز عىل نوعية ... "

معلها عىل اجلانب  ومس توى التعلمي العايل، وأ ن ال يقترص

منا علهيا مسؤولية تشكيل الوعي الثقايف  ال اكدميي والتعلميي، وا 

وادلميوقراطي، وتعزيز الهوية الوطنية اجلامعة عىل مبدأ  املواطنة 

واملساواة يف احلقوق والواجبات، وتشجيعمك أ نمت الطالب عىل 

املزيد من اال بداع والمتزي والعمل التطوعي وتكريس ثقافة 

 "والقمي ادلميوقراطية واحرتام الرأ ي الآخرر احلوا
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مري احلسني بن عبد اهلل الثاني ويل العهد السمو امللكي األحضرة صاحب 

 املعظم حفظه اهلل ورعاه
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مري احلسني بن ل حرضة صاحب السمو املليك ال  قواأ  من 

 عبد هللا الثاين ويل العهد املعظم حفظه هللا ورعاه

كثريًا ما يُوَصف أ بناء وبنات جييل بأ هنم حاملون، ولكننا  "...

لتقليل وكثريًا ما يمت ا. نعمل مجيعًا أ ن لك معل عظمي يبدأ  كحمل

من أ مهية هجودان ووصفها بأ هنا تنشد املثالية، ولكن السعي 

للمثالية ليس رضاًب من السذاجة، بل هو اجلرأ ة والشجاعة 

 ".بعيهنا؛ فهو يشحذ مهمنا حىت نسمو بواقعنا حنو مثلنا العليا
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 رسالتنا

 

 

 

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

 على المنافسة في سوق العمل محليا  خريجين قادرين 
قليميا  وعالميا ، لتحقيق التنمية المجتمعية   .المستدامةوا 

   

 رؤيتنا

 

نحو جامعة منافسة، تتميز بالريادة في مجاالت التعليم 
لمي والتنمية المستدامة األكاديمي والعسكري والبحث الع
 .للمجتمع

 .للمجتمع
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  مقدمة

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

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

( 7)منها  كلية،( 11) جامعةتضم الو ، دونم( 0444)تبلغ مساحة الجامعة في موقعها الرئيسي      
لمي، عمادتين عمادة البحث العل إضافةكلية الدراسات العليا، و كليات إنسانية، ( 7)كليات علمية، و

مجا على مستوى  برنا( 15)، منها يةأكاديم مجابر ( 141) وتطرح الجامعةوعمادة شؤون الطلبة، 
( 8)برنامجا على مستوى الماجستير، و( 04)ووبرنامجا على مستوى الدبلوم العالي، البكالوريوس، 

  . برامج على مستوى الدكتوراة

 ، منهمطالبا  ( 17188( )4417/4419)ي لطلبة الجامعة للعام الدراسي جمالبلغ العدد اإل     
طالبا في برامج الدراسات العليا بنسبة  ( 4941)في برامج البكالوريوس، و طالبا  ( 10775)
( 1005) ، وبلغ عدد الطلبة غير األردنيين في الجامعة من إجمالي طلبة الجامعة%( 11.41)

سالمية وأجنبية بنسبة  دولة( 41)طالبا  موزعين على  تقريبا من إجمالي طلبة ( %9)عربية وا 
    .ةالجامع

ويبلغ عدد المبتعثين عضو هيئة تدريس، ( 141)الجامعة  بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في     
على مقاعد ( 88)منهم ( 147( )4417/4419)يفاد لغاية نهاية على مقاعد الدراسة والمرشحين لإل

 .فا إدارياموظ( 1791)الموظفين العاملين في الجامعة ، ويبلغ عدد مرشحين لإليفاد( 9)الدراسة، و

لترتقي بمدخالتها وعملياتها  واثقة نحو التحسين المستمربخطوات  تسير الجامعة اليوم     
التي تناولتها الورقة (  حفظه اهلل) ، تستمد  رؤيتها من  رؤية جاللة الملك المفدى ومخرجاتها

التي أشار فيها  "  ة األمةبناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهض" النقاشية السابعة 
عاملة الماهرة، والطاقات جامعاتنا مصانع للعقول المفكرة، واأليدي الى ن نر إننا نريد أ" جاللته إلى 

 ".المنتجة

 مقدمة
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جامعة منافسة، تتميز بالريادة في تسعى الجامعة وفقا لرؤيتها ورسالتها إلى أن تكون      
من خالل  .العلمي والتنمية المستدامة للمجتمعمجاالت التعليم األكاديمي والعسكري والبحث 

توفير بيئة جامعية تعزز منظومة الريادة واالبتكار، وتدعم قدرات التعليم، والبحث العلمي 
قليميا  وعالميا ، لتحقيق  التطبيقي، وتأهل خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل محليا  وا 

 .التنمية المجتمعية المستدامة

، وجاء ( 4419/ 4417) نجازات الجامعة  للعام الجامعي لتقرير السنوي ليظهر إهذا ايأتي      
، البحث العلمي، و التدريسو  ،االعتماد وضمان الجودةة، و لعالميا :ئيسة تناولتفي محاور ر 

ع خدمة المجتم، و البنية التحتية، و داريةجراءات اإلدارة واإلاإلو  والمالية، لموارد البشرية، والمشاريعوا
 .  المحلي والنشاطات
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 العالمية  :أوال       

ي بالعر ( QS)، وتصنيف ( Qs Stars))تصنيف الجامعة العالمي  :يتضمن هذا المحور      
المقارنات ) معياريةالخطة ال، و ((Ranking Web or Webometrics)والتوظيف، وتصنيف 

 .ردنيينة نسبة الطلبة غير األ زيادو . (Bench Markingالمرجعية، 
 تصنيف الجامعة العالمي   .0

التنفيذيمممة وخططهممما (  4444-4411)للجامعمممة المطمممورة سمممتراتيجية االتضممممنت الخطمممة          
جمممراءات  علمممى اعتممممادات خارجيمممة لمممدخول فمممي التصمممنيفات العالميمممة، والحصمممول إلمممى االجامعمممة وا 

 :نجازات منهاقت الجامعة مجموعة من اإلوفي هذا اإلطار حق .البرامج التي تطرحها لبعض 
إلممى مؤسسممة التصممنيف ( 4411)جامعممة مؤتممة فممي عممام  تقممدمت  ( QS Stars) تصنننيف   . أ

يميم أن جميمع وتبمين نتمائج التق، تصنيف ثالث نجوم ، وحصلت على ( QS Stars) العالمي 
منشممورة فممي سممتثناء مؤشممر البحممث العلمممي الممذي يركممز علممى عممدد البحمموث الاالمؤشممرات إيجابيممة، ب

، ولتممتمكن الجامعممة مممن المنافسممة فممي هممذا (SCOPUS)مجممالت عالميممة ضمممن قاعممدة بيانممات 
بوضممع خطممة تنفيذيممة هممذا المحممور األساسممي قامممت  ضمممنالمجممال للحصممول علممى موقممع متقممدم 

وتطممموير تعليممممات الترقيمممة والبحمممث العلممممي بتقمممديم حممموافز للنشمممر فمممي  ،لتطممموير البحمممث العلممممي
 .فعليابط الترقية بالنشر فيها، وتم التنفيذ ة، ور مجالت علمية عالمي

 
 
 

   QS  Rankings ) ) العربي والتوظيف( QS)تصنيف   . ب
االستعداد والتجهيز  4417/4419بدأ خالل العام الجامعي 

لدخول هذه  التصنيفات، وتولت مهمة ذلك عمادة البحث العلمي 
واإلدارية، إذ تم  في الجامعة بالتعاون مع جميع الوحدات األكاديمية

شتراك في هذا التصنيف، لالتجهيز البيانات والمعلومات الالزمة 
ألول مرة في تاريخ مسيرة وتم التقد  فعليا لهذا التصنيف 

( 8)تصنيف في شهرومن المتوقع أن تظهر نتائج هذا ال، الجامعة
لتصنيف ( 11)في شهر  و ،لتوظيفللتصنيف المتعلق با

 . لعام الجاريمن ا ةلعربيلجامعات اا

 العالمية
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  (Ranking Web or Webometrics) تصنيف   . ج

ضممممن همممذا التصمممنيف علمممى مسمممتوى  الترتيووول النوووام حصممملت  الجامعمممة علمممى      
ى الجامعمة ضممن خططهما ، وتسعمؤسسة تعليم عال  ( 51)، ضمن قائمة ضمت األردن

لجامعمممة  للكترونمممي الموقمممع اإلفمممي المعمممايير المتعلقمممة بهمممذا التصمممنيف تطممموير المسمممتقبلية ل
 .لتحقيق ترتيب أفضل في السنوات القادمة

 
 
 
 
 

 (  Bench Marking)( المقارنات المرجعية )  معيارية الخطة ال .8
مصنفة  عالميةات مع جامعقامت الجامعة بإعداد خطة معيارية للمقارنات المرجعية            
ابة عن سؤالين الخطة اإلججامعة على مستوى العالم، وتتضمن هذه ( 144)فضل أضمن 

تشكيل لجنة  وقد تم   ألفضل؟ وثانيهما كيف نكون أفضل؟كيف أصبح اآلخرون ارئيسين أولهما 
 برئاسة نائب الرئيس للشؤون األكاديمية، وخرجت باختيار الجامعات اآلتيةلهذا الغرض 

(University of Bradford ،University of Guelph ،AUB  ) جعية إلجراء المقارنات المر
والنسبة ، تتناسب مع طبيعة البرامج المطروحة في جامعة مؤتةها، وذلك وفقا ألسس مع

 .يبين هذه الجامعات( 1)والجدول ... عضاء هيئة التدريس ، وأوالتناسب بين أعداد الطلبة
 

لقد تنامى في اآلونة األخيرة نقاش محموم حول ملف التعليم، لم " 
ولقد أسعدني . ن قطريقتصر على أمة دون أمة، وال على قطر دو

أن كان لبالدنا العربية من هذا النقاش نصيب كبير شهدنا آثاره 
 ." في األردن على شتى الصعد، وعبر مختلف المؤسسات

 الورقة النقاشية السابعة                       
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 جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين                               
 QSالتي تم اختيارها للمقارنات الجامعية وفقا لتصنيف  معاتالجا:  0جدول 
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 ردنيينزيادة نسبة الطلبة غير األ  .3

عالمية وانخراط طلبتها ال نب في الجامعة، لغايات التصنيفاتوجود طلبة أجا ألهمية     
 ، وللخطة( 4444-4411) ستراتيجية المطورة للجامعة اال خطةالء الطلبة، واستجابة للمع هؤ 

ة عرب وأجانب للجامعات األردنية التي أعدتها وزارة التعليم العالي طلب الستقطاب تسويقيةال
ديمية لدى الكثير من والبحث العلمي، قامت الجامعة بوضع خطة تنفيذية لتسويق برامجها األكا

الدول العربية، واإلسالمية، واألجنبية، وقد أسهمت الخطة التنفيذية لتسويق الجامعة في زيادة 
 .استقطاب الطلبة األجانب

        عدد الطلبة غير األردنيين في الجامعة   يبلغ      
سالمية  دولة( 82)موزعين على  ،طالبا   ( 0553)  عربية وا 

. تقريبا من إجمالي طلبة الجامعة(  %2 )بنسبة  ،وأجنبية
حسب ردنيين ، أعداد الطلبة غير األ(4) لالجدو  ويبين

    .الجنسية
قاممت الجامعمة بمجموعمة ممن اإلجمراءات  الطلبمة غيمر األردنيمين عمدد لزيادة     

 :أبرزهاالطلبة  الستقطاب
مممان ة ع  وسمملطنمخاطبممة وزارات التعلمميم العممالي فممي المملكممة العربيممة السممعودية  -

 .معة مؤتةلدراسة في جاللطلبة ستقطاب االودولة قطر ودولة الكويت 

ممممان لتمممرويج المشممماركة فمممي الممممؤتمرات والمعمممارض التسمممويقية فمممي اإلممممارات وع   -
 .الجامعة

ول فممممي قيممممام الجامعممممة بممممالكثير مممممن الزيممممارات للملحقيممممات الثقافيممممة لمختلممممف الممممد -
   .المملكة األردنية الهاشمية

، ن هذه اإلجراءات زيادة عدد الطلبة الملتحقين في الجامعة من دولة الكويتنتج ع        
بة وخاصة في برامج الدراسات العليا زيادة ملحوظة، إضافة إلى استقطاب عدد كبير من الطل

 .للدراسة في الجامعةالقطريين، وبعض الطلبة من سلطنة عمان 

يبلغ عدد الطلبة غير 
(  0553 ) األردنيين  

(   %2  ) طالبا بنسبة  
جنسية (  82)  من  

سالمية وأجنبية  .عربية وا 
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 حسب الجنسية مرتبة تنازليا   8101/8102 توزع الطلبة غير األردنيين للعام الجامعي:  8جدول 
 عدد الطلبة الجنسية  .ر

 379 القطرية 1

 360 الفلبينية 2

 173 الكميتية 3

 128 الماليزية 4

 118 التايلندية 5

 62 الفلسطينية 6

 42 اليمنية 7

 34 السعمدية 8

 26 العراقية 9

 26 السمرية 10

 21 الصينية 11

 13 المصرية 12

 12 ندونيسيةاأل 13

 10 يةماراتاإل 14

 11 العمانية 15

 9 البحرينية 16

 4 الليبية 17

 3 التركية 18

 2 السمدانية 19

 2 الجزائرية 20

 2 الكندية  21

 2  ةتسترالياال 22

 1 84عرب 23

 1 الباكستانية 24

 1 المغربية 25

 1 يةتمنسال 26

 1443 المجممع 

 

 دولة   ( 26) طالباً وطالبة من( 1443)

 ثقة نستحقها ونسعى لتعزيزها
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 العتماد وضمان الجودةا: ثانيا
خطة ضمان الجودة، والتقييم الذاتي على مستوى الجامعة وعلى  :يتضمن هذا المحور     

مستوى الكليات، والبرامج التي تطرحها الجامعة، والبرامج التي حصلت على شهادة ضمان 
قليميا  ا  محليا و تطوير برامج بتخصصات يحتاجها سوق العمل  استحداث أوالجودة المحلية، و 

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

 :جودةالخطة ضمان  .0
غاياتها غاية من ( 4444 -4411)راتيجية المطورة للجامعة أفردت الخطة االست     

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

 .التنفيذية الالزمة لذلك
تنفيذية لضمان الجودة، وضعت من قبل مركز التطوير  يتوفر في الجامعة خطة     
ية الالزمة تضمنت رؤية  المركز ورسالته وغاياته والخطط التنفيذاديمي وضمان الجودة  األك

 : وني للمركز على الرابط لكتر لتحقيق هذه الغايات، وهذه الخطة متوفرة على الموقع اإل
(http://online.fliphtml5.com/rgff/zpkn/#p=1   ). 

 .يبين مصفوفة االرتباط بين غايات خطة الجودة وأهدافها( 5)والجدول 
 مصفوفة االرتباط بين غايات خطة الجودة وأهدافها:  3جدول 

 األهداف االستراتيجية الغاية م.ر
تطبيق أفضل الممارسات في مجال  0

 .االستراتيجيالتخطيط 
 .وتفعيله دور التخطيط االستراتيجي في الجامعة تحسين
 .وتطويرها الخطة االستراتيجية للجامعةتقييم 

متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية وتحديد االنحرافات في 
 .مساراتها

التحسين المستمر للبرامج األكاديمية في  8
الجامعة بما يتفق مع المعايير الوطنية 

 .عالميةوال

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

 .في الجامعة
 .جراءات تقييم البرامج األكاديميةتطوير إ

تطوير إجراءات ضمان الجودة في  3
الجامعة بهدف التحسين المستمر 

 .وضع سياسات للعمليات المتعلقة بالجودة
الجامعة إعداد األدوات التقيمية الالزمة للتحقق من عمليات 

 االعتماد و ضمان اجلودة

http://online.fliphtml5.com/rgff/zpkn/#p=1
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 األهداف االستراتيجية الغاية م.ر
 .ومخرجاتها .خرجاتهالمدخالتها، وعملياتها، وم

تحقيق معايير االعتماد العام والخاص في  5
 .الجامعة وبرامجها األكاديمية

 .اعتماد جميع البرامج األكاديمية في الجامعة
أجيل االعتماد لبعض حل المشكالت المتعلقة بت

 .التخصصات
لجودة الوطنية تحقيق معايير ضمان ا 1

الصادرة عن هيئة للكليات وبرامجها 
اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان 

 .  جودتها

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

مستوى البرامج للحصول على شهادة الجودة على 
 .األكاديمية

تطوير األداء األكاديمي ألعضاء هيئة  2
 .التدريس والقيادات األكاديمية

 
 

مسح االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس 
 .والقيادات األكاديمية

عقد الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والقيادات 
 .األكاديمية

هيئة التدريس والقيادات  تطوير أدوات تقييم أعضاء
 األكاديمية

 
 التقييم الذاتي  .8

 على مستوى الجامعة التقييم الذاتي  . أ
ت التحسين المستمر، قامت ثره في عمليا، وأيمانا من الجامعة بضرورة التقييم الذاتيإ        

 تم  ووفقا لمنهجية العمل التشاركي، إذ  ،(7102/7104)دراتسة التقييم الذاتي للجامعة  بإجراء
برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية نائب الرئيس للشؤون  شكيل لجنة توجيهية إلعداد دراسة التقييمت

األكاديمية والبحث العلمي والمراكز العلمية، ونائب الرئيس للشؤون اإلدارية وخدمة المجتمع، 
إعداد  الجودة، وتم تشكيل فريقين لغايات مدير مركز التطوير األكاديمي وضمانوعميد كلية، و 

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

 دالبحث العلمي واإليفاالبرامج األكاديمية، و  )ني فريق التقييم الذاتي لمحاور ، والثا( الخارجية
 (.واإلبداعات، والخدمات الطالبية
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ى الخطة االستراتيجية  عليانات واألدلة المتعلقة بالتقرير واستند العمل في جمع الب        
ق المتوفرة في نجازات الجامعة، والوثائالنسخة المطورة، وتقرير إ( 4444 – 4411)للجامعة 

 .الشاملة لى عمليات المسحالجامعة،  إضافة إ

االستراتيجي، والحوكمة، والبرامج األكاديمية،  التخطيط: تناول التقرير المحاور اآلتية     
الطالبية،  والبشرية، والخدمات والمادية المالية بداعات، والمصادرواإل يفادواإل العلمي والبحث
دارة والعالقات المجتمع وخدمة ولويات التحسين وخرج بمجموعة من أ. الجودة ضمان العامة، وا 

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

  :التقييم الذاتي على مستوى الكليات . ب
للوقوف على نقاط ( 4417/4419)كليات الجامعة إعداد تقارير التقييم الذاتي نجزت أ      

القائم، وتحديد أولويات  القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات، وصوال  إلى تقييم الوضع
 .جرائية الالزمة للتحسينلخطط اإلالتحسين لديها، ووضع ا

 

 

 

 :البرامج التي تطرحها الجامعة .5
كليات إنسانية، إضافة (  7)  كليات علمية، و(  7) كلية، منها (  11) الجامعة  تضم      

برنامجا على (  15) منها  ،ةأكاديمي امجبر ( 141)لكلية الدراسات العليا، وتطرح الجامعة 
برنامجا على مستوى (  04) ووبرنامجا على مستوى الدبلوم العالي،البكالوريوس،  مستوى

 .  برامج على مستوى الدكتوراة(  8) الماجستير، و

 

 

 

نجاز دراسة التقييم الذاتي على مستوى الجامعة ، إ
 وعلى مستوى الكليات
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 :برامج البكالوريس . أ
(  41 )تخصصا علميا، و (  47 )برنامجا، منها (  15 )لبكالوريوس تضم برامج ا     

 .يبين توزيع برامج البكالوريوس حسب الكلية(   0 )والجدول . تخصصا إنسانيا

 ؛ توزيع برامج  البكالوريس حسب الكلية 5جدول 
 التخصص القسم الكلية

 اللغة العربية  اللغة العربية  داباآل
 نجليزية لغة اإل ال نجليزية اللغة اإل 

  الترجمة
 وروبيةاللغات األ  وروبيةاللغات األ 

 
 

 العلوم

 الفيزياء  الفيزياء
 الكيمياء  الكيمياء

 العلوم الحياتية  العلوم الحياتية 
 العلوم الطبية والمخبرية  العلوم الطبية والمخبرية 

 الرياضيات  الرياضيات 
 
 

 هندسة مدنية  ة الهندسة المدني
 مياة وبيئة/هندسة مدنية 

 كاديميةاألالبرامج 

  برنامج ( 015) 

 بكالوريوس

 برنامجا(  13) 

 

 ماجستير

 برنامجا(  58)

 

  هدكتورا

 برامج  (   9)  

 

 عالدبلوم 

 واحدا برنامجا
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 التخصص القسم الكلية
 
 
 
 

 الهندسة 

 
 الهندسة الكهربائية 

 

 اتصاالت/هندسة كهربائية
 قوى وتحكم /هندسة كهربائية
 لكترونياتإ /هندسة كهربائية

 هندسة الحاسوب هندسة الحاسوب 

 أمن الشبكات -هندسة الحاسوب 

 الهندسة الميكانيكية 
 
 
 

 هندسة ميكانيكية

 قوى حرارية وطاقة  /يكانيكيةهندسة م

 مواد تصنيع  /هندسة ميكانيكية

 هندسة النظم الصناعية هندسة النظم الصناعية
 الهندسة الكيميائية الهندسة الكيميائية 

 هصولأفقة و  الفقه الشريعة 
 صول الدين أ األصول

 الحقوق الحقوق الحقوق 
 
 

 العلوم التربوية 

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

 علم النفس علم النفس
 التربية الخاصة  التربية الخاصة 

 طفال رياض األ طفال رياض األ
 نتاج نباتي إ نتاج نباتي إ العلوم الزراعية 

 نتاج حيواني إ نتاج حيواني إ
 ات الغذائيةالتغذية والصناع التغذية والصناعات الغذائية
  ةالوقاية والمكافحة المتكامل  ةالوقاية والمكافحة المتكامل

 تربية رياضية  تربية رياضية  العلوم الرياضية 
 التدريب الرياضي

 تأهيل الرياضي  تأهيل الرياضي  
 التمريض التمريض التمريض 

 الطب والجراحة  الطب والجراحة  الطب والجراحة 
 علم االجتماع  علم االجتماع  عية العلوم االجتما
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 التخصص القسم الكلية
 الجغرافيا الجغرافيا

 ثار والسياحة اآل ثار والسياحة اآل
 التاريخ  التاريخ 

 العلوم السياسة  العلوم السياسة 

 عمال دارة األإ دارة األعمال إ األعمال
 المحاسبة المحاسبة
 التسويق التسويق

 دارية إ نظم معلومات نظم معلومات إدارية 
 عمالاقتصاديات المال واأل اقتصاديات المال واألعمال
 العلوم المالية والمصرفية  العلوم المالية والمصرفية 

 الصيدلة  الصيدلة الصيدلة
 علم الحاسوب علم الحاسوب تكنولوجيا المعلومات

 نظم معلومات حاسوبية  نظم معلومات حاسوبية  
 هندسة البرمجيات   

 

 الدراتسات العليا   برامج . ب

 (04)وبرنامج الدبلوم العالي في التربية، برنامجا، منها ( 14)تضم برامج الدراسات العليا      
الدبلوم توزيع برامج يبينان ( 1)و ( 1)، والجدوالن برامج دكتوراة( 8)برنامج ماجستير، و 

 .حسب الكلية الماجستير والدكتوراةو 

 الكلية حسب الماجستيرالدبلوم وتوزيع برامج :   5جدول 

 التخصص حسبالقسم  الكلية 
 اللغة العربية وآدابها للغة العربية وآدابهاا اآلداب

 اللغة االنجليزية
  

 أدب انجليزي
 بيقيةاللغويات التط

 الفيزياء الفيزياء العلوم
 الكيمياء الكيمياء

 العلوم الحياتية  العلوم الحياتية 
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 التخصص حسبالقسم  الكلية 
 الرياضيات  الرياضيات 

 الكهرباء الهندسة 
  

 هندسة االتصاالت
ية في أنظمة الشبكات الذك

 القوى الكهربائية
 دارة الهندسيةاإل

 هندسة مدنية  المدنية
أمن وخدمات السحب  الحاسوب

 الحاسوبية 
 هندسة ميكانيكية الميكانيك

طاقة  –هندسة ميكانيكية 
 متجددة

 الهندسة الكيميائية  الكيمياء 
 صولهوأ الفقه صولهوأالفقه  الشريعة

 الدين  أصول صول الدين أ
 الحقوق القانون الحقوق

 الملكية الفكرية 
 مناهج وأساليب تدريس المناهج  العلوم التربوية

 تكنولوجيا التعليم
 العالي في التربيةبلوم دال

 إدارة تربوية  دارة التربوية األصول واإل
 إرشاد نفسي وتربوي  رشاد والتربية الخاصةاإل 
 التربية الخاصة  

 علم نفس تربوي  علم النفس 
 ياس وتقويمق

 إنتاج نباتي نتاج نباتيإ العلوم الزراعية 
 علم الغذاء علم الغذاء
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 التخصص حسبالقسم  الكلية 
 الجغرافيا الجغرافيا العلوم االجتماعية

 نظم المعلومات الجغرافية
 علم الجريمة  علم االجتماع

 اآلثار ثاراآل
 عالقات دولية  السياسة

 محاسبة محاسبة األعمال
 عمالاألدارة إ إدارة األعمال

 دارية  نظم معلومات إ نظم المعلومات 
 اقتصاد اقتصاد

 التمريض التمريض
  
 

تمريض صحة األم وحديثي 
 الوالدة

 تمريض األطفال
 تربية رياضية  تربية رياضية  العلوم الرياضية

 الصحة العامة  الصحة العامة   الطب 
 الحاسوب الحاسوب تكنولوجيا المعلومات

 

 حسب الكلية توزيع  برامج الدكتوراه:   1جدول  

 التخصص القسم  الكلية 
 دراسات أدبية –اللغة العربية  اللغة العربية اآلداب 

 دراسات لغوية –اللغة العربية   
 فقه وأصوله فقه الشريعة
 قانون خاص قانون خاص الحقوق

 إرشاد نفسي وتربوي إرشاد نفسي وتربوي العلوم التربوية
 مناهج وتدريس  ج مناه 

 علم الجريمة علم الجريمة العلوم االجتماعية 
 سالميتاريخ إ/تاريخ  تاريخ 
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 التخصص القسم  الكلية 
 حديث -تاريخ 

 علوم سياسية العلوم السياسية

 ستراتجيةدارة إا اإلدارة العامة األعمال
    

 البرامج التي حصلت على شهادة ضمان الجودة محليا   .5
على شهادة ضمان الجودة الوطنية مؤتة  حصلت كلية الطب في جامعة      

الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وتعمل 
الجامعة خالل هذا العام على تأهيل مجموعة من الكليات للتقدم للحصول على 

 :هذه الشهادة، وفيما يأتي توضيح لذلك
عن هيئة اعتماد  الصادرةعلى شهادة ضمان الجودة  كلية الطبحصلت برامج  . أ

من  تم متابعة هذه الشهادة سنويا  تو  في األردن، مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
 .، وهناك استمرارية في منح هذه الشهادةقبل هيئة االعتماد

تأهيل كلية الحقوق، وكلية علوم الرياضة، وكلية اآلداب، على  تعمل الجامعة حاليا   . ب
من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم  ادة ضمان الجودةوكلية الزراعة، للحصول على شه

كلية الحقوق وكلية علوم  وتقدمت ،ضمن خطة عمل واضحة العالي وضمان جودتها،
لهيئة اعتماد مؤسسات ( 4417/4419)من هذا العام  (  7) نهاية شهرضة الريا

 ة ضمان الجودة للحصول على شهادالتعليم العالي وضمان جودتها 
 قليميا  ودوليا  ا  و  محليا  ر برامج بتخصصات يحتاجها سوق العمل تطوياستحداث و  .1

نحو جامعة منافسة، تتميز بالريادة في مجاالت "من رؤية الجامعة  انطالقا       
؛ تسعى الجامعة "التعليم األكاديمي والعسكري والبحث العلمي والتنمية المستدامة للمجتمع

إلى التحسين المستمر لبرامجها ( 4444-4411)المطورة  وضمن خطتها االستراتيجية
قليمي األكاديمية استجابة للتطورات العالمية المتسارعة، وحاجات سوق العمل المحلي واإل

على موافقة مجلس التعليم العالي على استحداث معة في هذا السياق حصلت الجاو والدولي، 
 .4417/4419عام الجامعي مجموعة من البرامج األكاديمية التي كانت قد تقدمت بها، وذلك لل
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 الجامعي العامبداية  الجامعة منذ قامت       
/ 4419) الجامعيالعام  إلى بداية( 4417/4419)

، منها تحداث عشرة برامج أكاديمية جديدةباس (4418
جستير، وثالثة برامج ، وخمسة برامج مابرنامجا دكتوراه

هذا وما يميز البرامج التي تم استحداثها . بكالوريوس
( دكتوراه القانون الخاص)  وطنيا   ن هناك برنامجا  العام، أ

دكتوراه الفلسفة في المناهج )  وبرنامجين مشتركين
، (والتدريس، وماجستير أمن وخدمات السحب الحاسوبية

وكان لجامعة مؤتة الريادة هذا العا  في كمنها 

أول جامعة تستحدث برامج مشتركة مع جامعات 

( 7)ويبين الجدول  ،ألردنوطنية على مستمى ا
في الجامعة البرامج والتخصصات التي تم استحداثها 

 . لهذه المدة الزمنية

 (ولغاية تاريخه 8101/8102من بداية العام الجامعي )  البرامج والتخصصات المستحدثة: 1جدول 

 بداية التدريس الكلية التخصص البرنامج
 8ف 8101/8102 قوقالح (برنامج وطني )القانون الخاص  دكتوراه

 8102/8109 العلوم التربوية ( برنامج مشترك)  المناهج وأساليب التدريس
 8102/8109 الهندسة (برنامج مشترك) أمن وخدمات السحب الحاسوبية ماجستير 

 8102/8109 الهندسة الشبكات الذكية في أنظمة القوة الكهربائية
 8102/8109 الهندسة هندسة كيميائية

 8102/8109 العلوم التربوية تربية الخاصةال
  8102/8109 العلوم  التربوية  تكنولوجيا تعليم

 بكالوريوس

  

 8102/8109 اآلداب الترجمة 
 8102/8109 الهندسة أمن الشبكات –هندسة الحاسوب 
 8102/8109 علوم الرياضة تطبيقي-التدريب الرياضي  

 

    قامت الجامعة خالل العام 

 (3010/3015  )

منها   باستحداث عشرة برامج

( 5)و دكتوراه  ( 3)

.  بكالوريوس( 2)ماجستير، 

وما يميز االستحداث لهذا 

العام وجود برامج تطبيقية 

ج وطني وبرنامجين وبرنام

 مشتركين

كان لجامعة مؤتة الريادة هذا العام  

في كونها أول جامعة تستحدث 

برامج مشتركة مع جامعات وطنية 

 على مستوى األردن
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ق ( 4417/4419) امعي للعام الج رامجالباستحداث  أتيي   ليميةوفق مسوغات محلية وا 
، وجودتها ية المحلية واإلقليمية والعالميةالبرامج األكاديم وعالمية، ووفقا لمعايير اعتماد

 :وذلك كما يليواستجابة لالستراتيجية الوطنية للموارد البشرية، 

، ويأتي مع جامعة اليرموكبرنامج وطني ، في القانون الخاص برنامج الدكتوراه -
أول برنامج دكتوراه في القانون الخاص على مستوى هذا البرنامج باعتباره استحداث 
، ويتيح الفرصة قليميتنافسية على المستوى الوطني واإل ا يعطيه ميزةاألردن، مم  

دراستهم المتخصصة في لين في القانون من محامين وقضاة وباحثين الستكمال للعام
 .القانون الخاص

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

التربية والتعليم في مجال المناهج والتدريس، إضافة إلى كونه من أوائل البرامج  
وجامعة الحسين بن طالل، ويؤهل هذا المشتركة على مستوى األردن بين جامعة مؤتة 

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

 .قليميواإل

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

قليمي، وتزويدهم بالمعارف الالزمة  للتعامل مع هذه الفئات، إضافة إلى الوطني واإل
جراء دراسات مسحية احثين في مجال الدراسات الخاصة، تزويد الميدان التربوي بب وا 

 . تجريبية تتعلق بالتربية الخاصة وشبه

الكوادر تي استحداث هذا البرنامج لتأهيل ، يأبرنامج الماجستير في تكنولوجيا التعليم -
التي تزايد ، مفي التعليم والتعل  وجيا تكنولالستخدام لة في مجال التربية والتعليم الالعام

في ارعة رات المتسالتطو في ضوء  وعالميا   قليميا  محليا وا  الطلب على استخدامها 
 . تصاالتتكنولوجيا المعلومات واال
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أول يعد هذا البرنامج ، أمن وخدمات السحب الحاسوبية برنامج الماجستير في -

مؤتة وجامعة جامعة )  برنامج مشترك بي  جامعتي  على مستمى األردن
قليمي، وعلى درجة واإل األول من نوعه على المستوى المحلي، وهو (الشرق األوسط 

وقد بدأ ، (...، صحة، تعليم )في جميع مجاالت الخدمة المجتمعية  بيرة من األهميةك
ضرورة بمكان قليمي ومن النولوجيا على الصعيدين المحلي واإلاستخدام هذه التك
مهندسي  يستلزم تهيئة ، مماسس علميةأعلى  هايات وتطبيقستراتيجااالستعداد لمفاهيم و 
لكترونية في رورة تطبيق المفهوم في الجودة اإلضو ، وتجهيزهم تالحاسوب واالتصاال

   .العملية التعليمية والخدمات المجتمعية

وجود استجابة لهذا البرنامج ، يأتي لماجستير في الهندسة الكيميائيةرنامج اب -
قليم والعالم وفي اإل الصناعات التحويلية والتعدينية الوطنية الكبرى في منطقة الجنوب

ن التطور السريع في التقنيات إ. الخام لمعظم الصناعات الكيميائية ل األساسالتي تشك  
المستخدمة في هذه الصناعات يستلزم تأطير التخصص للمهندس الكيميائي الذي 

وهذا يمكن أن يتم عبر برنامج ، يعتبر العنصر الهام في تطوير هذه الصناعات
ثين المختصين على مستوى رفد المراكز البحثية المختلفة بالباحومن خالل  الماجستير
 .الماجستير

، كلية الهندسة – الشبكات الذكية في أنظمة القوة الكهربائيةبرنامج الماجستير في   -
نقلة تكنولوجية كبيرة في مجال خيرة األنظمة الكهربائية في العالم  في السنوات األ تشهد
على التعامل مع هذه ا يستدعي إعداد الكوادر القادرة مم   ،تمتة والتطبيقات الذكيةاأل

ومن  ،تطوراتهذه المواكبة ل هذا البرنامجيأتي استحداث و . التكنولوجيا المتطورة
لتحاق بهذا البرنامج من قبل مهندسي الكهرباء قبال على االإيكون هناك المتوقع أن 

فالنظام الكهربائي األردني  ،قتصادية ملموسةاوسيكون لهذا البرنامج جدوى . عامبشكل 
بحاجة فعلية إلى المؤهالت العلمية المتخصصة القادرة على مواكبة آخر ي والعرب

على الطاقة الكهربائية في السنوات القليلة  زايدالمستجدات العلمية في ظل الطلب المت
 .  القادمة

يأتي استحداث هذا  ،أمن الشبكات –مج البكالوريوس في هندسة الحاسوب برنا -
بالمعرفة المتخصصة والمهارات الالزمة في مجال عداد خريجين مسلحين إلالبرنامج 
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ته همي، وألمجالهذا المواكبة التطور العلمي والبحثي في ، ولأمن الحاسوب والشبكات
تطوير الحلول واالستراتيجيات التقنية في ، كما يسهم في سوق العمل المحلي واإلقليميل

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

 .المستويين المحلي واإلقليمي

يأتي استحداث هذا البرنامج في ، التطبيقي التدريب الرياضييوس في برنامج البكالور  -
 هذا التخصص حيث يعتبر ،لالستجابة لمتطلبات سوق العمل إطار سعي الجامعة

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

 .لى انتشارها في الدول المجاورةالمراكز في جميع أنحاء المملكة إضافة إ

س في الترجمة ستحداث برنامج البكالوريو يعتبر ا برنامج البكالوريوس في  الترجمة، -
ة لعدة  ر جنوب األردن والكرك على وجه الخصوص إلى افتقمنها اسباب أحاجة م لحَّ

ة المنطقة لمثل هذه خريجي  تخصص ترجمة بكفاءة عالية على الرغم من حاج
التي لها  ،ردن كالفوسفات والبوتاسنها تضم  كبرى الشركات في األإالكفاءات إذ 

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

ومنها الكرك لوجود البحر الميت والبتراء والعقبة، وهذا التمركز ينطوي على  ،األردن
وتسويق  ،الستقطاب عدد أكبر من السياح حاجة حقيقية لمترجمين متخصصين مهرة

 .، هذا باإلضافة إلى الطلب اإلقليمي المتزايد على المترجمينردن سياحيا  األ
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 البرامج التي تم اعتمادها أو تجميدها  .2

 البرامج التي تم اعتمادها   . أ
برنامجا أكاديميا لهذا ( 11)تم اعتماد      

لتي تم  تم اعتماد جميع البرامج االعام، حيث 
( 4417/4419)جامعي استحداثها للعام ال

كما قامت الجامعة ، برامج( 14)والبالغ عددها 
لصيدلة افي كالوريوس برنامج البباعتماد 

بعد ( 4417/4419)اعتمادا خاصا هذا العام 
ئة االعتماد، استكمال النواقص التي طلبتها هي

، النقص في أعضاء هيئة التدريس: منها
تعلقة المالمعرفية هم للمجاالت كمال تغطيتاستو 

يبين ( 9)والجدول . بتخصص الصيدلة
)  العام  تمادها خاللالتخصصات التي تم اع

4417/4419 ) 
 التخصصات التي تم اعتمادها: 2جدول  

 الحالة الكلية التخصص البرنامج
 االعتماد الحقوق   القانون الخاص  دكتوراة

 االعتماد العلوم التربوية يسالفلسفة في المناهج وأساليب التدر 
 االعتماد الهندسة  أمن وخدمات السحب الحاسوبية ماجستير 

 االعتماد الهندسة  الشبكات الذكية في أنظمة القوة الكهربائية
 االعتماد الهندسة هندسة كيميائية
 االعتماد العلوم التربوية  التربية الخاصة
 قيد االعتماد  العلوم  التربوية  تكنولوجيا تعليم

 بكالوريوس

  

 قيد االعتماد اآلداب  الترجمة 

 االعتماد الهندسة  أمن الشبكات –هندسة الحاسوب 

 االعتماد علوم الرياضة تطبيقي  -التدريب الرياضي  

 االعتماد الصيدلة الصيدلة 

 تم اعتماد

 (11 ) 

  برنامجا أكاديميا

الجامعي العام في 
(4417/4419) 
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 :يقاف القبول فيهاأو إالتخصصات التي تم تجميدها  . ب
ن البرامج وفقا لمسوغات ومبررات مجموعة ملقبول في ايقاف ا  و  تم تجميد       

لغائها جميد لبعض التخصصات جاء تمهيدا إل، وهذا التمتعلقة بحاجات سوق العمل
 .ة لعدم حاجة سوق العمل لها في هذه المرحلةمؤقت ها بصورةأو تجميد

 ( 4417/4419)  التخصصات التي تم تجميدها: 8جدول 
 يقاف القبولإ/  ية التجميدبدا الكلية التخصص البرنامج

 يقافإ  2018/2019 األعمال اإلدارة االستراتيجية الدكتوراه

اللغة العربية، اللغة االنجليزية ، ) مناهج وتدريس  ماجستير 
العلوم، الدراسات االجتماعية، الرياضيات، التربية 

 ( .االسالمية

 العلوم التربوية

  

 تجميد 2017/2018

 

 يقافإ  2018/2019 العلوم التربوية طفال رياض األ بكالوريوس

 يقاف إ 2018/2019 العلوم االجتماعية علوم سياسية بكالوريوس

 َتحّسن نتائج امتحان الكفاءة الجامعية .1
شهدت نتائج امتحان الكفاءة الجامعية لالمتحانات التي تعقدها هيئة اعتماد مؤسسات    

، وذلك لى المستوى العام والمتوسط والدقيقع تحسنا ملحوظا وضمان جودتها التعليم العالي
لى كونه شرط تخرج، إضافة إوضيح أهمية االمتحان نتيجة الجهود التي بذلتها الجامعة في ت

قسام األكاديمية على  وضع ة المدنية، كما عملت الكليات واألللتقدم لديوان الخدم ا  متطلب
 . الكفاءة الجامعيةان متحة لتحسين نتائج طلبة الجامعة في اخطط تنفيذي

كفاءة في امتحان الالمركز األول وقد حازت التخصصات اآلتية في الجامعة على     
واآلثار، والتأهيل  اإلدارة العامة، واللغات، والسياحة) الجامعية على مستوى األردن

الهندسة الكيماوية، )  في التخصصاتالمركز الثاني  وعلى(.  نتاج النباتيالرياضي، واإل 
المركز وعلى ،  (الوقاية النباتية، والتربية الرياضية، وعلم االجتماع، وعلم النفسو لطب، او 

  (.االنتاج الحيواني، وهندسة الكهرباءو العلوم المالية والمصرفية، والقانون، )  فيالثالث 
امتحان  تحسن ترتيب بعض التخصصات في نتائج يبينان( 00و  01)والجدوالن      

  8102/8101مقارنة بنتائج العام  0101/8102ول صل األ الكفاءة في الف
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 0101/8102ول تائج امتحان الكفاءة في الفصل األ تحسن ترتيب بعض التخصصات في ن: 01جدول 
 التخصصات االنسانية 8102/8101مقارنة بنتائج العام 

 األول 8101/8102 الثاني والصيفي 8102/8101 التخصص الدقيق  الكلية

جابات اإل نسبة 
الصحيحة لجامعة 

 مؤتة

ترتيب 
 الجامعة

 نسبة 
اإلجابات 
الصحيحة 
 لجامعة مؤتة

ترتيب 
 الجامعة

العلوم المالية  عمالكلية األ
 والمصرفية

32.13% 01 51.10% 3 

نظم المعلومات 
 اإلدارية

35.21% 1 52.82% 1 

 
كلية العلوم 
 التربوية

 2 %50.19 01 %31.35 تخصص اإلرشاد
 8 %31.21 5 %35.28 علم النفس

 1 %11.53 2 %11.35 التربية الخاصة
 01 %52.33 05 %51.93 معلم صف

 2 %53.30 02 %53.12 اللغة االنجليزية كلية اآلداب
%21.11 اللغات  1 15.15% 0 

 5 %23.25 2 %12.12 أصول الدين كلية الشريعة

 8 %52.21 3 39.22 التربية الرياضية كلية الرياضة
%55.08 أهيل الرياضيالت  8 13.88% 0 
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 0101/8102ول تائج امتحان الكفاءة في الفصل األ تحسن ترتيب بعض التخصصات في ن : 00جدول  
 علميةالتخصصات ال 8102/8101مقارنة بنتائج العام 

 األول 8101/8102 الثاني والصيفي 8102/8101 التخصص الدقيق   الكلية

اإلجابات  نسبة 
لجامعة  الصحيحة

 مؤتة

ترتيب 
 الجامعة

نسبة اإلجابات  
الصحيحة 
 لجامعة مؤتة

ترتيب 
 الجامعة

 0 %23.15 5 %89.51 اإلنتاج النباتي كلية الزراعة
تكنولوجيا 
 المعلومات

 1 %30.80 83 %82.00 علوم الحاسوب
 9 %38.82 02 %82.10 نظم معلومات حاسوبية

  1 % 51.91 08 %31.31 تمريض كلية التمريض
 

 كلية الهندسة
 5 %53.53 2 %35.21 الهندسة المدنية

 1 %32.21 01 %30.18 الهندسة الميكانيكية
 8 %11.29 1 %30.88 الهندسة الكيماوية
 5 %39.32 2 %53.12 هندسة الحاسوب

 3 %32.02 1 %35.20 هندسة كهرباء 
 

 كلية العلوم
 1 %50.20 1  مختبرات العلوم الطبية

 5 %5128 2 %30.15 األحياء
 5 %81.21 01 %31.88 الفيزياء

 5 %12.92-  - الصيدلة كلية الصيدلة
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 :حسب المعايير الوطنية والعالمية( سمدرّ : طالب )تنفيذية لتحسين نسبة الخطة ال .2
كتمارية لحصر احتياجات الجامعة م  أعضاء دراتسة إتوفر في الجامعة ت     

، ويشرف يفاد وأعداد الطلبةنات واإليفي ضوء التعي دينها تسنمياهيئة التدريس ويتم تح
   .على إعدادها مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة بالتعاون مع الكليات

وتتضمن الدراسة اإلكتوارية، معلومات حول الكليات، واألقسام، والتخصصات التي      
ا، وعدد الطلبة في كل برنامج، تطرح فيها على مستوى البكالوريوس، والدراسات العلي

دريس وفقا لمعايير والمتوفر من أعضاء هيئة التدريس، والحاجة الفعلية من أعضاء هيئة الت
وترصد الخالصة . لى الحاجة الحقيقية من أعضاء هيئة التدريسإ يفاد، وصوال  االعتماد، واإل

 .في جدول نهائي لالستعانة بها في التعينات واالبتعاث
 
مؤسسات التعليمية أن تؤمن بما يتمتع به أبناء هذا الشعب وبناته من طاقات هائلة، على ال "

وقدرات كبيرة، ومواهب متنوعة، وتسعى الكتشاف هذه الطاقات، وتنمية تلك القدرات، وصقل 
تلك المواهب، وتحفيزها إلى أقصى حدودها، عبر أحدث األساليب التعليمية التي تشجع على 

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

 ."أو حرفة
 جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين                                               
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 التدريس: ثالثا
أعضاء هيئة أعداد الطلبة، وأعداد أعضاء هيئة التدريس، و :يتضمن هذا المحور        

وجود عالقات ، وتحسين طرائق التدريسيفاد، و ، واإلالتعييناتو التدريس غير األردنيين، 
الهيئة عضاء أو  ،تبادل الطلبةو  ،(بهدف تبادل الخبرات التدريسية)مشتركة مع جامعات عالمية 
التغذية الراجعة من الطلبة ، والمواد المحوسبة، و وروبية والعربيةالتدريسية مع الجامعات األ 

تطوير الخطط و  ،والخريجين وأرباب العمل حول المهارات المكتسبة من البرامج المختلفة
  .، وتطوير األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريسالدراسية
    أعداد الطلبة .0

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

طالبا، منهم ( 17599( ) 2017/2018) جمالي لطلبة الجامعة للعام الدراسي دد اإلالع
عليا بنسبة  الدراسات في برامج ال ا  طالب( 2826)بكالوريوس، وبرامج ال في ا  طالب( 14773)
 . من إجمالي طلبة الجامعة%( 16.06)

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريس

  بكالوريوس اطالب(  14773) منهم  طالبا(  17599)    الجامعة طلبة عددبلغ 

 من إجمالي الطلبة   (%16.06)  بنسبة عليا دراسات اطالب(  2826) و
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 :أعداد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة .8

 141( )   4417/4419)  لتدريس في الجامعة للعام الجامعيعدد أعضاء هيئة ا بلغ
) عضوا  غير أردني بما نسبته (  04)  ، ومنهما  إناث(  84) و  ا  ذكور (  150) منهم . عضوا  ( 

يبين (  14) ، والجدول في الجامعة عضاء هيئة التدريس حملة الدكتوراهمن مجموع أ%(  7.55
 .توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الرتب األكاديمية

 توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة األكاديمية: 14جدول 

 العدد الرتبة م.ر
 411 أستاذ 0
 119 أستاذ مشارك 8
 179 أستاذ مساعد 3
 10 مدرس 5
 141 المجموع 

 

 

 

معايير االعتماد العام والخاص، ووصوال  إلى معايير ضمان الجودة، فقد  لتحقيق       
حرصت الجامعة على توفير العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس في مختلف كلياتها وأقسامها 

الجودة  ادها مركز التطوير األكاديمي وضمانووفقا للدراسة اإلكتوارية التي يقوم بإعد األكاديمية،
بالتعاون مع الكليات، التي هدفت إلى دراسة واقع الجامعة من حيث احتياجاتها ألعضاء هيئة 

، وحددت ( طالب: مدرس )التدريس في ضوء أعداد الطلبة، ومعايير االعتماد فيما يتعلق بنسبة 
 .التعيين واالبتعاث ولجميع التخصصات: ة حاجات الكليات واألقسام من حيثالدراس

( 13)منهم  تدريس هيئة عضو( 131)  الجامعة في التدريس هيئة عضاءأ عدد لغب

 هيئة أعضاءمجموع  من%(  7.55)عضو هيئة تدريس غير أردني  بما نسبته 

 .في الجامعة التدريس
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على الدراسة اإلكتوارية وضعت الجامعة خطة ابتعاث تمتد لثالث سنوات، وتراجع  بناء       
ويبين الجدول       . عاث والتقاعداتفي ضوء أعداد الطلبة والتعيينات واالبت هذه الدراسة سنويا  

 (.4417/4419) م ضاء هيئة التدريس في الجامعة للعاأعداد أع( 15)

 

 

 8101/8102للعام  هيئة التدريس حسب الكلية  ع أعضاءيتوز : 15جدول 

  7102/7104  

 ماجستير دكتمراه  

 3 48 الطل 

 6 56 الهندتسة 

 7 56 العلم  

 5 05 التمريض 

 8 76 العلم  الزراعية 

 7 01 الصيدلة 

 6 84 اآلداب 

لم  التربميةالع   66 3 

 01 65 األعمال 

 3 88 العلم  االجتماعية 

 1 06 الحقمق 

 7 78 الشريعة 

 1 37 علم  الرياضة 

 4 05 تكنملمجيا المعلممات 

 1 4 مركز اللغات 

 1 0 مركز األمير فيصل 

 63 623 المجممع 

 575 المجممع 

 معة  الدراسة اإلكتوارية لحاجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس تعيينا  أنجزت الجا
ع سنويا في ضوء راجَ د على هذه الدراسة في التعيين واالبتعاث التي ت  م  واعت   وابتعاثا  

 أعداد الطلبة والتعيينات وعودة المبتعثين
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 أعضاء هيئة التدريس غير األردنيين  .3

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

 .الكلية

 غير األردنيين حسب الكلية  يستوزع أعضاء هيئة التدر :  05جدول 

 التعيينات .5

عضو هيئة تدريس  (41) الجامعة بتعيين قامت     
، وجاءت هذه التعيينات ( 4417/4419)  العامخالل 

كتوارية لحاجات الجامعة من أعضاء هيئة وفقا للدراسة اإل
ووفقا لمعايير االعتماد الخاص الصادرة عن هيئة  ،التدريس

اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ويبين 
 .أعضاء هيئة التدريس تعيينات(  11) الجدول 

 8101/8102 الكلية
 العدد 
 82 الطب 0
 1 الهندسة 8
 0 التمريض 3
 5 الصيدلة 5
 0 اآلداب 1
 0 العلوم التربوية 2
 0 الحقوق 1
 0 الشريعة 2
 58 المجموع 

(  80) ن يقامت الجامعة بتعي
عام عضو هيئة تدريس  خالل ال

8101/8102 . 
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   (   8101/8102)العام  فيتدريس في الجامعة توزع تعيينات أعضاء هيئة ال:  01جدول 
 

 

 

 

 

 

 اإليفاد .1

خطة إيفاد لثالث  الجامعة بوضع قامت 
سنوات بناء على الدراسة اإلكتوارية لحاجات الجامعة من 
أعضاء هيئة التدريس، وتم إقرار هذه الخطة من لجنة 

، ويبلغ عدد المبتعثين على ومجلس العمداءالبعثات العلمية 
              لغاية نهاية يفاد لإل الدراسة والمرشحينمقاعد 

على مقاعد مبتعثا  ( 88) منهم( 147( )4417/4419)
اد أعد( 11)مرشحين لإليفاد، ويبين الجدول  (9)، والدراسة

توزيع ( 17) ويبين الجدول  .يفادالمبتعثين والمرشحين لإل
 .الموفدين حسب الدولة

 

 

 

 التعيينات الكلية الرقم
 2 كلية الطب .0
 8 كلية الهندسة .8
 8 الزراعةعلوم كلية  .3
 1 كلية الصيدلة .5
 0 كلية اآلداب .1
 0 عمالاأل كلية .2
 8 كلية العلوم االجتماعية .1

 80 المجموع

بلغ عدد المبتعثين على 
 مقاعد الدراسة 

مبتعثا والمرشحين ( 99) 
 يفادلإل

 .ينمرشح( 2) 
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 حسب الكليةأعداد المبتعثين والمرشحين  : 02ل جدو

 عدد المبتعثين الكلية الرقم

 8101/8102 

 دعدد المرشحين لاليفا

8101/8102  
 1 0 العلوم التربوية .0
 3 82 الهندسة .8
 1 1 التمريض .3
 1 8 علوم الزراعة .5
 0 0 العلوم االجتماعية .1
 1 1 يعةالشر  .2
 1 2 اآلداب .1
 1 3 الحقوق .2
 8 00 العلوم .9
 8 03 الطب .01
 1 8 الصيدلة .00
 1 83 عمالاأل .08
 1 1 علوم الرياضة .03
 1 5 تكنولوجيا المعلومات  .05

 2 99  المجموع الكلي 
 

 توزيع الموفدين حسب الدولة: 01جدول 
 العدد الدولة م.ر

 13 المملكة المتحدة 
 02 ميركاأ 
 2 سترالياأ 
 1 يطالياإ 
 5 األردن 
 5 كندا 
 3 المانيا 
 8 فرنسا 
 0 نيوزلندا 
 0 سبانياأ 
 99 المجموع 
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 دريس الت تحسين طرائق .2
لمبنية على ق الحديثة اائلضمان الجامعة الستخدام الطر        

تخذت الجامعة مجموعة من اإلجراءات مخرجات التعليم، فقد ا
نوجزها الكفيلة بتحسين طرائق التدريس وربطها بمخرجات التعلم 

 :بما يلي
تطوير األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس من  . أ

مركز التطوير األكاديمي التي يعقدها  خالل الدورات
تا قر  في الجامعة، ضمن حزمتين رئيستين أوضمان الجودة 

للترقية إلى رتبة أستاذ مساعد  ا  متطلببل مجلس العمداء من ق
وأستاذ مشارك، وتشتمل على ما يتعلق بالطرق الحديثة في 

 .التدريس ومنها التدريس المبني على مخرجات التعلم
 

نسانية، وذلك توى الكليات العلمية والكليات اإلعلى مس ةإطالق جائزة أفضل ملف ماد . ب
 .لتحفيز أعضاء هيئة التدريس على تحسين وتجويد طرائقهم التدريسية

 
لضمان التزام  ا  مرجع لكل مادة تدرس في التخصصات المختلفة اعتماد ملف المادة .ج

تدريس، أعضاء هيئة التدريس بالمقررات وما تتضمنه من وصف، ومخرجات، وطرائق 
 . للجميع ا  ا يجعل التدريس مرئيواستراتيجيات تقويم، مم  

 
 :وتشمل اعتماد مجموعة من المصفوفات المتعلقة بالبرامج التعليمية. د

 .ونشرها تحديد مخرجات التعلم لكل برنامج  من البرامج األكاديمية  -
ت التعليم       التي تربط بين مخرجا، إعداد مصفوفة النتاجات التعليمية ومواد الخطة -

ومواد الخطة لضمان تغطية مواد الخطة للنتاجات التعليمية النهائية ( النتاجات)
 .للبرنامج

لضمان  إعداد مصفوفة النتاجات التعليمية واألهداف التعليمية لكل مادة يطرحها القسم -
 .تغطية األهداف التعليمية لكل مساق للنتاجات التعليمية للبرنامج

 تحسين طرائق التدريس

طالق ، إ تطوير األداء األكاديمي
 ، جائزة أفضل ملف مادة

بادل الخبرات وت مصفوفات النتاجات
 التدريسية مع جامعات مرموقة

تبادل أعضاء هيئة التدريس 
تقييم ، و بة الموادحوس، و والطلبة

 ...، البرامج

... 
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لضمان تغطية المواد  مجاالت المعرفية والمواد الدراسية لكل برنامجإعداد مصفوفة ال -
 .الدراسية للمجاالت المعرفية للبرنامج

  (تبادل الخبرات التدريسية بهدف ) وجود عالقات مشتركة مع جامعات عالمية  .1
 في العام الجامعيجامعات ومؤسسات علمية مرموقة تفاقيات مع توقيع العديد من اال تم         

من  ستفادت الجامعة، وقد ادت سابقا  ق  تفاقيات التي ع  هذا باإلضافة إلى اال(  4417/4419) 
 الجامعات لهذه فصل لمدة علمية زيارات في تدريس هية أعضاء رسالإفي تفاقيات هذه اال
ة من هيئة تدريس منها لالستفاد ءمنها، واستضافة أعضا واالستفادة تجاربها على لالطالع

 التدريس مجال في بلهمق من تدريبية ورش وعمل محاضرات لقاءدريسية من خالل إخبراتهم الت
  .وتطويرهما العلمي والبحث
تاح على الخبرات نفواال ةنمية العالقات المعرفية والثقافيتبقام مكتب الشؤون الدولية          
 ةالعلميه العربي من خالل مد جسور التعاون الدولي مع الجامعات والمؤسسات ةالعالمي ةالعلمي
 :اتستفادت منهاالتي تفاقيات قامت الجامعة بعقد عدد م  االوعليه  .ةجنبيه المرموقواأل

 .عضاء الهيئه التدريسيةأالطلبة و  ىكاديمي على مستو بادل األالتبرامج  -
 .ةمشترك ةوراق بحثيأنخراط في مشاريع و لاللجانبين للباحثين من كال ا ةتاحة الفرصإ -
 .المؤتمرات والورش العلمية والمعارض  المشتركةعقد الندوات  و  -
ال يتعارض مع  بين الجامعتين بما ةاستخدام قواعد البيانات المتوفر  الموافقة على -

 .مع مؤسسات قواعد البيانات التي ال تتبع الجامعتين ةاالتفاقيات الموقع
 .عةدارية لمنسوبي الجامإلاو  ةلتطوير المهارات العلمي ةتقديم برامح تدريبي -

وأثرها على تبادل (  4417/4419) يبين االتفاقيات التي عقدت عام (  19) والجدول 
  .الطلبة وأعضاء هيئة التدريس
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 8101/8102االتفاقيات التي تم عقدها : 02جدول 
 جنبيةاالتفاقيات الثنائية مع الجامعات األ

 :وتفعيلها برامهاإومن هذه االتفاقيات التي قام مكتب الشؤون الدولية ب

يات دارة النفالشراكة في مشروع إل(  8102)مانية لاأل  Rostockتوقيع اتفاقية مع جامعة  .0
ر فرص توفي حيت تشمل الشراكة  (GIZ)لتعاون الدولي للمانية الصلبة بتمويل من المنظمة األ 

لبة لط نضافة لتوفير فرصتيإ .ردنضاء الهيئة التدريسة في األ عأتدريبية لعدد من الطلبة و 
 (11111) نشاء مختبر مختص بكلفة إلى إضافة إلاب .لمانيا أفي  ةوالبيئ هماجستير الميا

 .يويرو

 اتفاقية عدداال  هحيث توفر هذ( 8102)سبانية اإل Valenciaتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة  .8
فرص تدريبية لطلبة كلية الطب في (  01)ساتذة كلية الطب كما توفر أل  Fellowshipsمن 

 .بانياسإ

البريطانية  تشمل   Queens University Belfastتوقيع رسالة حسن نوايا مع جامعة  .3
 ستاذ من كلية الصيدلة في مؤتمر كليةأسابقا حيث شارك بالفعل  ةالمذكور وجة التعاون أ

علن رسميا عن توفير برنامج تدريبي متكامل توفره الجامعة أالصيدلة الدولي في جامعة مؤتة و 
ومنح شهادات للمتدربين من الجامعة  ،ية لخريجي كلية الصيدلة في جامعة مؤتةالبريطان

 .البريطانية

تنص على  Istanbul Aydin University (2018)توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع جامعة  .5
 .وجه التعاون المذكورة سابقاأ

 Management And Science(  8102)جامعة الماليزية التوقيع مذكرة تفاهم ثنائية مع  .1
 .عالهأوجه التعاون المذكوره أتنص على 

وجه التعاون أتنص على ( 8102)التركية  MUNZURتوقيع مذكرة تفاهم ثنائية مع جامعة  .2
المدعوم من وزارة (  MAVLANA)كما تم التوقيع على بروتكول موالنا   ،عالهأالمذكوره 

عضاء الهيئة التدريسية أبادل الطلبة و وذلك لغايات ت ،التعليم العالي التركية مع نفس الجامعة
 .بين الجامعتين

 Bambino Gesuيا ممثلة في مستشفى اليطإكبر مؤسسة صحية في أتوقيع اتفاقية مع  .1
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دبلوم لكما تنص االتفاقية على استحداث برنامج مشترك ل ،وذلك لغايات التعاون المشترك
ول من نوعه في سيكون األ ؤتة و ية التطورية في جامعة مصابات العصبالعالي في مجال اإل

 .وسطالشرق األ 

مريكية األ Florida Institute Technology  ofتجديد توقيع االتفاقية مع جامعة  .2
 .وذلك لغايات التعاون المذكورة سابقا( 8102)

جامعة التي تمنح مبتعثي ( 8102)البريطانية  Bradfordتفعيل اتفاقية التعاون مع جامعة  .9
بهذه  8102-8101من المبتعثين في عام  ثناناق حيث التح% 81ه مؤتة خصم مقدار 

عضاء أمؤتة في مشروع التبادل الطالبي و لشمول جامعة و  ةكم تم توقيع اتفاقية جديدالجامعة، 
 Bradfordالمقدم من قبل جامعة  ،وروبيتحاد األ المدعوم من اال  ICMالهيئة التدريسية 

 .8181-8102وذلك لدورة 

 ا  مؤسس ا  ضو ع( 8102)ردنية مريكية األ وكول االنضمام لشبكة الجامعات األبرتالتوقيع على  .01
charter on the establishment of the united states –jordan 

cooperation network  ضافة لمنظمة مريكية المرموقة باإلالجامعات األمن  ا  يضم عددو
Eurasia وبين  هابين قامة العالقات الثنائيةا  ر و معة مؤتة فرصة التعاون المباشالذي يوفر لجا

كاديمية وتسهيل فرص البحث العلمي المشترك موقة في مجاالت تطوير البرامج األ الجامعات المر 
تفاقية نتيجة الزيارة التي قام بها مدير مكتب الشؤون وتأتي هذه اال . وفرص تدريب الطلبة

 : وتضم الشبكة. ريكيةميات المتحدة بدعوة من السفارة األلى الوالإلية الدو 

   University of Arizona 

 University of Cincinnati 

 Florida University  

 Wisconsin Madison University 

 Virginia Tech University 

 Purdue University 

التي تنص على (  8102-2)مان التوقيع على اتفاقية تفاهم مع كلية مزون في سلطنة ع   .00
ستير في كلية مزون في سلطنة عدد من برامج الماجطالق إلوتعاونها  ؤتة مجامعة مة مساه

 .مان خالل العام القادمع  
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كاديمي التي تنص على التعاون األ  ،مانع  تفاهم مع كلية السلطنة في  التوقيع على مذكرة .08
 .توتبادل الخبرا

 تفاقيات المحليةاال 

ردنية مع عدد من المؤسسات والجامعات األ برام شراكات إجامعة بلاتفاقيات المحلية قامت فيما يتعلق باال 
 :نوجزها كما يلي

التي تنص على التعاون ( 8102)وسط الخاصة ة تعاون مشترك مع جامعة الشرق األ توقيع اتفاقي .0
ج طالق برنامإتم وبالفعل ح برامج دراسات عليا مشتركة كما تنص على فت ،وتبادل الخبرات ،كاديمياأل 
من السنة  اوسط اعتبار س في جامعة مؤتة وجامعة الشرق األ درّ الذي سي   ،السحب الحاسوبيةستير ماج

 .الدراسية القادمة

التي تنص على التعاون ( 8102)توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة العقبة التكنولوجية الخاصة  .8
طالق عدد من برنامج إوتم  ،مشتركة كما تنص على فتح برامج دراسات عليا ،وتبادل الخبرات ،كاديمياأل 

التدريس في هذه البرامج أ وابتد ،من قبل جامعة مؤتةس في جامعة العقبة التكنولوجية رّ تدالتي الماجستير 
 .8102-8101ة الفصل الدراسي الثاني من بداي

الخبرات  كاديمي وتبادلاأل ن تنص على التعاو (8102)ة تعاون مشترك مع جامعة اليرموك توقيع اتفاقي.3
 .عضاء الهيئة التدريسية وتشجع مشاريع البحث العلمي المشتركأبين 

عضاء الهيئة التدريسية أتوفر لطلبة الجامعة و  ردنية تعاون مشترك مع غرفة صناعة األ توقيع اتفاق. 5
طالع دن لالر الصناعي في األ وتشكل قناة تواصل مع القطاع  ،تخرج في كلية الهندسةلالدعم الالزم لمشاريع ا
 .المشاريع البحثية والطالبية لحل هذه المشكالته على احتياجاته وتوجي

دراسات والمخرجات البحثية لربط بعض ال (8102-08) ردنيدارة العامة األ توقيع اتفاقية مع معهد اإل .1
ة ية الفرصة للجامعكما وفرت االتفاق. ردنيأل دارة امج الدراسية والتدريبية لمعهد اإلعمال مع البرادارة األإلكلية 

 .في عمان مؤتة جامعةللبرامج الدراسية التي تطرحها لغايات التدريس الستخدام المرافق 

التي بعض المواد الدراسية لغايات تطوير ( 8102)نتاج التعليمي يع اتفاقية مع الشركة المتحدة لإل توق .2
 .لكترونيا لطلبة الجامعةإتطرح 

 –ستحداث برنامج دكتوراه الفلسفة في المناهج والتدريس ين بن طالل التفاقية مع جامعة الحساتوقيع  .1
 .برنامج مشترك بين جامعة مؤتة وجامعة الحسين

منحة  (38) لدعم الالجئين حيث قام المشروع بتغظية المشروع السوري للمنح التدريسيه تنفيذ اتفاقية. 1
 .دراسية لطلبة دراسات عليا في جامعة مؤتة
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وروبية والعربية الهيئة التدريسية مع الجامعات األ عضاء أبة و تبادل الطل .2
 : المدعومة وروبيتحاد األ االتفاقيات الثنائية ومشاريع اإل  من خالل

بروتكول موالنا لتبادل الطلبة  تفعيل -
عضاء الهيئة التدريسية مع جامعة أو 

ثالثة حيث تم اختيار  ،كربوك التركية
 عمال لقضاء فصلمن كلية األ بالط

كما تم . امعة كربوكدراسي كامل في ج
لقضاء فترة هيئة تدريس  عضوياختيار 
كما تم . في نفس الجامعة ةيتدريس

تركي من جامعة كربوك  طالب استقبال
لقضاء فصل دراسي في كلية الشريعة 

 .في جامعة مؤتة على نفس البروتكول
 ICMضمن مشروع  الرومانية Craiovaكاديمي مع جامعة بادل األتل اتفاقية التفعي -

عضاء هيئة تدريسية من كلية الطب أ أربعةحيث شارك  ،وروبيحاد األتالمدعوم من اال
كما استقبلت جامعة مؤتة .  (4417-11. )بقضاء فترة تدريسية في الجامعة الرومانية

الطب  ليةامعة الرومانية لقضاء فترة في كعضاء من الهيئة التدريسية في الجأ  خمسة
 (.4419-5)ة في جامعة مؤت

طلبة من كلية  خمسة رسالإسبانية تم األ Valenciaتنفيذا التفاقية التعاون مع جامعة  -
-1)سبانية ة التدريب السريري في الجامعة األالسنة الخامسة لقضاء فتر  الطب من

4419.) 
ترشيح عدد  تم   ،لتكنولوجيا واتحاد الجامعات العربيةلطار التعاون مع جامعة مصر إي ف -

طلبة من كلية الطب  عشرةحيث تم اختيار . طلبة لقضاء فترة التدريب في مصرمن ال
 (.4419)والرياضة 

اتفاقيات تبادل الطلبة 
وأعضاء هيئة التدريس  

         في العام استفاد منها 
  (8101/8102 ) 

( 80)و  طالبا ( 88) 
 عضو هيئة تدريس  

 



45 

 

 

 

 

داب في جامعة مؤتة من خالل برنامج مساعد مدرس من طلبة كلية اآلطالبان شارك  -
متحان ن حقق الطلبة متطلبات النجاح في اأوذلك بعد  ،وزارة التعليم الفرنسيالمنظم من 

 خمسردن حيث خصص لأل ،ردنيةداب في الجامعات األكليات اآلتنافسي على مستوي 
حيث سيشارك الطلبة في برنامج  .منحتين الحصول علىاستطاعت جامعة مؤتة  منح

 .شهرأسبعة مدرس في المدارس الفرنسية لمدة مساعد 
من (  SEMSEM) نظمة الطاقة البديلة أدارة إمشروع بطار مشاركة جامعة مؤتة إفي  -

عضاء الهيئة أمن أربعة  شارك(  CBH) لبناء القدرات  (ايراسموس بلس) حد مشاريع أ
في برنامج تدريبي في جامعة ( 4417-14) كلية الهندسة في التدريسية

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

عضاء الهيئة التدريسية في كلية الهندسة أمن ن ثنااشارك ( CBH)لبناء القدرات  (بلس
 .يونانية برنامج تدريبي في جامعةفي ( 14-4417)

حد أمن (  VTC) مشروع مراكز التدريب المهني بطار مشاركة جامعة مؤتة إفي  -
عضاء الهيئة أمن أربعة شارك (  CBH) لبناء القدرات  (ايراسموس بلس)مشاريع 

 .لمانيةاأل  Lipzig مج تدريبي في جامعةفي برنا( 4419-4)التدريسية  
 

 المواد المحوسبة  .9
، وتحسين والمواد التي تطرحها عة إلى تحسين برامجها األكاديميةفي إطار سعي الجام        

جبارية في ءات الالزمة لحوسبة المتطلبات االباتخاذ اإلجراالجامعة فقد قامت  طرائق التدريس،
م خطوة انسجاما  مع التوجهات الملكية، وقرارات مجلس التعليخططها الدراسية، وجاءت هذه ال

ألساسية وفق نظام التعلم عن المتضمنة تدريس بعض المواد الجامعية االعالي بهذا الخصوص، 
اللغة اإلنجليزية )  تشمل مساقاتجبارية، و عة اإلعلى متطلبات الجام وتطبيقه (.Online)بعد
، ومهارات (141)، واللغة العربية (88)للغة العربية ، وا(141)، واللغة اإلنجليزية (88)

، وقد بدأ التدريس وفقا لهذا النظام لجميع المواد السابقة اعتبارا من (الحاسوب، والتربية الوطنية 
، وترتب  على ذلك تخفيض عدد الشعب (4411/4417)ول للعام الجامعي الفصل الدراسي األ
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المالية المترتبة على طرحها شعبا دراسية، حيث كانت المطروحة لهذه المواد وتخفيض الكلفة 
 .عا  يلهذه المواد جم( سنويا  )سية شعبة درا( 414)الجامعة تطرح ما ال يقل عن 

وفي اإلطار نفسه بدأت األقسام األكاديمية        
 في الجامعة بحوسبة بعض المواد جزئيا أو كليا  

 معي اعتبارا  من الفصل الدراسي األول للعام الجا
، وقد بلغ متوسط عدد المواد (4411/4417)

اسي للفصل الدر ( جزئيا  أو كليا  )المنفذة إلكترونيا  
(  4417/4419)   األول والثاني للعام الجامعي

مواد محوسبة كليا لكل ( 1)، منها مادة( 171)
مادة محوسبة ( 544)وبشعب متعددة، و  فصل

مادة محوسبة ( 401)و ،األولصل جزئيا للف
  .زئيا للفصل الثانيج

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بلغ متوسط عدد المواد المنفذة 
للفصل ( جزئيا  أو كليا  )إلكترونيا  

الجامعي  الدراسي األول والثاني للعام 
مادة، ( 110( ) 8101/8102) 

مواد محوسبة كليا لكل ( 2)منها 
مادة محوسبة جزئيا ( 381)فصل، و 

مادة ( 851) للفصل األول، و
شملت  محوسبة جزئيا للفصل الثاني
 . جميع كليات الجامعة 

مواد نظام تدريس جميع انفردت جامعة مؤتة بالمقارنة مع الجامعات األردنية  األخرى بتطبيق 
، واللغة اإلنجليزية (99)اللغة اإلنجليزية )  :لكترونيا  وعددها ست مواد وهيالمتطلبات اإلجبارية إ

 (، ومهارات الحاسوب، والتربية الوطنية (010)، واللغة العربية (99)، واللغة العربية (010)
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رباب العمل حول المهارات المكتسبة أراجعة من الطلبة والخريجين و التغذية ال .01
 .من البرامج المختلفة

 التغذية الراجعة من الطلبة والخريجين . أ
عداد بة والخريجين فقد قامت الجامعة بإللحصول على تغذية راجعة من الطل        

 :تيا الغرض وعلى النحو اآللهذاستبيانات خاصة 
  التغذية الراجعة من الطلبة -

عة من الطلبة فقد قامت للحصول على تغذية راج       
وقامت  ،اتستبانة تقييم مادة دراتسيةعداد الجامعة بإ

 فين المواد اختيار عينة مبحوسبة هذه االستبانة، و 
 تم  و ، ليات لتطبيق االستبانة عليهاالكبالتخصصات المختلفة 

مادة ( 99)جراء التقييم لم إ( 4417/4419) هذا العام عليا ف
ولمختلف الكليات، بة، دراسية من خالل االستبيانات المحوس

يبين المواد التي تم تقييمها وروابط التقييم  (18)والجدول 
 . على الموقع اإللكتروني للجامعة

 لية تقييمها من قبل الطلبة حسب الك المواد التي تمّ عدد : 09 جدول 
 عدد المواد التي تم تقييمها الكلية

 41 الطب

 3 اآلداب

 5 العلوم التربوية

 5 العلوم االجتماعية

 1 الحقوق

 2 علوم الرياضة

عمالاأل  7 

 3 علوم الزراعة

    تّم فعليا  هذا العام 
 (8101/8102 )

( 22)إجراء التقييم لن 
ية من خالل مادة  دراس

االستبيانات المحوسبة، 
 ولمختلف الكليات
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 عدد المواد التي تم تقييمها الكلية

 2 الشريعة

 1 الصيدلة

 5 العلوم

 10 الهندسة

 1 التمريض

 3 تكنولوجيا المعلومات

 
 ين التغذية الراجعة من الخريج -

تقييم اتستبانة عداد الجامعة بإللحصول على تغذية راجعة من الخريجين فقد قامت        

همية أحصول على تغذية راجعة منهم حول توزع على الطلبة المتوقع تخرجهم لل البرامج
 ومدى المحتوى الذي يغطيهالمواد النظري والعملي،  ومحتوىالمواد للعمل في المستقبل، 

التقويم ساليب التدريس المستخدمة، واستراتيجيات عوبة كل مساق، وأالمساق، ودرجة ص
عداد استبيانات تم إ البرامج التي عددوبلغ . ة التدريسئعضاء هيالمستخدمة، والعالقة مع أ

 .استبانة  لخمسين برنامجا  ( 14)تقييم لها 
رباب العمل  حول المهارات المكتسبة من البرامج التغذية الراجعة من أ . ب

 :تلفة المخ
اتستبانة خاصة بإعداد ( 4417/4419) قامت الجامعة في العام الجامعي          

نظر تسمق العمل  جامعة مؤتة م  وجهة يلقياس مستمى كفاءة خريج

المعرفة العلمية المتخصصة، )  :ةيالمجاالت اآلت تفقرة ضم( 55) تضمنت ،(المشغلي )
لى وجود تقدير عام لخريجي إضافة إ (لتواصل واالتصال، والشخصية، والبعد المهنياو 

لكترونيا وورقيا على مجموع من المؤسسات إاالستبانة توزيع  وتم  . الجامعة بشكل عام
، تحليل للنتائج جراءإ ا من المشغلين، وتم  ردودالجامعة  تالرسمية والخاصة في األردن، وتلق

 . جلس العمداءه في متوكتابة تقرير حول النتائج ورفعه لرئاسة الجامعة لمناقش
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 تطوير الخطط الدراسية  .00
استراتيجية واستراتيجيات  اتتضمن الخطة االستراتيجية للجامعة وخططها التنفيذية أهداف        

بحيث تتوافق مع المعايير  ،ومضمونا   شكالا بتطوير الخطط تتعلق لى خطط تنفيذية ترجمت إ
برز ما تم تنفيذه بهذا ، ولعل أريالعالمية من حيث تأهيل الخريج لسوق العمل وبشكل  دو 

 :الخصوص ما يلي
 يقافها م البرامج األكاديمية وتطويرها وا  وضع سياسات تقيي . أ

م باعتماد سياسة واضحة ومعلنة  لتقيي( 4417/4419)قامت الجامعة في العام الجامعي        
ت المتعلقة بها ونماذجها جراءاقرار هذه السياسات واإلفها، وتم إيقاالبرامج األكاديمية وتطويرها وا  

من مجلس العمداء، وتتضمن تقييم البرامج األكاديمية التي تطرحها الجامعة من جميع األطراف 
 :وتتضمن هذه السياسات (الطلبة والخريجين وأرباب العمل ) ات العالقة ذ

 :يقافهاا  م البرامج األكاديمية وتطويرها و أسس تقيي
 يقافها ا  وتطويرها و م البرامج األكاديمية سياسات تقيي

دخال التعديالت المناسبة عليها        تقوم الجامعة بتقييم البرامج األكاديمية بشكل دوري، وا 
يقافها وفقا لمبررات ومسوغات محددة بوضوح، وتستخدم إأو  لمواكبة التغيرات والمستجدات

مخرجات التعلم المحددة يقافها أدوات تقييم مناسبة لقياس إات تقييم البرامج أو تطويرها أو لغاي
 (.المشغلين، الطلبة، أعضاء هيئة التدريس) للبرنامج، من وجهة نظر األطراف ذات العالقة 

 جراءات المتعلقة بتقييم البرامج األكاديميةاإل

أدوات التقييم المتعلقة عداد إيقوم مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة في الجامعة ب -
 .مشعلين والطلبة وأعضاء هيئة التدريسبالبرامج  من وجهة نظر ال

يقوم كل قسم أكاديمي بتوزيع أداة تقييم البرامج من وجهة نظر الطلبة على الطلبة  -
 .المتوقع تخرجهم نهاية كل فصل دراسي

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

لمواد المطروحة يقوم مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة  باختيار مجموعة من ا -
 .من الكليات  تقييمها من وجهة نظر الطلبة يطلبلكل برنامج و 
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يقوم مركز التطوير باجراء دراسة للنتائج  المتعلقة بتقييم الطلبة للمواد المطروحة وتزويد  -
 .مداء بهاالكلية  ومجلس الع

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

نة تقييم الخريجين من وجهة تباكاديمي وضمان الجودة بتوزيع اسيقوم مركز التطوير األ -
 .نظر المشغلين واستخراج النتائج المتعلقة بها وتزويد مجلس العمداء بها

األكاديمية  بدراسة البرامج المطروحة فيها وفقا لحاجات سوق العمل ووفقا قسام تقوم األ -
 .يقاف القبول فيها أو تجميدها وفقا للدراسةإالستراتيجيات الوطنية والتنسيب بل

 أسس  ضبط أساليب التعليم والتعلم
 مسياسة أساليب التعليم والتعلّ 

جات التعلم المرجوة، بما يتفق استخدام طرائق تدريس فع الة وحديثة، لتحقيق مخر      
مع رؤية الجامعة ورسالتها وغاياتها وقيمها، ويتم تطوير األداء األكاديمي ألعضاء هيئة 

لزامية تتضمن استخدام طرائق التدريس الحديثة إس في الجامعة وفقا لحزم تدريبية التدري
 .والفعالة

 : اإلجراءات المتعلقة بالسياسة
ويتضمن جميع  ،للمواد التي يدرسها (ملف مادة) عمل يقوم كل عضو هيئة تدريس ب -

 .العناصر المطلوبة
ن جميع المواد التي يتم طرحا يتوفر لها ملف مادة مكتمل أيقوم القسم بالتأكد من  -

 .ويرفع تقريرا للكلية يتضمن ذلك ،العناصر
، تقوم الكلية بالتأكد من توفر ملف مادة لكل مادة مطروحة في األقسام األكاديمية -

 .واكتمال عناصرها، ورفع تقرير بذلك إلى نائب الرئيس للشؤون األكاديمية
يقوم مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة بمسح االحتياجات التدريبية ألعضاء  -

ضمن حزم تستهدف تطوير األداء األكاديميي هيئة التدريس، وعقد الدورات التي 
 .محدد وجدول زمنيواضحة 
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 يةالتعلم للبرامج األكاديم أسس  ضبط مخرجات
 سياسة مخرجات التعلم للبرامج األكاديمية

تقوم الجامعة بتحديد مخرجات التعلم المتوقعة لجميع البرامج األكاديمية المطروحة      
 . فيها، وتحرص على نشرها

 :ضبط مخرجات التعلم للبرامج األكاديمية باإلجراءات المتعلقة 
 .د مخرجات التعلم لكل برنامج  من البرامج األكاديميةيقوم كل قسم أكاديمي بتحدي -
 .يقوم كل قسم أكاديمي بنشر مخرجات التعلم لكل برنامج على الموقع االلكتروني -
 .يقوم كل قسم بإعداد مصفوفة النتاجات التعليمية ومواد الخطة -
طرحها يقوم كل قسم بإعداد مصفوفة النتاجات التعليمية واألهداف التعليمية لكل مادة ي -

 .القسم
 .يقوم كل قسم بإعداد مصفوفة المجاالت المعرفية والمواد الدراسية لكل برنامج -

 أسس ضبط تقييم الخطط الدراسية وتطويرها 
 سياسة تقييم الخطط الدراسية وتطويرها     

دخال       تقوم الجامعة بتقييم الخطط الدراسية والمواد الدراسية بشكل دوري، وا 
 .سبة عليها لمواكبة التغيرات والمستجدات وفقا لمبرراتالتعديالت المنا

 :وتطويرها الخطط الدراسيةجراءات المتعلقة  بتقييم اإل
رامج المطروحة فيها بصورة دورية تقوم األقسام األكاديمية بمراجعة الخطط الدراسية  للب -

 . وفقا الحتياجات  سوق العمل  واالستراتيجيات الوطنية
الخطة من خالل لجنة لمبررات ومسوغات واضحة ومحددة  فقايتم تعديل الخطط  و  -

نموذج تعديل خطة  )ترفع توصيتها بالتعديل وفقا لنموذج محدد على مستوى القسم و 
 .لى مجلس القسمإ( ضافة مادة، نموذج حذف مادة إدراسية، نموذج 

 .لى مجلس الكليةإيقوم مجلس القسم برفع التوصيات  -
 .لى لجنة الخطة على مستوى الجامعةإتوصيات يقوم عميد الكلية برفع ال -
 .العتمادهالى مجلس العمداء إتقوم لجنة الخطة برفع التوصيات  -
وصدور القرار بالموافقة على  ت بعد اعتمادها من مجلس العمداءيعمل بالتعديال -

 .التعديالت
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 يات والجامعة وى األقسام والكلتطوير الخطط الدراسية  من قبل لجان الخطط على مست  . ب

ر تعميم للكليات واألقسام األكاديمية بضرورة مراجعة الخطط ادالجامعة بإصقامت       
ع متطلبات سوق العمل المحلية واإلقليمية لجعلها تنسجم م ،الدراسية للبرامج التي تطرحها
ن تبرير التعديالت على الخطط تتضم ةجراءات ونماذج محددوالعالمية، ووفق سياسات وا  

ضافة أو الحذف، وتسير عملية تطوير الخطط بعملية متسلسلة تبدأ من لجنة الخطة إلبا
ومجلس  ،جلس القسمقرار التغييرات من م، ثم على مستوى الكلية، وا  على مستوى القسم

مع األطراف ذات تناقش التعديالت الخطة على مستوى الجامعة، و لى لجنة ثم ترفع إ ،الكلية
. ها من مجلس العمداء تصبح ساريةر قراقرارها، وبعد إلس العمداء إل، وترسلها إلى مجالعالقة
( 15)تخذت خاللها اجتماعا ا( 19( ) 4417/4419) الخطة في العام اجتمعت لجنة وقد 
 .دها من مجلس العمداءااعتم تم   رئيسا   قرارا  
 
 تطوير األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس  .08
، وذلك األداء األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس العاملين فيهالتطوير تسعى الجامعة          

نفيذية لتطوير األداء والخطة الت ،( 4444-4411) ستراتيجية المطورة من خالل خطتها اال
يشرف على تنفيذها مركز التطوير و  ،( 4417/4419) ألعضاء هيئة التدريس األكاديمي 

تم خالل ويب، ة التطوير والتدر شعبير والدراسات التطو خالل دائرة  األكاديمي وضمان الجودة من

دارات اتستهدفت أعضاء هيئة التدريس واإل دورة( 76)عقد  (  7102/7104) العا  الجامعي 

 .يبن الدورات التدريبية التي استهدفت أعضاء هيئة التدريس( 44)والجدول  .األكاديمية
 
 

 يقافهام البرامج األكاديمية وتطويرها وا  سياسات تقيي

 أسس تقييم البرامج األكاديمية وتطويرها وايقافها
 أسس  ضبط أساليب التعليم والتعلم

 أسس  ضبط مخرجات التعلم للبرامج األكاديمية
 هاأسس ضبط تقييم الخطط الدراسية وتطوير 
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 دارات األكاديميةاديمي ألعضاء هيئة التدريس واإلالدورات  التدريبية لتطوير األداء األك:   81جدول  
 الساعات عدد المشاركين الموضوع 

 01 89 عمال كلية األ –لكتروني دورة تعليم اإل 
 01 82 ميرة منى كلية األ -لكتروني دورة التعليم اإل 
 01 82 كلية التمريض   –لكتروني دورة تعليم اإل 

 01 00 ليات  مختلف الك –لكتروني دورة التعليم اإل 
 08 05 حصائي  دورة التحليل اإل

 9 01      ةدورة البحوث النوعي
 08 81 االتجاهات الحديثة في التدريس الجامعي   

 2 08 نتاجات التعلم وتصميم الخطط الدراسية 
 5 81 خالقيات العمل الجامعي أ

عداد االختبارات   5 81 تقويم تعلم الطلبه وا 
 2 01 طرائق التدريس  

 08 01 لكتروني التعليم والمحتوى اإل 
 08 05 ةملف الماده

 08 08 نجليزي إمحادثه 
 5 31 زيادة االستشهاد بالبحوث العلمية 

 2 38 االتجاهات الحديثة في التدريس الجامعي   
 2 88 لكتروني التقويم اإل 

 2 38 استراتيجيات التقويم
 2 51 طار ضمان الجودةالتقييم الذاتي في إ

 2 51 إعداد تقرير التقييم الذاتي 
 2 81 عمال كلية األ -معايير ضمان الجودة  
 2 81 كلية علوم الزراعة -معايير ضمان الجودة  
 2 81 كلية العلوم –معايير ضمان الجودة 
 2 81 كلية علوم الرياضة –معايير ضمان الجودة 
 2 01 كلية الشريعة –معايير ضمان الجودة 

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

32 2 

Ranking and Ratings as a Tool for 

Transparency and Accountability 

11 2 

 ABET  39 5دورة 

 2 52 دورة التفكير االبداعي 
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 البحث العلمي  :رابعا
، تحفيز أعضاء هيئة التدريس على النشر في مجالت علمية عالمية: يتضمن هذا المحور

المختبرات ، و الجوائز العلمية التي حصل عليها أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في الجامعةو
حوسبة اإلجراءات المتعلقة بعمادة البحث و  ،تحديثهاالبحثية المتطورة التي تم انشاؤها أو 

وروبي، والمشاريع المدعومة من صندوق البحث عومة من االتحاد األ والمشاريع المد ،العلمي
خالصة قيمة المشاريع المدعومة في جامعة ، و المشاريع المدعومة من الجامعةالعلمي، و 

وجود قاعدة بيانات للباحثين في ، و لةوعدد الشركات الناشئة أو المحتضنة أو المستق، مؤتة
 .المؤتمرات العلميةو  ،الجامعة

 تحفيز أعضاء هيئة التدريس على النشر في مجالت علمية عالمية .0
على النشر في ذت الجامعة مجموعة من اإلجراءات لتشجيع أعضاء هيئة التدريس اتخ     

  :جراءاتت العلمية المرموقة  ومن هذه اإلالمجال
 ,Scopus))وتحفيزه  لنشر في قواعد البيانات العالميةلتشجيع ا وضع تعليمات -

PubMed, Thomson ISI. 
سلسلة العلوم اإلنسانية  ) التقدم بطلب انضمام مجلة مؤتة للبحوث والدراسات -

 .SCOPUSلقاعدة البيانات العالمية ( جتماعيةواإل
 .استحداث جائزة أفضل باحث على مستوى الجامعة -

في والطلبة التي حصل عليها أعضاء الهيئة التدريسية الجوائز العلمية  .8
 الجامعة

 ( اينشتاين  القادم ) جائزة   . أ
" اينشتاين القادم" جائزةعلى الدكتوره مها السيد في جامعة مؤتة ستاذ كلية الصيدلة أ لتحص     
وذلك  منهم عالمان عربيان ،عالما   (11)دولة السنغال من بين مها بها رئيسي دولة روندا و كر  

النانو لعالج السرطان على سلسلة أبحاث ومنشورات قدمتها في مجالت عالمية بمجال تكنولوجيا 
 أعددنافست بها  منشورا   علميا   بحثا  (  04)  مب لجائزة للمنافسة على االدكتورة تقدمت و . والزهايمر

وتحفز  ،الباحثيين ملمعيقات أمال دعما لإلبداع البحثي وتذليال  الجائزة  تمثلو . من الباحثيين
 .تدعم اإلبداع في المجاالت الطبية وغير الطبية و  ،إبداعهم

 

 البحث العلمي 
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 ( jeopardy) المركز األول بمسابقة  . ب

لى ما حققته من سمعة علمية إيضاف  علميا   نجازا  إحققت كلية الطب في جامعة مؤتة         
بإنجاز يشار  ،نفردت كلية الطبأفقد  .كاديمية وتميز لخرجيها على المستوى المحلي والعالميأو 

نال على  حيثكاديمي من خالل تفوق الطالب بشار خالد رمضان في المجال البحثي األ إليه
وحصوله على درجة متقدمة على  4417لعام ( jeopardy) ول بمسابقةساسه المركز األأ

      ن جودة كتابلى مساعدته بتحسيإاألمريكي، إضافة ( usmile)مستوى العالم في امتحان 
(first aid step )لكتاب  ا  مشارك ا  مؤلفاألخطاء المعلوماتية فيه، ودخوله  حيح بعضوتص
(first aid step i usmle 3019 )يةالذي يعطى لخريجي جامعات عالم. 
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 :ماجستير على مستوى كليات التمريض في الوطن العربي رسالةأفضل جائزة . ج
ماجستير على مستوى  رسالةكلية التمريض بجاىزة أفضل  المجالي من ةيآ ةبفازت الطال      

 ةاجتماع  الجمعيه العلميه العربي وذلك حسب نتائج ،جميع كليات التمريض في الوطن العربي
  .لكليات التمريض

 
 
 
 
 
  4417االتحاد العام لآلثاريين العرب التقديرية لعام جائزة  .د

كات اإلسالمية الدكتور خلف فارس الطراونة بجائزة االتحاد العام ازا أستاذ المسكو ف      
؛ وذلك تقديرا  لجهوده البحثية في مجال البحث العلمي 4417لآلثاريين العرب التقديرية لعام 

 .ومشروعاته التي ساهمت في خدمة علم المسكوكات اإلسالمية في العالم العربي
 
 
 
 
 
 
 :دبي  – السادس للغة العربية لمؤتمر الدوليلجوائز العشر ال .ه
الذي عقد في فازت جامعة مؤتة بإحدى الجوائز العشر للمؤتمر الدولي السادس للغة العربي     

مارة دبي إرئيس مجلس الوزراء وحاكم  - مارات العربية المتحدةرئيس دولة اإلبرعاية نائب دبي 
نال الجائزة . ث للغة العربيةبحاأفضل عشرة والذي خصص أل ،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

 تفهرس“ة مؤتة عن بحثه الموسوم بم الدكتور سيف الدين الفقراء من كلية اآلداب في جامع
 .”في المعاجم العربي ة وحوسبتهاالمسائل اللغوي ة 
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 و تحديثهاأانشاؤها  بحثية المتطورة التي تمّ المختبرات ال .3
، ( 4417/4419) حثية خالل العام الحالي علمية وبمختبرات تم  استحداث ثمانية       

 (.   4417/4419) استحداثها في العام  يبين المختبرات التي تم   (  41) والجدول 
 ( 4417/4419) استحداثها  المختبرات العلمية والبحثية التي تم  :   41جدول 

تاريخ االنتهاء من  اسم المختبر  الرقم
 العمل واالستالم

 ظاتمالح الجهة الممولة

مبنى مختبرات  0
حاسوب كلية 

 الطب

/ ول أتشرين 
8101 

 8م0111: مساحة المبنى الصندوق السعودي للتنمية
ويتضمن المبنى مختبرات 

جهاز  111حاسوب تتسع 
 حاسوب مع كامل ملحقاتها

تحديث  8
مختبرات 
الهندسة 
 المدنية

كانون 
 8102/الثاني

ندسة تحديث مختبرات قسم اله شركة البوتاس العربية
المدنية بأجهزة حديثة لمواكبة 
التطور في مجاالت الهندسة 

 المدنية
مختبر  3

االتصاالت 
الخلوية 

 والهوائيات

كانون 
 8102/الثاني

تم استحداث مختبر خاص  شركة هواوي
باالتصاالت الخلوية 

والهوائيات بتبرع ( الميكرويه)
من شركة هواوي الصينية 

 دعما  لجامعة مؤتة
استحداث  5

تبر مخ
التشريح في 
 كلية الطلب

تم استحداث مختبر للتشريح  جامعة مؤتة 8102/شباط
في كلية الطب وتم تزويده 

بطاوالت تشريح الكترونية عدد 
 لتخدم طلبة كلية  الطب( 8)

استحداث  1
مختبر 

الخضار 
 والفواكه

تم استحداث مختبر الخضار  شركة البوتاس العربية 8102/حزيران
سم التغذية والفواكه ليخدم ق

في كلية الزراعة على مستوى 
 البكالوريوس والماجستير

مختبر  2
الصيدلة 
 االفتراضية

شركة فارماسي ون  8102/آذار
 وجامعة مؤتة

استحداث مختبر الصيدلة 
االفتراضية في كلية الطب 

 وكلية الصيدلة
جهاز حاسوب مع  111راء ش الصندوق السعودي للتنمية 8102/أياراستحداث  1
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مختبرات 
حاسوب كلية 

 الطب

خوادمها وتوابعها كاملة لتقديم 
االمتحانات المحوسبة 

والخدمات االلكترونية لطلبة 
 الجامعة وطلبة كلية الطب

استحداث  2
مختبرات 
حاسوب 
متعددة 
 األغراض

كانون 
 8102/الثاني

االتحاد األوروبي 
 (ايراسموس بلس)

تم استحداث عدة مختبرات في 
ة وعمادة كل من كلية الهندس

 البحث العلمي وكلية الطب

 
 حوسبة اإلجراءات المتعلقة بعمادة البحث العلمي .5

 .حوسبة المجالت العلمية -
 .حوسبة التقديم للحصول على دعم البحث العلمي -
 .بحاث التفرغ العلميحوسبة أ -
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 المشاريع  .1
 وروبيعومة من االتحاد األ دالمشاريع الم . أ

 .وروبيء القدرات الممولة من االتحاد األاريع بنامش(  44) يبين الجدول 

 مشاريع بناء القدرات الممولة من االتحاد األوروبي:  33جدول 

 عنوان المشروع الجهة الحاضنة البرنامج

Erasmus+ Leipzig University of 
Applied science 

 

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

Erasmus+ STAFFORDSHIRE 
UNIVERSITY 

Smart Control System for Energy 
Management: New Master Degree. 

Erasmus+ JORDAN UNIVERSITY 
OF SCIENCE AND 
TECHNOLOGY 

Promotion of Innovation Culture in the 
Higher Education in Jordan. 

 Erasmus+ AN-NAJAH NATIONAL 
UNIVERSITY 

The Mediterranean Public HEALTH 
Alliance (MED-HEALTH) 

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

Modernizing human Resource management In 
South Mediterranean higher  Education 

Erasmus+ (PANEPISTIMIO KRITIS) 

Climate Change, Sustainable A 
agriculture and Food Security. 

Erasmus+ Jordan University of 
Science and Technology 

Fostering Academia-Industry 
Collaboration in Food Safety and 

Quality 

 

 

Erasmus + 

Jordan University 

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

and Syria 

 

 

 

 

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

بيورو تحاد األألكاديمي الممول من االشركاء الحراك ا(  45) ويبين الجدول   

وروبياألكاديمي الممول من االتحاد األ  شركاء الحراك:  83جدول    

 الشعار الجامعة الدولة

  Middle East Technical تركيا
University (METU) 

 

 University of Medicine and  رومانيا
Pharmacy of Craiova  

 

  Limerick Institute of Technology ارلندا

 

 Karabuk University تركيا

 

 

 

 
 المشاريع الدولية . ج

 المشاريع الدولية(   40)  يبين  الجدول     
 المشاريع الدولية:  85جدول 

 سم المشروعا
Erasmus Plus Public Health Aliance 

JSPS/ Japan 
Novel Methods To Develop 

Renewable Water Resources 

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

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

SRTDII 

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

/Jordan 

SRTDII 

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

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

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

 للطاقة الشمسية
 

 أسم المشروع الجهة الداعمة
 نا وأسرتيبرنامج أ DRC مع منظمة مدعوم من الجهات الخارجية
 برنامج صوتك بغير  IMS مع منظمة مدعوم من الجهات الخارجية

  
 مشاريع أخرى . د
 

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

Project 
الجمعية األوروبية ألمراض الجهاز 

 ند األطفالالهضمي والكبد والتغذية ع
 أمراض الجهاز الهضمي الوظيفية عند األطفال

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

epidemiological and molecular study 
 حوض نهر األردن التغير المناخي ضمن (Glow) وزارة التعليم العالي األلماني
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 أسم المشروع الجهة الداعمة

الصندوق /المنحة السعودية 
 إنشاء مبنى قاعات تدريس كلية الطب السعودي للتنمية

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

الصندوق /المنحة السعودية 
 توريد وتركيب طاولة تشريح محوسبة ةالسعودي للتنمي

الصندوق /المنحة السعودية 
 توريد وتركيب كراسي محاضرات ومدرجات السعودي للتنمية

 
 عومة من صندوق البحث العلميدالمشاريع الم .3

 4417للعامين  المدعومة من صندوق البحث العلمي بلغ مقدار الدعم المقدم للمشاريع     
    .  مشروعا  ( 19)موزعة على  ،ردنيا  أ را  دينا(  751550)  4419و 

 
 8101/8102األبحاث المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي :  85جدول 

رقم 
 التسلسل

 قيمة الدعم بالدينار   اسم البحث اسم الباحث

متبقيات الملوثات العضوية في التربة  فرح الربضي. د 1
 والنبات المروية بمياه سد الملك طالل

43100 

عبد اهلل . د 2
 العدينات

تطبيق مطوار وحدات القياس 
(BPUs ) لمراقبة النظام الكهربائي

 األردني

52800 

تصميم وتحسين الخاليا الشمسية من  زياد الطراونة. د 3
نوع معدن عازل شبه موصل المنحازة 
كهربائيا  والمعتمدة على قواعد 

 السليكون جرمانيوم / السليكون

65102 

و بأبشير . د 4
 حمور

اختبارات سرعة التسمية "تقنين 
" التلقائية والمثيرات البيئية السريعة

29826 
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للتعرف المبكر على الطلبة ذوي 
 الصعوبات القرائية

استخدام أغشية ترشيح سيراميك  رشا الحجرات. د 5
 ثانوية لتحلية المياه المسوس

33446 

ين طي المخدرات بين المراهقتنبؤ تعا حمد السقراتأ. د 6
 .ردنفي األ 

20942 

الطالب أيمن  7
 محمد المصري 

لكتروني بواسطة المجال اإل  االنبعاث
الكهربائي من الكربون فايبر المطلي 

 االيبوكسي العازلة

1500 

الطالب عالء  8
 محمد القضاة 

 1500 لكترونات المركبةتوصيف مصادر اإل 

الطالب عماد بني  9
 علي 

ن نانو ولكتروني من الكرباألنبعاث اإل 
تيوب واستخدامها كمصدر 

 .لكتروناتلإل 

1200 

عادل عبد .د 10
 الغني 

تحديد المناطق الجينومية المتحكمة 
لتحمل الجفاف ودودة الزرع في 
الشعير الربيعي باستخدام طريقة 

 االرتباط الجينومي الواسع

34929 

خالد محمد . د 11
 العواسا

تقييم وتقليل اضطرابات جودة الطاقة 
شبكات الكهربائية النشطة ذات في ال

 الجهد المنخفض والمتوسط

34340 

طايل محمود .د 12
 الحسن

حركة العناصر السامة في الرماد 
 المتشكل من الحرق المباشر للصخر
مكانية الوصول إلى تثبيتها  الزيتي وا 

 على المدى القصير والطويل

38955 

عامر محمد .د 13
 علي مامكغ

ثيف داخل تحسين كفاءة أنابيب التك
التربة لوحدة التحلية بالطاقة 

 .الشمسية ذات الحوض

26000 

محمد سهل .د 14
 العيدة 

ريبية لتنقية الجبص تطوير محطة تج
 .ردنيالفوسفاتي األ 

54200 

انتاج االيثانول الحيوي من المخلفات  صقر حرز اهلل. د 15
 .الصناعية الزراعية

10650 
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منير أبو . د 16
 هاللة

م مدى انتشار مرض دراسة لتقيي
ة ومرض ينقص هرمون الغدة الدرق

ة الدرقية عند زيادة هرمون الغد
 .ردنالبالغين في األ 

83116 

صلحي .د 17
 الشحاتيت 

معالجة المياه من الملوثات العضوية 
بواسطة سطوح مركبات عضوية ذات 

 خاصية انتزازية

41428 

 Numerical and مؤيد شواقفة.د 18
experimental investigation 
of the environmental 
impact of Dead Sea level 
fluction on the Eastern 

part of Dead Sea 

162300 

     735334 المجموع

 
 الجامعة عمادة البحث العلمي في المشاريع المدعومة من  .5

       ينجامعة مؤتة للعام -عمادة البحث العلمي المشاريع المدعومة من  بلغت عدد     
اوزت قيمة وتج، موزعة على كليات الجامعة المحتلفة، مشروعا( 99) 4419و  4417

توزع المشاريع حسب (  41)ويبين الجدول  ،ردنيا  أ ا  دينار ( 4155114)الدعم لهذه المشاريع 
 .الكليات

 توزع المشاريع حسب الكليات:  81جدول 
 عدد المشاريع الكلية 
 1 اآلداب 0
 3 ةالعلوم االجتماعي 8
 0 الشريعة 3
 0 الحقوق 5
 1 األعمال 1
 2 العلوم التربوية 2
 01 الطب 1
 0 الهندسة 2
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 02 العلوم 9
 8 تكنولوجيا المعلومات 01
 00 علوم الزراعة 00
 09 الدراسات العليا 08
 2 التمريض 03
 0 المكتبة 05
 0 البحث العلمي 01
 22 المجموع 
 

 عوام السابقةمحتضنة أو المستقلة مقارنة مع األالشركات الناشئة أو ال عدد .2
 A Center of Excellence in Image) حاضنة نشاء على إ العمل جار   -

Processing   ) بحاث معالجة الصورة عة مؤتة هدفها تأسيس مركز تميز ألفي جام
لمجاالت الطبية بحاث العلمية في االهندسية والطبية، وذلك دعما لأل في المجاالت

 (.كلية الهندسة)  ألسس الهندسيةوبا
 (.كلية الهندسة)  مثل لمحركات الديزل من مصادر الطاقة المتجددةمشروع الوقود األ -
 (.كلية الهندسة( ) دون سائق)  مشروع السيارة ذات القيادة الذاتية -
فكار الريادية وفقا للممارسات التجارية لى احتضان األ، تهدف إعمالحاضنة مؤتة  لأل -

 (.كلية االعمال)  فيذ هذه األفكار على أرض الواقعتنومن ثم 
وترجمتها إلى  بداعية الصناعية والتكنولوجيةفكار اإلالبتكار لتطوير األل حاضنة الجنوب -

 .صحابهاأعمال تحقق دخل أل
لى بناء وتنمية القدرات البحثية والهادف إ مشروع مركز البحوث العلمية في كلية األعمال -

 .الوطن والمساهمة في بناء
 .عمادة البحث العلمي – حاضنة أعمال -

 
 
 
 
 



67 

 

 

 

 

 لباحثين في الجامعةاقاعدة بيانات  .1
يئة التدريس في جامعة عضاء هرونية تضم المنتج البحثي أللكتإقاعدة بيانات عداد تم إ       

طالع عليها من لتكون متاحة لإل ،لكتروني لعمادة البحث العلميعلى الموقع اإل تمؤتة ووضع
مجالت علمية نشرها في  تم   ،بحث من مختلف الكليات( 0144)جمع  باحثين، حيث تم  جميع ال
قاعدة البحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة والمتوفرة إضافة ل، وعالمية محكمة

 .لتحديثها بصورة شخصيةئة التدريس متاحة ألعضاء هيوهي  لكتروني للجامعةلى الموقع اإلع
 

 :يةالمؤتمرات العلم .2
 المؤتمرات العلمية التي عقدتها الجامعة . أ

( 4417/4419)قامت الجامعة خالل العام       
( 9) مؤتمرا علميا،  وتم عقد( 15)بالتحضير لعقد 

ستعقد باقي و  ،(7)مؤتمرات منها لغاية شهر 
 ن شاء اهلل،  وتتوزعالمؤتمرات في موعدها إ

ت راثالثة مؤتمعقدتها الجامعة إلى  يالتالمؤتمرات 
يبين ( 41)والجدول .  دولية وعشرة وطنية

خالل العام المؤتمرات التي عقدت وستعقد 
(4417/4419 ) 

 

 3010/3015عقدت وستعقد  خالل العام  المؤتمرات التي :  31جدول 

مكان  الجهة الداعمة
 االنعقاد

نوع  موعد االنعقاد
 المؤتمر

/  الكلية سم المؤتمرا
 العمادة

-01 ؤتةجامعة م جامعة مؤتة
02/3/8102 

 الطب   المستجدات الحديثة في الطب وطني

قامت الجامعة خالل 
العام 

عقد ب( 4417/4419)
 مؤتمرا علميا( 15)
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صندوق دعم 
 البحث العلمي
 جامعة مؤتة 

  جامعة
 مؤتة و
الحسين بن 

 طالل

9-
00/5/8102 

العلوم  تراثنا بين االستدامة واألزمات دولي
 االجتماعية

 Clinical Nursing وطني 01/5/8102 جامعة مؤتة جامعة مؤتة
Rhetoric, Reality and 
Future opportunitirs 

 التمريض 

-02 البحر الميت جامعة مؤتة
09/5/8102 

التقنيات الحديثة في العلوم  دولي
 الصيدالنية

 الصيدلة  

-18 البحر الميت جامعة مؤتة
16/5/8102 

رؤية مستقبلية إلعداد طلبة  وطني
كليات العلوم التربوية في 
 ضوء المتغيرات العالمية

العلوم 
 ةالتربوي

-83 جامعة مؤتة  جامعة مؤتة
82/5/8102 

االستراتيجيات الوطنية  في  وطني
مواجهة التطرف واإلرهاب 
 العالمي و االنجازات والطموح

عمادة 
الدراسات 

 العليا
دوات التمكين الطالبي للحد أ وطني 31/5/8102 جامعة مؤتة جامعة مؤتة

 من التطرف في الجامعات
عمادة 
شؤون 
 الطلبة

-2 جامعة مؤتة ؤتةجامعة م
9/1/8102 

األدب واللغة منصة للتفاعل ) دولي
تداخل النظريات ( الحضاري

اللسانية والنقدية المعاصرة 
 وتكاملها

 اآلداب

كلية  جامعة مؤتة
 الشريعة

9-
00/1/8102 

الخطاب الديني ودورة في  وطني
 تثبيت الهوية الوطنية

 الشريعة  

-01 كلية الزراعة جامعة مؤتة
01/01/

8102 

التحديات الزراعية والتنمية  دولي 
المستدامة المؤتمر العلمي 

 الزراعي الثامن

 الزراعة  
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كلية  جامعة مؤتة
 الهندسة 

اليوم العلمي لكلية الهندسة  وطني  83/1/8102
المهندسون االردنيون )

 (التنافسية وفرص العمل 

 الهندسة 

 جامعة مؤتة
 

عمادة  ول للخريجين ى األ الملتق وطني  81/1/8102  جامعة مؤتة
شؤون 
 الطلبة 

 جامعة مؤتة
 

جامعة  
 مؤتة

المنتدى العلمي الرابع لمنظمة  وطني  0/2/8102
االردنيون خريجو امريكا "

تبادل الخبرات )جنا –الشمالية 
التشاركية والتشابك بين 
القطاعات االكاديمية 

 ناعية والحكومية 2كوالص

 عمادة
البحث 
 العلمي 

 

 

 
 عضاء هيئة التدريس في المؤتمرات ات أمشارك . ب

عضاء هيئة التدريس أد مشاركات بلغ عد    
  العلمية للعام  في المؤتمراتمن الجامعة 

   ، والجدولمشاركة(  312)  8101/8102
 .حسب الكلية  يبين هذه المشاركات(  81) 

 
            يةحسب الكل مشاركات أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات  للعام : 47جدول 

 (4417/4419 ) 
 الكلية عدد  المشاركات

 الهندسة 50

 الطب 33

 العلوم 01

 عمالاأل 62

عدد مشاركات أعضاء هيئة التدريس 
في المؤتمرات العلمية للعام   

 مشاركة(  312)  8101/8102
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 الكلية عدد  المشاركات

 العلوم التربوية 62

 الزراعة 83

 البحث العلمي 88

 جتماعيةالعلوم اإل 01

 تكنولوجيا المعلومات 05

 اآلداب 05

 التمريض 00

 علوم الرياضة 06

 الصيدلة 01

 فيصلمركز االمير  9

 مكتب الشؤون الدولية 2

 الشريعة 1

 الدراسات العليا 5

 الحقوق 8

 المجموع 312
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 والمالية  الموارد البشرية: سادسا
 التي الدوراتو  ،وارد البشريةن، وخطة تنمية الميالموظف :يتضمن هذا المحور          
وخطة تطويرها   ،الموظفينوآلية تقييم أعضاء الهيئة التدريسية و  داريين،اإلاستهدفت 

والعوائد المالية لمختلف  ،و قيمة الدعم الخارجي للجامعة ماليا وعينيا ،واإلجراءات التسويقية
 واإلجراءات التنفيذية لتجاوز العجز المالي المتكرر في موازنة الجامعة ،استثمارات الجامعة

 ن الموظفو   .1
ملين في الجامعة بلغ عدد الموظفين العا     

من الذكور و ( 1579)منهم  داريا  إ موظفا  ( 1791)
 توزيع( 49)ويبين الجدول . ناثمن اإل( 049)

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

 
 توزيع الموظفين حسب المؤهل والجنس:  82جدول 

    
 المجموع أنثى ذكر المؤهل

 11 0 17 ابتدائي

 441 11 411 إعدادي

 1 1 4 أول ثانوي

 5 4 5 ثاني ثانوي

 144 74 109 ثالث ثانوي

ثانوية 
 عامة

199 19 441 

دبلوم بدون 
 شامل

15 11 40 

 املوارد البشرية واملالية

بلغ عدد الموظفين 
العاملين في الجامعة 

 موظفا إداريا( 0122)



72 

 

 

 

 

 111 77 78 دبلوم شامل 

 557 119 178 بكالوريوس

 11 8 1 دبلوم عال

 114 05 17 ماجستير

 47 0 45 دكتوراة

 1579 049 1791 
 

 صفة التعيين  توزع الموظفين حسب :  89جدول 
 المجموع أنثى ذكر صفة التعيين

 778 488 094 مصنف

 11 19 55 عقد براتب أساسي

 0 4 4 عقد براتب اجمالي

 814 98 915 مقطوع

 1791 049 1579 المجموع

 
عملية حسب طبيعة الوظيفة والفئة  مية الموارد البشرية تتضمن دوراتتنخطة  .8

 الوظيفية
ب طبيعة الوظيفة لتنمية الموارد البشرية  تتضمن دورات علمية حس تتوفر في الجامعة خطة    

 .والفئة الوظيفية
 داريينرات التي استهدفت  اإلالدو  .3
( 823( ) 8101/8102) لتدريبية للعام داريين في الدورات ابلغت عدد مشاركات اإل     

، ويبين اريةدظفي الجامعة في مختلف مواقعهم اإلشملت مو دورة مختلفة ( 82)في مشاركة 
 .عداد المشاركين فيهاالدورات التدريبية وأ(  31) الجدول 
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وعدد  3010/3015الدورات التدريبية للموظفين اإلداريين: 20جدول 
 المشاركين فيها

  الدورة عدد المشاركين

تصال الفعال والعالقات العامةاال  9  0.  

تصال الفعال وخدمة الجمهوراال  31  8.  
لةإدارة الجودة الشام 14  3.  
  .5 أدوات التواصل االجتماعي 6
  .1 استخدام المراسالت 3
  .2 اإلطفاء واالخالء 20
  .1 تطبيقات مهنية الخطة السنوية 2

  .2 التخطيط االستراتيجي 7
عداد التقارير التطبيقات المهنية إل 6

 الرقابة السنوية
9.  

عداد دليل التطبيقات المهنية إل 2
 إجراءات التدقيق المالي

01.  

داء المؤسسيتطوير األ 11  00.  
  .08 تقييم الشبكات 1
الحاسوب الشاملة للتأهيل  28

 الوظيفي
03.  

الرقابة والتدقيق الداخلي  1  05.  
  .01 المكتبات والتخطيط التخاذ القرار 4
التفكير اإلبداعي والمهارات  17

 الشخصية
02.  

دارة الموارد البشريةإ 8  01.  
مهارات استخدام المهارات  19

دواتهأونية و كتر اإل   
02.  

لتعامل مع الجمهورفن ا 21  09.  
مهارات استخدام الحاسوب في  27

عمالاأل  
81.  

تصال في بيئة العملمهارات اال  17  80.  
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ريات تإدارة المش"المؤتمر التدريبي  2
والمخازن الذكية وعقود 

مهارات /المناقصات والعطاءات
عرض -إدارية وفنية وقانونية

"تجاري وتطبيقات عملية  

88.  

شرون المؤتمر الدولي الثامن والع 1
 للمكتبات

83.  

  .85 مؤتمر المكتبات المتخصصة 1
  .81 نظام الرقابة الداخلية وتعديالتها 1
  .82 ورشة تدريبية نظام تتبع المركبات 4

  المجموع 263

 
 تقييم أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين وخطة تطويرهالية آ .5

وير هذه اآللية من تط وتم   ،يتوفر آلية واضحة لتقييم أعضاء هيئة التدريس والموظفين      
يوضح ( 51) جراءات التقييم ونماذجه، والجدول ضمن إإعداد سياسات خاصة بالتقييم تت خالل

 .واجراءته ونماذجه التقييمسياسات 
 واجراءته ونماذجه التقييمسياسات  :  30جدول 

 سياسة تقييم أداء العاملين

ي لكل في ضوء الوصف الوظيف( داريينوا  كاديميين أ) لين في الجامعة تقوم الجامعة بتقييم أداء جميع العام
 حتياجاتلتقييم لتتوافق مع المستجدات واإلجراءات اإمنهم، وتتم مراجعة وتطوير 

 االجراءات المتعلقة بالسياسة 

يتم تقييم أداء عمداء الكليات سنويا من قبل رئيس الجامعة وفقا لنموذج يتم تعبئته من قبل عميد  .1
 .الكلية

لكترونيا ويتولى مسؤولية التقييم مركز إضاء هيئة التدريس من قبل الطلبة أداء أعيتم تقييم  .4
 .التطوير األكاديمي وضمان الجودة

 .يتم تقييم أداء عضو هيئة التدريس من قبل رئيس القسم األكاديمي الذي يتبع له .5
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 .يتم تقييم أداء عضو هيئة التدريس من قبل عميد الكلية التي يتبع لها .0

 .هيئة التدريس بتقديم تقييم ذاتي لنفسه يقوم عضو .1

من قبل الكلية  ضمن قائمة   (   1، 5، 3) النهائية لكل تقييم وارد قي البند  مةالعال يتم رصد  .1
حسب الكلية والقسم،  ويتم تزويد  مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة بها، وتحتفظ الكلية 

 .بوثائق التقييم

يمي  وضمان الجودة   بعمل جدول يتضمن العالمات الواردة من الكليات يقوم مركز التطوير األكاد .7
واضافة تقييم الطلبة  العضاء هيئة التدريس له واستخراج المتوسط الحسابي للعالمات بالصورة 

 .النهائية

يئة يقوم مركز التطوير األكاديمي وضمان لجودة باعداد تقرير سنوي يتضمن تقييم أعضاء ه .9
والتوصيات المتعلقة به ويرفعها إلى مجلس العمداء  لمناقشتها واتخاذ القرارات ج التدريس والنتائ

 .المتعلقة بها

 .يقوم أعضاء هيئة التدريس بتقييم أداء رئيس القسم .8

  .اشرافية من الرئيس المباشرإيتم تقييم أداء شاغلي الوظائق ا .14

 .يتم تقييم أداء العاملين اإلداريين من قبل المديرين .11

 النماذج

 الرمز الوثيقة

 GO-E-110 .نموذج تقييم أداء عمداء الكليات

 GO-E-120 .نموذج تقييم الطلبة لعضو هيئة التدريس

 GO-E-130 .نموذج تقييم عضو هيئة التدريس من قبل رئيس القسم

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

 GO-E-150 .لتدريسنموذج التقييم الذاتي لعضو هيئة ا
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 GO-E-180 نموذج تقييم أداء رئيس القسم األكاديمي

 GO-E-160 .شاغلي الوظائف االشرافية نموذج تقييم 

 GO-E-170 .شاغلي الوظائف االدارية نموذج تقييم 

 سياسة تقييم أداء مجالس الحاكمية واالدارة العليا

الوصف و ومسؤولياتها المجالس ة العليا في ضوء مهام ر تقوم الجامعة بتقيم أداء مجالس الحاكمية واالدا
 .دارات العلياالوظيفي لإل

 جراءات المتعلقة بالسياسة اإل

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

ز التطوير األكاديمي وضمان الجودة باختيار عينة عشوائية من أعضاء هيئة يقوم مرك .4
 .التدريس  ويوزع عليهم االستبانة المتعلقة بالرضا عن أداء مجلس الكلية

يقوم مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة باختيار عينة عشوائية من أعضاء هيئة  .5
 .ضا عن أداء مجلس القسمالتدريس  ويوزع عليهم االستبانة المتعلقة بالر 

يقوم مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة بجمع االستبيانات وتحليلها ورصد النتائج  .0
ضمن تقرير سنوي يرفع الى مجلس العمداء لمناقشة أداء مجالس الحاكمية في الجامعة 

 .واتخاذ التوصيات المتعلقة به

 النماذج

 الرمز الوثيقة

 GO-E-111 لعمداءنموذج تقييم أداء مجلس ا

 GO-E-112 نموذج تقييم أداء مجلس الكلية

 GO-E-181 نموذج تقييم أداء مجلس القسم
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 اإلجراءات التسويقية . 2
ك وذل ،قبال القليللتسويق برامجها ذات اإل لفةغير مكجراءات تسويقية اتخذت الجامعة إ      

على واستقطاب الطلبة  ،عة مؤتةتسويق جامالذي قام ب من خالل مكتب العالقات الدولية،
نفاق واإل ،وذلك ضمن خطة عمل تتسم بالشمولية ،والدولي، قليمياإلو ، المستوى المحلي

  :نجازات المكتب فيما يخص ذلك هيإ وكانت ،المنضبط الذي يراعي وضع الجامعة المالي
 التواصل مع الملحقيات . أ

م وتقدي ،دول الشقيقة والصديقةلعدد من الالتواصل مع الملحقيات الثقافية والسفارات  -
ومدى  ،والبرامج الدراسية التي تطرحها ،كاديميةشرح تفصيلي لمنجزات الجامعة األ

ن كان إ ،و الدول المجاورةأردن يطرح في غيرها من الجامعات في األسيتها مع ما تناف
ؤسسات ماد ممن خالل نتائج الطلبة في امتحانات الكفاءة الجامعية التي تعقدة هيئة اعت

حيث قام  (.QS) تصنيف و من خالل التصنيفات العالمية كأ ،ردنالتعليم العالي في األ
 :يأتي تسويقي متكامل يضم ماشؤون الدولية بتجيهز ملف تعريفي مكتب ال

 (.االعتماد العام)معة العلمية واالعتراف المؤسسي الس -
 .كاديمية التي تطرحها الجامعةالبرامج األ -
 .ة والعالمية التي حصلت عليها الجامعةالتصنيفات المحلي -
 .نجازات الجامعة وتطورها وما حققته عبر مسيرتها منذ تأسيسهاإموجز عن  -
 .جامعةفي اللغة التدريس  -
 .ومدى شموليتهاجامعة الالتخصصات التي تقدمها  -
مدة الدراسة وعدد الساعات المعتمدة الالزمة للحصول على الدرجات العلمية في كل  -

مع الحد األدنى المقبول والمتعارف عليه ومدى تناسب مدتها وعددها  ،التخصصات
والمؤسسات التعليمية األخرى ذات راسة في الجامعات األردنية ، ومع مدة الدعالميا  
 .العالقة

 .جانب ونسبة الطالب لألستاذونسبة الطلبة األالكلي عدد الطلبة  -
مثل عدد الكتب في المكتبة ومدى معة جاالالتجهيزات الفنية واألكاديمية والمختبرات في  -

 .توافقها مع المعايير المتعارف عليها عالميا
 



78 

 

 

 

 

بزيارة عدد من طار هذه الجهود قام الدكتور مدير مكتب الشؤون الدولية إوفي           
المطبوعات المنشورة الخاصة بالجامعة تزويد هذه الملحقيات بالكتيبات و وتم  ،ملحقيات الثقافيةال

 :لعالقات الدولية مثلومكتب ا
لتقى الدكتور مدير مكتب أحيث : (4419-1) السفارة السعودية والملحقية الثقافية -

 ،والملحق الثقافي السعودي في المملكة ،الشؤون الدولية نائب رئيس البعثة الدبلوماسية
ت الجهاو  ،االتفاق على مخاطبة وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وتم  

المعنية في شؤون التعليم العالي بضرورة اعتماد جامعة مؤتة من ضمن الجامعات 
 .ن من المملكة الشقيقةو ربية التي يقصدها الطلبة المبتعثالع

لشؤون حيث قام رئيس جامعة مؤتة يرافقة مدير ا( : 4417-14) السفارة القطرية -
وتم االتفاق على توجيه عدد ، انم  عمال بالسفارة القطرية في عا الدولية بزيارة القائم باأل

وبالفعل استقبلت جامعة مؤتة . لدراسة في جامعة مؤتةلثين من الطلبة  القطريين المبتع
 . طالبا قطريا في برامج البكالوريوس والدراسات العليا(  578)     مايزيد عن

ر حيث قام رئيس جامعة مؤتة يرافقة مدي(: 4419-14) ة الثقافية العمانيةالملحقي -
عدد وتم االتفاق على توجيه  ،ردنماني في األرة الملحق الثقافي الع  الشؤون الدولية بزيا

وبالفعل استقبلت .  كمال دراساتهم العلياستال انين باعتماد جامعة مؤتة من الطلبة  العم
 . من الطلبة العمانين في برامج والدراسات العليا ا  جامعة مؤتة عدد

 حيث قام رئيس جامعة مؤتة يرافقة مدير الشؤون(:  4419-5) السفارة النيجيرية -
مؤتة ورغبتها  ردن حيث تم تقديم موجز عن جامعةالدولية بزيارة السفير النيجيري في األ

 .ن لاللتحاق بالكليات الطبية في الجامعةيالطلبة النيجيري في استقطاب
لية مؤخرا حيث قام مكتب الشؤون الدو :  52 التواصل مع مكاتب خدمات طلبة عرب -

ومازال  جامعةفي ال دراسةلالطلبة ل مكاتب بهدف استقطاببالتواصل مع عدد من هذه ال
 .على هذا الملف يا  العمل جار 

حيث تم التواصل  ،مانالتواصل مع عدد من مكاتب خدمات الطالب في سلطنة ع   -
بريد اليدها بالكتيبات والملفات التعريفية عبر و الهاتفي مؤخرا مع هذه المكاتب وتز 

 .والعمل مازال جاريا على هذا الملف ،لكترونياإل
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 للجامعات وتحقيق التواجد المستمر المشاركة في المعارض والنشاطات التسويقية . ب
 .في هذه الفعاليات

حيث قام ممثل لجامعة  ،(4419-0)ردنية بالكويتلمشاركة في معرض الجامعات األ ا -
حتوى امن خالل جناح لجامعة مؤتة  شاركةتمت المو  بالمشاركة في هذا المعرض مؤتة

كاديمية والخدمات الطالبية الم وثائقية تتحدث عن البرامج األفأعلى كتيبات ومنشورات و 
من  اكبير  احيث استقبل الجناح عدد. التي تقدمها الجامعة بطريقة جاذبة وعصرية

 .المهتمين
 ردنيةمعرض العراق لتسويق الجامعات األ المشاركة في -
 ردنيةمعرض تركيا لتسويق الجامعات األ يالمشاركة ف -
-0) فالم الوثائقيةلكتيبات والمطبوعات المنشورة واألعن اثة عداد مسودات محدّ إ. ج

لى تقديم نبذة عن البرامج إضافة قية باإلحيث تم تضمينها رسالة التواصل التسوي( 4419
حيث تحوي هذه . وعصريةكاديمية والخدمات الطالبية التي تقدمها الجامعة بطريقة جاذبة األ

اعتماد عدد من و . كافة تهاايمحتو كاديمية بوبيئتها األ ،المطبوعات عناصر تميز الجامعة
مطبوعات  وضعها على ليتم ،وتسويقيا (”overarching “look) كاديميا  أالشعارات الجذابة 

 .لكترونيموقعها اإلو  الجامعة
بشكل يخدم الخطة  (4419-0) يةلمكتب الشؤون الدولتروني كلالموقع اإل طالق إ. د

وفي هذا . ويوضح ميزاتها التنافيسية بشكل احترافي قادر على الجذب ،التسويقية للجامعة
نات والمعلومات الالزم تواجدها على الموقع االمجال قام المكتب الدولي بتحضير جميع البي

 :يلي التي تحتوي ماقة المناسبة لعرض هذه المعلومات والطري
 .هدافوالرسالة واأل الرؤية- 
 .سترتيجيةالخطة اإل- 
 .دوات التواصلأفريق العمل و - 
 .مشاريع تبادل الطلبة- 
 .االتفاقيات الثنائية- 
 .وروبيتحاد األمشاريع اال- 
 .عضاء الهيئة التدريسيةألخاصة بتبادل الطلبة و التعليمات ا- 
 .عالنات والزياراتشطة واإلناأل- 
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ب الشؤون الدولية على موقع التواصل االجتماعي طالق صفحة مكتإكما تم - 
Facebook. 

 
ضافة لوسائل باإل كترونيةلع الصحف والمطبوعات الورقية واإل جراء المقابالت الصحفية مإ .ه
ووسائل الجذب من خالل  ،مميزات الجامعةبلتعريف لوذلك  ،قليميعالم المرئي المحلي واإلاإل

 .والجوائز التي حصلت عليها، علميةا الالحديث عن منجزات الجامعة ومشاريعه
  
 وعينيا   قيمة الدعم الخارجي للجامعة ماليا   .1

تبرعات من جهات و مساعدات دعم مالي وعيني على  شكل منح  و على  الجامعة حصلت
 .تم استثمارها لخدمة الجامعة ومرافقها ،4417/4419ومحلية للعام  خارجية

 الدعم المالي  . أ

           منها أردنيا   دينارا  ( 179484)بم ي حصلت عليه الجامعة الدعم المالي الذيقدر  
 .ا  خارجي ا  دعم اأردني ادينار (  574401) ، و ا  محلي ا  دعم أردنيا   دينارا  ( 441411)

 :الدعم العيني .ب      
 : اآلتي دعم عيني متنوع اشتمل على حصلت الجامعة على       

للتعاون الدولي لمركز االمير فيصل  أجهزة مقدمة من المنظمة االلمانية -
 .لبحوث البحر الميت والبيئة والطاقة

 . جهاز حاسوب لصالح كلية الزراعة من مشاريع االتحاد االوروبي(  41)  -
 .من منتدى الفكر العربيكتابا ( 551) ن الكتب بلغ عددها مجموعة م -
ب وشاشة، وجهاز فاكس، وال(  4)وطابعة عدد ( 4) و عدد جهاز داتا ش -

 .توب
لصالح  من شركة شوايزردينار ( 9444) وحدتا حماية طورية  بقيمة  -

 .مختبرات كلية الهندسة
 . دينار( 0444) ثاث لكلية الهندسة بقيمة أ -
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 .لكلية الرياضة( 4744) كتب بقيمة  -
 .دينار من شركة البالد لالوراق المالية( 14444) بالط بقيمة  -
 .جمع الشهيد معاذ الكساسبةدينار  لم( 1444) ثاث مكتبي بقيمة أ -

 
 العوائد المالية لمختلف استثمارات الجامعة .2

         و  4417دينار للعام ( 514444) الصافية  عوائد صندوق االستثماربلغت      
 .بيانات عوائد صندوق االستثمار(   54) ويبين الجدول . 54/1/4419لغاية ( 154444)

 
 ستثماربيانات عوائد صندوق اال:  38جدول 

 31/2/8102لغاية  8101عام  البند 
 دينار 081111 دينار 891111 عوائد قروض العاملين 
 دينار 85111 دينار 52111 زين/ ايرادات هاتف نقال  
 دينار 02111 دينار  31111 وديعة/ فوائد بنكية  
 دينار 01111 دينار 52111 فوائد قروض على الجامعة 
 دينار 011111 دينار 582111 اجمالي العوائد 
 دينار 51111 دينار 12111 نفقات 
 دينار 031111 دينار 311111 صافي العوائد 
 
 خفض النفقات لزيادة اإليرادات و جراءات الجامعة إ .1

، مالي الصعب الذي تمر به الجامعة على مر السنوات السابقةعلى الرغم من الوضع ال        
يراداتها وخفض جامعة مجموعة من الخطوات لزيادة إاتخذت الوالمتمثل بالعجز التراكمي، فقد 

 : جراءاتمالي للمرحلة المقبلة ومن هذه اإللتحسين الوضع الو نفقاتها  

مليون دينار، وذلك بمجرد ( 1،1)العمل على تخفيض نفقات الكهرباء حوالي : الكهرباء  -
 .الطاقة البديلةمشروع استكمال 
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فقات الجامعة من امعة بعدة إجراءات من شانها تخفيض نقامت الج: النفقات العامة -
 :من خالل المحروقات 

 .نظام تتبع المركبات / ضبط حركة السيارات  -
تم عمل إجراءات لضبط عملية استهالك المحروقات المستعلمة في التدفئة التي تشكل أعلى  -

 .نسبة في استهالك المحروقات
، وذلك من خالل وقف التعيينات في الكادر ( %14)تخفيض نمو الرواتب إلى : الرواتب  -

 .اإلداري، واالنخفاض المستمر في أعداد الموظفين العاملين في الجامعة

مليون دينار للنفقات ( 4،1)وقف النفقات الرأسمالية واقتصارها على مبلغ : النفقات الرأسمالية  -
 .الطارئة فقط، واالقتصار على التمويل من خالل المنح والتبرعات

 . ردنيين استقطاب طلبة غير أ -

 .تلبي حاجات سوق العمل استحداث برامج أكاديمية جديدة  -

 .عدم التعيين الا للحاجات  امللحةتخفيض عدد املوظفين إلاداريين من خالل  -

 .الاعتماد على الدعم الخارجي للمختبرات واملؤتمرات -

 , ية التعليمية التعلميةضبط الجدول الدراس ي بما ال يؤثر على جودة العمل -
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 داريةدارة واإلجراءات اإلاإل: سابعا

الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات ، و الخطة االستراتيجية للجامعة :تضمن هذا المحوري
مراجعة ، و الهياكل التنظيميةو ، ير اإلجراءات اإلداريةتطو و  ،دارة المخاطروخطة إ ،والمراكز

 .عةأنظمة وتعليمات الجام
 ستراتيجية للجامعةاالخطة ال .0
  تم   ،( 4444-4411)  نجليزيةباللغتين العربية واإليتوفر في الجامعة خطة استراتيجية         
 .نفيذية لمحاورها، وتتوفر خطط ت( 4419/  4417) في العام  تطويرها 

 ( 8101/8108) وير الخطة االستراتيجية للجامعة تط
 وفقا   4419/ 4417في عام تطويرها ستراتيجية للجامعة و الامراجعة الخطة  تتملقد    

رئيسة تمس التعليم  راو حالتي شكلت م ،لمجموعة من المرجعيات التي ظهرت أثناء تنفيذها
المرجعيات هذه ث خطتها بما يتوافق مع يالجامعة تحد مما استدعى من، ومؤسساته العالي

 : تالتي تضمن

الورقة  خاصةو ، بن الحسين المعظمابد اهلل الثاني األوراق النقاشية لجاللة الملك ع . أ
وتطوير العملية  ،السابعة التي تناولت موضوع بناء القدرات البشريةالنقاشية 
، أعمالها هويعد منطلقا  لتوجيفي عملها، مهم يفيد الجامعات وهو موضوع  ،التعليمية

عليم بشقيه العام فقد أكد جاللة الملك على أهمية التحديات التي تواجة تطوير الت
األردن بموجبه منارة  عد  وأن التعليم هو السبيل لمستقبل زاهر لألردن، حيث ي   ،والعالي
ة كرست هذه جامعة مؤتلذلك فإن  ،ومحطة معرفية مهمة على مستوى العالم ،للعلم

 : من خالل، المطورة( 4444-4411)ستراتيجية المضامين في خطتها اإل

لجاللة الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين المعظم حفظه اهلل ة األوراق النقاشيإضافة   -

 .االستراتيجية للخطة ستراتيجيةااللمنطلقات ورعاه ل

 واإلجراءات اإلدارية دارةاإل
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 ،تحسين مستوى التعليمفي للرغبة الملكية  ستراتيجيةاالاستجابت جامعة مؤتة في خطتها  -

مضامين الخطط الدراسية، ومضامين المساقات لتعكس طوير حيث انعكس ذلك على ت

 .نا الطلبةئلرؤية المستقبلية الثاقبة لجاللة الملك لالستثمار في مستقبل أبناا

 ةالحصول على المعرفة بطريقفي لطلبة ورسالتها على حق ا ة الجامعة،د في رؤييكأتال -

وتعلمهم  ،والتحليل ،بروالتد   ،بحيث تكون مبنية على تنمية ملكة النظر ،تحترم عقولهم

أكدت الخطة على  إذ ،عمليا  ذلك  وانعكسلتنوع والحوار، وتصون ثقافة ا ،أدب االختالف

ودراسة  ،والنقاش ،بما يضمن استخدام أساليب التحليل ،ر طرائق التدريس الجامعييتطو 

 .الحالة عوضا  عن التلقين في التعليم

مضامين العديد من  علىمما انعكس  ،تعميق مفهوم التسامح بعيدا  عن الغلو والتعصب -

التربوية نحو العلوم واألعمال والعلوم االجتماعية و  حقوقالشريعة وال ةات في كليقمساال

وقد أنعكس ذلك  ،على قاعدة المساواة والمواطنة الصالحة تخريج جيل يؤمن باآلخر

أصبحت فقد ظاهرة العنف الجامعي على مستوى الجامعة،  الجامعة بالقضاء علىإيجابيا  

 .بحث العلميوال والتعلم للتعليمالجامعة بيئة آمنة 

 (:8181)رؤية األردن  . ب
 ،يحكم السياسات االقتصادية متكامال   عاما   إطارا  ( 4441) نتشكل رؤية األرد     

وتشير الرؤية إلى أن ذلك يتحقق عبر رفع  ،تاحة الفرص للجميعإواالجتماعية القائمة على 
على مستوى  الحاجة إلى وجود خطط استراتيجية دعتمن ذلك  وانطالقا   ،سوية التعليم

ع ممممبوض( 4411)قرار الرؤية عام إرت جامعة مؤتة بالتزامن مع مممممممممموباش، مختلف القطاعات
مع البنود  تهاوغاي تها،ورسالالجامعة، وقد توافقت رؤية ، (4444-4411 )ستراتيجيتها ا
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االختيار على أساس  :كزت علىالتي ر   ،(4441) ساسية التي تضمنتها رؤية األردناأل
 .التنافسية، و تعزيز منظومة العمل المؤسسي، و التشاركية، و الجدارة

م ما ورد في الرؤية من مفاصل  ستراتيجية،االوقد استوحت الجامعة محاور خطتها        
عليه في ضوء  يولتبن ،النجاح الذي تحقق في هذا القطاع لتستثمر ،على قطاع التعليم تركز

ونقص  ،لهجرات القسرية المتزايدةلعلى التعليم نتيجة ير تأثجملة من التحديات المتمثلة بال
ليواكب التطورات السريعة في نظم  ي،لتطوير النظام التعليم ةالمخصصات المالية الالزم

نتاج مخرجات إوضعف مقدرة النظام التعليمي على  ،التعليم الحديثة في المجتمعات المتقدمة
وضعف المقدرة على تحقيق التوازن ، ق العملنوعية تستجيب لمتطلبات اقتصاد المعرفة وسو 

يجاد نظم فبين  وانخفاض نسبة  ،لة للمساءلة والمتابعة والتقييمعامتطلبات ضبط الجودة وا 
 . الطلبة الملتحقين بالتعليم المهني والتقني

في حسين والتطوير؛ لذا عملت وترى جامعة مؤتة في هذه التحديات فرصا  نحو الت      
للتميز  على تخفيف حدة هذه التحديات لتجعلها منطلقا  االستراتيجية  هاياتخطتها وضمن غا

و من جهة تحسين مستوى أ ،سواء من جهة تطوير المصادر المالية باتجاه الريادة واالبتكار
أو من جهة تفعيل دور الجامعة في التنمية  ،العملية التعليمية باتجاه التركيز على التدريب

 .جراءات ضمان الجودة في الجامعةإة تطوير أو من جه ،المجتمعية

ستراتيجية للجامعة على معالجة قضيتين وردتا في رؤية األردن وقد ركزت الخطة اإل     
 :وهما، (4441)

والجدارات الالزمة لسوق  ،والقدرات ،المهاراتبوتزويدهم  ،التركيز على تأهيل الخريجين -
 . العمل

 .كاديمياأل تعليم من التركيز على الالتوجه نحو التعليم التقني بدال   -

كما ينعكس االنخفاض النسبي في نوعية مخرجات مؤسسات التعليم العالي في األردن     
ى األمر الذي تسع ،على أعداد الطلبة غير األردنيين الملتحقين في الجامعات األردنية
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باتجاه تحسين نوعية  أو ،تسويق برامجها إقليميا  ودوليا  جامعة مؤتة لمعالجته من خالل 
وتطوير التوجه نحو  ،وتزويدهم بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل ،مخرجاتها من الطلبة

 .تي تطرحهالتحاق أكبر عدد ممكن من الطلبة في التخصصات الا

ضمنت الجامعة في خطتها االستراتيجية غاية رئيسية تنصب على  وفي السياق ذاته    
( 4441)استجابة لما ورد في بنود رؤية األردن ر؛مال واالبتكاتعزيز مفاهيم ريادة األع

 .عمل وجذب االستثماراتالوخلق فرص  ،الداعمة لتحسين بيئة األعمال

 :(8181 -8102)ستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية اال  . ج
وقد اشتملت على أربعة  ،(4441) ستراتيجية في سياق رؤية األردنجاءت هذه اال    
 .التعليم التقني وسوق العملو ، التعليم العالي محورامنها  اتجامعالما يخص و   ،ورمحا

 ، من عدة نواح   ستراتيجيةاالستراتيجية لجامعة مؤتة منسجمة مع بنود هذه وتأتي الخطة اال
 :أهمها

وفق  ،والبحث العلمي ،ركزت الخطة االستراتيجية للجامعة على تحقيق جودة التدريس -
 ،أو رفع كفاءة الكوادر التدريسية ،البرامج دجهة اعتما ت العالمية منأفضل الممارسا

انسجاما  مع الهدف االستراتيجي الثاني في االستراتيجية  ة،وتهيئة بيئة جامعية محفز 
 .الوطنية

 ،أكدت الخطة االستراتيجية للجامعة على تعزيز مفاهيم الحاكمية والمساءلة والتشاركية -
يجاد آلية عملية محددة لتقييم أداء تلك  ،يمية في الجامعةكادوتأهيل القيادات األ وا 

 .انسجاما  مع الهدف االستراتيجي الثالث في االستراتيجية الوطنية ،القيادات
وخلق بيئة محفزه لعمل  ،تضمنت الخطة االستراتيجية للجامعة بند الريادة واالبتكار -

 .بع في االستراتيجية الوطنيةانسجاما  مع الهدف االستراتيجي الرا، حاضنات األعمال
والمسؤولية االجتماعية  ،تعاملت الخطة االستراتيجية للجامعة مع بنود التنمية المجتمعية -

أو من جهة تأهيل الخريجين  ،يجابي في هذا االتجاهإبحس  عال  من جهة القيام بدور 
 .دوارهم المتوقعة في التنمية الشاملةأليمارسوا 
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فكار في بنود الخطة االستراتيجية للجامعة مع االستراتيجية األ انسجمتد فق ،وعليه        
قرت أن خطة الجامعة كانت قد أ   ، علما  الوطنية لتنمية الموارد البشرية في الكثير من المحطات

خطتها مراجعة لى إمع ذلك فقد عمدت الجامعة  ستراتيجية،االهذه  قرارإقبل عامين من 
قرار إوأهمها  ،لتواكب المستجدات والتطورات السريعة (4417/4419)عام  طويرهاتو 
 .الوطنية لتنمية الموارد البشرية ستراتيجيةاال

 (8181-8101) االسترايجية  للجامعة برز التعديالت على الخطة أ
نحو جامعة منافسة، تتميز بالريادة في مجاالت التعليم "لتصبح  تطوير الرؤية . أ

 ."لمي والتنمية المستدامة للمجتمعاألكاديمي والعسكري والبحث الع

توفير بيئة جامعية تعزز منظومة الريادة واالبتكار، " لتصبح   تطوير الرسالة . ب
وتدعم قدرات التعليم، والبحث العلمي التطبيقي، وتؤهل خريجين قادرين على 
قليميا  وعالميا ، لتحقيق التنمية المجتمعية  المنافسة في سوق العمل محليا  وا 

 .  ةالمستدام

عن ثقافتها  نى الجامعة في عملهاعدة قيم تعبرتتب" لتصبح  تطوير القيم . ج
الريادة  .االنتماء. لمشاركة الفاعلةا. التحسين المستمر منهج عمل :التنظيمية، وهي

. التعلم المستمر .الحاكمية المبنية على الشفافية والمساءلة. والتميز األكاديمي
 .صناعة المعرفة المنتجة

 ."تعزيز منظومة الريادة واالبتكار في الجامعة" ية ثامنة إضافة غا . د
تتضمن االستراتيجيات واالجراءات وجهات  تنفيذية للغاية الثامنة ضافة خططإ .ه

 . التنفيذ والزمن والكلفة ومؤشرات األداء
 

  إدارة المخاطرخطة  .4
تتضمن  إعداد خطة إلدارة المخاطر في الجامعة،(  4417/4419) هذا العام  تم      

 .التنفيذية للتعامل معهاأبرز المخاطر التي قد تتعرض لها الجامعة والخطط 
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 اكزستراتيجية للكليات والعمادات والمر االخطط ال .3
ة هذه الخطط  ومراكزها، وتتم مراجعلجميع كليات الجامعة وعماداتها  يتوفر خطط استراتيجية    

     والجدول (  4417/4419) ام الجامعي في الع، وكانت آخر هذه المراجعات بصورة دورية
 .يبين الخطط االستراتيجية للكليات والعمادات والمراكز وروابطها(   55) 

 عمادات والمراكز العلمية وروابطهالالخطط االستراتيجية للكليات وا:  33جدول 
 رابط الخطة االستراتيجية المركز/ العمادة / الكلية 

https://www.mutah.edu.jo/docs/art_Strateg اآلداب
ic_plan.pdf 

_https://www.mutah.edu.jo/docs/Strategic العلوم االجتماعية
pdfPlan_Social_Scie. 

https://www.mutah.edu.jo/docs/Strategic- الشريعة
shar.pdf-Plan 

ehttps://www.mutah.edu.jo/docs/Law_Strat الحقوق
ar.pdf-gic_Plan 

https://www.mutah.edu.jo/docs/Buss- االعمال
strategic_plan_AR.pdf 

w.mutah.edu.jo/docs/edu_sci_sthttps://ww العلوم التربوية
rategic_plan.pdf 

https://www.mutah.edu.jo/docs/Strategic- علوم الرياضة 
Sports.pdf-Plan 

_https://www.mutah.edu.jo/docs/Strategic العلوم
Plan_Science.pdf 

https://www.mutah.edu.jo/studyplan/Strate الهندسة
Engineering.pdf-Plan-gic 

https://www.mutah.edu.jo/docs/Med- الطب
Strategic_Plan.pdf 

https://www.mutah.edu.jo/docs/strategic- التمريض

https://www.mutah.edu.jo/docs/art_Strategic_plan.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/art_Strategic_plan.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/Strategic_Plan_Social_Scie.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/Strategic_Plan_Social_Scie.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/Strategic-Plan-shar.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/Strategic-Plan-shar.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/Law_Strategic_Plan-ar.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/Law_Strategic_Plan-ar.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/Buss-strategic_plan_AR.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/Buss-strategic_plan_AR.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/edu_sci_strategic_plan.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/edu_sci_strategic_plan.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/Strategic-Plan-Sports.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/Strategic-Plan-Sports.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/Strategic_Plan_Science.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/Strategic_Plan_Science.pdf
https://www.mutah.edu.jo/studyplan/Strategic-Plan-Engineering.pdf
https://www.mutah.edu.jo/studyplan/Strategic-Plan-Engineering.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/Med-Strategic_Plan.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/Med-Strategic_Plan.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/strategic-plan-nursing.pdf


89 

 

 

 

 

nursing.pdf-plan 
https://www.mutah.edu.jo/docs/Strat- الصيدلة

Pharma.pdf-Plan 
https://www.mutah.edu.jo/docs/agr/agri_st علوم الزراعة

dfrategic_plan.p 
https://www.mutah.edu.jo/docs/infor_tech تكنولوجيا التعليم

_strategic_plan.pdf 
ah.edu.jo/docs/gard_studhttps://www.mut كلية الدراسات العليا

1.pdf 
https://www.mutah.edu.jo/docs/SciResStra عمادة البحث العلمي 

tegicPlan.pdf 
https://www.mutah.edu.jo/st_aff/index_php عمادة شؤون الطلبة

/publishing3.pdf 
 /http://online.fliphtml5.com/rgff/zpkn كاديمي وضمان الجودةمركز التطوير األ 

 
 تطوير اإلجراءات اإلدارية في الجامعة  .5

جراءات اإلدارية من حيث تقليل الخطوات وحوسبتها، حيث تعمل الجامعة على تطوير اإل     
إلى إحداث  تطبيقهادي ؤ يوس ،جراءات اإلداريةاإلقامت الجامعة بوضع خطة تتضمن تطوير 

وتحويل جميع  ،وسيتم االستغناء عن الورق في التعامالت الرسمية ،لكترونياإنقلة نوعية للجامعة 
 :وفيما يلي أبرز اإلنجازات في هذا المجال .لكترونيةإلى إالتعامالت 

 كترونيةلإلرشفة انظام األ . أ

هذه  صناعةلى إلوثائق من التلف التقليدي لحفظ االتكنولوجيا الرقمية غيرت من المفهوم      
زنها في ذاكرة رقمية مع مسحها ضوئيا أو تصويرها وخ اللرونيا من خلكتإالوثائق من جديد 

وسهولة الحصول عليها من قبل المنتسبين  ،وسالمتها هذه الوثائقعلى صحة  المحافظة
 .والمستخدمين المرخصين

 

https://www.mutah.edu.jo/docs/Strat-Plan-Pharma.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/Strat-Plan-Pharma.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/agr/agri_strategic_plan.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/agr/agri_strategic_plan.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/infor_tech_strategic_plan.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/infor_tech_strategic_plan.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/gard_stud1.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/gard_stud1.pdf
https://www.mutah.edu.jo/st_aff/index_php/publishing3.pdf
https://www.mutah.edu.jo/st_aff/index_php/publishing3.pdf
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 :ة للنظاماألهداف العام

  بأحدث  ا  ومجهز  ،ا  وسريع ا  قويوبنائه بناء  عدد المستخدمينمتلكتروني إنظام تصميم
 . ، ويحقق السرعة في انجاز المعامالتهاوأمن المعلومات  مةالتقنيات س

 ضافة الشروحات وتوجيها إعلى  ةقدر ملكترونيا مع الإومتابعتها  ةرسال الكتب الرسميإ
 .لكترونياإلى الجهات المعنيه إ

 توفير واجهة تطبيق مبسطة وواضحة لمستخدمي النظام. 
  ة المعلوماتدار إسهولة. 
 الموظفين ت والوثائق بصورة جيدة حتى يتسنى لجميع المستخدمين و التنظيم السج

 .ستفادة منهاالالمرخصين ا
 وحوسبتها .جراءات العملإ تطوير 

 كترونيةإللرشفة اهداف األ أ

 توفير المساحات المكتبية المستهلكة لتخزين الملفات الورقية. 
 صول للتلف والفقدان نتيجة ألحالة تعرض ا اطية من الوثائق فيتوفير نسخة احتي 

ضياع و الحرائق، و الحشرات الضارة، و الغبار، و عوامل طبيعية أو بشرية مثل الرطوبة، 
 .السرقة وغيرهاو ستخدام، السوء او تندات، المس

 تقليل الوقت المستهلك في البحث عن الملفات. 
 مع إمكانية  فة للبحث،وذلك باستخدام طرق مختل ،سهولة استرجاع الوثائق المطلوبة

 .ثوضع أكثر من صيغة بح
  قسام المؤسسةأسهولة تبادل الوثائق داخل. 
 شخاص في نفس الوقتاألع عليها من قبل العديد من الطلالتاحة الوثائق إ . 
 ع على الوثائقالطاإل حيات الزيادة فعالية ص. 
 ة  إلكترونيارسال الكتب الرسميإ. 
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 لكترونيةنظام المرسالت اإل  . ب

ويتم ذلك من خالل تطوير منصة  ،نظام إلكتروني موحد للمراسالت بين دوائر الجامعة       
إلكترونية تشمل جميع الجهات داخل الجامعة من أجل إعداد المراسالت والوثائق وتبادلها 

 .وتخزينها وتتبعها واسترجاعها

 األهداف

 :يهدف هذا المشروع إلى تحقيق ما يلي

 لكترونياإت بين مختلف دوائر الجامعة راسالتسهيل إتمام الم. 
 توفير الوقت والجهد للعاملين في دوائر الجامعة. 
  لكترونياإكتابة الشروحات. 
  لكترونياإي جهه ألى إتوجيه الكتب. 
  لكترونياإمتابعة الكتب. 

 
 لكتروني الموقع اإل . ج

 :كتروني كما يليلتطوير موقع الجامعة اإل

ضافتها المعلومات ائر لتقوم بتعديل للكليات والدو  صالحيات عطاءإ - على الصفحات وا 
تم  ). الخاصة بها بشكل مباشر ليتم زيادة السرعة في وضع المعلومات وتحديثاتها

 .(نجازهإ
لى الموقع ورفع معلوماته إل عضو هيئة تدريس ليقوم بالدخول عطاء صالحيات لكإ -

خاصة لكل عضو هيئة  لى عمل صفحهإبحاث ليصار بما في ذلك األ ةالذاتية والسير 
 .تدريس

 .لكترونيلى الموقع اإلإتوحيد عمليات الدخول  -
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 نظام الدراسات العليا والبحث العلمي والبعثات. د

 (تم انجازه)  لكترونياإتكون القبوالت ومعالجتها حيث س تم تطوير نظام الدراسات العليا         
لكترونيا للتخفيف من إ ةديميكاقسام األواألقشات والجاهزية بين الدراسات ط المنابكما سيتم ض. 
من ادة البحث العلمي تمكن عمتط النظام مع نظام البحث العلمي لكما سيتم رب. د والورقهالج

يتم انجاز نظام تتبع المبتعثين كما . لكترونياإعلى كل المعلومات عن المدرسيين  الحصول
 .لكترونياإوترشيح الطلبات وجدول المفاضلة االبتعاث  عالناتا  و 

 ظام النقل والمكانيك ن. ه

لى قاعدة بيانات مركز الحاسوب  إدخال جميع مركبات الجامعة نشاء هذا النظام إلإتم          
عمل  وتنظيم ،وحفظ مصروفات المركبة من المحروقات ،ومتابعة السواقين ،لتنظيم عملها

بدائرة  ع التي تم تركيبها وثمنهاصالح المركبة من حيث عدد القطإلتنظيم عملية وربط  ،الرحالت
 .ما بين دائرة النقل والكراج واللوازم مجموع مصاريف المركبة خالل السنةربط و  ،اللوازم

 الجودة ضماننظام مركز . و

 ضمانيحتاجها مركز  حصائيات والتقارير التين خالل هذا النظام تقديم جميع اإليتم م        
هيئة اعتماد  ىلإرسالها إوالطالب ليتم  ةوالكوادر التدريسي ةكاديميقسام األالجودة حول األ

 .ةجديد ةكاديميأاعتماد التخصصات واستحداث برامج مؤسسات التعليم العالي لغايات 

 حوسبة المركز الصحي. ز

 ظيمية تنالهياكل ال .1
يمانا إ ات والوحدات اإلدارية في الجامعة،يتوفر هياكل تنظيمية لجميع  الكليات والعماد         

دد تقسيم األعمال بين العاملين وقنوات التنسيق الرسمية لهيكل التنظيمي يحا من الجامعة بأن
 وتتم .لياتؤو و يحدد المس جامعةظيمي ي نظم العالقات داخل الفالهيكل التن. تسلسل القيادةو 

 .ويتم تعديلها لجعلها أكثر استجابة لمتطلبات العمل مراجعة هذه الهياكل بصورة دورية،
 :ذا المجال لهذا العام ومن االنجازات في ه
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وتعديلها على  الهياكل التنظيمية للكليات والمراكز والوحدات والدوائر اإلداريةتم إقرار  . أ

  :و اآلتيحالن
 (  pdf918092310-https://www.mutah.edu.jo/docs/S30C.410: متوفرة على الرابط ) 

  .تعديل الهيكل التنظيمي لعمادة شؤون الطلبة -1
  .مركز ريادة األعمال -4
 .دائرة الرقابة والتدقيق الداخلية -5
  .دائرة المعلومات والتخطيط -0
 .تعديل هيكل كلية علوم الرياضة -1
  .ركز التطوير األكاديمي وضمان الجودةتعديل الهيكل التنظيمي لمم -1
  .دوليةمكتب الشؤون ال -7
 .لتمريضكلية ا -9
  .تعديل هيكل وحدة الرئاسة -8

 .دائرة االرتباط -14
 .الهيكل التنظيمي العام لجامعة مؤتة -11
 .مركز الحاسوب -14
  .هيكل عمادة البحث العلمي -15
  .هيكل دائرة االرتباط تتبع مباشرة لرئيس الجامعة -10
  .المركز الصحي -11
  .الجناح العسكري –هيكل دائرة الخدمات اإلدارية  -11
 .دائرة اللوازم -17
  .التموين والتغذيةدائرة  -19
 .دائرة األمن الجامعي -18
 .المعهد الوطني للتأهيل الجامعي -44
 .مركز الملكة رانيا العبد اهلل للدراسات التربوية والنفسية -41

https://www.mutah.edu.jo/docs/S30C-918092310410.pdf
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  .وحدة القبول والتسجيل -44
  .كلية الهندسة -45
  .دائرة إذاعة صوت الكرك -40
 .دائرة المشاغل الهندسية -41
   .مركز التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي -41
 المها بعض تعديل مسميات دوائر وتعديل .ب
مكتب اإلرشاد الوظيفي ) ليصبح ( مركز الملك عبد اهلل الثاني للتنمية)تعديل مسمى  .1

 (ومتابعة الخريجين 
 (دائرة الرقابة والتدقيق الداخلية) ليصبح ( جهاز الرقابة والتدقيق الداخلي )تعديل مسمى  .4
ركز دراسات م (دائرة االستشارات والتسويق )تصبح ل( دائرة االستشارات )تعديل مسمى  .5

 .الجنوب
 .والتخطيطدائرة المعلومات  .0
 (مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة ) مركز التطوير وضبط الجودة ليصبح  .1
  .دائرة مستقلة –مكتب االرتباط ليصبح دائرة االرتباط مسمسى تعديل  .1
  .التغذية ودائرة التموين والتغذية تعديل مسمى شعبة الرقابة الصحية ليصبح شعبة .7
كلية -(مساعد العميد لشؤون الطلبة وضبط الجودة )تعديل مسمى مساعد العميد ليصبح  .9

 األعمال
تعديل مسمى شعبة االستعالمات والزوار ليصبح شعبة األمن الداخلي والمرافق الخارجية  .8

 دائرة األمن الداخلي–
ومركز القياس واإلرشاد والتربية الخاصة دراسات انيا العبد اهلل لمركز الملكة ر )تعديل  .14

 ليصبح مركز الملكة رانيا العبد اهلل للدراسات التربوية والنفسية
ليصبح دائرة تسجيل الكليات  (تسجيل الكليات العلمية والدراسات العليا  )تعديل دائرة  .11

 .العلمية
 ة القبول والتسجيل وحد–تعديل دائرة القبول ليصبح دائرة القبول والخدمات التقنية  .14
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تعديل الهيكل التنظيمي لدائرة المشاغل لتصبح دائرة مستقلة حيث أنها كانت تتبع لكلية  .15
 الهندسة 

مساعد )مساعد العميد لمستشفى الكرك الحكومي والعسكري ليصبح )تعديل مسمى  .10
 كلية الطب -(العميد لشؤون المستشفيات 

دائرة –ة لتصبح شعبة السالمة العامة لكترونيمسمى شعبة السالمة العامة اإل تعديل .11
 .األمن الجامعي

 وحدة المكتبة –تعديل مسمى دائرة الخدمات الفنية وقواعد البيانات لتصبح الدائرة الفنية  .11
لتصبح شعبة (شعبة قواعد البيانات والمكتبة االلكترونية )تعديل مسميات شعبتين .17

 المكتبة االلكترونية 
 
 اكلاتستحداث إدارات وإقرار هي .ج

 

 مركز ريادة األعمال  -1
 كلية الرياضة –دائرة اإلشراف الرياضي   -4
 كلية الرياضة-قسم التدريب الرياضي  -5
 مركز التطوير األكاديمي -دائرة االستراتيجيات والمبادرات  -0
مركز التطوير –شعبة االستراتيجيات والمبادرات وشعبة المعلومات والتوثيق   -1

  .األكاديمي
 كلية التمريض –بط الجودة مساعد العميد لشؤون ض  -1
 دائرة اللوازم -مساعد المدير لشؤون المستودعات  -7
 دائرة اللوازم-مساعد المدير لشؤون العطاءات والمستودعات  -9
 استحداث فروع في دائرة المشاغل الهندسية   -8
 كلية الهندسة –استحداث مساعد العميد لشؤون الطلبة وضمان الجودة  -14
 كلية الزراعة -(شعبة ضمان الجودة )استحداث  -11
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 كلية الزراعة –محطة األغوار الجنوبية للبحث والتدريب واإلرشادات الزراعية ) -14
 القبول والتسجيل –استحداث دائرة تسجيل الدراسات العليا  -15
 كلية التمريض –استحداث دائرة الخدمات اإلدارية  -10
 كلية الطب –استحداث مسمى مساعد العميد لشؤون ضبط الجودة  -11
لتصبح دائرة مستقلة عن هيكل وحدة )أمانة سر المجالس  استحداث دائرة -11

 (الرئاسة وتتبع لرئيس الجامعة مباشرة 
 وحدة المكتبة –استحداث شعبة التصوير واألرشفة والمواد المصورة  -17
 استحداث كلية تكنولوجيا المعلومات -19
 مركز التطوير األكاديمي-استحداث شعبة المتابعة والتنفيذ -18

  وتعليماتها الجامعة أنظمةجعة مرا .2
بما ينسجم مع  ،دوري ووفقا للحاجة بشكل عليماتتالبمراجعة األنظمة و تقوم الجامعة     

 :نجازات التي حققتها الجامعة في هذا المجالالقوانيين الناظمة لمؤسسات التعليم العالي، ومن اإل
، استجابة لقانون أسس ضبط ومراقبة نوعية ومستوى البرامج والخريجين وضع -

م أسس تقيياستحداث البرامج األكاديمية، و  ويتضمن أسس .4419معات األردنية  الجا
ضبط أسس ، و ضبط أساليب التعليم والتعلمأسس ، و يقافهاا  البرامج األكاديمية وتطويرها و 

 .أسس ضبط تقييم الخطط الدراسية وتطويرها، و مخرجات التعلم للبرامج األكاديمية

، استجابة لقانون الجامعات األردنية  واإلداريوضع أسس تقييم األداء األكاديمي  -
، (أعضاء هيئة التدريس، واإلداريين) ،  ويتضمن أسس تقييم أداء العاملين  4419

مداء، مجلس القسم، تقييم أداء مجلس الع) وأسس تقييم مجالس الحاكمية واإلدارة العليا 
  (.رئيس القسم  ، تقيم أداء العميد
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 نظمة والتعليمات األ 

 :التعليمات اآلتيةنظمة و م إجراء تعديالت على األ ت

 األنظمة

 .مشروع معدل للنظام المالي في جامعة مؤتة -

 .مشروع معدل لنظام الموظفين في جامعة مؤتة -

 .الهيئة التدريسية في جامعة مؤتةمشروع نظام معدل لنظام  -

 .مشروع نظام صندوق االستثمار في جامعة مؤتة -

 .مؤتة جامعة في تالتبرعا صندوق مشروع نظام -

 .مؤتة جامعة في المدنيين الطلبة صندوق نظام -

 .نظام معدل لنظام الرواتب والعالوات في جامعة مؤتة -

مشروع نظام معدل لنظام المكافاة والتعويض وصندوق االدخار للعاملين في جامعة  -
 .مؤتة

 .4419لسنة  140نظام االنتقال والسفر في جامعة مؤتة رقم  -

 .ب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتةنظام تأديمشروع  -

 التعليمات 

 .مؤتة جامعة في التدريسية الهيئة أعضاء تعليمات -
 .العلمية والندوات اتر المؤتم في كرااالشت تعليمات -
 .مؤتة جامعة في الهندسة كلية لطلبة الميداني التدريب تعليمات -
 .متميز لميعا بحث مركز أو مرموقة عالمية جامعة في العلمي التفرغ تعليمات -
 .التدريسية الهيئة ألعضاء العلمية الزيارة تعليمات -
صالحها وصيانتها المركبات وحركة السواقين تعليمات -  .مؤتة جامعة في وا 
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 جامعة في المتفرغين والمحاضرين التدريسية الهيئة ألعضاء اإلضافي العمل تعليمات -
 .مؤتة

 .نجليزيةاإل اللغة مستوى امتحان تعليمات -
 .مؤتة جامعة في اللغات كزمر  تعليمات -
 .مؤتة جامعة في حةاوالجر  الطب في البكالوريوس درجة منح تعليمات -
 .تهوتعديال المدني الجناح / مؤتة جامعة في البكالوريوس درجة منح تعليمات -
  .الدكتوراه درجة منح تعليمات -
  .مؤتة جامعة موظفي تعليمات -
 .العليا الدارسات كلية تعليمات -
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 البنية التحتية : ثامنا
يع البنية مشار ، و مشاريع البنية التحتية التي تم انجازها: هذا المحوريتضمن 

 .متقدمةالمكتبية الخدمات وال ،التحتية قيد اإلنشاء
ألغراض التدريسية والبحثية والخدماتية متكاملة ل وجود مبان  على تحرص جامعة مؤتة          

 علىتوفر مختبرات وغيرها ، و ود تجهيزات متكاملة لهذه المبانيوجو ، وخالية من العيوبكافة 
وجود خطة صيانة دورية لكافة مباني الجامعة و  ،وتوفير كوادر فنية مؤهلة فيها ،مستوى متقدم

مشاريع متعددة طار هناك وفي هذا اإل ،ك من خالل تطوير البنية التحتيةوذل .وتجهيزاتها
هذه برز ، وأى المواصفاتيضمن استدامتها وتجهيزها بأعل تستهدف جميع مرافق الجامعة بما

  :المشاريع
 نجازها مشاريع البنية التحتية التي تم إ .0

، وطاقة مختبرات، وتجهيزاتمباني، وقاعات، و ) بنية التحتية مشروعا  لل(  40) تم انجاز     
 .يبين هذه المشاريع ( 50)والجدول ( .  4417/4419) لعام خالل ا(  شمسية

 
 (تجهيزات و  ومختبرات، ،قاعاتو  ،مباني )مشاريع البنية التحتية المنجزة في جامعة مؤتة : 21جدول 

 

تاريخ االنتهاء من  اسم المشروع الرقم
 العمل واالستالم

 مالحظات الجهة الممولة

مبنى كلية  .0
 الربة/ الزراعة

 8م 2211: مساحة المبنى صندوق أبو ظبي للتنمية 8102/ نيسان 
يضم المبنى مدرجات وقاعات و 

تدريس للطلبة ومكاتب العمادة 
ومكاتب أعضاء هيئة 

 التدريس
مبنى مختبرات  .8

حاسوب كلية 
 الطب

/ ول أتشرين 
8101 

 8م0111: مساحة المبنى الصندوق السعودي للتنمية
ويتضمن المبنى مختبرات 

جهاز  111حاسوب تتسع 
 حاسوب مع كامل ملحقاتها

مجمع الشهيد  .3
عاذ م

 الكساسبه

/ تشرين اول 
2017 

 8م5251: مساحة المبنى الصندوق السعودي للتنمية
ويضم المبنى مدرجات وقاعات 

 تدريس لكلية الطب
 8م311: مساحة البناء شركة البوتاس العربية 8102/نيسانقاعة شهداء  .5

 البنية التحتية
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وتتضمن القاعة قاعة اجتماع  قلعة الكرك
لمجلس الجامعة ومجلس 

فة إلى قاعة العمداء باإلضا
انتظار واجتماعات لكبار 

 الزوار
مشروع تأهيل  .1

وتأثيث 
منامات 
التالميذ 

/ العسكريين
الجناح 
 العسكري

التالميذ تحديث منامات  جامعة مؤتة 8102/حزيران
في  وسكنهم العسكريين

الجناح العسكري وتزويدها 
 111باألثاث الالزم ولغاية 

 مرحلة أولى اعسكري اتلميذ

 مشروع .2
الطاقة 

 1)الشمسية 
( ميجاواط
لتغطية 

استهالك 
الجامعة من 

 الكهرباء

ميجاواط  1المشروع بسعة  صندوق البحث العلمي 8102/آب
لتغطية احتياج الجامعة من 
الكهرباء وذلك لتغطية فاتورة 

 الكهرباء السنوية

نادي العاملين  1
في جامعة 

 مؤتة

ل المبنى وتأثيثه إعادة تأهي شركة البوتاس العربية 8102/نيسان
باإلضافة إلى استحداث بعض 

القاعات الخاصة بالنادي 
 وبالجامعة

مشروع  2
عيادات 

االختصاص 
في المعهد 

الوطني 
للتأهيل 

المجتمعي 
التابع لجامعة 

 (  1)  تم استحداث وافتتاح  جامعة مؤتة 8102/نيسان
عيادات اختصاص في مبنى 
المعهد الوطني التابع لجامعة 

/ في منطقة لواء القصر مؤتة
الربة وذلك لدعم المجتمع 

بالتعاون والتنسيق مع المحلي 
 .وزارة الصحة
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 مؤتة
مشروع خزان  9

كلية / المياه
 الربة/ الزراعة

صندوق / المنحة اإلماراتية 8102/أيار
 أبوظبي للتنمية

إنشاء خزان مياه لتغطية 
احتياج كلية الزراعة ومرافقها 

 م مكعب من الماء311بسعة 
مركز ريادة  01

 األعمال
جامعة مؤتة بموافقة وزارة  8102/آذار

التعليم العالي والبحث 
 العلمي

تم استحداث المركز في كلية 
األعمال في جامعة مؤتة 

بموافقة وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي حيث يحتوي 

الحاضنة  –على حاضنتين
 -( مليون دينار8)األولى 

ن مليو 3)والحاضنة الثانية 
حيث هنالك مخاطبات ( دينار

للحصول على دعم من وزارة 
  التخطيط والتعاون الدولي

 .لدعم هذه الحاضنات
الشاشات  00

 اإلعالنية
شركة زين لالتصاالت  8102/حزيران

 الخلوية
تم تركيب ثالث شاشات 

إعالنية بمساحات مختلفة 
(2x3 ) ،م(2x3)  ،م(3x5) 

م وذلك لتغطية إعالنات 
 ترونيا  لكإالجامعة 

صاالت  08
االستراحة 
للتالميذ 

/ العسكريين
الجناح 
 العسكري

استحداث صاالت استراحة  جامعة مؤتة 8102/تموز
ل للتالميذ العسكريين خال 

ساعات الدوام وفي المساء 
التالميذ العسكريين كون 

متواجدين في الجامعة على 
 ساعة85مدار 

مكتبة  03
 الجامعة

دة تأهيل طوابق المكتبة عاا جامعة مؤتة 8102/نيسان
 من حيث البالط وغيره

ملعب كرة  05
كلية  / السلة

 علوم الرياضة

استحداث ملعب كرة السلة يخدم  شركة البوتاس العربية 8102/شباط
طلبة كلية علوم الرياضة 

والمجتمع المحلي من خالل عمل 
 المباريات الرياضية وغيرها
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تحديث  01
 أسطول النقل

تحديث أسطول النقل في  لبوتاس العربيةشركة ا 8102/آذار
الجامعة من حافالت وباصات 

لخدمة طالب كلية الطب 
والصيدلة والتمريض وكلية 

 الزراعة
تحديث قاعات  02

التدريس في 
الجناح 
 العسكري

تحديث قاعات التدريس في  جامعة مؤتة 8102/نيسان
الجناح العسكري بمقاعد 

 جديدة وأجهزة عرض داتاشو

 تحديث 01
مختبرات 
الهندسة 
 المدنية

كانون 
 8102/الثاني

تحديث مختبرات قسم الهندسة  شركة البوتاس العربية
المدنية بأجهزة حديثة لمواكبة 
التطور في مجاالت الهندسة 

 المدنية
مختبر  02

االتصاالت 
الخلوية 

 والهوائيات

كانون 
 8102/الثاني

تم استحداث مختبر خاص  شركة هواوي
وية باالتصاالت الخل

والهوائيات بتبرع ( الميكرويه)
من شركة هواوي الصينية 

 دعما  لجامعة مؤتة
استحداث  09

مختبر 
التشريح في 
 كلية الطلب

تم استحداث مختبر للتشريح  جامعة مؤتة 8102/شباط
تم تزويده في كلية الطب و 
لكترونية عدد إبطاوالت تشريح 

 لتخدم طلبة كلية  الطب( 8)
استحداث  81

مختبر 
لخضار ا

 والفواكه

تم استحداث مختبر الخضار  شركة البوتاس العربية 8102/حزيران
والفواكه ليخدم قسم التغذية 

في كلية الزراعة على مستوى 
 البكالوريوس والماجستير

مختبر  80
الصيدلة 
 االفتراضية

شركة فارماسي ون  8102/آذار
 وجامعة مؤتة

استحداث مختبر الصيدلة 
الطب االفتراضية في كلية 

 وكلية الصيدلة
استحداث  88

مختبرات 
حاسوب كلية 

جهاز حاسوب مع  111شراء  الصندوق السعودي للتنمية 8102/أيار
خوادمها وتوابعها كاملة لتقديم 

االمتحانات المحوسبة 
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والخدمات االلكترونية لطلبة  الطب
 الجامعة وطلبة كلية الطب

استحداث  83
مختبرات 
حاسوب 
متعددة 
 األغراض

نون كا
 8102/الثاني

االتحاد األوروبي 
 (ايراسموس بلس)

تم استحداث عدة مختبرات في 
كل من كلية الهندسة وعمادة 

 البحث العلمي وكلية الطب

مبنى مركز  85
البحوث 
 الزراعية

 8م0311: مساحة البناء الصندوق السعودي للتنمية 8102
مبنى تدريس لطلبة كلية 

 الزراعة
 

 

 ية قيد اإلنشاء مشاريع البنية التحت .8
، وقاعات، ومختبرات، مبان) للبنية التحتية مشروعا (  10) نجاز إ العمل جار على    

 .يبين هذه المشاريع( 51) والجدول .  (4417/4419)  خالل العام ( وتجهيزات 
 

 (راتمختب+ تجهيزات + قاعات +  مبان)قيد اإلنشاء في جامعة مؤتة مشاريع البنية التحتية : 25جدول 

 

تاريخ االنتهاء من  اسم المشروع الرقم
 العمل واالستالم

 مالحظات الجهة الممولة

مبنى كلية  .0
 الصيدلة

المنحة اإلماراتية صندوق  8109
 أبوظبي للتنمية

المبنى  8م1111: المساحة
 يضم عمادة ومكاتب أعضاء

هيئة التدريس في كلية 
تضمن مدرجات يالصيدلة و 

 وقاعات تدريس للطلبة 
مبنى كلية  .8

 الهندسة
المنحة االماراتية صندوق  8109

 أبوظبي للتنمية
مبنى  8م1311: المساحة

مكاتب وقاعات تدريس 
 باإلضافة إلى بعض المختبرات

مبنى قاعات  .3
تدريس 

ومختبرات 
 كلية الهندسة

المنحة االماراتية صندوق  8109
 أبوظبي للتنمية

مبنى  8م2211: المساحة
تبرات لكلية قاعات تدريس ومخ

 الهندسة
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إعادة تأهيل  .5
مبنى 

المهنيين في 
الجناح 
 العسكري

مبنى خاص إعادة تأهيل  جامعة مؤتة 8102/تشرين أول
 بالمهنيين في الجناح العسكري

 .وتأثيثه

مشروع  .1
المكتبة 
/ الرقمية

 االلكترونية

إجراء تحديثات في مكتبة  جامعة مؤتة 8102/كانون أول
تقنية  الجامعة باستخدام

RFID  

مشروع تطوير  .2
الشبكة 

الحاسوبية في 
 الجامعة

إجراء تحديثات على شبكة  جامعة مؤتة 8109
 الجامعة الحاسوبية

مشروع  .1
األرشفة 

 االلكترونية

إجراء مشروع األرشفة  جامعة مؤتة 8109
االلكترونية لجميع الوثائق في 

 الجامعة
مشروع  .2

الطاقة 
 االستثماري

الطاقة االستيعابية للمشروع  مؤتةجامعة  8109
ميجاواط تمت الموافقة  01مع 

عليها من قبل وزارة الطاقة 
لمعدنية وبموافقة والثروة ا

 امشروعويعد رئاسة الوزراء 
 .للجامعة ااستثماري

مشروع  9
النخيل 
 التدريبي

مشروع زراعة نخيل تدريبي  جامعة مؤتة 8109
لطلبة كلية الزراعة وإلجراء 

العلمية في مركز األبحاث 
غور  / البحوث الزراعية

 المزرعة
مشروع زراعة  01

األعالف 
 (برسيم)

/ مشروع زراعة أعالف تدريبي جامعة مؤتة 8109
لتدريب طلبة كلية الزراعة 
جراء األبحاث والدراسات  وا 
العلمية وكذلك لسد حاجة 

الجامعة من األعالف الالزمة 
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لمختبرات اإلنتاج الحيواني في 
 زراعةكلية ال

مصنع  00
 األجبان

مصنع في كلية الزراعة  جامعة مؤتة 8109
لصناعة األجبان على شكل 
مختبر تدريبي لطلبة كلية 

 الزراعة
مشروع  08

توسعة 
المرافق 

الرياضية في 
الجناح 
 العسكري

بناء وتأسيس مسبح رياضي  جامعة مؤتة 8109
 في الجناح العسكري

فتح شوارع  03
 جديدة

فتح شارع جديد بمحاذاة سياج  األشغال وزارة 8102/آب
الحرم الجامعي من الخارج 

يخدم المدرسة النموذجية في 
 جامعة مؤتة ومرافقها

استحداث  05
عيادة أسنان 
وعيادة أذنية 

وأجهزة 
تصوير 
شعاعي 

( التراساوند)
في مركز 
صحي 

 الجامعة 

تم تحديث عيادات األسنان  جامعة مؤتة 2ل1ل/أيلول
ة والتصوير وعيادات األذني

في مركز ( التراساوند)الشعاعي 
صحي الجامعة وذلك لتقديم 
الخدمة والرعاية الصحية 

 للطلبة وللعاملين في الجامعة
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 جود خدمات مكتبية متقدمةو  .3
في (   Horizon ) فق ظام حاسوبي متكامل يعرف بنظام األنمكتبة الجامعة م ستخدت      

اد معرفية يريد ي مو أطيع الباحث من خالله البحث عن ويست ،المكتبيةجميع خدماتها الفنية و 
ن جميع بيانات أ حكومية، علما  الردنية من مكتبات الجامعات األمكتبة ي أالحصول عليها من 

  .لكترونينترنت وموقعها اإلبكة اإلالمكتبة متاحة من خالل ش
( 501.544) مكتبية، منها  مادة (  749.114 )المكتبة   بلغ العدد اإلجمالي لمقتنيات       

 مجلد دوريات،  (7.444)، مجلدا  باللغات األجنبية( 140.914)مجلدا  باللغة العربية، و 
رطة،  كما يرد   شقراص الندمجة واألفالم واألالخرائط والنشرات والتقارير واألمادة من (  9.444)

  و ،سنوياة تشترك بها المكتبة دوري(  11)  رية عربية منتظمة، منهادو ( 411) حوالي المكتبة 
 .دورية على سبيل اإلهداء والتبادل( 114) 

 في قواعد بيانات عالمية من أهمهاوتشترك مكتبة الجامعة 
Scopus, EBSCO, Emerald, Springer Link, Oxford Journal, Ebrary (e-
books), Proquest (Dissertation & Thesis), Chemical Society, American 
Chem. Society, Periodical Directory: Abstracts, CAS, Scifinder Online,. 
DIRECT, Sage Premier, Lexis Nexis, The Royal Society of Chemistry, 
American Mathematical Society, Global online Research in Agriculture, E-
Marefa Dissertations &Thesis Full Text. Proquest Dissertation and Thesis 
Full Text.Research in Health Programme.  

 
 مختبر المكتبة

تصال في وحدة اقطة ن(  51) نشاء مختبر بسعة إ(  1417/4419) خالل العام تم       
ستفسار لتقديم وقاعات اال ،تصال موزعة على مكاتب الموظفينإنقطة (  41) ضافة إ، ةتبالمك

 .مكتبية، وذلك لتطوير الخدمات النحاء المكتبة المختلفةألكترونية للطلبة في خدمات المكتبة اإل
 

 إعادة تأهيل طوابق المكتبة
، دخال تحسينات على مدخلها، وا  تبليط المكتبةقامت الجامعة بإعادة تأهيل المكتبة من خالل    

        .لتأمين بيئة مناسبة للمستفيدين من خدمات المكتبة
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 .ا  لكترونية وتطويرها دوريإتوفر خدمات  .5
دة وتعمل على تطويرها باستمرار ومن هذه متعدتوفر الجامعة خدمات إلكترونية         
 :الخدمات

- E-Service 
- E-Portals 
- E-Registration 
- E-Learning 
- E-Thesis 
- E-Print 
- E-Email 
- E-Course 
- E-Journal 
 لكترونية المجلة اإل  -
 (جديد ) نظام التقدم للمشاريع  -
 (جديد )  نظام الدراسات العليا -
 (جديد )  نظام النقل والمكانيك  -
 .(جديد )  ز ضبط الجودةنظام مرك -
 .(جديد )  لكترونيةرشفة اإل نظام األ  -
 .(جديد )  نظام تقديم طلبات الصيانه لمركز الحاسوب -
 .إدخال العالماتنظام  -
 .رؤوساء األقسامنظام  -
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 نجازاتواإل  خدمة المجتمع المحلي والنشاطات: تاسعا
محاضرات، نداوات، أيام علمية، )خدمة المجتمع، وأنشطة الكليات  :يتضمن هذا المحور

نجازات كلية ا  نجازات عمادة البحث العلمي، و ا  ، و (رش، مبادرات، دورات، رحل، حمالتو 
معهد الوطني للتأهيل المجتمعي، ونشاطات عمادة شؤون الطلبة، ونشاطات ال الدراسات العليا،

نجازات مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة، ا  ات مركز الملكة رانيا العبد اهلل، و نجاز ا  و 
نجازات ا  نجازات مكتب الشؤون الدولية، و ا  نادي العاملين، و نجازات ا  كز الحاسوب، و ات مر نجاز ا  و 

مركز األمير فيصل لبحوث البحر الميت والبيئة والطاقة، والزيارات الميدانية للرئيس لمختلف 
   .المواقع في الجامعة

 خدمة المجتمع .0

ن أداء مركمممممز فمممممي الجامعمممممة خطمممممة تنفيذيممممة لخدممممممة المجتممممممع تتضممممممن  تحسمممممي يتووووومفر      
حقيقيمممة ممممع المؤسسمممات الدوليمممة  االستشمممارات وخدممممة المجتممممع فمممي الجامعمممة، و بنممماء شمممراكات

لمجتمع الى تنمية إضافة إقليمية والوطنية،  بناء شراكات حقيقية مع المؤسسات الوطنية ، واإل
ليشمل  جراءات المحفزة لذلك أن الجامعة بدأت بإعادة النظر في نظام الترقيةومن اإل ،المحلي

فممي متطلباتممه موضمموع خدمممة المجتمممع المحلممي، بحيممث يتوجممب علممى كممل عضممو هيئممة تممدريس 
يتقدم للترقية تقديم خدمات محددة للمجتمع المحلي ليتمكن من التقدم للترقية، وذلك على غرار 

إضممافة إلممى الممدورات والممورش والمحاضممرات . ممما هممو معمممول بممه فممي الجامعممات العالميممة المرموقممة
 .هدفت خدمة المجتمعالتي است
المختلفة النشاطات قدمت الجامعة مجموعة من الخدمات للمجتمع المحلي من خالل       

 .جامعة والمجتمعهدفت إلى ترسيخ العالقة بين الالتي للكليات والمراكز 

 .خدمة للمجتمعاستحداث جائزة أفضل  .8

الكليات  نشاطات مقدمة من /فضل نشاطستحداث جائزة أقامت الجامعة با     
وظيفة رئيسية يمانا منها بأهمية خدمة المجتمع باعتبارها ، إوالمراكز لخدمة المجتمع

وتم وضع أسس لمنح هذه عة ورسالتها، موتحقيقا لرؤية الجا ،من وظائف الجامعة
وهي تمنح ... الجائزة تتضمن تأثيرها الكمي والنوعي والفئة المستهدفة من النشاط

 .سنويا

 خدمة اجملتمع واألنشطة واإلجنازات
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 ازات نجنشطة واإل األ   .3

(  211) علىوالوحدات اإلدارية بما يزيد الكليات والمراكز العلمية في الجامعة قامت     
ستهدف المجتمع وأعضاء هيئة التدريس ، ا(8101/8102) نشاط وانجاز خالل العام 

 . والطلبة

مبادرات، دورات، محاضرات، نداوات، أيام علمية، ورش، )أنشطة الكليات  .5
   (رحل، حمالت

نشاط تضمنت محاضرات  وورش عمل وندوات وأيام (  444) امت كليات الجامعة  بعقد ق     
ستهدفت خدمة المجتمع والطلبة وأعضاء هيئة ا ، ...علمية، ودورات، ومبادرات، ورحالت

لقاءات، (  9) محاضرة علمية، و( 51: )توزعت حسب نوع النشاط على النحو اآلتيالتدريس، و 
احتفاال، ( 11) دورات، و(  7) مشاركة، و( 11) ندوة، و(  11 )و ورشة عمل، (  05) و 
والجدول  . حمالت، ومعرضين( 1) رحلة علمية، و( 11)ومبادرة، ( 17)يوما علميا، و( 47)و
 .يبين  توزع األنشطة حسب نوعها( 51) 
 

 يبني توزع أنشطة الكليات حسب نوعها(  32) جدول 
  

 الكلية
 اسم النشاط

 ى ورشة علمية، أخر 
 عدد المشاركين هدافهأ تاريخه

 المحاضرات
 
 
 
 
 
 
 

 الهندسة
 

األنظمة " بعنوان  محاضرة 
هشام علي من كتور دلل " الذكية
/  Staffordshireجامعة 
 بريطانيا

 األحد
09/00/8101 

تعريف الطلبة 
بالتكنولوجيا الحديثة بما 
 .يتعلق باألنظمة الذكية

(11) 
هيئة  من أعضاء

لية طلبة كو  التدريس
 الهندسة

 "  "  ABETحول  حاضرة م
بشار الطراونه من للدكتور 

 .الجامعة األردنية

 ثنيناإل 
31/01/8101 

تعريف أعضاء هيئة 
التدريس بالتعليمات 

الخاصة بالحصول على 
معايير الجودة المتعلقة 
بالتخصصات الهندسية 

(ABET). 

عضو هيئة ( 81)
 .التدريس
 

ي الدراسة ف" بعنوان  محاضرة 
من قبل " الجامعات األمريكية 

 .السفارة األمريكية 

 الخميس
02/00/8101 

نظام بتعريف الطلبة 
الدراسة في الجامعات 

 .األمريكية

 .وطالبة اطالب( 51)
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التطرف " بعنوان  محاضرة 
معاوية ستاذ لأل "واإلرهاب
مديرية أوقاف المزار / البطوش
 .الجنوبي

 

التعريف  بالتطرف   االثنين
رهاب ومخاطرهواال   

 طلبة كلية الهندسة

العلوم 
 االجتماعية

مئة عا  على "محاضؤة بعنمان 

 "وعد بلفمر

 تيسير الزواهرة. د.أ

0 /

00/7102 

طالبا وطالبة 018 التعريف بآثار وعد بلفور  

صمرة المعلم "محاضرة بعنمان 

 " في التراث العربي

 عامر أبم جبلة. د.أ

2 /

00/7102 

لم التعريف بصورة المع
 في التراث العربي

طالبا وطالبة 028  

تسقمط المدن " محاضرة بعنمان 

االندلسية اإلتسالمية بيد األتسبان 

" 

 محمد العمايرة. د.أ

6 /

07/7102 

التعريف بالتاريخ العربي 
 في األندلس

طالبا وطالبة 22  

حضارة وادي " محاضرة بعنمان

األردن عبر العصمر األثرية 

 "والتاريخية

 محاتسنةحمزة ال.د

06/00/

7102 

 

التعريف بحضارة وادي 
 األردن

طالبا وطالبة 038  

المسح األثري "محاضرة بعنمان 

 "والنقشي لمنطقة الخضري

 يمنس شديفات. د

07 /07 /7 

 07الساعة 

مفهوم المسح تعرف 
ثار منطقة آثري  و األ 

 الخضري

طالبا وطالبة 022  

الخطاب الديني  "محاضرة بعنوان  الشريعة
" 

  02وافق الم
8101أكتوبر    

التعريف بالخطاب الديني 
 وأصوله

طالبا وطالبة 808  

 
 
 
 
 

 الطب
 

رات للطلبة الراغبين فى محاض
 USEMLE)متحانالتقدم ال
step)   ر رمضان بشاللطالب

ة ستفادوذلك لال( السنه السادسه)
ن خبراتة حيث أنه كان قد تقدم م

 ائج مرتفعةمتحان وحقق نتلال

(3، 01 ،01 ،
85/01/8101 ). 

بامتحان  التعريف
(USEMLE ) 

طالبا وطالبة 081  

محاضرة توعوية تثقيفية بعنوان 
الفحص الدوري لتشخيص "

ألقتها المقدم " سرطان الثدي
سمية الجعافرة / الطبيبة

األشعة التشخيصية  ة أخصائي/
 األمير علي  ىمسستشف

82/00/8101 التوعية بأهمية الفحص  
الدوري لتشخيص 

نالسرطا  

088 

طرق تدريس " محاضرة بعنوان  اآلداب
 "العربية للناطقين بغيرها اللغة

التعريف بأفضل طرائق  05/00/8101
تدريس اللغة العربية 

 .للناطقين بغيرها

081 

تكنولوحيا 
 المعلومات

التطرف  " بعنوان محاضرات 
واإلرهاب االلكتروني باستخدام 

81/00/8101-
89/00/8101 

التعريف بالتطرف 
 اإللكتروني

الجناح طلبة 
جامعة –العسكري 
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  "شبكات التواصل االجتماعي
 ةاللصاصمعمر ستاذ األ

 مؤتة

لتشريعات " بعنوان  محاضره  الصيدلة
 "ةخالق الصيدالنيواأل

توعيه الخريجين على  تشرين ثاني 80
 حقوقهم وواجباتهم

200 

مركز " يدزاإل" بعنوان  ةمحاضر 
 .الربة/ صحي الربة الشامل 

 185 التعريف بمرض اإليدز 

مركز ، محاضرة بعنوان ضغط الدم
لواء / صحي المزار الشامل 
 .المزار الجنوبي

 188 التعريف بمرض الضغط 

محاضرة بعنوان السكري مركز 
منشية / صحي المنشية األولي 

 .أبو حمور

 111 التعريف بمرض السكري 

الفحص الذاتي بعنوان  ةمحاضر  
/ م بن اوس جمعية تمي للثدي

 .لواء القصر

التعريف بأهمية الفحص  
 المبكر

85 

محاضرة في مدرسة فقوع  علوم الزراعة
الثانوية الشاملة للبنات بعنوان 

 "تغذية المراهقين"

تغذية "التعريف بـ  2/00/7102

  " المراهقي 

طلبة المدرتسة 

 والمعلمات فيها

  
  
 
 
 

 العلوم التربوية
 

 "لتعلمصعوبات ا"محاضرة بعنوان 
 د بشير أبو حمور

محاضرة تثقيفية بالتعاون  30/01
 مع مدرسة مؤتة

055 

لمياء .محاضرة توعوية د
 د صهيب التخاينة/الهواري

قلق االختبار والتعامل  0/00
مدرسة جامعة مؤتة )معه 

 (النموذجية

088 

. التليف الكيسي د"محاضرة طبية 
 وجدان الكركي

أخطار ومشكالت التليف  9/00
مدرج كلية العلوم )كيسيال

 (التربوية

22 

محاضرة بعنوان التحفيز واثارة 
 فاطمة النوايسة.الدافعية د

مشاركة بناء على طلب  01/00
أكاديمية ومدارس التمكين 

 التربوية

11 

حول صعوبات  محاضرة توعوية 
 حمد ملحمأ. د التعلم 

 058 التوعية بصعوبات التعلم 05/08

إلعاقة د محاضرة علمية حول ا
 أحمد بني ملحم

استضافة خبراء حول  81/08
مدرج كلية )الموضوع 

 (العلوم التربوية

015 

محاضرة توعوية حول المخدرات د 
 أحمد بني ملحم

استضافة خبراء حول  81/08
مدرج كلية )الموضوع 

 (العلوم التربوية

22 

محاضرة توعوية حول التطرف د 
 وجدان الكركي

األسرية  أهمية التنشئة 01/01
في محاربة التطرف 

21 
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 .فندق فالكون روك)
فكرة العنف المدرسي  81/00 محاضرة مدرسية د لمياء الهواري

مدرسة / وسبل عالجه
 سول األساسية

055 

 محاضرة للدكتور أيمن القطاونة حول ريادة األعمال األعمال

 الشؤون الدولية ومشاريع ايراسموس بلسمحاضرات التأهيل المهني لطلبة كلية األعمال بالتنسيق مع مكتب  
 

 اللقاءات
 لقاء مع مندوب شركة الهندسة

ميكروسوفت للتعريف بالخدمات 
التي تقدمها الشركة ألعضاء 

 هيئة التدريس

 االثنين
5/08/8101 

تعريف أعضاء هيئة 
التدريس بالخدمات التي 
 تقدمها شركة ميكروسوفت

عضو هيئة ( 08)
 تدريس

أعضاء هيئة التدريس مع المدير العام لشركة اإلشراق للتكنولوجيا، والمتخصصة بأجهزة الفحص لقاء لعدد من   
 .والقياس وتجهيز المختبرات

 
 
 

 الشريعة

دارية مع طلبة لقاء الهيئة اإل
 .السنة األولى

التعريف باألنظمة  2/00/8101
 والتعليمات

081 

للقاء اإلرشادي األول بين طلبة ا
في كلية الشريعة  الدراسات العليا

 مع الهيئة اإلدارية في الكلية

التعريف باألنظمة  02/01/8101
 والتعليمات

81 

اللقاء اإلرشادي األول بين طلبة 
كلية الشريعة للسنة الثانية 

 والثالثة والرابعة

التعرف إلى المشكالت  .01/01/8101
 التي تواجه الطلبة

051 

 الطب
 
 

ب تحاد طالالملتقي الثاني عشر ال 
 IFMSA  األردن –كليات الطب

 83/9و  88
/8101  

 200 مناقشة قضايا الطلبة

إجتماع طالب كلية الطب الذين 
ثقافية )يتمتعون بمواهب إبداعية 

 (الخ ........رياضية  –فنيه  –

1 /01 /8101 نوقش به تنظيم المشاركة  
في األنشطة المختلفة 
خالل العام الدراسي 
ةوتوقيتها على مدار السن  

44 

لقاء طلبة كلية اآلداب مع العميد  اآلداب
 والطاقم اإلداري

االطالع على مشكالت  9-00/01/8152
طلبة كلية اآلداب ومتابعة 

 تطلعاتهم

 جميع طلبة الكلية
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 ورش عمل
 
 
 
 
 

 الهندسة

ورشة عمل في مجال البيئة 
بالتنسيق مع اإلدارة الملكية 

 لحماية البيئة
 

 

 الثالثاء
81/8/8102 

توعية الطلبة 
حول التلوث 

البيئي، القانون 
البيئي، 

والمخالفات 
دارة  البيئة،  وا 
 .النفايات الصلبة

(21) 
عضو هيئة تدريس 

طلبة كلية + 
 الهندسة

ورشة عمل من قبل 
مؤسسة انجاز وبالتعاون 
مع صندوق الملك عبداهلل 

 الثاني للتنمية

تنمية مهارات  الثالثاء
 الطلبة

123 

دريبية بالتعاون مع ورشة ت
شركة تطوير 

ورشة ورشة عمل االتصاالت
السالمة والصحة " بعنوان 
 "المهنية

 الثالثاء
1/08/8101 

تدريب وتوعية 
الطلبة وبعض 
المشاركين من 
المجتمع المحلي 
بما بتعلق 
بالسالمة والصحة 

 المهنية

(21) 
أعضاء هيئة من 

أعضاء هيئة 
طلبة كلية و  التدريس
ين مشارك و الهندسة

 من المجتمع المحلي

 مكتب األردن/ بالتعاون مع اليونسكو" التشريعات اإلعالمية " بعنوان  ورشة عمل  الحقوق

 
 
 
 

 الشريعة
 

عمل لطلبة الدراسات ة رشو 
فن التوثيق " العليا بعنوان 

واالقتباس من المصادر 
ألستاذ الدكتور ل" والمراجع

 " حمد العزام 

ق التعريف  بطر  03/00/8101  
 التوثيق واالقتباس

085 

 بعنوانورشة عمل 
منهجية التعامل مع "

" لكترونية المعلومة اإل 
 لدكتور علي الفواز  ل

التعريف بآليات  00/8101/ 82  
التعامل مع 
المعلومات 
 اإللكترونية

018 

       بعنوان  ورشة عمل  االداب
 " وسائل االتصال والتواصل" 

رة معرفة كيفية إدا 81-81/8101
بطرق  الحوار

سليمة بعيدا  عن 
الكراهية 

  .والعنصرية

31 

ولوجيا  تكن
 المعلومات

 WHYورشة عمل بعنوان 
MCSA  بالتنسيق مع

  .أكاديمية الرواد

 التعريف بن   8/8102
WHY MCSA 

21 
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ورشة عمل  
  CYBERبعنوان

SECURITY  

للمشاركة في  
 مسابقة

CYBER 
TALENTS  

   .العالمية

22 

 SELFمل بعنوانورشة ع
MANGEMENT  

 بالتنسيق مكتب انجاز 

/ قاعة انجاز 1/8102
 جامعة مؤتة

088 

 
 
 
 
 
 

 الصيدلة

عن المضادات  ةورش
 ةالحيوي

عن  ةالطلب ةوعيت اذار 82
المضادات 

وتهيئتهم لسوق 
 .العمل

50 

معجون  "بعنوان  ةورش
 "ايه الفمعاالسنان ور 

تدريب الطلبه  تشرين 02
حول المعاجين 

 واعهاأنو 

140 

" عمل  بعنوان  ةورش
 "ةواقيات الشمس والبشر 

 ةوعي الطلب ةزياد ولأتشرين  81
 ةحول البشر 

واعها أنو 
 وعالجاتها

150 

قياس " مل بعنوان ورشه ع
 "الضغط والسكر

ة تدريب الطلب تشرين ثاني 81
قياس  بكيفية

الضغط والسكر 
 للمرضى

200 

 "عمل بعنوان   ةورش
 " ةاد المنبهمو لالمخدرات وا

 ةالطلب ةتوعي ولأكانون  80
حول المخدرات 

ردن ووضع األ 
وجديد البحث 

 .الجنائي

100 

عن المضافات  ةورش
 ةدويلأل

 ةالطلب ةتوعي شباط08
حول البحث 

 ةهميأالعلمي و 
استخدام 

المضافات في 
وفي  ةدوياأل

 البحث العلمي

120 
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ربع أعقدت في الكلية  التمريض
نعاش إفي   ورش عمل

(  ( CPRالقلب والرئتين 
المتوقع تخرجهم   ةللطلب

بالتعاون مع نقابة 
  .الممرضين

 

 01/1/8102 
و  82/5/8102و

05/5/8102 
 1/5/8102و

التعريف بإنعاش 
 القلب والرئتين

 11شارك فيها   
من المتوقع   طالبا 

تخرجهم في هذا 
 الفصل

ة وليورشة لالسعافات األ 
 ةساسيفي مدرسة شقيرا األ

 هالي والمعلمات لأل

تدريب الطلبة  82/3/8102بتاريخ 
على اإلسعافات 
 األولية

98 

التنوع "ورشة عمل بعنوان علوم الزراعة
البيولوجي الزراعي 

" وخدمات النظم البيئية
بالتعاون مع الوكالة 
األلمانية للتعاون الدولي 

GIZ  ووزارة البيئة حول

االستخدام األمثل "مشروع 
ية في لخدمة النظم البيئ

 "األردن

تعزيز المعي  72/6/7102

والتبادل المعرفي 

وتحسي  التعاون 

في المجال البيئي 

وخدمة النظم 

 . البيئية

150 

ورشة عمل بعنمان  

تطمير الزراعة المحمية "

 "  في األردن

تعريف  76/8/7104
المهندسين  
والمختصين 
الزراعيين 

والمجتمع المحلي 
بالزراعة المحمية 

ا والتكنولوجي
الحديثة 

المستخدمة في 
 .هذا المجال

الفوائد العائدة من 
هذه الزراعة 

والكلف 
المستخدمة فيها 
لعمل مثل هذه 

المشاريع 
 .الزراعية

التعريف بكفاءتها 
في زيادة كمية 

 اإلنتاج الزراعي

061 

 
 العلوم التربوية

 

ورشة عمل حول التربية 
 المدنية والعنف

التوعية بالتربية  03/9 
والالعنف  المدنية

-فندق الرسا)
 (عمان

015 

ورشة عمل حول قضايا  
اإلنتحار إلى أين؟ د وجدان 

 الكركي

المشاركة في  00/01
أكاديمية الشرطة 

 عمان-الملكية 

012 
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ورشة توعوية د أحمد بني 
 ملحم

موضوع التدخل  01/01
المبكر لإلعاقة 
في المعهد 

 المجتمعي

21 

 
 

 
 

 العلوم التربوية
 

مل التحكيم ورشة عمل ح

في المجالت د عمني 

 شاهي 

تقديم ورقة بحنية  23/10

حمل معايير 

التحكيم وشروط 

عمان/النشر  

40 

ورشة تدريبية لبرنامج 
التربية العملية والتدريب 
الميداني مساعد العميد 

 لشؤون التربية العملية
 د أنس الضالعين

إرشادات  2/00
وتعليمات جائزة 
الملكة رانيا 

علم المعظمة للم
 المتميز

011 

: ورشة تدريبية بعنوان
ساءة إلى األطفال اإل"

د " لى المستقبلإساءة إ
 أسماء الصرايرة

التوعية بأشكال  81/3
اإلساءة الموجهة 

مدرج )لى االطفالإ
كلية العلوم 

 (التربوية

22 

ورشة بناء االختبارات 
المدرسية د صبري 

 الطراونة، د عمر الهويمل

 توعية المعلمين 8/5
بأهمية بناء 

االختبارات 
مدرسة أم )

 (الهشيم

81 

 
 

 
 مالاألع

 
 

ورشة عمل بالتعاون 
" مؤسسة إنجاز بعنوان 

 "  المشروع الريادي

تهدف لتدريب  
الطلبة على 
عملية تنفيذ 
المشاريع الريادية 
في جميع مراحلها 
وتدريب الطلبة 
على تقديم 
المفترحات لهذه 
المشاريع بهدف 

 .تحصيل التمويل

21 

 "مقدمة في ريادة األعمال"ورشة عمل بعنوان 
داريا"ورشة عمل بمناسبة يوم المرأة العالمي بعنوان  التي قدمت من قبل " تمكين المرأة اقتصاديا وا 

 الزميلة األستاذ الدكتور فيروز الضمور
 .ورشة عمل بعنوان التسويق العصبي لطلبة قسم التسويق بإشراف الدكتور سعيد طربيه 

 ورشة عمل عن كيفية اعداد السيرة الذاتية ومقابالت العمل



117 

 

 

 

 

 .ورشة حول الفكر الريادي بالتعاون مع نادي الكرك لإلبداع 

لطلبة الدراسات العليا  ةنجليزية موجهعمال حول مؤهالت كامبردج للغة اإل ورشة عمل في كلية األ عمالاأل
 والبكالوريوس بالتعاون مع جامعة كامبردج

 .عدد من ورش العمل في المدارس الحكومية والخاصة حول إدارة التنوع والتسامحتنفيذ  

إلى التوعية بمفهوم التميز ضد المرأة وطرق عالجة بهدف عة من الورش والندوات التي تهدف مجمو 
 تحقيق المساوة في سوق العمل

افة قصص نجاح من عقد ورشة عمل حول المشاريع الريادية الناجحة في المجتمع المحلي واستض
 .محافظة الكرك

 كلية الكرك حول إدارة التنوع –لقاء ورشة عمل في جامعة الب 

ورشة عمل بعنوان كيفية كتابة مشاريع التخرج لطلبة البكالوريوس نفذ الورشة الدكتور رائد العضايلة 
 .ضمن نشاطات مبادرة نحو كتابة أكاديمية أفضل 

لسوق ا"ي نظم المعلومات اإلدارية والعلوم المالية والمصرفية بعنوان ورشة عمل بشكل مشترك بين قسم
 قام بتنفيذها الزميالن الدكتور أحمد الصرايرة والدكتور خالد الطراونة" المالي العالمي االفتراضي

 ندوات
 

 
 

 الهندسة

 )بعنوان  ندوة علمية 
الممارسات الدولية لتحسين 

بالتنسيق  ( سالمة الطرق
 .لطرق األردنيةمع جمعية ا

توعية الطلبة  3/8102
المشاركين  وبعض

من المجتمع 
 المحلي 

الممارسات ب
الدولية لتحسين 
سالمة الطرق 

والحد من حوادث 
 الطرق

(011) 
أعضاء هيئة 

طلبة كلية + التدريس
مشاركين + الهندسة 

 من المجتمع المحلي

  ندوة تعريفية عن مكتب
IEEE   في كلية الهندسة

وعة من من قبل مجم
 عضاء هذا المكتبأالطلبة 

 التعريف بمكتب االثنين
IEEE  

89 

القانون " ندوة علمية بعنوان الشريعة
الدولي اإلنساني واإلسالم 

  "جذور وجسور

األحد الموافق 
88/5/8102 

القانون التعريف ب
الدولي اإلنساني 
 واإلسالم

011 

اللغة العربية )عنوانب ندوة داباآل
 .(ة والتحديات الرقمي

برز أالكشف عن  3/5/8102
التحديات التي 
تواجه تعليم 

العربية في ظل 
  .عصر العولمة

11 
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من أ" ندوة علمية في  تكنولوجيا المعلومات
 الشبكات في كلية تكنولوجيا
المعلومات متخصصة في 

" من الشبكات والمعلوماتأ
حيث قدم السيد شادي 
مبيضين من شركة أوراكل 

نترنت إمحاضرة عن 
شياء والتهديدات األمنية األ

المتعلقة باستخدام هذا 
التقنيات الحديثة في 
 ،مجاالت الحياة المختلفة

كما وقدم السيد ناصيف 
خنوف من شركة 

CHOICE   محاضرة عن
حدث تقنيات الدوائر أ

التلفزيونية المغلقة 
من أواستخدامها في 

المؤسسات والثغرات األمنية 
الموجودة وطرق التعامل 

افة إلى ذلك فقد معها إض
عرض السيد إسماعيل 
البطوش الرئيس التنفيذي 

  CHOICEلشركة 
مجموعة من التهديدات 
والثغرات األمنية المتعلقة 

لكتروني ومدى بالفضاء اإل 
ثرها على المستوى أ

الشخصي والدولي من 
قتصادية الناحية اال

 جتماعية واإل
هذا وقد شارك طلبة 
الدراسات العليا وأعضاء 

التدريسية بالنقاش  الهيئة
وقاموا بعرض أرائهم وطرح 
استفساراتهم المتعلقة 
بالمواضيع المطروحة 

لى عرض إباإلضافة 
مجموعة من األفكار 

التعريف بأمن  03/08/8101
 الشبكات 

بمشاركة مجموعة 
مميزة من الخبراء من 

القطاع الخاص 
وبحضور طلبة 
الدراسات العليا 

ء الهيئة وأعضا
 التدريسية في الكلية



119 

 

 

 

 

البحثية المستقبلية بهدف 
التعرف على مدى ارتباطها 
باحتياجات السوق المحلي 
والعالمي في النهاية قدم 
الدكتور محمد النبهان من 

لومات كلية تكنولوجيا المع
الرئيسية موجزا بالنقاط 

كد أالتي تم استنتاجها كما 
على أهمية عقد هذة 
النشاطات العلمية وتطوير 
قدرات الطلبة على االبداع 

 .والمنافسة والحوار 
عداد اإل"  ندوة بعنوان  

مسابقة  للمشاركة في
  "المليون مبرمج العالمية

اإلعداد للمشاركة  1-2/08/8101
في مسابقة 
   المليون مبرمج

22 

 
 
 
 
 
 

 علوم الرياضة

هيل تأندوة بعنوان 
 الرياضيةاإلصابات 

التعريف بتأهيل  8/01/8101
 اإلصابات

018 

االستخدام بعنوان  ندوة
ألغذية للرياضيين ااآلمن 

 .مؤسسة الغذاء والدواء

التعريف بأهمية  80/00/8102
األمن الغذائي 
 للرياضيين

11 

تدريب " بعنوان  دوة ن
بالتعاون مع  "جمبازال

 . مديرية تربية الكرك

التعريف بتدريب  08/3/8102
 الجمباز

92 

التعريف باإلنعاش  00/8101/ 82 إلنعاش القلبي ندوة بعنوان 
 القلبي

11 

لسمنة اندوة بعنوان 
والرياضة بالتعاون مع 

عمادة / النشاط الرياضي
 .شؤون الطلبة

التعريف بمخاطر  01/00/8101
 السمنة

088 

ندوة تدريب جمباز بالتعاون 
  القصر مع مديرية تربية

التعريف بتدريب  3/8102/ 81
 الجمباز

11 

الجرائم ندوة بعنوان 
لكترونية دائرة العالقات اإل 

    األمن العام/ العامة 

التعريف بالجرائم  82/3/8102
 اإللكترونية

810 

بالتنسيق مع نادي صاحبات " توجيه وتحفيز الشابات لاللتحاق قي سوق العمل " ندوة علمية بعنوان االعمال
 األعمال

األمن والطفل "ندوة  العلوم التربوية
 "والسالم

بية قسم التر  08/00
 الخاصة

إعداد الندوة بالتعاون 
مع مركز الدوحة 
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 للتربية الخاصة
ندوة حوارية حول الورقة  

النقاشية السابعة لجاللة 
 الملك

/ عايد الخوالدة.د 03/00
 وجدان الكركي.د

مشاركة في مدرسة 
 عي الثانوية

ندوة دور الجامعة وغرفة 
تجارة الكرك في تحقيق 
. التشاركية المجتمعية د

 ان الكركيوجد

أهمية ودور  1/00
الجامعة وغرفة 
تجارة الكرك في 
تحقيق التشاركية 

مدرج )المجتمعية
كلية العلوم 

 (التربوية

018 

 المشاركات
المشاركة في بطولة كرة  الهندسة

القدم في جامعة مؤتة 
والحصول على المركز 

 الثاني

تشجيع الطلبة للمشاركة  08/8101
 في النشاطات الرياضية

- (01 )
 طالب

 الهندسة
 

المشاركة في مسابقة 
(Hult Prize)  على

مستوى الجامعة والحصول 
 على مراكز متقدمة

 األحد
85/08/8101 

تحفيز الطلبة على اإلبداع 
 واالبتكار

81 

المشاركة في المسابقة 
الثقافية التي نظمتها مركز 

الملكة رانيا العبداهلل 
 للدراسات التربوية والنفسية

 االثنين
03/00/8101 

تحفيز الطلبة على 
المشاركة في النشاطات 

 والمسابقات الثقافية

- (01 )
 طالب وطالبة

عقد لقاء تعاون إعالمي 
 ( تكتيك ميديا)مع مؤسسة

 الثالثاء
03/3/8102 

للتعرف على الخدمات 
التي تقدمها مؤسسة 
تكتيك ميديا، والحصول 
على فرص لتدريب بعض 
الطلبة في مجال اإلعالم 

 سويقوالت

- (01 )
 مشاركين

مشاركة بعض الطالب في  الطب
فعالية حملة باألقالم نحارب 
التدخين وحصول بعضهم 
على شهادة منطقة خالية 
من التدخين ممثلين لكلية 

 جامعة مؤتة -الطب
 

 55 محاربة التدخين .81/00/8101
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 الطب
 

مشاركة طلبة الكلية في 
فعاليات المسابقة الثقافية 

ركز الملكة التي أقامها م
رانيا العبداهلل للدراسات 

 .التربوية والنفسية

 52 تفعيل المشاركات الثقافية (3/08/8101

-IFMSA)أنشطة جمعية  
JO ) بالتعاون مع عمادة

شؤون الطلبة والكلية من 
 .خالل الهيئة اإلدارية

(1/00/8101)  011 

في اليوم  ةبمشاركة الطل
الذي أقيم الطبي التغذوي 

لية الزراعة تحت في حرم ك
رعاية عطوفة رئيس 

 الجامعة 

(05/00/8101.)  081 

 الطب
 

مشاركة الطالب في 
المسابقات الرياضية 

مسابقة كرة القدم )
على مستوى ( الخماسية
 الجامعة 

(30/01/8101.)  01 

حسن / مشاركة الطالب
سنة ثالثة / محمد الطراونة 

مر السابع في المؤت
والعشرون لطب األمراض 

لذي عقد فى مدينة ا
تركيا حيث عرض /أنطاليا

فيه الطالب بحث علمي 
مشترك قام بعمله تحت 
إشراف كل من قسم علم 

/ كلية الطب /األمراض 
جامعة مؤتة وقسم علم 

مستشفي جامعة / األمراض
Haccetepe  
University       /أنقرة  /

 تركيا

 02- 01فى الفترة من 
/00 /8101 

 0 

الحفل  مشاركة الطالب في
ترفيهي جتماعي الاال

ستقبال الطلبة ابمناسبة 
 المستجدين في كلية الطب 

(09/01/8101.)  055 
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مشاركة بعض الطالب في 
-HCAC 2017)لية اعف

4th Quality Health 
Care-Conference 

and Exhibition ) مع
مرح )طالبات  تكريم ثالث
-سارة زغلول-عبد الجواد

 ( صبا الوحيدي

(5-2/08/8101.)  01 

 
 
 
 

 تكنولوجيا
 المعلومات

مشاركة في ورشة عمل لا
ية إعداد التقييم الذاتي لكيف

المقامة داخل حرم للكلية 
 جامعة مؤتة 

 11 جامعة مؤتة 01/8101

مشاركة الدكتور حمزة عيال 
كلية تكنولوجيا /سلمان

المعلومات في ورشة عمل 
خاصة 
 ERASMUSبمشروع

WINDOWS+  حيث تم
 ندق الميريديانعقدها في ف

 0 عمان 00/8101

المشاركة في مسابقة 
ACM ICPC   الدولية

جامعة العلوم التطبيقية 
 عمان/

1/8102  08 

 الدورات
 الهندسة

 
دورة أصدقاء البيئة 

لمجموعة من طلبة كلية 
 الهندسة

 األربعاء
80/3/8102 

تخريج دورة أصدقاء 
 البيئة

- (81 )
 طالب وطالبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 داباآل

دورة التدريبية نظمها 
 .المعهد الفرنسي 

 

 تهدف الدورة إلى إعداد  02-81/9/8101
مدربين وممتحنين برنامج 
اللغة الفرنسية الموجة 

للطلبة الراغبين بالحصول 
 delfعلى شهادة ال

 A1,B1)للمستويين

51 

دورة التدريبية التي نظمها 
المعهد الثقافي الفرنسي في 

  .عمان

دف الدورة إلى إعداد ته 02-81/9/8101
وتأهيل مدربين وممتحنين 
برنامج اللغة الفرنسية 
الموجة للطلبة الراغبين 
بالحصول على شهادة 

5 
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 delfال 
 A1,B1)للمستويين

دورة اإلسعافات األولية  
بالتعاون مع كلية 

 .التمريض

00/5/8102  88 

مع جمعية األكاديميات ة تعلم اآللة بالتعاون يات البحث العلمي باستخدام منهجيسدورة تدريبية في أسا عمالاأل
 .التي تم تنفيذها من قبل الزميلة الدكتورة عال الليموناألردنيات 

قامت الكليه بعمل دورة  
( CPR)إنعاش قلبي ورئوي

لموظفي وأطباء وممرضات 
مركز صحي منشية أبو 

 حمور األولي 

يوم االثنين الموافق  
1/3/8102 

 85 

في  ةمل دور عقامت الكليه ب 
اإلسعافات األولية لألطفال 
لمجموعه من العامالت في 
الحضانات في محافظة 
الكرك وبالتعاون مع جمعية 

كرك للرعاية الطبية ال
 .الخيرية 

يوم السبت الموافق 
30/3/8102 

التعريف باإلسعافات 
 األولية

81 

 االحتفاالت
قامت كلية العلم   العلوم االجتماعية 

التعاون مع ب، االجتماعية 

اتحاد طلبة جامعة مؤته في 

تنظيم حفل لتكريم الطلبة 

مساعد  المتفمقي  دراتسيا  

العميد الدكتمرة زي  

 القرعان

 811 تكريم المتفوقين  75/3/7104

 
 

 الطب
 

 رشاديالحفل السنوى اإل 
الخاص بالدفعة الجديدة من 

  .ولى طالب السنة األ 

 021 إرشاد الطلبة 8101/  01/  01

/ جتماعي حفل اإلال
 .الترفيهي  للطلبة الجدد

02/01/8101  888 

 
 
 
 
 دلةصي

الفصل  بةحفل تخريج طل
نقيب  ةول واستضافاأل 

 .ةالصيادل

بنقابتهم  ةتعريف الطلب ولأكانون  05
 وتسويقهم محليا

400 

 ةاالحتفال بيوم الشجر 
شجار في أشتال و أبزراعة 

 ةمدخل الكليات الصحي
زراعة  بالتعاون مع مديرية

 011 تفعيل العمل اإلجتماعي  81/8/8102
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الكرك وبلدية الكرك الكبرى 
عضاء أحد أبمبادرة من 

 .الهيئة التدريسية والطلبة
 

 الشريعة
المشاركة في المناسبات  8101ديسمبر  01 االحتفال بالمولد النبوي 

 الدينية
021 

 "الوفاء للشهيد"يوم  
بمناسبة مرور عام على 

لقلعة رحمهم ذكرى شهداء ا
  اهلل 

 851 تنمية الحس الوطني 01/08/8101

ذكرى الهجرة النبوية 
 الشريفة 

أكتوبر    3الموافق 
8101 

المشاركة في المناسبات 
 الدينية

888 

حفل توزيع الجوائز 
والشهادات على الطلبة 
الفائزين بمسابقة حفظ 

نادي الطلبة  ،القرآن الكريم
 الوافدين 

ر ديسمب 01الموافق 
8101 

 051 تحفيز  الطلبة

حفل ديني بمناسبة ذكرى 
 اإلسراء والمعراج   

المشاركة في المناسبات  02/5/8102
 الدينية

811 

 
 
 
 

 الصيدلة
 

حفل استقبال الفوج 
 ةالخامس في كليه الصيدل

 111 الجدد  ةالترحيب بالطلب ولأتشرين  01

حفل افتتاح طاوله 
 الخريجين

 100 ةلطلبدعم جهود ا 17/4/2018

دكتوره مها الكريم حفل ت
 ةنصر لحصولها على جائز 

 اينشتاين القادم

 ةالتدريسي ةتحفيز الهيئ 6/5/2018
 نجازعلى العطاء واإل 

10 

 ةاالفتراضي ةافتتاح الصيدلي
 ةرئيس الجامع ةبرعاي

تخريج صيدالني كفؤ  ذارآ 81
 ومتدرب

100 

توزيع ريع البازار الخيري 
 ةمونيألما ةطالب مدرسل ع

ة الكلي ةصلتدعيم  تشرين الثاني 31
 بالمجتمع المحلي

400 

 يام العلميةاأل
" بعنوان يوم علمي بحثي  اآلداب

 "الحركة الثقافية في الكرك 
 

برز جوانب الحركة أتتبع  81/8/8102
 الثقافية في محافظة الكرك

81 

تكنولوجيا 
 المعلومات

طالق اليوم العلمي الثاني إ
وجيا المعلومات ية تكنوللكل

ورانج وزين أبدعم من 
كاديمية أومايكروسوفت و 

مسرح العلوم التربوية  31/5/8102
 .مؤتة  جامعة/

311 
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كاديمية كود سيركل أالرواد و 
يقل  وكان عدد الحضور ال

 ،شخص(   311) عن 
ن يوتم عرض ثالثة وعشر 

تم اختيار و  ا، مشروع
ولى الثالث مراكز األ 

 للحصول على جوائز قيمة 
يوم الستقبال الطلبة الجدد   

 لكلية تكنولوجيا المعلومات 
مسرح عمادة شؤون  3/8102

 الطلبة
51 

العلم   اليم  العلمي لكلية  العلوم االجتماعية

نظمته الكلية  االجتماعية

بالتعاون مع الصندوق 

األردني الهاشمي مركز 

الكرك / األميرة بسمة

وبتنسيق مساعد العميد 

 لقرعانالسيدة زيــ  ا

70 /00 /7102  858 

 
 
 

 الصيدلة
 

 ةيوم علمي  في مدرس
 ةالمختلط ةساسيالمزار األ
 للبنات

الطالب والمجتمع  فيتعر  ولأكانون  31
 ةالصيدل ةالمحلي بكلي
 ةمؤت ةوجامع

900 

الخريجين  ةتوعي تشرين الثاني 81 .يوم وظيفي للخريجين
 وتسويقهم

200 

" اليوم العلمي  علوم الرياضة
اتيجيات الحديثة في االستر 

  " التربية الرياضيةتدريس 

التعريف باالستراتيجيات  2/08/8101
 الحديثة في التدريس

55 

 " بعنوان يوم علمي  
 "التأهيل الرياضي

80/00/8101  44 

 
 التمريض

 يوم العلمي العاشرال
التمريض  " بعنوان

الواقع ،المثاليات : السريري
   "الفرص المستقبليهو 

01/5/8102  122 

يوم تثقيفي توعوي في   
درسة المنشية األساسية م

تحت رعاية مديرة المختلطة 
لكرك الدكتورة تربية قصبة ا

 تضمنصباح النوايسه و 
فحص سكر الدم  النشاط

وفحص ضغط الدم وقوة 
الدم وقياس الوزن والطول 
ومؤشر كتلة الجسم لتحديد 

يوم الثالثاء الموافق 
85/01/8101 

 154 خدمة المجتمع
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سبة السمنة وتقديم ن
شارات واست ةاستشارات تغذي

سكري وفحص ثدي وفحص 
 .أسنان

يوم تثقيفي توعوي في 
حي مشهور  مدرسة

/ ة األساسية المختلط
 .القصر لواءالكائنه في 

 

ربعاء الموافق يوم األ 
81/01/8101 

تضمن فحص سكر الدم 
فحص ضغط الدم وقوة و 

الدم وقياس الوزن والطول 
مؤشر كتلة الجسم و 

لتحديد نسبة السمنة 
وتقديم استشارات تغذيه 
واستشارات سكري وفحص 

 .ثدي

152 

يوم تثقيفي توعوي في  
مدرسة مرود األساسية 

 المختلطة 
 

تضمن فحص سكر الدم  81/00/8101
وفحص ضغط الدم وقوة 
الدم وقياس الوزن والطول 

ومؤشر كتلة الجسم 
لتحديد نسبة السمنة 

ستشارات تغذيه وتقديم ا
واستشارات سكري وفحص 

 ثدي

144 

تثقيفي توعوي تحت  ميو 
ة عطوفة محافظ الكرك رعاي

 ةرحم ةمير في مدرسة األ
/ األساسية المختلطة 
   الكائنه في مدينة الكرك  

 

تضمن فحص سكر الدم  09/00/8101
وفحص ضغط الدم وقوة 
الدم وقياس الوزن والطول 

ومؤشر كتلة الجسم 
سبة السمنة لتحديد ن

 ةيم استشارات تغذيوتقد
واستشارات سكري وفحص 

 ثدي

122 

يوم ترفيهي في مركز مؤته  التمريض
 للمعاقين الكائن في الوسيه

ضمن فحص جميع نزالء ت 8101/ 30/01
مركز فحصا عاما وعلى ال

قيم نشاط أهامش اليوم 
 طفالترفيهي لأل

144 

توعوي في  يوم تثقيفي 
ية س األساسأمدرسة ذات ر 

مرض اليشمانيا . المختلطة
 (حبة حلب)

 اموجه اطبي اتضمن مسح 85/01/8101
 .ياصح اتثقيفو هالي لأل

225 

اليوم التثقيفي التوعوي في 
لتحفيظ القرآن  ةمركز مؤت

يوم السبت الموافق 
31/9/8101 

تضمن فحص سكر الدم 
وقوة وفحص ضغط الدم 

202 
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بالتعاون مع جمعية الكرك 
  ةالخيري ةالطبية للرعاي

 

الدم وقياس الوزن والطول 
ومؤشر كتلة الجسم 

سبة السمنة لتحديد ن
 ةوتقديم استشارات تغذي

واستشارات سكري وفحص 
 .ثدي

 
 
 
 
 
 
 
 

 علوم الزراعة

تثقيفي التوعوي في اليوم ال
 ةساسيمدرسة فقوع األ

بالتعاون مع ة المختلط
 ةالطبي ةجمعية الكرك للرعاي

 ةالخيري
 
 

السبت الموافق 
00/00/8101 

تضمن فحص سكر الدم 
وفحص ضغط الدم وقوة 
الدم وقياس الوزن والطول 

ومؤشر كتلة الجسم 
لتحديد نسبة السمنة 

وتقديم استشارات تغذيه 
واستشارات سكري وفحص 

 .ثدي

189 

حملة للتبرع بالدم بالتعاون 
مع الجمعية االهليه للتبرع 
بالدم وبنك الدم القليم 

ي الجنوب في مدينة واد
 موسى  

 88 خدمة المجتمع 09/9/8101االثالثاء 

التماصل مع الطلبة  0/00/7102 ملتقى الخريجين األول

الخريجي  ومد جسمر 

للتعاون والتماصل مع 

الكلية وأماك  عملهم 

واالتستفادة م  خبراتهم 

العملية واألخذ بمالحظاتهم 

في الجانل العملي م  

خالل عملهم في الشركات 

 وغيرها

61 

 لعلوم التربويةا
 

سرة عن األ يوم علمي
 عمادة الكلية

 فياستضافة متخصصين  00/08
 األسرياالرشاد 

888 

فعالية حول االدمان على  
االنترنت قسم التربية 
الخاصة والمدرسة 

 النموذجية

عة من طلبة فقرات متنو  08/08
المدرسة حول أخطار 

مدرج كلية )نترنت اإل 
 (العلوم التربوية

815 

يوم صحي توعوي بالتعاون 
مع جمعية تميم بن اوس 

 الداري في القصر 

 115 خدمة المجتمع 82/3/8102بتاريخ 

القيام باالحتفال بيوم الطفل 
العالمي في قسم االطفال 
في مستشفى الكرك 

المشاركة في المناسبات  .81/00/8101بتاريخ 
 العالمية

104 
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 الحكومي 
مشاركه طالب الكلية في 

طات يوم التغيير نشا
اع للعاملين في القط

الصحي بمستشفي الكرك 
ة الذي كان بمبادر الحكومي 

من سمو األميرة منى 
جل النهوض أالحسين من 

بمستوى الخدمات الصحية 
التي تقدم للمرضى على 

 .مستوى المملكة

 89 خدمة المجتمع 8101/ 00/ 2الموافق 

ام طالب الكلية برفقة قي 
لهيئة عضاء اأمجموعة من 

ريسية ومشرفات دالت
التدريب السريري بزيارة 

مستشفى الكرك الحكومي 
وقاموا بتوزيع الهدايا 

مهات لورود على األوا
سرة أاللواتي يرقدن على 

 الشفاء بمناسبة عيد االم 

 111 خدمة المجتمع .80/3/8102بتاريخ 

غذائي "يوم علمي بعنوان  علوم الزراعة
 "دوائي

طلبة وربات تنقيف ال 08/00/7102

البيمت وكبار الس  

وتعزيز معلمماتهم حمل 

وأهمية  ،الطعا  الصحي

تعديل النمط الغذائي خالل 

والتعريف  ،مراحل الحياة

باألطعمة العضمية وغير 

العضمية وتصحيح عدد 

م  المعلممات الغذائية 

وإرشادات حمل أمراض 

العصر السكري والضغط 

وارتفاع الدهنيات وتسمء 

 التغذية

611 

 
 
 
 
 
 
 
 

يوما علميا مميزا بتاريخ 
القاء تم فيه  81/5/8102

محاضرات علمية متخصصة 
خصصين من قبل مت وعامة

في كلية العلوم وفي 
جامعة ) ردنية الجامعات األ 

كما تم  ،(الحسين بن طالل 
عرض ملصقات لطلبة 
الدراسات العليا في الكلية 

  777 
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لخص نتاجاتهم البحثية ت كلية العلوم
ي كان لبعضها التالمتميزة 

تطبيقات مباشرة في الجانب 
طلبة ماجستير ) الصناعي 

(. من قسم العلوم الحياتية
ض علمي كما تم تقديم معر 

لبعض التجارب العلمية من 
 +قسام كلية العلوم قدمها أ
طلبة البكالوريوس في +

 .الكلية

 المبادرات
 اداب
 
 

لتعاون توثيق أواصر ا 1/01/8102-0 مبادرة بدل كتابك 
والمحبة بين طلبة الكلية 
من خالل تبادل الكتب 
 الدراسية لمختلف المواد 

 جميع طلبة الكلية

 ةكلية بالتنسيق مع مبادرة بصمحملة تنظيف لل
 شباب 

 015 جامعة مؤتة 5/8102

حفل استقبال :نشاطات منها مبادرات وبوهي لجنة مكونة من مجموعة من الطلبة المتميزين الذين يقومون : مبادرة نبض التطوع
سر الفقيرة بتاريخ حمالت دفء الشتاء لألتوزيع طرود الخير للمحتاجين  .2/8/8102الطلبة الجدد السنوي بتاريخ

85/08/8101 
ع  طاريف الشوار أراجها وتجميل أدو  ةعلى مدخل الكلي ةبالرسومات الجداري ةيتام تم تجميل مداخل الكليفطار السنوي لألقامة حفل اإلإ

 ةالغذائي والمواد ةبسلقرية سول تم من خاللها توزيع األ  لقد اقام طلبة الكليه بزيارة سكن كريم في.1/5/8102في ساحات الكليه 
 ةعداد مسرحيإب ةام عدد من طالب الكليق 89/01/8101الى  01ل الفتره من خال  ة،قام الطلبه بجمعها من جهات مختلفالتي 

 02/08/8101بتاريخ  ةالكرك في مسرح عمادة شؤون الطلب شرطة/ من العام مع مديرية األسري بالتعاون حول العنف األ
بعنوان  ةالقيام بمبادرة صحي 

في مدرسة ( ا بصحتنا همتن)
 للبنات  ةالشامل ةسول الثانوي

بتاريخ 
3/5/8102 

 11 

زراعة حديقة مدرسة أمرع من  علوم الزراعة
خدمة )قبل كادر كلية الزراعة 

 (محليمجتمع 

التماصل مع المجتمع  0/01/7102

 المحلي وخدمته

8 

 
 
 
 

العلوم 
 التربوية

مبادرة على سرير الشفاء 
 أسماء الصرايرة.د

المرضى أهمية مساعدة  82/00
مدرج كلية العلوم )وعونهم
 (التربوية

81 

إطالق مبادرة فريق اسأل 
أسماء .األخصائي النفسي د

 يرة وطلبة قسم علم النفسالصرا

الوعي الصحي والنفسي  2/3
مدرج كلية العلوم )للطلبة

 (التربوية

051 

شذى . د" أنت أمنا"مبادرة 
 المجالي مع الطلبة

إكرام األم في يوم  80/3
مدرج كلية العلوم )األم

888 
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 (التربوية
 

 عمالاأل
، حيث ي الجامعةوتعنى بإيجاد فرص تدريب عملي لطلبة القسم بالتعاون مع مركز الحاسوب ف ( دربني) مبادرة 

ة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ار كما تمت مخاطبة وز . ن المركز يقوم بتدريب أربعة طلبة ميادنيا كل فصلإ
 .لشمل طلبة نظم المعلومات اإلدارية في مبادرة التدريب مابعد التخرج وقد تمت الموافقة

 
 عمالاأل

تسمية كل شجرة في الحديقة الحرجية تم من خاللها " داءحديقة الشه( "اإلداريةقسم نظم المعلومات  )مبادرة 
 .أحد شهداء الوطن تخليدا لذكراهم وتمعيقا لقيم الوفاء والتضحيةالصقة لمجمع القاعات القديم باسم الم

 .والتي تعنى باالهتمام بذوي االحيتياجات الخاصة ومرضى السرطان" تالل األمل" أطلقت الكلية مبادرة  
 .سراء والمعراج في قسم التسويقفي ذكرى اإل" حبيبي يا رسول اهلل"بادرة تم اطالق م 

 
 عمالاأل

 ة عيد العمالنظمها قسم التسويق بمناس" تكريم العمال"مبادرة 
نظمها قسم التسويق في يوم األم العالمي حيث تمت زيارة عدد من الموظفات بالجامعة " هدية األم"مبادرة 

 عرفانا بجهودهن وتقديم هدايا رمزية لهن
 .بمناسبة عيد الفصح المجيد في قسم التسويق ( بطاقات معايدة) طالق مبادرة أ

 عمالن قبل قسم التسويق لكلية األحملة نظافة م

 رحالتال
لى منطقة إالتوجه  01/8101-80 لى عمان إر رحلة يتسي اآلداب

العبدلي لحضور  البوليفارد
 مهرجان األسبوع الفرنسي 

51 

 
 
 
 
 
 
 

 علوم الزراعة
 

عمل زيارة علمية لطلبة قسم 
التغذية والصناعات الغذائية إلى 

 دار الغذاء

زيارة علمية إلى طلبة  7/00/7102

قسم التغذية والصناعات 

الغذائية إلى دار الغذاء 

لإلطالع على عملها 

واالتستفادة م  المعلممات 

التي تهم العمل والتطبيق 

للسالمة الغذائية وكيفية 

 إلجراءات المتبعة فيهاا

36 

زيارة علمية لطلبة قسم اإلنتاج 
الحيواني إلى مزارع أبقار سما 
األردن الزراعية والصناعات 

 الظليل/الغذائية
 
 
 

زيارة علمية لطلبة قسم  2/8/7104

اإلنتاج الحيماني إلى 

مزارع أبقار تسما األردن 

الزراعية والصناعات 

الظليل، لتعريفهم /الغذائية

ة تربية أبقار بأنظم

 الحليل 

81 

 
 
 
 
 
 

ضانا  ة إلى رحلة علمية وترفيهي
 أسماء الصرايرة. دوالبتراء ، 

التعرف إلى مناطق ضانا  9/00
 والبتراء

 

88 

لى مدرسة التربية رحلة علمية إ
احمد بني ملحم . الخاصة د
 وطلبة الكلية

التعرف الى طبيعة  2/08
 المدرسة وخدماتها

85 

رحلة إلى منطقة العقبة 
 االقتصادية أد فؤاد طالفحة

دعم مؤتمر كلية العلوم  02/00
 التربوية الدولي األول

88 
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العلوم 
 التربوية
 

الكلية في زيارة عميد الكلية لطلبة 
 .العقبة 

مناقشة وضع الطلبة  01/00
 ومقترحاتهم في العقبة

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
العلوم 
 التربوية

طالق زيارة مدرسة الحامدية وا  
ة المدارس النائية من ة خدممبادر 
 عميد الكلية ونائبهقبل 

 8 تفقد حاجات المدرسة 02/00

رحلة أكاديمية علمية لمديرية 
وجدان . التوجيه المعنوي د

 الكركي وطلبة قسم علم النفس

أهمية التوجيه المعنوي  81/08
 في إعداد الجندي األردني

88 

زيارة مدرسة األمل للتربية 
ي ملحم وطلبة الخاصة دأحمد بن

 الكلية

التعرف على واقع  2/8
 .الخدمات فيها

88 

رحلة علمية إلى مستشفى 
الفحيص د محمد عفيف الجعافرة، 

 د فاطمة النوايسة

المقارنة بين االضطرابات  1/5
 النفسية والعقلية

88 
 

 .قام طلبة قسم اقتصاديات المال واألعمال بزيارة البنك المركزي األردني
 .قسم نظم المعلومات اإلدارية بزيارة إلى الجمارك األردنية قام طلبة

زيارة مادبا م  قبل مساعدة  

العميد بالتعاون مع نادي النهضة 

التراث في عمادة شؤون الطلبة و

 .فيها لالطالع على المعالم األثرية

 88 التعريف بآثار األردن   76/07/7102

نظمت كلية العلم  االجتماعية  

الكلية األتستاذ  دبعميممنلة 

الدكتمر يمنس شديفات ومساعد 

د الدكتمرة زي  القرعان العمي

عضاء الهيئة وعدد م  أ

التدريسية في الكلية ومجممعة 

بالتعاون مع جمعية  م  الطلبة

بر الجميل لتنمية المجتمع الص

لى مستشفى الكرك زيارة إ

 .الحكممي

8 /8 /7104   
  

 خدمة المجتمع

46 

 حمالتال
جيا لو تكنو 

 المعلومات
 11 جامعة مؤتة 8/8102 حملة نظافة الكلية 

 
 

 التمريض

تقييم ، و مؤشر كتلة الجسم، الطول، ويشمل قياس الوزن: )إقامة مسح صحي شامل لطلبة المدارس التالية
 (تقييم النظافة الشخصية، فحص النظر، صحة الفم و األسنان

 .مدرسة منشية أبو حمور األساسية المختلطة -
 .لواء القصر/ ة حي مشهور األساسية مدرس -
 الكرك/مدرسة االميره رحمة االساسيه  -

قام طالب الكلية بالتعاون مع مبادرة نبض التطوع التابعه للكليه بحملة نظافة شاملة للكلية وجميع مرافقها من 
 .01/01/8101الداخل والخارج لخلق بيئة نظيفة وصحية بتاريخ 
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 التمريض

 في المراكز الصحية والمدارس التالية، و ضغط الدم،سكر الدم  ،الطول، قياس الوزن
 .مدرسة منشية أبو حمور األساسية المختلطة -
 .منشية أبو حمور/ مدرسة ذات النطاقين األساسية  -
 لواء القصر/ مدرسة حي مشهور األساسية  -

العلوم 
 االجتماعية

نشاط ثقافي صحي في مدرسة  
 خديجة بنت خويلد في بلدة سول 

اريخ بت
81/3/8102 

 51 خدمة المجتمع

نظمت كلية العلم  االجتماعية 

ممنلة بعميد الكلية األتستاذ 

الدكتمر يمنس شديفات ومساعد 

العميد الدكتمرة زي  القرعان 

مساق / وعدد م  طلبة الجامعة

مادة السياحة في األردن وطلبة 

الكلية حملة لتنظيف ممقع المشهد 

األثري وذلك بالتعاون مع 

/ صندوق األردني الهاشميال

فرع الكرك / مركز األميرة بسمة

التنسيق مع اتحاد طلبة جامعة ب

 مؤته

 58 خدمة المجتمع 3/8/7104

نظمت كلية العلم  االجتماعية 

ممنلة بعميد الكلية األتستاذ 

الدكتمر يمنس شديفات ومساعد 

العميد الدكتمرة زي  القرعان 

لة لتنظيف الطابق العلمي حم

الذي يضم عمادة الكلية للكلية 

وقسمي اآلثار والسياحة 

والسياتسة وذلك بمشاركة طلبة 

القسمي  وبدعم م  اتحاد طلبة 

 .جامعة مؤته

المحافظة على البيئة  7104/ 3/ 76
 المحيطة 

58 

 المعارض
 
 
 
 
 
 

 علوم الزراعة

المعرض الزراعي التاتسع ويم  

 الخريج

خدمة المجتمع المحلي  78-76/8/7104
للمنتجات وعرض 

الزراعية ويمثل هذا 
المعرض فرصة للجمعيات 
والمزارعين لتسويق 
منتجاتهم للزائرين 
وانموذجاً ناجحاً للتفاعل 

 .مع المجتمع المحلي
إقامة يوم الخريج 

لخريجين للتواصل مع ا
من الكلية لتعزيز روح 

نتماء لديهم للكلية اال
واالستفادة من خبراتهم 
العملية بعد التخرج 

قصص النجاح وعرض ل
لديهم لتحفيز زمالئهم من 

 .هم على مقاعد الدراسة

7111 
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العلوم 
 التربوية

 بازار خيري في الكلية طلبة الكلية
  

05/00 
 

تم تخصيص ريع البازار 
مدرج )لصيانة مبنى الكلية
 (كلية العلوم التربوية

881 

 
 (  8101/8102) نجازات عمادة البحث العلمي  للعام إ .1

(  4417/4419) امعي البحث العلمي في جامعة مؤتة للعام الج حققت عمادة   
يبين انجازات عمادة البحث ( 57) لعلمية واإلدارية ، والجدول نجازات امجموعة من اإل

  .العلمي
 (8101/8102) نجازات عمادة البحث العلمي إ:31جدول 

 عمادة البحث العلمي
 .البحث العلمي بشكل مفصل للتغلب عليهادراسة حول التحديات التي تواجه عمادة  جراءإ 1
 .لعمادة البحث العلمي التنظيميهيكل تطوير ال 4
 .وضع خطة استراتيجية تنسجم مع خطة الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي 5
التدريس حول األنظمة  عداد دليل للبحث العلمي يجيب على كل استفسارات الزمالء أعضاء هيئةإ 0

دعم المشاريع البحثية من الجامعة وصندوق دعم و ليمات، والمشاركة بالمؤتمرات، ونشر األبحاث، والتع
 .البحث العلمي، وعقد المؤتمرات للكليات، والمشاركة بالمشاريع األوروبية

لجامعة مقارنة مع جامعات وطنية تطوير موقع عمادة البحث العلمي األلكتروني بشكل يليق بمستوى ا 1
 .ودولية قليميةا  و 

 .تعديل التعليمات المتعلقة بمشاركة الزمالء المدرسين بالمؤتمرات وزيادة المخصصات المالية للمشاركة 1
 .Scopus PubMed, Thomson ISI  النشر في قواعد البياناتوضع تعليمات لتشجيع  7
 .مشاركة بهاتعديل التعليمات الخاصة بالزيارات العلمية لتحفيز المدرسين للتقدم لها وال 9
لقاعدة ( سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية)التقدم بطلب انضمام مجلة مؤتة للبحوث والدراسات 8

 SCOPUSالبيانات العالمية 
نسانية سلسلة العلوم اإل : وتعليماته النشر في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات تعديل أجراءات 14

سلسلة العلوم الطبيعية بما ينسجم مع معايير قاعدة : جتماعية ومجلة مؤتة للبحوث والدراساتواال
 (.حيث لم يكن نظام التوثيق في السابق موحدا) SCOPUSالبيانات العالمية 

( 38والعدد  30العدد ) 8102و  8101بحثا منشورا لألعوام  081ترجمة المراجع لما مجموعه  11
 .SCOPUSلى قاعدة البيانات العالمية إنضمام لتحقيق متطلبات اال 

سلسلة العلوم اإلنسانية : وضع أخالقيات للنشر في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات بسلسلتيها 14
 .الطبيعية والتطبيقيةكواالجتماعية وسلسلة العلوم 
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، مما سهل عملية التواصل مع المحكمين (لضمان السرية والعدالة)عمل قاعدة بيانات للمحكمين  15
 .تقييم األبحاث العلميةلتوفير الوقت المطلوب في 

لة سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية وسلس: تصميم شعار لمجلة مؤتة للبحوث والدراسات بسلسلتيها 10
 . العلوم الطبيعية والتطبيقية

سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية وسلسلة : تغيير غالف مجلة مؤتة للبحوث والدراسات بسلسلتيها 11
 .ية والتطبيقيةالعلوم الطبيع

سلسلة العلوم )لكتروني الخاص بالباحثين والمحكمين لمجلة مؤتة للبحوث والدراساتطوير النظام اإل ت 11
 (.سلسلة العلوم الطبيعية والتطبيقية)و( اإلنسانية واالجتماعية

انية سلسلة العلوم اإلنس: لكتروني جديد لمجلة مؤتة للبحوث والدراسات بسلسلتيهاإإنشاء موقع  17
 .واالجتماعية و وسلسلة العلوم الطبيعية والتطبيقية

وضع هيئة تحرير دولية لمجلة مؤتة للبحوث لكل من سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية وسلسلة  19
 .الميةلى العإعديالت في مجلة مؤتة تمت لنقلها وكل هذه الت. العلوم الطبيعية والتطبيقية

  QSللمشاركة في تصنيفات ( شراف عطوفة رئيس الجامعةإوتحت )والمدراء فريق من العمداء قيادة  18
تشمل كل من التصنيف العالمي للجامعات، ، و QSأنواع من تصنيفات  ةوقد تم التقدم لثالث. العالمية
حيث تم تجهيز المعلومات . قليمية للمنطقة العربيةفات توظيف الخريجين، وتصنيفات اإلوتصني

 .QSير المطلوبة وفق معاي
النماذج المعتمدة المتعلقة بمشاركة الزمالء أعضاء هيئة التدريس بالمؤتمرات، ونشر األبحاث، تطوير  44

م نشر هذه وت. ودعم المشاريع البحثية، وعقد المؤتمرات للكليات، والمشاركة بالمشاريع الخارجية
 .لكتروني لعمادة البحث العلميالنماذج على الموقع اإل 

جراءات المتعلقة بمشاركة الزمالء أعضاء هيئة التدريس بالمؤتمرات، ونشر األبحاث، ودعم تطوير اإل 41
جراءات وتم نشر هذه اإل. مشاريع الخارجيةالمشاريع البحثية، وعقد المؤتمرات للكليات، والمشاركة بال

 .لكتروني لعمادة البحث العلميعلى الموقع اإل 
بمشاركة عمادة البحث العلمي، (  8102)ميا في عام واحد مؤتمرا عل( 08)تنظيم المساهمة في  44

وتضم هذه المؤتمرات كل من كلية الطب، وكلية العلوم االجتماعية، وكلية التمريض، وكلية العلوم 
داب، وعمادة شؤون الطلبة، وكلية الشريعة، وكلية الدراسات العليا، وكلية اآلالتربوية، وكلية الصيدلة، 

الف  52حيث خصص لهذه المؤتمرات مبلغ . ي، وكلية الهندسة، وكلية الزراعةوعمادة البحث العلم
دينار من موازنة البحث العلمي في الجامعة، وساهمت هذه المؤتمرات بجمع تبرعات تبلغ قيمتها 

قليميين ا  ين وطنيين و وساهمت في استقطاب باحث. لخدمة الجامعة ومرافقها( اردين 031210)
 .ودوليين

جامعة مؤتة لكترونية تضم المنتج البحثي للزمالء أعضاء هيئة التدريس في إة بيانات عمل قاعد 45
جميع لكتروني لعمادة البحث العلمي لتكون متاحة لالطالع عليها من ووضعها على الموقع اإل 
بحث من مختلف الكليات تم نشرها في مجالت علمية محكمة  5111 الباحثين، حيث تم جمع 
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 . وعالمية
لتوعية أعضاء الهيئة التدريسية حول أهمية البحث ( زيادة معدل االستشهاد بالبحوث)ورشة  عمل 40

ستشهاد البحثية لرفع لعالمية، وضرورة زيادة معدالت االالعلمي، وأهمية النشر بقواعدة البيانات ا
 .مستوى التصنيف العالمي للجامعة

   QS نقليمي لمن قبل المدير اإل( المحاسبيةية و وسيلة للشفافالتصنيفات والترتيبات )عمل ورشة  41
قليمية ، وأهمية التصنيفات العالمية واإللتوعية أعضاء الهيئة التدريسية حول أهمية البحث العلمي

 .والعربية
ختراع، وحماية الملكية الفكرية ل مهمة مثل أيرازموس، وبراءات االعم المشاركة في ندوات وورش 41

 .عليم العالي ومكافحة الفسادونقل التكنولوجيا، والت
التقدم بطلبات لصندوق البحث العلمي لدعم عقد مؤتمر دولي برعاية من عمادة البحث العلمي في  47

 .ردنت التي تواجه البحث العلمي في األ الجامعة بعنوان التحديا
ية عمادة رعاتحت ( جمعية خريجو جامعات امريكا الشمالية) JANAعقد المنتدى الرابع لمنظمة  49

 .0/2/8102عقد في رحاب الجامعة بتاريخ  البحث العلمي والذي
التقدم لصندوق دعم البحث العلمي إلنشاء مجالت وطنية جديدة في عمادة البحث العلمي مثل مجلة  48

 .الرياضة
عضاء هيئة التدريس في الجامعة عن طريق لجنة البحث أعدد من بحاث علمية لأدعم عدة مشاريع و  54

 (. 2) علمي، حيث بلغ عدد المشاريع المدعومة ال
وورش عمل وندوات دولية  عضاء الهيئة التدريسية في مؤتمراتأدعم مشاركة عدد من الزمالء  51

 (.21)قليمية وعددها ا  ومحلية و 
قليميا ا  سم الجامعة عربيا و امما ساهم في رفع  ،رات علميةدعم مشاركة طالب من كلية الطب في مؤتم 54

 .مياوعال
سم الجامعة عربيا انجاحهم في رفع  ، وساهمن كلية الهندسة في مسابقات دوليةدعم مشاركة طالب م 55

 .وأقليميا وعالميا
هيدا لوضعها ترجمة الخطة االستراتيجية لعمادة البحث العلمي من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية تم 50

 .ليزيةلكتروني باللغة االنجعلى موقع العمادة اإل 
مهيدا لوضعه ترجمة دليل البحث العلمي لعمادة البحث العلمي من اللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية ت 51

 .نجليزيةلكتروني باللغة األ على موقع العمادة اإل 
ة إلى اللغة لكتروني بما في ذلك المجالت من اللغة العربيمة جميع محتويات موقع العمادة اإل ترج 51

نطالق نحو نجليزية مما ساهم في اال لكتروني باللغة اإل نشاء موقع العمادة اإل تمهيدا إل  اإلنجليزية
 .العالمية

قيم في الجامعة األردنية في شهر أات العمادة في معرض الكتاب الذي صدار إالمشاركة في تسويق  57
08/8101. 
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 .بحاث العلميةوضع تعليمات خاصة بجائزة أفضل باحث لتحفيز الباحثين على عمل األ 59
 جراءات شطبهاإالسنوات العشر السابقة للسير في حصر األعداد الزائدة من المجالت الصادرة في  58
عمل اإلحصائيات الالزمة المتعلقة بعدد األبحاث، والمؤتمرات التي شارك بها الزمالء، والمشاريع  04

لعمل  تهاضرور ل وهذه . ارجيةومن جهات خالمدعومة من الجامعة ومن صندوق دعم البحث العلمي 
. علمي في الجامعةالبحث الوعالمية لمعرفة كيفية تطوير مقارنات مرجعية مع جامعات وطنية وأقليمية 

 .لكتروني لعمادة البحث العلميحصائيات على الموقع اإل وتم نشر هذه اإل
 

 نجازات كلية الدراسات العليا إ .2
 .ت العليانجازات كلية الدراساإ(  32) يبين الجدول 

 نجازات كلية الدراسات العلياإ:  32جدول 
 (8102/8101نجازات الدراسات العليا لعام إ)

 ( 8101/8102) للعام  امج الدراسات العليا وطالبة في بر  اطالب( 0391) لتم قبو -0
في  تم تشكيل لجنة لدراسة الهيكل التنظيمي في الكلية لتواكب احتياجات الكلية الجديدة في ظل التوسع -8

 .قبوالت برامج الدراسات العليا 
  .ومراجعتها في الجامعة والدكتوراهتعليمات منح درجتي الماجستير تم تشكيل لجنة لدراسة  -3
 .دليل الرسائل الجامعية من قبل الكليات وحسب التخصص إعدادتم  -5
ان السرية كلية الدراسات العليا ضمن معايير الدقة والسرعة وضم أعمالعلى حوسبة  عمل جار  ال -1

 .والعدالة
 .82/5/8102-83لكلية الدراسات العليا في الفترة  أولعقد مؤتمر دولي  -2
 .لكل تخصص أكاديميتم تخصيص مرشد  -1
 لىخذ مالحظاتهم عأالتخصصات لضمان تم عقد لقاءات مع طلبة الدراسات العليا في مختلف الكليات و  -2

  .الهيئة التدريسية أعضاء أداء
  .أكاديميمقترحات لكل قسم تم توفير صناديق  -9

تم تشغيل عدد من طلبة الماجستير في مرافق الجامعة المختلفة ومجموعة منهم داخل كلية الدراسات  -01
 .العليا 

 .والدكتوراةتم مناقشة عدد من رسائل الماجستير  -00
 .لكتروني لصفحة الكليةديث الموقع اإل تم تح -08
  .بيةتم زيارة عدد من ملحقات الثقافية للدول العر  -03
 . األردنيةوكلية الدفاع الوطني الملكية  واإلرهابتم عمل اتفاقيات مع مركز مكافحة التطرف  -05
 لمجموعة من برامج الدراسات العليا للتكنولوجياتم توقيع اتفاقية مع جامعة العقبة  -01
عدادت لبعثات دراسية من حيث قبول الطلبات والمقابال ةطالبا وطالب 02ترشيح  إجراءاتتم استكمال  -02  وا 
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 كشوف المفاضلة 
وتوقيع  اإليفادقراراتهم واستكمال شروط  إصدارطالبا وطالبة من حيث  51 إيفاد إجراءاتتم استكمال  -01

  إليفادهم واإلداريةالقانونية المالية  المستندات
 دفعات  أربعتمت متابعة تحويل مخصصات الموفدين على  -02
  .األجنبيةعات الرسوم الدراسية للجامتحويل  تمت متابعة  -09
  .تنفيذ القرارات الصادرة عنهاوتمت متابعة  ،للجنة البعثات 9تم عقد اجتماعات عدد  -81
 لألقساموتحويلها  أيلولو نيسان  يموفدين خالل شهر  ة وسبعئتابعة تقارير الموفدين وعددهم مم -80

 والكليات المعنية 
لهم مع الطلبة المعنيين ولقاءات مع وعقد محاضرات  أجنبيةتم ترتيب استضافة مندوبين من جامعات  -88

  رئاسة الجامعة 
هيئة تدريس ممن انهوا دراستهم على نفقة الجامعة وعادوا  أعضاء 2عيين عدد ت إجراءاتتم استكمال  -83

 للعمل تنفيذا اللتزامهم 
طالبة الم إجراءاتبرئاسة عطوفة الرئيس مع المعنيين في الجامعة لتفعيل  5تم عقد اجتماعات عدد  -85

  .خلوا بالتزامهمأااللتزام للموفدين الذين ب
تمت مساعدة الطلبة المرشحين لبعثات دراسية في تحصيل القبوالت المطلوبة من خالل مخاطبات من  -81

 الكلية 
فرازفك رهن  إجراءاتتم استكمال  -82  والمساحة  األراضيمعاملة لدى دوائر  81ونقل ملكية لعدد  أراضي وا 

 ة نشاطات عمادة شؤون الطلب .1
( 022) بلغ عددها  قامت عمادة شؤون الطلبة بمجموعة من النشاطات          

، والجدول ة وفيما يلي تفصيل لهذه األنشطةمن خالل دوائرها  المختلف نشاطا وفعالية
 .يبين نشاطات عمادة شؤون الطلبة حسب الدائرة( 39) 
 

 من إنجازات عمادة شؤون الطلبة الرياضية
االتحاد  نظمهاالفرق والتي  ز األول لكرة الطاولة في بطولةالمرك الحصول على 

  8102للعام  الرياضي للجامعات
االتحاد  نظمهاوالتي  الفردية بطولةاللكرة الطاولة في الحصول على المركز الثالث 

  8102للعام  الرياضي للجامعات
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 نشاطات عمادة شؤون الطلبة حسب الدائرة  :39جدول 

 ياضيةدائرة النشطة الر 

 عدد المشاركين أهدافه تاريخه اسم النشاط

بطولة كرة الطاولة للجامعات 
 االتحاد الرياضي/ ردنية األ 

اتحاد الجامعات  8/1/8102
 ردنيةاأل 

 جامعة 01

بطولة كاس الكرامه لخماسيات 
 كرة القدم

 كلية 08 تنشيطي 5/8102

عمال دارة األإبطولة اختتام 
 لخماسيات القدم

يط الحركة تنش 5/8102
 الرياضية

 اقسام 1

 كلية 05 ردنيةأ اتحاد جامعات 3/8102/ 01-05 بطولة العاب القوى للكليات

بطولة الريشة الطائرة للكليات 
 الجامعة

 كلية 05 ردنيةأاتحاد جامعات  82-81/3/8102

ردنية بطولة الجامعات األ 
 اتحاد رياضي/ للتايكوندوا 

 جامعة 02 ردنيةأاتحاد جامعات  81/5/8102

ردنية للطلبة بطولة الجامعات األ 
 الوافدين

 جامعات 2 ةتفاعلية تشاركي 89-31/01/8101

دنية الختراق ر بطولة الجامعات األ 
 الضاحية تدريبي

تحضير وتدريب  30/01/8101
 واستعداد

 كلية 05

سباق جامعة مؤتة للدراجات 
 الهوائية

نشر روح التعاون  02/01/8101
 عةوالمتعة في الجام

 كلية 05

ردنية لكرة بطولة الجامعات األ 
 القدم

 جامعة 02 اتحاد رياضي 08/8101

 كلية يوم رياضي 89/3/8102 يوم رياضي لكلية العلوم



139 

 

 

 

 

نشر قواعد وقوانين  01/08/8101 دورة حكام كرة القدم الجنوب
 التحكيم

 مشارك 51

جامعة  ةسباق اختراق الضاحي
 مؤتة لكليات الجامعة

تحضيرية للمشاركة  82/00/8101
 في الجامعات

 كلية 05

) يوم رياضي في جامعة فيالدلفيا 
 (اسكواش ( ) قدم

تفاعلية تشاركيه  83/00/8101
 وتحضيرية

 جامعة 8

تفاعلية تشاركيه  80/00/8101 (قدم) لقاء ودي مع نادي البتراء 
 وتحضيرية

 جامعة 8

ندوة بعنوان السمنه حقائق 
 وخرافات

الوعي وتفعيل نشر  01/00/8101
 الجان

 طلبة الجامعة

يوم رياضي في جامعة الطفيلة 
 (الريشة( ) يد( )سله)التقنية 

تفاعلية تشاركيه  9/00/8101
 وتحضيرية للجامعات

 كلية 8

تشاركيه مع الجناح  0/3/8102 دورة مجندات الجيش العربي
 العسكري

 مشاركة 011

المشاركة في دورة الملك عبداهلل 
 يةالثاني الشتو 

/ اضي ير التحاد اال  2-00/8/8102
 االحتفال بعيد القائد

 جامعة 02

 اقسام 2 يوم رياضي 0/00/8101 يوم رياضي لكلية الهندسة

بطولة جامعة مؤتة الرمضانية 
 ولىاأل 

 اندية 01 تنشيطية رمضانية 0-88/2/8101

بطولة الدفاع المدني إلقليم 
 الجنوب

تعاونية تشاركيه مع  81-83/8/8101
 لدفاع المدنيا

 مراكز 1

سباق اختراق الضاحية يوم 
 الكرامه للكليات

 كلية 05 االحتفال بيوم الكرمة 82/3/8101

 فريق 08 تفعيل المجتمع المحلي 81/1/8101 بطولة الجامعة لشهداء الكرك

  تنظيمية 81/08/8101شراف على االنتخابات التكميلة اإل
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 لرئاسة اتحاد الطلبة

ريشة في كلية تخطيط مالعب ال
 الرياضه

تنظيمية وخدمة  5/8102
 الجامعة

 

استقبال محاضرات كلية علوم 
 الرياضه

تعاونية وتنظيمية  8102الفصل االول 
 خدمة الجامعة

 

الرياضة والحد من ) ندوة بعنوان 
 (المنشطات 

تفعيل الجانب النظري  2/1/8101
 والوعي

 طلبة الجامعة

فحص الجناح العسكري للياقة 
 دنية ودورة الدفاع عن النفسالب

 شخص 11 تعاونية وتنظيمية 0/1/8101

ردنية لكرة بطولة الجامعات األ 
 3X3السله 

 جامعة 02 اتحاد رياضي 5/8102

ردنية لكرة بطولة الجامعات األ 
 الريشة الطائرة

 جامعة 02 اتحاد رياضي 31/5/8102

 جامعة 02 ياتحاد رياض 3/8102 ردنية لكرة اليدبطولة الجامعات األ 

ردنية لكرة اليد بطولة الجامعات األ 
 الشاطئية

 جامعة 02 اتحاد رياضي 5/8102

ة كرة قدم خماسي مع جامعة مبارا
 ةالطفيل

تحضيرية استعدادا   0/8102
 للدورة الشتوية

8 

بطولة لكليات الجامعة لخماسي 
 كرة القدم

تحضيرية استعدادا   01-31/08/8101
 للدورة الشتوية

 ةكلي 05

بطولة كرة الطاولة الرمضانية 
 (اندية الكرة ) ولى األ 

بطولة تنشيطية  5-1/2/8101
 مسائية رمضانية

 اندية 2

اركة في بطولة اتحاد المش
/ ردنية لكرة الطاولة الجامعات األ 

 الحسين

 جامعة 02 اتحاد رياضي 01/1/8101
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 دائرة الهيئات الطالبية

النادي / لى محافظة مادبا إزيارة 
 لنهضة والتراثا

التعرف على المعالم 
 ثريةاأل 

االنطالق من عمادة 
 شؤون الطلبة 

09/08/8101 

 80/08/8101 عمادة شؤون الطلبة  تحفيز طلبة النادي  اقامة امسية شعرية للنادي االدبي

حفل تكريم الطلبة المتفوقين 
علميا  لوحة شرف الجامعة بناء  
على نتائج الفصل األول تحت 

طوفة األستاذ الدكتور رعاية ع
 رئيس الجامعة

تكريم األوائل 
وتحفيزهم للتقدم 

 لإلمام

 

مسرح عمادة شؤون 
 الطلبة 

88/00/8101 

ندية في حفل قلعة مشاركة األ 
 الكرك

وقفة بمناسبة احاث 
 الكرك

 81/08/8101 قلعة الكرك

استقبال الطلبة الجدد للفصل 
 الثاني

/ عمادة شؤون الطلبة  ارشاد الطلبة 
 الجامعة

82/8/8102 

 03/8/8102 المركز الصحي التبرع بالدم حملة بالتبرع بالدم 

المشاركة في افتتاح في كلية 
 الزراعة

عمل صورة لجاللة 
الملك المعظم 

 ووضعها في الكلية

 01/3/8102 كلية الزراعة

طالق مبادرة إالمشاركة في حفل 
 العمل الشبابي

المساهمه في اطالق 
 الحفل

 81/8/8102 حسين للشبابمدينة ال

قامة حملة لزراعة حديقة كلية إ
 العلوم

 81/8/8102 كلية العلوم زراعة الحديقة

قامة محاضرة لجمعية التمكين إ
 للنساء الجامعيات

التعريف بقانون 
 حول المدنيةاأل

مسرح عمادة شؤون 
 الطلبة

81/3/8102 

االحتفال بمناسبة ذكرى معركة 
 الكرامه

مادة شؤون مسرح ع معرض صور
 الطلبة

81/3/8102 
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االحتفال بمناسبة ذكرى معركة 
 الكرامه

مسرح عمادة شؤون  حفل خطابي
 الطلبة

81/3/8102 

قامة زيارتين لطلبة إ االحتفال بمعركة الكرامه
 الجامعة

 88/5/8102 المنطقة الجنوبية

نسان للدائرة زيارة نادي حقوق اإل 
 المعلومات الجنائية

م تعريف الطلبة بمها
 الدائرة

 80/3/8102 عمان

رفح الروح المعنوية  دراج الجامعةأدهان 
 لدى الطلبة

 81/3/8102 عمادة شؤون الطلبة

 8/5/8102 عمادة شؤون الطلبة تشجيع الطلبة  قامة بازار خيري للحرف اليدويةإ

تحفيز المناظرات بين  ولى للمناظراتقامة التصفية األ إ
 الطلبة

مسرح عمادة شؤون 
 ةالطلب

81/8/8102 

 0/01/8101 عمادة شؤون الطلبة  طلبة ألسنه األولى لقاء عمداء الكليات بالطلبة الجدد

 دائرة النشاط الثقافي والفني

مشاركة الكورال في تكريم 
الرياضين المميزين بمناسبة عيد 
ميالد جاللة الملك بدعم من 

 جريدة الدستور

 أشخاص 01 81/8

ل دمشاركة الطالبة اسالم عا
الغساسنة في ملتقى الشعراء 

ردنية ول لطلبة الجامعات األ األ 
 .الذي تنظمة جامعة البلقاء

 طالبة واحدة مع مشرف 81/8

مشاركة الكورال في الحفل الذي 
/ ينظمه المجلس االمني الشبابي

مبادرة وطن الشبابية بمناسبة 
عيد ميالد جاللة الملك في 

 البانوراما

 وطالبة اطالب 01 80/8
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ل في مهرجان اركة الكورامش
الذي تنظمه غنية السابع عشر األ

الدلفيا على مستوى يجامعة ف
 .ردنيةمعات األ الجا

 وطالبة اطالب 88 01/3

تنظيم احتفال بمناسبة الذكرى 
الخمسون لمعركة الكرامة الخالدة 
بالتعاون مع دائرة الهيئات 
 الطالبية ومديرير التوجيه المعنوي

دائرة الهيئات + الثقافي والفني دائرة النشاط  81/3
 اتحاد الطلبة / الطالبية

المشاركة في احتفال نادي 
م وتكريم املين بمناسبة عيد األالع
 مهات العامالت في الجامعة األ

 طالب  01 

دل سالم عاإمشاركة الطالبة 
الغساسنة في ملتقى الشعراء 

ردنية ول لطلبة الجامعات األ األ 
لك والذي بمناسبة عيد جاللة الم
 تنظمة جامعة فيالدلفيا

 الطالبة اسالم الغساسنة مع مشرف 80/3

حتفال مديرية المشاركة في ا
ندية الشبابية شباب الكرك واأل 

باليوبيل الذهبي لمعركة الكرامة 
برعاية نائب رئيس الوزراء 

 ومعالي وزير الشباب

 وطالبة اطالب 08 82/3

قة الرسم الحر المشاركة في مساب
ردنية والذي الجامعات األ لطلبة 

 تنظمه جامعة فيالدلفيا

 طالبات مع مشرف 5 89/3

الملتقى الشعري  المشاركة في
ميرة ول في جامعة األالطالبي األ 

 .سمية للتكنولوجيا

 طالبة مع مشرف 2/5

 طالبة مع مشرف 9/5المشاركة في مسابقة التصوير 
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الذي  (ء والماءالشتا)بعنوان 
سمية  ةمير تنظمها جامعة األ

 للتكنولوجيا

المشاركة في فعاليات مؤتمر طلبة 
العلوم التربوية في فندق جراند 

 ايست البحر الميت 

 مشرفين 3و  طالب 9 01/5

المشاركة في التحضير لمؤتمر 
أدوات )عمادة شؤون الطلبة 

التمكين الطالبي للحد من التطرف 
 (في الجامعات

 دائرة النشاط الثقافي والفني 31/5

 رة التوثيق واإلعالم الطالبيدائ

 عالميةالتغطية اإل .0
نشاطات المقامة لل

داخل العمادة 
والنشاطات الخارجية 

 المتعلقة بالعمادة

 نلى اآلإمن بداية الفصل الدراسي 

 82/5/8102 – 00/3 ةدورة صحافة عام .8

 8102/  1/  8 – 3/  08 دورة التحرير الصحفي .3

عالمية الرعاية اإل .5
ؤتمر والمشاركة في م

دوات التمكين الطالبي أ
د من التطرف في الح

 ردنيةبالجامعات األ 

31  /5  /8102 

النشاطات داخل توثيق  .1
 العمادة وخارجها

 على مدار الفصل الدراسي

لكترونية إنشاء صفحة إ .2
على مواقع التواصل 

 االجتماعي

8  /8  /8102 
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 مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين

داهلل صندوق الملك عب ة الفرنسيةأساسيات في اللغ
الثاني للتنمية 
 ةوجامعة مؤت

 30 شهرين 

صندوق الملك عبداهلل  توكاد متقدم أ
الثاني للتنمية 
 ةوجامعة مؤت

 32 شهرين

داهلل صندوق الملك عب اتوكاد مبتديء 
الثاني للتنمية 
 ةوجامعة مؤت

 24 شهرين

داهلل صندوق الملك عب سالمة وصحة مهنية
للتنمية الثاني 

 ةوجامعة مؤت

 52 شهرين

داهلل صندوق الملك عب خطط واستعد
الثاني للتنمية 
 ةوجامعة مؤت

 30 شهرين

General English داهلل صندوق الملك عب
الثاني للتنمية 
 ةوجامعة مؤت

 33 شهرين

Basic English 
Conversaition 

داهلل صندوق الملك عب
الثاني للتنمية 
 ةوجامعة مؤت

 31 شهرين

نة اللك)نجليزية اللغة اإل 
 (مريكيةاأل

داهلل صندوق الملك عب
الثاني للتنمية 
 ةوجامعة مؤت

 

 15 شهرين
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داهلل صندوق الملك عب (ليالرجل اآل)الروبوت 
الثاني للتنمية 
 ةوجامعة مؤت

 22 شهرين

داهلل صندوق الملك عب رشاد المهنياإل 
الثاني للتنمية 
 ةوجامعة مؤت

 25 شهرين

conversation skils اهلل صندوق الملك عبد
الثاني للتنمية 
 ةوجامعة مؤت

 15 شهرين

ILETS corses داهلل صندوق الملك عب
الثاني للتنمية 
 ةوجامعة مؤت

 28 شهرين

داهلل صندوق الملك عب إدارة الوقت
الثاني للتنمية 

 تةوجامعة مؤ 

 42 شهرين

Arduino uno  متحكمات
لكترونيةإ  

صندوق الملك عبداهلل 
ثاني للتنمية ال

 ةوجامعة مؤت

 20 شهرين

Android داهلل صندوق الملك عب
الثاني للتنمية 
 ةوجامعة مؤت

 23 شهرين

متابعة اعمال مكتب انجاز 
 ونشاطاتهم

     جامعة مؤتة

صندوق الملك عبداهلل  ؟كيف تعد نفسك للعمل
الثاني للتنمية 
 وجامعة مؤته

 35 شهرين

 22 شهرينوق الملك عبداهلل صند لكترونيةلعاب اإل صناعة األ 
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الثاني للتنمية 
 وجامعة مؤته

صندوق الملك عبداهلل  امن المعلومات والشبكات
الثاني للتنمية 
 وجامعة مؤته

 36 شهرين

صندوق الملك عبداهلل  التسويق االلكتروني
الثاني للتنمية 
 وجامعة مؤته

 27 شهرين

المشاركة بورقة عمل عن مكتب 
حد من رشاد في مؤتمر الاإل 

 التطرف 

 350 30/04/2018 جامعة مؤتة

صندوق الملك عبداهلل  تغذية الرياضين
الثاني للتنمية 
 وجامعة مؤته

 30 شهرين

عمال مكتب انجاز أمتابعة 
 ونشاطاتهم

     جامعة مؤتة

رحلة ترفيهية لمدينة العقبة لطلبة 
 الصندوق

 دصندوق الملك عب
اهلل الثاني للتنمية 

 ةوجامعة مؤت

11/05/2018 40 

إقامة عدد من الورش التدريبية 
 لطلبة الجامعة 

 500 اسبوع جامعة مؤتة

صندوق الملك عبداهلل  تسجيل لمشروع دعم السفر
 الثاني للتنمية 

22/09/2017 

  

 جامعة مؤتة انات خريجيينيبنشاء رابط إ

اقامة معرض وظيفي للباحثين عن العمل 
 مؤسسة  51بمشاركة 

اهلل صندوق الملك عبد
الثاني للتنمية وجامعة 

24-25/4/2018 
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   مؤتة

 لكترونيةيجيين عن طريق الصفحة اإل متابعة الخر 

 جراءات عمل ملتقى للخريجيينإالسير في 

 8102-8101دائرة الخدمات الطالبية 

 االستراتيجيات الوطنية في مواجهة"عداد لمؤتمر كلية الدراسات العليا بعنوان إالمشاركة في 

 .نجازات والطموحاإل " ف واإلرهاب العالمي التطر 

 ".دوات التمكين في مكافحة التطرفأ"ول بعنوان لمؤتمر الطالبي األ اعداد إكة في المشار 

 .خاص لطلبة ذوي االعاقة: جلكمأوجودنا من "قامة نشاط إ

 .لوظيفيرشاد امكتب اإل / مته عمادة شؤون الطلبة قاأفي فعاليات اليوم الوظيفي الذي  المشاركة

لطلبة  8102/ 8101والثاني والصيفي  ولاأل  :ةاسيالدر  ولالفصلى استقبال الطلبة المستجدين ع
 .لكترونياإحوال لكل الطلبة ات العليا وتعبئة بطاقة بطاقة األالبكالوريوس والدراس

 .لى الطلبة المستجدينإصدار البطاقات الجامعية إ

 .اركين للجامعةللطلبة الخريجين والت ةعمل براءة الذم

 . وثيقه حسن السيرة والسلوك لطلبة الجامعة صدارإ

 .و تالف لطلبة الجامعةأبدل فاقد  ةصدار الهويات الجامعيإ

 . صدار هويات العاملين في الجامعةإ

 .صدار بطاقات انتساب لنادي العاملينإ

 .صدار تصاريح للمتقاعدين من خالل نادي العاملينإ

 .بالعمادة ةخاص ةعمل ورش تدريبي

 .صولألاستالم وتسليم مفقودات الطلبة حسب ا

 .حصائيات الخاصة للطلبة حسب الحاجةاإلإعداد 
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 .تسديد جميع المالحظات والبيانات المتعلقة بالطلبة على النظام

الل بهم وتسجيل العقبات التي تواجههم خ ةوجميع المعامالت الخاص ةبال الطلبه ذوي االحتياجات الخاصاستق
 .فترة االستقبال من خالل شعبة ذوي االحتياجات الخاصة

 .بإعفاء الطلبة ذوي االعاقة ةالمتعلق ةجراء المخاطبات الرسميإ

 .وطريقة بريل والمهارات الحاسوبيةة شار عاقة في مجاالت لغة اإلالدورات المتخصصة للطلبة ذوي اإل عقد

 . صدقاء ذوي االحتياجات الخاصةألنادي  ةدارياإل ةشراف على انتخابات الهيئاإل

وتنفيذ  8101/8102 ولعلى الفصل األ  ةالمدنيين المكانية تشغيل الطلب ةالطلبصندوق  ةعداد للجناإل
 . القرارات المنبثقة عن اللجنة

 .8101/8102خالل هذا الفصل  ةجيل دفع الرسوم لطلبة الجامعتأجراء معامالت إ

 .من خالل برنامج التشغيل ةتياجات الخاصذوي االح ةتوفير المرافقين للطب

المتفوقين أكاديميا لغايات تكريمهم والتنسيق مع القبول والتسجيل والدائرة  ةبالطلب ةالكشوفات الخاصعداد إ
 .المالية بهذا الخصوص

 .متابعة إجراءات التأمين الصحي للطلبة، وذلك حسب العقود المبرمة مع الجهة المتعاقد معها

عداد محاضر اجتماعات لجنة التأمين ا  ن الطلبة و امالت التأمين الصحي ومطالبات العالج المقدمة منجاز معإ
 .الصحي للطلبة ومتابعة القرارات المنبثقة عنها

والطلبة المبعوثين في  ،وطلبة المدرسة النموذجية ،إتمام معامالت التأمين على حياة الطلبة في الجامعة
جراء جميع المخاطبات والمراسالت الخاصة بذلكحاالت الوفاة أو اإلصابة،   .ومتابعتها مع الشركة المعنية، وا 

نشاء صويب ت جميع المالحظات على معامالت الطلبة فيما يتعلق بالتأمين الصحي والتأمين على الحياة، وا 
 .الحاجةقاعدة بيانات خاصة بذلك لزيادة الدقة والتوثيق وسهولة استخراج المعلومات واإلحصائيات عند 

يب لعطوفة رئيس الجامعه تجهيز معامالت إعفاء الطلبة من أبناء الشهداء والمصابين العسكريين، والتنس
 .ليتم اعفائهم حسب األصول ةلى وحدة الشؤون الماليإوتحويل ملفاتهم  ةبالموافق

نشاء برامج جبمتابعة البرامج المحوس ديدة تنسجم مع ة في عمادة شؤون الطلبة والعمل على تطويرها وا 
 .متطلبات العمل وبما يخدم العمل ويوفر الوقت والجهد

حصائيات المتعلقة بطلبة الجامعة بشكل عام من حيث أعداد الطلبة المقبولين في كل فصل والطلبة عمل اإل



151 

 

 

 

 

 

 ينشاطات المعهد الوطني للتأهيل المجتمع .7

نشاطا (  19) بم (  4417/4419) قام المعهد الوطني للتأهيل المجتمعي خالل العام 
يبين انجازات المعهد الوطني للتأهيل ( 04)خدمة المجتمع المحلي، والجدول  استهدفت
 .المجتمعي

 

 

 

 

 .الخريجين والفاقدين لمقاعدهم

 .على مستوى العمادة والجامعةنشطة الطلبة وفعالياتهم أرات التوضيحية للطلبة وبروشورات عمل البروشو 

تطوير وتحديث موقع عمادة شؤون الطلبة ونشر اإلعالنات الخاصة بعمادة شؤون الطلبة والمجتمع متابعة 
 .المحلي

ونشر اإلعالنات المتعلقة ( deanship of students’ affairs)متابعة صفحة عمادة شؤون الطلبة 
 .المحلي على الفيس بوكو المجتمع أ ةادة شؤون الطلبة والجامعبعم

 (.عالنات العمادة، صندوق اقتراحات العمادةإ)على الفيس بوك  ةمتابعة المجموعات المنشأ

على وسائل  ةا من خالل موقع عمادة شؤون الطلبومتابعته ةالتي تخص الطلب ةلكترونيعالنات اإل نشاء اإلإ
 .التواصل االجتماعي واللوحات اإللكترونية الخاصة بالعمادة

 .تطوير وتحديث موقع عمادة شؤون الطلبة

 دائرة المنازل الداخلية

 .شاركت فيه عدة جمعيات خيرية 00/00/8101قامة بازار خيري بتاريخ إ   .0
 في ساحة السكنات 3/5/8102ستاذ الدكتور عميد شؤون الطلبة مع طالبات السكنات بتاريخ لقاء األ .8
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 نجازات المعهد الوطني للتأهيل المجتمعيإ :51جدول 

 (2018/2017) ل العام الجامعيأنشطة المعهد الوطني للتأهيل المجتمعي خال 

 اسم النشاط 
 

 عدد المشاركين   أهدافه التاريخ 

تشخيص وتقييم حاالت في مركز الكرك 
للرعاية والتأهيل بمشاركة مركز الحسن 

 للتشخيص المبكر لإلعاقات  

تشخيص الحاالت  01-02/01/8101
 والتأكد منها 

 حالة  011

ندوة علمية بعنوان التدخل المبكر 
والكشف المبكر عن اإلعاقات بالتعاون 
مع مديرية التنمية االجتماعية لواء 

 القصر فى المعهد الوطني 

 يوم الثالثاء 
88/01/8101 

 أسرة ( 31) توعية وتثقيف 

محاضره توعوية باضطراب التوحد 
 بالتعاون مع مديرية التنمية

 المزار ، االجتماعية

 يوم االحد 
1/00/8101 

 مشاركا  (51) توعية وتثقيف 

يوم علمي بعنوان واقع األسرة في إقليم 
الجنوب الواقع والتطلعات بالتعاون مع 

 المجلس الوطني لشؤون األسرة 

 األحد 
80/00/8101 

تقديم أوراق عمل في 
 هذا المجال 

في مدرج عمادة شؤون 
 الطلبة 

(081) 
محاضرة توعوية لموظفي التنمية 
بة االجتماعية في لواء القصر بمناس

 اليوم العالمي لإلعاقة 

 يوم الثالثاء 
08/08/8101 

موظف من  (81) توعية وارشاد 
 تنمية االجتماعية ال

محاضرة توعوية في مركز مؤاب 
 للتربية الخاصة 

  يوم األربعاء 
03/08/8101 

رشاد  هالى و األسر في األ توعية وا 
 (51)جمعية الخالدية 

 ندوة علمية بعنوان المخدرات و أثرها
 على الفرد والمجتمع 

81/08/8101 
 األربعاء 

طلبة ألجامعه في مدرج  توعية 
 كلية العلوم التربوية 

ورشة عمل مع منظمة الصحة 
 العالمية 

 األحد 
1/08/8101 

رشاد   موظفا  من( 31) توعية وا 
 القطاع الصحي 

االكتئاب دعونا )ورشة عمل بعنوان 
بالتعاون مع الهيئة الطبية (نتحدث 

 ولية الد

يوم الخميس 
/82/8/8101 

توعية المجتمع 
وتثقيفة باآلثار 

النفسية و الصحية 
لألمراض النفسية 

من المشاركين من 
المجتمع المحلى 

وموظفي وزارة الصحة 
و الدوائر الحكومية في 
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ومخاطرها على األفراد 
 والمجتمعات بشكل عام 

محافظة الكرك وبلغ 
 (21)عدد المشاركين 
 مشاركا 

عمل علمية بعنوان نمط الحياة ورشة 
 الصحي للوقاية من مرض السرطان 

 يوم الثالثاء 
81/8/8102 

التوعية والتثقيف 
بأهمية الوقاية من 

 مرض السرطان وأثاره  

طلبة الجامعة في مدرج 
كلية العلوم التربوية 
وبلغ عدد المشاركين 

(031) 
محاضرة توعوية إرشادية في مجال 

هوم و المف)صعوبات التعلم  
 (الخصائص و التشخيص 

 يوم الثالثاء 
2/3/8102 

توضيح اهمية ميدان 
صعوبات التعلم وأهمية 

التعرف والكشف 
والتشخيص وخصائص 
 ذوي صعوبات التعلم 

لواء )مدرسة الفرسان 
 القصر 

أهالي و أولياء أمور 
الطلبة في المدارس 

(51) 
همية دور المجالس يوم مفتوح عن أ

 البلديات  البلدية وفق قانون
يوم  82/3/8102

 االثنين 
توضيح قوانين 

البلديات المعمول فيه 
حاليا للمجالس البلدية 
وتعريفهم بمحتوياته 

 ومضمونة 

أعضاء مجالس ومدراء 
مناطق البلديات في 
لواء القصر وفقوع 

 (11)والموجب 

كشف وتقيم وتشخيص الحاالت 
الموجودة في مركز الكرك للرعاية 

عاون مع وزارة الصحة والتأهيل  بالت
وجامعة مؤتة و مركز الفحيص 

 لألمراض النفسية  

 يوم الثالثاء 
 3/5/8102 

الهدف تشخيص 
الحاالت لغايات تحديد 
االحتياجات وتحديد 

 الحالة الطبية لكل حالة 

مركز الكرك للرعاية  
والتاهيل وبلغ عدد 

 الحاالت 
حالة تم  051

 تشخيصها 
إلبداع ندوة علمية نحو التميز وا

طريقنا في جامعة مؤتة وتم استضافة 
االستاذ الدكتور العالم المتميز شاهر 

 المومني 

يوم الثالثاء بتاريخ 
01/5/8102 

عرض نموذج أردني  
محلى وطني للتميز 

واإلبداع على المستوى 
 المحلي والعالمي 

مدرج كلية العلوم 
التربوية وبلغ عدد 

 (811)المشاركين 

مدرسة الثقافة محاضرة توعوية فى 
 العسكرية في القطرانة 

 يوم االحد 
88/5/8102 

حول مشكالت تدني 
 التحصيل المدرسي 

 موقع المدرسة 
 (11)طلبة المدرسة 

محاضرة توعوية في مدرسة الفرسان  
 في لواء القصر حول اضطراب التوحد 

 . األربعاء
9/1/8102 

 
 

أعراض التوحد 
األسباب    خصائص 

 سمات التوحد
  

لياء األمور  واألسر  أو 
(31) 
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افتتاح معالي وزير الصحة ورئيس 
الجامعة العيادات الطبية في المعهد 

 الوطني للتأهيل المجتمعي 

 السبت 
08/8102 

تقديم خدمات طبية 
للمجتمع المحلى 
بالتعاون مع وزارة 

 الصحة 

مجتمع المحلي ال
(011) 

ومؤسسات والدوائر 
 المحلية 

مقدمات الرعاية  دورة تدريبية للتأهيل
و التأهيل في الحضانات على مهارات 
الطفولة المبكرة منذ الميالد بالتعاون 
 .مع المجلس الوطني لشؤون األسرة  

تأهيل وتدريب  0-01/1/8102 
الخريجات من الجامعة 

بتخصص رياض 
األطفال وعلم النفس 
واإلرشاد و التربية 

 الخاصة 

 خريجات الجامعة
 (21)وعددهم 

 
 ات مركز الملكة رانيا العبد اهلل نجاز إ .2

 تنشاطا مختلفا ومتنوعا استهدف(  51) نجاز مركز الملكة رانيا العبد اهلل بإ قام
 نجازات مركز الملكة رانيا العبد اهلليبين إ(  01) المجتمع، والجدول  

 نجازات مركز الملكة  رانيا العبد اهللإ :50جدول 
 .هلل للدراسات التربوية والنفسيةنجازات مركز الملكة رانيا العبد اإ

8101 -8102 
بالتعاون مع غرفة تجارة الكرك  " دور جامعة مؤتة وغرفة تجارة الكرك في تحقيق التشاركية المجتمعية "ة ر دو 
1/00/8101. 

ردني أل سعاف الجوي امع جمعية التليف الكيسي ومركز اإل، بالتعاون "مرض التليف الكيسي"ندوة علمية حول 
9/00/8101 

تعاون مع ،  بال"ردنتنفيذ القضائي على السيدات في األ األثار النفسية والقانونية المترتبة على ال" ندوة 
 .08/08/8101مديرية شرطة الكرك  ، / من المزار الجنوبي أالشرطة المجتمعية مركز 

الكرك /بداع عمان ونادي اإل/بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان " التفكير اإلبداعي"ندوة 
09/08/8101. 

محافظة الكرك والشرطة / نترنت بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم راء ندوة حول مخاطر إدمان اإل جإ
 .لطبية الدولية ومؤسسة نور الحسينالمجتمعية والهئية ا
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كلية /تورة لمياء الهواري الدك( العمل والبيت" )تكيف المرأة العاملة مع ضغط األدوار" عقد المركز دورة بعنوان 
 .2/3/8101العلوم التربوية 

-0/1من  ةمؤت" العلم نبراس للتدريب" مركز بالتعاون مع " إعداد المدرب المحترف"تنظيم دورة بعنوان 
31/1/8101 

 دورة لغة الجسد
 دورة الرسم الجرافيك 

 شارة للصم والبكم دورة لغة اإل
 .دورة الموسيقى 

نظمتها الشرطة يارات بطريقة استعراضية، حوارية حول ظاهرة التشحيط وقيادة الس مشاركة في ندوة
حول األسباب النفسية لهذه الظاهرة الدكتورة وجدان الكركي ورقة الكرك، حيث قدمت مدير المركز /المجتمعية

     . 81/01/8101وطرق العالج والوقاية األربعاء

ي األعلى وهيئة شباب كلنا األردن بالتعاون مع جامعة مؤتة مشاركة المركز مع المجلس األمني الشباب
الشباب : "حيث تم إطالق الحوارية الشبابية األولى بعنوان" وطن الشبابية "ومجلس محافظة الكرك في مبادرة 

يوم ( الثنية/ )قاعة جمعية العون للرعاية االجتماعية في " واقع والتحديات والتطلعاتفي الكرك ما بين ال
 .30/01/8101ثاء الثال 

دور األسرة في التنشئة والتوعية في " مديرة المركز بورقة حول موضوع / مشاركة الدكتورة وجدان الكركي 
( بلدية الكرك الكبرى)ضمن الفعالية التي نظمتها  في حفل إطالق شبكة الوقاية االجتماعية" موضوع التطرف

البلديات األردنية بالشراكة مع مختلف المؤسسات الرسمية بالتعاون مع وزارة الخارجية الدنماركية ووزارة 
حارب العنف لى إيجاد استراتيجيات وبرامج تإويهدف " المدن القوية" ضمن مشروع . واألهلية في المحافظة

 01/01/8101يوم ( الكرك/فالكون روك )أقيمت في فندق والتطرف الديني و 

قضايا النوع االجتماعي التحديات "في الجلسة الحوارية حول " وجدان الكركي"مشاركة مديرة المركز الدكتورة 
بدعم من مكتب يونسكو عمان ومشاركة إذاعة صوت الكرك في جامعة مؤتة " في محافظة الكركوالفرص 
8101/00/82. 

تابعين أقام مركز الملكة رانيا العبد اهلل للدراسات التربوية والنفسية يوما ترفيهيا لذوي االحتياجات الخاصة ال
بالتعاون مع مبادرة أثر ، الكرك/ العدنانية" لمركز المدينة المنورة لرعاية لذوي االحتياجات الخاصة الخيرية"

 .1/08/8101واضح  من طلبة جامعة مؤتة 

تمويلكم البرنامج "شارك مركز الملكة رانيا العبداهلل للدراسات التربوية والنفسية في حضور محاضرة قدمها 
 .09/01/8101" ول سرطان الثدي وكيفية الكشف المبكر عنهح" األردني
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الورقة النقاشية السابعة لجاللة الملك " الدكتورة وجدان الكركي في الندوة الحوارية حول  مشاركة مديرة المركز
 03/00/8101( الكرك-لواء عي/عي الثانوية)في مدرسة " عبداهلل الثاني

" رة المركز في ورشة العمل التي أقامتها مديرية األمن العام بعنوان مدي/ مشاركة الدكتورة وجدان الكركي 
 .00/01/8101" قضايا االنتحار 

 . الكرك/ ميرة بسمة للتنمية الكرك األول بالتعاون مع مركز األقامة ملتقى سيدات إ

علم ) يوجيومتري حول الب ابراهيم كريم مؤسس علم البيوجيومتري إلعطاء محاضرة.د.استقبال العالم المصري أ
 (الطاقة الهندسية ذات التأثير الحيوي 

/ ردني الهاشمي للتنمية البشريةقاء السفير الكندي في الصندوق األ وجدان الكركي ل. حضرت  مدير المركز د
 .ردنالكرك الخاص بآفاق التعاون مع األ 

 فرع الكرك/ في نقابة المهندسين" تنمية الطاقة النفسية "  محاضرة حول 

" الثنية/ مدرسة نور الحسين "في " ظاهرة التسكع والتجمهر أمام مدارس البنات" محاضرة توعوية حول 
لمنطقة الثنية ومندوب قسم حماية األسرة وطالبات الصف ( الالمركزية)بحضور أعضاء المجلس المحلي 

 .82/00/8101التاسع والعاشر بالتنسيق مع جمعية درب الخير 

فرسان " في أكاديمية "أسبابه وطرق الوقاية منه وعالجه : سري والعنف المدرسياألالعنف "محاضرة عن 
 8101/00/83يوم " الكرك

 .01/08/8101لواء المزار الجنوبي /في مدرسة الجعفرية " العنف المدرسي" حاضرة بعنوان م

ت الدكتورة وجدان الكركي ألق، لجنة االعتماد الوطني للمدارس الصحية في مدرسة المرج الثانوية"بتنظيم من 
 .1/08/8101يوم " الكذب " مديرة المركز محاضرة في الصحة النفسية عن موضوع 

ثانوية الشاملة بعنوان وجدان الكركي ورقة عمل في مؤتمر المنعقد في مدرسة مؤته ال. المركز د ةلقت مدير أ
 .سباب والعالج التنمر األ

 .محاضرة عن العنف المدرسي في مدرسة بنات القصر الثانويةوجدان الكركي في . لقت مدير المركز دأ

مشاكل : "المزار إللقاء المحاضرات التاليةلواء /مطل المزار الجنوبي)لى مدرسة إإيفاد عدد من المحاضرين 
 8101/.00/00صفوان المحاميد . د" تكنولوجيا المعلومات"،01/00/8101حسين العشيبات . د" المراهقة
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وتضمن الحلقات . "عالم األسرة" برنامجا أسبوعيا من خالل إذاعة صوت الكرك بعنوان مركز ال ةقدمت مدير 
 :المواضيع التالية

 8/00/8101أسبابها وعالجها : االضطرابات النفسية للمرأة: الحلقة األولى 

 01/00/8101" دور اللعب في حياة الطفل: "الحلقة الثانية

 الزواجيد والعالج اإلرشا: ثةالحلقة الثال

 "اسأل األخصائي النفسي" مبادرة طلبة قسم علم النفس على الفيسبوك : الحلقة الرابعة

 .دور األسرة في رعاية ذوي االحتياجات الخاصة: الحلقة الخامسة

المشاكل النفسية التي يعاني منها طلبة مدراس لواء جراء دراسة مسحية حول ضعف التحصيل الدراسي و إ
 .القطرانة

 .لكترونية الخطيرة في مدارس الكركلعاب اإل معرفة مدى انتشار ظاهرة إدمان األ راسة مسحية لجراء دإ

 5/8102قامة يوم ترفيهي أليتام لواء المزار الجنوبي إ

 3/8102 المزار الجنوبي  امتيأتوزيع معونات على 

 8101( مركز مكة للتربية الخاصة ) قامة يوم ترفيهي لذوي االحتياجات الخاصة إ

 

 نجازات مركز التطمير األكاديمي وضمان الجمدة إ .6

) ، والجدول  بنشاطات استهدفت التدريب والجودة  تطوير األكاديمي وضمان الجودةز القام مرك
 تطويرازات مركز النجإيبين ( 04

 

 نجازات مركز التطمير األكاديمي وضمان الجمدةإ :87جدول 

 لجودةنجازات مركز التطوير األكاديمي وضمان اإ
8101-8102 

 النسخة المطورة(  8101/8181) اتيجية للجامعة تطوير الخطة االستر 
 شراف على تطوير الخطط االستراتيجية للكليات والوحدات اإلداريةاإل

 إعداد دراسة التقييم الذاتي للجامعة
 عداد دراسات التقييم الذاتي للكلياتاإلشراف على إ

داب والعلوم شهادة الجودة لكليات الحقوق وعلوم الرياضة واآلللحصول على شراف على التحضير اإل
 .االجتماعية
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 جراءات المتعلقة بها ونماذجهاسياسات التخطيط االستراتيجي واإل إعداد
 جراءات المتعلقة بها ونماذجهاسياسات  الحوكمة في الجامعة واإل إعداد

 ونماذجهاجراءات المتعلقة بها ت تقييم البرامج  واإلإعداد سياسا
 جراءات المتعلقة بها  ونماذجهاي إعداد سياسات البحث العلمي واإلالمساهمة ف

 المساهمة في إعداد المقارنات المرجعية
 شراف على إعداد خطة المخاطراإل
 .برامج جديدة (  01) شراف على استحداث اإل
 .تخصص (  00)  نشراف على االعتماد الخاص  لاإل

 عتماد الخاصمتابعة قضايا اال
 شراف على امتحان الكفاءة الجامعيةاإل
 عداد أدوات تقييم المواد والبرامج والمشغلينإ

 حوسبة أدوات التقييم 
 تحليل نتائج التقييم

 .شراف على تقييم أعضاء هيئة التدريساإل
  mucdlشراف  على امتحان اإل
 عداد الخطة التنفيذية للجودةإ

 عضاء هيئة التدريس كاديمي ألإعداد خطة التطوير األ 
 إعداد نموذج تقييم عمداء الكليات والدليا المتعلق به

 عداد نماذج تقييم أعضاء هيئة التدريس  الذاتي ومن رئيس القسم ومن عميد الكليةإ
 عداد  أدوات تقييم مجلس العمداء ومجلس القسمإ
 شرافيةقييم  الوظائف اإلدارية واإلعداد أدوات تإ
 كاديميأدوات تقييم رئيس لقسم األ  عدادإ
 عداد أدوات تقييم الموادإ
 عداد أدوات تقييم البرامجإ
 عداد أدوات تقيم المشغلين إ

 شراف على توزيع أدوات التقييم وجمعها وتحليلها اإل
 عمال كلية األ –لكتروني دورة تعليم اإل 
 ميرة منى كلية األ -لكتروني اإل  دورة التعليم

 كلية التمريض   –لكتروني تعليم اإل الدورة 
 مختلف الكليات   –لكتروني دورة التعليم اإل 
 حصائي  دورة التحليل اإل
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      ةدورة البحوث النوعي
 االتجاهات الحديثة في التدريس الجامعي   دورة 
 حادثه انجليزي دورة م
 عمال كلية األ -دة  معايير ضمان الجو دورة 
 كلية علوم الزراعة -الجودة  معايير ضمان دورة 
 كلية العلوم –معايير ضمان الجودة دورة 
 كلية علوم الرياضة –معايير ضمان الجودة دورة 
 كلية الشريعة –معايير ضمان الجودة دورة  

 

 نجازات مركز الحاسوب إ .01
يبين هذه ( 05) اليات والمشاريع، والجدولمن الفعنجاز مجموعة إقام مركز الحاسوب ب

 .نشاطاتال
 نجازات مركز الحاسوبإ  :20جدول 

 نجازات مركز الحاسوب  إ           
8101-8102 

 لكترونية تركيب شاشات العرض اإل 
موزعة داخل المناطق المهمه في الجامعة وهي بوابة  لكترونية وعددها ثالثتم تركيب شاشات العرض اإل 

جامعة لمجتمع عالنات والفعاليات داخل اليات وضع اإلية ومكتبة الجامعة لغاالجامعة الشمالية والبوابة الجنوب
 و موظفين أالجامعة سواء طالب 

 الصالة العباسية/ تجهيز مختبرات كلية الطب
جهزة والبنية التحتية التكنولوجيا من ناحية األأجهزة حدث أرات جديدة ومتطورة مزودة بتبتم استحداث مخ

موزعة على مختبرين وذلك لغايات عقد  اجهاز  (111)عة بسجهزة ألشبكة بكافة مكوناتها من خوادم و ل
 .جراء االمتحانات المحوسبة بسرعة وكفاءةستيعاب االعداد الكبيرة للطالب إلاالمتحانات المحوسبة وا
 نظام مراقبة للسيرفرات 
(  Data Center) منية على السيرفرات المهمة داخلاقبة متطور لمراقبة التهديدات األتم استحداث نظام مر 

ليها هذه السيرفرات لى مراقبة تدفق البيانات من بحيث يتو  ضافة ساعة ولمدة عام كامل باإل( 85)دارعلى موا 
جراء الالزم لتفادي حصول ا  للشبكة ككل و ( Firewall)الجدار الناري بة تدفق البيانات الخارجي منلمراق
 .روسيةلصد الهجمات الفاي اجراء استباقيإضرار على هذه السيرفرات األ

 ADSLنترنت عن طريق جهزة المقسم لالتصال باإل أتحديث 
 ADSLنترنت المنازل إة القديمة لربط المشتركين بخدمة جهز جهزة حديثة واستبدالها باألأتم توريد ثالثة 

جهاز راوتر حديث لتأمين اتصال سريع  11وتوريد  اجديد اخط 055للثانية بسعة / ميجابت 2بسرعة 
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 .عضاء هيئة التدريسأنترنت من  محدود لمشتركي اإل حميل بيانات الوت
 نشاء مختبر المكتبةإ

نقطة اتصال موزعة على مكاتب  81ضافة ا  نقطة اتصال في وحدة المتكبة و  31نشاء مختبر بسعة إتم 
 .نحاء المكتبةأكترونية للطلبة في إللالستفسار لتقديم خدمات المكتبة االموظفين وقاعات ا
 معة تطوير شبكة الجا

جاري العمل حاليا على مشروع تطوير شبكة الجامعة بحيث يشمل المشروع على تطوير وتحديث ما تبقى من 
كمرحلة أولى للمشروع على أن يتم استكمال  مبان   ةالبنية التحتية وأجهزة التوزيع الطرفية للشبكة في اربع

 .باقي المباني في مراحل أخرى خالل العام القادم
 لحاسوب في الجامعةجهزة اأتحديث 

 .ئرهاودواالجامعة حداث المواصفات في مختلف وحدات أاسوب بجهاز ح 211تم تحديث ما يقارب  
 نظام الدراسات العليا

كما  ،لكترونياإويتم معالجة الطلبات  ،لكترونياإطالب من تقديم جاهزيته للمناقشه حيث سيمكن هذا النظام ال
لكترونيا مما سيسهل مهمة إلى كلية الدراسات العليا إرسال الطلبات ا  و كن للقسم اختيار لجنة المناقشة يم

 . ةي لحظأن تفقد في أالتي يمكن  ةهد ويلغي استخدام الطلبات الورقيالطالب ويخفف من الوقت والج
 نظام تقديم طلبات الصيانه لمركز الحاسوب

 الجامعة في مختلف مختبرات ةجهز انه لأللى مركز الحاسوب الجراء صينظرا لكثرة الطلبات التي ترسل ورقيا ا
حيث يستقبل مدير النظام ، لكترونياإتروني لتقديم الطلبات ومعالجتها لكإاستحداث نظام  فقد تم، هاودوائر 

ن ثم تصدر وم ةجراء الصيانإالذين يقومون ب ةلكترونيا على فني الصيانإلكترونيا ثم يقوم بتوزيعها إالطلبات 
كما يجري حاليا توسيع النظام ليشمل جميع الدوائر التي تقدم . من خالل النظام ةنتقارير عن كل فني صيا

 .خدمات
 لكترونيةرشفة اإل نظام األ 

الوثائق والمراسالت في  رشفة جميعأحيث سيتم ، ةلكترونياإل  ةرشفولى من نظام األ تم تجهيز المرحله األ 
كما سيخفف من ضياع الطلبات  ة،وبسهول ةلى البيانات بسرعإلكترونيا مما سيسهل الرجوع إالجامعة 

رسل الطلب من تتبع طلبة وتتبع كما سيمكن النظام م. ةتخدام الطريقة التقليدية الورقيوالوثائق بسبب اس
 .ي لحظه مما سيزيد من سرعة االستجابة على الطلباتأجراء الذي حدث على طلبة في اإل

 نظام مركز ضبط الجودة
قسام الجودة حول األقديم جميع االحصائيات والتقارير التي يحتاجها مركز ضبط تم من خالل هذا النظام ت

اعتماد هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لغايات  ىلإرسالها إوالطالب ليتم  ةوالكوادر التدريسي ةكاديمياأل 
 .ةجديد ةكاديميأالتخصصات واستحداث برامج 

 نظام النقل والمكانيك 
لى قاعدة بيانات مركز الحاسوب  لتنظيم عملها ومتابعة إ دخال جميع مركبات الجامعةم إلنشاء هذا النظاإتم 

بط بدائرة اللوازم لتنظيم نه يرتأكما  ،وتنظيم عمل الرحالت ،السواقين وحفظ مصروفات المركبة من المحروقات
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لمركبة خالل السنة صالح المركبة من حيث عدد القطع التي تم تركيبها وثمنها ومجموع مصاريف اإعملية 
 حيث يجمع ما بين دائرة النقل والكراج واللوازم

 نضمام لملتقى الطلبة الخريجيننموذج اال 
زينها في قاعدة بيانات وتخ ،لكتروني يتم جمع معلومات عن جميع خريجي الجامعيمن خالل هذا النموذج اإل 

 .وزيادة ارتباطهم بالجامعةي نشاطات تخص الجامعة ومتابعتهم أشراك الخريجين في الجامعة إل
 لكترونيمركز التعلم اإل 

لمواد باستخدام مكانية تدريس بعض اا  لكتروني يشمل حوسبة المواد و ء بانشاء مركز متكامل للتعلم اإل تم البد
المركز وقد تم تجيهز جزء من هذا . ةلكترونيا  جراء امتحانات محوسبة و إكما يمكن ، لكترونيتقنيات التعلم اإل 

جراء إكما ويتم  ،مواد بشكل كلي وخمس ،مادة بشكل جزئي 811كثر من أن خالله تم حوسبة والذي م
 .لكترونيا لمعظم مواد الجامعةإاالمتحانات 
 (Dynamic Website)لكتروني الدايناميكي الموقع اإل 

 :حيث تم تجهيز التالي في الموقع االلكتروني
ضافتها البيانات ل على تحديث الكليات للعم عطاء صالحيات لضباط ارتباط فيإ • على الصفحات وا 

لكتروني محدثة ا سيجعل المعلومات على الموقع اإل مم ،لى مركز الحاسوبإجة للعودة الخاصة بهم دون الحا
 .دائما

نشاء موقع لعمادة البحث العلمي في الجامعة ليشمل جميع المعلومات والتعليمات التي يحتاجها  الباحث إ •
 . Research Gateو  Google Scholarمثل التعامل مع 

 .نشاء موقع  يضم المجالت العلمية واإلنسانية الخاصة بالجامعةإ •
 نشاء موقع جديد لوحدة القبول والتسجيلإ •
 نشاء صفحات للمؤتمرات التي أقيمت في الجامعة ومتابعتها وتحديث بياناتهاإ •
 ه والقوائمتحديث موقع عمادة شؤون الطلبة وتعديل جميع بيانات •
 بناء موقع جديد لمكتب العالقات الدولية •
 تحديث موقع جديد لمكتب ضبط الجودة •
 .ختراق الموقعيمكن استغاللها ال ةمنيأي ثغرات ألكتروني لسد نظام العمل في سيرفرات الموقع اإل تحديث  •
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 نجازات مكتب الشؤون الدولية إ .00

 ؤون الدويةنجازات مكتب الشإ(   55) يبين الجدول 

 نجازات مكتب الشؤون الدوليةإ :55جدول 
 نجازات مكتب الشؤون الدوليةإ           

8101-8102 
ضمن خطة  والدولي وذلك، قليمياأل، للجامعة  على المستوى المحليتسويق جامعة مؤتة واستقطاب الطلبة 

نجازات المكتب فيما يخص إنت يراعي وضع الجامعة المالي وكانفاق المنضبط الذي عمل تتسم بالشمولية واإل 
 :ذلك هي 

التواصل مع الملحقيات الثقافية والسفارات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة وتقديم شرح تفصيلي لمنجزات  
يطرح في غيرها من الجامعات في سيتها مع ما الدراسية التي تطرحها ومدى تناف الجامعة االكاديمية والبرامج

ن كان من خالل نتائج الطلبة في امتحانات الكفاءة الجامعية التي تعقدة هيئة إرة و الدول المجاو أردن األ 
حيث قام مكتب . QSو من خالل التصنيفات العالمية كاتصنيف أردن ؤسسات التعليم العالي في األ اعتماد م

 :يأتي الشؤون الدولية بتجيهز ملف تعريفي  تسويقي متكامل يضم ما
 (.االعتماد العام) ف المؤسسي السمعة العلمية واالعترا •
 .البرامج االكاديمية التي تطرحها الجامعة•
 .التصنيفات المحلية والعالمية التي حصلت عليها الجامعة•
 .نجازات الجامعة وتطورها وما حققته عبر مسيرتها منذ تأسيسهاإموجز عن •
 .لغة التدريس في جامعة مؤتة•
 .ى شموليتهاالتخصصات التي تقدمها جامعة مؤتة ومد•
مدة الدراسة وعدد الساعات المعتمدة الالزمة للحصول على الدرجات العلمية في كل التخصصات ومدى •

تناسب مدتها وعددها  مع الحد األدنى المقبول والمتعارف عليه عالميا، ومع مدة الدراسة في الجامعات 
 .األردنية األخرى والمؤسسات التعليمية األخرى ذات العالقة

 .جانب ونسبة الطالب لألستاذالطلبة ونسبة الطلبة األ عدد•
التجهيزات الفنية واألكاديمية والمختبرات في جامعة مؤتة مثل عدد الكتب في المكتبة ومدى توافقها مع •

 .المعايير المتعارف عليها عالميا
 ةحقيات الثقافية باآلوندد من الملوفي اطار هذه الجهود قام الدكتور مدير مكتب الشؤون الدولية بزيارة ع 
المطبوعات المنشورة الخاصة بالجامعة ومكتب العالقات الدولية تزويد هذه الملحقيات بالكتيبات و خيرة وتم اآل
 :مثل

حيث التقى الدكتور مدير مكتب الشؤون الدولية ( : 8102-0)السفارة السعودية والملحقية الثقافية  -
الثقافي السعودي في المملكة وتم االتفاق على مخاطبة نائب رئيس البعثة الدبلوماسية والملحق 



162 

 

 

 

 

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

 .الشقيقة
حيث قام رئيس جامعة مؤتة يرافقة مدير الشؤون الدولية بزيارة ( : 8101-08) السفارة القطرية  -

القائم باالعمال بالسفارة القطرية في عمان وتم االتفاق على توجيه عدد من الطلبة  القطريين 
في  طالب قطري 811ت جامعة مؤتة مايزيد عن وبالفعل استقبل. المبتعثين  لدراسة في جامعة مؤتة

 . يوس والدراسات العليابرامج البكالور 
حيث قام رئيس جامعة مؤتة يرافقة مدير الشؤون (:  8102-08)الملحقية الثقافية العمانية  -

الدولية بزيارة الملحق الثقافي العماني في االردن وتم االتفاق على توجيه وتشيجع عدد من الطلبة  
ل استقبلت جامعة مؤتة عدد من وبالفع.  الكمال دراساتهم العلياانين باعتماد جامعة مؤتة العم

 . الطلبة العمانين في برامج والدراسات العليا
حيث قام رئيس جامعة مؤتة يرافقة مدير الشؤون الدولية بزيارة (:  8102-3)السفارة النيجيرية  -

السفير النيجيري  في االردن حيث تم تقديم موجز عن جامعة مؤتة ورغبتها في استقطاب عدد من 
 .ن لاللتحاق بالكليات الطبية في الجامعةييريالطلبة النيج

حيث قام مكتب الشؤون الدولية مؤخرا بالتواصل مع :  52التواصل مع مكاتب خدمات طلبة عرب  -
و القاعات أن كان في الكرك إطاب عدد من هؤالء الطلبة لدراسة عدد من هذه المكاتب بهدف استق

 .لملفعلى هذا ا دريسية في عمان ومازال العمل جارالت
مان حيث تم التواصل الهاتفي مؤخرا مع التواصل مع عدد من مكاتب خدمات الطالب في سلطنة ع   -

زال جاريا على  هذه المكاتب وتزيدها بالكتيبات والملفات التعريفية عبر البريد االلكتروني والعمل ما
 .هذا الملف

في هذه  وتحقيق التواجد المستمر المشاركة في المعارض والنشاطات التسويقية المحلية للجامعات - 
 .الفعاليات

بالمشاركة في حيث قام ممثل لجامعة مؤتة ( : 8102-5)ردنية بالكويتلجامعات األ المشاركة في معرض ا -
ؤتة احتوى على كتيبات ومنشورات حيث تمت المشاركة من خالل جناح لجامعة م. يامأ 3هذا المعرض لمدة 

. كاديمية والخدمات الطالبية التي تقدمها الجامعة بطريقة جاذبة وعصريةمج األ الم وثائقية تتحدث عن البرافأو 
 .من المهتمين اكبير  احيث استقبل الجناح عدد

 .في بغداد 8102-1في شهر  ردنية معرض العراق لتسويق الجامعات األ  المشاركة في -
 .8102-2في شهر  ردنية األ  المشاركة في معرض تركيا لتسويق الجامعات -
نها حيث تم تضمي( 8102-5)فالم الوثائقية بات والمطبوعات المنشورة واألعن الكتيعداد مسودات محدثة إ 

كاديمية والخدمات الطالبية التي تقدمها لى تقديم نبذة عن البرامج األ إضافة رسالة التواصل التسويقية باإل
بكافة  كاديميةميز الجامعة وبيئتها األ ت عناصر تحيث تحوي هذه المطبوعا. الجامعة بطريقة جاذبة وعصرية

وتسويقيا ليتم وضعها  (”overarching “look)كاديميا أاعتماد عدد من الشعارات الجذابة و  محتوايتها 
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 .لكترونيكافة مطبوعات الجامعة وموقعها اإل على 
ة للجامعة بشكل يخدم الخطة التسويقي (8102-5)كتروني  لمكتب الشؤون الدولية إل ااطالق  الموقع  

وفي هذا المجال قام المكتب الدولي بتحضير . ويوضح ميزاتها التنافيسية بشكل احترافي قادر على الجذب
جميع البينات والمعلومات الالزم تواجدها على الموقع والطريقة المناسبة لعرض هذه المعلومات والتي تحتوي 

 :يلي ما
 .هدافالرؤية والرسالة واأل-
 .الخطة االسترتيجية-
 .دوات التواصلأفريق العمل و -
 .مشاريع تبادل الطلبة-
 .االتفاقيات الثنائية-
 .وروبيمشاريع االتحاد األ -
 .ضاء الهيئة التدريسيةأعلتعليمات الخاصة بتبادل الطلبة و ا-
 .نشطة واالعالنات والزياراتاأل -
 Facebookكما تم اطالق صفحة مكتب الشؤون الدولية على موقع التواصل االجتماعي  
م المرئي ضافة لوسائل االعاللكترونية باإلمع الصحف والمطبوعات الورقية واإل جراء المقابالت الصحفية إ  

مميزات الجامعة ووسائل الجذب من خالل الحديث عن منجزات الجامعة بلتعريف لالمحلي واالقليمي 
 .ومشاريعها العلمية والجوائز التي حصلت عليها

ردني األ  ازجامعة مؤتة خالل زيارة التلف عن ةعطاء نبذإب( 8101-08)شؤون الدولية مكتب الشارك مدير 
تحدث عن نقاط كاديمية و ماضي حيث أبرز مخرجات الجامعة األ ول من العام الللجامعة بشهر تشرين األ 

القات كما قام المكتب الدولي وبالتعاون مع دائرة الع. التميز في جامعة مؤته من خالل برنامج يوم جديد
لكتروني وعدد ؤون الدولية على موقع الجامعة اإل نشطة واخبار مكتب الشأة بنشر جميع العامة في الجامع

 .لكترونيةخبارية اإل كبير من المواقع اإل
 :تعزيز وتنظيم وانشاء االتفاقيات الدولية الثنائية مع الجامعات والمؤسسات األكاديمية األجنبية كما ما يأتي 

لى تنمية إطار انطالقته الجديدة إقام مكتب الشؤون الدولية وفي : ةجنبيمعات األالثنائية مع الجااالتفاقيات 
لي مع العالقات المعرفية والثقافيه واالنفتاح على الخبرات العلميه العالميه من خالل مد جسور التعاون الدو 

 ،الجامعة بعقد عدد من االتفاقيات وعليه قامت.ةالمرموق ةجنبيواأل ةالعربي ةالجامعات والمؤسسات العلمي
 :تآوالتي تنص في معظمها على ما هو 

 .التدريسية ةعضاء الهيئأكاديمي على مستوي الطلبة و بادل األ لترامج لب •
 .ةمشترك ةوراق بحثيأالنخراط في مشاريع و لللباحثين من كال الجانبين  ةتاحة الفرصإ •
 .المشتركةوالمعارض  مرات والورشات العلميةوالمؤتعقد الندوات  •
مع  ةال يتعارض مع االتفاقيات الموقع الموافقة على استخدام قواعد البيانات المتوفره بين الجامعتين بما •

 .مؤسسات قواعد البيانات التي ال تتبع الجامعتين
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 .دارية لمنسوبي الجامعةإلاو  ةلتطوير المهارات العلمي ةتقديم برامح تدريبي  •
 :لكترونياإالدولية بابرامها وتفعيلها و ارشفتها  ات والتي قام مكتب الشؤون ومن هذه االتفاقي

عاله أ ةوجه التعاون المذكور أتنص على ( 8102)التركية  MUNZURتوقيع مذكرة تفاهم ثنائية مع جامعة 
 والمدعوم من وزارة التعليم العالي التركية مع نفس(  MAVLANA)م التوقيع على بروتكول موالناكما ت

 .عضاء الهيئة التدريسية بين الجامعتينأذلك لغايات تبادل الطلبة و الجامعة و 
والتي تنص  Management And Science( 8102)مع جامعة الماليزية  توقيع مذكرة تفاهم ثنائية

 .عالهأ ةوجه التعاون المذكور أعلى 
والتي تنص على اوجه Istanbul Aydin University (2018 )توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع جامعة 

 .التعاون المذكورة سابقا
يات الصلبة بتمويل دارة النفالشراكة في مشروع إل(  8102)مانية لاأل  Rostockتوقيع اتفاقية مع جامعة 

  :حيت تشمل الشراكة (GIZ)لتعاون الدولي للمانية من المنظمة األ 
 .ردنأل سة في اعضاء الهيئة التدريأير فرص تدريبية لعدد من الطلبة و فتو  -
 .لمانيا ألطلبة ماجستير المياة والبيئه في  نتوفير فرصتي -
 .يويرو 11111ء مختبر مختص بكلفة نشاإ -

من  ااالتفاقية عدد هحيث توفر هذ( 8102)سبانية األ Valenciaتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة  
Fellowships  سبانياأالطب في  لبة كليةفرص تدريبية لط 01ساتذة كلية الطب كما توفر أل. 

وجة التعاون أالبريطانية  تشمل   Queens University Belfastتوقيع رسالة حسن نوايا مع جامعة  
الصيدلة الدولي في جامعة  ستاذ من كلية الصيدلة في مؤتمر كليةأالمذكوره سابقا شارك بالفعل 

البريطانية لخريجي كلية علن رسميا عن توفير برنامج تدريبي متكامل توفره الجامعة أمؤتة و 
 .ومنح شهادات للمتدربين من الجامعة البريطانية ،الصيدلة في جامعة مؤتة

وذلك Bambino Gesu (2018 )ليا ممثلة في مستشفى ايطإكبر مؤسسة صحية في أتوقيع اتفاقية مع 
ي في مجال لوم العاللدبللغايات التعاون المشترك كما تنص االتفاقية على استحداث برنامج مشترك 

 .وسطول من نوعه في الشرق األ والذي سيكون األ  ،صابات العصبية التطورية في جامعة مؤتةاإل
لغايات ( 8102)االمريكية Florida Institute Technology  ofتجديد توقيع االتفاقية مع جامعة 

 .التعاون المذكورة سابقا
التي تمنح مبتعثي جامعة مؤتة ( 8102)البريطانية بردافورد  Bradfordتفعيل اتفاقية التعاون مع جامعة 

كم تم توقيع ،  8102-8101من المبتعثين في عام  8حيث تم التحاق % 81خصم مقداره 
 ICMعضاء الهيئة التدريسية أمؤتة في مشروع التبادل الطالبي و لشمول جامعة اتفاقية جديده 

 .8181-8102لدورة  Bradfordوالمقدم من قبل جامعة  ،وروبيلمدعوم من االتحاد األ ا
 charter on امؤسس اضو ع( 8102)ردنية مريكية األ معات األالتوقيع على برتوكول االنضمام لشبكة الجا

the establishment of the united states –jordan cooperation network  
معة مؤتة وفر لجاوالذي ي Eurasiaمريكية المرموقة باالضافة لمنظمة يضم عدد من الجامعات األ
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قامة العالقات الثنائية بين جامعة مؤتة وهذه الجامعات المرموقة في ا  فرصة التعاون المباشر و 
. مجاالت تطوير البرامج االكاديمية وتسهيل فرص البحث العلمي المشترك وفرص تدريب الطلبة

لى الواليات المتحدة إة م بها مدير مكتب الشؤون الدوليوتأتي هذه االتفاقية نتيجة الزيارة التي قا
 : وتضم الشبكة. بدعوة من السفارة االمريكية

   University of Arizona 
 University of Cincinnati 
 Florida University  
 Wisconsin Madison University 
 Virginia Tech University 
 Purdue University 

على مساهمة وتعاون  والتي تنص(  8102-2)ن في سلطنة عمان التوقيع على اتفاقية تفاهم مع كلية مزو
عدد من برامج الماجيستير في كلية مزون في سلطنة عمان خالل العام  طالقجامعة مؤتة إل

 .القادم
. ) تنص على التعاون االكاديمي وتبادل الخبرات كلية السلطنة في سلطنة عمانالتوقيع على مذكرة تفاهم مع 

 (الجانب العمانيقيد التوقيع من 
برام شراكات مع عدد من المؤسسات والجامعات االردنية إبمؤتة تفاقيات المحلية قامت جامعة وفيما يتعلق باال 

 :نوجزها كما يلي
كاديمي تنص على التعاون األ ( 8102)وسط الخاصة ة تعاون مشترك مع جامعة الشرق األ توقيع اتفاقي.0

من أماجيستير طالق برنامج إامج دراسات عليا مشتركة وتم ح بر وتبادل الخبرات كما تنص على فت
من السنة  اوسط اعتباس في جامعة مؤتة وجامعة الشرق األ الذي سيدر المعلومات المشترك 

 .الدراسية القادمة
تنص على التعاون ( 8102)توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة العقبة التكنولوجية الخاصة  .8

عدد من  إطالق وتم ة،كما تنص على فتح برامج دراسات عليا مشترك ،خبراتكاديمي وتبادل الاأل 
برنامج الماجيستير  والتي  تدرس في جامعة العقبة التكنولوجية  من قبل جامعة مؤتة وابتدأ 

 .8102-8101التدريس في هذه البرامج من بداية الفصل الدراسي الثاني 
كاديمي وتبادل الخبرات تنص على التعاون األ ( 8102)موك  توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الير .3

 .عضاء الهيئة التدريسية وتشجع مشاريع البحث العلمي المشتركأبين 
توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع غرفة صناعة االردن والتي توفر لطلبة الجامعة واعضاء الهيئة التدريسية . 5

وتشكل قناة تواصل مع القطاع الصناعي في االردن  الدعم الالزم لمشاريع اتخرج في كلية الهندسة
 .لالطالع على احتياجاته وتوجية المشاريع البحثية والطالبية لحل هذه المشكالت

وذلك لربط بعض الدراسات والمخرجات  (8102-08)ردني  دارة العامة األ توقيع اتفاقية مع معهد اإل.1
كما وفرت . ردنيدارة األ ية والتدريبية لمعهد اإلمج الدراسعمال مع البرادارة األإالبحثية لكلية 
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 .للجامعة االتفاقية الفرصة للجامعة الستخدام المرافق الدراسية للمعهد للبرامج الدراسية
بعض المواد الدراسية وذلك لغايات تطوير ( 8102)نتاج التعليمي  يع اتفاقية مع الشركة المتحدة لإل توق.2

 .جامعةلكترونيا لطلبة الإوالتي تطرح 
 

منحة دراسية  38تنفيذ اتفاقية  المشروع السوري للمنح التدريسيه  لدعم الالجئين حيث قام المشروع بتغظية 
 .عليا في جامعة مؤتةالدراسات اللطلبة 

عضاء الهيئة التدريسية وتزويدهم بقائمة الجامعات التي ترتبط معها جامعة مؤتة أقام المكتب بمخاطبة 
ية التي تركز عليها المجال البحثي الستطالع  هذه الجامعات والمواضيع البحث بمذكرات تعاون في

وتزويد المكتب الدولي في ما بعد بملخصات الهتمامات بحثية . في جميع التخصصات المشتركة
طالق برامج بحثية مشتركة في إمشتركه لدى الزمالء ليصار الى مخاطبة تلك الجامعات ومحاولة 

 .ن الباحثين من كال الجانبينحال تم التوافق بي
من الزيارات للوفود قام مكتب الشؤون الدولية بترتيب عدد : وروبية العمل والمشاريع األ  الزيارات وورش

بغية تفعيل االتفاقيات المبرمة او عقد اتفاقيات جديدة مع بعض الجهات لجامعة ااالجنبية في 
تدريبية وذلك قام المكتب بتنظيم عدد من ورش ا كم. باالضافة لتسويق الجامعة واستقطاب الطلبة

امعات من خالل مشاريع وروبية ولتفعيل االتفاقيات المبرمة مع هذة الجمن خالل المشاريع األ 
 :تي يوضح عدد من هذه الزياراتاآل. وروبي ايراسموس بلساالتحاد األ 

 : زيارة ممثلي الجامعات األمريكية العريقة  
 University of Arizona، University of Cincinnati ،Florida University  ،

Wisconsin-madison University  ،Virginia tech University  ،Purdue 
University .مريكي ومدير منظمة رافقهم مساعد الملحق الثقافي األ والذيEurasia . وعقد

ة التدريسية في الجامعة عضاء الهيئأمريكية وعدد من اع بين عدد من ممثلي الجامعات األاجتم
ق شبكة طال إليات آكما تم البحث في . حيث اطلع الوفد على االهتمات البحثية لعدد من الزمالء

ردنية حيث تم اعتماد جامعة مؤتة كا عضو مؤسس مريكية والجامعات األ التعاون بين الجامعات األ
ة مؤتة في مشروع بحثي مع كما تم خالل الزيارة على توقيع شراكة وضم لجامع. في هذة الشبكة

 .مليون دوالر 11مريكية التي تقدمت من خاللة بطلب دعم مالي بما يقارب األ Purdueجامعة 
ليات تفعيل الشراكة مع جامعة كوينز وعقد آحيث تم بحث (: 8102)زيارة وفد جامعة كوينز البريطانية 

لهيئة التدريسية في الجامعة عضاء األباحثين من جامعة كوينز وعدد من اجتماع بين عدد من ا
طالق ابحاث إامكانية  لة لعدد من الزمالء وتم النقاش حوحيث اطلع الوفد على االهتمات البحثي

 .علمية مشتركة بين الطرفين
شراك جامعة مؤتة في إحيث تم االتفاق على : األلمانية  Hamburgوجامعة  Rostockزيارة وفد جامعة  

 .وممول من الحكومة االلمانية Rostockتحضنة جامعة مشروع 
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تفعيل اتفاقية  برامج الحراك األكاديمي  في اطارالرومانية   Craiovaزيارة وفد كلية الطب من جامعة 
International Credit Mobility  ضمن مشاريع ايراسموس بلس مع جامعةCraiova  . 

عن طبيعة الدراسة في الجامعات عريفية قامة ورشة عمل تي من الملحقية األمريكية وذلك إلزيارة ممثل
 .مريكيةاأل

كما تم التباحث . هم نبذه عن جامعتهائعطاإل  البريطانية حيث التقت مع الطلبةزيارة ممثلة لجامعة برادفورد 
عضاء أعقد عدد من القاءات بين عدد من  حول اليات تفعيل اتفاقية التعاون المشترك حيث تم

 .عبر االنترنتشة بعض مشاريع البحث العلمي امعتين لمناقالهيئة التدريسية بين الج
مبرمة مع الجامعة لية تفعيل االتفاقية الآاحث حول بحيث تم الت. الكندية  Albertaزيارة ممثل من جامعة 

 .من جامعة مؤتة للجامعة الكندية مور سير مبتعثأكما تم متابعة 
يا حيث تم التباحث في فرصة استقطاب مزيد من الطلبة من ندونيسHزيارة وفد من جامعة الدينية للبنات في 

 .ندونيسياأ
حيث اطالعة على البرامج الدراسية المطروحة في (: 8102-3)زيارة الملحق الثقافي العماني للجامعة 

جانب واستمع من الطلبة األ االجامعة والخدمات والمرافق المقدمة لطلبة االجانب  كما التقى عدد
 .راسية في جامعة مؤتةلتجربتهم الد

 :التدريبية د االوروبي ايراسموس بلس والورشمشاريع  االتحاعلى مستوى 
كشراكات أوروبية   mandate 05من خالل مكتب العالقات الدولية باالتوقيع على اكثر من قامت الجامعة 

سموس من ايراالمقدمة   building Capacityضمن مشاريع ال  في شهر شباط من العام الحاليمقدمة 
 .مشاريع 2يع الحالية والني تبلغ معظم المشار  بلس كما قام المكتب بتنظيم
 بوضع المكتب لمقدمة من ايراسموس بلس ايضا قاما  Credit Mobilityأما فيما يتعلق ببرامج ال 

بل مجلس قرارها من قإبة واعضاء الهيئة التدريسية وتم التشريعات الالزمة التي تنظم  اسس اختيار الطل
 (.8102-5)العمداء 

عمل في كلية الهندسة و الصيدلة  ورش 3كتب الشؤون الدولية بعقد  قام م  VTCفيما يخص مشروع ال 
السلوفاكية والتي (  Nitra University)واإلدارة حيث تم اعطاء سلسة من المحاضرات قدمتها مجموعة من 

 .هيئة التدريسيةعضاء الألتدريب والتأهيل المهني للطلبة و اب ىتعن
لطلبات قام المكتب بتوزيع نبذة عن المشاريع للكليات المختلفة في الجامعة كما تم تزويدهم بمواعيد تقديم ا

 . رسال نشرات توضيحية عن هذه المشاريعإللمشاريع وذلك بعد 
لتي تعتبر من قام  مكتب الشؤون الدولية باعداد قائمة مراسالت تضم عدد كبير من الجامعات المرموقة وا

ذلك لطلب انضمام الجامعة (  Programme Country)كاديمي  امعات الحاضنة لبرامج التبادل األ الج
داد القابلة لتبادل التي عس وذلك لتوسيع مظلة الخيارات واألكشريك خالل الدورة المقبلة من مشاريع ايراسمو 

 . ن جامعتين فقط تضم األ 
وروبية والعربية من خالل االتفاقيات الثنائية دريسية مع الجامعات األ الهيئة التعضاء أتبادل الطلبة و 

 : ومشاريع االتحاد االوروبية المدعومة
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فعيل بروتكول موالنا لتبادل الطلبة واعضاء الهيئة التدريسية مع جامعة كربوك التركية حيث تم ت -
 8كما تم اختيار . ة كربوكامعطلبة من كلية ادراة االعمال لقضاء فصل دراسي كامل في ج 3اختيار 

كما تم استقبال طالب تركي . عضاء الهيئة التدريسية  لقضاء فترة تدريسة في نفس الجامعةأمن 
 .من جامعة كربوك لقضاء فصل دراسي في كلية الشريعة في جامعة مؤتة على نفس البروتكول

المدعوم من  ICMع الرومانية ضمن مشرو Carivoل اتفاقية النبادل االكاديمي مع جامعة فعيت -
عضاء هيئة تدريسية من كلية الطب بقضاء فترة تدريسية في أ 5تحاد االوروبي حيث شارك اال 

عضاء من الهيئة التدريسية أمن  1كما استقبلت جامعة مؤتة .  (8101-00. )الجامعة الرومانية
 (.8102-3)ية الطب في جامعة مؤتة لجامعة الرومانية لقضاء فترة في كفي ال

طلبة من كلية الطب من طلبة  1رسال إاالسبانية تم  Valenciaيذا التفاقية التعاون مع جامعة تنف -
 (.8102-2)سبانية ة التدريب السريري في الجامعة اإلالسنة الخامسة لقضاء فتر 

لتكنولوجيا واتحاد الجامعات العربية تم ترشيح عدد من الطلبة لفي اطار التعاون مع جامعة مصر  -
 (.8102)طلبة من كلية الطب والرياضة  01حيث تم اختيار . التدريب في مصر لقضاء فترة

وزارة داب في جامعة مؤتة من خالل برنامج مساعد مدرس المنظم من من طلبة كلية اآل 8شارك  -
متحان تنافسي على مستوي كليات ن حقق الطلبة متطلبات النجاح في اأالتعليم الفرنسي وذلك بعد 

منح استطاعت جامعة مؤتة من النجاح في  1ردن دنية حيث خصص لأل ر ت األ داب في الجامعااآل
 .شهرأ 1درس في المدارس الفرنسية لمدة حيث سيشارك الطلبة في برنامج مساعد م.منحتين

حد مشاريع أمن ( SEMSEM ) نظمة الطاقة البديلةأدارة إطار مشاركة جامعة مؤتة مشروع إفي  -
عضاء الهيئة التدريسية في كلية الهندسة أمن  5شارك  CBHايراسموس بلس لبناء القدرات 

 .البريطانية  Staffordshireفي برنامج تدريبي في جامعة ( 01-8101)
حد مشاريع ايراسموس بلس  لبناء أمن ( E-Green ) طار مشاركة جامعة مؤتة في مشروعإفي  -

برنامج في ( 8101-01)عضاء الهيئة التدريسية في كلية الهندسة أمن   8شارك  CBHالقدرات 
 .يونانية تدريبي في جامعة

حد مشاريع ايراسموس أمن (  VTC) طار مشاركة جامعة مؤتة مشروع مراكز التدريب المهني إفي  -
في برنامج تدريبي ( 8102-8)عضاء الهيئة التدريسية  أمن  5شارك  CBHبلس  لبناء القدرات 

 .لمانيةاأل   Lipzigفي جامعة
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 ز األمير فيصل لبحوث البحر الميت والبيئة والطاقةمركنجازات إ .08
 .ر فيصليمإنجازات مركز األ(   51) يبين الجدول 

 نجازات مركز األمير فيصلإ :51جدول 
 مركز األمير فيصل لبحوث البحر الميت والبيئة والطاقة

 4417/4419نجازات للعام الدراسي اإل
 .ستراتيجية للمركزنجاز الخطة االإ

تبرات المركز بأجهزة حديثة عن طريق منحة مقدمة من المنظمة األلمانية للتعاون تعزيز مخ
 .GIZالدولي  

خالل دورات متخصصة في تأهيل كادر المركز الفني بالدورات المتقدمة في أكثر من مجال من 
 .وخارجها ردنداخل األ

عادة توزيع األجهزة بشكل من  .اسبإعادة تأهيل وهيكلة وصيانة المختبرات وا 
 .هدية من شركة بونسياناحديث   HPLCالحصول على جهاز 

ستشارة فنية حول تصميم وتشغيل المفاعل الحيوي إلنتاج الغاز الحيوي من الهظم التشاركي ا
 .  GIZلصالح المنظمة األلمانية للتعاون الدولي  

 .ر الميتستشارة فنية لصالح شركة البوتاس العربية حول كيميائية وتطبق مياه البحا
ستشارة فنية لصالح مؤسسة كلمة الحياة حول تقييم الوضع البيئي واإلجتماعي في منطقة وادي ا

 .الكرك
 .4441ستراتيجية البيئية لمحافظة الكرك حتى العام المشاركة في وضع اال

 .مساعدة بلدية الكرك الكبرى في إعداد عطاء الطاقة المتجددة
 .لكبرى فيما يتعلق بمكبات النفايات الصلبةستشارة فنية لبلدية الكرك اا

تزويد مؤسسات المجتمع المحلي بمعلومات الرصد الجوي والبيئي من خالل محطات الرصد 
 .التابعة للمركز في البحر الميت والمغطس والجامعة وسد الموجب

 .مدارس لمختبرات المركزالزيارة العديد من الوفود من 
طالب في مختبرات  44بما يتجاوز  4417/4419لعام الدراسي تدريب طلبة كلية الهندسة ل

 .ومشاريع المركز
 (مهندسين 1)تدريب نقابة المهندسين 

 .تدريب طالب قسم الكيمياء
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 .جامعة الطفيلة/ قسم الكيمياء التطبيقية ( 5عدد )تدريب طالب 
ضاء هيئة التدريس عدد القيام بالتحليل الكيماوي على مختلف أجهزة التحليل اآللي لعينات ألع

14 . 
القيام بالتحليل الكيماوي على مختلف أجهزة التحليل اآللي لطلبة الدراسات العليا في كليتي العلوم 

 .طالب 1والهندسة عدد 
مشاريع  ستخدام المايكروبات، أحداق بتحسبن صفات التربة في الكرك بالمشروع الدولي المتعل

ERANETMED لبحوث الزراعية، قيمة المشروع لمركز الوطني الياء و بالتعاون مع قسم األح
 .  الكلية أكثر من مليون يورو

ومؤتة السطحية  جامعة مؤتة لدراسة تلوث تربة المزار/ مدعوم من عمادة البحث العلمي مشروع 
 .الف دينار 51تم من خالله رفد المركز بجهاز مطياف الكتلة بقيمة  بالعناصر الثقيلة
 Waste toالردني في مشروع بحثي مع جامعة روستوك األلمانية بعنوان ضمن الفريق ا

Energy  مدعوم من ،GIZ   لف دينارأ 444بقيمة. 
( الكويكا)مة التعاون الدولي الكورية ظلى منإمقدم ( المرأة في أقليم الجنوب  تمكين)مشروع 
 .مليون دوالر 1بقيمة 

عادة استخدامها المياه إنشاء برنامج ترشيد استهالك)مشروع   Water Careلى إمقدم ( وا 
International  ردنيألف دينار أ 114بقيمة. 
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 نجازات  نادي العاملينإ .03
 .نجازات نادي العاملينإ( 52)يبين الجدول 

 نجازات نادي العاملينإ :52جدول  
 :31/2/8102ولغاية  0/0/8102إنجازات نادي العاملين  للدورة الرابعة من تاريخ

 ألف دينار للمنتسبين في النادي( 33)منح سلف بقيمة 
 .دينار( 0121)بقيمة ( االستقبال)تنجيد كنبايات صالة المقصورة 

 .ردينا( 211)بقيمة (االستقبال)شراء طقم طربيزات لصالة المقصورة 
 .لخدمة الموظفين والتقسيط عليهمية المشهد التعاونية التعاون مع جمع

 .اسنوي 8111لسكنات للجامعة وتضمين كشك النادي لمستثمر لمدة سنه بملغ تسليم كشك ا
 .دينار( 511)بقيمة( االستقبال)تركيب صوتيات لصالة المقصورة 

 .ار دينا( 855)عمل احتفال لألمهات المنتسبات بمناسبه عيد االم بمصاريف قيمتها 
 .مامية للنادي وصور الحديقةدهان الواجهة األ

 رمات النادير وآتغيير شعا
 .لى مدينة البتراء والعقبةحالت إوتسيير ر  ة السياحة ضمن برنامج األردن أحلىالتعاون مع وزار 

ير يونس تم تركيب سعيا من الهيئة اإلدارية ولخدمة موظفين الجامعة وبالتعاون مع المتبرع الدكتور تيس
 .نادي العاملينمحطة مياه في 

 .اخل النادي وانشاء مرافق صحية للحديقةعمل صيانة للمرافق الصحية د
 .صيانة طاوالت البلياردو داخل النادي

نشاء مبنى خارجي للنادي لعمل مجلى ومستودع خارجي وتفريغ المطبخ السابق لعدم الضرورة لبقائه في إ
 .النادي
 %. 31ايةولغ% 01قد مع المستشفى اإليطالي ومختبراته لكل التخصصات وبنسبة خصم تتراوح مناالتع
 %.31في النادي ولغاية نقد من مختبرات مدالب وعمل خصومات للمشتركياالتع

 %(.5)التعاقد مع محالت دبي لأللبسة لخدمة المنتسب للنادي بنسبة مرابحه
 .شركة األولى للتامين على الحياةالتجديد عقد مع 

 .سكنات الداخليةالتبرع لعامدة شؤون الطلبة بشاشة إعالنات الكترونية وضعت في ال
عمل وجبات إفطار لأليتام في المحافظة وعن طريق جمع تبرعات وبالتعاون مع محسنين من المحافظة حيث 

 .عملنا خمس وجبات إفطار
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   لزيارات الميدانية للرئيس لمختلف المواقع في الجامعةا .05
فعالية  داخل (  414)عة  بلغت  الزيارات الميدانية  والفعاليات التي قام بها رئيس الجام      

 يبين هذه الزيارات( 07)الجامعة  والجدول   
 زيارات الرئيس:  07جدول 

 متابعات ميدانية تقيمية الداء العمل

 4/14/4417حد األ زيارة وفد الالمركزية في محافظة الكرك  .0
 5/14/4417الثالثاء  لقاء رئيس الجامعة بأعضاء الهيئة التدريسية  .8
 8/14/4417االثنين  يرية االسكان العسكريلقاء وفد مد  .3
 14/14/4417الثالثاء  زيارة السكنات الداخلية للطالبات  .5
 14/14/4417الخميس  لقاء عطوفة الرئيس الطلبة الوافدين  .1
 11/14/4417االثنين  لقاء عطوفة رئيس الجامعة الطلبة الجدد  .2
 17/14/4417ثاء الثال جهاز 744افتتاح مختبرات الحاسوب الجديدة بسعة   .1
 41/14/4417الثالثاء  لقاء عطوفة الرئيس مع اتحاد طلبة الجامعة  .2
 1/11/4417االثنين  افتتاح مختبرات جديدة وبتقنيات حديثة في كلية الطب  .9

 8/11/4417الخميس  لقاء اتحاد الطلبة الوافدين  .01
 15/11/4417االثنين  لقاء مجلس محافظة الكرك  .00
 15/11/4417االثنين  قسم التسويق طلبةبرئيس اللقاء   .08
 0/4/4419حد األ جولة لوحدة القبول والتسجيل    .03
 1/4/4419االثنين  جولة لوحدة القبول والتسجيل    .05
 11/4/4419حد األ لقاء الهيئة االدارية لنادي العاملين  .01
 11/4/4419الخميس  افتتاح المبنى الجديد لكلية الزراعة  .02
 44/4/4419الثالثاء  اد الطلبةعضاء اتحأرئيس و  لقاء  .01
 49/4/4419ربعاء األ لقاء طلبة كلية الزراعة  .02
   14/5/4419االثنين  لقاء طلبة الدراسات العليا في قسم اللغة االنجليزية    .09
 11/5/4419الخميس  لقاء طلبة الجامعة  .81
 44/5/4419الثالثاء  افتتاح الصيدلية االفتراضية  .80
 1/1/4419حد األ نوية للبنينمدرسة الكرك الثا يارةز   .88
 1/1/4419حد األ سير االمتحانات النهائية الوقوف على  .83
 11/1/4419الثالثاء  افتتاح محطة تحلية مياه    .85
 41/1/4419االثنين  فطار لأليتام  إحفل   .81
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 0/1/4419االثنين  وحدة القبول والتسجيل    .82
 نشاء مكتب خاص لإلبداعإعمال لغايات األلجنة كلية   .81

 .واالبتكار
 45/14/4417ثنين اال

 47/14/4417ربعاء األ "بنيةنون تنظيم المدن والقرى ونظام األشرح قا"برنامج تدريبي   .82
 نشطة متفرقة داخل الجامعةأندوات و 

 5/14/4417الثالثاء  حفل بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة  .89
دني للدراجات ر الهوائية بالتعاون مع االتحاد األسباق الدراجات   .31

 ةالهوائي
 11/14/4417االثنين 

 17/14/4417الثالثاء  ندوة بعنوان الخطاب الديني  .30
 18/14/4417الخميس  عمال للتعريف بمعايير ضبط الجودةمحاضره في كلية األ  .38
 48/14/4417حد األ محاضرة عن نظام التشريع والنظام الداخلي لمجلس النواب  .33
البشرية وعدد من المحاور  محاضرة حول تنمية الموارد  .35

 المتعلقة بمسيرة الجامعة
 54/14/4417االثنين 

 54/14/4417االثنين  كلية الصيدلة/ حفل توزيع ريع بازار خيري  .31
 54/14/4417االثنين  ردني وهيئة الشفافية ومكافحة الفسادمركز الشفافية األ  .32
الكرك واقع الشباب في "ولىرية الشبابية األرعاية انطالق الحوا  .31

 مكانات والتحديات والتطلعاتبين اإل
 51/14/4417الثالثاء 

 51/14/4417الثالثاء  طلبة اللغة االنجليزية واللغات االوروبيةلقاء   .32
 51/14/4417الثالثاء  ردنمن الشبابي في هيئة شباب كلنا األندوة حول األ  .39
 1/11/4417ين االثن عمالاالبتكار في كلية األطالق مشروع الريادة و إرعاية   .51
 1/11/4417االثنين  "الدكتور عادل المالحمه"ندوة بعنوان قصة نجاح اردنية   .50
 1/11/4417االثنين  ةديب حامد حسين النوايستكريم األ  .58
 7/11/4417الثالثاء  ةارة النفايات الخطر إدورشة عمل حول   .53
دور جامعة مؤتة وغرفة تجارة الكرك في تحقيق "ندوة بعنوان   .55

 "كية المجتمعيةالتشار 
 7/11/4417الثالثاء 

51.  "SCOPUS  7/11/4417الثالثاء  " مساعد المدير العام لقاعدة البيانات العالية 
 9/11/4417الثالثاء  "لى التميزإطريقك "ورشة عمل بعنوان   .52
 8/11/4417الخميس  "التليف الكيسي" محاضرة تثقيفية حول   .51
 14/11/4417حد األ بازار خيري  .52
 15/11/4417االثنين  "التوحد والكشف المبكر عن االعاقة"رة حول محاض  .59
11.  University Of Albetra    15/11/4417االثنين  ممثل جامعة 
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 15/11/4417االثنين  "فة المخدراتآ" محاضرة حول   .10
18.   VTC 10/11/4417الثالثاء  ايراسموس بلس 
طيب وقفة وفاء للراحل المغفور له الملك الحسين بن طالل   .13

 اهلل ثراه
 10/11/4417الثالثاء 

 10/11/4417الثالثاء  عمالندوة حول ريادة األ  .15
 10/11/4417الثالثاء  اليوم العلمي لكلية الزراعة  .11
 11/11/4417ربعاء األ نجليزيةممثلة جامعة برادفورد اإل  .12
 11/11/4417ربعاء األ "السمنة حقائق وخرافات" محاضرة بعنوان  .11
 11/11/4417الخميس  ردنوير التعليم العالي في األحول تط محاضرة  .12
 11/11/4417الخميس  "مريكيةطبيعة الدراسة في الجامعات األ" لورشة عم  .19
 18/11/4417حد األ معرض للكتاب  .21
 18/11/4417حد األ عمالسبوع ريادة األأ  .20
 41/11/4417الثالثاء  قليم الجنوبإسرة في ورشة عمل حول واقع األ  .28
 41/11/4417الثالثاء  ي لقسم التأهيل الرياضييوم علم  .23
 41/11/4417الثالثاء  مؤتة جامعة بال عوائق  .25
 44/11/4417ربعاء األ ندوة علمية حول اللغويات التطبيقية  .21
 41/11/4417حد األ جهزة الطبيةراك لألآورشة عمل بالتعاون مع   .22
 47/11/4417نين االث كلية الهندسة/ رهاب طرف واإلحول مفهوم الت ةمحاضر   .21
 49/11/4417الثالثاء  "على سرير الشفاء" مبادرة  .22
 49/11/4417الثالثاء  "عقال يتفكر" مبادرة  .29
 0/14/4417االثنين  حفل بمناسبة المولد النبوي الشريف  .11
 1/14/4417الثالثاء  يوما  ترفيهيا  لذوي االحتياجات الخاصة  .10
 1/14/4417الثالثاء  تصاالتدورة تدريبية بالتعاون مع شركة تطوير اال  .18
 1/14/4417الثالثاء  ندلسية  محاضرة حول سقوط المدن األ  .13
 1/14/4417الثالثاء  ناء الكركأبتجمع   .15
 1/14/4417ربعاء األ يوم علمي حول استراجيات تعليم التربية الرياضية    .11
 1/14/4417ربعاء األ صبوحة شعريةأ  .12
 7/14/4417س الخمي جل القدسأوقفة احتاجية من   .11
 14/14/4417الثالثاء  دبي عة مؤتة تتصدر مسابقة االبداع األمدرسة جام   .12
 15/14/4417ربعاءاأل نترنتفعالية توعوية تتعلق باستخدام اإل  .19
 15/14/4417ربعاء األ "من الوطني مسؤولية الجميعاأل" ندوة بعنوان  .21
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علق القضائي المت ثار المترتبة  على التنفيذندوة حول اآل  .20
 ردنبالسيدات في األ

 15/14/4417ربعاء األ

 10/14/4417الخميس  Hamburgوجامعة  Rostaوفد من جامعة   .28
 17/14/4417االحد  ول من طلبة كلية الصيدلةتخريج الفوج األ  .23
 17/14/4417حد األ حفل وطني تخليدا لذكرى شهداء الكرك  .25
 19/14/4417االثنبن  حفل بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف  .21
 19/14/4417االثنين بطولة كروية لكليات الجامعة  .22
 18/14/4417الثالثاء  وائلتكريم الطلبة األ  .21
 18/14/4417الثالثاء  كلية علوم الرياضة/يتام وطالب المدارس النائيةيوم المرح لأل  .22
 44/14/4417ربعاء األ ندوة حول التفكير االبداعي  .29
 44/14/4417ربعاء األ لجنيديقصة للتحدي عنوانها معتز ا  .91
 44/14/4417ربعاء األ محاضرات للتوعية بخطورة المخدرات  .90
 44/14/4417ربعاء األ تخريج الطلبة الوافدين  .98
 44/14/4417ربعاء األ تمرين وهمي النقاذ مصابين  .93
  44/14/4417ربعاء األ كلية العلوم/ محاضرة حول المخدرات  .95
 44/14/4417ربعاء األ التشريعات المتعلقة باالعالمورشة لطلبة الحقوق في مجال   .91
 41/14/4417الثالثاء  نشاط لطلبة مساق التربية الوطنية  .92
 44/14/4417ربعاء األ انتخاب هيئة ادارية جديدة لمجلس اتحاد الطلبة  .91
 9/1/4419االثنين  دائرة النقل والميكانيك/تكريم الزميل مصطفى البستنجي  .92
 11/1/4419الثالثاء  ادارة شركة البوتاس العربية  معالي رئيس مجلس   .99

 17/1/4419ربعاء األ اتفاقية تعاون بين الجامعة وغرفة صناعة عمان    .011
ة المستندة لألوراق النقاشية اطالق استراتيجية الجامع  .010

 ستراتيجية الوطنية للموارد البشرية  واال
 45/1/4419ربعاء األ

 45/1/4419الثاء الث الملحق الثقافي العماني    .018
 1/4/4419االثنين    لمتقاعدينتكريم ا  .013
 7/4/4419ربعاء األ محافظة مأدبا  -طلبة من مدرسة الملك عبد اهلل للتميزاستقبال   .015
 The title Of workshop is  "ورشة عمل حول  .011

Functions Excipient for better Tablets 
productions” 

 7/4/4419ربعاء األ

 11/4/4419حد األ رع بالدمحملة للتب  .012
 14/4/4419االثنين  دارة التنوعإمحاضرة حول   .011
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 15/4/4419الثالثاء  رشاد الوظيفيحملة تعريفية يطلقها مكتب اإل  .012
 10/4/4419ربعاء األ "SCOPUS" ورشة عمل قاعدة البيانات العالمية  .019
 10/4/4419ء ربعااأل مؤتة ستشهد مؤتمرات علمية قريبة وبمشاركات بحثية واسعة  .001
 19/4/4419حد األ دارية السابقة لنادي العاملينتكريم الهيئة اإل  .000
 18/4/4419االثنين  تكريم العبات سيدات نادي مؤتة  .008
 44/4/4419الثالثاء  دارة النفايات الصلبةإمحاضرة توعوية حول   .003
 44/4/4419الثالثاء  "اية من مرض السرطانقنمط الحياة الصحي للو " ندوة  .005
 41/4/4419االثنين  ةمنآدوة نحو طرق ن  .001
 47/4/4419الثالثاء  يتامطفال األيوم ترفيهيى لأل  .002
 47/4/4419الثالثاء  ورشة بيئية  .001
 47/4/4419الثالثاء  يوم علمي حول الحركة الثقافية في الكرك  .002
 49/4/4419ربعاء األ "اعزف خيرا" مبادرة   .009
 5/5/4419الثالثاء  ندوة متخصصة في التاريخ  .081
 1/5/4419الثالثاء  جمعية التمكين للنساء الجامعيات  .080
 1/5/4419الثالثاء  تخريج دورات    .088
 1/5/4419الثالثاء  المعهد الوطني للتاهيل المجتمعي    .083
 7/5/4419ربعاء األ رحلة طلبة علم النفس  .085
   15/5/4419الثالثاء  صدقاء الجامعة ألجنة    .081
   15/5/4419الثالثاء  يوم ترفيهي لألطفال االيتام    .082
 11/5/4419الخميس  مؤتمر كلية الطب  .081
   18/5/4419االثنين  المدرسة النموذجية   .082
   18/5/4419االثنين  عيان جنة التربية والتعليم في مجلس األل  .089
   44/5/4419الثالثاء  ذكرى معركة الكرامة   .031
   44/5/4419الثالثاء  سالميةدينة اإلسواق في الممحاضرة حول األ   .030
   41/5/4419ربعاء األ متكريم نادي العاملين لأل   .038
   41/5/4419ربعاء األ مشروع دعاسات توليد الطاقة الكهربائية   .033
   41/5/4419حد األ نشاطات رياضية في كلية علوم الرياضة   .035
   41/5/4419الثالثاء  اليوم العالمي للفرانكفونية   .031
   41/5/4419الثالثاء  "ترونيةلكالجرائم اإل" ندوة بعنوان   .032
   47/5/4419الثالثاء  وائل طلبة العلوم االجتماعيةأتكريم    .031
   47/5/4419الثالثاء  إطالق مركز الملكة رانيا للدراسات التربوية والنفسية   .032
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 49/5/4419ربعاء األ الجودة واالرشاد الوظيفي لطلبة كلية الصيدلةضمان ورشىة    .039
 49/5/4419ربعاء األ صقور الجنوب للكاراتيه بيوم الكرامة كاديميةأاحتفال   .051
كلية الهندسة تضع بصمتها في المسابقة العالية لريادة   .050

 (hult prize)عمالاأل
 48/5/4419الخميس 

   5/0/4419الثالثاء  مبادرة حملة تنظيف موقع المشهد من طلبة كلية العلوم التربوية  .058
 0/0/4419ربعاء األ (بمناسبة ذكرى معركة الكرامة)عمال الكروية لة كلية األبطو   .053
 9/0/4419حد األ ول لسيدات الكركالملتقى األ  .055
   8/0/4419االثنين  وللية العلوم االجتماعية الدولي األمؤتمر ك  .051
 8/0/4419االثنين  Valenciaكاديمي بين جامعة مؤتة وجامعة أتعاون   .052
 14/0/4419الثالثاء  اليوم العلمي لكلية التمريض  .051
 14/0/4419الثالثاء  "نحو التميز طريقنا" ندوة بعنوان  .052
 11/0/4419ربعاء األ يتام من محافظة الكركيوم ترفيهي أل  .059
 11/0/4419ربعاء األ مبادرة طالبية لتجميل كلية العلوم التربوية  .011
دور القاعدة النحوية في تشكيل الصورة " محاضرة حول  .010

 "الشعرية
 11/0/4419ربعاء األ

 14/0/4419الخميس  "لكترونيةلعاب اإلمخاطر األ" ندوة   .018
تكريم الطالب بشار خالد رمضان من كلية الطب لتفوقه العلمي   .013

 والبحثي
 11/0/4419حد األ

عداد طلبة كليات رؤية مستقبلية إل"العلوم التربويةمؤتمر كلية   .015
 "التربية في ضوء المتغيرات العالمية

 11/0/4419االثنين 

التقنيات الصيدالنية " ول لكلية الصيدلة مر الدولي األمؤت  .011
 "الحديثة

 19/0/4419ربعاء األ

القانون الدولي االنساني واالسالم "اليوم العلمي لكلية الشريعة  .012
 "جذور وجسور

 44/0/4419حد األ

االستراتجيات الوطنية في مواجهة " مؤتمر كلية الدراسات العليا  .011
 "التطرف واالرهاب العالمي

 45/0/4419االثنين 

 40/0/4419الثالثاء  فعاليات اليوم الوظيفي  .012
 40/0/4419الثالثاء  معرض زراعي ويوم للخريج في كلية الزراعة  .019
 ة للدراسات التربوية يعقد محاضر مركز الملكة رانيا العبداهلل  .021

 علمية
 40/0/4419الثالثاء 

 40/0/4419اء الثالث مسابقة الرسم الحر لطلبة الجامعات االردنية  .020
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 41/0/4419ربعاء األ اليوم العلمي لكلية العلوم  .028
تكريم مدراء التربية والمدارس لدورهم الفاعل في برنامج التربية   .023

 العملية
 41/0/4419ربعاء األ

 41/0/4419ربعاء األ فريق معهد المعرفة  .025
 41/0/4419ربعاء األ تخريج كوكبة من الطلبة الوافدين  .021
 48/0/4419حد األ "الزراعة المحمية" تقيم ورشة عمل حول كلية الزراعة   .022
ي للحد من دوات التمكين الطالبأ "مؤتمر عمادة شؤون الطلبة  .021

 ردنيةالتطرف في الجامعات األ
 54/0/4419حد األ

ول لكرة الطاولة في بطولة االتحاد مؤتة تحصد المركز األ  .022
 الرياضي للجامعات

 1/1/4419حد األ

 1/1/4419حد األ ة مها السيدتكريم الدكتور   .029
 1/1/4419حد األ بازار خيري في ثانوية مؤتة للبنات  .011
 7/1/4419االثنين  وائل طلبة المدرسة النموذجيةأتكريم   .010
 9/1/4419الثالثاء  دابالمؤتمر الدولي الخامس لكلية اآل  .018
ردنية لكرة مين على تنظيم بطولة الجامعات األتكريم القائ  .013

 الطاولة
 9/1/4419اء الثالث

 8/1/4419الثالثاء  ورشة عمل خاصة بالتصنيفات العالمية  .015
 8/1/4419ربعاء األ ب منصة للتفاعلادتكريم المشاركين في مؤتمر اآل  .011
 14/1/4419السبت  معالي وزير الصحة  .012
 15/1/4419حد األ نائب الرئيس يتفقد سير االمتحانات النهائية    .011
 10/1/4419االثنين  وذجيةحفل تخرج طلبة المدرسة النم  .012
 11/1/4419الثالثاء  طلبة المدرسة النموذجية  " خير" مبادرة   .019
 11/1/4419الثالثاء  افتتاح محطة تحلية مياه    .021
 11/1/4419ربعاء األ نادي الطفل القراني    .020
 41/1/4419االثنين  حفل افطار لأليتام    .028
 47/1/4419حد األ اذاعة صوت الكرك بحلة جديدة    .023
 7/4/4419ربعاء األ دارية الجديدة لنادي العاملينالهيئة اإل  .025
 11/5/4419حد األ عمالاالجتماع الدوري لكلية األ  .021
الجامعة تقر حزمة برامج تحفيزية على االبداع األكاديمي   .022

 والتنموي  
 

 9/4/4419الخميس 
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 استقبال وفود رسمية محليه واقليمية ودولية 
 11/14/4417االثنين  ة للبنات، فادانغ فانجانج باندونيسيوفد من كلية الديني  .021
 Queeوفد جامعة   .022

ns Univesity Belfast 
 44/14/4417حد األ

 0/14/4417االثنين  كاديمي من رومانياأوفد   .029
 0/14/4417االثنين  ندونيسيأوفد   .091
 11/14/4417االثنين  مريكيةوفد من جامعة جورجيا األ  .090
 15/14/4417ربعاء األ Hamburgوجامعة  Rostaوفد من جامعة   .098
 11/4/4419حد األ وسط  وفد جامعة الشرق األ  .093
 49/4/4419ربعاء األ الكرك/يطاليوفد المستشفى اإل  .095
 9/5/4419الخميس  وفد كوينز البريطانية  .091
 14/5/4419ثنين اال حمر  الدولية للصليب األ وفد من اللجنة  .092
   15/5/4419الثالثاء  ورانجأوفد شركة   .091
 49/5/4419ربعاء األ كاديمية برافو للتدريب واالستشاراتأوفد   .092

 0/0/4419ربعاء األ وفد من العلوم االجتماعية يزور مرضى في مستشفى الكرك  .099
 8/1/4419ربعاء األ ماني يزور الجامعةوفد ع    .811
 41/11/4417الثالثاء  استضافة نقيب الصيادلة  .810
  وزارة البلدياتاتفاقية تعاون بين الجامعة و   .818
 44/14/4417ربعاء األ نائب رئيس االتحاد العالمي للعالج الطبيعي  .813
 41/14/4417الثالثاء  توقيع مذكرة تفاهم مع معهد االدارة العامة  .815
جلة الطبية للقوات اختيار الدكتور خليل السوطري في لجنة الم  .811

 ردنيةالمسلحة األ
1/4419 

 1/5/4419الخميس  الملحق العسكري القطري  .812
 9/5/4419الخميس  رشاد الزراعيتوقيع مذكرة تفاهم مع الوطني لإل  .811
 41/5/4419حد األ 4419ردنية لعام غوار الجنوبية مدينة الثقافة األاللجنة الفنية للواء األ  .812
 49/5/4419ربعاء األ مريكيةممثلو الجامعات األ  .819
 51/1/4419الخميس  دنى  الفرنسي للشرق األلماني والمعهد رة تفاهم بين الجامعة والمعهد األمذك  .801


