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 كلمة عميد الحقوق
 
محراب الحق والعدل، والبوتقة التي تدفع لألردن بشوامخ أبنائها الذين في جامعة مؤتة كلية الحقوق  نتطلع أن تكون 

تفخر بهم وتفاخر، من علماء مخلصين وقضاة ورجاالت يصححون المسار ويدققون األداء وهم منتشرون في كافة 
نزال حكم القضاء المهتم بفكرة  يالحصن المعن األجهزة والمؤسسات وستظل كلية الحقوق بإعالء كلمة القانون وا 

 .المشروعية وتعميق مفهوم الحق والعدل
  

وسيظل رجال القانون ال يعرفون للحقيقة وجهين وال يعرفون للعدالة صنفين وال يعرفون للمشروعية مسارين وأن مناط 
 .الناس جميعاً العدالة لديهم جميعًا إعمال ميزان الحق فيما بين 

 
لى مواكبة التغيرات من خالل إجراء المقارنة المرجعية  وفي هذا المقام فإن كلية االحقوق تسعى دومًا إلى التميز وا 

كادر الكلية وتوفير مناخ مناسب لإلبداع سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي وكذلك العمل على تدريب وتحفيز 
 .والتطوير

 
خالصهم في عملهم، وهنا ال بد من أن أتق يمانهم باهلل وا  دم بالشكر لزمالئنا المخلصين على كل ما قدموه من جهد وا 

وتحية لكل طالب يتفوق في . وفق اهلل الجميع أساتذة أجالء ال يبخلون على جميع أبنائهم بعلمهم وتوجيهاتهم وخبراتهم
 .دراسته ويكون قدوة لغيره علما وخلقا

 

نصل بالعمل بإخالص ألعلى المراتب وأن يكلل اهلل سبحانه وتعالى عملنا بان نرى  دعواتي للجميع بالتوفيق وان
 .أبنائنا الطالب يتقلدون أعلى المناصب وبذلك نكون قد أدينا األمانة على خير وجه

 .وفق اهلل الجميع لما فيه خير ورفعة الوطن تحت ظل الراية الهاشمية المظفرة
 

 وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة اهلل 
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 :الكلية في سطور
 

م، كقسم 6891بدأ تدريس تخصص الحقوق منذ عام األوائل في جامعة مؤتة حيث  اتتعتبر كلية الحقوق من الكلي
كلية الحقوق  م تم إنشاء61/5/6886وبتاريخ". قسم العلوم القانونية" من أقسام دائرة العلوم اإلنسانية تحت مسمى 

 .التعليم العالياستنادًا إلى قرار مجلس 
 
  :وتضم كلية الحقوق قسمين هما 

  قسم القانون العام. 
 قسم القانون الخاص. 

 
عضوًا، ووصل العدد مع بداية الفصل الدراسي الثاني من ( 61)لغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية عند إنشاء الكلية ب 

طالبًا وطالبة، ( 15)الكلية عند إنشائهاحين كان عدد طلبة  ، فياً عضو ( 68)م إلى1162/1169العام الجامعي 
طالبًا موزعين على   (581)إلى  م1169/1168األول من العام الجامعي الفصل الدراسي  بدايةمع  ووصل عددهم

في  اً طالب( 11)طالبًا في برنامج ماجستير الحقوق و( 611)برنامج البكالوريوس و طالبًا في( 011:)اآلتيالنحو 
دارة االبتكار  .في برنامج الدكتوراه في القانون الخاص( 11)و، برنامج ماجستير الملكية الفكرية وا 

 
من العام  الصيفيأما عدد الطلبة الذين تخرجوا من الكلية منذ تأسيسها وحتى نهاية الفصل الدراسي 

لمرحلة البكالوريوس  ًا وطالبةطالب (1111)وطالبة موزعين على  اً طالب( 1112)م فقد بلغ1162/1169الجامعي
 لمرحلة الماجستير طالبًا وطالبة (100)و

 
كما أن الكلية ومن خالل دائرة وموظفات،  إداريين ينموظف(9)عضو هيئة تدريس و( 68)ويتألف كادر الكلية من 

العلوم العسكرية والعلوم تخصص الحقوق في كليتي تدريس التنسيق األكاديمي في الجناح العسكري تشرف على 
في  وضمان جودتها من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي اً الكلية معتمدة اعتماد خاصبرامج و . الشرطية
 .األردن
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 :البرامج التي تدرس في الكلية
 

 :ةاآلتيتدرس في الكلية البرامج الدراسية 
 

 في القانون برنامج البكالوريوس: أوال  
  

 :برنامج الماجستير في الحقوق: ثانيا  
 :، ويدرس بمسارين هما1111/1116م استحداثه في الكلية منذ العام الجامعي وقد ت  

 .مسار الرسالة -
 .الشامل متحانمسار اإل -

  
دارة االبتكار: ثالثا    :برنامج الماجستير في الملكية الفكرية وا 

 :ويدرس بمسارين هما .م1161/1162 م استحداثه في الكلية منذ بداية العام الجامعيوقد ت  
 .مسار الرسالة -
 .الشامل متحانمسار اإل -

  
 :برنامج الدكتوراه في القانون الخاص: رابعا  

 .م1162/1169التدريس فيه اعتبارًا من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  وبدأ
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 :ملخص التقرير وأهميته
 

 ،الذي نشخص من خالله وضع كلية الحقوق في جامعة مؤتة الحالي التقرير نضع بين أيديكم هذا أن فيسعدنا
والمعتمدة في دليل معايير وضمان جودتها ومقارنته بمعايير الجودة الصادر عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 

 .م1165الجودة لبرنامج الحقوق 
 

 وأهم التطلعات ،التي حققتها الكلية خالل العام الجامعي المنصرم ولغاية تاريخه اإلنجازاتأبرز  يتضمن كما

المستمر للقيام بالدور المناط بها على الوجه األكمل وبما يليق  هاتطلع إلى تحقيقها من خالل سعيت التي والطموحات
 .بمكانة وسمعة جامعة مؤتة على المستوى المحلي واإلقليمي

لى تحقيق رسالتها بتعزيز الثقافة القانونية لدى خريجيها وتزويدهم بالمهارات والملكات ع تعمل الحقوق فكلية
ونشر الثقافة القانونية بين أفراد  ،ومالئمة ،وبقدرات كافية القانونية التي تمكنهم من ولوج سوق العمل بكل كفاءة

قليميًا في البحث المجتمع وتعريفهم بواجباتهم وحقوقهم للوصول إلى رؤيتها األسمى بأن  تكون مركزًا متميزًا محليًا وا 
والدراسة القانونية وصواًل إلى الخر يج المتميز والكفء ليكون لبنة من لبنات تطور وتقدم المجتمع ودولة القانون وبناء 

 .ننشدها مستوى مرموق من الحضارة التي
يمانًا منا بأن تحقيق رؤية الكلية ورسالتها  وأهدافها ال يمكن أن يتحقق دون معرفة أين نقف؟  لذا وتحقيقًا لذلك وا 

لى أين نسير؟ فكان ال بد من إعداد هذا التقرير للوقوف على نقاط الضعف ومعالجتها وتالفيها والوقوف على نقاط  وا 
 .بهدف التحسين المستمر لمدخالت الكلية وعملياتها ومخرجاتها القوة وتعزيزها

 
 :طرق جمع البيانات والمعلومات

 

اعتمد تقرير التقييم الذاتي لكلية الحقوق على الطرق الكمية والنوعية في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة في  
 .واالستباناتمحاورة األساسية من خالل اإلحصائيات والدراسات وتحليل الوثائق 

 
 :منهج ِإعداد تقرير التقييم الذاتي

 

 على مبدأ عتمدواضحة موفقًا لمنهجية علمية  التقييم الذاتي لكلية الحقوق في جامعة مؤتة إعداد تقريرم لقد ت   
، لذا فقد تم تشكيل لجنة عليا من ذوي الخبرة ذات العالقةمن قبل كافة األطراف  في العملوالشمولية التشاركية 

  :وهم ،والدراية األكاديمية واإلدارية

  نظام المجالي الدكتوراألستاذ 

  مصلح الصرايرةالدكتور األستاذ.      

  عبد اهلل الزبيدي الدكتوراألستاذ.  

 صالحة أبو قديري 
معيار من معايير الجودة كل  ومراجعة عملت على إعدادوبدورها قامت بتشكيل لجان فرعية وفرق عمل   

 :، وهي على التفصيل التاليالثمانية
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 :لجان اإلعداد: أوال  
 

 (:التخطيط االستراتيجي)األول المحور داعدإ لجنة
   مقرراً  مصلح الصرايرةاألستاذ الدكتور 
  عضواً  الدكتور باسل النوايسة 
  عضواً  غادا الحوراني 

 (:الحوكمة)الثاني المحور إعداد لجنة
  مقرراً  األستاذ الدكتور جمال الدين مكناس 
  عضواً  الدكتور أسيد الذنيبات 
  عضواً  طلب المحادين 

 (:البرامج االكاديمية)الثالث المحور إعداد لجنة
  مقرراً  األستاذ الدكتور نظام المجالي 
  عضواً  الدكتور سيف المصاروة 
  عضواً  صالحة أبو قديري 

 (:اإليفاد واإلبداعات: البحث العلمي)الرابع المحور إعداد لجنة
   مقررًا  العزيز اللصاصمةاألستاذ الدكتور عبد 
   عضواً  العضايلةالدكتور سالم 
  عضواً  كوكب المجالي 

 (:المصادر المالية والمادية والبشرية)الخامس المحور إعداد لجنة
  مقرراً  األستاذ الدكتور أمين العضايلة 
  عضواً  الدكتور باسل النوايسة 
  عضواً  صالحة أبو قديري 

 (:الخدمات الطالبية)السادس المحور إعداد لجنة
   مقرراً  زيد العقايلةاألستاذ الدكتور 
  عضواً  الدكتور عبد الرؤوف الكساسبة 
  عضواً  بالل العساسسفة 

 (:خدمة المجتمع والعالقات الخارجية)السابع المحور إعداد لجنة
   مقرراً  جعفر المغربياألستاذ الدكتور 
   عضواً  نواف الزيديين رالدكتو 
  عضواً  خالد الصرايرة 

 (:ضمان الجودة)الثامن المحور إعداد لجنة
  مقررًا  األستاذ الدكتور عبد اهلل الزبيدي 
  عضواً  الدكتور عبد الرؤوف الكساسبة 
  عضواً  الء اللحاويةا 
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 :لجان المراجعة: ثانيا  
 

 (:التخطيط االستراتيجي)األول المحور مراجعة لجنة
   مقررًا  العزيز اللصاصمةاألستاذ الدكتور عبد 
  عضواً  العضايلة الدكتور سالم 
  عضواً  كوكب المجالي 

 (:الحوكمة)الثاني المحور مراجعة لجنة
  مقرراً  األستاذ الدكتور نظام المجالي 
  عضواً  الدكتور سيف المصاروة 
  عضواً  صالحة أبو قديري 

 (:البرامج االكاديمية)الثالث المحور مراجعة لجنة
  مقرراً  األستاذ الدكتور جمال الدين مكناس 
  عضواً  الدكتور أسيد الذنيبات 
  عضواً  طلب المحادين 

 (:اإليفاد واإلبداعات: البحث العلمي)الرابع المحور مراجعة لجنة
  مقرراً  األستاذ الدكتور مصلح الصرايرة 
  عضواً  الدكتور باسل النوايسة 
  عضواً  غادا الحوراني 

 (:المصادر المالية والمادية والبشرية)الخامس المحورمراجعة  لجنة 
   مقرراً  جعفر المغربياألستاذ الدكتور 
   عضواً  نواف الزيديين رالدكتو 
  عضواً  خالد الصرايرة 

 (:الخدمات الطالبية)السادس المحورمراجعة  لجنة 
  مقررًا  األستاذ الدكتور عبد اهلل الزبيدي 
  عضواً  الدكتور عبد الرؤوف الكساسبة 
  عضواً  الء اللحاويةا 

 (:خدمة المجتمع والعالقات الخارجية)السابع المحور مراجعة لجنة
  مقرراً  األستاذ الدكتور أمين العضايلة 
  عضواً  الدكتور باسل النوايسة 
  عضواً  صالحة أبو قديري 

 (:ضمان الجودة)الثامن المحور مراجعة لجنة
  مقرراً  األستاذ الدكتور زيد العقايلة 
  عضواً  الدكتور عبد الرؤوف الكساسبة 
  عضواً  بالل العساسفة 
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 :التخطيط اإلستراتيجي: األول المعيار
 رؤية: وهي األساسيةوفقا لمجموعة من المرجعيات  الحقوق لكلية (1111-1165)اإلستراتيجيةالخطة  إعدادم ت  

باإلضافة إلى االستناد إلى الخطة ، الخارجيةو العمل الداخلية ، ونتائج تحليل بيئة وأهدافها وقيمها ورسالتها الكلية
ضمان الجودة الصادرة عن الخاص ومعايير  معايير االعتمادكذلك و  ،(1111ــــــــ1165)لجامعة مؤتة  المطورة اإلستراتيجية

 .وضمان جودتهاهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 
والتي (  1169 – 1160) اإلستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي األردنية م االستفادة من كما وت  

 .ةيالحاكمو االعتماد وضمان الجودة ، و البحث العلميو ، البيئة الجامعيةركزت على محاور هامة؛  كمحور 
 :ومن هذه المرجعياتم مراجعتها وفقًا لمرجعيات هامة ظهرت بعد إقرار الخطة وتنفيذ عدد من بنودها كما ت  

  .األوراق النقاشية لجاللة الملك عبد اهلل الثاني أبن الحسين المعظم .6
 .1115رؤية األردن  .1
 .(1115-1161)الوطنية لتنمية الموارد البشرية  اإلستراتيجية .1

 .ية للكليةالخطة اإلستراتيج :الثانيو رؤية ورسالة وأهداف الكلية،  :معيارين فرعيين؛ األول ويتفرع عن هذا المحور
 
 .واألهدافالرؤية، والرسالة، : المعيار الفرعي األول( 1ــ1)
 :هذا المعيار هي وعناصر 

 .دقة الصياغة والوضوح( 6ــ6ــ6)

 .منهجية اإلعداد( 1ــ6ــ6)

 .التوافق واالنسجام( 1ــ6ــ6)

 .سبل التوعية واإلعالم( 0ــ6ــ6)

 .وسائل المراجعة والتقويم وأدواتها( 5ــ6ــ6)

 
 :رؤية ورسالة وأهداف كلية الحقوق

 :رؤية الكلية

قليميًا  الحقوق في جامعة مؤتة تسعى كلية في البحث والدراسة القانونية ودوليًا لتكون مركزًا متميزًا محليًا وا 
 .وصواًل إلى الخر يج المتميز والكفء

 

 :رسالة الكلية
بالمهارات والملكات القانونية لخريجي الكلية، والتي تسعى الكلية إليجاد وتعزيز الثقافة القانونية المطعمة 

 .بقدرات كافية ومالئمةبكل كفاءة و  تمكنهم من ولوج سوق العمل
قليميا، وصواًل إلى مجتمع ودولة القانون  كما وتسعى الكلية إلى نشر الثقافة القانونية لدى المواطنين محليًا وا 

 .اتهموالمؤسسات التي يعرف الناس فيها حقوقهم وواجب
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  :غايات الكلية
 المؤسسيةكفاءة تطوير العمل وال. 

 للحصول على خريجين مؤهلين تحقيق التميز األكاديمي في العملية التعليمية. 
  ماوتعزيزه ماالبحث العلمي وتطويرهو النهوض بالتعليم العالي. 

  التنموي والريادي لخدمة المجتمع الكليةدور وتعميق تفعيل. 
 

 المستقبليةتطلعات الكلية 
تعمل الكلية جاهدة من أجل تحقيق مجموعة من األهداف التي وضعتها ضمن خطتها اإلستراتيجية، ومن  

 :أهمها
 التوسع في الجوانب التطبيقية للمواد ذات الطبيعة العملية. 
  االبتعاث وبالذات التركيز على خريجي الكلية المتميزين. 

 التوسع في برامج الكلية وبالذات فتح برنامج للدكتوراه في القانون . 

 

 
 :القيم الجوهرية

 :تؤمن الكلية بالقيم الجوهرية التالية وتعمل على تعزيزها بين جميع منسوبيها

 .المتميز األداءمكافأة و  التميز واإلبداع .1

والثقة المتبادلة بين الجامعة وجميع الجهات االنفتاح والوضوح والموضوعية و الشفافية في العمل و  النزاهة .2
 .ذات العالقة

توفير فرص تعليم مستمر وبرامج تدريبية بتلتزم الكلية بالتفاعل مع المجتمع  :ةاإلجتماعيالمسؤولية  .3
 .تعميق االنتماء للوطنوتوعوية و  وتثقيفية

 اإلدارية والطلبةتحقيق العدالة في التعامل مع شؤون الهيئة التدريسية والهيئة : العدالة .4

تلتزم الكلية باستمرارية مراجعة األداء على جميع المستويات وفي جميع مناحي  :ضمان الجودة الشاملة .5
 ومسارات الكلية وتقييمها واستخدام النتائج لتحديد مناطق الخلل ووضع الحلول المناسبة للتحسين

 .ي كل ما نقوم بهنشجع ونؤصل التعلم المستمر البناء للجميع ف :التعلم المستمر .6

 .تشجيع العمل الجماعي التشاركي الفاعل في البيئة الجامعيةب :االلتزام بالعمل المؤسسي .7

 

 .دقة الصياغة والوضوح

م حيث ت  . الجامعة ومنبثقة عنها وغاياتجاءت منسجمة مع رؤية ورسالة  كلية الحقوق وغاياتن رؤية ورسالة إ
. طلبةالعمل و المحلي وأرباب المجتمع الكاديمية و األقسام األكلية و الإقرارها بتضافر جهود جميع المعنيين من مجلس 

. وخدمة المجتمع المحلي ،وتطوير البحث العلمي ،فقد غطت أهم المجاالت التي تعنى بها الكلية من تعليم قانوني
 .فاعلة من جميع أصحاب العالقة ومعلنة للجميع لذا تم صياغتها بشكل واضح وجلي ومفهوم وبمشاركة

 
وقد تمت مراجعتها أكثر من مرة  ،م6886منذ إنشائها في العام  هاوغاياتلكلية ورسالتها لرؤية اأول لقد تم صياغة 

عادة صياغتها لتتوافق مع رؤية ورسالة وأهداف الجامعة   .لتطور الذي تطمح إليه الكليةل وفقاً وا 
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 .منهجية اإلعداد

  :باآلتيفعند اإلنشاء كانت رؤية ورسالة وغايات الكلية متمثلة  
  رؤية كلية الحقوق

بحيث تمثل معطيات العصر القانونية للتمكن  أكاديميًا وعلميا    التميزتسعى كلية الحقوق في جامعة مؤتة نحو 
 والعالمي من المنافسة والتطور على الصعيديين المحلي

 

 :لكليةا رسالة: ثانيا  

كسابهم  ، وذلك من خالل تزويدهماتحقيق التعليم القانوني المتميز لطلبتهتتمثل في  بالمعارف القانونية وا 
 .القانوني على اختالف أنواعه المهارات الضرورية وأخالقيات المهنة المرتبطة بالعمل

 

 الحقوق أهداف برنامج كلية: ثالثا  

  والنظريات المختلفة والمفاهيمتمكين الطالب من الحصول على المعرفة القانونية. 

  القانونية على المستويين الوطني والدولي ترسيخ القدرات القانونية في مختلف حقول وفروع المعرفة. 

  واإلحاطة بالمهارات القانونية المختلفة مثل التفسير والتحليل إكساب الطالب القدرة على اإللمام. 

 عند تطبيق النصوص القانونيةواإلحاطة باألصول الواجب إتباعها  اإللمام. 

 نحو االلتزام باألخالقيات وقيم ومبادئ المهن القانونية على اختالف أنواعها توعية الطالب. 
 

                 م اعتمادها حسب األصول  ووفق إجراءاتفقد ت   ،بالصيغة النهائية الكلية وغاياتأما رؤية ورسالة 
ومجالس األقسام األكاديمية ومجلس الكلية؛ حيث اعتمدت من  الجودةواضحة وخطوات متسلسلة سواء من قبل لجنة 

م، ومن قسم القانون الخاص 10/9/1160المنعقدة بتاريخ( 69/1160)قبل مجلس قسم القانون العام بالجلسة رقم
( 6)رقم مرفق)م10/9/1160تاريخ( 10/1160)مجلس الكلية رقمم، ومن 10/9/1160تاريخ( 68/1160)بالجلسة رقم
 :اآلتيوكانت اإلجراءات على النحو  ،(اإلجراءات

 .بصورتها األولية الكلية وغاياتصياغة رؤية ورسالة بإعادة الجودة لجنة  قامت ـ6

علــى مجــالس  بصــيغتها األوليــةوالغايــات األكاديميــة فــي الكليــة لعــرض الرؤيــة والرســالة  خاطبــت اللجنــة األقســام ـ1
 .حولها األقسام ومناقشتها وتزويد اللجنة بأي مالحظات

لتزويـد ( والمشـغلينالطلبـة، و اإلداريـين فـي الكليـة، )علـى الجهـات ذات العالقـة والغايات تم عرض الرؤية والرسالة  ـ1
 .حولها اللجنة بأي مالحظات

ليصــار إلــى اعتمادهــا مــن قبــل بصــيغتها النهائيــة والغايــات ت اللجنــة عميــد الكليــة العتمــاد الرؤيــة والرســالة خاطبــ ـ0
 .مجلس الكلية

وتطلعاتها إلى نائب الرئيس للشؤون األكاديمية والبحث العلمـي والمراكـز العلميـة وغايات رفع رؤية الكلية ورسالتها  ـ5
 .إلقرارها حسب األصول

 .خارجها وأبكافة الوسائل الممكنة سواء داخل الكلية  هاوغاياتم إعالن رؤية الكلية ورسالتها ت   ـ1

وغايــات ومجلــس الكليــة بمراجعــة دوريــة لرؤيــة الكليــة ورســالتها  ،ومجــالس األقســام األكاديميــة ،تقــوم لجنــة الجــودة ـ2
 .وقيمها
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 .التوافق واالنسجام

وبذات  ،رؤية الكلية ومتوافقة معها عن تكون منسجمة مأبعين االعتبار  األخذ م وعند صياغة رسالة الكلية ت  
الكلية وضعت منسجمة  غاياتن أكما . بشكل جلي وواضح الوقت تعبر عن غايات الكلية وأهدافها وترتب أولوياتها

التعليم وتحقيق العدالة وبكل شفافية ووضوح وتشجيع البحث  واإلبداع فيالتميز مع رؤية ورسالة الكلية لتحقيق قيم 
سسي الجماعي محافظين على جودة األداء في مختلف مناحي العمل العلمي والتعليم المستمر ملتزمين بالعمل المؤ 

يبين ( 6)والجدول رقم .واضعين صوب أعيننا خدمة المجتمع بكل أمانة ومسؤولية للحصول على ما نرنو إليه
 .اإلنسجام بين رؤية الكلية ورسالتها وغاياتها وأهدافها مصقوقة

 (1)جدول رقم 
 رؤية ورسالة وغايات وأهداف الكلية معا   انسجامة فو فمص

 األهداف الغايات رسالةال الرؤية

كلية لتكون مركزًا التسعى 
قليميًا في  متميزًا محليًا وا 
البحث والدراسة القانونية 

يج  وصواًل إلى الخر 
 المتميز والكفء

إيجاد وتعزيز الثقافة 
القانونية المطعمة 

بالمهارات والملكات 
لخريجي الكلية، القانونية 

والتي تمكنهم من ولوج 
 سوق العمل بكل كفاءة

 .وبقدرات كافية ومالئمة

 كفاءة تطوير العمل وال
 .المؤسسية

 العمل على تطوير الموارد البشرية في الكلية •

 .باالعتماد على معايير الجودة كأساس لذلك

 .للكلية المالية الموارد العمل على خلق وتنمية •

معاير االعتماد وضمان العمل على تحقيق  •
 .الجودة المحلية والدولية

  تحقيق التميز األكاديمي
 في العملية التعليمية

للحصول على خريجين 
 .مؤهلين

 .قدراتهم وتطوير الطلبة رعاية العمل على •

 التدريس هيئة أعضاء استقطاب العمل على •

يجاد السبل التي تضمن  ذوي الخبرة وا 
 .عليهم المحافظة

 بيئة وتوفير العملية التعليمة تطويرالعمل على  •

 .جاذبة تعلم

العمل على تحسين كفاءة أعضاء الهيئة  •
 .التدريسية

  النهوض بالتعليم العالي
البحث العلمي و 

 .ماوتعزيزه ماوتطويره

 العليا للدراسات قاعدة إنشاء العمل على •

العلمي والتخطيط الستحداث  والبحث
 تخصصات جديدة

س بل لدعم األبحاث المقدمة العمل على إيجاد  •
 من الطلبة

توقيع مذكرات تفاهم مع جهات داخلية  •
 وخارجية لرفع سوية األبحاث

ونشر الثقافة القانونية لدى 
قليميا،  المواطنين محليًا وا 
وصواًل إلى مجتمع ودولة 
القانون والمؤسسات التي 
يعرف الناس فيها حقوقهم 

 .وواجباتهم

  الكليةدور وتعميق تفعيل 
التنموي والريادي لخدمة 

 .المجتمع

مع المجتمع  شراكة قوية فاعلة بناء العمل على •
 .المحلي واإلقليمي والعالمي 

 العمل على إيجاد آلية الستمرار خدمة •

 .العمل سوق مع والتفاعل الخريجين

في الكلية  اإلداري النظام العمل على تطوير •
 .وأشرك المجتمع باتخاذ القرار

دور الكلية في خدمة  العمل على زيادة •
 .المجتمع
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وألن كلية الحقوق هي جزء من جامعة مؤتة فكان ال بد أن تكون رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها وتطلعاتها منسجمة 
بين بين رؤية  واالنسجام التوافق مصفوفةيبين  (1)والجدول رقم. الجامعةوغايات مع رؤية ورسالة  كبيربشكل 

 :ورسالة وقيم الكلية مع رؤية ورسالة وقيم الجامعة
 

 (8)جدول رقم 
  وقيم الكلية مع رؤية ورسالة وقيم الجامعة رؤية ورسالةالتوافق بين مصفوفة  

 نقاط مشتركة الكلية الجامعة الرقم

 الرؤية

ؤيت نا نحو جامعة منافسة، تتميز   ر 
األكاديمي بالريادة في مجاالت التعليم 

والعسكري والبحث العلمي والتنمية 
 المستدامة للمجتمع

قليميًا في البحث والدراسة التسعى  كلية لتكون مركزًا متميزًا محليًا وا 
يج المتميز والكفء  القانونية وصواًل إلى الخر 

والبحثي  التمييز األكاديمي
 وعالمياً  محلياً  والتنموي

 رسالةال

ز منظومة  توفير بيئة جامعية تعزِّ
الريادة واالبتكار، وتدعم قدرات 

التعليم، والبحث العلمي التطبيقي، 
وتؤهل خريجين قادرين على المنافسة 

قليميًا  في سوق العمل محليًا وا 
المجتمعية  وعالميًا، لتحقيق التنمية

 المستدامة

إيجـــــاد وتعزيـــــز الثقافـــــة القانونيـــــة المطعمـــــة بالمهـــــارات والملكـــــات 
لكلية، والتي تمكنهم من ولـوج سـوق العمـل بكـل القانونية لخريجي ا

 .وبقدرات كافية ومالئمة كفاءة

قليميـا، وصــواًل إلــى  ونشـر الثقافــة القانونيــة لـدى المــواطنين محليــًا وا 
مجتمع ودولة القانون والمؤسسات التـي يعـرف النـاس فيهـا حقـوقهم 

 .وواجباتهم

 :ترك ز علىال
 المعرفةو التعلم  -

 كفاءة خريجين -
 العلميالبحث  -
 المجتمع وتنمية خدمة -

 القيم 

 منهج عمل  :التحسين المستمر 

 المشاركة الفاعلة. 
 االنتماء. 
 الريادة والتميز األكاديمي. 
  الحاكمية المبنية على الشفافية

 .والمساءلة
 التعلم المستمر. 
 صناعة المعرفة المنتجة 

 المتميز األداءمكافأة و  التميز واإلبداع. 

  الشفافية في العمل و النزاهة 
  ةاإلجتماعيالمسؤولية 
 العدالة 
 ضمان الجودة الشاملة 
 التعلم المستمر 
 االلتزام بالعمل المؤسسي 

التركيز على القيم التي 
 :تؤدي إلى

 التميز المؤسسي -
 .التميز األكاديمي -

 

 
 محاضراتال ًا منددعالجودة في الجامعة قام بعقد  ماناإلشارة إلى أن مركز التطوير األكاديمي وض رتجد

 ،لتدريب المعنيين على كيفية إعداد وصياغة الرؤية والرسالة والغايات والقيم بطريقة منهجية وموضوعية ورشاللقاءات و الو 
ومدربيه المركز  ممتازة معبصورة علمًا بأن التواصل مستمر . وقد اشترك فيها عدد من  أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية

قائمة التدريب على وضع الرؤية والرسالة ( 1)رقم مرفق)شاركوا فيها  نن الذييفي مستوى المتدرب اً جيد اً مما ترك أثر  كفياءاأل
 (.والقيم واألهداف
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 .سبل التوعية واإلعالم
بها حسب األصول ت م إعالنها ونشرها وتوعية المعنيين  وبعد إن ت م إقرار واعتماد رؤية الكلية ورسالتها وغاياتها

لوحات اإلعالن داخل الكلية، وفي ممراتها، ومنشوراتها، وبروشوراتها، وعلى موقع : بمختلف الوسائل واألساليب مثل
وغيرها من الوسائل التي تتيح ألكبر عدد ممكن ... الكلية اإللكتروني، وفي دليل الكلية، وموقع الكلية على الفيسبوك

( قوائم النشر( 1)مرفق رقم)سهولة ويسر وباللغتين العربية واإلنجليزية من المعنيين والمهتمين اإلطالع عليها بكل
كما وتقوم الكلية وأثناء لقاءاتها مع الطلبة وبالذات في السنة األولى من انضمامهم ألسرة الكلية بتوزيع بروشورات 

مرفق )ًا أثناء مسيرتهم الدراسيةتتضمن رؤية الكلية ورسالتها وقيمها ليمتثل بها الطلبة منذ البداية ويبذلوا جهدًا طيب
 (.نماذج من بروشورات الكلية( 0)رقم

 

 .وسائل المراجعة والتقويم وأدواتها

 ،ومجالس األقسام األكاديمية ،الكلية لمراجعات دورية من قبل لجنة الجودة وغاياتهذا وتخضع رؤية ورسالة 
وتطور التشريعات واألنظمة ولتكون أكثر  ،وقد تم تطويرها لتتفق والتقدم الكبير الذي تشهده الدراسة القانونية. ومجلس الكلية

قائمة إجراءات ( 5)رقم  مرفق.)اتساقًا وانسجامًا مع الدور الملقى على عاتق الكلية بشكل خاص والجامعة بشكل عام
 .واعتمادها والمبينة سابقاً  التي تمت بها الموافقة عليها ذاتهالطريقـة ـتم التعـديل بايو (.محاضر المراجعة

 
كون كلية الحقوق تهتم بالتواصل مع مختلف الجهات ذات العالقة بتخصص الحقوق ليكونوا مرجعًا في الكفاءة و 

 ها ورفعغاياتو من بين الوسائل المتبعة لتطوير رؤيتها ورسالتها فقد اعتمدت الكلية العملية التدريسية في الكلية بشكل عام 
تاحة الفرصة لهم للمشاركة في مراجعتها وتقويمهاآسويتها اعتماد استبيان الستطالع  سواء أكانوا طلبة  راء المعنيين فيها وا 

 :م استطالع آرائهمالتي ت  ومن الجهات (. االستبانة( 1)رقم  مرفق)الكلية أو أرباب العمل والجهات ذات العالقة
 الطلبة  .6

 .نقابة المحامين .1
 .المجلس القضائي .1

 .أعضاء هيئة تدريس في كليات الحقوق في الجامعات األردنية والعربية .0

 .مكافحة الفساد .5

 .مركز الشفافية .1

 .ضريبة الدخل .2

ت ذات تصميم  توثيق إجراءاتتم  قد  بأنهعلمًا   .جوع إليهاللر  جيد وحفظهاالمراجعة والتقويم في سجال 
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 .الخطة اإلستراتيجية: المعيار الفرعي الثاني( 2ــ1)
 :ومؤشرات هذا المعيار هي 

 .اتساق نتائج التحلل االستراتيجي والخطة اإلستراتيجية للكلية ومحاورها( 6ــ1ــ6)

 .لغايات الكلية التعليمية األهداف اإلستراتيجيةتخطيط ( 1ــ1ــ6)

 .والدولي، واإلقليمي، المرجعية على المستوى المحليالمقارنات ( 1ــ1ــ6)

 .دقة األهداف ووضوحها وقابلتها للقياس( 0ــ1ــ6)

 .اكتمال عناصر الخطة التنفيذية( 5ــ1ــ6)
 .وجود خطة إدارة المخاطر( 1ــ1ــ6)

 .االلتزام باآلليات المراجعة والتقويم ووسائلها( 2ــ1ــ6)

 

تتسم بالوضوح والشمول ( 1111-1165)ة إستراتيجية خمسية لألعواملكلية الحقوق في جامعة مؤتة خط
تستند على رؤية تبرز الدور الذي تسعى الكلية للوصول  ،وقابليتها للقياس ،هاعناصر ترابط و والسالسة والواقعية والتطور 

وتبرز  ،وطبيعتها ،ومكانتها ،ورسالة تعطي صورة مشرقة لهذا الصرح العلمي، كما أن أهداف الكلية تعبر عن دورها ،إليه
ومنبثقة  ،الجامعة غاياتإمكانياتها للوصول إلى تطلعاتها المستقبلية المتوافقة والمنسجمة مع قيمها ورؤية ورسالة و 

 . (الخطة اإلستراتيجية للكلية( 9)مرفق رقم ) (الخطة اإلستراتيجية للجامعة( 2)رقم  مرفق)عنها
 

في والشمولية التشاركية  على مبدأ عتمدواضحة موفقًا لمنهجية علمية  اإلستراتيجية للكليةالخطة  إعدادم قد ت  و 
فالعمل الجماعي من أهم العوامل التي تدفع إلى إسهام الجميع وبمختلف مستويات . من قبل كافة األطراف المعنيين العمل

ل إنجاحها، حيث تضمنت إجراءات إعدادها العمل في االلتزام في بنودها وبذل أقصى درجات العطاء والعمل من أج
 :الخطوات التالية

العمـل علــى مكونـة مـن أعضــاء الهيئتـين األكاديميـة واإلداريـة تكــون مهمتهـا تشـكيل لجنـة عليـا للخطــة اإلسـتراتيجية  .6
بعــد  (1111-1165)للكليــة لألعــوام اإلســتراتيجيةوضــع الخطــة و  ،(تنفيذيــة)ويلهــا إلــى خطــط إجرائيــة الغايــات وتح

 (.1111-1165)للجامعة لألعواماإلطالع على الخطة اإلستراتيجية 

 .اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات، ورفعت للعميد تقريرًا يتضمن خالصة عملها .1

ن وجدت ومن ثم اعتمادها إن إسطر العميد كتابًا لألقسام األكاديمية لمناقشة الخطة وتزويد اللجنة بأي مالحظات  .1
 .مالحظاتلم يكن بها أي 

الخاص   القانون قسمومن  م11/61/1165تاريخ ( 16/1165)بجلسته رقمالعام  القانون قسمتم اعتمادها من قبل  .0
تـــاريخ ( 6/1161)ومـــن مجلـــس الكليـــة فـــي جلســـته رقـــم .م16/61/1165تـــاريخ  (1/1165/1161) بجلســـته رقـــم

 .م0/6/1161

 .إلقرارها حسب األصول نائب الرئيس للشؤون األكاديميةتم رفعها إلى  .5

 هاتحديدم اإلستراتيجية التي ت   الغايات على عدد من(1111-1165)للكلية اإلستراتيجية الخمسيةوقد اشتملت الخطة 
بيئة العمل، وقد تركزت في أربعة محاور رئيسة من خالل ونتائج تحليل  وغاياتهاوقيمها ورسالتها ة الكلية بناًء على رؤي

 :اإلستراتيجية غاياتالراهن للكلية ومقارنتها مع الكليات في الجامعات المحلية واإلقليمية وهذه الدراسة وتشخيص الوضع 



  م8102تقرير التقييم الذاتي لكلية الحقوق ـــــ جامعة مؤتة  للعام  
 

 

 
88 

 .تطوير العمل والكفاءة المؤسسية: الغاية األولى
 :والتي تتكون من األهداف اإلستراتيجية التالية

 .ساس لذلكعلى معايير الجودة كأ الكلية باالعتمادالعمل على تطوير الموارد البشرية في  •

 .وتنمية الموارد المالية للكليةالعمل على خلق  •

 .االعتماد الدولية والمحلية ريالعمل على تحقيق معاي •

 

 في العملية التعليمية للحصول على خريجين مؤهلين األكاديميتحقيق التميز : الغاية الثانية
 :والتي تتكون من األهداف اإلستراتيجية التالية

 .قدراتهم وتطوير الطلبةعلى رعاية العمل  •

يجاد السبل التي تضمن المحافظة التدريس هيئة أعضاء استقطاب العمل على •  .عليهم ذوي الخبرة وا 

 .جاذبة تعلم بيئة وتوفير التعليمة تطوير العمليةالعمل على  •

 . العمل على تحسين كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية •

 

 والبحث العلمي وتطويرهما وتعزيزهماالنهوض بالتعليم العالي : الغاية الثالثة

 :والتي تتكون من األهداف اإلستراتيجية التالية

 والتخطيط الستحداث تخصصات جديدة للدراسات العليا والبحث العلمي قاعدة إنشاء العمل على •

 العمل على إيجاد س بل لدعم األبحاث المقدمة من الطلبة •

 .لرفع سوية األبحاثتوقيع مذكرات تفاهم مع جهات داخلية وخارجية  •

 

 تفعيل وتعميق دور الكلية التنموي والريادي لخدمة المجتمع: الغاية الرابعة
 :والتي تتكون من األهداف اإلستراتيجية التالية

 .مع المجتمع المحلي واإلقليمي والعالمي  شراكة قوية فاعلة بناء العمل على •

 .العمل سوق مع والتفاعل الخريجين العمل على إيجاد آلية الستمرار خدمة •

 .شرك المجتمع باتخاذ القرارا  في الكلية و  اإلداري النظام العمل على تطوير •

 .العمل على زيادة دور الكلية في خدمة المجتمع •
 

، والتهديدات الضعف، والفرصو  نقاط القوةتحليل بيئة العمل من  نتائج للكليةالخط ة اإلستراتيجية  تبرز هذا وقد أ
إستراتيجية تغطي جميع  أهدافاً  حيث عملت الكلية على وضع، أولوية التحسين والتطوير وتحقيق الرؤية والرسالة لتحديد
 .وأهدافها التي حددتها لكل برامجها الدراسية غاياتها

 :فغايات كلية الحقوق في جامعة مؤتة، هي
 المؤسسيةكفاءة تطوير العمل وال. 

  للحصول على خريجين مؤهلين التعليمية تحقيق التميز األكاديمي في العملية. 
  ماوتعزيزه ماالبحث العلمي وتطويرهو النهوض بالتعليم العالي. 

  التنموي والريادي لخدمة المجتمع الكليةدور وتعميق تفعيل. 
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في الكلية من  شاملة لجميع الوحدات األكاديمية واإلداريةفي كلية الحقوق عملية التخطيط اإلستراتيجي وقد جاءت 
فالجميع يسهم في رسم وتنفيذ خطتها اإلستراتيجية من خالل ، أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية والطلبة والمجتمع المحلي

 (8)رقم مرفق)اللجان المختلفة في الكلية وأبرزها لجنة الجودة المسؤولة عن التخطيط ووضع الخطة اإلستراتيجية ومتابعتها 
 (.الكليةقوائم  المجالس واللجان في 

 
وتحرص كل الحرص  ،وألن كلية الحقوق في جامعة مؤتة تتطلع إلى التقدم والرقي بالمستوى التعليمي واألكاديمي

فكان ال بد من الوقوف على مستواها بالمقارنة مع نظيراتها المحلية  ،الكفاءات القانونية والتشريعية ةعلى رفد المجتمع بخير 
الجامعة )واإلقليمية لذا فقد عمدت الكلية إلى إجراء مقارنات مرجعية مع عدد من كليات الحقوق في الجامعات المحلية 

جامعة )ارنات المرجعية مع أما من كليات الحقوق في الجامعات العربية فقد تم إجراء المق. (األردنية، وجامعة اليرموك
( 61)مرفق رقم). وقد تركزت المقارنات على البرامج الدراسية ونتائج الكفاءة الجامعية فيما يتعلق بالجامعات األردنية. (قطر

 (مصفوفة المقارنات المرجعية
 

الحصة العملية في المواد وقد ساعدت النتائج في رسم السياسة التطوير والتحسين للكلية وبالذات ما يتعلق في زيادة 
 .، بالرغم أن المقارنات مع هذه الكليات كانت متقاربة لحد كبير جدًا الدراسية

 
الخطة التنفيذية لجميع  أداء فيم تحديد مؤشرات ت   اإلستراتيجية فقدولتقيس الكلية مدى التقدم في تنفيذ خطتها 

كما تضمن ، الصلة، والصدق، والثبات، والبساطةقياس من حيث؛ لل قابلة وعمدت إلى أن تكون هذه المؤشرات اتهاإستراتيجي
. كل بندلوالجهات المنفذة واإلطار الزمني للتنفيذ باإلضافة إلى التكلفة المتوقعة للتنفيذ  التنفيذ الخطة التنفيذية إجراءات

وفق إمكانيات  له  في الوصول  الذي نأملالمستقبلي على أرض الواقع راسمين فيها الوضع القائم الكلية وضع محللين فيها 
 .الكلية وظروفها

 
جعلها مفهومة لكافة  الذي األمربالوضوح والدقة بإن تتسم اإلستراتيجية والتنفيذية  هاألهداف تهافي صياغ لكليةراعت ا

األهداف تتميز كما أن هذه . المعنيين والمهتمين وقد تم نشرها وتعميمها بكل الطرق الممكنة سواء داخل الكلية أو خارجها
كما أنها قابلة للتحقيق بصورة .وتحقيق جودة القياس بشكل فعال من حيث الصلة والثبات والصدق والبساطة قابليتها للقياسب

 .ستراتيجيتهااعالية جدًا وذلك ألنها وضعت بعد دراسة بيئة العمل داخل الكلية وبما ال يخرج عن إمكانيات الجامعة و 
 

من أعضاء الهيئة التدريسية واإلداريين والطلبة  إعداد الخطط التنفيذيةالكلية يشترك في  وألن جميع المعنيين في
وقد تمَّ تطوير استبانه لغايات رائهم حول رؤية ورسالة الكلية وأهدافها آوالمجتمع المحلي فقد قامت الكلية بدراسة الستطالع 

 : ماقسث أثالمن  ةتكون االستبانتو ، جمع البيانات وتحليلها إحصائياً 

والتخصـص فيمـا يتعلــق النـوع، وقـد اقتصـرت علـى  يتضـمَّن المعلومـات األساسـية عـن أفـراد عينـة الدراســة، :القسـم األول

، الوظيفـة، و السـمالعمـل فقـد اقتصـرت المعلومـات األساسـية علـى؛ ا أمـا المجتمـع المحلـي وأربـاب. بالطلبة

 . جهة العملو 

 . واألهدافرسالة الرؤية والتضمَّن فقد :الثانيالقسم 
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حيـث تـم قياسـها مـن  رأي أفراد العينية في رؤية الكليـة ورسـالتها وأهـدافهافقرة تتناول أهم ( 31)تضمن وقد :لثالقسم الثا

 (.ضعيف، مقبول، جيد، جيد جدًا، ممتاز)الخماسي خالل مقياس ليكرت 

 .ة من قبل أفراد العينةوالرسالمقترح على أي من الرؤية أو كتابة أي تعديل ل باإلضافة إلى ترك مجال   

 
قصدية حيث تم توزيع االستبانة على جميع  أعضاء الهيئة التدريسية البالطريقة عينة الوألغراض هذه الدراسة تم اختيار 

عضو هيئة تدريس وعلى ( 60)وعددهم ( 1162/1169والتي طرحت لهم مواد خالل الفصل األول )المتواجدين في الكلية 
شعب بطريقة العينة العشوائية البسيطة وجرت عملية جمع  ستم سحب ت  أما الطلبة فقد (. 9)اإلداريين البالغ عددهم 

ة استبان( 111)وقد وزعت .1162/1169خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  خالل المحاضرات همالبيانات من
وكانت النتائج على النحو (.SPSS) ةاإلجتماعيتحليل البيانات باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم تم . على الطلبة

 :اآلتي
 

 (1)جدول رقم 
 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري آلراء أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية 

 حول رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها

 الوسط الترتيب الفقرة
 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الفعالية

 مرتفع 616. 4.07 31 يتسم أسلوب كتابة الرؤية بالوضوح

 مرتفع 646. 4.57 2 تعبر الرؤية عن التوجه المستقبلي للكلية

طراف تقوم الرؤية ببناء صورة ذهنية ايجابية عن الكلية لدى األ
 العالقة يذو 

 مرتفع 756. 4.57 2

 مرتفع 579. 4.79 3 للتحقيقالرؤية المختارة ممكنة وقابلة 

 مرتفع 519. 4.50 5 الرؤية المختارة طموحة و هادفة

 مرتفع 611. 4.29 8 تتسم الرسالة بالوضوح واإليجاز

 مرتفع 756. 4.43 6 تعبر الرسالة عن الدور الحقيقي للكلية

 مرتفع 611. 4.29 8 الفعلية لسوق العمل اإلحتياجاتتتفق الرسالة مع 

 مرتفع 726. 4.29 8 الكلية مستمدة من رؤيتهارسالة 

تساعد األهداف على توحيد الجهود داخل الكلية لتحقيق رؤيتها 
 ورسالتها الشاملة

 مرتفع 633. 4.36 7

 مرتفع 646. 4.57 2 تهتم أهداف الكلية بالطالب والبحث العلمي والمجتمع

 مرتفع 611. 4.29 8 يوجد اتساق بين الرؤية والرسالة واألهداف

 مرتفع 699. 4.21 32 وسائل نشر الرسالة والرؤية واألهداف كافية ومتعددة

 مرتفع 0.65 4.40  الحسابي لمجموع القيم طــــــــــــالوس

 (فاعلية مرتفعه) 1319متوسط ( 1312-1310) ضمنخف( 6-1311*)
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إن الوسط الحسابي الستطالع آراء أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الحقوق حول رؤية الكلية ( 1)فقد بين الجدول رقم
بانحراف معياري %( 4.40)الحسابي لمجموع القيمط الوسحيث جاء ورسالتها وأهدافها جاء فاعلية مرتفعه في جميع الفقرات 

 .تائج بالرسم البيانييبين تمثيل الن( 6)والشكل رقم .(0.65)قدرة
 

 
 

كلية الحقوق في رؤية الكلية ورسالتها  حوليبين إن الوسط الحسابي الستطالع آراء اإلداريين ( 0)في حين  إن الجدول رقم 
بانحراف معياري %( 4.54)ط الحسابي لمجموع القيمالوسفي جميع الفقرات وكلها مرتفعة حيث جاء  اً وأهدافها جاء مرتفع

 .(0.54)قدرة
 (2)جدول رقم 

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري آلراء اإلداريين في الكلية حول رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها
 

 الوسط الترتيب الفقرة
 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الفعالية

 مرتفع 641. 4.13 61 يتسم أسلوب كتابة الرؤية بالوضوح

 مرتفع 518. 4.38 61 تعبر الرؤية عن التوجه المستقبلي للكلية

 مرتفع 535. 4.50 1 العالقة يتقوم الرؤية ببناء صورة ذهنية ايجابية عن الكلية لدى اإلطراف ذو 

 مرتفع 463. 4.75 1 الرؤية المختارة ممكنة وقابلة للتحقيق

 مرتفع 744. 4.38 61 الرؤية المختارة طموحة و هادفة

 مرتفع 535. 4.50 1 تتسم الرسالة بالوضوح واإليجاز

 مرتفع 744. 4.38 61 تعبر الرسالة عن الدور الحقيقي للكلية

 مرتفع 535. 4.50 1 الفعلية لسوق العمل اإلحتياجاتتتفق الرسالة مع 

 مرتفع 535. 4.50 1 رسالة الكلية مستمدة من رؤيتها

 مرتفع 518. 4.63 5 تساعد األهداف على توحيد الجهود داخل الكلية لتحقيق رؤيتها ورسالتها الشاملة

 مرتفع 354. 4.88 6 تهتم أهداف الكلية بالطالب والبحث العلمي والمجتمع

 مرتفع 463. 4.75 1 يوجد اتساق بين الرؤية والرسالة واألهداف

 مرتفع 463. 4.75 1 وسائل نشر الرسالة والرؤية واألهداف كافية ومتعددة

 مرتفع 0.54 4.54  الحسابي لمجموع القيم طــــــــــــالوس

 (فاعلية مرتفعه) 1319متوسط ( 1312-1310)منخفض ( 6-1311*)

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

 (1) الشكل رقم
 آراء أعضاء الهيئة التدريسية حول رؤية ورسالة الكلية وأهدافها
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 .يبين تمثيل النتائج بالرسم البياني( 1)والشكل رقم

 
 

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستطالع آرائهم حول ( 5)أما آراء طلبة كلية الحقوق فالجدول رقم
%( 4.21)ط الحسابي لمجموع القيمالوسحيث جاء  فاعلية مرتفعه في جميع الفقراترؤية الكلية ورسالتها وأهدافها جاء 

 (. جيد جداً )وبتقدير مرتفع عن (0.88)بانحراف معياري قدرة
 (3)جدول رقم 

  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري آلراء طلبة كلية الحقوق حول رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها 
 

 الوسط الترتيب الفقرة
 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الفعالية

 مرتفع 641. 4.13 61 يتسم أسلوب كتابة الرؤية بالوضوح

 مرتفع 518. 4.38 61 تعبر الرؤية عن التوجه المستقبلي للكلية

تقوم الرؤية ببناء صورة ذهنية ايجابية عن الكلية لدى اإلطراف ذو 
 العالقة

 مرتفع 535. 4.50 1

 مرتفع 463. 4.75 1 وقابلة للتحقيقالرؤية المختارة ممكنة 

 مرتفع 744. 4.38 61 الرؤية المختارة طموحة و هادفة

 مرتفع 535. 4.50 1 تتسم الرسالة بالوضوح واإليجاز

 مرتفع 744. 4.38 61 تعبر الرسالة عن الدور الحقيقي للكلية

 مرتفع 535. 4.50 1 الفعلية لسوق العمل اإلحتياجاتتتفق الرسالة مع 

 مرتفع 535. 4.50 1 رسالة الكلية مستمدة من رؤيتها

تساعد األهداف على توحيد الجهود داخل الكلية لتحقيق رؤيتها 
 ورسالتها الشاملة

 مرتفع 518. 4.63 5

 مرتفع 354. 4.88 6 تهتم أهداف الكلية بالطالب والبحث العلمي والمجتمع

 مرتفع 463. 4.75 1 يوجد اتساق بين الرؤية والرسالة واألهداف

 مرتفع 463. 4.75 1 وسائل نشر الرسالة والرؤية واألهداف كافية ومتعددة

 مرتفع 0.88 4.21  الحسابي لمجموع القيم طــــــــــــالوس

 (فاعلية مرتفعه) 1319متوسط ( 1312-1310)منخفض ( 6-1311*)
 

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

 (2)الشكل رقم
 آراء أعضاء الهيئة اإلدارية حول رؤية ورسالة الكلية وأهدافها
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 يبين تمثيل النتائج آراء الطلبة بالرسم البياني( 1)والشكل رقم

 
 

دي ؤ والتي تحتوي على خطة تنفيذيها ت آراء المعنيين ومقترحاتهم مهمة في وضع الخطة اإلستراتيجية للكيةتعد 
اإلستراتيجية بشكل متكامل وبما يضمن تحقيق مستوى يليق بسمعة ومكانة تنفيذ الخط ة  هامسؤولياتفيها كل لجنة مهامهم و 

 .الكلية
مرفق )من الخطةنسخة األولية التها إلدارة المخاطر حسب العتماد خطوالجامعة تسير في اإلجراءات الرسمية 

           فإن توجد تحديات داخلية وخارجية متعددة تواجه الجامعة (خطة إدارة المخاطر للجامعة بصيغتها األولية( 66) رقم
 :وتتمثل في 
   .القوانين  واألنظمة  والتعليمات تغيير (6)
   .الحكومةمن قبل نقص الدعم المالي  (1)

 . العولمة والتطور التقني الهائل والمتسارع (1)

  .التحول في سياسات التعلم والتعليم ومصادر التعلم (0)

  .تعدد الخيارات وضغوط الطلبة والمجتمع (5)

  .التنافس في مجاالت استقطاب الدعم البحثي وأعضاء هيئة التدريس والطلبة المتميزين (1)

  .والمختبرات للقاعات التدريسية تصاعد تكلفة التجهيزات التعليمية  (2)

 . بين الجامعات للوصول لمراكز عالمية متقدمة وتصنيف متقدم ارتفاع حدة المنافسة  (9)

 .بنية التحتية المستمرة والمتجددةمشاريع ال (8)

 .تحديات بيئية للحفاظ على بيئة طبيعية وتنمية مستدامة (61)

 .وانعكاساته عليها أو العنف العبث بممتلكاتها   لها مثل  تعرض الجامعةقد  ت تهديدات (66)

 .والسالمةتزايد الحاجة لمستلزمات األمن  (61)

 

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

 (3)الشكل رقم
 آراء طلبة كلية الحقوق حول رؤية ورسالة الكلية وأهدافها
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  :تياألخطار باآلكما حددت الخطة هيكلة 
 :األخطار الداخلية  (6)

  البحث والتطوير. 
  السيولة والتدفق النقدي . 

  مواصفات الخريجين ومناسبتهم لسوق العمل. 

  نظم المعلومات . 

  الرقابة المحاسبية . 

  أداء أعضاء هيئة التدريس . 

  قبول الطلبة 

 ن و العامل . 

  البنية التحتية . 

 
 : أخطار إستراتيجية  (1)

  المنافسة . 
 التطور في التعليم . 
  التغيرات في سوق العمل . 

  
 : أخطار البيئة  (1)

 عقود الصيانة . 
  طبيعية أحداث 

  البيئة 

 

 : أخطار مالية  (0)

  (.الجامعة انخفاض موازنة)نقص الدعم الحكومي 

  األصول الملموسة وغير الملموسة المملوكة للجامعة إدارةمخاطر. 

 انخفاض الموارد الذاتية للجامعة. 

  السيولة في الجامعة إدارةمخاطر. 

 

 : أخطار تشغيلية  (5)

 والتعليمات  واألنظمة  القوانين 
  الثقافة المجتمعية المحيطة . 

   هيكلة ادارة الوحدات . 
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 المعيار األولأولويات تحسين 
 

جراء المقارنات المرجعية ومراجعة الخطة اإلستراتيجية للجامعة والكلية، فإننا نرى أن   وبعد أن تم استطالع آراء المعنيين وا 
 :على الكلية القيام باألمور التالية لغايات التحسين والتطوير

لمواكبة  والمضمونال بد من استمرار التطوير والتحسين على رؤية ورسالة وأهداف الكلية سواء من باب الصياغة  .6
 .متطلبات التطورات التي تحدث في كل جوانب المجتمع

في التواصل مع المعنيين لزيادة تفاعلهم ومساهمتهم في وأكثر تطورًا ال بد من االستعانة بوسائل وأساليب جديدة  .1
 .دة صياغة الرؤية والرسالة واألهدافإعا

عالن رؤية ورسالة وأهداف وقيم الكلية على نطاق أوسع، وبالتعاون مع جميع ذوي العالقة .1  .التوسع في نشر وا 

توعية المعنيين من كافة الفئات بأهمية رؤية ورسالة وأهداف أي مؤسسة بالتعاون مع مركز زيادة إجراءات ونطاق  .0
 .ي الجامعةالتطوير وضبط الجودة ف

التوسع في استطالعات آراء المعنيين بحيث تشمل أكبر قدر منهم وبشكل دوري وال ضير أن تكون في كل فصل  .5
 .دراسي

 .وتحديثهاخطة إلدارة المخاطر  االستمرار في تنفيذ .1

 
 

 
 لمعيار األولألخر ثالث سنوات فيما يتعلق في ا نتائجال
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 قائمة الوثائق المدعمة للمعيار األول

 إجراءات اعتماد رؤية ورسالة وأهداف الكلية  (1)
 قائمة التدريب على وضع الرؤية والرسالة والقيم واألهداف  (2)

 قوائم نشر رؤية ورسالة وأهداف الكلية  (3)

 نماذج من بروشورات الكلية  (4)

 محاضر مراجعة رؤية ورسالة وأهداف الكلية  (5)

 استبانه مراجعة رؤية ورسالة وأهداف الكلية  (6)

 اإلستراتيجية لجامعة مؤتةالخطة   (7)

 لكلية الحقوقالخطة اإلستراتيجية   (8)

 قوائم  المجالس واللجان في الكلية  (9)

 مصفوفة المقارنات المرجعية  (19)

 خطة إدارة المخاطر للجامعة بصيغتها األولية  (11)
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 الحوكمة: المعيار الثاني
 

كل مرافق  ها تمامًا كما هو الحال فيلعمل فيا تنظميسير وفق قوانين وأنظمة وتعليمات كلية الحقوق ن العمل في إ  
 . ودوائرها ومراكزهاوكلياتها جامعة مؤتة 

التي تنظم العمل في كل ركن  التشريعاتيتفرع إلى ثالثة معايير فرعية؛ األول منها يتحدث عن  الحوكمةومعيار 
وكافة األنشطة فيها من حيث صدورها  في الداخل والخارج وتحكم سير المعامالت توالكلية والعالقامن أركان الجامعة 

وبناء الهياكل التنظيمية وآليات عملها وتفعيل  لقيادة واإلدارةأما المعيار الفرعي الثاني والخاص با. وتوافقها ومراجعتها ونشرها
وثالث المعايير الفرعية . ورسالة وأهداف الكلية والجامعةالمجالس الحاكمة والتصنيف الوظيفي وآليات التقييم بما يخدم رؤية 

بتطبيق الشفافية والنزاهة في جميع أعمال الجامعة والكلية والتعامل مع الجميع بعدالة ومساواة  النزاهة المؤسسيةهو معيار 
افئة العادلة والعقوبة وموضوعية والبعد عن المحاباة والتحيز بحيث تتكافئ فرص الجميع يأخذ كل ذي حق حقه سواء بالمك

 .الرادعة
 
 .التشريعات:المعيار الفرعي األول( 1ــ2)

 :ومؤشرات هذا المعيار هي

 .إصدار األنظمة والتعليمات والسياسات(6ــ6ــ1)

 .التوافق واالنسجام(1ــ6ــ1)

 .الت قييم والمراجعة والتطوير(1ــ6ــ1)

 .التوثيق والنشر(0ــ6ــ1)
 

جامعة مؤتة التي  كلية الحقوق كما ت سير العمل في كافة مرافق والتعليمات العمل فيت سير القوانين واألنظمة 
الناظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي  والتعليماتتلتزم بها، حيث يسير العمل داخل الجامعة والكلية وفقًا للقوانين واألنظمة 

 : ومنهافي المملكة، 
  قانون التعليم العالي والبحث العلمي 

 الجامعات قانون. 

 قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي. 

 
 (قائمة القوانين( 6)رقم مرفق)وبقية القوانين المنظمة للعمل في الجامعات األردنية وما نتج عنها من قوانين

وكافة ( قائمة التعليمات( 1)رقم مرفق)عليها اءً والتعليمات التي صدرت بن( قائمة األنظمة( 1)رقم مرفق)واألنظمة 
 .واألنشطة التي توضع باالستناد إلى المنظومة التشريعية التي تحكم وتنظم عمل الجامعة والخطط والقرارات اإلجراءات

 
وفعالياتها  فهذه المنظومة المتكاملة هي التي تحدد سياسات الجامعة والكلية واستراتيجياتها وتنظم جميع أعمالها

لتحقيق أهدافها ومراميها فهناك توافق وانسجام كبير بين األسس والمعايير المطبقة في كل  ل شفافية وفعاليةوأنشطتها بك
مراجعة التشريعات وتطويرها بشكل وألجل ذلك تعمل الجامعة على . مع منظومة الجامعة التشريعية كليات الجامعة ودوائرها

هة العمل المؤسسي وبما يضمن مستوى مرموق من الجودة وعند تحقيق أعلى مستويات في نزا دوري ومنظم وبما يضمن
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وال أدل على ذلك من أنه عند مراجعة أي من . التغذية الراجعة التي يوفرها أصحاب العالقةبعيد االعتبار تؤخذ المراجعة 
 .التشريعات يتم تشكيل لجنة متخصصة مع ضرورة وجود عضو أو أكثر من القانونيين

من خالل تشكيل لجان متخصصة لمراجعة كامل التشريعات التي تنظم العمل داخل الجامعة هذا وتعمل الجامعة 
( 62)وقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 11169لسنة ( 69)وذلك في ضوء صدور قانون الجامعات األردنية رقم 

 (مراجعة تشريعات الجامعة المختلفةتشكيل لجان ( 0)مرفق رقم)م 1169لسنة 
متعددة ليطلع عليها المعنيين من أعضاء هيئة البكافة الوسائل الفعالة و ويتم نشر القوانين واألنظمة والتعليمات 

عالنية أو على البريد إطلبة والمعنيين والمهتمين سواء بتعميمها بالكتب الرسمية أو بنشرات الداريين و اإلتدريس و ال
لنشر مثل دليل األنظمة والتعليمات أو في أدلة الطلبة كما أن أو من خالل منشورات وكتب متخصصة لاإللكتروني 

 :ابط التاليةو وهي متوفرة على الر  موقع الجامعةعلى الجامعة قامت بنشرها 
 

 :القوانين
https://www.mutah.edu.jo/mutah/8wanenPDF/paperrules.htm 

 
 :األنظمة

https://www.mutah.edu.jo/mutah/anthemaPDF/paperregulations.htm 
 

 :التعليمات
https://www.mutah.edu.jo/mutah/paperinstructions.htm 

 
لكترونياً كما إنها موثقة ورقيًا و . وغيرها من الوسائل  .حسب األصول ا 

  
 .القيادة واإلدارة: المعيار الفرعي الثاني( 2ــ2)

 :المعيار هيومؤشرات هذا 

 .وجود هياكل تنظيمية وآلية بنائها واعتمادها ومراجعتها (6ــ1ــ1)

 .وجود مجالس الحاكمية وتحديد مهماتها ومسؤولياتها (1ــ1ــ1)

 .آلية تحديد الوصف الوظيفي وتوثيقه ومراجعته (1ــ1ــ1)

 .إجراءات تقييم األداء والمساءلة (0ــ1ــ1)
 

( األكاديمي واإلداري)هايغطي جانبي العمل في اً تنظيمي كليات الجامعة ودوائرها هيكالً  لكلية الحقوق أسوة بغيرها من
تحقيق رؤية ورسالة وأهداف  ن الهدف األساسي منهإحيث  وفقًا للقوانين والتعليمات واألنظمة التي تنظم العمل في الجامعة

الكلية بما فيها تحقيق الخطط التحسينية وخطط الجودة بحيث تحدد العالقات داخل الكلية وخارجها لتحديد المسؤوليات واتخاذ 
 كما هو فيوهيكل كلية الحقوق  ،لتقوية نقاط القوة وتالفي نقاط الضعف ،وتقييم األداء الكلي ،القرارات وتبادل المعلومات

 .(1162تعديل الهيكل التنظيمي لكلية الحقوق رارق( 5)مرفق رقم)1162والذي تم تحديثة في عام (0)كل رقمالش
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 (4)الشكل رقم
 الهيكل التنظيمي لكلية الحقوق

 

 
 
 

( 1)رقم مرفق)يضم كامل كلياتها ووحداتها اإلداريةو  متكامالً  كل التنظيمي لجامعة مؤتة الذي يعدوهذا الهيكل ينبثق من الهي
 ( الهيكل التنظيمي للجامعة

 
لتتوافق مع مستجدات واضحة وسلسة ومرنة بناء  اتآلي وفقالهياكل التنظيمية ومراجعتها وتطويرها  اعتماد ويتم

حسب  تحديد مهماتها ومسؤولياتهايتم و على مستوى الجامعة والكلية وجد مجالس حاكمية كما وي .ه  واحتياجاتالعمل 
القوانين واألنظمة والتعليمات مثل مجلس األمناء والعمداء ومجلس الجامعة ومجالس األصول التي تحكمها 

 .الكليات واألقسام األكاديمية
برئاسة عميد  المعمول بهمن قانون الجامعات األردنية ( 11)يتم تشكيلة حسب نص المادة الحقوقمجلس كلية 
 :الكلية وعضوية كل من

 نائب العميد . 

  رئيس قسم القانون العام.  

 رئيس قسم القانون الخاص.  

  الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام  أعضاء يتم انتخابهما من في الكلية أكاديميممثل عن كل قسم
 .جامعي

o  الخاصممثل قسم القانون. 

o  ممثل قسم القانون العام. 
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 بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة  اثنين من خارج الجامعة من ذوي االختصاص والخبرة يعينان
 .سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة 

 :هذا المجلس بــوصالحيات وقد حددت ذات المادة مهام 
 .اقتراح خطة الدراسة في الكلية وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها .6

 .األقسامالمناهج الدراسية التي تقترحها مجالس  إقرار .1

 .عمادة الدراسات العليا في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية ، وتشكيل لجان المناقشةالتنسيق مع  .1

المختصة والمصادقة  األقسامعليها ،ومناقشة نتائجها الواردة من  واإلشراف ات في الكلية،متحاناإل إجراءاتتنظيم  .0
 .عليها

 .مجلس العمداء بمنح الدرجات العلمية والشهادات إلىالتنسيب  .5

 .على تنظيم البحث العلمي في الكلية وتشجيعه بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي اإلشراف .1

التدريس فيها، من  بأعمالهيئة التدريس في الكلية وغيرهم من القائمين  بأعضاءالمتعلقة  األمورالتوصية في  .2
عارةتعيين، وترقية ونقل،وانتداب،  يفاد، وا   األمورالدراسية، وقبول االستقالة، وغير ذلك من  اإلجازات، ومنح وا 

 .المعمول بها األنظمة أحكامالجامعية بموجب 

 .مشروع الموازنة السنوية للكلية  إعداد .9

 (مجالس الكلية ألخر أربع سنوات جامعية( 2)مرفق رقم ) .عميد الكلية إليهالنظر في المسائل التي يحيلها  .8

يسير اآلن في إجراءات  مركز التطوير األكاديمي وضمن الجودة لقياس آداء مجلس الكليةوتم تطوير استبانة بالتعاون مع 
 (.استبانة قياس أداء مجلس الكلية( 9)مرفق رقم ) اعتماده حسب األصول

من قانون ( 16)يتم تشكيلة حسب نص المادة  القسممجلس جد لكل قسم من األقسام األكاديمية في كلية الحقوق و كما وي
 .فيه يةهيئة التدريسال أعضاءيتألف من رئيس القسم وجميع  المعمول بهالجامعات األردنية 

 

 :مجلس المهام والصالحيات التاليةهذا اليتولى و 
 . مجلس الكلية حول الخطط الدراسية في القسم إلىتقديم االقتراحات  .6

 .لمواد في القسماقتراح المناهج التدريسية ل .1

البحث العلمي في القسم واالطالع على مشروعات البحث العلمي وتقديم التوصيات الالزمة سواء  أنشطةتشجيع  .1
 .المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية أوالنشر  أوالدعم  ألغراضكانت 

 . تقديم االقتراحات حول توزيع الدروس والمحاضرات .0

 جازةواإلواالنتداب  واإلعارةوالتثبيت والنقل  أعلىفئة  إلىالنظر في طلبات التعيين والترقية والنقل من فئة  .5
صدارواالستقالة   إيال يشترك عضو هيئة التدريس في نظر  إنتوصياته بشأنها وفق التشريعات النافذة، على  وا 

 .منها أعلىبة من مرت أوكان من المرتبة نفسها  إذا إال أعاله األمورمن 

 .مشروع التقرير السنوي للقسم إعداد .1

 .موضوعات تخدم مصلحة القسم والكلية والجامعة أياقتراح  .2

 .يعرضها عليه رئيس القسم أوالعميد  إليهموضوعات يحيلها  أيدراسة  .9
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يسير اآلن وتم تطوير استبانة بالتعاون مع مركز التطوير األكاديمي وضمن الجودة لقياس آداء مجالس األقسام األكاديمية 
مجلس القسم ( 61)مرفق رقم ( )مجلس القسم العام آلخر أربع سنوات( 8)مرفق رقم) في إجراءات اعتماده حسب األصول

 (.استبانة قياس أداء مجلس القسم( 66)مرفق رقم ( )الخاص آلخر أربع سنوات
مع كافة الجهات ذات العالقة  تعملمن خالل المنظومة التشريعية التي تنظم العمل والتي الحقوق  كلية تعمل

تتم مراجعة وتقييم أداء كما . في الجامعة كلما دعت الحاجة مراجعة مهمات ومسؤوليات مجالس الحاكمية المختلفةعلى 
، ولذا فالجامعة تعمل في هذه الفترة خالل المجالس األعلى للوصول إلى األداء بفاعلية وتحقيق جودةمن مجالس الحاكمية 

  .على مراجعة كافة المنظومة التشريعية التي تنظم العمل فيها
ما هو محدد في ينسجم مع  وصف واضح ومحدد وموثق حسب األصولالكلية لجميع الوظائف في كما أن 

إدارية بما يحقق االنسجام والتكامل  معليه تحديد مهام كل منصب ووظيفة سواء أكانت أكاديمية أ اءً يتم بن. جامعة مؤتة
وبما يخدم رؤية ورسالة  وظائف وتطويرها بصورة دورية بما يتناسب مع المستجداتالتتم مراجعة كما و . بينها جميعاً 

 .وأهداف الجامعة وجميع مرافقها األكاديمية واإلدارية
وللوصول إلى اإلتقان والعمل بفاعلية تقوم الجامعة بتقييم األداء والمساءلة لجميع العاملين فيها في ضوء الوصف 

أعضاء هيئة تدريس أو  واأكانيم العاملين فيها سواء يواضحة ومعلنة لتق آليةيوجد في الجامعة حيث .الوظيفي لكل منهم
 :اآلتيوذلك على التفصيل  اصة لتقييم األداء تتضمن الوقامت الجامعة بوضع سياسات خ موظفين إداريين،

 

 :أعضاء الهيئة التدريسية

في نهاية كل فصل دراسي ويرسل للكليات  إلكترونياً يتم تقييم أعضاء الهيئة التدريسية من قبل الطلبة  .6
 أداءنموذج استبانة تقييم (61)مرفق رقم)نسخة من نتائج التقييم لإلطالع عليها وتوزيعها على المعنيين

لغاية  عضو الهيئة الندريسية كان يقتصر عليه فقطعلمًا بان تقييم . (لتدريساهيئة  أعضاء
 .م1161/1162

العام  نهايةم البدء بتطبيقها مع دراسي ت   عامخر كل آتقييم ذاتي لعضو الهيئة التدريسية يقوم بتعبئته في  .1
 (استمارة التقييم الذاتي لعضو هيئة التدريس( 61)مرفق رقم)م 1169/1162الجامعي 

البدء  وتمدراسي  عامرئيس القسم وعميد الكلية في أخر كل  من قبلتقييم عضو الهيئة التدريسية  .1
استمارة التقييم رئيس القسم لعضو ( 60)مرفق رقم)م 1169/1162العام الجامعي  نهايةبتطبيقها مع 
 (لتقييم عميد الكلية لعضو هيئة التدريساستمارة ا( 65)مرفق رقم ()هيئة التدريس

ة ونائب الرئيس للشؤون األكاديمية عندما يتقييم كل عضو هيئة تدريس من قبل رئيس القسم وعميد الكل .0
 .يتقدم للترقية أو النقل أو التثبيت أو تجديد العقد أو تغيير المسمى

العام  نهايةتم البدء بتطبيقها مع دراسي  عاميقوم بتعبئتها في أخر كل  لعمداء الكلياتتقييم ذاتي  .5
 .(لعميد الكليةاستمارة التقييم الذاتي ( 61)مرفق رقم)م 1169/1162الجامعي

دراسي  عامفي أخر كل أعضاء الهيئة التدريسية في القسم يقوم بتعبئتها  مجلس القسمآداء رئيس تقييم  .1
 (آداء رئيس مجلس القسمتقييم استمارة ( 62)مرفق رقم) يسير اآلن في إجراءات اعتماده حسب األصول
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( وتقييم الطلبة، التقييم الذاتي، وتقييم رئيس القسم، وتقييم العمي) يت م تجميع تقييم أعضاء هيئة التدريس .2
وتت م هذه العملية من قبل مركز التطوير األكاديمية وضمان الجودة . واستخراج المتوسط الحسابي لها

 .بالتعاون مع الكلية

 
 

 :أعضاء الهيئة اإلدارية  

يتم تقييم أعضاء الهيئة اإلدارية سنويًا من قبل المسؤول األعلى ويتم إطالع الموظف على نموذج التقييم  
، وظائف إلدارية التنفيذيةالوظائف اإلشرافية اإلدارية، الوظائف ا: نماذج تقييم( 69)مرفق رقم)والتوقيع عليه 

 (فئة العمال

 
الموكلة ألي موظف تقصير في أداء األعمال  وجود أي محد دة للمساءلة عندواضحة إجراءات  الكليةوتوجد في 
إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين له ، حيث توجد إجراءات تأديبية واضحة ومعلنة  الوصف الوظيفيوحسب المسمى و 

تصرف من شأنه اإلخالل بالمسؤوليات  واألنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة، أو أقدم على عمل أو
 ساء إلى أخالقيات الوظيفة، أو أخل بواجباته الوظيفية، أو قام بأي من األعمالأوالصالحيات المنوطة به أو عرقلتها أو 

إلى  كلما دعت الحاجة تم مراجعة وتطوير إجراءات تقييم األداء والمساءلةعلمًا بأنه  ي. التي يحظر على العاملين القيام بها
ة بتقييم أداء كما ويوجد  .سياساتذلك ووفق للقوانين واألنظمة والتعليمات المعول بها في جامعة مؤتة  جراءات خاص  وا 

 .مجالس الحاكمية واإلدارة العليا

 
 
 .النزاهة المؤسسية: المعيار الفرعي الثالث( 3ــ2)

 :ومؤشرات هذا المعيار هي    

 .جميع أعمال المؤس سة تطبيق الشفافية في تنفيذ( 6ــ1ــ1)

 .إجراءات تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص( 1ــ1ــ1)

صدار العقوبات ومتابعة التظل م( 1ــ1ــ1)  .إجراءات منح الحوافز وا 

 
تطبيق المعلنة للجميع لذا فإنه يتم وسياساتها وفق القوانين واألنظمة والتعليمات كلية الحقوق يسير العمل في 
سواء أكانت أعمال الجامعة . المعامالت والمحاضر حسب األصولبجميع  االحتفاظويتم  عمالاألالشفافية في تنفيذ جميع 

ما يتعلق بشؤون الجامعة الداخلية أو بعالقاتها الخارجية وبعالقاتها المتعلقة بأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية والطلبة و 
فاإلعالن عن المنظومة التشريعية ، تعيين أعضاء مجالس الحاكمية ورؤسائهاوفي اإلستراتيجية التطويرية ورسم خططها 

ستراتيجيتهاالتي تحكم الجامعة وسياستها  تمكن الجميع من اإلطالع عليها ومعرفة اإلجراءات الواجب إتباعها في وفي  وا 
فإن صاحب أي معاملة يستطيع متابعة معاملته بشكل أي معاملة، والن الجامعة تنتهج سياسة الباب المفتوح مع الجميع 

مع التأكيد  .وعلى جميع المستويات حسب األصول هاتوثيقو ودون الخوف من ضياعها وعدم حفظها  ميسر ومرحب به
  .والخصوصيةالسرية طبيعتها إن بعض السجالت والوثائق تتميز ب علماً 
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يدويًا والمعلن عنه والموثق لذلك فإن العمل في كلية الحقوق يسير على هذا النهج من الوضوح والشفافية وتبعًا 
لكترونياً و   ق نظام العقوبات التأديبية بعدالةيتطب  وهذا يستلزم  .بين الجميع تحقيق العدالة وتكافؤ الفرصهدف إلى يي ذوال ا 

 دارييناإلموظفين والوعلى جميع المخالفات التي ترتكب من قبل أعضاء الهيئة التدريسية  ومعلن واضحشفاف و وبشكل 
للجان تم اإلجراءات على الجميع دون تمييز أو محاباة بحيث يتم إيقاع العقوبة التأديبية على كل من يثبت تو  والطلبة

 :اآلتي، وذلك على التفصيل يقاع العقوبة عليهاإدانته بارتكاب مخالفة تأديبية تستحق إالتحقيق أو المجالس التأديبية 

 
 :أعضاء الهيئة التدريسية: أوال  

ة فالتي يتم اتخاذها في حالة ارتكاب عضو الهيئة التدريسية أي مخالجراءات ات اإلمنظمة والتعليفقد حددت األ
 ... :"م تنص على1165لسنة ( 11)من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة نظام رقم ( 08)فالمادة رقم. تأديبية

 -:وفقًا للصالحيات التالية الهيئة التدريسية من نظام( 09)توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 
لـــرئيس القســـم أن يوقـــع عقوبـــة التنبيـــه ويجـــوز لمـــن أوقعـــت عليـــه أن يســـتأنف القـــرار بـــذلك إلـــى العميـــد  (أ )

 .المختص خالل سبعة أيام من تاريخ تبليغه
لعميــد الكليــة أن يوقــع عقــوبتي التنبيــه واإلنــذار، ويجــوز لمــن أوقعــت عليــه أي منهمــا أن يســتأنف القــرار  (ب )

بذلك إلى الرئيس خالل سبعة أيام من تاريخ تبليغه وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة 
 .إلى عضو الهيئة التدريسية قبل إيقاع أي من هاتين العقوبتين

 .وقع عقوبة التنبيه وعقوبة اإلنذار وعقوبة اإلنذار النهائيللرئيس أن ي (ج )
مـن نظـام الهيئـة ( 09)للمجلس التـأديبي إيقـاع أي مـن العقوبـات التأديبيـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة  (د )

 ".، وذلك وفقًا لما يتبين له وبما يتناسب مع ظروف المخالفة التأديبيةالتدريسية 
 :" تنص على فإنهانظام ذات المن ( 51)أما المادة رقم

إيقاع أي عقوبة تأديبية مـن حامـل رتبـة أكاديميـة أو إداريـة أدنـى علـى حامـل رتبـة أعلـى، وفـي ال يجوز  (أ )
 .هذه الحالة ترفع التوصية بإيقاع العقوبة إلى حامل الرتبة األعلى الذي يحق له إيقاع العقوبة

قبـــل ســـماع أقـــوال عضـــو الهيئـــة التدريســـية ال يجـــوز إيقـــاع أي عقوبـــة تأديبيـــة أو تشـــديدها أو تخفيفهـــا  (ب )
تاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه، وذلك من الجهة التي لها صـالحية النظـر فـي اإلجـراءات التأديبيـة  وا 

 ".المتخذة بحقه

ألعضــاء المجلــس التــأديبي االســتئنافي وكــذلك المجلــس التــأديبي االبتــدائي  شــكلعلــى تفــي ذات النظــام  نــصكمــا 
 (يةيئة التدريسنظام اله( 11)مرفق رقم)وآليات عمل كل مجلس مهام وصالحيات وتحديد .الهيئة التدريسية

  

 :أعضاء الهيئة اإلدارية: ثانيا   

 
  أي مخالفة تأديبية اإلداريةحددت األنظمة والتعليمات اإلجراءات التي يتم اتخاذها في حالة ارتكاب عضو الهيئة 

العقوبــات علــى المخالفــة المســلكية  وقـعت: م جــاء فيهــا 1111لســنة ( 601)رقــم المـوظفين نظــام مــن ( 08)فالمـادة رقــم
 :وفقًا للصالحيات التالية ينالموظفالتي يرتكبها 

 .على الموظفين في دائرته واإلنذار التنبيهلمدير الدائرة إيقاع عقوبتين  (أ )
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الحسم من الراتب األساسـي لشـهر واحـد بمـا ال اإلنذار و  وأ التنبيهعقوبات للعميد أو مدير الوحدة إيقاع  (ب )
 .على الموظفين في كليته أو وحدتهيتجاوز نصفه 

ـــدائرة المخـــتص  علـــى تنســـيب لجنـــة تحقيـــق أو للـــرئيس بنـــاءً  (ج )  إيقـــاعالعميـــد أو مـــدير الوحـــدة أو مـــدير ال
وقــف و أالحســم مــن الراتــب األساســي لشــهر واحــد بمــا ال يتجــاوز نصــفه أو اإلنــذار أو  التنبيــهعقوبــات 

علـى جميـع المـوظفين تنزيـل الدرجـة أو  تنزيـل الراتـبأو   .الزيادة السنوية لمدة ال تزيد على سـنة واحـدة
ويجوز للـرئيس إحالـة الموظـف إلـى المجلـس التـأديبي االبتـدائي إذا رأى أن المخالفـة التـي  في الجامعة،

ية لجنـة التحقيـق التـي يشـكلها ارتكبها الموظف تستدعي االستغناء عن خدمته أو عزلـه بنـاًء علـى توصـ
أي مــن العقوبــات المنصـــوص عليهــا فـــي  إيقـــاعوفقــًا ألحكــام هـــذا النظــام وللمجلــس التـــأديبي االبتــدائي 

 .من هذا النظام( 09)المادةمن ( أ)الفقرة

 
مهـام للمـوظفين و المجلس التأديبي االبتدائي وكذلك المجلس التـأديبي االسـتئنافي ل يتشك آليةالنظام وقد حدد ذات 

 (الموظفيننظام ( 22)مرفق رقم)وصالحيات وآليات عمل كل مجلس

 
 :الطلبة: ثالثا   

 
 نظام"ــ الطلبة ألي مخالفة تأديبية عرف ب بفهناك نظام متكامل عن اإلجراءات التي يتم اتخاذها في حالة ارتكا

حيث تم تحديد ( الطلبة المدنيين تأديبنظام ( 21)مرفق رقم)  "م1165لسنة مؤتة جامعة في المدنيين الطلبة تأديب
أو أو التزوير متعلقة بالسلوك الالأخالقي  أكانتاألفعال التي تعتبر مخالفة تستوجب إيقاع التأديبية عليها؛ سواء 

أو االشتراك في تنظيمات غير  داخل الجامعة  اإلجتماعيأو بالوفاق ات متحاناإلخالل بسير المحاضرات واإل
تالف  واستخدامحيازة أو مرخصة   مخالفة يشكل فعل أي أو  ممتلكات الجامعة أسلحة أو المشاركة في العنف وا 

 .قراراتها أو تعليماتها أو أنظمتها أو الجامعة لقانون
 

في الجامعة أي مخالفات قد المنظمة للعمل في الكلية والمعتمدة مات وكما عالجت القوانين واألنظمة والتعلي
جراءات لمنح الحوافز لمستحق يها وطبقتترتكب من أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية والطلبة فقد وضعت   أسس وا 

األستاذ المتميز واألستاذ المتفوق )بــ منح ألقابحددت إلية وبشكل واضح ومحدد ومتكامل، حيث ونزاهة  ةيشفافبكل 
أما الموظفين واستنادًا إلى نظام الموظفين فيتم منح الموظف . بأعضاء الهيئة التدريسيةفيما يتعلق ( وأستاذ شرف

مكافأة مالية ال تتجاوز مقدار راتبه اإلجمالي لشهر  أوالمتميز زيادة تشجيعية في الراتب تعادل زيادة سنوية واحدة 
شهادة تقدير لتميزه أو و زيادة في اإليرادات، واحد إذا قام بعمل إبداعي أو حقق إنجازًا ترتب عليه وفر في النفقات أ

 .في أدائه لعمله
  

ون عليها في يعملسية والبحثية ودعم األبحاث التي ين من خالل تقديم المنح التدريدعم الطلبة المتميز كما يتم 
 .برامج الدراسات العليا
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وتوجد إجراءات محددة للتظلم ونزاهة وتراعي المصلحة العامة للجامعة شفافية كل يتم  تطبيق إجراءات التظل م بو 
وتقديم االعتراضات على القرارات أثناء المدة القانونية المحددة في القوانين واألنظمة والتعليمات المعول بها في 

  .اف الجميععلمًا بان هذه اإلجراءات تخضع للمراجعة الدائمة الن الهدف منها إحقاق الحق وأنص. الجامعة
 
والوقوف عل كافة مفاصلة ونقاطه، وألن هدفنا األساسي هو  وبعد اإلطالع بدقة وبكل حيادية ومسؤولية على هذا المحور 

التطوير والتقدم بخطى ثابتة لتحقيق رؤيتنا ورسالتنا وتطلعاتنا في ظل أهداف موضوعة وقيم ملتزمون بها وقوانين وأنظمة 
 :اآلتيالحظنا عدة أمور يجب التوقف عندها، وهي كفقد . وتعليمات مطبقة

عالن القوانين واألنظمة والتعليمات وبكل الوسائل المتاحة لنا إال أن هناك من  .6 بالرغم من سعينا الدؤوب لنشر وا 
 .وخاصة لدى الطلبة يجهلها

والذي يحصل في نظام التطوير والمراجعة ال بد أن تحمل بين طياتها التقدم السريع الذي يحصل داخل المجتمع  .1
 .التشريعي برمته

 
 

 المعيار الثاني أولويات تحسين
 

 :على النحو التاليفي هذا المحور يجب أن تكون وبناًء على ذلك فإن أولويات التحسين 
 .حقوقهم وواجباتهمبشكل أكثر عمقًا بتوعية كافة األطراف بالقوانين واألنظمة والتعليمات ليعرفوا زيادة  .6
  .كثر فاعلية لتقييم أداء المجالس الحاكمة في الكليةطموح أ استحداث نظامعلى عمل ال .1

 
 الثانيلمعيار ألخر ثالث سنوات فيما يتعلق في ا النتائج



  م8102تقرير التقييم الذاتي لكلية الحقوق ـــــ جامعة مؤتة  للعام  
 

 

 
20 

 

 قائمة الوثائق المدعمة للمعيار الثاني

 قائمة القوانين  (1)
 قائمة األنظمة  (2)

 قائمة التعليمات  (3)

 قرارات تشكيل لجان تطوير تشريعات الجامعة  (4)

 2917قرار تعديل الهيكل التنظيمي لكلية الحقوق  (5)

 الهيكل التنظيمي للجامعة  (6)

 مجالس الكلية آلخر أربع سنوات جامعية  (7)

 استبانة قياس أداء مجلس الكلية  (8)

 مجلس القسم العام آلخر أربع سنوات جامعية  (9)

 مجلس القسم الخاص آلخر أربع سنوات جامعية  (19)

 استبانة قياس أداء مجلس القسم  (11)

 من قبل الطلبة  استبانه تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس  (12)

 استمارة التقييم الذاتي لعضو هيئة التدريس  (13)

 .  استمارة التقييم رئيس القسم لعضو هيئة التدريس  (14)

 استمارة تقييم عميد الكلية لعضو هيئة التدريس  (15)

 استمارة التقييم الذاتي استمارة التقييم الذاتي لعميد الكلية  (16)

 استمارة تقييم آداء رئيس مجلس القسم  (17)

 .الوظائف اإلشرافية اإلدارية، الوظائف اإلدارية التنفيذية، ، وظائف فئة العمال: نماذج تقييم  (18)

 نظام الهيئة التدريسية  (19)

 نظام الموظفين  (29)

 نظام تأديب الطلبة المدنيين  (21)
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 :البرامج األكاديمية: الثالثالمعيار 
 

تحقيقًا للدور و ، 6891 عاموبدأ التدريس فيها جامعة مؤتة نشأة من  في المرحلة األولىكلية الحقوق تأسست 
في السعي لكلية تكون منارة لتزامًا بالقيم التي تؤمن بها والمتمثلة انطالقًا من رؤيتها ورسالتها وأهدافها و او  بهاالكبير المناط 

قليميًا وعالمياً دراسة والبحث القانوني ركزًا متميزًا في وم ين هما؛ قسم القانون العام، وقسم فإنها تضم قسمين أكاديمي .محليًا وا 
ن لدرجة الماجستير؛ الحقوق، الملكية يلدرجة البكالوريوس واثن اً برنامجًا واحد ؛برامج أكاديمية ةوتدرس أربع. القانون الخاص

دارة االبتكار، وبرنامج   .القانون الخاصفي دكتوراه لدرجة ال اً واحد اً الفكرية وا 
 

ونتشرها على الموقع اإللكتروني للكلية األساسية لكل برنامج من هذه البرامج،  (الكفايات)النتاجاتوقد تم تحديد 
 :وباللغتين العربية واإلنجليزية

 :برنامج البكالوريوس في الحقوق نتاجات
 .لدى الطلبة الوعي القانونيالمعرفة و تكوين الشخصية القانونية و تنمية  .6
حدث الوسائل أتوسيع اآلفاق العامة للطلبة في جميع المجاالت وتوسيع اإلدراك العلمي الستخدام  .1

 .التعليمية والتقنية الحديثة
الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي من خالل وسائل التعليم والتعلم المتعددة كالمحاكمات  .1

 .الميدانية والتدريب العملي خارج الجامعةالصورية داخل الجامعة والزيارات 
 .إكساب الطالب القدرة على اإللمام واإلحاطة بالمهارات القانونية المختلفة .0
توثيق العالقات فيما بين الطلبة مع بعضهم بعضًا وبينهم وبين أعضاء الهيئة التدريسية من خالل  .5

 .الطالب ووعيه جل خلق الفرص لتعزيز ثقافةأاإلشراف التربوي واألكاديمي من 
توثيق أواصر التعاون بين الجامعة والمجتمع المحلي والوصول إلى المجتمع المحلي عن طريق التدريب  .1

 .والتعليم المستمر والندوات و المحاضرات والمؤتمرات
 

 :برنامج الماجستير في الحقوقنتاجات 
 .العربيةقوانين الو  األردنية العمل على المساهمة في تطوير القوانين .6
 .الباحثين في المجال القانونيتخدم  العلمي وتقديم دراسات علمية معمقة تشجيع البحث .1

 .تعزيز القدرات القانونية والعلمية ذات المنهج التأصيلي للطلبة .1

 .إطالع الطلبة على التشريعات المقارنة المتعلقة في المسائل المطروحة في خطة البرنامج .0
 .بالكوادر القانونية المؤهلة لتلبية حاجات سوق العمل الوطن واألمة العربيةرفد  .5

 
دارة االبتكارنتاجات   :برنامج الماجستير في الملكية الفكرية وا 
خلق ثقافة قانونية واسعة تخرج كفاءات مؤهلة للعمل على تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بمجال  .6

 الملكية الفكرية واإلبداع
 .ية الفكرية في المجتمعدعم االبتكار وحماية  الملك .1

 الخريجين المعرفة والمهارات والخبرات ليصبحوا محترفين في مجال الملكية الفكرية إكساب .1
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لتحسين دورهم في مجال الحفاظ على حقوق ملكية المقدرات العقلية والفكرية  تعزيز قدرات الخريجين .0
 واإلبداعية  لإلنسان

 االبتكارية واالستشاريةتخريج مؤهلين  للعمل على إدارة المشاريع  .5

 
 :برنامج الدكتوراه في القانون الخاصنتاجات 

ليا كفاءات إعداد .1  .الخاص القانون دراسة في والعلمي   البحثي   التعمق على قادرة ع 

 .الخاص القانون فروع جميع في العليا التأهيلي ة الكفاية توفير في المشاركة .2

 . األردني التشريع عليها يقوم التي الثوابت ضمن األ خرى القانونية المنجزات على االنفتاح .3

 المجتمع في الع ليا والقضائية والتعليمي ة البحثي ة المؤسسات إليها تحتاج التي العلمي ة الكفاءات تخريج .4
 .والدولي   والعربي   والوطني   المحلي  

 الجامعة يخدم جديد أفق بفتح الجامعة في التدريس هيئة ألعضاء والبحثي   المعرفي   النمو استثمار .5
 .والتحديث التطو ر في والمنطقة

 جامعة مؤتة بشيء من التفصيل ضمن هذا المعيار/ وسيتم تناول هذه البرامج التي تدرس في كلية الحقوق
، يتمحور حول سياسات التعليم والتعلم؛ األول ةر فرعيمعايي ةثالثقسم إلى نيوالذي  الرئيسي المخصص للبرامج األكاديمية

 .الثالث فقد خصص لتقويم المخرجات التعليمية إما الدراسية طالثاني يركز في الخطو 
 
 .سياسات التعليم والتعّلم: المعيار الفرعي األول( 1ــ3)
 :ومؤشرات هذا المعيار هي 

يقافها( 6ــ6ــ1)  .سياسات استحداث البرامج األكاديمية وتطويرها وا 

 .المتعل قة بالقبول والتخر جالسياسات واإلجراءات ( 1ــ6ــ1)

جراءات انتقال الطلبة ومعادلة المواد( 1ــ6ــ1)  .سياسات وا 

 .التحسين المستمر ألساليب عمليتي التعليم والتعل م( 0ــ6ــ1)

 .العالقة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين في قواعد البيانات والمكتبة( 5ــ6ــ1)
 عن تنفيذ سياسات التعليم والتعل م ومتابعتهادْور المجالس ومسؤوليتها ( 1ــ6ــ1)
 نشر مخرجات التعل م المتوقعة لجميع البرامج األكاديمية المطروحة( 2ــ6ــ1)

 
إليجاد بيئة مناسبة للعملية وفق سياسات واضحة ومعلنة للتعليم والتعلم  ةتعمل كلية الحقوق في جامعة مؤت

رؤية ورسالة التعليمية وتهيئة كافة السبل سواء في الموارد المادية أو البشرية وعلى أعلى مستوى والتي من شانها تحقيق 
جراءات موث قة ومعلنة  الحقوق في جامعة مؤتة كليةفي وجد حيث ي. وأهداف الكلية الستحداث ومطبقة تمامًا سياسات وا 

جميع كليات لمختلف الدرجات العلمية وبما يتفق مع القوانين والتعليمات واألنظمة التي ت سير العمل في  األكاديميةالبرامج 
جراءات  سياسات ضمنت، حيث تودوائرها وبما يتفق مع رؤية ورسالة الكلية وأهدافها جامعة مؤتة برامج  استحداثوا 
 :الخطوات التاليةالبكالوريوس 
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متضمن  (استحداث برامج البكالوريوس أنموذج( 1)مرفق رقم) االستحداثبتعبئة نموذج األكاديمي يقوم القسم   -
ووصف مبررات استحداث التخصص واألهداف وفق دراسات سوق العمل، باإلضافة إلى الخطة الدراسية 

 .وباللغتين العربية واإلنجليزية مبينا فيها المجاالت المعرفية للتخصصالمواد للبرنامج 
 .حسب األصول عرض الطلب على مجلس القسم للموافقة عليهي  -
 . مجلس الكلية للموافقة عليه ستحداث علىإلى عميد الكلية لعرض طلب اال قرار مجلس القسم يرفع  -

متضمنًا قرار  نائب الرئيس للشؤون األكاديمية والبحث العلمي والمراكز العلمية إلى قرار مجلس الكلية رفعيتم   -
 .مجلس القسم وطلب االستحداث

 .لدراسته وتدقيقه واعتماده بصورته النهائيةالجودة  وضمانمركز التطوير األكاديمي إلى  يحول الطلب  -
نائب الرئيس للشؤون  رئيس الجامعة بواسطة الطلب إلىرفع الجودة ب وضمانيقوم مركز التطوير األكاديمي   -

 .حسب األصول مجلس العمداء للموافقة عليهليصار إلى عرضه على  األكاديمية
 .للموافقة عليه ومخاطبة مجلس التعليم العالي بخصوصه األمناءمجلس  إلىيرفع   -

 .....إلكترونياً لتقديمه يعاد الطلب إلى مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة  -
 

 :اآلتيفهي ك علياالدراسات الأما اإلجراءات المتبعة لطلب استحداث برامج 
مرفق )( الدكتوراهبرامج لاستحداث  أنموذج( 1)مرفق رقم) يقوم القسم األكاديمي بتعبئة نموذج االستحداث -

متضمن مبررات استحداث التخصص واألهداف وفق دراسات ( الماجستيربرامج لاستحداث  أنموذج( 1)رقم
المواد للبرنامج مبينا فيها المجاالت المعرفية للتخصص سوق العمل، باإلضافة إلى الخطة الدراسية ووصف 

باإلضافة إلى تقرير عن البحوث العلمية التي أنجزها أعضاء هيئة التدريس في  وباللغتين العربية واإلنجليزية
 .(المنجز ةث العلميابحتقرير األ أنموذج( 0)مرفق رقم)قسم البرنامج وفقا للنموذج المرفق 

 .س القسم للموافقة عليه حسب األصولعرض الطلب على مجلي  -
 . يرفع قرار مجلس القسم إلى عميد الكلية لعرض طلب االستحداث على مجلس الكلية للموافقة عليه  -

 .من قبل مجلس الدراسات العليا يرفع إلى كلية الدراسات العليا للموافقة عليه -

األكاديمية والبحث العلمي والمراكز العلمية إلى نائب الرئيس للشؤون الدراسات العليا يتم رفع قرار مجلس   -
 .مجلس القسم وطلب االستحداثو  ي مجلس الكليةمتضمنًا قرار 

 .يحول الطلب إلى مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة لدراسته وتدقيقه واعتماده بصورته النهائية -
 .ء للموافقة عليه حسب األصوليقوم مركز التطوير األكاديمي وضبط الجودة برفع الطلب إلى مجلس العمدا  -
 .يرفع إلى مجلس األمناء للموافقة عليه ومخاطبة مجلس التعليم العالي بخصوصه  -

 .....إلكترونياً يعاد الطلب إلى مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة لتقديمه  -
دارة مع اإلشارة هنا أنه  قد تم استحداث برنامج  اعتبارًا من بداية العام  االبتكارالماجستير في قانون الملكية وا 

دارة االبتكار( 5)مرفق رقم)  م1161/1162الجامعي وبرنامج  (إجراءات استحداث برنامج ماجستير الملكية الفكرية وا 
إجراءات ( 1)مرفق رقم) م1162/1169الدكتوراه في القانون الخاص مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي

 .(الدكتوراه في القانون الخاص استحداث برنامج
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جراءات كما وتوجد  سواء أكان ذلك  موث قة ومعلنة ومطبقة تمامًا إليقاف البرامج األكاديميةواضحة و سياسات وا 
، ويتم فيها اتخاذ نفس الخطوات (إلغاء أو تجميد برنامج أكاديمي أنموذج( 7)مرفق رقم)لفترة بإلغاء بشكل نهائي أو تجميد

 .التي تم اتخاذها الستحداث البرنامج الدراسي

آليات واضحة تمامًا وضع  ت مللوصول إلى تحقيق رؤيتنا ورسالتنا  األساسيةالتحسين المستمر من غاياتنا وألن 
يقافها مكتوبةو  خطوات متسلسلة منطقيًا ويسهل تنفيذهاوب جراءات استحداث البرامج وتطويرها وا  لذا فإن  لمراجعة سياسات وا 

مؤسسات  وهيئة اعتمادوالبحث العلمي  التعليم العالي وزارةالجودة وبناًء على قرارات  وضمانمركز التطوير األكاديمي 
لمنظمة للعمل في الجامعة بمراجعة هذه السياسات التعليم العالي وضمان جودتها وبما يتفق مع المنظومة التشريعية ا

قراره حسب األصول تم تجهيز  وتم تعميمها على كليات . نماذج خاصة لكل بند منهاوتعديل ما يحتاج إلى تعديل وا 
فيما يخص  وعلى هذا الرابط اإللكترونيةالجامعة باإلضافة إلى وضعها بشكل وواضح ومعلن على صفحة المركز 

 :بالنماذج
https://www.mutah.edu.jo/ar/content/ 6-النماذج  

 
 :واألدلة لكل كلية من كليات الجامعةمعايير ضمان الجودة والمؤشرات والوثائق  ةدلأما على هذا الرابط فقد تم وضع أ

https://www.mutah.edu.jo/ar/content/األدلة 
 

على معظم األسئلة التي تدور في ذهن أي  اتإجابوضعت قد الدوائر والكليات المرتبطة مباشرة بقبول الطلبة  إنكما 
 :، ومن أبرزها وحدة القبول والتسجيل على هذا الرابطمراجع أو معني وتم نشرها على موقع الجامعة

https://www.mutah.edu.jo/regpage/FAQ.php 
 

 :على هذا الرابط وكذلك كلية الدراسات العليا
https://www.mutah.edu.jo/ar/content/ المتكرره-االسئلة  

 
ووفق  األكاديمية هاومتطلبات برامج الكليةمع رسالة الطلبة قبول المتبعة في جراءات اإلو تنسجم سياسات جميع الو 

مجلس  أوسواء أكانت الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المنظومة التشريعية التي تنظم العمل في الجامعة
 . جامعة مؤتةأو وضمان جودتها  هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي األردنية التعليم العالي أو 

التي المختلفة  لتطوير البرامج األكاديميةومطبقة تمامًا إجراءات موث قة ومعلنة تقوم بسياسات و تنتهج  الكلية كما إن
يحث في عالم لمواكبة التطور الهائل في المجتمعات اإلنسانية من جهة والتطور الكبير الذي تطرحها في محاولة منها 
تتفق تنسم مع  ةجوهري  ات هامة جدًا تطوير  قامت الكلية بإحداث آخر خمس سنواتلذا وخالل . التشريع من جهة أخرى

اللجنة الوطنية لتقييم وتطوير خطط مؤسسات التعليم العالي وقرارات  اعتمادرؤية الكلية ورسالتها وأهدافها ومع قرارات هيئة 
 :هذه التطويرات بما يلي ، يمكن إجمالها بما يليكليات الحقوق في الجامعات األردنية

  
  تمثلت في1160/1165 لعام الجامعيعلى الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس ل جوهريةإجراء تطوير ،: 

على مادتين وتدريسها بواقع ست ساعات " قانون أصول المحاكمات الجزائية"بتوزيع مفردات المادة  .6
 :معتمدة على النحو التالي 

 ساعات معتمدة( 1)بواقع( 6)قانون أصول المحاكمات الجزائية. 
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 ساعات معتمدة( 1)بواقع( 1)لمحاكمات الجزائيةقانون أصول ا. 
 :تغيير مسميات المواد التالية  .1

 أصول المحاكمات المدنية"سمها ابح مادة أصول المحاكمات الحقوقية ليص". 

  والتنفيذقانون البينات "والتنفيذ ليصبح أسمها  اإلثباتمادة قانون". 

  اإللكترونيةقانون المعامالت "ليصبح أسمها  اإللكترونيةمادة قانون التجارة". 

  قانون العمل والضمان "وقانون العمل ليصبح أسمها  ةاإلجتماعيمادة التشريعات
 ."اإلجتماعي

 تغيير اسم ووصف مادة الطب الشرعي ليصبح أسمها القانون والطب .1

 اإلجباريةبداًل من متطلبات الكلية اإلختيارية التخصص  وضع مادة االقتصاد السياسي ضمن متطلبات .0
 :اإلخياريةمواد ضمن متطلبات التخصص إضافة  .5

 ساعات معتمدة( 1)بواقع مادة تشريعات جزائية خاصة . 
  ساعات معتمدة( 1)بواقعمادة القضاء الدستوري. 

)  ،(1161/1160الخطة الدراسية للعام ( 8)مرفق رقم)  ،(1160/1165للعام  إجراءات تحديث الخطة( 9)مرفق رقم) 
 (1160/1165الخطة الدراسية للعام ( 61)مرفق رقم

  دارة االبتكار بدعم االتحاد األوروبي، حيث بدا التدريس فيه استحداثه برنامج الماجستير في الملكية الفكرية وا 
الخطة ( 66)مرفق رقم.) م باالشتراك مع عدد من الجامعات العالمية1161/1162اعتبارًا من بداية العام الجامعي

دارة االبتكارالدراسية لبرنامج  الخطة الدراسية ( 61)مرفق رقم() 1162/1169مسار الرسالة/ الملكية الفكرية وا 
دارة االبتكار  (1162/1169مسار الشامل / لبرنامج الملكية الفكرية وا 

  استحداث برنامج الدكتوراه في القانون الخاص كبرنامج وطني باالشتراك مع جامعة اليرموك، حيث بدا التدريس
الخطة الدراسية ( 61)مرفق رقم. ) م1162/1169ارًا من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي فيه اعتب

 (.لبرنامج الدكتوراه في القانون الخاص

  قانون "م وذلك بإدراج مادة 1169/1168إجراء تطوير على الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي
" تشريعات جزائية خاص" كمتطلب تخصص اختياري بداًل من مادة ( 1215116)ورقمها " حماية البيئة

( 60)مرفق رقم(. ) 1215161)رقم" أحكام االلتزام/ القانون المدني" ويكون متطلبها السابق مادة( 1211012)رقم
 (.1169/1168الخطة الدراسية للعام ( 65)مرفق رقم) ، (1169/1168للعام  إجراءات تحديث الخطة

 

جراءات موث قة ومعلنة ومطبقة تمامًا لقبول الطلبة كلية الحقوق في جامعة مؤتةج هتنت يتم القبول في . سياسات وا 
وهو . وزارة التعليم العالي فقط، وحسب معدل الثانوية العامة -البرنامج الصباحي عن طريق وحدة تنسيق القبول الموحد 

أسس قبول ( 61)مرفق رقم) ن يتم قبولهم ضمن االتفاقيات الثقافيةمخصص للطلبة األردنيين فقط أو للطلبة الوافدين الذي
وهي نفس إجراءات القبول المتبعة في كل الجامعة (  1169-1162للعام الجامعي الطلبة األردنيين في الجامعات الرسمية 

 .الرسمية األردنية
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الجامعة مباشرة، وضمن الشواغر المتوفرة ويشترط عن طريق فتتم  البرنامج الموازي/ مرحلة البكالوريوسفي قبوالت الأما 
لتحاق عبر موقع تقديم طلب اإل حيث يتم. أن يحقق الطالب الحدود الدنيا لمعدل الثانوية العامة في التخصص المطلوب

 :ن وحدة القبول والتسجيل وهيعضح في اإلعالن الصادر التي تو  ضمن التخصصات والشروط  اإللكتروني   ةالجامع
 .أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها  -

 .%(15)تخصص الحقوقأن ال يقل معدل الطالب في الثانوية العامة عن الحد األدنى لمعدل القبول في   -

ـا ل بهوالمعمـو  الحقوقتخصـص ول في يكـون فـرع الثانويـة العامـة مـن الفـروع المسـموح لهـا بالتقـدم للقبـ أنيجـب  -
 .(أدبي، علمي، تجاري، إداري، فندقي، شرعي وصناعي) وهي  حسب أسس القبول للبكالوريوس

 
على شهادة الدبلوم وبمعدل ال يقل  حاصالً  الطالب أن يكون تشرطفي حين أن قبوالت الطلبة في برنامج التجسير 

 . تخصص الحقوقفي  (%19)عن
  

أن يكون حاصاًل على درجة البكالوريوس من جامعة تعترف توجب على الطالب فيأما فيما يتعلق في برامج الدراسات العليا 
جتياز  و  بدراسة منتظمة (جيد)تقدير ال يقل عن ببها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية  الوطني في  متحاناإل ا 

 :اآلتيفهي على النحو أما إجراءات القبول  . التوفل كشرط للقبول إمتحاننجليزية أو اللغة اإل
  اإللكتروني  يتم إعالن عن موعد القبوالت قبل بداية الفصل األول والثاني من كل عام جامعي على موقع الجامعة 

 .من خالل الرابط المخصص لذلك والموجود على موقع الجامعة إلكتروني ويتم تقديم الطلبات بشكل 
 ترسل الطلبات إلى لجنة القسم للنظر فيها حسب األصول. 
  توصي لجنة القسم إلى لجنة الكل ية بأعداد الطلبة المنوي قبولهم في بداية كل  فصل دراسي ليتم إقرارها من

 .المجلس

  يتم اختيار الحاصلين على أعلى و تقوم اللجنة بتدقيق الطلبات المقدمة وعمل جدول مفاضلة بين المتقدمين
 .ومواد القبول حسب قرارات مجلس التعليم العالي اإلستدراكيةمواد ال اً لعالمات، محددا

 وحسب األصول بقبولها إلى كلية الدراسات العليا لقبولها بشكل نهائي ىترفع األسماء الموص. 

 
بالدراسة مع تحقيق الشروط السابقة باإلضافة إلى ( بولمق)كما ويسمح للطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير

دراسة برنامج تأهيلي ال نتساب فال يتم قبولهم قبل ما الحاصلين على درجة البكالوريوس باإلأ. اإلستدراكيةالمواد  إجتياز  
إجراءات قبول ( 62)رقممرفق ). حسب قرارات مجلس التعليم العالي األردنية( ساعة معتمدة 11)تقل عدد الساعات فيه عن 

 ( إجراءات قبول طلبة الدكتوراه( 69)مرفق رقم) ،( الماجستيرطلبة 
 

جراءات  الجامعة لم تغفل وضعالكلية من خالل سياسات و  موث قة وهي للتخر ج ومنح الدرجات العلمية سياسات وا 
المعدل فقد حددت األنظمة والتعليمات . جداً  عاليةوتلتزم بها جميع كليات الجامعة بما فيها كلية الحقوق بدرجة ومعلنة 

وتصنيف  الدراسة لسنوات ىعلالحد األها بنجاح باإلضافة إلى إجتياز  التراكمي للخريج وعدد الساعات التي يتوجب عليها 
 . الطلبة على السنوات الدراسة حسب عدد الساعات التي قطعوها بنجاح
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للطلبة بعد إتمام تمنح درجة البكالوريوس  أن تنص علىمن تعليمات منح درجة البكالوريوس ( 11)فحسب المادة 
 : المتطلبات التالية

ساعة ( 601)فطالب الحقوق يعتبر خريج إذا أجتاز  النجاح في جميع المواد المطلوبة للتخرج في الخطة الدراسية  (أ )
 .(لتخصص الحقوقعدد ساعات الخطة الدراسية )معتمدة 

  (%11)الحصول على معدل تراكمي ال يقل عن   (ب )
 . أن يكون الطالب مسجاًل في الجامعة في آخر فصلين دراسيين  (ج )
  .سنوات دراسية( 2) يهو عدم تجاوز الحد األعلى لسنوات التخرج   (د )

في جامعة ، من تعليمات منح درجة الدكتوراه( 02)والمادة من تعليمات منح درجة الماجستير  (09)المادة حددت  في حين
 من بقرار العلمية الدرجات تمنح : "، حيث نصت على(، والدكتوراهالماجستير)ات الدراسات العليامؤتة إجراءات منح درج

 استيفاء بعدوالقسم  لجنة الدراسات العليا في الكلية من ، وتوصيةكلية الدراسات العليا مجلس تنسيب على بناء العمداء مجلس

 :ةاآلتي الشروط
 معدل على في الجامعة، والحصول بها المعمول العلمية الدرجة منح تعليمات في المذكورة المتطلبات جميع إتمام (أ )

 .%(21)عن  يقل ال تراكمي

 الجامعة في العامة التخرج إجراءات إتمام (ب )

 .األعلى لها الحد تجاوز للتخرج، وعدم المطلوبة للمدة األدنى الحد قضاء (ج )
 

 :أما سياسات النجاح والرسوب
للجميع وتلتزم بها  ومعلنة   موث قة  واضحة جدًا ومعايير محددة للنجاح والرسوب وهي تعليمات وأسس  ي الجامعةفف 

  .عاليكليات الجامعة بما فيها كلية الحقوق بشكل 
على ما حددته القوانين  ةفي كل مادة دراسية معتمدفآلية التقييم المتبعة لقياس المستوى األكاديمي لطلبة البكالوريوس 

 األدنى الحدويكون %( 51) امجنبر ال مواد من مادة كل في النجاح عالمة تكونواألنظمة والتعليمات في الجامعة، حيث 

 (:%11) التراكميللمعدل 
 الدراسـية للمـادة النهائيـة العالمـة ترصـد يالنهـائ متحـانواإل الفصـلية األعمـال عالمـات مجمـوع هـي مـادة لكـل النهائيـة العالمـةف

 .اآلتي التفصيلوذلك على : المعتمدة ساعاتها عدد بيان مع صحيح عدد ألقرب المئوية بالنسبة

 :على تشتملاإلجمالية و  النهائية العالمة من%( 51) مادة لكل الفصلية لألعمال يخصص (أ )
 االختبـار يعقـد أن علـى األقـل علـى عقـدهما بأسـبوع موعـد قبـل الطلبـة بهمـا  يعلـم األقـل علـى كتابيين ختبارينإ 

 الفصـل فـي الثالـث األسـبوع ونهايـة الثـاني األول أو الفصل من السادس األسبوع نهاية  أقصاه   موعد في األول

 الثـاني، أو األول الفصـل مـن عشـر األسـبوع الثـاني نهايـة  أقصـاه موعـد فـي الثـاني متحـاناإل ويعقـد الصـيفي،

 .الصيفي الفصل من السادس األسبوع ونهاية

  ختباراتا  و  مشاركات صفية  على الفصليين الكتابيين ختباريناإل باإلضافة إلى األعمال الفصلية تشتمل وقد 

  هـذه عالمـات تتجـاوز ال أن علـى المـادة مـدرس يقـرره مـا وفـق أو بعضـها كلهـا بحـوث أو تقـارير أو شـفهية
 . النهائية العالمة من %(11 )األعمال

 الدراسـي الفصـل نهايـة   فـي يعقـدو  اإلجماليـة النهائيـة العالمـة مـن%( 51) مـادة النهـائي لكـل متحـانلإل يخصـص  (ب )

 ويجوزوبالموعد المحدد من قبل وحدة القبول والتسجيل  وشاماًل لمقررها محوسباً  أو كتابياً  متحاناإل هذا يكون بحيث
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 مـدرس مـن توصـية علـى بنـاءً  لـه تخصـص التـي النسـبة القسـم مجلـس عمليـًا ويحـدد متحـاناإل هـذا مـن جـزء أن يكـون

 . المادة

 مجلـس يقـرر حيـث الميدانية والمشاريع واألعمال والمختبرات والبحوث الندوات مواد التوزيع امن هذ يستثنى أن يجوز (ج )

 .الفصل الدراسي بداية مع للطلبة ذلك يعلن أن على المواد هذه تقويم أسلوب القسم
 

 على ما حددته   ةفي كل مادة دراسية معتمد الدراسات العلياأما آلية التقييم المتبعة لقياس المستوى األكاديمي لطلبة 
 الحدويكون %( 21) برامجال مواد من مادة كل في النجاح عالمة تكونالقوانين واألنظمة والتعليمات في الجامعة، حيث 

 :اآلتي النحو على العليا الدراسات موادل العالمات توزيع يكون .%(21) التراكميللمعدل  األدنى

 الطالب به ي كلف علمي نشاط أو أي عرضًا لموضوع أو وبحوثاً  اختبارًا وتقارير وتشمل الفصل ألعمال%( 11) (أ )

بالموعد المحدد من قبل وحدة و  ساعة( 1-1)ويعقد  في القاعة الصفية لمدة من  النهائي متحانلإل%(  01) (ب )
 .والتسجيلالقبول 

 .نسحاب من  الموادلإلقبل آخر موعد ختبارات والتقارير والبحوث اإله وتعاد له أوراق عالماتي بلغ الطالب ب (ج )

 إذ شابهها، وما والمواد التكاملية والمختبرات والبحوث الندوات مواد المادة هذه من (ب– أ) البندين في ورد مما ي ستثنى (د )

ت وفق معايير تحددها لجنتا القسم والكلية وبقرار من وواجبا وبحوث تقارير على موزعة عالماتها تكون أن يجوز
 .العميد

وفي هذه الحالة تحسب له ، فما دون ولمرة واحدة فقد %(25)عالمة على فيها لـحص التي المادة ةـدراس إعادة البـللط يجوزو 
 .األكاديميوتبقى في سجله  ،العالمة الجديدة مهما كانت وتلغى العالمة القديمة من معدله التراكمي

عتبار المادة إحتساب المعدل الفصلي والمعدل التراكمي للطالب دون ى إلغايات اإلنذار والفصل والتخرج من الجامعة يجر 
. كتملت فيهإوتحسب عالمة هذه المادة عند اكتمالها في نهاية الفصل الذي ( غير مكتمل)أو المواد التي تحمل مالحظة 

 .لب مفصوالً ما لم يكن الطا
 

 (: 1)في الجدول رقم ةالتراكمي، فهي مبين والمعدل الفصلي للمعدل المئوية للنسب التي ت عطى أما التقديرات
 

 (1)جدول رقم 
 التراكمي والمعدل الفصلي للمعدل المئوية النسب تقديرات

 
 التقدير  النسبة المئوية للمعدل 

 ممتاز (90-611)
 جيد جداً  (21-91388)
 جيد (19-25388)
 مقبول (11-12388)
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 :في حين أن سياسات حفظ العالمات
وخطواتها متسلسلة إجراءات مكتوبة وواضحة في الكلية عناية خاصة حيث توجد  حفظ العالمات الءيإقد تم ف

  .لحفظ العالماتمنطقيًا 
بعد  إلكتروني من قبل مدرس المادة ويرحل النهائي  متحانإلدخال العالمات الفصلية واإلإلكتروني حيث يوجد نظام 

بترحيله إلى عميد الكلية بعد إن تقر العالمات من قبل مجلس القسم بدوره إلى رئيس القسم الذي يقوم  هعتماده من قبلإ
 . وبعد أن يتم إقرار العالمات من قبل مجلس الكلية يتم ترحيلها إلى وحدة القبول والتسجيل حسب األصول ،األكاديمي

 
عليها من قبل  مصادق بتفصيالتها مادة لكل النهائية من العالماتورقية  كشوفات ترسل ةاإللكترونيوباإلضافة إلى النسخة 

 .الكلية مجلس من إلقرارها للعميد ورفعهاوالمصادقة عليها لدارستها  القسم مجلس على لعرضها القسم رئيس إلى مدرس المادة
كما وتحفظ نسخة من العالمات النهائية . حتفاظ بنسخة من العالمات النهائية لجميع المواد في ديوان الكليةحيث يتم اإل
ترسل نسخة من كشوفات العالمات النهائية باإلضافة إلى ذلك . بأوراق اإلجابة النهائية لهاالمغلف الخاص  فيلكل مادة 

ونسخة أخرى إلى مكتب  .صولحسب األ حتفاظ بهاكل فصل واإل إلى األقسام األكاديمية لتنظيم سجالت خاصة بعالمات
يتم تزويد األقسام األكاديمية بها لمناقشتها في  خاصة للنتائج النهائيةات ئيحيث يتم إجراء إحصاالجودة في الكلية ضبط 

عامين  آلخرالعالمات  إحصائيات( 68)مرفق رقم).لغايات التطوير والتحديث وتالفي أي نقاط ضعف األقساممجالس 
والوثائق في جامعة  األوراق إتالفتعليمات تالف كشوفات العالمات النهائية كما هو محدد في إويتم . ( جامعيين

 المحوسبة اتمتحاناإل ونتائج النهائي متحاناإل أوراق تحفظفي حين  (والوثائق األوراق إتالفتعليمات ( 11)مرفق رقم.)مؤتة

 القبول وحدة ومدير الكلية عميد بين باالتفاق بها التصرف يجري ثم الحاجة إليها عند للرجوع واحدة سنة لمدة الكلية عمادة لدى

 .والتسجيل

 

رؤية بما يخدم كلما دعت الحاجة إلى ذلك و  المتعل قة بالقبول والتخر جاإلجراءات و مع اإلشارة هنا أنه يتم مراجعة التعليمات 
 .اإلستراتيجيةورسالة الكلية وتطلعاتها المستقبلية وبما يحقق خطتها 

جراءات ها الكلية بغطت المنظومة التشريعية التي تنظم العمل في الجامعة وتلتزم كما  نتقال الطلبة إسياسات وا 
 .لهم ومعادلة المواد

 

 :نتقال الطلبةسياسات إ
جراءات موث قة ومعلنة  فهناك فعلى الصعيد الداخلي يستطيع الطالب . انتقال الطلبة داخليًا وخارجياً تنظم سياسات وا 
وفي مدة  نتقال من تخصص إلى آخر إلى وحدة القبول والتسجيل على النماذج الم قررة لهذا الغرضإللًا إلكترونيتقديم طلبًا 

نتقال الطلبة في هذه إأقصاها أربعة أسابيع من بداية الفصل الدراسي األول أو الثاني أو الصيفي، وتنظر لجنة قبول 
أسابيع من بداية الفصل الدراسي  و الثاني، وستالطلبات في مدة أقصاها ثمانية أسابيع من بداية الفصل الدراسي األول أ

 :  تخاذ القرار المناسب بشأنها، وفق الشروط التاليةلى رئيس الجامعة إلالصيفي، وترفع اللجنة توصياتها إ
 

 .إليه نتقالاإل في الطالب يرغب الذي القسم في شاغر يتوافر أن (أ )
 .منه أدنى أو له مساو   معدل ذي تخصص إلى أعلى معدل ذي تخصص من الطالب نتقالإ يجوز  (ب )

 العامة الثانوية في معدله كان إذا أعلى معدل ذي تخصص إلى أدنى معدل ذي تخصص من الطالب انتقال يجوز (ج )

 طلب تقديمه سنة أو بالجامعة التحاقه سنة قبوله أسس حسب إليه االنتقال في يرغب الذي القسم في مقبواًل تنافسيا

 . نتقالاإل
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 التخصص إلى نتقالاإل له يجوز الجامعة في تنافسي معدل أدنى فيه قبل الذي التخصص في مقبوالً  الطالب كان إذا (د )

 .التنافس أساس وعلى مباشرة المعدل في الذي يعلوه
 

 تخصـص إلـى نتقـالاإلالمـذكورة أعـاله  نتقـالاإل شـروط علـيهم تنطبـق ال ممن تخصصاتهم تغيير في الراغبين للطلبة يجوز كما

 :التالية الشروط وفق آخر
 .إليه االنتقال في الطالب يرغب الذي القسم في شاغر يتوافر أن .أ 
 إليـه االنتقـال المطلـوب التخصـص فـي القبـول لمعـدل األدنـى والحد العامة الثانوية في الطالب معدل بين الفرق يزيد أال .ب 

 .عن خمس عالمات

بعــد نتقــال إليــه أربــع مــواد يحــددها القســم األكــاديمي المعنــي أن يــدرس الطالــب فــي التخصــص الــذي يرغــب فــي اإل .ج 
، ويسمح للطالب بإعادة دراسة مادة واحدة من هـذه المـواد إذا %(21)وينجح فيها بمعدل ال يقل عن تقديم الطلب 

، وفـي هـذه الحالـة تحسـب لـه العالمـة الجديـدة مهمـا كانـت نتيجتـه فيهـا وت لغـى %(21)كانت عالمته فيها أقل من 
 .العالمة القديمة من معدله وتبقى في سجله األكاديمي

 على سنة حصوله فيها إليه المنتقل التخصص في مقبوالً  العامة الثانوية في معدله كان من مؤتة جامعة إلى ينتقل أن يجوزو 

 النموذج على والثاني األول الفصلين بداية في والتسجيل القبول وحدة إلى نتقالاإل طلب تقديمبوذلك  .نتقالاإل سنة أو الثانوية

نموذج ا( 16)مرفق رقم) .نتقال الطلبةإل لجنة قبو من توصية بالجامعة  رئيس من القبول قرار ويصدر الغرض المعد لهذا
 (نتقال طالب إلى جامعة مؤتةإ

   
 : الشروط التالية وفق وذلك لهم شواغر وجود حال في األخرى الجامعات من مؤتة جامعة إلى نتقالاإل للطلبة كذلك يسمحو 

 .أن يستوفي الطالب شروط القبول في الجامعة .1

 .جامعية أو معهد جامعي تعترف به جامعة مؤتة أن يكون الطالب منتقاًل من جامعة أو كلية .2

ثالثـين سـاعة معتمـدة، أو أن يكـون قـد أنهـى ( 11)أال يقل عدد الساعات المعتمدة التي درسها الطالب بنجاح عـن .3
ســنة دراســية بنجــاح ودون اإلخفــاق فــي أيــة مــادة بالنســبة  للجامعــات التــي ال تأخــذ بنظــام الســاعات المعتمــدة وفــي 

 .جداً  ريطة أن ال يقل تقدير الطالب عن جيدجميع الحاالت ش

 
المنتقل إليه  القسم لجنة توصية بناء على الجامعة داخل آخر برنامج إلى ينتقل أنله  يجوزف الماجستير برنامج طالبأما 

 .التراكميوتحسب له المواد التي تمت معادلتها بعالماتها، وتدخل في حساب معدله العميد  من بقراروتنسيب لجنة الكلية 
 بقرار ،مؤتة جامعة في العليا الدراسات األردنية إلى برنامج اتالجامع في العليا الدراسات برنامج من الطالب ينتقل أن يجوزو 

المستجد لغايات التأجيل  الطالب معاملة المنتقل الطالب يعامل .وتنسيب لجنة الكلية القسم لجنة توصية على بناءو من العميد 
 .واإلنذار والفصل من التخصص

يجوز أن ينتقل الطالب من برنامج الدكتوراه إلى برنامج آخر داخل الجامعـة بقـرار مـن العميـد بنـاء علـى توصـية كذلك 
، وتدخل في حساب معدله بعالماتهالجنـة القسـم المنتقـل إليـه، وتنسـيب لجنـة الكليـة، وتحسـب لـه المـواد التـي تمـت معادلتها 

 األردنيةيجـوز أن ينتقـل الطالـب مـن برنـامج الـدكتوراه فـي الجامعـات و  .معتمدةساعة  (69)تجاوزت الالتراكمي، على ان 
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كليـة، شـريطة ، بقـرار مـن العميـد و بنـاء علـى توصـية لجنـة القسـم، وتنسـيب لجنـة المؤتة إلـى برنـامج الـدكتوراه فـي جامعـة
 .تحقيق شروط القبول في برنامج الدكتوراه في الجامعة

 

 :معادلة المواد الدراسيةسياسات 
جراءات واضحة سياسات  يوجد في الكلية ولمختلف الدراجات  موث قة ومعلنة لمعادلة المواد الدراسيةمحددة و وا 

أو الكليات الخاصة والتي تعترف بها وزارة التعليم  يجوز معادلة المواد التي درسها الطالب في الجامعاتحيث العلمية، 
العالي والبحث العلمي، وفقًا لشروط معادلة المواد المعتمدة في الجامعة، والواردة في تعليمات منح درجة البكالوريوس 

مجلس التعليم قرارات الصادرة من الباإلضافة إلى األسس و تعليمات منح درجة الدكتوراه و  وتعليمات منح درجة الماجستير
عتمادًا خاصًا في تلك الجامعة أو إ، شريطة أن يكون الطالب قد درس هذه المواد في تخصص معتمد العالي األردني

جميع الحاالت سواء المتعلقة بمعادلة المواد في حاالت انتقال الطلبة من تخصص إلى أخر داخل ت يغطتم تحيث . الكلية
 من جامعة أخرى أو لطلبة التجسير الجامعة أو االنتقال إلى جامعة مؤتة

 
 :ي مرحلة البكالوريوسفف

 في  درسهامن المواد التي  يختارها التي المواد له تحسب داخل الجامعة تخصصه تغييربالذي يقوم الطالب ن فإ
مع اإلشارة هنا أنه وحسب  .الجديد في تخصصه الدراسية الخطة ضمن والتي تقعالتخصص المنتقل منه 

 نفسه التخصص إلى رجوعه عند فيه قبل الذي التخصص في كامالً  األكاديمي بسجله يحتفظ الطالب علىالتعليمات 

 الخطة ضمن تقع والتي فيها ونجح إليه تقلإن الذي التخصص في درسها وأن سبق التي المواد وتحسب له ثانية، مرة

 .الجامعة في به الذي التحق تخصصه في الدراسية

  في الواردة للمواد المكافئة المواد من عدد له تعادل أن يجوزفأما الطالب المنتقل إلى جامعة مؤتة من جامعة أخرى 

نتقل إليه إالذي  القسم مجلس يقومحيث  .معتمدة ساعة ستين( 11)على  مجموعها في تزيد ال بحيث خطته الدراسية
 بعد مؤتة جامعة في الدراسية الخطة ضوء في المنتقل منها  جامعته في الطالب درسها التي المواد بمعادلة الطالب

عن  تعادل مادة أي عالمة تقل أال يجبو  .القسم خارج درسها التي بالمواد العالقة ذات األخرى األقسام أخذ آراء
 المعدل في المواد هذه عالمات تحسب وال التخرج، ألغراض ناجح عالمة لها وترصد ما يعادلهاأو %( 11)

 .للطالب التراكمي

  م 1162/1169 أسس التجسير بين الكليات الجامعية المتوسطة والجامعات األردنية للعام الجامعيكما حددت 
الجامعية المتوسطة من التي درسها الطلبة في مرحلة الدراسة و  تهامعادلللجامعات للمواد التي يسمح الحد األعلى 

مرفق ) .الخطة الدراسية المعتمدة لدرجة البكالوريوسمن %( 51)ال تزيد عن  أنداخل األردن وخارجها على 
 (م  1162/1169أسس التجسير بين الكليات الجامعية المتوسطة والجامعات األردنية للعام الجامعي ( 11)رقم
 

 .الدراسات العلياأما في 
 تحسب له المواد التي تمت معادلتها  الجامعة داخل آخر برنامج إلى دراسات عليا برنامج منالمنتقل  الطالبف

لمرحلة  معتمدة ساعات (8)تتجاوز المواد المعادلة  ال أن على بعالماتها، وتدخل في حساب معدله التراكمي
 .ساعة معتمدة لمرحلة الدكتوراه( 69)الماجستير و
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 ساعة ( 61)حتسابها له بما ال يزيد عن إدرس مواد في الجامعة يتم  أنقبل الطالب في البرنامج وسبق له  أما إذا
 .تدخل في حساب معدله التراكميمن خمس سنوات و  أكثرال يكون قد مضى على دراستها إ، على معتمدة

  درس ما يعادلها سابقا و حصل بموجب ذلك على شهادة  أومادة كان قد درسها  أيتعادل للطالب  أوال تحتسب
 درجة علمية عليها أو

  امج بر  مواد من يعادلها بما درسها التي المواد بعض األردنيةمن الجامعات إلى جامعة مؤتة  المنتقليعادل للطالب
( %21)عن  منها أي في عالمته   تقل معتمدة، وأال ساعات (8)تتجاوز المواد المعادلة  ال أن العليا، على الدراسات

ويثبت في سجله األكاديمي نتيجة  من خمس سنوات أكثرأو ما يعادلها وان ال يكون قد مضى على دراستها 
تي لجن توصية على بناءً  الدراسات العليا كلية  ميدوذلك بقرار من ع .ناجح وال تدخل في حساب معدله التراكمي

  .الكليةو  القسم الدراسات العليا في

 حتساب ما ال يزيد إوفق األصول، ويجوز  آخر برنامج إلى جديد من التقدم رامجالب أحد من المفصول للطالب يجوز
ساعات معتمدة من التخصص الذي فصل منه في التخصص الذي ق بل فيه بشرط أن تكون هذه المواد ( 8)لى ع

 الدراسات العلياكلية  بموافقة عميدوذلك %( 21)قل عن تال  بعالمةو  إليهامن ضمن الخطة الدراسية المنتقل 
   .وتنسيب لجنة الكلية هإليوتوصية لجنة القسم المنتقل 

 
 :أساليب التعليم والتعل م

جراءات دقيقة لتنظيم سير العمل داخلها بشكل يحقق رؤيتها ورسالتها تتبع كلية الحقوق  سياسات واضحة وا 
باب أن تطرق  على كليةساسي منها أن تؤدي الدور المناط بها والملقى على عاتقها فكان لزامًا كان الهدف األو وأهدافها 

المعمول بها في الجامعة والقوانين والتعليمات واألنظمة  ، وبما يتفقألساليب التعليم والتعل مالتطوير والتحسين المستمر 
التعليم القانوني ولمختلف الدرجات العلمية مس معظم مفاصل الكلية لذا نجد إن التحسين قد ال واإلمكانيات المتوفرة داخل

ة، وبطبيعة منطقيو إجراءات مكتوبة وواضحة وب المواد الدراسيةاألكاديمية أو البرامج  ى مستوىالتي تمنحها الكلية سواء عل
 .لتالفي أي نقاط سلبية أو ثغرات نقصالحاالت يتم تقييم مدى نجاح هذه البرامج 

على مستوى  أوعلى ذلك من التحسين المستمر الذي يطرأ على البرامج الكلية أو على الخطط الدراسية  أدلوال 
 .ختصاصد، وبمساهمة فاعلة من جميع ذوي اإلالموا

            بحيث توصل طالب الحقوقالنظرية منها والعملية كلية الحقوق الطرق الحديثة السلسة في التدريس  تتبعحيث 
لى تعميق الحس العلمي القانوني في نفوسهم وذلك ، المسؤوليةيج كفاءات على قدر وتخر  إلى مرحلة المتعة الدراسية وا 

 ومكتبة الجامعة العامة البيانات والمكتبة القانونية المتخصص أجهزة عرضك المتوفرةتعليم الوسائل ستعانة بمختلف باإل
محاكم أو لضريبة لكلية حقوق أو لل زيارات ميدانيةوالقيام بورش عمل، و قواعد بيانات متخصصة إلى االشتراك في  باإلضافة

                 الكليةوبمتابعة حثيثة من مجالس األقسام األكاديمية ومجلس  .الصوريةمحاكمات ال مسابقاتالدخل والمشاركة في 
ر لدى الكلية من مصادر تعليمية فما يتو تتابع  فنجدها لإلشراف ومتابعة العملية التعليمة في الكليةكونها الجهات المختصة 

محضر  (11)رقم مرفق)تناقش ما أنجز من الخطط الدراسية و  صالح منهاوتوفير ما ينقص أو تجديد الغير بشرية ومادية 
 61/5/1169 تاريخ (66/1169)محضر القسم الخاص رقم( 10)مرفق رقم) ،(62/2/1169تاريخ( 8)رقم القسم العام

تارة  (م المنجز من الخطط15/1/1169 تاريخ( 61/1169)محضر مجلس الكلية رقم( 15)مرفق رقم)،(المنجز من الخطط
( 12)مرفق رقم)،(11/66/1162تاريخ( 11/1162)رقم محضر القسم العام( 11)مرفق رقم)ومستويات الطلبة تارة أخرى 

 (11/1161)محضر القسم الخاص رقم( 19)مرفق رقم) ، (م11/8/1161تاريخ( 19/1161)محضر القسم الخاص رقم
( 61/1169)رقممحضر مجلس الكلية الخاص ب( 15)مرفق رقمكما هو واضح في ال ،(م11/1/1161تاريخ
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محضر القسم ( 18)مرفق رقم)أسس لتدريس برنامج محددأو وضع  مستويات الطلبة ايضا   اقشالذي ن 15/1/1169تاريخ
محضر (11)مرفق رقم()لمناقشة أسس تدريس برنامج الدكتوراه في القانون الخاص 61/1/1169تاريخ( 2/1169)رقم الخاص

أعضاء هيئة بين وعي نشر التعمل على  إنهاكما . (لتدريس برنامج الدكتوراه 62/1/1169يخر تا (5/1169)مجلس الكلية رقم
قد مالحظات  ةوأيخر المستجدات سواء التغذية الراجعة آوتزويدهم ببمخرجات التعل م في الكلية التدريس والعاملين والطلبة 

 .الواجب متابعتهاواألمور ، سواء من الطلبة أو من المعنيينتصل إلى الكلية 
لمواد برنامج  مصفوفة أهداف التعليم( 16)مرفق رقم) رتباط بين األهداف التعليمي ة ومخرجات التعل ممصفوفة اإل تطويركما تم 

( 11)مرفق رقم) (في الحقوق الماجستيرمصفوفة أهداف التعليم لمواد برنامج ( 11)مرفق رقم ()البكالوريوس في الحقوق
دارة االبتكارمصفوفة أهداف التعليم لمواد برنامج  حتياجات سوق العمل وعن إب وربطها (الماجستير في الملكية الفكرية وا 

 .المجتمع المحلي وأرباب العملذوي العالقة من ل مع االفعالتواصل طريق 

 
 .الخطط الدراسية: المعيار الفرعي الثاني( 2ــ3)

 .الدراسية للبرامج المطروحة وتكاملهاوضوح الخطط  ( 6ــ1ــ1)

 .نسجام البرامج المطروحة مع رؤية المؤس سة ورسالتها وغاياتهاإمدى   (1ــ1ــ1)

جراءات تقييم الخطط الدراسية وتطويرها  (1ــ1ــ1)  .سياسات وا 

 .برامج اإلرشاد والتوجيه األكاديمي للطلبة ( 0ــ1ــ1)

 .المدرسين بمؤهالت وتخصصات مناسبة لمجاالت البرامج المطروحة ومستوياتهاتوفير عدد كاف  من  ( 5ــ1ــ1)

 .توفير المصادر التعليمي ة الالزمة للبرامج األكاديمية ( 1ــ1ــ1)

جراءات متابعة ضمان جْودة مدخالت البرامج المطروحة وعملياتها ومخرجاتها ( 2ــ1ــ1)  .سياسات وا 

 .مع المؤس سات التعليمي ة األخرىبرامج التبادل الطالبي  ( 9ــ1ــ1)

 .والدكتوراهسياسات القبول في برامج الدبلوم العالي والماجستير   (8ــ1ــ1)

 .الشمولية والعمق المعرفي والتسلسل المنطقي لبرامج الدراسات العليا المطروحة (61ــ1ــ1)

جراءاتسياسات   (66ــ1ــ1)  .متطل بات التخر ج لبرامج الدراسات العليا وا 

جراءات إعداد األطروحات والرسائل العلمية  (61ــ1ــ1)  .تعليمات وا 

 .لتزام بالمدة الزمنية المخصصة للبرامج المطروحةاإل  (61ــ1ــ1)

 .الجرايات والمنح المقد مة لطلبة الدراسات العليا (60ـ ـ1ــ1)

 
 :المطروحة وتكاملهاوضوح الخطط الدراسية للبرامج 

وتصميمها الممتاز في كلية الحقوق بوضوحها التام المطروحة  األكاديمية لبرامجلكافة االخطط الدراسية تتميز 
عتبار لسلها المنطقي الذي يأخذ بعين اإلوبتسكافة عناصرها  تكاملهابو سر يالذي يسهل على الطالب فهمها بكل سهولة و 

ها إجتياز  المتطلبات التي يتعين على الطالب حيث توضح . والموازنة بين المواد النظرية والعمليةمستويات الطلبة 
اإلختيارية للحصول على الشهادة العلمية سواء أكانت هذه المتطلبات متطلبات الجامعة أو الكلية أو التخصص والمتطلبات 

الملكية  الخطة الدراسية لمرحلة ماجستير( 66)رقم: ي المرقفاتف سابقاً  وقد بينا ذلك واإلجبارية كذلك المتطلبات السابقة
دارة االبتكار دارة الخطة الدراسية لمرحلة ( 61)رقمو  ،م1162/1169مسار الرسالة الفكرية وا  ماجستير الملكية الفكرية وا 
 .1162/1169الخاصالدكتوراه في القانون الخطة الدراسية لمرحلة ( 61)رقمم، و 1162/1169االبتكار مسار الشامل
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الخطة الدراسية لمرحلة ماجستير ( 15)مرفق رقم) (1162/1169الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس( 10)مرفق رقم)
الخطة الدراسية لمرحلة ماجستير الحقوق مسار ( 11)مرفق رقم( )1162/1169الحقوق مسار الرسالة

 (1162/1169الشامل

 

توزع بين ( ساعة معتمدة 601)لنيل درجة البكالوريوس في تخصص الحقوق هو الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدةف
 :(2)المبين في الجدول رقمتوزع الخطة الدراسية على النحو حيث  .ختيارية على محاور نظرية وعمليةا  متطلبات إجبارية و 

 
 (2)جدول رقم 

 توزيع الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في الحقوق
 النسبة  الساعات المعتمدةعدد  المتطلب

 % 9305 61 متطلبات الجامعة اإلجباريـة
 % 61351 65 اإلخياريةمتطلبات الجامعة 

 % 61381 10 متطلبــات الكليـة اإلجباريـة

 % 51351 21 متطلبات التخصص اإلجباريـة
 % 61351 65 اإلخياريةمتطلبات التخصص 

 % 611 601 المجموع
 
 

 .بالرسم البيانيحسب الساعات المعتمدة التالي يبين التوزيع لهذه المتطلبات ( 5)والشكل رقم
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 توزيع الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس حسب الساعات المعتمدة

اإلجباريـة الجامعة متطلبات  

االختياريـة الجامعة متطلبات  

اإلجباريـة الكليـة متطلبــات  

اإلجباريـة التخصص متطلبات  

االختيارية التخصص متطلبات  
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 :اآلتيوالتي يمكن تمثيل نسبتها على النحو 

 

 
 

تغطي المجاالت المعرفية  الدراسية لبرنامج البكالوريوس في الحقوق أما فيما يتعلق بمجاالت المعرفة فالخطة
 :ةاآلتي
 :النظرية األساسية المجاالت. أ 

o لتزام والعقود المسماة والحقوق العينية أحكام اإللتزام و ويقسم إلى مصادر اإل: انون المدنيالق
 .والقانون الدولي الخاص اإلجتماعياألصلية والتبعية وقانون العمل والضمان 

o اإللكترونية، تشريعات اإلدارة (1)، وقانون إداري(6)ويقسم إلى قانون إداري: القانون اإلداري. 
o تكنولوجياويقسم إلى عقوبات عام، جرائم أموال، جرائم أشخاص، جرائم : القانون الجنائي 

 .المعلومات والجرائم الواقعة على أمن الدولة، قانون العقوبات العسكري
o فالس، وقانون :القانون التجاري ويقسم إلى مبادئ القانون التجاري، واألوراق التجارية، وشركات وا 

 .ية الفكريةكة، التحكيم التجاري الدولي والوطني، القانون البحري، قانون الملاإللكترونيمالت المعا
o المالية العامة والتشريع الضريبي. 
o حقوق اإلنسان(1)، قانون دستوري(6)ويقسم إلى قانون دستوري: القانون الدستوري ،. 
o الدولي اإلنساني، منظمات دوليةويضمن القانون الدولي العام، والقانون : القانون الدولي. 
o  دراسات تاريخية ولغوية متعلقة بالقانون مثل مبادئ القانون، تاريخ القانون، والمصطلحات

 .القانونية باللغة اإلنجليزية
o أساليب البحث القانوني. 

 
 
 

8% 

11% 

17% 

53% 

11% 

 (6)الشكل رقم 
 توزيع متطلبات الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس حسب النسب
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 :المجاالت العملية. ب 

، (6)وأصول المحاكمات الجزائيةوتتركز في مواد أصول المحاكمات المدنية ( ساعة معتمدة 61)وتغطى بـ 
، قانون البيانات والتنفيذ، وتطبيقات قضائية، والقضاء اإلداري، القضاء (1)وأصول المحاكمات الجزائية

 (المجاالت المعرفية لبرنامج البكالوريوس( 12)مرفق رقم) .الدستوري
  

 برنامجوتوزع هذه المتطلبات وفقًا لمساري  ،أدنى حداً معتمدة ساعة( 11)الماجستير درجة لني متطلبات أنفي حين 
 :على النحو التالي (الشامل والرسالة ) الماجستير

 (2)جدول رقم 
  الماجستيرتوزيع الخطة الدراسية لدرجة 

 مشار الشامل  مسار الرسالة المتطلب

 12 69 متطلبات اإلجباريـة
 8 8 اإلخياريةمتطلبات 

 ال يوجد 8 الرسالة الجامعية

 11 11 المجموع
 

 :اآلتيلبرنامج الملكية الفكرية، توزع على النحو اإلختيارية بعين االعتبار إن المتطلبات  األخذ في 
o (1 )ساعة معتمدة في مجال الحقوق. 
o (1  )ساعة معتمدة في المجاالت العلمية. 

 من خالل تقسيمها إلى محورين أحدهما عام واألخر خاص على العمق المعرفي للتخص صخطط الماجستير تركز و   
 :ةاآلتيالمجاالت المعرفية لبرنامج الماجستير في الحقوق  مواد الخطة تغطيو يناقش موضوع المادة بشكل متعمق، 

o ـــــة، قـــــانون العمـــــل والضـــــمان : القـــــانون المـــــدني ـــــة األصـــــلية والتبعي القـــــانون المـــــدني، الحقـــــوق العيني
 الدولي الخاص، القانون اإلجتماعي

o القانون التجاري،الشركات التجارية،التحكيم التجاري الوطني والدولي،القانون البحري: القانون التجاري 

o القانون اإلداري، المالية العامة والتشريع الضريبي: القانون اإلداري والمالي. 
o الجزائيـة، القضـاء  قانون أصول المحاكمـات الحقوقيـة واإلجـراء، أصـول المحاكمـات: القانون اإلجرائي

 .اإلداري، قانون اإلثبات 

o القسم الخاص/ القسم العام، قانون العقوبات/ قانون العقوبات: القانون الجنائي. 

o القانون الدستوري، حقوق اإلنسان: القانون الدستوري. 

o القانون الدولي العام: القانون الدولي. 
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o (المجاالت المعرفية لبرنامج الماجستير في الحقوق( 19)مرفق رقم).أساليب البحث العلمي: البحث العلمي 

دارة   :ةاآلتيك فهي بتكاراإلأما فيما يتعلق بمجاالت المعرفة فالخطة في برنامج ماجستير الملكية الفكرية وا 
o والحقـــــوق المؤلــــف حقــــوق، الجغرافيـــــة والمؤشــــرات التجاريــــة العالمـــــات، ختــــراعاإل بــــراءات: القــــانون 

 الملكيـــة منازعـــات تســـويةوحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة،  اإللكترونيـــة، التجـــارة التجـــاريالقـــانون ، المجـــاورة
، التـراخيص الفكريـة الملكيـة لحقـوق معاصـرة تطبيقـات، الـدولي الفكريـة الملكيـة لقـانون مقدمة، الفكرية

 ر التجارية، تنازع القوانين في الملكية الفكرية، األسراالفكرية الملكية جرائمفي حقوق الملكية الفكرية، 
o التكنولوجيــــا ، ذكــــاء إدارة االبتكــــار التكنولــــوجي، الصــــناعية النمــــاذجالرســــوم و : تكنولوجيــــا المعلومــــات

ستراتيجية الملكية الفكرية،   .بتكاراتتسويق منتجات عالية التكنولوجيا واإلوا 
o أمن المعلومات: هندسة الحاسوب 
o المجــاالت المعرفيــة لبرنــامج الماجســتير فــي الملكيــة ( 18)مرفــق رقــم)أســاليب البحــث العلمــي:البحــث العلمــي

 (الفكرية

ساعة معتمدة  ( 50) ما مجموعةإجتياز يجب على الطالب  لحصول على درجة الدكتوراه في تخصص القانون الخاصول
 :(8)المبين في الجدول رقمموزعة على النحو 

 (1)جدول رقم 
  الدكتوراهتوزيع الخطة الدراسية لدرجة 

 عدد الساعات المعتمدة المتطلب

 16 متطلبات اإلجباريـة
 65 اإلخياريةمتطلبات 

 69 الرسالة الجامعية
 50 وعـــــالمجم

 
 :التالية المجاالت المعرفية ىتغطحيث الدراسة المتعمقة، على خطة الدكتوراه في القانون الخاص تركز و 

o الحقـــوق العينيـــة فـــي  متقدمـــةدراســـات الحقـــوق العينيـــة األصـــلية، فـــي  متقدمـــةدراســـات : قـــانون مـــدني
فـي  متقدمـة قـانون العمـل، دراسـاتفـي  متقدمـةدراسـات لتزام، مصادر اإلفي  متقدمةدراسات التبعية، 

، التـــأمينســـتخدام الحــق، دراســـات متقدمــة فـــي قــانون إالخـــاص، نظريــة التعســـف فــي القــانون الــدولي 
 .دراسات متقدمة في عقد المقاولة

o التجــاري، دراســات فــي القــانون  متقدمــة فـي التحكــيم التجــاري، موضــوع خـاصدراســات : قـانون تجــاري
الملكيــة فــي  متقدمــةدراســات متقدمــة فــي قــانون الشــركات، دراســات متقدمــة فــي العمليــات المصــرفية، 

 .الفكرية
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o  ،قــانون إجرائــي، دراســات فــي قــانون أصــول المحاكمــات المدنيــة، دراســات متقدمــة فــي قــانون البينــات
 .مة في قانون التنفيذدراسات متقد

o المجـاالت المعرفيـة لبرنـامج الـدكتوراه ( 01)مرفـق رقـم). حلقـة بحـث فـي القـانون المقـارن: البحث القـانوني
 (في القانون الخاص

 

وتحقق أهدافها وتغطي حاجة سوق  ورسالتها وغاياتها الكليةمع رؤية  تامنسجام إوالبرامج األكاديمية التي تطرحها الكلية على 
كما إنها تنسجم مع قرارات اللجنة الوطنية  رؤية ورسالة وأهداف جامعة مؤتة العمل المحلية والعربية كما إنها ال تخرج عن

جامعة مؤتة بمشاركة العديد من الجهات ذات العالقة سواء  رأستهاالحقوق في الجامعات األردنية والتي لتطوير خطط كليات 
ونقابة المحاميين األردنية أو من ووزارة العدل والمجلس القضائي  الرسمية والخاصة من كليات الحقوق األردنية أكانت

واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وأكاديمية الشرطة الملكية مؤسسات المجتمع المدني المعنية كالمركز الوطني لحقوق اإلنسان 
جراءات لذا فقد غطت المنظ .وغيرها من الجهات ، حيث تقييم الخطط الدراسية وتطويرهاومة التشريعية في الجامعة سياسات وا 

يقترح مجلس القسم وضع :" هذا البند حيث نصت علىمن تعليمات األقسام األكاديمية في جامعة مؤتة ( 66)نصت المادة 
هذه الخطط وتغيير وصف المـواد أو  الخطط الدراسية وبيان وصف المواد وعدد الـساعات المعتمدة لها، كما يقترح تعديل

 ."أسـمائها أو الساعات المخصصة لها
 

جراءات موث قة ومعلنة لتقييم وتطوير الخطط الكلية يوجد لدى وكما وسبق وذكرنا سابقًا في هذا التقرير فإنه   سياسات وا 
 :اآلتيوهذه السياسات واإلجراءات تتم حسب  ،الدراسية بشكل دوري

 
 بمناقشة الخطة الدراسية ورفع تقريرًا إلى مجلس القسم المعنيتقوم لجنة الخطة الدراسية في األقسام األكاديمية  -

 .بإجراء التعديالت المطلوبة إن وجدت

 .يعرض التقرير على مجلس القسم للموافقة عليه حسب األصول -
 . الكلية للموافقة عليه الدراسية فيلجنة الخطة على  هيرفع قرار مجلس القسم إلى عميد الكلية لعرض -

ورفعه إلى رئيس لجنة الخطة للموافقة عليه  لجنة الخطة الدراسية في الكلية تقريرًا إلى مجلس الكلية رفعت -
 .ألصولحسب ا العتمادهالدراسية في الجامعة 

 .تجتمع لجنة الخطة الدراسية في الجامعة وتأخذ قرارها  -

 .بهالعمل قرار لجنة الخطة الدراسية في الجامعة لل والتسجيل بالكلية ووحدة القبو يتم تزويد   -

تطبق سجهيز خطة دراسية حسب قرار لجنة الخطة الدراسية في الجامعة، لتزويد الطلبة الجدد التي يتم ت -
 .عليهم

 
 : ما يليومن هذه التطويرات 

  قانون حماية البيئة"م وذلك بإدراج مادة 1169/1168تطوير الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي "
( 1211012)رقم" تشريعات جزائية خاص" ختياري بداًل من مادة إكمتطلب تخصص ( 1215116)ورقمها 

التوجه العام في  وذلك تماشيًا مع (1215161)رقم" لتزامأحكام اإل/ القانون المدني" ويكون متطلبها السابق مادة
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 المتعلق (61)مرفق رقمال وعلى حسب ما بينا في. والمحافظة عليهاالمملكة األردنية الهاشمية في حماية البيئة 
 .م1169/1168الدراسية للعام  إجراءات تحديث الخطةب

 تمثلت في1160/1165 الجامعيلعام إجراء تطوير جوهرية على الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس ل ،: 

على مادتين وتدريسها بواقع ست ساعات " قانون أصول المحاكمات الجزائية"بتوزيع مفردات المادة  .1
 :معتمدة على النحو التالي 

 ساعات معتمدة( 1)بواقع( 6)قانون أصول المحاكمات الجزائية. 

 ساعات معتمدة( 1)بواقع( 1)قانون أصول المحاكمات الجزائية. 
 :تغيير مسميات المواد التالية  .2

  أصول المحاكمات المدنية"مادة أصول المحاكمات الحقوقية ليصبح أسمها." 

  قانون البينات والتنفيذ"مادة قانون اإلثبات والتنفيذ ليصبح أسمها." 

  اإللكترونيةقانون المعامالت "ليصبح أسمها  اإللكترونيةمادة قانون التجارة." 

  قانون العمل والضمان "وقانون العمل ليصبح أسمها  ةتماعياإلجمادة التشريعات
 ".اإلجتماعي

 تغيير اسم ووصف مادة الطب الشرعي ليصبح أسمها القانون والطب .9

 بداًل من متطلبات الكلية اإلجبارية اإلختيارية السياسي ضمن متطلبات التخصص  اإلقتصادوضع مادة  .8
 :اإلخياريةإضافة مواد ضمن متطلبات التخصص  .61

 ساعات معتمدة( 1)ادة تشريعات جزائية خاصة بواقعم . 
 ساعات معتمدة( 1)مادة القضاء الدستوري بواقع. 

( 8)رقمو ، (1161/1160الخطة الدراسية للعام ( 9)رقمو ، (إجراءات تحديث الخطة( 2)مرفق رقموكما هو مبين في ال
 1160/1165الخطة الدراسية للعام 

 

تقييم الخطة عتماد نماذج خاصة تم تطويرها من قبل مركز التطوير وضبط الجودة في الجامعة لغايات إم ت   وقد
ضافةالدراسية،  لغائها  وا  مرفق ()مادة إضافة أنموذج( 01)مرفق رقم()تقييم الخطة الدراسية أنموذج( 06)مرفق رقم)مادة وا 

 (إلغاء مادة أنموذج( 01)
 :هو ، وهذا البرنامجبمختلف برامجها الدراسية رشاد والتوجيه األكاديمي للطلبةإلها الخاص بعملية اامجنبر وللكلية 
م تشكيل لجنة خاصة إلرشاد الطلبة، علمًا بأنه يتم اإلعالن عن اللجنة مع باقي في بداية كل عام جامعي يت   -

 . العربية واإلنجليزيةباللغتين اإللكتروني لجان الكلية على الصفحة الرسمية للكلية على موقع الجامعة 

يتم من خالله التطرق إلى دور الكلية وأهمية . م عقد لقاء مع الطلبة الجدد بحضور طاقم إدارة الكليةيت   -
رشاد الطلبة إلى ما توفره لهم الكلية من خدمات  .تخصص القانون وا 

ة ورسالة وأهداف الكلية ترحيبي بالطلبة الجدد ويوزع عليهم في لقاء العميد معهم تم يبين رؤي منشورإعداد  -
 .(للطلبة الجدد البروشور الترحيبي( 00)مرفق رقم)وتطلعاتها المستقبلية
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الخطة ( 05)مرفق رقم)لقاء العميد معهم  أثناءلطلبة الجدد على ا ايتم توزيعه خطة دراسية استرشاديةإعداد  -
 (.االسترشادية

دارة ت   - بالنسبة محليًا  ًا ومميزاً جديد اً االبتكار كونه تخصصم إعداد منشور خاص لماجستير الملكية الفكرية وا 
 .(البروشور الملكية الفكرية( 01)مرفق رقم)وعربياً 

 هابرامج هاهناك دليل متخصص لكلية الحقوق يحتوي على معلومات عن الكلية ورسالتها ورؤيتها وأهداف -
. يئة التدريسية في الكليةونشاطاتها والخطط الدراسية ووصف المواد ومعلومات مختصرة عن أعضاء اله

مرفق )اإللكترونيباللغتين العربية واإلنجليزية منشور على الصفحة الرسمية للكلية على موقع الجامعة 
 (.دليل كلية الحقوق باللغة اإلنجليزية( 09)مرفق رقم) (دليل كلية الحقوق باللغة العربية( 02)رقم

متكامل ومميز وباللغتين العربية واإلنجليزية يشرف عليه بشكل مباشر عميد الكلية،  إلكتروني للكلية موقع  -
ويعتبر هذا الموقع هو نافذة العالم على الكلية حيث يتم متابعته وتطويره بشكل مستمر والجدير بالذكر أن 

هي و  .ز الحاسوبمن أفضل مواقع الكليات وأكثرها زيارة بشهادة الدكتور مدير مركيعد موقع كلية الحقوق 
 :باللغة العربية هذا رابطمتوفرة على 

https://www.mutah.edu.jo/ar/content/ الحقوق-كلية  

 :وباللغة اإلنجليزية
https://www.mutah.edu.jo/en/content/ الحقوق-كلية  

 

 :وهي متوفرة على هذا رابط ".الصفحة الرسمية لكلية الحقوق جامعة مؤتة" للكلية صفحة على الفيسبوك باسم  -

  

https://www.facebook.com/225432927632482/ مؤتة-جامعة-الحقوق-لكلية-الرسميه-ةالصفح  /inbox/ 
 

كل عضو هيئة تدريس في الكلية يقوم بتحديد ساعات مكتبية مخصصة للتواصل مع الطلبة،  نأباإلضافة إلى 
 مبما يخص الجانب األكاديمي أ استفساراتهم عن  لإلجابة أكانت حيث يتم استقبال الطلبة في هذه الساعات سواء

من العالقات  أجواءحيث تسود . إطالع مدرسه عليهيرغب الطالب في  أمرصعوبات التي يواجهونها في الدراسة أو ألي لل
 .طلبة أعضاء الهيئة التدريسية في الكليةلالطيبة بين ا

 في برنامج البكالوريوس طالب كل ينذرحيث . لبة المنذرين أكاديمياً توجد إجراءات محد دة للتعامل مع الطكما و 
 علىو . بالجامعة اللتحاقه الدراسي األول الفصل باستثناء دراسي فصل أي في%( 06)من  أقل تراكمي معدل على يحصل
 تاريخ من نيدراسي انيفص أقصاها مدة فيفما فوق %( 06)إلى  معدله التراكمي برفع اإلنذار مفعول يلغي أن الطالب
ذا لم يستطع  اإلنذار، . حبنجا معتمدة ساعة( 06)دراسة  أتم الذي الطالب ذلك من ويستثنى التخصص من هفصليتم وا 

نفسه  التخصص في الموازي البرنامج إلى التحويل أو آخر تخصص إلى االنتقال التخصص من المفصول للطالب يجوزو 
 إللغاء فصلين دراسيين لدراسة فرصة الحالة هذه في ويعطى كاماًل، األكاديمي بسجله ،ويحتفظ السابقة الدراسية خطته وفق

 . الجامعة من يفصل ذلك وبخالف الموازي، البرنامج في يستمر اإلنذار أزال ذاا  و  اإلنذار،
 : ةاآلتي الحاالت في إنذارًا أولياً  الطالب ينذرفما طلبة الدراسات العليا أ

  إذا لم يحصل على الحد األدنى للنجاح في مادتين  في نهاية أي فصل دراسي بما في ذلك الفصل الدراسي
 .األول لقبول الطالبالدراسي باستثناء الفصل ، الصيفي

  في نهاية أي فصل دراسي%( 21)إذا لم يحصل على الحد األدنى للمعدل التراكمي. 
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  بناًء على تقرير المشرف وتوصية من لجنة از رسالته الجامعية وذلك أن الطالب قد أهمل في إنجإذا رأى العميد
 .نسيب من لجنة الكليةـالقسم وت

ذا لم و   .اإلنذار خالل الفصل الدراسي التالي لإلنذار، ي عطى إنذارًا نهائياً  زالةإالطالب  يستطعا 
 

وذلك من  محاولة الوقوف على أسباب تعثرهملأن الكلية تعمل على تحفيز الطلبة المتعثرين أكاديميًا  إلى مع اإلشارة هنا
تها على المستوى أالتعثر أو التخفيف من وط أسبابخالل لجنة اإلرشاد في الكلية، وفي أغلب األحيان يتم القضاء على 

 .التحصيلي للطالب
قين أكاديمياً توجد آليات محد دة للتعامل مع كما و  تعليمات  " يتسم عليمات خاصةتحيث أصدرت الجامعة  الطلبة المتفو 

نظمت هذه  حيث (تعليمات التفوق العلمي( 08)مرفق رقم) 1161التفوق العلمي ولوحة الشرف في جامعة مؤتة لسنة 
الخاصة بالكلية أو تلك الخاصة وكذلك الطلبة التي توضع أسمائهم على لوحة الشرف التعليمات تكريم المتفوقين أكاديميًا 

 .بالجامعة

 

تخصصات في  هحاصلين على درجة الدكتوراال أسمائهمأعضاء الهيئة التدريسية من  يكافالعدد ال ت الكليةوفر 
في الكلية ومناسبة لمستويات هذه المطروحة الدراسية لبرامج المعرفية للمجاالت القانون المختلفة والتي تغطي ا

حيث  يبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية  .(ملخص عن أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية( 51)رقممرفق )البرامج
 :اآلتيعضوًا موزعين على النحو ( 68)

 من حيث القسم : 
o  أعضاء( 61) قسم القانون العام 
o  أعضاء( 8) قسم القانون الخاص 
 

 :من حيث الرتبة األكاديميةأما 
 

 (01)جدول رقم 
 توزيع أعضاء الهيئة التدريسية حسب الرتبة األكاديمية

 
 النسبة  العدد الرتبة األكاديمية

 %11361 61 أستاذ
 %31.59 1 أستاذ مشارك
 %5.11 6 أستاذ مساعد

 %611 68 المجموع
 

لتخصص  ويغطي أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الحقوق كافة المجاالت المعرفية التي تغطيها الخطة الدراسية
  .والتي تم الحديث عنها سابقة حسب تخصصاتهم الدقيقة الحقوق
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 أسماء أعضاء الهيئة التدريسية والمجاالت المعرفية التي يغطونها في الخطـة الدراسية لتخصص  اآلتيويبين الجدول 

 (00)جدول رقم 
 أسماء أعضاء الهيئة التدريسية والمجاالت المعرفية التي يغطونها 

 
 ا لمجاالت المعرفية التي يغطيها 
 حسب المعايير 

 
 اسم عضو هيئة التدريس  وتخصصه الدقيق

ني
 مد

ون
قان

ري 
تجا

ن 
انو

ق
الي 

 وم
ري
 إدا

ون
قان

 

ئي
جرا

ن إ
انو

ق
 

ئي
جنا

ن 
انو

ق
وري 

ست
ن د

انو
ق

 

ولي
ن د

انو
ق

وني 
لقان

ث ا
لبح

ا
 

         قانون دستوري أمني سالمة العضايلة. د.أ

         قانون إداري الصرايرةمصلح . د. أ

         قانون جنائي نظام توفيق اجملايل. د. أ

         قانون دويل عام خملد أرخيص الطراونة . د. أ

         قانون جنائي عبد اإلله حممد النوايسة. د. أ

         قانون إداري اخلاليلة حممد علي . د. أ

         قانون جتاري د مجال الدين مكناس.أ

         قانون مدين عبد اهلل حممد الزبيدي. د. أ

         قانون مدين الفناطسةجعفر حممود .د. أ

         دويل خاص نور محد الرحوم.د. أ

         قانون مدين عبد العزيز اللصاصمة.د. أ

         قانون مدين زيد حممود العقايلة. د.أ

         قانون جتاري حسام حممد البطوش. د

         قانون مدين باسل حممود النوايسة. د

         قانون جنائي سيف  إبراهيم املصاروة. د

         قانون دويل عام نواف موسى الزيديني. د

         القانون املدين أسيد حسن الذنيبات. د

         قانون دستوري العضايلةسامل محود . د

         قانون إداري عبد الرؤوف الكساسبة. د

 
أجهزة التي تطرحها سواء أكانت؛  المصادر التعليمي ة الالزمة للبرامج األكاديميةكافة توفير الكلية على عملت 

 .ميدانيةزيارات أم قواعد بيانات متخصصة، أم مكتبة قانونية، أم ، البيانات عرض
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  ::الكليةوفرها تالتجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية التي يبين الجدول التالي 
  

 (08)جدول رقم 
 الكليةوفرها تالتجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية التي  

 
 التجهيزات

 

 العدد المتوفر

 1 (Data Show)أجهزة عرض البيانات

 66 أجهزة حاسوب ألعضاء الهيئة اإلدارية

 62 أجهزة حاسوب ألعضاء الهيئة التدريسية

 61 أجهزة حاسوب لمختبر الكلية
 1 قاعة محكمة

 6 مكتبة قانونية متخصصة

 6 (د سالم الشوابكة.قاعة أ)غراضقاعة متعددة األ
  

. خريجيهااع الكلية مع عدد من اجتمها تنفيذًا لتوصيات ؤ تم إنشاحيث توفر في الكلية مكتبة قانونية متخصصة 
مجلة نقابة ) :كتاب ومرجع قانوني باإلضافة للدوريات والمجالت المتخصصة من أهمها( 911)تحتوي على ما يزيد عن 

لقانون والعلوم السياسية، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات،الجريدة االمحامين، المجلة القانونية والقضائية، المجلة األردنية في 
بلغ العدد اإلجمالي التي  المكتبة العامة في الجامعةو  .الجامعية لطلبة الماجستير في الحقوقباإلضافة للرسائل ( الرسمية
مجلدًا باللغات األجنبية ( 6103951)مجلدًا باللغة العربية، و( 1053111)مكتبية، منها مادة( 2193651)هالمقتنيات

كما يرد  ، واألشرطة المدمجة واألقراص واألفالممادة من الخرائط والنشرات والتقارير  (93111)و مجلد دوريات،( 23111)و
دورية على سبيل اإلهداء ( 651)دورية تشترك بها المكتبة سنويا و( 15):دورية عربية منتظمة، منها( 165)حوالي إليها

 .والتبادل

 
يستطيع حيث مزود بخدمة اإلنترنت جديد جهاز حاسوب ( 61)في الكلية مختبر حاسوب يحتوي على  يتوفر كما

ين مشرف للمختبر بحيث يوتعمل الكلية على تع. الطالب من خالله الوصول إلى قواعد البيانات التي تشترك بها الجامعة
 .يتم فتحه أمام الطلبة بصورة دائمة

 
يوجد قاعات متخصصة إذ . برامج الكلية المختلفة تغطي احتياجاتأما القاعات في كلية الحقوق فهي متكاملة، 

، (كشف بالقاعات الدراسية في مبنى كليتي الحقوق والشريعة( 56)مرفق رقم) دراسات العلياالبالمحاكمات الصورية و 
 .متكاملباإلضافة إلى وجود مجمع أكاديمي 

يدير العمل فيه لجنة الجودة في الكلية باإلضافة إلى منسق ويوجد في الكلية مكتب خاص لمتابعة وضبط الجودة 
مج متابعة ضمان جْودة مدخالت البراوضابط االرتباط مع مركز التطوير وضبط الجودة في الجامعة حيث يعمل على 

 .تهامتابعة ضمان جْودو  المطروحة وعملياتها ومخرجاتها
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عقد اتفاقيات  ونظرًا ألهمية مع عدد من المؤسسات التعليمية في العالم ببرامج تبادل طالبي الجامعةترتبط 
مكتب الشؤون الدولية في جامعة تم إنشاء  واالشتراك في مشاريع أكاديمية مع عدد من المؤسسات التعليمية العالمية فقد

االتفاقيات الدولية على الصعيد المحلي والعربي والدولي  ومتابعة تنفيذ إبراملتنفيذ سياسة الجامعة في  م1162ة في عام مؤت
وعقد العديد من االتفاقيات العلمية والتعليمية والتفاعل مع مختلف  هااألردن وخارج داخلوالتواصل مع المؤسسات التعليمية 

 : إلى تحقيق ما يلي المكتب يهدف  .الجامعات العالمية

 والدولي وذلك ضمن خطة ، اإلقليميو ، على المستوى المحلي  العمل على التعريف والتسويق المناسب للجامعة
الخطة بدءا بتحضير  هتنطلق هذ حيث.المنضبط الذي يراعي وضع الجامعة المالي واإلنفاقعمل تتسم بالشمولية 

 على الميزة التنافسية للجامعة رسالة تواصل تسويقية تركز

 نظيم االتفاقيات الدولية الثنائية مع الجامعات والمؤسسات األكاديمية األجنبية ضمن خطة عمل شاملةتعزيز وت 
  األوروبيتوثيق وتنظيم وتحفيز اتفاقيات مشاريع االتحاد.  
  السعي لتوقيع عدد من االتفاقيات الحتضان مشاريع ممولة من منظمات الدعم الدوليUSAID   وبناء شراكات

 .مشاريع تطبيقية مشتركة إلقامةاعية مع الغرف الصن
 تنظيم زيارة الملحقيات والسفارات العربية واألجنبية بهدف تسويق الجامعة وعرض برامجها. 
  البحث عن آلية لرفع معدل التوظيف من خالل البحث عن آليات لعقد اتفاقيات خاصة بالتوظيف والتدريب

 .تسويق نفسه في سوق العمل الداخلي والخارجيواستقطاب شركات التوظيف، وتوعية الخريج عن آلية 
 متابعة االتفاقيات من حيث التجديد والتنفيذ وتعميمها على الجهات المعنية 
  نشر  وضرورةتنظيم ورش عمل تدريبية وتثقيفية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة حول توجه الجامعة للعالمية

 .األبحاث في مجالت علمية مرموقة
  األخبار الخاصة بالبرامج والرسوم وما يتعلق بالجامعة في الصحف الخارجية العربية و األجنبيةاإلشراف على. 
 راسات رامج واستقطاب الطلبة لبرامج الدتنظيم أيام مفتوحة خارجية ومعارض داخل المملكة وخارجها، للتعريف بالب

 .العليا
 جامعة، بهدف تعريف الطلبة واألهالي بما تقدمه تنظيم أيام مفتوحة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة داخل ال

 هيشعر الطالب بعالقة تربط ثالجامعة من برامج وخدمات وتعزيز الترابط بين المجتمع المحلي والجامعة بحي
 .فيهابالجامعة حتى قبل التسجيل 

 : ومن بين هذه البرامج 
هو برنامج االتحاد األوروبي في مجاالت التعليم والتدريب والشباب والرياضة  :(+Erasmus)اإليراسموس بلسبرنامج 
في عدد من المشاريع وفي عدة  األوروبيةالجامعات مع بعض  ةبشراكخالله من  مؤتةجامعة ترتبط . 1111-1160للفترة 
   :محاور

  واإلداري ةالتدريسية  تينالهيئ وأعضاء للطلبةالممول  األكاديميبرامج الحراك (International Credit 

Mobility  :)جامعات وعددها ثالث  األوروبيةتوقيع اتفاقيات مع عدد من الجامعات  ويتضمن هذا البرنامج
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في  والطلبة التدريسية الهيئة أعضاءحيث تمكن العديد من . األوروبيلتحقيق التبادل تحت مظلة تمويل االتحاد 
   .يةالتفاقفي هذه الجامعات حسب المدد التي حددتها اعدد من الكليات من االلتحاق 

  يبرامج بناء القدرات في مؤسسات التعليم العال (Capacity Building in Higher Education)  : وتضمن
عدد أن مع العلم  (1169 ولغاية 1160)مشاريع وتمتد فترة هذه المشاريع منة الجامعة في ثمانية لشراك

   .جامعة( 15)لىيصل إفي هذه المشاريع  والمشاركة المؤهلة األوروبيةالجامعات 
 

 (61)جدول رقم
 +Erasmusبرنامج في  شركاء التبادل الطالبي

  

  شعار الجامعة  الجامعة البلد

  Middle East Technical تركيا
University (METU)  

 

 University of Medicine and  رومانيا
Pharmacy of Craiova  

   
 Limerick Institute of Technology أيرلندا

(LIT) 

 

 
يهدف إلى تعزيز تبادل الطالب والعاملين األكاديميين بين مؤسسات التعليم : لتبادل الطلبةMevlana " موالنا" مشروع

يشمل جميع مؤسسات  بأنهيختلف عن برامج التبادل األخرى . العالي التركية ومؤسسات التعليم العالي في البلدان األخرى
جامعة وتمويل التبادل الطالبي بين تسهيل وتتضمن االتفاقية الموقعة . التعليم العالي في العالم بغض النظر عن منطقتها

 الجامعات والمعاهد الدراسية التركيةمؤتة و 
 :(60)المبينة في الجدول رقم سيا تم توقيع االتفاقيات آاقيات ثنائية مع عدة جهات عالمية، ففي قارة كما تم عقد اتف

 (60)جدول رقم
 االتفاقيات الثنائية مع جهات في قارة أسيا

 

الجامعة شعار الجامعة البلد  

 ماليزيا
KOLEJ UNIVERSITI ISLAM PAHANG 

SULTAN AHMAD SHAH 
 

 AL AZHAR INDONESIA UNIVERSITY اندونيسيا
 

 PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY تايالند

 

جامعة كويه في اقليم كوردستان العراق  العراق  

 

 KOLEJ UNIVERSITI ISLAM PERLIS  ماليزيا

 

http://ico.metu.edu.tr/
http://ico.metu.edu.tr/
http://www.umfcv.ro/
http://www.umfcv.ro/
http://www.lit.ie/default.aspx
http://www.lit.ie/default.aspx
http://koyauniversity.org/ar
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 :( 65)كما في الجدول  رقم ما االتفاقيات الثنائية مع مؤسسات وجامعات في أوروبا، فهيأ
 (65)جدول رقم

 االتفاقيات الثنائية مع جهات في قارة أوروبا
 

 شعار الجامعة الجامعة البلد

 UNIVERSITY OF NOTTINGHAM المملكة المتحدة

 

 UNIVERSITY OF BRADFORD  المملكة المتحدة

 

 THE UNIVERSITY DE VALENCIA  اسبانيا

 

 ألمانيا
TECHNISCHE UNIVERSITAT 

CHEMNTIZ 

 

 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON  المملكة المتحدة

 

 SOUTHWEST STATE UNIVERSITY روسيا

 

 UNIVERSITY OF BATH المملكة المتحدة

 

  BEZMIALEM VAKIF University تركيا

 

 
 :كما تم توقيع عدة اتفاقيات مع جامعات أمريكية، مثل

  UNIVERSITY OF TEXAS MEDICAL BRANCH 

 AUBURN UNIVERSITY 

  FRANKLIN UNIVERSITY 

 FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

 OHIO UNIVERSITY 

 MICHIGAN STATE UNIVERSITY 

  UNIVERSITY OF ILLINOIS-Urbana 

 

عات المعمول بها في الجامعة التبادل الطالبي في مشاريع اإلتحاد الطالبي من خالل إصدار تعليمات التشري توقد نظم
جامعة مؤتة  طلبة على تطبقوالتي  (تعليمات التبادل الطالبي( 51)مرفق رقم)مشاريع االتحاد األوروبي تبادل الطلبة على

https://www.utmb.edu/
http://www.auburn.edu/
https://www.franklin.edu/
https://www.fit.edu/
https://www.ohio.edu/
https://msu.edu/
http://illinois.edu/
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التي يجب توفرها في  والشروط القواعد حددت هذه التعليماتوقد . والدكتوراه والماجستير البكالوريوس برامج في المنتظمين
 :اآلتيوذلك حسب التفصيل (. مشاريع االتحاد األوروبي) شريكة ةـــأكاديمي اتـــــمؤسس يــف فصل دراسةالطالب الراغب في 

 
 .الجامعة في البكالوريوس طلبةبشروط التبادل الطالبي الخاص : أوالً 

 المؤسسة مع االتفاقية أو التفاهم مذكرة نصت إذا إال أدنى، كحد بنجاح معتمدة ساعة (11) أنهى قد الطالب يكون أن (6)

  .معتمدة ساعة( 11) يتجاوز أدنى حد على الشريكة األكاديمية

 .جيد عن التراكمي الطالب معدل يقل ال  أ  (1)

  .تخرج فصل الخارج في هئقضا في الطالب يرغب الذي الفصل يكون ال  أ  (1)

 .أعلى كحد للطالب معتمدة ساعة( 69) احتساب يجوز  (0)

 . الجامعة في الدولية العالقات مكتبيحصل عليه من  و الشريكة األكاديمية المؤسسة من بولق الحصول على (5)

 في الدولية العالقات مكتبوأن يرشح من قبل والتسجيل  القبول دةـــووح المعهد أو والكلية القسم موافقة على الحصول (1)

 .الجامعة

 .الجامعة في الدراسات العليا طلبةبشروط التبادل الطالبي الخاص : اً ثاني
 

 المؤسسة مع االتفاقية أو التفاهم مذكرة نصت إذا إال أدنى، كحد بنجاح معتمدة ساعة (1) أنهى قد الطالب يكون أن (6)

  .معتمدة ساعة( 1) يتجاوز أدنى حد على الشريكة األكاديمية

 .جداً  جيد عن التراكمي الطالب معدل يقل ال  أ  (1)

  .تخرج فصل الخارج في هئقضا في الطالب يرغب الذي الفصل يكون ال  أ  (1)

 .أعلى كحد للطالب معتمدة ساعة( 8) احتساب يجوز  (0)

 . الجامعة في الدولية العالقات مكتبيحصل عليه من و  الشريكة األكاديمية المؤسسة من بولق الحصول على (5)

وأن يرشح من قبل  العليا الدراسات وكلية والتسجيل القبول دةـــووح المعهد أو والكلية القسم موافقة على الحصول (1)
 .الجامعة في الدولية العالقات مكتب

 :أما األسس واإلجراءات المتبعة فهي على النحو التالي
 

 المؤسسة في له   سمحي التي المواد قائمة على يشتمل والذي ،"التعلم اتفاقية" نموذج تعبئةب الطالب يقوم 

 .الجامعة في تكافئها التي المواد وقائمة الشريكة األكاديمية

  األكاديمي المعني بالمادة القسم موافقة على لحصوللتقديم طلب. 

 لى  القبول دةـــووحإلى  بإرسالها بدوره يقوم الذي  المعهد أو يرفع القسم توصيته إلى عميد الكلية والتسجيل وا 
لى  المكتب مصادقة   .بالنسبة لطلبة الدراسات العلياا العلي الدراسات كليةلطلبة البكالوريوس وا 
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 للفصل معتمدة ساعة (61)بواقع الخارج،في  بقضائه يرغب الذي الفصل عن الجامعية الرسوم بدفع الطالب يقوم 

 دةـــمعتم ساعات (1)لطلبة البكالوريوس و أدنى كحد الصيفي للفصل معتمدة ساعات (1)و ي،ــالثان أو األول

ن حتى لطلبة الدراسات العليا الصيفي أو ينالثا أو األول للفصل  .ذلك عن ةـــالمعادل الفعلية الساعات عدد قل وا 

 المؤسسة يــــف ولـــالقب أجل من األصول حسب الطالب الجامعة بترشيح في الدولية العالقات مكتب يقوم 
 .األصول الشريكة حسب األكاديمية

  ترسل رسالة قبول إلى مكتب العالقات الدولية في  الشريكة المؤسسةل موافقة من قبل و حصفي حالة
 المالي الوصل عن بنسخة هبتزويد يقوم أن بعد المكتب من  القبول رسالة استالمالجامعة حيث يستطيع الطالب 

 1المدفوعة للرسوم
 له ترصد بدفعها قام التي الجامعية الرسوم فإن كان، سبب ألي السفر تأشيرة على الطالب حصول عدم حال في 

 .المعتادة التسجيل إجراءات إلتمام وتستخدم

 الشريكة الجامعة يـــف ةــــبالدراس هــانتظام إلثبات المعتمدة بالوثيقة المكتب تزويد الطالب على. 

 الشريكة األكاديمية المؤسسة من مباشرة الطالب عالمات كشف على للحصول الالزم بإجراء المكتب يقوم 

 .الجامعة في والتسجيل القبول وحدة إلى إلرسالها

 الرسوم باقي بدفع يقوم عودته، حين األدنى الحد عن يزيد الساعات من عدد بمعادلة الطالب رغبة حال في 

 .الجامعة في والتسجيل القبول وحدة قبل من المعادلة اعتماد قبل عليه المترتبة الجامعية

 فقط واحد لفصل أعاله عليها المنصوص الرسوم دفع يتم الخارج في دراسيين فصلين الطالب قضاء حال في 

 والتسجيل القبول وحدة قبل من المعادلة اعتماد وقبل عودته، بعد الثاني الفصل عن الرسوم تحصيل يتم أن على

 .الجامعة في يليه الذي للفصل بالتسجيل له السماح وقبل الجامعة، في

الستحداث برنامج ماجستير حول  Tempusاالتحاد األوروبي ضمن برنامج اتفاقية مع وقد وقعت كلية الحقوق 
دارة " تبادل خبرات  :هذه االتفاقية بنودمن و  العالميةالعربية و  عدد من الجامعات ةركامشوب" االبتكارالملكية الفكرية وا 

لب المسجل في هذا البرنامج دراسة بعض المواد في تلك الطحيث يحق ل المدرسين والطلبة بين الجامعات المشتركة فيه
طالبًا ( 11)برنامج الملكية الفكرية قرابة  الطلبة في بلغ عددوقد . الجامعات األوروبية وعلى نفقة االتحاد األوروبي

دارة االبتكار( 51)مرفق رقم).وطالبة   (اتفاقية استحداث برنامج الملكية الفكرية وا 
دارة االبتكار من برامج  المستفيدينيتضمن كشفًا بأسماء الطلبة ( 61)والجدول رقم يحق لهم الدراسة الذين الملكية الفكرية وا 

 .في أي جامعة من الجامعات المشتركة في البرنامج
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 (61)جدول رقم
دارة االبتكار  طلبة برنامج الملكية الفكرية وا 

 
  

 ســـم الطالبا الرقم الجامعي
 خلود حسين حمود البيايضة 006306061663
 الحطيبات يعبد المهدخالد حامد  006306061660
 ةثائر سليم خلف المعايط 006306061661
 الكفاوين عبيد اهللرامي محمد  006306061666
 محمد خلف محمود السحيمات 006306061660
 نصار أبو إبراهيمراية جمال  006306061660
 ةمحمد المعايط حعبد الفتاالرا  006306061661
 سليم محمود محمد المهر 006306061660
 ةنياز سالمه سليمان الرواشد 006306061636
 ةمفضي محمد العماير  ةسهيل 006306061633
 ةيونس سعيد جراد الطراون 006306061630
 نور حسين احمد الكركي 006306061636
 ةالمعايطحاتم محمد عبيداهلل  006306061636
 عهد حاتم ضيف اهلل الفالحات 006306061606
 علي صالح محمد الذنيبات 006306061603
 خوله عطاهلل ياسين القطاونة 006306061600
 مالك عبد الرزاق محمد الرقاد 006306061601
 ةخالد سليمان خلف المعايط 006306061601
 سرى زياد عبيد اهلل الضمور 006306061616
 حال فيصل فائق القروم 006306061663

 طالبًا وطالبة( 06) المجموع
 

كما ويت م االستفادة من منح برنامج الدراسات الصيفية والتي تقدم لطلبة الدراسات العليا لمدة ثالثة أسابيع والذي 
الكلية في كل عام أحد يعقد في أكاديمية الهاي للقانون الدولي في مجال القانون الدولي الخاص والعام، حيث ترشح 

طالبها الذي حصل على أعلى نقاط المفاضلة التي تعتمد على المعدل التراكمي للطالب من المتقدمين ممن تنطبق عليهم 
 :شروط التي يجب توفرها في المتقدم لالستفادة من المنحة، وهي

o أن يكون المتقدم أردني الجنسية. 
o  عن جيدأن  ال يقل تقديره في مرحلة البكالوريوس. 

o  عاماً ( 11)أن ال يزيد عمر المتقدم عن. 
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o وذلك بالحصول على شهادة. إجادة اللغة اإلنجليزية أو اللغة الفرنسية (TOFEL )( 50)مرفق رقم).أو ما يعادلها
 (لالستفادة من منحة الهاي ةكتب ترشيح الطلب

مؤتة سيعمل أعتبارًا من بداية الفصل الدراسي ولمزيد من االستفادة من االتفاقيات التي وقعتها كلية الحقوق وجامعة 
 .على وضع خطة لالستفادة القصوى من هذه االتفاقيات وذلك بتكثيف إعالنها للطلبة بطرق مختلفة

 

 :إعداد األطروحات والرسائل العلميةسياسات 
ألطروحات والرسائل مكتوبة وواضحة تمامًا إلعداد ا تعليماتغطت المنظومة التشريعية في الجامعة اإلجراءات وال

 الرسالة مواصفاتوتعليمات منح الدكتوراه تعليمات منح الماجستير  غطتحيث   .العلمية تساعد الطلبة لدرجة عالية جد اً 

 :ياآلت، وذلك على النحو الجامعية
 تكتب أن للتدريس أخرى فيها لغة تستعمل التي واألقسام الكليات في العربية، ويجوز باللغة الجامعية ت كتب الرسالة -6

  .اللغة بتلك الرسالة
دليل كتابة الرسائل ( 55)مرفق رقم) .الدراسات العليا كليةمن  المعتمد الجامعية الرسائل كتابة دليل وفق الرسالة تكتب -1

 (الجامعية

جامعة اآلراء الواردة في الرسالة الجامعية ال تعبر عن وجهة نظر : "يكتب الطالب على الصفحة األولى من رسالته -1
 ".مؤتة

مرفق ) .باألنظمة والتعليمات الخاصة بكتابة الرسائل الجامعية ميوقع الطالب على نموذج التعهد الخاص بااللتزا  -0
 (نموذج التعهد( 51)رقم

باألنظمة والتعليمات الخاصة بكتابة رسالة الماجستير أو  مالموافقة على اعتماد نموذج التعهد الخاص بااللتزا -5
ثم  (عنوان الرسالةمشرف و نموذج تحديد ( 52)مرفق رقم) عنوان الرسالةمشرف و ع مع نموذج تحديد ، ويرفالدكتوراه

نموذج مشروع خطة ( 59)مرفق رقم)يقوم الطالب بإعداد مشروع خطة رسالته حسب النموذج المعتمد لهذه الغاية 
 . (رسالة جامعية

لديها وتراعى  المعتمد الفني اإلخراج  شروط وفق فنياً  الرسالة من النهائية النسخة بمراجعةالدراسات العليا  كلية تقوم  -1
 .(والتاريخ ةمثل اللغة العربي)في بعض التخصصات الخاصة طرق التوثيق

 
 : اآلتيفيجب أن تكون على النحو بعد إجازتها من لجنة المناقشة  الجامعية الرسالة مواصفاتأما 

 في الرسالة  من ةإلكتروني نسخ أربع مجلدة نهائية ومعتمدة و  نسخ بتسعالدراسات العليا  كلية بتزويد الطالب يقوم
 .شهر من موعد إقرار النتائج من مجلس العمداء علىمدة ال تزيد 

 المكتبة إلى المعني، ونسختان القسم إلى المجلدة النسخ إحدى ترسل. 

 يزود الطالب أعضاء لجنة المناقشة بنسخة مجلدة نهائية، ومعتمدة. 
 

جراءات مناقشة الرسائل الجامعيةسياسات   :وا 
جراءات محددة أ في حين جميع بها من قبل  االلتزاميتم و  مناقشات جميع الرسائل الجامعيةل وواضحةن هناك تعليمات وا 

 :اآلتيوهي على التفصيل . من الجدية وبمستوى عال   الكليات التي تمنح درجات علمية في الدراسات العليا
 :لجنة وموعد مناقشة الرسائل الجامعية فهيفيما يتعلق بتحديد 
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تقترح لجنة القسم أسماء مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المختصين بموضوع الرسالة من داخل القسم أو  (6)
 . يقل عدد األسماء المقترحة عن ستةال  إخارجه ليكونوا أعضاء في لجنة المناقشة، على 

ائل ألي عضو من أعضاء رحة، وال يجوز تسليم الرسألسماء المقتيقوم العميد باختيار لجنة المناقشة من بين ا  (1)
 .اللجنة إال بعد صدور قرار تشكيل اللجنة

يقوم الطالب بتسليم نسخ من الرسالة بشكلها النهائي ألعضاء اللجنة قبل ثالثة أسابيع على األقل من موعد  (1)
 .المناقشة

من لجنة الكلية وتوصية من لجنة القسم بعد االستئناس يحدد موعد المناقشة بقرار من العميد بناًء على تنسيب  (0)
 .برأي المشرف

 : تتكون لجنة المناقشة من  (5)
  رئيساً  –المشرف 
  عضواً  –( إن وجد)المشرف المساعد 

  عضوي هيئة تدريس ممن تنطبق عليهم شروط اإلشراف من الجامعة وعلى صلة وثيقة بتخصص
 .الطالب

 عضو من خارج الجامعة. 

نموذج صالحية ا( 58)مرفق رقم)( صالحية الرسالة للمناقشة)نموذج خاصألجنة المناقشة بيزود أعضاء  (1)
 .نموذج بشكل سريقبل موعد المناقشة بأسبوعين، ويقوم عضو المناقشة الخارجي بتزويد العميد باال (الرسالة

وحسب  .الفصليحدد آخر موعد للمناقشات في أي من الفصول الدراسية بحيث تنتهي قبل أسبوع من نهاية  (2)
 .التقويم الجامعي

 
 :اآلتيتسير على النحو  إجراءات المناقشةفي حين أن 

، بعد (انموذج جاهزية الرسالة( 11)مرفق رقم)لجنة القسم إلى للمناقشة الرسالة جاهزية أنموذج المشرف يرفع -6
 .مسجل في وحدة القبول والتسجيلالمن  األنموذجتعبئة 

 .إلى العميد المناقشة جاهزية بخصوص توصيتها وترفع الرسالة علىوالكلية  القسم تالجن تطلع -1

  .أنموذج جاهزية الرسالة للمناقشة إلى كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة يرسل -1

 .لرسالته أمام لجنة المناقشة ملخصاً  الطالب يعرض -0

، ويجب على أوال المناقشة األعلى الرتبة صاحب يبدأ بحيث األكاديمية الرتبة وفق المناقشة أعضاء المشرف يقدم -5
 . (الروب الجامعي) أعضاء لجنة المناقشة ارتداء الزي الرسمي الخاص بذلك

 .منهم كل نهاية مناقشة في المناقشين واستفسارات مالحظات على ي عق ب أن للمشرف يجوز -1
 .ال يسمح بتدخل الحضور في المناقشة أو المداخالت أو المالحظات -2

 :ةاآلتي النتائج إحدى فتكون  أعضائها أصوات بأغلبية المناقشة لجنةأما قرارات 
 .(الرسالة كما هي إجازة)ناجح  (أ )

 . (المطلوبة التعديالت إجراء بعد الرسالة  إجازة)ناجح  (ب )

 ستة وال تزيد عن أشهر أربعةتعديل الرسالة، وفي هذه الحالة على الطالب تعديل رسالته  في مدة ال تقل عن  (ج )
وتعرض الرسالة بعد تعديلها في اجتماع تحدد موعده لجنة المناقشة لهذا الغرض  ،شهر من تاريخ المناقشةأ
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ال فيعتبر  ويعتبر الطالب ناجحاً  ،بحضور كامل أعضائها إذا وافقت اللجنة باألغلبية على تعديالت الرسالة، وا 
 .راسباً 

  .( رفض الرسالة)راسب  (د )

بجمع النماذج بعد توقيعها وفق األصول باستثناء أنموذج  يقومحيث مندوب الدراسات العليا وكل مناقشة تتطلب حضور 
علق السير في اعتماد نتيجة الطالب لحين استكمال توقيع جميع النماذج وفق األصول وخاصة أنموذج هذا وي   .التعديالت

 .وال يسمح ألي شخص بمراجعة اإلخراج الفني إال الطالب نفسه ،واإلخراج الفني للرسالة" إجراء التعديالت"
 

 : المناقشة نتيجة عتمادكما أن هناك إجراءات محددة ال
بأنموذج التعديالت والمتضمن مالحظات جميع أعضاء المناقشة  (المشرف) يحتفظ رئيس لجنة المناقشة .6

 .المطلوب تعديلها
 التعديالت في للنظر المناقشة لجنة تجتمع( 06)من المادة ( 1)إذا كانت النتيجة تعديل الرسالة وفق البند    .1

 طلبه فيما عضو كل متضمنا قرار) تقريرا بالنتيجة (المشرف) اللجنة رئيس ويقدم إتمامها، من للتأكد إجرائها بعد

 .باألغلبية الرسالة إجازة قرار األعضاء، ويكون جميع من موقعاً ( التعديالت من

 يجب على الطالب الذي ناقش رسالته وكان عليه إجراء التعديالت ولم يستطع إجراءها في فصل المناقشة،  .1
 .عليه دفع الرسوم الجامعية المطلوبة في الفصل الذي يليه حسب األصول

 .قيده يطوى بها المسموح ةالمد ضمن المطلوبة التعديالت إجراء من الطالب يتمكن لم إذا  .0

للعميد  أمره  يرفع فمجلس القسم أو الكلية  يقبله قهري عذر الرسالة، دون مناقشة موعد عن الطالب تغيب إذا أما .5
 .التخاذ القرار المناسب

 

 
  .الجرايات والمنح المقّدمة لطلبة الدراسات العليا

لتشغيل افرص  كما لهم الحق في االستفادة من ،يستفيد طلبة الدراسات العليا في كلية الحقوق من المنح والقروض
شاملة على تعليمات تكريم  1165والتي تغطيها تعليمات صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة لسنة  .في الجامعة

 (.تعليمات صندوق الطلبة( 16)مرفق رقم)وتشغيل الطلبة في جامعة مؤتة 
ن يقوم الطلبة الراغبو  بحيثالدراسات العليا  كليةل من قبل م اإلعالن عن استقبال طلبات التشغيحيث يت   

وبناًء على مفاضلة تتم في كلية  (نموذج طلب التشغيل( 11)مرفق رقم)خصيصًا لهذه الغايةأ عد بالتشغيل بتعبئة نموذج 
معرفة المهام ، علمًا بأنه يتم بأسمائهم هم وتزويد الكليات التي أ لحقوا فيهاعنواإلعالن الدراسات العليا يتم اختيار الطلبة 

( 11)مرفق رقم) بة المشمولين بالتشغيل من قبل عضو الهيئة التدريسية الذي عمل معه  أداء الطلتقيم أوكلت للطالب و التي 
 كشف( 10)مرفق رقم)تشغيلكشف بساعات الوفي نهاية الفصل يتم رفع ( نموذج تقييم عمل طلبة الدراسات العليا

 اً أن هناك تدني ويالحظيتوقف على عدد الطلبة المتقدمين له ،  علمًا بأن عدد الطلبة المستفيدين من التشغيل(. التشغيل
لم يتم يتقدم  1162/1169فعلى الفصل الدراسي الثاني الماضي . عداد المتقدمينأمن قبل طلبة كلية الحقوق في  اً واضح

 ثالث طالبات من التشغيل استفادتفقد  م1162/1169من العام الجامعيأي طالب حقوق، أما في الفصل الدراسي األول 
( 15)مرفق رقم) %(2398)طالبًا وطالبة شكلت نسبة طلبة الحقوق منهم( 19)من أصل -(62)كما في الجدول رقم –

 (.كشوف بطلبة التشغيل
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 (62)الجدول رقم

 .م1162/1169طلبة الحقوق المستفيدين من التشغيل على الفصل األول 
 

 ساعات العملعدد  الرقم الجامعي اسم الطالب

 301 006306060616 أثير نايف الطراونة

 301 006306060661 أبرار منذر الطراونة

 316 006306060616 أمل محمد المبيضين

 
من  مأمن الجامعة فيستفيد طالب الحقوق من المنح المقدمة لطلبة الدراسات العليا سواء أكانت منح فيما يتعلق بالمنح أما 

كلي )لطلبة أبناء الشهداء والمصابين العسكريين الحاصلين على نسبة عجـــز المنح المقدمة  مصندوق البحث العلمي أ
 .(وجسيم

 
 

 عمادة البحث العلمي/ دعم الرسائل الجامعية
حسب نموذج معد لهذه  بطلب لعمادة البحث العلمي كما ويوجد منح لدعم الرسائل الجامعية حيث يقدم الطالب

أن يكون الطالب غير منتفع وبما يتفق مع الشروط من حيث  (مشروعات بحوث طلب دعم أنموذج( 11)مرفق رقم)الغاية 
وفي هذا الصياغ فقد .يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية أو أكاديمية ال  أو . بعثة دراسية من أي جهة أخرى أومن منحة 

منحة من صندوق دعم البحث العلمي خالل الفصل حصلت طالبة من طالبات برنامج الماجستير في الحقوق على 
اسماء ( 12)مرفق رقم)م من ضمن أربع طالبات على مستوى الجامعة1162/1169الدراسي األول من العام الجامعي 

علمًا بأن هذه المشاريع يتم متابعتها  (م1162/1169فصل األولالحاصلين على منح من صندوق دعم البحث العلمي لل
يتناول الجوانب الفنية  عليهاألكاديمي والوقوف على مراحل المنجز منها كما يتم تقديم تقرير من قبل الطالب والمشرف 

 .والمالية النهائية خالل ثالثة شهور من انتهاء العمل فيه
 

 بحث العلميوق دعم الصند/ دعم الرسائل الجامعية
تعليمات ( 19)مرفق رقم)وله  تعليماته الخاصةجامعة الدعم البحث العلمي للطلبة المبدعين في لوق كما ويوجد صند

 :حددت أهداف الصندوق بــ وقد( صندوق دعم البحث العلمي للطلبة المبدعين في جامعة مؤتة
 والتطبيقـة والبحوث العلمية المتعلقة بأغراض شجيع الطلبة الموهوبين والمبدعين في مجـال البحـوث العلميـة ت

 . التنمية في المملكة وفي العالم العربي
  على براءة اختراع نتيجة ( أو مجموعـة من الطلبة)تقديم الدعم المالي الالزم لتنفيذ مشاريع بحثية، يحصل الطالب

 .الشخصي( جهدهم)جهده 
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 .التعليمّيةتقويم المخرجات :المعيار الفرعي الثالث( 3ــ3)

جراءاتها ( 6ــ1ــ1)  .سياسات عملية تقييم أداء الطلبة وا 

جراءاتها  (1ــ1ــ1)  .سياسات عملية تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وا 

 .توافق مخرجات التعل م واتساقها مع متطل بات سوق العمل  (1ــ1ــ1)

 .اتفاقيات التعاون المتعل قة بتدريب الطلبة ( 0ــ1ــ1)

  
تخرج كوادر قانونية بحيث تقييم أداء الطلبة و إتباع الطرق الحديثة السلسة في التدريس على كلية الحقوق تعمل 

لذا فقد تبنت الكلية مدعمة بالمنظومة التشريعية للجامعة  التشريعية داخل الوطن وخارجهقادرة على حمل المسؤولية 
جراءات موث قة ومعلنة  في جميع المساقات الكلية وبما يتناسب وطبيعة التخصص لتقييم أداء الطلبة ومتنوعة سياسات وا 

 .وطبيعة المادة
 

جراءاتها  :سياسات عملية تقييم أداء الطلبة وا 
 يدرسها  التي المواد في لتحصيل الطالب تقييمه بأسلوب دراسي فصل كل بداية طلبته إعالم ب على مدرس المادةجي 

 أوراقها وتصحيح اتمتحانواإل ختباراتاإل أسئلة وضع عن المسؤول هوفمن خالل خطة المساق التي يوزعها على الطلبة 

 .ونهائياً  صحيحاً  نقالً  الخاصة بكل مادة الكشوف العالمات إلى ونقل وتدقيقها
والعروض داخل الغرف  البحثية والتقاريركالمشاركات الصفية والتقارير والواجبات واألوراق  الفصلية عمالاألوالتقييم يشمل 

الكتابية سواء القصيرة منها  اتمتحاناإل، كما يشمل وال يتم غض النظر عن مواظبة الطالب وحضوره للمحاضرات الصفية
ما مجموعة النهائي  متحانلإلو %( 51)لية لألعمال الفصيخصص  بأنه بعين األعتبار األخذ مع . ةالنهائي ماليومية أ مأ
 التي النسبة القسم مجلس ويحدد اً عملي النهائي متحاناإل من جزء أن يكون ويجوز اإلجمالية النهائية العالمةمن %( 51)

 الميدانية والمشاريع واألعمال والمختبرات والبحوث الندوات موادن أفي حين  .المادة مدرس من توصية على بناءً  له تخصص

هذا ما . الفصل الدراسي بداية مع للطلبة ذلك يعلن أن على األكاديمي التي تطرح فيه المادة القسم مجلسيترك قرار تقويمها ل
 .يتعلق في مواد البكالوريوس

 
 تقيم طلبة الدراسات العليا

أو  وبحوثاً  اختبارًا وتقارير وتشمل الفصل أعمال أساليب تقييمها كذلك على توزيع يكونفأما مواد الدراسات العليا 
في حين  .من العالمة النهائية %(11) ما مجموعة ويخصص لهالطالب  به ي كلف علمي نشاط أو أي عرضًا لموضوع
 وما والمواد التكاملية والمختبرات والبحوث الندوات مواديجوز استثناء  نه  ، كما أالنهائي متحانلإل%(  01)يخصص منها

القسم والكلية وبقرار من  الجنتت وفق معايير تحددها وواجبا وبحوث تقارير على موزعة عالماتها تكون أن يجوز إذ شابهها،
دون إغفال وجود تقييم من قبل لجنة المناقشة للرسالة الجامعية لطلبة الدراسات العليا التي تتم في  .الدراسات العليا عميد

وينطبق هذا الشرط . ل الذي يسبقهافصل التخرج للطالب شريطة أن يكون قد اجتاز كافة مواد الخطة المقررة في الفص
 .ومعلن للطلبةتحدد محاوره وقراءاته بشكل مسبق مسار الشامل / يقدمه طلبة الماجستيرالشامل الذي  متحاناإلأيضًا على 

 

طبيعـــة المـــادة ومســـتويات الطلبـــة فـــي البرنـــامج و م ءات المختلفـــة بمـــا يـــتالمتحانـــع أســـئلة اإلخـــذ بعـــين االعتبـــار تتنـــو  ؤ هـــذا وي
سـئلة مباشـرة واختيـار مـن أتشمل على الجانب التطبيقـي فـي صـورة قضـايا كمـا فـي أوسـاط العمـل القضـائي و حيث . الدراسي
 .متعدد
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 تقييم النتائج
بإجراء كلية الحقوق في نهاية كل فصل دراسي وبعد إقرار كافة النتائج النهائية مكتب ضبط الجودة في قوم وي

تحليل  وسبق وتم ارفاق نماذج من التي طرحت خالل الفصل الدراسيوفي كافة المواد  دراسات تحليلية لنتائج الطلبة
أحصائيات لمواد ( 69)، كما يبين الجدول رقم(68)في المرفق رقم النتائج النهائية لبعض الفصول خالل أخر ثالث سنوات

 .كنموذج للتحليلم 1161/1162الفصل الصيفي األول من العام الجامعي 
 

 (11)رقمجدول 
 م2112/2112إحصائيات عالمات الفصل الصيفي األول

 

غير  المتقدمين الطلبة مدرسها الشعبة المادة الرقم القسم
 مكتمل

 رسوب/ ن نجاح/ ن نجاح رسوب انسحاب

 %6.66 %366.66 60 6 6 1 60 00 اسيد الذنيبات. د  3 شركات وافالس  705322 خاص

 %06.01 %00.60 16 0 6 6 61 61 اسيد الذنيبات. د  3 مصادر التزام 705212 خاص

 %6.66 %366.66 63 6 6 6 63 63 سليمان الهدايات .د 3 المسؤولية المهنية 705319 خاص

 %0.10 %00.36 16 3 6 0 16 10 سليمان الهدايات.د 0 شركات وافالس  705322 خاص

 %6.00 %06.06 31 3 6 6 30 30 د باسل النوايسه  3 البيانات والتنفيذ 705486 خاص

 %6.66 %366.66 36 6 6 1 36 31 د باسل النوايسه  3 االثبات و التنفيذ 705484 خاص

 %30.66 %16.60 00 0 3 1 10 66 د جعفر الفناطسة .ا 3 دولي خاص 705416 خاص

 %36.66 %06.66 0 3 6 3 36 33 د جعفر الفناطسة .ا 3 قانون العمل 705315 خاص

 %0.01 %00.00 16 3 6 1 10 10 د جعفر الفناطسة .ا 3 قانون العمل  705320 خاص

 %33.60 %06.10 60 1 1 0 00 01 نواف بني عطية .د 3 اوراق تجارية 705323 خاص

 %6.66 %366.66 16 6 6 6 16 16 نواف بني عطية .د 3 البحث القانوني 705483 خاص

 %36.66 %06.66 0 3 6 3 36 33 ياسر البستنجي.د 3 التجارة االلكترونية 705325 خاص

 %6.66 %366.66 60 6 6 1 60 06 ياسر البستنجي.د 3 كترونيةلمعامالت ا 705326 خاص

 %1.12 %91.11 93 9 1 1 112 111 د اسيد الذنيبات  2  مدرس خاص

 %3.49 %92.99 21 1 1 3 29 32 د باسل النوايسه  2  مدرس خاص

 %1.32 %91.21 29 1 1 2 22 21 سليمان الهدايات.د 2  مدرس خاص

 %11.91 %19.12 23 9 1 2 12 91 د جعفر الفناطسة .ا 3  مدرس خاص

 %1.11 %42.42 42 1 3 2 99 111 نواف بني عطية. د 2  مدرس خاص

 %1.49 %91.91 22 1 1 4 22 21 ياسر البستنجي.د 2  مدرس خاص

 %2.32 %12.12 322 29 4 31 499 419   13  خاص يمدرس
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غير  المتقدمين الطلبة مدرسها الشعبة المادة الرقم القسم
 رسوب/ ن نجاح/ ن نجاح رسوب انسحاب مكتمل

 %30.66 %10.66 01 6 6 1 10 16 سيف مصاروة.د 3 جرائم اموال 706363 عام

 %00.01 %11.11 16 36 1 1 10 60 سالم العضايلة.د 3 (0 )دستوري  706232 عام

 %36.01 %16.11 00 6 1 6 10 16 سالم العضايلة.د 3 مبادئ القانون 705111 عام

 %30.00 %11.11 06 6 0 6 16 10 عبدالرؤوف كساسبة.د 3 المالية العامة  706371 عام

 %6.16 %06.06 00 3 6 3 01 06 عبدالرؤوف كساسبة.د 3 كترونيةلاالدارة اال 706344 عام 

 %6.66 %366.66 0 6 6 6 0 0 سعدون الذنيبات 3 (3)جزائية  706483 عام

 %1.06 %10.00 66 6 6 0 60 61 سعدون الذنيبات 3 (3)جزائية  706484 عام

 %00.60 %00.06 61 36 0 1 01 00 سالم العضايلة.د 0  مدرس عام

 %33.10 %11.01 60 0 0 6 61 06 عبدالرؤوف كساسبة.د 0  مدرس عام

 %30.66 %10.66 01 6 6 1 10 16 سيف مصاروة.د 1  مدرس عام

 %0.00 %10.60 60 6 6 0 66 60 سعدون الذنيبات 2  مدرس عام

 %30.16 %11.00 301 06 1 33 361 300   9  عام يمدرس

 %1.11 %03.30 666 66 30 63 061 003   31 ـــــــــــــةالكلي

 
ويتم تزويد األقسام األكاديمية بنسخة من نتائج هذه الدراسات لمناقشتها في مجالس األقسام للعمل على تالفي أي أخطاء 

 .أو ثغرات موجودة السيما أن هذه الدراسة تشمل على أعداد الطلبة المنسحبين والمخفقين في إجتياز المادة
 

جراءاتهاسياسات عملية تقييم أدا  :ء أعضاء هيئة التدريس وا 

جراءاتهاالكلية ولم تغفل  التي سبق وأن ذكرت في المحور الثاني من هذا  عملية تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وا 
وفي جميع المواد في نهاية كل فصل دراسي  إلكترونياً أعضاء الهيئة التدريسية من قبل الطلبة  تقييم هاومن بين. التقرير

نسخ من نتائج التقييم إلى األقسام األكاديمية والتي بدورها تقوم بتوزيعها على المعنيين باإلضافة إلى االحتفاظ  يرسليث ح
 . يتم مناقشتها في مجالس األقسام األكاديمية بنسخ منها في القسم األكاديمي ومكتب ضبط الجودة كما

 
فالكلية تسعى جاهدة من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها بالتواصل مع كافة الفئات ذات العالقة داخل 

ن الكلية تسعى لتخريج كفاءات فاعلة ذات تأثير إيجابي في مجتمعها فكان لزامًا عليها الوقوف على وألالجامعة وخارجها، 
قوق في جامعة مؤتة يجد ذاك التنوع المفيد الذي يشمل عدة مجاالت لذا فالمتتبع لبرامج كلية الح ،متطلبات سوق العمل

دارة  أو  االبتكارسواء تلك المتخصصة في القانون ودراسته بصفته العامة أو التخصص في مجاالت الملكية الفكرية وا 
والكلية إذ تتابع على ما يتطلبه سوق العمل المحلي واإلقليمي، التعمق في دراسة القانون الخاص وهذه المجاالت بمجملها 

متميز  فهو محام   الدوام التطور الرائع الذي يتمتع فيه خريجها وبمختلف المهام والمسؤوليات وبكل األعمال التي توكل إليه
لذا فإن معظم طلبتنا ينخرطون وبسرعة في التدريب تحت مظلة . عادل ع متمكن وقاض  ومشر   ؤوعضو هيئة تدريس كف
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نيين وفي السلك القضائي كما ويوجد عدد كبير منهم إما تخرج من برامج الدراسات العليا في نقابة المحاميين األرد
 .يجابيةالتقارير اإلوباإلجمال يردنا عنهم الكثير من اإلطراء و . الجامعات األردنية أو العربية أو مازال على مقاعد الدراسة

حيث كانت نتائج طلبة الكفاءة الجامعية،  إمتحانباإلضافة إلى المستوى المتقدم الذي يحققه الطلبة على مستوى 
 .امعات الرسمية األردنية األخرىتها لكليات الحقوق في الجيراالحقوق في جامعة مؤتة األعلى بين نظ

 
 

 :توافق مخرجات التعّلم واتساقها مع متطّلبات سوق العمل
تتوافق مخرجات التعليم في كلية الحقوق بمختلف البرامج الدراسية التي تطرحها الكلية مع متطلبات العمل 

من حيث الكفاءة واإللمام بالمستجدات واحتياجاته، كما وتنسجم هذه المخرجات مع المستوى الذي يتطلبه سوق العمل 
جوانب الضعف الذي هات لمعرفة مستوى خريجيها و حيث تتواصل كلية الحقوق مع مختلف الج والقدرة على العطاء،

مسؤوليات والمهام التي توكل يعانون منه حيث تردنا بعض التقارير التي تفيد بمستوى خريج الحقوق وقدرته على تحمل ال
المهنية  المسؤوليةتخصيص بما يتعلق في تعديل على خطتها الدراسية وخاصة الإليه، وتبعًا لهذه التقارير فقد قامت الكلية ب

 .وأخالقيات المهنة
أعضاء الهيئة التدريسية والذي يظهر  أم من قبل الخريجين أنفسهمبالمجمل تعتبر التقييمات لخريجي الكلية سواء من قبل 

فإنها مشجعة وتدعو إلى من خالل النتائج النهائية للطلبة ومناقشتها في مجالس األقسام األكاديمية وتقييم أرباب العمل 
 .لمنتج النهائي للعملية التعليمية في كلية الحقوقالفخر با

فهم ل في مساعدتهالمواد الدراسية التي درستها في الكلية فعند سؤال الخريجين الذين التحقوا بصفوف العمل عن أهمية 
 على ذلك وقد شكلوا ماخريج تم دراسة ( 95)خريج من أصل ( 08) وافقجاءت اإلجابات تؤكد ذلك حيث . هطبيعة عمل

خريج بلغت ( 61)ثر في تعريفهم بطبيعة عملهم فقد بلغ عددهم ألمواد أما من لم يكن ل%( 52310)نسبته
 . %(69391)نسبتهم

ن الخطة الدراسية لكلية الحقوق تعتبر متطورة وهي أوجدوا  (%11391)نسبتهم  ةالبالغمن الخريجين ( 50)في حين أن 
نتائج استبيان تقييم الخريجين (18)مرفق رقم%(.)60366)خريج بنسبة بلغت ( 61)في حين عارضهم  بتطور مستمر

سيتم اعتمادها وهناك استبانة طورت من قبل مركز التطوير االكاديمي وضمان الجودة  ( للعملية التدريسية داخل الكلية
نموذج تقييم برامج من قبل الطلبة المتوقع ( 21)مرفق رقم)تخرجهمكنموذج لتقييم البرامج الدراسية من قبل الطلبة المتوقع 

 .(تخرجهم
علمًا بأن هناك دراسة يعمل عليها اآلن مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة تتعلق بقياس مستوى كفاءة خريجي 

حيث يتلقون ردود  (.نموذج قياس كفاءة خريج مؤتة من قبل المشغلين( 26)مرفق رقم)جامعة مؤتة من قبل المشغلين
 .المشغلين للقيام بالتحليل واستخالص النتائج

تعاون مع عدد من الجهات لتدريب الطلبة من  عملتفقد وتحسين مستوى الطلبة تطوير في سعيها الدائم لوالكلية 
 :الجهات ، ومن هذهأو من خالل الزيارات الميادانية محاضراتإلقاء  وأعقد ورش عمل  وأخالل وجود لقاءات تدريبية 

 واعهاالمتمثلة في قصر العدل في الكرك والمحاكم بمختلف أن: وزارة العدل.  

 من خالل فرع الكرك. نقابة المحاميين األردنيين. 

 ة الحقوقين األردنيينيجمع. 

 مركز الشفافية األردني. 

 الشبكة القانونية للنساء العربيات. 
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 ممثل اليونسكو في األردن. 

 ضريبة الدخل. 

  (كتب الشكر لبعض الجهات التدريب( 21)مرفق رقم)مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية 
كما تسعى الكلية بالتوسع في مجال تدريب الطلبة أثناء وجودهم على مقاعد الدراسة من خالل مخاطبة بعض 

مرفق .)جمعية الحقوقين األردنيين و مستمر وعلى رأسها نقابة المحاميين األردنيين الجهات المعنينة لعقد اتفاقيات تدريبة
  (المخاطبات لعقد اتفاقيات تدريبكتاب ( 21)رقم

 
 أولويات تحسين المعيار الثالث

من أهم بحاجة إلى مزيد من التطور، لذا فإن  إنناإال . بالرغم من المرحلة المتميزة التي وصلنا إليها في هذا المحور 
 :ها في الفترة القريبة القادمةعلي التركيزلتطوير التي ال بد من مجاالت التحسين وا

 إعادة النظر في الخطة الدراسية لمرحلة الماجستير في الحقوق. 

  جلأزيادة التواصل مع أرباب العمل والمجتمع المحلي وبشكل منتظم، وذلك من: 

o عن خريجي الكلية الرضاوقياس مدى . الفصلي لمخرجات الكلية التقييم. 

o  عرض المواد المختلفةإشراك ذوي االختصاص في. 

  نشاء  .لخريجي الكلية أسوة بنادي خريجي جامعة مؤتة ناد  تقوية التواصل مع الخريجين وا 

  ذات عالقةمؤسسات  عقد اتفاقيات تدريبية معالعمل على. 
 
 لثالثالمعيار ألخر ثالث سنوات فيما يتعلق في ا النتائج
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 قائمة الوثائق المدعمة للمعيار الثالث

 استحداث برامج البكالوريوس أنموذج  (1)
 الدكتوراهاستحداث برامج  أنموذج  (2)

 الماجستيراستحداث برامج  أنموذج  (3)

 تقرير األبحاث العلمية المنجز أنموذج  (4)

دارة االبتكار  (5)  إجراءات استحداث برنامج ماجستير الملكية الفكرية وا 

 إجراءات استحداث برنامج الدكتوراه في القانون الخاص  (6)

 إلغاء أو تجميد برنامج أكاديمي انموذج  (7)

 م2914/2915إجراءات تحديث الخطة لبرنامج البكالوريوس في الحقوق للعام   (8)

 م2913/2914الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس في الحقوق للعام   (9)

 م2914/2915الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس في الحقوق للعام   (19)

دارة االبتكار مسار الرسالة للعام الخطة الدراسية لبرنامج   (11)  (أنجليزي+ باللغتين؛ عربي) م2917/2918الملكية الفكرية وا 

دارة االبتكار مسار الشامل للعام   (12)  (أنجليزي+ عربي)وصف المواد+  م2917/2918الخطة الدراسية لبرنامج الملكية الفكرية وا 

 (أنجليزي+ باللغتين؛ عربي)وصف المواد + م2917/2918الخطة الدراسية لبرنامج الدكتوراه في القانون الخاص   (13)

 م2918/2919إجراءات تحديث الخطة لبرنامج البكالوريوس في الحقوق للعام   (14)

 2918/2919الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس في الحقوق للعام   (15)

  2918-2917للعام الجامعي أسس قبول الطلبة األردنيين في الجامعات الرسمية   (16)

  إجراءات قبول طلبة الماجستير  (17)

  إجراءات قبول طلبة الدكتوراه  (18)

 .أخر ثالث سنوات فينماذج من تحليل النتائج النهائية لبعض الفصول   (19)

 والوثائق األوراق إتالفتعليمات   (29)

 انموذج إنتقال طالب إلى جامعة مؤتة  (21)

 م  2917/2918أسس التجسير بين الكليات الجامعية المتوسطة والجامعات األردنية للعام الجامعي   (22)

 لمناقشة المنجز من الخطة الدراسيةم 17/7/2918تاريخ ( 9)محضر القسم العام رقم  (23)

 لمناقشة المنجز من الخطة الدراسية16/5/2918تاريخ ( 11/2918)رقممحضر القسم الخاص   (24)

 لمناقشة المنجز من الخطة الدراسية 25/6/2918تاريخ ( 13/2918)الكلية رقممحضر مجلس   (25)

 لمناقشة مستوى الطلبة29/11/2917تاريخ ( 29/2917)محضر القسم العام رقم  (26)

 لمناقشة مستوى الطلبة 26/9/2916تاريخ (28/2916) محضر القسم الخاص رقم  (27)

 لمناقشة مستوى الطلبة م26/6/2916تاريخ( 23/2916)محضر القسم الخاص رقم  (28)

 لمناقشة أسس تدريس برنامج الدكتوراه 12/2/2918تاريخ (7/2918) محضر القسم الخاص رقم  (29)

 لمناقشة أسس تدريس برنامج الدكتوراه17/2/2918تاريخ ( 5/2918)محضر مجلس الكلية رقم  (39)
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 قائمة الوثائق المدعمة للمعيار الثالث

 برنامج البكالوريوس في الحقوقمصفوفة أهداف التعليم لمواد   (31)

 مصفوفة أهداف التعليم لمواد برنامج الماجستير في الحقوق  (32)

دارة االبتكار  (33)  مصفوفة أهداف التعليم لمواد برنامج الماجستير في الملكية الفكرية وا 

 (أنجليزي+ باللغتين؛ عربي)وصف المواد +  م2917/2918الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس   (34)

 (أنجليزي+ باللغتين؛ عربي) م2917/2918الخطة الدراسية لمرحلة ماجستير الحقوق مسار الرسالة   (35)

 (أنجليزي+ باللغتين؛ عربي)وصف المواد + م2917/2918الخطة الدراسية لمرحلة ماجستير الحقوق مسار الشامل   (36)

 المجاالت المعرفية لبرنامج البكالوريوس  (37)

 الماجستير في الحقوقالمجاالت المعرفية لبرنامج   (38)

 المجاالت المعرفية لبرنامج الماجستير في الملكية الفكرية  (39)

 المجاالت المعرفية لبرنامج الدكتوراه في القانون الخاص  (49)

 أنموذج تقييم الخطة الدراسية  (41)

 أنموذج إضافة مادة  (42)

 أنموذج إلغاء مادة  (43)

 البروشور الترحيبي للطلبة الجدد  (44)

 الخطة االسترشادية  (45)

 البروشور الملكية الفكرية  (46)

 دليل كلية الحقوق باللغة العربية  (47)

 دليل كلية الحقوق باللغة اإلنجليزية  (48)

 تعليمات التفوق العلمي  (49)

 ملخص عن أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية  (59)

 كشف بالقاعات الدراسية في مبنى كليتي الحقوق والشريعة  (51)

 تعليمات التبادل الطالبي  (52)

دارة االبتكاراتفاقية   (53)  استحداث برنامج الملكية الفكرية وا 

 دليل كتابة الرسائل الجامعية  (54)

 .كتب ترشيح الطلبة لالستفادة من منح الهاي  (55)

 نموذج التعهد  (56)

 نموذج تحديد عنوان الرسالة  (57)

 نموذج مشروع خطة رسالة جامعية  (58)

 انموذج صالحية الرسالة  (59)
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 الثالثقائمة الوثائق المدعمة للمعيار 

 انموذج جاهزية الرسالة  (69)

 تعليمات صندوق الطلبة  (61)

 نموذج طلب التشغيل  (62)

 نموذج تقييم عمل طلبة الدراسات العليا  (63)

 كشف التشغيل  (64)

 كشوف بطلبة التشغيل  (65)

 أنموذج طلب دعم مشروعات بحوث  (66)

 م2917/2918اسماء الحاصلين على منح من صندوق دعم البحث العلمي للفصل األول  (67)

 تعليمات صندوق دعم البحث العلمي للطلبة المبدعين في جامعة مؤتة  (68)

 نتائج استبيان تقييم الخريجين للعملية التدريسية داخل الكلية  (69)

 نموذج تقييم برامج من قبل الطلبة المتوقع تخرجهم  (79)

 نموذج قياس كفاءة خريج مؤتة من قبل المشغلين  (71)

 كتب الشكر لبعض الجهات التدريب  (72)

 المخاطبات لعقد اتفاقيات تدريبكتاب   (73)
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 :البحث العلمي، واإليفاد، واإلبداعات: المعيار الرابع
 

تركز على التميز واإلبداع في كل مناحي وجوانب العمل في الكلية الحقوق  وأهداف وغاياتورسالة رؤية إن من 
بإنتاج علمي يغني الحركة العلمية المحلية واإلقليمية  مبتخريج ثلة على قدر كبير من التميز أجامعة مؤتة سواء أكان 

العطاء الذي بانتقاء من هم على قدر كبير من المبدعين ليكملوا مسيرتهم التعليمية ويعودوا بناًة يجددوا دماء  أم والعالمية
 . نهلوا منه من أساتذتهم الذين أناروا لهم الطريق

  
، البحث العلمي، واإليفاد، واإلبداعاتضمن هذا المعيار الرئيسي المخصص  تفصيالً  هاسيتم تناولهذه المحاور 
تم ما الثالث فقد أ ،يناقش موضوع اإليفاد، والثاني منها خصص للبحث العلمياألول  :معايير فرعية ةوالذي ينقسم إلى ثالث

 .إفراده للحديث عن اإلبداع
  
 .البحث العلمي: المعيار الفرعي األول( 1ــ4)
 :ومؤشرات هذا المعيار هي 

 .السياسات واألنظمة والتعليمات واإلجراءات التي تتعل ق بدعم ونشر البحث العلمي( 6ــ6ــ0)

 .خط ة البحث العلمي ومتابعته وتقييمه( 1ــ6ــ0)

 .تحديد األولويات واالهتمامات البحثية( 1ــ6ــ0)

 .التعاون البحثي مع المؤس سات التعليمي ة( 0ــ6ــ0)

 .توفير الدعم المالي  والمادي والمعلوماتي إلجراء البحوث وتأليف الكتب ونشرها( 5ــ6ــ0)
 البحوث المنشورة في مجالت ومؤتمرات محك مة ومتخصصة( 1ــ6ــ0)
 التعليمات واإلجراءات المتعل قة بمنح الحوافز والجوائز التشجيعية( 2ــ6ــ0)
 بحث العلمي ومسؤولياتهادور اللجان والمجالس المعنية بال( 9ــ6ــ0)

 مدى استفادة طلبة الدراسات العليا من مشاريع البحث العلمي المدعومة( 8ــ6ــ0)

 مدى استفادة المجتمع المحلي والقطاعات اإلنتاجية والخدمية من مشاريع البحث العلمي المدعومة( 61ــ6ــ0)
 تسويق البحث العلمي( 66ــ6ــ0)
 
 

تتعل ق بدعم ونشر البحث تشريعات خاصة مؤتة حيث تتوفر لجامعة التشريعية ة منظومتلتزم كلية الحقوق ب
الدخول عليها ويستطيع الجميع  عمادة البحث العلميفي الجامعة وهذه التعليمات مكتوبة ومعلنة على موقع  العلمي

 :ومعرفتها بكل سهولة ويسر وعلى هذا الرابط المخصص لتشريعات البحث العلمي في جامعة مؤتة
https://www.mutah.edu.jo/ar/content/ العلمي-البحث-نظام  
 

 :تحتوي على األنظمة والتعليمات والقواعد الناظمة لـحيث 

  صندوق دعم البحث العلمي أودعم المشاريع واألبحاث العلمية من خالل الجامعة 
  صندوق دعم البحث العلمي عن طريق أوالنشر في المجالت العلمية الصادرة في الجامعة 
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  الهيئة التدريسية الخاصة في المشاريع والنشر في المجالت أعضاءشؤون 
 حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا   
 

موث قة واضحة و  ق بدعم مشاريع البحث العلمي ونشرهاتعلفيما يلجامعة الكلية تنبع من السياسة العامة لفسياسة 
ويتم تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسـائل المادية والمعنوية والبشرية  يتمحيث ، ومعلنة
تعليمات صندوق دعم البحث العلمي للطلبة و  البحث العلمي في جامعة مؤتةتعليمات و نظام  وفقًا لما نص عليه هاتطب ق

تعليمات البحث  (1)مرفق رقم( )1111لسنة ( 18)رقم  نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة (6)مرفق رقم)المبدعين
 (تعليمات صندوق دعم البحث العلمي للطلبة المبدعين (1)مرفق رقم) (العلمي في جامعة مؤتة

 
من  أوبرئاسة الرئيس  (قابلة للتجديد)مدة سنتين في الجامعة ل" لجنة البحث العلمي" لجنة خاصة يطلق عليها  تشكيل مويت  

يكون من بين المهام . ينيبـه خطيـا وعضوية ستة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من الكليات العلمية واإلنسانية
هذا وقد طورت عمادة البحث العلمي نماذج  تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرهاالموكلة إليها 

جراءات البحث العلمي  .المطور اإللكتروني  نها بشكل واضح للجميع من خالل موقعها وقامت بإعال وا 

 :بالنماذج
https://www.mutah.edu.jo/ar/content/ 1-النماذج  

 
 :واألدلة لكل كلية من كليات الجامعةمعايير ضمان الجودة والمؤشرات والوثائق  ةدلأما على هذا الرابط فقد تم وضع أ

https://www.mutah.edu.jo/ar/content/االجراءات 
 

لسير في دعم ل المتبعة جراءاتأما اإلم تخصص مبلغ معين لدعم البحث العلمي في موازنة الجامعة السنوية، يت  حيث 
طلب دعم مشروع بحثي من  إجراءات( 6)مرفق رقم) فهي كما هي معلنه على موقع عمادة البحث العلمي البحث العلمي
 :اآلتيعلى النحو  (جامعة مؤتة

 .اإللكتروني  يقوم الباحث بعمل دراسة حول خطة مشروع بحثي وتقديمها من خالل النظام  .3
( 6)مرفق رقم) الموجود على موقع عمادة البحث العلمي( اإللكترونيالنظام )دعم البحث العلمي على  يقدم طلب .0

 : ويشمل ما يلي (مدعوم من جامعة مؤتةتقرير سير مشروع بحث علمي 
o المعلومات الخاصة بالباحث المقدم للدعم 
o العنوان المقترح لمشروع البحث. 
o البحث وأهميته أهداف. 
o عرض موجز لما قام به الباحثون السابقون في موضوع البحث. 
o  الطلب من أعمال متصلة بالبحث( مقدمو)عرض موجز لما أتمه مقدم. 
o  التي تحتاج إلى مزيد من البحثعرض موجز للجوانب. 
o  له مع تكلفـة كـل مرحلة األساسيةخطة البحث المقترحة مع جدول زمني للمراحل. 
o الخ...البحث إلى مساعدي بحث، أدوات، مواد، مراجـع، قرطاسـية  تقدير احتياجات . 
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o  المتوافرة في الجامعة لتيسير القيام بالبحث لإلمكاناتعرض. 
إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه، وفي حالة تعدد " نموذج مشروع بحث"مطبوعة من  يقدم الباحث ثالث نسخ .1

 .أقسام الباحثين يقدم النموذج إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه الباحث الرئيس
 :ينظر مجلس القسم في مشروع البحث ويبدي مالحظاته التي تشمل ما يأتي .6

 رأي القسم في مشروع البحث. 
  الباحث من الخدمات المتوافرة في الجامعةمدى استفادة. 

ويحـتفظ بنسـخة " النمـوذج"يرفع رئيس القسم إلى عميد الكلية رأي مجلس القسم مدونًا في المكان المعد له في  .6
يحيــل عميــد الكليــة  ومــن ثــم  .النمــوذج إلــى لجنــة البحــث العلمــي فــي الكليــة ويقــوم العميــد بــدوره بإحالــة .منــه

 .حث العلمي مشفوعًا برأيه ورأي رئيس لجنة البحث العلمي في الكليةالنموذج إلى عميد الب
تنظر لجنة البحث العلمي في مشروع البحث المقدم إليهـا التخـاذ القـرار المناسـب وتحديـد نـوع الـدعم ومقـداره،  .0

وترفــع توصــياتها إلــى الــرئيس إلقــرار الــدعم المــالي، وللجنــة أن تســتعين بــرأي مختصــين مــن غيــر أعضــائها 
قوف على األهمية العلمية للبحث، وذلك مقابل مكافأة مالية حد ها األقصى خمسون دينارًا تصرف بتنسيب للو 

 .من اللجنة وموافقة رئيس الجامعة
يقدم الباحث تقريرًا في نهاية كل مرحلة من مراحل البحث إلى رئيس القسم المخـتص، الـذي يحيلـه إلـى عميـد  .0

ويحوي التقرير عرضًا لما تم إنجازه، وكشفًا بالمصروفات وللجنة تقيـيم . الكلية لرفعه إلى عميد البحث العلمي
وعلــى ضــوئها يســمح للباحــث بالســير فــي . الجديــة فــي البحــث والنتــائج العلميــة الخاصــة بكــل تقريــر مرحلــي

للجنـة فـي حـاالت مبـررة تمديـد المـدة الممنوحـة إلنجـاز البحـث لمـدة ال تزيـد علـى كما يجوز  .إجراءات البحث
 .ل المدة األصليةمث

أن تكـون مطبوعـة ومرفقـًا بهـا يقدم الباحث إلى عميد البحث العلمي ثالث نسخ مـن البحـث عنـد إتمامـه علـى  .1
باللغة اإلنجليزية إذا كان البحث مكتوبًا باللغة العربية، أو باللغة العربية إذا كـان البحـث  (Abstract)ملخصاً 

 .مكتوبًا بلغة أجنبية
مـه علـى لجنـة البحـث العلمـي للتأكـد مـن تنفيـذه إجرائيـًا حسـب أحكـام هـذه التعليمـات، يعرض البحـث عنـد إتما .0

وتقوم بتقويمه، ولها أن تستعين بمن تـراه مـن ذوي االختصـاص مـن داخـل الجامعـة أو خارجهـا إلبـداء الـرأي، 
ي مجلـــة وذلـــك مقابـــل مكافـــأة تحـــددها اللجنـــة بموافقـــة الـــرئيس، ولهـــا كـــذلك أن تعتبـــر قبـــول البحـــث للنشـــر فـــ

والمشـاريع المدعمـة مـن قبـل جامعـة  األبحـاث( 0)مرفـق رقـم) .متخصصة محكمة بمثابة تقييم إيجـابي للبحـث
( 1)مرفــق رقــم)( والمشــاريع المدعمــة مــن قبــل صــندوق دعــم البحــث العلمــي األبحــاث( 0)مرفــق رقــم) (مؤتــة

 .(المشاريع الخارجية
 (إجراءات إغالق المشاريع( 0)مرفق رقم.) المدعومةكم ويوجد إجراءات محددة إلغالق المشاريع البحثية  .36
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 :وفي كلية الحقوق بحثان مدعومان من صندوق دعم البحث العلمي، هما
اإللزامي على المركبات على قواعد الفعل الضار  التأمينمدى ومشروعية خروج نظام " الموسوم بــ البحث .3

دينار ( 066)الذنيبات وكانت قيمة الدعم هي للدكتور أسيد " دراسة في القانون األردني/ وتعويضه
 ((نسخة من البحث المدعوم (36)مرفق رقم) .أردني

النظام القانوني لعقد العمل " لبحث الموسوم بــتم التقدم للحصول على دعم لوفي الفترة القليلة السابقة   .0
لكل من " العمل والعمالالمرن في القانون األردني مع دراسة استقصائية لواقع تطبيقه لدى أصحاب 

( 33)مرفق رقم)دينار أردني( 36.666)قيمة باألستاذ الدكتور جعفر الفناطسة لدكتور أسيد الذنيبات و ا
 .(جراءاتاإل

( 1169-1111)من قبل جامعة مؤتة وخالل الفترة الممتدة من  المقدم للبحث العلميتطور مقدار الدعم العام  دهذا وق
 (2)النحو المبين في الشكل رقمعلى على مستوى الجامعة و 

 (2)الشكل رقم

 
 (9)كما هو مبين في الشكل رقمعلى مستوى الجامعة  وكانت النسب لدعم الجامعة للبحث العلمي حسب السنوات

 (1)الشكل رقم
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 على النحو( 1169-1111)خالل الفترة الممتدة منعلى مستوى الجامعة وعلى  المشاريع الخارجيةدعم  في كان مقدار
 (8)المبين في الشكل رقم

 (9)الشكل رقم

 
 

 (61)كما هو مبين في الشكل رقمعلى مستوى الجامعة  المشاريع الخارجيةوكانت النسب لدعم 
 (11)الشكل رقم

 
 
 (على مستوى الجامعة نسب الدعمالتطور في ( 30)مرفق رقم)

 ، وذلك من خالل موقعها الرسميبتشريعات البحث العلميالتوعية وتبذل عمادة البحث العلمي جهدًا رائعًا وفعااًل في نشر 
توث ق المشاريع البحثية والكتب المؤلفة والرسائل لر قواعد بيانات يوفتقوم بت أنهاوالمنشورات التي تصدر عنها، كما 

  .العلميسنوية ممتازة تحد د إجراءات التنفيذ والمتابعة والتقييم للبحث خط ة واضحة  من خالل وضع  .الجامعية
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سواء من خالل تقييم للجميع بخصوص تقييم البحث العلمي  ةءات واضحة ومحددة ومبينراإجوكلية الحقوق تتبنى 
عضو أداء تقييم  أنموذج( 31)مرفق رقم)عضاء الهيئة التدريسية المتقدمين للترقية أو النقل أو التثبيتالعلمي أل اإلنتاج

تقييم بحث  أنموذج( 36)مرفق رقم)التفرغ العلمي  إجازةأو للبحث المنجز خالل  (النقل/ الهيئة التدريسية المتقدم للترقية
أو  مساعد الباحثمن قبل  ةالمنجز  لألبحاثأو  (اعتماد كتاب أنموذج( 65)مرفق رقم)أو للكتاب المعتمد (التفرغ العلمي

أو تحكيم األبحاث المرسلة للنشر في المجالت العلمية التي تصدر من جامعة مؤتة  األبحاث الحائزة على دعم علمي
تنسجم مع المعايير العالمية والمحلية في تقييم البحث وهذه النماذج  .(للمجالت أبحاثتحكيم  أنموذج( 61)مرفق رقم)

مواصفاته من جميع المناحي بما فيها المجلة العلمية له في مجاله و  واإلضافةالعلمي من حيث التركيز على أصالة البحث 
 .لعمادة البحث العلمي اإللكتروني  معلنه على الموقع  التي نشر فيها وهي

 
في جميع المجاالت  واألبحاثترجمة للمؤلفات دعم  كما يتمروافد نقل المعرفة والثقافات بين الشعوب،  أهمتعد من  

ألعضاء هيئة التدريس والباحثين وفي مختلف التخصصات بما يحقق بناء بيئة  العالملغات مختلف من األدبية والعلمية 
 :هدفبعلمية عالية الجودة 

 .تشجيع تبادل الثقافة والمعرفة بين الشعوب .6
 .البحث العلمي في الجامعة و المجتمع معرفيًا وثقافيا إثراء .1
 .حقيق عمل علمي متميزتشجيع و تحفيز أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمهتمين بالترجمة لت .1

 
 :في العمل المترجم المقدم للحصول على الدعميجب توافرها شروط وهناك  

 .أن يكون للعمل المترجم إضافة علمية مميزة في تخصصه .6
 .أن يكون العمل المترجم ضمن مجاالت وأولويات البحث العلمي في الجامعة والمملكة .1
 .األصليأن تكون الترجمة دقيقة واحترافية بحيث تحفظ سالمة المعنى للعمل  .1
 .مراعاة األخالقيات العلمية و الملكية الفكرية لآلخرين .0
 .أال يكون قد سبق نشر النسخة المترجمة أو تقديمها في الوقت نفسه للنشر في أي جهة أخرى .5
   

 نواحي تخصصية القانونية ومجارات التطورات التي تحصل فيكلية الحقوق أولوياتها البحثية بما يتفق والوتحدد 
الحياة القانونية والمستجدات التي ال بد من دراستها والبحث فيها إما لتوضيحها للمعنيين من المشرعين أو واضعي السياسة 

قليميًا وعالمياً الجنائية أو العاملين في مجال القانون والقضاء والعدل ولفت النظر إليها وبما يخدم المجتمع محل والتي . يًا وا 
 :، وهيالصادرة عن صندوق دعم البحث العلمي الملتزمة باألولويات الوطنية للبحث العلمي الجامعةأولويات ال تخرج عن 

 قطاع اآلثار والسياحة. 

 قطاع األمن الوطني. 
  اإلتصاالتقطاع تكنولوجيا المعلومات والحاسوب و. 
 قطاع الثقافة والفنون واإلعالم. 
  واإلنسانية واللغات ةاإلجتماعيالعلوم. 
 قطاع العلوم اإلدارية والمالية واالقتصادية. 
 قطاع العلوم األساسية. 
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 قطاع العلوم اإلسالمية. 
 قطاع العلوم التربوية والتعليم. 
 قطاع العلوم الزراعية والبيطرية. 
 قطاع العلوم السياسية والقانونية. 
 قطاع العلوم الطبية والصيدالنية. 
 اع علوم المياه والبيئةقط. 
 قطاع العلوم الهندسية. 

بين الجامعة وصندوق دعم البحث العلمي وكذلك بحثي التعاون د كلية الحقوق في جامعة مؤتة من اليوتستف 
جراءات موث قة ومعلنة للتعاون البحثي مع  وجدتحيث مؤسسة عبد الحميد شومان  المؤس سات والمراكز هذه سياسات وا 

ب على الباحث الراغب في الحصول على دعم بحثه من قبل صندوق البحث العلمي السير في توجي، حيث البحثية
 :اآلتيةاإلجراءات 

الدخول على موقع صندوق دعم البحث العلمي وتعبئة النموذج التفصيلي الخاص بالدعم قبل انتهاء المدة  (6)
حيث تطبق ، الالزمالقرار  التخاذليصار إلى عرض المشروع على لجنة البحث العلمي  المقررة بوقت كاف  

 .إجراءات وتعليمات جامعة مؤتة على هذه المشاريع

رئيس الجامعة على / التأكد من تعبئة الخانة الخاصة برقم جلسة لجنة البحث العلمي وتوقيع رئيس اللجنة (1)
 .النموذج التفصيلي

 .دوق دعم البحث العلمي قبل المدة المقررة بوقت كاف  إرسال نموذج الدعم لصن (1)

الخاصة بالدعم مع الصندوق يقوم الباحث بتوقيع التعهد الخاص بدعم المشاريع في  االتفاقيةبعد توقيع  (0)
 .مكتب عميد البحث العلمي

عمادة البحث العلمي بقرار صندوق دعم  إلىيلتزم الباحث في مخاطباته ضمن مشروع بحثه والتي ترد  (5)
الكتب المرسلة من الباحث ضمن خطة المشروع وتم ذكرها في ميزانية  أنالبحث العلمي والتأكد من 

 .المشروع ومدى انطباق تعليمات جامعة مؤتة عليها ليصار إلى مخاطبة الجهات المعنية

عن  (...مكافأة، مشتريات، لوازم، ةسلف)مشروع البحث من  بمعامالتجراءات الخاصة يتم السير في اإل (1)
 .طريق القسم وعمادة الكلية ثم يرفع إلى عميد البحث العلمي

يقدم الباحث تقريًرا ماليًا وفنيًا يحوي عرًضا لما تم إنجازه في نهاية كل مرحلة من مراحل البحث إلى عميد  (2)
 .دارة صندوق دعم البحث العلميالقسم وعمادة الكلية ليصار إلى رفعها إلى إ خاللالبحث العلمي من 

 (إجراءات الحصول على دعم من صندوق دعم البحث العلمي( 62)مرفق رقم)

وخالل على مستوى الجامعة  وقد بلغ مقدار الدعم للبحث العلمي من قبل المقدم صندوق دعم البحث العلمي
نه أعلى الرغم أن من المالحظ من هذا الدعم  (66)على النحو المبين في الشكل رقم( 1169-1119)الفترة الممتدة من 

 دينار( 901011)م حيث بلغ 1118بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في عام  %(9)بنسبة دينار( 616111)إلى نخفض ا
 .%(00)بنسبة
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 (11)الشكل رقم

 
 

السنوات كما هو مبين في حسب على مستوى الجامعة وكانت النسب لدعم صندوق البحث العلمي لمشاريع البحث العلمي 
 (61)الشكل رقم

 (12)الشكل رقم

 
 

 
 البحث شؤون تنظيم على الجامعة بحث علمي دقيق دون دعم مالي منتظم، لذا تعمل إنتاجال يمكن وألنه 

ت في عمادة ئولهذا أنش والبشرية والمعنويةوالمادي والمعلوماتي  الوسائل المادية بمختلف وذلك ودعمه وتشجيعه العلمي
الهيئة التدريسية على  وأعضاءجامعة دائرة متخصصة تسمى دائرة البحث العلمي تساعد الباحثين الالبحث العلمي في 

تمامنجاز تأمين الدعم الالزم إل   العلمية، والعمل على نشر نتائجهم البحثية في مجالت علمية وأبحاثهممشاريعهم  وا 
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في  التنمية بأغراض المتعلقة العلمية والبحوث التطبيقية العلمية للبحوث الدعم في األولوية حيث تعطي. وعالمية مرموقة
 .مراحل اإلنتاج األخيرة إلى البحث صلي أنإلى  وتتولى هذه الدائرة رعاية األبحاث منذ مراحلها المبكرة . المملكة

 

لعلمية المبتكرة البحوث والكتب والمؤلفات ا تأليفعلى دعم وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على  الكليةتعمل و 
علمية رصينة والتي لها  في المجالت والدوريات العلمية المصنفة عالميًا وتتبنى معايير ةالعلمي نتاجاتهمإوالعمل على نشر 

دعم لة الجامعمسعى الكلية هذا ينطلق من مسعى و  .يتبادل المعرفوالالعلمي  اإلنتاجمعامل تأثير من اجل تحسين جودة 
 : البحث العلمي إلى تحقيق جملة من األهداف أهمها

توجيه وتشجيع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة إلى النشر في مجالت علمية مصنفة ذات معامل تأثير عالي  .6
 .عدد اإلستشهادات المرجعية ارتفاعبما يسهم ذلك في 

 .تعزيز ثقافة البحث العلمي في الجامعة .1

 .التميز باألبحاث العلمي إلىريس تحفيز أعضاء هيئة التد .1

 .إبراز الدور النشط والحضاري للجامعة في إثراء الفكر والثقافة والمعرفة .0

يجاد الحلول المناسبة لها .5  .ربط الجامعة بالمجتمع من خالل طرح قضاياه ومشكالته وا 

 .توطيد الصالت العلمية والفكرية بين جامعة الكويت والجامعات ومعاهد البحوث األخرى .1

اإلنتاج العلمي بما يسهم في تطوير البحث العلمي في الجامعة وبما يحقق دعم مسيرة التنمية  توسيع قاعدة نشر .2
 .في المجتمع

 

ألعضاء  وعلى هذا الرابط اإللكتروني  على موقع الجامعة في الكلية ويتم نشر ملخص من أبحاث الهيئة التدريسية 
 :الهيئة التدريسية في قسم القانون العام

  https://www.mutah.edu.jo/mutahph/qanon3am.php 
 

 :وعلى هذا الرابط ألعضاء الهيئة التدريسية في قسم القانون الخاص
https://www.mutah.edu.jo/mutahph/qanon5as.php 

 
جراءات لمنح الحوافز والجوائز التشجيعية للباحثينويوجد تعليمات  تعليمات منح حوافز النشر فهناك  وسياسات وا 

تعليمات منح و ( تعليمات منح حوافز النشر( 69)مرفق رقم) جامعة مؤتة فيهيئة التدريس وهيئة الباحثين  ألعضاءالعلمي 
منح أعضاء هيئة حيث ي (تعليمات منح الجائزة التقديرية( 68)مرفق رقم) الجائزة التقديرية للباحث المتميز في جامعـة مؤتة

 المجاالتمؤتة حوافز مالية عند نشرهم بحوثا علمية في جامعة الذين هم على رأس عملهم في التدريس وهيئة الباحثين 
  .(ISI Thomson)تومسون رويترز وفقًا لتصنيف مصنفة عالمياً العلمية العالمية بحيث تكون المجلة 

 
 :تتم حسب الخطوات التالية لقاء النشرتقدم طلبات الحوافز  عندالتالية  األسستعتمد و 
 عالمية مصنفة مجالتمكافأة نشر بحث علمي في للحصول على وفق النموذج المعتمد  تقدم طلب الحوافز .6

 .معلومات حول المجلة موقع النشر و  كامالً البحث المنشور  بهويرفق ( نموذج طلب مكافأة( 11)مرفق رقم)
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أن يظهر اسم الباحث والقسم والكلية وجامعة مؤتة في مكان على  وتاريخ نشرهتقديم ما يثبت تاريخ قبول البحث  .1
 .ظاهر على البحث المنشور

 (من شهري كانون الثاني وتموز األولالنصف )خالل فترة محددة هي  عمادة البحث العلميإلى  الطلبرسل ي .1

الخمسة أشهر التالية لشهري  خاللوتحديد قيمة المكافأة من قبل لجنة البحث العلمي  األبحاثيتم دراسة هذه  .0
  .وترفع توصية اللجنة إلى رئيس الجامعة  .القبول

 .وفقًا للقيمة التي حددتها لجنة البحث العلميبقرار من رئيس الجامعة، تصرف الحوافز المالية وفق  .5

 ماأإلى درع ووسام الجائزة  باإلضافة أردني دينار( 6111)ومشجعة حيث تصل الجوائز إلى حد محفزة وهي جوائز وحوافر
للباحثين من أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين وهي مشجعة . أردني دينار( 511)لمبلغ  األعلىة فقد يصل حدها أالمكاف

 .إلنجاز أبحاث علمية بمستوى رفيعفي الجامعة 
 

 :في الجامعة من لجنة البحث العلميتتكون و مل وجه وبكل كفاءة وتقوم لجان البحث العلمي بدورها ومسؤولياتها على أك
  

 رئيساً  رئيس الجامعة/الدكتور ظافر الصرايرة األستاذ 

 عضواً  عميد البحث العلمي/الدكتور أحمد خلف السكارنة األستاذ 

 عضواً   الهندسة كلية/ يوسف الجعافرة الدكتور األستاذ 

 عضواً  العلوم كلية/ محمد الشرع الدكتور األستاذ 

 عضواً  كلية العلوم التربوية/ أحمد الطويسي الدكتور األستاذ 

 عضواً   كلية الزراعة/ مهاوش أسامة الدكتور األستاذ 

 عضواً  كلية الطب/ ختام الرفوع الدكتورة 

  أمين السر عمادة البحث العلمي/ هيكل أبوالسيدة حنان 

  

 :اآلتيةاللجنة المهام والصالحيات هذه تتولى 
 .الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرهاتنفيذ سياسة  .6
 .إعداد مشروع خطة البحث العلمي ووسائل تنفيذها ورفع المشروع الى المجلس إلقراره .1
 .تحديد األسس الالزمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين في البحوث العلمية في الجامعة ونتائج هـذه البحوث .1
 .ي موازنة الجامعةف إلدراجهامناقشة مخصصات البحث العلمي  .0
 .جمع المعلومات عن البحوث العلمية في الجامعة وخارجها .5
التنسيب إلى المجلس بإصدار التعليمات الخاصة بتنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشـجيعه ودعمه  .1

 .ونشره ومتابعة تقييمه
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مشاريع البحث م من 1162/1169طالب خالل الفصل الدراسي األول من العام الجامعي  ةهذا وقد استفاد أربع
طالبة ( سجى موسى ضيف اهلل الجبور )من قبل صندوق دعم البحث العلمي كان من بينهم الطالبة العلمي المدعومة
أكانت سواء  والخدماتية تستفيد من هذه المشاريع المدعومة اإلنتاجيةن المجتمع المحلي والقطاعات أكما  .ماجستير الحقوق

 .من مؤسسة شومان ممن صندوق دعم البحث العلمي أ ممن الجامعة ا

 

ضمن الخطة التسويقة وعلى نطاق واسع وداخل األردن وخارجه  بفعالي ة تسويق مخرجات البحث العلميالكلية ب وتقوم
 :هامامهمن بين وتكون  .(اإللكترونيوالتسويق  اإلعالمشعبة )ةمتخصصحيث يوجد شعبة لإلنتاج العلمي في جامعة مؤتة 

 .يجابية عن البحث العلمي في الجامعةإورسالتها والسعي لبناء صورة  الجامعة بدور إلكترونياً التعريف  .6

 .إلكترونياً وأبحاث ومشاريع  إصداراتمن  الجامعةتسويق إنتاج  .1

 والندوات وأنشطة البحث العلمي في الجامعة بالتنسيق مع الجهات المعنية اتر المؤتمعن  إلكترونياً  اإلعالن .1
 .ودولياً  مياً إقلي

 .والدارسات العلمية محلياً  واألبحاثعن الجديد في المنح ودعم المشاريع  اإلعالن .0

 

 األردن وخارجه ومراكز البحث العلمي داخلمع العديد من الجامعات الجامعة  تبادل اإلصدارات الصادرة عنتم يكما 
التي يتم  اتأعضاء هيئة التدريس بكافة الموضوع لتعريفو بهدف توزيعها على أكبر قدر ممكن من الباحثين والدارسين، 

: وهيالتي تصدر عن الجامعة، العديد من دور النشر والباحثين المشتركين في المجالت  ا ويوجدكم .نشر البحوث فيها
 .وسلسلة العلوم الطبيعية والتطبيقية ،ةاإلجتماعيسلسلة العلوم اإلنسانية و : مجلة مؤتة للبحوث والدراسات بسلسلتيها

وقد عقدت الجامعة . باإلضافة إلى المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها والمجلة األردنية في القانون والعلوم السياسية
 .في الوطن العربي األكاديمية األبحاثمع عدد من المؤسسات الخاصة بنشر اإللكتروني اتفاقيات النشر من  اً عدد

وتسويق هذه اإلصدارات  إصداراتبهدف التعريف بانجازات البحث العلمي من   العديد من المعارضفي  يتم االشتراككما  
 :ومن هذه المعارض  من كتب ومجالت،

  عمان/ معرض الكتاب الدولي.  

  (نجازإ األردنأنا )معرض الكتاب.  

  الجامعة األردنية/ معرض الكتاب في مجمع اللغة العربية.  

 

الندوات والمؤتمرات العلمية المقامة في جامعة مؤتة وأيضًا   المعارض المقامة على هامش عمل إلى باإلضافةهذا 
  .المشاركة في المعارض المحلية داخل محافظة الكرك

أعضاء هيئات في كلية الحقوق قد عينوا رؤوساء أو  أعضاء الهيئة التدريسيةوتجدر اإلشارة هنا أن هناك عدد من 
 :، مثلاألستاذ الدكتور جعفر الفناطسةمنهم األستاذ الدكتور أمين العضايلة و  .تحرير أو أستشارين لمجالت علمية محكمة

 المجلة األردنية للقانون والعلوم السياسية، التي تصدرها جامعة مؤتة. 
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 مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، التي تصدرها جامعة مؤتةال. 

 سلسلة العلوم االجتماعية واالنسانية، التي تصدرها جامعة عمان األهلية/ راساتلمجلة البلقاء للبحوث والدا. 

  
 .اإليفاد: المعيار الفرعي الثاني( 2ــ4)
 :ومؤشرات هذا المعيار هي 

 .وجود سياسة معلنة وخطة متكاملة لإليفاد( 6ــ1ــ0)

 .األنظمة والتعليمات المتعل قة باإليفاد( 1ــ1ــ0)

 .الشفافية والعدالة في اختيار الموفدين( 1ــ1ــ0)

 .متابعة الموفدين( 0ــ1ــ0)

 .التعليمات واإلجراءات المتعل قة بعقد الدورات التدريبية والمشاركة فيها( 5ــ1ــ0)
 التدريسي ة والبحثية اإلحتياجاتمدى اتساق الدورات التدريبية مع ( 1ــ1ــ0)
 دور اللجان والمجالس المعنية( 2ــ1ــ0)
 اإلنفاق على اإليفاد والدورات( 9ــ1ــ0)

 
رفد و في الجامعة وفق المعايير األكاديمية المعتمدة فيها  المستوى العلميبالرتقاء سعيها ل في كلية الحقوق

تعمل والمراكز البحثية العالمية في أرقى الجامعات بطاقات جديدة عالية اإلعداد والتأهيل األكاديمي  أقسامها األكاديمية
بتعاث مجموعة من الطلبة للدراسة في الخارج للحصول على درجتي إ من خالل ها األكاديميةبرنامج تنشيطعلى 

 اتسياسخاصة باإليفاد و ال هاوتعليمات الجامعة أنظمة مستندة إلى .الماجستير والدكتوراه من جامعات عالمية مرموقة
جراءات موث قة ومعلنة لإليفاد معدل بموجب النظام  6891لعام ( 10)رقم  مؤتةالبعثات العلمية في جامعة  نظامفهناك  وا 

مرفق )البتعاث في جامعة مؤتةخاصة لتعليمات كما ويوجد ( نظام البعثات( 16)مرفق رقم) 1111لسنة( 621)رقم 
للجميع على  ةوهي موثقة ومعلن .وشروطه والتي نظمت كافة إجراءات وخطوات االبتعاث( تعليمات االبتعاث( 11)رقم

 .كتيبات والنشرات المتعلقة في االبتعاثالموقع الجامعة وفي 

 

قات الخارجية الوترسيخ الع واإليفاد االبتعاث إجراءاتتطوير تعمل على  .لإليفادالمعالم واضحة و خطة متكاملة هناك 
لجنة "تسمى  لبعثاتخاصة لتشكل لجنة  نظيمًا لعملية اإليفاد فقد تم لذا وت .بما يكفل تفاعل الجامعة مع المجتمع المحلي

 :اآلتيةمهام ال ، وتوكل إليهابقرار من مجلس العمداء في الجامعة (البعثات

 .وضع السياسات العامة لالبتعاث  (6)

إقرار حاجات الجامعة من االبتعاث لمختلف التخصصات وفق تنسيب من مجالس األقسام والكليات وبموجب  (1)
 .خطة ابتعاث لعدة سنوات قادمة

 .االطالع بشكل دوري على أوضاع المبعوثين في بلدان الدراسة المختلفة (1)

 .المطالبة بااللتزام، التأجيل، التمديد، إصدار القرارات الخاصة بالمبعوثين من حيث الترشيح اإليفاد (0)
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 .رئيس الجامعة أو عميد الدراسات العليا كلما قضت الحاجة/ على طلب رئيس اللجنة تجتمع اللجنة بناءً  (5)

 .تنبثق عن لجنة االبتعاث لجنة مقابلة للطلبة المتقدمين للحصول على طلبات (1)

 .تعتبر قرارات لجنة البعثات نهائية وال تحتاج لمصادقة من أي لجنة أو مجلس آخر (2)

 
 :من األعضاء التالية أسماؤهم( م1162/1169)في الجامعة لهذا العام  لجنة البحث العلميتتألف و 

 رئيساً  رئيس الجامعة/لصرايرةالدكتور ظافر ا األستاذ 

 عضواً  األستاذ الدكتور نائب الرئيس للشؤون األكاديمية والمراكز العلمية والبحث العلمي 

 عضواً  األستاذ الدكتور نائب الرئيس للشؤون اإلدارية وتنمية المجتمع 

 عضواً  نائب الرئيس للشؤون العسكرية 

 عضواً  األستاذ الدكتور عميد الدراسات العليا 

 عضواً  عميد الكلية المعني 

  أمين السر كلية الدراسات العليا –السيد محمد المجالي 

 
و مبين في هوكما المملكة المتحدة وأستراليا، جامعات لقانون المدني والتجاري في لدراسة امبتعثين  ةثالث الحقوق كليةول

 (68)الجدول رقم
 (01)جدول رقم

 مبتعثي كلية الحقوق
 

 البلد اسم الجامعة التخصص اسم البعوث

 المملكة المتحدة Leedsجامعة  القانون التجاري القطاونة   محمد مصعب
 استراليا جامعة كوينز الند أصول حقوقية وسام فيصل الشواورة 
 استرالي جامعة غرب أستراليا قانون محمد رسمي العمري 

 

 
 :على النحو التالي وهي، وفقًا لما حددته تعليمات البعثات العلمية في جامعة مؤتة جراءات االبتعاثوتمت إ

بتنسيب من الكليات واألقسام من البعثات في التخصصات الدقيقة والدرجات العلمية المطلوبة  ةحديد حاجم تتي (6)
 .مكانيات الجامعة الماليةإل اً ، ووفقفي الجامعة بموافقة لجنة البعثاتمجلس األقسام األكاديمية ومجلس الكلية و 

عن حاجة الجامعة من البعثات، واستقبال  اإللكتروني  اإلعالن في الصحف المحلية وعلى موقع الجامعة يتم  (1)
عداد كشوف المفاضلة المبدئية وفق األصول وتحويلها إلى   .المعنية الكلياتطلبات الترشيح وا 
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التفاضلي إلى عميد الدراسات العليا  متحاننتائج اإلمتضمنة  األقسام األكاديمية والكليةمجالس توصيات ترفع  (1)
  :اآلتيعلى النحو  هاتوزيعيتم علمًا بأن عالمات المفاضلة بين المتقدمين لالبتعاث  .لعرضها على لجنة البعثات

 :المتقدمون لالبتعاث لدرجتي الماجستير والدكتوراه ممن يحملون درجة البكالوريوس (أ )

 15   الوريوسالمعدل التراكمي للبك% 

 61    المقابلة الشخصية% 

 5    خريجو جامعة مؤتة% 

 (نسبة مئوية حسب المعدل% )61    معدل الثانوية العامة 

 61    التحريري متحاناإل% 

 
 

 :المتقدمون لالبتعاث لدرجة الدكتوراه ممن يحملون درجة الماجستيرأما  (ب )

 المعدل التراكمي: 

o 15   المعدل التراكمي للماجستير% 

o 01   المعدل التراكمي للبكالوريوس% 

 61     المقابلة الشخصية% 

 5     خريجو جامعة مؤتة % 

 (نسبة مئوية حسب المعدل% )61     معدل الثانوية العامة 

 61     التحريري متحاناإل% 

 

10% 

65% 

5% 

10% 

10% 

 ( 13)الشكل رقم

 توزيع العالمات لمبتعثي الماجستير والدكتوراه

العامة الثانوية  

البكالوريوس معدل  

مؤتة جامعة  

التحريري االمتحان  

الشخصية المقابلة  
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في الصحف المحلية يتم اإلعالن عنها و تقوم عمادة الدراسات العليا بتحديد موعد للمقابلة الشخصية للمتقدمين  (0)
 .اإللكتروني  وعلى موقع الجامعة 

تقوم عمادة الدراسات العليا بعرض كشوف المفاضلة النهائية وتوصيات األقسام على لجنة البعثات العتمادها  (5)
صدار قرارات ترشيح  .وا 

تنسيق مع الكليات تتابع عمادة الدراسات العليا بعد صدور قرار رئيس الجامعة بالترشيح بقية إجراءات الترشيح بال (1)
 .المعنية والجهات األخرى ذات العالقة

يجب أن يتم تحديد التخصص الدقيق والدولة المنوي اإليفاد إليها في قرار الترشيح، ويجوز للجنة البعثات وبناًء  (2)
على توصية من مجلسي القسم والكلية تعديل التخصص الدقيق لالبتعاث أو دمج التخصصات المنوي اإليفاد 

  .فيها

يفاد الطلبة الحاصلين على منح أو إعفاءات أو ممن أنهوا جزءًا من دراستهم دون اإلعالن بالصحف إيجوز  (9)
 .ووفق حاجة الجامعة لتخصصاتهم

بعد حصول المرشح على قبول غير مشروط في جامعة معترف بها لدى جامعة مؤتة وبعد توصية المجالس  (8)
قبول على لجنة البعثات للتنسيب إلى رئيس الجامعة بإصدار قرار المعنية، تقوم عمادة الدراسات العليا بعرض ال

 .اإليفاد

على المرشح لالبتعاث الحصول على قبول غير مشروط خالل مدة ستة شهور، تجدد لمرة واحدة بقرار من  (61)
من تاريخ صدور  اً واحد اً الرئيس بناًء على تنسيب من لجنة البعثات، بحيث ال تتجاوز مجموع المدة كاملة عام

ذا لم يتمكن المرشح من الحصول على القبول المطلوب خالل هذه المدة تصبح الجامعة في حل  قرار ترشيحه، وا 
من إيفاده ومن أي التزامات أخرى، ويجوز للجنة البعثات في حاالت استثنائية النظر في التمديد لمدة ستة شهور، 

10% 

40% 
25% 

5% 

10% 

 ( 14)الجدول رقم

 توزيع العالمات لمبتعثي الدكتوراه

العامة الثانوية  

البكالوريوس  المعدل   

الماجستير معدل  

  مؤتة جامعة 

الشخصية مقابلة  
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إجراءات ابتعاث وسام ( 10)مرفق رقم()عاث مصعب القطاونةإجراءات ابت( 11)مرفق رقم) .وللمرة األخيرة
 (إجراءات ابتعاث محمد رسمي العمري( 15)مرفق رقم()الشواورة

فة السجالت المتعلقة باالبتعاث من لحظة تحديد الحاجات إلى إن ينهي المبتعث اهذا ويوجد ملفات يحتفظ بها بك
التي ابتعث من أجلها يتم االحتفاظ بها في األقسام األكاديمية وفي ديوان الكلية كما  ةادة العلميبعثته ويحصل على الشه

 .وتحفظ نسخ منها في كلية الدراسات العليا

األنظمة والتعليمات الناظمة بين المتقدمين، حيث يوجد شروط محددة في من شفافية وعدالة بكل اختيار الموفدين ويتم 
  : وهي لالبتعاث في كلية الحقوقلالبتعاث في الجامعة يجب توفرها للمتقدم 

 إمتحـانأو ما يعادلها فـي ( IBT, CBT)التوفل الدولي أو ما يعادلها  إمتحانفأكثر في ( 051)الحصول على عالمة  (6)
 . IELTS) )الـ

 .أو ما يعادلها( UJCDL)أو ( MUCDL)أو( ICDL)الحصول على رخصة قيادة الحاسوب  (1)

يجب أن ال يزيد عمـر المتقـدم لالبتعـاث علـى ثالثـين عامـًا بالنسـبة لحملـة درجـة البكـالوريوس، وخمسـة وثالثـين عامـًا  (1)
  .لحملة درجة الماجستير

وفـق أنظمـة عـن جيـد فـي البكـالوريوس وجيـد جـدًا  فـي الماجسـتير، أو مـا يعادلهمـا  المتقدم لالبتعـاث أن ال يقل تقدير (0)
 .هافيالجامعات التي تخرجوا 

يوقع الذي يصدر قرار ترشيح بحقه على التزام وتعهد باستكمال إجراءات ترشيحه خالل الفترة القانونية الممنوحـة لـه،  (5)
ذا لم يتمكن من ذلك يفقد حقه في البعثة  .وا 

 .يكون المرشح ملتزمًا بالعمل لدى أي جهة أخرى أال  يجب  (1)
 .%15 عنفي الثانوية العامة  عدلهيقل م ال  يجب أ (2)

 

مراحل مختلف لبالوقت المحدد  والتزامهمن ومدى تقدمهم الموفديأوضاع  متابعةتقوم الكلية ب وخالل فترة االبتعاث
. ين الذين يشرفون على رسائلهم الجامعيةالمشرفالجامعات الموفدين إليها و رير الوارد من االتقوذلك عن طريق  مدراسته

 التوصيات الالزمة بشأنها، واتخاذوالتي يتم تزويد األقسام األكاديمية المعنية فيها ليصار إلى مناقشتها في مجالس األقسام 
. والمرحلة التي وصل إليها من الجامعة التي يدرس فيها أو من المشرف عليه أو طلب المزيد من المعلومات عن المبعوث

 . ها داخل ملفات القسم المعني وديوان الكليةعلي االحتفاظوهذه اإلجراءات يتم 

 

 الدورات التدريبية والمشاركة فيها

ود وكل ما يتعلق بها وذلك من خالل وج الدورات التدريبية أو المشاركة فيهاعقد إجراءات  تعليماتتحكم األنظمة وال
  :، ومنهاألعضاء الهيئة التدريسية والجهات المختصة بعقد الدوراتتعليمات للمراكز العلمية 

 عمادة البحث العلمي 

  الجودة وضمانمركز التطوير األكاديمي 
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  مركز الحاسوب 

  مركز اللغات 

 

حيث  .بحثيةأم تدريسية  أكانت سواءأعضاء الهيئة التدريسية حسب احتياجات التدريبية وتعقد هذه الجهات الدورات 
وتحتفظ  (استبانة تقييم الدورة التدريبية والمدرب( 11)مرفق رقم)المشتركين فيها والمدرب من قبل  التدريبية يتم تقيم الدورة 

 .فيها شهادات تفيد اشتراكهم ونالمشارك ىعطوي  . ق المتعلقة فيهاثائالجهة المنظمة للدورة بكافة األوراق والو 

على اإليفاد والدورات  اإلنفاققة باألمور المالية قد غطت لمع العلم بأن المنظومة التشريعية في الجامعة وبالذات المتع
تعليمات األحكام ( 12)مرفق رقم)تعليمات األحكام المالية الخاصة بالمراكز العلمية في جامعة مؤتةحددت  التدريبية حيث
قد  لعلمية في جامعة مؤتةتعليمات البعثات افي حين أن . إراداتها كيفية اإلنفاق على الدورات وتوزيع نسب( المالية للمراكز

نحو  تتجه اإلنفاق والدوراتعلى اإليفاد و  مؤشر النفقات وتجدر االشارة هنا أن. غطت جانب االنفاق على المبتعثين
 .االرتفاع خالل الخمس سنوات األخيرة

 

 .اإلبداع: المعيار الفرعي الثالث( 3ــ4)
 :ومؤشرات هذا المعيار هي 

 .واإلجراءات المتعل قة بتسجيل براءات االختراع وحماية الملكية الفكريةالتعليمات ( 6ــ1ــ0)

 .التعليمات واإلجراءات المتعل قة بدعم اإلبداعات الفنية واألدبية وتوثيقها ونشرها( 1ــ1ــ0)

جراءات استحداث وتطوير المشاريع الريادية وحاضنات األعمال( 1ــ1ــ0)  .سياسات وا 

 .المشاريع الريادية وحاضنات األعمال تقييم ومتابعة( 0ــ1ــ0)

 .اإلنفاق على اإلبداعات بكافة أنواعها( 5ــ1ــ0)
 دور اللجان والمجالس المعنية باإلبداعات( 1ــ1ــ0)
 
 

جراءات الكلية تتبنى احتوت حيث  بتسجيل براءات االختراع وحماية الملكية الفكرية الجامعة المتعلقة تعليمات وا 
تعليمات حقوق ( 19)مرفق رقم) حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا خاصة تتعلق تعليمات للجامعةالمنظومة التشريعية 

جراءات موث قة وواضحة لتسجيل براءات االختراع وحماية الملكية الفكريةوهذه التعليمات تحوي ( الملكية الفكرية . سياسات وا 
حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا لتوثيق لمكتب مخصص في عمادة البحث العلمي نصت على فتح كما إنها 
لحمايتها وتسويقها بشكل تجاري داخل المملكة أو  الالزمة اإلجراءاتالعلمية في الجامعة وتقييمها واتخاذ  االكتشافات

 خارجها بما يخدم المصلحة العامة وأهداف الجامعة

 التاليةوالواجبات ام ويوكل لهذا المكتب المه
 :حماية الملكية الفكرية وبراءات االختراعفي مجال      .6

  توفير واستقبال وتوثيق طلبات اإلفصاح عن براءات االختراع من الباحثين في الجامعة حسب النماذج المعمول
 .بها في الجامعة

   الجهات المعنية في الجامعةمع  قبالتنسيتصميم طلبات اإلفصاح وتعهد البراءة واتفاقيات التراخيص. 
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 العمل مع لجنة البحث العلمي للحفاظ على حقوق الجامعة والباحثين حسب التعليمات المعمول بها في الجامعة. 
 وتقييمها من الناحية الفنية والتأكد من صالحيتها  دراسة طلبات اإلفصاح عن براءات اختراع. 
   والريادة لدراسة الطلبات المقدمة وتقييمها من الناحية التجارية اإلبداعالعمل مع قسم تتجيير. 
  القيام بالمهام الالزمة لتسجيل براءات االختراع واستصدارها ومتابعة جميع األمور اإلدارية والفنية والمالية المتعلقة

 .بتسجيل البراءات حسب التعليمات المعمول بها في الجامعة
 احثين فيما يتعلق بحقوق الملكية في الجامعة من خالل برامج دورية تعقد بالتعاون العمل على نشر الوعي بين الب

 .مع لجنة البحث العلمي وعمادات الكليات
  العمل على تطوير تعليمات الملكية الفكرية بما يتالءم مع ما يستجد من ظهور تعليمات أو تكنولوجيات. 
  االختراع وحفظها وتبويبها و عمل سجالت خاصة لكل  توثيق جميع الوثائق المتعلقة بالحصول على براءات

 .براءة اختراع مستصدرة، وتوثيق جميع األعمال المتعلقة بالقسم حسب األصول
   متابعة جميع األعمال القانونية المترتبة على استصدار براءات االختراع والحفاظ على حقوق الملكية في الجامعة

 .العلمي وفض النزاعات بالتنسيق مع لجنة البحث
   بناء قاعدة بيانات خاصة بمشاريع البحث العلمي في الجامعة وكل ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في

 .الجامعة
  :والريادة اإلبداعتتجير  في مجال     .1

   العمل مع لجنة البحث العلمي على دراسة عوائد نتاج البحث العلمي في الجامعة إلدراجها في موازنة الجامعة
 .صندوق خاصأو 

  إدارة وتسويق محافظ الملكية الفكرية الخاصة بالجامعة. 
  ربط القطاع الخاص بمراكز البحث العلمي التطبيقي في الجامعة 
 تطوير الشراكة البحثية التعاونية مع الصناعة المحلية   دعم نمو وخلق البحث والتطوير في الجامعة من خالل

 .والخارجية
  ل الناجمة عن نتاج البحث العلمي داخل الجامعة بكافة أشكالهااألعما منشآتتسهيل تطوير. 
  التفاوض بشأن االتفاقيات المتعلقة بالملكية الفكرية في الجامعة ونتاجها وتنفيذ هذه االتفاقيات وتشمل النشاطات

 األبحاثت اتفاقيا، اتفاقيات نقل المواد،اتفاقيات التراخيص ، عقود المشاريع المدعومة مع الصناعة: التالية
 .التعاونية

   واتفاقيات التتجير الناجمة عن النشاط البحثي لباحثي الجامعة اإلبداعترويج. 
  تشجيع المشاريع البحثية القابلة للتتجير. 
  اإلبداع والبحث العلمي في الجامعة وخارجها كزإدارة شبكة اإلبداع مع مرا. 
  بحثية التابعة للجامعةمراقبة العائد على االستثمار وفعاليته للمشاريع ال. 
   ومتابعتها  تجارية لمنشآتبناء قاعدة بيانات للمشاريع البحثية والمتحولة.  

 الملكية الفكريةكإحدى أصناف  الفنية واألدبية وتوثيقها ونشرهااإلبداعات  كذلك دعمتالتعليمات واإلجراءات وهذه 
كما تضم الحقوق المجاورة لحق . والموسيقى، والمصنفات الفنية، والتصاميم العمرانية واألفالم األدبيةالمصنفات  والتي تضم

 اإلذاعيةوهيئات البث  تسجيالتهمالصوتية في  التسجيالتفي أدائهم ومنتجي  األداءالمؤلف وتتضمن حقوق فناني 
 .والتلفزيونية
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بمختلف مفاصله لذا اهتمت الكلية بحقوق الملكية  وكلية الحقوق بصفتها المعنية في تدريس الحقوق والقانوني
الفكرية وعملت على استحداث برنامج ماجستير متخصص في الملكية الفكرية لتدريس ونشر والتوعية في هذا الجانب الهام 

 .على المستوى المحلي واإلقليمي

 .األدبية والعلمية وكتابات طلبتهاونشاطات الفنية كما أنها تدعم إبداعات طلبتها المختلفة لذا فهي تتابع معارض 
 

  دائرة النشاط الثقافي والفني

دائرة النشاط الثقافي )الفرص أمام الطلبة المبدعين تم إنشاء دائرة متخصصة أطلق عليها أسم لتحقيق المزيد من 
تطوير النشاطات تعمل على وتنميتها و الطالبية  واإلبداعاتالحتضان المواهب تتبع لعمادة شؤون الطلبة ( والفني

من خالل برامجها الثقافية والفنية وتهيئة الفضاء المناسب الكتشاف اإلبداعات الطالبية وتشجيعها وتنميتها ( الالمنهجية)
عداد المسابقات في الشعر والقصة والمقالة  وتنظيم النشاطات التي تبرز مواهب الطلبة وتعمل على صقلها ورعايتها، وا 

ق الصحفي، إلى جانب االهتمام باألنشطة الفنية، حيث النشاط الموسيقي والمسرحي والمرسم والنص المسرحي والتحقي
الجامعي والخط العربي، ومشاركة طلبة هذه األنشطة مثل فرقة وكورال الجامعة ، باإلضافة إلى فرقة المسرح الجامعي 

ولهذا فقد حددت  .والنشرات الخاصة بالطلبةوالمعارض الفنية واألمسيات الثقافية، إضافة إلى اإلشراف على المطبوعات 
    :وواضحة تتمثل في محددة أهدافلهذه الدائرة 

 تعزيز القيم األصيلة لدى الطلبة. 
 تنمية االهتمام بالتراث الحضاري األردني والعربي واإلسالمي والعالمي. 
 تشجيع الميول الثقافية واإلبداعية لدى الطلبة. 
  الطلبة في األنشطة الثقافية والمعرفية على مستوى الجامعة والجامعات األردنيةإفساح فرص المشاركة أمام. 
 دعم النشاطات الطالبية في المجاالت الثقافية والوطنية. 
 اإلسهام في تدريب الطلبة على إبداء اآلراء والكتابة الصحفية. 
  الخ...لمية كافة والع واألدبيةرعاية وتنمية مواهب الطلبة في المجاالت الثقافية المختلفة 

 :، وتمثلت هذه الوسائل بــهدافاألتحقيق الممكنة ل وسائلوتم توفير كافة ال

 تنظيم المواسم الثقافية السنوية. 
 تنظيم أمسيات شعرية للطلبة. 
  لقراءات اإلبداعية األدبيةلتنظيم جلسات. 
 تنظيم زيارات الطلبة للصحف والمؤسسات الثقافية. 
  والمهرجانات الثقافية على مستوى الجامعات األردنية والعربية والعالميةالمشاركة في المؤتمرات. 
 تنظيم مشاركة الطلبة في المسابقات الثقافية المعرفية والثقافية اإلبداعية. 
 تنظيم عقد لقاءات حوارية للطلبة مع األدباء األردنيين والعرب. 
 تنظيم معارض للكتاب. 
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 :ةاإلدارية المتخصصالشعب  عدد منتضم و 

 .شعبة النشاط الثقافي واإلعالمي (6)

الجانب الثقافي واألدبي وذلك في إفساح فرص المشاركة للطلبة في النشاطات الثقافية التي تتماشى بتهتم  والتي
براز ثقافتهم ومهاراتهم وتنمية إبداعاتهم األدبية في مختلف المجاالت وتناط بها المهام  .وميولهم واستعداداتهم، وا 

 :ةاآلتي

  لنشاطات الثقافية والعمل على تنفيذهال فصلية إعداد خطة. 
  األعداد للمسابقات الثقافية داخل الجامعة. 
  تنظيم مشاركات الطلبة في المسابقات الثقافية المختلفة التي تنظمها الجامعات الشقيقة والمؤسسات المحلية

 .والخارجية
  والتدقيقمتابعة إصدار صحيفة مؤتة، من حيث التحرير والطباعة. 
  للعمادة اإللكتروني  متابعة إصدار دليل الطالب على الموقع. 
 متابعة اإلعالن عن األنشطة الطالبية للعمادة كاملة مع دائرة العالقات الثقافية والعامة. 
 تشجيع أصحاب القلم والفكر في الجامعة وتنمية موهبة الكتابة لدى الطلبة. 

 .شعبة الموسيقى والمسرح (1)

الطلبة الموهوبين ممن لديهم  يتم تبني :المسرحي والموسيقي؛ فعلى صعيد النشاط المسرحيالجانب بتهتم  والتي
الميول المسرحية بإقامة الورشات المسرحية في التمثيل واإلخراج واإلدارة المسرحية حيث يستطيع الطالب ممارسة 

 .المسرحية المحلية داخل الجامعة وخارجها تقوم باألعمال والتيالنشاط من خالل االلتحاق بفرقة المسرح الجامعي 
 .ةاآلتيالمهام ( النشاط المسرحي)حيث يوكل إليها في هذا الجانب

 بينو اختيار وتدريب أعضاء الفرق المسرحية من الطلبة الموه. 
 متابعة التزام الطلبة المقبولين على أساس التفوق الفني في أنشطة المسرح. 

  المسرحية داخل وخارج الجامعةاإلشراف على مشاركات الفرق. 

من تعلم العزف على  همنعقد دورات تدريبية تمك  ببالطلبة الهواة فيتم االهتمام  :النشاط الموسيقي أما على صعيد  
فرقة الحركات األدائية تكون و . المقامات والغناء بشكل صحيحو ، قراءة النوتة الموسيقيةو اآلالت الموسيقية المختلفة، 

كما يمكن للطلبة الذين يتقنون العزف استخدام  .وفرقة اإلنشاد الديني( الجيتارات)الشعبية ، وفرقة الشباب والدبكات 
( الموسيقيالنشاط )و يوكل إليها في هذا الجانب .صاالت النشاط الموسيقي لممارسة هواياتهم في أوقات فراغهم

 .ةاآلتيالمهام 

   الجماعيتدريب الطلبة على العزف والغناء المنفرد و. 
  (.كورال ) تكوين فريق غناء 
 تدريب الطلبة المشاركين في جائزة الحسن للشباب. 
 المشاركة في االحتفاالت الوطنية التي تقام داخل الجامعة وخارجها. 
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 متابعة التزام الطلبة المقبولين على أساس التفوق الفني الموسيقي وتدريبهم. 

  

 .شعبة الفنون التشكيلية (1)

والخط  ةمسؤولة عن كل ما يتعلق بنشاطات الطلبة في مجاالت الرسم واألشغال اليدوية والتصويريوالتي تكون 
 :تهدف إلى، والتي وتشكيل النحاس

 بشتى أنواعه  تدريب الطلبة على مبادئ الرسم والخزف والخط. 
 وصقل مواهبهم وعمل لوحات بأسمائهم  توجيه الطلبة الموهوبين في الرسم والخزف والخط. 
 ظيم دورات في الرسم والخزف والخط تن. 
 ات الفنيةياإلمكانكافة والمجتمع المحلي في مجال الخزف مع   تدريب المهتمين من الجامعة. 
  لرسم، والخزف، واألشغال اليدوية والخطباتطوير عمل المشرفين في مختلف التخصصات. 
 تدريب الطلبة على المهارات كافة المتعلقة بإنتاج الخزف. 
 في المعارض التي تقام خارجها وتدعى لها الجامعة والمشاركةلمعارض الفنية داخل الجامعة، إقامة ا. 
  اختيار وتدريب الطلبة المتميزين في مجال الرسم والخط والخزف، سواء كانوا من طلبة التفوق الفني أو

 .طلبة الجامعة أصحاب المواهب
  الفني في الفنون التشكيليةمتابعة التزام الطلبة المقبولين على أساس التفوق. 
  القماش والمخمل والحرير والزجاج بوساطة األلوان الزيتية  :مختلف المواد مثل علىوالكتابة تعلم الرسم

 .والمائية والطباشير والباستيل عن طريق الدورات المستمرة

 :التالية عو فر ال لموسيقى والمسرحلشعبة ا ويتبع

 :فرع الخزف (أ )

المهارات المتعلقة بإنتاج   كافةبأعمال الخزف وتدريب الطلبة على  الخاص (الفخار)الخزف أستوديويضم و 
توفير جميع المواد التي تلزم لصقل هذه المهارات لدى الطلبة، وباالضافة إلى التعاون مع  حيث يتمالخزف، 

المجتمع المحلي بتدريب عدد من المهتمين في هذا المجال، وتوفر لهم اإلمكانات مساهمة منها في مساعدتهم 
ومدير مؤسسة   لبةفرص عمل تؤمن لهم دخاًل منتظمًا وتمنحهم شهادات موقعة من عميد شؤون الط إليجاد

 .التدريب المهني في محافظة الكرك

 :المرسم والخط  (ب )

ويوفر لهم الفرصة الكاملة لكاريكاتير وافي مجال الرسم والخط الطلبة المبدعين حيث تم إنشاء مرسمي خاص ب
قامةبتوجيه بن اء إلنتاج اللوحات الفنية التي تعرض بمعارض فنية في قاعات داخل الجامعة وخارجها،  الدورات  وا 

شراك المميزين منهم بالمسابقات التي تقام على مستوى الجامعة والجامعات األردنية  .األولية والمتقدمة لهم، وا 
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ويستفيد طلبة الحقوق من هذه الخدمات المقدمة وبالذات الطلبة الموهوبين رياضيًا وفنيًا وثقافيًا وذلك من خالل 
 .والمشاركة في النشاطات الرياضية والفنية والمنافسات الثقافية داخل الجامعة وخارجهاافساح المجال لهم إلقامة معارض 

جراءات استحداث وتطوير المشاريع الريادية وحاضنات األعمالوقد تم التنبه إلى ضرورة وضع  لذا  .سياسات وا 
وتنفيذَا . الريادية وحاضنات األعمالفقد استحدثت الجامعة أثناء مراجعتها لخطتها اإلستراتيجية غاية متكاملة تتعلق ب

تطوير األفكار  للمساهمة في لألهداف االستراتيجية التي تضمنتها الغاية الثامنة فقد ت م إنشاء مركز ريادة األعمال
والمشاريع االبتكارية من خالل توفير بيئة مناسبة للمشاريع الناجحة التي تهدف إلى رفد المستهدفين بكافة التسهيالت 

 . دية والبنية التحتية الممكنة التي من شأنها رفع سوية االبتكار والتطوير واإلبداع حول ريادة األعمالالما

يعتبر المركز بيئة بالغة األهمية لتنمية هذه المعارف والمهارات وتأهيل الشراكات المعرفية الناشئة الناتجة من و 
تنمية المجتمع المحلي واالقتصاد المعرفي وتقليص الفجوة بين  مخرجات االبتكار والبحث العلمي والتي تؤهلها لتساهم في
توجيه الطلبة نحو المشاريع الريادية وزرع ثقافة المشاريع ول مخرجات الجامعات واالحتياجات المتجددة لسوق العمل

 .االبداعية للطلبة الخريجين

 :المركز على النحو التالي رؤيةلذا فقد وضعت 

قليمياً نحو مركز متميز يقدم   .مبادرات مستدامة في ريادة األعمال واالبتكار محليًا وا 

 :ته فهيرسالاما 

نشر ثقافة العمل الريادي وتقديم مشاريع ريادية وابتكاريه عبر حاضنات أعمال متخصصة لتحويل أفكارهم 
 .المحلي اإلبداعية الواعدة وتطوير إعمالهم الريادية المستدامة إلى فرص عمل حقيقية لتنمية المجتمع

 

 :بــ اإلستراتيجية هوأهداف هغاياتوقد حددت 
 نشر الوعي حول أهمية المبادرات وتنمية المشاريع. 
 إنشاء حاضنات أعمال ومشاريع صغيرة تدعم خلق فرص عمل وتطور ممارسة االعمال. 
  دارة المشروعات الريادية بالتعاون مع الجهات ذات  .العالقةتمكين أفراد المجتمع من إنشاء وا 
 بناء و دعم قدرات الرياديين عبر برامج تعليمية وتدريبية متخصصة. 
 تنمية ثقافة المخاطرة والمهارات وبناء القدرات لتطوير األفكار واألعمال وخطط العمل واالبتكار واإلبداع. 
 اون مع أطراف الحاكمية تعزيز مفاهيم التواصل وتنمية الوعي لدى المجتمع المحلي بمفاهيم الريادية واألبتكار بالتع

     .المجتمعية
 مساعدة الجهات المعنية لخلق بيئة عمل صديقة وتحفيز المنافسة في السوق. 
 تامين التمويل والدعم المالي الالزم. 
 نشاء قاعدة بيانات في مجال ريادة األعمال    .إنتاج البحوث والدراسات التصنيفية وا 

احتضان جميع األفكار الريادية لتنمية المشاريع على اختالف بجامعة مؤتة البقوم مركز ريادة األعمال في كما 
بتأهيل ( الصناعية، الزراعية والخدمية)في جميع القطاعات المنتجة ( المشاريع الصغيرة، المتوسطة، الكبيرة)مستوياتها 

وذلك من خالل فرص التحاق الفئة  الهادفة إلى تنمية القدرات الفرديةو المستفيدين بجميع المهارات األساسية المتعلقة 
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المستهدفة بالبرامج التدريبية والتوجيهات المستمرة ولقائهم مع الجهات المانحة والخبراء المحترفين التي تهدف إلى إرشاد 
شروط قبول وقد حددت  .المستفيدين وتعزيز فكرة نجاح المشاريع الريادية واحتالل مواقعها في البيئة السوقية التنافسية

 :باآلتي ريادة األعمالو حاضنات  منلمستفيدين ا

 .أن تكون الفكرة الريادية متوائمة مع الحاجات السوقية الملحة (6)
وجود فكرة مشروع ريادية ناجحة، قابلة للتطبيق ومربحة قابلة للتوسع المستقبلي وذلك من خالل تقديم األدلة  (1)

 .على تحقيق ذلك
 .، اجتماعية أو بيئيةأن تكون الفكرة الريادية ذات منفعة شخصية (1)
 .أن يكون المستفيد أحد أعضاء مجتمعات جامعة مؤتة أو المجتمعات المحيطة بها (0)
 .تقديم المستهدفين مايثبت التزاماتهم نحو مشاريعهم بهدف ضمان استداماتها مستقبلياً  (5)

  

 :من خالل ماسبق يلتزم مركز ريادة األعمال كحاضنات األعمال بما يلي
  دراجها في حاضنات األعمالتقديم األفكار الر  .يادية للمشاريع المقدمة وا 
 عقد الدورات التدريبية المتخصصة للمرشحين والمستفيدين من خدمات هذا المركز. 
 تطوير القدرات الفردية والشخصية للمستفيدين من حاضنات األعمال. 
  القيام بالدراسات المتخصصة للمشاريع وترجمتها واقعيًا بما يتعلق: 

o االستشارات التسويقية 
o فرص نجاحها السوقي 
o خطط التسويق والمبيعات 
o تحليل المنافسة السوقية 
o الربحية واستدامتها 
o التخطيط المالي للمشاريع الريادية 
o التمويل الثابت والمتقطع 
o االستشارات القانونية للمشاريع الريادية 

 

لاللتزام ببرامج المراكز التدريبية، والتي من شأنها وكخطوة الحقة يقوم مركز ريادة األعمال بدعوة المستفيدين 
إكساب المشاركين المهارات الفنية والمهنية والقدرات المعرفية كمساهمة من مركز ريادة األعمال تجاه الفئات المستهدفة 

همية االنخراط كما ويقوم المركز بتحديد البرامج التدريبية التي تهدف إلى زيادة الوعي بأ. لالنتفاع من هذه الخدمات
بمبادرات المشاريع الريادية وآليات تنفيذها والتخطيط المشترك لضمان سير هذه المشاريع بالطرق الصحيحة، بهدف قيام 
الفئة المستهدفة بتحسس الحاجات السوقية والقيام باعداد خطط العمل للمشاريع الريادية واجراء الدراسات المعمقه واعداد 

 .قةدراسات الجدوى ذات العال

اإلطراف   في توفير كافة االستشارات األكاديمية والمهنية في جميع مجاالت المشاريع الريادية لكافةكما يساهم 
حيث يقوم المركز بتقديم جميع الخدمات االستشارية فيما . ذات العالقة من قبل المختصين والخبراء في المجاالت المختلفة
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دارة المشاريع  عداد الوثائق الرئيسية يتعلق بدراسات الجدوى وا  واإلشراف عليها ودراسة السياسات وصياغة االستراتيجيات وا 
مثل وثائق المناقصة والتدريب ومراقبة الجودة والخدمات المالية والمحاسبية، والتحليالت االقتصادية والمالية ودراسات األثر 

 . توفير المعلومات العامةالبيئي أو االجتماعي والتحليل االقتصادي والمالي، ومهنة التحرير و 

 

العلمية والمبادرات  االبتكاراتإن اإلدارة العليا في الجامعة تدعم التميز بكل أشكاله وتدعم وكل ذلك يدل على 
حيث تكون هناك مبادرة سريعة بتقديم التشجيع والتكريم لكل . ن العاملين في الجامعة أو طلبتهاالتي تنطلق مسواء أكانت 

 . من يقدم بإنجاز ومبادرة تخدم الجامعة والمجتمع واإلنسانية

 
تعزيز الشراكة مع ضمن المراجعة األخيرة التي تمت للخطة االستراتيجية الخمسية للجامعة باضافة غاية لو 

نشاء مركز إل في خطوات حثيثة الجامعةتسير ، ل ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكوميةعمامنظمات األ
تعزيز لها من أجل  تهيئة البيئة التنظيمية المناسبةاألعمال و طار عام لحاضنات إوضع ل ةباإلضاف للريادة  متخصص
ذلك لتحسين و  من الموارد المتاحة ىوالمثل اإلستفادة القصوى وتحفيز في الجامعةوفتح صندوق وقفي ستثمارية البيئة اال

 .التنافسي مستوى الجامعة
لتكون حافزًا مشجعًا على منح الحوافر ودعم اإلبداعات إلى الزيادة  في الجامعة تجة اإلنفاق العالميوبوجه عام 

ويأتي هذا . قدراتهمللكشف عن إبداعاتهم و لمزيد من اإلنجازات واألبداع من قبل المبدعين وتكون هدفًا لتحفيز األخرين 
تهتم وتعنى بتطوير القدرات واإلمكانيات وتقديم المشورة والدعم الدعم والتشجيع من إدارة الجامعة ومجالسها المعنية التي 

 .والتدريب الكافي للتطوير والتحسين الدائم
 
 

 أولويات تحسين المعيار الرابع
 :في هذا المعيار هي أولويات التحسين

ونظرًا ألن هدفنا التطور والتحديث فإن هذا المحور بحاجة إلى مزيد من التطور والتحسين والتطوير التي ال بد من 
 :العمل عليها في الفترة القريبة القادمة هي

  الريادية القانونية ستحداث وتطوير المشاريعال همدعمو الطلبة تشجيع. 

  دعم البحث العلمي سواء المقدم من الجامعة أو من صندوق البحث العلمي والجهات زيادة أفاق االستفادة من
 .الراعية للدعم العلمي

 دعم الرسائل العلمية فرص توجيه طلبة الدراسات العليا في الكلية من االستفادة من. 

 
 

 الرابعلمعيار ألخر ثالث سنوات فيما يتعلق في ا النتائج
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 للمعيار الرابعقائمة الوثائق المدعمة 

 2993لسنة ( 39)مؤتة رقم  نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة  (1)
 تعليمات البحث العلمي في جامعة مؤتة  (2)

 تعليمات صندوق دعم البحث العلمي للطلبة المبدعين  (3)

 إجراءات طلب دعم مشروع بحثي من جامعة مؤتة  (4)

 تقرير سير مشروع بحث علمي مدعوم من جامعة مؤتة  (5)

 األبحاث والمشاريع المدعمة من قبل جامعة مؤتة  (6)

 األبحاث والمشاريع المدعمة من قبل صندوق دعم البحث العلمي  (7)

 المشاريع الخارجية  (8)

 إجراءات إغالق المشاريع المدعومة  (9)

 نسخة من البحث المدعوم  (19)

 إجراءات المتبعة للسير في دعم البحث  (11)

 التطور في نسب الدعم  (12)

 النقل/ أداء عضو الهيئة التدريسية المتقدم للترقيةأنموذج تقييم   (13)

 أنموذج تقييم بحث التفرغ العلمي  (14)

 أنموذج اعتماد كتاب  (15)

 للمجالت أبحاثتحكيم  أنموذج  (16)

 إجراءات الحصول على دعم من صندوق دعم البحث العلمي  (17)

 تعليمات منح حوافز النشر  (18)

 تعليمات منح الجائزة التقديرية  (19)

 مكافأة نشر بحث علمي مجالت عالميةنموذج طلب   (29)

 نظام البعثات  (21)

 تعليمات االبتعاث  (22)

 إجراءات ابتعاث مصعب القطاونة  (23)

 إجراءات ابتعاث وسام الشواورة  (24)

 إجراءات ابتعاث محمد رسمي العمري  (25)

 استبانة تقييم الدورة التدريبية والمدرب  (26)

 جامعة مؤتة تعليمات األحكام المالية الخاصة بالمراكز العلمية في  (27)

 تعليمات حقوق الملكية الفكرية  (28)
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 :المصادر المالي ة، والمادي ة، والبشري ة: الخامسالمعيار 
 

إنجاز أي عمل كان وبغض النظر عن طبيعته ويشمل هذا عمل توفير المصادر المالية والمادية والبشرية  إن
المؤسسات التعليمية لذا فجامعة مؤتة تعمل جاهدة على تأمين كافة المصادر وبما يتناسب مع طبيعة العمل الجامعي 

 . هاوأهداف ورسالتها تهارؤيلتسيير العمل في جميع مرافقها بكل سهولة ويسر وبما يتفق مع 
  

، ضمن هذا المعيار الرئيسي المخصص للمصادر المالية والمادية والبشرية  تم تناولها تفصيالً هذه المحاور سي
إما الثالث فقد للمصادر المادي ة ، والثاني يناقش للمصادر المالي ةوالذي ينقسم إلى ثالث معايير فرعية؛ األول منها خصص 

 .للمصادر البشريةتم إفراده للحديث عن 
  
 .المصادر المالّية: المعيار الفرعي األول( 1ــ9)
 :ومؤشرات هذا المعيار هي 

جراءاته( 6ــ6ــ5)  .سياسات التخطيط المالي  وا 

جراءاتها( 1ــ6ــ5)  .سياسات إعداد الموازنة وا 

جراءاته( 1ــ6ــ5)  .سياسات التخصيص المالي  وا 

جراءاتهاسياسات اإليرادات والمصروفات واالستثمارات ( 0ــ6ــ5)  .وا 

 

ترتبط بشكل ممتاز برسالة  كما وأهدافها وخطتها اإلستراتيجية الجامعةترتبط سياسات التخطيط المالي  برسالة 
 وبتسلسل جيد ، وسهلة الفهم والتطبيقة ضحاجراءات و إل وفقاً  التخطيط المالي  ويسير  وأهدافها وخط تها اإلستراتيجية الكلية

مرفق ) 1111النظام المالي في جامعة مؤتة لسنة والتي تنظمها القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة 
  (النظام المالي( 6)رقم

 
، يتم في كلية الحقوق االحتفاظ بالملفات المتعلقة باألمور المالية للكلية في ملفات خاصة لها، وبجودة عالية جداً 

ت التخطيط المالي  كما أن الدائرة المالية والجهات ذات العالقة والمعنية بالتخطيط المادلي في الجامعة تهتم بحفظ  سجال 
وتشرف على سير إجراءات التخطيط المالي بكل كفاءة وبما يضمن تحقيق رؤية ورسالة وغايات وبجودة عالية جد ًا مكتملة 

 . في الجامعة استمرار األعمالويقف أمام أية مخاطر مالية قد تواجة أو تعطل  الجامعة بالطريقة المثلى
وقد عملت الجامعة على إعداد خطة إدارة المخاطر تسير في اإلجراءات النهائية العتمادها حسب األصول 

 جزء كامل عن مواجهة المخاطر المالية والمتمثلة في تتضمن 
 (.جامعةال انخفاض موازنة)نقص الدعم الحكومي  (6)

 .األصول الملموسة وغير الملموسة المملوكة للجامعة إدارةمخاطر  (1)

 .انخفاض الموارد الذاتية للجامعة (1)

  .السيولة في الجامعة إدارةمخاطر  (0)

 
 (للجامعةالمالية خطة إدارة المخاطر ( 1)مرفق رقم)
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جراءاتها الموازنة سياسات إعداد  .وا 

بالرسالة واألهداف  بكل وضوحوبدقة عالية و  كاملبشكل للكلية  المالي ةالموازنة الموازنة  كما ترتبط سياسة إعداد
المعايير  كما ويتم مراعاة والتطبيق وبتسلسل واضح وسهل الفهموالتنفيذية الموضوعة من قبل الكلية،  والخطة اإلستراتيجية

، ورسالة  كما  .التي يحتاجها سير العمل في الكليةالمتطلبات كافة وأهدافها و  الكليةالمحاسبية ومتطلبات التخطيط المالي 
بكل تقوم وحدة الشؤون المالية بكافة اإلجراءات واتباع السياسات المالية وفقًا للتعليمات واالنظمة محتفظة بالسجالت المالية 

وات بعد لمدة ال تقل عن سبع سن حيث يتم االحتفاظ بها .دقية وبالمدد القانونية لالحتفاظ بمثل هذهالسجالت والوثائق
انتهاء العمل بها ويجوز اتالفها بعد ذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس، وله ان يوافق على تسليم اي من هذه 

 .السجالت والوثائق الى الجهات الرسمية المعنية بتوثيقها
 

 وتسير إجراءات تنظيم الموازنة 
  اعداد الموازنة السنوية ومالحقها وتاريخ تقديمها يصدر الرئيس التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد اجراءات

  .والبيانات المرفقة بها
  يقدم الرئيس مشروع الموازنة الى مجلس التعليم العالي القرارها وذلك بعد دراسته من قبل الجهات المختصة في

  .الجامعة

 لموازنة فيستمر االنفاق باعتمادات شهرية اذا لم يتم اقرار موازنة الجامعة قبل ابتداء السنة المالية التي تعود اليها ا
من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة ( 61: 6)يصدر الرئيس بشانها اوامر صرف بنسبة 

 .وااللتزامات المالية المدورة على ا ن تسدد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد اقرارها
 
 :ةي الموازنة حسب الصالحيات التاليالمخصصات فبعض يجوز نقل و 

 من باب إلى آخر بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب من المجلس. 
 على تنسيب من الرئيس من فصل إلى آخر ضمن الباب الواحد، بقرار من المجلس بناء 
 تنسيب من العميـد أو المدير المختصعلى  من مادة إلى أخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الرئيس، بناء. 
  يشترط في جميع حاالت نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المـادة، أخـذ رأي المدير المالي من حيث

 .عدم تعارض النقل مع اإللتزامات المالية المترتبة بموجـب الموازنـة والتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل

 
جراءاتهسياسات التخصيص أما    .المالي  وا 

سلفة وآخرى ل لرواتب والعالوات واالجورلويتم تخصص مالي وفقًا للنظام المالي للجامعة حيث يوجد مخصصات 
 . لمشتريات الخارجيةلات كم ويوجد مخصصات العطاء

 
 :ما يليالتعليمات الالزمة لتنظيم االمور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة الجامعة يصدر مجلس كما و 
 تحديد المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحالت الطلبة وانشطتهم الرياضية ، والثقافية ، وغيرها.  

 تحديد المخصصات المالية لكل كلية او وحدة من نفقات الضيافة والحفالت وطريقة صرفها.  

 تحديد المخصصات المالية لكل كلية او وحدة، من نفقات المؤتمرات وبدالت السفر.  

  تحديد بدالت االنتفاع من مرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تاجير وتحديد البدالت وكيفية
  .دفعها وااللتزامات المترتبة على المنتفعين بها
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 تحديد بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة.  

  طبيعة عملهم تقاضيها بما فيها تحديد قيمة ذلك صرف تعويض مسؤولية مالية لموظفي الجامعة ، لمن تقتضي
 .التعويض وشروط دفعه

 
 

جراءاتهال خاصة  سياساتكما ويوجد  يتم االنفاق من المخصصات حيث  .إليرادات والمصروفات واالستثمارات وا 
تحصل لحساب اي تدخل االيرادات التي و  .صرف مالية يصدرها رئيس الجامعة تعليماتالمرصودة بالموازنة  بناًء على 

سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية، اما النفقات الملتزم بها في اي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها 
  . (التزامات سابقة)خالل تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند 

 
 إنشا جهاز للرقابة الداخلية في الجامعة مرتبط بالرئيسفقد تم  مل والنزاهة في العوحرصًا على االلتزام بالشفافية 

وللجهاز تعليماته الخاصة  .ويتألف من عدد من ذوي اإلختصاص والخبرة تحت إشراف مدير معين بقرار من الرئيس، مباشرة
 (.تعليمات جهاز الرقابة الداخلية في جامعة مؤتة(1)مرفق رقم)به

 
الرقابة المالية على كل من واردات الجامعة ونفقاتهـا وعلـى اآلثار المالية لسائر القرارات اإلدارية المتصلة يتولى الجهاز مهمة  

 :باإليرادات والنفقات وذلك بواسطة
 

  التدقيق المالي الذي يهدف إلى التأكد من سالمة سير األمور المالية واختيار دقة العمليات والبيانات الخاصة بها
دفاتر وسجالت دوائر الجامعة المختلفة لتقرير مدى مطابقتها للقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها المثبتة في 
 دائرة الشؤون القانونية /جامعة مؤتة .في الجامعة

  التدقيق اإلداري الذي يهدف إلى التأكد من أن القرارات ذات اآلثار الماليـة تنفذ وفق أحكام القوانين واألنظمة
 والتعليمات المعمول بها في الجامعة

 
للرئيس كل ثالثة اشهر، يبين فيه الوضع المالي للجامعة، من حيث االيرادات  مالياً  يقدم مدير الشؤون المالية تقريراً كما 
ثة اشهر يقدم الرئيس الى مجلس التعليم العالي التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد اقصاه ثالكما و   .والنفقات

  .من انتهاء السنة المالية
 

وتماشيًا مع المنظومة التشريعية التي تحكم إجراءات إعداد الموازنة في الكلية والتي أوكلت هذه المهمة إلى مجلس الكلية 
ومن ثم يت م رفعه حسب األصول إلى وحدة ( 9)من قانون الجامعات األردنية وبالذات البند رقم( ج/68)وفقًا لنص المادة

 (.م1169موازنة كلية الحقوق للعام ( 0)مرفق رقم)الشؤون المالية لدراستها واعتمادها حسب األصول
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 .المصادر المادّية: المعيار الفرعي الثاني( 2ــ9)
 :ومؤشرات هذا المعيار هي 

 .التوافر واإلتاحة وكفاءة االستخدام( 6ــ1ــ5)

 .النوعية والجْودة والمالءمة( 1ــ1ــ5)

جراءات األمن والسالمة( 1ــ1ــ5)  .سياسات وا 

ة اإلحتياجاتمالءمة مرافق ذوي ( 0ــ1ــ5)  .الخاص 

جراءاتها( 5ــ1ــ5)  .خطط التحسين والتطوير وا 
 إدارة جْودة المرافق وخدماتها ومراقبتها وتحسينها( 1ــ1ــ5)
 إجراءات الصيانة وفعاليتها( 2ــ1ــ5)
 ة عن المرافقرضا ذوي أصحاب العالق( 9ــ1ــ5)

 تنو ع مصادر التعل م( 8ــ1ــ5)

 

وبالشكل وبكل سهولة ويسر لمادية التي تحتاجها ألداء عملها على أكمل وجه لتعلم امصادر اكافة  ةالكلي وفرت
ومن ، تحدد أوليات المواد المادية التي تحتاجهالذا فعند إعداد ميزانيتها السنوية . الذي يخدم كافة أطراف العملية التعليمية

 :الكليةفي  رةفبين المصادر المادية المتو 

  المطلوبة ومزودة بخدمات اإلنترنت  اإلحتياجاتمكاتب ألعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية متكاملة ومجهزة بكامل
 .واالتصال

 (قاعات كلية الحقوق( 6)مرفق رقم)بينها مدرجين وقاعة مخصصة للدراسات العليا قاعات متكاملة. 
   والتدريبتعقد في ورشات العمل  والعرضصوتية الأجهزة كافة محكمة أحداها مزود بقاعتي. 
 قاعة متعددة األغراض باسم المرحوم األستاذ الدكتور سالم الشوابكة. 
 جهز عرض أ( Data Show) متنقالن أحدهما ثابت واثنين( 1)عدد. 
  مرتبطة جميعها بشبكة اإلنترنت( جهاز 30)مختبر حاسوب مكون من. 
 أجهزة(Laptop )(.0)عدد 
  كتاب ومرجع قانوني باإلضافة ( 166)تحتوي على ما يزيد عن  للمطالعة الداخليةمكتبة قانونية متخصصة

مجلة نقابة المحامين، المجلة القانونية والقضائية، المجلة األردنية في )للدوريات والمجالت المتخصصة من أهمها 
باإلضافة للرسائل الجامعية لطلبة ( للبحوث والدراسات،الجريدة الرسميةلقانون والعلوم السياسية، مجلة مؤتة 

 .الماجستير في الحقوق
 

 استقطاب التبرعات
نما تسعى ل رهصر حاجاتها بما توفال تقوالكلية  من المجتمع المحلي والمؤسسات جلب المزيد من الدعم لها الجامعة وا 

 :ومنها .لتطوير بنيتها التحتية وتطوير مختبرها ومكتبتها وبالذات إلنشاء قاعة متعدد الغايات المختلف

  الف يورو عند الموافقة ( 06)ساهمت الكلية بالحصول على دعم من االتحاد األوروبي لجامعة مؤتة بمبلغ
دارة االبتكار"على استحداث برنامج الماجستير في . 0630/0630ة العام الجامعيفي بداي" الملكية والفكرية وا 

 . وذلك على شكل أجهزة ومعدات
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   هم إنشاء القاعة متعددة األغراض باسم المرحوم األستاذ الدكتور سالم الشوابكة بتبرع سخي من ذويت. 

 الجمعية بمعدات جهاز  تحصلت الكلية على تبرع من جمعية المحامين والقضاة األمريكيين حيث تبرع
(Data Show) مبنى كلية الحقوق / متكامل وتركيبه باإلضافة إلى نظام صوتيات متطور في قاعة المحكمة

 .التي تستخدم في تدريب الطلبة على أجواء المحاكم، وعقد ورش العمل المختلفة

 :متابعة مصادر المتوفرة

ما  وصيانةما ينقص منها الوسائل والمصادر المالية في الكلية لتغطية ويقوم مندوب اللوازم في الكلية بمتابعة 
رجاع و يحتاج إلى إصالح  نظام اللوازم واألشغال في يتم تنظيم عملها حسب  والتي إلى دائرة اللوازم في الجامعةتالف أي ا 

 :تتولى المسؤوليات التالية( نظام اللوازم واألشغال( 1)مرفق رقم) 6892لسنة  جامعة مؤتة

  عليها  التأمينوتسجيلها وترميزها وتخزينها وتنسيقها في مسـتودعاتها، و توفير اللوازم للجامعة وفحصها وتسلمها
وصيانتها وجردها واألشراف عليها وتوزيعها ومراقبة التصرف به ومراقبة المخزون السلعي ومدى صالحيته وفقًا 

  .ألحكام هذا النظام

 لجهـات األخـرى المختصة بشراء اللوازم االتصال بمصادر توريد اللوازم داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنـة وا
 .في الجامعة بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر

  

وتماشيًا مع التطورات التي تشهدها الجامعة في حوسبة كافة مرافقها وعملياتها فقد تم حوسبة نظام اللوازم وقد خضع 
اللوازم في كافة كليات ووحدات الجامعة لتدريب بطريقة استخدامه مندوب اللوازم في الكلية وبمشاركة جميع القائمين على 

أي نظام أو وسائل  وعلى تدريبات متعددة لجميع العاملين في ضوء حاجاتهموالجدير باإلشارة بأنه  يتم  .وتنفيذ كافة عملياته
 .المتوفرة استخدام المصادر المادي ةفي درجة عالية من الكفاءة ليصلوا إلى  حديثة

خصصت له وأن تكون على درجة يعة الحال يتم التأكد من الموارد في الكلية بما يضمن استخدامها في الغاية التي وبطب
عالية من الجودة وعليه أما يتم إدراجها ضمن محتويات وموجودات الكلية أو يتم إرجاعها إلى الجهة المعنية لتعديلها أو 

 .تغيرها بما يتالءم واحتياجات الكلية

 

 إجراءات األمن والسالمة

تتخذ كلية الحقوق كافة إجراءات األمن والسالمة بعين االعتبار وتوليها أهمية كبيرة ألن امن وسالمة مختلف  
الطلبة أو المدرسين والموظفين وحتى المراجعين والزوار هو أساس أي  أكانن في العمل الذي تقوم به الكلية سواء المشتركي

يوجد وبصورة دائمة داخل مبنى لذا فإن كذلك حماية موجودات ومصادر الكلية وأصولها المادية في الكلية و عمل يقدم 
  :إدارية، هي شعبوالتي أسست منذ بداية الجامعة تضم عددت  الجامعي األمن يتبعون لدائرةلكلية موظفي أمن ا

  ةالداخلي والمرافق الخارجي األمنشعبة. 

 شعبة االستعالمات وامن المداخل 

 ومراقبة القاعات ةالعام ةشعبة السالم. 
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داخل الحرم الجامعي والمحافظة على أمن الطلبة والعاملين  األمنالمحافظة على النظام العام وضمان تعمل على 
وكذلك ضمان حماية كافة ممتلكات الجامعة وتنظيم دخول وخروج العاملين والطلبة من والى الحرم الجامعي حسب 

حيث يتم تنظيم العمل فيها من خالل  .كافة مرافق الجامعةويتوزع الكادر الوظيفي على  لذلك، ةالتعليمات الموضوع
  (تعليمات األمن في الجامعة( 2)مرفق رقم)في جامعة مؤتة األمنتعليمات 

 

سواء ما تعلق منها بمكان الجامعة بعيدًا عن األخطار والوقاية السالمة األمن كما ويتوفر في الكلية كافة وسائل 
شمس باإلضافة إلى مخارج المبنى ومداخله التي بحيث يسمح للتهوية الجيدة ودخول الوالملوثات أو جودة التصميم للكلية 

وسائل اإلنذار ومعدات مثل  اإلخطارمن ومعدات الحماية  -ال سمح اهلل–تساعد في اإلخالء عند حصول أي طارئ 
أنظمة فصل التيار الكهربائي باإلضافة إلى وكاميرات مراقبة حول الكلية وعند جهاز البصمة، كشف الحريق ومكافحته 

 وغيرها ونظام التدفئة ووسائل فتح الشوارع داخل الجامعة إزالة أي عوائق تحول دون التنقل داخل الجامعة  األوتوماتيكية
صالتي نظمت تشريعيًا من خالل  والحمايةمن وسائل األمن              ابات العمل في جامعـة مؤتـة تعليمات السالمة العامة وا 

( تعليمات الطوارئ( 8)مرفق رقم)تعليمات الطوارئ في جامعة مؤتةو ( تعليمات السالمة العامة( 9)مرفق رقم) 2003 لسنة
مهمة مواجهة الظروف الطارئة تتولى  "جنة الطوارئ في الجامعةل"مشيرين هنا إلى وجود لجنة متخصص يطلق عليها أسم 

، ومن والعمـل علـى تذليل الصعوبات الناجمة نتيجة تلك الظروف لضمان استمرارية العمل في الجامعة على أفضل وجه
 :بين واجباتها

 زالـة الثلوج عن   .المرافق الهامة القيام بأعمال اإلنقاذ وفتح الشوارع والممرات داخل الحرم الجـامعي وا 

  كهرباء، )متابعة إجراء كافة اإلصالحات الالزمة لمرافق الجامعة المختلفـة وسـكنات الطالبات الداخلية والخارجية
 (.كتدفئة، مياه، معدات، مطاعم، ميكاني

  تأمين وجبات طعام للطالبات فـي سـكنات الجامعـة الداخليـة والخارجيـة والمناوبين. 

  ااإلسعاف واألخالء للحاالت الطارئة التي يتم التبليغ عنهالقيام بعمليات. 

 

  ذوي اإلحتياجات الخاّصة
 

ة اإلحتياجاتذوي بأبنائها من  االهتمامتعمل الكلية على  وتذلل الصعوبات التي قد تعترض مسيرتهم الدراسية  الخاص 
الخدمات من . سواء التعليمية أو التوجيهية أو النفسية وحتى المالية ةاحتياجاتهم المتنوع تالءمخدمات من خالل يتوفر 

 :الخاصة في الجامعة اإلحتياجاتالمقدمة للطلبة لذوي 

  من رسوم الساعات المعتمدة%( 06)خصم على الرسوم الجامعة وبنسبة تصل إلى. 
  الخاصة وعلى نظام تشغيل الطلبة اإلحتياجاتتوفير طلبة مرافقين لطلبة ذوي. 
 شارات من مصاعد وممرات  هم المختلفةزيادة قدرة الجامعة لتلبية احتياجات  .وغيرها من المرافق.. وا 
 عهمسهيل آلية التواصل م، وتفي التغلب على التحديات التي تواجههم في الدراسة تهممساعد. 
  دورات للمبتدئين ) لغة اإلشارة : الخاصة في مجاالت اإلحتياجاتعقد دورات متخصصة لطلبة الجامعة من ذوي

ومهارات الحاسوب الناطق، ومهارات الحاسوب للطلبة الصم، ومهارات الحركة " بريل"وطريقة ( وأخرى متقدمة
 .والتنقل
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  يتبع لعمادة شؤون الطلبة الخاصة اإلحتياجاتصدقاء ذوي ألنادي وجود. 
 الخاصة في الجامعة ودراسة مشكالتهم األسرية،  اإلحتياجاتلطلبة ذوي تقديم خدمات اإلرشاد والتوجيه النفسي ل

 .، والعمل على حلهاةاإلجتماعيواألكاديمية، والتكيفية، و 
  الخاصة في تسجيل المواد، وتنظيم الجدول الدراسي في كل فصل دراسي، حيث  اإلحتياجاتمساعدة الطلبة ذوي

يتم تحديد وقت مبكر يسبق تسجيل طلبة الجامعة اآلخرين ليتمكن الطالب من تحديد جدوله الدراسي بشكل يتناسب 
 .ووضعه الصحي، والعمل على نقل قاعات المحاضرات لهؤالء الطلبة بما يتناسب مع وضعهم الصحي

 
 :ةاآلتيالمهام  بهاوتناط ، عمادة شؤون الطلبة تتبعالخاصة  اإلحتياجاتإنشاء شعبة لذوي د تم وق

  اإلعاقة البصرية، و السمعية، : الخاصة بفئاتهم الثالث اإلحتياجاتالدعم النفسي لطلبة الجامعة ذوي
 :والحركية، ويشمل ذلك

  الخاصة على تعزيز مفهوم الذات اإليجابي لديه، والعمل على رفع تقدير  اإلحتياجاتمساعدة الطالب ذوي
 .الذات

  الخاصة على تعزيز اعتماده على ذاته ورعايتها ودراسة مشكالتهم والعمل  اإلحتياجاتمساعدة الطالب ذوي
 .على حلها

 
، ويعتبر هذا المركز من م1162 تأسس مركز الملكة رانيا العبد اهلل للدراسات التربوية والنفسية عامباإلضافة إلى 

النفسية والتربوية والمهنية  : المراكز النوعية الرائدة في الجامعة حيث يسعى إلى تقديم االستشارات والدورات التدريبية
 و األخالقي طبقا لمعايير ضبط الجودة اإلجتماعيالمتخصصة للمهتمين، وبث الوعي 

ة اإلحتياجاتذوي لكلية من ات اطالبتفوق  هذا وال يفوتنا اإلشارة هنا إلى  :الخاص 
 في الدراسة الجامعة في مرحلة البكالوريوس والماجستير وهي اآلن على والتي تفوقت :  تقى فيصل المجالي

 .مقاعد الدراسة لدراسة الدكتوراه في القانون الخاص

 المتفوقة في دراسة الماجستير في الحقوق: لجين أحمد أبو دلو . 

 

جراءاتهاخطط التحسين   .والتطوير وا 

ومن . وتحقيق رؤيتها كما يتوجب ألداءفرق في مواردها المختلفة وذلك في سعيها الحثيث  إلحداثتسعى الكلية جاهدة 
أجل ذلك فكلما الحت فرصة تغتنمها كذلك فإنها من خالل مجالس األقسام األكاديمية ومجلس الكلية وكذلك اقتراحات 

  .فإنها تعمل على تحسين مقدراتها الماليةلبة فيها المدرسين والط
 
كل أألصول التي تتوفر فيها بما يضمن إدارة  على الكليةفي بنية الجامعة وموجوداتها كان لزامًا تطوير إلحداث أي و 

 ةشاملة ومحد ثة لألصول المادي ة والتكنولوجيتنظيم سجالت شاملة ومحدثة حيث يتم  ومراقبتها وتحسينها استخدامهادة و ج
في  مندوب اللوازممن أصول من قبل  هويتحلية مراقبة مبنى الكلية وكل ما ي، وتتم عمسواء الجديد أو المسترجع أو التالف

الكلية كمسؤول عن األصول المادية في الكلية ومراقب القاعات الذي يتابع كل ما تحتاجه مبنى الكلية وقاعاته من أصول 
 .او صيانة
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مصادرها المادية وذلك بالتعاون مع الوحدات والدوائر المسؤولة عن دورية وفعالة لكافة صيانة تجري الكلية حيث 
وحدة الصيانة الصيانة من قبل متخصصين وفنيين مهرة ومن بينها  أعمالفي الجامعة والتي تشرف على كافة الصيانة  
دامة منشآت الجامعة والتي واإلدامة  ومبانيها وتطوير المختلفة تقوم بعدد كبير من الواجبات والمهام التي تتمثل بصيانة وا 

وتقديم جميع  اإلتصاالتالبنية التحتية لمختلف مرافق الجامعة وتشغيل جميع األنظمة الكهربائية والميكانيكية والصحية و 
خدمات صيانة للمجتمع المحلي في محافظة الكرك و على مدار أعمال الصيانة بما في ذلك العطل الرسمية وتقديم 

  :، ومن بين دوائر هذه الوحدةالساعة
 
 ةلداخلية والخارجية، دهان، نجار تقوم بعمل الصيانة اليومية والدورية لكافة مرافق الجامعة والسكنات ا :دائرة الصيانة ،

 .وأعمال صحية واألعمال اإلنشائية المختلفة ةألمنيوم، صيانة عام
 دامة وتشغيل أنظمة التدفئة المركزية ومعالجة الميا : دائرة الميكانيك العادمة في محطة التنقية  ةتقوم بصيانة وا 

عادة استخدامها لغايات الري وصيانة األجهزة والمعدات  .وا 
 وأنظمة ( محطات توليد وشبكات)ةوصيانة المنظومة الكهربائيتقوم دائرة الكهرباء بإدامة وتشغيل : دائرة الكهرباء

 .في جناحي الجامعة المدني والعسكري اإللكترونيةالصوتيات وصيانة األجهزة 
 تقوم الدائرة بالمتابعة والمراقبة الميدانية لمرافق الجامعة المختلفة وتفقدها وكتابة : رة المتابعة والمراقبة الميدانيةدائ

مين دوائر الوحدة باللوازم والعدد وقطع أخارجها ومتابعة طلبات الصيانة وتطل داخل المباني و تقارير عن أي ع
 .الغيار الالزمة واآلليات 

   دامة صيانة  السلكية اإلتصاالتبتقديم خدمات  اإلتصاالتتقوم دائرة  :اإلتصاالتدائرة والالسلكية وتشغيل وا 
 .مقاسم الجامعة جميعها

 

ألجهزة  الالزمةعن جميع أعمال الصيانة  مسؤولة دائرة الصيانة والدعم الفنيمركز الحاسوب الذي تعتبر فيه  وكذلك
ضوئي وأجهزة العرض والتأكد من تشغيلها وضمان عملها بشكل جيد في الالحاسوب وملحقاتها من الطابعات وأجهزة المسح 

  . الزمة لتعمل جميع األجهزة بشكل فعالجميع مرافق الجامعة باإلضافة إلى تنزيل البرمجيات ال
الخشبي والمعدني وقطع الغيار واللوازم  األثاثلوازم الجامعة من  التي تقوم بإنتاج دائرة المشاغل الهندسيةباإلضافة إلى 

جراء .العلمية للمختبرات  .لمختلف القاعات التدريسية والمكاتب والسكنات والطارئةالصيانة الدورية  أعمال وا 
 

ا المالية والمادية يبدون رضا عما توفرة الجامعة هوبالمجمل فجميع المعنين والمستفيدين من مرافق الجامعة وموارد
 .من إمكانيات تناسب جميع الشرائح وتسهل العمل واالنتقال في مختلف أرجاء الجامعة
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 .المصادر البشرية: المعيار الفرعي الثاني( 3ــ9)
 :هيومؤشرات هذا المعيار  

جراءاتهااإلستقطاب سياسات ( 6ــ1ــ5)  .، والتوظيف، والتعيين، وا 

جراءاتها( 1ــ1ــ5)  .سياسات التثبيت والترقية وا 

جراءاتها( 1ــ1ــ5)  .سياسات التفر غ العلمي وا 

 .سياسات التطو ر المهني والوظيفي( 0ــ1ــ5)

 .الرعاية والخدمات( 5ــ1ــ5)
 امتيازات األمومة( 1ــ1ــ5)
 رضا الكوادر البشرية عن الخدمات( 2ــ1ــ5)
 

الجهة المسؤولة عن تنفيذ سياسة الجامعة من حيث توفير الكوادر البشرية واألكاديمية  تعد دائرة الموارد البشرية
 :، حيث تضطلع الدائرة بالمهام التاليةواإلدارية والفنية الالزمة

 .العاملين في الجامعة ورفع مستوى أدائهم الوظيفيالمشاركة في إعداد الخطط الهادفة إلى تأهيل  .6

على  التأمينالصحي،  التأمينإجراءات التعيين، : متابعة تقديم الخدمات التالية للعاملين من حيث .1
 .اإلجتماعيالحياة، الضمان 

دخال اإلجازات السنوية والمرضية ودون راتب على جهاز الحاسوب .1  .متابعة وا 

 .ومتابعة تجديد العقود والترفيعات والزيادات السنوية ي الجامعة اإلداريينحتفاظ بملفات جميع موظفاإل .0

وتنفيذ قرارات مجلس   االحتفاظ بملفات أعضاء الهيئة التدريسية ومتابعة تجديد العقود والزيادات السنوية .5
 .العمداء

 .الصحي التأمينمتابعة تنفيذ أعمال لجنة شؤون الموظفين ولجنة  .1

 
 :مس شعب هي وهذه الدائرة تضم خ

 .شعبة الموظفين والمستخدمين .6

 .شعبة أعضاء هيئة التدريس .1

 .شعبة السجالت والملفات .1

 .شعبة خدمات العاملين  .0

 .اإلجتماعيشعبة الضمان   .5
 

جراءاتها سياسات اإلستقطاب لقد غطت المنظومة التشريعية في الجامعة  للعاملين في  ، والتوظيف، والتعيين، وا 
جراءات مناسبة  الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين بحيث تسير وفق   واضحة جد ًا وبتسلسل ممتازو سياسات وا 

( 601)حيث يوجد نظام أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة رقم بحيث تخدم رؤية ورسالة وأهداف الجامعة
وتعليمات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة ( ئة التدريسنظام أعضاء هي(61)مرفق رقم) وتعديالته 1111لسنة
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 1111 لسنة( 601)رقم  الموظفين في جامعة مؤتةونظام ( تعليمات أعضاء الهيئة التدريسية( 66)مرفق رقم) 1110لسنة
( 61)مرفق رقم) 1162 وكذلك تعليمات الموظفين في جامعة مؤتة لسنة( نظام الموظفين( 61)مرفق رقم)وتعديالته 

والتوظيف والتعيين سواء للكادر التدريسي أو  اإلستقطاب والتي بينت األسس واإلجراءات المتبعة في  (تعليمات الموظفين
 .اإلداري

 

تتولى ممارسة الصالحيات المتعلقة   "التعيين والترقية لجنة" الجامعة تسمىاألقسام والكلية و حيث يشكل لجنة على مستوى 
حيث يتم تعيين عضو الهيئة التدريسية بتنسيب من هذه اللجنة المستند إلى توصية كل .  أعضاء الهيئة التدريسيةبشؤون 

شترط فيمن يعين عضوًا في الهيئة التدريسية في الجامعة وي .من مجلس الكلية ومجلس القسم وبقرار من مجلس العمداء
 المتعلق في تخصصه الدقيقالشروط العامة التالية باإلضافة إلى الشروط والمؤهالت الخاصة األخرى 

أن يكون حاصال على درجة جامعية أو شهادة مهنية في حقل اختصاصه تمكنه من التدريس في الجامعة، على  (أ )
 .الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدرجة الجامعية األولى أن تكون تلك الدرجة أو

 .أن يكون قادرًا على القيام بالعمل الجامعي وبخاصة التدريس (ب )

 .أن يكون الئقًا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة (ج )
 .اية أو بجنحة مخلة بالشرف واآلداب العامةأن يكون غير محكوم عليه بجن (د )

 
 الطلب إحالة تاريخ يومًا من عشر خمسة تتجاوز ال خالل مدة الكلية عميد إلى التعيين في القسم مجلس رأي القسم رئيس يرفع 

ذا إليه،  .الكلية مجلس على مباشرة يعرض الموضوع أن فعليه المحددة، المدة خالل الخطي القسم رأي العميد لم يتسلم وا 
 

 اعتماد التدريسية، الهيئة في عضواً  مؤتة جامعة بها جامعة تعترف من جامعية رتبة على الحاصل األردني تعيين عند يجوزو 

 الهيئة نظام في عليها المنصوص الشروط على حسب في الجامعة وأقدميته وراتبه األكاديمية رتبته لتحديد أساًسا هذه الرتبة

 . المعمول به التدريسية
 

 إبالغ المعين التدريسية الهيئة عضو يتولى .العمداء مجلس يحدده الذي التاريخ هو التدريسية الهيئة عضو تعيين تاريخ يكون

 على األكثر أيام ثالثة خطيًا خالل بذلك المختص العميد إبالغ القسم رئيس مباشرته العمل،وعلى بدء خطياً  قسمه، رئيس

 الجامعة في عمله التدريسية الهيئة عضو يباشر لم إذا .األكثر على أيام سبعة خالل بذلك الجامعة رئاسة إبالغ العميد ويتولى

 ويصبح العمل مستنكفًا عن يعد الجامعة رئيس يقبله عذر دون العمل لمباشرته المحدد التاريخ أسبوعان من أقصاها مدة خالل

  .الغياً  تعيينه قرار

الهيئة التدريسية المعين في الجامعة إذا قضاها في التدريس في جامعة أردنية يجوز احتساب كامل مدة خدمة عضو و 
 رسمية أو جامعة عالمية، وبما ال يزيد عن نصف هذه المدة إذا قضاها في التدريس في الجامعات األخرى

 

 استقطاب وتعيين عدد كاف من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين األكفاء مهنياً  كلية الحقوق تعمل دومًا على
 أكانالمختلفة سواء  لبرامجل المعرفة للخطط الدراسية مجاالتليتم تغطية كافة ال وأكاديميًا ومن تخصصات قانونية متنوعة 

وخالل الخمس سنوات . االعتماد والجودة ن تتفق مع معاييرأو  عليا التي تطرحهاالدارسات أو برامج ال بكالوريوسبرنامج 
هما األستاذ  م1/8/1165بتاريخ وفقًا لحاجة األقسام األكاديمية  األخيرة تم كلية الحقوق تعيين عضوي هيئة تدريس جدد

أستاذ / أستاذ القانون التجاري في قسم القانون الخاص، والدكتور عبد الرؤوف الكساسبة/ الدكتور جمال الدين مكناس
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بتاريخ أثناء عمله في الجامعة داري المشارك في قسم القانون العام والذي رقي إلى رتبة أستاذ مشارك إلالقانون ا
 :وقد كانت إجراءات التعيين على النحو التاليم 1/8/1162

 ب وذلك بكتا تطلب دائرة الموارد البشرية من الكليات األكاديمية تزويدها بحاجتها من أعضاء هيئة تدريس جدد
 .رسمي

 يتم عرض كتاب على مجلس األقسام األكاديمية لتحديد حاجتها. 

  إلى عميد الكلية مزودة باألعداد والتخصصات والشروط التي  اإلحتياجاتترفع توصية مجلس القسم بخصوص
 .تحتاجها

 بشأنه يقوم العميد بتحويل توصيات األقسام األكاديمية إلى مجلس الكلية للنظر لمناقشته واتخاذ التوصية. 

  األكاديمينائب الرئيس  بواسطة توصيتي مجلس الكلية ومجلس القسم المعني لرئيس الجامعةترفع. 

  وتحديد الشروط الواجب توافرها في الراغبين بالتقدم من أعضاء الهيئة التدريسية  اإلحتياجاتيتم اإلعالن عن
 .وسيلة إعالنية أخرى يتم اعتمادهاأو /و اإللكتروني على موقع الجامعة بطلباتهم مع تحديد الوثائق المطلوبة 

 :وعادًة يكون اإلعالن على الصيغة التالية

(    )للعمل في كلية ( من حملة الجنسية األردنية) أعضاء هيئة تدريس  تعلن جامعة مؤتة عن حاجتها لتعيين"
 :وذلك في التخصصات والرتب األكاديمية المطلوبة التالية 

 الشروط الخاصة للتعيين في الكلية الدرجة العلمية المطلوبة التخصص  

  
 

  

درة بموجب قرار مجلس الشروط العامة لتعيين أعضاء الهيئة التدريسية في كليات الجامعة المختلفة، والصا 
 :30/1/0636تاريخ ( 336/0636)العمداء رقم

 
 :أال يقل معدل المتقدم في شهادة الثانوية العامة عن .3

  (.16)الطب كلية% 

  (.16)كلية الصيدلة والهندسة% 

  (.06)كلية الحقوق والشريعة والزراعة% 

  (.06)الكليات اإلنسانية% 

  (.06" )العلوم الطبية والمخبرية"باستثناء تخصص %( 06)الكليات العلمية% 

ة التعليم أن يكون المتقدم خريج إحدى الجامعات األردنية أو غير األردنية الم عترف بها من قبل وزار  .0
 .العالي والبحث العلمي

أن ال يقل تقدير المتقدم عن جيد في البكالوريوس وجيد جدًا في الماجستير والدكتوراه، أو ما يعادلها من  .1
 .حملة الشهادات غير األردنية
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 .أال يكون ملتزمًا ألية جهة أخرى عند صدور قرار التعيين .6
وريوس بالنسبة لحملة الماجستير، وتسلسل الشهادات وجود تسلسل في الشهادات بين الماجستير والبكال .6

بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بالنسبة لحملة درجة الدكتوراه، في التخصصات التي ي منح فيها 
 (.شهادة البكالوريوس باإلضافة إلى أية شروط خاصة للتعيين من القسم المعني

 .لتعليم العالي والبحث العلمي للشهادات غير األردنيةأن يكون حاصاًل على وثيقة معادلة من وزارة ا .0
 .تحتفظ الجامعة بحقها في عدم تعبئة الشواغر دون بيان األسباب .0

 

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة والنصف  )    (على الراغبين التقدم بطلباتهم مراجعة
، مصطحبين معهم صورًا )       (الموافق )   (صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، اعتبارًا من يوم

، علمًا بأن الجامعة لن تنظر في الطلب إذا كان مخالفًا لشروط هذا (غير مستردة)مصدقة عن الوثائق الثبوتية
 :إلعالن أو غير مستوف  لجميع الوثائق المطلوبة، وهيا

 .صورة مصدقة عن كشف عالمات الثانوية العامة .3
 .وكشوف العالمات( البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه)صورة مصدقة عن الشهادات العلمية  .0
 .شهادة معادلة مصدقة للشهادات غير األردنية .1
 .ثالث صور شخصية حديثة .6
 .والعمليةالسيرة العلمية  .6
 .صورة مصدقة عن شهادات الخبرة إن وجدت .0
 ".صورة عن دفتر العائلة، وصورة عن جواز السفر .0

  الشروط المطلوبة افة الوثائق وذلك بعد التحقق من توافركيبدأ ديوان الرئاسة بتلقي الطلبات وحفظها مع . 

 للشروط المطلوبة مطابقتهاد من كتحال الطلبات إلى مدير شؤون أعضاء هيئة التدريس لدراستها والتأ . 

 تحول الطلبات المكتملة الوثائق والشروط إلى الكلية . 

 التحريري، أما العرض فيتم أمام جميع أعضاء القسم المعني متحانتشكل لجنة من قبل عميد الكلية إلجراء اإل. 

  هيئة التدريس من  كشف المفاضلة الختيار أعضاء( 60)مرفق رقم)يتم تجهيز جدول للمفاضلة بين المتقدمين
وضع يتم (كشف المفاضلة الختيار أعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير( 65)مرفق رقم)( حملة الدكتوراه

 .تجمع جميع عالمات كل متقدم على حدا . عالمات المتقدمين

 ة وفقًا لترتيب يتم مناقشة النتائج التي تحصل عليها المتقدمين في مجلس القسم المعني، واتخاذ التوصية المناسب
 المتقدم في جدول المفاضلة

   تناقش الطلبات مع التوصيات القسم المختص في جلسة مجلس الكلية . 

 األكاديمي، ومن ثم نائب الرئيس  بواسطة ترفع توصيتي مجلس الكلية ومجلس القسم المعني لرئيس الجامعة
  .لدراستها وأخذ التوصية المناسبة بشأنها لجنة التعيين والترقية في الجامعة إلىتحول 
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   ترفع الموافقة إلى على توصية لجنتي الكلية والقسم بتعيين أحد المتقدمين في حال موافقة لجنة التعيين والترقية
 . مجلس العمداء

  في حال موافقة مجلس العمداء على التعيين يتم توقيع العقود وتقديم الوثائق األصلية الالزمة . 

 .وعادًة تتم إجراءات التعيين بسرية إال أن إجراءاتها تكون واضحة ويكشف عنها عند وجود أي تظلم من احد المتقدمين

إجراءات تعيين الدكتور عبد الرؤوف ( 62)مرفق رقم ()جمال الدين مكناس إجراءات تعيين األستاذ الدكتور (61)مرفق رقم)
 (الكساسبة

 

ومن  واردة في جدول التشكيالتالشاغرة الف ائوظاليجوز تعيين أي موظف إال في  فال أما ما يتعلق في الموظفين
 وفقًا لشروط محدده، وهي .مخزون ديوان الخدمة المدنية

 .الجنسية أردني .6

 .وثيقة رسميةموجب أتم الثامنة عشرة من عمره ب .1

 .شغال هذه الوظيفةإلحائزًا على المؤهالت والخبرات المطلوب توافرها  .1

ن األمراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي، ويجوز للمرجع المختص تعيين خاليًا م .0
 مع ودون أن يتعارض ذلكعمل لقيام باالعلى إذا كان قادرًا من ال تتوافر فيه اللياقة الصحية الكاملة، 

 .السالمة العامة متطلبات

 .حسن السلوك والسمعة .5

 .أو بجنحة مخلة بالشرف  واألمانة واآلداب العامة( باستثناء الجرائم السياسية) غير محكوم عليه بجناية .1

  .في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة ويراعى بموجب عقد  هيجوز تعيينفغير أردني أما 

 

لجنة شؤون يب من ته بتنستعيين الموظف وتثبيته وترفيعه وتعديل أوضاعه والنظر في األمور المتعلقة بشؤون وظيفويتم 
 .الموظفين

مرة كل ستة أشهر وفق األنموذج  أدائه يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثالث سنوات ويتم تقييم
 ،خدمته حسب مقتضى الحال إنهاءويتم تثبيته في الخدمة أو ( انموذج تقييم الموظف( 69)مرفق رقم)المعد لهذه الغاية 

 .قبل شهرين من نهاية مدة التجربة

 

عند تعيين الموظف يجوز أن تح سب له سنوات الخبرة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس 
األولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي ع ين 

على  هابااحتس التي يتم خبرة بعد ذلك على  أن ال تزيد سنوات الخبرةال نتين منعن كل س بموجبه وزيادة سنوية واحدة
 .عشر سنوات
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ت الناتجة عن إجراءات التوظيف والتعيين بجميع  الموارد البشرية تحتفظ دائرة بشكل كامل سواء المتعلقة السجال 
كما تحتفظ كلية الحقوق  السجالت والملفاتب خاصة شعبةحيث تضم هذه الدائرة . بأعضاء الهيئة التدريسية أو اإلدارية

سواء أكاديمي أو إداري ويوجد ملف لكل عضو هيئة تدريس في القسم األكاديمي الذي يتبع  بملف خاص لكل موظف فيها
 .له  

حيث هي ب على تطبيق إجراءات التوظيف والتعيينالكامل اإلشراف ب مع اإلشارة إن المجالس الحاكمة في الجامعة تقوم
 .ويوثق ذلك في محاضر اجتماع هذه المجالسالتي تصدر القرارات 

 

جراءاتها استنادًا إلى المنظومة التشريعية التي تحكم عملها الكلية كما حددت  بشكل سياسات التثبيت والترقية وا 
 هاومعلن للجميع بحيث يكون أي متقدم للنقل والترقية والتثبيت على علم بكافة خطوات واضحة جد ًا وبتسلسل ممتاز

جراءاتها وهذه اإلجراءات يتم تطبيق ويتم االحتفاظ بكامل المعامالت في الملفات الخاصة بكل عضو هيئة تدريس  وا 
 .المعمول بها في جامعة مؤتة واألنظمةإجراءاتها بما يتفق مع التعليمات 

 :عضو الهيئة التدريسية من فئة إلى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة إذا  لنقل يشترط حيث

 .سنوات خمس عن ال تقل والراتب الرتبة في أقدمية فيها هو التي الفئة في لدية توافرت (3)
 ، ويشترط أدنى حًدا (%٠١١ ) عالمة علىفيهما  وحصل جامعة مؤتة، في الفعلية خدمته أثناء في بحثين نشر  (0)

 :يلي ما أيضاً  للنقل المقدمة البحوث في

  على األقل أحدهما في رئيسياً  باحثاً  المتقدم يكون أن. 

  أشرف التي والدكتوراه الماجستير رسائل من البحوث المستخلصة غير ومن أصيلين البحثان يكون أن 
 .عليها

 فـي الفعليـة خدمتـه مـن األخيـرتين السـنتين فـي( جيـد) عـن التـدريس فـي فعاليتـه تقيـيم في المتقدم تقدير يقل ال أن  (1)
 .مؤتة جامعة

 (جيد) عن وعميد الكلية المعني القسم رئيس من المقدم التقييم في تقديره يقل ال أن  (6)

 :في حين أن ترقية عضو الهيئة التدريسية إلى رتبة أستاذ مشارك أو إلى رتبة أستاذ إذا

ذا احتســبت لــه تــوافرت لديــه فــي الرتبــة التــي ســتتم ترقيتــه منهــا  (3) أقدميــة فــي الجامعــة ال تقــل عــن خمــس ســنوات، وا 
خدمة أكاديميـة سـابقة فـي جامعـة أخـرى تعتـرف بهـا الجامعـة فيشـترط لترقيتـه فـي هـذه الحالـة أن يكـون قـد أمضـى 

 .مدة ال تقل عن سنتين في الرتبة التي عين على أساسها في الجامعة

نتاجًا علميـًا قيمـًا أدى إلـى تقـدم المعرفـة فـي مجـال تخصصـه، علـى نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها إ (0)
أن يكون قد نشر جزءًا من هذا اإلنتاج أثناء خدمته في الجامعة، ويجوز أن تحسب ضمن اإلنتاج المعتمد للترقيـة 

 . األعمال المهنية أو الفنية المتميزة التي قام بها وهو يشغل الرتبة

 اثنـان منهـا يكـون وأن بحـوث، خمسـة عـن يقـل ال علميـاً  إنتاجـاً  يقـدم أن: مشـارك أستاذ رتبة إلى للترقية 
 .األقل عالمة على ( ٠١١ ) على يحصل وأن  منشورين فعالً  األقل على
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 منهـا منشـورة ثالثـة يكـون وأن بحـوث سـتة عـن يقـل إنتاجـًا علميـًا ال يقـدم أن: أسـتاذ رتبـة إلـى للترقيـة 
 األقل على عالمة ( ٠١١ ) على يحصل وأن بالفعل،

 .أثبت جدارة في تدريسه وعالقاته في العمل الجامعي  (1)

لـم يصــدر بحقــه إنـذار نهــائي خــالل خدمتــه فـي الرتبــة، ويؤجــل النظــر فـي ترقيتــه لمــدة ســنة واحـدة علــى األقــل مــن  (6)
 .تاريخ توافر الشروط األخرى للترقية إذا كان قد صدر بحقه مثل ذلك اإلنذار

الرتبة الواحدة إذا كان قد قام  التدريسية أقدمية في الرتبة والراتب ال تزيد على سنة واحدة فيوقد يمنح عضو الهيئة 
رار من مجلس قمذلك ب. بأعمال متميزة في مجال البحث العلمي والتدريس أو في المجاالت المهنية أو الفنية في الجامعة

 .العمداء وتنسيب من رئيس الجامعة

 

 :فتتم حسب التسلسل التاليوالترقية النقل  كلية الحقوق في التي تتبعها جراءاتاإلأما 

 رئـيس إلـىاسـتدعاًء مقـدمًا  نفسـها الرتبـة ضـمن فئة إلى فئة من يقدم عضو الهيئة التدريسية الذي يرغب في النقل (1)
 :يرفق به القسم

 (األردن للشهادات الصادرة من خارج) وثيقة معادلة شهادات صادرة من التعليم العالي والبحث العلمي. 

 إقرار عدم استالل. 

  صورة عن شهادةMUCDL  أوICDL . 

 تقييم الطلبة ألداء عضو هيئة التدريس آلخر فصلين دراسيين. 

  نمـوذج تقـديم أداء عضـو أ( 30)مرفـق رقـم. )للترقية/ للنقلأنموذج تقييم أداء عضو هيئة التدريس المتقدم
  (النقل/ المتقدم للترقية هيئة التدريس

  للترقيةنسخ  (0)نسخة واحدة للنقل، و: الذاتية السيرة. 

 (.كان المتقدم حاصاًل على شهادة الماجستير بنظام الرسالةأن )، والماجستيررسالة الدكتوراه 

 بـــراءات أوراق عمـــل،  ،كتبــًا علميـــة ،وقــد يتضـــمن بحوثـــاً ) الترقيـــة/ النقـــلالمقدمـــة لغايــات  اإلنتــاج العلمـــي
 (...اختراع

 .بحثين بواقع نسخة من كل بحث( 2)النقل ال تقل عن  -

 . بواقع ست نسخ من كل بحثلرتبة أستاذ ( 0)للترقية لرتبة أستاذ مشارك و( 6)وعددها  الترقية -

  في قاعدة البيانات الوطنية المقدم للنقل أو الترقيةتقرير يثبت تسجيل. 

  للجامعةاإللكتروني على الموقع للمقدم للنقل أو الترقية اإلنتاج العلمي المنشور. 

 

العلمـي المقـدم مـن المعنـي  اإلنتـاج والـذي يقـوم بتحويـل( معنـيبـدون حضـور ال)القسـم مجلـس علـىيعـرض الطلـب  (2)
إلــى لجنــة  ورســالة الــدكتوراه( أن كــان المتقــدم حاصــاًل علــى شــهادة الماجســتير بنظــام الرســالة)ورســالتي الماجســتير
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ذا كـان . العالمات التي يتحصل عليها من هذا اإلنتاجوحساب  هفي الرأي إلبداءالتعيين والترقية في القيم   اإلنتـاجوا 
بلغة أجنبية ولـم يكـن مـن بـين لجنـة التعيـين والترقيـة مـن المكتوبة العلمي أو جزءًا منه أو الرسائل الجامعية للمتقدم 

 .هاتقنها فإن مجلس القسم يقرر إضافة عضو يتقني

والمجالت التـي نشـر تقريرًا مفصاًل عن اإلنتاج العلمي يتضمن أصالته  إلى رئيس القسم ترفع لجنة التعيين والترقية (3)
 .اإلنتاجوالعالمة التي يستحقها المتقدم من هذا ( هل هي معتمدة من قبل الجامعة ومفهرسة ومصنفة)فيها 

معاملـة وتتخذ التوصية المناسـبة بشـأن   (بدون حضور المعني)مجلس القسملجنة التعيين والترقية في  يناقش تقرير (4)
أنمـوذج تقيـيم أداء عضـو هيئـة التـدريس المتقـدم الترقية، ويتم كتابة توصية القسم في الخانـة المقـررة لهـا فـي / النقل
 .للترقية/ للنقل

تقريـر و فـي القسـم باإلضـافة إلـى تقريـر لجنـة التعيـين والترقيـة  الكليـة عميـد إلـى القسـم مجلـس رأي رئيس القسم يرفع (5)
باإلضـافة إلـى قائمـة تضـم  (إن لم يكن رئيس القسم هو المعني بالترقيـة)المتقدم للترقية  مكتوم من رئيس القسم عن

 .لعرضه على مجلس الكلية .العلمي الخارجي اإلنتاجمحكمين مرشحين من خارج الجامعة لتقييم 

 والـذي ،(بـدون حضـور المعنـي إن كـان عضـوًا فـي مجلـس الكليـة)الكليـة مجلـس علـىرأي مجلـس القسـم  عرضـهي  (6)
 .الرأي في الطلب إلبداء والترقية في الكلية يحوله إلى لجنة التعيين

 .ي الكلية تقريرها لعميد الكلية ليتم مناقشة في مجلس الكليةفترفع لجنة التعيين والترقية  (7)

الترقيـة، / يناقش تقرير لجنة التعيين والترقية في مجلس الكلية ويتخذ المجلس التوصية المناسبة بشأن معاملـة النقـل (8)
/ لية في الخانة المقررة لهـا فـي أنمـوذج تقيـيم أداء عضـو هيئـة التـدريس المتقـدم للنقـلاويتم كتابة توصية مجلس الم

 .(إن لم يكن رئيس القسم هو المعني)للترقية باإلضافة إلى كتابة الرأي المشترك بين العميد ورئيس القسم 

بواسـطة  الجامعـة رئـيس إلـىبما فـي ذلـك تقريـر مكتـوم منـه بشـأن المتقـدم للترقيـة ومرفقاته  الطلب الكلية عميد يرفع (9)
كمـا يـتم كتابـة الـرأي المشـترك بـين كـل  .الترقيـة حسـب األصـول/ النقـل إجـراءات الستكمالنائب الرئيس األكاديمي 

 .نائب الرئيس األكاديمية وعميد الكلية ورئيس القسممن 

رسـال اإلنتـاج العلمـي إلـى عـدد  لترقيـة فـي الجامعـة لمناقشـته مـن كافـة جوانبـه،يحول الطلب إلى لجنة التعيين وا  (19) وا 
من المحكمين المختصين من خارج الجامعة الذي يختارهم سـواء كـانوا مـدرجين مـن القائمـة المرفقـة بقـرار القسـم أو 

 .غير مدرجين

والترقيـة إلـى مجلـس العمـداء إلصـدار قـراره الخارجي يتم رفع توصية من قبل لجنـة التعيـين  بناًء على نتائج التقييم  (11)
 .الترقية/ بشأن النقل

 
فأنها تهدف إلى أن يكون لكافة هذه اإلجراءات المتفقة مع األنظمة والتعليمات المعتمدة في الجامعة  هاقيتطببوكلية الحقوق 

اء مؤهلين مسلحين يرجال قانون أكف في الكلية على قدر كبير من الكفاءة والمسؤولية ليعطوا للوطنأعضاء الهيئة التدريسية 
وخالل الثالث سنوات األخيرة تقدم عدد من أعضاء الهيئة  .بالمعرفة العلمية المنقولة إليهم من نخبة متميزة من المدرسين

إجراءات ( 03)مرفق رقم) ( زيد العقايلةالدكتور األستاذ إجراءات ترقية ( 06)مرفق رقم)التدريسية بطلبات للنقل والترقية 
إجراءات ترقية ( 01)مرفق رقم() إجراءات ترقية الدكتور أ سيد الذنيبات( 00)مرفق رقم) ( ترقية الدكتور سيف المصاروة
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إجراءات ترقية ( 06)مرفق رقم) (نواف الزيديينإجراءات ترقية الدكتور ( 06)مرفق رقم)  (الدكتور عبد الرؤوف الكساسبة
 (الدكتور باسل النوايسة

 

 :  الجامعةيشترط لتثبيت عضو الهيئة التدريسية في و كما 

 .أن يكون أردنياً  (3)

 .الجامعة في عمله رأس على يكون أن (0)

 .والسلوك السيرة حسن يكون أن (1)

 .والعميد القسم رئيس تقريري وذلك وفق جيد، عن والتدريسي العلمي األداء في تقديره يقل ال أن (6)

 لمدة التثبيت يؤجل العقوبة مثل هذه بحقه صدر فإذا فوق، فما إنذار درجة من عقوبة بحقه صدرت قد يكون ال أن (6)
 . سنة عن تقل ال

 .قد أمضى مدة ال تقل عن خمس سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة (0)

 .أثبت جدارة في تدريسه وعالقاته في الجامعة (0)

ينظر في تثبيته بعـد مضـي مـدة ال تمت ترقيته إلى رتبة أعلى إال إذا كان قد عين في رتبة أستاذ، ففي هذه الحالة  (1)
ذا لــم يثبــت خــالل خمــس ســنوات فتعتبــر خدمتــه فــي  تقــل عــن ثــالث ســنوات متصــلة خدمــة فعليــة فــي الجامعــة، وا 

 .الجامعة منتهية حكماً 

تثبيت المدرس إذا أمضى مدة ال تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة فعلية في الجامعة وأثبت جدارة في تدريسه وتم  وقد يتم
ينظر في تثبيت المدرس المساعد إذا أمضى مدة ال تقل عن سبع سنوات متصلة خدمة و  .من رتبة مدرس( أ)إلى فئة نقله 

 .فعلية في الجامعة

 (06)وخالل أخر ثالث سنوات تم ترقية عدد من أعضاء الهيئة التدريسية كما هو مبين في الجدول رقم

 
 (29)الجدول رقم

 تم ترقيتهم في أخر ثالث سنوات نقائمة باسماء ورتب الذي
 

 تاريخ منح الرتبة الرتبة األكاديمية لتخصصا األسم
 0/0/0636 أستاذ القانون المدني د زيد محمود العقايلة.أ
 06/6/0636 أستاذ مشارك القانون المدني باسل محمود النوايسة. د
 6/30/0630 أستاذ مشارك القانون الجنائي سيف ابراهيم المصاروة. د
 1/0/0630 أستاذ مشارك القانون المدني أسيد حسن الذنيبات. د
 0/0/0630 أستاذ مشارك قانون إداري  عبد الرؤوف الكساسبة. د

 3/0/0631 أستاذ مشارك القانون الدولي العام نواف الزيديين. د
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 :فتتم على التسلسل التالي المتبعة في كلية الحقوق التثبيتأما إجراءات 

 رئـيس استدعاًء مقدمًا إلـى نفسها الرتبة ضمن فئة إلى فئة من الهيئة التدريسية الذي يرغب في النقل قدم عضوي    (12)
 :القسم يرفق به

 (.للشهادات الصادرة من خارج األردن) وثيقة معادلة شهادات صادرة من التعليم العالي والبحث العلمي 

  صورة عن شهادةMUCDL أو ،ICDL . 

  آلخر فصلين دراسيين المتقدم للتثبيت هيئة التدريستقييم الطلبة ألداء عضو. 

  نمـوذج تقـديم أداء عضـو هيئـة ( 00)مرفـق رقـم. )المتقـدم للتثبيـتأنموذج تقييم أداء عضـو هيئـة التـدريس
 (  المتقدم للتثبيت التدريس

  في قاعدة البيانات الوطنية للتثبيتتقرير يثبت تسجيل المقدم. 

  للجامعة اإللكتروني  على الموقع  للتثبيتاإلنتاج العلمي المنشور للمقدم. 

، ويــتم كتابــة التثبيــتتخــذ التوصــية المناســبة بشــأن يو ( بــدون حضــور المعنــي)القســم مجلــس يعــرض الطلــب علــى  (13)
 .للتثبيتتوصية القسم في الخانة المقررة لها في أنموذج تقييم أداء عضو هيئة التدريس المتقدم 

إن لـم يكـن ) للتثبيـتعن المتقدم  هالكلية باإلضافة وتقرير مكتوم من عميد إلى القسم مجلس رأي رئيس القسم فعير   (14)
 .لعرضه على مجلس الكلية(. رئيس القسم هو المعني بالترقية

ويتخـذ  ،(بـدون حضـور المعنـي إن كـان عضـوًا فـي مجلـس الكليـة)الكليـة مجلـس يعرضـه رأي مجلـس القسـم علـى  (15)
ليــة فــي الخانــة المقــررة لهــا فــي ك، ويــتم كتابــة توصــية مجلــس الالتثبيــتالمجلــس التوصــية المناســبة بشــأن معاملــة 

باإلضافة إلى كتابة الرأي المشترك بين العميد ورئيس القسم  للتثبيتأنموذج تقييم أداء عضو هيئة التدريس المتقدم 
 (.إن لم يكن رئيس القسم هو المعني)

بواسـطة  الجامعـة رئـيس إلـى للتثبيتومرفقاته بما في ذلك تقرير مكتوم منه بشأن المتقدم  الطلب الكلية عميد يرفع  (16)
كمـا يـتم كتابـة الـرأي المشـترك بـين كـل مـن . حسـب األصـول التثبيـت إجـراءات نائـب الـرئيس األكـاديمي السـتكمال

  .نائب الرئيس األكاديمية وعميد الكلية ورئيس القسم

يحـول الطلـب إلـى لجنـة التعيـين والترقيـة فـي الجامعـة لمناقشـته مـن كافـة جوانبـه، واتخـاذ التوصـية المناسـبة وترفـع   (17)
  .العمداء مجلس قرار تاريخ من اعتباًرا التثبيت تاريخ ويكون .التثبيتبشأن إلى مجلس العمداء إلصدار قراره 

() إجراءات تثبيت الدكتور سيف المصاروة( 01)مرفق رقم) (إجراءات تثبيت الدكتور باسل النوايسة( 00)مرفق رقم)
 (إجراءات تثبيت الدكتور أ سيد الذنيبات( 16)مرفق رقم)  (إجراءات تثبيت الدكتور نواف الزيديين( 00)مرفق رقم

 

 (03)كما هو مبين في الجدول رقمو وقد تم تثبيت عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية خالل أخر ثالث سنوات 
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 (21)الجدول رقم
 ثالث سنواتفي الخدمة الدائمة ألخر  تثبيتهمقائمة باسماء ورتب الذين تم 

 
 التثبيتتاريخ  الرتبة األكاديمية التخصص األسم

 30/1/0630 أستاذ مشارك القانون المدني باسل محمود النوايسة. د
 06/0/0630 أستاذ مشارك القانون الجنائي سيف ابراهيم المصاروة. د
 06/0/0630 أستاذ مشارك القانون الدولي العام نواف الزيديين. د
 0/1/0631 أستاذ مشارك القانون المدني أسيد حسن الذنيبات. د

 

والتي تشكل  (لجنة شؤون الموظفين)لجنة إنها تكون من مهام  ؛ترفيع الموظفين وتثبيتهم في الخدمة الدائمة أما
 :من وعضوية كل نائب الرئيس للشؤون اإلدارية برئاسةلمدة اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة 

o ثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيسا. 

o مدير وحدة الشؤون المالية 

o مدير دائرة الموارد البشرية. 

o لموارد البشرية أمين سر لهذه اللجنةباإلضافة إلى تنسيب رئيس اللجنة أحد الموظفين في دائرة ا. 

التنسيب إلى المرجع المختص بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعه وتعديل أوضاعه والنظر في األمور األخرى  تولى اللجنةتو 
 تهالمتعلقة بشؤون وظيف

 :يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة األولىو 

 .األولى على األقلأن يكون حاصاًل على الدرجة الجامعية  (6)

 .أن يكون قد أمضى خمس سنوات على األقل في الفئة الثانية في الجامعةو  (1)

 .أن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي في اإلدارة العليا بموافقة مسبقة من الجامعةو  (1)

 .أن ال تكون قد أوقعت عليه خالل السنتين األخيرتين أي عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة التنبيه (0)

 

 :يشترط فيمن يرفع من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية ما يليو 

 .أن يكون حاصاًل على الدرجة الجامعية األولى على األقل (6)

 .أن تكون لديه خبرة في مجال تخصصه ال تقل عن خمس سنوات منها ثالث سنوات على األقل في الجامعةو  (1)

 .امعةأن يكون قد شارك بنجاح في برنامج تدريبي تعتمده الجو  (1)

 .(جيد)أن ال يقل تقديره السنوي في السنتين األخيرتين عن و  (0)
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 .أن ال تكون قد أوقعت عليه خالل السنتين األخيرتين أي عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة التنبيه (5)

 

 اتبو يجوز ترفيع الموظف من درجة إلى درجة أعلى أو من فئة إلى فئة أعلى ضمن الدرجة نفسها حسب سلم الر كما 
 :إذا المنصوص عليه في نظام الرواتب والعالوات في الجامعة

 .درجة شاغرة له في جدول تشكيالت الوظائف تتوفر  (6)

 .(جيد)عن  تينأن ال يقل تقديره في التقرير السنوي خالل السنتين األخير  (1)

 .ناء عقوبة التنبيهأن ال تكون قد أوقعت عليه خالل السنتين األخيرتين السابقتين لتاريخ استحقاقه الترفيع باستث (1)

 

بب قانوني سيوجد  متحقاقها ما لسسب تاريخ احيادة السنوية المستحقة له و ز الموظفين في موعد ال عترفي ويكون موعد
المجلس التأديبي أو قبول استقالته لجان التحقيق و  ال يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلىحيث  .أو تأخيرهابها جلح

 . النهائي القطعي في اإلجراءات التأديبية المقامة عليهإلى أن يصدر القرار 

ذا صدر و  في  ترفيعهتاريخ  رفيعتب ا  ؤوليته عنهو عدم مسأإليه  أسندتالمسلكية التي  أو الجزائية التهميهمن  ببراءته القرارا 
 .لس التأديبيجالمو أالته للقضاء حقبل إ عالترفي حق معه في ىيتساو  يالموظف الذ عهذه الحالة من تاريخ ترفي

 

جراءات واضحة جد ًا وبتسلسل ممتاز سياسات الجامعة تحديد التي ت سير العمل في وقد شملت المنظومة التشريعية  وا 
 جازةالتفرغ العلمي واإل إجازةحيث تم تحديد آليات تقديم  تلتزم بها جميع كليات الجامعة لتفر غ العلميومعلنة لمنح إجازات ا

 :، حيثبدون راتب واإلعارة وتحديد مواعيد التقدم بها ومواعيد إلغائها

بدون راتب واإلعارة، وتعميمها على جميع  جازةالتفرغ العلمي واإل جازةإلتقوم الجامعة بتحديد مواعيد التقدم   (6)
 :الهيئة التدريسية بموجب تعميم صادر عن رئاسة الجامعة وعلى النحو التالي أعضاء

  يتضمن  أنويجب .لتقديم الطلبات لألقسام األكاديمية هو أول يوم دراسي في شهر نيسانآخر موعد
 :الطلب

تقـدم للحصـول علـى  إذا) التدريسـية عضـو الهيئـة بهـا سـيقوم التـي البحـوث أو للبحـث تفصيلًيا مخطًطا .أ 
 .(العلمي التفرغ إجازة

 .بدون راتب واإلعارة جازةالتفرغ العلمي واإل إجازة قضاء أماكن أو مكان .ب 

  ،يقوم مجلس القسم بدراسة الطلبات المقدمة وتطبيق المعادلة واألسس المتبعة التي أقرها مجلس العمداء
، على (لالجازة جدول المفاضلة للمتقدمين( 16)مرفق رقم)وتفريغ النتائج على الجدول المعد لهذا الغرض

 .إلى عميد الكلية قبل اليوم العاشر من شهر نيسانبإرسال توصيات مجلس القسم أن يقوم رئيس القسم 

  يقوم مجلس الكلية بدراسة الطلبات وتوصيات األقسام، ويقوم عميد الكلية برفع توصيات مجلس الكلية
 (.62/0)لرئاسة الجامعة، وذلك قبل 
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  األول من شهر واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك خالل األسبوع جميع الطلبات يقوم مجلس العمداء بمناقشة
 .أيار

  هو أول يوم دوام رسمي من شهر آب، بدون راتب واإلعارة  جازةالتفرغ العلمي واإل إجازةآخر موعد إللغاء
 .اتخاذ القرار المناسب قبل نهاية األسبوع الثاني من شهر آبويقوم مجلس العمداء ب

التفرغ العلمي  إجازة منح عند يث  يراعىبحضرورة التزام األقسام األكاديمية بالنسبة المحددة والمسموح بها،  (1)
 المتمتعين نسبة تزيد أن يجوز وال القسم، التدريس في مواد لتغطية المتبقي العدد بدون راتب واإلعارة كفاية جازةواإل

، وتوضع طلبات الذين تجاوزوا النسبة المحددة القسم ذلك في التدريس القائمين على من (% ٠١ ) عن باإلجازات
  .قائمة االحتياطضمن 

 .في مصلحة الجامعة أنها ويرى الجامعة رئيس يقدرها خاصة حاالت في النسبة هذه استثناء على أنه يجوز

يستثنى من هذه المواعيد من يعين رئيسًا لجامعة أو نائبًا لرئيس جامعة أو من ي عين في أي من الوظائف العليا  (1)
 .في المملكة أو الوظائف الدولية

 عن وافًيا تقريًرا إجازته انتهاء كليته عند عميد إلى يقدم أن علمي تفرغ إجازة منح الذي التدريسية الهيئة عضو على (0)

 التقرير ويرفع الكلية، وعميد القسم رئيس بمعرفة تقييمها ليجري خالل إجازته أعدها التي العلمية البحوث أو البحث

 .له التي دفعت المبالغ جميع منه تسترد اعتماده عدم حالة وفي العتماده، الجامعة رئاسة والتقييم إلى
 

جراءات  إتباعوفي كلية الحقوق يتم  بدون راتب واإلعارة المعتمدة في  جازةالتفرغ العلمي واإل إجازةمنح سياسات وا 
الجامعة وتراعى مصلحة الكلية والطلبة عند الموافقة على أي طلب بحيث ال تؤدي هذه الموافقة إلى تعطيل العمل في 

إجراءات منح ( 11)مرفق رقم) .الكلية أو أحداث أي خلل في تغطية المواد الدراسية لمختلف البرامج التي تدرس في الكلية
( م1162/1169خالل العام الجامعي إجراءات منح اإلجازة( 11)مرفق رقم( )م1169/1168الل العام الجامعي اإلجازة خ

إجراءات منح اإلجازة خالل ( 15)مرفق رقم) (م1161/1162خالل العام الجامعي  جازةإجراءات منح اإل( 10)مرفق رقم)
 (م1165/1161العام الجامعي 

 

جراءات  وهي إجازة التفرغ العلمي واإلجازة بدون راتب واإلعارة واضحة أللغاؤ كما تتبع  كلية الحقوق سياسات وا 
العام الجامعي  سيف المصاروةلدكتور لإجراءات إلغاء اإلجازة الممنوحة ( 11)مرفق رقم)المعتمدة في الجامعة السياسات 

الممنوحة لألستاذ الدكتور عبد العزيز اللصاصمة  جازةإجراءات إلغاء اإل( 12)مرفق رقم()بناًء على طلبهم 1169/1168
 .(م بناًء على طلبه1162/1169العام الجامعي 

بدون راتب واإلعارة بشكل متكامل  جازةالتفرغ العلمي واإل إجازةطلبات الناتجة عن  بمعامالتذا ويتم االحتفاظ ه 
البشرية وفي ديوان كلية الحقوق باإلضافة إلى ملفاتهم في األقسام  دائرة المواردضمن ملف كل عضو هيئة تدريس في 

  .األكاديمية

عارة خالل الثالث سنوات األخيرة( 11) والجدول رقم  :يبين الحاصلين على إجازات تفرغ علمي وبدون راتب وا 
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 (22)الجدول رقم
 الحاصلين على اجازات خالل الثالث سنوات االخيرة

العام 
 مالحظة القسم مكان قضائها نوع االجازة على االجازةالحاصل  الجامعي

1
1

6
9

/
1

1
6

8
م

 

 العام قطر/ كلية الشرطة  بدون راتب مخلد ارخيص الطراونة. د.أ
 الخاص االمارات / جامعة الشارقة  بدون راتب نور حمد الرحوم. د.أ 
 الخاص دولة قطر/ جامعة قطر  بدون راتب  حسام البطوش . د 
 أ لغيت العام لم يحدد بعد تفرغ العلمي المصاروةسيف . د 

1
1

62
/

1
1

69
م

 

 أ لغيت الخاص السعودية/ جامعة االمام  تفرغ العلمي د عبد العزيز اللصاصمة.أ

 1فصل العام اإلمارات / جامعة الشارقة بدون راتب عبد اآللة النوايسة. د.أ
  الخاص اإلمارات / جامعة الشارقة بدون راتب د نور حمد الرحوم.أ
  العام آل البيت إعارة د محمد الخاليلة.أ
  العام قطر/ كلية الشرطة  بدون راتب د مخلد الطراونة.أ
  الخاص دولة قطر/ جامعة قطر  بدون راتب  حسام البطوش . د

1
1

61
/

1
1

62
 م

  العام الجامعة األردنية تفرغ علمي د أمين العضايلة. أ
  العام قطر/ كلية الشرطة  إعارة مخلد الطراونة د.أ
  الخاص اإلمارات / جامعة الشارقة بدون راتب د نور حمد الرحوم.أ
  العام آل البيت إعارة د محمد الخاليلة.أ
  1فصل العام اإلمارات / جامعة الشارقة بدون راتب د عبد اإلله النوايسة.أ

  الخاص دولة قطر/ جامعة قطر  بدون راتب  حسام البطوش . د
1

1
65

/
1

1
61

 م

  العام قطر/ كلية الشرطة  تفرغ علمي د مخلد الطراونة.أ
  الخاص اإلمارات / جامعة الشارقة تفرغ علمي د نور حمد الرحوم.أ
  1فصل العام اإلمارات / جامعة الشارقة بدون راتب د عبد اإلله النوايسة.أ

  العام البيت آل إعارة د محمد الخاليلة.أ
  الخاص دولة قطر/ جامعة قطر  تفرغ علمي  حسام البطوش . د

 .سياسات التطو ر المهني والوظيفي
تسعى كلية الحقوق على متابعة مستوى أداء الكادر البشري لها من خالل إشراكهم في الدورات التي تعقدها 

وهذه الدورات . الجامعة سواء أكانت المتخصصة ألعضاء الهيئة التدريسية أو أعضاء الهيئة التدريسية أو المتعلقة بالجودة
الدائم نحو التطور المستمر وتقديم األفضل دائمًا بما يرتقي  تنطلق من سياسة الجامعة المعلنة والواضحة في السعي

. وقد أعطت التشريعات مساحة واسعة للتدريب والتطوير والتحسين لجميع العاملين في الجامعة. لتحقيق رؤيتها ورسالتها
وتعقدها بالتعاون مع  وتقوم دائرة الموارد البشرية في الجامعة في حصر حاجات الكادر البشري من دورات تدريبية وتطورية
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مع اإلشارة هنا أن هناك دورات تعقد بشكل إلزامي وبالذات المتعلقة بتطوير مهارة العاملين . الجهة المختصة بالدورة
ونظام المركز اإللكتروني، ونظام اللوازم اإللكتروني، للتعامل مع وسائل العمل الحديثة، مثل؛ دورات نظام البصمة، والتعليم 

دورات الجودة المختلفة، وتكون موجهة لموظفين معينين مثل رؤوساء الدواوين أو مندوبي اللوازم أو اإللكتروني، الصحي 
وتتميز . وهناك أيضًا دورات تدريبية اختيارية للموظف حرية االشتراك بها لتطوير مستواه الوظيفي. أعضاء لجنة الجودة

 .أداء المشتركين فيها هذه الدورات بمستواها الممتاز في تطوير وتحسين
  

من أعضاء هيئة موظفي جامعة مؤتة الجناح المدني )لمنتفعينل المتميزة والمتكاملة الرعاية الطبيةالجامعة تقد م 
داريين   التأمينحيث شملهم  (حسب أنظمة الجامعة وطالب الجناح المدني التأمينومن يعيلون من المشتركين بتدريس وا 

جميع الجامعة تتحم ل و . الصحي العسكري لذا فيستطيعون المعالجة في جميع المراكز والمستشفيات العسكرية داخل المملكة
شتركين قيمة أشتراك رمزية تدفع من قبل الموظف الجامعة لقاء معالجته ومعالجة المباستثناء  تقريباً الصحي  التأميننفقات 

  .التأمينمعه في 
 
والذي يوفر خدمات من خالل المركز الصحي الذي يوجد داخل الجرم الجامعي يتلقى المنتفعين الرعاية الصحية  
والمختبر واألشعة باإلضافة إلى وجود عيادات  خدمات الطوارئ وصيدلية من خالل توفر كافة الخدمات من  شبة كاملة 

أعضاء هيئة التدريس  أطباء المركز أو منسواء أكانون من مختلفة تستقطب أطباء على سوية عالية من الخبرة الطبيبة 
المركز برنامج لعياداتهم لتقديم الخدمة داخل الخدمات الطبية الملكية، حيث نظم أطباء أو من   كلية الطب/ السريريين
األمير علي الحاالت التي تستوجب خدمات طبية متقدمة إلى مستشفى وعلى مدار األسبوع باإلضافة إلى تحويل  الصحي

عرض اإلجازات المرضية الخاصة بالطلبة والذي يقوم بللمركز الصحي  اللجان الطبية كما ويتبع .العسكري بن الحسين
بالطلبة والعاملين وتحويلها  جميع التقارير الطبية الخاصة استقبال .على اللجان الطبية المختصة والعاملين بجامعة مؤتة

  .ه وتشمل فحص الطلبة من حيث تطابق نسبة العجزكل حسب تخصص إلى اللجان الطبية
 

الرعاية الصحية ووضعت لها أنظمة وتعليمات تحكمها وهي كبقية التشريعات  وقد غطت التشريعات في الجامعة
 1110لسنة الصحي في جامعة مؤتة التأمينتعليمات  :في الجامعة واضحة ومعلنة للجميع، ومن بين هذه التشريعات

( 01)الصحي للعاملين في جامعة مؤتة رقم  التأمين نظام( الصحي في الجامعة التأمينتعليمات ( 19)مرفق رقم)
الصحي للطلبة المدنيين في  التأمينتعليمات و ( الصحي للعاملين في الجامعة التأميننظام ( 18)ممرفق رق)1111لسنة

التعليمات الخاصة بالمركز و ( الصحي للطلبة المدنيين التأمينتعليمات ( 01)ممرفق رق)الجناح المدني/ جامعة مؤتة
 .(تعليمات المركز الصحي( 06)مرفق رقم)ةالصحي في جامعة مؤت

 
التفرغ العلمي وبدون حيث يوجد نظام لألجازات  ؛الخدمات للعاملينمختلف الجامعة توفر العديد من  إنكما 

نظام أعضاء الهيئة التدريسية في والتي تغطيها مجموعة من التشريعات المتمثلة في المرضية والطارئة و السنوية راتب و 
ونظام  1110وتعديالته وتعليمات أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة لسنة  1111لسنة( 601)جامعة مؤتة رقم

 1162جامعة مؤتة لسنة وتعديالته وكذلك تعليمات الموظفين في  1111لسنة ( 601)رقم  الموظفين في جامعة مؤتة
 (01)مرفق رقم)وتعليمات اإلجازات المرضية والطارئة ألعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين في جامعة مؤتة

 :وهي على التفصيل التالي. (أعضاء هيئة التدريس تعليمات االجازات المرضية والطارئة
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 :بأعضاء الهيئة التدريسيةإجازات الخاصة : أوالً 

 .التفرغ العلمي وقد تم الحديث عنها سابقاً  إجازة (6)

 .بدون راتب وقد تم الحديث عنها سابقاً  إجازة (1)

 .التفرغ العلمي وقد تم الحديث عنها سابقاً  إجازة (1)

موزعة بين فصول وال يجوز السنوية ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة عن كل عام جامعي  جازةتكون اإل (0)
 :كما يليترصيدها للسنة التي تليها 

 .ستة أسابيع لعضو الهيئة التدريسية في كل من كلية الطب المكلف بأعمال طبية إضافية (أ )

 .ثمانية أسابيع ألعضاء الهيئة التدريسية ممن يقومون بأعمال إدارية (ب )

 .أحد عشر أسبوعًا ألعضاء الهيئة التدريسية اآلخرين (ج )

ال تزيد مدتها على ثالثة أسابيع ألداء فريضة الحج، وتمنح له هذه  إجازةمنح عضو الهيئة التدريسية ويجوز  (5)
بقرار من رئيس الجامعة وتوصية كل من عميد الكلية ورئيس  مرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة جازةاإل

 .القسم

 .لجامعةألعضاء الهيئة التدريسية في االمرضية والطارئة  جازةاإلوتكون  (1)

مرضيتين في الفصل الدراسي  إجازتينأو المحاضر المتفرغ جوز للعميد منح عضو الهيئة التدريسية ي (أ )
طبي، شريطة أن يعلم عضو هيئة  أيام دون الحاجة إلى تقرير ةعلى ثالثمنهما  تزيد مدة كل الواحد ال
 .نوع المرضو  يام والتاريخلغيابه عن عدد األ لاألو قسمه في اليوم  رئيسأو المحاضر المتفرغ التدريس 

 أسبوع في علىتزيد  مرضية ال إجازةأو المحاضر المتفرغ يجوز للعميد منح عضو الهيئة التدريسية  (ب )
ذا زادت مدة الفصل الواحد بناءً  المرض على ذلك يتولى العميد  على تقرير طبي يعتمده العميد، وا 

 المرضية لمدة  جازةاإل ية التي لها أن توصي للعميد بمنحولاللجنة الطبية األ عرض الموضوع على
 .شهر أقصاها 

التي لها في الجامعة  على اللجنة الطبية المركزيةمر إذا زادت فترة المرض على شهر يعرض العميد األ (ج )
لمدة أخرى مرضية  إجازة أو المحاضر المتفرغ ئيس الجامعة بمنح عضو هيئة التدريسر  توصي إلى أن

ذا زادت المدة على أشهر،( 1)أقصاها  العليا المرضية بتوصية من اللجنة الطبية جازةاإللك تكون ذ وا 
 .شهرا(  61) على أن ال تتجاوز مجموع إجازاته المرضية عن 

 :اإلداريةإجازات الخاصة بأعضاء الهيئة : ثانياً 

إذا وقعت أثناءها  جازةوالعطل الرسمية من اإلتحسب أيام األعياد وال  السنوية التالية جازةيستحق الموظف اإل (6)
- :ويتم ترصيدها للسنة التي تليها السنوية جازةعن مدة اإل ةكامل ويستحق الموظف راتبه وعالواته

الدرجة األولى والثانية والثالثة والرابعة ومن هم في سويتهم في الراتب ن يومًا إذا كان من موظفي يثالث (أ )
 .والوظائف بعقودمن الوظائف غير المصنفة 
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الدرجات األخرى ومن هم في سويتهم في الراتب من الوظائف ن يومًا إذا كان من موظفي يوعشر  اً واحد (ب )
 .غير المصنفة والوظائف بعقود

أمضى مدة ال تقل عن خمس سنوات متصلة في الذي يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة و  (1)
سنوات، وال  خمسلمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث ال تزيد بمجموعها على دون راتب  إجازةالخدمة الفعلية 
 جازةثانية إال بعد مرور خمس سنوات على عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء اإل إجازةيمنح الموظف 

جزءًا من ال تعتبر  جازةعلمًا بان هذه اإل. العميد أو المدير المختص الجامعة وتنسيب رئيسبقرار من  .السابقة
الترقية واألقدمية والمكافأة واالدخار والزيادة و ألي غرض من األغراض بما في ذلك الترفيع  ة الموظفخدم

 .السنوية

، وتحصل على لمدة عشرة أسابيع براتب كامل مع العالوات التي تستحقها أمومة إجازةتستحق الموظفة الحامل  (1)
 .األمومة إجازةساعة رضاعة لمدة عام كامل بعد عودتها من 

 :اإلجازات اإلضطرارية (0)

اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل ال  إجازةته السنوية ايجوز منح الموظف الذي استنفد إجاز  (أ )
 .تزيد مدتها على خمسة أيام

اضطرارية دون راتب ال تزيد مدتها على واحد  إجازةيجوز منح الموظف الذي استنفد إجازته السنوية  (ب )
 .وعشرين يوماً 

خدمة  جازةهذه اإل عتبر، وال تبقرار من رئيس الجامعة ثالثة أشهر ال تتجاوزدون راتب  إجازةمنح الموظف يجوز  (5)
 .مقبولة ألغراض المكافأة واالدخار والترفيع والزيادة السنوية

 جازةيومًا، على أن ال تمنح هذه اإل واحد وعشرينلمدة ال تزيد على ألداء فريضة الحج  إجازةمنح الموظف  يجوز (1)
 .بقرار من رئيس الجامعة وتوصية كل من عميد الكلية ورئيس القسم .إال مرة واحدة طيلة خدمته في الجامعة

 :المرضية اإلجازات (2)

متفرقــة ال يزيــد طبيــب وموافقــة العميــد أو المــدير المخــتص إجــازات مرضــية اليمــنح الموظــف بتوصــية مــن  (أ )
ذا زادت مدة اإلجازات المرضية المتفرقة على سبعة أيام في السنة  مجموعها على سبعة أيام في السنة، وا 

ذا اسـتنفد إجازتـه السـنوية  جازةفتخصم المدة الزائدة من اإل السـنوية المسـتحقة للموظـف عـن تلـك السـنة، وا 
 .فتخصم من راتبه

بنـاء علـى تقريـر مـن  ثالثين يومـاً  تتجاوز لمادت مدتها على أسبوع و المرضية المتصلة إذا ز  جازةتمنح اإل (ب )
 .من إجازته السنوية جازةالمرجع الطبي وال تخصم هذه اإل

من تاريخ مرضه فتمدد إجازتـه المرضـية للمـدة التـي  ثالثين يوماً إذا لم يشف الموظف من المرض خالل  (ج )
ضرورية، وعلى المرجع الطبي أن يحدد في تقاريره المدة التي يرى أنها كافيـة لشـفاء  الطبي يراها المرجع

ذا قرر إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فال يسمح له بالقيام بمهام وظيفته إال إذا  الموظف وا 
 .مقدرته على ذلك بعد إعادة الفحص الطبي قرر المرجع
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( 621)رقم مؤتة جامعةالمكافأة والتعويض وصندوق االدخار للعاملين في م متكامل لالدخار نظاويوجد نظام كما 
تعليمات صرف سلفة على حساب و  (في الجامعة اإلدخارنظام المكافأة والتعويض وصندوق ( 01)مرفق رقم)1111لسنة

عليمات وت (االستثمارتعليمات صرف سلفة من صندوق ( 00)مرفق رقم)المستحقات من صندوق االدخار لموظفي الجامعة
 .(تعليمات االقتراض من صندوق االدخار( 05)مرفق رقم)1110لسنة  االقتراض من صندوق االدخار في جامعة مؤتـة

 

يقتطع ، و للعاملين فيها إلزاميايكون االشتراك فيه  ،ينشأ في الجامعة صندوق االدخار للعاملين في الجامعة حيث 
. تودع في أحد البنوك لحساب الصندوق بضعف هذه النسبة الجامعةالشهري وتساهم   األساسيمن راتب العامل %( 5)

استثمار المبالغ المتجمعة في و مهام وصالحيات تنفيذ السياسة العامة للصندوق  صندوق االدخار إدارةلجنة وتتولى 
عدادالصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة البيانات المالية الختامية وميزانية و التقرير السنوي للصندوق  ، وا 

 :تصرف اللجنة للعاملينحيث  .الصندوق عن السنة المالية المنتهية
  تقل خدمته في الجامعة عن سبع  الأن  ، بشرطمنها%( 51)ال تزيد نسبته على  ةغير مسترد ادخارسلفة

 .سنوات

  عن  منهما وبكفالة اثنين من العاملين فيها ال تقل خدمة أي من الموظفخطي  قرارب غير مستردة ادخارسلفة
 .عشر سنوات

 منح قرض للعامل من الصندوق.  

 :لورثته ما يلي أوفيدفع له  ،يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه أنانتهت خدمة العامل في الجامعة دون  إذا
 المبالغ المستحقة له في الصندوق. 
  المكافأة والتعويض عن مدة خدمته في الجامعةالمبالغ المستحقة له من. 

 

ضمن البرنامج  أعضاء الهيئتين التدريسية واإلداريةالعاملين في جامعة مؤتة من  اءوقد خصصت مقاعد ألبن
كمقاعد طب األسنان في الجامعة  :الصباحي والموازي المخفض كما خصصت لهم عدد من المقاعد في الجامعات األردنية

طلبـات في وحـدة القبـول اليـتم تقـديم و ، جامعة العلوم والتكنولوجياو  في الجامعـة األردنيـة ةدكتـور صـيدل األردنية، و
المعتمـدة شـريطة أن يكـون الطالـب مسـتكماًل لشـروط القبـول في هـذه اإللكتروني والتسـجيل في جامعـة مؤتـة حسـب النمـاذج 

ان ن و للمتقدمي ويـتم القبـول حسـب أعلـى المعـدالت التخصصـات مـن حيـث الحـد األدنى لمعـدل القبـول وفـرع الثانوية العامة 
 األقلفي الخدمـة فيهـا مـدة عشـرة سـنوات علـى  يكون قد أمضـى أن أوعملـه بالجامعة  رأسالطالـب علـى  والدة/ يكـون والـد

من استغنى عن  أوعمله ويستثنى من ذلك فاقد الوظيفة أو المعزول من الخدمة  رأسيكـون قـد تـوفى وهـو علـى  أن أو
 .خدماته
 
والمحاضرون المتفرغون والباحثون ألعضاء الهيئة التدريسية الحرم الجامعي  داخلالسكن  الجامعة توفرو 

مكانياتها، و يستث ببها حس قونو الملحأباط المعارون للجامعة ، والضاألكاديميون ل من يملك كذلك من نى ظروفها وا 
 تعليمات السكن داخل الحرم الجامعيبوفقًا ألسس معتمدة في الجامعة ومنظمة وتعطى األولوية  .في محافظة الكرك سكن

  .(تعليمات السكن الداخلي( 01)مرفق رقم)
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خدمة ألعضاء الهيئتين التدريسية فيه اختيارية  واالشتراك فيها صندوق إسكان العاملين الجامعة أنشأتوقد كما 
نظام ( 02)مرفق رقم)1111لسنة  ) 626)رقم  نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة مؤتةب وقد تم تنظيمهواإلدارية 

 :كانتالصندوق إنشاء هذا وراء والهدف من . (إسكان العاملين في جامعة مؤتة
  نالسكتقديم القروض للمشتركين لغايات. 
  نشاءشراء العقارات وتمليكها  .المساكن وتأجيرها للعاملين او تمليكها للمشتركين وا 
 تشجيع العاملين في الجامعة على االدخار في الصندوق 
 

 أعضاءباإلضافة إلى عدد كبير من الخدمات التي تمس كافة الجوانب التي يحتاجها العاملين في الجامعة من 
متكاملة ( مدرسة جامعة مؤتة النموذجية)بإنشاء مدرسة  ية واإلدارية والطلبة وحتى المراجعين ومن بينهاالهيئتين التدريس

 هاتقديم خدمات مستوى مرموق من التدريسوالمتميزين بالكفاءة والوتضم نخبة من المدرسين المؤهلين ومتطورة ومجهزة 
الصف األول وحتى الصف )مرحلة للتعليم األساسي من  تربوية ألبناء العاملين في الجامعة وأبناء المنطقةالتعليمية و ال

 اإللكتروني  ولها موقعها  . (للصفين األول الثانوي والثاني الثانوي العلمي واألدبي)ومرحلة للتعليم الثانوي، (العاشر
 :الخاص الذي يمكن الوصول إلى عن طريق الرابط التالي

https://www.mutah.edu.jo/school/ 
 

تعليمات (09)مرفق رقم)تعليمات المدرسة النموذجية لجامعة مؤتةالتعليمات التي تنظم عملها ومنها؛  توقد وضع
 .(تعليمات الرسوم المدرسية( 08)مرفق رقم)لمدرسة جامعة مؤتة النموذجيةتعليمات الرسوم المدرسية و ( المدرسة النموذجية

 
واإلدارية وخدمات  ( حدائقالمشاتل و البستنة و المن )ة والخدمات الزراعي والحمايةخدمة األمن  الجامعة تأمين

والمختلفة والشاملة والتي ال المتنوعة العديد العديد من الخدمات االستثمار و تغذية والصيانة واإلدامة وخدمات التموين وال
الموقع  أنذي يدخل إلى الحرم الجامعي يتلمس هذه الخدمات بأم عينه كما نستطيع تغطيتها بتقريرنا هذا ولكن ال

 .قد غطى الكثير منهاللجامعة اإللكتروني 
 

جازات األمومة الجامعةتقد م   على أن والتعليماتحيث نصت األنظمة  امتيازات للموظفات تتعل ق بالمغادرات وا 
أمومة قبل الوالدة وبعدها لمدة عشرة أسابيع متصلة براتب كامل مع  إجازةتستحق المرأة الحامل الموظفة لدى الجامعة 

 إجازةالعالوات التي تستحقها، وذلك بناء على تقرير طبي مصدق من المرجع المختص على أن ال تقل المدة التي تقع من 
 .لى استحقاق الموظفة إلجازتها السنويةع ال تؤثر جازةوهذه اإل .ستة أسابيعاألمومة بعد الوالدة عن 

 

بقصد إرضاع وليدها ال  مددأو  مدةخالل سنة من ذلك التاريخ على و األمومة  إجازةبعد انتهاء تحصل  هاكما أن
يزيد مجموعها على ساعة في اليوم الواحد وفق ترتيبات يقررها الرئيس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية، وفي جميع 

األمومة  إجازةال يزيد مجموعها على سنة من تاريخ انتهاء  مددأو  مدةدون راتب ل إجازةاألحوال لها أن تأخذ لهذا الغرض 
ومن باب التسهيل على  .خدمة مقبولة ألغراض المكافأة واالدخار والترفيع والزيادة السنوية جازةوال تحسب هذه اإل

   .ألبناء العامالتبفتح حضانة الموظفات قامت 
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 .رضا الكوادر البشرية عن الخدمات

وبخاصة  وبرامج التدريبية والتطويرية عمل ورشر البشري في الجامعة رضاه عما تقدمة الجامعة من ديبدي الكا 
في الجامعة في مختلف  الخدمات األساسية واالمتيازاتأنها وتواكب أي تطور يحدث في الجامعة، باإلضافة إلى تميز 

المجاالت فالكثير على سبيل المثال يفضل زيارة المركز الصحي في الجامعة لتلقي العالج المطلوب لما يتوفر فيه من 
دوية تغني عن زيارة المستشفيات أو زيارة األطباء الخاصينكادر طبي و     .ا 

باإلضافة عن وجود رضى متوسط عن الدورات التدريبية والتطويرية التي تقدم ألعضاء الهيئتين التدريسية  
 .واإلدارية والتي رغم توفرها بجودة متميزة إال أنها بحاجة إلى زيادة من حيث العدد والمدد

 

تتعل ق بدعم ونشر البحث منظومتها التشريعية تشريعات خاصة  التي حددتهاالجامعة وتتبع الكلية سياسة هذا 
في الجامعة وهذه التعليمات مكتوبة ومعلنة على موقع عمادة البحث العلمي ويستطيع الجميع الدخول عليها  العلمي

 :حث العلمي في جامعة مؤتةومعرفتها بكل سهولة ويسر وعلى هذا الرابط المخصص لتشريعات الب
 

 أولويات تحسين المعيار الخامس
 :لهذا المحور فهي التحسينيةالخطط وبناًء على ما سبق فإن 

  المخاطر وتطويرها إدارةاالستمرار في متابعة خطة. 
 الدعوة إلى تبني شمول أعضاء الهيئة اإلدارية بخدمات اإلسكان أسوه بأعضاء الهيئة التدريسية. 

  عدد الدورات التدريبية والتطويرية ألعضاء الهيئتين التدريسية واإلداريةوتكثيف زيادة. 
 
 الخامسلمعيار ألخر ثالث سنوات فيما يتعلق في ا النتائج
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 قائمة الوثائق المدعمة للمعيار الخامس

 النظام المالي  (1)
 خطة إدارة المخاطر المالية للجامعة بصيغتها األولية  (2)

 الرقابة الداخلية في جامعة مؤتةتعليمات جهاز   (3)

 م2918موازنة كلية الحقوق للعام   (4)

 قاعات كلية الحقوق  (5)

 نظام اللوازم واألشغال  (6)

 تعليمات األمن في الجامعة  (7)

 تعليمات السالمة العامة  (8)

 تعليمات الطوارئ  (9)

 نظام أعضاء هيئة التدريس  (19)

 تعليمات أعضاء الهيئة التدريسية  (11)

 نظام الموظفين  (12)

 تعليمات الموظفين  (13)

 من حملة شهادة الدكتوراه جدول المفاضلة بين المتقدمين للتعيين  (14)

 جدول المفاضلة بين المتقدمين للتعيين من حملة شهادة الماجستير  (15)

 إجراءات تعيين األستاذ الدكتور جمال الدين مكناس  (16)

 إجراءات تعيين الدكتور عبد الرؤوف الكساسبة  (17)

 انموذج تقييم الموظف  (18)

 الترقية/ المتقدم للنقل أنموذج تقديم أداء عضو هيئة التدريس  (19)

 إجراءات ترقية األستاذ الدكتور زيد العقايلة  (29)

 إجراءات ترقية الدكتور سيف المصاروة  (21)

 إجراءات ترقية الدكتور ُأسيد الذنيبات  (22)

 إجراءات ترقية الدكتور عبد الرؤوف الكساسبة  (23)

 الزيديينإجراءات ترقية الدكتور نواف   (24)

 إجراءات ترقية الدكتور باسل النوايسة  (25)

 نموذج تقديم أداء عضو هيئة التدريس المتقدم للتثبيت  (26)

 إجراءات تثبيت الدكتور باسل النوايسة   (27)

 إجراءات تثبيت الدكتور سيف المصاروة   (28)

 إجراءات تثبيت الدكتور نواف الزيديين   (29)
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 قائمة الوثائق المدعمة للمعيار الخامس

 إجراءات تثبيت الدكتور ُأسيد الذنيبات  (39)

 جدول المفاضلة للمتقدمين لالجازة  (31)

 م2918/2919إجراءات منح اإلجازة خالل العام الجامعي   (32)

 م2917/2918إجراءات منح اإلجازة خالل العام الجامعي   (33)

 م2916/2917إجراءات منح اإلجازة خالل العام الجامعي   (34)

 م2915/2916العام الجامعي إجراءات منح اإلجازة خالل   (35)

 م بناء  على طلبه2918/2919إجراءات إلغاء اإلجازة الممنوحة للدكتور سيف المصاروة العام الجامعي   (36)

 م بناء  على طلبه2917/2918إجراءات إلغاء اإلجازة الممنوحة لألستاذ الدكتور عبد العزيز اللصاصمة العام الجامعي   (37)

 الجامعةتعليمات التأمين الصحي في   (38)

 نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة  (39)

 تعليمات التأمين الصحي للطلبة المدنيين  (49)

 تعليمات المركز الصحي  (41)

 تعليمات االجازات المرضية والطارئة أعضاء هيئة التدريس  (42)

 نظام المكافأة والتعويض وصندوق اإلدخار في الجامعة  (43)

 تعليمات صرف سلفة من صندوق االستثمار  (44)

 تعليمات االقتراض من صندوق االدخار  (45)

 تعليمات السكن الداخلي  (46)

 نظام إسكان العاملين في جامعة مؤتة  (47)

 تعليمات المدرسة النموذجية  (48)

 تعليمات الرسوم المدرسية  (49)
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 :الخدمات الطاّلبية: السادس المعيار
 

البرامج الدراسية الملتحقين بها و ال بد من توفير خدمات للطلبة الملتحقين بالدراسة في جامعة مؤتة تناسب 
لذا فهم بحاجة . العلميالبحث و في التفكير ومؤهلة لتحقيق هدف الجامعة في تخريج كفاءات علمية متقدمة ومستوياتهم 

التخصص المناسب لقدراتهم  اختيارحياة الجامعية وابتداًء من إلشراف وتوجيه منذ البداية وحتى قبل ولوجهم في ال
مكانياتهم وكذلك أثناء وجودهم على مقاعد الدراسة بتقديم برامج تعينهم على الدراسة واإلبداع ومن ثم التواصل معهم  وا 

 عندمًا يتسلحوا بسالح العلم والمعرفة
عمادة شؤون الطلبة اإلشراف الكامل على كل ما يتعلق ون الطالبية بالتعاون مع ؤ للش الكلية عميديتولى مساعد 

كما تطرح عددًا من البرامج . تقدم لهم الخدمات التي من شأنها تهيئة الجو األكاديمي المالئمحيث . بشؤون الطلبة
رف هم على تحصيل المعاتساعدومالفصلية، واألنشطة المتنوعة، التي تهدف إلى تفعيل ثقافة الطلبة وتوسيع مداركهم، 

، وتؤكد انتماءهم إلى أمتهم ووطنهم، وتمنحهم فرصة ممارسة األنشطة ةاإلجتماعيوالخبرات النافعة وتعودهم على المشاركة 
  .المتوافقة مع ميولهم ومواهبهم، تحت مظلة رسمية تمكنهم من المشاركة داخل الجامعة وخارجها

، والذي ينقسم إلى ثالث  للخدمات الطالبيةهذه المحاور سيتم تناولها تفصياًل ضمن هذا المعيار الرئيسي المخصص 
الثالث فقد فخصص للتواصل  إما يتناول الخدمات المساندة، والثاني التوجيه واإلرشاد الطالبيمعايير فرعية؛ األول منها 

 .مع الطلبة الخريجين
  
 .التوجيه واإلرشاد الطالبي: عي األولالمعيار الفر ( 1ــ2)
 :ومؤشرات هذا المعيار هي 

جراءاتها( 3ــ3ــ0) بية وا   .سياسات التوعية الطال 
 .السياسات المتعل قة بحقوق الطلبة ومسؤولياتهم( 0ــ3ــ0)
 .اإلجتماعيإجراءات اإلرشاد النفسي و ( 1ــ3ــ0)
 .إجراءات اإلرشاد المهني( 6ــ3ــ0)
 الدورات التدريبية الموجهة للطلبة( 6ــ3ــ0)
 دور اللجان والمجالس في التوجيه واإلرشاد الطالبي( 0ــ3ــ0)
 خطط تطوير ومتابعة التوجيه واإلرشاد( 0ــ3ــ0)
 

رشادهم وتوجيههم ففي المرحلة التشريعية  المنظومةجامعة مؤتة وضمن كلية الحقوق في تبنت  خاصة بالطلبة وا 
يتم تشكيل لجنة لمساعدة الطلبة الجدد من قبل عمادة شؤون الطلبة وبالتعاون مع الكليات من انضمامهم للجامعة  ىاألول

رشادهم  لتوجيهحيث يتم تشكيل لجان طالبية من مختلف التخصصات  الستكمال إجراءات قبولهم في الطلبة الجدد وا 
ودليل الطالب الذي  (رة اإلرشادية من عمادة شؤون الطلبةالنش(3)مرفق رقم) نشرة إرشادية يوزع عليهمحيث . الجامعة

  .هميحتوي على مجموع التشريعات التي تهم
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بية  الكليةيوجد في  بيةوهي سياسات التوعية الطال  يستفيد منها الطلبة من مختلف  إجراءات موث قة ومعلنة للتوعية الطال 
 إلى تقديم الخدمات اإلرشادية والنفسيةبمجملها هدف ت تيوالالبرامج الدراسية التي تدرسها الكلية المستويات في كافة 

 ..حيث تسود العالقة العائلية بين طلبة الكلية وأساتذتها وموظفيهاواألكاديمية والمهنية  والتوعوية
 

إلى توفير أفضل سبل الراحة للطـالب وتلبية الحتياجاته بأسرع تنتهجها الجامعة الساعية  تمشيا مع السياسة التيو 
الخدمـات  من والتي تعمل على تقديم العديد " عماده شؤون الطلبة" نجحها فقد خصصت عمادة متكاملة هيأو الطرق 

جامعية بأقل واالهتمام به من جميع الجوانب ليسهل عليه إنهاء دراسته ال، الالزمة للطالب بهدف تخفيف العبء عن كاهله
  .إقليميًا أو عالمياً  أومحليًا  أكانوالحصول على خريج يبني مجتمعه ووطنه سواء  قدر ممكن من العناء سعيا وراء التطوير

 

على تقديم الخدمات الجامعة وبكل مرافقها وكلياتها تعمل الطالب هو المكون الرئيسي للجامعة وسبب وجودها  وألن
يتناسب مع طموحاتهم الشخصية ويحقق رؤية ومعرفي لتحصيل أكاديمي  األجواء المناسبة لهمالضرورية للطلبة وتهيئة 

 :، ومن بين هذه الخدماتورسالة وغايات الجامعة والكلية

 السكنات 
 الخدمات الصحية 
 الخدمات اإلرشادية والتوجيهية. 
 الخدمات الرياضية 
 الخدمات الدينية.  
 الخدمات الوظيفية. 
 المكتبة. 
  كز الحاسوبخدمات مر. 
 خدمات المجتمع المحلي. 

ومنذ أول زيارة له  وواجباتهبحقوق في تعريف الطالب الجامعة الكلية و  وانطالقًا من مسؤولية الملقاة على عاتق
الذي يحتوي على أهم والذي يعتبر مرشدًا لهم وموجهًا لحياتهم الجامعية وتوزيع دليل الطالب عليه  استقبالهللجامعة يتم 

وفي ضوء االزدياد المستمر . ر أي منهمبالطالب وتجيب على معظم التساؤالت التي تجول في خاطالتشريعات المتعلقة 
الدليل بحيث يوزع على ألعداد الطلبة في الجامعة والتقدم المستمر في مجال الحاسوب والمعلوماتية، فقد تمت حوسبة 

 .(CD) على إلكترونياً  المستجدين  الطلبة
 

 :وهذا الدليل يحتوي على
 كلمات ترحيبية بالطلبة الجدد تحثهم فيه على اإلبداع والتميز. 
  بالجامعة ونشأتها ورؤيتها ورسالتها وغايتهاتعريف. 
  بأهم المصطلحات الجامعيةتعريف. 
 الطالب والخدمات التي تقدمها دوائر ووحدات الجامعة التي تهم تعريف بأهم. 
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  الخاصة و األنظمة التأديبية و مية يالمتعلقة بمنح الدرجات التعل أكانتأهم التشريعات المتعلقة بالطلبة سواء
والرحالت واألندية الطالبية والمنح والقروض والمساعدات والتشغيل واإلبداع وبالسكن  (الرياضي والفني) لتفوقاب

 ... والقيادة الواعدة 
  المتعلقة بالطلبة وأمورهمأهم قرارات مجلس العمداء. 
 التقويم الجامعي. 
 (اإللكتروني دليل الطالب( 0)مرفق رقم) .البرامج والرسوم الجامعية 

يحتوي على كل ما يهم الطالب من تشريعات ودوائر ووحدات يحتاجها في كما إن موقع الجامعة على اإلنترنت 
 :على هذا الرابططلبة مسيرته الجامعة باإلضافة إلى موقع متكامل لعمادة شؤون ال

https://www.mutah.edu.jo/ar/content/ سطور-في-الطلبة-شؤون-عمادة  

 
لقاء إدارة الكلية المتمثلة في عميد الكلية ونائبة ومساعده للشؤون الطالبية ورؤساء  وأثناءه إن إلى باإلضافة

منشورات الترحيبية التي يتم يتم تعريف الطلبة على حقوقهم وواجباتهم ويتم كذلك توزيع طلبة الجدد لاألقسام األكاديمية مع ا
الواجبات و والخدمات التي توفرها له الجامعة  األمر الذي يجعل من الطالب على دراية كافية بحقوقه .إعداده لهذه الغاية

  .المسؤوليات الملقاة عليهو 
لطلبة الجامعة من أجل اإلختيارية المتطلبات  كإحدى" لقانون في حياتناا" س مادة يكما وتقوم كلية الحقوق بتدر 

زيادة الوعي القانوني عند الطلبة وحثهم على االطالع على القوانين التي تمس حياتنا حتى يتعرف الطلبة على واجباتهم 
 .وحقوقهم

ثر أكبيرة لما لها من  وأهميةمن الخدمات الهامة التي تعطى أولوية  اإلجتماعيتعتبر خدمات اإلرشاد النفسي و 
وتحديد  لتنظيمهالذا فقد تم إصدار التشريعات الالزمة  كاديمي والمعرفةوفي مستوى تحصيله األ تنمية شخصية الطالبفي 

  . عمادة شؤون الطلبةوعلى صفحة اإللكتروني على موقع الجامعة  منشورمعلن و واضح وموثق و عملها بشكل  إجراءات

في الجامعة مركز يسمى  ةاإلجتماعيو  النفسيةوالخدمات  لإلرشاد مركزًا  إنشاءفقد تم  وألجل تقديم هذه الخدمات
، ويرتبط إداريًا برئيس الجامعة أو من ينيبه وقد نظم عمل هذا المركز من خالل "مركز اإلرشاد والقياس والتربية الخاصة"

والذي ( تعليمات مركز اإلرشاد( 1)مرفق رقم)0660بية الخاصة في جامعة مؤتة لسنةوالقياس والتر  مركز اإلرشادتعليمات 
 :إنشاءههدف من بين أكان 

تقــــديم الخــــدمات اإلرشــــادية والنفســــية والتربويــــة والمهنيــــة علــــى المســــتوى الفــــردي والجمــــاعي لطلبــــة الجامعــــة  (1)
 .والمجتمع المحلي

ـــدورات اإلرشـــادية  (2) ـــرامج وال ـــويين فـــي الجامعـــة وفـــي المجتمـــع إعـــداد الب ـــذها للمرشـــدين الترب المتخصصـــة وتنفي
 .المحلي

 .تقديم خدمات اإلرشاد األسري للمجتمع الجامعي والمحلي (3)
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وقد أفردت لهذا المكتب تعليمات والذي يتبع لعمادة شؤون الطلبة  الطالبيكما تم فتح مكتب خاص لإلرشاد 

متابعة حيث يعمل على  (تعليمات مكتب اإلرشاد( 6)مرفق رقم" )في جامعة مؤتة اإلرشادتعليمات مكتب " بــخاصة سميت 
واإلشراف  .من خالل استقبال الطلبة الجدد ومساعدتهم على التسجيل والتعرف على مرافق الجامعة وتوعيتهمالطالب 

ه مجموعة من عليويقوم  ،الخاصة  اإلحتياجاترعاية الطلبة ذوي  .والمشاركة في إجراء انتخابات اتحاد طلبة جامعة مؤتة
من األهداف الرئيسية  هتنبثق أهدافالذي و ، أعضاء الهيئة التدريسية أخصائي اإلرشاد النفسي والتربوية والتربية الخاصة من

 :المتمثلة فيلإلرشاد النفسي والتربوي، 
  نمائيةإأهداف 
 أهداف وقائية 
 أهداف عالجية 

 
 :باآلتيأهداف مكتب اإلرشاد الطالبي لذا فقد حددت 

  واألسرية والمهنية واالنفعالية للطلبة لتحقيق التكيف  ةاإلجتماعيتقديم الخدمات اإلرشادية النفسية والتربوية و
 .بكافة أشكاله

  نشر الوعي النفسي لمواجهة الضغوط النفسية لوقاية الطلبة من الوقوع في االضطرابات النفسية 
  دمان االنترنت ومواقع التواصل  .اإلجتماعينشر الوعي في كيفية التعامل مع الهواتف الذكية وا 
  اإلحتياجاتتنمية اتجاهات ايجابية للطلبة نحو أنفسهم والجامعة والتخصص والمدرسين، ونحو الطلبة ذوي 

 .الخاصة
  الحياتية المختلفةمساعدة الطلبة على التكيف مع الحياة الجامعية واكتساب المهارات. 
 مساعدة الطلبة المتعثرين دراسيا في رفع مستوى تحصيلهم الدراسي. 
 تبني البرامج التي تدعم الطلبة المتفوقين والموهوبين. 

 
إدارة الكلية سواء من قبل  همراتإلى همومهم ومشاكلهم واستفسااستقبال الطلبة واالستماع وفي كلية الحقوق يتم 

لجنة اإلرشاد في الكلية أو من أو  ةالكلية ونائبه ومساعدة للشؤون الطلبة ورؤساء األقسام األكاديميالمتمثلة في عميد 
 . الهيئة اإلدارية أعضاءمن خالل  أوفراغهم  وأوقاتأعضاء الهيئة التدريسية في الساعات المكتبية 

 
في الجامعة   الجودة وضمان األكاديميمركز التطوير  من قبل  دراسة استطالعيةوتحليل  هذا وقد تم إعداد

مدى  لحو طلبًا  طالبة  (663)بلغ عددهمالمستجدين من الطلبة ينة عشوائية ععلى  بتوزيعها الطلبة عمادة شؤون وقامت 
وقد  (رضى الطلبة دراسة( 6)مرفق رقم) م0630/0630 مستوى أداء جامعة مؤتة الستقبالهم للعام الجامعيعن  همارض

إن مستوى الرضا العام لرضاء الطلبة عن أداء الجامعة نحوهم كان بدرجة ممتازة وبنسبة مئوية بلغت أظهرت نتائج الدراسة 
 .(%0,03)وبمتوسط حسابي %( 10)

 
على جميع الفقرات المتعلقة في مدى رضائهم عن ( 01)نتيجة إجاباتهم على النحو المبين في الجدول رقمحيث جاءت 

 مستوى الجامعة في استقبالهم 
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 (01)الجدول رقم
 همالجامعة ل استقبالإلجابات الطلبة على الفقرات المتعلقة بمدى رضاهم عن  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 
 

 درجة
 الرضا

النسبة 
 المئوية
 للتوسط

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

  تكرار المالحظة 
 الرقم الفقرة

  ممتاز جيد ضعيف

 0,03 6,61 06,1 ممتاز
تعامل موظفي األمن الجامعي في الدخول إلى  العدد 111 11 11

(3) .حرم الجامعة بمهنية عالية  
0,0 30 00,6 )%( 

 0,60 6,01 16,1 تازمم
ت إرشادية لألماكن المحددة اتوفر لوحات ومسار  العدد 130 361 10

(0) .بالقبول  
0,1 01,6 01,0 )%( 

 0,60 6,00 10,1 تازمم
 ومراكزتعاون الموظفين في وحدات ودوائر  العدد 111 310 10

(1) الجامعة أثناء القبول  
0,0 00,1 00,6 )%( 

 0,06 6,03 11 تازمم
خاصة بالطلبة  استراحةتوفر الجامعة أماكن  العدد 160 360 16

(6) وذويهم  
0 03,1 03,0 )%( 

 0,0 6,60 06 تازمم
تعاون طلبة اتحاد جامعة مؤتة في إرشاد  العدد 101 06 01

(6) ومساعدة الطلبة المستجدين  
6,0 30 06,6 )%( 

 0,60 6,00 16,0 تازمم
قبض الرسوم  مراكزتوفر الجامعة عدد كاف من  العدد 111 330 63

(0) الجامعية  
36,3 00,6 00,6 )%( 

 0,61 6,03 16,1 تازمم
الهوية الجامعية في عمادة شؤون الطلبة  استخراج العدد 111 361 06

(0) بسرعة قياسية بنفس يوم القبول  
31 06,6 00,6 )%( 

 0,60 6,00 16,0 تازمم
 توفر عمادة شؤون الطلبة عدد كاف من العدد 111 300 66

(1) الحاسوب لتعبئة بطاقة أحوال الطالب مختبرات  
0,3 06,6 00,6 )%( 

 0,61 6,00 10 تازمم
اللغة  اللغة العربية،) الحوسبة االختبارات إجراء العدد 166 336 60

(0) بطريقة ميسرة (االنجليزية، الحاسوب  
0,1 00,1 00,0 )%( 

 0,00 6,06 10,1 تازمم
تعامل موظفي الجامعة مع جميع الطلبة بعدل  العدد 160 00 66

(36) دون تحيز بغض النظر عن جنس الطالب  
0 30,1 03,0 )%( 

 لجميع الفقرات ط الكليـــــــــــــالمتوس  2461 9445 87 تازمم

 
 ( 36)على النحو المبين في الشكل رقمفي الرسم البياني حيث جاءت تمثيل النتيجة 
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 (36)الشكل رقم
 مستوى أداء جامعة مؤتة الستقبالهمالنسب المئوية إلجابات الطلبة على الفقرات المتعلقة بمدى رضاهم عن 

 

 
 

إجراءات واضحة وموث قة  واألكاديمية ولكن يوجد ةاإلجتماعييتوقف إرشاد الطلبة على الناحية النفسية و وال 
صندوق / مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين  إنشاءم 0666في العام تم  حيثللطلبة  ومنشورة لإلرشاد المهني

( 611/06/0636)رقم مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وفقًا لقرار  اهلل الثاني للتنمية الملك عبد
، الذي عقد تحت رعاية جاللة 0661توصيات ملتقى شباب األردن لسنة ، والذي جاء بناًء على م 06/30/0636تاريخ

لطلبة ومؤسسات د على أهمية إيجاد حلقة للتواصل والشراكة بين ايكتم التأبن الحسين المعظم، حيث أاهلل الثاني  الملك عبد
يجاد آليات وبرامج في الجامعات لربط  المجتمع المدني التي تساعد على دعم ورعاية التميز واإلبداع لدى الطلبة، وا 

 .الخريجين بسوق العمل وتعريفهم به
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 :كما يتم عقد عدد من الدورات التدريبية التي تساعد الطالب وتنمي قدراته الوظيفية، من بينها
  للعملكيف تعد نفسك. 
 أساسيات المحادثة باللغة االنجليزية. 
  (مبتدئين)أساسيات المحادثة باللغة االنجليزية. 
  اإلرشاد المهني. 
  Conversation Skills . 
  ILETS COURSE. 
   اإللكتروني  التسويق. 
  أوتوكاد متقدم. 
  أوتوكاد مبتدئ. 
  خطط واستعد. 
  دخال البيانات  .مهارات الحاسوب وا 
   (الحقن، خياطة الجروح)إسعافات أولية. 
   (هكر أخالقي)أمن المعلومات والشبكات. 
 Arduino  ةإلكترونيمتحكمات . 

كما لن يفوتنا إن نشير في هذا السياق إن كلية الحقوق ومـن بـين التطـورات التـي أحـدثتها علـى خطهـا الدراسـية  
والتي تهدف إلى تزويد الطالب بالمعلومـات القانونيـة عـن أخالقيـات " المهنة وأخالقياتالمسؤولية المهنية "دراج مادة إ

وأســـس تعامـــل المحـــامي مـــع المـــوكلين والمحـــاميين والقضـــاة وقيمهـــا ومبادئهـــا مهنـــة المحامـــاة وواجباتهـــا وضـــماناتها 
  .هذه المهنة من أكثر المهن التي يزاولها خريج كليه الحقوق كون وغيرهم

 
 .للطلبةالدورات التدريبية الموجهة 

المهارات الحياتية  وبالذات تلك المتعلقة بتنميةالتي تعقد لهم  دورات تدريبيةتشجع كلية الحقوق طلبتها للمشاركة في ال
 :على عقد عدد من الدورات منها عمادة شؤون الطلبةمواهبهم وميولهم، حيث تقوم وتساعد في تنمية  التي يحتاجونها

  ،المسرحالخزف، الرسم، الخط، الموسيقى. 
 الصحافة واإلعالم. 
 استخدام التكنولوجيا لمساعدة ضعاف البصر والمكفوفين. 
   الخاصة اإلحتياجاتدورة الرخصة في قيادة الحاسوب لطلبة ذوي. 
 أساسيات المحادثة باللغة االنجليزية. 
  (مبتدئين)أساسيات المحادثة باللغة االنجليزية. 
   (اللكنة األمريكية)اللغة االنجليزية. 
  اإلرشاد المهني. 
  أساسيات اللغة الفرنسية. 
  Conversation Skills . 
  ILETS COURSE. 
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   السالمة العامة والصحة المهنية. 
   اإللكتروني  التسويق. 
  أوتوكاد متقدم. 
  أوتوكاد مبتدئ. 
  مهارات االتصال. 
  إدارة الوقت. 
  فن المخاطبة. 
  خطط واستعد. 
  دخال البيانات  .مهارات الحاسوب وا 
   (الحقن، خياطة الجروح)إسعافات أولية. 
   (هكر أخالقي)أمن المعلومات والشبكات. 
   اإللكترونيةصناعة األلعاب (unity). 
  كيف تعد نفسك للعمل. 
 Arduino  ةإلكترونيمتحكمات . 
 

على الطلبة من مختلف  التدريبية اإلحتياجاتتحديد م اختيار الدورات بناًء على دراسة حيث يتم توزيع استبانة ويت  
مرفق )مؤسساتالالتدريبية الخاص ب اإلحتياجات واستبانة (التدريبية للطلبة اإلحتياجاتاستبانة (0)مرفق رقم)كليات الجامعة 

 (1)مرفق رقم)اإلعالنتحديد الدورات بناء على هذه الدراسة يتم وبعد ( التدريبية للمؤسسات اإلحتياجاتاستبانة (0)رقم
نموذج تنفيذ أ(0)مرفق رقم)الستقطاب المدربين حيث يتم اختيار المدربين بناًء على مفاضلة بين المتقدمين  ( دورات إعالن

وتلزم من تم اختيارهم  (مراكز متخصصةأنموذج تنفيذ دورات من قبل (36)مرفق رقم)( دورات من قبل مدربين مستقلين
من الدورة يتم توزيع نموذج خاصة  االنتهاءوبعد  (شروط يلتزم بها المدربين المستقلين(33)رقممرفق )بعدد من الشروط

حيث يتم أخذ نتائج هذا التقييم بعين االعتبار عند ( الدورة نموذج تقييما(30)مرفق رقم)لتقييم الدورة التدريبية والمدرب 
ويتم منح  .ين الذي تقل تقديراتهم حسب التقييم عن جيد جداً عن حاجة لمدربين مستقلين بحيث يتم استبعاد المدرب اإلعالن

ن علمًا بأن مكتب اإلرشاد الوظيفي وكتابعة الخريجي .كل المشتركين الذين التزموا بالدورات ولم يتغيبوا عنها شهادات بذلك
دورات البرنامج ( 31)رقممرفق ) م0630/0631قد نفذ العديد من الدورات خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي

وكذلك الفصل الدراسي األول من العام (. 066)وقد التحق فيها ما يقرب من  (م0630/0631خالل الفصل الثاني  المنفذة
 . (0630/0631األول  الدراسيخالل الفصل  برنامج الدورات المنفذة( 36)مرفق رقم)م 0630/0631الجامعي

 
 .واإلرشاد الطالبيدور اللجان والمجالس في التوجيه 

يوجد في كلية الحقوق العديد من اللجان التي يتم تشكيلها مع بداية كل عام جامعة ومن بينها لجان خاصة 
 :منبالطالب مثل لجنة اإلرشاد التي 

 مقرراً    الدكتور باسل النوايسة 
 عضواً    الدكتور سالم العضايلة 
 عضواً   الدكتور عبد الرؤوف الكساسبة 
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رشادهم من الناحية األكاديمية ومتابعة أمورهم مع وحدة القبول والتسجيل، والتي تعمل على   توجيه الطلبة وا 
رشاد الطالب إلى التأكد من خطته الدراسية ومعدله التراكمي  .وبالذات فيما يتعلق بتسجيل المواد وا 

 
النهائي  متحانالطلبة لتغيبهم عن اإل ولجنة البت في أعذار الطلبة والتي تنظر في األعذار المتقدمة من قبل

المحدد إال إذا وجد  متحانوهذا اللجنة توجه الطلبة إلى ضرورة اإللتزام بموعد اإل المحدد من قبل وحدة القبول والتسجيل،
 :سبب خارج عن إرادة الطالب، وتتشكل من

  

   مقرراً   األستاذ الدكتور جعفر الفناطسة 
   عضواً    الدكتور باسل النوايسة 
    عضواً    الدكتور سالم العضايلة 

 
واتخاذ القرارات بقبول العذر من عدمه ( مجتمعة)عذار المقدمة من الطلبة وتقوم هذه اللجنة بالنظر في األ 

عالنه للطلبة  بنسخة المعنية ةوتزويد وحدة القبول واألقسام األكاديمي عداد برنامج اإل من القرار، وا  ات اكتمال متحانوا 
 ، خالل األسبوع األول من الفصل الذي يليه( غير مكتمل)العالمات

 
 أما لجنة المكتبة والمكونة من 

 مقرراً   األستاذ الدكتور زيد العقايلة 
  عضواً   الدكتور سيف المصاروة 
  عضواً  الدكتور عبد الرؤوف الكساسبة 

 
االهتمام بالكتب والمراجع وقواعد البيانات التي تقتنيها مكتبة الجامعة الرئيسية فتقوم بمتابعة أمور مكتبة الكلية و 

يقة التي توفرها الجامعة، وتعرف الطلبة على طر ( اإللكترونيةالورقية و )االستفادة من الكتب والمراجع وتوجيه الطلبة إلى 
 .اإللكترونيةأستخدام قواعد البيانات 

 
مرفق )اتمتحانطلبة كلية الحقوق بإعالن إرشادات على الطلبة اتخاذها في اإلفي حين تقوم لجنة التحقيق مع 

والعقوبات التي توقع على الطالب إذا أرتكب أي مخالفة تستوجب إيقاع ( ات النهائيةمتحانإعالن إرشادات اإل( 36)رقم
 .العقوبة التاديبية بحق مرتكبها
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 .الخدمات المساندة :المعيار الفرعي الثاني( 2ــ2)
 :ومؤشرات هذا المعيار هي 

جراءاتها( 6ــ1ــ1)  .تعليمات انتخابات الطلبة وا 

جراءاتها(  1ــ1ــ1)  تعليمات المنح والقروض للطلبة وا 

جراءاتها(  1ــ1ــ1)  تعليمات تقديم الخدمات المساندة وا 

 سياسة المؤس سة في النشاطات الالمنهجية(  0ــ1ــ1)
بية في دعم الخدمات المساندةدور األندية   (5ــ1ــ1)  الطال 
 متابعة أداء الخدمات المساندة وتطويرها  (1ــ1ــ1)

 

جراءاتها انتخاباتعملية والتحاد الطلبة تشريعات تنظم   من خالل تعليمات اتحاد طلبة جامعة مؤتة الطلبة وا 
جراءاتالتي حددت أهداف االتحاد وشروطه و ( الطلبة تعليمات اتحاد( 30)مرفق رقم)  .ه وكل مجلس مدته سنتين دراسيتينوا 

 :منه تحدد الشروط التي يجب توفرها في الطالب المرشح لعضوية مجلس االتحاد( 1)فالمادة رقم

 . (%06)التراكمي عن  هأن ال يقل معدل (3)

لعدد من الساعات المعتمدة ال يقل عن الحـد  اإلنتخاباتأن يكون مسجاًل في الجامعة في الفصل الذي تجري فيه  (0)
 .األدنى من العبء الدراسي المسموح به

 .اإلنتخاباتأن ال يكون متوقعًا تخرجه في العام الدراسي الذي تجري فيه  (1)

 .أن ال يكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبتي التنبيه واإلنذار من الدرجة األولى (6)

حـدى الـدوائر ألي سـبب يـتم تعبئـة المقعـد الشـاغر مـن الحاصـل علـى أعلـى األصـوات في حالـة شـغور مقعـد فـي إ (6)
 .الذي يأتي بعد العضو الفائز بتلك الدائرة

 .من عدد المقاعد المخصصة للدائرة وال يسمح لها بالترشح خالفًا لذلك%( 66)تتقدم القائمة بالترش ح بما يعادل (0)

 

 :اآلتيك النظامكما حددها  أما إجراءات الترشح فهي 

ــح بقــرار مــن اللجنــة العليــا فــي األســبوع  (أ ) مــن شــهر تشــرين ثــاني ولمــدة أربعــة أيــام دراســية  األوليــتم فــتح بــاب الترش 
وفــي األمــاكن والمواعيــد المحــددة مــن قبــل ( 1)وتقــدم طلبــات الترش ــح ممــن تتــوفر فــيهم الشــروط الــواردة فــي المــادة 

 .اللجنة العليا لالنتخابات

أســماء المرشــحين خــالل أربعــة أيــام دراســية مــن تــاريخ انتهــاء فتــرة الترشــح ممــن انطبقــت علــيهم  تعلــن اللجنــة العليــا (ب )
 .أيام دراسية من إعالنها ةالشروط، وتكون مدة االعتراض للجنة على األسماء خالل ثالث

 .تبدأ الدعاية االنتخابية في األسبوع الثالث من شهر تشرين ثاني  (ج )

ئرة الهيئات في العمادة مـع العهـدة المصـروفة عليـه قبـل أسـبوعين مـن موعـد إجـراء يتم تسليم مقر االتحاد لمدير دا (د )
 .للدورة التالية اإلنتخابات
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فـي األسـبوع األخيـر مـن شـهر كـانون األول، وفـق في يوم دراسي واحد باالقتراع السري المباشر  اإلنتخاباتتجري  (ه )
ترط العتمادهـا أن يشـارك فيهـا األغلبيـة المطلقـة مـن ويشـ) اإلنتخابـاتإجـراءات تعلنهـا اللجنـة العليـا المشـرفة علـى 

مجموع الطلبة الذين يحق لهم االنتخاب فـي تلـك الـدائرة االنتخابيـة وفـي حـال عـدم اكتمـال النصـاب فـي أي دائـرة، 
ذا تعــــذر إجــــراء (وبعــــد ذلــــك قانونيــــة مهمــــا بلــــغ عــــدد المقتــــرعين اإلنتخابــــاتســــاعاتان وتكــــون  اإلنتخابــــاتتمــــدد  وا 

في وقتها المحدد لعذر يقبله الرئيس بتنسـيب مـن عميـد شـؤون الطلبـة، يسـتمر مجلـس االتحـاد فـي أداء  اإلنتخابات
 .مهامه حتى زوال ذلك العذر على أن ال يزيد ذلك على فصل دراسي واحد

عـــداد بعـــد انتهـــاء عمليـــة االقتـــراع تقـــوم اللجنـــة الفرعيـــة بفـــرز األصـــوات ومطابقتهـــا بالكشـــوفات حســـب األصـــول  (و ) وا 
 .اإلنتخاباتعلى  ةتقريرها الذي ترفعه للجنة العليا المشرف

 .(بالتصويت والكوتا)رئيس اللجنة العليا لالنتخابات أسماء الفائزين يعلنبعد فرز األصوات في جميع الدوائر  (ز )

 يحق ألي مرشح الطعن في نتائج انتخابات دائرته خطيًا مع بيان األسباب لرئيس اللجنة العليا لالنتخابات في (ح )
  مدة ال تتجاوز أسبوعًا واحدًا من تاريخ إعالن النتائج وعلى اللجنة البت في الطعن خالل أسبوع من تاريخ تقديمه

 

  :من تعليمات االتحاد( 6)المادة رقمأما الغايات التي يسعى إلى تحقيقها من خالل مجلس اتحاد الطلبة فيه كما حددتها 

مكتسـباتهم وتبنـي قضـاياهم والعمـل علـى حلهـا مـع إدارة الجامعـة، مـن خـالل تمثيل طلبة الجامعة والمحافظة على  .3
 .عمادة شؤون الطلبة

 .الجامعية والنهوض بها ورفع كفاءتها  ةاإلجتماعيالمشاركة في دعم المسيرة األكاديمية والثقافية و  .0

دارة الجام .1  .عةتوفير فرص التفاعل االيجابي بين الطلبة والهيئة التدريسية والموظفين وا 

تنمية شخصية الطالب المتكاملة الواعية لقضايا األمة وتعزيز االنتماء لألمة والوطن والجامعة ضمن إطار عقيـدة  .6
 .األمة وثقافتها العربية واإلسالمية

 .تنمية روح الحوار واحترام الرأي والرأي اآلخر وتعزيز روح التعاون ومفهوم العمل الجماعي .6

 .الجامعية المختلفة الهادفة ورفع كفاءتها والنهوض بالعملية التربوية من خاللها المشاركة في النشاطات الطالبية .0

 .العمل على وحدة الصف وتوثيق عرى الوحدة الوطنية ونبذ النعرات الطائفية واإلقليمية والعنصرية .0

يمات المعمـول في تقديم العون والمساعدة للطلبة المحتاجين حسب األنظمة والتعل ةالتنسيق مع عمادة شؤون الطلب .1
 .بها في الجامعة

 .المشاركة في النشاطات الطالبية العربية واإلسالمية والعالمية .0

 .المشاركة في االحتفاالت واألعياد والمناسبات الرسمية والوطنية .36

رســـم السياســـة العامـــة لالتحـــاد واتخـــاذ القـــرارات والتوصـــيات ضـــمن قـــانون الجامعـــة وأنظمتهـــا وتعليماتهـــا وأهـــداف  .33
 وتعليماتهاالتحاد 

 .مكافحة ظاهرة العنف الجامعي وغيرها من الظواهر السلبية التي تؤثر في المسيرة األكاديمية للجامعة .30
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 . صولحسب األويتم التأكد من أن أعمال االتحاد تسير وفق القوانين واألنظمة والتعليمات من قبل عمادة شؤون الطلبة 

 ةبكلية الحقوق الفوز في عضوية المجلس ثالثة منهم بالتصويت وطالتمكن خمسة من طلبة م 0630انتخابات عام وفي 
 .على نظام الكوتا

 
جراءاتها  .تعليمات المنح والقروض للطلبة وا 

وباقي  للطالب في كلية الحقوق الحق في التقدم للمنح والقروض والتشغيل أسوة بالطلبة اآلخرين في الجامعة
التي تنشر الخاص بها  اإلعالناتمن خالل  التقدم للمنح والقروض التعليم العالييمكن ، حيث الرسمية الجامعات األردنية

وعلى  إلكترونياً للحصول عليها ويتم التسجيل  ،عن طريق موقع التعليم العالي والصحف الرسمية والمرئية والمسموعة
 .التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاقياتمديرية البعثات واال رابط

كلية  أوراسية جزئية دمنحة رسوم ؛ والتي تكون على شكل جمعية مؤسسة زياد المناصير الخيريةالمقدمة من منح أما ال
خطة حسب  طالباً ( 06) أقصاهيستفيد منها بحد ( األكثرفصالن عاديان وفصل صيفي على )لمدة سنة دراسية كاملة 

 :ضمن الشروط التالية  الطالب الدراسية

 الجنسية أردنييكون المرشح  أن. 
 فقط سالبكالوريو لدرجة ( التنافس)القبول الموحد أساسيكون الطالب المرشح مقبوال على  أن. 
 سنة( 01)ال يتعدى عمر الطالب المرشح عن  أن. 
 06يقل معدل الطالب المرشح التراكمي عن  ال أن% 
 (سلوكي)أكاديميير غ إنذارالمبعوث حاصال على  أومرشح ال يكون ال أن 
 أخرىمبعوثا من قبل جهة  أويكون المرشح حاصال على بعثة  ال أن. 
 جزئي أوكلي  إعفاءال يكون المرشح حاصال على  أن. 
  تقديم تفصيل اجتماعي واقتصادي عن حالة كل طالب من الطلبة المرشحين لالستفادة من المنحة وبموجب

 .المعطيات المتوفرة لدية
  أراد إذايجب الحصول على الموافقة من جمعية مؤسسة زياد المناصير الخيرية مسبقا على تحويل التخصص 

 .الطالب المبتعث التحويل

 :الرابط التالي إلكترونياً تقديم الطلبات يتم فإنه وللتسهيل على الطلبة 
http://portal1.mutah.edu.jo/manaseer/faces/log?_adf.ctrl-state=82hiexd3g_3 

 
ويتم تقديم الطلبات حسب  (الجسيم) من المنح المقدمة ألبناء المصابين العسكريين االستفادةكما يمكن لطالب الحقوق 

  :اإلجراءات التالية
 بعد حصول الطالب على الرقم الجامعي يستخرج الطالب إثبات طالب من وحدة القبول والتسجيل 
  الثقافة العسكرية بإثبات الطالب ليحصل على كتاب موجه للجامعة بخصوص ذلكيراجع مديرية 
  يتقدم بالمعاملة إلى وحدة الرئاسة محضرا معه قرار التقاعد حيث تعتمد معاملته اعتبارا من الفصل الذي تقدم بها

 .وليس من تاريخ قبوله المعاملة
  عاما 16أن ال يتجاوز عمر الطالب المتقدم عن 

http://www.dsamohe.gov.jo/default.aspx
http://www.dsamohe.gov.jo/default.aspx
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جراءاتهاتعليمات ت  .قديم الخدمات المساندة وا 
والتي تأتي تطبيقًا للقوانين كلية الحقوق بالخدمات المتوفرة له داخل الكلية وفي كافة أروقة الجامعة  طالبيتمتع 

ويستطيع أي طالب أو مهتم ومعلنة موث قة وواضحة ومنشورة واألنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة ووفق إجراءات 
لعمادة شؤون الطلبة المنوه  اإللكتروني  الموقع طريق مراجعة مساعد العميد للشؤون الطالبية أو الوصول إليها إما عن 

 .موظفي العمادةعنه سابقًا أو عن طريق التواصل مع 
  

، إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لطلبةلتشغيل م يتقدالفرصة للطالب للعمل داخل مرافق الجامعة و  إتاحةيتم حيث 
 :وهي(الخاصة اإلحتياجاتالطلبة المرافقين مع ذوي  باستثناء)

  أن يكون الطالب أردني الجنسية. 
  لطالب الدراسات العليا( 06)لمرحلة البكالوريوس  (%06)عن التراكمي معدلالال تقل  أن. 
  على األقـل أن يكون قد مضى على انتظامه في الجامعة فصل دراسي واحد. 
 أن ال يكون مبعوثًا من جهة رسمية أو غير رسمية. 
  ًأن ال يكون موظفا. 
  أن ال يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة التنبيه. 
   (التشغيل على فصلين متتاليينال يجوز )أن ال يكون قد حصل على فرصة تشغيل في الفصل السابق 
   على الفصلين الدراسيين األول والثاني فقط تطبق نظام التشغيل للطلبة. 
   ممتوقع تخرجهمن الطلبة الان ال يكون. 

لكترونياً ورقيًا و )عن بدء استقبال طلبات التشغيل  اإلعالنبعد نشر  إلكترونياً تقدم طلبات التشغيل  ، والخطوات تكون (ا 
 :على التسلسل التالية

 موقع جامعة مؤتة الصفحة الرئيسية إلىل و دخلا(www.mutah.edu.jo.) 
  انقر على الرابط(E-portals.) 

(https://www.mutah.edu.jo/en/Services_and_Portals_online) 
 تشغيل الطلبة انقر على رابط. 

( http://portal1.mutah.edu.jo/v/faces/VForm?_adf.ctrl-state=4kjpty5ld_3) 

 ادخل الرقم الجامعي وكلمة المرور ثم انقر على زر حفظ. 
 النتيجة لمعرفة اإلعالناتتابع ومن ثم م 

خالل أخر عامين جامعية بنسب بسيطة ويعود هذا إلى عدم األقدام على طلبة كلية الحقوق من التشغيل  استفادوقد 
التقدم للتشغيل من قبل طلبة الحقوق مقارنة بباقي الكليات لذا فإن أعداد الطلبة المستفيدين من التشغيل من طلبة الحقوق 

 : يبين هذه األعداد( 06)والجدول رقمتعتبر متدنية، 
 
 

http://www.mutah.edu.jo/
http://portal1.mutah.edu.jo/v/faces/VForm?_adf.ctrl-state=x0kzi041x_7
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 (24)الجدول رقم
 الحقوق المستفيدين من التشغيل نسبة طلبة كلية

 
 نسبة طلبة الحقوق كلية الحقوق العدد الكلية الفصل الدراسي العام الجامعي

 %9.63 3 472 األول 2917/2918

 %2.36 19 422 الثاني
 %1.11 5 459 األول 2916/2917

 %9.94 4 425 الثاني

 %1.24 22 1769 سنتين المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع خالل أخر

 
م فهم كما هو وارد في 0630/0631والعام الجامعي  م0630/0630أما الطلبة الذين تم تشغيلهم خالل العام الجامعي 

 (06)الجدول رقم
 (25)جدول رقم

  حصلوا على فرص تشغيل الذين الحقوق اسماء طلبة
 

 م2916/2917العام الجامعي  2917/2918العام الجامعي 

 الفصل الثاني الفصل األول الفصل الثاني األولالفصل 

 احمد محمد فرحان المجالي بشرى خالد محمد عيد محمد مؤيد ضامن المجالي ةفايز مطلق سليم الخرش

 روان بكر محمد الزغيالت الصرايرةصالح فرحان  أسحار احمد محمد فرحان المجالي بشرى خالد محمد عيد

 عنان امجد محمود الرهايفه الصرايرةمحمد محمود  روان بكر محمد الزغيالت سليمان الضمور إبراهيمهبه 
 محمد مؤيد ضامن المجالي محمد محمود فيصل المجالي عنان امجد محمود الرهايفه 
  العضايلةرؤى سالم  الصرايرةسليمان  نشأتبتول  
   سعود البطوش سجى 
   ةمحمد خالد المواجد 
   شمس محمد فاضل المحاسنة 
   مرح رضوان محمد الصعوب 
   الطراونة أكريماحمد محمد  

 

 



  م8102تقرير التقييم الذاتي لكلية الحقوق ـــــ جامعة مؤتة  للعام  
 

 

 
031 

 الخدمات الرياضية
 

حيث تدعم الكلية مشاركة  بةلللطالخدمات الرياضية  بتقديم اهتمامفهناك  العقل السليم في الجسم السليمالن و 
فعلى سبيل طلباتها في المسابقات الرياضية المختلفة وهي من ضمن اهتمام ومسؤوليات مساعد العميد للشؤون الطالبية 

من التأهل للدور نصف النهائي في بطولة كليات الحقوق األردنية للخماسي  المثال تمكن فريق الكلية لكرة القدم الخماسي
 .م0630/0631و  0630/0630امعيين خالل أخر عامين ج

 
دائرة األنشطة "في هذا النشاط يطلق عليها اسم  ةدائرة متخصص ولتنمية نشاطات الطلبة الرياضية تم إنشاء

على تنمية أيضًا وتعمل  والالمنهجيةدفع الطالب لممارسة األنشطة الرياضية المختلفة المنهجية تعمل على التي " الرياضية
وروح المنافسة الشريفة لدى الطلبة المشاركين في الفرق الرياضية وتوجيههم إلى ممارسة هذه األنشطة بما الروح الرياضية 

عبر خطط مدروسة لتنمية روح المشاركة والتعاون وصقل شخصيته كطالب جامعي بخط ، وذلك يتناسب وقدراتهم البدنية
اإلشراف على الفرق الرياضية لمختلف  وتوكل إليها مهمة .مواز لعملية تحصيله الدراسي بما يتناسب وأوقات فراغ الطلبة

، إضافة إلى إشراف الدائرة على تدريب وتقييم الطلبة المشاركين في جائزة الحسن للشباب كمركز معتمد من قبل األلعاب
 .مكتب جائزة الحسن للشباب إلقليم الجنوب

 
، أو فرديةاللقاءات بال أكانتالمختلفة التي تنتهجها سواء من خالل الوسائل  دائرة النشاط الرياضيوتسعى 

 :المتمثلة في األهدافجملة من على تحقيق   رسميةالمباريات ال أو  بإقامة العاب ترويحية، أو منظمةالمنافسات ال
 تنمية شخصية الطالب القيادية. 
  الجامعيةرفع مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة لدى الطالب في الحياة. 
 تفعيل دور الطالب في الحياة الجامعية عبر ممارسة النشاط الرياضي. 
 تقديم خدمة للمجتمع المحلي عبر التعاون وتنظيم األنشطة الالمنهجية. 
 استغالل وقت الفراغ في أنشطة رياضية تعود بالفائدة البدنية لدى الطالب. 
 تفعيل دور الطلبة في الجامعات األردنية المختلفة. 
 لتعاون مع المجتمع المحلي من خالل األندية الرياضية والمؤسسات الشبابية بإقامة مختلف النشاطات التي ا

تنظم من قبلهم على مالعب الجامعة، وكذلك رفد تلك المؤسسات واألندية بالكوادر الفنية والتدريبية مساهمة 
 .منها في رفع كفاءة الفرق الرياضية التي تخدم المنطقة

 

البطوالت الرياضية بين كليات الجامعة لمختلف األلعاب الرياضية، والمشاركة في الدورات والبطوالت من خالل 
الرياضية الداخلية والخارجية التي يقيمها االتحاد الرياضي للجامعات األردنية، وكذلك تشكيل الفرق الرياضية الجامعية 

 :ةاآلتيتضم الشعب ائرة ولتنفيذ أهدافها فإن هذه الد .وبمختلف األلعاب الرياضية

 الرياضية وكافة المرافق شرف على الصاالت والمالعب والتي ت: شعبة الصاالت والمالعب الرياضية
 اللوازم والمباني والتجهيزات بالتعاون مع تهاصيانو  وجاهزيتها
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 بالتنسيق مع  هااحتياجاتوتحديد  خطط التدريب للفرق الرياضية وتنفذضع حيث ت :شعبة التدريب الرياضي
تقيم أداء الفرق الرياضية في  ، كما تحدد طبيعة الدورات التدريبية للمدربين والمشرفين الرياضيين، و المعنيين
 الجامعة 

 تنظيم ، و عداد خطط األنشطة الرياضية وتحديد متطلباتهاوالتي تشرف على إ :شعبة التنظيم الرياضي
 سواء المتعلقةالخاصة بالبطوالت الرياضية  اإلحتياجاتتأمين  ، والبطوالت والمسابقات الرياضية للطلبة

 .غيرهاأو النقل أو  إسعافات أولية ب

 

 النشاطات الثقافية

كلية من حيث يشارك فريق وتنمية المهارات لدى طالب كلية الحقوق  بالنشاطات الثقافية والفنيةكما ويوجد اهتمام 
قد وقد تفوقوا على مستوى إقليم الجنوب و +" أ شارك" الوطنية لبرنامج  مناظراتالفي مسابقة  طالب ةمكون من ثالث الحقوق
واالشتراك في العديد من الجمعيات الخيرية والتطوعية على مستوى المملكة باإلضافة إلى إقامة العديد من ترشيح الفازوا ب

 .الحرم الجامعيالمعارض الفنية والتصويرية والتطوع في إذاعة صوت الكرك التي تنطلق من 

 

فريق الكلية المركز الثاني في مسابقة المحاكمات الصورية الوطنية والمتمثل بالطالبة رشا باإلضافة إلى تحقيق 
علمًا بأن مسابقة  .«مدعى عليه»شخدم بجائزة أفضل مرافعة  أبوشخدم والطالب محمد النوايسة كما فازت الطالبة رشا أبو

عقدت بتنظيم من قبل منظمة رشيد  «0630فرسان العدالة »ثانية التي تأتي ضمن برنامج المحاكمات الصورية الوطنية ال
وبالتعاون مع المجلس القضائي األردني وبالشراكة مع مؤسسة فردريش ايبرت « األردن/ الشفافية الدولية»  للنزاهة والشفافية

: ثماني جامعات حكومية وخاصة هي وشارك بالمسابقة .م36/36/0630الموافق  عقدت في قصر العدل امس السبت
مؤته وجرش والزرقاء الخاصة واليرموك والشرق األوسط وآل البيت والعلوم التطبيقية وعمان األهلية، حيث حملت هذه 

والكلية تشترك دومًا في هذه المسابقة لتقويم  .«حماية المبلغين والشهود والمساواة بين الجنسين»: المسابقة الوطنية عنوان
 .ة القانونية العملية عند الطلبة المشاركينالملك

 

اكتشاف اإلبداعات الطالبية وتشجيعها وتنميتها وتنظيم النشاطات التي تبرز مواهب الطلبة وتعمل على صقلها و  
عداد المسابقات في الشعر والقصة والمقالة والنص المسرحي والتحقيق الصحفي، إلى جانب االهتمام باألنشطة  ورعايتها، وا 

األنشطة مثل فرقة وكورال جامعي والخط العربي، ومشاركة طلبة هذه الفنية، حيث النشاط الموسيقي والمسرحي والمرسم ال
، باإلضافة إلى فرقة المسرح الجامعي والمعارض الفنية واألمسيات الثقافية، إضافة إلى اإلشراف على المطبوعات الجامعة

 والتي تهدف إلى .دائرة النشاط الثقافي والفني، والتي يتم اإلشراف عليها من خالل والنشرات الخاصة بالطلبة

 تعزيز القيم األصيلة لدى الطلبة.  
 تنمية االهتمام بالتراث الحضاري األردني والعربي واإلسالمي والعالمي. 
 تشجيع الميول الثقافية واإلبداعية لدى الطلبة. 
  األردنيةإفساح فرص المشاركة أمام الطلبة في األنشطة الثقافية والمعرفية على مستوى الجامعة والجامعات. 
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 دعم النشاطات الطالبية في المجاالت الثقافية والوطنية. 
 اإلسهام في تدريب الطلبة على إبداء اآلراء والكتابة الصحفية. 
  الخ...والعلمية كافة  واألدبيةرعاية وتنمية مواهب الطلبة في المجاالت الثقافية المختلفة 

 

 التأمين الصحي والخدمات المقدمة للطلبة

 

الصحي، حيث كان تأمين  التأمينمؤتة فهم مشمولين بوطالب كلية الحقوق حالهم كحال جميع الطلبة في جامعة 
م وأصبح حكومي 0630/0631الطلبة تأمين عسكري وقد تم تغيره على بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

لخدمة الطلبة أينما تواجدوا، باإلضافة إلى تواجد مركز صحي  بسبب عدم توفر المستشفيات العسكرية في كل المناطق
كما تم التسهيل على الطلبة والعاملين في الجامعة . واهتمامداخل الحرم الجامعي يعمل على خدمة الطلبة بكل فعالية 

هرة ـــ عمان د داخل الجامعة فرع لبنك القابوجود التسهيالت المختلفة داخل الحرم الجامعي أو في محيطها حيث يوج
باإلضافة إلى مجموعة من الكفتيريات موزعة في الجامعة باإلضافة إلى صاالت تقديم وجبات الطعام كالصالة العباسية 

باإلضافة إلى بأسعار رمزية، ( وجبة الغداء) حيث يوجد قسم مخصص للطلبة تباع فيه الوجبات الغذائية واألموية
للطالبات وبالذات في السنة األولى من التحاقهن  متكاملة ل إنشاء سكنات داخليةولم يتم إغفا، داخل الجامعة( األكشاك)

 .في الجامعة

                  المطاعم والمحال التجارية من مختلفالمكتبات إما على محيط الجامعة فيتوفر عدد كبير من  
باإلضافة إلى إقامة عدد من المعارض المتنوعة داخل الجامعة في كل فصل دراسي لخدمة الطلبة والعاملين  .األصناف

 .والتسهيل عليهم

 

 WIFI) )تواجدوا في الجامعة عن طريق شبكة  أينماكما إن الطالب يستطيعوا االستفادة من خدمة اإلنترنت المجاني 
لمجانية التي تشترك بها الجامعة سواء من داخل الجامعة بالدخول على شبكة ا اإللكترونية البياناتواالستفادة من قواعد 

 .الجامعة أو من خارجها حيث يعطى الطلبة اسم دخول ورقم سري للدخول على القواعد من أي مكان

 

كن الداخلي للطلبة نظام السمثل وسياساتها على قوانين الجامعة وأنظمتها وتعليماتها هذه الخدمات تتم بناًء وكل 
ظام أنشطة الطلبة ون (نظام السكن الداخلي للطلبة المدنيين( 30)مرفق رقم) 1987المدنيين فـي جامعـة مؤتـة لسـنة 
كما غطت المنظومة التشريعية للجامعة . وغيرها (نظام األنشطة( 31)مرفق رقم)3010المدنيين في جامعة مؤته لسنة

مرفق )الجناح المدني/ كالرحالت من خالل تعليمات الرحالت الطالبية في جامعة مؤتة للطلبة النشاطات الالمنهجية
( أسس إعالنات الطلبة( 06)مرفق رقم)طلبة جامعة مؤتة إعالناتأسس تنظيم و  (تعليمات الرحالت الطالبية( 30)رقم

واضح وموث ق حيث يتم وضع هذه التشريعات بشكل . باإلضافة على تعليمات التفوقات الفنية والرياضية وغيرها الكثير
 .ليطلع عليها كل مهتم ويستطع االستفادة منها بكل فعاليةومعلن ومنشور 
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 األندية الطالبية
 

سواء أكانت العلمية أو الثقافية يشارك طلبة كلية الحقوق في األندية الطالبية داخل الجامعة في عمادة شؤون الطلبة 
وبالذات نادي حقوق اإلنسان ؛ وطنالو  ةجامعالفي بناء وتقدم  ةلمتكاملة، والمساهم ذاتيةبناء شخصية ل ةاإلجتماعيأو 

والذي يقوم بدوره في تعزيز قيم نبذ  تتكون هيئته اإلدارية كاملة من طلبة كلية الحقوقوالذي التابع لعمادة شؤون الطلبة 
علق بها من أنشطة وفعاليات ويقيم حملة توعوية عن أخطار الجامعي وتعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان وكل ما يتالعنف 

                  لتقديم عروض اإلنساناستضافة أعضاء مهرجان كرامة . المخدرات شملت محاضرات ومعارض وعرض مسرحي
بدورهم وكذلك النادي العلمي حيث يقوم أعضاء النادي من طلبة الحقوق  .الخاصة اإلحتياجاتوذوي  اإلنسانعن حقوق 

والتي تضم  التابعة لعمادة شؤون الطلبة األخرى األنديةوفي العديد من  .في التوعية القانونية من خالل ما يقوموا بنشره
 :األندية التالية
 والتراث ةنادي النهض. 
 النادي البيئي والصحي. 
 النادي الطبي. 
  األدبيالنادي. 
  األردننادي كلنا. 
 النادي الهندسي. 
 لبة من كلية الحقوقاصندوق النادي ط أمناء .نادي الشطرنج 
 النادي الزراعي. 

 
  :ها، ولهذه الشعبة مهام متعددة منفي عمادة شون الطلبةواتحاد الطلبة على متابعتها شعبة األندية الطالبية قوم تالتي و  

  تحاد الطلبة)اإلشراف التام على الهيئات الطالبية  (.األندية الطالبية وا 
  (.لطالبيةالعضوية مجلس إتحاد الطلبة، وعضوية األندية )اإلعداد النتخابات الطلبة 
 إعداد الخطط والبرامج الخاصة باألندية الطالبية ومتابعتها. 
 متابعة أنشطة االتحاد واالحتفاظ بسجالت مفهرسة ومنظمة.  

 

  والتي تحققها من خالل هيئتها العامة والهيئة اإلدارية  األندية والجمعيات الطالبيةالمرجوة من إنشاء هداف حيث إن األ
 :اآلتيعلى النحو  هي

 تشجيع الميول التطوعية والخدمة العامة والعمل الجماعي بين طلبة الجامعة. 
 تنمية المواهب والهوايات وتشجيعها. 
  واستعداداتهم العلميةإفساح الفرص لطلبة الجامعة للمشاركة في النشاطات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم. 
  ظهار ثقافتهم وميولهم ومهاراتهم األردنيينإفساح المجال للطلبة غير  .للمشاركة في النشاطات الطالبية وا 
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 تنمية االهتمام بالنواحي الجمالية والذوقية. 
  المحلية والعالميةتنمية االهتمام بالتراث الحضاري في األردن والوطن العربي والعالم اإلسالمي والعناية بالثقافة. 

 

 :(00)هو مبين في الجدول رقم  كماخالل الثالث سنوات األخيرة  األنديةوتأتي مشاركة طلبة كلية الحقوق في هذه 

 (00)جدول 
 المشاركة في االندية 

 

 نسبة طلبة الحقوق طلبة الحقوق طلبة الجامعة العام الجامعي

 %36 016 0066 م2915/2916

 %0.00 06 0066 م2916/2917

 %36.00 16 166 م2917/2918

 

 ةإلكتروني الدؤوب على  توفير الخدمات بأسهل السبل وأقصرها على الطلبة تم تخصيص نوافذ خدمات  يالسع يوف
 :المتوفرة على هذا الرابط اإللكترونيةتساعد الطالب في الكثير من األمور وذلك بالدخول إلى الخدمات 

http://portal1.mutah.edu.jo/faces/loginView?_adf.ctrl-state=elfc7rp22_3 

 .اإللكترونيةكذلك خدمات القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلبة والمالية  

 
من قبل مساعد والنظر فيها يتم متابعتها  واالقتراحات ىالشكاو وألن رأي الطلبة يهمنا فيوجد صناديق خاص ب

، باإلضافة إلى أن خذ كل مالحظة ذات فائدة بعين االعتبارأوالذي يعمل على حل أي إشكالية و  الطالبيةالعميد للشؤون 
ابواب عميد الكلية ونائب العميد ورؤساء األقسام األكاديمية دائمًا مفتوحة الستقبال الطلبة والنظر في مالحظاتهم واالستماع 

الهيئة التدريسية واإلدارية والطلبة ويقدمون كل مساعدة قد يحتاجها  إلى رغباتهم، كما أن هناك تواصل دائم بين اعضاء
رسال الشكاوى على موقع عمادة شؤون الطلبةإلكترونيعلى فتح نافذ  اآلن، كما يعمل الطلبة للتسهيل  ة لتقديم اإلقتراحات وا 

   .على الطلبة وسماع آرائهم بكل حرية وشفافية
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 .التواصل مع الخّريجين :المعيار الفرعي الثالث( 3ــ2) 
 :ومؤشرات هذا المعيار هي 

 .إجراءات تمتين عالقة المؤس سة مع الخر يجين(  6ــ1ــ1)

 .تمثيل الخر يجين في مجالس الحاكمية(  1ـ1ــ1)

 .التنسيق والتعاون مع أرباب العمل وجهات التوظيف(  1ــ1ــ1)

 

من عضاء الهيئة التدريسية في الكلية هم أسيما وان معظم المع خريجيها تعتبر متميزة جدًا إن عالقة كلية الحقوق 
وهذا يدل على مستوى هذا التواصل ومدى الكفاءة  %(01.36)أي يشكلون ما نسبته ( 30:30)خريجي الكلية وبمعدل 

 .التي تتمتع بها نواتج التعليم في الكلية
 

العملية التدريسية داخل في بعد أن دخلوا في سوق العمل كما أن الكلية تقوم بإجراء دراسات واستقصاء أراء الخريجين 
يتم  ةاستبانالكلية وآرائهم في مدى االستفادة التي تحققت لهم بالدراسة في كلية الحقوق في جامعة مؤتة، وذلك من خالل 

وفي  ،(لكليةاستبانة استطالع رآي الخريجين في التدريس داخل ا( 03)مرفق رقم)سنتينتوزيعها على خريجي الكلية كل 
خريجًا ( 16)وزعت االستبانة على م0630/0631أخر أستطالع للرأي في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي

 (:00)ل رقمو كانت اإلجابة على فقرات االستبانة على النحو التالي المبين في الجد وخريجة ممن دخلوا سوق العمل 
 

 (00)الجدول رقم
 تقييم الخريجين للعملية التدريسية داخل الكلية تحليل نتائج استبيان

 

 غير موافق محايد  أوافق الفقــــــــــــــــــــــــــــــرة
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 18.82 16 51.76 44 29.41 25 للجامعة دور في حصولي على الوظيفة
 18.82 16 23.53 29 57.65 49 ساعدتني على فهم طبيعة عمليالمواد الدراسية التي درستها في الكلية 

 14.12 12 22.35 19 63.53 54 الخطة الدراسية في الكلية في تطور مستمر

 12.94 11 17.65 15 69.41 59 تفتح الكلية أبوابها أمام خريجيها باستمرار
 25.88 22 35.29 39 38.82 33 أنا على اتصال دائم مع الكلية بعد التخرج

 23.53 29 31.76 27 44.71 38 استمرت عالقتي مع أعضاء هيئة التدريسية بعد التخرج
 58.82 59 25.88 22 15.29 13 أجد صعوبة في الحصول على وثيقة رسمية من داخل الكلية بعد التخرج
 15.29 13 31.76 27 52.94 45 يتعاون أعضاء التدريس معي في حال طلب المساعدة منهم بعد التخرج

 17.65 15 25.88 22 56.47 48 أنا على إطالع دائم على أخبار الكلية ونشاطاتها

 30.59 26 47.06 49 22.35 19 الجأ إلى الكلية في حالة عدم فهم أي مسألة قانونية
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وكانت حسب الخريجين، ركز عليها نقاط القوة والضعف التي  اهم الفقرات المفتوحة في االستبيان استخلصناومن تحليل 
 :ل التالييالتفص

 
 :من وجهة نظر الخريجين أهم نقاط القوة في الكلية( 1) 

 توسع الكلية في البرامج التي تطرحها وتميزها وبالذات فيما يتعلق بالدراسات العليا. 
  جدية أعضاء الهيئة التدريسية في الكليةو كفاءة وخبرة. 
 والمتطورة لمختلف برامج  الكلية الدراسية المحكمة والمتكاملة طالخط. 
 مستوى الكلية المتميز من بين كليات الحقوق األخرى. 
 تزايد االهتمام بالبحث العلمي وتدريب الطلبة على إعداد األبحاث القانونية 
 لمجتمع المحليتقديم توعية قانونية للطلبة ول الكلية في فاعلية. 
  وأعضاء الهيئة التدريسية في الكليةالعالقة المتميزة ما بين الطلبة استمرار. 
 وجود مكتبة حقوقية متخصصة. 
 تنوع المواد التي تطرح في البرامج الدراسية لكل فصل. 
 للمساقاتوحديثة  اعتماد مراجع ومصادر متميزة. 
  في مختلف المساقاتالعملي التطبيقي بالجانب ربط الجانب النظري الحرص على. 
  اإللكترونيةموقع الكلية. 

 
 :من وجهة نظر الخريجيننقاط الضعف في الكلية ( 2)

 عدم التوسع في االبتعاث وبالذات ألوائل الطلبة. 
 قلة التواصل ما بين الكلية وخريجها. 
 وبالذات  عدم مراعاة التخصص في بعض األحيان عند إسناد بعض المساقات لبعض أعضاء الهيئة التدريسية

 .المحاضرين غير المتفرغين
  مساقات تدرس بلغة أجنبية التوسع فيعدم. 
 قلة الزيارات الميدانية التي تنظمها الكلية للطلبة. 
 الكلية ال تساعد في إيجاد فرص عمل لخريجيها. 
 عدم تفعيل دور قاعة المحكمة الموجودة في الكلية. 

 
بقاءها يجير خمع  الكلية تمتين عالقةتعمل على إجراءات م اتخاذ ت   كما  الكلية بشكل خاص دائم مع تواصلعلى  هموا 

من خالل  وذلكمع حاجة السوق التعليم ومدى موائمة مخرجات  ةالوظيفي اعهموضأ للوقوف علىتهم األم بشكل عام جامعو 
 :يمكن تحقق األهداف الفرعية التالية التابع لعمادة شؤون الطلبة الخريجينمكتب اإلرشاد الوظيفي وخدمة 

 وهي قاعدة بيانات تشتمل على معلومات متعلقة باالسم، الجنس، الجنسية،  :بناء قاعدة بيانات الخريجين
تاريخ الميالد، المؤهل العلمي، سنة التخرج، الكلية، القسم، الوظيفة الحالية، البلد الذي تعمل به، التلفون، 

 :والتي تطلب من عدة جهات .يميلاإل
o بيانات التعليم العالي في وزارة التعليم العالي. 
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o قوة العمل ويتألف من معلومات إحصائية عن المشتغلين والمتعطلين األردنيين في سوق  بيانات
 .العمل كما تصدرها مسوحات دائرة اإلحصاءات العامة

o  اإلجتماعيبيانات عن المشتغلين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية والضمان. 

o التخصصات الراكدة والمشبعة في ديوان الخدمة المدنية. 

o  احتياجات سوق العمل من التخصصاتدراسات عن. 

o دراسات عن الخريجين وسوق العمل. 

o دراسات عن متطلبات سوق التوظيف من الوظائف والمهارات. 

o دراسات عن موائمة الخريجين لسوق العمل. 

 متابعة شؤون الخريجين في مواقع عملهم ومع جهات التوظيف. 
 إعداد الدراسات المختلفة عن الخريجين وسوق العمل. 
  ويتم دعوة الخريجين إليهاوندوات وورش عمل  اتمؤتمر على شكل تنظيم لقاءات الخريجين. 
 الحصول على قصص نجاح الخريجين. 
  اإلجتماعيزيادة التواصل مع الخريجين باستخدام شكات التواصل ل افتراضيةمنتديات و نوادي إنشاء. 

في مختلف  توصيات هامة تفيد في التطوير والتحديثوتسفر عن ومن خالل هذه اللقاءات يتم تشكيل لجان عامة لهم 
ذلك  علىوال أدل . المجاالت سواء أكان المتعلقة في الخطة الدراسية أو تطوير أساليب التدريس أو تطوير مصادر التعليمة

 .قد أسفر عن إنشاء مكتبة قانونية متخصصة 0666عام  هامع خريجيأن اجتماع كلية الحقوق من 
 

لغاية جميع  لخريجي جامعة مؤتة إلكتروني إطالق موقع تم  الخريجين أينما كانواالتواصل مع  وآليات ولزيادة فعالية
 : التالي اإللكتروني   الرابطعبر هذا الموقع متوفر بياناتهم وزيادة الترابط والتواصل بينهم وبين جامعتهم وكلياتهم و 

http://portal1.mutah.edu.jo/mu/faces/LOGIN?_adf.ctrl-state=gyz96t3id_3 

 
األول في الجامعة وحتى خريجي م ملتقى الخريجين من خريجي الفوج 0631تموز  في شهروقد ع قد 

من  برامج الدراسية التي تدرس في الجامعة نظرًا لوجود عدد كبيربهدف التواصل مع الخريجين وتسويق ال م3000عام
 .وسيتم من خالله تشكيل لجنة تحضيرية لنادي خريجي جامعة مؤتة الخريجين من داخل األردن وخارجها

 
يشارك الخريجين في عضوية المجالس الحاكمية في الكلية والجامعة، سواء أكانوا من ذوي االختصاص و  

من قانون الجامعات ( أ/36)مادة رقمخريجين في مجلس الجامعة كما نصت اليختار منهم ممثلين في مجلس الكلية أو و 
مرفق )خريجي جامعة مؤتة في مجلس الجامعةتمثل أن أحدى خريجات كلية الحقوق إلى األردنية، وتجدر اإلشارة هنا 

  (مجلس الجامعةقائمة ( 00)رقم
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بتوظيف طلبة الحقوق وبالذات نقابة وتمتين العالقة مع الجهات المعنية أواصر التعاون  زيادةتعمل الكلية على 
وغيرها من الجهات السيما إن بعض أعضاء الهيئة مؤسسات القطاع العام والخاص المحاميين األردنيين والمعهد القضائي 

 لالنتساب لهذه الجهات والتوظيف بناًء علىلفتح الطريق أمام خريج الحقوق في النقابة فاعلين التدريسية في الكلية أعضاء 
ويعتبر خريج الحقوق من المتميزين في  .للدخول بسوق العمل بكل سهولة ويسر يمتلكه من قدرات وملكات تؤهلهما 

 .ات نقابة المحامين والمعهد القضائي وكما اثبتوا جدارتهم في اختبارات ضباط الميدانإمتحان
 

 من خاللها ىوالتي تسع (التشبيك)النشاطات والشراكات أما عمادة شؤون الطلبة فهي أيضًا معنية بتقديم خدمات 
إلى فتح قنوات اتصال وبناء عالقات إستراتيجية ودائمة مع الشركاء ذو العالقة من مؤسسات القطاع العام والخاص 
والمؤسسات المانحة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية وجمعيات األعمال والخريجين وشركات التوظيف، 

 .للجامعةالقات وتمتينها وتطويرها لتحقيق األهداف اإلستراتيجية والمحافظة على هذه الع
 

  :، على تقديم الخدمات التالية(التشبيك)وتشتمل النشاطات والشراكات 

 بهدف التوظيف إلى إيجاد فرص عمل   يساعد التدريب إثناء العمل :التدريب إثناء العمل بهدف التوظيف
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الممولة والمانحة لمثل للخريجين من خالل التعاون مع المؤسسات 

 .هذه المشاريع

 تساعد فرص التطوع مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الطلبة على تطوير مهارات  :فرص التطوع
 .الطالب الحياتية

 الطالب على دخل  تساعد فرص العمل الجزئي إلى تطوير مهارات الطالب الحياتية وحصول :العمل الجزئي
 .مادي لتغطية تكاليف الحياة

  يهدف اليوم الوظيفي إلى إتاحة الفرصة للطلبة والباحثين عن عمل للتواصل  :اليوم الوظيفي/ معرض التوظيف
مع أصحاب العمل ومعرفة فرص العمل المتاحة لديهم، حيث يشارك في هذه المعارض عدد من الشركات 

 .ات االقتصادية المختلفة وشركات التوظيف والموارد البشريةالمحلية واألجنبية في القطاع

مع اإلشارة هنا أن أخر يوم وظيفي عقد خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي على مدار يومين 
بالتعاون و رعاية معالي وزير العمل بوبالتعاون مع مديرية عمل الكرك  0631/  6/  06-06 واألربعاءالثالثاء 

خر يج، والمئات من طالب و  6.666وبحضرة تجاوزت شركة ومؤس سة، للت دريب والت شغيل والت مويل،  (66)مع 
 .فرصة عمل( 666)وفرت من خالله . أبناء محافظة الكرك

 االتصال والتنسيق مع مؤسسات القطاع العام والخاص في الحصول على فرص التوظيف  :طلبات التوظيف
 .عنها داخل الجامعة وذلك لمساعدة الطلبة في الحصول على الوظائفالمتاحة في السوق واإلعالن 

 وشركات التوظيف التي تعمل على إيجاد وتسهيل فرص  اإللكترونيةوهي المواقع  :مواقع وشركات التوظيف
العمل في السوق المحلي والخارجي، حيث يهدف التشبيك مع هذه المواقع والشركات إلى تعريف الطلبة بهذه 

 .متطلباتها وبالتالي مساعدة الطلبة في عملية التوظيفالجهات و 
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 يهدف التشبيك مع المؤسسات المانحة إلى ما يلي :توفير التمويل: 

 تمويل مشاريع دورات تدريبية للطلبة. 

 تمويل مشاريع اإلرشاد الوظيفي الفردي والجمعي. 

  (.قاعات تدريب، تنظيم، أدلة)الخريجينتمويل مشاريع التطوير الداخلي بمكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة 

 تمويل مشاريع قواعد البيانات الخاصة بالخريجين. 

 تمويل مصاريف اليوم الوظيفي، معارض التوظيف. 

  والدراسات اإلحتياجاتتمويل الدراسات الخاصة بتحديد. 

 تمويل مؤتمرات الخريجين. 

 تمويل المبادرات الطالبية ومشاريع التطوع. 

 
بموجـب اتفاقيـة منحـة مقدمـة مـن برنـامج التنميـة  مركـز الكـرك للتطـوير الـوظيفيمع اإلشارة هنا إلى انه قد تم إنشاء 

وبإشراف من مركـز الحصـن للتطـوير الـوظيفي فـي جامعـة  ( (USAIDاالقتصادية الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
ة شـاملة والتــي تتضـمن المشـورة العمليــة والمسـاعدة الفنيـة والعلميــة والتوجيـه المهنــي قـدم بـرامج مســاندي والــذي. البلقـاء التطبيقيـة

وتنميـــة مهـــاراتهم  -بمـــا فـــيهم طلبـــة كليـــة الحقـــوق بمختلـــف البـــرامج الدراســـية التـــي تـــدرس فـــي الكليـــة- لجميـــع طلبـــة الجامعـــة
م وتهيئـة الفـرص أمـامهم لمواجهـة متطلبـات ومساعدتهم لتفهم قدراتهم الشخصية وخصائصها والقدرة على التعامل مع مشكالته

إضـافة إلـى كونـه يتماشـى مـع فلسـفة الجامعـة وتميزهـا فـي تقـديم خـدماتها خـارج أسـوار الجامعـة، . الحياة العملية بشكل أفضـل
فقــد جــاء هــذا المركــز ليقــدم المشــورة والنصــيحة للطلبــة فــي المؤسســات التعليميــة فــي منطقــة الكــرك والشــباب مــن المجتمعــات 

 .لمحلية وطلبة المدارس الحكومية والخاصةا

  

مركز يوفر الدعم للطالب الجامعيين وطالب الدراسات العليا والخريجين في جميع مراحل التطوير وهذا ال
يقدم المساعدة للموظفين من خالل اإلرشاد الفردي الوظيفي ، والبرامج والفعاليات ، والتدريب الداخلي كما انه . الوظيفي
يحث الطلبة على التعامل مع و يشجع الطالب على دمج التطوير الوظيفي مع اإلنجاز األكاديمي و ص العمل فر  وتوفير

في وقت مبكر من حدوثها في الجامعة من أجل تحقيق أقصى قدر  ةاإلجتماعيالمركز للسيطرة على المشاكل الدراسية أو 
 .التدريس والمستشارين وطلب المشورة منهموطيد الشراكة مع أعضاء هيئة وت من االستفادة في الجامعة

  
  

 :اآلتينجملها ك األهدافجملة من  لمركزل

  تدريب الطالب والطالبات الذين مازالوا على مقاعد الدراسة أو الذين تخرجوا لتزويدهم بالخبرات العلمية لتأهيلهم
 .وفق برنامج دورات مجانيةلاللتحاق بسوق العمل، وبالتعاون مع المتطوعين من القطاعين العام والخاص 
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  تشغيل الطلبة الخريجين في الكرك الباحثين عن عمل بما يتناسب مع ما يطمحون إليه من خالل الربط الوظيفي
ما بين الطلبة والخريجين والشركات بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في محافظة الكرك والمناطق المحيطة 

 .عمادة شؤون الطلبة/ الثاني للتنمية وبالتنسيق مع صندوق الملك عبد اهلل

 التنسيق واإلعداد لليوم الوظيفي. 

 قليمية وعالمية لغايات توظيف الطلبة  .عمل عالقات محلية وا 

  البحث عن الموارد المالية التي تساعد في دعم المشاريع الصغيرة داخل الجامعة، وعقد االتفاقيات مع المنظمات
 .والجهات الداعمة

 العمل بية عملية للطالب والطالبات تزودهم بالخبرات العملية لتأهيلهم لاللتحاق بسوقتوفير فرص تدري. 

  للمركز بالتعاون  اإللكتروني  إعداد أدلة ومواد تطوير المسار الوظيفي واالستكشاف المهني وتوفيرها عبر الموقع
مع الجهات المختصة مثل صندوق الملك عبداهلل للتنمية والمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية ومركز 

 .االستشارات والتدريب وبرنامج إنجاز وغيرها

 :التي يقدمها المركز فهي خدماتال أما

 الربط الوظيفي ما بين الطلبة الخريجين والشركات - 

وتنفيذ البرامج والدورات اإلرشادية المهنية المتخصصة للموظفين في مؤسسات المجتمع المحلي و تقديم إعداد وتصميم  -
 . االستشارات للمؤسسات والهيئات واألفراد

 توطيد الشراكة مع شركات القطاع الخاص -

 التنسيق مع هيئات ودوائر الجامعة المختلفة لتحقيق التكامل -

  

 
  سادسأولويات تحسين المعيار ال

 
 :أما توصيات التحسين والتطوير في هذا المحور الخاصة بالخدمات الطالبية فهي كما يلي

 من مختلف البرامج الدراسيةعقد اجتماعات عامة لخريجي الكلية  االستمرار في. 

  الجامعة نادي خريجينشر الوعي بين خريجي الكلية بضرورة االنتساب إلى زيادة العمل على. 

  إلكترونياً يتم االنتساب له   لخريجي طلبة كلية الحقوقإنشاء نادي. 

 
 السادسلمعيار ألخر ثالث سنوات فيما يتعلق في ا النتائج
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 قائمة الوثائق المدعمة للمعيار السادس

 النشرة اإلرشادية من عمادة شؤون الطلبة  (1)
 دليل الطالب  (2)

 تعليمات مركز اإلرشاد  (3)

 تعليمات مكتب اإلرشاد  (4)

 رضى الطلبةدراسة   (5)

 استبانة اإلحتياجات التدريبية للطلبة  (6)

 استبانة اإلحتياجات التدريبية للمؤسسات  (7)

 إعالن دورات  (8)

 أنموذج تنفيذ دورات من قبل مدربين مستقلين  (9)

 أنموذج تنفيذ دورات من قبل مراكز متخصصة  (19)

 شروط يلتزم بها المدربين المستقلين  (11)

 انموذج تقييم الدورة  (12)

 الدورات المنفذةبرنامج   (13)

 م2917/2918برنامج الدورات المنفذة خالل الفصل الثاني   (14)

 2917/2918برنامج الدورات المنفذة خالل الفصل الدراسي األول   (15)

 إعالن إرشادات اإلمتحانات النهائية  (16)

 تعليمات اتحاد الطلبة  (17)

 نظام السكن الداخلي للطلبة المدنيين  (18)

 نظام األنشطة  (19)

 الرحالت الطالبيةتعليمات   (29)

 أسس إعالنات الطلبة  (21)

 استبانة استطالع رآي الخريجين في التدريس داخل الكلية  (22)

 قائمة مجلس الجامعة  (23)
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 :خدمة المجتمع والعالقات الخارجّية: السابع المحور
 

ن أهم الغايات واألهداف وكل ما ترمي إليه رؤية الكلية ورسالتها بشكل خاص هو من أجل خدمة المجتمع سواء إ
أو اإلنسانية ال تنشئ إال من أجل المجتمع  ةفاألصل أن المراكز العلمي. العربي أو العالمي أوأكان المجتمع األردني 

ن خدمة حدى مرافق جامعة مؤتة العريقة وإلإا وألن كلية الحقوق هي لذ. وترقيته وخدمة أفراده وزيادة وعيهم ونيل حقوقهم
 .المجتمع هي األساس التي  قامت عليه الجامعة، فالكلية تعمل جاهدة على تحقيق هذا الهدف السامي

  
 .الخارجيةالعالقات ، والثاني خدمة المجتمع: ؛ األولبالتفصيل فرعيةال المعيارينأربع  المحور سيتم تناول اهذفي 
 
 .خدمة المجتمع: المعيار الفرعي األول( 1ــ2) 
 :ومؤشرات هذا المعيار هي 

 السياسات والخطط حول العالقة مع المجتمع (6ــ6ــ2)

 .الدراسات والبحوث المتعل قة بالتنمية المستدامة( 1ــ6ــ2)

 .الدورات التدريبية والمحاضرات التطويرية والتوعوية(  1ــ6ــ2)

 .المبادرات التشاركية والمشاريع التنموية(  0ــ6ــ2)
 الخدمات الصحية واأليام الطبية  (5ــ6ــ2)
 الدعم المالي  والمادي لتلبية احتياجات المجتمع التنموية  (1ــ6ــ2)
 تمثيل المجتمع المحلي في مجالس الحاكمية  (2ــ6ــ2)
 خدمة المجتمعمساهمات الهيئة التدريسي ة والطلبة في   (9ــ6ــ2)
 مساهمات المؤس سة في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية  (8ــ6ــ2)

  

 
 .السياسات والخطط حول العالقة مع المجتمع

 
تنتهج الكلية سياسات واضحة ومعلنه في خدمة المجتمع وتلبية حاجاته بالسعي لتخريج رجال قانون قادرين على 
حمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم بكل جدة وتفاني والقدرة على البحث العلمي القانوني ونشر الثقافة عند جميع أطياف 

قليميا، وصواًل إلى مجتمع ودولةالمجتمع  عن طريق  القانون والمؤسسات التي يعرف الناس فيها حقوقهم وواجباتهم محليًا وا 
فهذا جوهر رؤية الكلية ورسالتها وغايتها، لذا فالكلية تعمل  .التدريب والتعليم المستمر والندوات و المحاضرات و المؤتمرات

 .بكل جهدها لتحقيق هذا الغاية وخدمة المجتمع
 

نسجامًا من رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها فقد اائد في خدمة المجتمع المحلي و وانطالقًا من دور جامعة مؤتة الر 
 :عملت الجامعة على إنشاء عدد من الوحدات والمراكز المتخصصة، منها
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 : مركز التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي: أوالً 
 

الجامعة المختلفة في  إمكانياتوالذي جاء لترجمة أهداف الجامعة تنمية المجتمع المحلي في إقليم الجنوب، واستثمار 
النهوض بالوطن، وذلك من خالل عقد الدورات التدريبية التي تساهم في رفع كفاءة األداء للعاملين في مختلف مواقع 

جراء البحوث والدراسات الميدانية لتلمس مواطن الخلل ووضع الحلول المناسبة في مختلف القطاعات بالتعاون  المسؤولية، وا 
 .مع الجهات ذات العالقة

 
ومن أجل أن يكون العمل في هذا المركز سلسًا منظمًا فقد نظم العمل فيها من خالل تعليمات وضعت خصيصًا لهذا 

( 1)مرفق رقم()2215عي في جامعة مؤتة لسنة تعليمات مركز التدريب واالستشارات واالتصال المجتم)المركز سميت بــ
 :باآلتي، والتي حددت مهام المركز (تعليمات مركز التدريب واالستشارات

 
تقـــــديم الخـــــدمات التدريبيـــــة واالستشـــــارية والدراســـــات وتســـــويق البرمجيـــــات والخـــــدمات الفنيـــــة مقابـــــل اجـــــر لإلفـــــراد  (3)

 .والمؤسسات داخل المملكة وخارجها
 .الجامعة وقدراتها في تقديم الخدمات وتشجيع العاملين على اإلسهام في خدمة المجتمع تنمية وتطوير إمكانات (0)
دارة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية بهدف تنمية القدرات والخبرات والتأهيل العلمي للمشاركين،  (1) تنظيم وا 

 .لتمكينهم من المساهمة في مهمة البناء التي يمر بها المجتمع

 :كونه جزء من جامعة مؤتة مما يجعله يمتاز عن غيره بالكثير من األمور منها والمركز  

 يستعين المركز بتقديم خدماته بنخبة من أعضاء الهيئة التدريسية والخبراء في مختلف التخصصات. 
 لى في تقديم خدماته بمرافق الجامعة المتنوعة من قاعات ومختبرات وأجهزة ومعدات تجعله األقدر ع االستعانة

 .تقديم خدمات تدريبية وفنية ودراسات مميزة وبتكلفة مناسبة
 العمل في جو أكاديمي وعلمي ذو سمعة يتطلب الحفاظ عليها حفاظًا على نوعية وجودة الخدمة المقدمة. 
  ترتبط الجامعة ومركز االستشارات والخدمات الفنية والدراسات بشبكة واسعة من العالقات المحلية والعربية

 .ية والتي لها أثر كبير في دعمه في أداء واجباتهوالعالم

 

اهلل للدراسات التربوية والنفسية مركز الملكة رانيا العبد: ثانياً   

النفسية والتربوية والمهنية المتخصصة للمهتمين، وبث  ؛تقديم االستشارات والدورات التدريبيةم  ل0630تأسس عام والذي 
على إعداد الكوادر العلمية المتخصصة في  تهتقوم رسال. واألخالقي طبقا لمعايير ضبط الجودة اإلجتماعيالوعي 

والتربية الخاصة ودراسات  واإلرشاد،القياس والتقويم، ، علم النفس)تخصصات : المجاالت التربوية والنفسية بحيث يشمل
ستفيدين وتقديم االستشارات لكافة القطاعات ذات ، وتقديم االستشارات التربوية والفنية من خالل تأهيل الم(الطفولة

، ويتم ذلك من خالل حزمة من البرامج التدريبية واالستشارية التي يقدمها المركز من أجل رفع الكفايات الفنية االختصاص
 .السائدة ةاعياإلجتمالمعايير العالمية المعتمدة والقيم  أفضلوالمهنية للمختصين وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم وفق 
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 :اهلل للدراسات التربوية والنفسية في ما يلي تتمثل غايات مركز الملكة رانيا العبدو 

تزويد المتدربين بالمهارات النظرية والتطبيقية الالزمة لهم في حياتهم العملية من خالل تقديم الدورات والبرامج  .3
 .ة المتخصصةيالتدريب

بأحدث بالجوانب النظرية والتطبيقية لجوانب التعلم المختلفة واإلرشاد تأهيل الكفاءات المتخصصة وتزويدها  .0
 .النفسي من أجل ممارسة مهنية عالية في مجاالت متعددة من داخل الجامعة وخارجها 

نشر المعرفة والوعي النفسي المالئم المرتبط بكافة مجاالت الحياة وتوفير األدوات المالئمة ضمن مختبر  .1
 .متخصص لعلم النفس

 .تطوير الخدمات البحثية، وأساليب القياس والتقويم، وبناء االختبارات النفسية والتربوية في الجامعة  .6

 .تطوير الخدمات البحثية واإلرشادية المقدمة للمجتمع المحلي .6

 .المتخصصة لكافة شرائح المجتمع من خالل البرامج المتنوعة واإلرشاديةتفعيل تقديم االستشارات النفسية  .0

  

مركز األمير فيصل لبحوث البحر الميت والبيئة والطاقة: اً ثالث  

تعليمات مركز األمير فيصل لبحوث البحر الميت )وحسب التعليمات التي جاءت لتنظم العمل فيه والتي سميت بــ
 ةفقد حدد األهداف المنوط( تعليمات مركز األمير فيصل( 0)مرفق رقم()0660والبيئة والطاقة في جامعة مؤتة لسنة 

 :بالمركز تحقيقها بما يلي

تحقيق أهداف ومبادئ وسياسة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تؤكد على إنشاء مراكز تميز في كل جامعة  .3
في حقول وميادين علمية مختلفة، بالتنسيق مع المؤسسات العلمية الوطنية، وخصوصًا المجلس األعلى للعلوم 

 .والتكنولوجيا والشركات الصناعية

شجيع الباحثين في مختلف التخصصات للتفاعل في تطوير بحوثهم وأفكارهم بما ينعكس على التقد م العلمي ت .0
 .والصناعي في األردن

توثيق الصلة بين البحث العلمي في الجامعة واحتياجات القطاعات اإلنتاجي ة من خالل التفاعل المباشر بين  .1
 .المركز والصناعة

الية والمستقبلية في األردن بشكل عام والمتعلقة بمنطقة البحر الميت بشكل المساهمة في خطط التنمية الح .6
 .خاص

إجراء البحوث المتعلقة بالبحر الميت والبيئة والطاقة لزيادة المعرفة الحالية، وذلك من خالل البحوث األساسي ة  .6
 .والمساهمة في إنشاء صناعات جديدة نتيجة للبحوث التطبيقي ة

 .وتطوير الصناعات القائمةالمشاركة في بحث  .0

زيادة الفاعلي ة التقني ة للمهندسين والفنيين العاملين في الشركات المعني ة من خالل ورشات العمل والدورات  .0
 .التدريبي ة
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القيام بدور المنسق ألي برامج للدراسات العليا تتعلق بالبحر الميت، واإلشراف على تلك البرامج بالتنسيق مع كلية  .1
 .لعليا والشركات والمؤسسات ذات العالقةالدراسات ا

 .االتصال بالمراكز البحثي ة داخل األردن وخارجه، وذلك بالتنسيق مع الشركات والمؤسسات ذات العالقة .0

 .للمعلومات عن البحر الميت، أو أية أمور أخرى متعلقة به( بنك وطني)القيام بمهام  .36

الشركات ذات العالقة في مواضيع دعم مشاريع البحوث العلمية التعاون مع المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا و  .33
 .الخاصة بالبحر الميت والبيئة والطاقة

تقييم اآلثار البيئي ة للمشاريع وتقديم خدمات في مجاالت الرصد والتدقيق والوعي البيئي والتصاميم البيئي ة  .30
 .الورش والمؤتمرات واالجتماعات المتعلقة بالبيئةالهندسي ة، والمشاركة في وضع التشريعات البيئي ة وعقد الدورات و 

تقديم برامج أكاديمية لمنح شهادات عليا في برامج مشتركة بين مختلف األقسام األكاديمية المعني ة، وتقديم  .31
 .مساقات مختلفة في علوم وتكنولوجيا البيئة والمياه والطاقة لطلبة الجامعة والمجتمع المحلي

 

 المجتمعي للتأهيل الوطني المعهد: رابعاً 

 للتأهيل الوطني المعهد تعليمات من( 6)المادة رقم ولهذا المعهد أهدافًا حددتهاوالذي يرتبط إداريًا مع رئيس الجامعة، 
 :منها، (تعليمات المعهد الوطني( 1)مرفق رقم)المجتمعي

 متعددة تدريبية دورات عقد خاللمن  وذلك خبراتهم، وزيادة المجتمعي التأهيل في والعاملين المتطوعين كفاءة رفع (3)
 .المجال ذلك في ومتنوعة

 التجـارب أنـواع مختلـف وفـي المجتمعـي المتعـددة، التأهيل ومنهجيات فلسفة في " معلومات مصادر قاعدة" إنشاء (0)
قليميًا ووطنياً  دولياً  المجال هذا في والبرامج  . وا 

 التأهيلية الخدمات وتقديم الخاصة اإلحتياجات ذوي األشخاص احتضان في ومساعدتها المحلية المجتمعات تنمية (1)
 .فرص الحياة المختلفة في حقهم تأكيد على والعمل لهم المناسبة

 نحـو االيجابيـة االتجاهـات علـى تنميـة القـادرة البـرامج ضـمنها ومـن المجتمعيـة والتوعيـة التثقيـف بـرامج إعـداد (6)
 .اإلعاقة

 ولتقيـيم المفهـوم هـذا ولبحـث منهجيـات المجتمعـي التأهيـل حـول اآلراء لتبـادل عمـل وورش علميـة نـدوات عقـد (6)
 .المجال هذا في المختلفة والبرامج التجارب

 .أبعاده بكافة المجتمعي التأهيل مجال في ودعمها والبحوث الدراسات إجراء (0)
 

الدراسات والبحوث وتتضمن خدمة المجتمع إعداد بحوثًا ودراسات خاصة بالتنمية المستدامة حيث تعتبر جميع 
تنمية الهيئة الدراسية وطلبة الدراسات العليا في كلية الحقوق مرتبطة بخدمة المجتمع وتعزيز ال أعضاءالتي بعدها 

من خالل توضيح القوانين المختلفة والحقوق والواجبات وبيان اإلجراءات المتخذة عن المخالفات وبيان القصور  المستدامة
 .ع ما، فال يمكن خدمة أي مجتمع من غير معرفة المنظومة التشريعية التي تسير أمورهأو النقص في معالجة موضو 
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كما إن جامعة مؤتة بمختلف كلياتها ووحداتها ومراكزها الذي تم اإلشارة أعاله إلى عدد منها تعمل على تجري 
ي تعتبر عنوان التنمية المستدامة دراسات وبحوث وتعقد مؤتمرات وندوات لخدمة المجتمع والسعي نحو الريادة الفكرية الت

 .وطريقها
 

 .الدورات التدريبية والمحاضرات التطويرية والتوعوية
كلية الحقوق كل الحرص على إقامة والمشاركة في الفعاليات والنشاطات المختلفة لنشر الوعي والثقافة  صتحر 

طلبة الجامعة أو طلبة المدارس أو المجتمع المحلي أو  أكانواالقانونية بين أفراد المجتمع من مختلف الشرائح سواء 
تتضم ن دورات تدريبية ومحاضرات والتي يتم عقدها بناًء على أولويات وحاجات المجتمع الموجهة له  و . المتخصصين

 :تطويرية وتوعوية
 : وقد شملت هذه النشاطات عدة جوانب من بينها

 مع المحلينشر التوعية القانونية بين الطلبة وفي المجت. 
  ةمن وجه نظر الطلبومناقشتها عرَض رواية تتضمن قضية قانونية معينة. 
 األحزاب األردنية والتحديات التي تواجهها. 
  اإلجتماعيقانون العمل وتعديالت قانون الضمان 
 دور المرأة في العمل الحزبي والحماية القانونية لهذا الحق . 
  الجوانب القانونية لالمركزية اإلدارية 
  دارة االبتكار  الملكية الفكرية وا 
  ( حلم يتحقق)مسيرة نجاح رجل قانوني بعنوان 
 القضاء اإلداري في األردن 
 قضايا الالجئين في الوطن العربي 
  مكافحة الفساد. 
 الجرائم المستحدثة في ظل تطور المجتمع األردني. 
 االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان 
  األردنالتطور القضائي الدستوري في 
 قانون نقابة المحامين 
 دور طلبة الجامعات في تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان 
 حقوق المرآة في التشريعات األردنية 
 ضمانات المحاكمة العادلة 
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 .المبادرات التشاركية والمشاريع التنموية
 

 عــدة مبــادرات مجتمعيــةوقــد انطلقــت مــن كليــة الحقــوق بتفاعــل بــين كادرهــا األكــاديمي واإلداري وبــين طلبتهــا 
 : منها
   : بصمة حقوقي فريق: أوالً 

 المشاركة مع إتحاد الطلبة في إرشاد الطلبة المستجدين 

 يذهب ريعها للفقراء واأليتام " فجر بصمة فرح"الخيري لطلبة كلية الحقوق في جامعة مؤتة  بازارات
 والمحتاجين

   ةعلميالت رحتنظيم. 

  تزيين كلية الحقوق. 

 في المحافظة وللطلبة الوافدين في الجامعة األيتامحفالت إفطار جماعي لعدد من مراكز  إقامة. 

 

 "علينا ابتسامتك" ةمبادر : ثانياً 
 

  البحث عن الفئات المحتاجة. 
  زيارة هذه الفئات واإلطالع على الصعوبات التي تواجههم ومعرفة احتياجاتهم ومحاولة تقديم العون

 .والمساعدة لهم 
  تساعد هذه الفئات أخرىتقديم المساعدات المالية والعينية وأية خدمات. 

  رمضان المباركد خير بشهر و توزيع طر. 

 ساهمة في إفطار األيتام الذي أقامه مجموعة من طلبة كلية الحقوقأقامت الم  . 

 

 
 و زو ارها من مؤتةحملة توزيع أساور العلم األردني على طالب جامعة كما اشترك طلبة كلية الحقوق في 

 كلنا شباب يئةكما هناك عدد منهم ضمن ه. أردني ألني أرتقي  بالتعاون مع مبادرة األمن العاممؤتة أحلى و  مجموعة 
 .  باإلضافة إلى عدد من الجمعيات الخيرية في مختلف أنحاء الوطن األردن

ل الكثير من الصعوبات التي يواجهها عدد من وقد كان لجهودهم أثر طيب في المساهمة في معالجة بعض المشاكل وتذلي
 الذين استفادوا من أعمال هذه المبادرات والفرق

 

مجانية بالتعاون مع جهات أختصاص مثل مستشفى الكرك الحكومة ومراكز األمير تم إعداد عدة ايام طبية 
 وغيرها من الجهات الجامعة األردنية مركز السمع والنطق فيو الحسن للكشف المبكر عن اإلعاقة ووزارة التربية والتعليم  

جامعة مؤتة والجهة  مختلف التخصصات الطبية في نخبة من أصحاب االختصاص من ةشارك، وبمفي المجتمع المحلي
من اسرة الجامعة و والتي استهدفت الحاالت المرضية المحتاجة للتشخيص الطبي والعالجي المجانى  المتعاون معها

. وكذلك حمالت تبرع في الدم يتم عمل حمالت توعوية صحية كحملة التوعية بسرطان الثدي، كما والمجتمع المحلي
  .ويكون االقبال شديد على مثل هذه الحمالت واأليام مما يعكس مستواها الطيب المتميز
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ن قبل الجهات اما مولدعم مثل هذه الخدمات التنموية التي تقدم خدمات للمجتمع المحلي فإنه يتم تغطية احتياجاتها المالية 
 .الداعمية أو المتبنية لهذه النشاطات أو من قبل الجامعة مباشرة

 

دعم المجتمع المحلي بتنفيذ ب دائرة المشاغل الهندسيةتساهم بخدمة المجتمع المحلي  ةتجسيدا لدور الجامع
الالزمة دون  اإلحتياجاتبحيث يتم تصنيع بعض  واألنديةالالزمة للجمعيات والمستشفيات والمساجد والمدارس  اإلحتياجات
 .تساهم في الدعم المادي للجهات المستفيدةأن إقامة المعارض والبازارات الخيرية  إلى باإلضافة .مقابل وذلك

 
 .تمثيل المجتمع المحلي في مجالس الحاكمية

 للتشريعات الناظمة للعمل فيهاذًا يأتي تمثيل المجتمع المحلي في مجالس الحاكمية في الكلية والجامعة تنفي
 .المعمول بهوبالذات قانون الجامعات األردنية 

يتم تعيين عضويين من ( أ/06)وحسب نص المادة في بداية كل عام جامعي وضمن تشكيل مجلس كلية الحقوق ف 
ة بكلية الحقوق سواء الخبرة والدراية الكبيرة وممن لهم صلة وثيقمن خارج الجامعة من ذوي االختصاص و المجتمع المحلي 

في  6يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة في سلك القضاء أو المحاماة أكان
 بقرار من الرئيس لمدة سنة 2اثنين من المجتمع المحلييضم ( أ/36)ن مجلس الجامعة وحسب نص المادة رقمأحين 
من ذات القانون ( أ/0)حسب نص المادة و الجامعة من خارج  أعضاءهأما مجلس األمناء للجامعة فيكون جميع . واحدة

 .ومن قطاعات الصناعة والتجارة والرأيومن أصحاب الخبرة 
 

إذا يبلغ تمثيل المجتمع  مجالس الحاكمية ممثلين على األقل في معظميوجد للمجتمع المحلي إذ ويعتبر هذا التمثيل مالئم 
 .جلساتالويشاركوا بفاعلية في معظم  %( 06)أي تشكل نسبة( 1:0)المحلي في مجلس كلية الحقوق بمعدل 

 
 

 .مساهمات الهيئة التدريسّية والطلبة في خدمة المجتمع
التطوع في وذلك من خالل  يساهم أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في خدمة المجتمع بشكل فعال وذو أثر طيب

سواء التي تتبناها الكلية مثل فريق بصمة حقوقي، أو ابتسامتك علينا أو من خالل نشاطات  مختلفة خيرية ومبادرات أعمال
الطرود الخيرية في رمضان أو من خالل والفعاليات الخيرية التي تتبناها الجامعة كاأليام الطبية والوظيفية وحمالت 

 :مثل، باالشتراك والتطوع في عدد من الجمعيات والهيئات والمؤسسات الخيرية  طة المجتمع المحليالمشاركة في أنش
o هيئة شباب كلنا األردن 
o  مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية 
o المركز الوطني لحقوق اإلنسان  
o مبادرة شباب ضد الفساد. 
o  مبادرة أنتمي 
o المعهد الديمقراطي األردني 
o  األردنشبكة قانوني 
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o النسائيةالقيادات  أكاديمية  
o  األردنشركاء  
o حملة say no to جوكر 
o  أشارك أناحملة  
o جمعية تميم بن أوس الداري 

 
 .مساهمات المؤّسسة في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية

كما أن طالب الحقوق معني بالمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية المختلفة لذا ومن أجل زيادة وعي الطلبة 
 من أجل ياريةتاإلخضمن متطلبات التخصص " قانون حماية البيئة"بخطورة التعدي على البيئة قامت الكلية بإدراج مادة 

 . حماية البيئة من أهمية كبيرة في حياة اإلنسان

منع التدخين في مرافق الكلية، كما تحذيرية ل ىخر أتبين مخاطر التدخين و وتقوم الكلية بنشر لوحات إرشادية 
وتتبنى عمادة شؤون . وتدعوا الطلبة عن اإلقالع عن هذه العادة السيئة مبينه في المنشورات مضارها ومخاطرها

 .الطلبة هذا الدور بفعالية كبيرة جدًا وعلى مستوى الجامعة

قام  بنظافة الكلية ومظهرها حيث تم إطالق حملة  يولي الكادر البشري في كلية الحقوق وطلبتها كل رعاية واهتمامو 
تنظيف شاملة لجميع مرافق الكلية، شراء التي استهدفت بمساهمات من أعضاء الكلية بها طلبة كلية الحقوق 

 .كولرات مياه وسالل للمهمالت نظيفة

المميز عن باقي الكليات، حيث نقشت حروف وبصمة الحقوقين على جدرانها ولكلية الحقوق مظهرها 
باإلضافة إلى نشر المزروعات  .ولوحاتها، لتبقى المقوالت التي تحث على دراسة الحقوق عالقة في عقول الطلبة

الذي  والنباتات في ساحات الكلية ومكاتبها وفي الساحة السماوية في المبنى باإلضافة إلى الغطاء األخضر
 .يعطي محيط الكلية وكامل الجامعة

 

والزراعية  اإلداريةهي دائرة الخدمات  على مستوى الجامعة، فهناك دائرة متكاملة البيئة والموارد الطبيعيةأما االهتمام ب
الدائرة ويتبع لهذه على صعيد الجامعة أو على صعيد المجتمع المحلي، فعال في حماية البيئة والنظافة  بدور والتي تقوم

 :مجموعة من الشعب اإلدارية، أهمها

 :والتي تقوم بعدة مهام من بينها :شعبة البستنة والحدائق (3)
  زراعة األشجار والغراس على مختلف أنواعها في ساحات وحدائق الجامعة وفي مختلف المواقع. 
  والتعشيب والتسميد الهتمام باألشجار والغراس المزروعة بالحرم الجامعي من حيث خدمة الري والحراثة

 .المحافظة على ديمومتها مدرب من اجل   والتقليم ومن خالل فريق
  التعاون مع المؤسسات الحكومية والهيئات التطوعية في المجتمع المحلي مساهمة من الجامعة بإعداد

رسال  .متخصصين إلى المؤسسات للتشكيل وتقليم األشجار  وتصميم المخططات للحدائق وزراعتها وا 
 :وتوكل إليها المهام التالية :شعبة المشتل (0)
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 الالزمة لسد حاجة الجامعة والمجتمع المحلي وبيع الفائض للعاملين في الجامعة  والنباتات إنتاج الغراس             
في العام  خمسة عشر ألف شتلة داخل مشتل( 36ر666)ما يزيد عنتم إنتاج فقد وبأسعار رمزية 

مختلف المؤسسات والدوائر كما يتم إهداء قسم من إنتاج المشتل إلى  .الغايةم لهذه 0630/0631الجامعي
 محافظة الكركفي والمدارس والبلديات والمستشفيات 

  إقامة المعارض الزراعية في المشتل كل عام. 
جراء و  :شعبة الوقاية (1) عمليات تقوم هذه الشعبة بعمليات معالجة للحشرات والقوارض التي تضر بالصحة العامة وا 

الرش الدوري لمرافق السكنات والمكتبة واألندية إلى  الرش لألشجار وحسب برنامج معد  مسبقًا باإلضافة
 .والمطاعم 

 والتي تعمل على  :شعبة النظافة  (6)
  دامتها لكافة مرافق الجامعة  .تقوم الشعبة بتوفير خدمة النظافة وا 
 رافق الجامعة تأمين مواد النظافة وصرفها على مندوبي اللوازم في م. 

 

 .العالقات الخارجّية: المعيار الفرعي الثاني( 2ــ2)
 :ومؤشرات هذا المعيار هي 

 .السياسات التي تحكم بناء العالقات على كافة المستويات(  6ــ1ــ2)

 إجراءات التعاون على كافة المستويات(   1ــ1ــ2)

 وخارجيةالمنح والمساعدات المقد مة من منظمات وطنية (   1ــ1ــ2)

 الدراسات والمشاريع المشتركة(   0ــ1ــ2)
  الدورات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة   (5ــ1ــ2)
 تسويق الخر يجين   (1ــ1ــ2)
 آليات وأنشطة استقطاب الطلبة  (2ــ1ــ2)
 

 .السياسات التي تحكم بناء العالقات على كافة المستويات
 

قامت كلية الحقوق ببناء عالقات قوية ووثيقة بمختلف الجهات سواء أكانت على المستوى الوطني المتمثل في 
بتخصص الحقوق مثل نقابة المحامين كليات الحقوق األردنية في الجامعات الرسمية والخاصة وبالجهات ذات العالقة 

ترتبط  اإلقليميوغيرها من الجهات وعلى المستوى ... العربيات الشبكة القانونية للنساء ووالمعهد القضائي ومركز الشفافية 
سواء أكان ذلك  ةصعدالجامعات العربية وعلى مختلف األالمؤسسات كلية الحقوق بعالقات صداقة متينة مع مثيالتها في 

بعض ( 6)مرفق رقم)البحرين / بقيام الكلية بالمساهمة في إعداد وتقييم البرامج في تلك الكليات كجامعة العلوم التطبيقية
حيث يتم زيارة سنوية لتقييم برامج وأداء هذه الكلية كان أخرها زيارة عميد الكلية  (جامعة البحرين/ كلية الحقوق التقييمات

أو من خالل اإلشراف على رسائل طلبة . ع مان/ أو جامعة صحارى. م0631من العام التقييمه لهم في شهر أيار 
أو في المشاركة في تقييم اإلنتاج العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية وتقييمها  ي تلك الجامعات ومناقشتهاالدراسات العليا ف

ختلف التابعة لم المتقدمين للترقية فيها باإلضافة إلى المساهمة في تقييم األبحاث المرسلة للنشر في المجالت العلمية
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ولن ننسى عالقة الكلية  .التحكيم التجاريت معنية بالحقوق و المؤسسات العلمية والبحثية كما ترتبط الكلية بمؤسسا
 .مصر/ جامعة حلوان، فلسطين/ النجاح و القدس  تيجامعمعها في برنامج الملكية الفكرية؛  بالجامعات المشتركة

 

نسانيةأما على المستوى الدولي فللكلية عالقة وروابط   :دولية كمؤسسات مثل بمؤسسات دولية وحقوقية وأكاديمية وا 

 جمعية المحامين والقضاة األمريكيين . 
 مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية 
 من خالل برنامج  االتحاد األوروبيTempus 
  الجامعات التي تربطها معها مشاريع مشتركة؛The University of Alicante/ أسبانيا ،Maastricht 

University /،هولنداTallinn University of Technology /أستونيا. 
 المنظمة العالمية للملكية الفكرية((WIPO 

والكلية تعمل على استمرار هذه العالقات العلمية واألكاديمية مع مختلف المؤسسات التي ترتبط بها بعالقات، حيث 
 .تعتبر هذه العالقات ذات فائدة كبيرة تعود على الكلية والجامعة

 

 .كافة المستويات إجراءات التعاون على

تحكم المنظومة التشريعية في جامعة مؤتة إجراءات التعاون سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي بحيث 
، وقبل التوقيع على أي اتفاقية يتم حسب األصوليكون تعاون مؤسسي موثق ومعلن وواضح وحسب اتفاقيات موقعة 

 .أو ماليةية دية والجامعة من توقيعها سواء من ناحية أكاديمية أو مادراستها والوقوف على الجدوى التي ستعود على الكل
 

 .المنح والمساعدات المقّدمة من منظمات وطنية وخارجية

مؤسسات ومنظمات وجهات داخلية وخارجية والتي تتم في إطار ات من قبل دحصلت الكلية على عدة منح ومساع
 :الجامعة فقد حصلت الكلية على

 دارة االبتكار ماجستير ألف يورو لقاء تجهيز وتنفيذ برنامج( 06)بلغاالتحاد األوروبي  دعم ،  الملكية الفكرية وا 
 .والذي ورد في اتفاقية البرنامج

  كان على شكل تجهيز قاعة متعددة األغراضو عائلة المرحوم األستاذ الدكتور سالم الشوابكة تبرع من قبل. 
 الطابع األرضي في مبنى كلية الحقوق/ األمريكيين بتجهيز قاعة المحكمة تبرع جمعية المحامين والقضاة. 

 (كتب قبول التبرعات( 6)مرفق رقم)ويتم إدارتها حسب النظام المالي للجامعة وبكتب رسمية موثقة 
 

 .الدراسات والمشاريع المشتركة

 :منها .األكاديميةتقوم الكلية بإجراء دراسات ومشاريع مشتركة مع عدد من المؤسسات 

  م أستحدثت الكلية برنامج الدكتوراه في 0630/0631الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  انطالقةمع
 (اتفاقية البرنامج( 0)مرفق رقم). جامعة اليرموك/ وطني باالشتراك مع كلية الحقوقالقانون الخاص كبرنامج 

http://web.ua.es/en/actualidad-universitaria/2015/diciembre/14-20/the-university-of-alicante-is-having-increasing-success-in-the-field-of-international-mobility.html
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  دارة االبتكار وا   األهلية لتنفيذ برنامج ماجستير الملكية الفكريةكما تم عقد اتفاقية ثنائية مع جامعة الزرقاء
 (االتفاقية الثنائية( 0)مرفق رقم)المدعوم من األتحاد األوروبي والتي ستذكر تفاصيلة في النقطة التالية

  لملكية ا" برنامج ماجستير  كلية الحقوق في جامعة مؤتة استحدثت م0630/0630 بداية العام الجامعيوفي
دارة اإلبتكارال من االتحاد األوروبي ومشترك مع عدة جامعات أردنية وعربية وعالمية،  بدعم "فكرية وا 

 :اآلتيوتفاصيل هذا البرنامج على النحو 

o  البرنامج مدعوم من قبل االتحاد األوروبي ضمن برنامجTempus 

Project Number: 544429-TEMPUS-1-2013-1-PS-TEMPUS-JPCR 

o  ألف يورو لقاء تجهيز وتنفيذ البرنامج( 06)جامعة مؤتة بمبلغ األوروبي بدعميقوم االتحاد. 

o البرنامج مشترك بين عدد من الجامعات العالمية: 

 .األردن/ جامعة مؤتة -

 األردن/ جامعة الزرقاء -

 .فلسطين/ جامعة القدس -

 .فلسطين/ جامعة النجاح الوطنية -

 .مصر/ جامعة حلوان -

- The University of Alicante /أسبانيا 

- Maastricht University /هولندا 

- Tallinn University of Technology / نياأستو 

o اإلتحاد األوروبي كامل نفقات التدريب التابعة لهذا البرنامج غطى. 

o   اإلتحاد األوروبي كافة الكتب والمراجع المتخصصة لهذا البرنامج رَ وف. 

o  تبادل خبرات المدرسين والطلبة بين الجامعات المشتركة فيهفرصة لالبرنامج. 

o  المؤتمرات والندوات على نطاق واسع وباشتراك جامعات  عدد ال بأس به منالبرنامج عقد على هامش
 .عالمية

o تبادل الطلبة المسجلين في هذا البرنامج لدراسة بعض المواد في تلك الجامعات األوروبية يعتبر فرصة ل
 (اتفاقية البرنامج( 1)مرفق رقم).إيجابيًا في رفع سوية الجامعة يلعبوعلى نفقة االتحاد األوروبي مما 

 :، ومن بين هذه البرامجالجامعة بعقد اتفاقيات ثنائية إلجراء الدراسات والمشاريع المشتركة كما تقوم
 برنامج أنا وأسرتي مع منظمة DRC  
 مع منظمةر برنامج صوتك بغي IMS  

 :(01)ما هو مبين في الجدول رقم  المشاريع األخرى المدعومة من جهات خارجية منها باإلضافة إلى عدد من

http://web.ua.es/en/actualidad-universitaria/2015/diciembre/14-20/the-university-of-alicante-is-having-increasing-success-in-the-field-of-international-mobility.html
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 (01)رقم الجدول 

 المشاريع المدعومة من الجهات الخارجية
 

 أسم المشروع الجهة الداعمة
Erasmus Plus Public Health Aliance 

JSPS/ Japan Novel Methodes To Develop Renewable Water Resources 

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

Soil 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 

Tempus بناء قدرات العاملين في صناعة الزيتون األردني 

 تنصيب وتركيب وتشغيل نظام فرنزل الخطي للطاقة الشمسية االتحاد األوروبي

 Decentralized Integrated Sludge Management Project الجمعية األلمانية للتعاون الدولي

الجمعية األوروبية ألمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية 
 أمراض الجهاز الهضمي الوظيفية عند األطفال عند األطفال

 منظمة األمراض العالمية
Infection caused by Gram negative bacteria in the 

unfortunate syrian refugees in jordan epidemiological and 
molecular study 

ضمن حوض نهر األردنالتغير المناخي  (Glow) وزارة التعليم العالي األلماني  
األغوار الجنوبية/إنشاء مبنى البحوث الزراعية  الصندوق السعودي للتنمية/المنحة السعودية   

تصميم وتوريد وتركيب بيوت زراعية متعددة الصوب ومحطة  الصندوق السعودي للتنمية/المنحة السعودية 
 تحليل المياه

الصندوق السعودي للتنمية/المنحة السعودية   إنشاء مبنى قاعات تدريس كلية الطب 
الصندوق السعودي للتنمية/المنحة السعودية   توريد وتركيب أجهزة حاسوب وخوادم ووحدات تخزين ولوازمها 
الصندوق السعودي للتنمية/المنحة السعودية   توريد وتركيب طاولة تشريح محوسبة 
الصندوق السعودي للتنمية/المنحة السعودية  وتركيب كراسي محاضرات ومدرجاتتوريد    

  

 
  .الدورات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة

تشارك كلية الحقوق وتساهم في إعداد عدد من الدورات والمؤتمرات وورش العمل واللقاءات المشتركة مع مختلف 
لزيادة الترابط والتواصل من جهة ولتبادل المعرفة والخبرات من جهة تربطها معها عالقات وثيقة وذلك المؤسسات التي 

طالع المستفدين على تجارب وخبرات الجهات   :ومن بين هذه اللقاءات. واالستفادة األخرىثانية وا 
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  التطبيقية، كون كلية الحقوق في جامعة  العلومجامعة / السنوية في تقييم األداء في كلية الحقوقالمشاركة
 حيث تم تقييم الخطط الدراسية وخطط المواد ونماذج األسئلة نشأتهاالمقييم الرئيسي للجامعة منذ  مؤتة هي

 واألداء السنوي  واإلنجاز
  دارة االبتكار الذي المشاركة في المؤتمر الدولي الختامي حول مشروع برنامج الماجستير في الملكية الفكرية وا 

نظمه االتحاد األوروبي في عمان بمشاركة خبراء محليين وعرب ودوليين في مجال الفكرية، باإلضافة 
دارة   االبتكارلمشاركة طلبة برنامج ماجستير الملكية الفكرية وا 

 دارة االبتكار"اللقاء الدوري في استونيا حول برنامج ماجستير في مجال  حضور  "  الملكية والفكرية وا 
  دارة تبادل ورشة عمل تقيمها الجامعة بالتعاون مع مكتب ايراسموس بلس الوطني حول متطلبات وتعليمات وا 

 .الطلبة وعرض بعض التجارب الناجحة في هذا المجال
 أسبانيا بدعم من مشروع تمبوس المدعوم من االتحاد / نظمته جامعة اليكانتيشتراك في اللقاء الذي اال

 األوروبي  
 

لقاءات العلمية والندوات في الجامعة على عقد عدد من ال الشؤون الدوليةكما وتعمل الجامعة من خالل مكتب 
أهم وخبراتهم، ومن  اآلخرينالمتخصصة وورش العمل التي تساهم في رفع سوية العمل والفائدة من االطالع على تجارب 

 :خالل الفترة القصيرة السابقة مكتب الشؤون الدولية إشرافالندوات وورش العمل تحت 
   األمريكيةالملحقية الثقافية  أقامتها مريكيةاألورشة عمل تعريفية عن طبيعة الدراسة في الجامعات.  
 عزيز جاذبية معاهد التعليم العالي األردنية بناًء على التجربة األوروبية، والتعلم التحويلي كابتكار التدريس ت

 . مكتب ايراسموس بلس األردنيبالتعاون مع  الرقمي في التعليم العالي
 جامعةتعريف ب university of Alberta  مع جامعة مؤتة التعاون المشتركوفرص 

 .تسويق الخّريجين
تحت رعاية العين الدكتور يوسف  خريجي جامعة مؤتةلاألول ملتقى  م06/0/0631بتاريخ يوم األربعاء قد ع  

وسط حضور ما يزيد جامعة مؤتة اللتسويق خريجي  انطالقة حقيقية وقويةكرئيس مجلس أمناء جامعة مؤتة / القسوس
 ".جامعتنا تجمعنا" وقد جاء تحت شعار  من مختلف التخصصاتخريج ( 066)عن
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 :وقد ركز الملتقى على تحقيق األهداف التالية
 .استمرارية التواصل ما بين الجامعة وخريجيها بمختلف وسائل التواصل واالتصال -
 . مدى مالئمة تخصصات الجامعة لخريجيها وسوق العملإجراء دراسة ميدانية حول  -
 .نجاح لبعض خريجي الجامعةعرض قصص  -
 .لخريجي الجامعة إنشاء ناد   -
رشاده إلى الفرص الوظيفية المناسبة -  .إعداد الخريجين بشكل يتفاعل مع متطلبات الحياة العملية وا 
 .تعزيز التواصل بين الخريجين والجامعة، ومناقشة مشكالتهم والتعرف على مقترحاتهم -
منذ أن أنشئت الجامعة وتوثيق الصلة فيما بينهم من خالل  التعارف بين الخريجين من مختلف األفواج -

 .اللقاءات والحوارات تحت مظلة الجامعة
طالعهم على ما  - ربط الخريجين بجامعتهم واستمرار تواصلهم معها ومع خريجي الجامعة بعضهم ببعض وا 

 .تشهده من تطور سنه بعد أخرى
عوها في مسيرتهم المهنية كونهم شركاء في النجاح اطالع الجامعة على أخبار خريجيها والمراحل التي قط -

 .وسفراء خارج الجامعة
 .تالقح األفكار واآلراء لتلقي اآلراء والمقترحات والمالحظات سواء حول الجامعة أو خارجها -
اإلسهام في تحديث وتطوير جميع البرامج العلمية لضمان مواكبة جامعة مؤتة الحتياجات سوق العمل  -

 .منالمتغيرة مع الز 

 
 .آليات وأنشطة استقطاب الطلبة

لتميز وذلك من خالل ا على استقطاب طلبة من الدول العربية الشقيقة والدول األجنبية الصديقةعملت الكلية 
قليمية ودالكلية  االذي تتمتع بهاألكاديمي  هذا من جانب ومن جانب آخر نشر برامج الكلية  وليةمما أكسبها سمعة محلية وا 

( تفرغ علمي، بدون راتب، إعارة)وخدماتها بالوسائل المختلفة باإلضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية الذين يقضون اجازات
 :جنسيات عربية ودولية، هي تسعحيث يدرس في كلية الحقوق طلبة من  .خارج الجامعة

 الفلسطينية  
 الكويتية  
 المصرية  
 القطرية  
 استرالية  
 السورية  
 العمانية  
 السعودية 
 العراقية 
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في للدول العربية الشقيقة واإلجنبية الصديقة مع السفارات والمحلقيات الثقافية  الحقوق تتواصل كليةهذا وقد استمر  
طالب في برنامج ( 006)هممجموعبلغ من الجنسية القطرية طلبة األردن وقد أسفرت هذه الجهود عن استقطاب 

كما تم . لمرحلة الماجستير في الحقوق( 1)و م0630/0631البكالوريوس في الحقوق خالل الفصل الدراسي األول 
والجهود مستمرة . م0631/0630لمرحلة الماجستير على الفصل األول أيضًا طالب من الجنسية القطرية ( 06)استقطاب 

 .مع البقية ألستقطاب المزيد من الطلبة
 
 بشكل عام فهي جنسيات الطلبة الدارسون في جامعة مؤتةال ا أم
 

 الماليزية الفلسطينية البحرينية 

 األندونيسية الجزائرية التونيسية

 التايلندية التركية الكويتية

 العمانية المصرية الليبية

 الفلبينية القطرية اليمنية 

 السودانية  يةاإلمارات األمريكية 

 السعودية المغربية السورية 

  بنقالديشي الكندية  األلمانية 

 44عرب  العراقية   الصينية 

 غير الكويتية استرالية  الباكستانية

   الماليزية النيجيرية

 
 مكتبمن خالل إنشاء ومتابعة قضاياهم واالهتمام بشؤونهم الطلبة الوافدين استقطاب اهتمت بفقد الجامعة ما أ

القرار فيما يتعلق بالخدمات واألنشطة  باتخاذ وإلشراكهم . تبع لعمادة شؤون الطلبةي (الطلبة الوافدين مكتب)اسم بخاص 
نادي ) يطلق عليه بهم خاص يتشكيل نادتخصيص مقعد خاص لهم في مجلس اتحاد الطلبة، إضافة إلى  تمفقد . المقدمة

  .بهيئة إدارية وعامة منهم( الطلبة الوافدين
 

ويقوم بتنظيم جميع   نادي ثقافي اجتماعي رياضي يعنى بشؤون الطلبة الوافدين الدارسين في جامعة مؤتة وهو
قامة احتفاالت التخرج للطلبة الوافدين والمشاركة في المناسبات الوطنية والدينية  نشاطات الطلبة الوافدين من رحالت وا 

قامة األيام الوطنية لل دول التي يوجد لها طلبة في جامعة مؤتة وكذلك مشاركة المجتمع المحلي للمملكة األردنية الهاشمية وا 
وكذلك متابعة أمور الطلبة الوافدين  ،ومراكز التربية الخاصة وزيارة المدارس األقل حظا  بتقديم مساعدات لدور األيتام

 .خارج أوقات الدوام ومتابعة أمور سكنهم برعاية مكتب الطلبة الوافدين 
 

اإلدارية حسب تعليمات جامعة مؤتة من الطلبة الوافدين أنفسهم وتتكون الهيئة من رئيس وستة  وتشكل الهيئة
من الطلبة الوافدين من كافة الجنسيات عن طريق االنتخاب لمدة عام دراسي كامل ويوجد لهم تعليمات تنظم   أعضاء

 .عملهم ضمن نشاطات عمادة شؤون الطلبة
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شؤون الطلبة الوافدين ليتولى حل ومتابعة جميع القضايا التي يواجهها الطلبة  المكتب على متابعة ويعمل       

الوافدون داخل الحرم الجامعي، ومتابعة أدائهم خالل فترة دراستهم بالتعاون والتنسيق مع المستشارين والملحقين الثقافيين في 
اعية ورياضية وفنية تمثل ثقافات الطلبة سفارات بلدانهم في المملكة وتنظيم نشاطات خاصة ذات صبغة ثقافية واجتم

 :يحتوي المكتب على شعبتينو الوافدين، وتعزز االلتقاء مع الطلبة األردنيين، 
 
 والذي يعمل على تحقيق ما يلي .شعبة رعاية الطلبة الوافدين: 

 الجامعة التواصل مع الملحقيات الثقافية وسفارات الدول العربية واإلسالمية والصديقة التي لها طلبة في. 
 مساعدة الطلبة الوافدين في إيجاد حلول لمشاكلهم حسب الطرق الرسمية. 
  تنظيم لقاء وحوار موسعين بحضور رئيس الجامعة ونوابه والعمداء والملحقين الثقافيين لمرة أو أكثر خالل

 .العام، للتباحث في القضايا التي تهم الطلبة الوافدين
 ة التي تنظمها الملحقيات الثقافية في األردن داخل الحرم الجامعيالمساهمة في إنجاح األيام الثقافي. 
 إقامة معرض تراثي دولي تشارك فيه بلدان الطلبة الوافدين الدارسين في الجامعة. 
 تنظيم رحالت ثقافية إلطالع الطلبة على المعالم السياحية والدينية واألثرية والمعالم الحضارية في األردن. 
 ية للجاليات بالتنسيق مع دائرة النشاط الرياضيإقامة بطوالت رياض. 
   عمل حفل تخريج خاص بالطلبة الوافدين كل عام دراسي. 

 
 فتعمل على تحقيق المهام التالية: شعبة اإلقامات 

   وزارة الداخلية إنجاز معامالت اإلقامة الخاصة بالطلبة الوافدين في. 
  ومتابعة إصدار هوياتهم لدى شعبة سجل الطالب اإللكتروني مساعدة الطلبة الوافدين في إدخال ملفهم

 .والحوسبة
 إعداد إحصائيات سنوية تبين أعداد الطلبة الوافدين وجنسياتهم. 

 
متابعة أحوال الطلبة ب شعبة البرامج الخارجيةباسم في كلية الدراسات العليا هذا وقد عنيت شعبة تم إنشائها خصيصًا 

 :، وهيلخارجيةالذين يدرسون في البرامج ا
 جامعة صحار. 
  الشرطة أكاديمية 
  كلية الدفاع الوطني. 
   منى األميرةكلية. 
  المركز الجغرافي الملكي 
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 :حيث تعمل هذه الشعبة على

 .استقبال ومتابعة طلبات االلتحاق في برامج الدراسات العليا   •
الطلبة من وثائق ومعلومات خاصة بالطالب ضمن الملف الشخصي لكل طالب بداية كل فصل  أحوالمتابعة • 

  .دراسي
 التواصل مع وحدة القبول والتسجيل بما يتعلق بقضايا الطلبة• 

 
 

 أولويات تحسين المعيار السابع
 

 :لهذا المحور فهي على النحو اآلتي خطط التحسينأما 
  والتوسع فيها الجهات اإلقليمية والدوليةزيادة العالقات المشتركة مع. 
 قليمية ودولية  . رفع عدد المشاريع المشتركة مع مؤسسات وجامعات محلية وا 
 السير في إجراءات إنشاء العيادة القانونية. 
 

 

 السابعلمعيار ألخر ثالث سنوات فيما يتعلق في ا النتائج



  م8102تقرير التقييم الذاتي لكلية الحقوق ـــــ جامعة مؤتة  للعام  
 

 

 
021 

 
 قائمة الوثائق المدعمة للمعيار السابع

 مركز التدريب واالستشاراتتعليمات   (1)

 تعليمات مركز األمير فيصل  (2)

 تعليمات المعهد الوطني  (3)

 جامعة البحرين/ التقييمات كلية الحقوقبعض   (4)

 كتب قبول التبرعات  (5)

 الدكتوراه في القانون الخاص مع جامعة اليرموك اتفاقية برنامج  (6)

 االتفاقية الثنائية مع جامعة الزرقاء لتنفيذ برنامج ماجستير الملكية الفكرية   (7)

 اتفاقية برنامج ماجستير الملكية الفكرية مع االتحاد األوروبي  (8)
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 :إدارة ضمان الجْودة: المعيار الثامن
 

العمل ال يستقيم في أي مؤسسة كانت إال إذا كان هناك توجه في كل مرافقها للعمل على تقديم عمل يتسم إن 
، المصادر المالية والمادية والبشرية لديها من توفيرما يبالجودة العالية ويطمح للتحسين المستمر واألستفادة القصوى من 

 .هديدات التي تقف أمامهاوالوقوف على نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والت
  

، لإللتزام المؤسسي بتحسين الجودةاألول منها خصص : عدد من المعايير الفرعية سيتم تناول المعيارهذه وفي 
يتناول المؤشرات والمعايير والمقارنات المرجعية، ويختم بالمعيار الثالث  في حين أن نطاق عمل الجودة،والثاني يناقش 

 .حقق المستقل من التقويمالفرعي الثالث حول الت
 
 .االلتزام المؤّسسي بتحسين الجْودة : المعيار الفرعي األول( 1ــ1)
 :ومؤشرات هذا المعيار هي 

 دعم القيادة ومتابعتها (6ــ6ــ9)

 .توافر الموارد المادي ة والمالية والبشري ة( 1ــ6ــ9)

 .نشر ثقافة الجْودة(  1ــ6ــ9)

 .العاملين في المؤس سةإشراك جميع (  0ــ6ــ9)
 االلتزام بمجاالت التحسين  (5ــ6ــ9)
 االستفادة من التغذية الراجعة في عمليات التحسين  (1ــ6ــ9)

  

 
 .دعم القيادة ومتابعتها

 
تقدم القيادة العليا في كلية الحقوق ممثلة بعميد الكلية ونائبها كل الدعم والتشجيع وتعطي لتحسين األداء والتطور 
ن مكتب الجودة في الكلية مرتبط  المستمر والعمل بمقتضيات تحقيق الجودة في كل أمور الكلية كل رعاية واهتمام السيما وا 
مباشرة مع عميد الكلية ولجنة الجودة مكونة من نائب العميد رئيسًا وعضوية كل من مساعد العميد للشؤون الطالبية  

إن نائب العميد في الكلية يقوم بأعمال رئاسة قسم القانون الخاص باإلضافة مع  مالحظة )ورؤوساء األقسام األكاديمية 
لذا فإن تطبيق المعايير المعتمد لضمان ( لجان الجودة في الكلية ألخر ثالث سنوات جامعية( 3)مرفق رقم()إلى عمله

تتم في الكلية باإلضافة إلى الجودة كما هي محددة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي يكون في كل األعمال التي 
لمام بمعايير ضمان الجودة وسبيل تطبيقها، وقد كان لهم وألعضاء هيئة تدريس في الكلية مشاركة في لجان  معرفتهم وا 

 .منح االعتماد لبرامج حقوق في جامعات أردنية 
 

الجامعة وهو رئيس كما إن رئيس الجامعة كان يشغل منصب نائب رئيس لشؤون الجودة قبل توليه منصب رئاسة 
 .مجلس مركز الجودة للجودة في الجامعة باإلضافة أن مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة يتبع مباشرة للرئيس
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باإلضافة إن المنظومة التشريعية في الجامعة قد تضمن تعليمات خاصة بمركز التطوير األكاديمي وضبط الجودة يطلق 
( تعليمات مركز التطوير األكاديمي ( 0)مرفق رقم)ديمي وضبط الجودة في جامعة مؤتةعليها تعليمات مركز التطوير األكا

 والتي توضح عمل المركز وتشكيل اللجان المختلفة 
  

 :توافر الموارد المادي ة والمالية والبشري ة
 

               تستلزم إلدارة عمليات الجودة، وذلك من تتوافر في الكلية كافة الموارد المالية والمادية والبشرية التي 
 ترتبط بعمادة الكلية  ووجود لجنة لإلشراف عليهللجودة في الكلية مجهز بكافة المستلزمات خالل تخصيص مكتب 
أعضاء باإلضافة إلى تفاعل المكتب مع . تتعلق به، ومنسق للمكتب للقيام بكافة األعمال التي واألقسام األكاديمية فيها

 .الهيئة التدريسية
 

كما تتوفر في الكلية كافة المستلزمات التي تساند إدارة الجودة من خالل وجود أرشفة متكاملة في ديوان الكلية 
اللوازم والصيانة، وجود سجالت متكاملة ومنظمة أيضًا لكافة أعمال الكلية، وجود سجالت منظمة من قبل القائمين على 

دارة الجودة في الكلية. في األقسام األكاديمية  .كل ذلك يساعد في عمل وا 
 

مع مكتب التطوير األكاديمي  ارتباطوهناك وجود منظومة تشريعية متكاملة تنظم العمل في الكلية، كما  باإلضافة إلى
هذا المركز الذي حددت رؤيته . في تنمية المعرفة المتعلقة في الجودة لدى العاملين عليها موضمان الجودة الذي يساه

 :اآلتي، والتي جاءت كبدقة وأهدافهورسالته 

  :ة مركز التطوير وضمان الجودةرؤي

 التميز والريادة في التطوير األكاديمي والجودة على المستوى الوطني واإلقليمي

 :رسالة مركز التطوير وضمان الجودة

وتطبيق معايير  األكاديميالتحسين المستمر لالرتقاء بالمدخالت والعمليات والمخرجات الجامعية من خالل التطوير 
                           االعتماد العام والخاص ومعايير الجودة

في الجامعة وصوال واإلدارية  األكاديميةضمن نظام متكامل لإلشراف والمتابعة والتقييم بالتعاون مع كافة الوحدات 
 لتحقيق الجامعة لرؤيتها ورسالتها وغاياتها

   

 :مركز التطوير وضمان الجودةأهداف 

 نشر ثقافة الجودة واالعتماد في الجامعة وتعزيزها من خالل إشراك جميع العاملين في الجامعة. 

  السياسات والخطط تحقيق منظومة ضمان الجودة في مؤسسات الجامعة من خالل المشاركة الفعالة في وضع
 .الجامعية واآلليات التنفيذية

 تطوير جودة العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع والتنمية المستدامة وتقويمها وتحسينها. 
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  الوصول بكليات الجامعة ومعاهدها العليا وبرامجها الدراسية إلى االعتماد المؤسسي واألكاديمي والتطوير والتقويم
 .المستمرين لها 

  تطوير التجارب الذاتية والخبرات من خالل تبادلها مع هيئات التقويم وضمان الجودة واالعتمادية الوطنية
 .واإلقليمية والدولية

 وضع استراتيجيات ضبط الجودة التي تحقق رضا جميع العمالء والمستفيدين من أنشطة الجامعة. 

  جر  .اء دراسات التقييم الذاتيتطوير وتطبيق نظام متكامل لضمان الجودة األكاديمية وا 

 التأكد من إتباع معايير ضبط الجودة في الجامعة. 

 عقد ورشات عمل لتدريب كوادر الكليات على كيفية إعداد تقارير ضبط الجودة الذاتية 

 ات تنفيذ الزيارات الميدانية لكليات الجامعة للتأكد من المعلومات الواردة في التقارير وتقديم النصح والمشورة للكلي
 .بهذا لخصوص 

 تنظيم الندوات والحلقات الدراسية لتطوير معرفة أعضاء هيئة التدريس بفلسفة الجامعة وسياستها التربوية. 

  استخدامها في العملية  إعداد البرامج والمواد التعليمية المتطورة وتوفيرها ألعضاء هيئة التدريس من اجل
 .التعليمية

  لدى أعضاء هيئة التدريس وتحسينهاتطوير القدرات والمهارات البحثية. 

 تعريف أعضاء هيئة التدريس باالستخدامات المختلفة للحاسوب وشبكة اإلنترنت وتدريبهم وقواعد البيانات. 

  تقييم الطلبة لألداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس والمساقات باألساليب التي تتناسب مع غرض التقييم. 

 ريس والبحث العلمي ألعضاء هيئة التدريستقديم االستشارات في مجال التد. 
  تعزيز ثقة المجتمع بكفاءة الخريج الجامعي. 

  التعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية التي تعنى بشؤون التعليم والتطوير األكاديمي في
 .الجامعات

 
طوير أداء أعضاء هيئة التدريس في تلمركز ك  م0661/0666في العام الجامعي  هوالذي كانت بداية إنشاء

لعام ومن ثم وفي ا .جامعة مؤتة بهدف تطوير الكفايات والمهارات األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس
ومتطلبات التحسين المستمر وتجسيدًا لمبدأ التطوير والتحديث بما يتالءم مع متطلبات العصر،  م0633/0630الجامعي

دمج مكتب ضبط الجودة في الجامعة بما يتوافق مع أسس ومعايير االعتماد وضمان الجودة تم التوسع في هذا المركز وب
 وضمانمركز التطوير األكاديمي )تحت أسممع مركز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس ليصبح مركزًا علميًا مستقاًل 

التدريس والعاملين في الجامعة وتنمية قدراتهم األكاديمية في  بهدف تقديم برامج تطويرية ألعضاء هيئةوذلك  ،(الجودة
مجـال تطوير أساليب وطرق التدريس والبحث واالتصال واستخدام التقنيات الحديثة وغيرها من المهارات، إضافة إلى تقييم 

في التدريسية واإلدارية  من أعضاء الهيئة أداء العملية التدريسية في الجامعة، ونشر ثقافة الجودة بين منسوبي الجامعة
وحتى الطلبة من مختلف البرامج الدراسية التي تدرس في الجامعة، ليكون مختلف الكليات والوحدات اإلدارية في  الجامعة 
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المتمثلة في رؤية الجامعة  المبتغى األسمى للجامعة يسيرون في خطوط متوازن متكامل متكاثف متعاون لتحقيق الجميع 
 .اورسالتها وغاياته

ويحرص المركز على ضمان التطوير والتحسين المستمرين في أداء جميع الكليات والوحدات اإلدارية في الجامعة 
. من خالل تطبيق أنظمة الجودة المختلفة وذلك لنشر ثقافة الجودة وتعميم دور رسالة الجامعة وتحقيق أهدافها اإلستراتيجية

يئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في األردن من خالل المتابعة مع والتأكد من تطبيق جميع الشروط التي تضعها ه
 .الكليات واألقسام والوحدات اإلدارية في الجامعة

 :(30)كما هو مبين في الشكل رقم ولهذا المركز هيكل تنظيمي متكامل 
 
 (30)شكل رقم

 الهيكل التنظيمي لمركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة في الجامعة
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 .نشر ثقافة الجْودة
 

عملت الكلية على نشر الجودة بحيث أصبحت ثقافة يومية يتبعها جميع العاملين في الكلية من أعضاء الهيئتين 
األكاديمية واإلدارية في أداء مختلف أعمالهم وفي إدارة كافة المصادر المتوفرة في الكلية باإلضافة إلى إشراك العاملين في 

كما تم إشراك عدد من العاملين في الكلية في حضور ورش عمل وندوات ومحاضرات . في الكلية الكلية في لجان الجودة
 تتعلق بالجودة
 

كما يوجد لمركز التطوير وضمان الجودة موقع متكامل يحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالجودة وهذا الموقع متوفر 
 :على هذا الرابط

https://www.mutah.edu.jo/ar/content/ المدير-كلمة  

 
عداد تقارير التقييم الذات وأهمية  ومن بين الوسائل المتبعة لنشر إقامة ندوات ومحاضرات تعريفية بالجودة وا 

األمر الذي ساهم . الحصول على شهادة ضمان الجودة، والتي تعقد من قبل مركز التطوير وضمان الجودة في الجامعة
خطط اإلستراتيجية والتنفيذية للكلية وتقارير التقييم الذاتي بشكل فاعل في تمكن العاملين من االشتراك في إعداد في ال

في المجاالت وذلك بهدف التحسين المستمر في األداء الوظيفي . باإلضافة إلى تنفيذ العمل وفقًا لمتطلبات معايير الجودة
ة من التغذية الراجعة من وتحقيق رؤية ورسالة وغايات الكلية، لذا فالكلية تسعى لتحقيق هذا التحسن واالستفادالمختلفة 

مختلف الجهات سواء أكانوا الطلبة أو أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية لجنة الجودة في الكلية الجهات المختصة داخل 
الجامعة وجهات التشغيل والجهات ذات العالقة التي تتواصل معهم الكلية في عملية التحسين والتطور، كما يتم االستفادة 

ات والشكاوى التي تصل للكلية لسد أي ثغرة توجد في أداء العمل ولملئ كل فراغ يواجهه االرتقاء في العمل من المالحظ
المقدم من الكلية فمراجعة وتقييم خطط الكلية وطرق العمل داخلها يتم دومًا وبما ال يتعارض مع المنظومة التشريعية 

 .المحددة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي األردنية المعمول بها داخل الجامعة وال مع معايير ضمان الجودة
 

 .نطاق عمل ضمان الجْودة: المعيار الفرعي الثاني( 2ــ1)
 :ومؤشرات هذا المعيار هي 

 .تطبيق إدارة ضمان الجْودة ومتابعتها في مختلف الكليات والوحدات(  6ــ1ــ9)

 تقويم المدخالت والعمليات والمخرجات(   1ــ1ــ9)

 مراقبة الجْودة وتحسينها ونشر النتائج المتعل قة بها(   1ــ1ــ9)

 

ها وحداتالجامعة و مختلف كليات كل أعمال كلية الحقوق وفي تطبيق إدارة ضمان الجْودة ومتابعتها في يتم 
التطوير  المدير باإلضافة إلى وجود مركز/ يرتبط مع العميدحيث يوجد مكتب ضبط جودة في كل كلية ووحدة  .اإلدارية

 .ذي يعتبر مرجعًا رئيسيًا في نشر ثقافة الجودةوضمان الجودة ال
 

والتطبيق يشمل كافة المراحل في العملية التدريسية في كلية الحقوق ابتداًء من اختيار المدخالت؛ بتحديد المعدل 
للقبول لمرحلة البكالوريوس أو إجراء المفاضلة بين المتقدمين الختيار المقبولين منهم في برامج الدراسات العليا التي األدنى 

دارة االبتكار، دكتوراه القانون الخاص)تدرس داخل الكلية  طلب ما يلزم و  (ماجستير في الحقوق، ماجستير الملكية الفكرية وا 
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                 ومن ثم. شرية واختيار العاملين في الكلية من أعضاء الهيئتين األكاديمية واإلداريةالكلية من موارد مالية ومادية وب
                     والترفيع والتثبيت ومنح االجازات بمختلف أنواعهافي اإلجراءات المتبعة لتنفيذ كامل العمل في الكلية من ترقية 

                  راء تحليل للنتائج النهائية لعالمات الطلبة في المخرجات فيأتي إج أما .األمورووضع االستراتيجيات وغيرها من 
ات الكفاءة الجامعية إمتحانولتقيمم أداء أعضاء الهيئة التدريسية والتقارير السنوية للموظفين اإلداريين ونتائج الطلبة في 

 .نيومستوى الخريج
 

شعبة " الجودة تم إنشاء شعبة متخصصة في التقييم أطلق عليها مسمى  وضمانوفي مركز التطوير األكاديمي 
وضمان  األكاديميالذي يمثل الهيكل التنظيمي لمركز التطوير ( 30)وكما هو مبين في الشكل رقم)" التقييمو   الدراسات

 :عدد من المهام منها، ويوكل إلى هذه الشعبة (الجودة في الجامعة
 
 أو  اإلستراتيجيةالدراسات واألبحاث المتعلقة بالعملية األكاديمية واإلدارية بما يساهم في وضع الرؤى  إجراء

 .والسياسات األنظمةوضع أو تحديث 

 إجراء البحوث والدراسات المتعلقة في مجال ضمان جودة العملية التعليمية. 

 والتعلم عن بعد اإللكتروني  مجال التعليم وتنفيذ ومتابعة المشروعات والتجارب في  نشر البحوث والدراسات. 

  اإلعداد واإلشراف لتنفيذ أي عملية تقييم تتعلق بالطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة. 

 تقديم المساعدة واالستشارات للجهات األخرى في مجال اختصاص المركز. 

  في  اإللكتروني  امعة لتفعيل برنامج التقييم في الج اإللكتروني  اتخاذ االستعدادات الالزمة لبدء عملية التقييم
 .موعده المحدد لبدء عملية التقييم

 التقارير و متابعة إجراءات تقييم الطالب للعملية التدريسية إعداد 

 استخراج نتائج التقييم في نهاية كل فصل دراسي وتنظيم النتائج في تقرير مفص ل. 

  ألداء أعضاء هيئة التدريس،التقييمتوثيق وتحديث البيانات الخاصة بملفات. 

 المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات والورش في مجال األداء الجامعي. 

 على دراسات التقييم الذاتي اإلشراف 

 
 .مراقبة الجْودة وتحسينها ونشر النتائج المتعّلقة بها

 
مراقبة الجودة وتحسنها بالشكل المطلوب الذي يسهل تطبيقه واستخالص النتائج التي تساهم  الحقوق كليةم في يت  

في التقدم والتطور بما يحقق رؤية الكلية ورسالتها وغاياتها وبما ينسجم مع القوانين واألنظمة والتعليمات والسياسات التي 
م هذه المراقبة من قبل عتماد مؤسسات التعليم العالي، وتت  المعتمدة من هيئة ا تنظم العمل فيها، ويتفق مع معايير الجودة

في الكلية وتصويب أي ثغرة وتحسين ما  حيث يتم عقد اجتماعات للوقوف على مستوى األداءلجنة الجودة في الكلية 
 .يحتاج إلى تحسين
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ها السريعة لذا فإن بعض األمور المراقبة والمتابعة قابلة للنشر والتعميم نظرًا لطبيعت ونشير هنا أن ليست جميع نتائج

يتم معالجتها داخليًا وبالذات أن لم يكن لها أثر سلبي على أي جهة كانت سواء الكادر البشري في الكلية أو الطلبة أو أي 
يتم إطالع عميد الكلية على كافة األمور ليكون هو  حالة من الحاالت وبأيلكن . من الجهات التي تتعامل معها الكلية

 متابعًا ومراقباً أيضًا 
 

شعبة ضمان )كما وضمن هيكل مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة هناك شعبة متخصصة أطلق عليها 
 :تقوم بالمهام التالية( الجودة

 
 اإلشراف على تطبيق معايير ضمان الجودة الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات جودة التعليم العالي. 

 لشهادات ضمان الجودة الوطنية والدولية للتقدم للجهات المانحة  التجهيز. 

 إعداد البيانات والمعلومات الالزمة كأدلة وبراهين على تطبيق معايير الجودة. 

 اإلشراف على إعداد ملف المادة ومتابعة العمل به مع الكليات. 

 متابعة دليل إجراءات معايير وضمان الجودة. 

  واالعتماد بالتعاون مع شعبة التدريبالمشاركة بالدورات التدريبية المتعلقة بالجودة. 

  العمل على عقد الندوات والمحاضرات لنشر الوعي الخاص بتعزيز ثقافة الجودة والتطوير والتحسين
 المستمر في أداء الجامعة في كليات ووحدات ودوائر الجامعة

 على تنفيذها واإلشرافالنماذج المتعلقة بالجودة  إعداد. 

 
 .المؤّشرات، والمعايير، والمقارنات المرجعية: لثالثاالمعيار الفرعي ( 3ــ1)
 
 :ومؤشرات هذا المعيار هي 

 .شمولية مؤش رات األداء األساسية وتكامليتها وقابليتها للقياس(  6ــ1ــ9)

 مالءمة معايير األداء الثانوية مع خصوصية الوحدات األكاديمية واإلدارية(   1ــ1ــ9)

 قياسية مرجعية لجودة أداء المؤس سةتحديد معايير (   1ــ1ــ9)

 مدى تلبية مخرجات التعل م لمتطلبات سوق العمل واحتياجاته(   0ــ1ــ9)
  تعد د مصادر األدلة والبراهين بما فيها التغذية الراجعة من استطالعات الرأي في تقويم جْودة األداء   (5ــ1ــ9)

 
لجميع معايير الجودة  ودقيقة ومنظمة كاملة وشاملة لكلية الحقوق في جامعة مؤتة تعتبر مؤشرات األداء األساسي

، وهي قابلة للقياس والتحقيق للوصول إلى المستوى صالح أي خللمناحي العمل والتحسين المستمر وا   فالتي تهتم بمختل
وطبيعة البرامج  الكليةمع خصوصية مالءمة عايير األداء الثانوية م في حين تعتبر .الذي ننشده من جودة العمل واألداء
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المعايير تستند إلى دليل معايير ضمان الجودة وهذه  .التي تطرحها باإلضافة إلى تناسبها مع طبيعة المتعاملين مع الكلية
 .الخاصة لبرامج الحقوق

 
والتنفيذية خالل كل  ةاإلستراتيجيتعمد إلى اعتماد مدى االنجاز الذي تحقق من خطتها لذا فإن العمل في الكلية 
والتقاعص، باإلضافة إلى معايير االعتماد ومدى تطبيق الكلية لهذه المعايير في كل فترة للوقوف على مواطن الضعف 

إجراء تحليل البيئة الداخلية والخارجة باإلضافة إلى  االعتبارآخذين بعين . األعمال التي تنفذها في مختلف مناحي العمل
 .المحلي واإلقليميمقارنات مرجعية مع كليات حقوق على المستوى 

 
أصحاب كما إن الكلية وفي سعيها الدؤوب في تخريج كفاءات حقوقية تلبي حاجة المجتمع وسوق العمل ورفده ب

يجين وأصحاب وبالتشارك مع الطلبة الخر  من خالل خبرة الكادر البشري في الكلية قدرات ومستويات مميزة، فإنها تعمل
           وقد دلت جميع  األدلة والبراهين التي تتبعها .على معرفة مستوى خريجي الكلية ومدى مالئمتهم لسوق العملالعمل 

 إمتحانمستويات الطلبة في  معتمدة على األدلةالكلية في قياس الرأي حول جودة مخرجات التعليم فيها سواء أكان هذه 
أعداد الطلبة الملتحقين في برامج الدراسات العليا  ات نقابة المحامين والمعهد القضائي األردني أوإمتحانالكفارة الجامعي أو 

ين أو من قبل أرباب العمل ونقابة المحامين عن مستويات الخريج ىفي مختلف الجامعات الداخلية والخارجية أو رض
وغيرها .. .ستبيانات أو القيام بالدراسات واستطالعات الرأياالالخريجين أنفسهم أو من قبل المدرسين، أو من خالل توزيع 

من المصادر التي تشكل تغذية راجعة تساعد الكلية على القيام بعملها والسير في التحسين الدائم وبما يحقق رؤويتها 
 .ورسالتها وغاياتها

 
ميزة داخل الجامعة وخارجها وقد عملت الكلية على إجراء مقارنات مرجعية مع عدد من المؤسسات التعليمية مت

للوقوف على مستوى الكلية والخدمات التي تقدمها مقارنة باآلخرين ومعرفة نقاط القوة والضعف إلجراء أي تحسين ومعالجة 
وقد تم المقارنة مع كل من الجامعة األردنية وجامعة اليرموك من داخل . أي جانب يوجد به خلل أو به يبدو متراجعاً 

عة قطر القطرية على المستوى اإلقليمي وقد بينت نتائج المقارنة عدم وجود فواق بين مستويات الجامعات األردن ومع جام
 (.المقارنات المرجعية( 1)مرفق رقم. )المذكورة

 
 .التحّقق المستقل من التقويم: الرابعالمعيار الفرعي ( 4ــ1) 
 :ومؤشرات هذا المعيار هي 

 .االستنتاجات والتفسيراتالتحق ق من صحة (  6ــ0ــ9)

 التحق ق من نواتج التعل م التي حق قها الطلبة مقارنة بمتطلبات المؤهالت الوطنية أو المؤس سات المشابهة(   1ــ0ــ9)
 

عدم وجود مالحظات على من صحة االستنتاجات والتفسيرات الخاصة بجودة األداء باالعتماد على الكلية  قتحق
الجودة ومن  وضمانوكذلك من مركز التطوير  المتابعينمن مسؤولين أو معنيين و  والخبرةمن ذوي االختصاص الكلية 

 .غيرها من الجهاتين سواء أكانت نقابة المحامين أو هيئة مكافحة الفساد أو يمختلف الهيئات والجهات المعن
 

لطلبة المتوقع تخرجهم والذي تجرية هيئة االعتماد للطلبة أمتحان الكفاءة الجامعية ل هنا أن نتائجكما تجد اإلشارة 
لهو دليل واضح على جودة وحصول الكلية على المركز األول بين كليات الحقوق في الجامعات الرسمية في فصل التخرج 
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ية يبين بشكل واضح كما أن المقارنات المرجعية للكلية مع كليات الحقوق في الجامعات األردنية والعرب. لكليةنواتج التعليم ل
 .المتقدم كمركز لتخريج الكفاءات والقانونيةوجلي مستوى الكلية 

 
 

 :أولويات تحسين المعيار الثامن
 

 :المحور الرئيسي من محاور ضمان الجودة فقد وضعنا التوصيات الخاصة بالتحسينهذا  وبعد االنتهاء من
 بشكل يتم إدخال الناحية التكنولوجية فيه وتوسيع نطاقهاوسائل ومصادر التغذية الراجعة  تطوير. 

  نشر الوعي وثقافة الجودة بين المعنيين بشكل اكبرزيادة. 
 
 

 الثامنلمعيار ألخر ثالث سنوات فيما يتعلق في ا النتائج
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 قائمة الوثائق المدعمة للمعيار الثامن

 لجان الجودة في الكلية ألخر ثالث سنوات جامعية  (1)

 التطوير األكاديميتعليمات مركز   (2)

 المقارنات المرجعية  (3)
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