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: تقرير دراسة التقييم الذاتي كمية عموم الرياضة

مقدمة : أوال
:  نبذه عن الكمية -1

 من  قسم التربية الرياضية في كمية العموم التربوية في الفصل األول الدراسياستحداثتم 
م، حيث كانت الكمية تمنح درجة البكالوريوس في 1993/1992 الجامعي العام

 تخصص معمم مجال التربية ستحداثالتربية الرياضية ، وبعد ذلك تم ا- التربية  تخصص
الرياضية، ومع توسع الجامعة في تقديم برامجيا األكاديمية المختمفة، واستكماال لكمياتيا 

م، وبدأت عاميا 2000/1999المتخصصة، أنشئت كمية عموم الرياضة في مطمع العام الدراسي 
الدراسي األول بقسمين أكاديميين يضمان مائتين وعشرين طالبا وطالبة، وفي مطمع العام 

قسم التربية الرياضية، : م، تم تعديل أسماء األقسام في الكمية لتصبح2003/2002الدراسي 
 .وقسم التأىيل الرياضي 

تضم مباني الكمية صالة رئيسية متعددة األغراض، تتسع لحوالي ثالثة آالف متفرج، إضافة 
إلى أربع صاالت فرعية خاصة بالجمباز والتمرينات اإليقاعية، والمياقة البدنية، ومختبر 

لمفسيولوجيا، ومختبر لمحاسوب، ومسبح ربع أولمبي، كما تضم مالعب اسكواش، ومضمار 
حارات، ومالعب خارجية متعددة األغراض، وممعب دولي لكرة القدم ومدرج  (6)العاب القوى 

. يتسع إلى ثالثة آالف متفرج

وتطرح الكمية مجموعة من البرامج لمرحمة البكالوريوس تخصص التربية الرياضية وتخصص 
التأىيل الرياضي وبرنامج ماجستير دراسات عميا في التربية الرياضية، وبمغ عدد أعضاء ىيئة 

عضو ىيئة تدريس وبمختمف الرتب األكاديمية، وبمغ عدد  (32)التدريس في كمية عموم الرياضة 
عمى مستوى  (95)عمى مستوى البكالوريوس (620) منيم طالبا وطالبة (715)الطمبة في الكمية 

 .الماجستير
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:  دراسة التقييم الذاتيمنيجية إعداد : ثانيا

تقوم آلية إعداد دراسة التقييم الذاتي لمكمية عمى دراسة الوضع الحالي ليا في ضوء 
معايير ضمان الجودة الصادرة عن ىيئة اعتماد مؤسسات التعميم العالي وضمان الجودة، لذلك 
 :تم وضع خطة عمل واليات لتحميل ودراسة عناصر البيئة الداخمية والخارجية لمكمية وتضمنت

عداد نشرات لتوضيح دراسة التقييم الذاتي والية اعدادىا -1  . عقد ندوات وا 
 .تشكيل لجنة لمقييم الذاتي وفرق عمل لممعايير -2
تدريب أعضاء المجان من خالل ورش عمل من مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة  -3

 .في الجامعة لمتقييم الذاتي
 .إعداد أدوات لجمع البيانات من مجموعة ممثمة لمفئات داخل الكمية وخارجيا  -4
 .تحميل البيانات المجمعة وصياغة المعمومات والتغذية الراجعة -5
صياغة مصفوفة لنقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والمخاطر التي تواجو العممية  -6

 .التعميمية والبحثية والخدمية في الكمية
عقد اجتماعات نقاشيو وعصف ذىني بين أعضاء فريق إعداد دراسة التقييم الذاتي ومجالس  -7

 .األقسام ومجمس الكمية
  بشكل يتضمن كافة التخصصات المعنية بالجودة ، ثم تم التقييم الذاتيتشكيل فريق 

 بالتشارك مع لدراسة التقييم الذاتيتوزيع أعضاء الفريق وفقا لممنيجية المحددة في 
 :المجتمع المحمي وعمى النحو التالي

:فريق العمل التوجييي *  
 الرقم اسم عضو ىيئة التدريس الصفة 

 1 األستاذ الدكتور امجد المدانات عميد رئيسا
 2 الدكتور جمال ربابعو نائب العميد عضوا
الدكتور مقداد الطراونو- مساعد العميد لشؤون الطمبة عضوا  3 
 4 الدكتور ابتيال الخوالدة مساعد العميد لشؤون التربية العممية عضوا

 5 السيد ثامر خميل المجالي مجتمع محمي عضوا
 6 الطالب احمد أبو نعاج طالب عضوا
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:فريق عمل معيار التخطيط االستراتيجي ، والحوكمة   * 
 الرقم اسم عضو ىيئة التدريس الصفة
 1 األستاذ الدكتور حسن الطويل                       رئيسا
 2 الدكتور معتصم الخطاطبة                           عضوا
 3 لدكتور منال طو                                     عضوا
 4 الدكتور معتصم الصعوب                            عضوا
 5 الدكتور عبد الحافظ النوايسة عضوا

:فريق عمل البرامج األكاديمية والبحث العممي واإليفاد واإلبداعات * 
 الرقم اسم عضو ىيئة التدريس الصفة
 1 األستاذ الدكتور عبد السالم النداف      رئيسا
 2 األستاذ الدكتور قاسم خويمة             عضوا
 3 األستاذ الدكتور نبيل العتوم             عضوا
 4 األستاذ الدكتور زين العابدين بني ىاني  عضوا
 5 الدكتور جمال ربابعو                  عضوا
 6 الدكتور عصام ابو شياب               عضوا
 7 الدكتور محمد القضاة عضوا

فريق العمل المصادر المالية والبشرية *

 الرقم اسم عضو ىيئة التدريس الصفة
 1 األستاذ الدكتور امجد المدانات             رئيسا
 2 الدكتور سميم الجزازي                      عضوا
 3 الدكتور مقداد الطراونو                     عضوا
 4 الدكتور عمر الجعافرة عضوا
 5 الدكتورة فداء مييار عضوا
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 *فريق عمل الخدمات الطالبية وخدمة المجتمع والعالقات الخارجية
 الرقم اسم عضو ىيئة التدريس الصفة
 1 الدكتور جمال ربابعو                    رئيسا
 2 الدكتور مقداد الطراونو                 عضوا
 3 الدكتور عمر الجعافرة                   عضوا
 4 الدكتور بالل الضمور                   عضوا
 5 الدكتور معن الشعالن                   عضوا
 6 الدكتور ميند الزغيالت                  عضوا
 7 الدكتور بكر الذنيبات                   عضوا
 8 الدكتور مؤيد الطراونو                  عضوا
 9 الدكتور صالح قواقزه                   عضوا
 10 الدكتورة منال طو عضوا

 *فريق عمل ضمان الجودة
 الرقم اسم عضو ىيئة التدريس الصفة
 1 األستاذ الدكتور زين العابدين بني ىاني      رئيسا
 2 األستاذ الدكتور عمي أبو زمع                عضوا
 3 الدكتور محمود الوديان                      عضوا
 4 الدكتور سامر الصعوب                      عضوا
 5 الدكتورة ماجدولين عبيدات                   عضوا

 9/10/2017تاريخ 21/2017 جمسة رقم تم  اخذ موافقة مجمس قسم التربية الرياضية- 8
 ومجمس الكمية 9/10/2017 تاريخ 17/2017 جمسة رقم ومجمس قسم التأىيل الرياضي

  .(1) ممحق رقم عمى ىذه المجان11/10/2017تاريخ  2017/ 21جمسة رقم 

أعضاء ىيئة تدريس، إداريين، طمبة،  )تم جمع البيانات الالزمة لشتى القطاعات بالكمية  -9
عن طريق االستبانة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة  (والمجتمع المحمي

 .والتيديدات
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 .دراسة التقييم الذاتي من قبل الفرق المشاركة -10
 تم تجميع عمل الفرق من قبل المجنة التوجييية وصياغة التقرير بصورتو النيائية- 11

: أىداف دراسة التقييم الذاتي: ثالثا

 .التحقق من مدى توافر معايير الجودة الشاممة في كمية عموم الرياضة -1
 .التحسين المستمر لمدخالت وعمميات ومخرجات  الكمية -2
 . التحسين في الكميةأولوياتتحديد  -3
 .وضع الخطط التنفيذية إلجراءات التحسين -4
. التحسيناتإجراء  -5

:  القطاعات المستيدفة وىم: رابعا 

المجتمع - 5   ونالمشغل- 4   وناإلداري- 3الطمبة   - 2أعضاء ىيئة التدريس   -1
 المحمي

: تصميم ىيكل الدراسة الذاتية: خامسا

 إلى أعمىتم تصميم ىيكل الدراسة الذاتية بخريطة االتصال الراسية، بحيث يكون االتصال من 
 .أسفل

: طرق جمع البيانات: سادسا

 :المصادر الوثائقية المتاحة في الكمية: أوال

: تم الرجوع إلى كافة المصادر الوثائق المتاحة بالكمية والجامعة والمتمثمة في المصادر التالية
إدارة الكمية، الديوان ،الدائرة المالية، مساعد العميد لشؤون الطمبة،  رئيس قسم التربية الرياضية، 

 .رئيس قسم التأىيل 
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 :أدوات التقييم الذاتي التي تم تطبيقيا : ثانيا

 :أعضاء ىيئة التدريس -1

تم استطالع آراء أعضاء ىيئة التدريس بأكثر من طريقة لتحديد نقاط القوة والضعف وكذلك ما 
 .يمثل تيديدا

قسم : تم جمع البيانات من قبل أعضاء ىيئة التدريس في كمية عموم الرياضة باألقسام  -
عضو ىيئة تدريس وىم من خريجي الجامعات العالمية  (23)التربية الرياضية ويضم 

من الجامعات  (3)خريجي الواليات المتحدة األمريكية  (2)واإلقميمية والوطنية، ويضمن 
من الجامعات العراقية، ومن الجامعات  (2)من الجامعات المصرية،  (1 )الروسية، 
من  (1)أعضاء ىيئة تدريس  (9)، أما قسم التأىيل الرياضي يضم (15)األردنية 

 .من الجامعات األردنية  (3)من الجامعات الروسية،  (5)الجامعات األمريكية، 
 : اإلداريين في الكمية -2

تم استطالع آراء عينة من موظفي الكمية بأكثر من طريقة لتحديد نقاط القوة والضعف، 
 .وكذلك ما يمثل تيديدا في كافة مرافق الكمية وأقساميا اإلدارية المختمفة

 :الطمبة- 3

تم استطالع آراء عينة من طمبة  الكمية بأكثر من طريقة لتحديد نقاط القوة والضعف، 
وكذلك ما يمثل تيديدا في كافة مرافق الكمية وأقساميا اإلدارية المختمفة وما تقدمة الكمية من 

 .برامج وخدمات

طالبا وطالبة، قسم التربية الرياضية  (758)يبمغ أعداد الطمبة في الكمية : أعداد الطمبة  -
( 180)، قسم التأىيل الرياضي (96)طالبا وطالبة منيم ماجستير تربية رياضية  (536)

 .طالبا وطالبة
 .من دولة الكويت (2)من سمطنة عمان،  (2)طالب منيم  (4)عدد الطمبة األجانب  -
تم وضع خطة الستقطاب الطمبة األجانب، عن طريق زيارة الممحقيات الثقافية في  -

 .المممكة األردنية الياشمية
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 :المشغمين- 4

تم استطالع آراء عينة من المشغمين بأكثر من طريقة لتحديد نقاط القوة والضعف، 
 .وكذلك ما يمثل تيديدا في كافة مرافق الكمية وأقساميا اإلدارية المختمفة

 .التخطيط االستراتيجي والحوكمة: أوال

في رؤية الكمية ورسالتيا وغاياتيا وقيميا، : بندين رئيسين يبحث األول فييا: يشمل المعيار األول
عممية التخطيط فييا وقياس فاعمية أنشطتيا، حيث تشكل الرؤية، : وأما الثاني فيبحث في

والرسالة، والغايات، والقيم محورا أساسيا تنبثق عنة النشاطات والعمميات في الكمية ومن ىنا 
اىتمت الكمية بيذا المعيار، وعممت عمى صياغة رؤيتيا، ورسالتيا، وغاياتيا، وقيميا وبنت 

 .خطتيا اإلستراتيجية وعممت عمى إعداد نظام قياس وادواتة المناسبة ليا

 التخطيط االستراتيجي -1

 :رؤية الكمية
 الوصول إلى التميز في إعداد خريج نوعي في مجال التربية الرياضية والتأىيل 

. الرياضي يجمع بين النظرية والتطبيق
 :رسالة الكمية 

تنبثق رسالة كمية عموم الرياضة من رسالة جامعة مؤتة والتي ترتكز عمى أسس التمّيز )
التعميمي واألكاديمي المعتمد عمى التطور العممي والتكنولوجي في إعداد وتأىيل كوادر بشرية 

يمتمكون المعارف النظرية والميارات التطبيقية في مختمف القطاعات التدريسية  (خريجين)
والتدريبية والصحية، وكذلك التميز في مجال البحث العممي واألنشطة العممية والتواصل مع 

. (المجتمع المحمي
: (الغايات ) 

 .لمعمل في مجال التدريسمميزين إعداد معممي تربية الرياضية -1

 . إعداد كوادر مؤىمة لمعمل في مجال التأىيل الرياضي -1

 .تعزيز الكفايات الفنية لمخريجين لمعمل في مجال التدريب الرياضي -2
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 . تعزيز الكفايات اإلدارية لمخريجين لمعمل في مجاالت اإلدارة الرياضية -3

 .إجراء البحوث والدراسات العممية في مختمف مجاالت التربية الرياضية -4

المساىمة الفاعمة مع الييئات الحكومية واألىمية العاممة ضمن النطاق الرياضي من  -5
 .خالل تقديم المشورة العممية والعممية

تحقيق أقصى درجات التعاون مع الييئات والمؤسسات الرياضية العربية والدولية في  -6
 .دراسة القضايا الرياضية

 .تطوير الميارات الحياتية لدى الخريجين -7

االستمرار في تطوير البرامج والمناىج الدراسية بما يتماشى مع أحدث المستجدات  -8
 .والمعارف  العممية والتكنولوجية في العالم

. المساىمة الفاعمة في تطوير برامج التربية الرياضية في المجتمع -9

المساىمة الفاعمة في تقديم خدمات لممجتمع المحّمي والعمل عمى تنمية وتطوير كوادر - 10
. المؤسسات الرياضية في المجتمع المحمي في المجالين اإلداري والفني

: القيم الكمية
 .االنتماء الوطني .1
 .االعتزاز باليوية الوطنية .2
 .الجودة والتميز .3
 .القيادة والعمل بروح الفريق .4
 .الحرية األكاديمية .5
 .العدالة والنزاىة .6
 .الشفافية والمساءلة .7
. التعمم المستمر .8
. التعمم الذاتي .9

 .تطوير حرية التربية المينية .10
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 المعايير الفرعية لمتخطيط االستراتيجي
 :دقة الصياغة والوضوح - أ

ىل لدى الكمية رؤية معمنة، ومعتمدة، ومصاغة بدقة ووضوح ؟  :1س

تمت الصياغة من خالل فريق العمل وبصورة تشاركيو حيث تمت صياغة بصورتيا األولية 
من قبل لجنة ثم عرضيا عمى جميع األطراف ذات العالقة ألخذ تغذية راجعة حوليا وبعد ذلك 

. عرضيا عمى األقسام األكاديمية ومجمس الكمية إلقرارىا 

 " يتوفر لدى الكمية رؤية معمنة ومعتمدة ومصاغة بدقة ووضوح وتنص الرؤية عمى -1
الوصول إلى التميز في إعداد خريج نوعي في مجال التربية الرياضية والتأىيل 

 ."الرياضي يجمع بين النظرية والتطبيق
وتم اإلعالن عن ىذه الرؤية في أماكن متعددة في الكمية وعمى موقع االلكتروني لمكمية  -2

 .وعمى شاشة العرض داخل الكمية
تم اعتماد رؤية الكمية من خالل صياغة الرؤية من قبل لجنة التخطيط االستراتيجي ثم  -3

أعضاء ىيئة التدريس،  )عرضيا عمى أطراف ذات العالقة لممشاركة في صياغتيا 
وصوال إلى إقرارىا بصورتيا النيائية من  (اإلداريون، الطمبة، المشغمون، المجتمع المحمي

 .قبل األقسام ومجمس الكمية

ىل لدى الكمية رسالة معمنة، ومعتمدة، ومصاغة بدقة ووضوح ؟ : 2س

 لقد تم اإلعالن عنيا في موقع الكمية والممرات وعمى الكتب الرسمية وكذلك عمى بعض :نعم
. الوسائط شاشة التمفاز في الكمية

تمت الصياغة من خالل فريق العمل وبصورة تشاركيو حيث تمت صياغة بصورتيا 
األولية من قبل لجنة ثم عرضيا عمى جميع األطراف ذات العالقة ألخذ تغذية راجعة حوليا وبعد 

. ذلك عرضيا عمى األقسام األكاديمية ومجمس الكمية إلقرارىا 

" يتوافر لدى الكمية رسالة معمنة ومعتمدة ومصاغة بدقة ووضوح والتي تنص عمى  -1
تنبثق رسالة كمية عموم الرياضة من رسالة جامعة مؤتة والتي ترتكز عمى أسس )

واألكاديمي المعتمد عمى التطور العممي والتكنولوجي في إعداد التمّيز التعميمي 
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يمتمكون المعارف النظرية والميارات التطبيقية في  (خريجين)وتأىيل كوادر بشرية 
مختمف القطاعات التدريسية والتدريبية والصحية، وكذلك التميز في مجال البحث 

 (.العممي واألنشطة العممية والتواصل مع المجتمع المحمي
وتم اإلعالن عن ىذه الرسالة في أماكن متعددة في الكمية وعمى موقع االلكتروني  -2

 .لمكمية وعمى شاشة العرض داخل الكمية
كما تضمن المخاطبات الرسمية الرسالة وتم اعتماد الرؤية من مجالس األقسام  -3

ومجمس الكمية، ومن اإلداريين والطمبة والجيات التشغيمية، وكذلك مكتب ضبط 
 .الجودة في الجامعة

ىل لدى الكمية قيم تحكميا أعماليا وأنشطتيا معمنة ومحددة بوضوح؟ : 3س

من خالل االنتماء الوطني و االعتزاز باليوية الوطنية من قبل أعضاء ىيئة التدريس 
واإلداريين والطمبة، كما تسعى الكمية إلى التميز والجودة في التعميم،  والعمل بروح الفريق الواحد 

بين أعضاء ىيئة التدريس في األقسام ومجمس الكمية، وتحقيق العدالة بين الطمبة من قبل 
بداء الرأي  .أعضاء ىيئة التدريس اتجاه الطمبة في االمتحانات وا 

" يتوافر لدى الكمية قيم معمنة ومعتمدة ومصاغة بدقة ووضوح والتي تنص عمى  -1
االنتماء الوطني، واالعتزاز باليوية الوطنية، والجودة والتميز، والقيادة والعمل بروح )

الفريق، والحرية األكاديمية، والعدالة والنزاىة، والشفافية والمساءلة، والتعمم المستمر، 
 (.التعمم الذاتي، وتطوير حرية التربية المينية

وتم اإلعالن عن ىذه القيم في أماكن متعددة في الكمية وعمى موقع االلكتروني لمكمية  -2
 .وعمى شاشة العرض داخل الكمية

كما تضمن المخاطبات الرسمية القيم وتم اعتماد الرؤية من مجالس األقسام ومجمس  -3
 .الكمية، ومن اإلداريين والطمبة والجيات التشغيمية

ىل تركز الغايات عمى تعميق المعرفة والبحث العممي وخدمة المجتمع؟ : 4س
تركز الغايات عمى تعميق المعرفة والبحث العممي وخدمة المجتمع ويظير ذلك من خالل 

والذي يبين مصفوفة االرتباط بين الغايات والمعرفة والبحث العممي وخدمة  (1)الجدول 
عمى  (6، 5)عمى تعميق المعرفة والغايات  (8، 4، 3، 2، 1)المجتمع اذ تركز الغايات 
 .عمى خدمة المجتمع (10، 9، 7)البحث العممي والغايات 
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 مصفوفة بين الغايات والمعرفة والبحث العممي وخدمة المجتمع

 تركيز الغاية اليدف الغاية الرقم

 المعرفةإعداد معممي التربية الرياضية  الغاية األولى 1

إعداد كوادر مؤىمة لمعمل في مجال التأىيل  الغاية الثانية 2
الرياضي 

 

تعزيز الكفايات الفنية لمخريجين لمعمل في مجال  الغاية الثالثة 3
التدريب الرياضي 

 المعرفة

تعزيز الكفايات اإلدارية لمخريجين لمعمل في  الغاية الرابعة 4
مجاالت اإلدارة الرياضية 

 المعرفة

إجراء البحوث والدراسات العممية في مختمف  الغاية الخامسة 5
مجاالت التربية الرياضية 

 البحث العممي

إجراء البحوث والدراسات العممية في مختمف  الغاية السادسة 6
مجاالت التربية الرياضية 

 البحث العممي

تحقيق أقصى درجات التعاون مع الييئات  الغاية السابعة 7
والمؤسسات الرياضية العربية والدولية في دراسة 

القضايا الرياضية 

 خدمة المجتمع

االستمرار في تطوير البرامج والمناىج الدراسية  الغاية الثامنة 8
بما يتماشى مع أحدث المستجدات 

والمعارف  العممية والتكنولوجية في العالم 

 معرفية

المساىمة الفاعمة في تطوير برامج التربية  الغاية التاسعة 9
الرياضية في المجتمع 

 خدمة المجتمع

المساىمة الفاعمة في تقديم خدمات لممجتمع  الغاية العاشرة 10
المحّمي والعمل عمى تنمية وتطوير كوادر 

المؤسسات الرياضية في المجتمع المحمي في 
المجالين اإلداري والفني 

 خدمة المجتمع
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 الرؤية، والرسالة، والغايات ، والقيم؟ إلعداد إجراءىل يوجد : 5س
تتوافر لدى الكمية رؤية ورسالة وغايات وقيم شارك فييا عمى نحو جيد في الصياغة 

القيادات األكاديمية )أطراف من داخل الكمية وخارجيا، شممت اإلطراف داخل الكمية 
وعرضت عمى الكمية رؤيتيا ورسالتيا  (واإلدارية،وأعضاء ىيئة التدريس واإلداريين والطمبة

داريين وطمبة وأعضاء  وغاياتيا وقيميا مع األطراف في قيادات الكمية وأعضاء ىيئة التدريس وا 
من المجتمع المحمي وممثمين مجمس الكمية من المجتمع المحمي، حيث تم عرض الرؤية والرسالة 

والغايات والقيم ممن شاركوا في صياغتيا وتم اعتماد مناقشتيم ومناقشة االقتراحات الخاصة 
بالصياغة واعتمادىا، وتم اعتماد الرؤية والرسالة والغايات والقيم في مجالس األقسام ومجمس 

تاريخ  (5/2018)وجمسة رقم 2017/ 29/10تاريخ  (21/2017)جمسة رقم الكمية بتاريخ  
تاريخ  (9/2017)، ومحضر اجتماع قسم التأىيل الرياضي جمسة رقم 2/1/2018

، ومحضر اجتماع الكمية جمسة 27/12/2017تاريخ  (10/2017) وجمسة رقم 23/10/2017
، كما تم بعد ذلك نشر الرؤية والرسالة والغايات والقيم 3/1/2018تاريخ  (1/2018)رقم 

عالنيم من خالل الكتب الرسمية في الكمية، وفي مبنى الكمية، وعمى لوحة اإلعالنات في  وا 
، وقامت الكمية بتحديث تمك الرؤية والرسالة والغايات والقيم لمواكبة  (شاشات التمفاز )الكمية 

التطورات المحمية والعالمية ووضعيا في ضوء التحميل البيئي وتالفي السمبيات التي شابت وضع 
 .الرؤية والرسالة والغايات والقيم ألول مرة

: منيجية إعداد الخطة - ب
ىل يوجد إجراء إلعداد الرؤية، والرسالة، والغايات، والقيم؟ : 1س
 .تشكيل لجنة توجييية لمخطة اإلستراتيجية -1
 .تشكيل فرق عمل -2
 .تدريب فرق العمل -3
 .إنجاز فرق العمل لممطموب -4
 .إقرار الخطة -5

من خالل االجتماعات مع أعضاء ىيئة التدريس في األقسام ومجمس الكمية، وكذلك من 
خالل النماذج واالستشارات مع الجيات التشغيمية والطمبة واإلداريين في الكمية والمجتمع المحمي 
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بصيغتيا األولية، ثم تحميل االستبانات وعرضيا عمى أعضاء ىيئة التدريس والطمبة والجيات 
. التشغيمية والمجتمع المحمي بصيغتيا النيائية

 لمرؤية والرسالة والقيم والغايات في سجالت ذات تصميم إلعداد إجراءاتىل تم توثيق : 2س
جيد؟ 

تم توثيق جميع إجراءات إعداد الرؤية والرسالة والقيم والغايات، ابتداء من تشكيل المجنة 
 .المختصة في إعداد الخطة اإلستراتيجية وانتياء بإقرارىا بصورتيا النيائية

؟ اإلعداد إجراءاتىل تم تنفيذ : 3س
تم توثيق جميع إجراءات إعداد الرؤية والرسالة والقيم والغايات ابتداء من تشكيل المجنة 

 .المتخصصة بالخطة اإلستراتيجية وانتياء بإقرار الخطة اإلستراتيجية بصورتيا النيائية
تم تشكيل فرق عمل عمى مستوى الكمية وبموجب كتب رسمية قرار عميد كمية عموم 

.  5/10/2017 تاريخ 3/103/2017الرياضة الرقم 
 الرقم اسم عضو ىيئة التدريس الصفة 

 1 األستبر انذكتٕس ايجذ انًذاَبد عميد رئيسا
 2 انذكتٕس جًبل سثبثعّ نائب العميد عضوا
 3 انذكتٕس يقذاد انطشأَّ يسبعذ انعًيذ نشؤٌٔ انطهجخ عضٕا
 4 انذكتٕس اثتٓبل انخٕانذح يسبعذ انعًيذ نشؤٌٔ انتشثيخ انعًهيخ عضٕا
 5 انسيذ ثبيش خهيم انًجبني يجتًع يحهي عضٕا
 6 انطبنت احًذ أثٕ َعبج طالب عضٕا

   

:فشيق عًم يعيبس انتخطيظ االستشاتيجي ، ٔانحٕكًخ * 

 الرقم اسم عضو ىيئة التدريس الصفة
 1 األستبر انذكتٕس حسٍ انطٕيم                                         سئيسب
 2 انذكتٕس يعتصى انخطبطجخ                                              عضٕا
 3 نذكتٕس يُبل طّ                                                          عضٕا
 4 انذكتٕس يعتصى انصعٕة                                               عضٕا
 5 انذكتٕس عجذ انحبفظ انُٕايسخ عضٕا
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:فشيق عًم انجشايج األكبديًيخ ٔانجحث انعهًي ٔاإليفبد ٔاإلثذاعبد * 

 انشقى اسى عضٕ ْيئخ انتذسيس انصفخ

 1 األستبر انذكتٕس عجذ انسالو انُذاف                 سئيسب

 2 األستبر انذكتٕس قبسى خٕيهخ                         عضٕا

 3 األستبر انذكتٕس َجيم انعتٕو                          عضٕا

 4 األستبر انذكتٕس صيٍ انعبثذيٍ ثُي ْبَي           عضٕا

انذكتٕس جًبل سثبثعّ                               - عضٕا  5 

 6 انذكتٕس عصبو اثٕ شٓبة                            عضٕا

 7 انذكتٕس يحًذ انقضبح عضٕا

 

 فشيق انعًم انًصبدس انًبنيخ ٔانجششيخ*

 انشقى اسى عضٕ ْيئخ انتذسيس انصفخ

 1 األستبر انذكتٕس ايجذ انًذاَبد                           سئيسب

 2 انذكتٕس سهيى انجضاصي                                    عضٕا

 3 انذكتٕس يقذاد انطشأَّ                                   عضٕا

 4 انذكتٕس عًش انجعبفشح عضٕا

 5 انذكتٕسح فذاء يٓيبس عضٕا

 

 *فشيق عًم انخذيبد انطالثيخ ٔخذيخ انًجتًع ٔانعالقبد انخبسجيخ

 انشقى اسى عضٕ ْيئخ انتذسيس انصفخ

 1 انذكتٕس جًبل سثبثعّ                               سئيسب

 2 انذكتٕس يقذاد انطشأَّ                               عضٕا

 3 انذكتٕس عًش انجعبفشح                               عضٕا

 4 انذكتٕس ثالل انضًٕس                                عضٕا

 5 انذكتٕس يعٍ انشعالٌ                                 عضٕا

 6 انذكتٕس يُٓذ انضغيالد                              عضٕا

 7 انذكتٕس ثكش انزَيجبد                                 عضٕا

 8 انذكتٕس يؤيذ انطشأَّ                               عضٕا

 9 انذكتٕس صبنح قٕاقضِ                                عضٕا

 10 انذكتٕسح يُبل طّ عضٕا
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 *فشيق عًم ضًبٌ انجٕدح

 انشقى اسى عضٕ ْيئخ انتذسيس الصفة

 1 األستبر انذكتٕس صيٍ انعبثذيٍ ثُي ْبَي          سئيسب

 2 األستبر انذكتٕس عهي أثٕ صيع                     عضٕا

 3 انذكتٕس يحًٕد انٕديبٌ                             عضٕا

 4 انذكتٕس سبيش انصعٕة                          عضٕا

 5 انذكتٕسح يبجذٔنيٍ عجيذاد                        عضٕا

 :  وكانت طريقة العمل ليذه المجان عمى النحو اآلتي
 .اجتمعت إدارة الكمية مع أعضاء الييئة التدريسي؛ لتحديد محاور الخطة اإلستراتيجية -1
 .تشكيل فرق عمل كما ورد سابقاً  -2
 .لكل فريق عمل (رئيس)تم تحديد قائد  -3
 .تم اجتماع لكل فريق من فرق العمل مع بعضيم البعض لدراسة المحاور الخاصة بيم -4
قام كل عضو من أعضاء الفرق بتقديم مقترحات خاصة بالخطة اإلستراتيجية في ضوء  -5

 .رؤية ورسالة وغايات الكمية وقيميا
تم دراسة المقترحات التي تقدم بيا أعضاء الفرق وتحديد المناسب منيا والقابل لمتطبيق  -6

 .والذي يخدم مصمحة الكمية والطمبة والمجتمع المحمي
تم رفع التوصيات بعد دراستيا واالنتياء منيا من قبل كل فريق عمل إلى المجنة العميا  -7

 .إلعداد الخطة في الكمية إلقرارىا
 .تم األخذ بتوصيات فرق العمل من قبل المجنة العميا إلعداد الخطة -8
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: التوافق واالنسجام: ج

ىل تعبر رسالة الكمية عن رؤيتيا؟ : 1س

انبثاق رسالة كمية عموم الرياضة والتي ترتكز عمى أسس التمّيز التعميمي ويظير ذلك كم خالل 
يمتمكون المعارف النظرية ، وكذلك التميز  (خريجين)واألكاديمي و إعداد وتأىيل كوادر بشرية 

. في مجال البحث العممي واألنشطة العممية والتواصل مع المجتمع المحمي

 القيم الغايات الرسالة التفاعل
 مرتفع مرتفع مرتفع الرؤية

ىل تحدد الرسالة غايات الكمية األساسية وأولوياتيا بوضوح تام؟  : 2س

كونيا تشتمل عمى البحث العممي والتعميم والتعمم وخدمة المجتمع والكتب الموجود بيا رسالة 
. الكمية التي تعبر عن رؤيتيا

يتوافر لدى الكمية  رسالة تحدد غايات الكمية األساسية وأولوياتيا بوضوح تام والتي تنص  -1
تنبثق رسالة كمية عموم الرياضة من رسالة جامعة مؤتة والتي ترتكز عمى أسس )" عمى 

واألكاديمي المعتمد عمى التطور العممي والتكنولوجي في إعداد وتأىيل التمّيز التعميمي 
يمتمكون المعارف النظرية والميارات التطبيقية في مختمف  (خريجين)كوادر بشرية 

القطاعات التدريسية والتدريبية والصحية، وكذلك التميز في مجال البحث العممي واألنشطة 
 (.العممية والتواصل مع المجتمع المحمي

 القيم الغايات الرؤية 
 مرتفع مرتفع مرتفع الرسالة

ىل تنسجم قيم الكمية مع رؤيتيا ورسالتيا وغاياتيا؟ :3س
ويظير ذلك من خالل الشفافية والعدالة في التعميم واالمتحانات والمناقشات الحوارية 

. والعصف الذىني في المحاضرات
االنتماء )" كما يتوافر بالكمية قيم تنسجم مع رؤيتيا ورسالتيا وغاياتيا والتي تنص عمى 

الوطني، االعتزاز باليوية الوطنية، الجودة والتميز، القيادة والعمل بروح الفريق، الحرية األكاديمية، العدالة 
 .(والنزاىة، الشفافية والمساءلة، التعمم المستمر، التعمم الذاتي، وتطوير حرية التربية المينية

 الغايات القيم الرؤية 
 مرتفع مرتفع مرتفع القيم
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: سبل التوعية واإلعالم: د
ىل تم التواصل مع اإلطراف المعنية في عممية إعداد الرؤية والرسالة والغايات : 1س

وتدريبيم؟ 
ىناك حالو تشاركيو ما بين أعضاء الييئة التدريسية واإلدارية والطمبة والمشغمين وتدريبيم 

. عن مدى وضوح الرؤية والرسالة والغايات ومدى انسجاميم مع كمية عموم الرياضة
كما تم التواصل مع األطراف المعنية في عممية إعداد الرؤية والرسالة والغايات من خالل 

 .االجتماعات ، والمقاءات، الجماعية والفردية، وكذلك عن طريق التواصل عبر االيميل
. ىل تم توضيح مضمون الرؤية والرسالة لممعنيين: 2س

الرؤية والرسالة بالنسبة لكمية عموم الرياضة من خالل عمل المقاءات مع تم توضيح 
. (الطمبة والمشغمين أعضاء ىيئة التدريس، واإلداريين )

ىل تم اإلعالن عن الرؤية والرسالة والغايات والقيم بوسائط متعددة؟ 3س
. داخل الكمية" من خالل موقع الكمية االلكتروني، من خالل شاشة اإلعالنات : نعم
ىل سبل التوعية بالرؤية والرسالة والغايات واإلعالم عنيا فعالو؟ : 4س
من خالل موقع الجامعة، عمى الشاشة الموجودة داخل الكمية، عمى الكتب الرسمية، عمى : نعم

" تأىيل األمراض المزمنة"البراشورات األيام العممية اليوم العممي قسم التأىيل الرياضي بعنوان 
االستراتيجيات "واليوم العممي قسم التربية الرياضية  بعنوان 21/11/2017يوم  االثنين  تاريخ 

.  6/12/2017يوم  األربعاء تاريخ " الحديثة في تدريس وتعميم التربية الرياضية

: وسائل المراجعة والتقويم وأدواتيا: ه

ىل تتبع الكمية إجراءات واضحة لمراجعة الرسالة واألىداف والتقويم؟ : 1س
 .تم إعداد أداة المراجعة الرؤية والرسالة والغايات من قبل األطراف ذات العالقة -1
 .تم مراجعة الخطة بصورة دورية -2

من خالل محاضر االجتماعات في األقسام ومجمس الكمية، كما تم مراجعة الخطة ويظير ذلك 
في االجتماعات الدورية وتم تعديل الرؤية والرسالة والتعديل عمى األىداف وقد استخدمت أداة 

. التقويم االستبانة
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ىل راجعة الكمية رسالتيا وأىدافيا؟ : 2س
. من خالل محاضر االجتماعات

ىل تم توثيق إجراءات المراجعة والتقويم في سجالت ذات تصميم جيد؟ : 3س
.  من خالل ممف خاص:نعم
:  اإلستراتيجيةالخطة . 2
. اتساق نتائج التحميل االستراتيجي بالخطة اإلستراتيجية . أ

ىل توجد بالكمية خطة إستراتيجية مكتوبة، وواضحة، ومعتمدة ومترابطة العناصر؟ : 1س
 وىي االن تم اعتماد الخطة اإلستراتيجية من مجالس األقسام ومجمس الكمية بصيغتيا النيائية

 .موجودة عمى موقع الكمية عمى موقع الجامعة
كما يوجد في الكمية خطة إستراتيجية تشتمل عمى جميع العناصر الرؤية والرسالة والقيم 

 . واإلجراءات وتم اعتمادىا من قبل مجالس األقسام ومجمس الكمية
ىل تم تحديد األىداف اإلستراتيجية لممؤسسة بناء عمى رؤيتيا ورسالتيا ونتائج : 2س

 التحميل البيئي؟
.  ونتائج تحميل البيئة الداخمية والخارجيةوذلك من خالل المجان المعتمدة من الكمية: نعم
نقاط القوة، نقاط الضعف،  ) لمكمية نتائج التحميل البيئي اإلستراتيجيةىل تبرز الخطة : 3س

؟ (والفرص، والتحديات
تضم الكمية أعضاء ىيئة تدريس مؤىمين ومن جامعات معترف وتبرز نقاط القوة من خالل : نعم

وجود رؤية ورسالة لمكمية شارك بيا من قبل وزارة التعميم العالي والبحث العممي وجامعة مؤتة، 
في إعدادىا أعضاء ىيئة التدريس واإلداريين والطمبة والمجتمع المحمي وتم اعتمادىا من 

فتح المجال ، تتمتع الكمية بموقع استراتيجي في محافظة الكرك، مجالس األقسام ومجمس الكمية
وجود سياسة قبول لمطمبة بالكمية واضحة ، أمام الطمبة لدراسة الماجستير في التربية الرياضية

تدعيم أعضاء ىيئة في حضور المؤتمرات ، لمجميع، تنوع التخصصات الدراسية في الكمية
 تمثيل أكاديمي وأداري وطالبي في المجاالت األكاديمية ،والندوات العممية الداخمية والخارجية

واإلدارية المختمفة بالكمية، وجود ىيكل تنظيمي مالئم ومتكامل حيث تعمل األقسام األكاديمية 
واإلدارية وفقا لموائح والقوانين واألنظمة والتعميمات المعمول بيا في جامعة مؤتة، مما ينعكس 

 تنفيذ الدورات بالكمية مما ،عمى مستوى األداء بالكمية وجودة التعامل بين جميع الفئات فييا
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وجود ، يسيم في تحسين اإلمكانات المادية ودعم وتحسين كافة األنشطة التعميمية والرياضية
نسبة الطمبة إلى ، نظام فعال لإلرشاد األكاديمي بالكمية لمساعدة الطمبة وتوفير المعمومات

أعضاء ىيئة التدريس في األقسام تتوافق مع المعايير الدولية والعالمية، مما يتيح التفاعل بين 
 أعضاء ىيئة التدريس والطمبة

ضعف الطمبة عموما في المغة االنجميزية، وجود :  نقاط الضعف فتبرز فيما يميأما -
مشرف مختبر لمفسيولوجي، مشرف لمياقة البدنية، مشرف صالة  )عجز في الفنيين في الكمية 

 في الكمية( وسائل التكنولوجيا)، وجود بعض القصور في مصادر التعميم والتعمم (رياضية
تتضمن البيئة الخارجية القوى والتغيرات التي تحدث في المحيط الخارجي لمكمية عمى 

قميميا وعالميا  قميميا وعالميا، وفي ظل المتغيرات الراىنة محميا وا  كافة مستوياتو المباشرة، محميا وا 
أوضحت نتائج التحميل البيئي أن كمية عموم الرياضة بجامعة مؤتة أماميا العديد من الفرص 

المتاحة والتي يمكن االستفادة منيا في تدعيم مركزىا التنافسي وتحقيق غاياتيا وأىدافيا 
اإلستراتيجية، كما أن مجموعة من التيديدات المحتممة والتي يتحتم عمى الكمية أن تحدد كيفية 

. التعامل معا في سبيل تحقيقيا لرسالتيا وغايتيا
: الفرص المتاحة

وجود مدارس حكومية وخاصة ومراكز لمياقة البدنية في المحافظة مما يتيح فرص لخريجي  -1
 .قسم التربية الرياضية والتأىيل الرياضي

إمكانية االستفادة من البعثات والمنح األجنبية لمطمبة وألعضاء ىيئة التدريس وطمبة الدراسات  -2
 .العميا في الكمية

 .الحصول عمى تمويل خارجي لدعم مشاريع الكمية -3
 .االستفادة من المنح الخارجية في توسيع مباني الكمية ومرافقيا التعميمية -4
 .مد جسور التعاون مع وزارة التربية والتعميم والتعميم العالي -5
 .زيادة اإلقبال عمى برنامج الماجستير -6
 .فتح برامج أكاديمية جديدة تمبي متطمبات سوق العمل المحمي واإلقميمي -7
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: التحديات*
عدم استقرار سياسات التعميم العام والتعميم العالي ومتطمبات سوق العمل نحو البرامج  -1

 .المطموبة لمميدان التربوي
ال يوجد نظام يتيح اختيار نوعية وميارات الطمبة القادمين من الثانوية العامة طبقا  -2

 .لتوزيع التنسيق الموحد
 .التجييز لتمبية معايير االعتماد والجودة -3
 .انخفاض أعداد الطمبة  -4
 .التأثير االقتصادي والسياسي واالجتماعي في المنطقة -5
 .ضعف التعميم في مراحل التعمم األساسي والثانوي في المجال التربية الرياضية -6

 تغطية األىداف اإلستراتيجية لغايات المؤسسة؟ - ت
ىل تغطي األىداف اإلستراتيجية جميع غايات الكمية؟ : 1س

نعم ويظير ذلك من خالل لكل غاية من الغايات ليا أىداف فرعية يمكن تحقيق تمك الغايات من 
. خالل األىداف التي وضعت لكل غاية

 :وتتفرع منيا األىداف التالية تعزيز وتطوير التعميم والتعمم: الغاية األولى
 .وضع نظام لمتحديث والتطوير المستمر في البرامج التعميمية: اليدف األول
 .تعظيم دور التعمم الذاتي واستخدام المراجع في التدريس: اليدف الثاني
 . وضع سياسة لمتحسين المستمر في طرق التدريس:اليدف الثالث
 (االستعانة بالمستفيدين في التعميم )وضع سياسة لمتعميم التعاوني : اليدف الرابع

 .تعديل أنظمة تقييم الطمبة: اليدف الخامس
 .تعزيز وتطوير الدعم الطالبي والخدمات المقدمة لمطمبة: اليدف السادس

 
 :وتتفرع منيا األىداف التالية تعزيز وتطوير برامج الدراسات العميا بالكمية :الغاية الثانية
 .وضع نظام لمتحديث والتطوير المستمر لبرنامج الدراسات العميا: اليدف األول

 .وضع نظام لمتحديث والتطوير المستمر في طرق التدريس والتقييم: اليدف الثاني
 :تعزيز وتطوير البحث العممي في الكمية وتتفرع منيا األىداف التالية: الغاية الثالثة
وضع آلية لتنمية مصادر التمويل الذاتي لمبحث العممي وضمان التوزيع العادل : اليدف األول

 .ليا
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 .وضع آلية لقياس كفاءة العممية البحثية: اليدف الثاني
 

 : تعزيز وتطوير الخدمات المجتمعية وتتضمن األىداف التالية:  الغاية الرابعة
 .وحدات ذات طابع خاص: اليدف األول
 .تفعيل دور الكمية في تطوير اإلنتاج وحل مشاكل المجتمع المحمي: اليدف الثاني

تعزيز القدرات اإلدارية والتنظيمية وتطويرىا بما يحقق رؤية : الغاية الخامسة
 : وتتضمن األىداف التاليةورسالة الكمية

 . تدعيم التوجيو الالمركزي إلدارة الكمية بما يحقق الكفاءة اإلنتاجية:اليدف األول
 .تأىيل وتطوير الموارد البشرية في الكمية: اليدف الثاني

 
تنمية الموارد الذاتية لمكمية لتدعيم العممية التعميمية والبحثية وخدمة المجتمع : الغاية السادسة

 :وتتضمن األىداف التالية
 .تنمية القدرات واإلمكانات لتوفير التمويل الذاتي لمكمية: اليدف األول

 
 :الحصول عمى شيادة الجودة وتتضمن األىداف التالية: الغاية السابعة

 الحصول عمى شيادة الجودة : اليدف األول
 يوضح ذلك (3)وممحق رقم 

ىل عممية التخطيط االستراتيجي شاممة لجميع الوحدات األكاديمية واإلدارية؟ : 2س
وىي تضم األقسام، الديوان ، شعبة المسبح، شعبة الصاالت والمالعب، والطمبة، تمت : نعم

عممية التخطيط الشاممة والمتكاممة لجميع الوحدات اإلدارية واألكاديمية في الكمية وىي عممية 
. تشاركيو يجب أن تكون فعالو إلنجاح التخطيط االستراتيجي

ىل عممية التخطيط االستراتيجي شاممة لكل أصحاب العالقة؟ :3س
، اإلداريين، الطمبة، وكذلك (أعضاء ىيئة التدريس )لقد اشتممت عممية التخطيط لألقسام : نعم

. المشغمين
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: المقارنات المرجعية المحمية واإلقميمية والدولية-ج
ىل أجريت الكمية مقارنات مرجعية أثناء عممية التحميل البيئي؟ : 1س

نعم عمى المستوى المحمي مع عموم الرياضة والتربية البدنية الجامعة الياشمية، المستوى اإلقميمي 
. كمية التربية الرياضية جامعة بغداد

ىل حددت الكمية مؤشرات األداء الرئيسية ألىدافيا اإلستراتيجية؟ : 2س
من خالل مؤشرات األداء نشر األبحاث العممية، والمشاركة في المؤتمرات الداخمية : نعم 

. والخارجية، ومن خالل الدورات
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 (2017/2018 ) لخدمة المجتمع  الخطة اإلستراتيجية     جامعة مؤتة          

.                                         تعظيم دور كمية عموم الرياضة في جامعة مؤتة في خدمة المجتمع:  الغاية

رفع مستوى مشاركة كمية عموم الرياضة في جامعة مؤتة في خدمة المجتمع : اليدف االستراتيجي
. المحمي

اإلجراءات  االستراتيجيات ت
 التنفيذية

البرنامج  الكمفة جية التنفيذ
 الزمني

 مؤشرات األداء

دورات السباحة   -1
ترفييي، تعميمي، )

 (تدريبي

كمية عموم 
مركز / الرياضة
 الجنوب

كمية عموم 
الرياضة ومركز 

الجنوب لمدراسات 
 واالستشارات

 دينار 50
لمشخص 

 الواحد

عمى الفصل 
األول والثاني 

 والصيفي

مشاركة أعضاء ىيئة 
التدريس والمجتمع المحمي 
 والبيئة الداخمية والخارجية

كمية عموم  دورة المدرب الشخصي  -2
مركز / الرياضة
 الجنوب

كمية عموم 
الرياضة ومركز 

الجنوب لمدراسات 
 واالستشارات

 دينار 50
لمشخص 

 الواحد

مشاركة الطمبة والخريجين  الفصل الثاني
 واألندية

كمية عموم  دورة المياقة البدنية  -3
مركز / الرياضة
 الجنوب

كمية عموم 
الرياضة ومركز 

الجنوب لمدراسات 
 واالستشارات

 دينار 50
لمشخص 

 الواحد

مشاركة طمبة الكمية  الفصل الثاني
 واألندية

كمية عموم  دورة اإلنقاذ المائي  -4
الرياضة ومركز 
إعداد القيادات 

 الشبابية

كمية عموم 
الرياضة ومركز 

الجنوب لمدراسات 
 واالستشارات

ومركز إعداد 
 القيادات الشبابية

120 
دينار 

لمشخص 
 الواحد

 مشاركة طمبة الكمية الفصل األول

كمية عموم  دورة اإلسعافات األولية  -5
مركز / الرياضة
 الجنوب

كمية عموم 
الرياضة ومركز 

الجنوب لمدراسات 
 واالستشارات

 دينار 50
لمشخص 

 الواحد

مشاركة المجتمع المحمي  الفصل الثاني
 ذو التخصص

كمية عموم  دورة التدليك  -6
مركز / الرياضة
 الجنوب

كمية عموم 
الرياضة ومركز 

الجنوب لمدراسات 
 واالستشارات

 

 دينار 50
لمشخص 

 الواحد

 مشاركة الطمبة الفصل األول
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اإلجراءات  االستراتيجيات ت
 التنفيذية

البرنامج  الكمفة جية التنفيذ
 الزمني

 مؤشرات األداء

كمية عموم  دورات العالج الطبيعي  -7
مركز / الرياضة
 الجنوب

كمية عموم 
الرياضة ومركز 

الجنوب لمدراسات 
 واالستشارات

 دينار 50
لمشخص 

 الواحد

 مشاركة الطمبة الفصل األول

كمية عموم  دورات التحكيم  -8
الرياضة 

واالتحادات 
 الرياضية

كمية عموم 
الرياضة ومركز 

الجنوب لمدراسات 
 واالستشارات

 دينار 10
لمشخص 

 الواحد

 مشاركة مستفيدي الخدمة الفصل الثاني

االعتبارات الخاصة   -9
باستراتيجيات التدريس 

والتعمم في التربية 
 الرياضية

كمية عموم 
 الرياضة

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 

مشاركة كمية التربية  الفصل األول مجاناً 
 الرياضية الجامعة األردنية

تأىيل اإلصابات   -10
 الرياضية

كمية عموم 
 الرياضة

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 

 دينار 50
لمشخص 

 الواحد

مشاركة أعضاء ىيئة  الفصل الثاني
قسم التأىيل / التدريس 
وكمية التربية / الرياضي

 الرياضية الجامعة األردنية
كمية عموم  األمراض المزمنة  -11

 الرياضة
كمية عموم 

الرياضة مع وزارة 
 التربية والتعميم 

مشاركة أعضاء ىيئة  الفصل األول مجاناً 
 التدريس

الوقاية من االنحرافات   -12
 القوامة

كمية عموم 
 الرياضة

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 

مشاركة مدرسة مؤتة  الفصل األول مجاناً 
 األساسية األولى

فوائد ممارسة األنشطة   -13
الرياضية عمى صحة 

 التالميذ

كمية عموم 
 الرياضة

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 

  الفصل األول مجاناً 

خالد )ممعب كرة القدم   -14
 (بن الوليد

كمية عموم 
 الرياضة

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم

الفصل األول،  مجاناً 
الثاني، 
 الصيفي

مشاركة أندية محافظة 
 الكرك

اإلعداد النفسي   -15
 لمرياضيين

كمية عموم 
الرياضة وأندية 

 الجنوب

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 
 

مشاركة أندية محافظة  الفصل األول مجاناً 
 الكرك
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اإلجراءات  االستراتيجيات ت
 التنفيذية

البرنامج  الكمفة جية التنفيذ
 الزمني

 مؤشرات األداء

آفة المنشطات   -16
والمخدرات وآثرىا عمى 

الرياضيين وأساليب 
 الوقاية منيا

كمية عموم 
 الرياضة

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 

مشاركة أندية محافظة  الفصل الثاني مجاناً 
 الكرك

التعصب الرياضي   -17
 لمجماىير

كمية عموم 
 الرياضة

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 

مشاركة أندية محافظة  الفصل الثاني مجاناً 
 الكرك

مديريات التربية  تدريب الفرق المدرسية  -18
والتعميم في 

 محافظة الكرك

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 

/ الفصل  األول مجاناً 
الثاني 

وحسب حاجة 
 المديريات

مشارك مديريات التربية 
 محافظة الكرك/ والتعميم

تخطيط المالعب   -19
لممدارس المتعاونة مع 
 طمبة التدريب الميداني

مدارس محافظة 
 الكرك

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 

الفصل األول،  مجاناً 
 الثاني

مشاركة المدارس 
المتعاونة مع طمبة 
 التدريب الميداني

مبادرة مدرستي لواء   -20
 المزار الجنوبي

لواء المزار 
 الجنوبي

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 

 مشاركة األندية الشبابية الفصل األول مجاناً 

تحكيم المباريات في   -21
بطوالت وزارة التربية 

 والتعميم

مالعب مدارس 
 محافظة الكرك

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 

/ الفصل األول مجاناً 
 الثاني

مشاركة مديريات التربية 
 والتعميم

 قاعدة بيانات الخريجين الفصل األول مجانا الكمية قاعدة بيانات متابعة الخريجين  -22
مبادرة يوم المرح   -23

(funday) لأليتام 
التواصل 

واالتصال مع 
الجيات اإلدارية 
في مراكز األيتام 
ومديريات التربية 

والتعميم في 
المحافظة 

كمية عموم 
الرياضة  

تم تنفيذ ىذه المبادرة شيرية مجانًا 
بشكل شيري ، وبفاعمية 
كبيرة من خالل الحضور 
ومشاركة رئاسة الجامعة 

. في الرعاية

مديرية تربية دورة تدريب جمباز   -24
قصبة الكرك 

د صالح قواقزة  2مجانا عموم الرياضة 

مديرية تربية دورة تدريب جمباز   -25
القصر 

د صالح قواقزة  3مجانا عموم الرياضة 
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اإلجراءات  االستراتيجيات ت
 التنفيذية

البرنامج  الكمفة جية التنفيذ
 الزمني

 مؤشرات األداء

كمية عموم حممة التبرع بالدم   -26
عمادة / الرياضة

/ شؤون الطمبة
بنك الدم 

/ عموم الرياضة
عمادة شؤون 

الطمبة 

إدارة الكمية  18/4/2018مجانا 

المشاركة في تنظيم   -27
بطولة كرة اليد 

الشاطئية 

االتحاد األردني 
إدارة / لكرة اليد
الكمية 

االتحاد األردني 
إدارة / لكرة اليد
الكمية 

ممتاز  مجاني 
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 جامعة مؤتة-  كلية علوم الرياضة  –تقرير دراسة التقييم الذاتي 
 

 الخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية الكمية
 تعزيز وتطوير التعميم والتعمم: الغاية األولى 

 
الميزانية  مؤشرات النجاح مسؤولية التنفيذ التوقيت األنشطة األىداف اإلستراتيجية

المطموبة 
 بالدينار

 إدارة المخاطر المخاطر المتوقعة

ا
ول
 األ

دف
لي

 :
ج 
برام

ر لم
ستم

الم
ير 

طو
والت

ث 
حدي

 لمت
ظام

ع ن
وض

مية
عمي
الت

 

إنشاء لجنة لمراجعة  -1
 البرامج الدراسية باألقسام

شير 
 2018اذار

 عميد الكمية 
 رؤساء األقسام 
 مدير مكتب الجودة 

  خطة معتمدة لتطوير البرامج
 التعميمية

  آلية معتمدة لمتأكد من تحقيق
المخرجات التعميمية المستيدفة 

 لمبرامج
 آلية لقياس متقدم البرامج المختمفة 
 زيادة عدد البرامج داخل الكمية 

البطئ في إجراءات  صفر
تحديث المناىج 
 لممقررات والبرامج

مطالبة ىيئة االعتماد *
 .الموافقة الستحداث برنامج

موافقة مجالس األقسام * 
 ومجمس الكمية عمى التحديث
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الميزانية  مؤشرات النجاح مسؤولية التنفيذ التوقيت األنشطة األىداف اإلستراتيجية
المطموبة 
 بالدينار

 إدارة المخاطر المخاطر المتوقعة

ني
الثا

ف 
ليد

ا
 :

س
دري

 الت
في
جع 

مرا
م ال

خدا
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ي وا

لذات
م ا
تعم
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 دو
ظيم

تع
 

نشر ثقافة التعمم الذاتي  -1
وااللكتروني بين الطمبة وأعضاء ىيئة 

 التدريس

 شير آذار 
 شير نيسان

 
 
 
 
 
 

 شير آذار 
 شير نيسان 

 شير أيار

 عميد الكمية 
 رؤساء األقسام 
 مكتب الجودة 
 مركز الحاسوب 
  مركز تطوير أعضاء

 ىيئة التدريس
 

  زيادة الوعي بثقافة التعمم الذاتي
وااللكتروني بين الطمبة وىيئة 

 .التدريس
  زيادة عدد المقررات االلكترونية عمى

 موقع الكمية كل عام
  انخفاض عدد المذكرات وارتفاع عدد

 المراجع المستخدمة في التدريس
  زيادة مصادر التعمم الذاتي وفاعمية

 استخداميا

3000 
 دينار

البطئ في استجابة *
أعضاء ىيئة التدريس 
في إنتاج واستخدام 

المقررات االلكترونية 
وااللتزام بالكتب 

 المرجعية في التدريس

الوعي والتدريب والتحفيز 
 بطرق متعددة

تشجيع أعضاء ىيئة التدريس - 2
 عمى عمل مقررات الكترونية

 عميد الكمية 
 رؤساء األقسام 
 مكتب الجودة 
 مركز الحاسوب 
مركز تطوير أعضاء ىيئة *

 التدريس
تشجيع أعضاء ىيئة التدريس - 3

 والطمبة عمى استخدام الكتب المرجعية
 شير آذار 
 شير نيسان

 

 العميد 
  رؤساء األقسام 
 مكتب الجودة 
  مركز تطوير أعضاء

 ىيئة التدريس
 مركز الحاسوب 

 حزيران  توفير مصادر التعمم الذاتي-4
 آب
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الميزانية  مؤشرات النجاح مسؤولية التنفيذ التوقيت األنشطة األىداف اإلستراتيجية
المطموبة 
 بالدينار

 إدارة المخاطر المخاطر المتوقعة

لث
الثا

ف 
ليد

ا
 :

س
دري

 الت
رق

ي ط
ر ف

ستم
الم
ن 
سي
متح

ة ل
اس
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عمل آلية لقياس فعالية  -1
 طرق التدريس

 شير أيار 
 شير حزيران

 العميد
 رؤساء األقسام 

لجنة اإلحصاء وطرق 
 التدريس في الكمية

 

 وفعالة وجود طرق تدريس حديثة 
 زيادة نسبة النجاح لمطمبة 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

عمل آلية لتشجيع أعضاء ىيئة - 2
التدريس عمى تطبيق طرق التدريس 

الحديثة والفعالة وقياس نجاحيا 
 وتعميميا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شير نيسان
 شير أيار

 شير حزيران

 عميد الكمية 
 رؤساء األقسام 
 مكتب الجودة 
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الميزانية  مؤشرات النجاح مسؤولية التنفيذ التوقيت األنشطة األىداف اإلستراتيجية
المطموبة 
 بالدينار

 إدارة المخاطر المخاطر المتوقعة

رابع
ف ال

ليد
ا

 :
ي 
اون
لتع
م ا
عمي
 لمت

سة
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ضع 
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) 

تقييم التدريب الميداني  -1
 .لطمبة قسم التربية الرياضية

تقييم التطبيق الميداني  -2
 لطمبة قسم التأىيل الرياضي

 عميد الكمية  آب
 نائب العميد 

مساعد العميد لشؤون التربية 
 العممية

    

عقد اتفاقيات تعاون مع  -3
جيات التوظيف والمؤسسات ذات 
الصمة بالكمية تتضمن تدريب طمبة 

 الكمية
 
 

 العميد  شير أيمول
 الكادر اإلداري

اتفاقيات تعاون مع جيات التوظيف 
والمؤسسات ذات الصمة بالكمية تتضمن 

 تدريب طمبة الكمية

رفض بعض  صفر
المؤسسات المشاركة 

 في تدريب الطمبة

البحث عن مزيد من 
الشركات والمؤسسات 

 لممساىمة في تدريب الطمبة

س
خام

ف ال
ليد

ا
 :

ييم
التق

مة 
أنظ

يل 
تعد

 

وضع أنظمة التقييم  -1
 المستمر لمطمبة

 عميد الكمية  أيمول
 إدارة الكمية 
 مركز ضبط الجودة 
 رؤساء األقسام 

 أنظمة معتمدة لمتقييم المستمر لمطمبة 
  سياسة معتمدة لمتحسين المستمر في

 جودة الورقة االمتحانية

ضعف استجابة   دينار500
 أعضاء ىيئة التدريس 

 التدريب والتوعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضع سياسة لمتحسين  -2
 المستمر في جودة الورقة االمتحانية

 عميد الكمية  أيمول
 إدارة الكمية 
 مركز ضبط الجودة 
 رؤساء األقسام 
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الميزانية  مؤشرات النجاح مسؤولية التنفيذ التوقيت األنشطة األىداف اإلستراتيجية
المطموبة 
 بالدينار

 إدارة المخاطر المخاطر المتوقعة
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تطوير خطة لمدعم  -1
 الطالبي

لجنة خدمة أنشطة   أيار
 المجتمع

 خطة الدعم الطالبي معتمدة 
 تحسين مستوى المرافق بالكمية 
 تزايد األنشطة الطالبية. 
  خطة معتمدة التقويم الدوري لمخدمات

 المقدمة لمطمبة
  آلية معتمدة الكتشاف ورعاية الطمبة

 .المتعثرين
  آلية معتمدة الكتشاف الطمبة

المتفوقين والمبدعين أكاديميا 
 .ورياضيا

  زيادة عدد الطمبة المشاركين في
 .األنشطة

3000 
 دينار

ضعف الدعم 
المخصص من 

الجامعة لدعم أنشطة 
 الطمبة

فتح مصادر جديدة لمدعم 
 .الطالبي من تبرعات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تحسين مستوى المرافق  -2
 بالكمية

 عميد الكمية  آب

تفعيل دور وتطوير  -3
 األنشطة الطالبية

 عميد الكمية  نيسان
 مساعدي العميد 

وضع خطة لمتقويم الدوري  -4
 لمخدمات المقدمة لمطمبة

 .عميد الكمية  حزيران
 نائب العميد 
  رؤساء األقسام 
 مساعدي العميد 

وضع آلية الكتشاف  -5
 ورعاية الطمبة المتعثرين

 عميد الكمية. 
 نائب العميد 
  رؤساء األقسام 
 مساعدي العميد 

وضع آلية الكتشاف  -6
ورعاية الطمبة المتفوقين 

والمبدعين أكاديميا 
 ورياضيا
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 جامعة مؤتة-  كلية علوم الرياضة  –تقرير دراسة التقييم الذاتي 
 

( 2018/ 2017)جامعة مؤتة / الخطة اإلستراتيجية لكمية عموم الرياضية 
األىداف 

اإلستراتيجية 
الميزانية المطموبة مؤشرات النجاح مسؤولية التنفيذ التوقيت األنشطة 

بالدينار 
إدارة المخاطر المخاطر المتوقعة 

 .تعزيز وتطوير برنامج الدراسات العميا في كمية عموم الرياضة لسد احتياجات المجتمع من التطوير الميني المطموب: الغاية األولى
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تشكيل لجنة لمراجعة . 1
برامج الدراسات العميا في 

قسم التربية الرياضية 

. عميد الكمية.1 آب
مدير مركز ضبط . 2

الجودة 

وجود لجان - 1
لمراجعة وتحديث 
. برنامج الماجستير

امج نوجود بر- 2
لمدراسات العميا في 

. قسم التأىيل الرياضي
وجود آلية معتمدة - 3

لمتأكد من تحقيق 
المخرجات التعميمية 
المرغوب الوصول 

إلييا من خالل برنامج 
. الدراسات العميا

وجود آلية لقياس - 4
مدى تقدم البرنامج 
التخاذ اإلجراءات 

عدم الرغبة في  
التحديث من خالل 

عدم الجدية في 
تطوير الخطط 

. وتعديميا

ربط عممية 
التحديث بعممية 

التدريس ألعضاء 
ىيئة التدريس  وضع آلية لتحديث . 2

المناىج بناًء عمى تقارير 
المراجعة وآراء الطمبة 
والمتغيرات والتطورات 

واحتياجات سوق العمل 
. المحمي والدولي

. عميد الكمية.1 أيمول
مدير مركز ضبط . 2

الجودة 

وضع برامج محدثة . 3
لمدراسات العميا وتحديد 

. التخصص

. عميد الكمية.1 تشرين األول
رؤوسا األقسام في . 2

. كمية عموم الرياضة
مدير مركز ضبط .3

الجودة 
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األىداف 
اإلستراتيجية 

الميزانية المطموبة مؤشرات النجاح مسؤولية التنفيذ التوقيت األنشطة 
بالدينار 

إدارة المخاطر المخاطر المتوقعة 

وضع آلية لمتأكد من . 4
تحقيق المخرجات التعميمية 

. المستيدفة لمبرنامج

. عميد الكمية.1 كانون األول
أعضاء الييئة . 2

اإلدارية في الكمية 
نائب العميد، مساعدي )

العميد، ضابط ارتباط 
 رؤوساالجودة، 
. (األقسام

مدير مركز ضبط .3
الجودة 

. المناسبة والسميمة

قياس مدى تقدم البرنامج . 5
. التخاذ اإلجراءات الصحيحة

 
 
 
 
 
 

كانون 
 2019الثاني

. عميد الكمية.1
لجنة الدراسات . 2

. العميا
مدير مركز ضبط . 3

 .الجودة
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األىداف 
اإلستراتيجية 

الميزانية المطموبة مؤشرات النجاح مسؤولية التنفيذ التوقيت األنشطة 
بالدينار 

إدارة المخاطر المخاطر المتوقعة 
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قياس فعالية طرق  (1
 التدريس الحالية

 .عميد الكمية (1 أيمول
مدير مركز ضبط  (2

 .الجودة
 .رؤوسا األقسام (3

وجود آلية لتشجيع  (1
ىيئة التدريس عمى 
تطبيق طرق تدريس 

 .جديدة وفعالة
وجود طرق تدريس  (2

 .فعالة
وجود أنظمة  (3

معتمدة التقييم المستمر 
 .لمطالب

البطء في استجابة  
بعض أعضاء ىيئة 
التدريس في تطبيق 

طرق التدريس 
 .والتقييم الحديثة

التوعية والتدريب 
والتحفيز بطرق 

 .عديدة
 

ربط عممية تقييم 
المدرس بإيجاد 
معايير خاصة 
بطرق التدريس 

 .الجديدة

تشجيع ىيئة التدريس  (2
عمى تطبيق طرق تدريس 

جديدة فعالة وقياس نجاحيا 
 .لتعميميا

 .عميد الكمية (1 آب
مدير مركز ضبط  (2

 .الجودة
 .مرشد الدراسات العميا (3

تطوير أنظمة التقييم  (3
 .المستمر لمطالب

 .عميد الكمية (1 أيمول
مدير مركز ضبط  (2

 .الجودة
 .رؤوسا األقسام (3

تنفيذ برامج تدريبية  (4
ألعضاء ىيئة التدريس لتنمية 

ميارات التدريس وميارات 
تقييم أداء طمبة الدراسات 

 .العميا

  كانون األول
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األىداف 
اإلستراتيجية 

الميزانية المطموبة مؤشرات النجاح مسؤولية التنفيذ التوقيت األنشطة 
بالدينار 

إدارة المخاطر المخاطر المتوقعة 

 تعزيز وتطوير البحث العممي في الكمية بما يساعد عمى التنمية االقتصادية لممجتمع: الغاية الثانية
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وضع آلية لتشجيع - 1
الباحثين عمى الحصول عمى 

مشاريع بحثية من جيات 
 .محمية وعالمية

رئيس لجنة - 1 نيسان
 .الدراسات العميا

مدير مركز ضبط - 2
 الجودة

لجنة البحث العممي - 3
 .في كمية عموم الرياضة

وجود آلية معتمدة - 1
لتشجع الباحثين 

لمحصول عمى مشاريع 
بحثية من جيات 

 .محمية وعالمية
وجود آلية معتمدة - 2

لالستفادة القصوى من 
األجيزة واإلمكانات 

البحثية في كمية عموم 
 .الرياضة

وجود آلية معتمدة - 3
لتشجيع الباحثين عمى 
التحول إلى البحوث 
التطبيقية وبراءات 
االختراع، وتسويق 
 .البحوث التطبيقية

ضعف استجابة  
بعض أعضاء ىيئة 
 .التدريس في الكمية

التوعية والتدريب 
والتحفيز المعنوي 

 .والمادي

وضع آلية لالستفادة - 2
القصوى من األجيزة 

 .واإلمكانيات البحثية بالكمية

رئيس لجنة - 1 أيار
 .الدراسات العميا

مدير مركز ضبط - 2
 الجودة

رؤساء األقسام في - 3
 .كمية عموم الرياضة

تشجيع الباحثين عمى - 3
التحول إلى البحوث التطبيقية 
وبراءات االختراع التي تمبي 

 .احتياجات المجتمع

رئيس لجنة - 1 نيسان
 .الدراسات العميا

مدير مركز ضبط - 2
 الجودة
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األىداف 
اإلستراتيجية 

الميزانية المطموبة مؤشرات النجاح مسؤولية التنفيذ التوقيت األنشطة 
بالدينار 

إدارة المخاطر المخاطر المتوقعة 

وضع نظام لتشجيع - 4
النشر العممي وتسويق 

 .البحوث التطبيقية

رئيس لجنة - 1 حزيران
 .الدراسات العميا

مدير مركز ضبط - 2
 الجودة

وضع آلية لجذب طمبة - 5
 .الدراسات العميا الوافدين

  تموز

وضع مقياس لمدى - 6
النشاط البحثي لعضو ىيئة 

 .التدريس

رئيس لجنة - 1 أيمول
 .الدراسات العميا

مدير مركز ضبط - 2
 الجودة

وضع نظام لربط مدى - 7
النشاط البحثي لعضو ىيئة 
التدريس بنصيبو من ميزانية 

مكانيات البحوث  .وا 

رئيس لجنة - 1 أيار
 .الدراسات العميا

مدير مركز ضبط - 2
 الجودة

تشجيع رجال األعمال - 8
عمى الدعم المادي لممشاريع 

 .  البحثية

رئيس لجنة - 1 تشرين األول
 .الدراسات العميا

مدير مركز ضبط - 2
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األىداف 
اإلستراتيجية 

الميزانية المطموبة مؤشرات النجاح مسؤولية التنفيذ التوقيت األنشطة 
بالدينار 

إدارة المخاطر المخاطر المتوقعة 

 الجودة
لجنة البحث العممي - 3

 .في الكمية
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تحديد مقياس لقياس _ 1
 كفاءة العممية البحثية

رئيس لجنة الدراسات  تشرين الثاني
 العميا

وجود مقاييس _ 1
لقياس كفاءة العممية 

 .البحثية
وجود نظام معتمد _ 2

لقياس كفاءة العممية 
 .البحثية

وجود نظام معتمد _ 3
لتشجيع ىيئة التدريس 
عمى رفع كفاءة العممية 

 .البحثية

ضعف ميزانية  
 .األبحاث

تحفيز ىيئة 
التدريس لمحصول 

عمى المشاريع 
صياغة نظام لقياس _ 2 .البحثية

 .كفاءة العممية البحثية
رئيس لجنة الدراسات  أيمول

 العميا
تشجيع ىيئة التدريس _ 3

عمى رفع كفاءة العممية 
 .البحثية

رئيس لجنة _ 1 نيسان
 الدراسات العميا

مدير مركز ضبط _ 2
 .الجودة

تطوير أساليب التدريس _ 4
وتقييم الطالب لتنمية 

الميارات التحميمية والنقدية 
والبحثية لطالب الدراسات 

 .العميا

رئيس لجنة _ 1 أيار
 الدراسات العميا

مدير مركز ضبط _ 2
 .الجودة
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األىداف 
اإلستراتيجية 

الميزانية المطموبة مؤشرات النجاح مسؤولية التنفيذ التوقيت األنشطة 
بالدينار 

إدارة المخاطر المخاطر المتوقعة 
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وضع الالئحة الخاصة . 1
بالوحدات ذات الطابع 

 .الخاص

وجود قرار إنشاء . 1  تشرين الثاني
وحدات ذات طابع 

 .خاص
وجود نظام معتمد . 2

لخمق تنافس بين 
الوحدات ومكافأة 

العاممين بالوحدات 
 .المتميزة

   

وضع نظام لخمق تنافس . 2
بين الوحدات ومكافأة 

 .العاممين بالوحدات المتميزة

 تشرين الثاني
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تكوين فريق تطوعي من . 1
ىيئة التدريس في 

التخصصات المختمفة، 
كمستشارين عمميين قادرين 
عمى تطوير اإلنتاج وحل 
مشاكل المجتمع المحيط 

 .بالكمية

لجنة الكمية لخدمة . 1 حزيران
 .المجتمع

لجنة المشاركة . 2
 .المجتمعية

مدير مركز ضبط . 3
 .الجودة

تكوين فريق . 1
تطوعي من ىيئة 

التدريس في 
التخصصات المختمفة، 

كمستشارين عمميين 
قادرين عمى تطوير 
اإلنتاج وحل مشاكل 

 .المجتمع المحمي
وجود جية مسئولو . 2

صعوبة إدارة الفريق  
لخدمة المجتمع 
 بالشكل المقبول

التحفيز بمكافئات 
 مجزية

تحديد جية مسئولو عن . 2
التعامل مع المجتمع 

لجنة الكمية لخدمة . 1 تموز
 .المجتمع
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األىداف 
اإلستراتيجية 

الميزانية المطموبة مؤشرات النجاح مسؤولية التنفيذ التوقيت األنشطة 
بالدينار 

إدارة المخاطر المخاطر المتوقعة 

الخارجي والمستفيدين، وكيفية 
 التعامل معيا

لجنة المشاركة . 2
 .المجتمعية

مدير مركز ضبط . 3
 .الجودة

عن التعامل مع 
المجتمع المحمي 

 .والمستيدفين
طريقة التعامل مع . 3

 .المستفيدين معمنة
ارتفاع رضا . 4

 .المستفيدين
حل مشكالت . 5

 .المجتمع المحمي
زيادة وعي . 7

 .المجتمع بقضاياه

العمل عمى كسب ثقة . 3
 .المستفيدين ورضاىم

 

نشر الوعي البيئي . 4
والثقافي بقضايا المجتمع 

 .والبيئة

 

إجراء دراسات لمتعرف . 5
عمى احتياجات المجتمع 

 .والمشكالت التي يعاني منيا

 

وضع آلية لمتنسيق بين . 6
الوحدات بالكمية والكميات 
األخرى بالجامعة إلقامة 

مشروعات مشتركة لمتصدي 
لمشكالت المجتمع والبيئة 

 .بصورة متكاممة
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األىداف 
اإلستراتيجية 

الميزانية المطموبة مؤشرات النجاح مسؤولية التنفيذ التوقيت األنشطة 
بالدينار 

إدارة المخاطر المخاطر المتوقعة 

وضع آلية لتسويق . 7
الخدمات االستشارية والبيئة 
 .التي تقدميا الوحدات بالكمية

 

 تعزيز القدرات اإلدارية والتنظيمية وتطويرىا بما يحقق رؤية ورسالة الكمية : الغاية الرابعة
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تطوير الييكل التنظيمي - 1
بالكمية بما يحقق المرونة في 

 اتخاذ القرارات اإلدارية

عميد كمية عموم - 1 تشرين األول
 .الرياضة

مدير مركز ضبط - 2
 .الجودة

 .نائب العميد- 3
 رئيس الديوان- 4

وجود قرارات - 1
تفويض لضمان سيولة 
 .ومرونة اتخاذ القرارات

وجود نظام - 2
مشاركة العاممين في 

 .صنع القرار

قمة أو نقص فاعمية  
مصادر التمويل 

 الذاتي

التحفيز بمكافئات 
 .معنوية

تعزيز األداء اإلداري من - 2
خالل مشاركة العاممين في 

 .صنع القرارات

 تشرين الثاني

ربط المسؤوليات - 3
 بالصالحيات 

 كانون األول

دراسة التغيرات المطموب - 4
إدخاليا لتحقيق المزيد من 

 .الالمركزية
 
 

 كانون الثاني
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األىداف 
اإلستراتيجية 

الميزانية المطموبة مؤشرات النجاح مسؤولية التنفيذ التوقيت األنشطة 
بالدينار 

إدارة المخاطر المخاطر المتوقعة 

ني
الثا

ف 
ليد

ا
 :

مية
بالك

ية 
شر

 الب
وارد

الم
ير 

طو
 وت

ىيل
تأ

. 

تأىيل وتطوير الكادر  (1
الوظيفي اإلداري من خالل 

 .عممية التدريب

عميد كمية عموم  (1 تموز
 .الرياضة

مدير مركز ضبط  (2
 .الجودة

 .نائب العميد (3
 

وجود خطة سنوية  (1
 .لتدريب اإلداريين

وجود آلية لمتقييم  (2
المستمر ألداء الجياز 

 .اإلداري
وجود آلية لتقييم  (3

أداء عضو ىيئة 
التدريس بحيث تعتمد 
 .عمى اإلنجاز والسموك

وجود نظام لربط 
الحوافز بمستوى 

 .األداء

ظيور بعض  
الشكاوى من تطبيق 

 .اآلليات

وضع اآلليات فترة 
تحت التجريب 

جراء تعديالت  وا 
تطوير ومتابعة آلية لتقييم  (2 .بيا

أداء الجياز اإلداري في 
الكمية والجامعة بحيث تعتمد 

 .عمى اإلنجاز والسموك

 حزيران

تطوير ومتابعة آلية لتقييم  (3
أداء عضو ىيئة التدريس 
بحيث تعتمد عمى اإلنجاز 

 .والسموك

 حزيران

وضع نظام لربط الحوافز  (4
 .بمستوى األداء

 
 
 
 

 أيمول
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األىداف 
اإلستراتيجية 

الميزانية المطموبة مؤشرات النجاح مسؤولية التنفيذ التوقيت األنشطة 
بالدينار 

إدارة المخاطر المخاطر المتوقعة 

 تنمية الموارد الذاتية لمكمية لتدعيم العممية التعميمية والبحثية: الغاية الخامسة

ول
 األ

دف
الي

 :
مية
 لمك

تي
الذا

يل 
مو
 الت

فير
لتو

ت 
انيا

إلمك
 وا
رات

لقد
ة ا

نمي
ت

. 

استحداث مصادر فعالة _ 1
 .لمتمويل الذاتي

 عميد الكمية_ 1 كانون األول
 .إدارة الكمية_ 2
مدير مركز ضبط _ 3

 .الجودة

وجود خطة _ 1
تفصيمية لإلنفاق 

المالي عمى األنشطة 
 .اليومية

وجود مصادر _ 2
 .فعالة لمتمويل الذاتي

وجود قرارات _ 3
 .لضبط النفقات المالية

تشكيل لجان _ 4
لضبط عمميات  
 .اإلنفاق بالكمية

وجود لجنة تنمية _ 5
الموارد المالية في 

 .الكمية
 
 

ضعف فاعمية  
المصادر 
 المستحدثة

عالج مشاكميا 
 .واستحداث غيرىا

عمى مدار  .ضبط النفقات المالية_ 2
 العام

إنشاء لجنة لتنمية الموارد _ 3
 .المالية

 أيمول
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األىداف 
اإلستراتيجية 

الميزانية المطموبة مؤشرات النجاح مسؤولية التنفيذ التوقيت األنشطة 
بالدينار 

إدارة المخاطر المخاطر المتوقعة 

 الحصول عمى االعتماد األكاديمي: الغاية السادسة
: اليدف األول

التقدم لالعتماد 
من الييئة 
االعتماد 

وضبط الجودة 
 لشيادة الجودة

عمل تقرير التقييم الذاتي 
السنوي وممئ استمارات التقدم 
لالعتماد وطمب االعتماد من 

 .الييئة لشيادة الجودة

عميد كمية عموم . 1 
 .الرياضة

 .إدارة الكمية. 2
مدير مركز ضبط . 3

 .الجودة

طمب االعتماد من 
 الييئة

عدم تمبية بعض  
 متطمبات االعتماد

اعتماد أحد 
البرنامجين لشيادة 

 .الجودة
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مشاركات أعضاء ىيئة التدريس في المؤتمرات الداخمية والخارجية 

اسم عضو ىيئة الرقم 
التدريس 

الفترة اسم الجية المنظمة عنوان المؤتمر 

كمية التربية / الجامعة األردنيةامجد المدانات . د.أ 1
الرياضية 

كمية / الجامعة األردنية 2017 نوفمبر 1-3
التربية الرياضية 

كمية التربية / الجامعة األردنية زمع أبوعمي . د.أ 2
الرياضية 

كمية / الجامعة األردنية 2017 نوفمبر 1-3
التربية الرياضية 

زين العابدين . د.أ 3
محمد بني ىاني 

المؤتمر العربي األوروبي لعموم 
الرياضة والصحة 

كمية / الجامعة األردنية
التربية الرياضية 

 2017 نوفمبر 1-3

المؤتمر العربي األوروبي لعموم معتصم الخطاطبة . د 4
الرياضة والصحة 

كمية / الجامعة األردنية
التربية الرياضية 

 2017 نوفمبر 1-3

المؤتمر العربي األوروبي لعموم عصام ابو شياب . د 5
الرياضة والصحة 

كمية / الجامعة األردنية 2017 نوفمبر 1-3
التربية الرياضية 

المؤتمر العربي األوروبي لعموم معن الشعالن . د 6
الرياضة والصحة 

كمية / الجامعة األردنية 2017 نوفمبر 1-3
التربية الرياضية 

المؤتمر العربي األوروبي لعموم فداء مييار . د 7
الرياضة والصحة 

كمية / الجامعة األردنية 2017 نوفمبر 1-3
التربية الرياضية 

المؤتمر العربي األوروبي لعموم عمر الجعافرة . د 8
الرياضة والصحة 

كمية / الجامعة األردنية 2017 نوفمبر 1-3
التربية الرياضية 

عبد الحافظ . د 9
النوايسة 

المؤتمر العربي األوروبي لعموم 
الرياضة والصحة 

كمية / الجامعة األردنية 2017 نوفمبر 1-3
التربية الرياضية 

المؤتمر العربي األوروبي لعموم معتصم الصعوب . د 10
الرياضة والصحة 

كمية / الجامعة األردنية 2017 نوفمبر 1-3
التربية الرياضية 

عبد الحافظ . د 11
النوايسة 

واقع الرياضة العربية بين 
الممارسة والمنافسة 

/ كمية التربية األساسية 2017/ أكتوبر29-30
الكويت 

واقع الرياضة العربية بين بكر الذنيبات . د 12
الممارسة والمنافسة 

/ كمية التربية األساسية 2017/ أكتوبر29-30
الكويت 
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 CONGRESابتيال الخوالدة . د 13

INTERNATIONEL EN 

SCIENCES DU SPORT 

/ األكاديمية الروسية 17/10/2017
موسكو 

 CONGRES معتصم الصعوب. د 14

INTERNATIONEL EN 

SCIENCES DU SPORT 

/ األكاديمية الروسية 17/10/2017
موسكو 

معتصم . د.أ 15
 الشطناوي 

INTERNATION FORUN 

SPORT SCIENCE AND 

TECHNOLOGY IN THE 

DIGITAL AGE 

15-
16

FEBRUARY2018 

 لندن

المؤتمر العممي الدولي الرابع  د بكر الذنيبات 16
 "تركيا" لمعموم االجتماعية 

 تركيا 3-5/5/2018

المؤتمر العممي الدولي الرابع  د عبد الحافظ النوايسة 17
 "تركيا" لمعموم االجتماعية 

 تركيا 3-5/5/2018
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مشاركات أعضاء ىيئة التدريس في الدورات 

اسم عضو ىيئة الرقم 
التدريس 

الفترة اسم الجية المنظمة عنوان المؤتمر 

زين العابدين . د.أ 1
بني ىاني 

CERTIFICATE OF 

PARTICIPATION 
الجامعة األردنية بالتعاون 

 مع األلماني
 2017/ نوفمبر1

 CERTIFICATE OFعصام ابو شياب . د 2

PARTICIPATION 
الجامعة األردنية بالتعاون 

 مع األلماني
 2017/ نوفمبر1

 CERTIFICATE OFميند الزغيالت . د 3

PARTICIPATION 
الجامعة األردنية بالتعاون 

 مع األلماني
 2017/ نوفمبر1

معتصم . د 4
الخطاطبة 

CERTIFICATE OF 

PARTICIPATION 
الجامعة األردنية بالتعاون 

 مع األلماني
 2017/ نوفمبر1

 CERTIFICATE OFعمر الجعافرة . د 5

PARTICIPATION 
الجامعة األردنية بالتعاون 

 مع األلماني
 2017/ نوفمبر1

 CERTIFICATE OFمعن الشعالن . د 6

PARTICIPATION 
الجامعة األردنية بالتعاون 

 مع األلماني
 2017/نوفمبر 1

زين العابدين . د.أ 7
بني ىاني 

دورة المراقبين الفنيين 
 في كرة اليد 

/ االتحاد األسيوي لكرة اليد
االتحاد األردني لكرة اليد  

28-30/9/2017 

معتصم . د 8
الخطاطبة 

دورة المراقبين الفنيين 
 في كرة اليد 

/ االتحاد األسيوي لكرة اليد
االتحاد األردني لكرة اليد  

28-30/9/2017 

دورة المراقبين الفنيين معن الشعالن . د 9
 في كرة اليد 

/ االتحاد األسيوي لكرة اليد
االتحاد األردني لكرة اليد  

28-30/9/2017 

 CERTIFICATE OFمقداد الطراونو . د 10

PARTICIPATION 
 بالتعاون األردنيةالجامعة 

 األلمانيمع 
 2017/ نوفمبر1

 CERTIFICATE OFبالل الضمور . د 11

PARTICIPATION 
 بالتعاون األردنيةالجامعة 

 األلمانيمع 
 2017/ نوفمبر1

 CERTIFICATE OF معتصم شطناوي. د.أ 12

COMPLETION 
21-

26/ FEBRUARY /2018  
 العقبة
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وكذلك من خالل إعداد الطمبة حيث كانت نسبة عضو ىيئة التدريس في قسم التربية 
، في حين أصبحت أالن %39وفي قسم التأىيل الرياضي كانت النسبة % 45الرياضية لمطمبة 

%. 20وقسم التأىيل الرياضي % 24.3ل قسم التربية الرياضية 
ما مستوى جودة مؤشرات األداء الرئيسية لألىداف اإلستراتيجية؟ : 3س

. جيدة
ىل توضح الخطة التنفيذية لممؤسسة الوضع القائم والمستقبمي ليا؟ : 4س
. ويظير ذلك من خالل الخطة اإلستراتيجية لكمية عموم الرياضة: نعم
ىل لدى الكمية أىداف واضحة ومعمنة؟ : 5س
ويظير ذلك من خالل موقع الكمية االلكتروني ومن خالل الوسائط المتعددة، ومن خالل : نعم 

. لوحات في الممرات الكمية
ىل األىداف قابمة لمتحقق والقياس ؟ : 6س

نعم ويظير ذلك من خالل األبحاث العممية  ألعضاء ىيئة التدريس والمشاركة في المؤتمرات 
. والندوات واأليام العممية والدورات

: اكتمال عناصر الخطة التنفيذية- ه
ىل حددت الكمية جميع مسؤوليات لجان تنفيذ الخطة التنفيذية وميماتيا؟ : 1س
. ويظير ذلك من خالل تشكيل المجان واالجتماعات: نعم 
ىل الخطة التنفيذية لممؤسسة مكتممة العناصر؟ : 2س
جراءات والجيات المسئولة والزمن ومؤشرات األداء:  نعم  . وتشتمل عمى استراتيجيات وا 
ىل الخطة التنفيذية لممؤسسة قابمة لمتطبيق؟ : 3س
الخطة التنفيذية قابمة لمتنفيذ والتطبيق ويظير ذلك من خالل األنشطة والمشاركات في الدورات  

 .والبحث العممي وخدمة المجتمع
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 :المعيار الرئيسي الثاني الحوكمة
 :التشريعات: المعيار الفرعي األول

 االلتزام بتعميمات وأنظمة وقوانين الجامعة التي تنتمي ليا المؤسسة؟  -
نعم تمتزم الكمية بجميع التعميمات واألنظمة والقوانين التي تصدر عن جامعة مؤتة وىذه 

  .www.mutah.edu.joالتعميمات واألنظمة والقوانين متوفرة عمى موقع الجامعة عمى الرابط 
وجود سياسات معمنة في الجوانب المختمفة لعمل المؤسسة مع الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس  -

 وغيرىم من العاممين والميتمين؟
نعم جميع السياسات معمنة عمى موقع الجامعة وبإمكان جميع الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس 

 .  ويتم التعميم عمى الييئة التدريسية واإلدارية والطمبة حول كيفية الرجوع الييااالطالع عمييا
 .توافق األسس واإلجراءات والمعايير المعتمدة في المؤسسة مع األنظمة والتعميمات في الجامعة -

 .نعم كون األسس واإلجراءات والمعايير تابعة من الجامعة تطبق عمى الكمية
 المرفقات: 
  - صادر بمقتضى  · جامعة مؤتة نظام التأمين الصحي لمعاممين فيأنظمة جامعة مؤتة

. 6. 2001لسنة  (42)من قانون الجامعات الرسمية رقم  (25)من المادة  (ب)الفقرة 
 · 1987لعام  (30)نظام رقم . 7. وتعديالتو جامعة مؤتة نظام الرواتب والعالوات في

صادر بمقتضى الفقرة م من  / جامعة مؤتة نظام السكن الداخمي لمطمبة المدنيين في
 .8. 1985 لسنة 26رقم  جامعة مؤتة  من قانون22المادة 

 تعميمات جامعة مؤتة: 
 جامعة  العمل اإلضافي ألعضاء الييئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين في تعميمات

. الجناح المدني وتعديالتو /جامعة مؤتة منح درجة البكالوريوس في تعميمات .3 .مؤتة
 .جامعة مؤتة منح درجة البكالوريوس في كمية الطب والجراحة في تعميمات .4

وعمى  جامعة مؤتة منح حوافز النشر العممي ألعضاء ىيئة التدريس في تعميمات .5
.  النحو المرفق
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 :الفرع الثاني القيادة واإلدارة
 وجود ىيكل تنظيمي في المؤسسة تغطي المجالين األكاديمي واإلداري؟ -

يوجد في الكمية ىيكل تنظيمي وتم التعديل عمى ىذا الييكل التنظيمي كما يغطي 
 .المجالين األكاديمي واإلداري وحسب المرفق

 2018الهيكل التنظيمي لكلية علوم الرياضة لعام 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وجود آلية واضحة لمراجعة اليياكل التنظيمية في المؤسسة؟ -

نعم يوجد آلية واضحة وتجديد عمى الييكل التنظيمي وحسب تطورات الكمية، وتم 
 وتم إضافة مراقب الصاالت 2016،2018، 2015تعديل الييكل التنظيمي عام 

 .والمالعب، شعبة الصاالت والمالعب، قسم التدريب الرياضي
 أن يتم تحديد سمطات ومسؤوليات وواجبات المجالس المختمفة في المؤسسة؟ -

 عميد الكلية

 قسم التربية الرياضية

 السكرتير

 قسم التأهيل الرياضي

 رئيس الديوان
 نائب العميد

والتربية  مساعد العميد لضبط الجودة واالعتماد

 العملية

 مساعد العميد لشؤون الطلبة

 شعبة المسبح

فرع المالعب 

 الخارجية الخارجية

شعبة الصاالت 

 والمالعب

دائرة اإلشراف  قسم التأهيل الرياضي

 الرياضي

فرع الصاالت 

 الداخلية الخارجية
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نعم يوجد في الكمية تحديد مسؤوليات المجالس المختمفة في قسم التربية الرياضية 
 .وقسم التأىيل الرياضي ومجمس الكمية وحسب الموفق

أن يتم تحديد المسؤوليات والواجبات والممارسات السموكية واألخالقية المناطة  -
بعميد المؤسسة ونوابو ومساعديو ورؤساء األقسام في المؤسسة وتعريفيا بشكل 

 جيد وان يكون ىناك آليات لمتابعة تنفيذىا وااللتزام بيا؟
نعم يوجد في الكمية تحديد لمميام والواجبات لكل من العميد  ونائب العميد لرؤساء 

 .األقسام  ومساعدي العميد وحسب المرفقات
وجود آلية واضحة لتشكيل لجان المؤسسة وأقساميا المختمفة وتحديد سمطات  -

 ومسؤوليات تمك المجان؟
 .نعم يوجد في الكمية آلية واضحة في األقسام ولمجان مرفق في محاضر الجمسات

وجود آلية إلعداد الميمات والمسؤوليات واألوصاف الوظيفية لمعاممين في  -
 .المؤسسة وتوثيقيا ومراجعتيا

نعم يوجد في الكمية وصف وظيفي لكل مسمى وظيفي وموثق حسب األصول كما 
 .2018، 2015في المرفق وتم تعديل عمية عام 

أن تعمل القيادة األكاديمية عمى تسييل العمل والعالقات التعاونية بين األقسام  -
 المختمفة ووحداتيا وتشجيع الحوار والتواصل المفتوح بينيا؟

نعم تعمل الييئة اإلدارية من عميد ونائب العميد ورؤساء األقسام عمى تسييل 
عمل الزمالء وخمق بيئة تعميمية مريحة وتشجع الحوار من خالل المجالس وكذلك 

 .من خالل المقاءات والندوات والمؤتمرات التي تعقدىا الكمية
دخال  - وجود آلية واضحة ومعمنة لتقييم األداء والمساءلة وتوثيق النتائج وا 

 التعديالت الالزمة؟
 : تم تطوير  عممية تقييم أعضاء ىيئة التدريس عمى النحو اآلتي

 .تقييم ذاتي .1
 .تقييم الطمبة .2
 .تقييم رئيس القسم .3
 .تقييم عميد الكمية .4
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أما بالنسبة لتقييم الموظفين اإلداريين يتوفر تقييم لمموظفين اإلداريين وفق نموذج 
معد من الموارد البشرية في الجامعة، ويتم االستفادة من ىذا التقييم لغايات التثبيت 

 .في الخدمة والترقية والزيادة التشجيعية
 .كما تم التطوير إلى تقييم رئيس القسم وكذلك تقييم العميد

 المعيار الفرعي الثالث النزاىة المؤسسة
 :الشفافية -
 :العدالة -
 :الحوافز والعقوبات التأديبية -

 تطبق الشفافية في تنفيذ جميع المعايير الحوكمة في المؤسسة؟ 
يتم تطبيق جميع معايير الحوكمة في الكمية والمستمدة من معايير الحوكمة في جامعة 
مؤتة بمنتيى الشفافية سواء في التعيين أو الترفية أو الزيارات العممية أو إنياء الخدمات 

وىناك ممفات التعيين والترفيع .وفق أنظمة وتعميمات معمول بيا في جامعة مؤتة
نياء الخدمات لإلداريين والفنيين وأعضاء ىيئة التدريس في الكمية وحسب  والترقيات وا 

 .المرفق
  إجراءات تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ألعضاء ىيئة التدريس في المؤسسة من

 العاممين؟
نعم يتم تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين أعضاء ىيئة التدريس سواء في النصاب 

التدريسي أو في العمل اإلضافي أو المشاركة في المؤتمرات الداخمية والخارجية وكذلك 
 .في الدورات واأليام العممية والنشاطات 

  صدار العقوبات التأديبية خاصة ما يتصل جراءات منح الحوافز وا  تحديد أسس وا 
 بالمؤسسة؟

صدار العقوبات التأديبية مستمد من األنظمة والتعميمات  نعم ىناك أسس لمنح الحوافز وا 
 .وقانون المؤسسة ويعمل بيا في الكمية

 إجراءات التنظيم المتبعة في المؤسسة ودرجة الحيادية في تنفيذ تمك التظممات؟ 
نعم ىناك إجراءات تنظيمية متبعة في الكمية وحسب الييكل التنظيمي يجب إتباع 
 .التسمسل في تقديم التظمم ويتم تشكيل المجان من ذوي الخبرة واالختصاص بذلك
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البرامج األكاديمية : المعيار الثالث

سياسات التعميم والتعمم :  المعيار الفرعي األول1.3

يقافيا1.1.3 .  سياسات استحداث البرامج األكاديمية وتطويرىا وا 

جراءات موثقة ومعمنة الستحداث البرامج  1.1.1.3 ىل لدى المؤسسة سياسات وا 
األكاديمية؟ 

جراءات موثقة ومعمنة ومطبقة تمامًا، حيث بدأت إجراءات االستحداث  توجد سياسات وا 
لبرنامج بكالوريوس في التدريب الرياضي من موافقة مجمس قسم التربية الرياضية ومجمس 

الكمية ومجمس العمداء ومجمس األمناء، وتم اعتمادىا من قبل لجنة االعتماد في الوزارة، كما 
 .يوجد خطة ليذا البرنامج ووصف مساقات حسب المرفق ممف خاص بيذا القسم

جراءات القبول مع رسالة المؤسسة ومتطمبات البرامج 2.1.1.3  ىل تنسجم سياسات وا 
األكاديمية؟ 

 : "وفيما يمي نص رسالة الكمية. جميعيا ينسجم مع الرسالة ومتطمبات البرامج األكاديمية : نعم 
 :رسالة الكمية 

تنبثق رسالة كمية عموم الرياضة من رسالة جامعة مؤتة والتي ترتكز عمى أسس التمّيز )
التعميمي واألكاديمي المعتمد عمى التطور العممي والتكنولوجي في إعداد وتأىيل كوادر بشرية 

يمتمكون المعارف النظرية والميارات التطبيقية في مختمف القطاعات التدريسية  (خريجين)
والتدريبية والصحية، وكذلك التميز في مجال البحث العممي واألنشطة العممية والتواصل مع 

عممًا  بأن سياسة القبول لمرحمة البكالوريوس عن طريق التنسيق الموحد، " .(المجتمع المحمي
، وليا معايير (الكمية)بينما برنامجي الموازي والدولي ليما تعميمات وأسس تتفق ورسالة المؤسسة 

 .معتمدة من وزارة التعميم العالي
 القيم الغايات الرؤية التفاعل
 مرتفع مرتفع مرتفع الرسالة
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جراءات موثقة ومعمنة لتطوير البرامج األكاديمية؟ 3.1.1.3  ىل لدى المؤسسة سياسات وا 

جراءات موثقة ومعمنة ومطبقة جزئيًا لتطوير البرامج األكاديمية لمرحمة  نعم، توجد سياسة وا 
حيث تم تعديل خطة . البكالوريوس أو لبرنامج الدراسات العميا ماجستير في التربية الرياضية
 ماجستير التربية الرياضية حيث كانت الخطة موزعة كما في الجدول 

 توزيع الخطة الجديد توزيع الخطة القديم
 18 المواد اإلجبارية 21 المواد اإلجبارية
 9 المواد االختيارية 6 المواد االختيارية

 9 الرسالة 9 الرسالة
جراءات موثقة ومعمنة إليقاف البرامج األكاديمية؟ 4.1.1.3  ىل لدى المؤسسة سياسات وا 

جراءات موثقة ومعمنة ومطبقة تماماً  عممًا بأن البرامج المطروحة في الكمية . نعم توجد سياسات وا 
برنامجين لمرحمة البكالوريوس وبرنامج دراسات عميا ماجستير ال ترى مجالس الكمية داعي 

إليقاف البرامج األكاديمية كون الجامعة الوحيدة في منطقة الجنوب تمنح ىذه البرامج وتخدم فئة 
 .كبيرة من سكان منطقة الجنوب

جراءات استحداث 5.1.1.3  ىل لدى المؤسسة آليات مكتوبة وواضحة لمراجعة سياسات وا 
يقافيا؟  البرامج وتطويرىا وا 

تم إجراء . نعم، لدييا آليات مكتوبة وواضحة تمامًا، خطواتيا متسمسمة منطقيًا ويسيل تنفيذىا
استحداث لبرنامج التدريب الرياضي من خالل مجالس األقسام ومجمس الكمية فارتأت مجالس 

األقسام وبناء عمى طمب من دول مجمس التعاون الخميجي والمجتمع المحمي في منطقة الجنوب 
 . تم السير في استحداث برنامج يمنح درجة البكالوريوس في التدريب الرياضي وحسب الموفق

 ىل تم تطوير البرامج األكاديمية في المؤسسة؟ 6.1.1.3

حيث تم تطوير برنامج ماجستير . سنوات تطويرًا شكمياً  (5)نعم، تم تطوير برنامج واحد في آخر 
. 3.1.1.3التربية الرياضة كما ىو موضح في السؤال 
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.  السياسات واإلجراءات المتعمقة بالقبول والتخرج2.1.3

لدى الجامعة سياسة وطنية إلجراءات القبول الموحد في األردن وىناك سياسات 
جراءات تعميمات واضحة لتخرج الطمبة سواء في مرحمة البكالوريوس أو الماجستير  .وا 

جراءات موثقة ومعمنة لقبول الطمبة؟ 1.2.1.3  ىل لدى المؤسسة سياسات وا 

نعم حسب نموذج القبول الموحد لمرحمة البكالوريوس أما بالنسبة لقبول الطمبة في مرحمة 
أما . البكالوريوس عمى النظام الموازي والدولي فينالك أسس ومعايير معتمدة ومعمنة لمقبول

 . بخصوص درجة الماجستير يتم اإلعالن عمى موقع الجامعة وتتم بشكل عادل وبمنتيى الشفافية

جراءات موثقة ومعمنة لمنجاح والرسوب؟ 2.2.1.3  ىل لدى المؤسسة سياسات وا 

جراءات موثقة ومعمنة لمنجاح والرسوب عمى موقع  (جامعة مؤتة )لدى الكمية  سياسة وا 
 .الجامعة وبإمكان جميع الطمبة االطالع عمية

 ىل لدى المؤسسة تعميمات وأسس موثقة ومعمنة لمنجاح والرسوب؟ 3.2.1.3

ويظير ذلك عمى موقع . توجد تعميمات وأسس موثقة ومعمنة ودرجة االلتزام بيا عالية
 .الجامعة اإللكتروني، وفي دليل الطالب، وكذلك عمى موقع دائرة القبول والتسجيل

 ىل يوجد في المؤسسة إجراءات مكتوبة وواضحة لحفظ العالمات؟ 4.2.1.3

توجد إجراءات مكتوبة وواضحة تمامًا وخطواتيا متسمسمة منطقيًا ويسيل تنفيذىا، ويظير 
 .ذلك في أرشفة العالمات في الكمية وكذلك في دائرة القبول والتسجيل

 ىل يوجد في المؤسسة إجراءات مكتوبة وواضحة لمراجعة التعميمات واإلجراءات 5.2.1.3
المتعمقة بالقبول والتخرج؟ 

توجد إجراءات مكتوبة وواضحة تمامًا، خطواتيا متسمسمة منطقيًا ويسيل تنفيذىا، ويظير 
 جامعة مؤتة، وكذلك في دليل –ذلك عمى موقع الجامعة االلكتروني إيقونة دائرة القبول والتسجيل 

 .الطالب
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جراءات انتقال الطمبة ومعادلة المواد3.1.3 .  سياسات وا 

جراءات موثقة ومعمنة النتقال الطمبة داخميًا وخارجيًا؟ 1.3.1.3  ىل لدى المؤسسة سياسات وا 

جراءات موثقة ومعمنة ومطبقة تمامًا النتقال الطمبة ابتداًء من القسم  توجد سياسات وا 
عممًا بأنو تم . والكمية ومجمس العمداء حسب األنظمة والتعميمات المعمول بيا في جامعة مؤتة

تشكيل لجان في مجمس قسم التربية الرياضية ومجمس قسم التأىيل الرياضي إلجراءات انتقال 
 .الطمبة ومعادلة المواد وبموافقة مجمس الكمية عمى ذلك

جراءات موثقة ومعمنة لمعادلة المواد الدراسية؟ 2.3.1.3  ىل لدى المؤسسة سياسات وا 

توجد إجراءات مكتوبة وواضحة تمامًا، خطواتيا متسمسمة منطقيًا ويسيل تنفيذىا عن 
طريق األنظمة والتعميمات المعمول بيا في جامعة مؤتة، وبموافقة المجان المشكمة في األقسام 

 .ومصادقة األقسام عمييا، ومصادقة مجمس الكمية أيضاً 

جراءات انتقال الطمبة ومعادلة 3.3.1.3  ىل يوجد في المؤسسة إجراءات لمراجعة سياسات وا 
المواد؟ 

توجد إجراءات مكتوبة وواضحة تمامًا خطواتيا متسمسمة منطقيًا ويسيل تنفيذىا وذلك 
 .حسب األنظمة والتعميمات المعمول بيا في جامعة مؤتة

.  التحسين المستمر ألساليب عمميتي التعميم والتعمم4.1.3

 ىل يوجد تحسين مستمر ألساليب التعميم والتعمم؟ 1.4.1.3

من البرامج والمواد الدراسية، ويظير ذلك من مشاركات أعضاء ىيئة % 50لدى 
التدريس في المؤتمرات الداخمية والخارجية واأليام العممية، والتحسين المستمر لتوصيف المواد 

 .الدراسية وتجديدىا بما يتواءم مع متطمبات التكنولوجيا الحديثة

 ىل لدى المؤسسة إجراءات مكتوبة وواضحة لتقييم فعالية البرامج بشكل دوري؟ 2.4.1.3

توجد إجراءات مكتوبة وواضحة جزئيًا متسمسمة منطقيًا ويصعب تنفيذىا وتم بناء اداة 
لمدراسة من قبل مركز التطوير واعتماد الجودة وتم توزيع االستبانة عمى الطمبة في قسم التربية 
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رجاعيا إلى مركز التطوير األكاديمي  الرياضية وقسم التأىيل الرياضة وتم تجميع أداة الدراسة وا 
 .وضبط الجودة لتحمييا إحصائيا

 ىل يوجد في المؤسسة خطط لتحسين البرامج األكاديمية؟ 3.4.1.3

 .الخطط المقدمة مكتممة والتحسن ممحوظ بدرجة قميمة

 ىل تسيم جيات االختصاص المختمفة في دعم وتعزيز عمميتي التعميم والتعمم؟ 4.4.1.3

حيث تقوم الجامعة بناء عمى . نعم، قدمت المؤسسة نتائج تدول عمى إسيامات ممتازة
وكذلك . أسس ومعايير محددة بدعم المشاركين في المؤتمرات الخارجية عمى المستويات المختمفة

 .دعم األبحاث العممية المنشورة في مجالت عالمية ذات تصنيف عالمي

 العالقة بين أعضاء ىيئة التدريس والعاممين في قواعد البيانات المكتوبة؟ 5.1.3

قدمت المؤسسة عددًا من اإلجراءات الفعالة جدًا، ويظير ذلك عمى موقع عمادة البحث 
 .العممي وعمى موقع الكمية

.  دور المجالس ومسؤوليتيا عن تنفيذ سياسات التعميم والتعمم ومتابعتيا6.1.3

 ىل تقوم المجالس المختمفة بدورىا في تنفيذ سياسات التعميم والتعمم؟ 1.6.1.3

حيث أن محاضر األقسام ومجمس الكمية تظير . والدور الذي تقوم بو واضح وموثق
 .إجراءات تنفيذ سياسات التعميم والتعمم

 ىل تتابع المجالس المختمفة تنفيذ سياسات التعميم والتعمم؟ 2.6.1.3

 .وتتصف بأنيا جدية دائمًا وموثقة، ويظير ذلك في محاضر األقسام ومجمس الكمية

 . نشر مخرجات التعمم المتوقعة لجميع البرامج األكاديمية المطروحة7.1.3

 ىل عممت المؤسسة عمى نشر مخرجات التعمم المتوقعة لبرامجيا المطروحة؟ 1.7.1.3

 . لمعظم برامجيا وبوسائط فعالة
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قسم التربية الرياضية، وقسم التأىيل )من خالل نتاجات التعمم لكل برنامج أكاديمي  .1
 .وفيما يمي نموذج ليذه النتاجات. (الرياضي

 قسم التأىيل الرياضي
األىداف 
التعميمية 
لممادة 

التعمم المستيدفة من البرنامج  (مخرجات)نتاجات 
قادرا عمى 
العمل في 
مجال 

التدريس 
بمراحل 
التعميم 
 المختمقة

قادر عمى 
العمل في 
قطاعات 
الرياضية 
والشبابية 
والقطاع 
 العسكري

قادر عمى 
المساىمة 
الفاعمة في 
القطاعات 
الحكومية 
 واالىمية

قادر عمى 
تصميم 
البرامج 
 التدريبية

قادر عمى 
التعرف 
عمى 
وسائل 
واساليب 
تمكنو من 
التطوير 
 المستمر

قادر عمى 
االلمام 
بمفاىيم 
ونظريات 
التربية 
 الرياضية

قادر عمى 
استخدام 
اساليب 
لحل 

المشكالت 
في المجال 
 الرياضي 

متمكن من 
ميارات 
البحث 

العممي في 
مجال 
التربية 
 الرياضية

قادر عمى 
تكوين 
اتجاه 
ايجابي 
نحو 

الرياضة 
واىميتيا 
 لمصحة

يكون 
شخصية 
ايجابية 
تتصف 
بالتواصل 
الفعال مع 
 االخرين

 قسم التربية الرياضية

األىداف 
التعميمية 
لممادة 

 التعمم المستيدفة من البرنامج (مخرجات)نتاجات 
قادرا عمى 
العمل في 
مجال 

التدريس 
بمراحل 
التعميم 
 المختمقة

قادر عمى 
العمل في 
قطاعات 
الرياضية 
والشبابية 
والقطاع 
 العسكري

قادر عمى 
المساىمة 
الفاعمة 
في 

القطاعات 
الحكومية 
 واالىمية

قادر عمى 
تصميم 
البرامج 
 التدريبية

قادر 
عمى 
التعرف 
عمى 
وسائل 
واساليب 
تمكنة 
من 

التطوير 
 المستمر

قادر عمى 
االلمام 
بمفاىيم 
ونظريات 
التربية 
 الرياضية

قادر عمى 
استخدام 
اساليب 
لحل 

المشكالت 
في 

المجال 
 الرياضي 

متمكن 
من 

ميارات 
البحث 
العممي 
في مجال 
التربية 
 الرياضية

قادر 
عمى 
تكوين 
اتجاه 
ايجابي 
نحو 

الرياضة 
واىميتيا 
 لمصحة

يكون 
شخصية 
ايجابية 
تتصف 
بالتواصل 
الفعال مع 
 االخرين

 .عمل مصفوفات لكل مادة دراسية في األقسام األكاديمية، وحسب الخطط الدراسية .2

 ما درجة وعي أعضاء ىيئة التدريس والعاممين والطمبة بمخرجات التعمم المتوقعة من 2.7.1.3
البرامج المطروحة؟ 

 . توجد معرفة عالية لدى أعضاء ىيئة التدريس والطمبة والعاممين

 .المخرجات معمنة وواضحة وتم إبرازىا عمى موقع الكمية (1
 .تم إعالم أعضاء الييئة التدريسية الجدد بيا (2
 .معروفة لدى قدامى أعضاء الييئة التدريسية (3
 .تم إعالنيا لمطمبة من خالل عقد المقاءات مع الطمبة الجدد (4
 .(شاشات اإلعالنات)تم إبرازىا في مواقع الكمية المتعددة، وعمى لوحات اإلعالنات  (5
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 ىل نشرت المؤسسة مصفوفة االرتباط بين األىداف التعميمية ومخرجات التعمم لكل 3.7.1.3
برنامج أكاديمي؟ 

وعمى شاشة .  كمية عموم الرياضة–نعم، نشرتيا لجميع البرامج، وتم نشرىا عمى موقع الجامعة 
 .العرض في الكمية

 .الخطط الدراسية:  المعيار الفرعي الثاني2.3

 . وضوح الخطط الدراسية لمبرامج المطروحة وتكامميا1.2.3

  ما درجة وضوح الخطط الدراسية لمبرامج المطروحة؟1.1.2.3

الخطط المقدمة واضحة تماما وذات تصميم ممتاز ويظير فييا المتطمبات االختيارية 
واإلجبارية والساعات المعتمدة وعدد ساعات التخرج، كما تم تشكيل لجان من األقسام وموافقة 

مجالس األقسام ومجمس الكمية عمى الخطة االسترشادية لطمبة قسم التربية الرياضية، ولطمبة قسم 
 .التأىيل الرياضي من الفصل األول لمسنة األولى حتى فصل التخرج وفق ممحق خاص

  ىل الخطط الدراسية لمبرامج المطروحة متكاممة؟2.1.2.3

الخطط المقدمة متكاممة بدرجة ممتازة، ويكون المساقات السنة في منحى تكاممي أفقي 
وعامودي، ومساقات كل سنة تبنى عمى المساقات التي يتبعيا وتعد الخطط لمبرامج الدراسية 

 . متكاممة ومترابطة بحث تحقق نتاجات البرامج

  ىل تبين الخطط الدراسية المتطمبات العامة لمبرامج المطروحة بوضوح؟3.1.2.3

الخطط المقدمة تبين المتطمبات العامة لجميع البرامج المطروحة في األقسام ولبرنامج 
الماجستير عمى موقع كمية عموم الرياضة وكذلك عمى موقع دائرة القبول والتسجيل لبرنامج 
بكالوريوس التربية الرياضية وبكالوريوس التأىيل الرياضي وعمى موقع كمية الدراسات العميا 

. برنامج ماجستير التربية الرياضية
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 . مدى انسجام البرامج المطروحة مع رؤية المؤسسة ورسالتيا وغاياتيا2.2.3

  ىل تنسجم البرامج المطروحة مع رؤية المؤسسة ورسالتيا وغاياتيا؟1.2.2.3

قدمت المؤسسة أدلة كافية عمى انسجام ممتاز، والبرامج المطروحة في الكمية تنسجم مع 
 .رؤية ورسالة وغايات الكمية، وكذلك من خالل استطالع رأي الطمبة المتوقع تخرجيم والخريجين

جراءات تقييم الخطط الدراسية وتطويرىا3.2.3  . سياسات وا 

جراءات موثقة ومعمنة لتقييم وتطوير الخطط 1.3.2.3  ىل يوجد لدى المؤسسة سياسات وا 
 الدراسية بشكل دوري؟

السياسات موثقة لكنيا غير معمنة ومطبقة جزئيا ، تقييم البرامج من قبل الطمبة 
 .الخريجين، تقييم المشغمين، تقييم المواد

جراءات موثقة ومعمنة لتقييم المواد الدراسية؟2.3.2.3   ىل يوجد لدى المؤسسة سياسات وا 

جراءات موثقة ومعمنة ومطبقة جزئيا، ويظير ذلك أيضا من خالل  نعم توجد سياسات وا 
 .أداة الدراسة لتقييم المواد الدراسية

 . برامج اإلرشاد والتوجيو األكاديمي لمطمبة4.2.3

  ىل توفر المؤسسة اإلرشاد والتوجيو األكاديمي لمطمبة؟1.4.2.3

حيث تم تكميف عدد من الزمالء لغايات اإلرشاد . من الطمبة% 20يخدم ما يزيد عمى 
األكاديمي لمطمبة، وبموجب محضر قسم التربية الرياضية تم تكميف الدكتور مؤيد عوض 

الطراونة ليكون مرشدًا أكاديميًا لمرحمة لبكالوريوس التربية الرياضية، والدكتور جمال الربابعة 
مرشدًا أكاديميًا لطمبة الدراسات العميا، كما قامت إدارة الكمية بعقد لقاء مع الطمبة المستجدين وتم 
إرشادىم وتوجيييم بطريقة عممية سميمة، كما قامت الكمية بعقد لقاء مع جميع طمبة كمية عموم 

.  الرياضة وتم توجيييم إرشاديا وتوجيييا وأكاديميا
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  ىل توفر المؤسسة أدلة اإلرشاد األكاديمي المناسبة لمطمبة؟2.4.2.3

في القميل من البرامج ودرجة مناسبتيا عالية ويظير ذلك عمى لوحات اإلعالنات 
الموجودة في الكمية وكذلك عمى موقع الجامعة االلكتروني، وتم تكميف كل من الدكتور جمال 

ربابعو مرشد أكاديمي لطمبة الماجستير، الدكتور مؤيد الطراونو مرشد أكاديمي لطمبة قسم التربية 
 .الرياضية، الدكتور عبد الحافظ النوايسة مرشد أكاديمي لطمبة التأىيل الرياضي

  ىل توجد إجراءات محددة لمتعامل مع الطمبة المنذرين أكاديميًا؟3.4.2.3

توجد إجراءات مكتوبة وواضحة جزئيا ومطبقة في كثير من البرامج، وذلك من خالل 
عقد لقاءات مع الطمبة المنذرين وعمل جمسات ولقاءات لمرفع من سوية الطمبة وكانت 

 .االجتماعات برئاسة نائب العميد ورؤساء األقسام ومساعدي العميد

  ىل توجد آليات محددة لمتعامل مع الطمبة المتفوقين أكاديميًا؟4.4.2.3

توجد آليات مكتوبة وواضحة تماما ومطبقة في جميع البرامج، ويتم إشراكيم في المجان 
وفي أيام الندوات واأليام العممية وتم تكريم المتفوقين في يوم عممي من قبل عطوفة نائب الرئيس 

 .لمشؤون األكاديمية

 توفير عدد كاٍف من المدرسين بمؤىالت وتخصصات مناسبة لمجاالت البرامج 5.2.3
 .المطروحة ومستوياتيا

 ىل لدى المؤسسة العدد الكافي من أعضاء ىيئة التدريس مع المجاالت المعرفية في 1.5.2.3
 البرامج المختمفة؟

ال يوجد نقص في أي برنامج وذلك وفقا لمعايير االعتماد الخاص والعام الصادرة عن 
وفي قسم التأىيل  (23)ىيئة االعتماد فعدد أعضاء ىيئة التدريس في قسم التربية الرياضية 

. أعضاء ىيئة تدريس (9)الرياضي 
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 ىل تتناسب تخصصات أعضاء ىيئة التدريس مع المجاالت المعرفية في البرامج 2.5.2.3
 األكاديمية المطروحة؟

ىنالك تناسب لدى جميع أعضاء ىيئة التدريس وفق التخصصات ومدى ارتباطيم مع 
 .المجاالت المعرفية في جميع البرامج األكاديمية

 ىل لدى المؤسسة العدد الكافي من رتب أعضاء ىيئة التدريس التي تتناسب مع 3.5.2.3
 مستويات البرامج؟

ىنالك عدد كاف من رتب أعضاء ىيئة التدريس في جميع البرامج قسم التربية الرياضية 
 (.9)، قسم التأىيل الرياضي وعدد أعضاء ىيئة التدريس (23)وعدد أعضاء ىيئة التدريس 

 القسم الرتبة العممية التخصص اسم عضو ىيئة التدريس الرقم
 التربية الرياضية أستاذ كرة سمة/ تدريب رياضي امجد المدانات 1
 التربية الرياضية أستاذ التنظيم واإلدارة محمد الخصاونة 2
 التربية الرياضية أستاذ مناىج واألساليب حسن الطويل 3
 التربية الرياضية أستاذ طرق التدريس عبد السالم النداف 4
 التربية الرياضية أستاذ سباحة/ أساليب تدريس عمي أبو زمع 5
 التربية الرياضية أستاذ التعمم الحركي قاسم خويمة 6
 التربية الرياضية أستاذ عمم نفس اجتماعي زين العابدين بني ىاني 7
 التربية الرياضية أستاذ كرة سمة/ تدريب رياضي  معتصم الخطاطبة 8
 التربية الرياضية أستاذ مشارك قياس وتقويم سميم الجزازي 9

 التربية الرياضية أستاذ مشارك كرة طائرة/ تدريب رياضي محمود الوديان 10
كرة / طرق وأساليب تدريس  جمال ربابعو 11

 طائرة
 التربية الرياضية أستاذ مشارك

 التربية الرياضية أستاذ مشارك جمباز/ اإلدارة والتنظيم سامر الصعوب 12
 التربية الرياضية أستاذ مشارك كرة قدم/ تدريب  عصام أبو شياب 13
 التربية الرياضية أستاذ مساعد جمباز/ تدريب  ماجدولين عبيدات 14
 التربية الرياضية أستاذ مساعد كرة طائرة/ إدارة منال طو 15
 التربية الرياضية أستاذ مساعد سباحة/ بيوميكانيك  فداء مييار 16
 التربية الرياضية أستاذ مساعد كرة اليد/ تعمم معن الشعالن 17
 التربية الرياضية أستاذ مساعد العاب مضرب/ تعمم عمر الجعافرة 18
 التربية الرياضية أستاذ مساعد سباحة/ تدريس مقداد الطراونو 19
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 القسم الرتبة العممية التخصص اسم عضو ىيئة التدريس الرقم
 التربية الرياضية أستاذ مساعد اإلدارة والتنظيم مؤيد الطراونو 20
 التربية الرياضية أستاذ مساعد كرة قدم/ عمم نفس بالل الضمور 21
 التربية الرياضية أستاذ مساعد بيوميكانيك ابتيال الخوالدة 22
 التربية الرياضية أستاذ مساعد تدريس جمباز صالح القواقزة 23
 التأىيل الرياضي أستاذ اإلصابات الرياضية معتصم الشطناوي 24
 التأىيل الرياضي أستاذ تأىيل الحاالت الخاصة نبيل العتوم 25
اإلصابات الرياضية والعالج  محمد الحجايا 26

 الطبيعي
 التأىيل الرياضي أستاذ

 التأىيل الرياضي أستاذ مشارك العالج الطبيعي عمران ممحم 27
 التأىيل الرياضي أستاذ مشارك تأىيل األمراض المزمنة محمد القضاة 28
 التأىيل الرياضي أستاذ مشارك فسيولوجيا بكر الذنيبات 29
 التأىيل الرياضي أستاذ مساعد إصابات رياضية ميند الزغيالت 30
 التأىيل الرياضي أستاذ مساعد رياضة المعاقين معتصم الصعوب 31
 التأىيل الرياضي أستاذ مساعد فسيولوجيا عبد الحافظ النوايسة 32
 

  ىل تراعي المؤسسة المؤىالت العممية ألعضاء ىيئة التدريس في البرامج؟4.5.2.3

 .تمت مراعاة المؤىالت العممية في جميع البرامج

 . توفير المصادر التعميمية الالزمة لمبرامج األكاديمية6.2.3

  ىل توفر المؤسسة القاعات المصادر التعميمية الالزمة لمبرامج األكاديمية المطروحة؟1.6.2.3

المصادر المتوافرة كثيرة وجودتيا عالية يوجد الداتا شوة، مختبر الحاسوب، مختبر 
 .الفسيولوجيا

 ىل توفر المؤسسة القاعات التدريسية والمختبرات بتجييزات كافية لتنفيذ البرامج 2.6.2.3
 األكاديمية المطروحة؟

 ةعدد القاعات والمختبرات وما فييا من تجييزات كاف لتنفيذ جميع البرامج المطروح
قاعة تدريس، إضافة إلى صالة متعددة االغراص، صالة  (11)ىناك قاعات لمتدريس عدد 

، مسبح ربع اولمبي، قاعة الحديد، (2)اإليقاع والمبارزة، صالة الجمباز، مالعب سكواش عدد 
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مالعب خارجية متعددة، مختبر  (دولي )مضمار كرة القدم، قاعة تنس الطاولة، ممعب كرة القدم 
 .شخص (235)الحاسوب، مختبر الفسيولوجيا، مدرج يتسع إلى 

 ىل توفر المؤسسة وسائل االتصال وتكنولوجيات المعمومات الالزمة لمبرامج األكاديمية 3.6.2.3
 المطروحة؟

بصورة كثيرة ومطورة لدرجة كبيرة، ويظير ذلك بوجود مختبر حاسوب، ومختبرات متعددة 
 .في الجامعة، ووسائل تعميمية متوفرة لمبرامج األكاديمية 

جراءات متابعة ضمان جودة مدخالت البرامج المطروحة وعممياتيا 7.2.3  سياسات وا 
 .ومخرجاتيا

جراءات موثقة ومعمنة لمتابعة ضمان جودة البرامج األكاديمية 1.7.2.3  ىل توجد سياسات وا 
 المطروحة؟

جراءات موثقة ومعمنة ومطبقة جزئيا بشكل دوري وىناك اعتماد خاص  توجد سياسات وا 
وعام لبرنامج الماجستير تخصص التربية الرياضية ، وبرنامج البكالوريوس التربية الرياضية ، 

 .وبرنامج البكالوريوس التأىيل الرياضي

 . برامج التبادل الطالبي مع المؤسسات التعميمية األخرى8.2.3

  ىل لدى المؤسسة برامج لمتبادل الطالبي مع مؤسسات تعميمية أخرى؟1.8.2.3

المعمومات المتوافرة تشير إلى تنفيذ برنامج واحد مع مؤسسة دولية، حيث تقوم الجامعة 
 .بعقد اتفاقيات مع مؤسسات تربوية عالمية ذات سمعة مرموقة

  ما عدد الطمبة المستفيدين من التبادل الطالبي مع المؤسسات األخرى؟2.8.2.3

. سنوات (5)في آخر  (5)تشير اإلحصاءات إلى أن مجموع عدد المستفيدين يقل عن 
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 . سياسات القبول في برامج الدبموم العالي والماجستير والدكتوراه9.2.3

جراءات موثقة ومعمنة لقبول الطمبة في برامج الدبموم 1.9.2.3  ىل لدى المؤسسة سياسات وا 
 العالي؟

جراءات موثقة ومعمنة وىي انتقائية بامتياز تتمثل في تطبيق معايير  توجد سياسات وا 
 .صارمة لمقبول ويتم اإلعالن عمى موقع الجامعة وكذلك القبول 

جراءات موثقة ومعمنة لقبول الطمبة في برامج 2.9.2.3  ىل لدى المؤسسة سياسات وا 
 الماجستير؟

جراءات موثقة ومعمنة وىي عمى درجة عالية من االنتقائية، وىذا  توجد سياسات وا 
 .موضح عمى موقع الجامعة وموقع كمية الدراسات العميا في الجامعة

جراءات موثقة ومعمنة لقبول الطمبة في برامج الدكتوراه؟3.9.2.3   ىل لدى المؤسسة سياسات وا 

جراءات موثقة ومعمنة وىي عمى درجة عالية جدا من االنتقائية في  توجد سياسات وا 
 .الجامعة عمما ال يوجد برنامج دكتوراه في الكمية

 . الشمولية والعمق المعرفي والتسمسل المنطقي لبرامج الدراسات العميا المطروحة10.2.3

في خطط برامج الدراسات العميا  (نظري وعممي) ما مستوى تحقق الشمولية 1.10.2.3
 المطروحة؟

عاٍل جدًا تتحقق الشمولية في جميع البرامج ويظير ذلك من خالل الخطة الدراسية 
ووصف المساق لذلك البرنامج وكذلك من خالل األبحاث العممية التي تقدم في المواد التدريسية 

 .وكذلك في رسائل الماجستير

  ما مستوى تركيز مواد الدراسات العميا عمى العمق المعرفي لمتخصص؟2.10.2.3

عاٍل جدًا ىنالك تركيز عمى العمق المعرفي في جميع البرامج المطروحة، ويظير ذلك 
من خالل الخطة الدراسية ووصف المساقات عمما بان الخطة الدراسية ووصف المساقات موجود 
عمى موقع الكمية وأيضا يتم تسميم كل طالب دراسات عميا خطة دراسية ووصف مساق لكل مادة 

 .تدريسية
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 ما مستوى التسمسل المنطقي لممواد الدراسية في خطط برامج الدراسات العميا 3.10.2.3
 المطروحة؟

عاٍل جدًا، ىنالك تسمسل منطقي في جميع البرامج المطروحة، ىناك إرشاد طالبي يتم 
من خاللو طرح المواد بعد استشارة الطمبة وأيضا يتم طرح المواد من قبل لجنة الدراسات العميا 
في القسم ولجنة الدراسات العميا في الكمية، وىناك نظام خاص لتسجيل المواد لمطمبة أصحاب 

 .(نظام الحزمة )التقدير المقبول 

جراءات متطمبات التخرج لبرامج الدراسات العميا11.2.3  . سياسات وا 

جراءات موثقة ومعمنة لمتخرج من الدبموم العالي؟1.11.2.3   ىل لدى المؤسسة سياسات وا 

توجد سياسات موثقة ومعمنة ومطبقة تمامًا وموجودة عمى موقع الجامعة االلكتروني 
www.mutah.edu.jo. 

جراءات موثقة ومعمنة لمتخرج من الماجستير؟2.11.2.3   ىل لدى المؤسسة سياسات وا 

توجد سياسات موثقة ومعمنة ومطبقة تمامًا توجد سياسات موثقة ومعمنة ومطبقة تمامًا 
 www.mutah.edu.joوموجودة عمى موقع الجامعة االلكتروني 

جراءات موثقة ومعمنة لمتخرج من الدكتوراه؟3.11.2.3   ىل لدى المؤسسة سياسات وا 

 .توجد سياسات موثقة ومعمنة ومطبقة تماماً،عمما بأنو ال يوجد برنامج دكتوراه في الكمية

جراءات إعداد األطروحات والرسائل العممية12.2.3  . تعميمات وا 

جراءات مكتوبة وواضحة إلعداد األطروحات والرسائل العممية؟1.12.2.3   ىل يوجد تعميمات وا 

توجد تعميمات مكتوبة وواضحة تمامًا وتساعد الطمبة بدرجة عالية جدًا وموجودة عمى 
.  وموقع الدراسات العمياwww.mutah.edu.jo موقع الجامعة 
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  ما مستوى االلتزام بتعميمات مناقشة الرسائل الجامعية وجدية مناقشتيا؟2.12.2.3

عاٍل جدًا، ىناك التزام كبير ومستوى الجدية عاٍل في جميع المناقشات وذلك أيضا من 
خالل تشكيل المجان المتخصصة لممناقشات وتحديد المشرف ومناقشة المخططات من قبل لجنة 

 .القسم والكمية

 . االلتزام بالمدة الزمنية المخصصة لمبرامج المطروحة13.2.3

  ىل تمتزم المؤسسة بالمدة الزمنية المخصصة لمبرامج المطروحة؟1.13.2.3

توجد أدلة كافية وقوية عمى التزام ممتاز لممؤسسة بالمدة الزمنية وموجودة عمى موقع 
الجامعة االلكتروني حيث تقوم وحدة القبول والتسجيل بإصدار التقويم الفصمي الخاص بكل فصل 

ويتم توضيح المناسبات واألعياد الرسمية والدينية واالمتحانات وتحديد بداية كل فصل دراسي 
وكذلك تحديد تواريخ لألسابيع الستة عشر، وأيضا دوام أعضاء ىيئة التدريس والطمبة بداية كل 

 .فصل دراسي

 . الجرايات والمنح المقدمة لطمبة الدراسات العميا14.2.3

جراءات مكتوبة وواضحة لمجرايات والمنح المقدمة لطمبة الدراسات 1.14.2.3  ىل توجد أسس وا 
 العميا؟

توجد تعميمات وواضحة تمامًا وتطبق بشفافية عالية جدًا، ويمكن ألي طالب دراسات 
 .(األنظمة والتعميمات الدراسات العميا )عميا التقديم وفق الشروط المعمنة لمطمبة 

  ىل توجد متابعة لألعمال والمشاريع البحثية التي ينفذىا طمبة الجرايات؟2.14.2.3

من برامج الدراسات العميا المطروحة، عمما بان كمية عموم الرياضة لدييا % 75في 
 .(ماجستير التربية الرياضية )برنامج واحد فقط 

  ما عدد الطمبة المستفيدين من الجرايات والمنح؟3.14.2.3

تبين اإلحصاءات أن العدد ىو أكثر من طالب واحد في جميع البرامج، من تنطبق 
 .عمييم الشروط التي تضعيا صندوق البحث العممي
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 .تقويم المخرجات التعميمية:  المعيار الفرعي الثالث3.3

جراءاتيا1.3.3  . سياسات عممية تقييم أداء الطمبة وا 

جراءات موثقة ومعمنة لتقييم أداء الطمبة؟1.1.3.3   ىل لدى المؤسسة سياسات وا 

جراءات موثقة ومعمنة وتطبق في جميع المساقات، وذلك من خالل  توجد سياسات وا 
وصف المواد، والتقويم الجامعي، والخطة الدراسية ومعمن عنيا مسبقا وبداية كل عام دراسي ، 

وكذلك . كما يتم تحديد مواعيد االمتحانات األول والثاني والنيائي والمشاركات بداية العام الدراسي
يتم إبالغ الطمبة بمواعيد االمتحانات العممية والنظرية لممواد العممية والتي تعتمد عمى توزيع 

 :العالمات وتكون عمى النحو اآلتي

:المواد العممية  

امتحان أول  اسم االمتحان
 عممي
 

امتحان الثاني 
 عممي
 

المشاركة 
ومشاريع 
 الطمبة

امتحان نيائي 
 عممي
 

 نيائي نظري
 

 %25 %25  %10 %20 %20 العالمة
:المواد النظرية  

 امتحان أول اسم االمتحان
 

 امتحان الثاني
 

المشاركة وأعمال 
 (مشاريع )الطمبة 

 نيائي نظري
 

 %50  %10 %20 %20 العالمة
التدريس بتصحيح الورقة ويتم التصحيح وفق التشكيل الخاص بالقسم ىيئة  عضو يقوم -1

 .والمعتمد من مجمس الكمية
 . بجوار كل جزئية بصورة واضحةالعالماتوضع  -2
 . كل سؤال ووضع الدرجة في مربع أو دائرة عند بداية اإلجابةعالماتتجميع  -3
 . كل سؤالعالمةوضع   -4
 .لغة االمتحان"  في الداخل والخارج بمغة واحدة عالماتمراعاة أن تكون كتابة ال -5
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العالمة  في ورقة الغالف مع توضيح العالمة النيائيةوضع تيا  ومراجععالماتجمع ال -6
  عضو ىيئة التدريسا من قبل ھ لمورقة والتوقيع بجوار(العظمي)النيائية 

 .إلى رئيس القسم إلقرارىا من المجمسيتم تسميم نموذج اإلجابة  -7
 . إقرار العالمات من قبل مجمس الكمية -8
 . ترفع نتائج االمتحانات إلى وحدة القبول والتسجيل -9

إعالن النتائج النيائية لالمتحانات عمى موقع الجامعة اإللكتروني لكل طالب حسب  -10
 .رقمو الجامعي، وبالرقم السري

  ىل تقوم المؤسسة بإجراء دراسات تحميمية لنتائج الطمبة؟2.1.3.3

يقوم عضو ىيئة التدريس بعمل تحميل نتائج الطمبة لكل مساق عمى حده، ويسمم إلى 
القسم المعني في المساق، وتسمم في النياية لمجمس الكمية ومن ثم إلى وحدة القبول والتسجيل 

 .والمعد من قبل مركز تطوير أعضاء ىيئة التدريس وضبط الجودة

  ىل تطبق المؤسسة أدوات لقياس مدى تحقيق الطمبة لمخرجات التعمم؟3.1.3.3

 .توجد أدوات تقيس ولكن غير كافة مخرجات التعمم لكافة البرامج

  ما درجة التنوع في أشكال تقييم الطمبة؟4.1.3.3

عالية جدًا، يستخدم خمسة أشكال فأكثر لمتقييم، منيا المحوسب، وكذلك األسئمة 
اإلنشائية، والصح والخطاء وضع دائرة، كما يوجد معايير خاصة لممواد العممية في عممية التقييم 

 .كما ىو موضح سابقا

جراءاتيا2.3.3  . سياسات عممية تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس وا 

جراءات موثقة لتقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس؟1.2.3.3   ىل لدى المؤسسة سياسات وا 

يتوفر تطبق أربعة أنواع من التقييم عمى األقل عمى جميع أعضاء ىيئة التدريس، ويكون 
التقييم متعدد من قبل الطمبة ومن قبل عضو ىيئة التدريس ومن قبل رئيس القسم ومن قبل 

 .العميد
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  ىل تقوم المؤسسة بإجراء دراسات تحميمية لنتائج تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس؟2.2.3.3

يقوم الطمبة بتقييم أعضاء الييئة . وىي جيدة التصميم ونتج عنيا توصيات لمتحسين
التدريسية ولكل عضو ىيئة تدريس لوحده إذا كان الطالب من المسجمين في إحدى المساقات عند 

عضو ىيئة التدريس، ومن ثم يقوم مركز تطوير أعضاء ىيئة التدريس وضبط الجودة بتحميل 
نتائج التقييم لكل عضو ىيئة تدريس وفقًا لممعيار المعدة مسبقًا، ويعتمد عمى ىذا التقييم في 

 .التثبيت في الخدمة، تغيير المسمى، والترقيات: العديد من اإلجراءات اإلدارية واألكاديمية مثل

  ما مستوى أداء أعضاء ىيئة التدريس اإلجمالي من وجية نظر الطمبة؟3.2.3.3

 تشير النتائج المقدمة إلى مستوى ممتاز 

ويظير ذلك من خالل تقييم الطمبة االلكتروني ألعضاء ىيئة التدريس وىناك أوراق 
 .التقييم موجودة في مكتب رئيس القسم ومكتب نائب العميد ومكتب ضبط الجودة في الجامعة

  ما درجة التنوع في أشكال تقييم أعضاء ىيئة التدريس؟4.2.3.3

عالية، يستخدم أربعة أشكال لمتقييم، من قبل الطمبة ومن فبل رئيس القسم ومن قبل العميد وكذلك 
 .تقييم عضو ىيئة التدريس لنفسو

 . توافق مخرجات التعمم واتساقيا مع متطمبات سوق العمل3.3.3

  ىل تنسجم مخرجات البرامج األكاديمية مع متطمبات سوق العمل؟1.3.3.3

توجد أدلة كافية وقوية تشير إلى انسجام ممتاز، فخريج التربية الرياضية يفتح المجال في 
سوق العمل في وزارة التربية والتعميم، القوات المسمحة، األمن العام، الدفاع المدني، قوات الدرك، 

األندية الرياضية والصحية، باإلضافة إلى دول الخميج العربي وزارة التربية والجيش اإلماراتي 
 .والقطري

  ىل قامت المؤسسة بدراسات تحميمية لمتطمبات واحتياجات سوق العمل؟2.3.3.3

في جميع البرامج، وذلك من خالل أدوات جمع البيانات من مقابالت ومالحظات 
الجيات التشغيمية وزارة التربية والتعميم،القوات المسمحة، األمن العام، الدرك، الدفاع المدني، 
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مراكز المياقة البدنية، الجيش اإلماراتي، الجيش القطري، وزارة التربية والتعميم في دول الخميج 
 .العربي، وكذلك في الجامعات األردنية

  ما المستوى اإلجمالي لتقييم الطمبة لمخرجات التعمم في البرامج األكاديمية؟3.3.3.3

عاٍل، وتمبي حاجة السوق، فالجيات التشغيمية لخريجي كمية عموم الرياضة في وزارة 
التربية والتعميم، القوات المسمحة، األمن العام، الدرك، الدفاع المدني، مراكز المياقة البدنية، 
الجيش اإلماراتي، الجيش القطري، وزارة التربية والتعميم في دول الخميج العربي، وكذلك في 

ويظير ذلك من خالل التعيين عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وانتساب . الجامعات األردنية
خريجي الكمية لمقوات المسمحة والجيات األمنية كمدربين وأفراد، وكذلك يوجد عدد كبير من 

خريجي كمية عموم الرياضة ممن يعممون في المجال التدريبي في دول مجمس التعاون الخميجي 
، وكذلك في مراكز المياقة البدنية في (الجيش اإلماراتي، الجيش القطري، والجيش البحريني)

 .المممكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة، ودولة قطر

 ما المستوى اإلجمالي لتقييم أعضاء ىيئة التدريس لمخرجات التعمم في البرامج 4.3.3.3
 األكاديمية؟

قسم التربية الرياضية )يتضح من خالل المصفوفات التي قام بإعدادىا الزمالء في الكمية 
أن لدييم مستوى عاٍل من المعرفة بمخرجات البرامج األكاديمية، فكل  (وقسم التأىيل الرياضي

من أعضاء الييئة التدريسية لديو القدرة عمى معرفة مخرجات التعميم وبالتالي يتم توجيو مخرجات 
 .التعميم بما يتوافق ومتطمبات السوق المحمي

  ما المستوى اإلجمالي لتقييم أرباب العمل لمخرجات التعمم في البرامج األكاديمية؟5.3.3.3

من خالل عقد المقاءات وورش . منيم أنيا تمبي حاجة السوق (%80)عاٍل، يرى حوالي 
وزارة التربية والتعميم، )العمل لتقييم مخرجات التعميم في البرامج األكاديمية من قبل أرباب العمل 

االتحاد الرياضي لمشرطة، االتحاد )مراكز المياقة البدنية، القوات المسمحة، األجيزة األمنية 
.  تبين أن تقييميم لمخرجات التعميم تمبي حاجات سوق العمل" الرياضي لقوات الدرك
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 . اتفاقيات التعاون المتعمقة بتدريب الطمبة4.3.3

  ىل ىناك اتفاقيات وشراكات تعاون لممؤسسة مع جيات أخرى لتدريب طمبتيا؟1.4.3.3

 :نعم، مع عدة مؤسسات وتناولت تدريب مجاالت متنوعة بصورة جيدة، وىي عمى النحو اآلتي

مديرية التربية والتعميم لقصبة الكرك، مديرية التربية والتعميم لمواء )وزارة التربية والتعميم  (1
المزار الجنوبي، مديرية التربية والتعميم لمواء القصر، مديرية التربية والتعميم لمواء األغوار 

 .(الجنوبية
 (مستشفى الكرك الحكومي)وزارة الصحة  (2
 (مراكز التربية الخاصة)وزارة التنمية االجتماعية  (3
 .(المراكز الخاصة )األندية الصحية  (4
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. البحث العممي، اإليفاد، واإلبداعات: المعيار الرابع

. البحث العممي:  المعيار الفرعي األول1.4

. السياسات واألنظمة والتعميمات واإلجراءات التي تتعمق بدعم ونشر البحث العممي. 1.1.4

ىل يوجد في المؤسسة سياسات وأنظمة موثقة ومعمنة تتعمق بدعم مشاريع البحث . 1.1.1.4
العممي ونشرىا؟ 

يعد البحث العممي من ركائز الجامعة الميمة حيث تسعى الجامعة بمختمف الطرق 
عمى تشجيع البحث العممي بتوفير اإلمكانات والدعم الممكن كما أن الجامعة تولي عممية 

البحث العممي أىمية خاصة لما ليا من اثر في إكساب الطمبة الميارات المعرفية التي تنعكس 
إيجابا عمى تطوير العممية التعميمية في الجامعة ومصدرا لرفد الجامعة بأعضاء ىيئة تدريس 

 . ممتمكين المعرفة والتطور 

، ويظير ذلك من خالل عمادة توجد سياسات وأنظمة مكتوبة معمنة توفر دعمًا ممتازاً 
 حيث تعتمد الجامعة في دعم البحث العممي عمى  .البحث العممي، وموزعة عمى جميع الكميات

 من المادة رقم (أ) الصادرة بمقتضى الفقرة 2112لعام ( 1)تعميمات دعم البحث العممي رقم 
وتعديالتيا، والموجود عمى  ،2010لسنة ( 42)من نظام صندوق دعم البحث العممي رقم ( 10)

 :، رابط الموقع اإللكتروني(عمادة البحث العممي)موقع الجامعة اإللكتروني لمجامعة 

http://srf.gov.jo/sites/default/files/upload/pages/regulations2014-1_0.pdf  

جراءات موثقة وواضحة لدعم مشاريع البحث العممي . 2.1.1.4 ىل تطبق المؤسسة تعميمات وا 
ونشرىا؟ 

جراءات موثقة وواضحة تمامًا وخطواتيا متسمسمة منطقيًا ويسيل  توجد تعميمات وا 
، رابط الموقع (عمادة البحث العممي)، والموجود عمى موقع الجامعة اإللكتروني لمجامعة تنفيذىا

.  http://srf.gov.jo/sites/default/files/upload/pages/regulations2014-1_0.pdf :اإللكتروني

ىل سبل التوعية بتشريعات البحث العممي فعالة؟ . 3.1.1.4

، وقد وافقت عمادة من أعضاء ىيئة التدريس يعونيا% 90ممتازة الفعالية، أكثر من 
كمية عموم الرياضة بموجب االستدعاء المقدم من عضو ىيئة التدريس لمقسم وموافقة العميد 

وعميد البحث العممي في الجامعة وموافقة الرئاسة عمى البحث ويقدم دعم عمى المستوى 

http://srf.gov.jo/sites/default/files/upload/pages/regulations2014-1_0.pdf
http://srf.gov.jo/sites/default/files/upload/pages/regulations2014-1_0.pdf
http://srf.gov.jo/sites/default/files/upload/pages/regulations2014-1_0.pdf
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دينار ، كما تدعم الجامعة األبحاث  (1800)دينار ، وعمى المستوى العالمي  (1200)اإلقميمي
. العممية المنشورة في المجالت العالمية وتم توزيع كتب رسمية بذلك

ىل تتوافر قواعد بيانات توثق المشاريع البحثية والكتب المؤلفة والرسائل الجامعية؟ . 4.1.1.4

، ويظير ذلك قواعد البيانات المتوافرة ممتازة، عالية السرعة، إمكانية الوصول إلييا سيمة
في قسم التربية الرياضية تحفظ نسخ من الرسائل الجامعية لطمبة ماجستير التربية الرياضية، كما 
يحفظ نسخ في كمية الدراسات العميا لمرسائل الجامعة وفي مكتبة الجامعة، اما بالنسبة لممشاريع 
البحثية في حالة أن يتقدم عضو ىيئة التدريس لدعم المشاريع البحثية فتحفظ النسخ في عمادة 

. البحث العممي

. خطة البحث العممي ومتابعتو وتقييمو. 2.1.4

ىل لدى المؤسسة خطة واضحة لمبحث العممي ومتابعتو وتقييمو؟ . 1.2.1.4

توجد تعميمات  . لدييا خطة سنوية ممتازة تحدد إجراءات التنفيذ والمتابعة والتقييم
جراءات موثقة وواضحة تمامًا وخطواتيا متسمسمة منطقيًا ويسيل تنفيذىا ، والموجود عمى موقع وا 

: ، رابط الموقع اإللكتروني(عمادة البحث العممي)الجامعة اإللكتروني لمجامعة 
https://www.mutah.edu.jo/docs/SciResStrategicPlan.pdf  

ىل لدى المؤسسة إجراءات واضحة لتقييم البحث العممي وفق أدلة وبراىين . 2.2.1.4
موضوعية؟ 

 ويظير ذلك من . اإلجراءات واضحة تمامًا، واألدلة والبراىين تامة الموضوعية
والموجود عمى موقع الجامعة .  اإلحصائيات الموجودة في عدد البحوث وقاعدة البيانات

: ، رابط الموقع اإللكتروني(عمادة البحث العممي)اإللكتروني لمجامعة 
https://www.mutah.edu.jo/mutahph #/

ىل تجاري معايير تقييم البحث العممي في المؤسسة التوجيات والمعايير العالمية؟ . 3.2.1.4

 ويظير ذلك اإلجراءات . معايير المؤسسة تجاري المعايير العالمية بدرجة عالية جداً 
 Scopusالتصحيحية لطريقة عرض البحوث العممية التي تجاري المجالت التي تصنف ضمن 

 . isiو

 

https://www.mutah.edu.jo/docs/SciResStrategicPlan.pdf
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ىل تعقد المؤسسة المؤتمرات والندوات والورش العممية لمناقشة نتائج البحوث المنجزة . 4.2.1.4
وأىميتيا؟ 

، فقد إقامة كمية عموم عقدت عدة مؤتمرات وندوات وورش بمشاركات كبيرة ودعم كامل
المؤتمر العممي الدولي األول لعموم الرياضة والصحة المنعقد خالل " الرياضة مؤتمر بعنوان 

، كما قامت الكمية بعقد يومين عمميين األول لقسم التأىيل الرياضي والثاني 5/5/2016-4الفترة 
لقسم التربية الرياضية، كما إقامة كمية عموم الرياضة وبالتعاون مع عمادة شؤون الطمبة بعدة 

. ندوات منيا السمنة وأمراض العصر

 العام التاريخ الفعاليات
 2016 /5/5-4 المؤتمر العممي الدولي األول لعموم الرياضة والصحة

االعتبارات الخاصة باالستراتيجيات : اليوم العممي لقسم التربية الرياضية
 الحديثة في تدريس التربية الرياضية

6/12 2017 

أثر التأىيل الرياضي عمى مرضى : اليوم العممي لقسم التأىيل الرياضي
 الفتق الغضروفي

9/11 2017 

 

. تحديد األولويات واالىتمامات البحثية. 3.1.4

 ىل تحدد المؤسسة أولويات البحث العممي واىتماماتو بدقة؟ 1.3.1.4

كما ىو موجود عمى موقع . تحدد األولويات واالىتمامات البحثية بصورة جيدة الدقة
( 3)، رابط الموقع اإللكتروني الصفحة رقم (عمادة البحث العممي)الجامعة اإللكتروني لمجامعة 

  https://www.mutah.edu.jo/docs/SciResGoals.pdf: من الخطة اإلستراتيجية

 ىل تجري المؤسسة مراجعة دورية ألولويات البحث العممي واالىتمامات البحثية 2.3.1.4
المطبقة؟ 

ويتضح ذلك من خالل الغاية الخامسة . المراجعات المقدمة جيدة جدا ومرجعيتيا واضحة
تطوير التعميمات الخاصة بدعم المنتج البحثي لمطمبة لتتناسب مع : من الخطة اإلستراتيجية وىي
عمادة )، كما ىو موجود عمى موقع الجامعة اإللكتروني لمجامعة المعايير الوطنية والعالمية

: من الخطة اإلستراتيجية (6)، رابط الموقع اإللكتروني الصفحة رقم (البحث العممي
https://www.mutah.edu.jo/docs/SciResGoals.pdf  

https://www.mutah.edu.jo/docs/SciResGoals.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/SciResGoals.pdf
https://www.mutah.edu.jo/docs/SciResGoals.pdf
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 ىل تتوافق طبيعة ومجاالت البحوث المنشورة مع األولويات واالىتمامات البحثية 3.3.1.4
المحددة؟ 

ىناك توافق متوسط مع األولويات البحثية لعدد كبير من البحوث المنشورة، حيث يتضح 
ذلك من تخصيص مجالت عممية بأسماء محددة في عمادة البحث العممي والتي تتناول مواضيع 

مجمة القانون والعموم السياسية، والتي تعنى بمواضيع القانون والسياسة بمختمف : متخصصة مثل
، والمجمة األردنية "سمسمة العموم اإلنسانية واالجتماعية"ومجمة مؤتة لمبحوث والدراسات . فروعو

وكل من ىذه المجالت تعنى بمواضيع خاصة . لمغة العربية وآدابيا، ومجمة العموم الطبيعية
 .كذلك

.  التعاون البحثي مع المؤسسات التعميمية4.1.4

جراءات موثقة ومعمنة لمتعاون مع المؤسسات . 1.4.1.4 ىل يوجد في المؤسسة سياسات وا 
والمراكز البحثية؟ 

جراءات جيدة  وأدت إلى توقيع بعض االتفاقيات البحثية وتم تنفيذ  توجد سياسات وا 
معظميا بين رئاسة الجامع وعمادة البحث العممي وبعض المؤسسات والمراكز البحثية عمى 

 .المستوى الوطني اإلقميمي والقاري والعالمي

 ما مستوى جودة التعاون البحثي لممؤسسة مع المؤسسات والمراكز البحثية األخرى؟ 2.4.1.4

 .يوجد تعاون بحثي متوسط الفعالية ويغطي أنشطة بحثية كثيرة

ما درجة رضا الباحثين في المؤسسة عن التعاون البحثي لممؤسسة مع المؤسسات . 3.4.1.4
األخرى؟ 

 .ال يوجد أدلة أو أداة دراسة توضح مدى درجة رضا الباحثين عن حجم التعاون

ىل تتنوع أشكال التعاون البحثي مع المؤسسات التعميمية والمراكز البحثية؟ . 4.4.1.4

. ىناك أكثر من ثالثة أشكال متنوعة لمتعاون
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.  إلجراء البحوث وتأليف الكتب ونشرىاولمعموماتيتوفير الدعم المالي والمادي . 5.1.4

 إلجراء البحوث وتأليف الكتب ولمعموماتيىو توفر المؤسسة الدعم المالي والمادي . 1.5.1.4
ونشرىا؟ 

حيث تعتمد الجامعة عمى . توفر دعما ماليا وماديا ومعموماتنا يغطي جميع االحتياجات
من نظام البحث العممي في  (8)تعميمات البحث العممي في جامعة مؤتة صادرة بمقتضى المادة 

م، ويتضح ذلك من خالل الموقع اإللكتروني لعمادة البحث 2003لسنة  (39)جامعة مؤتة رقم 
 : العممي في الجامعة، والرابط التالي يوضح ذلك

https://www.mutah.edu.jo/mutah/instructions13.pdf  

. البحوث المنشورة في مجالت ومؤتمرات محكمة ومتخصصة. 6.1.4

. ىل يتم نشر البحوث في مجالت ومؤتمرات محكمة ومتخصصة ومفيرسة. 1.6.1.4

 ويظير ذلك من خالل .مفيرسة متخصصة ومعظم البحوث منشورة في مجالت عممية
، رابط (عمادة البحث العممي)قاعدة البيانات والموجود عمى موقع الجامعة اإللكتروني لمجامعة 

/  https://www.mutah.edu.jo/mutahph: الموقع اإللكتروني

 

. التعميمات واإلجراءات المتعمقة بمنح الحوافز والجوائز التشجيعية. 7.1.4

جراءات لمنح الحوافز والجوائز التشجيعية لمباحثين؟ . 1.7.1.4 ىل لدى المؤسسة تعميمات وا 

 حيث تعتمد الجامعة عمى . لدييا ذلك، وتطبق بصورة منتظمة في جميع الكميات
من نظام البحث العممي في  (8)تعميمات البحث العممي في جامعة مؤتة صادرة بمقتضى المادة 

م، ويتضح ذلك من خالل الموقع اإللكتروني لعمادة البحث 2003لسنة  (39)جامعة مؤتة رقم 
:  العممي في الجامعة، والرابط التالي يوضح ذلك

https://www.mutah.edu.jo/mutah/instructions13.pdf  

ىل الحوافز والجوائز محفزة؟ . 2.7.1.4

 إن الحوافز والجوائز محفزة لمجميع عمى األداء والسعي . بدرجة جيدة في جميع الكميات
 .في البحث العممي، وتأتي ىذه الجوائز لغايات تعزيز األداء، وأما بالنسبة لمرضا فيو نسبي

https://www.mutah.edu.jo/mutah/instructions13.pdf
https://www.mutah.edu.jo/mutahph
https://www.mutah.edu.jo/mutahph
https://www.mutah.edu.jo/mutahph
https://www.mutah.edu.jo/mutah/instructions13.pdf
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. دور المجان والمجالس المعنية بالبحث العممي ومسؤولياتيا. 8.1.4

ىل تقوم لجان ومجالس البحث العممي بدورىا وتتحمل مسؤولياتيا بكفاءة؟ . 1.8.1.4

، حيث تقوم المجالس بعقد اجتماعات دورية تقوم بدور كبير جدًا وتتحمل مسؤولياتيا 
 .منتظمة ويكون اليدف منيا تطوير البحث العممي

 

 .مدى استفادة طمبة الدراسات العميا من مشاريع البحث العممي المدعومة. 9.1.4

 ما مدى استفادة طمبة الدراسات العميا من مشاريع البحث العممي المدعومة؟. 1.9.1.4

 .في كمية عموم الرياضة (2)يوجد دعم كامل لما يزيد عن طالب عدد 

مدى استفادة المجتمع المحمي والقطاعات اإلنتاجية والخدمية من مشاريع البحث . 10.1.4
 .العممي

 ما مدى استفادة المجتمع المحمي والقطاعات اإلنتاجية والخدمية من مشاريع البحث 1.10.1.4
 العممي المدعومة؟

استفادة متوسطة اذ تم دعم مشروعين ساىما في خدمة قطاعات خدمية وانتاجية بصورة 
 .متوسطة

 .تسويق البحث العممي. 11.1.4

 ىل تعمل المؤسسة عمى تسويق مخرجات البحث العممي بفعالية؟. 1.11.1.4

 .تدعو الجيات التي يمكنيا االستفادة منيا وتوضح الكيفية المثمى لالستفادة
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 اإليفاد: المعيار الفرعي الثاني. 2.4

 .وجود سياسة معمنة وخطة متكاممة لإليفاد. 1.2.4

جراءات موثقة ومعمنة لإليفاد؟. 1.1.2.4  ىل توجد في المؤسسة سياسة وا 

تيتم الجامعة باإليفاد وتحرص عمى أن يدار بطريقة فاعمة تحقق رؤية الجامعة 
ورسالتيا وألجل ذلك تم تحديد أىداف ومتطمبات اإليفاد بتحديد حاجات الجامعة وأولوياتيا فيما 

يتعمق بالتخصصات المطموبة وتبني إستراتيجية واضحة لإليفاد لتنسجم من رسالة الجامعة 
وأىدافيا مع إعطاء أولوية اإليفاد لطمبة الجامعة المتفوقين بما يتناسب وحاجات أعضاء ىيئة 

التدريس في تطوير ومتابعة السياسات والممارسات المتصمة باإليفاد وذلك ضمن تخصيص 
نسبة من ميزانية الجامعة لدعم اإليفاد وفيما يتسق مع رسالة الجامعة وأىدافيا ما يحقق 

 . االستقرار في الجامعة

تعميمات االبتعاث "ويظير عمى موقع الجامعة .  موثقة ومعمنة والمخصصات كبيرة جداً 
من نظام البعثات  (22)في جامعة مؤتة، والصادرة عن مجمس الجامعة أستنادًا إلى المادة 

والرابط اإللكتروني . وتعديالتو (1982لسنة /34)العممية المعمول بيا في جامعة مؤتة رقم 
https://www.mutah.edu.jo/mutah/instructions8.pdf  

 ىل يوجد في المؤسسة خطة واضحة متكاممة لإليفاد؟. 2.1.2.4

يوجد خطة واضحة لإليفاد . توجد خطة واضحة ومتكاممة لإليفاد يتم تطويرىا باستمرار
في الجامعة، وتتم وفق الدراسة اإلكتوارية وفقًا لحاجات الكميات من أعضاء ىيئة التدريس، ونظرًا 

 .الكتمال عدد أعضاء ىيئة التدريس في الكمية لم يتم ابتعاث أحد

 ما مدى نجاح المؤسسة في الحصول عمى منح دراسية؟. 3.1.2.4

 .كمية عموم الرياضة لم تحصل عمى اي منحة

 .األنظمة والتعميمات المتعمقة باإليفاد. 2.2.4

 ىل توجد في المؤسسة أنظمة وتعميمات واضحة ومعمنة لإليفاد؟. 1.2.2.4

ويظير عمى موقع الجامعة .  توجد أنظمة وتعميمات واضحة ومعمنة، وقابمة لمتطبيق
من  (22)تعميمات االبتعاث في جامعة مؤتة، والصادرة عن مجمس الجامعة أستنادًا إلى المادة "

https://www.mutah.edu.jo/mutah/instructions8.pdf
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والرابط . وتعديالتو (1982لسنة /34)نظام البعثات العممية المعمول بيا في جامعة مؤتة رقم 
 https://www.mutah.edu.jo/mutah/instructions8.pdfاإللكتروني 

 .الشفافية والعدالة في اختيار الموفدين. 3.2.4

 ىل تستخدم المؤسسة معايير محددة في عممية اختيار الموفدين؟. 1.3.2.4

تعميمات "ويظير عمى موقع الجامعة . بأوزان معمنة وثابتة ومبنية في نماذج االختيار
من نظام  (22)االبتعاث في جامعة مؤتة، والصادرة عن مجمس الجامعة أستنادًا إلى المادة 

والرابط . وتعديالتو (1982لسنة /34)البعثات العممية المعمول بيا في جامعة مؤتة رقم 
 https://www.mutah.edu.jo/mutah/instructions8.pdfاإللكتروني 

ىل تتوافر سجالت دقيقة توثق إجراءات المراجعة والتدقيق الخاصة باختيار . 2.3.2.4
 الموفدين؟

ويظير ذلك من خالل سجالت . توجد سجالت الختيار الموفدين بدرجة جيدة جدا من الدقة
خاصة في أمانة سر المجالس في رئاسة الجامعة، وكذلك في كمية الدراسات العميا، شعبة 

 .ومتابعة المبعوثين

 .متابعة الموفدين. 4.2.4

 ىل تتبع المؤسسة إجراءات واضحة وفعالة في متابعة الموفدين؟. 1.4.2.4

ويتم متابعة الموفودين من قبل الجامعة . المتابعة أكاديمية دورية وفعالة لدرجة ممتازة
كمية الدراسات العميا، وذلك بتقديم تقارير فصمية وسنوية لمجامعات التي يبتعث إلييا، ويتم أيضًا 

 .إرسال التقارير إلى الكميات واألقسام المعنية

 .ىل لدى المؤسسة سجالت دقيقة عن أوضاع الموفدين. 2.4.2.4

من خالل كمية . سجالتيا تبين عددىم وتخصصاتيم وجامعاتيم وبرامجيم وزمن تخرجيم
. الدراسات العميا، والكميات المعنية واألقسام األكاديمية

 

 

 

https://www.mutah.edu.jo/mutah/instructions8.pdf
https://www.mutah.edu.jo/mutah/instructions8.pdf
https://www.mutah.edu.jo/mutah/instructions8.pdf
https://www.mutah.edu.jo/mutah/instructions8.pdf
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 .التعميمات واإلجراءات المتعمقة بعقد الدورات التدريبية والمشاركة فييا. 5.2.4

جراءات تتعمق بعقد الدورات التدريبية أو المشاركة . 1.5.2.4 ىل يوجد في المؤسسة تعميمات وا 
 فييا؟

جراءات ممتازة، وعقدت دورات متنوعة ممتازة ومشاركاتيا ممتازة . يوجد فييا تعميمات وا 
حيث تمتزم الجامعة بالتعميمات الخاصة بمركز التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي في 

لسنة  (37)من نظام المراكز العممية في جامعة مؤتة رقم  (7)الجامعة الصادرة بمقتضى المادة 
:  ، والرابط التالي يبين ذلك2003

https://www.mutah.edu.jo/mutah/instructions46.pdf  

 .مدى اتساق الدورات التدريبية مع االحتياجات التدريسية والبحثية. 6.2.4

ما مستوى اتساق الدورات التدريبية مع االحتياجات التدريسية والبحثية ألعضاء ىيئة . 1.6.2.4
 التدريس؟

التخطيط جيد لتمبي احتياجات جميع المشاركين، حيث تقوم حيث تقوم عمادة البحث 
العممي وكذلك مركز التطوير األكاديمي بعقد دورات المناسبة والتي تمبي احتياجات أعضاء ىيئة 

 .التدريس وخاصة الذين يتم تعيينيم جديد

 ىل يتم تقييم الدورات التدريبية والبحثية وتوثيقيا؟. 2.6.2.4

يتم توثيق جميع الدورات في مركز التطوير األكاديمي وضبط الجودة وكذلك في عمادة 
البحث العممي وىي أيضا منشورة عمى موقع الجامعة عمادة البحث العممي وكذلك في قاعدة 

 . البيانات الوطنية ألعضاء ىيئة التدريس

 .دور المجان والمجالس المعنية. 7.2.4

 ما دور المجان والمجالس الخاص باإليفاد؟. 1.7.2.4

اإلعالن عن البعثات وتحديد المعايير ودراسة الطمبات، واختيار الموفدين ومساعدتيم في 
الحصول عمى قبول من جامعات مرموقة ومتابعتيم، يتم أوال مدى احتياجات الكميات من اإليفاد 
وحسب الخطة االكتوارية في الجامعة يتم التنسيب من مجمس القسم إلى مجمس الكمية ثم موافقة 
مجمس العمداء، بعد دراسة االحتياجات يتم اإلعالن بالصحف المحمية وعمى موقع الجامعة ، يتم 

التقديم كل من تنطبق عميو الشروط يتم بعد ذلك تحويل الطمبات لألقسام المعنية وفق نموذج 

https://www.mutah.edu.jo/mutah/instructions46.pdf
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جراء المقابالت واالمتحانات الخاصة ترفع من المجنة المخصصة  خاص يتم تفريغ العالمات وا 
في القسم إلى مجمس القسم لممصادقة ثم مصادقة مجمس الكمية وخيرا مجمس العمداء لالقرار 

 .بطريقة واضحة لجميع المتقدمين

 .اإلنفاق عمى اإليفاد والدورات. 8.2.4

 ما اتجاه مؤشر اإلنفاق السنوي لممؤسسة عمى اإليفاد في السنوات الخمس السابقة؟. 1.8.2.4

تقوم المؤسسة بتخصيص جزء كبير من موازنتيا لإليفاد وىو متزايد عبر السنوات، 
 .ويظير ذلك من خالل كمية الدراسات العميا شعبة االبتعاث وكمك في الدائرة المالية في الجامعة 

ما اتجاه مؤشر اإلنفاق السنوي لممؤسسة عمى الدورات التدريبية في السنوات الخمس . 2.8.2.4
 السابقة؟

تقوم المؤسسة بتخصيص جزء كبير من موازنتيا لمدورات وىو متزايد عبر السنوات 
 .ويظير ذلك من خالل مشاركات أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة والكميات
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 اإلبداع: المعيار الفرعي الثالث. 3.4

 .التعميمات واإلجراءات المتعمقة بتسجيل براءات االختراع وحماية الممكية الفكرية. 1.3.4

جراءات موثقة وواضحة لمتسجيل براءات االختراع . 1.1.3.4 ىل تطبق المؤسسة سياسات وا 
 وحماية الممكية الفكرية؟

تيتم الجامعة باإلبداع وتحرص عمى أن يدار بطريقة فاعمة تحقق رؤية الجامعة 
ورسالتيا وألجل ذلك تم تحديد أىداف ومتطمبات اإلبداع وتبني إستراتيجية واضحة لإلبداع 

لتنسجم من رسالة الجامعة وأىدافيا مع إعطاء أولوية لإلبداع ألعضاء ىيئة التدريس وطمبة 
الدراسات العميا وطمبة الجامعة وذلك ضمن تخصيص نسبة من ميزانية الجامعة لدعم اإلبداع 

 . وفيما يتسق مع رسالة الجامعة وأىدافيا 

جراءات مكتوبة وواضحة تماما خطواتيا متسمسمة منطقيا وىي مطبقة  يوجد سياسات وا 
فعميا، ويتم مكافأة عضو ىيئة التدريس ماديا ومعنويا الحاصل عمى براءة اختراع وكذلك يتم 

تكريمو من قبل رئاسة الجامعة وكذلك من قبل الكمية عمما بان كمية عموم الرياضة ليس ىناك أي 
 .عضو ىيئة تدريس عمى براءة اختراع

 .التعميمات واإلجراءات المتعمقة بدعم اإلبداعات الفنية واألدبية وتوثيقيا ونشرىا. 2.3.4

جراءات موثقة وواضحة خاصة بدعم اإلبداعات الفنية . 1.2.3.4 ىل لدى المؤسسة سياسات وا 
 واألدبية والعممية وتوثيقيا ونشرىا؟

جراءات مكتوبة وواضحة تماما خطواتيا متسمسمة منطقيا وىناك توثيق  توجد سياسات وا 
 .لألبحاث العممية ومشاركة أعضاء ىيئة التدريس في المؤتمرات وكذلك في الدورات التدريبية 

 ىل توثق المؤسسة اإلبداعات المختمفة بطريقة مناسبة في سجالت؟. 2.2.3.4

وثقت المؤسسة اإلبداعات بطريقة ممتازة في سجالت منظمة يسيل الوصول إلييا، من 
خالل األدلة الموجودة في الكمية من خالل مشاركات أعضاء ىيئة التدريس في المؤتمرات 

. والدورات عمما بان احد الزمالء قد حصل عمى المركز األول في جائزة محمد بن راشد لإلبداع
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جراءات استحداث وتطوير المشاريع الريادية وحاضنات األعمال. 3.3.4  .سياسات وا 

جراءات موثقة وواضحة خاصة باستحداث وتطوير . 1.3.3.4 ىل لدى المؤسسة سياسات وا 
 المشاريع الريادية وحاضنات األعمال؟

جراءات مكتوبة وواضحة تماما خطواتيا متسمسمة منطقيا وىي مطبقة  لدييا سياسات وا 
 .فعميا في الجامعة أما في كمية عموم الرياضة ال توجد

 االبتكار والمبادرة؟ (اإلدارة العميا)ىل تشجع قيادة المؤسسة . 2.3.3.4

بصورة تامة معنويا وماديا ويظير ذلك من خالل تكريم رئيس الجامعة لممبدعين 
 ..والحاصمين عمى جوائز سواء لألعضاء ىيئة التدريس او لمطمبة

 .تقييم ومتابعة المشاريع الريادية وحاضنات األعمال. 4.3.4

 ىل تتبع المؤسسة إجراءات واضحة لمتابعة المشاريع الريادية وحاضنات األعمال؟. 1.4.3.4

جراءات مكتوبة وواضحة تماما خطواتيا متسمسمة منطقيا ويسيل تنفيذىا  توجد سياسات وا 
 .في الجامعة

 ىل تتبع المؤسسة إجراءات واضحة لتقييم المشاريع الريادية وحاضنات األعمال؟. 2.4.3.4

جراءات مكتوبة وواضحة تماما خطواتيا متسمسمة منطقيا ويسيل  توجد آليات وتعميمات وا 
تنفيذىا وىي مطبقة فعميا ويشرف عمييا عمادة البحث العممي وكذلك كمية الدراسات العميا ويتم 

 .التدقيق عمييا من قبل المجان الخاصة 

 ما مستوى جودة المشاريع الريادية وحاضنات األعمال في نتائج التقييم؟. 3.4.3.4

 .جودة المشاريع جيدة لكن في كمية عموم الرياضة ال توجد مشاريع ريادية

 ىل تساىم المشاريع الريادية المتحققة في المؤسسة في تحسين الوضع التنافسي ليا؟. 4.4.3.4

ىناك تحسن كبير في الوضع التنافسي لممؤسسة في الجامعة ولكن عمى مستوى الكمية 
. ال يوجد
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 .اإلنفاق عمى اإلبداعات بكافة أنواعيا. 5.3.4

ما اتجاه مؤشر اإلنفاق السنوي لممؤسسة عمى اإلبداعات المختمفة في السنوات . 1.5.3.4
 الخمس السابقة؟

تقوم المؤسسة بتخصيص جزء كبير من موازنتيا لإلبداعات وىو متزايد عبر السنوات، 
 .ويظير ذلك من خالل موازنة الجامعة

ما اتجاه مؤشر اإلنفاق السنوي عمى الجوائز والحوافز التشجيعية لممبدعين في . 2.5.3.4
 السنوات الخمس السابقة؟

تقوم المؤسسة بتخصيص جزء كبير من موازنتيا لمحوافز التشجيعية لممبدعين وىو متزايد 
عبر السنوات، ويظير ذلك من خالل موازنة الجامعة وكذلك عمادة البحث العممي ومالية 

 .الجامعة

 .دور المجان والمجالس المعنية باإلبداعات. 6.3.4

 ما دور لجان ومجالس اإلبداعات في المؤسسة؟. 1.6.3.4

تنشر ثقافة اإلبداع وتحدد معاييره وتشجع عميو وتقيمو وينشر عمى موقع الجامعة 
 .االلكتروني ويتم توزيعو ورقيا بالبريد الرسمي ويتم اإلعالن عنة في مجالس األقسام
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. المصادر المالية، والمادية،والبشرية: العيار الخامس
. المصادر المالية:  المعيار الفرعي األول1.5

جراءاتو1.1.5  . سياسات التخطيط المالي وا 
: يمثل ىذا المحور المصادر المالية والبنية التحتية وتتمثل في

األبنية، المختبرات، القاعات الصفية، الصاالت  )التسييالت التدريسية والداعمة  -1
، (الرياضية الداخمية، والمالعب الداخمية والخارجية، والمسبح، ومالعب السكواش

دارتيا  ويعكس ىذا البند قيام الكمية بتصميم المصادر فييا بشكل فعال واستخداميا وا 
. بحيث تسيل عممية تحقيق رسالة الكمية وأىدافيا

وتشير إلى توفر الكمية أجيزة مالئمة من حيث النوعية والعدد لتسييل : األجيزة والمواد -2
 .تحقيق األىداف واإلغراض التربوية والرياضية

التخطيط لممصادر المالية وذلك بأن ىناك تخطيط شامل لممصادر المالية وان يكون  -3
 .منسجما مع رسالة الكمية وأىدافيا

م والتي تضمنت محور 2020-2015اعتمدت الكمية خطتيا اإلستراتيجية لمفترة من  -4
البيئة العممية والموارد وشممت األىداف والمبادرات ومؤشر األداء والمسؤوليات، بعد اخذ 

 .موافقة األقسام ومجمس الكمية
الكمية معتمدة اعتماد خاص وعام من ىيئة اعتماد مؤسسات التعميم العالي وجميع  -5

 .البرامج والتخصصات فييا
 
ىل ترتبط سياسات التخطيط المالي برسالة المؤسسة وأىدافيا وخطتيا اإلستراتيجية؟ . 1.1.1.5

السياسات المقدمة ممتازة، وترتبط بشكل ممتاز برسالة المؤسسة وأىدافيا وخطتيا 
، حيث تتولى الدائرة المالية في جامعة مؤتة أمور التخطيط المالي ووضع موازنة يتم اإلستراتيجية

التصديق عمييا من مجمس العمداء ومجمس الجامعة ومجمس األمناء، فيما تقوم المجنة المشكمة 
من عميد الكمية لوضع موازنة سنوية لكمية عموم الرياضة ويتم مناقشتيا والمصادقة عمييا من 
مجمس األمناء ومجمس العمداء ومجمس الجامعة ويتحدد بيا الموارد المالية والنفقات، ويشرف 

. عمى تنفيذىا الدائرة المالية وجياز الرقابة
ما كفاية إجراءات التخطيط المالي ووضوحو؟ . 2.1.1.5

، تبدأ من الكمية وتنتيي اإلجراءات واضحة جدًا، وبتسمسل جيد، وسيمة الفيم والتطبيق
 .بمجمس األمناء مرورا بمجمس العمداء ومجمس الجامعة
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ما مدى اكتمال سجالت التخطيط المالي وجودتيا؟ . 3.1.1.5
، ويظير ذلك في سجالت الدائرة المالية في جميع السجالت موجودة وبجودة عالية جداً 

. جامعة مؤتة
ىل يتم اإلشراف عمى تنفيذ إجراءات التخطيط المالي؟ . 4.1.1.5

، من قبل لجان متخصصة في تم اإلشراف عمى تنفيذ جميع اإلجراءات بشكل ممتاز
. الجامعة وبمتابعة جياز الرقابة

ىل تقيس المؤسسة كفاءة وفاعمية الخطط المالي وتراجعيا؟ . 5.1.1.5
، ويظير ذلك جميا من خالل التغيير النتائج المقدمة ممتازة، وتعبر عن أداء ممتاز

والتعديل في موازنة الجامعة والكمية عن األعوام السابقة وبما يتالءم مع متطمبات البرامج 
. األكاديمية واإلدارية

ىل لدى المؤسسة خطة إلدارة المخاطر المالية وضمان استمرار العمل؟ . 6.1.1.5
، ويظير ذلك في الدائرة المالية الخطة المقدمة ممتازة، ويمكن اعتبارىا مثااًل يحتذى بو

. في الجامعة
جراءاتيا. 2.1.5 . سياسات إعداد الموازنة وا 

ىل لدى المؤسسة سياسات إلعداد الموازنة المالية؟ . 1.2.1.5
 السياسات المقدمة ممتازة، وترتبط بشكل ممتاز بالرسالة واألىداف والخطة اإلستراتيجية

. لمكمية وبما يتالءم مع متطمبات البرامج األكاديمية والتكنولوجية
ما كفاية إجراءات إعداد الموازنة؟ . 2.2.1.5

، ويظير ذلك من خالل اإلجراءات واضحة جدًا بتسمسل جيد وسيمة الفيم والتطبيق
التسمسل اإلداري في إعداد الموازنة حيث يتم إعداد الموازنة من قبل رئاسة الجامعة والدائرة 
المالية بناء عمى الموارد المالية المتاحة من الدعم الحكومي ورسوم الطمبة والتبرعات من 

. الشركات والمؤسسات الداعمة
ما جودة سجالت المؤسسة المتعمقة بإجراءات إعداد الموازنة؟ . 3.2.1.5

، ويظير ذلك من خالل سجالت الدائرة المالية وبمتابعة السجالت مكتممة، وبدقة عالية
. من جياز الرقابة

ما جودة موازنة المؤسسة؟  . 4.2.1.5
الموازنة جيدة، وتراعي المعايير المحاسبية ومتطمبات التخطيط المالي، ورسالة المؤسسة 

. وأىدافيا والمتطمبات األخرى
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جراءاتو. 3.1.5 . سياسات التخصيص المالي وا 
ىل لدى المؤسسة سياسات لتحديد المصادر المالية وتخصيصيا؟ . 1.3.1.5

السياسات المقدمة ممتازة، وتغطي المتطمبات المؤسسية، وتساعد في التخطيط وتحقيق 
، ويظير ذلك من خالل الدورات التدريبية والترفييية والتعميمية والتحكيميو والتبرعات الرسالة

. واليبات من المؤسسات والمخصصات المقدمة من الجامعة لكمية عموم الرياضة 
جراءات تخصيصيا؟ . 2.3.1.5 ما كفاية إجراءات تحديد المصادر المالية وا 

، تبدأ من الييكل اإلجراءات واضحة جدًا بتسمسل جيد، يجعميا سيمة الفيم والتطبيق
. التنظيمي من كمية عموم الرياضة إلى رئاسة الجامعة مرورا بالدائرة المالية وجياز الرقابة

ىل تنسجم التخصيصات المالية في المؤسسة مع المتطمبات والخطط المالية؟ . 3.3.1.5
، حيث تغطي التخصيصات المالية جميع توجد أدلة كافية وقوية عمى انسجام ممتاز

. متطمبات الكمية األكاديمية واإلدارية والمرافق الخاصة بكمية عموم الرياضة
جراءاتيا. 4.1.5  .سياسات اإليرادات والمصروفات واالستثمارات وا 

 ىل لدى المؤسسة سياسات إلدارة اإليرادات والمصروفات واالستثمارات؟. 1.4.1.5
السياسات المقدمة ممتازة، وتغطي جميع المتطمبات المؤسسية، وتسمح بمراقبة جيدة، من 

الدورات التعميمية والتدريبية  )قبل الدائرة المالية وجياز الرقابة ويتم إيداع عائدات االستثمار 
الدائرة المالية وبإشراف الدائرة المالية / في صندوق كمية عموم الرياضة  (والترفييية والتحكيميو

 .وجياز الرقابة
  ىل تطابق البيانات المالية القواعد والمعايير القانونية والمحاسبية؟2.4.1.5

البيانات المالية مكتممة، وتطابقيا جيد مع جميع القواعد المحاسبية، حيث يشرف عمى 
ىذه البيانات متخصصون من الدائرة المالية وجياز الرقابة وديوان المحاسبة وذلك وفق تعميمات 

 .واألنظمة المعمول بيا في جامعة مؤتة
 ىل قامت المؤسسة بمراجعة إيراداتيا ونفقاتيا مقارنة بالموازنة؟. 3.4.1.5

تقوم بمراجعات دورية لضمان عدم وجود أّية اختالفات بين الميزانية والبيانات المالية، 
 .ويطير ذلك من خالل جياز الرقابة وديوان المحاسبة

طالع أصحاب العالقة عمى البيانات المالية؟. 4.4.1.5  ىل تحرص المؤسسة عمى الشفافية وا 
يوجد عدد كاٍف من األدلة المباشرة، ويتم التعبير عن شفافية البيانات ودقتيا بقنوات 

 .متعددة، ويظير ذلك من خالل مجمس األمناء ومجمس العمداء ومجمس الجامعة
 ىل تقوم المؤسسة بتدقيق حساباتيا داخميا وخارجيًا؟. 5.4.1.5

تم التدقيق داخميًا وخارجيًا بطريقة احترافية، وبتوافق تام، ما بين الدائرة المالية وجياز 
 .الرقابة وديوان المحاسبة
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 .المصادر المالية: المعيار الفرعي الثاني. 2.5
 .التوافر واإلتاحة وكفاءة االستخدام. 1.2.5

 ىل يتوافر لدى المؤسسة مصادر مادية كافية؟. 1.1.2.5
المصادر المادية كافية، والسجالت عنيا جيدة التنظيم، حيث تقوم كمية عموم الرياضة 

بالحصول عمى المخصصات المالية من الجامعة، وكذلك من عوائد الدورات التي يتم عقدىا في 
كمية عموم الرياضة والجامعة من خالل مركز الدراسات واالستشارات التابع لمجامعة، ومركز 

 .إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب، واالتحادات الرياضية المختمفة
 ىل وفرت المؤسسة التدريب المناسب عمى استخدام المصادر المادية؟. 2.1.2.5

يتوافر تدريبات قميمة ومقبولة المستوى لعدد كبير من العاممين، ويظير ذلك من خالل ما 
تقوم بو الدائرة المالية في الجامعة حيث تقوم بتدريب العاممين لدييا عمى كيفية استخدام المصادر 

 .المالية في دوائر وكميات الجامعة المختمفة
 ما كفاءة استخدام المصادر المادية في المؤسسة؟. 3.1.2.5

تشير المعمومات المتوافرة إلى درجة عالية من الكفاءة، ويظير ذلك من خالل العطاءات 
المفتوحة والمعمن عنيا لالحتياجات من المباني والموازم واألدوات واألجيزة والصيانة، ويظير ذلك 

 .من خالل دائرة الموازم والمشتريات، وبمتابعة من جياز الرقابة وديوان المحاسبة
 

 .النوعية والجودة والمالئمة. 2.2.5
 ىل توجد إجراءات واضحة لقياس ومراجعة نوعية الموارد وجودتيا ومالءمتيا؟. 1.2.2.5

 .اإلجراءات واضحة جدًا، وبتسمسل ممتاز وسيمة الفيم والتطبيق
 ىل الموارد المادية المتوافرة بجودة ونوعية جيدة ومالئمة الستخداماتيا؟. 2.2.2.5

إنيا مالئمة جدًا، وبنوعية ممتازة وجودة عالية جدًا، حيث يتم تشكيل المجان الفنية المتخصصة 
لتحديد المتطمبات الخاصة بكل من االحتياجات، ويتم وضع شروط خاصة من قبل ىذه المجان 

 .بما يتوافق مع متطمبات الجودة لضمان التعميم واالستخدام اآلمن
 

جراءات األمن والسالمة. 3.2.5  .سياسات وا 
 ىل لدى المؤسسة سياسات لألمن والسالمة؟. 1.3.2.5

سياسات األمن ممتازة، وتحقق جميع المتطمبات المؤسسية، وتقوم إدارة الجامعة 
أجيزة اإلنذار، )وبالتعاون مع جياز الدفاع المدني بعمل صيانة دورية لمتطمبات األمن والسالمة 

في مرافق الكمية، كما قامت الكمية وبالتعاون مع مديرية  (وخراطيم اإلطفاء، وطفايات الحريق
خالء  .دفاع مدني الكرك بعمل تمرين وىمي إطفاء، إنقاذ، وغرق، وا 
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 ىل يتم اإلشراف عمى تطبيق إجراءات األمن والسالمة في المؤسسة؟. 2.3.2.5
تطبق إجراءات األمن والسالمة عمى نطاق واسع وبإشراف جيد، حيث تقوم دائرة الصيانة 
جراءات اآلمن والسالمة في مرافق الكمية والجامعة بشكل عام، وتتم  في الجامعة بمتابعة عوامل وا 

 .ىذه المتابعة بناء عمى طمبات الصيانة من قبل إدارة الكمية
 ىل أنتجت المؤسسة عددًا كافيًا من تعميمات وأدلة األمن والسالمة ونشرتيا؟. 3.3.2.5

تعميمات وأدلة األمن والسالمة جيدة،  ومنشورة جيدًا،  وتحقق معظم المتطمبات، وتم 
تنفيذ التمرين الوىمي الخاص بعمميات اإلطفاء واإلنقاذ والغرق واإلخالء وكيفية التعامل مع 
الكوارث الطبيعية، وتم توزيع براشورات بخصوص األمن والسالمة بالتعاون مع مديرية دفاع 

 .طالبًا وطالبة (200)مدني الكرك، وتم تدريب عدد كبير جدًا من الطمبة تجاوز عددىم 
 

 .مالئمة مرافق ذوي االحتياجات الخاصة. 4.2.5
 ىل توفر المؤسسة مرافق لذوي االحتياجات الخاصة؟. 1.4.2.5

يتوافر عدد معقول من المرافق تفي بحاجة نسبة كبيرة من ذوي االحتياجات الخاصة، 
حيث يمكن لذوي االحتياجات الخاصة الدخول والخروج من مبنى الكمية دون الحاجة إلى 

المساعدة، وذلك من خالل توفير الممرات الخاصة بيم من مدخل ومخارج متعددة وتتوافق مع 
 .متطمبات ىذه الفئة

المرافق  (سيولة استخدام)ىل تقوم المؤسسة بقياس ومراجعة فعالية وكفاءة . 2.4.2.5
 المخصصة لذوي االحتياجات الخاصة؟

النتائج المقدمة متوسطة، وتعبر عن أداء متوسط، حيث تم تشكيل لجنة خاصة لمدى 
 .مالئمة التسييالت الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة، ويكون عمميا بشكل دوري

رشادات لذوي االحتياجات الخاصة؟. 3.4.2.5  ىل توفر المؤسسة أدلة وا 
توفر إرشادات وأدلة كافية تؤدي الغرض بشكل جيد، وتعتبر األدلة واإلرشادات الموجودة 

 .كافية وفعالة لذوي االحتياجات الخاصة ولألشخاص األسوياء
 

جراءاتيا. 5.2.5  .خطط التحسين والتطوير وا 
ىل توجد إجراءات في المؤسسة لضمان إقرار الخطط التطويرية لممصادر المادية . 1.5.2.5
 وتنفيذىا؟

اإلجراءات المقدمة كافية، وخطط التحسين معتمدة، ويتم تطبيقيا بشكل معقول، حسب 
األنظمة والتعميمات المعمول بيا في جامعة مؤتة والتي تقر بضرورة توفير ما يستمزم لتنفيذ 
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المحاضرات العممية والنظرية وتطوير البرامج األكاديمية واإلدارية في الكمية، حيث يتم مخاطبة 
 .المعنيين في رئاسة الجامعة ليذه الغايات

 ىل ينتج عن مراجعة المؤسسة لمواردىا خطط لمتحسين؟. 2.5.2.5
أجريت عدة مراجعات رسمية، ونتج عنيا خطط معقولة لمتحسين، ظيرت من خالل 

صالة اإليقاع والمبارزة، ومالعب )صيانة الصالة الرئيسة متعددة األغراض والصاالت الفرعية 
وتغطية سقف الصالة الرئيسة من خالل ( بورد السمة وأىداف كرة اليد)واألدوات  (اإلسكواش

كما تم تطوير . عطاء تم تنفيذه عمى حساب شركة البوتاس العربية ومن قبل شركات متخصصة
 .جياز حاسوب (25)مختبر الحاسوب بإضافة 

 
 .إدارة جودة المرافق وخدماتيا ومراقبتيا وتحسينيا. 6.2.5

 ىل تحتفظ المؤسسة بسجالت شاممة ومحدثة لألصول المادية والتكنولوجية؟ . 1.6.2.5
تحتفظ المؤسسة بسجالت حديثة شاممة، ومنظمة، حيث قامت دائرة الموازم في الجامعة 

بتكميف مندوب الموازم بإدخال جميع األجيزة واألدوات إلكترونيًا وصرفيا عمى المعنيين من 
أعضاء ىيئة التدريس واإلداريين وفقًا لمستندات إلكترونية وورقية، كما قامت الدائرة بعمل قوائم 

إلكترونية بالمواد التالفة والمستيمكة، وتم استبداليا بأجيزة وأدوات حديثة وبما يتالءم مع متطمبات 
 .البرامج األكاديمية

 ىل توجد متابعة ومراقبة لمرافق المؤسسة وأصوليا؟. 2.6.2.5
توجد متابعات رسمية فعالة جدًا لممحافظة عمى جودة المرافق وتحسينيا، من قبل إدارة 
الكمية ورؤساء الشعب، ومراقبي غرف الغيار والصاالت والمالعب الخارجية والداخمية ومراقب 
قاعات التدريس، حيث تم تعديل الييكل التنظيمي في الكمية وفقًا لذلك، وتقدمت الكمية مؤخرًا 

 .بطمب بناء خاص لتخزين أدوات ممعب خالد بن الوليد لكرة القدم وتم تنفيذه
 

 .إجراءات الصيانة وفعاليتيا. 7.2.5
 ىل توفر المؤسسة عددًا كافيًا من إجراءات الصيانة؟. 1.7.2.5

إجراءات الصيانة واضحة وبتسمسل جيد وسيمة الفيم، تبدءا إجراءات الصيانة من 
مسئولي الشعب ومراقب القاعات وفقًا لمييكل التنظيمي في الكمية، وبموجب طمب صيانة يحول 

دائرة الصيانة، )إلى نائب الرئيس لمشؤون اإلدارية ثم يتم تحويمو إلى الجيات المتخصصة 
. (والخدمات، المشاغل، ووحدة اإلدامة
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 ىل يتم اإلشراف عمى تنفيذ أعمال الصيانة المختمفة؟. 2.7.2.5
يوجد إشراف محترف وتكون أعمال الصيانة فعالة جدًا، ويظير ذلك أن أعمال الصيانة 
تتم من قبل أشخاص فنيين متخصصين وبمتابعة من المكتب اليندسي في الكمية، ودائرة الموازم، 
ودائرة الصيانة، والمشاغل ووحدة اإلدامة، ويتم التوقيع من قبل الجية التي تقدمت بطمب الصيانة 

 .عمى إتمام العمل بشكل فاعل
 

 .رضا ذوي أصحاب العالقة عن المرافق. 8.2.5
 ىل تقوم المؤسسة بقياس رضا أصحاب العالقة عن الموارد المادية؟. 1.8.2.5

حيث يتم توفير األدوات المادية وفقًا . ىناك محاوالت جيدة المستوى في وحدات قميمة
لممتطمبات القانونية لأللعاب الرياضية كاًل حسب التعديالت القانونية ليذه األلعاب، حيث تم 

وفقًا لمتعديالت التي جرت عمى  (الرئيسة)تعديل ممعب كرة السمة في الصالة متعددة األغراض 
ىذه المعبة، كما تم توفير األدوات واألجيزة الرياضية التي تتالءم مع البرامج األكاديمية، 

 .والمحاضرات العممية والنظرية
 ما درجة رضا أصحاب العالقة عن الموارد المادية؟. 2.8.2.5

النتائج المقدمة جيدة ومفصمة وتعبر عن درجة رضا جيدة، ويظير ذلك من خالل توفير 
األجيزة واألدوات القانونية لتنفيذ المحاضرات العممية، كما تم شراء بوردات كرة سمة قانونية 

ومعتمدة دوليا، وأىداف كرة يد قانونية ومعتمدة دوليًا، وجياز وثب عالي معتمد قانونيًا وقائم لمكرة 
 .الطائرة معتمدة دوليًا وقانونيًا حسب احتياجات أصحاب العالقة

 
 .تنوع مصادر التعمم. 9.2.5

 ىل تنوع المؤسسة في مصادر التعمم؟ . 1.9.2.5
حيث تم تحديث كامل لمختبر الحاسوب في الكمية، وتم استحداث . يوجد تنوع ممتاز

مكتبة متخصصة لطمبة كمية عموم الرياضة داخل مبنى الكمية، حيث تم شراء عدد من المصادر 
العممية المتخصصة في جوانب مختمفة من البرامج األكاديمية، وتم جمع عدد كبير من الكتب 
والمصادر والمراجع العممية من دور النشر في األردن، وكذلك قام مجموعة من الزمالء بتزويد 
ىذه المكتبة بعدد من المؤلفات الخاصة بيم، ىذا إضافة إلى مكتبة الجامعة العامة، كما قامت 
الجامعة بتوفير اإلنترنت داخل مبنى الكمية والجامعة، وتم إشراك الطمبة في المواقع اإللكترونية 

. لممجالت العممية المتخصصة
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ىل تقوم المؤسسة بقياس ومراجعة سيولة استخدام مصادرىا التعميمية ومرافقيا . 2.9.2.5
 التكنولوجية؟

وتم ذلك من خالل الطمب المقدم لرئاسة الجامعة بتحديث . لجميع المصادر والمرافق
مختبر الحاسوب بعد أن تم مالحظة عدم فاعمية المختبر، حيث قامت إدارة الجامعة بتعيين 
مشرف مختبر لمحاسوب ليسيل عمى الطمبة الرجوع لإلنترنت دون معاناة، كما أن وجود مادة 
تكنولوجيا التعميم في التربية الرياضية يثرى العممية التعميمية والتكنولوجية لدى طمبة الكمية في 

 .برامجيا المختمفة
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 المصادر البشرية: المعيار الفرعي الثالث. 3.5
جراءاتيا. 1.3.5  .سياسات االستقطاب والتوظيف، والتعيين، وا 

جراءات مناسبة لالستقطاب والتوظيف والتعيين؟. 1.1.3.5  ىل لدى المؤسسة سياسات وا 
السياسات المقدمة ممتازة، واإلجراءات واضحة جدًا وبتسمسل ممتاز، حيث قامت الكمية 
بتعيين عدد كبير من أعضاء ىيئة التدريس وفق متطمبات ضمان الجودة في وزارة التعميم العالي 
األردنية، وبما يتوافق واحتياجات البرامج األكاديمية، ويظير ذلك من خالل األنظمة والتعميمات 

الصادرة عن جامعة مؤتة ووجود أسس واضحة وتعميمات خاصة باالستقطاب والتوظيف والتعيين 
وتم في كمية عموم الرياضة تعيين خمسة من أعضاء ىيئة التدريس في البرامج . وشروط كاًل منيا

األكاديمية، كما تم توظيف منقذ ومنقذة لمسباحة عمى كادر الكمية، وحسب األنظمة والتعميمات 
 .المعمول بيا في جامعة مؤتة

 ما جودة السجالت الناتجة عن إجراءات التوظيف والتعيين وما درجة اكتماليا؟. 2.1.3.5
وفقًا ألسس التعيين . تم إنتاج جميع السجالت بشكل جيد جدًا وبدرجة اكتمال عالية جداً 

والترقية المعمول بيا في جامعة مؤتة من تشكيل لجان وضع الشروط الخاصة، ولجان استقبال 
الطمبات والفرز ليا، والمقابالت الشخصية لمنواحي الفنية والشخصية، وأخذ موافقات المجالس 

كما يوجد في شعبة أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة سجالت خاصة بكل عضو من . المعنية
 .أعضاء ىيئة التدريس وفي شعبة الموارد البشرية سجل خاص لكل من الموظفين اإلداريين

 ىل يتم اإلشراف عمى تطبيق إجراءات التوظيف والتعيين؟. 3.1.3.5
ىناك عدد كبير من األدلة المباشرة القوية عمى إشراف ممتاز، وفقًا لممجالس 

 .(مجمس القسم، مجمس الكمية، لجنة التعيين والترقية، ومجمس العمداء)المتخصصة 
 

جراءاتيا. 2.3.5  .سياسات التثبيت والترقية وا 
جراءات مناسبة لمتثبيت والترقية؟. 1.2.3.5  ىل لدى المؤسسة سياسات وا 

حسب األنظمة والتعميمات . السياسات ممتازة، واإلجراءات واضحة جدًا وبتسمسل ممتاز
 .الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس والموجود عمى موقع الجامعة اإللكتروني

 ما جودة السجالت الناتجة عن إجراءات التثبيت والترقية وما درجة اكتماليا؟. 2.2.3.5
وتسير ىذه . تم إنتاج جميع السجالت بشكل جيد جدًا، وبدرجة اكتمال عالية جداً 

المعامالت وفقًا لتعميمات خاصة مكتوبة ومطبقة برئاسة رئيس الجامعة ومجمس العمداء ولجنة 
التعيين والترقية وأمين سر المجالس، حيث ترسل المعامالت لمقيمين متخصصين خارج الجامعة 

كما يوجد في أمانة سر المجالس سجالت خاصة لكل عضو . وتسير وفقًا لألنظمة والتعميمات
 .ىيئة تدريس، وتعامل بسرية تامة
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 ىل يتم اإلشراف عمى تطبيق إجراءات التثبيت والترقية؟. 3.2.3.5
حيث يكون اإلشراف من . ىناك عدد كبير من األدلة المباشرة القوية عمى إشراف ممتاز

قبل المجالس المختمفة ولجنة التعيين والترقية في الجامعة حسب األنظمة والتعميمات المعمول 
 .بيا
 

جراءاتيا. 3.3.5  .سياسات التفرغ العممي وا 
جراءات مناسبة لمتفرغ العممي؟. 1.3.3.5  ىل لدى المؤسسة سياسات وا 

وذلك حسب األنظمة . السياسات ممتازة، واإلجراءات واضحة جدًا وبتسمسل ممتاز
والتعميمات المعمول بيا في الجامعة لغايات التفرغ العممي، وتبدأ من احتساب المعادلة الخاصة 
بالتفرغ العممي ألعضاء ىيئة التدريس، حيث أنو يوجد نسبة خاصة لكل قسم تعتمد عمى عدد 

أعضاء ىيئة التدريس في القسم، وأخذ موافقة مجمس القسم، ومجمس الكمية، ولجنة التعيين 
التفرغ العممي ألعضاء ىيئة  )والترقية، ومجمس العمداء، ويظير ذلك جميًا عمى موقع الجامعة 

 .(التدريس
 ما جودة السجالت الناتجة عن إجراءات التفرغ العممي وما درجة اكتماليا؟. 2.3.3.5

ويظير ذلك من . تم إنتاج جميع السجالت بشكل جيد جدًا وبدرجة اكتمال عالية جداً 
خالل أمانة سر المجالس حيث ُيحتفظ بإجراءات التفرغ العممي في األقسام المعنية وفي ديوان 

 .الكمية وفي أمانة سر المجالس في الجامعة
 ىل يتم اإلشراف عمى تطبيق إجراءات التفرغ العممي؟. 3.3.3.5

ويظير ذلك في األقسام . ىناك عدد كبير من األدلة المباشرة القوية عمى إشراف ممتاز
األكاديمية وفي أمانة سر المجالس في الجامعة، من خالل تقديم تقرير عن اإلجازة، والبحث 

 .المقدم بيذا الخصوص
 

 .سياسات التطور الميني والوظيفي. 4.3.5
جراءات مناسبة لمتطور الميني والوظيفي؟. 1.4.3.5  ىل لدى المؤسسة سياسات وا 

حيث تقوم الجامعة ومن . السياسات المقدمة ممتازة واإلجراءات واضحة وبتسمسل ممتاز
خالل مكتب تطوير أعضاء ىيئة التدريس بعقد دورات خاصة بأساليب التدريس والتقويم والتقييم، 

واالختبارات، واستخدام التكنولوجيا في التعميم ألعضاء ىيئة التدريس، والمشاركة في الدورات 
. وتسييل مياميم. الداخمية والخارجية والمعمن عنيا
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 ما جودة الورش التدريبية التي تعقدىا المؤسسة لتطوير كوادرىا؟. 2.4.3.5
من خالل مركز تطوير أعضاء ىيئة . ىناك عدد كبير من الورش ممتازة الجودة

التدريس، حيث يتم توزيع بداية كل فصل دراسي عن احتياجات أعضاء ىيئة التدريس واإلداريين 
 .لمدورات لتطوير األداء الوظيفي واألكاديمي

 
 .الرعاية والخدمات. 5.3.5

 ىل تقدم المؤسسة الرعاية الطبية لمعاممين فييا؟. 1.5.3.5
ويظير . تقدم رعاية طبية ممتازة لمعاممين وعائالتيم، تتحمل جميع نفقات تغطيتيا تقريباً 

ذلك من خالل عقد االتفاقيات مع الخدمات الطبية الممكية لغايات معالجة أعضاء الييئة 
التدريسية واإلدارية والمتقاعدين من الجامعة، كما تم عقد اتفاقية مع وزارة الصحة لغايات الرعاية 

 .الطبية لمطمبة
 ىل تقدم المؤسسة الخدمات الكافية لمعاممين فييا؟. 2.5.3.5

وذلك . تقدم نظامًا ممتازًا لإلجازات واالدخار، وتعميم األبناء واإلسكان واالستثمار وغيرىا
وفقًا لألنظمة والتعميمات المعمول بيا في جامعة مؤتة، ويظير ذلك جميًا عمى موقع الجامعة 

 .اإللكتروني
 

 .امتيازات األمومة. 6.3.5
جازات األمومة؟. 1.6.3.5  ىل تقدم المؤسسة امتيازات لمموظفات تتعمق بالمغادرات وا 

جازات األمومة وذلك وفقًا لألنظمة والتعميمات المعمول . تقدم نظامًا ممتازًا لممغادرات وا 
 .بيا في جامعة مؤتة، ويظير ذلك جميًا عمى موقع الجامعة اإللكتروني

 
 .رضا الكوادر البشرية عن الخدمات. 7.3.5

 ما درجة رضا الكوادر البشرية عن الورش والبرامج التدريبية والتطويرية؟. 1.7.3.5
من خالل عقد المقاءات مع الكوادر البشرية بشان الرضا عن الورش والبرامج التدريبية 

 .والتطويرية في الكمية كان مستوى الرضا عال عن الورش والبرامج المقدمة من الكمية
 ما درجة رضا الكوادر البشرية عن الخدمات األساسية واالمتيازات؟. 2.7.3.5

نتائج  المقابالت جيدة وىناك رضا من قبل الكوادر البشرية عن الخدمات التي تقدميا 
. الكمية عن الورش والبرامج التدريبية
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 ما درجة رضا العاممين في المؤسسة عن الرعاية الطبية المتوفرة فييا؟. 3.7.3.5
نتائج االستطالعات تشير إلى درجة كبيرة، سواء لمطمبة او العضاء ىيئة التدريس او 
لالداريين كما ان ىناك عقد اتفاقيات مع وزارة الصحة، والخدمات الطبية الممكية، وىناك مركز 

 .صحي في الجامعة
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 الخدمات الطالبية: المعيار السادس

 التوجيو واإلرشاد الطالبي:  المعيار الفرعي األول 1.6

جراءاتيا1.1.6   سياسات التوعية الطالبية وا 

جراءات موثقة ومعمنة لمتوعية الطالبية؟1.1.1.6   ىل يوجد في المؤسسة سياسات وا 

نعم توجد سياسات موثقة ومعمنة وتنعكس في إجراءات واضحة تمامًا، تقوم الجامعة 
ممثمة في عمادة شؤون الطمبة وبالتعاون مع اتحاد طمبة جامعة مؤتة بإصدار عدد من 

المنشورات التوعية واستقبال الطمبة بداية العام الجامعي، إضافة إلى أن كمية عموم الرياضة تعقد 
اجتماع بداية الفصل مع الطمبة المستجدين وأيضا اجتماع خاص مع طمبة كمية عموم الرياضة 

وتستمر عممية التوعية لمطمبة حتى الفصل األخير من فصل التخرج بعقد اجتماع خاص 
 .لمخريجين الذين تصدر أسماءىم لغايات امتحان الكفاءة الجامعية

  ىل يوجد في المؤسسة إجراءات لقياس فعالية سياسات التوعية الطالبية؟2.1.1.6

نعم توجد إجراءات قياس ممتازة وتشير إلى فعالية ممتازة، ويظير ذلك من خالل امتحان 
أكاديميا  (المنذرين )الكفاءة الجامعية ، وكذلك من خالل انخفاض أعداد الطمبة المتعثرين 

 .وسموكيا

  السياسات المتعمقة بحقوق الطمبة ومسؤولياتيم 2.1.6

 ىل يوجد في المؤسسة سياسات موثقة ومعمنة ومنشورة تتعمق بحقوق الطمبة 1.2.1.6
 ومسؤولياتيم؟

نعم توجد سياسات موثقة ومعمنة ومنشورة بوسائط متعددة تتعمق بحقوق الطمبة 
ومسؤولياتيم، ويظير ذلك عمى موقع الجامعة االلكتروني وأيضا في دليل الطالب وكذلك عمى 

. لوحات اإلعالنات في كمية عموم الرياضة
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  ىل تنعكس السياسات حول حقوق الطمبة ومسؤولياتيم في إجراءات فعالة؟2.2.1.6

نعم اإلجراءات ممتازة إذ تزيد نسبة الطمبة الذين يعرفون حقوقيم ومسؤولياتيم عمى 
ويظير ذلك من خالل األنظمة والتعميمات المعمول بيا في الجامعة، ويظير ذلك جميًا % . 50

كما قامت إدارة الكمية بعمل اجتماع مع الطمبة الجدد بداية العام . عمى موقع الجامعة اإللكتروني
 .الجامعي، وتم عقد اجتماع مع طمبة الكمية لتعريفيم بحقوقيم وواجباتيم وفقًا لألنظمة والتعميمات

 

  إجراءات اإلرشاد النفسي واالجتماعي3.1.6

جراءات واضحة وموثقة ومنشورة لإلرشاد النفسي 1.3.1.6  ىل لدى المؤسسة تعميمات وا 
 واالجتماعي؟

جراءات ممتازة واضحة وموثقة ومنشورة وىناك مكتب متخصص في  نعم لدييا تعميمات وا 
 .عمادة شؤون الطمبة في جامعة مؤتة يقوم بالدور المناط بو

  ما تقييم الطمبة ألنشطة اإلرشاد النفسي واالجتماعي؟2.3.1.6

يوجد في عمادة شؤون الطمبة مركز لإلرشاد النفسي واالجتماعي وتشير نتائج بعد اجراء 
 .المقابالت بأنيا جيدة

  إجراءات اإلرشاد الميني 4.1.6

  ىل لدى المؤسسة إجراءات واضحة وموثقة ومنشورة لإلرشاد الميني؟1.4.1.6

ويظير ذلك من خالل مكتب .نعم لدييا إجراءات ممتازة وواضحة وموثقة ومعمنة ومنشورة
اإلرشاد الميني في الجامعة كما قام ىذا المكتب باستضافة وزارة العمل وبعض المؤسسات 

 .الخاصة لتوجيو الطمبة وأبناء المجتمع المحمي عن الوظائف المطموبة

  ما تقييم الطمبة لموحدات أو المكاتب المعنية باإلرشاد الميني؟2.4.1.6

 .النتائج المقدمة ممتازة وتشير إلى فعالية عالية من خالل عقد ورش العمل
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  الدورات التدريبية الموجية لمطمبة 5.1.6

  ىل تعقد المؤسسة دورات تدريبية لطمبتيا في الميارات الحياتية التي يحتاجونيا؟ 1.5.1.6

نعم عقدت أكثر من دورة في ميارات متعددة حسب حاجات الطمبة وحققت أىدافيا 
بصورة ممتازة، تقوم كمية عموم الرياضة بعقد العديد من الدورات التدريبية والتحكيمية والميارات 

 .الحياتية كما ىو موضح في الخطة اإلستراتيجية

  من الدورات التدريبية؟ن ما نسبة الطمبة المستفيدي2.5.1.6

من طمبة المؤسسة ويظير ذلك باإلعداد المسجمين في كل دورة من % 10تزيد عمى 
 .الدورات التحكيمية والتدريبية وىذا واضح من عدد الطمبة المشاركين في تمك الدورات

 ىل تضع المؤسسة خطة لتدريب المدربين والمعنيين بالتوجيو واإلرشاد الطالبي 3.5.1.6
 وتنفذىا لرفع كفاءتيم؟

 .نعم تضع المؤسسة خطة لتدريب المدربين وتنفذىا بالكامل وتتحقق من فعاليتيا

  دور المجان والمجالس في التوجيو واإلرشاد الطالبي 6.1.6

  ىل تقوم لجان ومجالس التوجيو واإلرشاد الطالبي بدورىا وتتحمل مسؤولياتيا بكفاءة؟1.6.1.6

النتائج المقدمة ممتازة وتعبر عن أداء ممتاز وفعال، ويظير ذلك من خالل أعضاء ىيئة 
 التدريس المرشدين األكاديميين، وعدم وجود مشاكل أكاديمية في برامج الطمبة

  خطط تطوير ومتابعة التوجيو واإلرشاد 7.1.6

 ىل تعمل المؤسسة عمى مراجعة وتطوير خطط التوجيو واإلرشاد الطالبي بكافة 1.7.1.6
 عناصره؟

نعم تقوم المؤسسة بتطوير خطط التوجيو واإلرشاد الطالبي بصورة ممتازة ومستمرة بناًء 
عمى نتائج القياس والتحميل، وبداية كل سنة دراسية يتم تكميف زميل من كل قسم لإلشراف عمى 

 .اإلرشاد الطالبي وكذلك تعيين مرشدا اكاديما لطمبة الدراسات العميا
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  ىل خطط التوجيو واإلرشاد الطالبي فعالة؟2.7.1.6

نعم تشير األدلة المتوافرة إلى فعالية عالية جدا، من خالل مراجعة الطمبة لمكتب المرشد 
 .األكاديمي ويظير ذلك أيضا من خالل تسجيل الطمبة وتوجيييم في التسجيل
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 جامعة مؤتة-  كلية علوم الرياضة  –تقرير دراسة التقييم الذاتي 

 الخدمات المساند:  المعيار الفرعي الثاني 2.6

جراءاتيا1.2.6   تعميمات انتخابات الطمبة وا 

جراءات موثقة وواضحة ومعمنة النتخابات الطمبة؟1.1.2.6   ىل تطبق المؤسسة تعميمات وا 

جراءات موثقة وواضحة ومعمنة النتخابات  تطبق المؤسسة سنويًا بشفافية تعميمات وا 
الطمبة وىناك شروط لمناخب من اجل الترشيح وذلك لمناخب وموجود عمى موقع الجامعة وكذلك 

 .في دليل الطالب

  ىل تقوم لجان ومجالس الطمبة المنتخبة بدورىا وتتحمل مسؤولياتيا بكفاءة؟2.1.2.6

توجد أدلة كافية وقوية عمى كفاءة ممتازة، حيث يوجد موازنة خاصة لجميع المجان 
 .وتحت إشراف مباشر من الجامعة

جراءاتيا 2.2.6   تعميمات المنح والقروض لمطمبة وا 

جراءات تقديم المنح والقروض لمطمبة؟1.2.2.6   ىل تطبق المؤسسة تعميمات وا 

جراءات تقديم المنح والقروض، وىناك شروط  تطبق المؤسسة سنويًا بسخاء تعميمات وا 
 .وتعميمات من صندوق البحث العممي ومن وزارة التعميم العالي

جراءات تقديم المنح والقروض لمطمبة؟2.2.2.6   ما فعالية تعميمات وا 

من المستحقين، ويظير ذلك % 80 تزيد عمى نتكشف اإلحصاءات أن نسبة المستفيدي
من خالل الطمبة المتقدمين حيث ىذا العام كل من تقدم لممنح والقروض حصل أما عمى منحة 

 .آو قرض حسب منشورات وزارة التعميم العالي

جراءاتيا 3.2.6   تعميمات تقديم الخدمات المساندة وا 
جراءات موثقة وواضحة ومنشورة لتقديم الخدمات 1.3.2.6  ىل تطبق المؤسسة تعميمات وا 
 المساندة؟

جراءات موثقة وواضحة ومنشورة لتقديم الخدمات بشكل  تطبق المؤسسة دائمًا تعميمات وا 
 .ممتاز
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  ىل تطبق المؤسسة الخدمات الرياضية لمطمبة بفعالية؟2.3.2.6

توجد أدلة كافية وقوية عمى فعالية ممتازة، ويظير ذلك من خالل صاالت متعددة 
اإلغراض والمالعب الرياضية الخارجية، ومسبح، وقاعات الجمباز واإليقاع والمبارزة، وتنس 

 .الطاولة والتنس األرضي، وممعب دولي لكرة القدم، ومضمار العاب القوى، وصالة الحديد

  ىل تطبق المؤسسة الخدمات الصحية لمطمبة بفعالية؟3.3.2.6

توجد أدلة كافية وقوية عمى فعالية ممتازة، فجميع طمبة جامعة مؤتة مؤمنين صحيا في 
 .وزارة الصحة ويوجد مركز صحي يخدم الطمبة في حرم الجامعة

 بفعالية؟ (.....بنوك، مطاعم) ىل تطبق المؤسسة التسييالت الطالبية األخرى 4.3.2.6

/ توجد أدلة كافية وقوية عمى فعالية ممتازة، يوجد في الجامعة مطاعم وبنك القاىرة عمان
 .فرع جامعة مؤتة، وبريد

  ما درجة رضا الطمبة عن الخدمات المقدمة ليم؟ 5.3.2.6

ويظير .عالية جدًا، ويظير ذلك من خالل المعامالت التي يتمقاىا الطمبة ورضاىم عنيا
مثل غرف  )ذلك من خالل رضا الطمبة عن الخدمات المقدمة ليم من توافر كفتيرياء وخدمات 

وكذلك توافر مكتبة عممية في الكمية، وأيضا ىناك مجال لألنشطة  (غيار لتبديل المالبس، دشات
 . لالمنيجية

  سياسة المؤسسة في النشاطات الالمنيجية 4.2.6

 ىل لدى المؤسسة سياسة واضحة وموثقة ومعمنة ومنشورة تتبعيا في النشاطات 1.4.2.6
 الالمنيجية؟

لدى المؤسسة سياسة ممتازة موثقة ومعمنة تتعمق بجميع األنشطة الالمنيجية، يوجد في 
الجامعة دائرة لمنشاط الرياضي يمارس فييا الطمبة النشاطات الالمنيجية، وأيضا في كمية عموم 

.  الطمبة أنشطتيم الالمنيجيةةالرياضة لدييا العديد من الصاالت والمالعب لمممارس
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  ما فعالية السياسة المتبعة في النشاطات الالمنيجية؟2.4.2.6

تكشف اإلحصاءات عن الكثير من األنشطة والمشاركين، وىذا يظير من خالل 
 .المشاركات الطمبة في األنشطة الالمنيجية

  دور األندية الطالبية في دعم الخدمات المساندة 5.2.6

  ىل تقوم األندية الطالبية بدورىا بكفاءة في دعم الخدمات المساندة؟1.5.2.6

توجد أدلة كافية وقوية عمى كفاءة ممتازة في دعم الخدمات المساندة وىناك في عمادة 
شؤون الطمبة أندية مفعمو ويتم اإلعالن عنيا والترشيح ألعضاء الييئة العامة وانتخاب مجالس 

 ..خاصة بيم

  ما عدد األندية الطالبية في المؤسسة؟2.5.2.6

يوجد عدة نواد بأىداف متنوعة تغطى كل المجاالت ، ويظير ذلك من خالل الزيارات 
 .لعمادة شؤون الطمبة

  متابعة أداء الخدمات المساندة وتطويرىا 6.2.6

  ىل تعمل المؤسسة عمى قياس الخدمات الطالبية المقدمة وتحميميا وتطويرىا؟1.6.2.6

تطور المؤسسة باستمرار الخدمات الطالبية المقدمة  من رعاية صحية او خدمات مثل 
 .سكن الطالبات، كفتيرياء، مطاعم، مكتبة وغير ذلك

  ىل تنظر المؤسسة في شكاوي الطمبة وتستفيد منيا ؟2.6.2.6

دائمًا تنظر في شكاوى الطمبة وتتوافر مؤشرات قوية وكافية لالستفادة ويظير ذلك من 
. خالل تشكيل المجان في الكميات وفي عمادة شؤون الطمبة

 

 

 



 .الوصول إلى التميز في إعداد خريج نوعي في مجال التربية الرياضية والتأىيل الرياضي يجمع بين النظرية والتطبيق :الرؤية

105 

 جامعة مؤتة-  كلية علوم الرياضة  –تقرير دراسة التقييم الذاتي 

 التواصل مع الخريجين :  المعيار الفرعي الثالث3.6

  إجراءات تمتين عالقة المؤسسة مع الخريجين1.3.6

  ىل تعمل المؤسسة عمى جمع وتحديث وتطوير بيانات الخريجين؟1.1.3.6

 .تجمع المؤسسة فصميًا بيانات الخريجين وتتواصل معيم بمختمف وسائل التواصل

  ىل تعمل المؤسسة عمى تطوير وتحديث وسائل التواصل مع الخريجين بفعالية؟2.1.3.6

تحدث المؤسسة وسائل التواصل مع الخريجين بشكل ممتاز من خالل مكتب متابعة 
 .الخريجين في عمادة شؤون الطمبة وكذلك في الكمية عمى موقع التواصل االجتماعي

  ىل تدعم المؤسسة نوادي خريجي الجامعة؟3.1.3.6

 .ال يوجد نادي لخريجي جامعة مؤتة؟

  ما فعالية نوادي خريجي الجامعة؟4.1.3.6

 .ال يوجد فعاليات

  تمثيل الخريجين في مجالس الحاكمية 2.3.6

  ىل يشارك الخريجون في مجالس الحاكمية لممؤسسة بفعالية؟1.2.3.6

يشارك الخريجون في مجالس الحاكمية بصورة ممتازة، ويظير ذلك من خالل فريق 
العمل التوجييي حيث تم إشراك أحد خريجي كمية عموم الرياضة وىو السيد ثامر خميل المجالي، 
وىو خريج يحمل درجة الماجستير وىو عمى مقاعد الدراسة لدرجة الدكتوراه في الجامعة األردنية، 

 . مديرية شباب الكرك–عممًا بأنو يعمل رئيس قسم في وزارة الشباب 

  التنسيق والتعاون مع أرباب العمل وجيات التوظيف 3.3.6

  ىل تنسق المؤسسة وتتعاون مع أرباب العمل وجيات التوظيف لخريجيا؟1.3.3.6

يوجد تنسيق وتعاون ممتاز مع أرباب العمل كما يظير ذلك من خالل عقد الورش 
 .والندوات وفتح باب التوظيف
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  ىل تعمل المؤسسة عمى إقامة أيام التوظيف لتسويق خريجييا؟2.3.3.6

 نعم تقوم المؤسسة بعقد أيام التوظيف بصورة منتظمة وفعالة

  ىل تستطمع المؤسسة أراء أرباب العمل في مستوى الخريجين؟3.3.3.6

دائمًا وبحدود واسعة، نعم لقد تم عمل استبانو تقيس مستوى الخريجين من أرباب العمل 
 في المؤسسات
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 خدمة المجتمع والعالقات الخارجية: المعيار السابع. 7

 خدمة المجتمع: المعيار الفرعي األول. 1.7

\ .السياسات والخطط حول العالقة مع المجتمع. 1.1.7

قامت الكمية بتحديد مجاالت واضحة في خطتيا اإلستراتيجية فيما يتعمق بالتفاعل مع 
المجتمع ومقارنة ذلك بما تقدمة الكمية من خدمات أو تسييالت ألعضاء ىيئة التدريس بتقديم 

خبراتيم لممجتمع المحمي لالستفادة منيا وكذلك تسخير كافة اإلمكانات الموجودة في الكمية 
: لخدمة المجتمع المحمي وكانت عمى النحو التالي

. مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في إقامة الندوات والمحاضرات العممية  -1
 .المشاركة الفاعمة في األيام العممية -2
 .المشاركة الفاعمة في الندوات -3
 .المشاركة الفاعمة في تدريب الفرق الرياضية -4
 .تسخير اإلمكانات الرياضية لممجتمع المحمي -5
 .إقامة الدورات التدريبية -6
 .إقامة الدورات التحكيمية -7
 .إقامة العاب المرح داخل الكمية األيتام الكرك -8
 .إشراك أفراد من المجتمع المحمي في مجمس الكمية -9

 ىل لدى المؤسسة سياسات وخطط مناسبة حول العالقة مع المجتمع؟ 1. 1.1.7

وىذا واضح من خالل . السياسات المقدمة ممتازة والخطط واضحة جدًا وبتسمسل ممتاز
الخطة اإلستراتيجية المقدمة لخدمة المجتمع من قبل إدارة الكمية، وكذلك وجود أعضاء من 

. المجتمع المحمي في مجمس الحاكمية الخاص بكمية عموم الرياضة، وعمى مستوى مجمس الكمية
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 ىل حدد فريق تخطيط خدمة المجتمع في المؤسسة عددا كافيا لألعضاء الرئيسين 2. 1.1.7
من المجتمع المحمي؟ 

تم تحديد عدد كاٍف من األعضاء لتحديد المتطمبات الالزمة، حيث تم تشكيل لجنة 
 .برئاسة الدكتور جمال ربابعة لمتابعة وتحديد احتياجات المجتمع المحمي

 سميمة أىداف ىل حدد فريق تخطيط خدمة المجتمع متطمبات كافية لتوضيح 3. 1.1.7
وشاممة؟ 

تم تحديد المتطمبات بشكل جيد؛ لتوضيح أىداف جيدة، وىي تغطي مزيجًا جيدًا من 
وزارة )الخدمات، ويظير من خالل مشاركات أعضاء ىيئة التدريس والطمبة في خدمة المجتمع 
التربية والتعميم، والنوادي الشبابية والرياضية التابعة لمديرية شباب محافظة الكرك، وكذلك 

. ((المديرية العامة لقوات الدرك، والدفاع المدني)المؤسسات األمنية 

 خطة خدمة المجتمع، ومدى مالءمتيا لمتطمبات المجتمع ورسالة أىداف ما جودة 4. 1.1.7
 المؤسسة وأىدافيا؟ 

ويتضح ذلك . أىداف خطة المجتمع المحمي مالئمة لمتطمبات رؤية ورسالة وغايات الكمية وقيميا
 :من خالل الخطة االستراتيجية لخدمة المجتمع المحمي، وىي كما يمي
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جامعة مؤتة                                                                                                           
 (2017/2018)الخطة اإلستراتيجية 

.                                         تعظيم دور كمية عموم الرياضة في جامعة مؤتة في خدمة المجتمع:  الغاية

رفع مستوى مشاركة كمية عموم الرياضة في جامعة مؤتة في خدمة المجتمع : اليدف االستراتيجي
. المحمي

اإلجراءات  االستراتيجيات
 التنفيذية

البرنامج  الكمفة جية التنفيذ
 الزمني

 مؤشرات األداء

دورات السباحة 
ترفييي، تعميمي، )

 (تدريبي

كمية عموم 
مركز / الرياضة
 الجنوب

كمية عموم 
الرياضة ومركز 

الجنوب لمدراسات 
 واالستشارات

50 
دينار 

لمشخص 
 الواحد

عمى الفصل 
األول والثاني 

 والصيفي

مشاركة أعضاء ىيئة 
التدريس والمجتمع 

المحمي والبيئة الداخمية 
 والخارجية

كمية عموم  دورة المدرب الشخصي
مركز / الرياضة
 الجنوب

كمية عموم 
الرياضة ومركز 

الجنوب لمدراسات 
 واالستشارات

50 
دينار 

لمشخص 
 الواحد

مشاركة الطمبة  الفصل الثاني
 والخريجين واالندية

كمية عموم  دورة المياقة البدنية
مركز / الرياضة
 الجنوب

كمية عموم 
الرياضة ومركز 

الجنوب لمدراسات 
 واالستشارات

50 
دينار 

لمشخص 
 الواحد

مشاركة طمبة الكمية  الفصل الثاني
 واألندية

كمية عموم  دورة اإلنقاذ المائي
الرياضة ومركز 
إعداد القيادات 

 الشبابية

كمية عموم 
الرياضة ومركز 

الجنوب لمدراسات 
 واالستشارات

ومركز إعداد 
 القيادات الشبابية

120 
دينار 

لمشخص 
 الواحد

 مشاركة طمبة الكمية الفصل األول

كمية عموم  دورة اإلسعافات األولية
مركز / الرياضة
 الجنوب

كمية عموم 
الرياضة ومركز 

الجنوب لمدراسات 
 واالستشارات

50 
دينار 

لمشخص 
 الواحد

مشاركة المجتمع  الفصل الثاني
 المحمي ذو التخصص

كمية عموم  دورة التدليك
مركز / الرياضة
 الجنوب

كمية عموم 
الرياضة ومركز 

الجنوب لمدراسات 

50 
دينار 

لمشخص 

 مشاركة الطمبة الفصل األول
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اإلجراءات  االستراتيجيات
 التنفيذية

البرنامج  الكمفة جية التنفيذ
 الزمني

 مؤشرات األداء

 الواحد واالستشارات

كمية عموم  دورات العالج الطبيعي
مركز / الرياضة
 الجنوب

كمية عموم 
الرياضة ومركز 

الجنوب لمدراسات 
 واالستشارات

50 
دينار 

لمشخص 
 الواحد

 مشاركة الطمبة الفصل األول

كمية عموم  دورات التحكيم
الرياضة 

واالتحادات 
 الرياضية

كمية عموم 
الرياضة ومركز 

الجنوب لمدراسات 
 واالستشارات

10 
دينار 

لمشخص 
 الواحد

مشاركة مستفيدي  الفصل الثاني
 الخدمة

االعتبارات الخاصة 
باستراتيجيات التدريس 

والتعمم في التربية 
 الرياضية

كمية عموم 
 الرياضة

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 

مشاركة كمية التربية  الفصل األول مجاناً 
الرياضية الجامعة 

 األردنية

تأىيل اإلصابات 
 الرياضية

كمية عموم 
 الرياضة

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 

50 
دينار 

لمشخص 
 الواحد

مشاركة أعضاء ىيئة  الفصل الثاني
قسم التأىيل / التدريس 
وكمية التربية / الرياضي

الرياضية الجامعة 
 األردنية

كمية عموم  األمراض المزمنة
 الرياضة

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 

مشاركة أعضاء ىيئة  الفصل األول مجاناً 
 التدريس

الوقاية من االنحرافات 
 القوامة

كمية عموم 
 الرياضة

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 

مشاركة مدرسة مؤتة  الفصل األول مجاناً 
 األساسية األولى

فوائد ممارسة األنشطة 
الرياضية عمى صحة 

 التالميذ

كمية عموم 
 الرياضة

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 

  الفصل األول مجاناً 

خالد )ممعب كرة القدم 
 (بن الوليد

كمية عموم 
 الرياضة

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 

الفصل األول،  مجاناً 
 الثاني، الصيفي

مشاركة أندية محافظة 
 الكرك

اإلعداد النفسي 
 لمرياضيين

كمية عموم 
الرياضة وأندية 

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

مشاركة أندية محافظة  الفصل األول مجاناً 
 الكرك
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اإلجراءات  االستراتيجيات
 التنفيذية

البرنامج  الكمفة جية التنفيذ
 الزمني

 مؤشرات األداء

 التربية والتعميم  الجنوب

آفة المنشطات 
والمخدرات وآثرىا عمى 

الرياضيين وأساليب 
 الوقاية منيا

كمية عموم 
 الرياضة

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 

مشاركة أندية محافظة  الفصل الثاني مجاناً 
 الكرك

التعصب الرياضي 
 لمجماىير

كمية عموم 
 الرياضة

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 

مشاركة أندية محافظة  الفصل الثاني مجاناً 
 الكرك

مديريات التربية  تدريب الفرق المدرسية
والتعميم في 

 محافظة الكرك

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 

/ الفصل  األول مجاناً 
الثاني 

وحسب حاجة 
 المديريات

مشارك مديريات التربية 
 محافظة الكرك/ والتعميم

تخطيط المالعب 
لممدارس المتعاونة مع 
 طمبة التدريب الميداني

مدارس محافظة 
 الكرك

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 

الفصل األول،  مجاناً 
 الثاني

مشاركة المدارس 
المتعاونة مع طمبة 
 التدريب الميداني

مبادرة مدرستي لواء 
 المزار الجنوبي

لواء المزار 
 الجنوبي

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 

 مشاركة األندية الشبابية الفصل األول مجاناً 

تحكيم المباريات في 
بطوالت وزارة التربية 

 والتعميم

مالعب مدارس 
 محافظة الكرك

كمية عموم 
الرياضة مع وزارة 

 التربية والتعميم 

/ الفصل األول مجاناً 
 الثاني

مشاركة مديريات التربية 
 والتعميم

 قاعدة بيانات الخريجين الفصل األول مجانا الكمية قاعدة بيانات متابعة الخريجين
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: والجدول التالي يوضح النشاطات وتاريخيا والقائمين عمييا والمشاركين فييا، وىو كما يمي

القائم عمى الشير التاريخ المكان  عنوان النشاط ت 
النشاط 

زين . د.أ 9 7/9/2017 جامعة الطفيمة التقنية الرياضة والحياة 1
العابدين بني 

 ىاني
لقاء إدارة الكمية مع أعضاء ىيئة  2

 التدريس 
 إدارة الكمية 9 7/9/2017 كمية عموم الرياضة

مساعد العميد  9 15/9/2017 كمية عموم الرياضة حممة نظافة داخل الكمية 3
ومجموعة من 

 الطمبة
/ قسم التأىيل الرياضي تأىيل اإلصابات الرياضية 4

 المجتمع المحمي
ميند . د 10 2/10/2017

 الزغيالت
 طمبة متطوعين 10 18/10/2017 كمية عموم الرياضة حممة نظافة كميتي األجمل 5
صيانة ودىان خزائن غرفة غيار  6

 الطالب
مقداد . د 10 26/10/2017 كمية عموم الرياضة

ومجموعة 
متطوعة من 
 طمبة الكمية

كمية عموم  دورة المياقة البدنية 7
 مديرية الدرك/الرياضة

معتصم . د.أ 10 3/10/2017
. الخطاطبة د
 عمران ممحم

كمية عموم  دورة اإلدارة والتنظيم 8
 مديرية الدرك/الرياضة

معتصم . دد.أ 10 3/10/2017
. الخطاطبة د
 عمران ممحم

لقاء إدارة الكمية مع الطمبة  9
 المستجدين

 ادارة الكمية 10 3/10/2017 إدارة الكمية

محمد . د 10 30/10/2017 تربية المزار الجنوبي الوقاية من االنحرافات القوامية 10
 القضاه

 جمال ربابعو. د
مركز / إدارة الكمية دورة سباحة إناث 11

 االستشارات
30/10- 
30/11/2017 

10-
11 

 فداء مييار. د

إدارة الكمية بالتعاون مع  البرنامج اإلذاعي عالم الرياضة 12
 إذاعة صوت الكرك

من بداية شير 
 وعمى مدار 10

عمى 
مدار 

عصام أبو . د
 شياب
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 العام العام
طالبات التدريب  11 13/11/2017 مدرسة مؤتة األساسية رسم مالعب  13

 الميداني
مركز إعداد القيادات  دورة مدرب المياقة البدنية 14

 الشبابية
 

26/11-1/12 11 ، 
12 

 إدارة الكمية

عمر . د 11 29/11-20 نادي مؤتة دوري الكرة الطاولة 15
 الجعافرة

االتحاد األردني لكرة  دوري المناصير  16
 القدم

8/10- 
26/1/2018 

 ممعب كرة القدم 11/1
رئيس الشعبة 

ومراقب 
 المالعب

 إدارة الكمية 11 21/11/2017 مؤسسة الغذاء والدواء االستخدام اآلمن ألغذية لمرياضيين 17
 

. قسم التأىيل د 11 21/11/2017 تأىيل األمراض المزمنة يوم عممي قسم التأىيل الرياضي 18
 محمد القضاه

 
تعميم، تدريب،  )دورة سباحة ذكور  19

 (ترفيو
مركز / إدارة الكمية
 االستشارات

وشير / 11شير 
12 

11-
12 

مقداد . د
 الطراونو

مقداد . د 11 19/11/2017 تربية لواء المزار برنامج مساحتي 20
 الطراونو

. سامر  د. د 11 28/11/2017 ذات رأس الثانوية اإلنعاش القمبي 21
 معن الشعالن

ميند . د
. زغيالت  د

 عمر الجعافرة
صالح . د 11 1/11/2017 طمبة مساق الجمباز حممة تنظيف صالة الجمباز 22

 القواقزة والطمبة
ابتيال . د 11 15/11/2017 عمادة شؤون الطمبة السمنة والرياضة 23

. الخوالدة  د
 مؤيد الطراونو

 
األلعاب الصغيرة لتنمية الصفات  24

 القيادية
. سامر  د. د 11 19/11/2017 مدرسة مؤتة األساسية

 معن الشعالن
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ميند . د
. زغيالت  د

 عمر الجعافرة
مركز االستشارات  دورة الحجاما 25

 والمجتمع المحمي
محمد . د 11 5/11/2017

 القضاة
 مركز االستشارات دورة اإلسعافات األولية  26

 والمجتمع المحمي
ميند . د 11 20/11/2017

 الزغيالت
 مركز االستشارات دورة المدرب الشخصي 27

 والمجتمع المحمي
12/11/2017 11-

12 
عبد الحافظ . د

 النوايسة
لقاء إدارة الكمية مع طمبة امتحان  28

 الكفاءة الجامعية
 ادارة الكمية 11 7/11-6 طمبة الكمية

طيمة  طيمة الفصل عمادة شؤون الطمبة تدريب منتخب كرة اليد 29
 الفصل

معن . د
 الشعالن

جامعة / تدريب منتخب الكراتية 30
 مؤتة

طيمة  طيمة الفصل عمادة شؤون الطمبة
 الفصل

ميند . د
 الزغالت

اليوم العممي االستراتيجيات الحديثة  31
 في تدريس وتعميم التربية الرياضية

مديريات التربية والتعميم 
 في محافظة الكرك

جمال . د 12 6/12/2017
قسم / ربابعو

 التربية الرياضية
مركز إعداد القيادات  دورة مدرب المياقة البدنية 32

 الشبابية
 إدارة الكمية 12 1/12/2017

/ تكريم الطمبة المميزين أكاديميا  33
 قسم التربية الرياضية

 إدارة الكمية 12 6/12/2017 إدارة الكمية

/ تكريم الطمبة المميزين أكاديميا  34
 قسم التأىيل الرياضي

 إدارة الكمية 12 6/12/2017 إدارة الكمية

االتحاد األردني لريشة  دورة تحكيم ريشة الطائرة  35
 الطائرة

 إدارة الكمية 12 14-16/12

 إدارة الكمية 12 20/12-18 االتحاد األردني لمسباحة دورة تحكيم السباحة  36
االتحاد األردني لكرة  دورة تحكيم كرة اليد الشاطئية 37

 اليد
20-
23/12/2017 

إدارة الكمية  12
بالتعاون مع 

االتحاد األردني 
. د.أ )لكرة اليد 

معتصم 
. الخطاطبة، د
 (معن الشعالن
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تمرين وىمي إلنقاذ المصابين عند  38
حدوث حاالت الحريق والكوارث 

 الطبيعية
 

/ كمية عموم الرياضة
 مديرية الدفاع المدني

/ إدارة الكمية 12 20/12/2017
بالتعاون مع 
مديرية الدفاع 

 المدني
إدارة الكمية وبالتعاون  برنامج نوادينا 39

 مع التمفزيون األردني
19-
20/12/2017 

إدارة الكمية مع  12
التمفزيون 
 األردني

استضافة أندية 
نادي  )الكرك 

ذات رأس، 
مؤتة، ادر، 
منشية ابو 

 (حمور
مسئولي  12 شيرية مستمرة إدارة الكمية مبادرة يوم المرح 40

. منال د.المبادرة
عصام .  دمقداد

 ابو شياب
محمد . د 2  محمد القضاة. د دورة الحجاما 41

 القضاة
: مكتب جريدة الدستور احتفال بعيد ميالد القائد 42

 كمية عموم الرياضة
مكتب جريدة  2 20/2/2018

كمية / الدستور
 عموم الرياضة

 )كمية عموم الرياضة  fun day 2نشاط  43
 (مركز أيتام الكرك

/ عمادة الكمية 2 27/2/2018
. منال طو ود. د

 مقداد الطراونو
عصام ابو . د

 شياب
تكريم الطمبة الذين أسماءىم عمى  44

لوحة الشرف، تكريم أعضاء ىيئة 
التدريس لتفاعميم مع المجتمع 

المحمي، تكريم الطمبة عمى أعماليم 
التطوعية داخل الكمية ومع المجتمع 

 المحمي

 ادارة الكمية 3 14/3/2018 ادارة الكمية

/ عمادة الكمية 3 12/3/2018 )كمية عموم الرياضة   funday3نشاط  46
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. منال طو ود. د (مركز أيتام الكرك
 مقداد الطراونو

عصام ابو . د
 شياب

/ صالح قواقزة. د دورة تدريب جمباز 47
بالتعاون مع مديرية 

 تربية الكرك

صالح قواقزة . د 3 12/3/2018
بالتعاون مع 
مديرية تربية 
 قصبة الكرك

/ صالح قواقزة. د دورة تدريب جمباز 48
بالتعاون مع مديرية 

 تربية القصر

صالح قواقزة . د 3 27/3/2018
بالتعاون مع 
مديرية تربية 

 القصر
إدارة الكمية بالتعاون مع  الجرائم االلكترونية 49

/ دائرة العالقات العامة 
المجتمع / األمن العام

 المحمي

إدارة الكمية  3 26/3/2018
بالتعاون مع  
دائرة العالقات 

األمن / العامة 
الجية / العام

المستفيدة طمبة 
وطمبة / الجامعة

كمية عموم 
الرياضة 
والعاممين 

 المجتمع المحمي
إدارة الكمية بالتعاون مع دورة تحكيم الكرة الطائرة  50

االتحاد األردني لكرة 
الطائرة 

إدارة الكمية  4 2-4/4/2018
بالتعاون مع 

االتحاد األردني 
/ لكرة الطائرة
الجية 
طمبة / المستفيدة

المجتمع / الكمية
وزارة  )المحمي 

التربية والتعميم، 
 (األندية

كمية عموم  4 11/4/2018كمية عموم الرياضة دورة اإلسعافات األولية  51
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بالتعاون مع كمية 
التمريض 

الرياضة 
بالتعاون مع 
كمية التمريض 

عبد الحافظ . د
النوايسة 

كمية عموم الرياضة حممة التبرع بالدم  52
بالتعاون مع بنك الشفاء 
والصحة االردني وبنك 

الدم وعمادة شؤون 
الطمبة 

كمية عموم  4 17/4/2018
الرياضة 

بالتعاون مع 
بنك الشفاء 
والصحة 

األردني وبنك 
الدم وعمادة 
شؤون الطمبة 

االتحاد االردني لكرة بطولة كرة اليد الشاطيئة  53
كمية عموم / اليد

الرياضة 

كمية عموم  4 30/4/2018
الرياضة 

بالتعاون مع 
االتحاد االردني 

لكرة اليد 
د معتصم .أ

الخطاطبة 
معن . د

الشعالن 
 

 ىل تم تطبيق خطة خدمة المجتمع بفعالية؟ 5. 1.1.7

من األىداف وىذا واضح من خالل  (%75)نعم، بصورة ممتازة، وحققت أكثر من 
الدورات التدريبية والتحكيمية، وتسخير كافة المرافق في الكمية لخدمة أبناء المجتمع المحمي، مما 

. أدى إلى تحقيق أىداف الخطة اإلستراتيجية التي وضعت من أجميم
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 .الدراسات والبحوث المتعمقة بالتنمية المستدامة. 2.1.7

ىل تتضمن خطة خدمة المجتمع دراسات وبحوثا متعمقة بالتنمية المستدامة لممجتمع؟ . 1.2.1.7

 .ال تتضمن الخطة دراسات وبحوثًا متعمقة بالتنمية

  دراسات متعمقة بالتنمية المستدامة لممجتمع؟إجراءىل تم . 2.2.1.7

 .لم يتم إجراء أي دراسة

 .الدورات التدريبية والمحاضرات التطويرية والتوعوية. 3.1.7

ىل تتضمن خطة خدمة المجتمع دورات تدريبية ومحاضرات تطويرية وتوعوية؟ . 1.2.1.7

تتضمن أكثر من عشر دورات أو محاضرات، ويظير ىذا من خالل الخطة اإلستراتيجية 
 . ، وكذلك من خالل األنشطة التي تقدميا الكمية4. 1.1.7كما في إجابة السؤال 

ىل تم قياس نتائج الدورات التدريبية والمحاضرات التطويرية والتوعوية ؟ . 2.3.1.7

النتائج المقدمة ممتازة وتعبر عن أداء ممتاز، ويظير ذلك من خالل نتائج الدورات 
التحكيمية والتدريبية التي يعقدىا مركز إعداد القيادات الشبابية، واالتحادات الرياضية، وأعضاء 

 .ىيئة التدريس بالتعاون مع مركز الجنوب لمدراسات واالستشارات

 . والمشاريع التنمويةهالمبادرات التشاركي. 4.1.7

 ومشاريع التنموية؟ تشاركيوىل تتضمن خطة خدمة المجتمع مبادرات . 1.4.1.7

مبادرات أو مشاريع ويظير ذلك من خالل خطة خدمة المجتمع  (5)تتضمن أكثر من 
مبادرة مدرستي، مبادرة يوم المرح، مبادرة )المحمي والنشاطات التي قامت بيا كمية عموم الرياضة 

التشاركيو مع أندية محافظة الكرك، التشاركيو مع وزارة التربية والتعميم، التشاركيو مع مركز إعداد 
. (القيادات الشبابية، التشاركيو مع االتحادات الرياضية
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 والمشاريع التنموية ؟ هىل تم قياس نتائج المبادرات التشاركي. 2.4.1.7

من خالل مشاركة أعداد كبيرة من . النتائج المقدمة ممتازة، وتعبر عن أداء ممتاز
 .األطفال األيتام، وأبناء المجتمع المحمي

 .الخدمات الصحية واأليام الطبية. 5.1.7

 طبية؟ وأياماىل تتضمن خطة خدمة المجتمع خدمات صحية . 1.5.1.7

ويظير ذلك من خالل عقد . تتضمن خدمات صحية وأيامًا طبية ، ولكن دون المتوقع
 .دورة اإلسعافات األولية، ودورة خياطة الجروح، واإلصابات الرياضية وطرق عالجيا

ىل تم قياس نتائج الخدمات الصحية واأليام الطبية؟ . 2.5.1.7

 .النتائج المقدمة ضعيفة (1)

 .الدعم المالي والمادي لتمبية احتياجات المجتمع التنموية. 6.1.7

الداعمين المالي والمادي لتمبية احتياجات المجتمع ىل تتضمن خطة خدمة المجتمع . 1.6.1.7
؟ التنموية

من الخطة، ويظير ذلك من خالل توفير المالعب ألندية  (%75)تتضمن جيدًا يكفي 
 .محافظة الكرك وبشكل مجاني، كما توفر الجامعة الدورات التدريبية والتحكيمية وبأسعار رمزية

؟  الداعمين المالي والمادي لتمبية احتياجات المجتمع التنمويةىل تم قياس نتائج . 2.6.1.7

النتائج المقدمة جيدة وتعبر عن أداء جيد، حيث بمغ مجموع الدعم المالي المقدم لمكمية 
آلف دينار، وتظير نتائج ىذا الدعم عمى البنية التحتية لمكمية  (50000)من قبل الداعمين قرابة 

في الصالة متعددة األغراض والصاالت الفرعية التابعة ليا، واألدوات واألجيزة التي تحتوييا من 
، وبعض األجيزة التي (2)بوردات وأىداف كرة  اليد، كما تم توفير شاشة لعرض اإلعالنات عدد 

. تعزز من أداء الكمية اإلداري
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 .تمثيل المجتمع المحمي في مجالس الحاكمية. 7.1.7

ما مستوى تمثيل المجتمع المحمي في مجالس الحاكمية المختمفة في المؤسسة؟ . 1.7.1.7

يوجد لممجتمع المحمي ممثل واحد بعض مجالس الحاكمية، ويظير ذلك أن ممثمي 
اثنان من المجتمع المحمي، كما يوجد في فريق  (الكمية)المجتمع المحمي في مجمس الحاكمية 

 .العمل التوجييي ممثل واحد من المجتمع المحمي

ما أثر تمثيل المجتمع المحمي في مجالس الحاكمية المختمفة في المؤسسة؟ .  2.6.1.7

 .لمتمثيل أثر جيد، إذا يتغيب الممثمون عن القميل من اجتماعات المجالس

 .مساىمات الييئة التدريسية والطمبة في خدمة المجتمع. 8.1.7

مساىمات الييئة التدريسية والطمبة في خدمة المجتمع؟ ما مستوى . 1.8.1.7

ىناك مساىمة كبيرة جدا من قبل أعضاء ىيئة التدريس والطمبة في خدمة المجتمع ، 
فمقد قام أعضاء ىيئة التدريس بعقد ندوات وأيام عممية مع مدارس محافظة الكرك، كما قام طمبة 
الكمية بتخطيط المالعب والساحات لمدارس محافظة الكرك، إضافة إلى ذلك عقد يوم عممي من 
قبل قسم التربية الرياضية بعنوان االستراتيجيات الحديثة في تدريس التربية الرياضية لمعممي وزارة 

قصبة الكرك، المزار الجنوبي،  )التربية والتعميم في محافظة الكرك ، المديريات التي شاركت 
كما قام أعضاء ىيئة التدريس والطمبة بعمل يوم الفرح لألطفال األيتام  (القصر، األغوار الجنوبية

كمية عموم  )في محافظة الكرك وىذه المبادرة شيريا، كما قامت الكمية بحجز ممعب خالد بن الوليد
 .الرياضة لتدريب فريق نادي ذات رأس لكرة القدم، ونادي شباب الخرشة، ونادي المزار الجنوبي

كما قامت الكمية وبالتعاون مع مكتب جريدة الدستور في محافظة الكرك بتكريم 
  (تعميمي، تدريبي، ترفييي )الرياضيين في محافظة الكرك،كما تقوم الكمية بعقد دورات السباحة

لمذكور، واإلناث ، واألطفال من المجتمع المحمي، كما قامت الكمية وبالتعاون مع مركز إعداد 
القيادات الشبابية بعقد دورة مدرب المياقة البدنية لطمبة الكمية ولممجتمع المحمي، وكذلك عقد دورة 

 .تحكيم سباحة، ودورة تحكيم ريشة الطائرة لطمبة الكمية ولممجتمع المحمي
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 مساىمات الييئة التدريسية والطمبة في خدمة المجتمع؟ما فعالية . 2.8.1.7

ىناك مساىمة كبيرة جدا من قبل أعضاء ىيئة التدريس والطمبة في خدمة المجتمع ، 
فمقد قام أعضاء ىيئة التدريس بعقد ندوات وأيام عممية مع مدارس محافظة الكرك، كما قام طمبة 
الكمية بتخطيط المالعب والساحات لمدارس محافظة الكرك، إضافة إلى ذلك عقد يوم عممي من 
قبل قسم التربية الرياضية بعنوان االستراتيجيات الحديثة في تدريس التربية الرياضية لمعممي وزارة 

قصبة الكرك، المزار الجنوبي،  )التربية والتعميم في محافظة الكرك ، المديريات التي شاركت 
كما قام أعضاء ىيئة التدريس والطمبة بعمل يوم الفرح لألطفال األيتام  (القصر، األغوار الجنوبية

كمية عموم  )في محافظة الكرك وىذه المبادرة شيريا، كما قامت الكمية بحجز ممعب خالد بن الوليد
 .الرياضة لتدريب فريق نادي ذات رأس لكرة القدم، ونادي شباب الخرشة، ونادي المزار الجنوبي

كما قامت الكمية وبالتعاون مع مكتب جريدة الدستور في محافظة الكرك بتكريم 
  (تعميمي، تدريبي، ترفييي )الرياضيين في محافظة الكرك، كما تقوم الكمية بعقد دورات السباحة

لمذكور، واإلناث ، واألطفال من المجتمع المحمي، كما قامت الكمية وبالتعاون مع مركز إعداد 
القيادات الشبابية بعقد دورة مدرب المياقة البدنية لطمبة الكمية ولممجتمع المحمي، وكذلك عقد دورة 

 .تحكيم سباحة، ودورة تحكيم ريشة الطائرة لطمبة الكمية ولممجتمع المحمي

 .مساىمات المؤسسة في المحافظة عمى البيئة والموارد الطبيعية. 9.1.7

 مساىمات المؤسسة في المحافظة عمى البيئة والموارد الطبيعية؟ما مستوى . 1.9.1.7

تسيم بدرجة متوسطة في المحافظة عمى البيئة، ويظير ذلك من خالل المبادرات التي 
تقيميا كمية عموم الرياضة من حمالت لمنظافة داخل الجامعة وخارجيا سواًء في األماكن 

 .السياحية أو المتنزىات الطبيعية

مساىمات المؤسسة في المحافظة عمى البيئة والموارد الطبيعية؟ ما فعالية . 2.9.1.7

المساىمة ليا تأثير ممتاز في المحافظة عمى البيئة، حيث أن المبادرات التي أقميا 
 دونم من األراضي 25أعضاء ىيئة التدريس والطمبة داخل الجامعة وخارجيا بمغت ما مساحتو 

 .وكذلك المناطق المحيطة بيا (معركة مؤتة)المفتوحة في المواقع السياحية مثل موقع 
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 .العالقات الخارجية: المعيار الفرعي الثاني. 2.7

 .السياسات التي تحكم بناء العالقات عمى كافة المستويات. 1.2.7

ىل لدى المؤسسة سياسات تحكم بناء العالقات عمى المستويات الوطنية، واإلقميمية، . 1.1.2.7
والدولية؟ 

السياسات ممتازة، ويوجد ارتباط ممتاز برسالة المؤسسة، وأىدافيا وتخطيطيا 
مؤتة كما ىو عمى الموقع مكتب الشؤون الدولية في جامعة االستراتيجي، ويظير ذلك من خالل 

-https://www.mutah.edu.jo/ar/content/%D8%B9%D9%86اإللكتروني لمجامعة 
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8  

  ما جودة  خطط العالقات عمى المستوى الوطني واإلقميمي والدولي؟2.1.2.7

 .ممتاز يمكن عدىا مثااًل يحتذى بو

  ىل تقيس المؤسسة كفاءة وفاعمية األىداف والخطط لمعالقات الداخمية والخارجية؟3.1.2.7

 .النتائج المقدمة ممتازة، وتعبر عن أداء ممتاز

 . إجراءات التعاون عمى كافة المستويات2.2.7

ىل لدى المؤسسة إجراءات لمتعاون عمى المستويين المحمي والخارجي؟ . 1.2.2.7

 .اإلجراءات واضحة جدًا وبتسمسل ممتاز، وسيمة الفيم والتطبيق

ىل تعكس إجراءات لمتعاون سياسات العالقات الداخمية والخارجية بوضوح ؟ . 2.2.2.7

 .يمكن عّده الممارسة المثمى

ىل لدى المؤسسة اتفاقيات مع مؤسسات خارجية؟ . 3.2.2.7

. وجميعيا مفعمة عمى أرض الواقع
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ىل تراجع المؤسسة اتفاقياتيا مع المؤسسات األخرى؟ . 4.2.2.7

 .والمراجعات جيدة وتتناول التقدم والتعديالت والتطبيق الفعال

 .المنح والمساعدات المقدمة من منظمات وطنية وخارجية. 3.2.7

كيف تدير المؤسسة األموال المتحصمة من أنشطة العالقات الخارجية وتستثمرىا؟ . 1.3.2.7

التمويل المتحصل ممتاز وتحتفظ المؤسسة بسجل ممتاز إلدارتو بحسب ما ىو مخطط 
 .لو

 .الدراسات والمشاريع المشتركة. 4.2.7

جراء دراسات ومشاريع مشتركة وتوثيقيا وقياس فعاليتيا؟ إىل تقوم المؤسسة ب. 1.4.2.7

تقوم المؤسسة بإجراء دراسات ومشاريع مشتركة ويتم توثيقيا وقياس فاعميتيا بشكل 
 .ممتاز

 .الدورات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة. 5.2.7

ىل تعقد المؤسسة وتدير ورش العمل والندوات المشتركة؟ . 1.5.2.7

دارة ممتازة، تحقق  عقدت المؤسسة ورش عمل أو ندوات مشتركة لتوثيق دقيق جدًا وا 
 .جميع األىداف وتراجع ويتم التحسن

ىل تم قياس نتائج ورش العمل والندوات المشتركة؟    . 2.5.2.7

 .النتائج ممتازة، وتعبر عن أداء ممتاز

 .تسويق الخريجين. 6.2.7

 ا؟ىل تنفذ المؤسسة أنشطة توظيف الخريجين وتديره. 1.6.2.7

دارة جيدة، تحقق معظم  نفذت المؤسسة أنشطة لتوظيف الخريجين بتوثيق دقيق وا 
 .األىداف



 .الوصول إلى التميز في إعداد خريج نوعي في مجال التربية الرياضية والتأىيل الرياضي يجمع بين النظرية والتطبيق :الرؤية

124 

 جامعة مؤتة-  كلية علوم الرياضة  –تقرير دراسة التقييم الذاتي 

ما كفاءة أنشطة توظيف الخريجين؟  . 2.6.2.7

النتائج المقدمة جيدة، وتم توظيف نسبة معقولة من الخريجين في وظائف تتناسب مع 
 .تخصصاتيم

 . استقطاب الطمبةوأنشطة آليات.  7.2.7

ىل تنفذ المؤسسة أنشطة استقطاب الطمبة وتديرىا؟ . 1.7.2.7

دارة ممتازة تحقق جميع  نفذت المؤسسة أنشطة الستقطاب الطمبة بتوثيق دقيق جدًا وا 
حيث يظير ذلك من خالل الزيارات الميدانية لمممحقيات الثقافية لمجامعة، كما يظير . األىداف

ذلك من خالل الزيارات التي تقوم بيا إدارة الجامعة لمدول المختمفة في مجمس التعاون الخميجي، 
 .ودول شرق أسيا، وكذلك زيارة الممحقيات الثقافية العربية واإلقميمية

ما كفاءة أنشطة استقطاب الطمبة؟ . 2.7.2.7

النتائج المقدمة ممتازة، وتم استقطاب نسبة عالية جدًا من الخريجين األردنيين، ونسبة عالية من 
 .غير األردنيين
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 إدارة ضمان الجودة: المعيار الثامن . 8

 االلتزام المؤسسي بتحسين الجودة: المعيار الفرعي األول . 1.8

. دعم القيادة ومتابعيا. 1.1.8

ما مستوى مشاركة اإلدارة العميا لممؤسسة في مراجعة نظام الجودة ومتابعتو؟ . 1.1.1.8

مشاركة اإلدارة العميا في الكمية عالية ويظير ذلك من خالل فعاليتيم في المجان المشكمة، كما 
 .تقوم اإلدارة العميا بتقييم األداء ومتابعتو وتنفيذه

ىل لدى اإلدارة العميا لممؤسسة الوعي الكافي بمعايير ضمان الجودة لضمان  .2.1.1.8
تطبيقيا؟ 

نعم لما ليا من فائدة في تحسين عممية التعميم والتعمم ورفع من كفاءة عضو 
 .ىيئة التدريس واإلداريين ورفع من مستوى الكمية والجامعة

قرار السياسات . 3.1.1.8 ىل لدى اإلدارة العميا في المؤسسة مشاركة في تصميم نظام الجودة وا 
واإلجراءات الخاصة بو؟ 

. نعم من خالل المشاركة الفاعمة في المجان ومتابعة المجان واإلشراف المباشر عمييا

 وحدة مرتبطة بيا إلدارة ضمان إنشاءىل عممت اإلدارة العميا في المؤسسة عمى  .4.1.1.8
الجودة؟  

نعم وتم فتح مكتب لضبط الجودة كما تم تكميف احد الزمالء ممثال لمكمية لضبط الجودة 
 .كما تم تعديل الييكل التنظيمي لمكمية ليكون ىناك مساعد العميد لضبط الجودة

. توافر الموارد المادية والمالية والبشرية. 2.1.8

ىل توفر المؤسسة ما تحتاجو إدارة عمميات ضمان الجودة من موارد بشرية؟ . 1.2.1.8

يتم توفير الموارد البشرية من قبل الزمالء المتطوعين لمعمل . توفر الموارد البشرية فقط
 .بشكل جيد، بينما توفير الموارد المالية ال يوجد
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 .نشر ثقافة الجودة. 2.3.1.8

ىل عممت المؤسسة عمى نشر ثقافة الجودة لدى العاممين فييا؟ . 1.3.1.8

أعضاء ىيئة التدريس، واإلداريون،  )نعم تم نشر ثقافة الجودة بين العاممين ممثمة 
 .من خالل المقاءات الدورية (الطمبة، الجيات التشغيمية

ما مستوى وعي العاممين في المؤسسة وغيرىم من أصحاب العالقة بثقافة الجودة؟ . 2. 3.1.8

 التي كانت تقوم بيا األقسام أوال ثم تمستوى الوعي جيد، وظير ذلك من خالل المقاءا
 .إدارة الكمية

.  جميع العاممين في المؤسسةإشراك. 4.1.8

 جميع الوحدات في تصميم عمميات ضمان الجودة وتطبيقيا وبناء إشراكىل تم . 1.3.1.8
خطط تحسينيا؟ 

أعضاء ىيئة )تم أشرك معظم العاممين في الكمية في عمميات ضمان الجودة من  
 .(التدريس، واإلداريون، الطمبة

. االلتزام بمجاالت التحسين. 5.1.8

ىل لدى  المؤسسة إجراءات وأدوات مناسبة لضمان تنفيذ خطط التحسين في . 1.5.1.8
المجاالت المختمفة وقياس فعاليتيا؟   

يوجد إجراءات وأدوات تم إعدادىا من مركز التطوير وضبط الجودة لضمان خطط 
 .التحسين لمتطبيق من خالل الخطة اإلستراتيجية لمكمية

 ىل خطط التحسين تغطي كافة المجاالت والعمميات والوحدات في المؤسسة؟ . 2.5.1.8

   .تخطط التحسين مستمرة ودورية وتغطي غالبية المجاالت في الكمية
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. االستفادة من التغذية الراجعة في عمميات التحسين. 6.1.8

ىل لدى المؤسسة إجراءات واضحة لالستفادة من التغذية الراجعة في عمميات . 1.6.1.8
التحسين المستمر؟ 

 .تم االستفادة ولكن ليس بالمستوى المطموب

ىل يتم االستفادة من التقارير الدورية لمكميات والوحدات والبرامج في عمميات . 2.6.1.8
التحسين المستمر؟ 

 .بدرجة جيدة كون بناء عمى أداة الدراسة نتيجة التحميل اإلحصائي

 ىل تمتزم المؤسسة بتقييم ومراجعة نظام إدارة ضمان الجودة؟. 3.6.1.8
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نطاق عمل ضمان الجودة : المعيار الفرعي الثاني . 2.8

. تطبيق إدارة ضمان الجودة ومتابعتيا في مختمف الكميات والوحدات. 1.2.8

ىل يتم تطبيق نظام إدارة ضمان الجودة ومتابعتو في مختمف الكميات والوحدات؟ . 1.1.2.8

نعم تم إشراك جميع العاممين في الكمية والطمبة في تشكيل المجان والمتابعة ليا من قبل 
 .ادارة الكمية

. تقويم المدخالت والعمميات والمخرجات. 2.2.8

 ىل يتناول التقويم في المؤسسة المدخالت والعمميات والمخرجات؟. 1.2.2.8

لممدخالت والعمميات والمخرجات من خالل تقييم  (الكمية)نعم يتم التقويم في المؤسسة 
 .أداء الطمبة وأعضاء الييئتين التدريسية واإلدارية من خالل أداة الدراسة

.   مراقبة الجودة وتحسينيا ونشر النتائج المتعمقة بيا. 3.2.8

ىل تراقب المؤسسة نظام الجودة فييا؟ . 1.3.2.8

نعم من خالل نتائج الطمبة وتقييم أعضاء ىيئة التدريس الرباعي، وكذلك من خالل 
 .عمميات التقييم لمبرامج األكاديمية من قبل الطمبة وأعضاء ىيئة التدريس والمشغمين

 ىل تعمل المؤسسة نظام عمى تحسين نظام الجودة فييا؟. 2.3.2.8

 .بدرجة جيدة عمما بان نظام الجودة جديد عمى الكمية وتم إدخالو ىذا العام

ىل يتم نشر النتائج المتعمقة بمستوى جودة أداء المؤسسة والتعريف بيا؟ . 3.3.2.8

يتم تعميم نتائج جودة الكمية عمى أعضاء ىيئة التدريس واإلداريون والطمبة وفق 
. اجتماعات منتظمة
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 .المؤشرات، والمعايير، والمقارنات المرجعية:المعيار الفرعي الثالث. 3.8

. شمولية مؤشرات األداء األساسية وتكامميتيا وقابميتيا لمقياس. 1.3.8

ىل حددت المؤسسة مؤشرات أداء أساسية شاممة لجميع معايير الجودة؟ . 1.1.3.8

 .نعم ويظير ذلك من خالل الخطة اإلستراتيجية

ىل مؤشرات األداء الرئيسة قابمة لمقياس والتحقق؟ . 2.1.3.8

 .مؤشرات األداء الرئيسية قابمة لمقياس والتحقق

.  واإلداريةاألكاديمية معايير األداء الثانوية مع خصوصية الوحدات مالئمة. 2.3.8

ىل حددت المؤسسة معايير خاصة لموحدات األكاديمية واإلدارية فييا؟ . 1.2.3.8

ىناك معايير تم وضعيا من قبل مركز التطوير األكاديمي وضبط الجودة في الجامع 
 .وتم توزيعا عمى الكميات لتفعيميا

. تحديد معايير قياسية مرجعية لجودة أداء المؤسسة. 3.3.8

 ىل تحدد المؤسسة معايير قياسية مرجعية لجودة أدائيا؟.  1.3.3.8

 في الرأيتعدد مصادر األدلة والبراىين بما فييا التغذية الراجعة من استطالعات . 5.3.2
. تقويم جودة األداء

 ىل تعتمد المؤسسة مصادر متعددة لألدلة والبراىين في تقويم جودة األداء؟. 1.5.3.8

 .التحقق من صحة االستنتاجات والتفسيرات. 1.4.8

ىل تتحقق المؤسسة من صحة االستنتاجات الخاصة بجودة األداء باالعتماد عمى . 1.1.4.8
  من ذوي االختصاص والخبرة؟مستقمةاستشارات 

تحقق المؤسسة من صحة االستنتاجات بجودة األداء وتمت االستشارة من ذوي 
 .االختصاص والخبرة من أعضاء ىيئة التدريس
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 التحقق المستقبل من التقويم: الفرعي الرابع المعيار.4.8

 أوالتحقق من نواتج التعمم التي حققيا الطمبة مقارنة بمتطمبات المؤىالت الوطنية . 2.4.8
 .المؤسسات المشابية

 ىل قارنت المؤسسة نتائج مخرجات التعمم لطمبتيا مع مرجعيات أخرى؟. 1.2.4.8

نعم، تم مقارنة النتائج المخرجات التعميم من خالل النتائج النيائية المتحان الكفاءة 
الجامعية الفصمي الذي يعقد من قبل ىيئة االعتماد في وزارة التعميم العالي، حيث حصل قسم 

التأىيل الرياضي عمى المركز األول عمى مستوى الجامعات، وحصل قسم التربية الرياضية عمى 
. المركز الثاني عمى مستوى الجامعات األردنية

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


