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 ابرز نتائج التقييم الذاتي للجامعة

 العام  الجامعي االنجاز المحور

 QS حققت جامعة مؤتة أعلى تصنيف في ) العالمية
STARS  خالل العاميين الماضيين على  )

نجوم في ثالثة معايير وأربع نجوم  خمس 
في معيارين، وحلت الجامعة في المرتبة 

 .الثالثة

2016 

 QS Arab University لتصنيف  قدملتا
Rankings   2018بداية شهر شباط  في ،

على نتيجة جيدة ضمن جامعة الحصلت و 
جامعة عربية في  120  -111أفضل 
 . للجامعات العربية  QS تصنيف 

2017/2018 

 2018/2019  (،   THE لتصنيف )  قدمالت

الخطة المعيارية  ) المقارنات انجاز 
  (  Bench Marking ( )المرجعية 

2017/2018 

عدد الطلبة غير االردنيين في زيادة  
)  إلى 2018/2019  الجامعة  للعام 

( دولة 29( طالبًا، موزعين على)1886
عربية واسالمية واجنبية، بنسبة )  

طلبة الجامعة،  % ( من اجمالي 10.64
( طالبا عن العام 653بزيادة مقدارها )

  2017/2018، 

2018/2019 

 2018/2019   لضمان الجودةتنفيذية  وضع خطة  الجودة واالعتماد
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 العام  الجامعي االنجاز المحور

إجراء دراسة التقييم الذاتي على مستوى 
 الجامعة وعلى مستوى الكليات

2017/2018 

الحصول على شهادة ضمان الجودة 
 المستوى الذهبي لكلية الرياضة

2018/2019 

تقدم كلية الحقوق للحصول على شهادة 
 ودةضمان الج

2018/2019 

تجهيز كلية الطب والزراعة لتقدم للحصول 
 على شهادة ضمان الجودة

2018/2019 

البدء بالتجهيز  للحصول على اعتمادية 
 دولية لككلية الهندسة.

2018/2019 

 2018/2019و  2017/2018 ( برنامجا اعتمادا خاصا 17اعتماد ) 

 2018/2019و  2017/2018 تحسن نتائج امتحان الكفاءة الجامعية

 2018/2019و  2017/2018 تحسن نسبة طالب الى مدرس 

 2017/2018و 2016/2017 برنامجا 19اث \استحد
  2018/2019و

( طالبا 32( موفدا  منهم ) 68ايفاد )  التدريس
،  و ) 2016/2017العام الدراسي  خالل 

( طالبا خالل العام الدراسي 19
خالل العام  ( طالبا17و)  ، 2017/2018

  . 2018/2019الدراسي 

2016/2017 2017/2018 
2018/2019 

تطوير األداء األكاديمي ألعضاء هيئة 
خالل الدورات التي يعقدها  التدريس من 

 2018/2019و  2017/2018
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 العام  الجامعي االنجاز المحور

(  47)   مركز التطوير األكاديمي وضمان
 دورة

، وستعلن إطالق جائزة أفضل ملف مادة
 نتائجها هذا العام 

2018/2019 

تشمل  لبرامج االكاديميةوضع سياسات ل
االستحداث والتطوير والتعليم والتعلم 
والمخرجات التعليمية وتقويم البرامج 
واالجراءات والنماذج المتعلقة بها والبد 

 2017/2018بتنفيذها اعتبارا من 

2017/2018 

تفعيل االتفاقيات وعقد اتفاقيات جديدة 
طوير التدريس وتبادل ة منها في تواالستفاد

 عضاء هيئة التدريس والطلبةأ

2017/2018 2018/2019 

استبيانات تغذية راجعة من الطلبة تطبيق 
 المهارات والخريجين وارباب العمل  حول 

، وتحليلها المكتسبة من البرامج المختلفة 
ووضع خطط تحسين بناء على النتائج 

 التي اظهرتها.

2017/2018 

الدراسية شكال ومضمونا لتطوير الخطط 
العالمية من  بحيث تتوافق مع المعايير 

حيث تأهيل  الخريج  لسوق العمل وبشكل 
من خالل لجان الخطط على مستوى  دوري.

   االقسام والكليات والجامعة.

2017/2018 

2018/2019 

  2017/2018بلغ عدد المواد المنفذة إلكترونيًا )جزئيًا أو 
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 العام  الجامعي االنجاز المحور

لثاني للعام الدراسي األول وا كليًا( للفصل 
( مادة، 571)  ( 2017/2018الجامعي )

( مواد محوسبة كليا لكل فصل 6منها )
( مادة محوسبة 320وبشعب متعددة، و ) 

( مادة 245األول، و) جزئيا للفصل 
  محوسبة جزئيا للفصل الثاني. 

 2018/2019وفي العام الجامعي       
المنفذة الكترونيا )جزئيا أو  بلغ عدد المواد 

والثاني  يا( للفصل  الدراسي األول كل
( مواد محوسبة 6( مادة ، منها )688)

فصل، وبشعب متعددة، و  كليا، لكل 
للفصل األول،  ( مادة محوسبة جزئيا 330)
( مادة محوسبة جزئيا للفصل 346و) 
  الثاني.  

2018/2019 

بحاث المنشورة في محرك ألا زيادة نسبة   البحث العلمي 
مقارنة مع ISI  و    SCOPAUS حث ب

  .وكذلك نسبة االستشهاد السابقة السنوات 

 2018/2019و 2017/2018

( اعضاء هيئة تدريس على  10حصول ) 
 جوائز عالمية واقليمية

2017/2018    2018/2019 

استحداث وتطوير ثمانية مختبرات علمية 
وبحثية خالل العام الجامعي ) 

2017/2018   )  

2017/2018 

 2017/2018حوسبة اإلجراءات المتعلقة بعمادة البحث  
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 العام  الجامعي االنجاز المحور

 العلمي

لغ عدد الرسائل العلمية المنجزة للعام ب
( منها )  435) 2017/2018الجامعي 

(  320اطروحة دكتوراه، و )  (  115
  2018/2019رسالة ماجستير.   وللعام 

( أطروحة  63منها )  (  348بلغ العدد ) 
  ( رسالة ماجستير.  285دكتوراه، و) 

2017/2018 

2018/2019 

( بحثا من الرسائل 110( كتب، و)3نشر )
 2017/2018العلمية المنجزة للعامين ) 

  (.2018/2019  و 

2017/2018 

2018/2019 

قامت جامعة مؤتة خالل العامين 
بالعمل  2018/2019و  2017/2018

العالقات مع مؤسسات البحث  على توثيق 
في داخل المملكة وخارجها، من  العلمي

للباحثين في  خالل استقطاب الدعم 
الجامعة، وتبادل المنشورات العلمية 
والخبرات العملية. ومن أبرز تلك الجهات 

صندوق دعم البحث العلمي، منح االتحاد  
 ,Tempus, FP7, Erasmus األوروبي )

horizon 2020  المجلس األعلى للعلوم ،)
ومؤسسة عبد الحميد والتكنولوجيا، 

المركز الجغرافي. حيث تم توقيع  شومان، 
عدد من االتفاقيات مع عدد من الجامعات 

  مختلف التخصصات  والمعاهد في 

2017/2018  

2018/2019 
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 العام  الجامعي االنجاز المحور

ت مقارنة باالعوام السابقة بلغ الشراكاعدد 
شراكة متخصصة  ( 22)الشراكات  عددها

توزعت على عدة قطاعات: القطاع 
وقطاع  ي، والقطاع الخاص، الحكوم

مؤسسات المجتمع المدني والتطوعي 
ويمكن ابراز بعض من هذه الشراكات التي 

تمت عبر اتفاقيات او مذكرات تفاهم او  
  تعاون 

2018/2019 

( مشروعًا  67قامت جامعة مؤتة بدعم ) 
، وصندوق البحث  حاليبحثيًا خالل العام ال

 6واالتحاد االوروبي  16العلمي  

2017/2018  

2018/2019 

بلغ عدد الباحثين المشاركين خالل العام 
( بينما لم يزد عدد باحثي 336الماضي )

المشاركين في المؤتمرات  جامعة مؤتة 
( باحثًا في األعوام من 36العلمية عن )

(2013-2015.)  

2017/2018  

2018/2019 

 تنفيذ مجموعة من المؤتمرات العلمية

 

 

 

2017/2018 

2018/2019 

بلغت عدد مشاركات اإلداريين في الدورات  الموارد البشرية
،  2018، 2017التدريبية لالعوام) 

(  شملت 26( دورة في )196)  ( 2019

2017/2018 

2018/2019 
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 العام  الجامعي االنجاز المحور

موظفي الجامعة في مختلف مواقعهم 
 اإلدارية

تطبيق أربعة  2017/2018بدأ في العام 
ي ألعضاء أنواع من التقييم لألداء األكاديم

بعد أن كان هناك نوع واحد  هيئة التدريس 
من التقييم )تقييم الطلبة( وفقا للسياسات 

ونماذج محددة  واضحة واجراءات واضحة 
وتشمل : التقييم الذاتي ، تقييم الطلبة، 
تقييم رئيس القسم، تقييم عميد الكلية ويتم 

رصد المتوسط الحسابي للتقيمات األربعة.  
لكل عضو هيئة تدريس وتظهر النتائج 
  كلية وتعقد مقارنات بينها. ولكل قسم ولكل 

2017/2018 

 2017/2018 سياسات التقييم واجراءته ونماذجهوضع 

 2018/2019 2017/2018 تنفيذ خطة تسويقية للجامعة  الموارد المالية

ستطاعت الجامعة من الحصول على دعم ا
 2018،  2017مال خالل العامين 

دينار باإلضافة إلى دعم  ليون م ( 2.2)
مباشر لتمويل بعض المشاريع داخل 

مؤتمرات علمية بحوالي  الجامعة ودعم 
( ألف دينار باإلضافة إلى الدعم 600)  

بحصول الجامعة على  الخارجي والمتمثل  
من المنحة الخليجية  ( مليون دينار 15.2)

ودعم عيني يقدر  واالتحاد األوروبي، 
ألف دينار باإلضافة إلى ( 300بحوالي )

2017/2018 
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 العام  الجامعي االنجاز المحور

الطلبة يقدر  لتمويل رسوم بعض  دعم 
  . ( ألف دينار.300بحوالي )

وجود خطة استراتيجية للجامعة باللغتين  االدارة 
  العربية واالنجليزية وااللتزام بتنفيذها.

2017/2018 

 2017/2018 تطوير الخطة االستراتيجية للجامعة 

 تراتيجية للوحداتتطوير الخطط االس
 االكاديمية واالدارية

2017/2018 

تطوير االجراءات اإلدارية في الجامعة من 
حيث تقليل الخطوات وحوسبتها وااللتزام  

 نظام( 15) تم تطوير اكثر من    بتنفيذها. 

2017/2018  

2018/2019 

 2017/2018 هيكل ( 30تطوير الهياكل التنظيمية ) 

2018/2019 

 2017/2018 ركز لريادة االعمالانشاء م

صدور قانون الجامعات المعدل لعام 
قامت الجامعة بمراجعة جميع  2018

مع هذا القانون وتم اقرار  االنظمة لتنسجم 
 . هذه االنظمة حسب القنوات القانونية

2017/2018  

2018/2019 

( مشروعا  للبنية التحتية )  24انجاز )  البنية التحتية
عات، ومختبرات، وتجهيزات، مباني، وقا

شمسية ( خالل العام )  وطاقة 
  (2018/2019و 2017/2018

2017/2018 

2018/2019 
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 العام  الجامعي االنجاز المحور

وفر خطة النشاء مباني متكاملة لكافة ت
تم انجاز )  االغراض التدريسية والبحثية 

( مشروعا  للبنية التحتية ) مباني،  24
وقاعات، ومختبرات، وتجهيزات، وطاقة  
و 2017/2018ل العام ) شمسية ( خال  

2018/2019. )  

2017/2018 

2018/2019 

النوعية  نشاطاتعدد كبير من التنفيذ  البيئة الجامعية 
    يبرزها التقرير السنوي للجامعة

2017/2018 

2018/2019 

يتوفر في الجامعة خطة متكاملة لتنمية   
و  2017/2018المجتمع المحلي لالعوام 

لى البعد التنموي، تقوم ع  2018/2019  
( محورا رئيسيا هي ) الصحي،  13وتتضمن) 

والزراعي، واألنشطة الرياضية، وقطاع الشباب،  
واللقاءات والزيارات الميدانية للمجتمع المحلي، 

و جائزة أفضل، ونشاط خدمة المجتمع المحلي،  
والبيئي، واألنشطة والفعاليات، والخطاب 

ة واإلبداع، الديني، تمكين المرأة، والرياد 
والتجاري، والثقافي واالعالمي، وبناء القدرات 

المجتمعي( وفي هذا االطار تم تنفيذ )  والتأهيل 
( نشاطا استهدف خدمة المجتمع  179

  المحلي

2017/2018 

2018/2019 

 (2017/2018للجامعة )  من خالل التقارير السنوي االطالع على التفاصيل يمكن 


