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االستدامة والرعاية الصحية في جامعة مؤتة للعام 2020
الخطوات اإلجرائية












لقد قامت جامعة مؤتة منذ صدور قرار تأسيسها في العام  1981باالهتمام بالرعاية الصحية لطلبتها وموظفيها حيث تم عقد اتفاقية مع الخدمات الطبية
الملكية في هذا المجال وهذه االتفاقية يتم تجديدها بشكل سنوي لجميع الموظفين في الجامعة.
تم انشاء عيادة الطلبة في العام  1987بعد قيام الجناح المدني والذي تم تطويره في العام  1995ليصبح المركز الصحي في جامعة مؤتة ،ويبلغ معدل
المراجعيين السنوي للمركز من 80الف ولغاية  90ألف مراجع.
في عام صدرت اإلرادة الملكية السامية بإلحاق كلية األميرة منى للتمريض بجامعة مؤتة  8حيث أصبحت تمنح درجة البكالوريوس في التمريض.
تم إنشاء كلية التمريض عام  2000/1999لتمنح درجة البكالوريوس في علم التمريض ،والهدف من إنشاء هذه الكلية تزويد المجتمع المحلي بممرضين
ذوي كفاءة لسد النقص الحاد لهذه المهنة في إقليم الجنوب.
تم استحداث وإنشاء كلية الطب في جامعة مؤتة بناء على تنسيب مجلس جامعة مؤتة في العام .2001
تم تم دراج كلية الطب في جامعة مؤتة في دليل كليات الطب الخاص بمنظمة الصحة العالمية في العام  2007بعد أن قامت عمادة الكلية رسميًا بإرسال
المعلومات المطلوبة إلى منظمة الصحة العالمية.
تم عقد اتفاقيات تعاون بين جامعة مؤتة والخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة حيث يتم تبادل الخبرات في مجال التدريب السريري لطلبة كلية الطب.
ويقوم أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية بتقديم خبراتهم العالجية للمرضى المراجعين في العيادات االستشارية والمرضى الراقدين في مستشفيات هذه
المؤسسات.
تم استحداث قسم العلو م الطبية المخبرية في كلية العلوم في العام  2012لتخريج كفاءات علمية تسهم في التطوير واالرتقاء بالخدمات الصحية ،وتوسيع
مجاالت الدراسة ،والبحث العلمي في بعض التخصصات الصحية ،وكذلك تلبية احتياجات السوق المحلي واإلقليمي من كفاءات صحية مساندة  ،هذا
باإلضافة إلى خدمة المجتمع المحلي في مجال التخصص.
تم إنشاء كلية الصيدلة في جامعة في العام  2013وذلك لتخريج صيادلة أكفياء ،قادرين ،ومؤهلين لإلسهام في التطوير ،واإلرتقاء بالخدمات الصحية
الصيدالنية.
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في العام  2020تم تطوير"مركز صحي جامعة مؤتة" ليردف الخدمات الطبية بالكرك وذلك بتوفير عدد من عيادات االختصاص في المركز ،وذلك
باالستفادة من االطباء العاملين في الكلية ،ما يمكن المركز مستقبال من خدمة المجتمع المحلي في المحافظة بشكل عام ،وبحيث تكون هذه العيادات رديفا
لعيادات االختصاص العاملة بمستشفى الكرك الحكومي وتخفيف الضغط الواقع عليها(https://www.ammonnews.net/article/511471(.
من ضمن أهداف الخطة االستراتيجية لكلية علوم الرياضة بجامعة مؤتة تسعى الكلية إلى المساهمة الفاعلة في تطوير برامج التربية الرياضية في المجتمع.
وكذلك المساهمة الفاعلة في تقديم خدمات للمجتمع الم ّحلي ،والعمل على تنمية وتطوير كوادر المؤسسات الرياضية في المجتمع المحلي في المجالين
اإلداري والفني.)https://www.mutah.edu.jo/ar/sport/Documents/stratigc.pdf( .
تم تأسيس مركز التدريب واالستشارات واالتصال المجتمعي عام  2014ويهدف إلى تقديم الخدمات التدريبية واالستشارية والدراسات وتسويق البرمجيات
والخدمات الفنية مقابل أجر لألفراد والمؤسسات داخل المملكة وخارجها ،وتنمية وتطوير إمكانات الجامعة وقدراتها في تقديم الخدمات وتشجيع العاملين
على اإلسهام في خدمة المجتمع .وكذلك تنظيم وإدارة الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية بهدف تنمية القدرات والخبرات والتأهيل العلمي للمشاركين
لتمكينهم من المساهمة في مهمة البناء التي يمر بها المجتمع)https://www.mutah.edu.jo/ar/coc/Pages/About.aspx (.
يقوم مركز الملكة رانيا العبدهللا للدراسات التربوية والنفسية والذي تم تأسيسه عام  2017على نشر المعرفة والوعي النفسي المالئم المرتبط بكافة مجاالت
الحياة وتوفير األدوات المالئمة ضمن مختبر متخصص لعلم النفس .وكذلك تطوير الخدمات البحثية واإلرشادية المقدمة للطلبة للمجتمع المحلي ،وتفعيل
المتنوعة(.
البرامج
خالل
من
المجتمع
شرائح
لكافة
المتخصصة
واالرشادية
النفسية
االستشارات
تقديم
)https://www.mutah.edu.jo/ar/qrc/Pages/About.aspx
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االتفاقيات في المجال الصحي
الرابط

الهدف من االتفاقية

التجديد
سنوي

تاريخ
العمل
باالتفاقية
1987

https://www.mutah.edu.jo/Pages/HumanResources.aspx

التأمين الصحي الشامل

https://jrms.jaf.mil.jo/Contents/Undergraduate_Trainingar.aspx#.YX_
BUp5ByUk

المؤسسة
الخدمات الطبية الملكية

التدريب قبل التخرج

سنوي

2001

الخدمات الطبية الملكية

https://www.mutah.edu.jo/ar/medicine/Lists/QuickLinks/Attachment
s/1/Directory-of-Medicine_2018-2019.pdf

التدريب قبل التخرج

سنوي

2001

وزارة الصحة

https://www.mutah.edu.jo/Instructions/instructions24.pdf

التأمين الصحي الشامل

سنوي

2018

وزارة الصحة

http://med-health-eu.net/ بناء القدرات في مجال الصحة العامة

2020

2017

HEALTH-M

https://www.mutah.edu.jo/ar/oir/Pages/Mobility.aspx تعزيز التعاون الثنائي في مجاالت
الصحة العامة ومكافحة األمراض
وتبادل الخبرات األكاديمية

2020

2019 The University of
Medicine
and
Pharmacy Craiova

