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النشاطات الصحية في جامعة مؤتة
الرقم
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النشاط
المركز اإلقليمي للتحكم والوقايه من األمراض بالتعاون
مع خبراء من كلية الطب جامعة مؤتةيعد بروتوكوالً
إقليميا ً لعالج مرض الكورونا المستجد
جامعة مؤتة والعاملين فيها تساهم بمبلغ  110الف
دينار لدعم جهود وزارة الصحة في مواجهة انتشار
فيروس كورونا
كلية الطب تُشارك في مؤتمر األورام الثامن عشر
والمعنون بتحسين العالج لمرضى السرطان
حملة تبرع بالدم بالتعاون بين شؤون الطلبة وبنك الدم
والمركز الصحي
مبادرة يوم المرح لألطفال اليتامى من األغوار
الجنونبية
دوري خماسي كرة القدم تخليدا ً لشهداء قلعة الكرك

التاريخ
2020/04/16

الكلية/الدائرة
الطب

الرابط
https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=124

2020/04/20

الجامعة

https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=122

2020/02/24

الطب

https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=116

2020/02/05

عمادة شؤون الطلبة/
المركز الصحي
كلية علوم الرياضة

https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=109

2019/12/24

عمادة شؤون الطلبة/
المركز الصحي
كلية علوم الرياضة

2019/12/26

دورة التدريب الدولية لكرة اليد التي يقيمها االتحاد
األردني بمشاركة  ٦٥طالبا ومعلمي التربية الرياضيه
في محافظات الجنوب
اقامة اليوم الوظيفي الثاني في نادي العاملين بمشاركة
2020
مستودع الحكيم ونقابة الصيادلة والخدمات الطبية وعدد
من شركات األدوية الوطنية
اقامة يوم طبي مجاني مع مؤسسة الملكة علياء للمسع
2020- 2 – 26
والنطق
ندوة علمية حول كورونا المستجد ومرض
2020-2-16
الكابتونيوريا وآخر المستجدات
22-11-2019

https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=101
https://www.mutah.edu.jo/Lists/News/Disp_Form.aspx?ID=100
https://www.mutah.edu.jo/ar/sport/Lists/AnnouncementsAndN
ewa/Disp_Form.aspx?ID=11

كلية الصيدلة

https://www.mutah.edu.jo/ar/pharmacy/Lists/Achivements/Disp
_Form.aspx?ID=5

كلية الصيدلة

https://www.mutah.edu.jo/ar/pharmacy/Lists/Achivements/Disp
_Form.aspx?ID=5
https://www.mutah.edu.jo/ar/medicine/Lists/AnnouncementsAn
dNewa/Disp_Form.aspx?ID=25

كلية الطب
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محاضرة توعوية حول أمراض الشتاء (االنفلونزا
الموسمية) وطرق الوقاية منها في مدرسة المزار
الثانوية للبنات .
قامت كلية الطب في الجامعة بتنظيم يوم طبي في
مدرسة الجعفرية األساسية المختلطة في لواء المزار
ُ
حيث اشتمل على عيادات اختصاص لمختلف
الجنوبي
األمراض
الدورات التي تتعلق بعلوم الرياضة وتشمل :السباحة
التعليمية والترفيهية ،العالج الطبيعي ،التدليك المتقدم،
المدرب الرياضي
نهائيات بطولة لعبة الكاراتيه للكاتا الفردية والجماعية

 15محاضرة توعويه حول اخطار المخدرات وكيفية
مكافحتها

2019 - 12 – 9

كلية الطب

https://www.mutah.edu.jo/ar/medicine/Lists/AnnouncementsAn
dNewa/Disp_Form.aspx?ID=22

2019 -11 – 13

كلية الطب

https://www.mutah.edu.jo/ar/medicine/Lists/AnnouncementsAn
dNewa/Disp_Form.aspx?ID=19

على مدار العام

مركز التدريب
واالستشارات
واالتصال المجتمعي
عمادة شؤون الطلبة

https://www.mutah.edu.jo/ar/coc/Pages/LecturesAndProgramm
sDept.aspx

2020-12-29

2020 -2 -29

عمادة شؤون الطلبة /
كلية العلوم
االجتماعية

https://www.mutah.edu.jo/ar/studentaffairs/Lists/News/Disp_F
orm.aspx?ID=66
https://www.mutah.edu.jo/ar/studentaffairs/Lists/News/Disp_F
orm.aspx?ID=55

