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 كلجة علوم الاياضة اتسراايجيجة
 نشأة كلجة علوم الاياضة:

من العام ألول اتم افتتاح قسم التربية الرياضية في كلية العلوم التربوية في الفصل الدراسي 
 -تخصص  ،في التربية البكالوريوسم، حيث كانت الكلية تمنح درجة 1993/1992الجامعي 

التربية الرياضية، وبعد ذلك تم افتتاح تخصص معلم مجال التربية الرياضية، ومع توسع الجامعة 
في تقديم برامجها األكاديمية المختلفة، واستكماال لكلياتها المتخصصة، أنشئت كلية علوم الرياضة 

لدراسي األول بقسمين أكاديميين يضمان م، وبدأت عامها ا2000/1999في مطلع العام الدراسي 
م، تم تعديل أسماء األقسام 2003/2002مائتين وعشرين طالبا وطالبة، وفي مطلع العام الدراسي 

 في الكلية لتصبح: قسم التربية الرياضية، وقسم التأهيل الرياضي .

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

( 6القوى ) ألعابومضمار ومختبر للحاسوب، ومسبح ربع أولمبي، كما تضم مالعب اسكواش، 
 ثالثة آالفدولي لكرة القدم، ومدرج يتسع ل ، وملعبومالعب خارجية متعددة األغراضارات، ح

 .متفرج
 البرامج التي تطرحها الكلية: 

 تمنح الكلية درجة البكالوريوس والماجستير في التخصصات اآلتية:

 .، والتدريب الرياضيالتأهيل الرياضي ،لبكالوريوس: التربية الرياضيةا -1

 التربية الرياضية.الماجستير:  -2

 أعداد أعضاء هيئة الردريس في كلجة علوم الاياضة:
 ( 11وعددهم ) أستاذرتبة   -1
 (8مشارك وعددهم ) أستاذرتبة  -2
 (13مساعد وعددهم ) أستاذرتبة  -3

 أعداد الطلبة في كلجة علوم الاياضة:
 (.504قسم التربية الرياضية ) -1
 (.217قسم التأهيل الرياضي ) -2
 (.96الماجستير ) -3
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 أعداد العاملين في كلجة علوم الاياضة:
 (.1رئيس الديوان ) -1
 (.1مشرف التربية العملية عدد ) -2
 (.1سكرتيرة عدد )  -3
 (.1طابع عدد ) -4
 (. 1مشرف مختبر عدد ) -5
 (.1مراقب غرفة غيار طالب عدد ) -6
 (.1مراقب غرفة غيار طالبات عدد ) -7
 (.1مراقب قاعات عدد ) -8
 (.1عاملة مسبح عدد ) -9

 .(1) عامل بريد  عدد -10
 .(1منقذ سباحة ذكور عدد ) -11
 .(1منقذة سباحة طالبات عدد ) -12
 .(2موظف ديوان عدد ) -13
 .(1أمين مستودع عدد ) -14
 .(1عامل مستودع عدد ) -15
 .(1رئيس شعبة المسبح عدد ) -16
 .(1رئيس فرع الصاالت والمالعب عدد ) -17

 الماافق في كلجة علوم الاياضة : 
 صالة رئيسية مغلقة متعددة األغراض. -
 للحركات اإليقاعية والتعبيرية والمبارزة.صالة  -
 صالة للجمباز. -
 صالة لكرة الطاولة. -
 (.2ملعب للسكواش عدد ) -
 ولمبي.أمسبح ربع  -
 ساونا. -
 بخار. -
 ملعب نجيل صناعي دولي لكرة القدم. -
 قوى. ألعابمضمار  -
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 مختبر فسيولوجيا. -
 صالة حديد. -
 مختبر حاسوب. -
 .لعابمالعب خارجية متعددة األ -
 (.1مدرج عدد ) -
 (.8قاعات تدريس عدد) -
 .Data Showقاعة  -
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 ميلس الكلجة:
 بريد الكتروني رقم هاتف المسّمى الرتبة االسم

 أستاذ مدانات نجيب أمجد  أ.د

عميد 
كلية 

علوم 
 الرياضة

 drmajad@mutah.edu.jo 6168فرعي/

 "علي سعيد" الربابعة د.جمال 
 أستاذ 

 مشارك
نائب  

 العميد
 Lilian_jamal@yahoo.com 6170فرعي/

 د. عمر جميل الجعافرة
 أستاذ

 مساعد

رئيس 
قسم 

التربية 
 الرياضة

 JAMEEL_OMAR11@yahoo.com 4208فرعي/

 د.عبد الحافظ تيسير النوايسة
 أستاذ

 مساعد

رئيس 
قسم 

التأهيل 
 الرياضي

 nawayseh2004@yahoo.com 6170فرعي/

 د. معن أحمد الشعالن
 أستاذ

 مساعد

مساعد 
العميد 

لشؤون 
 الطلبة

  mazarsport@yahoo.com 

 بالل عوض الضمورد. 
 أستاذ

 مساعد

مساعد 
العميد 
للتربية 
العملية 
 والجودة

  
BELAL_ALDMOR@YAHOO.COM 

BELAL_ALDMOR@MUTAH.EDU.JO 

 د.ابتهال الخوالدة
 أستاذ

 مساعد

رئيس 
قسم 

التدريب 
 الرياضي

  Louek91@yahoo.com 

 د. سامر نهار الصعوب
 أستاذ

 مشارك

ممثل 
قسم 

التربية 
 الرياضية

  dr_samer_soub@yahoo.com 

د. معتصم عبد الوهاب 
 الصعوب

 أستاذ
 مساعد

ممثل 
قسم 

التأهيل 
 الرياضي

  mutasem-alsoub@mail.ru 

mailto:drmajad@mutah.edu.jo
mailto:Lilian_jamal@yahoo.com
mailto:JAMEEL_OMAR11@yahoo.com
mailto:nawayseh2004@yahoo.com
mailto:BELAL_ALDMOR@YAHOO.COM
mailto:BELAL_ALDMOR@MUTAH.EDU.JO
mailto:Louek91@yahoo.com
mailto:dr_samer_soub@yahoo.com
mailto:mutasem-alsoub@mail.ru


6 
 
 

 أستاذ د. محمود عقل الوديان
 مشارك

ممثل 
قسم 

التدريب 
 الرياضي

 m_widyan@mutah.edu.jo 

سعادة السيد عبد هللا حنا 
 المصاروة

مدير 
الموارد 
البشرية 

شركة  -
برومين 
 األردن

ممثل 
المجتمع 

 المحلّي
    

سعادة الدكتور مخلد سليمان 
 المجالي

مدير 
مديرية 
شباب 

محافظة 
 الكرك

ممثل 
المجتمع 

 المحلّي
    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:m_widyan@mutah.edu.jo
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 ليان الكلجة:
 :لجنة الجدول الدراسي -1

 رئيسا    د.جمال الربابعة  
 عضوا    عمر الجعافرةد.

 عضوا    د. ابتهال الخوالدة
 عضوا    عبد الحافظ النوايسةد. 
 عضوا   معن الشعالند. 

 عضوا   د. بالل الضمور
 : الخطةلجنة -2

  رئيسا   د. جمال الربابعة
 عضوا    عمر الجعافرةد. 
 عضوا     عبد الحافظ النوايسةد.

 عضوا      ابتهال الخوالدةد. 
 عضوا    د. معن الشعالن
 عضوا   د. بالل الضمور

 لينة البحث العلمي -3
 رئيسا    ةأ.د. محمد الخصاون

 عضوا   أ.د. عبد السالم النداف
 عضوا      أ.د. حسن الطويل 

 عضوا   قاسم خويلة  أ. د
 عضوا    دين" بني هانيألعابأ.د"زين 

 عضوا   أ.د. معتصم الخطاطبة
 عضوا   أ.د. عبد السالم النداف

 عضوا   علي ابو زمه أ.د.
 عضوا     .د محمد الحجاياأ

 عضوا      أ.د. نبيل العتوم
   د. سليم الجزازي 

 
 

 عضوا  
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 :اللينة الاياضجة  -4

 رئيسا                                 د. معن الشعالن

 عضوا                                 د. عمر الجعافرة

 عضوا                               د. مؤيد الطراونه

 عضوا                                د . صالح قوقزة

 عضوا                              معتصم الصعوبد.

 عضوا                                  د. بالل الضمور

 عضوا                                      د. منال طه

 عضوا                           بني هاني ةالسيد عباد

 عضوا                           السيد ممدوح الخرشه

 :اللينة االجرماعجة -5

 رئيسا                              د. بكر الذنيبات

 عضوا                              د.مقداد الطراونة

 عضوا                                   د. مهند الزغيالت

 عضوا                                    د. بكر الذنيبات

 عضوا                                    د.مؤيد الطراونة

 عضوا                                  د. بالل الضمور

 عضوا                                السيد محمد الجعفري 

 عضوا                              السيد خالد الخريسات

 عضوا                                ةالسيد خالد المعايط

 :اللينة الثقافجة   -6
 رئيسا                                أ. د. قاسم خويلة 

 عضوا                               محمود الوديان   د.
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 عضوا                                 عمران ملحم  د.

 عضوا                                ةد. معتصم خطاطب

 عضوا   د. سامر الصعوب

 عضوا                                 د. بالل الضمور

 عضوا                                     د. فداء مهيار

 عضوا                             عبيدات  د. ماجدولين

 عضوا                                    د.بكر الذنيبات

 عضوا                           ةد. عبدالحافظ النوايس

 عضوا                             ةالسيد عمر العالون
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 الاياضة بيئة العمل في كلجة علوميحليل ظاوف و *
  نقاط القوة:*

م ومن جامعات معترف بها من قبل وزارة التعلي ،هيئة تدريس مؤهلين أعضاءتضم الكلية  -1
 العالي والبحث العلمي وجامعة مؤتة.

 .األردنيةهيئة التدريس يمثلون االتحادات الرياضية  أعضاءوجود عدد من  -2
 لجان في االتحادات الرياضية. وأعضاءوجود مدربين  -3
 هيئة التدريس محكمين في المجالت العلمية والعالمية. أعضاءوجود نخبة من  -4
تضع معايير الختيار العبي المنتخبات الوطنية  ،هيئة التدريس أعضاءوجود نخبة من  -5

 في المجال الرياضي.
مستوى  ىتعد كلية التربية الرياضية ثالث كلية من حيث النشأة ومن حيث عدد الطلبة عل -6

 .األردنيةالجامعات 
 في برامج الكلية المختلفة. األردنيينمن غير  عدادأ وجود  -7

 نقاط الضعف:*
 ضعف الطلبة عموما في اللغة االنجليزية. -1
 في الكلية. اإلداري الجهاز  أداءضعف  -2
 التحتية للكلية. البنىتراجع مستوى  -3
 عدم كفاية الموارد التعليمية والمادية للكلية. -4
 الطلبة في المساقات العملية. أعدادتضخم  -5
 عدم توفر وسائل التكنولوجيا في الكلية. -6

 الرحديات:*
عدم استقرار سياسات التعليم العام والتعليم العالي ومتطلبات سوق العمل نحو البرامج  -1

 المطلوبة للميدان التربوي.
 التجهيز لتلبية معايير االعتماد والجودة. -2
 انخفاض أعداد الطلبة. -3
 االقتصادي والسياسي واالجتماعي في المنطقة.التأثير  -4
 ضعف التعليم في مراحل التعلم األساسي والثانوي في المجال التربية الرياضية -5
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 الفاص: *
 الحصول على تمويل خارجي لدعم مشاريع الكلية. -1
 االستفادة من المنح الخارجية في توسيع مباني الكلية ومرافقها التعليمية. -2
 التربية والتعليم والتعليم العالي. تيمع وزار مد جسور التعاون  -3
 زيادة اإلقبال على برنامج الماجستير. -4
 تلبي متطلبات سوق العمل المحلي واإلقليمي. ،فتح برامج أكاديمية جديدة -5
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 :األولىالغاية 
 يطبيق أفضل الممارتسات العالمجة في ميال الرخطجط االتسراايجيي والحوكمة

 الاؤية:
  

 ،الرياضي والتدريب وإعداد خريج نوعي في مجال التربية الرياضية والتأهيل ،الوصول إلى التميز
ت ايجمع بين النظرية والتطبيق؛ ليكون على دراية ومعرفة شاملة تؤهله للعمل ضمن كوادر قطاع

قدرات  الطالبالتعليم والصحة؛ الن فلسفة الكلية قائمة على منح ومن ضمنها  المختلفة العمل
صنع  ىومهارات تقدمة لسوق العمل وقد تسلح بالدراية والتحصيل والشخصية القيادية القادرة عل

 الفارق.
 الاتسالة:

عليمي والتي ترتكز على أسس التمّيز الت ،تنبثق رسالة كلية علوم الرياضة من رسالة جامعة مؤتة)
ن( إعداد وتأهيل كوادر بشرية )خريجي المعتمد على التطور العلمي والتكنولوجي في واألكاديمي

ة في مختلف القطاعات التدريسية والتدريبييمتلكون المعارف النظرية والمهارات التطبيقية 
ة، وكذلك التميز في مجال البحث العلمي واألنشطة العلمية والتواصل مع المجتمع يوالصح

 المحلي(.
 القجم:
 االنتماء الوطني. -1
 االعتزاز بالهوية الوطنية. -2
 الجودة والتميز.-2
 القيادة والعمل بروح الفريق.-3
 الحرية األكاديمية.-4
 العدالة والنزاهة.-5
 الشفافية والمساءلة.-6
 التعلم المستمر.-7
 التعلم الذاتي.-8
 تطوير حرية التربية المهنية. -9

 االهداف:
 .للعمل في مجال التدريسإعداد معلمي التربية الرياضية -1

 إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال التأهيل الرياضي.  -3
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 تعزيز الكفايات الفنية للخريجين للعمل في مجال التدريب الرياضي. -4

 تعزيز الكفايات اإلدارية للخريجين للعمل في مجاالت اإلدارة الرياضية.  -5

 إجراء البحوث والدراسات العلمية في مختلف مجاالت التربية الرياضية. -6

فاعلة مع الهيئات الحكومية واألهلية العاملة ضمن النطاق الرياضي من المساهمة ال -7
 .خالل تقديم المشورة العلمية والعملية

تحقيق أقصى درجات التعاون مع الهيئات والمؤسسات الرياضية العربية والدولية في  -8
 دراسة القضايا الرياضية.

 تطوير المهارات الحياتية لدى الخريجين. -9

ر البرامج والمناهج الدراسية بما يتماشى مع أحدث المستجدات االستمرار في تطوي -10
 العلمية والتكنولوجية في العالم. والمعارف

 المساهمة الفاعلة في تطوير برامج التربية الرياضية في المجتمع. -11

 والعمل على تنمية وتطوير كوادر ،المساهمة الفاعلة في تقديم خدمات للمجتمع المحّلي -12
 المؤسسات الرياضية في المجتمع المحلي في المجالين اإلداري والفني.

 لرحقيق ذلك: 
، األقسامرؤية ورسالة الكلية من خالل محاضر عمل لوحة مضاءة داخل الكلية تبرز  -1

المدراء على معلمي التربية الرياضية و  تاستبياناتوزيع و على الطلبة،  تاستبياناتوزيع 
 .والمشرفين في محافظة الكرك

من العام  (10في شهر ) مبدئيا   ا  عقد مؤتمر كلية علوم الرياضة الثاني ليكون محدد -2
2019. 

تحديث جميع البيانات باللغة العربية واللغة االنجليزية ألعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية  -3
 امعة.في الكلية على موقع الج

مخاطبة عمادة البحث العلمي على استحداث مجلة علمية محكمة خاصة بالتربية  -4
ال يوجد في المملكة األردنية الهاشمية أي مجلة في تخصص التربية بأنه  علما   ،الرياضية

 الرياضية وعلوم الرياضة.
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 الغاية الثانجة:
 في الكلجة بما يرفق مع المعاييا الوطنجة والعالمجة: األكاديميالرحسين المسرما للبانامج 

 استحداث برنامج لمرحلة البكالوريوس في التدريب الرياضي . -1
 استحداث برنامج الدكتوراه في فلسفة التربية الرياضية. -2
 تحديث خطة الماجستير في التربية الرياضية. -3
 تحديث خطة قسم التأهيل الرياضي. -4
 ومصادر التعلم في الكلية.تحسين البنية التقنية  -5
حث أعضاء الهيئة التدريسية على نشر األبحاث العلمية في المجالت العالمية وبالتنسيق  -6

 مع عمادة البحث العلمي.
( من قسمي التربية الرياضية والتأهيل الرياضي بهدف تحسين )أسئلةإنشاء بنك معلومات  -7

 التعليم العالي(.نتائج الطلبة في امتحان الكفاءة المعرفية )وزارة 
بة لتطوير المستوى المعرفي للطل ؛عمل ورش عمل لكال القسمين في كلية علوم الرياضة -8

 نتائج الطلبة في امتحان الكفاءة المعرفية(. )لتحسين
 المعرفية.عمل امتحان مصغر للطلبة لقياس الكفاءة  -9

بة التدريس ولطل ةعقد دورات تدريبية في أساليب التدريس وتكنولوجيا التعليم ألعضاء هيئ -10
 ولمعلمي وزارة التربية والتعليم في محافظة الكرك.، البكالوريوس والدراسات العليا

عقد دورة عن حوسبة بعض المساقات ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين بالتنسيق مع  -11
مركز الحاسوب ومركز تطوير أعضاء هيئة التدريس يكون الهدف من الدورة حوسبة 

 يسية.بعض المواد التدر 
عمل يوم علمي لقسم التربية الرياضية بعنوان" استخدام االستراتيجيات الحديثة في  -12

التدريس " يستهدف طلبة البكالوريوس وطلبة الدراسات العليا ومعلمي وزارة التربية 
 الرياضية في محافظة الكرك.

للوقوف  فهدت ؛عقد لقاءات دورية مبرمجة مع أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة اإلدارية -13
 على المشكالت والمعوقات التي تواجه منظومة العمل ووضع الحلول المقترحة.

 ،عمل يوم علمي لقسم التأهيل الرياضي بعنوان" التأهيل البدني لألمراض المزمنة" -14
ية في ومعلمي وزارة التربية الرياض ،يستهدف طلبة البكالوريوس وطلبة الدراسات العليا

 معاقين في محافظة الكرك.ومراكز ال ،محافظة الكرك
تطوير برنامج التربية العملية للطلبة المتدربين في مدارس محافظة الكرك يتضمن " عقد  -15

 تخطيط المالعب".و ندوات ومحاضرات ودورات تحكيم تدريب الفرق 
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عقد دورة عن حوسبة بعض المساقات ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين بالتنسيق مع  -16
يكون الهدف من الدورة حوسبة  ؛تطوير أعضاء هيئة التدريسمركز الحاسوب ومركز 
 بعض المواد التدريسية.

 هيئة التدريس والطلبة. ألعضاءعقد دورة عن التعليم المبرمج  -17
 هيئة التدريس والطلبة. ألعضاءعقد دورة عن التعلم عن بعد  -18

 
 

 الغاية الثالثة: 
 .واإلبداع واإليفاديعزيز مكانة الكلجة كماكز للبحث العلمي 

عقد دورات تدريبية في أساليب التدريس وتكنولوجيا التعليم ألعضاء هيئة التدريس ولطلبة  -1
 ولمعلمي وزارة التربية والتعليم في محافظة الكرك. ،البكالوريوس والدراسات العليا

عمل يوم علمي لقسم التربية الرياضية بعنوان" استخدام االستراتيجيات الحديثة في  -2
تربية ومعلمي وزارة ال ،يستهدف طلبة البكالوريوس وطلبة الدراسات العلياالتدريس " 

 الرياضية في محافظة الكرك.
تحفيز أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا لعمل دراسات علمية تستهدف  -3

 طلبة المدارس وأبناء المجتمع المحلي.
 باحث في كلية علوم الرياضة. أفضلتكريم  -4

 
 :الاابعةالغاية 

 يطويا كفاءة المصادر المالجة والمادية والبشاية:
ومخاطبة وزارة التعليم العالي وصندوق البحث  ،دعم األفكار الريادية للبحوث العلمية -1

 هذه البحوث. إلنجازجهزة واألدوات الالزمة األالعلمي لتوفير 
  .بخارواإلسكواش الساونا والوقاعة اإليقاع  ،توفير الدعم المالي لصيانة الصالة الرئيسة -2
وتنسيق الحدائق الخارجية إلظهار منظر  ،ودهان الكلية ،تخطيط المالعب الخارجية -3

 جمالي عن الكلية.
استقطاب دعم مالي من مجموعة المناصير إلنشاء مركز للياقة البدنية في كلية علوم  -4

 الرياضة.
بقيمة  ،ة( للصالة الرئيسيةلشراء بوردات سلة )دولي ؛استقطاب دعم مادي من شركة زين -5

 ( دينار.14000)
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 استقطاب دعم مادي لألنشطة الرياضية واالجتماعية والثقافية للطلبة. -6
توفير الدعم المالي لتحديث المختبرات الموجودة في الكلية )مختبر الفسيولوجي، مختبر  -7

 الحاسوب(. 
 

 الغاية الخامسة:
 يحسين الخدمات الطالبجة المقدمة للطلبة لررناتسب مع المعاييا الوطنجة والعالمجة: 

 ينممثل واوطالب من الدراسات العليا ليكون ،( طالب طالب من كل سنة دراسية5اختيار ) -1
عن الطلبة بهدف " استشارتهم عن وضع الجدول الدراسي، االمتحانات، والمشاكل التي 

 تواجه الطلبة بخصوص البرنامج األكاديمي.
ممثل عن و  ،وممثل عن قسم التأهيل الرياضي ،اختيار ممثل عن قسم التربية الرياضية -2

 بة.طلبة الدراسات العليا ليكونوا ممثلين في مجلس الكلية في قضايا الطل
تحفيز أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا لعمل دراسات علمية تستهدف  -3

 طلبة المدارس وأبناء المجتمع المحلي.
عمل توصية لدائرة القبول والتسجيل بعمل برنامج محوسب إلغالق مواد الخطة الدراسية  -4

طالب استنفاذ ال عند صندوق مل بلوك لكل لعبة لمواد الجامعة الحرة لعند استنفاذ الط
هدف " تجاوز الطلبة العدد المطلوب من الساعات بمواد حرة الكلية و المواد المطلوبة، 

 مما يعيق تخرج الطلبة وعمل إرباك لرؤساء األقسام.
طلبة ول ،ولقسم التربية الرياضية ،استحداث مرشد أكاديمي لقسم التأهيل الرياض -5

 الدراسات العليا.
 لكترونية إلعالنات الطلبة.إالعمل على استحداث لوحة  -6
عمل حمالت نظافة دورية ومبرمجة تشكل من أعضاء هيئة التدريس والطلبة داخل  -7

 الكلية وداخل الجامعة ولبعض األماكن في المجتمع المحلي.
 وضع خطة استرشادية للطلبة لخطة قسم التربية الرياضية. -8
 قسم التأهيل الرياضي.وضع خطة استرشادية للطلبة لخطة  -9

 ضبط التدريسي.ال -10
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 الغاية السادتسة:
يفعيل دور الكلجة في خدمة الميرمع وياتسجخ العالقات الخارججة بما يكفل يفاعل الكلجة  

 والدولي. واإلقلجميمع الميرمع المحلي 
عمل يوم علمي لقسم التربية الرياضية بعنوان" استخدام االستراتيجيات الحديثة في  -1

ربية ومعلمي وزارة الت ،" يستهدف طلبة البكالوريوس وطلبة الدراسات العليا ،التدريس
 الرياضية في محافظة الكرك.

 ،عمل يوم علمي لقسم التأهيل الرياضي بعنوان" التأهيل البدني لألمراض المزمنة" -2
ية في ومعلمي وزارة التربية الرياض ،يستهدف طلبة البكالوريوس وطلبة الدراسات العليا

 ظة الكرك ومراكز المعاقين في محافظة الكرك.محاف
الفئة  ،عمل ورشة عمل لقسم التربية الرياضية بعنوان" فوائد ممارسة األنشطة الرياضية " -3

 )طلبة المدارس في محافظة الكرك(.:المستهدفة 
 :تهدفة" الفئة المس ةعمل ورشة عمل لقسم التأهيل الرياضي بعنوان" االنحرافات القوامي -4

 مدارس في محافظة الكرك(.)طلبة ال
ندية العبي أ :عقد ندوات بعنوان " أهمية اإلعداد النفسي لالعبين" الفئة المستهدفة -5

 محافظات الجنوب وكذلك أعضاء الهيئة اإلدارية في األندية.
طاب لبرامج تسويق واستق :الهدف ،تشكيل لجنة لزيارة الملحقيات الثقافية في السفارات -6

 رحلة البكالوريوس والماجستيركلية علوم الرياضة لم
عقد دورات تدريبية في أساليب التدريس وتكنولوجيا التعليم ألعضاء هيئة التدريس ولطلبة  -7

 البكالوريوس والدراسات العليا ولمعلمي وزارة التربية والتعليم في محافظة الكرك.
لمجتمع اعقد دورات علمية، وترفيهية، ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وأبناء  -8

الرياضية )السباحة، اإلنقاذ المائي، اللياقة البدنية، التدليك  لعابالمحلي في مختلف األ
العالجي( بالتعاون مع مركز التدريب واالستشارات، ومركز إعداد القيادات الشبابية 

 وبما يتناسب مع متطلبات وسوق العمل. ،واالتحادات الرياضية
والتحليل اإلحصائي ألعضاء هيئة التدريس ولطلبة  عقد دورة في منهجية البحث العلمي -9

 الدراسات العليا.
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 الغاية السابعة: 
 في الكلجة بهدف الرحسين المسرما لمدخالت وعملجايها ومخاجايها.يطويا ضمان اليودة 

العمل على الحصول على شهادة ضمان الجودة لبرنامج البكالوريوس لتخصص التربية  -1
 الرياضية.

 الدكتور بالل الضمور ليكون ضابط ارتباط للجودة في كلية علوم الرياضة.تكليف  -2
 ر بعمل ملفات عن الخطط الدراسيةوالدكتور بالل الضمو  ةتكليف الدكتور مقداد الطراون -3

 ار مجلس العمداء.ر والمقررات الدراسية بناء على ق
 تحديث توصيف المواد الدراسية. -4
 .ةتحديث الخطط الدراسي -5
 لتلبية معايير االعتماد والجودة لكلية علوم الرياضة.التجهيز  -6


