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 اجلامعة الاردنية 

 مركز الاعامتد وضامن اجلودة

 

:بعنوانورة أأعامل ادلتنفيذ  تقرير  

 

وحتقيق متطلبات الاعامتد دور طلبة اجلامعة يف رفع كفاءة ثقافة ضامن اجلودة ادلاخلية 

 اخلاريج

نيسان   2017 23 

 

        
 
 
 

 

 



 1/1الإصدار:  اجلامعة الأردنية

 15/08/2016التارخي:   QP-AQAC-15.05     رمز المنوذج : 

 2/5الصفحات:  برانمج تدرييبتنفيذ أأعامل تقرير امس المنوذج : 

 

2 / 5 
 

 أأول : معلومات عامة عن ادلورة التدريبية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ضامن اجلودة ادلاخلية عىل املتعلقة بنرش ثقافة احلديثة تركز الورشة عىل التوهجات  مقدمة عن ادلورة: اثنيًا :

ملعايري ضامن اجلودة الأوروبية، وتقدمي أأمثةل من ا املس توى اجلامعي حمليا وعامليا، حيث تتضمن اس تعراض

رشاك الطلبة فهيا الأوروبيةاجلامعات  ممارسات ضامن اجلودة يف جمال خلق ومناقشة الاجتاهات الفعاةل يف  ،واإ

لبة اجلامعة يف رفع كفاءة ثقافة ضامن اجلودة ادلاخلية وحتقيق متطلبات دور ط ، وتفعيل ثقافة اجلودة ادلاخلية

 الاعامتد اخلاريج.

 

 

 

دور طلبة اجلامعة يف رفع كفاءة ثقافة ضامن 

وحتقيق متطلبات الاعامتد اجلودة ادلاخلية 

 اخلاريج

T17_35 

 1. ورمقها التدريبية ورةادلامس 

 2. التدريبية ورةادلمدة  (2-4من ) ساعتني
2017/2016 

  حدالا

2017/4/23 

 

اجلدول الزمين للربانمج ) الفعيل( / 

 العام اجلامعي
.3 

 / لكية العلوم الرتبويةعبد الهادي محيدي دايلة ادلكتور

dhamaidi@ju.edu.jo 
  ادلورة :ب مدر 

.4 
 مادل العكور /رئيسة شعبة التطوير

m.alokour@ju.edu.jo 

23641 

 منسق الربانمج 
 

.5 

 6. الفئة املس هتدفة  أأعضاء الهيئة التدريس ية اجلدد

mailto:dhamaidi@ju.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
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 الهدف من ادلورة :اثلثًا: 
 تحقيق متطلبات ضامن اجلودةل تفعيل دور الطلبة ر لكيات اجلامعة يف دو  .1

 مبا ينسجم مع معايري ضامن اجلودة الأوروبية اس تعراض اخلربة الأوروبية يف جمال خلق ثقافة اجلودة ادلاخلية .2

ديمية تقدمي أأمثةل واقعية من أأدوار طلبة لكية العلوم الرتبوية يف حتقيق اجلودة ادلاخلية لرباجمهم الأاك .3

 وتواصلهم امليداين

 الربط بني متطلبات ضامن اجلودة ومتطلبات الاعامتد اخلاريج املتعلقة مبامرسات الطلبة .4

نرش ثقافة ضامن اجلودة ادلاخلية بني طلبة لكيات اجلامعة الأردنية وتفعيل دورمه اجلوهري يف الوصول  .5

 لهذه الثقافة نوعيا وليس فقط مكيا.

 ( من عدة لكيات اكليت:13املشاركني يف ادلورة وعددمه )رابعًا :
 

 التوقيع  امس عضو هيئة التدريس  اللكية الرمق

الرتبويةلكية العلوم  1 . مرمي عواد الزايداتد    

أأماين فيصل قشمرد.  لكية العلوم الرتبوية 2   
  د هجاد محمد العنايت لكية العلوم الرتبوية 3
صفاء محمد رجا خليل الفاضةل لكية العلوم الرتبوية 4   
  كوثر فوزي احلدربالفاضةل  لكية العلوم الرتبوية 5
عامر محمود احلسيينالفاضل   لكية العلوم 6   
همند خادل عيل أأبوجعميةد.  لكية الزراعة 7   
ربيع عبد امحليد ارش يدد.  لكية الزراعة 8   
عصام صاحل جلهمأأ.د.  لكية الهندسة والتكنولوجيا 9   

مرمي محمد العبدهللاد.  لكية طب الأس نان 10   
هاكوزاننيس "محمد خري" أأ.د.  لكية الصيدةل 11   
  مادل سالمه حسني عكور مركز الاعامتد وضامن اجلودة 12
  حسام معر سلامين مركز احلاسوب 13
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 (4.3)ومتوسط الرضا العام :  من قبل املتدربني اتنتاجئ تقيمي الورش  خامسًا:
 

 نياملدرب متوسط الرضا عن املادة التدريبية الرضا عن متوسط

4.16 4.44 

 

 الشهادات املتحصل علهيا: سًا:ساد

 

 

 
 

 

 

 

 

** مت توزيع شهادة حضور ادلورة التدريبية صادرة عن مركز الأعامتد وضامن اجلودة يف اجلامعة الاردنية عىل 

 املتدربني.

 

 التدريبية : ورةمالحظات عامة عن ادل سابعًا:
 .عدد املشاركني يف الورشة قليل جدا  **  

 

 :التوصيات : اثمنًا:
 صو  جتربة اللكيات يف الاعامتد اخلاريج.خب اتورشعدة معل  -

ختصيص قاعة وخمترب جمهز بشلك مناسب لحتياجات ادلورات اتبع ملركز الاعامتد وضامن اجلودة لنمتكن من عقد  -

 لعضاء الهيئة التدريس ية. ادلورات بلك سهوةل ويرس وحسب املواعيد املناس بة
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 : صور واثئقية من الورشة :اتسعا


