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 اجلامؼة الاردهية 

 مرنز الاغامتد وضامن اجلودة

 

: أ غامل امورصة امخدريخية تؼنوانثنفيذ  ثلرير  

 

 احراءات ومناذج ضامن اجلودة
 

هيسان     2016 26 

 يف كاػة أ ثري / لكية امؼووم امرتتوية
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 مؼوومات ػامة غن امورصة امخدريخية: أ وال :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حراءات ضامن اجلودة امخؼريف تب مهية  اثهيًا: ملدمة غن امورصة : امخدرية ػىل هيفية و  رشح امامنذج وهيفية ثؼحئهتاوا 

 املؼامةل.ثددع سري امؼموية مدسييل اال حراءات وػدم ضياع 

 

 

 

 

 1. ورمقيا امخدريخية امورصةامس  (T-14 ) احراءات ومناذج ضامن اجلودة
 2. امخدريخية امورصةمدة  (12-10ة )ساػ 2

2016/2015 

 2016/4/26 مثالاثءا

 اجلدول امزمين نوربانمج ) امفؼيل( /

 امؼام اجلامؼي
.3 

 امعوامحة، جنود ادلتؼيىديل 

H_tawalbeh@ju.edu.jo 

N.aldebei@ju.edu.jo 

23646 

 

 بمدر 

 امخدريخية ورصةام 

.4 

 رئيسة صؼحة ثليمي أ غضاء ىيئة امخدريس

 مادل امؼكور

m.alokour@ju.edu.jo 

0798147276 

 منسق امربانمج 
 

.5 

 6. امفئة املس هتدفة  أ غضاء امييئة امخدريس ية، امحاحثني.

mailto:N.aldebei@ju.edu.jo
mailto:N.aldebei@ju.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
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 امورصة :  وحماور أ ىداف  اثمثًا:
 

 

 ؼامالت اخلاظة اما ييل:املأ مهية ا حراءات اجلودة يف جسييل  أ . 

 ملرتح اس خحداث جرانمج أ اكدميي -

 اس خحداث جرانمج أ اكدميي -

 ثؼديل خعة جرانمج أ اكدميي. -

مـاء/جتميد جرانمج أ اكدميي. -  ا 

 مواظفات جرانمج أ اكدميي. -

 أ اكدميي.ثلرير جرانمج  -

 ثلرير مادة دراس ية. -

 اس خحداث مادة دراس ية. -

مـاء مادة دراس ية. -  ا 

ضافة ا ىل امخؼريف جكيفية ثؼحئة امامنذج وثددع سري امؼموية.ب.   ا 

 

 : ( 37وػددمه )  من غامن وامؼلدة كامئة املضارنني يف امورصة  راتؼًا:

 امخوكيع / مالحظات امس غضو ىيئة امخدريس امس املكية امرمق

  يفياامؼر أ محد هجاد املدرسو  ػووم امخب ىيللكية  1.

  د. محمود محمد ػيل أ تو امييجاء مرنز حبوث املياة وامعاكة 2.

  د. هجاد محمد محمود امؼنايت لكية امؼووم امرتتوية 3.

  د. فاظمة غيد امؼدوان  4.

  د. اميان غحد امفذاح غحاتنة  5.
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  د. فرايل محمد أ تو غواد  6.

  د. اخالص محمود يووس أ محد  7.

  د. دهيا منعور ظحيضات  8.

  يوسف املؼخعم فيمي .د لكية امعيدةل 9.

  د. امل ؿامة امحكري  10.

  د. رىل مدحت درويش  11.

  املدرسو سيى  غحد هللا احمليسن  12.

  د. منية ثيسري منعور صعناوي لكية امؼووم 13.

  املؼايؼة د. تنان سوامين   14.

  د. جس  امحد سومي ىياحنة  15.

  د. رميا فايز غحد امفذاح ثمي لكية امزراػة 16.

  د. هناد ؾسان امسمريات  17.

  رصا حرب محمد خربيل مرنز احلاسوب 18.

  فداء احسان امؼحييس  19.

  امعياروة ػادل اسامغيل د. / امؼلدة هظم وحكنوموحيا املؼوومات 20.

  تالل اجراىمي ال محد د.  21.

  ػويان مععف  صادياملدرس   22.

  د. اجراىمي خويل تظاظو لكية امس ياحة وامفندكة/ امؼلدة 23.

  د. محمد محمود امؼزايزة  24.

  د. غحد حامد امسويحات  25.

  د. معر غحد هللا امؼناحرة  26.

  د. معر غحد هللا امحد حواجره  27.

  املدرس اهياب غحد امرحمي امضعناوي  28.

  املدرسو راهيو محمد كدحات  29.

  احملارض معران محمد املومين  30.

  احملارض محمد رايض ادلويم  31.

  د. ابسل سالمو امزتون / امؼلدة لكية انوـات 32.
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 (4.5/ مذوسط امرضا امؼام : ) اجئ ثليمي امورصة من كدل املخدرتنيخامسًا: هخ
 

 

                               مذوسط امرضا تند امخليمي  جمال امخليمي 

مذوسط امرضا 

 امؼام

 املادة امخدريخية
 4.6 املادة امخدريخية واحضة ومنظمة       .1

4.5 
 4.4  / امورصةمدى حتليق املادة امخدريخية الىداف ادلورة       .2

 ادلورة ثضلك ػام
 4.4 مؼارف وهمارات خديدة  / امورصةاضافت ادلورة       .3

4.5 
 4.5 مدى ارثحاط ادلورة اميام غضو ىيئة امخدريس       .4

 املدرب

 4.6 ملدرة املدرب ػىل امخوضيح وامرشح        .5

4.5 

املدرة ػىل امرتط امفؼال تني امنظرية وامخعحيق مع امنضاظات        .6

 امالزمة 
4.5 

جياد دوافع فاػةل دلى املضارنني اما حيلق        .7 كدرة املدرب ػىل ا 

 / امورصةأ ىداف ادلورة 
4.4 

دارة املداخالت واملناكضات تنجاح        .8  4.4 كدرة املدرب ػىل ا 

 4.8 اال خاتة ػىل أ س ئةل املضارنني واحرتام أ راهئم       .9

 4.0 4.0 وجتيزياهتاثنظمي املاػة    .11 ماكن ثنفيذ ادلورة

 

 

 

  د. ورسين اهعون اتو حنم  33.

  املدرسو متارض اسامغيل امضاميةل  34.

  د. راهيو محمد اسامغيل امؼمري / امؼلدةلكية الادارة واهمتويل 35.

  د. اميام محود امفاغوري  36.

  د. محمد غحد هللا احلياري  37.
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 سادسًا: امضيادات املخحعل ػوهيا : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

**سيمت ثوزيع صيادة حضور امورصة امخدريخية ظادرة من مرنز ال غامتد وضامن اجلودة يف اجلامؼة الاردهية ػىل 

 املخدرتني.

 

 : مالحظات ػامة غن امورصة امخدريخية : ساتؼاً 

 

أ فضل من املرات خط الاهرتهت و اكن  video conference)مت رتعيا مع امؼلدة تعريلة )ة يامورص .1

 امساتلة مما سامه تب جناح ادلورة.

 وؽ تذكل.مل يمت ثعوير ادلورة من كدل دائرة امؼالكات امؼامة ومل هح   .2

 اثمنًا: امخوظيات : 

  اميت ثمت من خالميا. زمة الذج امامنامو  ختعيط دورة خاظة ابحراءات امرتكية واملراحل 
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 واثئلية من امورصة :سؼًا: ظور ات

 
 

   


