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 اجلامعة الاردنية 

 مركز الاعامتد وضامن اجلودة

 

:أ عامل الورشة التدريبية بعنوانتنفيذ  تقرير  

عداد ادلراسة اذلاتية للحصول عىل شهادة ضامن اجلودة   كيفية ا 

  الثالاثء 

 4 ترشين الاول 2016

 يف قاعة املؤمترات/ لكية ال مرياحلسني بن عبد هللا الثاين لدلراسات ادلولية
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 معلومات عامة عن الورشة التدريبية: أ وال :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عداد ادلراسة اذلاتية للحصول عىل شهادة  كيفية ا 

 (T17_1) ضامن اجلودة
 1. ورمقها التدريبية الورشةامس 

 2. التدريبية الورشةمدة  (  12-9ات )ساع 3
2017/2016 

 4 /2016/10الثالاثء  

 اجلدول الزمين للربانمج ) الفعيل( /

 العام اجلامعي
.3 

/ مدير مديرية ضامن أ محد منصورادلكتور 

عامتد مؤسسات التعلمي  اجلودة ابلواكةل يف هيئة ا 

 وضامن جودهتا العايل

 dr.amansourjo@gmail.com
0775550222 

/ مساعد رئيس هيئة زيد البشايرة  ادلكتور

 ال عامتد لشؤون اجلودة 

 

 التدريبية ورشةال ب مدر 

.4 

 التطويررئيسة شعبة 

 مادل العكور

m.alokour@ju.edu.jo 

0798147276 

  منسق الربانمج
 

.5 

رؤوساء ال قسام، مساعدي العمداء لشؤون 

ضباط ارتباط شؤون اجلودة يف اجلودة، 

 .ال اكدميية اللكيات واملراكز

 الفئة املس هتدفة 

.6 

mailto:m.alokour@ju.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
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 اثنيًا: مقدمة عن الورشة :

هيئة اعامتد مؤسسات التعلمي العايل وضامن جودهتا بتقدمي عرض ورشح ملعايري ضامن اجلودة عىل مدرب قوم س ي

لك مؤسسة/ لكية، واس تعراض أ برز  راسة التقيمي اذلايت املطلوبة منتوضيح دقوم ب س يمث ، الربامج مس توى املؤسسة/

 الامنذج املتبعة لكتابة هذه ادلراسة، والنقاش مع احلضور حملاوةل اختيار أ كرث الامنذج مالءمة للجامعة.

جراءات ومعايري ضامن اجل  كام س تقوم الهيئة برشح أ لية التقيمي ومنح ادلرجات وفقاً  ودة الصادر عن هيئة اعامتد دلليل قياس ا 

 ور.مؤسسات التعلمي العايل وضامن جودهتا، واس تعراض دراسات حاةل وأ مثةل معلية ل حد املعايري وتقيميه ابلتعاون مع احلض

 

 الورشة :  وحماور أ هداف  اثلثًا:

 مساعدة املعنيني يف فهم أ كرب خلطوات ومراحل احلصول عىل شهادة ضامن اجلودة. -

 مبعايري ضامن اجلودة ومعايريها الفرعية ومؤرشات قياسها، وال دةل اليت تثبت تنفيذها.اال ملام  -

 حتديد الوقت واملهام الالزمني لللكيات اخملتلفة للتقدم للحصول عىل شهادة ضامن اجلودة. -

 مساعدة املعنيني عىل اختيار المنوذج املالمئ لكتابة تقرير التقيمي اذلايت. -

 مي اليت تتبعها الهيئة خالل زايرة التقيمي/التحقق اليت تقوم هبا جلنة اخلرباء.فهم أ لية التقي -

 
 ( :43قامئة املشاركني يف الورشة من عامن والعقبة  وعددمه )  رابعًا:

 التوقيع  الوظيفة  امس عضو هيئة التدريس امس اللكية الرمق

اجلودةمساعد العميد لشؤون  د. نضال محمد الزبون لكية ال داب 1.   

قاقيش فوزي . دااند لكية ال عامل 2. ةمساعد العميد لشؤون اجلود    

يوسففوزي د.عبد الرمحن  لكية العلوم 3. ةمساعد العميد لشؤون اجلود    

العبدهللامحمد د.مرمي  لكية طب ال س نان 4. ةمساعد العميد لشؤون اجلود     
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هلسة نعمي ال د. سهيهل لكية المتريض 5. ةالعميد لشؤون اجلودمساعد     

ةمساعد العميد لشؤون اجلود د. سعد ابو الغمن لكية احلقوق 6.   

يوسف املعتصم فهمي د.أ . لكية الصيدةل 7. ةمساعد العميد لشؤون اجلود    

العوامةل أ محد . عائدةد لكية الرتبية الرايضة 8. ةمساعد العميد لشؤون اجلود    

ةمساعد العميد لشؤون اجلود  الراعي وصفي جويس لكية الفنون والتصممي 9.   

البشييت عز ادلين د.نور لكية علوم التأ هيل 10. ةمساعد العميد لشؤون اجلود    

  رئيسة قسم السمع والنطق د. هال موىس العمري   11.

  رئيس قسم العالج الطبيعي د. هما تيسري   12.

الغويري عيل د. عالية عامدة البحث العلمي 13.   ةمساعد العميد لشؤون اجلود 

لكية ال مري حسني بن عبدهللا الثاين  14.

 لدلراسات ادلولية
 د. محمد اخلريشة 

  رئيس قسم الس ياسة

لكية املكل عبد هللا الثاين لتكنولوجيا  15.

 املعلومات
 الفاضةل ندى عبد املنعم مسك 

  ضابط الارتباط 

عريناتابراهمي د.محمود  لكية ال اثر والس ياحة 16.   ةمساعد العميد لشؤون اجلود 

  رئيس قسم  د.اسامعيل أ بو عامود  17.

  قسم ادارة املصادر الرتاثية  د.فؤاد محمد احلوراين  18.

  قسم الااثر  د.عدانن محمد الش ياب  19.

  ةمساعد العميد لشؤون اجلود د. حيىي أ محد جالل لكية الرشيعة 20.

شكري خادل أ محدأ .د.   21.   رئيس قسم أ صول ادلين  

سامعيلأ .د.   22. الربييش محمد ا    قهرئيس قسم الف   

.23 
 

عدوي محمد عالء ادلين د. رئيس قسم دراسات اال سالم يف  

 العامل املعارص
 

  املصارف ال سالمية رئيسة قسم د. هيام محمد الزيدانني  24.

الرتاكية محمد . منوردأ . لكية الهندسة  25.   ةالعميد لشؤون اجلود انئب 

  رئيس قسم الهندسة املياكنيكية د. ابراهمي موىس أ بو الش يخ  26.

  ةمساعد العميد لشؤون اجلود د. وائل وليد الازهري لكية ادلراسات العليا 27.

  ضابط ارتباط الفاضةل جندة "محمد زين" هياجنة  28.

يديمح  عبد الهادي دايالد.  لكية العلوم الرتبوية 29.   ةمساعد العميد لشؤون اجلود 

  رئيس قسم عمل النفس الرتبوي د. فرايل محمد أ بو عواد   30.

ياللوزمخيس .ارجي د لكية اللغات ال جنبية 31.   ةمساعد العميد لشؤون اجلود 
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 وتغيب عهنا لك من التالية اسامءمه:

 

 

 _ ابل ضافة اىل عدد كبري من رؤوساء ال قسام ال اكدميية يف اجلامعة.

 

 

 

  ضابط ارتباط الفاضةل سارة معر احلسن مركز اخلالاي اجلذعية 32.

  ةمساعد مدير اجلود الفاضةل نوال خادل العدوان املركز الثقايف ال ساليم 33.

  مدير مركز الاعامتد وضامن اجلودة  أ .د. فاحل السواعري مركز الاعامتد وضامن اجلودة  34.

  رئيس شعبة التقيمي الس يد عامد مجيل مجعة   35.

الوطينرئيس شعبة الاعامتد  الس يد زايد مجيل النعاميت   36.   

  رئيس شعبة الاعامتد الفاضةل هديل فريد طوالبة   37.

  اداري جودة الفاضةل سلوى "محمد سهيل" امللقي  38.

  حملل احصايئ الفاضةل رمي عيل القضاة  39.

  رئيس شعبة التصنيف الفاضةل جنود صاحل ادلبعي   40.

.41 
 الفاضةل الاء حسن صاحل  

املوقع رئيس شعبة حمتوى 

 الالكرتوين
 

  رئيس شعبة التطوير الفاضةل مادل سالمة عكور   42.

  منسقة مرشوع الايزو الفاضةل هديل حمكت نرص   43.

 التوقيع  الوظيفة  امس عضو هيئة التدريس امس اللكية الرمق

طباللكية  1. مساعد العميد لشؤون اجلودة   دة. رويب جرب    

لزراعةلكية ا 2. هناد السمريات.د  ةمساعد العميد لشؤون اجلود    

لكية ال مري حسني بن عبدهللا الثاين  3.

 لدلراسات ادلولية
 د. دييب أ بو الغمن

ةمساعد العميد لشؤون اجلود   

عبد هللا الثاين لتكنولوجيا  كللكية امل 4.

 املعلومات
بدار جاحلارشيناز د.   

ةمساعد العميد لشؤون اجلود   
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 (3.8/ متوسط الرضا العام : ) اجئ تقيمي الورشة من قبل املتدربنيخامسًا: نت
 

 

                               متوسط الرضا بند التقيمي  جمال التقيمي 

متوسط الرضا 

 العام

 املادة التدريبية
 3.4 املادة التدريبية واحضة ومنظمة       .1

3.3 
 3.2  / الورشةمدى حتقيق املادة التدريبية الهداف ادلورة       .2

 ادلورة بشلك عام
 3.5 معارف وهمارات جديدة  / الورشةاضافت ادلورة       .3

3.5 
 3.6 مبهام عضو هيئة التدريسمدى ارتباط ادلورة        .4

 املدرب

 4.0 مقدرة املدرب عىل التوضيح والرشح        .5

3.9 

القدرة عىل الربط الفعال بني النظرية والتطبيق مع النشاطات        .6

 الالزمة 
3.4 

جياد دوافع فاعةل دلى املشاركني مبا حيقق        .7 قدرة املدرب عىل ا 

 الورشة/ أ هداف ادلورة 
3.7 

دارة املداخالت واملناقشات بنجاح        .8  4.0 قدرة املدرب عىل ا 

 4.4 اال جابة عىل أ س ئةل املشاركني واحرتام أ راهئم       .9

 ماكن تنفيذ ادلورة
 4.3 تنظمي القاعة وجتهزياهتا   .10

4.3 
 4.3 خدمات الضيافة والاسرتاحات   .11

 ادسًا: الشهادات املتحصل علهيا : س
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ع شهادة حضور الورشة التدريبية صادرة من مركز ال عامتد وضامن اجلودة يف اجلامعة الاردنية عىل ** توز

 املتدربني.

 

 : مالحظات عامة عن الورشة التدريبية : سابعاً 

لهذه الغاية  عدم جاهزية قاعة املؤمتراتو ل video conference)مت ربطها مع العقبة بطريقة )ة يالورش .1

مما أ دى اىل ، الوقت املناسبش بكها يف  ةشكوررمغ هجودمه امل  مركز احلاسوبصعب عىل الفنيني يف 

 الورشة. حيرضو ومل اخملترب مغادرة املشاركني من فرع العقبة

مما س يحول دون ابلفيديو الورشة  تسجيلمن دائرة الاعالم والعالقات العامة ل مصور الفيديو مل حيرض  .2

 رفعها عىل موقع املركز لالس تفادة مهنا.

 اثمنًا: التوصيات : 

   يس تفاد مهنا بشلك ل متخصصة ومكثفة هيذا املوضوع  اعطاء ورشات أ خرى العمل عىل

 أ فضل. 

 

 سعًا: صور واثئقية من الورشة :ات
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