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 :احملارضةأ وال : معلومات عامة عن 

 

 :ارضةاثنيًا: مقدمة عن احمل

 National Qualificationمن القضااي املتعلقة بتصممي أ طر املؤهالت الوطنية ) ديلعدامناقشة عرض و  _

Framework .)لتعلمي موضوعات تتعلق بتطوير التعلمي يف مؤسسات التعلمي العايل يف ضوء مس تجدات خربات ا وعرض

 س تفسارات املشاركني ومداخالهتم.مناقشة ال   هالل وت يف اجلامعات ال وروبية. 

 

 1. ورمقها احملارضة عنوان (T17_ 4) تصممي أ طر املؤهالت الوطنية
 (  10.30 - 12.30) ساعتان

الثاين مدرج لكية ال مريحسني بن عبد هللا يف 

 لدلراسات ادلولية

نعقادها  هتامد  واكن ا 

.2 

2017/2016 

 2016/10/20  خليسا

 العام اجلامعي اجلدول الزمين ) الفعيل( /
.3 

 عصام زعبالوي معايل ال س تاذ ادلكتور

 ( HEREرئيس فريق خرباء تطوير التعلمي العايل )

يرامسوس بلس الوطين /  مكتب ا 

zabalawi@aabfs.org 

0795465552 

 احملارض

.4 

 التطويررئيسة شعبة 

 مادل العكور

m.alokour@ju.edu.jo 

0798147276 

  مجانمنسق الرب
 

.5 

رؤوساء ال قسام، مساعدي العمداء لشؤون اجلودة، 

 .ال اكدميية يف اللكيات واملراكزأ عضاء هيئة التدريس 

 الفئة املس هتدفة 
.6 

mailto:zabalawi@aabfs.org
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
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 :  وحماور أ هداف  لثًا:اث

 وأ مهيته (National Qualification Framework) زايدة معرفة املشاركني بتصممي أ طر املؤهالت الوطنية -1

 اال فادة من خربات اجلامعات ال وروبية يف تصممي أ طر املؤهالت الوطنية -2

 مناقشة أ ثر وفاعلية تصممي أ طر املؤهالت الوطنية عىل مؤسسات التعلمي العايل يف ال ردن -3

 توضيح العالقة بني خمرجات التعمل وتصممي أ طر املؤهالت الوطنية -4

 ح قضااي مرتبطة ابلتعاون مع اجلامعات ال وروربية مثل:توضي -5

 Diploma Supplement and Degree Profile) من حيث أ مهيهتا ل عضاء هيئة التدريس يف اجلامعات ال ردنية )

 وأ ثرها عىل منومه املهين.

 

 ( :41قامئة املشاركني يف الورشة من عامن والعقبة  وعددمه )  رابعًا:

 الرمق

  امس عضو هيئة التدريس اللكيةامس 

التوقيع /  الوظيفة

 مالحظات

يوسف املعتصم فهمي د.أ . لكية الصيدةل 1. ةمساعد العميد لشؤون اجلود    

هلسة نعمي ال د. سهيهل لكية المتريض 2. ةمساعد العميد لشؤون اجلود    

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

ةمساعد العميد لشؤون اجلود  الراعي وصفي جويس لكية الفنون والتصممي 4.   

العوامةل أ محد . عائدةد لكية الرتبية الرايضة 5. ةمساعد العميد لشؤون اجلود    

  ةمساعد العميد لشؤون اجلود د. حيىي أ محد جالل لكية الرشيعة 6.

ةالعميد لشؤون اجلودمساعد  د. هناد غسان السمريات لكية الزراعة 7.   

طباللكية  8. مساعد العميد لشؤون اجلودة   دة. رويب محمود جرب    

  ةمساعد العميد لشؤون اجلود د. سعد أ بو الغمن لكية احلقوق 9.

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

   د. رشا عامثن عاكشة  11.

   الفاضةل هجاد أ محد العرايفي  12.

يديمح  عبد الهادي دايالد.  لكية العلوم الرتبوية 13.   ةمساعد العميد لشؤون اجلود 

  رئيس قسم عمل النفس الرتبوي د. فرايل محمد أ بو عواد  14.
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آداب 15.   مساعد العميد لشؤون اجلودة د. نضال محمد الزبون لكية ال

الهالالتد. خليل ابراهمي   16.   
 

لكية ال مري حسني بن عبدهللا الثاين  17.

 لدلراسات ادلولية
د. عبد هللا نقرشأ .  

  معيد اللكية

ةمساعد العميد لشؤون اجلود د. دييب أ بو الغمن  18.   

  رئيس قسم التمنية ادلولية د. انرص محمود طهبوب  19.

  ضابط ارتباط اجلودة رش يدة غازي بدران  20.

   أ .د. رىل  مدحت درويش لكية الصيدةل 21.

  د. اننيس" محمد خري" هاكوز  22.
 

   د. دينا عبد الرؤوف الس بعاوي  23.

  مدير الوحدة د. محمد عارف رشيدة وحدة القبول والتسجيل 24.

  ضابط ارتباط اجلودة أ مل عدانن اخلياط لكية ادلراسات العليا 25.

امللاكويمحمود  لكية العلوم 26.   ضابط ارتباط اجلودة 

  مدير املركز أ .د. فاحل السواعري مركز ال عامتد وضامن اجلودة 27.

  مدير دائرة املوقع ال لكرتوين  د. رزق  الس يد  28.

  رئيس شعبة التقيمي الس يد عامد مجعة مجيل  29.

  رئيس شعبة ال عامتد الوطين الس يد زايد مجيل النعاميت  30.

  رئيسة شعبة التطوير الفاضةل مادل سالمة عكور  31.

  رئيسة شعبة اجلودة الفاضةل هديل فريد  طوالبة  32.

  رئيسة شعبة حمتوى املوقع ال لكرتوين الفاضةل الاء حسن صاحل   33.

  حملل احصايئ الفاضةل رمي عيل القضاة  34.

    لكيات العقبة 

  أ س تاذ مساعد_ تكنولوجيا معلومات ال عامل د. نزيه أ محد غطاشة املعلوماتلكية نظم وتكنولوجيا  35.

  أ س تاذ مساعد_ أ نظمة املعلومات احلاسوبية د. اسامعيل عادل الطهاروة  36.

  _ أ نظمة املعلومات احلاسوبية حمارض متفرغ طارق تيسري كريشان  37.

براهمي ال محد  38. املعلومات احلاسوبيةاس تاذ مساعد_ أ نظمة  د. بالل ا    

  شعبة الش باكت محمد يوسف البطوش مركز احلاسوب 39.

  شعبة اخملتربات وادلمع الفين يزن انيف النجادات  40.

  شعبة التدريب غيث محمد الضمور مركز ال ستشارات 41.
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:مسؤويل اجلودة يف اللكيات التاليةومل حيض  * 

 

 : الشهادات املتحصل علهيا : خامساً 

 

 

 .املشاركنيع شهادة حضور صادرة من مركز ال عامتد وضامن اجلودة يف اجلامعة الاردنية عىل ** توز

 

 الرمق

  التدريسامس عضو هيئة  امس اللكية

التوقيع /  الوظيفة

 مالحظات

الغويري عيل د. عالية عامدة البحث العلمي 1.  أ عتذرت مساعد العميد لشؤون اجلودة 

 أ عتذر مساعد العميد لشؤون اجلودة د. وائل وليد الازهري لكية ادلراسات العليا 2.

آاثر والس ياحة 3. عريناتابراهمي د.محمود  لكية ال  أ عتذر اجلودة مساعد العميد لشؤون 

ياللوزمخيس رجي أ   .د لكية اللغات ال جنبية 4.  أ عتذرت مساعد العميد لشؤون اجلودة 

 كل عبد هللا الثاين لتكنولوجيا لكية امل 5.

 املعلومات
رشيناز احلاد بدارد.   

 أ عتذرت مساعد العميد لشؤون اجلودة

قاقيش فوزي د. داان لكية ال عامل 6. اجلودةمساعد العميد لشؤون    أ عتذرت 

العبدهللامحمد د.مرمي  لكية طب ال س نان 7.   مساعد العميد لشؤون اجلودة  

.8 
 لكية الهندسة

الرتاكية محمد . منوردأ .  

 

 مسافر ةالعميد لشؤون اجلود انئب
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 :التوصيات ًا:سادس

 " طالع وحدة القبول والتسجيل عىل الوثيقة اخلاصة ب " أ ي "ملحق  Diploma Supplementا 

التفاصيل اخلاصة بربانجمه الشهادة" واليت يفضل تزويدها للطالب ابل ضافة لوثيقة الشهادة تبني اكفة 

 ال اكدميي مما يسهل العمل واس تكامل ادلراسات العليا.

  .عامتد نتاجات التعمل عىل مس توى املواد والربامج ال اكدميية يف اجلامعة كامل مرشوع ا   رضورة ا 

 :صور واثئقيةسابعًا: 


