
صل  عشر الحادي ال

دة ضمان لممارسا اأردني الجامع ميثا  الخاص الج

ا اأكاديمي البرامج بمتابع  مراجعت

 مقدمـــة:

عتيــــة مــــآ ديعم مــــة  دي متمــــة تده ة ــــمة  يمــــة   تعــــد ام مــــة  متةاعــــة دياــــمدم دهاةدمممــــة تممد
ـــة  تديتـــر مـــآ  ةمعـــة دهمد م ـــتدم ةـــر دي مة  نـــمةآ دي ـــة  تد ـــتمدتم خاييـــة مماـــآ ديت اـــد مـــآ  م

ـءاًد  ةمعة اةيم ؤتيمة  ديم ةطة اي   تهر أمنًة تشال  ديمع ممآ اةيامدم دهاةدمممة ةر أ  ة  دي
ممـ   ةمعـة  ةيـر ت ـةاد ا ـك ديت اـد مـآ أآ  تمات ة أ ة مًة تمئم مًة مآ ديدتمم دهاةدمممـة ةـر دي

مدؤهــة تأآ ه ةيــ  م ــةتا  م ــتممم يتــتةمم دياــمل ديتع مممــة ديمائمــة  دا تمةطــة  ديتماتمــة تــ  ا
ــة  ديــتع   ديخةجــة اــةيامدم ديم ت قــمآ ايــة  امــة  ــةء  تة ي ط اــة  تديتــر تماــ ي  مــآ ت جــمل تدا 
تتعطر ةامم اآ مدى ت قمق ديط اة ي معةممم دهاةدمممة تتتةم ديامدهمآ اآ أآ مة مت  ةـر اـمدم 

ةمعــة تم ــةيتية تده ةمعــة مت ــق مــ  مؤمــة دي مة ديخةجــة دي تيتمــة  ديتــر  جــ  ا ميــة دا ــتمدتم
عتيــة تديم ةة ــة ا ــك  ــمدا ديمتةاعــة ي اــمدم دهاةدمممــة تممد ايــة  اي مت ــةتل هــيد دياجــل امامــة ا

 ةةا مة ديعم مة  ديمتنم ة اية.

ـم تمتةاعتيـة   مـ   عـة امدم ةمعة م ـؤتيمة ممد اي مق  ا ك اةتق ديق   دهاةدممر ات دم ةر دي
ةمعـة دا خـمدط ةـر ام مـة  متت   مآ  أانةا همئـة ديتـدممف ةـر اـل   ـ  أاـةدممر مـآ أ  ـة  دي

عتيـة  تييـ  ا ـان أآ ييـ  م ـةاد ديق ـ  ةـر معمةـة  ديمتةاعة ي امدم دهاةدمممة ديتر تقدمية تممد
امف مماآ ت  مآ ديخامم ديتع ممة تديتع مممة ةر اـمدم ديق ـ   ةيـيد دياجـل ميـدف اشـال أ ة ـر 

ةمعة ا ك ديقمة  اةيم ؤتيمة  ديمتت عة م ي   ايك م ةاد م ديقةئممآ ا ك ديامدم دهاةدمممة ةر دي
عتيـــة ه ـــمد  د اقـــةا ا ميـــة  ـــمدا متةاعـــة م ـــتممم ي اـــمدم ديتـــر مقـــدمت ية  تممد تديمتمث ـــة ةـــر ا

تدم.  مت قة م  ديمعةممم دهاةدمممة تمعةممم دي


