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 معلومات شخصية:

 
 مادل سالمه حسين عكور  االسم

  تركيا  -اسطنبول مكان الوالدة
 / الجامعة األردنيةمركز االعتماد وضمان الجودة   العنوان

   حي الفضيلة – صويلح -عمان   العنوان الدائم
  (23641فرعي )  (5355000العمل )  رقم الهاتف
 m.alokour@ju.edu.jo رونيالبريد اإللكت

 11942-عمان-بريد الجامعة 13822 ص.ب

 

 

   المؤهل العلمي:
 .(جيد جدا  وبتقدير)الحاسوب علم بكالوريوس في 

 
 الخبرات:   

 مركز االعتماد وضمان الجودة. –الجامعة األردنية  ( حتى األن –//) 
عتماد مركز االالجامعة و  فيالوظيفة التي تم العمل من خاللها 

 وضمان الجودة
 حسب التسلسل  الفترة الزمنية

شروحات مكتب نائب الرئيس لشؤون  -مكتب الرئاسة
  الكليات العلمية والصحية

2009-2012 

 2016 -2012 ديوان كلية اللغات األجنبية رئيس
 لغاية تاريخه -2016 رئيس شعبة التدريب والتطوير 
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 : اإلنجازات/اعمال مهنية
والمشاركة في األردنية حاليا  ومستشفى الجامعة الدواوين السائر في الجامعة أرشفة ام اقتراح نظ -

مع الجهات الداخلية  لجان العمل على البرنامجالمستخدمين في  فريق قائدتولي منصب تحليله و 
 وبدون عائد مادي)تبرع(..(2011-2009خالل الفترة )الشركة و 

الزميله لتعاون مع احتياجات وتسسيس برنامج صغير يدوي باقتراح برمجة أعمال الشعبة وتحليل اال -
ولغايات توحيد االنطمة حسب  .(2019-2017االء صالح برمجيا ليتم العمل به خالل الفترة )

الصالحيات قمت بالتعاون معهم بإرسال علومات وعدم تضارب تعليمات مركز تكنولوجيا الم
تم تنفيذ برنامج الدورات االلكتروني الحالي االحتياجات والمالحظات وبيانات البرنامج السابق و 

ومازال العمل جاري لتطوير  سجيل والتقييم والتوثيق من خاللهحيث يتم الت( 2019-2021)
 .متدربينالبرنامج بما يتناسب مع التطورات والمسارات ومتطلبات ال

لتوطين امتحانات خذ الموافقات وأ والرد على استفساراتهم  مخاطبة التعليم العاليو  االقتراح  -
في  لألكاديميين في الجامعات األردنية كافة بحيث أصبحتشهادة ممارسة العمل األكاديمي 

 .2020-2019 الجامعة األردنية
أكاديمية األمير حسين بن عبد اهلل تفاقيات مع الجامعة البلقاء التطبيقية و في لجان اإلالمشاركة  -

 (2011-2009)الثاني.

 ء الجامعة األردنية فرع العقبة.المشاركة في لجان انشا -

)الذكرى الخمسين لتسسيس  الجامعة ذهبيةحتفاالت المشاركة في اللجنة العليا ال -
 (2012-2010).الجامعة(

السير في تسسيس مختبر لدورات مركز االعتماد وضمان الجودة ومخاطبة الجهات الخارجية للتبرع  -
 بالمعدات.

 :مان الجودةاألعمــــال في مركز االعتماد وض   
الخاصة اعداد الخطط السنوية للدورات التدريبية  )رئيس شعبة التدريب والتطوير في المركز. -

وتطوير المسارات والفلسفات بما يتناسب مع التطورات على الساحة  بسعضاء الهيئة التدريسية
ييم واعداد يبية وعقدها واخذ التقوالتحضير للدورات التدر العالمية بما يخص التعلم والتعليم 

 .التقارير الخاصة بها(

) كلية كليات )الفنون والتصميم( )التربية الرياضية() األثار والسياحة(  أربع ضابط ارتباط  -
 والرد على االستفسارات الخاصة بهمأعمل على دراسة أوضاع الكليات األعمال/العقبة( حيث 

 ين واجازات التفرغ العلمي وغيرها.وبيان الرأي بما يخص التعي ومساعدتهم لترسيخ مباديء الجودة
 العمل في مراقبة اداء الكليات أعاله خالل العام وحضور االجتماعات الخاصة بهم حسب ظروف -

 المركز.
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 زيارة الكليات أعاله للتدقيق عليهم  في اخر العام واعداد تقرير التدقيق الخاص بهم. -

 دوري  حسين( وعمل تدقيق ميداني االيزو )ضابط ارتباط االعمال سابقا  واالن كلية االمير -
 للجهات المشاركة بااليزو حسب البرنامج المعد من مدير المركز.

بند و تقييم الجامعة  بخصوصاعتماد مؤسسات التعليم العالي  لعالي والهيئةاالرد على كتب التعليم  -
 .والتدريب التطوير

الرد على جميع االستفسارات وااليميالت الخاصة بالدورات ومعادالتها واالتصال بالمجتمع  -
 المحلي لجلب مدربين خارجيين.

 

  الدورات:  
 

 التاريخ اسم الدورة  

 2016 االدارة العليا **

 2016 9001:2015االيزو  1

 2016 تصميم أطر المؤهالت الوطنية 2

 2016 الطلبة المبني على تقييم مخرجات التعلم التحسين المستمر في أداء 3

 2016 نتاجات التعلم المستهدفة المتقدمة 4

 2016 كيفية اعداد تقرير الرسالة الذاتية للحصول على شهادة الجودة 5

 2016 االستخدام الفعال للبوربوينت في التعليم والبحث العلمي 6

 2016 عملية التعلم والتعليمأهمية استخدام وسائل التواصل االجتماعي في  7

 2016 التعريف بالمشاريع االوروبية ايراسموس بلس 8

 217 التصميم التعليمي و االنتاج االعالمي التعليمي 9

 2017 الموارد التعليمية المفتوحة 10

 2017 تقييم تعلم الطلبة باستخدام البورتفوليو 11

 2017 ية والهندسيةالموارد التعليمية المفتوحة للتخصصات الصح 12

13 

دور طلبة الجامعة في رفع كفاءة ثقافة ضمان الجودة الداخلية وتحقيق متطلبات االعتماد 
 الخارجي

2017 

 2017 ميكروسوفت اكسل 14

 2018 9تطوير المحتوى التعليمي باستخدام الكمتازيا  15

 2018 االخطاء اللغوية في الكتب الرسمية 16

 2018 ي بتقنيات علم البيانات الضخمةالبحث العلمي الذك 17

 2018 عمل الرسومات والمخططات الضخمة باستخدام المايكروسوفت فيزيو 18

 2018 تعليم مهارات التفكير الناقد 19

 2018 التعليم االلكتروني المتقدم كلكرز 20

 2018 اجراءات ضمان الجودة للبرامج االكاديمية  في الجامعة األردنية  21
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 07-02-2019 ستخدام وسائل التواصل االجتماعي في التعليم    ا 22

 20-02-2019 مهارات التواصل الفعال    23

 28-02-2019 إدارة الصف وتنظيمه   24

 28-03-2019 مهارات اإلدارة والقيادة  25

 02-04-2019 نهج ريادة األعمال في تعليم التعلم القائم على العمل  26

 08-04-2019 معدل االستشهاد ببحوثك العلمية كيف تزيد من  27

 10-04-2019 مهارات الحاسوب األساسية   28

 15-04-2019 براءات االختراع وتسجيل الملكية الفكرية  29

 25-04-2019 الجرائم االلكترونية  30

 27-04-2019 الفوتوشوب للمبتدئين   31

 30-04-2019 الذكاء االنفعالي  32

 17-07-2019 صائح حول كيفية النشر في قاعدة البيانات سكوبس حقائق ون 33

 23-10-2019 9001أساسيات االيزو  34

 06-11-2019 إنشاء االستطالعات الفعالة باستخدام نماذج جوجل  35

 18-11-2019 مهارات اإلدارة والقيادة   36

 19-11-2019 براءات االختراع وتسجيل الملكية الفكرية   37

 27-11-2019  2020خالقيات التدريس من منظور تطبيقي أ 38

 09-12-2019 الخطة االستراتيجية والتشغيلية  39

 17-12-2019 السلوك المسؤول إلجراء األبحاث العلمية   40

 24-12-2019 2019الرسم اإلمالئي في اللغة العربّية "مهارات وظيفية"  41

 02-02-2020 السيبراني التوعية بسمن المعلومات في الفضاء  42

 06-02-2020  2020مايكروسوفت اكسل المستوى األساسي إلى المتوسط  43

 11-03-2020 2020االمتحانات المحوسبة  للكليات العلمية  44

 23-04-2020 توظيف تطبيق في تسهيل التعلم عن بعد  45

46 ( ونية لإلمتحاناتإجراء االمتحانات المحوسبة على منصة الجامعة األلكتر  كيفية  " 2020-05-16 

 29-11-2020 استخدام تطبيق مايكروسوفت تيمز في التعلم عن بعد -عن بعد 47

48 

للتعلم عن  365توظيف خصائص متقدمة الستخدام  مايكروسوفت تيمز واألوفيس -عن بعد 
 بعد

2020-11-30 

 14-12-2020 شهادة ضمان الجودة الوطنية  -دورة عن بعد 49

 17-12-2020 إدارة المحاضرات المباشرة المتزامنة عن بعد -ة عن بعد دور  50

    

 : اللغات
 ممتاز :اللغة العربية-
 اللغة التركية: جيد جدا  -
 : متوسطاللغة االنجليزية-


