
 

 

 والمالية اإلدارية العلوم كلية

 2017 / 2016 الجامعي للعام األنشطة خطة

  األول الفصل
 

 األسبوع الشهر

 اطروإدارة المخ األكاديمي واإلرشاد الدراسية الخطة لجنة

 ( الفقهاء عصام. د. أ: الجنة رئيس) 

 الجودة وضبط والنوعية االعتماد لجنة

 (الفقهاء عصام. د. أ: الجنة رئيس) 

 اإللكتروني الموقع لجنة

 (  الشمري حسين. د: الجنة رئيس) 

 المشرف  النشاط المشرف النشاط المشرف النشاط

 أيلول

 

1 

  المقررة الدراسية الكتب تحديد
 األقسام رؤساء

  األكاديمية

اعددددداد  يلددددة التدددددري   مطابقددددةمدددد   التأكددددد

 لمتطلبات االعتماد

 

األقسام  رؤساء

 األكاديمية

 

المعلومددات الصا ددة بأع دداء  تحدددي مدد   التأكددد

 والجدد( ادرونالهيلة التدريسية ) مغ

 . حسي  الشمريد

 . احمد الغولد

     .التدري   يلة أع اء كافة و ول م  التأكد

   السيارات ومواقف المكاتب توزيع

2 

 .المستجدي  التدري   يلة ألع اء تعريفية دورة
 العميد

 

 الذاتي للبرامج الدراسية مالتقيي مراجعة

 

األقسام  رؤساء

 األكاديمية

 

  

 .األسبوعي والبرنامج الدراسية الصطط مراجعة
 األقسام رؤساء

  األكاديمية
  

 ومتحسسددات الحريدد  طفايددات وتوزيددع كفايددة مدد  التأكددد

 .الدخان
   الجيوسي أحمد. د

 والمراف  األبنية سالمة م  التأكد
 األقسام رؤساء

 األكاديمية
   العميد االستراتيجي  التصطيط

 الصطط الدراسية  إعداد  ابوعّرا محمود. د  .المعلومات لمصادر رابط لعمل تدريبية دورة 3
األقسام  رؤساء

 األكاديمية
 مصطط لملف ع و  يلة التدري  تحدي 

 . حسي  الشمريد

 . احمد الغولد

  . عنهم المسؤولي  والطلبة األكاديميي  المرشدي  توزيع 4

 قاعددددة فدددي التددددري   يلدددة أع ددداء تسدددجيل

طددالل أبددو ة الدددة  وملتقدد  الوطنيددة البيانددات

 المعرفي

 األقسام رؤساء

  األكاديمية

االلكترونددي  الموقدعوالتأكيددد علد  تحدددي   متابعدة

 لألقسام عل  اع اء اللجنة

 . حسي  الشمريد

 . احمد الغولد

  

  

 

 تشرين

 ألولا
1 

 القرطاسية م  المطلوبة اللوازم توزيع
 األقسام رؤساء

 األكاديمية
  

ورشة عمدل علد  مسدتول الجامعدة بعندوان  اقامة

 التوثي  اإللكتروني لمتطلبات االعتماد

 قسم كلالسير الذاتية والمعلومات م   تحدي 

 الشمري حسي . د

 الغول احمد.أ

 .لها حلول وإيجاد تصرجهم المتوقع الطلبة مشاكل تحديد

 العميد

 األقسام رؤساء

 األكاديمية

 مواط  القوة وال عف و التحديات تحديد
 األقسام رؤساء

 األكاديمية
  

 

2       

3 
 التماثدل مدواط  وتحديدد الدراسدية للصطط شامله مراجعة

 .لتالفيها

 األقسام رؤساء

 األكاديمية
 حول معايير االعتماد ندوة

االعتماد وضبط  عميد

 والجودة
  



 التدددري   يلددة أع دداء بددي  التعامددل شددفافية مدد  التأكددد

 .والطلبة
     . نا ر سيفد

4 

 والمطدددداعم النقددددل) للطلبددددة المقدمددددة الصدددددمات متابعددددة

   (.والنظافة

 المساقات ملفات مراجعة

   . احمد الجيوسيد
الملفددددات االلكترونيددددة الصا ددددة ب ددددبط  توزيددددع

 الجودة

 الشمري حسي . د

 الغول احمد.أ

 

 تشرين

 الثاني

 االعتماد لمتطلبات الصطط مطابقة م  التأكد 1
  العميد

 األقسام رؤساء

 األكاديمية

 بالممارسدددددات األقسدددددام التددددد ام مددددد  التأكدددددد

 الجدددودة ضدددبط أنظمدددة خدددالل مددد  المطلوبدددة

 .المتبعة

 العميد نائب
 ليدددةمدد   ددحة المعلومددات الصا ددة بالك التحقدد 

 والمحملة عل  موقع الجامعة

 الشمري حسي . د

 الغول احمد.أ

2 
 واقتددرا  البددرامج بعدد  فددي الطلبددة أعددداد نقدد  راسددةد

 .الالزمة التسويقية الصطط
  

عمدددل خا دددة بونشددداء وتحددددي  المواقدددع  ورشدددة

االلكترونية ألع داء الهيلدة التدريسدية فدي الكليدة 

 حسب متطلبات عمادة التطوير وضبط الجودة

 الشمري حسي . د

 الغول احمد.أ

      مدل ما تم شرحه م  المادة المقررة حصر 3

 بإشراف لجنة االمتحانات  –األول  االمتحان 4

 

 كانون

 اول

 

1 
 لجندددة مدددع بالتنسدددي  عدددام بشدددكل الطلبدددة ق دددايا دراسدددة

 .لها مقترحه حلول ووضع الطلبة ان باط
 وتقيم انجاز ملف ع و  يلة التدري   متابعة   . أحمد الجيوسيد

 الشمري حسي . د

 الغول احمد.أ

2 
  يلدة أع داء شدر  سدوية مد  والتأكدد بالطلبدة االجتماع

 التدري 
 

 فددي الجددودة معددايير حددول للطلبددة توعيددة ندددوة

 نظددر وجهددة مدد  داخلددي تقيدديم وإجددراء التعلدديم

 .الطلبة

 الفقهاء عصام. د

 سيف نا ر. د
 انجاز ملفات االقسام قيموت متابعة

 الشمري حسي . د

 الغول احمد.أ

 الكلية فاتوتقيم انجاز مل متابعة   . محمود ابو عراد .الصريجي  آراء عل  الوقوف 3
 الشمري حسي . د

 الغول احمد.أ

 بإشراف لجنة االمتحانات  – الثاني االمتحان 4

 

 كانون

 ثاني

1 
 الفصددل نهايددة فددي تصددرجهم المتوقددع الطلبددة مشددكل حددل

   الثاني
 

 مسددابقة ضددم  الجددودة ضددبط ملفددات مراجعددة

 الكليات بي 

 الفقهاء عصام. د

 العبادي سمير. د
  

2 
 بأعدداد التصصصدات تدأثر ومدل الطلبة استقطاب متابعة

 فيها الملتحقي 
     

3       

 ومجلس الكلية عميدبإشراف لجنة االمتحانات وال –النهائي ودراسة تقارير الممتحن الداخلي والنتائج  االمتحان 4

  



 

 األسبوع الشهر

 التدريب وتطوير المهارات لجنة

 ) رئيس الجنة : د. سمير العبادي (

 االمتحانات لجنة

 )رئيس الجنة د.: سمير العبادي(

 انضباط الطلبة لجنة

 )) رئيس الجنة د.: أحمد الجيوسي

 المشرف النشاط المشرف النشاط المشرف النشاط

 أيلول

 عفاف ابو زر. د .الطلبة سلوك مدونه تعلي م   التأكد     1

2     
 لألقسددددام التنظيمددددي الهيكددددل تعليدددد مدددد   التأكددددد

 .بالمدرسي  الطلبة لتعريف األكاديمية
 . عفاف ابو زرد

3       

4       

 

 تشرين

 االول

1       

2       

3       

4     

تعليمدددات ان دددباط الطلبدددة المعدلدددة  علددد   تعليددد 

 لوحات إعالنات في األقسام األكاديمية. 

 االكاديمية.  مبممثلي الطلبة في األقسا االلتقاء

 

 . رامي الطويلد

 . عفاف ابو زرد

 

 تشرين

 الثاني

1     

 والقاعددددددات االمتحانددددددات جدددددددول وضددددددع  -

 .والمستل مات

  يلددددة ألع دددداء المراقبددددات جدددددول وضددددع -

 .التدري 

 استكمال م  للتأكد  األقسام رؤساء متابعة   -

 اتمتحانددداال أوراق عدددر  أعدددداد إجدددراءات

 الداخلي الممتح  عل 

 . سمير العباديد
اجتمددددداع العميدددددد مدددددع  أع ددددداء الهيلدددددة  تنظددددديم

 التدريسية لبناء استراتيجية التعامل مع الطلبة
 . احمد الجيوسيد

 . د عصام الفقهاءأ حول أساليب القياس والتقويم ندوة حسي  عويدد.  المعلومات وسرية أم  سياسات 2
لعقد اجتماع مع الطلبة م  قبل العميد  التنسي 

 ورؤساء األقسام األكاديمية .

 . احمد الجيوسيد

3     

لجدددددان طالبيدددددة للحفدددددا  علددددد  النظافدددددة  تنظددددديم

 ومراف  الكلية.  صتبراتو الحية القاعات والم

الجتمدددداع الطلبددددة الددددذي  يعددددانون مدددد   الدددددعوة

مشدددكالت لعرضدددها مدددع لجندددة ان دددباط الطلبدددة 

 والعميد ومساعده

 . عفاف أبو زر د

 . احمد الجيوسيد

 لجنة االمتحانات بإشراف  –االول  االمتحان 4

 

  



كانون 

 األول

2       

 أ.د مروة احمد دورة مهارات االتصال والتعامل مع األخري  3

 والقاعددددددات االمتحانددددددات جدددددددول وضددددددع  -

 .والمستل مات

  يلددددة ألع دددداء المراقبددددات جدددددول وضددددع -

 .التدري 

 استكمال م  للتأكد  األقسام رؤساء متابعة   -

 اإلمتحانيدددددددددة األوراق أعدددددددددداد إجدددددددددراءات

 والصدارجي الدداخلي الممدتح  علد  وعرضها

 (.وجد إن)

 . سمير العباديد

مع اللجنة المعنيدة فدي تطدوير مهدارات  المشاركة

الطلبة المتوقع تصرجهم استعدادا المتحان الكفداءة 

 الجامعة.

 . احمد الجيوسيد

 لجنة االمتحانات بإشراف  – الثاني االمتحان 4

 

 كانون

 الثاني

 

1   
 اسددددتالم حددددول األقسددددام رؤسدددداء مدددد  التأكددددد

 .متحانيةاإل األوراق
   . سمير العباديد

     . موس   بيحد المصرفي التسوي  2

3       

 بإشراف لجنة االمتحانات والعميد ومجلس الكلية –النهائي ودراسة تقارير الممتحن الداخلي والنتائج  االمتحان 4

  



 

 الشهر

 
 األسبوع

 المباني والمرافق لجنة

 )رئيس الجنة: د. أحمد الجيوسي(

 المؤتمرات والندوات لجنة

 ) رئيس الجنة: د. عبد النافع الزرري( 

 البحث العلمي لجنة

 الجنة: د. محمود ابو عرا( رئيس)

 المشرف النشاط المشرف النشاط المشرف النشاط

 ايلول

1       

2       

3 
المصعد في المبن  رقم  إل ال مع الصيانة  التنسي 

(2) 

. احمد د

 الجيوسي
    

4       

        

 تشرين

 ألولا

1 

 والمراف  والقاعات المباني جا  ية م  التأكد

 المراو ، البرادي، االلوا ، الشبابيك، الكراسي،)

( المهمالت سالل الماء، كولرات الشبابيك، مناخل

 واستكمال التالف إل ال  المعنية الجهات مع والتنسي 

 .النواق 

. احمد الجيوسي د

 حميدان رامي

 الصمادي  يام
    

2       

3 
 قاعاتم  اكمال أعمال الطراشة والد ان ل التأكد

 والممرات

 . احمد التميميد

 . محمد الصماديد

 . رنا عيروطد

    

 األبواب الصشبية للقاعات والمراف  ود انها تفقد  4

 . احمد التميميد

 الصمادي حمد. مد

 . رنا عيروطد

  

 تعريفية بألية دعم البح  العملي محاضرة

والقواني  النافذة(في جامعة  عليمات) الت

 فيالدلفيا(

 . محود ابو عراد

 

 تشرين

 الثاني

1 

 االسطح ومصارف مياه األمطار  تفقد

 والتشغيل المرك ية التدفلة  الحية م  التأكد

 الالزمة الصيانة وعمل لها التجريبي

 حمدان رامي

 الصمادي  يام

 الصوالدة اسماء

    

2       

 د. موس   بيح التسوي  في حياتنا    3
 ةتعريفية بمصادر التعلم المصتلف محاضرة

 والمتاحة في جامعة فيالدلفيا
 . ع  الدي  عنان هد

 لجنة االمتحانات بإشراف  –االول  االمتحان 4

 

 كانون

 األول

1 

 الدراسدية للقاعدات الدذاتي اإلةالقم   الحية  التأكد

 أع داء وت ويددفيهدا ،  تم تركيب اجه ة داتا شو التي

 .المفاتيح م  بنسصه التدري   يلة

 . باسم السعديد

 . رنا عيروطد

المالي والنقدي في االقتصاد  التوازن

 األردني
   د. عبد النافع ال رري 

2 
 فدددددي اإلعالنيدددددة للوحدددددات الالزمدددددة الصددددديانة عمدددددل

 .الممرات

 . احمد التميمي د

 حميدان رامي

 الصمادي  يام

      

 ضريبة الدخل     3
 د. عبير سمارة

 د. عاطف الراعوش

ورشة عمل خا ة في آلية ومنهجية  عقد

 البح  العلمي
 . قاسم عواملةد

   رامي الطويلد.  استراتيجيات تسوي  المنتج السياحي   4



5       

6       

 لجنة االمتحانات بإشراف  – الثاني االمتحان 

 

 كانون

 الثاني

1 
األمطار  مياه تصريف وجا  ية األسطح تفقد إعادة

 إن وجد الصللوالتنسي  مع الصيانة لمعالجة 
     حمدان رامي

2   

في مجال األعمال  اجراءاتو تجارب

 الريادية 

د. عبد الرحم  

 المشهداني

تعريفية حول آلية دعم  محاضرة

النشاطات البحثية العلمية ألع اء  يلة 

التدري  م  قبل  ندوق دعم البح  

التعليم العالي والبح   العلمي ) وزارة 

 العلمي

 لحميريا  . موفد

   د. جعفر  والحة ضريبة الدخل

3   

   د. عاطف الراعوش الجودة في المستشفيات  ادارة

االلكتروني المدمج / تجربة الجامعة التعليم 

 االلمانية االردنية
   احمد الغول . أ

4       

  



 

 االسبوع الشهر
 التسويق لجنة

 ) رئيس الجنة: د. سمير العبادي(
 

 االجتماعية اللجنة

 )رئيس الجنة: د. موسى صبيح(

 المكتبة ومصادر التعلم لجنة

 )رئيس الجنة : د. محمود سحيمات(

 ايلول

 المشرف النشاط المشرف النشاط المشرف النشاط 1

2       

3       

4       

 

 تشرين

 األول

1       

2   
 وأع دداء المسدتجدي   طلبددة بدي  تعددارف لقداء

 .الكلية في التدريسية الهيلة
   . محمد حمداند

3     
الكتب والمجالت والبرمجيات التي  تحديد

 بتوفير ا  يرةب اع اء الهيلة التدريسيه

 سندس حمودي د

4     
م  كفاية الكتب والمراجع  الصا ة  التأكد

 بالبرامج وف  شروط االعتماد 

 محمد منصور د

 

 تشرين

 الثاني

1       

2     
م  جا  ية المصتبرات والقاعات  التأكد

 التدريسية 

 موس  العجلوني د

3 
تنظيم زيدارة لمددارس مسدتهدفة مد  قبدل لجندة خا دة 

 م  االقسام العلمية

 د. نا ر سيف

 د. رامي الطويل
    

 بإشراف لجنة االمتحانات  –األول  االمتحان 4

 

 كانون

 األول

1   

 فدددي المحلددي المجتمدددع لصدمددة تطدددوعي عمددل

بمددددارس منطقدددة  االتصدددال) الجامعدددة محددديط

المصددطبة إللقدداء محاضددرات ارشددادية لطلبددة 

الثانويددة العامددة حددول التصصصددات الجامعيددة 

 .(العامةبعد الثانوية 

   .سارة األقرع . أ

2       

3 
تنظددديم زيدددارة الددد  ديدددوان الصدمدددة المدنيدددة لمعرفدددة 

 التصصصات المطلوبة والغير مطلوبة
   د. نا ر سيف

عل  اع اء الهيلة التدريسية  التأكيد

ب رورة ح  الطلبة عل  الرجوع ال  

 المكتبة )ضم  الصطة الدراسية للمادة(

 وداد عقرباوي أ.

 بإشراف لجنة االمتحانات  –الثاني  االمتحان 4

 

 كانون

 الثاني

1   
لعمل حملة  مصطبةمع بلدية منطقة ال التنسي 

 تنظيف للمنطقة المحيطة بالجامعة
   أشرف ابو عاقولة. د

2 
عمل دراسة ميدانيدة لمعرفدة مددل رضدا سدوق العمدل 

 ع  مستول الطلبة الصريجي 

 د. عبد النافع ال رري

  
    

3     
المراجع المتصصصة في كل  ربط

 اع اء الهيلة التدريسية  بأجه ة تصص  

 

 باسم السعدي د

4       



 



 الثاني الفصل

 الشهر
األسبو

 ع

 األكاديمي واإلرشاد سيةالخطة الدرا لجنة

 ) رئيس الجنة : أ.د عصام الفقهاء(

 والنوعية وضبط الجودة االعتماد لجنة

 )رئيس الجنة: أ.د عصام الفقهاء(

 ونيرتلكاإلالموقع  لجنة

 ) رئيس الجنة: د. حسين الشمري(

 آذار

1 

 المشرف النشاط المشرف النشاط المشرف النشاط

 .التصرج ومشروع الميداني التدريب تعليمات مراجعة

 .والتحديات وال عف القوة مواط  تحديد 
 العميد

 األقسام رؤساء

 األكاديمية

 العبادي سمير. د (وجدت إن) اإلضافية الحص  توزيع
 المدددواد بتحميدددل خا دددة عمدددل ورشدددة عقدددد

 التدددي المدددواد لمصتلدددف االلكترونيدددة العلميدددة

 فدي التدريسدية الهيلدة أع اء بتدريسها يقوم

 .الكلية

 . حسي  الشمريد

 . احمد الغولد

 .عنهم المسؤولي  والطلبة األكاديميي  المرشدي  توزيع
  يلدددة أع دداء بددي  التعامددل شددفافية مدد  التأكددد

 .والطلبة التدري 
 سيف نا ر. د

2       

3     

عمددل خا ددة بتحميددل المددواد العلميددة  ورشددة

االلكترونيددددة لمصتلددددف المددددواد التددددي يقددددوم 

بتدريسددددها أع دددداء الهيلددددة التدريسددددية فددددي 

 الكلية

 . حسي  الشمريد

 . احمد الغولد

4       

 

 نيسان

 بإشراف لجنة االمتحانات  –األول  االمتحان 1

 العميد .التماثل مواط  وتحديد الدراسية للصطط شامله مراجعة 2

 األقسام رؤساء

 األكاديمية

 النقددددددل) للطلبددددددة المقدمددددددة الصدددددددمات متابعددددددة

 (.والنظافة والمطاعم
 . احمد الجيوسيد

 التدريسددية الهيلددة أع دداء إنجدداز مدد  التأكددد

 الصا دة المواقدع علد  العلمية المواد تحميل

 .االلكتروني الجامعة موقع عل  بهم

 . حسي  الشمريد

 . احمد الغولد

 .لها حلول وإيجاد تصرجهم المتوقع الطلبة مشاكل تحديد 3
 البددرامج بعدد  فددي الطلبددة أعددداد نقدد  دراسددة

 .الالزمة التسويقية الصطط واقترا 
   . موس   بيحد

4 
 خدالل مد  المطلوبدة بالممارسدات األقسدام التد ام مد  التأكد

 .المتبعة الجودة ضبط أنظمة

 العميد نائب

 
    

 

  



 آيار

 .المساقات ملفات مراجعة 1
األقسام  رؤساء

 االكاديمية

 مددع بالتنسددي  عددام بشددكل الطلبددة ق ددايا دراسددة

 .لها مقترحه حلول ووضع الطلبة ان باط لجنة
   الجيوسي احمد. د

 بإشراف لجنة االمتحانات  –الثاني  االمتحان 2

3 

 تددريب ع  األقسام رؤساء م  فني تقرير عل  الحصول -

 .الطلبة

 التعلددديم فدددي الجدددودة معدددايير حدددول للطلبدددة توعيدددة نددددوة -

 .الطلبة نظر وجهة م  داخلي تقييم وإجراء

 الفقهاء عصام. د

 سيف نا ر. د
 ابو عرا محمود. د عل  آراء الصريجي  الوقوف

 باألقسددددددام الصا ددددددة المعلومددددددات تحدددددددي 

 .(مستجدات وجود) التدري   يلة وأع اء

 . حسي  الشمريد

 الغول حمد. اد

      التدريب لبرنامج نهائي وتقييم ومتابعة إجراء 4

 

 حزيران

1 
 قسدم كدل فدي التددريب برندامج سدير عد  نهائي تقرير تقديم

 التدريب تقييم متابعة وإعالن األقسام م 
     

2 
 خدالل مد  المطلوبدة بالممارسدات األقسدام التد ام مد  التأكد

 .المتبعة الجودة ضبط أنظمة
     العميد نائب

 بإشراف لجنة االمتحانات والعميد ومجلس الكلية –النهائي ودراسة تقارير الممتحن الداخلي والنتائج  االمتحان 3

4       

 

  



 

 الشهر
األسبو

 ع

 تدريب وتطوير المهارات لجنة

 )رئيس الجنة: د. سمير العبادي(

 االمتحانات لجنة

 ) رئيس الجنة: د. سمير العبادي(

 انضباط الطلبة لجنة

 د. احمدالجيوسي( رئيس الجنة: )

 المشرف النشاط المشرف النشاط المشرف النشاط

 آذار

   الراعوش عاطف. د أثر تطبي  الجودة عل  فاعلية اداء المستشفيات  دورة 1

الطلبة المتمي ي  والذي وضعت  تحفي 

اسماؤ م عل  لوحة شرف الكلية م  قبل 

 ورؤساء األقسام ميدالع

  يلة ألع اء اجتماع تنظيم

 موحدة استراتيجية وبناء التدري 

 .الطلبة مع للتعامل

 

 . احمد الجيوسيد

2     

 العميددد مددع األقسددام طلبددة اجتماعددات تنظدديم

 التدددري   يلددة وأع دداء األقسددام ورؤسدداء

 .الطلبة مع التعامل استراتيجيات لتوضيح

 الطويل رامي. د

 ابو عرا محمود. د .للطلبة استراحة مواقع ع  البح    . باسم السعديد الدولي التسوي  3

 االمتحانات نةبإشراف لج –األول  االمتحان 4

 

 نيسان

1       

2   
  

  

 والقاعدددددددات االمتحاندددددددات جددددددددول وضدددددددع  -

 لالمتحان الثاني. والمستل مات

  يلدددددة ألع ددددداء المراقبددددات جددددددول وضددددع -

 .التدري 

 اسدتكمال مد  للتأكدد  األقسدام رؤسداء متابعدة -

 وعرضدها االمتحانيدة األوراق أعدداد إجدراءات

 (.وجد ان) والصارجي الداخلي الممتح  عل 

 العبادي مير. سد
 فدي النظافدة عل  للحفا  طالبية لجان تنظيم

 .الكلية ومراف  والمصتبرات القاعات
 . احمد الجيوسيد

3     

 مدد  يعددانون الددذي  الطلبددة الجتمدداع الدددعوة

 الطلبدة ان دباط لجندة مع لعرضها مشكالت

 .ومساعده والعميد

 . أحمد الجيوسيد

4       

 

 آيار

1       

 بإشراف لجنة االمتحانات  –الثاني  األمتحان 2

 . دعاس قطريبد األجل قصيرة القرارات اتصاذ دورة 3
 االوراق اسدتالم حدول األقسام رؤساء م  التأكد

 .االمتحانية
 

 ورؤسداء العميدد مع دورية اجتماعات تنظيم

 .األقسام
 . أحمد الجيوسيد

4   

 والقاعدددددددات االمتحاندددددددات جددددددددول وضدددددددع  -

 لالمتحان الثاني. والمستل مات

  يلدددددة ألع ددددداء المراقبددددات جددددددول وضددددع -

 .التدري 

   . سمير العباديد

 

       1 حزيران



2       

 بإشراف لجنة االمتحانات والعميد ومجلس الكلية – نتائجالنهائي ودراسة تقارير الممتحن الداخلي وال االمتحان 3

4       

  



 

 الشهر
األسبو

 ع

 المباني والمرافق لجنة

 ) رئيس الجنة : د.  أحمد الجيوسي(

 المؤتمرات والندوات لجنة

 د. عبد النافع الزرري( )رئيس الجنة: :

 البحث العلمي لجنة

 د. محمود ابو عرا( )رئيس الجنة:

 المشرف النشاط المشرف النشاط المشرف النشاط

 آذار

   حمدان رامي تاءاألسطح والساحات الصارجية بعد موسم الش تنظيف 1
 التحليدل لبرمجيدات خا دة عمل ورشة عقد

 .SPSS اإلحصائي
 . عاطف الراعوشد

2   
البيلية في تحقي  مفهوم السياحة  المحمياتدور 

 -المستدامة 
   د. احمد التميمي

3   
الفددددرس االسدددددتثمارية فددددي االردن فدددددي  دددددل 

 التطورات الحالية
   د. علي الشطي

4 
مدد   ددالحية القاعددات الدراسددية مدد  حيدد  الددد ان  التأكددد

 و الحية المراو  والشبابيك

 . محمد الصماديد

 . رنا عيروطد

 . احمد التميميد

 د. نا ر سيف سالمة المستشفيات

  

و ائف علم االحصاء وعالقته بمصتلف العلوم 

 االخرل 

سارة  . أ

 االقرع

 

 نيسان

 بإشراف لجنة االمتحانات  –األول  االمتحان 

 المهارات الريادية لطلبة الجامعة   1
د. عبد الرحم  

 المشهداني

 فدددي الترقيدددة بتعليمدددات تعريفيدددة محاضدددرة

 .فيالدلفيا جامعة
 . موف  الحميريد

   د. موس   بيح آم  وسرية المعلومات . احمد التميميد مع قسم الحدائ  والبستنه لتقليم النباتات وتنسيقها التنسي  2

   د. محمود سحيمات في االردن التدقي   تطور مهنة   3

 المهارات الريادية لطلبة الجامعات   4
د. عبد الرحم  

 المشهداني
  

 

 آيار

1       

 بإشراف لجنة االمتحانات  –الثاني  االمتحان 2

3       

4       

 

 حزيران

1       

2       

 بإشراف لجنة االمتحانات والعميد ومجلس الكلية –النهائي ودراسة تقارير الممتحن الداخلي والنتائج  االمتحان 3

4       

  



 األسبوع الشهر

 :التسويق لجنة

 )رئيس الجنة : د.

 : االجتماعية اللجنة

 (يحرئيس الجنة : د. موسى صب 

 المكتبة ومصادر التعلم لجنة

 د. محمود سحيمات( : )رئيس الجنة

 المشرف النشاط المشرف النشاط المشرف النشاط

 آذار

1   
 أع اء ال ميالت تكريم األم عيد بمناسبة

 .الكلية في واإلدارية التدريسية الهيلة
   . بة الجالبنةأ

2 

بعددد  الطلبدددة بتنسددديب مددد  مدددديريات التربيدددة دعدددوة 

بمحافظدددة العا دددمة واربدددد ل يدددارة الكليدددة وتح دددير 

 برنامج استقبال لهم .

 د. محمود سحيمات

 تطدددوعي عمدددل تنظددديم الشدددجرة عيدددد بمناسدددبة

حديقدددة كليدددة العلدددوم االداريدددة والماليدددة  لصددديانة

 بالتنسي  مع المهندسة حنان العابودي.

   . موس  الصبيحد

3     

دورة تدريبة للطلبة الجدد لمعرفدة  عمل

الية الو ول ال  المراجع المتوفرة فدي 

 المكتبة

 .لبن  خلفأ

4       

 

 نيسان

 االمتحاناتبإشراف لجنة   –األول  االمتحان 1

 د. محمود ابو عرا اعداد وتحدي  البروشورات ع  تصصصات الكلية 2
 مسدددتول علددد  للطلبدددة ترفيهيدددة رحدددالت تنظدديم

 .والكلية األقسام
 . عبير سمارةد

المتددوفرة فددي  لألجهدد ةاحصددائية  عمددل

 ،data showالكليدددددة ) كمبيدددددوتر، 

 lap top)  تصوير، االت طابعات،

 مزاهرة  بسمان د

3       

4       

 

 آيار

1   

نشاط تثقيفي حول الصحة العامدة لألفدراد  تنظيم

مددد  خدددالل اقامدددة محاضدددرات بعندددوان الطعدددام 

 . حة وعالج

   . محمد عثماند

 بإشراف لجنة االمتحانات  –الثاني  االمتحان 2

3 

عمل دراسة ميدانية عل  خريجي الكلية مد  السدنوات 

السابقة لمعرفة مدل الرضدا عد  المسدتول االكداديمي 

 للطلبة .

عبد النافع د. 

 ال رري

العمددال مدد  خددالل اقامددة افطددار جمدداعي  تكددريم

 بمناسبة عيد العمال العلمي
 . موس   بيحد

المراجع والبدرامج الحديثدة التدي  معرفة

 يرةب اع اء الهيلة

 
 حداد رفاه د

4       

 

 حزيران

1 
االتصددال باحدددل القنددوات الف ددائية لعمددل ريبورتدداج 

 ع  الكلية
     د. سمير العبادي

2       

 ومجلس الكلية لعميدبإشراف لجنة االمتحانات وا –النهائي ودراسة تقارير الممتحن الداخلي والنتائج  االمتحان 3

4       

 


