
 

 

 والمالية اإلدارية العلوم كلية

 2018-2017 الجامعي للعام األنشطة خطة

 الدراس 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

 (  د.زيدون حطيبات: 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

 حطيبات زيدون. د

 الغول احمد.أ
   .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

 

 للصددمات التددري   يلدة ع دو تقيديم استبانةعمل 

لغايددات تطددوير  الجامعددة تقدددمها التددي االلكترونيددة

 الموقع اإللكتروني

 حطيبات زيدون. د

 الغول احمد.أ
 .األسبوعي والبرنامج الدراسية الصطط مراجعة

 األقسام رؤساء

  األكاديمية

 ومتحسسددات الحريدد  طفايددات وتوزيددع كفايددة مدد  التأكددد

 .الدخان
 محمد سعدات. د

 والمراف  األبنية سالمة م  التأكد
 األقسام رؤساء

 األكاديمية
 العميد االستراتيجي  التصطيط

حسدب  مصطط لملدف ع دو  يلدة التددري  تحدي 

 AACSBمعايير 

 حطيبات زيدون. د

 الغول احمد.أ
 الصطط الدراسية  إعداد  ابوعّرا محمود. د  .المعلومات لمصادر رابط لعمل تدريبية دورة 3

األقسام  رؤساء

 األكاديمية

  . 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  الموقددعوالتأكيددد علدد  تحدددي   متابعددة

 AACSBحسب معايير لألقسام 

 حطيبات زيدون. د

 الغول احمد.أ

 

 تشرين

 ألولا

 

 القرطاسية م  المطلوبة اللوازم توزيع 1
 األقسام رؤساء

 األكاديمية
  

عمددددل خا ددددة بحنيدددداء وتحدددددي  المواقددددع  ورشددددة

االلكترونيددة ألع دداء الهيلددة التدريسددية فددي الكليددة 

 حسب متطلبات عمادة التطوير وضبط الجودة

 حطيبات زيدون. د

 الغول احمد.أ

 .لها حلول وإيجاد تصرجهم المتوقع الطلبة مياكل تحديد 2

 العميد

 األقسام رؤساء

 األكاديمية

 مواط  القوة وال عف و التحديات تحديد
 األقسام رؤساء

 األكاديمية
  

3 
 التماثدل مدواط  وتحديدد الدراسدية للصطط شامله مراجعة

 .لتالفيها

 األقسام رؤساء

 األكاديمية
 حول معايير االعتماد ندوة

االعتماد وضبط  عميد

 والجودة

 االلكترونيددة للصدددمات الطالددب تقيدديم سددتبانةعمددل ا

 الجامعة تقدمها التي

 حطيبات زيدون. د

 الغول احمد.أ

4 
 التدددري   يلددة أع دداء بددي  التعامددل شددفافية مدد  التأكددد

 .والطلبة
 الملفات االلكترونية الصا ة ب بط الجودة توزيع   . نا ر سيفد

 حطيبات زيدون. د

 الغول احمد.أ

 

 حطيبات زيدون. دالمواقددع اإللكترونيددة الصا ددة  وتقدديم انجدداز متابعددة العميد نائب بالممارسدددددات األقسدددددام التددددد ام مددددد  التأكدددددد  العميد االعتماد لمتطلبات الصطط مطابقة م  التأكد 1 تشرين



 األقسام رؤساء الثاني

 األكاديمية

 الجدددودة ضدددبط أنظمدددة خدددالل مددد  المطلوبدددة

 .المتبعة

 الغول احمد.أ بأع اء  يله التدري 

2 
 واقتددرا  البددرامج بعدد  فددي الطلبددة أعددداد نقدد  راسددةد

 .الالزمة التسويقية الصطط
  

 ليدددةمددد   دددحة المعلومدددات الصا دددة بالك التحقددد 

 والمحملة عل  موقع الجامعة

 حطيبات زيدون. د

 الغول احمد.أ

      مدى ما تم شرحه م  المادة المقررة حصر 3

 بإشراف لجنة االمتحانات  –األول  االمتحان 4

 

 كانون

 اول

 

1 
 لجندددة مدددع بالتنسدددي  عدددام بيدددكل الطلبدددة ق دددايا دراسدددة

 .لها مقترحه حلول ووضع الطلبة ان باط
 وتقيم انجاز ملف ع و  يلة التدري   متابعة   محمد سعدات. د

 حطيبات زيدون. 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

 حطيبات زيدون. د

 الغول احمد.أ

 الكلية فاتوتقيم انجاز مل متابعة   . محمود ابو عراد .الصريجي  آراء عل  الوقوف 3
 حطيبات زيدون. د

 الغول احمد.أ

 بإشراف لجنة االمتحانات  – الثاني االمتحان 4

 

 كانون

 ثاني

1 
 الفصددل نهايددة فددي تصددرجهم المتوقددع الطلبددة ميددكل حددل

   الثاني
 

 مسددابقة ضددم  الجددودة ضددبط ملفددات مراجعددة

 الكليات بي 

 الفقهاء عصام. د

 العبادي سمير. د
  

2 
 بأعدداد التصصصدات تدأثر ومدى الطلبة استقطاب متابعة

 فيها الملتحقي 
     

3       

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

  



 

 

 

 

 

 األسبوع الشهر

 والتعليم المستمر التدريب وتطوير المهارات لجنة

 ) رئيس الجنة : د. سمير العبادي (

 االمتحانات لجنة

 العبادي()رئيس الجنة د.: سمير 

 انضباط الطلبة لجنة

 ) محمد سعداتالجنة د.: ) رئيس 

 المشرف النشاط المشرف النشاط المشرف النشاط

 أيلول

 . عفاف ابو زرد .الطلبة سلوك مدونه تعلي م   التأكد     1

2     
 لألقسددددام التنظيمددددي الهيكددددل تعليدددد مدددد   التأكددددد

 .بالمدرسي  الطلبة لتعريف األكاديمية
 عفاف ابو زر. د

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

 د. محمود ابو عرا قواعد البيانات وتطبيقاتها في العلوم اإلدارية والمالية 1

 والقاعددددددات االمتحانددددددات جدددددددول وضددددددع  -

 .والمستل مات

  يلددددة ألع دددداء المراقبددددات جدددددول وضددددع -

 .التدري 

 استكمال م  للتأكد  األقسام رؤساء متابعة   -

 االمتحاندددات أوراق عدددر  أعدددداد إجدددراءات

 الداخلي الممتح  عل 

 . سمير العباديد
اجتمددددداع العميدددددد مدددددع  أع ددددداء الهيلدددددة  تنظددددديم

 التدريسية لبناء استراتيجية التعامل مع الطلبة
 محمد سعدات. د

 . د عصام الفقهاءأ حول أساليب القياس والتقويم ندوة د. جعفر الصوالحه معايير المحاسبة الدولية وتطبيقاتها العملية 2
لعقد اجتماع مع الطلبة م  قبل العميد  التنسي 

 ورؤساء األقسام األكاديمية .

 محمد سعدات. د

   د. سندس حمودي تصميم  فحات اإلنترنت للمبتدئي )للمجتمع المحلي( 3

لجدددددان طالبيدددددة للحفدددددا  علددددد  النظافدددددة  تنظددددديم

 ومراف  الكلية.  صتبراتو الحية القاعات والم

الجتمدددداع الطلبددددة الددددذي  يعددددانون مدددد   الدددددعوة

ميدددكالت لعرضدددها مدددع لجندددة ان دددباط الطلبدددة 

 والعميد ومساعده

 د. محمد سعدات

 د. علي مساعدة

 لجنة االمتحانات بإشراف  –االول  االمتحان 4

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نون ك

 األول

 د. محمد  مادي مهارات اجتياز المقابلة اليصصية 1

 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  المياركة

الطلبة المتوقع تصرجهم استعدادا المتحان الكفداءة 

 الجامعة.

 د. محمد سعدات

2 
اسددتثمار لغددة الجسددد فددي تع يدد  مهددارات البيددع ) طلبددة 

 الكلية(
     د. محمد منصور

     أحمد الغول . أ ادارة المياريع )طلبة جامعة فيالدلفيا( 3

 لجنة االمتحانات بإشراف  – الثاني االمتحان 4

 

 كانون

 الثاني

 

 د. نا ر سيف ادارة الجودة في القطاع الصحي 1
 اسددددتالم حددددول األقسددددام رؤسدددداء مدددد  التأكددددد

 .اإلمتحانية األوراق
   . سمير العباديد

     د. يوسف الهروط معايير التدقي  الدولية 2

     د. موس   بيح التمي  في خدمة العمالء 3

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



 

 الشهر

 
 األسبوع

 المباني والمرافق لجنة

 (محمد سعدات)رئيس الجنة: د. 

 المؤتمرات والندوات لجنة

 ) رئيس الجنة: د. عبد النافع الزرري( 

 البحث العلمي لجنة

 (ناصر سيفالجنة: د.  رئيس)

 المشرف النشاط المشرف النشاط المشرف النشاط

 ايلول

1       

2     

توزيع تعميم عل  اع اء  يلة التدري  للكيف ع  

 احتياجاتهم م  لجنة البح  العلمي

 رئي  اللجنة

3 
التنسي  مع اللوازم والصيانة والصدمات لعمل الالزم 

 المباني والغرف الصفية والمراف لجميع 
     د. محمد سعدات

4       

        

 تشرين

 ألولا

1 

 والمراف  والقاعات المباني جا  ية م  التأكد

 المراو ، البرادي، االلوا ، اليبابيك، الكراسي،)

( المهمالت سالل الماء، كولرات اليبابيك، مناخل

 واستكمال التالف إل ال  المعنية الجهات مع والتنسي 

 .النواق 

  د. محمد سعدات

 أسماء الصوالدة 

 الصمادي  يام

  

( واستصالص االحتياجات 1تحليل التغذية الراجعة )النياط 

 ورفعها ال  أ د عميد الكلية و أ د عميد لجنة البح  العلمي 

 اللجنة رئيس

2     

توزيع معايير )نسصة ورقية( تبي  قواعد دعم الجامعة 

لألبحاث العلمية وطلبات ح ور المؤتمرات عل  اع اء 

  يلة التدري 

 دعاء طنطاوي

3 
 قاعاتم  اكمال أعمال الطراشة والد ان ل التأكد

 والممرات

 د. محمد سعدات

 . احمد التميميد

 . رنا عيروطد

  

عقد دورة تدريبية لطلبة كلية العلوم االدارية بعنوان 

 توزيع شهادات "خطوات انجاز البح  العلمي" مع

 د. ممدوح زياداتأ.

 األبواب الصيبية للقاعات والمراف  ود انها تفقد  4

 د. محمد سعدات

 . احمد التميميد

 . رنا عيروطد

  

افتتا  مصتبر للطلبة في قسم العلوم المالية والمصرفية 

 للمساعدة في انجاز البحوث العلمية

السيدة هيام 

 الصمادي

 

 تشرين

 الثاني

1 

 االسطح ومصارف مياه األمطار  تفقد

 والتيغيل المرك ية التدفلة  الحية م  التأكد

 الالزمة الصيانة وعمل لها التجريبي

  د. محمد سعدات

 الصمادي  يام

 الصوالدة اسماء

  

 استحداث مرك  للبح  العلمي في الكلية )يناقش مع العميد(

 االستفسار امكانية)  العلمية بالمجالت المتعل  التقني الدعم

 تقدم الذي الدراسي العام خالل للنير المعتمدة المجالت ع 

  (الميورة به

 

 رئيس اللجنة

 سيف نا ر. د

 

2       

3   
 الجودة تعزيز االعتماد في هيئة ندوة )دور-

 االردنية( للجامعات
   د. محمد منصور

 لجنة االمتحانات بإشراف  –االول  االمتحان 4

 



 كانون

 األول

1 

 الدراسدية للقاعدات الدذاتي اإلةالقم   الحية  التأكد

 أع داء وت ويددتم تركيب اجه ة داتا شو فيهدا ،  التي

 .المفاتيح م  بنسصه التدري   يلة

 . باسم السعديد

 . رنا عيروطد

  إدارة الختصاص األردنية الجمعية) ندوة -

 (والطمو  الواقع المستيفيات

 (ال ريبي االقرار اعداد)  عمل ورشة -

 د. موس  العجلوني

 د. محمود السحيمات

التوا ل مع مؤسسات المجتمع المحلي ل يادة التعاون 

 لجنة البحث العلمي واليراكات وتوجيه البح  العلمي نحو خدمة  ذا القطاع 

2 
 فدددددي اإلعالنيدددددة للوحدددددات الالزمدددددة الصددددديانة عمدددددل

 .الممرات

 . احمد التميمي د

 أسماء الصوالدة

 الصمادي  يام

 (لليركات االجتماعية المسؤولية) ندوة -

 نسبة زيادة في العامة العالقات دور)  ندوة -

 (الفندقي االشغال

 سحيمات محمود. د

 الحميري موف . د

نير نياطات لجنة البح  العلمي االردنية الدورية لل مالء 

 رئيس اللجنة اع اء  يلة التدري  للمياركة واالستفادة منها

3   
 (االردن في النقدي االستقرار)  ندوة -

 (االلكترونية المعلومات ام )  ندوة -

 الصمادي محمد. د

  بيح موس . د

ت ويد اع اء  يلة التدري  والطلبة بصال ات االوراق 

البحثية المقدمة ال  لجنة المؤشرات االقتصادية لمتلقي 

 طالل ابو ة الة المعرفي 

 د. عز الدين العنانزة

   د. سمير العبادي ندوة ) الريادة في االعمال( -   4

 لجنة االمتحانات بإشراف  – الثاني االمتحان 

 

 كانون

 الثاني

1 
األمطار  مياه تصريف وجا  ية األسطح تفقد إعادة

 إن وجد الصللوالتنسي  مع الصيانة لمعالجة 
   د. محمد الصمادي

المستصدمة عقد ورشة عمل بعنوان االساليب االحصائية 

 في البح  العلمي
 د. عاطف الراعوش

2   

    

ورشة عمل ) حلول مايكروسوفت في ادارة 
 الشبكات (

 د. محمود ابو عرا
  

3   

ورشة عمل ) دور مجلس محافظة جرش 
 في تنمية المجتمع المحلي( 

 د. رنا عيروط
  

    . 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     

تحديد الكتب والمجالت والبرمجيات التي 

يرةب اع اء الهيلة التدريسية بتوفير ا 

ييمل  (CD)وت ويد اع اء الهيلة التدريسية 

 مقتنيات المكتبة م  كتب العلوم االدارية

 د. باسم السعدي

2   
المدرسدي   بي مع افطار جماعي  تعارف لقاء

 .الكلية في التدريسية الهيلة وأع اءالجدد 

 أحمد التميمي. د

 حمداند. محمد 

 

التأكد م  كفاية الكتب والمراجع  الصا ة 

 بالبرامج وف  شروط االعتماد 

 د. موس  العجلوني

3       

4       

 

 تشرين

 الثاني

1   

تقدددددديم خددددددمات استيدددددارات ماليدددددة وتددددددقي  

حسددابات ضددريبية للمجتمددع المحلددي والتنسددي  

وتكليدددف مدددع عمدددادة الكليدددة لتصصدددي  مقدددر 

زمددالء خبددراء للقيددام بهددذه المهمددة واالعددالن 

 عنها.

   د. احمد التميمي

2     
التأكد م  جا  ية المصتبرات والقاعات 

 التدريسية 

 د. علي مساعده

3 
تنظيم زيدارة لمددارس مسدتهدفة مد  قبدل لجندة خا دة 

 م  األقسام العلمية

 د. محمود السحيمات

 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 

   د. عبير سمارة

2       

3 
زيدددارة الددد  ديدددوان الصدمدددة المدنيدددة لمعرفدددة تنظددديم 

 التصصصات المطلوبة والغير مطلوبة
   د. نا ر سيف

التأكيد عل  اع اء الهيلة التدريسية ب رورة 

ح  الطلبة عل  الرجوع ال  المكتبة )ضم  

الصطة الدراسية للمادة( وحثهم عل  شراء 

 الكتب المنهجية 

 ا. وداد عقرباوي

 بإشراف لجنة االمتحانات  –الثاني  االمتحان 4



 

 كانون

 الثاني

1   
ةددددداء جمدددداعي للهيلددددة التدريسددددية فددددي احددددد 

 المطاعم جوار الجامعة
   عبير سمارة. د

2       

   د. موس   بيح التسوي  المصرفي 3
ربط المراجع المتصصصة في كل تصص  

 بأجه ة اع اء الهيلة التدريسية 

 

 د. رفاه حداد

4       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسبوع الشهر
 لجنة الدراسات العليا

 (: أ.د طالل جريره) رئيس الجنة
 

 لجنة الترقيات

 أ.د. عصام نجيب الفقهاء()رئيس الجنة: 

 (AACSBلجنة اعتماد ) 

 أ.د. عصام نجيب الفقهاء()رئيس الجنة : د. 

 المشرف النشاط المشرف النشاط المشرف النشاط 1 ايلول



2 
العمل عل  متابعة استقطاب الطلبة لبرنامج 

 الدراسات العليا
     

3 
التاكد م  كفاية الكتب والمراجع الصا ة ببرنامج 

 الدراسات العليا
     

4 

العمل عل  تحديد لجنة ارشاد اكاديمي لكافة طلبة 

الدراسات العليا تتول  عملية تعريف الطلبة بكافة 

والتعليمات المتعلقة ببرنامج السياسات واالنظمة 

 الدراسات العليا

     

 

 تشرين

 األول

1 
ت ويد الطلبة بالصطط الدراسية وتعريفهم ببرنامج 

 الماجستير 
   

  

2 
اشراك الطلبة ببرنامج الماجستير ع  طري  تقديم 

 حلقات بحثية 
   

  

3 

توجيه الطلبة ال  المكتبة لالطالع عل  احدث الكتب 

المتعلقة ببرنامج الماجستير والمتوفرة في  والدوريات

 المكتبة

   

  

4       

 

 تشرين

 الثاني

1 
محاولة قيام الطلبة بدراسة حاالت عملية محاسبية و 

 االطالع عل  مدى تطبيقها في اليركات 
     

      اشراك طلبة الماجستير في المؤتمرات العلمية  2

3       

 بإشراف لجنة االمتحانات  –األول  االمتحان 4

 

 كانون

 األول

      استمرارية التركي  عل  الحاالت المحاسبية التطبيقية 1

      تهيلة واعداد الطلبة المتحان الميد  2

      (MIDمتابعه سير االمتحان الماجستير ) 3

 بإشراف لجنة االمتحانات  –الثاني  االمتحان 4

 

 كانون

 الثاني

      استكمال البرنامج والتهيؤ لالمتحان النهائي  1

2 
العمل عل  تقييم الطلبة واعداد م العداد بحوث 

 علمية مصغرة
     

3 

 الداخلي الممتح  تقارير ودراسة النهائي االمتحان

 ومجل  والعميد االمتحانات لجنة بحشراف – والنتائج

  الكلية

   

  

4       

 

 



 

 

 

 

 

 الدراسي 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(

 اإللكترونيالموقع  لجنة

 (زيدون حطيبات) رئيس الجنة: د. 

 آذار

1 

 المشرف النشاط المشرف النشاط المشرف النشاط

 .التصرج وميروع الميداني التدريب تعليمات مراجعة

 العميد .والتحديات وال عف القوة مواط  تحديد 

 األقسام رؤساء

 األكاديمية

 العبادي سمير. د (وجدت إن) اإلضافية الحص  توزيع

عقدددد ورشدددة عمدددل خا دددة بتحميدددل المدددواد 

العلميدددة االلكترونيدددة لمصتلدددف المدددواد التدددي 

يقوم بتدريسها أع اء الهيلده التدريسدية فدي 

 الكلية

 مصطدط لملدف ع دو  يلدة التددري  تحدي 

 AACSBحسب معايير 

 حطيبات زيدون. د

 الغول احمد.أ

 حطيبات زيدون. د

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

 .والطلبة التدري 
 سيف نا ر. د

2     

 الموقدددددعوالتأكيدددددد علددددد  تحددددددي   متابعدددددة

حسدددددددب معدددددددايير االلكتروندددددددي لألقسدددددددام 

AACSB 

 حطيبات زيدون. د

 الغول احمد.أ

3     

عقدددد ورشدددة عمدددل خا دددة بتحميدددل المدددواد 

العلميدددة االلكترونيدددة لمصتلدددف المدددواد التدددي 

يقوم بتدريسها أع اء الهيلده التدريسدية فدي 

 الكلية

 حطيبات زيدون. د

 الغول احمد.أ

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
 محمد سعدات. د

  يلددددة ع ددددو ملددددف انجدددداز وتقدددديم متابعددددة

 التدري 

 حطيبات زيدون. د

 الغول احمد.أ

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

 .الالزمة التسويقية الصطط واقترا 
 . موس   بيحد

الملفدات االلكترونيدة الصا دة ب دبط  توزيع

 الجودة

 حطيبات زيدون. د

 الغول احمد.أ

4 
 خدالل مد  المطلوبدة بالممارسدات األقسدام التد ام مد  التأكد

 .المتبعة الجودة ضبط أنظمة

 العميد نائب

 
    

 

 .المساقات ملفات مراجعة 1 آيار
األقسام  رؤساء

 االكاديمية

 مددع بالتنسددي  عددام بيددكل الطلبددة ق ددايا دراسددة

 .لها مقترحه حلول ووضع الطلبة ان باط لجنة
   محمد سعدات. 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

المواقدددع اإللكترونيدددة  وتقددديم انجددداز متابعدددة

 الصا ة بأع اء  يله التدري 

 حطيبات زيدون. د

 الغول احمد.أ

    التدريب لبرنامج نهائي وتقييم ومتابعة إجراء 4
مدددد   ددددحة المعلومددددات الصا ددددة  التحقدددد 

 والمحملة عل  موقع الجامعة ليةبالك

 حطيبات زيدون. د

 الغول احمد.أ

 

 حزيران

1 
 قسدم كدل فدي التددريب برندامج سدير عد  نهائي تقرير تقديم

 التدريب تقييم متابعة وإعالن األقسام م 
   

وتقدددديم انجدددداز ملددددف ع ددددو  يلددددة  متابعددددة

 التدري  

 حطيبات زيدون. د

 الغول احمد.أ

2 
 خدالل مد  المطلوبدة بالممارسدات األقسدام التد ام مد  التأكد

 .المتبعة الجودة ضبط أنظمة
 انجاز ملفات االقسام قيموت متابعة   العميد نائب

 حطيبات زيدون. د

 الغول احمد.أ

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

 الكلية فاتوتقيم انجاز مل متابعة     4
 حطيبات زيدون. د

 الغول احمد.أ

 

  



 

 

 الشهر
األسبو

 ع

 والتعليم المستمر تدريب وتطوير المهارات لجنة

 العبادي()رئيس الجنة: د. سمير 

 االمتحانات لجنة

 ) رئيس الجنة: د. سمير العبادي(

 انضباط الطلبة لجنة

 محمد سعدات(د.  ) رئيس الجنة:

 المشرف النشاط المشرف النشاط المشرف النشاط

 آذار

1     

وضعت  تيالطلبة المتمي ي  ال تحفي 

اسماؤ م عل  لوحة شرف الكلية م  قبل 

 ورؤساء األقسام ميدالع

  يلة ألع اء اجتماع تنظيم

 موحدة استراتيجية وبناء التدري 

 .الطلبة مع للتعامل

 

 د. محمد سعدات

   د. محمد سعدات المحاسبة لغير المحاسبي  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      3

 االمتحانات نةبإشراف لج –األول  االمتحان 4

 

 نيسان

  بة الجالبنة . أ مهارات األعمال 1

 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

   د. رفاه حداد اإلرشاد السياحي  2
 فدي النظافدة عل  للحفا  طالبية لجان تنظيم

 .الكلية ومراف  والمصتبرات القاعات
 د. محمد سعدات

   د. سمير العبادي اعداد المدربي  دورة 3

 مدد  يعددانون الددذي  الطلبددة الجتمدداع الدددعوة

 الطلبدة ان دباط لجندة مع لعرضها ميكالت

 .ومساعده والعميد

 د. محمد سعدات

4       

 

 آيار

1       

 بإشراف لجنة االمتحانات  –الثاني  األمتحان 2

3   
 االوراق اسدتالم حدول األقسام رؤساء م  التأكد

 .االمتحانية
 . سمير العباديد

 ورؤسداء العميدد مع دورية اجتماعات تنظيم

 .األقسام
 د. محمد سعدات

 د. رامي الطويل الفندقي والحجوزات االستقبال 4
 والقاعدددددددات االمتحاندددددددات جددددددددول وضدددددددع  -

 لالمتحان الثاني. والمستل مات
  



  يلدددددة ألع ددددداء المراقبددددات جددددددول وضددددع -

 .التدري 

 

 حزيران

1       

2       

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

4       

  



 

 الشهر
األسبو

 ع

 المباني والمرافق لجنة

 (محمد سعدات) رئيس الجنة : د.  

 المؤتمرات والندوات لجنة

 د. عبد النافع الزرري( )رئيس الجنة: :

 البحث العلمي لجنة

 ناصر سيف( د. )رئيس الجنة:

 المشرف النشاط المشرف النشاط المشرف النشاط

 آذار

1 
األسطح والسداحات الصارجيدة بعدد موسدم  تنظيفالتأكد م  

 تاءالي
 د. محمد سعدات

ندوة ) السياحة المستدامة واهميتها 
 االقتصادية(

 د. موفق الحميري
  

2   
ندوة ) دور البنوك في تعزيز التنمية 

 المستدامة(
 د. عبدالنافع الزرري

  

   د. باسم السعدي  التنمية( في السياحة ندوة )أهمية   3

4 
مدد   ددالحية القاعددات الدراسددية مدد  حيدد  الددد ان  التأكددد

 و الحية المراو  واليبابيك

  د. محمد سعدات

 . رنا عيروطد

 . احمد التميميد

    

 

 نيسان

 بإشراف لجنة االمتحانات  –األول  االمتحان 

   د. محمود سحيمات التنمية( في السياحة ندوة )أهمية   1

 مع قسم الحدائ  والبستنه لتقليم النباتات وتنسيقها التنسي  2
 د. محمد سعدات

 . احمد التميميد

ندوة ) معايير التدقيق والشهادات المهنية لمهنة 
 المحاسبة(

 موفق الحميريد. 
  

3   

عقد ورشة عمل بعنوان ممي ات البح   العلمي  عاطف الراعوش د. ندوة ) اخالقيات العمل في النشاط السياحي(

 الر ي  
 د. موفق الحميري

4 
  

الجودة في المستشفيات والمراكز ندوة )
 (الصحية في القطاع الحكومي

 ا. احمد الغول
 د. سندس حمودي

است افة متحدث خارجي متصص  في 

 الدراسات واالبحاث المصرفية 
 د. عز الدين العنانزة

   د. سمير العبادي ندوة الفكر اإلستراتيجي  

 

 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       

  



 الشهر
األسبو

 ع

 :التسويق لجنة

 سمير العبادي()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

 شباط

1 

2 

3 

4 

    

عمل دورة تدريبة للطلبة الجدد لمعرفة الية 

 الو ول ال  المراجع المتوفرة في المكتبة
 د. سندس حمودي

 آذار

1   

المياركة مع نادي العاملي  بنياط عيد األم 

 الهيلة أع اء االمهات  ال ميالت تكريمب

 .الكلية في واإلدارية التدريسية

 د. عبير سمارة و 

 . بة الجالبنةأ
  

2 

دعددددوة بعدددد  الطلبددددة بتنسدددديب مدددد  مددددديريات التربيددددة 

بمحافظة العا مة واربد ل يارة الكلية وتح ير برندامج 

 استقبال لهم .

 د. محمود سحيمات

المياركة مدع دائدرة ال راعدة ل المهندسدة حندان 

 اليدددجرة عيدددد مناسدددبةفدددي نيددداطات  العدددابودي

حديقدددة كليدددة العلدددوم  لصددديانة تطدددوعي عمدددلو

 االدارية والمالية.

   . موس  الصبيحد

3       

4       

 

 نيسان

 االمتحاناتبإشراف لجنة   –األول  االمتحان 1

 د. محمود ابو عرا اعداد وتحدي  البروشورات ع  تصصصات الكلية 2
 علدد هيلددة التدريسددية لل ترفيهيددة رحددالت تنظدديم

 .والكلية مستوى

 . عبير سمارةد

 د. موس   بيح

عمل احصائية لالجه ة المتوفرة في الكلية 

، طابعات، االت data show) كمبيوتر، 

 lap top) تصوير، 

 د. عز الدين العنانزه

3       

4       

 

 آيار

1       

 بإشراف لجنة االمتحانات  –الثاني  االمتحان 2

3 

عمددل دراسددة ميدانيددة علدد  خريجددي الكليددة مدد  السددنوات 

السددابقة لمعرفددة مدددى الرضددا عدد  المسددتوى االكدداديمي 

 للطلبة .

د. عبد النافع 

 ال رري

االحتفال بمناسبة عيد العمال العالمي م  خدالل 

تقدددديم افطدددار جمددداعي للداريدددي  للعددداملي  فدددي 

 الكلية م  االداريي  وعمال ورجال االم .

 موس   بيح. د

معرفة المراجع والبرامج الحديثة التي 

 يرةب اع اء الهيلة 
 د. علي مساعده

4       

 

 حزيران

1 
االتصال باحدى القندوات الف دائية لعمدل ريبورتداج عد  

 الكلية
     د. سمير العبادي

2       

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

4       

 

 



 

 االسبوع الشهر
 لجنة الدراسات العليا

 (: أ.د طالل جريره) رئيس الجنة
 

 لجنة الترقيات

 أ.د. عصام نجيب الفقهاء()رئيس الجنة: 

 (AACSBلجنة اعتماد ) 

 أ.د. عصام نجيب الفقهاء()رئيس الجنة : د. 

 آذار

 المشرف النشاط المشرف النشاط المشرف النشاط 1

2 
تهيلة الطلبة للفصل الدراسي الجديد ) الفصل الثاني ( 

 مع التركي  مع ما تم اخذه في الفصل الساب  
     

      تيجيع الطلبة الجدد لالن مام للماجستير  3

      توزيع الصطط الدراسية للفصل الدراسي الثاني  4

 

 نيسان

1       

      تهيلة الطلبة المتحان الميد 2

3       

      (MID) الماجستيرمتابعه سير امتحان  4

 

 آيار

1 
اسددددتكمال البرنددددامج للفصددددل الثدددداني واعددددداد حلقددددات 

 دراسية للطلبة
     

2       

3 
علددد  الكومبيدددوتر للطلبدددة وخا دددة اعدددداد تطبيقدددات 

 الستصدامات برامج التحليل االحصائي
     

 بإشراف لجنة االمتحانات  –األول  االمتحان 4

 

 حزيران

      تهيلة واعداد الطلبة لالمتحان النهائي  1

2 

 الددداخلي الممددتح  تقددارير ودراسددة النهددائي االمتحددان

 ومجلد  والعميد االمتحانات لجنة بحشراف – والنتائج

 الكلية

     

3       

 بإشراف لجنة االمتحانات  –الثاني  االمتحان 4

 

 

 

 


