
 جدول المحاضرات

 للجنة التطوير والتدريب  

 2016-2015لفصل األول ا

 

 التاريخ

 

 الحضور والمعنيون  المكان  أسم المحاضر اسم المحاضرة الوقت اليوم

 الثالثاء 9-8
12-

10.30 

 رؤية ورسالة جامعة فيالدلفيا

 الخطة االستراتيجية للجامعة

 أ.د. معتز الشيخ

 أ.د. عبد المطلب
 اعضاء هيئة التدريس التمريضمسرح 

 الخميس 9-10
12-

10.30 

 التدريسية الهيئة اعضاء مهام

 نظام الترقية
 أ.د. محمد عواد

 التدريس هيئة اعضاء التمريض مسرح

 االحد 9-13
12-

10.30 
 البكالوريوس درجة منح تعليمات

 نظام االرشاد األكاديمي والتسجيل
 د. خلدون بطيحة

 االقسام رؤوساء التمريض مسرح
الجدد  التدريس هيئة اعضاء

 والراغبين

 الثالثاء 9-15
12-

10.30 
 االدارة الناجحة في الجامعات

 الهيكل االداري في الجامعة
 أ.د. مروان كمال

 التدريس هيئة اعضاء التمريض مسرح

 التدريس هيئة اعضاء التخريج الخميس 9-17

 االحد 9-20
12-

10.30 
 ضبط الجودة

 محليا ودوليا تقييم الجامعات

 أ.د. محمد بطاز

 د. طارق توتونجي

 التدريس هيئة اعضاء التمريض مسرح

 الثالثاء 9-22
12-

10.30 
 العالقات الدولية للجامعة

 العالقات العامة واالعالم

 د. ابراهيم بدران

 د. عدنان الطوبسي

 التدريس هيئة اعضاء التمريض مسرح

 

 

  



 

 ورشات العملجدول 

 لجنة التطوير والتدريب  
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 التاريخ

 

 الحضور والمعنيون  المكان  أسم المحاضر الورشةاسم  الوقت اليوم

 12-10 الثالثاء 9-29
 االدارة الناجحة

 تحفيز اعضائهاكيفية االنتماء للمؤسسة و
 د. ابراهيم بدران

 قاعة المؤتمرات

 الطابق الرابع

 المكتبة

 العمداء

 رؤوساء االقسام

10-1 

 الخميس

10-12 

 العلميالبحث 

How to Write Scientific 

Research Papers 

 د. طارق توتونجي

 والمهتمين جدد باحثين

10-4 
 االحد

 أ.د. محمد بطاز الداخلي والتقييم الجودة ادارة 10-12
 العمداء 

 االقسام رؤوساء

 12-10 الثالثاء 10-6

الخطط الدراسية: االهداف وتقييم 

 مخرجات

 وتطبيقهااعداد خطة المساق 

 أ.د. قاسم العبيدي

 العمداء
 االقسام رؤوساء

 12-10 الخميس 10-8
خطط عمل الكليات وكيفية متابعتها 

 وتنفيذها
 أ.د. محمد عواد

 العمداء
 االقسام رؤوساء

 12-10 االحد 11-10
انجازات ومقترحات التقييم الذاتي للجامعة 

 والجودة
 د. عبد المطلب جابر . أ

 قاعة المؤتمرات 
 الطابق الرابع

 المكتبة

 العمداء
 رؤساء األقسام

 مجلس التطوير والجودة

 االحد 10-11

10-13 

لعضو هيئة  االلكتروني الموقع ادارة

 التدريس

 بوابة البحث العلمي

 النظام االلكتروني في الجامعة

 

 د. قدري حمارشة

 السيدة كفاية الشلبي
 مركز ابن سينا

  الجدد تدريس هيئة اعضاء 

 IT -لكليات: هندسة 

 الثالثاء 10-13
 الجدد تدريس هيئة اعضاء

 – الصيدلة: لكليات
 تمريض – علوم

 الخميس 10-15

 اعضاء هيئة تدريس الجدد 

 –أداب  –لكليات: ادارة اعمال 

 حقوق 

 


