
 حلقات النقاشجدول 

 التطوير والتدريب مركز 

 2017-2016لفصل األول ا

 

 التاريخ

 

 الحضور والمعنيون  المكان  أسم المحاضر اسم المحاضرة الوقت اليوم

 االثنين 19-9-2016

11.50 - 

10.30 

 

 رسالة جامعة فيالدلفيا

معايير ضمان الجودة وتطبيقها في جامعة 

 فيالدلفيا

 

 أ.د. معتز الشيخ

 د. طارق توتونجي

 مسرح التمريض

 

 اعضاء هيئة التدريس

 االدارية مدراء الدوائر

 االربعاء 2016-9-21
 سياسات القبول والتسجيل واالرشاد األكاديمي

 
 د. خلدون بطيحة

 التدريس هيئة اعضاء
 

 الخميس 22-9-2016
 البحث العلمي في جامعة فيالدلفيا

 
 د. عمر روحي

 االحد 25-9-2016

 

 التخطيط االستراتيجي في الجامعة

 

 أ.د. عصام نجيب
 اعضاء هيئة التدريس

 داريةاإل مدراء الدوائر

 التعليم العالي في االردن: الحاضر والمستقبل االثنين 2016-9-26
 د. ابراهيم بدران

 

التدريس هيئة اعضاء  

 الثالثاء 27-9-2016

 

مهام أعضاء هيئة التدريس: الحقوق 

 والواجبات

 

 أ.د. محمد عواد

 االربعاء 28-9-2016

 

التعلم االلكتروني في جامعة فيالدلفيا: الواقع 

 والخطط المستقبلية

 

 د. محمد محافظةأ.

 

 

  مالحظة: سيقوم المحاضر بإلقاء محاضرة لمدة 30-40 دقيقة ومن ثم سيفتح باب النقاش والحوار لمدة 30-40 دقيقة  



 

 ورشات العملجدول 

 التطوير والتدريب مركز  
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 التاريخ

 

 الحضور والمعنيون  المكان  أسم المحاضر الورشةاسم  الوقت اليوم

 األحد  2-10-2016
12.30-

10.30 

 ضمان جودة البرامج األكاديمية:

الربط بين نتاجات التعلم والمواد  -

 الدراسية

 تحليل نتاجات التعلم -

 د. طارق توتونجي

 قاعة المؤتمرات

 الطابق الرابع

 المكتبة

 رؤساء االقسام

 والجودة التطوير مجلس

4-10-2016 
 الثالثاء

 التوثيق االلكتروني لمتطلبات االعتماد
 د. حسين الشمري

 السيد أحمد الغول

 مسؤولو الجودة في الكليات
 مجلس التطوير والجودة

6-10-2016 
 الخميس

 شركة أتاوا للتدريب والتطوير واالداريةالمهارات القيادية  9-15
 / مدراء الدوائر داءنواب العم

 داريةاإل
 االحد 9-10-2016

12.30–

10.30 

 رؤساء االقسام د. عمر الكفوين مهارات الكتابة الوظيفية

 العمداء / رؤساء االقسام ا. د. محمد بطاز اعداد وتقييم االمتحانات الثالثاء 11-10-2016

 مدراء الدوائر اإلدارية ا. د. مروة أحمد العمل خطط كتابة الخميس 13-10-2016

 

 : ستركز ورشات العمل على التمارين العملية والجانب التطبيقيمالحظة

 

 التاريخ

 

 الحضور والمعنيون  المكان  أسم المحاضر الورشةاسم  الوقت اليوم

 الثالثاء 11-10-2016

10-13 

 االلكترونية في الجامعةاألنظمة 

 / بوابة العاملين  بوابة البحث العلمي

لعضو هيئة  لكترونياإل الموقع دارةإ

 التدريس

 Google Scholarتسجيل األبحاث في 

 د. قدري حمارشة

 السيدة هناء ذيابات

 الجيوسيالسيد أحمد 

العلوم  كلية

دارية / مبنى اإل

 2رقم 

مختبر 

32203 

 ومن يرغب الجدد تدريس هيئة اعضاء

 الصيدلة - IT -لكليات: هندسة

 ومن يرغب الجدد تدريس هيئة اعضاء الخميس 13-10-2016
 :لكليات

 -اداب  –دارة اعمال إ –تمريض  – علوم
 حقوق


