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 ( 2017/2018 عام الجامعي)ال لندوات وورش العمللالخطة السنوية 

 الفصل الدراسي االول

المشرف على  منفذ النشاط عنوان الندوة/ ورشة العمل الرقم
 النشاط

 تاريخ االنجاز االنجاز نعم/ ال القسم التاريخ المتوقع

 تعزيز في االعتماد هيئة دورندوة ) 1
 (االردنية لجامعاتل الجودة

   التسويق 17-تشرين الثاني د. محمد منصور  هيئة االعتمادرئيس 

2 

 
 األردنيةالجمعية ندوة )

الختصاص إدارة  المستشفيات 
 (الواقع والطموح

 - د. راتب حناوي
رئيس جمعية إدارة 

 المستشفيات

   إدارة المستشفيات 17-األول كانون د. موسى العجلوني

ورشة عمل ) اعداد االقرار  3
 ريبي(الض

دائرة  –د. عمر مطارنة 
 ضريبة الدخل

   محاسبة 17-األول كانون د. محمود سحيمات

ندوة )المسؤولية االجتماعية  4
 للشركات(

رئيس اتحاد الغرفة 
 االردنية التجارية

   محاسبة 17- األول كانون د. محمود سحيمات

ندوة ) دور العالقات العامة في  5
 زيادة نسبة االشغال الفندقي(

فندق  -هنادي القاضي
 الماريوت

االدارة الفندقية  17-كانون االول د. موفق الحميري
 والسياحية

  

ندوة ) االستقرار النقدي في  6
 االردن(

العلوم المالية  17-كانون االول د. محمد الصمادي البنك المركزي
 والمصرفية

  

ة / مؤسسأ. وفاء فرايه ندوة ) امن المعلومات االلكترونية(  7
 تقنية حماية المعلومات

   التسويق 17-كانون االول د. موسى صبيح

   ادارة االعمال  17-كانون االول د. سمير العبادي قسم ادارة االعمال  ندوة ) الريادة في االعمال(  8

ورشة عمل ) حلول مايكروسوفت  9
 في ادارة الشبكات (

/ فتومايكروس شركة
 االردن

ادارة نظم وشبكات  18-الثانيكانون  د. محمود ابو عرا
 االعمال

  

ورشة عمل ) دور مجلس محافظة  10
 جرش في تنمية المجتمع المحلي( 

   الكلية 18-كانون الثاني د. رنا عيروط مجلس محافظة جرش
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 الفصل الدراسي الثاني

المشرف على  منفذ النشاط عنوان الندوة/ ورشة العمل الرقم
 النشاط

 تاريخ االنجاز االنجاز نعم/ ال القسم التاريخ المتوقع

ندوة ) السياحة المستدامة  1
 واهميتها االقتصادية(

االدارة الفندقية  18-اذار د. موفق الحميري وزارة السياحة
 والسياحية

  

ندوة ) دور البنوك في تعزيز  2
 التنمية المستدامة(

دولة السيد عبد الكريم  
رئيس مجلس -الكباريتي

االردني ادارة البنك 
 الكويتي

د. عبدالنافع 
 الزرري

العلوم المالية  18-اذار
 والمصرفية

  

   التسويق 18-اذار د. باسم السعدي  السياحة وزارة (التنمية في السياحة أهميةندوة ) 3

ندوة ) معايير التدقيق  4
والشهادات المهنية لمهنة 

 المحاسبة(

   محاسبة 18 -نيسان د. محمود سحيمات مؤسسة طالل ابو غزالة

ندوة ) اخالقيات العمل في  5
 النشاط السياحي(

جمعية وكالء السفر 
 والسياحة

االدارة الفندقية  18-نيسان د. موفق الحميري
 والسياحية

  

الجودة في المستشفيات ندوة ) 6
والمراكز الصحية في القطاع 

 (الحكومي

د.هيثم  -وزراة الصحة 
 مدير الجودة  -الدويري 

   إدارة المستشفيات 18-نيسان لراعوشعاطف ا د.

ندوة) وظائف علم االحصاء  7
وعالقته بمختلف العلوم 

 االخرى(

جامعة البلقاء التطبيقية 
 د. اديب رحامنه 

 ا. احمد الغول
 د. سندس حمودي

ادارة نظم وشبكات  18-نيسان
 االعمال

  

سمو االمير حسن بن  (االستراتيجي الفكر)ندوة  8
  طالل

   ادارة االعمال  18-نيسان العبادي د. سمير 

 


