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 قائمة الورش المعتمدة لغايات الترقية التي تم عقدها في المركز: (1

 المحــاضر  نوالمشــاركـ التاريخ  عنوان الورشة #

 التحليل اإلحصائيورشة   .1
SPSS 41  41/4/4141و 

أعضاء هيئة التدريس من 
 الكلياتمختلف 

 ( مشارك41)

محمود الصمادي / كلية  الدكتور
 العلوم واآلداب

ورشة تطوير المناهج   .2
 والخطط الدراسية 

 4/4141/ 41و  41
أعضاء هيئة التدريس من 

 مختلف الكليات
 ( مشارك41)

الدكتور محمود الجوهري/كلية 
 الهندسة

3.  E-learning 1  41/4/4141و 
أعضاء هيئة التدريس من 

 الكلياتمختلف 
 ( مشارك44)

المهندس محمد جبر/ مركز 
 الحاسوب والمعلومات

4.  
ورشة تطوير المناهج 
 والخطط الدراسية 

ABET 
 41/4/4141و  44

أعضاء هيئة التدريس من 
كلية تكنولوجيا الحاسوب 

 والمعلومات
 ( مشارك41)

الدكتور فهمي أبو الرب/كلية 
 الهندسة

5.  
تطوير المناهج  ورشة

 والخطط الدراسية 
ABET 

و  44و  44
41/4/4141 

أعضاء هيئة التدريس من 
 كلية الهندسة

 ( مشارك41)

الدكتور محمود الجوهري/كلية 
 الهندسة

 التحليل اإلحصائيورشة   .6
SPSS 41  42/1/4141و 

أعضاء هيئة التدريس من 
 مختلف الكليات

 ( مشارك44)

محمود الصمادي / كلية  الدكتور
 العلوم واآلداب

7.  
E-learning  

Open Educational 
Resources 

 1/1/4141و  1
أعضاء هيئة التدريس من 

 مختلف الكليات
 ( مشارك41)

د. سيرين بطاينة/كلية العلوم 
 واالداب

 التحليل اإلحصائيورشة   .8
SPSS 41  44/8/4141و 

أعضاء هيئة التدريس من 
 مختلف الكليات

د. محمود الصمادي / كلية 
 العلوم واآلداب
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 ( مشارك41)

9.  
E-learning  

Open Educational 
Resources 

 48/1/4141و  42
أعضاء هيئة التدريس من 

 مختلف الكليات
 ( مشارك 44)

د. سيرين بطاينة/كلية العلوم 
 واالداب

11.  
E-learning  

Open Educational 
Resources 

 41/1/4141و  41
التدريس من  أعضاء هيئة

 مختلف الكليات
 ( مشارك 44) 

د. سيرين بطاينة/كلية العلوم 
 واالداب

إستراتيجيات حديثة في   .11
 طرائق التدريس

و  41
41/41/4141 

أعضاء هيئة التدريس 
 الجدد من مختلف الكليات

 ( مشارك 44) 

د. أسماء المومني / كلية العلوم 
 واآلداب

حديثة في  إستراتيجيات  .12
 طرائق التدريس

و  41
44/41/4141 

أعضاء هيئة التدريس 
 الجدد من مختلف الكليات

 ( مشارك 41) 

د. أسماء المومني / كلية العلوم 
 واآلداب

ورشة التدريس اإلبداعي في   .13
 1/4/4141-1 التعليم الجامعي

أعضاء هيئة التدريس من 
مختلف الكليات 

 (مشارك41)

العلوم  د. أسماء المومني/ كلية
 واآلداب

ورشة التدريس اإلبداعي في   .14
 التعليم الجامعي

48-41/4/4141 
أعضاء هيئة التدريس من 

مختلف الكليات 
 (مشارك1)

د. أسماء المومني/ كلية العلوم 
 واآلداب

15.  
ورشة التعليم اإللكتروني: 
مصادر التعليم المفتوح 

(OER) 
41-44/4/4141 

أعضاء هيئة التدريس من 
الكليات مختلف 

 (مشارك48)

د. سيرين بطاينة/ كلية العلوم 
 واآلداب

ورشة التدريس اإلبداعي في   .16
 42/1/4141-41 التعليم الجامعي

أعضاء هيئة التدريس من 
مختلف الكليات 

 (مشارك41)

د. أسماء المومني/ كلية العلوم 
 واآلداب

ورشة التدريس اإلبداعي في   .17
 التعليم الجامعي

4-4/1/4141 
هيئة التدريس من أعضاء 

مختلف الكليات 
 (مشارك44)

د. أسماء المومني/ كلية العلوم 
 واآلداب
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18.  
ورشة التعليم اإللكتروني: 
مصادر التعليم المفتوح 

(OER) 
1-41/1/4141 

أعضاء هيئة التدريس من 
( 48مختلف الكليات )
 مشارك

د. سيرين بطاينة/ كلية العلوم 
 واآلداب

19.  
التعليم اإللكتروني:  ورشة

مصادر التعليم المفتوح 
(OER) 

44-41/1/4141 
أعضاء هيئة التدريس من 

( 41مختلف الكليات )
 مشارك

د. سيرين بطاينة/ كلية العلوم 
 واآلداب

21.  
ورشة التعليم اإللكتروني: 
إدارة المراجع باستخدام 

EndNote 
41-41/44/4141 

أعضاء هيئة التدريس من 
 مختلف الكليات

 ( مشارك48)
 د. ليلى اخوزهيه

21.  
ورشة التعليم اإللكتروني: 
إدارة المراجع باستخدام 

EndNote 
 41/44/4141و48

أعضاء هيئة التدريس من 
 مختلف الكليات

 ( مشارك41)
 د. منال كساب

22.  

دورة متخصصة في التعليم 
 الطبي

)ُأعتمدت ألغراض الترقية 
 بقرار من مجلس العمداء(

 41/4/4141و41
هيئة تدريس من  أعضاء

( 48كلية العلوم الطبية )
 مشارك

عدد من أعضاء هيئة التدريس 
 في

 كلية العلوم الطبية التطبيقية

 4/4/4141و  44/4 ورشة التحليل اإلحصائي  .23
أعضاء هيئة التدريس من 

 مختلف الكليات
 ( مشارك41)

 د. حسام الشريدة

ورشة استراتيجيات حديثة في   .24
 طرائق التدريس

2-8/1/4141 
أعضاء هيئة التدريس من 

 مختلف الكليات
( مشارك1)  

 د. أسماء المومني

ورشة استراتيجيات حديثة في   .25
 41/1/4141-44 طرائق التدريس

أعضاء هيئة التدريس من 
 مختلف الكليات

( مشارك44)  
 د. أسماء المومني

ورشة التدريس اإلبداعي في   .26
 التعليم الجامعي

41-41/1/4141 
هيئة التدريس من أعضاء 

 مختلف الكليات
( مشارك41)  

 د. أسماء المومني
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ورشة استراتيجيات حديثة في   .27
 4/1/4141-4 طرائق التدريس

أعضاء هيئة التدريس من 
 مختلف الكليات

( مشارك1)  
 د. أسماء المومني

28.  
التحليل في اإلحصاء 

واإلحصاء الحيوي بإستخدام 
    JMP Softwareبرمجية 

44-44/1/4141 
أعضاء هيئة التدريس من 

 مختلف الكليات
( مشارك44)  

 د. حنان الحموري

 

 ورش األيزو التي تم عقدها في المركز: (2

 المحــاضر  نوالمشــاركـ التاريخ  عنوان الورشة #

 41/4/4141 بناء نظام األيزو  .1

موظفو المراكز طب 
االسنان التعليمي/الدراسات 
الدوائية/مركز الملكة رانيا 

 العبداهلل

المهندس عامر عليوي/مركز 
التطوير األكاديمي وضمان 

 الجودة

2.  
دورة اإلدارة العليا في 
التطبيق الفعال لنظام 

 إدارة الجودة
 مدراء األيزو 44/4/4141

السيد مهند الكايد/ مدير أعمال 
 شركة لويدز

دورة المدقق الداخلي   .3
 لنظام إدارة الجودة

41-44/4/4141 
التدريس + أعضاء هيئة 

 اداريين

 الدكتور قصي البلص
 المهندس عامر عليوي
 السيدة امامة رواشدة

ورشة للتعريف بااليزو   .4
 44/1/4141 لدائرة التدبير المنزلي

موظفين من دائرة التدبير 
 السيدة امامة رواشدة المنزلي

دورة المدقق الداخلي   .5
 موظفين من الجامعة 41/1/4141و41 لنظام إدارة الجودة

المهندس مهند الكايد/ شركة 
 لويدز

إجتماع قادة فرق التدقيق   .6
 قادة التدقيق الداخلي 41/44/4141 الداخلي

 م. عامر عليوي
 السيدة امامه رواشدة

 قديسأ.د. هاني أبو أعضاء لجنة الجودة  44/44/4141ورشة التعريف بمبادئ   .7
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نظام الجودة )األيزو( 
والتعريف بالتصنيفات 

 العالم

 المهندس رعد التل اإلدارية
 المهندس عامر عليوي

 
 
 
 التي تم عقدها في المركز: (غير المعتمدة للترقية)الورش  النشاطات قائمة (3

 المحــاضر  نوالمشــاركـ التاريخ  عنوان الورشة #

1.  DJUCO Student 
Forum 

عدد من الطلبة الدنماركيين  44/4/4141
 وعدد من طلبة الجامعة

Morten Bendtsen 

2.  
ورشة على هامش 

المؤتمر العلمي الدولي 
 الثاني لطب األسنان

41/1/4141 
أعضاء هيئة التدريس في 

 كلية طب االسنان
المؤتمر العلمي الدولي الثاني 

 لكلية طب االسنان

3.  

Cone-Beam 
Computed 

Tomography 
(CBCT) Basic 
Course-level 2 

44/1/4141 
أعضاء هيئة التدريس في 

 االسنانكلية طب 
المؤتمر العلمي الدولي الثاني 

 لكلية طب االسنان

4.  Orientation 
workshop 

41/1/4141 
أعضاء هيئة التدريس 
 الجدد من مختلف الكليات

 ( مشارك 11) 

محاضرين من الوحدات 
 اإلدارية

5.  

Open Educational 
Resources in 

Jordan: Potential 
Development and 

Challenges 

4/44/4141 
العمداء ونواب العمداء 
وممثلين الكليات في 
 مجالس الجامعة

Presentative from 
Open Educational 

Consortium  

كلية الطب بالتعاون مع اإلتحاد  طلبة كلية الطبو  41ورشة تدريبية خاصة   .6



 3خالل الــ  وضمان الجودة األعمال والنشاطات والورش التي قام بها مركز التطوير األكاديمي

 سنوات الماضية

6                                                               Academic Development & Quality Assurance Center   2016 
 

بتطوير مهارات التواصل 
 السريري مع المرضى

الدولي لجمعيات طلبة  41/44/4141
 الطب/األردن

7.  

The Bioscience 
laboratory 
equipment 

maintenance 

مشارك من جمهورية  48 41-41/44/4141
 العراق

مركز األميرة هيا للتقانات 
 الحيوية

 كلية الطب - 41/4/4141-48 لجنة ايراسموس  .8

جمعية إدامة للطاقة   .9
 والمياه والبيئة

44-41/4/4141 - 
دورة مدير طاقة معتمد 

(CEM) 

11.  Data 
Harmonization 4-1/4/4141 

وفد من جامعة فلسطين/ 
 هولندا

مشروع مع الدكتور هاني ابو 
 قديس/ مساعد رئيس الجامعة

نشاط طالبي لكلية   .11
 - طلبة من كلية الطب 44/4/4141 الطب

 برعاية أ.د. كارم الزعبي وفد خارجي 41/2/4141-41 أخالقيات البحث العلمي   .12

الخطة الدراسية  مراجعة  .13
 44/8/4141-1 واقتراح خطة جديدة

عدد من أعضاء هيئة 
 تدريس وموظفين 

أ.د. حسام احمدي )خبير في 
WHO)  
 من مصر

أعضاء الهيئة التدريسية  2/41/4141 الورشة التعريفية  .14
 الجدد

من )وحدة المكتبة+  ونمندوب
مركز الحاسوب والمعلومات+ 

البحث العلمي+ الموارد 
البشرية+ عمادة شؤون الطلبة+ 

 مركز التطوير(

15.  
متابعة الخطة التنفيذية 
لكلية الطب من قبل 
 خبراء من الهيئة

 وفد من الهيئة وكلية الطب وفد من الهيئة وكلية الطب 41/44/4141

16.  
اللقاء التعريفي السنوي 
لطلبة فريق بيلسان مع 
 طالبات كلية الطب 

 طلبة من كلية الطب طلبة من كلية الطب 41/44/4141
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 ABET 48/4/4141ورشة الـ   .17
أعضاء هيئة التدريس من 

 مختلف الكليات
 ( مشارك42)

 أ.د. محمد الوديان

18.  
ورشة تعزيز قدرات 

أعضاء الهيئة التدريسية 
 العلميفي مجال البحث 

8/4/4141 
أعضاء هيئة التدريس من 

 مختلف الكليات
 ( مشارك41)

 د. محمد الصالح

19.  
تطوير قدرات طلبة 
الدراسات العليا في 

 البحث العلمي
41/4/4141 

طلبة دراسات عليا في 
( 441الجامعة عدد )
 مشارك

 د. محمد الصالح
 د. محمد شطناوي
 الدراسات العليا
 اللغة اإلنجليزية

الشاملة في زراعة الدورة   .21
 األسنان

44/4 &44/4  &
41/4/4141 

مشاركين من كلية طب 
 االسنان

 د. صالح الشناق

 ABET 41/4/4141ورشة الـ   .21
أعضاء هيئة التدريس من 

 مختلف الكليات
 ( مشارك8)

 أ.د. محمد الوديان

الدورة الشاملة في زراعة   .22
 44/4/4141-41 األسنان

مشاركين من كلية طب 
 صالح الشناق د. االسنان

الدورة الشاملة في طب   .23
 42/4/4141-41 االسنان التجميلي

مشاركين من كلية طب 
 د. صالح الشناق االسنان

الدورة الشاملة في طب   .24
 41/4/4141 االسنان التجميلي

مشاركين من كلية طب 
 د. صالح الشناق االسنان

الدورة الشاملة في طب   .25
 48/1/4141 االسنان التجميلي

مشاركين من كلية طب 
 د. صالح الشناق االسنان

الدورة الشاملة في طب   .26
 41/1/4141 االسنان التجميلي

مشاركين من كلية طب 
 د. صالح الشناق االسنان

الدورة الشاملة في طب   .27
 48/1/4141 االسنان التجميلي

مشاركين من كلية طب 
 د. صالح الشناق االسنان
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ورشة حساب الطاقة   .28
 اإلستعابية

1/1/4141 
مندوبين من مختلف كليات 

( مشارك41الجامعة عدد )  
 مندوبين من الهيئة

ورشة طرق كتابة البحث   .29
 العلمي الطبي

44/2/4141 
طلبة من كلية الطب 

 البشري
 طلبة من كلية الطب البشري

الدورة الشاملة في زراعة   .31
 األسنان

44/2/4141 
مشاركين من كلية طب 

 االسنان
 د. صالح الشناق

الدورة الشاملة في زراعة   .31
 األسنان

41/8/4141 
مشاركين من كلية طب 

 االسنان
 د. صالح الشناق

ورشة صياغة األهداف   .32
 44/41/4141 التعليمية

رؤساء أقسام ونواب عمداء 
( 44من مختلف الكليات )

 مشارك
 د. فهمي ابو الرب

الورشة التعريفية ألعضاء   .33
 الهيئة التدريسية الجدد

4/44/4141 
أعضاء هيئة التدريس من 

 مختلف الكليات
ين( مشارك1)  

برعاية األستاذ الدكتور رئيس 
الجامعة وبمشاركة زمالء من 
 وحدات وعمادات الجامعة

ورشة صياغة األهداف   .34
 التعليمية

4/44/4141 
رؤساء أقسام ونواب عمداء 

( 8من مختلف الكليات )
 مشارك

 د. فهمي ابو الرب

 
 اإلنجازات:
 العالمية: التصنيفات
 QS، THE، GreenMertic ، Thomson) من العالمية لكل التصنيفات في الجامعة مشاركة .4

Reuter) عداد  .المختلفة العالمية التصنيفات مجال في الجامعة ملفات وا 

 :نظام األيزو

 زيارتينمتابعة عمليات التدقيق الداخلي والخارجي )مع شركة لويدز( على نظام األيزو من خالل  .4
 األيزو شهادة تجديد عنها نتج الشهادة منح تجديد زيارةو  النظام تطبيق من للتحقق دوريتين
 .قادمة سنوات لثالث للجامعة
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 عقد اجتماعات لجنة القيادة لنظام إدارة الجودة .4
 .شكاوىاللكل من استبانة رضى العمالء ونظام عمل نظام محوسب  .4
 

 :إمتحان الكفاءة الجامعية

 .التحضير والتنسيق لعقد إمتحان الكفاءة الجامعية للطلبة المتوقع تخرجهم

 :وضمان الجودة األكاديميةاإلعتماد 

للنظر في تجديد اتعتماد البرامج و/أو رفع الطاقات تعتماد االإستقبال اللجان المكلفة من هيئة 

 اإلستعابية.

 

 

 اإلتفاقيات الموقعة

 إتفاقية مع شركة لويدز العالمية
 ZITAإتفاقية 

 

 تقييم الطلبة ألعضاء هيئة التدريس
لجميع أعضاء هيئة التدريس ومخاطبة األستاذ الرئيس والكليات األكاديمية  إعداد تقارير اإلستبانة
 لإلطالع على النتائج.

 
 تقرير التقييم الذاتي للحصول على شهادة ضمان الجودة من هيئة اإلعتماد

 اإلعتماد وبانتظار زيارة اللجان المكلفة.تم التقدم بالتقرير لهيئة 


