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 اجلامؼة الاردهَة 

 مرنز الاغامتد وضامن اجلودة

 

خِة تؼيوانثيفِذ  ثلٍرر : أ غامل اًورشة اًخدًر  

 

 اًخؼَمي الاًىرتوين
 

ااير     2016 10 

ة  يف كاػة أ زري / لكَة اًؼَوم اًرتتًو
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خِة: أ وال :  مؼَومات ػامة غن اًورشة اًخدًر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف غرص ابثت فَِ اًخىٌوًوحِا حمَعة تيا من لك حدب وضوب، حبَر أ ضححت حزءا ال ًخجزأ  من احلَاة  : اثهًَا: ملدمة غن اًورشة

ىل اًشاشات اًىدرية واًشاشات ا  اًَومِة. مفن اًمكحَوحر املىذيب اىل اًالتخوب اىل أ هجزة املوتَي احلدًثة واملؼلدة مثي تالتريي وأ ي فون، 

هرتهت اًخفاػََة مثي املدوانت واًوٍيك واًفُس حوك ىل مواكع اال  ا  زالزَة الاتؼاد، ووسائي االثطاالت، املس يجر وجرامج احملادزة اًفورًة اخملخَفة 

 .حدٌااػة وثَلائَة و جىرثة مه أ تياؤان وظَ وػىل هعاق واسع .. ُؤالء اذلٍن ٌس خخدموهنا تب  وثوًرت. ُياك اًىثري ٌس خخدموهنا لكِا وأ نرث ًومِاً 

حاً  منا ثلٌَا خاضاً  ًلد وشب  ُذا اجلَي اجلدًد ػىل وحود ثكل اًخلٌَات من حوهل، ًلد أ ًفوُا وأ ًفوا اًخؼامي مؼِا حبَر ال حيخاحون مٌا ثدًر ، وا 

 ػَهيم ابٍمنو اًؼليل واًشخيص واًخؼَميي.حيخاحون اًىثري من اًخوحَِ والارشاد. ثوحَِ لك ثكل اًعاكات وتَورهتا يف وشاظات ثؼود 

ل اكدميي اذلي ًخوىل ثؼَمي ُذا اجلَي اجلدًد أ ن ًيظر وًخفحص ثكل املؼعَات اجلدًدة يف ا ًؼضو َُئة اًخدٌرس وكد أ ضحح من اًرضوري

. هؼم هخحدث غن هفس اًخلََدًةمي وأ ن ًدرك أ ن ظًرلة اًخؼَمي ال ن اخذَفت غن ظًرلة اًخؼَ َحةاًحُئة اًخؼَميَة تي واًحُئة املؼُش َة ٌَع 

خِة اًورشةامس  (TD-10 ) اًخؼَمي الاًىرتوين  1. ورمقِا اًخدًر
خِة اًورشةمدة  ( 2 -10ة )ساػ 4  2. اًخدًر

2016/2015 

 2016/5/10اًثالاثء 

 اجلدول اًزمين ٌَبانمج ) اًفؼيل( /

 اًؼام اجلامؼي
.3 

 ش حولاً ادلنخور هميد 

malshboul@ju.edu.jo 

0795959900 

 بمدر 

خِة ورشةاً   اًخدًر
.4 

 رئُسة شؼحة ثلِمي أ غضاء َُئة اًخدٌرس

 مادل اًؼىور

m.alokour@ju.edu.jo 

0798147276 

 مًسق اًبانمج 
 

.5 

 6. اًفئة املس هتدفة  اًخدٌرس َة، اًحاحثني.أ غضاء اًَِئة 

mailto:malshboul@ju.edu.jo
mailto:malshboul@ju.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
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ىن ال دوات اخذَفت واًًشاظات اخذَفت، تي  . واًخىٌوًوحِا اًَوم ثدِح ًلك اخذَفت ال دوار اًضاً و املفاُمي يف اًخؼَمي واًخدٌرس ولك ًو

 .ًخؼملادلافؼَة حنو امن املؼمل واًعاًة اًؼدًد من اخلَارات واًعرق اًيت هبا حزداد فؼاًَة اًخؼَمي وحزداد 

ن ُذ خِةا  واخذالف ظرق اًخؼَمي احلدًثة   اال ًىرتويناىل اًخؼرض ًلك ثكل املفاُمي اجلدًدة اخلاضة تخىٌوًوحِا اًخؼمل جسؼى ٍ ادلورة اًخدًر

خِةغن اًعرق اًخلََدًة و  اًلكَات من خمخَف اًزمالء ال اكدميَني  مع  ؼَوماتاملبات و اخلىل مشارنة ا   نذكل هتدف ُذٍ ادلورة اًخدًر

وثخين وسائي اًخلٌَات احلدًثة املخيوػة لكَاهتم ال اكدميَة واذلٍن ٌسؼون اىل ثعوٍر أ ساًَة اًخدٌرس يف  اكدميَة واًخخططات اًؼَمَةال  

 .حهتمهبدف ثوفريثؼَمي أ اكدميي ممتزي ًعَ 

 اًورشة :  وحماور أ ُداف  اثًثًا:

  ال ردهَة.امؼة اجليف  اال ًىرتويناًخؼرف ػىل مٌظومة اًخؼمل 

 ىل واكع اًخؼمل اال ًىرتوين يف اجلامؼة ال ردهَة  اًخؼرف ا 

  ىل  اال ًىرتوين.خطائص اًخؼمل اًخؼرف ا 

   ىل أ  اال ًىرتوين.هواع اًخؼمل اًخؼرف ا 

 .اًخؼرف ػىل مذعَحات اًخؼمل اال ًىرتوين 

  اال ًىرتوين.دارة اًخؼمل ا   أ هظمةػىل اًخؼرف 

  اال ًىرتوين.اال ًىرتوين ومراحي ثطممي اًخؼمل ػىل احملخوى اًخؼرف 

 .اًخؼرف ػىل اًخحدايت اًيت ثواخَ ثعحَق اًخؼمل اال ًىرتوين يف ال ردن 

 .ىل مؼاًري ثلومي جرامج اًخؼمل اال ًىرتوين  اًخؼرف ا 

 : ( 42وػددمه )  من غامن واًؼلدة كامئة املشارنني يف اًورشة  راتؼًا:

 اًخوكِع / مالحظات امس غضو َُئة اًخدٌرس امس اًلكَة اًرمق

  احلدًد غحد اًرمحن د. خدلون لكَة اًؼَوم 1.

  شعياوي ثُسري مٌَة د.  2.

َي  3.   د. هور غز ادلٍن اًخشُيت لكَة ػَوم اًخبُ 

  اًؼراًفي أ محد املدرسَ هجاد  4.

  اًورٍاكت غحد اًفذاح احملارضة هداء  5.

  املدرسَ س ياء محمد نامل  6.
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  اًؼحد هللا محمد د. مرمي لكَة ظة الاس يان 7.

  احملُسن غحد هللا سِىى املدرسَ لكَة اًطَدةل 8.

  خبَ أ محد د. راهَ لكَة ال داب 9.

  اًشواجىة غحد اًرمحن د. هوال  10.

  ِالالتاجراُمي اً د. خََي   11.

ة 12.   اًَوسفمحمود د. رايم  لكَة اًؼَوم اًرتتًو

  ادأ تو غو  محمد د. فرايل  13.

  اًسامل مفِد ؾَدد.   14.

  د. هجاد محمد اًؼيايت  15.

  ىزار رامس اٌَحدي د.  16.

  محد اًَبوديأ  د. ٌرسى  لكَة اًرشًؼة 17.

  احملارضة حوٌس وضفي اًراغي ًفٌون و اًخطمميلكَة ا 18.

  د. جمد محدي اًلطص  19.

  احملارضة حوًَُت هَىوؾوص ُاهوتَان  20.

ظ 21.   خَف غحد هللا د. اهؼام لكَة اٍمتًر

  ءاتو اًَِجا محمد  د. محمود واًعاكة ٍمرنز املَا 22.

  اٍمينضالح د. موىس  لكَة اًِيدسة 23.

  د. احالم محمود ضحَحات لكَة اٌَغات الاحٌحَة 24.

  زايد مجَي اًيؼاميت مرنز الاغامتد وضامن اجلودة 25.

ة/ اًؼلدة لكَة اًؼَوم 26.   املدرسَ اميان ظَ اًؼخيس اًححًر

ني ػيل اًطحَحات  27.   املدرسَ جمدًو

  املدرسَ ران محمد املومين  28.

/ اًؼلدةلكَة الادارة واٍمتوًي 29.   اًس يجالوي امحد د. معر 

  اًؼدوانسَامين د. محمد   30.

  ضاحلحسن د. محمد   31.

  خبمجَي حامل  املدرس  32.

  ؾراًحةحريك املدرس ػدانن   33.
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 (4.2/ مذوسط اًرضا اًؼام : ) اجئ ثلِمي اًورشة من كدي املخدرتنيخامسًا: هخ
 

 

                               مذوسط اًرضا تيد اًخلِمي  جمال اًخلِمي 

مذوسط اًرضا 

 اًؼام

خِة  املادة اًخدًر
خِة واحضة ومٌظمة       .1  4.4 املادة اًخدًر

4.2 
خِة الُداف ادلورة       .2  4.0  / اًورشةمدى حتلِق املادة اًخدًر

 ادلورة ثشلك ػام
 4.0 مؼارف وهمارات خدًدة  / اًورشةاضافت ادلورة       .3

4.0 
 4.0 اًخدٌرسمدى ارثحاط ادلورة مبِام غضو َُئة        .4

 املدرب

 4.5 ملدرة املدرب ػىل اًخوضَح واًرشح        .5

4.4 

ة واًخعحَق مع اًًشاظات        .6 اًلدرة ػىل اًرتط اًفؼال تني اًيظًر

 اًالزمة 
4.0 

جياد دوافع فاػةل دلى املشارنني مبا حيلق        .7 كدرة املدرب ػىل ا 

 / اًورشةأ ُداف ادلورة 
4.3 

دارة املداخالت واملياكشات تيجاح        .8  4.5 كدرة املدرب ػىل ا 

 4.8 اال خاتة ػىل أ س ئةل املشارنني واحرتام أ راهئم       .9

 ماكن ثيفِذ ادلورة
 4.0 ثيظمي اًلاػة وجتِزياهتا   .10

4.0 
 4.0 خدمات اًضَافة والاسرتاحات   .11

  احلدًد محد د. غطام  34.

.35  َ   ؾعاشة أ محد د. ىًز

  اًعِاروة ػادل د. اسامغَي  36.

  د. تالل اجراُمي ال محد  37.

  د. معر غحد هللا حواجٍر لكَة اًس َاحة واًفٌدكة/ اًؼلدة 38.

  اًؼزاٍٍز محمود د. محمد  39.

  مٌري محموداملدرس رايم   40.

م  41.   املدرس محمد رايض ادلًو

  ػالء محمد اخلعَة مرنز احلاسوب/ اًؼلدة 42.
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 سادسًا: اًشِادات املخحطي ػَهيا : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

خِة ضادرة من مرنز ال غامتد وضامن اجلودة يف اجلامؼة الاردهَة ػىل  **سُمت ثوزًع شِادة حضور اًورشة اًخدًر

 املخدرتني.

 

خِة : ساتؼاً   : مالحظات ػامة غن اًورشة اًخدًر

 

لة )مت رتعِا مع ة ًاًورش .1 حِد حىت اًساػة خط الاهرتهت و اكن  video conference)اًؼلدة تعًر

اًواحدة مث كُعع تؼد ذكل هنائًَا غن اًفرع اكماًل وحاول مرنز احلاسوب يف غامن واًؼلدة من اضالحة 

 .دون خدوى فمل ٍمتىن املشرتهون يف اًؼلدة حمكةل أ خر ساػة من اًورشة

 ومل هحَّؽ تذكل.تؼد الاسرتاحة مل ًمت ثطوٍر ادلورة من كدي دائرة اًؼالكات اًؼامة  .2

 اثمًٌا: اًخوضَات : 

  واًؼمي ػىل ذكل و مذلدمة يف اًخؼَمي الاًىرتوين ات معََةختطَص دور . 
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 سؼًا: ضور واثئلِة من اًورشة :ات

 
 
 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


