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 أأول : معلومات عامة عن ادلورة التدريبية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثنيًا : برانمج ادلورة:

 

 املواردالتعلميية املفتوحة
T17_9+ 

 1. ورمقها التدريبية ورةادلامس 

 2. التدريبية ورةادلمدة  (9-4من ) يومعىل مدار  ساعات 7
2017/2016 

  الاربعاء

2017/4/12 

 

اجلدول الزمين للربانمج ) الفعيل( / 

 العام اجلامعي
.3 

وكيل التعلمي التقين  خبري مكتب ادلكتور خلف هامج التل  /

 سلطنة عامن -والتدريب املهين يف وزارة القوى العامةل

dr.khalaf.oman@hotmail.com 

 ادلورة :ب مدر 
 

.4 

 مادل العكور /رئيسة شعبة التطوير

m.alokour@ju.edu.jo 

23641 

 منسق الربانمج 
 

.5 

 6. الفئة املس هتدفة  أأعضاء الهيئة التدريس ية اجلدد

4.00-

2.45 

(5) 

2.45-1:30 

(4) 

1:00-

1.30 

1.00-11:45 

(3) 

11:45-10:15 

(2) 
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10.15 

10.00-8.30 

(1) 

الكتب 
الدراسية 
 المفتوحة

المحاكاة والحركية 
ات هوالفيديو

 التعليمية المفتوحة
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 الدالئل الرقمية
جامعية المواقع وال

صةصمتخال  
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: المكتبات  التعليمية

الرقمية الجامعية 
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 اثلثًا: مقدمة عن ادلورة:
ابملوارد التعلميية املفتوحة ومكوانهتا وكيفية الافادة من أأدواهتا لتطوير النظم التعلميية حمتوى لتعريف مقدمة ل  الشق الاول: 

اتحة احملتوى التعلميي ملس تخدميي النظام التعلميي، ويًُعىن ابملوارد  التعلميية املفتوحة الطالب وعضو الهيئة وتنفيذا وتسهيل اإ

 الااكدميية واملتخصصون يف توفري املصادر العلمية ومصممو الوسائل التعلميية يف املؤسسات التعلميية عىل اكفة مس توايهتا.

صصات الشق التطبيقي فرتكز عىل تدريب املشاركني عىل وسائل البحث عن املوارد التعلميية املتوفرة يف خت الشق الثاين:

الطب والهندسة يف املس تودعات الرمقية واملكتبات الالكرتونية يف اجلامعات والاطالع عىل املناجه اليت تطبق يف اجلامعات 

يف ختصصات الطب والهندسة، كام س توفر الوسائل الالكرتونية يف تكل التخصصات املس تخدمة يف معليات احملااكة واحلركية 

 اضافة اىل املراجع العلمية.

 

 الهدف من ادلورة :ابعًا : ر 
 تزويد املشاركني ابملعرفة الالزمة لالملام ابملوارد التعلميية وتطبيقاهتا يف ختصصات الطب والهندسة. -1

تدريب املشاركني عىل اس تخدام الانرتنت للبحث عن املوارد التعلميية املفتوحة يف املواقع الالكرتونية  -2

 اخملتلفة.

 الاطالع عىل مناجه الطب والهندسة يف خمتلف اجلامعات.تدريب املشاركني عىل كيفية  -3

تدريب املشاركني عىل اس تخدام وسائل احملااكة واحلركية املتوفرة يف املس تودعات الرمقية يف اجلامعات  -4

 اخملتلفة.

 ( من عدة لكيات اكليت:21املشاركني يف ادلورة وعددمه )  خامسًا:
 

 التوقيع  امس عضو هيئة التدريس  اللكية الرمق

مأأمون مصطفى الرش يداتد.  لكية العلوم 1   

منيب تيسري منصور شطناويد.  لكية العلوم 2   
  د. هنــا محمود مّحــاد لكية العلوم 3
  د. لينة خليل القطاونة لكية الهندسة والتكنولوجيا 4
عواد مجيل عواد داببنة .د لكية الهندسة والتكنولوجيا 5   
الهندسة والتكنولوجيالكية  6   د. يوسف العبدالالت 
هناء نواف محمودالفاضةل  لكية علوم التأأهيل 7   
نور عز ادلين البشييتد.  لكية علوم التأأهيل 8   
سهىى بسام أأبوغزاةلد.  لكية طب الأس نان 9   
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  د. عبري موىس احلديدي لكية طب الأس نان 10
  د. مسيحه رسطاوي لكية طب الأس نان 11
ميادة بشري حشادةد.  لكية الصيدةل 12   
سهىى عبدهللا احمليسنالفاضةل  لكية الصيدةل 13   
رىل مدحت درويش أأ.د. لكية الصيدةل 14   
سهيةل نعمي الهلسةد.  لكية المتريض 15   
ميان عبدالرمحن أأبوصباحد.  لكية المتريض 16 اإ   
هاةل أأمحد بواديد.  لكية المتريض 17   
براهمي يوسف قديسات لكية الطب 18   د. اإ
الاء ابراهمي مطالقةد.  لكية الطب 19   
  الفاضةل مادل سالمه العكور مركز الاعامتد وضامن اجلودة 20

  الفاضل حسام معر سلامين مركز احلاسوب 21

 (4.13)ومتوسط الرضا العام :  من قبل املتدربني اتسًا: نتاجئ تقيمي الورشساد

 

 نياملدرب متوسط الرضا عن املادة التدريبية الرضا عن متوسط

4.23 4.02 

  الشهادات املتحصل علهيا:ابعًا: س

 

 

 

 

 

 
 

 

** مت توزيع شهادة حضور ادلورة التدريبية صادرة عن مركز الأعامتد وضامن اجلودة يف اجلامعة الاردنية عىل 

 املتدربني.
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 التدريبية :  ورةمالحظات عامة عن ادل اثمنًا: 
 ** اكن هناك بطء بش بكة الانرتنت يف اجلامعة مما أأدى لصعوبة فتح بعض املواقع.

 :التوصيات اتسعًا:

 .نظام تطبيقات ادارة احملتوى ) املودل(تطوير  -

نشاء مركز للموارد التعلميية املفتوحة يف اجلامعة. -  اإ

ملركز الاعامتد وضامن اجلودة  اتبع دلوراتوخمترب جمهز بشلك مناسب لحتياجات ا ختصيص قاعة -

 لنمتكن من عقد ادلورات بلك سهوةل ويرس وحسب املواعيد املناس بة لعضاء الهيئة التدريس ية.

 صور واثئقية من الورشة :عارشًا: 


