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همارات اس تخدام احلاسوب الاساس يةأ عامل الورشة التدريبية بعنوان تنفيذ  تقرير

  ء ااحالأ   نسةمقدم الربانمج/ الورشة: ال  

الاعامتد وضامن اجلودةمركز   

 

 منسق الربانمج : مادل العكور

 

اذار   61  2016   

الاردنية اجلامعة  

اجلودة وضامن الاعامتد مركز  
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 أ وال : معلومات عامة عن الورشة التدريبية:

 

 

ابالطار العام للامدة اليت سيمت عرضها والتدريب علهيا يف شة : يه تعريف املشاركني مقدمة عن الوراثنيًا:  

 الورشة.

 الورشة : أ هداف   اثلثًا:

 Micosoft Office 2010جلامعة واس تخدام رريجيات اب التدريب عىل اس تخدام الامييل اخلاص*

 حماور الورشة:  رابعًا:

مييل اجلامعة وكيفية الاس تفادة من اخلدمات املوجودة فيه وربطة بربيجية الاملام  -6  (.MS outlook 2010)ابإ

 

- How to configure the JU mail to MS outlook 

- How to send automatic reply 

- How to Change password 

- How to add rules 

- How to add E-Mail Signature 

- How to Manage calendar 

- How to Manage tasks 

- How to Manage contact Group  

 ورمقها التدريبية الورشةامس  (TD-15 )همارات اس تخدام احلاسوب الاساس ية 

 التدريبية الورشةمدة  ( 4-12) ساعات 4

2016/2015     

 2016/3/16 ربعا ءالا

العام  اجلدول الزمين للربانمج ) الفعيل( /

 اجلامعي

 الا ء ااحالانسه 

@ju.edu.joAlaa.saleh  

0795117657 

 بمدر 

 التدريبية ورشةال

 

  والباحثني أ عضا ء الهيئة التدريس ية

 

 الفئة املس هتدفة

mailto:i.jumaa@ju.edu.jo
mailto:i.jumaa@ju.edu.jo
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 Microsoft Word 2010) عرض بعض مواضيع ررانمج  )  -2

- Header and footer 

- Equation & Symbol  
 

 ((Microsoft Power Point 2010عرض بعض مواضيع ررانمج  -3

- Design 

- Transitions 

- Animations 

 ((Microsoft Excel 2010عرض بعض مواضيع ررانمج   -4
 

- Design 

- Cell Format 

- Equations 

- Functions 

- IF function 

- Charts 

- Pivot Table 

- Working with Data 

- View of Data 

 خامسًا: قامئة بأ سام ء املشاركني يف الورشة : 

 

 التوقيع/ مالحظات امس عضو هيئة التدريس امس اللكية الرمق

  حمافظةسلامين وليد  د. لكية الطب 1.

.2 

 

  احلديديمحمد عزيم  .د
  د. هناد غسان السمريات لكية الزراعة 3.
.4 

 

  عنانبةمحمد ال خلود  د.
  د. فاطمة عيد العدوان لكية العلوم الرتبوية 5.
  د.  اميان عبد الفتاح عبابنه  6.

  خرمةمحمود مروة  د. لكية الرشيعة 7.

  ابيحاتد.احالم محمود  لكية اللغات الاجنبية 8.

  الباحثة متارا سعيد القضاة مركز محدي منكو 9.
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 سادسًا: نتاجئ تقيمي الورشة من قبل املتدربني: 

 

 متوسط الرضا بند التقيمي يجال التقيمي
متوسط الرضا 

 العام

 املادة التدريبية
 6.4 املادة التدريبية واحضة ومنظمة       .6

6.4 
 6.4 / الورشةالهداف ادلورةمدى حتقيق املادة التدريبية        .2

 ادلورة بشلك عام
 6.0 معارف وهمارات جديدة / الورشةاضافت ادلورة       .3

6.3 
 6.4 مدى ارتباط ادلورة مبهام عضو هيئة التدريس       .4

 املدرب

 6.4 مقدرة املدرب عىل التوضيح والرشح       .5

6.6 

النظرية والتطبيق مع النشاطات القدرة عىل الربط الفعال بني        .1

 الالزمة
6.2 

جياد دوافع فاعةل دلى املشاركني مبا حيقق        .7 قدرة املدرب عىل اإ

 / الورشةأ هداف ادلورة 
6.1 

دارة املداخالت واملناقشات بنجاح       .8  6.4 قدرة املدرب عىل اإ

 6.7 االإجابة عىل أ س ئةل املشاركني واحرتام أ راهئم       .9

 ماكن تنفيذ ادلورة
 6.6 تنظمي القاعة وجتهزياهتا   .61

6.1 
 3.8 خدمات الضيافة والاسرتاحات   .66

 

 

 

 

 

 

  الباحثة هبه "محمد ماجد" زلوم  10.

  د. منال موفق البيات لكية الرايضة 11.

مركز الاعامتد وضامن  12.

 نور عبد احلافظ عبد السالم اجلودة
 

  معر يوسف النويري  13.

  محمد محمود الطرزي العالقات العامة 14.

  حسام محمد سلامن مركز احلاسوب 15.
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 سابعًا: الشهادات املتحصل علهيا : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*سيمت توزيع شهادة حضور الورشة التدريبية اادرة من مركز ال عامتد وضامن اجلودة يف اجلامعة الاردنية 

 املتدربني.عىل 

 

 اثمنًا: مالحظات عامة عن الورشة التدريبية : 

 

هامتم ومشاركة  أ عضا ء الهيئة التدريس ية من اذلين مت تعممي املطوية وموعد الورشة علهيم رمغ  بعض**اإ

 عدم تسجيلهم هبا سابقَا.

 اتسعًا: التوايات : 

وكيفية ربط الربيد  Microsoft Office 2010رريجيات *رضورة عقد دورة متقدمة يف 

 ( (Hotmail, Yahoo,Gmailالالكرتوين اخلاص ابجلامعة مع امييالت اخرى مثل : 
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 عارشًا: اور واثئقية من الورشة :
 

 

 

 

 

 

 

 


