
 الجامعة األردنية

تقرير ورشة تدريبية                                                                                   مركز االعتماد وضمان الجودة   

 

1 / 8 
 

 
 

                                                            
             

 اجلامعة الاردنية 

 مركز الاعامتد وضامن اجلودة

 

:أ عامل الورشة التدريبية بعنوانتنفيذ  تقرير  

  املس هتدفة املتقدمة التعملنتاجات 

   ال ربعاء

 5 ترشين الاول 2016

لعلوم الرتبويةا/ لكية ت ر أ يرم يف   
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 معلومات عامة عن الورشة التدريبية: أ وال :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املس هتدفة املتقدمة التعملنتاجات 

 (T17_2) ضامن اجلودة
 1. ورمقها التدريبية الورشةامس 

 2. التدريبية الورشةمدة  (  12 -2) ةساع 2
2017/2016 

 2016/10/5  عاءربال  

 اجلدول الزمين لل رانمج ) الفعيل( /

 العام اجلامعي
.3 

 عوادفرايل أ بو ة ادلكتور

 @ju.edu.jof.abuawwad  

0796862300 

 التدريبية ورشةال ب مدر 

.4 

 التطويررئيسة شعبة 

 مادل العكور

m.alokour@ju.edu.jo 

0798147276 

  منسق ال رانمج
 

.5 

عضاء هيئة أ  مساعدي العمداء لشؤون اجلودة، 

 .ال اكدميية يف اللكيات واملراكزالتدريس 

 الفئة املس هتدفة 
.6 

mailto:%20f.abuawwad@ju.edu.jo
mailto:%20f.abuawwad@ju.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
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 اثنيًا: مقدمة عن الورشة :

املُوجة  النتاجةات يُشلك حتديد نتاجات التعمل أ مهية كبرة لاكفةة ال رةراا املشةاركة يف املنةومةة التعل يةة، وتُعةد 

عةداد املنةا ،  ، واملدرسة ال سايس للمعمل واملتعمل عىل حد سواء، وتتلخص أ مهية نتاجات الةتعمل لةلك مةن القةاىل  عةىل ا 

رار بناء العملية التعل ية التعلمية وتقيمي فاعليهتةا  ، واملؤسسة التعل ية. واملتعلم ذ يركز التوج  العاملي للميدان الرتبوي يف ا  ا 

ن القةاىل  عةىل والتعلميةواجت حمددة للعملية التعل ية عىل تطوير ن ، للمساعدة عىل توجهيها حنو مسارها الصحيح، من هنا فةا 

العملية التعل ية والتعلمية حيرصون عىل حتديد النتاجات التعل ية التعلمية قبل البدء فهيا، ملعرفة مقدار تقةدم املتعلمة  حنةو 

عداد رلبة قادرين عىل استيفاء متطلبات اجملمتة  وتطةويرو وا   حتقيق الغاايت املنشودة، ولضامن  مةا يتطلبة  سةو  حتقيةق ا 

  العمل يف ضوء متغرات املس تقبل وما تتضمن  من معارا وهمارات متطورة.

ذن وابختصار تعكس التحصيل اذلي اكتس ب  الطالب، وليست املوضوعات اليت س تعطى هل، واليت تشلك  فنتاجات التعمل ا 

يه متثل الصفات واخلصائص املرغوب هبا ة لل رانمج أ و املادة ادلراس ية. وخملططات للمواد ادلراس ية للخطة ال اكدمييحمتوى ا

للخرجي، ويه ابلعادة ال تكون عىل شلك قاىلة رةوي  ومفصة  مةن املوضةوعات الةيت يتوقة  أ ن يعرفهةا الطالةب، بةل متثةل 

كسةاهبا اخلصائص العامة اليت تسعى اخلطةة ادلراسة ية ا    ، مثةل همةارات حةل املشةوت، وأ دوات التواصةل والفنةون هلا 

 .العقلية، ... وغرها

وحتريرهةا  صياغة نتاجات التعملأ عضاء هيئة التدريس هبذا اجملال، من حيث  لتدريبمن هنا جاءت هذو الورشة التدريبية 

 .انمج ال اكدميي، واملادة ادلراس ية، عىل مس توى اللكية، وال روفق القواعد العلمية املتعارا علهياوتقي ها 
 

 الورشة :  وحماور أ هداا  اثلثًا:

 حيقق ما ييل: يتوق  من املشارك بعد الانهتاء من الورشة التدريبية أ ن

 جراءات حتديد نتاجات التعمل اخلاصة ابل  . رامج ال اكدميية للجامعة ومواد خطهتا ادلراس يةيتعرا ا 

 اذلي يدّرس في .ل رانمج ال اكدميي يصيغ نتاجات التعمل عىل مس توى ا 

  يقوم بتدريسهاللامدة ادلراس ية اليت يصيغ نتاجات التعمل احملددة. 

 
 

 

 

 

 



 الجامعة األردنية

تقرير ورشة تدريبية                                                                                   مركز االعتماد وضمان الجودة   

 

4 / 8 
 

 ( :41قاىلة املشارك  يف الورشة من عامن والعقبة  وعددمه )  رابعًا:

 الرمق

  امس عضو هيئة التدريس امس اللكية

التوقي  /  الوظيفة

 مالحةات

يوسف املعتصم فهمي د.أ . لكية الصيدةل 1. ةلشؤون اجلودمساعد العميد     

هلسة نعمي ال د. سهيهل لكية المتريض 2. ةمساعد العميد لشؤون اجلود    

يوسففوزي د.عبد الرمحن  لكية العلوم 3. ةمساعد العميد لشؤون اجلود    

الغويري عيل د. عالية عامدة البحث العلمي 4.   ةمساعد العميد لشؤون اجلود 

وليد الازهريد. وائل  لكية ادلراسات العليا 5.   ةمساعد العميد لشؤون اجلود 

عريناتابراهمي د.محمود  لكية الآاثر والس ياحة 6.   ةمساعد العميد لشؤون اجلود 

ةمساعد العميد لشؤون اجلود  الراعي وصفي جويس لكية الفنون والتصممي 7.   

ياللوزمخيس رجي أ   .د لكية اللغات ال جنبية 8.   ةاجلودمساعد العميد لشؤون  

العوام  أ محد . عائدةد لكية الرتبية الرايضة 9. ةمساعد العميد لشؤون اجلود    
البشييت عز ادلين د.نور لكية علوم التأ هيل 10. ةمساعد العميد لشؤون اجلود    
   املدرسة س نا محمد كامل  11.
  ةمساعد العميد لشؤون اجلود د. حيىي أ محد جالل لكية الرشيعة 12.
   د. ردينا ابراهمي حس  الرفاعي  13.

   أ .د. ذايب عبد الكرمي عقل  14.

   د. عالء ادلين محمد عدوي  15.

يديمح  عبد الهادي دايالد.  لكية العلوم الرتبوية 16.   ةمساعد العميد لشؤون اجلود 

   د. فارم  عيد العدوان  17.

   د. اميان عبد الفتاح عبابنة  18.

   د. غيد مفيد السامل  19.

   د. فاتن فتحي محد  20.

ةمساعد العميد لشؤون اجلود د. هناد غسان السمرات لكية الزراعة 21.   

   د. منذر محمد راهات  22.

   أ .د. عصام جلهم لكية الهندسة 23.
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 وتغيب عهنا لك من التالية اسامءمه:

   د. وليد " محمد خادل" ادلويك  24.

العدوان نوال خادل املركز الثقايف ال ساليم 25.   ةمساعد مدير اجلود الفاض  

  رئيس شعبة التقيمي الس يد عامد مجيل مجعة  مركز الاعامتد وضامن اجلودة  26.

  رئيس شعبة الاعامتد الورين الس يد زايد مجيل النعاميت   27.

  رئيس شعبة التطوير الفاض  مادل سالمة عكور   28.

امللقيالفاض  سلوى "محمد سهيل"   29.   اداري جودة 

الس يد  سايم أ محد العمري  مركز احلاسوب 30.    

    لكيات / العقبة 

  مدرس الفاض  راني  محمد قدحات لكية الس ياحة والفندقة 31.

  اس تاذ مساعد وجوابر عبد هللا معر  د.  32.

  اس تاذ مساعد حربعبدو امين د.   33.

  مدرس الشطناوي عبد الرحمياهياب الفاضل   34.

  مدرس رايم منر محمودالفاضل   35.

  حمارض متفرغ الفاضل رار  تيسر كريشان لكية نةم وتكنولوجيا املعلومات  36.

  اس تاذ مساعد د. اسامعيل عادل الطهاروة  37.

  حمارض متفرغ د. سفيان محمد اخلوادلو  38.

  اس تاذ مساعد د. نزي  أ محد غطاشة  39.

  حمارض متفرغ /مقرر جلنة اجلودة د. معر الس نجالوي لكية ادارة الاعامل والمتويل 40.

  مدرس/ عضو جلنة اجلودة الفاضل محمود براكت النوايسة  41.

 التوقي   الوظيفة  امس عضو هيئة التدريس امس اللكية الرمق

طباللكية  1. مساعد العميد لشؤون اجلودة   دة. رويب ج ر    

رب ال س نان لكية 2. العبدهللامحمد د.مرمي   ةمساعد العميد لشؤون اجلود     

الهندسةلكية  3. الرتاكية محمد . منوردأ .    ةالعميد لشؤون اجلود انئب 

عبد هللا الثاين لتكنولوجيا  كللكية امل 4.

 املعلومات
بدار جرشيناز احلاد.   

ةمساعد العميد لشؤون اجلود   

ةمساعد العميد لشؤون اجلود د. نضال محمد الزبون لكية الآداب 5.   
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 (4.5/ متوسط الرضا العام : ) اجئ تقيمي الورشة من قبل املتدرب خامسًا: نت
 

 

                               متوسط الرضا التقيميبند   جمال التقيمي 

متوسط الرضا 

 العام

 املادة التدريبية
 4.5 املادة التدريبية واحضة ومنةمة       .1

4.5 
 4.4  / الورشةمدى حتقيق املادة التدريبية الهداا ادلورة       .2

 ادلورة بشلك عام
 4.3 معارا وهمارات جديدة  / الورشةاضافت ادلورة       .3

4.4 
 4.5 مدى ارتباط ادلورة مبهام عضو هيئة التدريس       .4

 املدرب

 4.7 مقدرة املدرب عىل التوضيح والرشح        .5

4.6 

القدرة عىل الربط الفعال ب  النةرية والتطبيق م  النشارات        .6

 الالزمة 
4.5 

جياد دواف  فاع  دلى املشارك  مبا حيقق        .7 قدرة املدرب عىل ا 

 / الورشةأ هداا ادلورة 
4.5 

دارة املداخالت واملناقشات بنجاح        .8  4.6 قدرة املدرب عىل ا 

آراهئم       .9  4.9 اال جابة عىل أ س ئ  املشارك  واحرتام أ

 ماكن تنفيذ ادلورة
 4.5 وجتهزياهتاتنةمي القاعة    .10

4.2 
 3.9 خدمات الضيافة والاسرتاحات   .11

 

 

 

 

 

 

لكية ال مر حس  بن عبدهللا الثاين  6.

 لدلراسات ادلولية
 د. دييب أ بو الغمن

ةمساعد العميد لشؤون اجلود   

قاقيش فوزي . دااند لكية ال عامل 7. ةمساعد العميد لشؤون اجلود    
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 ادسًا: الشهادات املتحصل علهيا : س

 

 

 

 
ع شهادة حضور الورشة التدريبية صادرة من مركز ال عامتد وضامن اجلودة يف اجلامعة الاردنية عىل ** توز

 املتدرب .

 

 : مالحةات عامة عن الورشة التدريبية : سابعاً 

مما س يحول دون رفعها ابلفيديو الورشة  تسجيلدائرة الاعالم والعالقات العامة ل  منمصور الفيديو مل حيرض *

 عىل موق  املركز لالس تفادة مهنا.

 اثمنًا: التوصيات : 

س تعقد و  مس توى ال رامج يف اللكيات ىلع كرثأ   متخصصة أ خرى ةعطاء ورشا  العمل عىل  سيمت *

 ليمت العمل عىل برامج لكياهتم.ورؤساء ال قسام عىل يوم  ملساعدي العمداء لشؤون اجلودة 
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 سعًا: صور واثئقية من الورشة :ات

 

 

 

 

  
    


