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 أأرول : معلومات عامة عن ادلرور  التدريبية:

 

 

 

 

 

 

 

 "ديثة يف التدريس اجلامعياجتاهات ح"

T17_36 
 1. رورمقها التدريبية رور ادلامس 

 2. التدريبية رور ادلمد   (11-1من ) ساعتني
2017/2016 

 ربعا الأ 

2017/5/24 

 

العام اجلدرول الزمين للربانمج ) الفعيل( / 

 اجلامعي
.3 

 اللغات الاجنبيةلكية 

  :تسنمي النعمييالانسة 

Tasneem.alnaimi@gmail.com 

 رو

 :رو الانسة اميييل لكمي
Eac2228@tc.columbia.edu 

 ادلرور  :ب مدر 

 
.4 

 مادل العكور /رئيسة شعبة التطوير

m.alokour@ju.edu.jo 

23641 

 منسق الربانمج 
 

.5 

 6. الفئة املس هتدفة  أأعضا  الهيئة التدريس ية 

mailto:m.alokour@ju.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
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 اثنيًا : برانمج ادلرور :

 

 

 

 

 

 

 

ىل ال  كزر تمقدمة عن ادلرور :  ًا :لثاث الطالب املشالك  اللتدريس يكتشف فهي ةجه ديناميكيامبن عريفتهذه الورشة اإ

أأرو من خالل  املهارات عرب العمل يف مجموعات تعارونية يف تفس الوقت يكتسب مل احمليط،روالتحدايت احلقيقية يف العا

حني أأن احملارض  تكرس  الوسائط خارج أأروقات احملارض  يف الاطالع عىل مقاطع فيديو أأرو ملفات صوتية أأرو غريها من

نه يرخس  مه،املراد تعل شاريع رواملناقشات ال ي تتعلق لاملوووعللامترين روامل  رولأنه ملئي لاملشاركة روالإجيابية روالتعمل النشط فاإ

 طرق التقليدية القامئة عىل التلقيني.ال يف املعرفة مقارنة مع املعلومة ال ي اكن حيصل علهيا

 الهدف من ادلرور  :: رابعاً 

  التعمل املعكوسرو  املشاريعرو  عريف لالتعمل املبين عىل املهامتال.  

 )املقارنة بني أأدروات التقيمي التقليدية روأأدروات التقيمي البديةل )احلديثة. 

 التعريف مبزااي التعمل املبين عىل املهام رواملشاريع.  

 معيل خلطوات تصممي أأي مرشروع تطبيق. 
 

 ( من عد  لكيات اكليت:58املشاركني يف ادلرور  روعددمه ) :خامساً 
 

ميييل لكميور آنسة  اإ  ال

 (2) 

 ربع

 ساعة

آنسة  تسنمي النعميي  ال

 (1) 

املعكوس التّعمل  

 Flipped Learning 

املفهوم روالتطبيق   
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  التّعمل املبين عىل املشاريع رواملهام 

Project- Based Learning 

    املفهوم روالتطبيق

 
توقيعال الكلية االسم بالعربي  

آمنه خميس حمدد.  1   كلية االعمال 

هال نايف المشاقبةد.  2   كلية الشريعة 

اماني فيصل قشمرد.  3   كلية العلوم التربوية 

عبدالسالم فهد العوامرةد.  4   كلية العلوم التربوية 

صفاء محمد العليد.  5   كلية العلوم التربوية 

كوثر فوزي الحدربالفاضلة  6   كلية العلوم التربوية 
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ابراهيم امال حسند.  7 التربويةكلية العلوم       

عال عبدالكريم الحوياند.  8   كلية العلوم التربوية 

عدنان علي المشاقبةد.  9   كلية الفنون والتصميم 

فاطمة عبد الكريم مرعيد.  10   كلية اآلثار والسياحة 

نجوى احمد الجنيد الفاضلة 11   كلية اللغات األجنبية 

شريف مطلق الغزود.  12   كلية اللغات األجنبية 

احالم محمود صبيحاتد.  13   كلية اللغات األجنبية 

محمود نمر زيداند.  14 األجنبيةكلية اللغات     

حنين سعد ابوديةد.  15   كلية اللغات األجنبية 

  كلية اللغات األجنبية د. محمد نور أحمد سالم 16

خلدون جفال الحديدد.  17   كلية العلوم 

العلومكلية  د. سوزان عبد الوهاب مطر 18   

ناجل عبدالرحيم ياسيند.  19   كلية العلوم 

منيب تيسير شطناويد.  20   كلية العلوم 

عفيف محمود صيامد. أ. 21   كلية العلوم 

  كلية العلوم د. عال محمد حسونه  22

  كلية العلوم د. والء رحاب التميمي 23

مهند خالد علي أبوعجميةد. 24   كلية الزراعة 

  كلية الزراعة د. هنا عبد الهادي زكريا 25

وفاء ابراهيم خرفانالفاضلة  26   كلية الزراعة 

الشريفلطفي روحي د. أ. 27   كلية الهندسة والتكنولوجيا 

يوسف خليل المجدالوي الفاضل 28  
كلية الملك عبدهللا لتكنولوجيا 

 المعلومات

 

خيرالدين معاوية صبريد.  29  
كلية الملك عبدهللا لتكنولوجيا 

 المعلومات

 

حمزة حياة حسنالفاضلة  30   كلية علوم التأهيل 

هناء نواف محمودالفاضلة  31   كلية علوم التأهيل 

ميسون نمر صالحد.  32   كلية علوم التأهيل 

  كلية علوم التأهيل الفاضلة جهاد أحمد العرايفي 33

برهان أبو جابر د. سمية 34   كلية علوم التأهيل 

  كلية الصيدلة د. عالء الدين الكيالني 35

رلى مدحت درويشأ.د.  36   كلية الصيدلة 

ميساء فيصل الصياغد.  37   كلية الصيدلة 

محمد بشير الوظائفيميادة أ.د.  38   كلية الصيدلة 

اريج مشهور عسافد.  39   كلية الصيدلة 

شيرين محمد العيديد.  40   كلية الصيدلة 

لينا علي ذهبيةد.  41   كلية الصيدلة 

ايمان يوسف ابو الريشد.  42   كلية الصيدلة 

  كلية الصيدلة د. دينا عبد الرؤوف السبعاوي 43

المعتصم فهمي يوسفأ.د.  44   كلية الصيدلة 

ميادة بشير شحادةد.  45 الصيدلةكلية     

  كلية الصيدلة د. غدير عبد الرحمن اسعيفان 46



 1/1الإصدار:  اجلامعة الأردنية

 15/08/2016التارخي:   QP-AQAC-15.05     رمز المنوذج : 

 5/6الصفحات:  تنفيذ أأعامل برانمج تدرييبتقرير امس المنوذج : 

 

5 / 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4.1)رومتوسط الروا العام :  من قبل املتدربني اتنتاجئ تقيمي الورش  :ساً ساد
 

 

 

 

 الشهادات املتحصل علهيا: :سابعا

 

 

 
 

 

 

 

 

 

اجلود  يف اجلامعة الاردنية عىل ** مت توزيع شهاد  حضور ادلرور  التدريبية صادر  عن مركز الأعامتد رووامن 

 املتدربني.

 

نانسي "محمد خير" هاكوزأ.د.  47   كلية الصيدلة 

محمود يوسف القواريقد. 48   كلية الصيدلة 

جعفر عليد. أ. 49   كلية التمريض الشريده 

  كلية التمريض د. محمود علي المحارمة 50

  كلية الطب د. إبراهيم يوسف قديسات 51

  كلية الطب د. لؤي عارف الزغول 52

  كلية الطب د. نافذ محمد أبو طربوش 53

  كلية الطب د. سيرين محمود الخالدي 54

  فرع العقبة د. باسل سالمة االزبون 55

  فرع العقبة د. مالك الجمالية 56

عالء الدين ابراهيم الروادد.  57   فرع العقبة 

  فرع العقبة د. نسرين انطوان أبو حنك 58

 نياملدرب متوسط الروا عن املاد  التدريبية الروا عن متوسط

3.98 4.03 



 1/1الإصدار:  اجلامعة الأردنية

 15/08/2016التارخي:   QP-AQAC-15.05     رمز المنوذج : 

 6/6الصفحات:  تنفيذ أأعامل برانمج تدرييبتقرير امس المنوذج : 

 

6 / 6 
 

 التدريبية : رور مالحظات عامة عن ادل :اثمناً 
 يف ازدايد مس متر.عدد املشاركني   **  

 

 :التوصيات : :اتسعاً 
 .احلديثة يف التدريس اجلامعيجتاهات الاخبصوص  عد  رورشاتمعل  -

اتبع ملركز الاعامتد رووامن اجلود  لنمتكن من عقد ختصيص قاعة روخمترب جمهز بشلك مناسب لحتياجات ادلرورات  -

 ادلرورات بلك سهوةل رويرس روحسب املواعيد املناس بة لعضا  الهيئة التدريس ية.
 

 : صور رواثئقية من الورشة :ارشاً ع

 


