
 الجامعت األردنيت

تقرير ورشت تدريبيت                                                                                   مركز االعتماد وضمان الجودة   

 

1 / 7 
 

 

                                                            
             

 اجلامؼة الاردهية 

 مرنز الاغامتد وضامن اجلودة

 

: أ غامل امورشة امتدريخية تؼنوانثنفيذ  ثلرير  

 

 امتؼامل مع مواكع أ غضاء ىيئة امتدريس ية
 

هيسان     2016 17 

امرتتويةيف كاػة أ جري / لكية امؼووم   
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 مؼوومات ػامة غن امورشة امتدريخية: أ وال :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتؼريف تب مهية ثوجيق ال حباث ابمنس حة نوحاحث من حيث وجوب ثوافر مجيع  اثهيًا: ملدمة غن امورشة :

يف امتصنيفات امؼاملية، غرض املؼوومات امواجة  امكتة وأ مهيتو نوجامؼةامحياانت الإمتام معوية امرتكية أ و ثليمي 

ظياره. ثحاغيا الإوشائو أ و اإ  ثوفريىا يف احلساب واخلعوات امواجة اإ

 

 1. ورمقيا امتدريخية امورشةامس  (T-29 ) يةييئة امتدريس  ام  أ غضاء امتؼامل مع مواكع
 2. امتدريخية امورشةمدة  (1-11ة )ساع 2

2016/2015 
 2016/4/17االحد 

 اجلدول امزمين نوربانمج ) امفؼيل( /

 اجلامؼيامؼام 
.3 

 هديل الطوالبة، نجود الدبعي
H_tawalbeh@ju.edu.jo 
N.aldebei@ju.edu.jo 

23646 
 

 بمدر 

 امتدريخية ورشةام 

.4 

 رئيسة شعبة تقييم أعضاء هيئة التدريس
 مادل العكور

m.alokour@ju.edu.jo 
0798147276 

 منسق امربانمج 
 

.5 

 6. امفئة املس هتدفة  أعضاء الهيئة التدريسية، الباحثين.

mailto:N.aldebei@ju.edu.jo
mailto:N.aldebei@ju.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
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 امورشة :  وحماور أ ىداف  اثمثًا:
 

 .تب مهية ثوجيق ال حباث امؼوميةامتؼريف  .1

ظياره.غرض املؼوومات امواجة ثوفريىا يف احلساب واخلعوات امواجة  .2 ثحاغيا الإوشائو أ و اإ  اإ

وشاء حساب ػىل موكع أ غضاء ىيئة امتدريس تعريلة حصيحة واكمةلرشح  .3  .هيفية اإ

 

 

 : ( 33وػددمه )  من غامن وامؼلدة كامئة املشارنني يف امورشة  راتؼًا:

 امتوكيع / مالحظات امس غضو ىيئة امتدريس امس املكية امرمق

  امؼحوس داوود ىناء د. لكية امؼووم 1.

  غرايحة صالح وميد د.  2.

آداب 3.   د. هوال غحد امرمحن امشواجكة لكية ال

  د. راهيو أ محد جرب  4.

  صحيحاتمحمود احالم  د. لكية انوغات الاجنحية 5.

  منال موفق امحيات د. لكية امرايضة 6.

  نصورامل  محمد ػيل ػيىس د. متريضلكية اه  7.

  غحاتنةغحد امفتاح  د. اميان امرتتويةلكية امؼووم  8.

  د. فاظمة غيد امؼدوان  9.

  معر وديع د. جهيان  10.

  امسامل مفيد د. غيد  11.

  د. فاظمة " محمد أ مني" امؼمري مرنز انوغات 12.

  د. ثسمة "أ محد صديق" ادلجاين  13.
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  امييجاءمحمود محمد ػيل أ تو  مرنز حبوث املياة وامعاكة 14.

  املدرس غرايب معر املناصري  هظم وتكنوموجيا املؼوومات/ امؼلدة 15.

  املدرس أ محد غعا هللا امرصايرة  16.

  د. غحد حامد غحد هللا امسويحات لكية امس ياحة وامفندكة 17.

  د. فاروق غحد امنيب غعا هللا  18.

  د. محمد محمود امؼزايزة  19.

  محمد ادلاميةد. ماكل   20.

  احملارض معران محمد املومين  21.

  املدرس اهياب غحد امرحمي امشعناوي  22.

  د. غحد اجمليد غحد اجلويل امؼوايدة لكية انوغات 23.

  د. ورسين اهعون اتو حنم  24.

  ابسل سالمة امزتوند.   25.

  املدرسو متارض سوامين  امشاميةل  26.

  املدرسو ايمسني غحد اموىاب أ تو ظامة  27.

  د. محمد حسن صاحل لكية الادارة واهمتويل/ امؼلدة 28.

  د. محمد سالمو املصاروة  29.

  امؼمري و محمدراهي د.  30.

  د. اميام محود امفاغوري  31.

  املدرس مجيل جامل جرب  32.

  محمد املوميناحملارضة ران  امؼووم امححرية / امؼلدة 33.
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 (4 .4متوسط امرضا امؼام : )/  اجئ ثليمي امورشة من كدل املتدرتنيهتخامسًا: 
 

 

                               متوسط امرضا تند امتليمي  جمال امتليمي 

متوسط امرضا 

 امؼام

 املادة امتدريخية
 4.8 املادة امتدريخية واحضة ومنظمة       .1

4.75 
 4.7  / امورشةمدى حتليق املادة امتدريخية الىداف ادلورة       .2

 ادلورة ثشلك ػام
 4.7 مؼارف وهمارات جديدة  / امورشةاضافت ادلورة       .3

4.8 
 4.8 مدى ارثحاط ادلورة مبيام غضو ىيئة امتدريس       .4

 املدرب

 4.7 ملدرة املدرب ػىل امتوضيح وامرشح        .5

4.7 

املدرة ػىل امرتط امفؼال تني امنظرية وامتعحيق مع امنشاظات        .6

 امالزمة 
4.6 

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

 / امورشةأ ىداف ادلورة 
4.4 

دارة املداخالت واملناكشات تنجاح        .8  4.5 كدرة املدرب ػىل اإ

آراهئم       .9  5.0 االإجاتة ػىل أ س ئةل املشارنني واحرتام أ

 ماكن ثنفيذ ادلورة
 4.0 ثنظمي املاػة وجتيزياهتا   .11

3.0 
 2.5 خدمات امضيافة والاسرتاحات   .11

 

 سادسًا: امشيادات املتحصل ػوهيا : 
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**سيمت ثوزيع شيادة حضور امورشة امتدريخية صادرة من مرنز ال غامتد وضامن اجلودة يف اجلامؼة الاردهية ػىل 

 املتدرتني.

 

 : مالحظات ػامة غن امورشة امتدريخية : ساتؼاً 

 

غضاء اتح ل  ػة اجري ابالهرتهت امالسويك مما أ  يف مرنز احلاسوب مشكورًا تزتويد كا كام كسم امش حاكت .1

 هجزهتم احملموةل ثسيوةل ويرس.ىيئة امتدريس ثش حم أ  

أ فضل من املرات خط الاهرتهت اكن  و video conference)مت رتعيا مع امؼلدة تعريلة )ية امورش .2

 امساتلة مما سامه تب جناح ادلورة.

احلاسوب يف امؼلدة مشكورا تتجيزي املاػة يف حدود املوجود )سامػات(  ساػدت ػىل ثولي كام مرنز  .3

 امصوت ثشلك أ فضل من املرات امساتلة.

 

 اثمنًا: امتوصيات : 

 

  رتوظة مع غامن بري/ امؼلدة واملثلوية الاهرتهت يف كاػة أ ججتيزي املاػة و(video conference) 

 ثشلك أ فضل. واحملارضات ميمت الاس تفادة من ادلوراتوذكل 
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 سؼًا: صور واثئلية من امورشة :ات

 
  

 
 
 


