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 املواردالتعلميية املفتوحة
T17_9 

 1. ورمقها التدريبية ةورادلامس 

 2. التدريبية ورةادلمدة  (9-4يومني من )ساعة عىل مدار  14
2017/2016 

 امخليس – الاربعاء

22 2017/2/23- 

 

اجلدول الزمين للربانمج ) الفعيل( / 

 العام اجلامعي
.3 

وكيل التعلمي التقين  خبري مكتب ادلكتور خلف هامج التل  /

 سلطنة عامن -القوى العامةل والتدريب املهين يف وزارة

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  التدريس ية اجلدد أأعضاء الهيئة

mailto:dr.khalaf.oman@hotmail.com
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التعلميية النظم حة ومكوانهتا وكيفية الافادة من أأدواهتا لتطوير ابملوارد التعلميية املفتو التعريف  اثلثًا: مقدمة عن ادلورة :

ىن ابملوارد التعلميية املفتوحة الطالب وعضو عً اتحة احملتوى التعلميي ملس تخدميي النظام التعلميي، وي  حمتوى وتنفيذا وتسهيل اإ 

ة واملتخصصون يف توفري املصادر العلمية ومصممو الوسائل التعلميية يف املؤسسات التعلميية عىل اكفة الهيئة الااكدميي

 مس توايهتا.

 الهدف من ادلورة :رابعًا : 

1- Sالتعريف ابملصادر التعلميية املفتوحة ومكوانهتا. 

 .والرتكزي عىل حمورية الطالب يف التعلمي بيان امهية املوارد التعلميية يف تطوير التعلمي وتطوير اداء املؤسسات التعلميية -2

 .بيان امهية رخص املشاع الإبداعي واس تخداماتة يف تبىن املوارد التعلميية -3

التطبيق العميل للوصول اىل املوارد التعلميية املفتوحة وفتح اجملال امام عضو الهيئة الااكدميية والطالب لالخنراط يف  -4

 جممتع تعلميي عاملي.

 سهام فهيا.وخطط تبين املوارد التعلميية والإ ليات توضيح الأ  -5

 :( من عدة لكيات اكليت68ورة وعدد م )املشاركني يف ادل  :اً خامس
 التوقيع  امس عضو هيئة التدريس  اللكية الرمق

أأمحد جمدوبه أأ.د. انئب الرئيس لشؤون اللكيات الانسانية 1   

  أأ.د. عصام جلهم لكية الهندسة 2

  أأ.د زيد هاين البقاعني لكية طب الاس نان 3

السواعريأأ.د. فاحل  مركز الاعامتد وضامن اجلودة/ مدير املركز 4   

5 

مركز الاعامتد وضامن اجلودة/ مدير دائرة املوقع 

 د. رزق الس يد الالكرتوين
 

  د. عالء ادلين الكيالين مركز الاعامتد وضامن اجلودة / مدير دائرة الاعامتد 6

براهمي يوسف قديساتد.  لكية الطب 7 اإ   

فاطمة نوري عبيدات د. لكية الطب 8   

أ لء ابراهمي مطالقةد.  لكية الطب 9   

سريين محمود اخلادلي د. لكية الطب 10   

ين اسامعيل أأبو شاهنينس د.  لكية الطب 11   

  د. هناء نواف محمود لكية علوم التأأهيل 12

  د. هناء داود العبوس لكية العلوم 13
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سوزان عبدالوهاب مطر د.  لكية العلوم 14   

بسام أأمني صويلح د. لكية العلوم 15   

  د. منصور حسني املطارنه لكية العلوم 16

  د. منيب تيسري شطناوي لكية العلوم 17

وليد صالح الغرايبهد.  لكية العلوم 18   

ةيالرايض  الرتبية لكية 19   أأ.د. ابراهمي مفلح ادلابيبة 

ةيالرايض  الرتبية لكية 20   أأ.د. مسرية محمد عرايب 

ةيالرايض  الرتبية لكية 21 حسنيأأ.د. عبد السالم     

ةيالرايض  الرتبية لكية 22   د. تيسري حسن منيس 

ةيالرايض  الرتبية لكية 23   د. عائدة امحد العوامةل 

  د. أأحالم محمود صبيحات لكية اللغات الأجنبية 24

اللغات الأجنبية لكية 25 نور أأمحد سلامينالفاضةل     

اللغات الأجنبية لكية 26 النعمييتسنمي  الفاضةل     

  د. محمد أأبو رشيعة لكية املكل عبدهللا الثاين لتكنولوجيا املعلومات 27

طاونةد. جعفر الق لكية املكل عبدهللا الثاين لتكنولوجيا املعلومات 28   

  د. جمدي شاكر صواحله لكية املكل عبدهللا الثاين لتكنولوجيا املعلومات 29

  د. يزن الشاميةل لكية املكل عبدهللا الثاين لتكنولوجيا املعلومات 30

حسند. "محمد خري"  لكية املكل عبدهللا الثاين لتكنولوجيا املعلومات 31   

الرحاحةلأأمان الفاضةل  يا املعلوماتلكية املكل عبدهللا الثاين لتكنولوج  32   

هاين يوسف ايوبالفاضل  لكية املكل عبدهللا الثاين لتكنولوجيا املعلومات 33   

مسكندى الفاضةل  لكية املكل عبدهللا الثاين لتكنولوجيا املعلومات 34   

خرمه مروه محمودد.  لكية الرشيعة 35   

د محمود العقييلد.أ منة ارش ي لكية الرشيعة 36   

  د. عالء ادلين محمد عدوي لكية الرشيعة 37

املشاقبةانيف د. هال  لكية الرشيعة 38   

  د. رسي زيد الكيالين لكية الرشيعة 39

الفقيهعيل د. شفاء  لكية الرشيعة 40   

د. حيىي أأمحد جالل   لكية الرشيعة 41   

اليربودي أأمحد د. يسى لكية الرشيعة 42   
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لمتريضلكية ا 43 سهيةل نعمي هلسةد.     

هاةل أأمحد بواديد.  لكية المتريض 44   

  أأ.د. أأنعام أأيوب خليل لكية الصيدةل 45

  أأ.د. املعتصم فهمي لكية الصيدةل 46

  د. سهى  احمليسن لكية الصيدةل 47

نزيه ابراهمي  املناس ية د.  لكية الاداب 48   

  د. ميساء نرص الرواشدة لكية الاداب 49

  د.محزة عيل خوادلة  لكية الاداب 50

  د.عبدهللا تيسري الشديفات لكية الاداب 51

  د.طالل عبدالكرمي  القضاة  لكية الاداب 52

الهادي انيف  القعايدة  د.عبد لكية الاداب 53   

همند خادل أأبوجعمية د. لكية الزراعة 54   

العلوم الرتبويةلكية  55 صفاء محمد العيلد.     

ية العلوم الرتبويةلك  56 غيد مفيد الساملد.     

  د. اميان عبد الفتاح عبابنه لكية العلوم الرتبوية 57

دايل امحليديد.  لكية العلوم الرتبوية 58   

ميس "عامد ادلين" النسعهد.  لكية العلوم الرتبوية 59   

كوثر فوزي احلدرب الفاضةل لكية العلوم الرتبوية 60   

زيد محمد عبيدات د. لكية الاعامل 61   

عدانن قامسزينه  د. لكية الاعامل 62   

السمكري" محمد "محمد تيسري"  لكية ادلراسات العليا 63   

خوةل ايسني الزغلوانالفاضةل  مكتبة اجلامعة 64   

عكورالالفاضةل مادل سالمه  مركز الاعامتد وضامن اجلودة 65   

  الفاضل عامد مجيل مركز الاعامتد وضامن اجلودة 66

  الفاضل زايد النعاميت مركز الاعامتد وضامن اجلودة 67

   سلامين معر حسامالفاضل  مركز احلاسوب 68
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 (4.30)ومتوسط الرضا العام :  من قبل املتدربني اتسًا: نتاجئ تقيمي الورشساد

 

 نياملدرب الرضا عنمتوسط  ادلورة  الرضا عن متوسط املادة التدريبية الرضا عن متوسط

4.13 4.40 4.35 

 

  : حدها ليوم والاخرى ليومنيأأ نوعني  الشهادات املتحصل علهيا: سابعاً 

 

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

 تدربني.امل 
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 التدريبية :  ورةمالحظات عامة عن ادل اثمنًا: 
 دى لصعوبة فتح بعض املواقع.أأ بش بكة الانرتنت يف اجلامعة مما  طءباكن هناك  **

 . معطةل مدرج أأمحد اللوزييف  تدفئةل ا** 

 

 :التوصيات اتسعًا:

 تعلاميت يف اجلامعة تتعلق ابلرخص.وضع  -

 موقع اجلامعة.ترخيص  -

 .مركز للموارد التعلميية املفتوحة يف اجلامعةنشاء اإ  -

ملركز الاعامتد وضامن اجلودة  اتبع دلوراتا بشلك مناسب لحتياجات وخمترب جمهز ختصيص قاعة -

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

-  

 صور واثئقية من الورشة :عارشًا: 
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