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لزامية ل عضاء الهيئة التدريس ية اجلدد أ عامل تنفيذ  تقرير ادلورة التدريبية الإ

 

: عامد مجعة منسق الربانمج  

 

ال ول اكنون 42 -ال ول اكنون 42 -ال ول اكنون 42
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 أ ول : معلومات عامة عن الورشة التدريبية:

 

 

 

 : ورةاثنيًا: مقدمة عن ادل

ساعة تدريب يف مواضيع تسامه يف رفع جاهزية هيئة التدريس للعملية التعلميية والتعلمية وتكون حسب اجلدول   82 عبارة عن يه  

 : التايل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادلورة الالزامية لعضاء الهيئة التدريس ية اجلدد 

TD-01 
 ورمقها التدريبية الورشةامس 

 التدريبية الورشةمدة  ساعة تدريبية 18

2016/2015 

 42 -ال ول اكنون 42 -ال ول اكنون 42

 ال ول اكنون

 

 العام اجلامعياجلدول الزمين للربانمج ) الفعيل( / 

 الفئة املس هتدفة اجلدد أ عضاء الهيئة التدريس ية

 الساعات املوضوع الرمق

 3 )تقارير املواد والربامج,مواصفات الربامج(  ميثاق اجلامعة 8

 3 ادلرايس قررتصممي امل 4

 3 املس هتدفةنتاجات التعمل  3

 3 الاجتاهات احلديثة ابلتدريس اجلامعي 2

 3 تقومي تعمل الطلبة واعداد الاختبارات 5

 3 قوانني وانظمة وتعلاميت اجلامعة 6

 ساعة 82 مجموع الساعات
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  :الورشة أ هداف  اثلثًا:

  تعريف اعضاء الهيئة التدريس يةاىل  الورشةهتدف هذة  :)تقارير املواد والربامج,مواصفات الربامج(  ميثاق اجلامعة

 .مبكوانت امليثاق 

 ــــاــــــــــعلهيـ ةــــــــــاملعــايري ال اكدمييــــة واحملافظــ. 

 أ طر املؤهالت العلمية فـي اجلامعـــــة ال ردنيـــــــــــــة. 

 وضع املعايري ال اكدميية اخلاصة ابلربامج ال اكدمييـة. 

 ة ـــــــــــــــــــــــــــاجلودة اخلاصارسات ضامن مم: 

 .بتصممي الربامج ال اكدميية وتطويرها واعامتدها .8

 .يف اطار اس تقطاب الطلبة واختيارمه وقبوهلم .4

 .بعمليات التعمل والتعلمي .3

طار متكني تطور الطلبة وحتصيلهم .2  .يف اإ

 .بتقيمي نتاجات التعمل دلى الطلبة .5

دماج الطلبة يف حتسني اجلودة  .6  .وضبطهاابإ

 .مبتابعة الربامج ال اكدميية ومراجعهتا .2

 .ابلطلبة ذوي الاحتياجات اخلاصة .2

تعريف املتدربني بعملية حتديد املفاهمي وتنظمي وترتيب عنارص املهناج ادلرايس يف  : هتدف هذة الورشة اىل ادلرايس قررتصممي امل

 منط مامتسك مضن احملاور التالية :

 .حتديد الاحتياجات 

  النتاجات املس هتدفة.تكوين 

 .اختيار احملتوى 

 .ترتيب وهيلكة احملتوى 

  .هيلكة خربات التعمل 

 .حتديد مهنجية التقيمي وأ دواته 

 : هتدف هذة الورشة اىل ان ميتكل املتدرب الكفاايت التالية:نتاجات التعمل املس هتدفة

 التعرف مبفهوم نتاجات التعمل. 

  ,(.واخلاصة بعائةل التخصص, واملتعلقة ابلتخصص ادلقيقالتعرف مبس توايت نتاجات التعمل )العام 

 التعرف بفوائد نتاجات التعمل يف العملية التعلميية والتعلمية. 

 امتالك القدرة عىل تصنيف نتاجات التعمل. 

 امتالك القدرة عىل حتديد نتاجات التعمل وصياغهتا. 

 مل.امتالك القدرة عىل حتديد مؤرشات ال داء املرتبطة بنتاجات التع 

 : جتاهات احلديثة ابلتدريس اجلامعيالإ 

 ىل التوهجات احلديثة يف التدريس اجلامعي  .التعرف اإ
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 ىل املقصود ابسرتاتيجيات التدريس احلديثة  .التعرف اإ

 حتديد الاعتبارات اليت ينبغي مراعاهتا عند اختيار اسرتاتيجية فعاةل يف التدريس.  

  التدريس اجليدةتلخيص مواصفات ومكوانت اسرتاتيجيات. 

 مناقشة أ مهية اسرتاتيجيات التدريس يف حياهتم العملية. 

 التفريق بني املفاهمي التالية: التعمل, التعلمي, اسرتاتيجية التدريس. 

 .تطبيق خطوات تنفيذ اسرتاتيجيات التدريس اجلامعي الفعال 

 :ختباراتتقومي تعمل الطلبة واعداد الإ 

  التعرف ابسرتاتيجيات تقومي تعمل الطلبة(Evaluation Strategies). 

 التعرف بأ دوات تقومي تعمل الطلبة(Evaluation Instruments). 

 ظهار القدرة عىل بناء الاختبارات التحصيلية  .(Achievement Tests)اإ

 

ابلقوانني والانظمة والتعلاميت اخلاصة بأ عضاء هيئة : هتدف هذة الورشة اىل تعريف املتدربني قوانني وانظمة وتعلاميت اجلامعة

 التدريس ابجلامعة الاردنية .

 

  : ورشةاملشاركني يف الاملس هتدفني و قامئة بأ سامء  خامسًا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 امس عضو هيئة التدريس اللكية

 ميساء نرص الرواشده              لكية الاداب

 اميان ابو الريش لكية الصيدةل

 

 لكية الرشيعة

 

 شفاء الفقية

 يرسى امحد توفيق اليربودي                

 هال انيف عبدهللا املشاقبة               

 لكية العلوم الرتبوية

 رايم محمود صاحل اليوسف                  

 أ مال ابرهمي

 عبدهللا سامل فرحان املهايره             

 لكية الرتبية الرايضية

 عبدالرحمي ادلاببسهمحمد فايز 

 حسن جامل حسن العوران

 منال موفق امحد فوزي البيات
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 امس عضو هيئة التدريس اللكية

 

 عايد عيل عبداجمليد زريقات

 غازي محمد خري الكيالين

 لكيه الاعامل

 فاتن حنا كريزان

 جمد اسكندراين

 امحد عبيدات

 محمد عرسان حمسن الزعيب                  

 زيد محمد ابراهمي عبيدات                 

 محمد النوايسة

 جامنة الزعيب

 لكيه الفنون والتصممي

 هيفاء امحد عيل بين اسامعيل              

 ديران مالجتليان

 داليا صربي

 لكيه اللغات الاجنبية

 زيدون عيل امحد الرشع                    

 محمود منر محمد زيدان                    

 معران شاهر عطا الرشدان                  

 رونزا انيف حسن ابورمان                  

 محمد جامل حديثة اخلريشه                  قسم العلوم الس ياس ية

 لكية العلوم
 محمد وليد محمد امني عامر                

 امحد محمد عيل حسن ماكحهل                

 لكية الطب
 املعاين  وليد نور

 مريه حسن عيل ظاهر                      أ  

 لكية المتريض

 عيىس محمد املنصور

 ميان امحد ابو صباحاإ 

 ممدوح ايسني فاحل احلنيطي                

 لكية الزراعه
 فراس محمود فاحل هياجنه

 همند ابو جعمية

 لكية الهندسة 

 هاين اسامة مراد مجهل                    

 ينال شاهر عبدالفتاح الفاعوري            

 حيىي فايز محمد مقابهل                   
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 : من قبل املتدربني ورشةتقيمي النتاجئ  سادسًا:

 

 احملارض احملور البند

  

محمد .د أ  

 البطش

 فاحل .دأ  

 السواعري

 د.فرايل

 ابو عواد

 د.دايل

 محيدي

 د.هجاد

 العنايت

امحد د.

 يارياحل 

املادة  املادة التدريبية واحضة ومنظمة  .8

 التدريبية
2.28 4.32 4.75 4.89 4.63 4.91 

 مدى حتقيق املادة التدريبية لهداف ادلورة .4

ادلورة  ضافت ادلورة معارف وهمارات جديدةأ   .3

 بشلك عام
2.34 4.31 4.63 4.86 4.76 4.89 

 . مدى ارتباط ادلورة مبهام عضو هيئة التدريس2

 . مقدرة املدرب عىل التوضيح والرشح5

 4.75 4.76 4.91 4.7 4.16 2.54 املدرب

القدرة عىل الربط الفعال بني النظرية والتطبيق مع   .6

 النشاطات الالزمة

جياد دوافع فاعةل دلى املشاركني   .2 قدرة املدرب عىل اإ

 مبا حيقق أ هداف ادلورة

دارة املداخالت واملناقشات 2 . قدرة املدرب عىل اإ

 بنجاح

 واحرتام أ راهئم. الإجابة عىل أ س ئةل املشاركني 9

ماكن تنفيذ  . تنظمي القاعة وجتهزياهتا84

 ادلورة
2.55 4.36 4.42 4.55 4.426 4.43 

 خدمات الضيافة والاسرتاحات.88

 

 

 

 

 امس عضو هيئة التدريس اللكية

 لكية الهندسة 
 اخلصاونةحسام هجاد 

 فاداي النصار

 لكيه علوم التاهيل

 هدى محدان نعمي الفطافطه                 

 حياة محزة 

 نداء الورياكت

 هند فؤاد يوسف شاهني هندي                 مركز اللغات

 حضور من دورات سابقة

 د.مازن الصاحلي

 د.اميان العفيشات

 الشاعر عامر
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  الشهادات املتحصل علهيا : سابعًا:

 عىل املتدربني.صادرة من مركز ال عامتد وضامن اجلودة يف اجلامعة الاردنية  الورشة التدريبيةحضور  شهادة توزيعسيمت **

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  التدريبية اتعن الورش املتدربني مالحظات  اثمنًا:

 

 اجلامعة ميثاق .8

  عىل اكن لهذة ادلورة اثر كبري عىل ادايئ الشخيص ولكن اشعر بفارق كبري بني النظرية والتطبيق , ولكن كجامعة

 مجيع الاقسام واللكيات وقبول وتسجيل مراجعة امليثاق من اجل التأ كد من الزتاهمم ببنوده.

 . لزتام بوقت احملارضات  يرىج الإ

 .حتتاج هذة الورشة اكرث من ثالث ساعات 

 الاختبارات واعداد الطلبة تعمل تقومي .4

 .حتتاج اىل وقت اكرث 

 .اكنت هذه ادلورة رائعة ومفيدة 

  عداد جدول املواصفات .يرىج ختصيص  ورشة تدريبية متاكمةل للجامعة لنظام التقيمي واإ

 



 

 

8 / 8 
 

 اجلامعة وتعلاميت وانظمة قوانني .3

  يرىج تزويد املتدربني بنسخة من ميثاق اجلامعة تبقى دلى الاس تاذ اجلامعي ليطلع بصورة دقيقة عىل الانظمة

 والتعلاميت مع تقديران لوجودها عىل املوقع الالكرتوين . 

 .تعممي املعلومات املهمة واملتعلقة بتعامل عضو هيئة التدريس مع الطلبة ملراعاة الانتباه لها بصورة واحضة 

 ادلرايس املقرر تصممي .2

 .عدم الالزتام بأ وقات ادلورة واسرتاحاهتا 

 . مل تمت ادارة النقاشات بشلك جيد ابلضافة اىل طول مدة ادلورة 

  التوصياتاتسعًا: 

 وقت بعض الورشات ليك ل يؤثر عىل موعد الورشات الاخرى العمل عىل زايدة .8

 نسخ اضافية من ميثاق اجلامعة عىل اللكيات لتصبح متاحة اكرث لعضاء الهيئة التدريس ية توزيع  .4

 الزتام املدربني بوقت الاسرتاحات .3

عداد جدول املواصفات .2  ختصيص ورشة تدريبية متاكمةل للجامعة لنظام التقيمي واإ

 املعلومات املهمة واملتعلقة بتعامل عضو هيئة التدريس مع الطلبةتعممي  .5

 

 عارشاً: صور واثئقية من الورشة :

 

  

  
 


