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 أأول : معلومات عامة عن ادلورة التدريبية:

 

 

 

 

 " التصممي التعلميي والانتاج الاعاليم التعلميي "

T18_6)) 
 1. ورمقها التدريبية ادلورةامس 

 للجزء الأول: التصممي التعلميي أأايم  3

 (9.00 3.30ساعة من ) 15مبعدل  يومني

 يومني للجزء الثاين: التصممي الاعاليم

 (9-4من ) 16مبعدل 

 التدريبية ادلورةمدة 

.2 

2017/2016 

 26,12/11/2017—11الاحد، الثنني، الاحد  اجلزء الأول:

 9-1/10/ 2018اجلزء الثاين: الثالاثء، الاربعاء 

 

 العام اجلامعياجلدول الزمين للربانمج ) الفعيل( / 

.3 

 من مؤسسة امللكة رانيا/ ادراك:

  krushaidat@qrf.orgالس يد خادل ارش يدات  -

  wbaddad@qrf.org الس يد وليد البداد -

  satieh@qrf.org الفاضةل شهد عطيه -

  akhatib@qrf.org امحد اخلطيب الس يد  -

 mgudah@qrf.orgالس يد محمد القضاة  -

 qrf.orgabelsinN@الفاضةل نوف النابليس  -

  qrf.org@szowei الس يد زيد عويس  -

 ادلورة :ب مدر 

 

.4 

 مادل العكور /رئيسة شعبة التطوير

m.alokour@ju.edu.jo 

23641 

 منسق الربانمج 

 
.5 

 6. الفئة املس هتدفة  أأعضاء الهيئة التدريس ية
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 نتاج التعلميي تتكون من شقني:ورشة التصممي التعلميي والإ  اثنيًا : مقدمة عن ادلورة :

:التصممي التعلميي 
 يف هذه الورشة سيمت تدريب احلضور عىل:

  .حبث، حتضري وتطوير حمتوى مساق .1

 البيداغوجيات يف تصممي املساقالتصاممي التعلميية و تعامل أأحدث اس   .2

نتاج حمتوى اإ  .3  .عاليم جبودة عاليةاإ

 .دراكبناء املساق عىل منصة اإ  .4

:الانتاج الاعاليم التعلميي 
نتاج فيديوهات تعلميية عالية اجلودة وخالل الوقت املناسب. يغطي حمتوى املادة التدر  يبية ثالثة تغطي هذه الورشة التدريبية كيفية تصممي واإ

 مراحل رئيس ية:

نتاج -   التصممي البرصي للفيديوهات التعلميية ومرحةل التخطيط لالإ

نتاج والتصوير -   الإ

نتاج  - ضافة املواد البرصية -مرحةل ما بعد الإ   املونتاج واإ

 املس تخدمة كام تغطي الورشة توصيات ورشح لأحدث وأأفضل الوسائل

 : ف ادلورةاهدأأ  اثلثًا :
  .تصممي مساقات الكرتونية ابس تخدام البيداغوجيات اخلاص ابجلامعة عىل التصممي التعلميي تدريب فريق  -

  .اسرتاتيجيات تقيمي املتعلمني عىل مساقات الكرتونية اخلاص ابجلامعة عىل التصممي التعلميي تدريب فريق  - 

 .دراك وبناء مساقات الكرتونية علهيانصة اإ اس تخدام م  اخلاص ابجلامعة عىل التصممي التعلميي تدريب فريق  -

نتاج اخلاص ابجلامعة عىل - نتاجتصممي و  تدريب فريق الإ وسائط برصية تعلميية عىل مس توى  دراك ذاتمساقات الكرتونية عىل منصة اإ  اإ

 عال من حيث الشلك واملضمون.

 :رشوط املتدربنيرابعَا: 
:فريق التصميم التعليمي 

 سنوات من الخبرة في التدريس أو بناء المناهج. (2-3) -
 .Microsoft Officeمهارات  -

 .مهارات االنترنت -

 .شهادة انهاء مساق واحد على االقل من منصة ادراك -
 .يمتلك الوقت الكافي لتصميم المساقات -

 
:فريق بناء المساقات 

 .HTMLسنوات من الخبرة في ( 2-3) -
 .Microsoft Officeمهارات  -
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 .االنترنتمهارات  -
 
:فريق االنتاج االعالمي التعليمي 

 : سنوات من الخبرة في( 2-3) -
 .وغيرها DSLRتصوير الفيديوعالي الجودة باستخدام كاميرات من نوع ال  -

 .مهارات األضاءة في تصوير الفيديو -

 مهارات تسجيل الصوت باستخدام المايكروفونات االحترافية. -
 .Final Cut Editingو   Adobe Premiereبرنامجّي   مهارات في استخدام -
 .Adobe Photoshopمهارات متوسطة في استخدام برنامج  -

 .After Effectمهارات متوسطة في استخدام برنامج  -

 يفضل وجود خبرة في التصميم البصري. -

 اكليت: ومراكز ( من عدة لكيات31وعددمه ): التصممي التعلميي اجلزء الأول من ن يف ادلورة : املشاركو خامساً 

ا 

لر 

 مق

 القسم اللكية عضو هيئة التدريس امس

حضور 

 اليومني

  قسم جراحة الفكني وأأمراض الفم واللثة  مدير مركز الاعامتد وضامن اجلودة أأ.د. فاحل السواعري 1

  أأنظمة املعلومات احلاسوبية قسم  مديرة املوقع الالكرتوين د.ارساء فواز الزغول  2

  قسم اللغه الاجنلزييه واداهبا  لكية اللغات الأجنبية د.منر امحود ابوسلمي  3

  قسم اللغات الاوروبيه  لكية اللغات الأجنبية د.محمد مسري راين  4

  قسم اللغوايت  لكية اللغات الأجنبية د.تسنمي موىس النعميي  5

  اللغوايتقسم   لكية اللغات الأجنبية د.نور سلامين 6

  قسم اللغه الاجنلزييه واداهبا  لكية اللغات الأجنبية د.اميان محمد اخللف  7

  قسم اللغات الاوروبيه لكية اللغات الأجنبية أأ.د. هجاد توفيق الشعييب 8

  قسم املناجه والتدريس  لكية العلوم الرتبوية د. همند أأنور الش بول  9

  قسم عمل املكتبات واملعلومات  لكية العلوم الرتبوية د.نرشوان انرص طه  10

  قسم الاداره الرتبويه والاصول لكية العلوم الرتبوية د.امحد عيل الس يوف 11

  قسم عمل املكتبات واملعلومات لكية العلوم الرتبوية د. فاتن فتحي محد 12

  قسم التسويق  لكية الاعامل د.داان فوزي قاقيش  13

  قسم نظم املعلومات الاداريه  لكية الاعامل د. ليىل عيل ذهبية  14

  قسم الارشاف والتدريس  لكية الرتبية الرايضية عائدة امحد العوامةل  د. 15

  قسم الصحة والرتوحي لكية الرتبية الرايضية د. معني محمد طه 16

  والتدريس قسم الارشاف لكية الرتبية الرايضية د. ختام موىس أ ي 17

  أأنظمة املعلومات احلاسوبية  لكية املكل عبدهللا لتكنولوجيا املعلومات د.جمدي شاكر صواحله  18

  معلومات الأعامل تكنولوجياقسم   لكية املكل عبدهللا لتكنولوجيا املعلومات د. رزق محمد الس يد 19

  معلومات الأعامل تكنولوجياقسم   لتكنولوجيا املعلوماتلكية املكل عبدهللا  د.ابراهمي مثقال اجلراح 20

  أأنظمة املعلومات احلاسوبيةقسم   لكية املكل عبدهللا لتكنولوجيا املعلومات متارا يوسف املراعبه  21
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  خمترب الكفاءة احلاسوبية  لكية املكل عبدهللا لتكنولوجيا املعلومات هاين يوسف ايوب  22

  خمترب الكفاءة احلاسوبية  لكية املكل عبدهللا لتكنولوجيا املعلومات الرحاحةلامان عليان  23

  قسم الاطفال لكية الطب د. منار عوض اللواما 24

  قسم الكميياء لكية العلوم د. اهياب محمود الشاميهل 25

  الس ياحيةقسم الادارة  لكية ال اثر والس ياحة لبىن سعيد هيجاويد.  26

  قسم الادارة الس ياحية لكية ال اثر والس ياحة نور صالح عقييل د. 27

  قسم وقاية النبات لكية الزراعة وفاء ابراهمي خرفاند.  28

  قسم البستنه واحملاصيل لكية الزراعة د. حيىي عبدالرمحن عامثن 29

  الانتاج احليواينقسم  لكية الزراعة د. همند خادل عيل أأبوجعمية 30

   مركز اللغات )هند فؤاد )شاهني هندي 31

جزء مهنم مشاريع معل ملساقهم  من دورة التصممي التعلميي قدم 2017/11/26اليوم الاخري الاحد  ن يفاملشاركو -

 حسب متطلبات ادلورة ومه عىل النحو التايل.

 القسم اللكية عضو هيئة التدريس امس الرمق 

اليوم 

 الثالث

  قسم املناجه والتدريس  لكية العلوم الرتبوية د. همند أأنور الش بول  1

  قسم عمل املكتبات واملعلومات  لكية العلوم الرتبوية د.نرشوان انرص طه  2

  قسم الاداره الرتبويه والاصول لكية العلوم الرتبوية د.امحد عيل الس يوف 3

  قسم اللغات الاوروبيه الأجنبيةلكية اللغات  أأ.د. هجاد توفيق الشعييب 4

  قسم اللغه الاجنلزييه واداهبا  لكية اللغات الأجنبية د.منر امحود ابوسلمي  5

  قسم اللغات الاوروبيه  لكية اللغات الأجنبية د.محمد مسري راين  6

  قسم اللغوايت  لكية اللغات الأجنبية د.نور سلامين 7

  قسم اللغه الاجنلزييه واداهبا  اللغات الأجنبيةلكية  د.اميان محمد اخللف  8

  قسم اللغوايت  لكية اللغات الأجنبية د.تسنمي موىس النعميي  9

  معلومات الأعامل تكنولوجياقسم   لكية املكل عبدهللا لتكنولوجيا املعلومات د. رزق محمد الس يد 10

  معلومات الأعامل تكنولوجياقسم   لتكنولوجيا املعلوماتلكية املكل عبدهللا  د.ابراهمي مثقال اجلراح 11

  أأنظمة املعلومات احلاسوبية  لكية املكل عبدهللا لتكنولوجيا املعلومات د.جمدي شاكر صواحله  12

  أأنظمة املعلومات احلاسوبيةقسم   لكية املكل عبدهللا لتكنولوجيا املعلومات متارا يوسف املراعبه  13

  قسم التسويق  لكية الاعامل د.داان فوزي قاقيش  14

  قسم نظم املعلومات الاداريه  لكية الاعامل د. ليىل عيل ذهبية  15
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  قسم الادارة الس ياحية لكية ال اثر والس ياحة نور صالح عقييل د. 16

  قسم الارشاف والتدريس  لكية الرتبية الرايضية عائدة امحد العوامةل  د. 17

  قسم الصحة والرتوحي لكية الرتبية الرايضية د. معني محمد طه 18

  قسم الارشاف والتدريس لكية الرتبية الرايضية د. ختام موىس أ ي 19

  قسم الاطفال لكية الطب د. منار عوض اللواما 20

  قسم الكميياء لكية العلوم د. اهياب محمود الشاميهل 21

  قسم وقاية النبات لكية الزراعة وفاء ابراهمي خرفاند.  22

  قسم البستنه واحملاصيل لكية الزراعة د. حيىي عبدالرمحن عامثن 23

  قسم الانتاج احليواين لكية الزراعة د. همند خادل عيل أأبوجعمية 24

   مركز اللغات )هند فؤاد )شاهني هندي 25

 

 ( اكليت:7وعددمه ) التعلمييعاليم الانتاج الإ : اجلزء الثاينن يف امن املشاركو -

 

 

 

 

 

 

 

 
 (4.48: )سًا: نتاجئ تقيمي الورشات من قبل املتدربني ومتوسط الرضا العام ساد

 

 

 

 

 

 

 القسم اللكية عضو هيئة التدريس امس الرمق 

حضور 

 اليومني

  أأنظمة املعلومات احلاسوبية قسم  مديرة املوقع الالكرتوين د.ارساء فواز الزغول  1

  قسم الفنون البرصية الفنون والتصمميلكية  القضاة محمود د. مصعب 2

  قسم الفنون البرصية الفنون والتصمميلكية  اسامعيلبين أأمحد هيفاء   3

  رئيسة شعبة التطوير/ منسق ادلورات مركز الاعامتد وضامن اجلودة مادل سالمة العكور 4

  رئيس شعبة التقيمي  مركز الاعامتد وضامن اجلودة عامد مجيل مجعة 5

   خمترب الكفاءة احلاسوبية هاين يوسف ايوب 6

   خمترب الكفاءة احلاسوبية الرحاحةلامان عليان  7

 نياملدرب متوسط الرضا عن املادة التدريبية الرضا عن متوسط

4.44 4.51 
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 الشهادات املتحصل علهيا: ًا:بعسا

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

 املتدربني.

 مالحظات عامة عن ادلورة التدريبية : ًا:اثمن
مشكورة بأأعطاءه للفريق الانتايج يف دراك قامت مؤسسة امللكة رانيا/اإ  ج الاعاليم واذلياالانتاجلزء الثاين من ادلورة  **  

هجزة والأ  عىل مدار يومني وذكل لالطالع عىل العملية الانتاجية وملعرفة الربامج املس تخدمةومبانهيا  اس تديوهاهتا

ذ حيتاج اإ   .ىل دورات متخصصة يف املونتاج والتصويروالاحتياجات الالزمة عن كثب غري اكيف اإ

 

 ًا: التوصيات:اتسع

 .ابس تخدام خمتلف الوسائط املتعددةمساقات تدريس ية غري تقليدية خبصوص  عدة ورشاتمعل  -

ختصيص قاعة وخمترب جمهز بشلك مناسب لحتياجات ادلورات اتبع ملركز الاعامتد وضامن اجلودة لنمتكن من عقد  -

 ادلورات بلك سهوةل ويرس وحسب املواعيد املناس بة لعضاء الهيئة التدريس ية.
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 عارشًا: صور من الورشة : -
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-  


