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 أ وال : معلومات عامة عن احملارضة:

 اثنيًا: مقدمة عن احملارضة:

نتشار الواسع لش باكت التواصل الاجامتعي مثل الفيس بوك " أ نظار القامئني عىل   "Twitter" وتويرت Facebook" لفت االإ

املؤسسات التعلميية يف العامل، فهيي متثل بيئة مناس بة لتعلمي خمتلف وممتزي مقارنة ابلتعلمي التقليدي، حيث يعمتد التواصل 

واملشاركة أ ساسًا للعملية التعلميية كبديل عن التلقني، وتبادل اخلربات وال طالع عىل جتارب أ خرى ميكن االإس تفادة مهنا يف 

 بتاكر واالإبداع دلى املتعمل )الطالب(. رفع ال  

أ مهية اس تخدام وسائل التواصل الاجامتعي يف تطوير "

 (T17_7 ) "العايل يف معلية التعمل والتعلميالتعلمي 
 1. ورمقها احملارضة عنوان

 (  10.00 - 11.30) ة ونصفساع

مدرج لكية ال مريحسني بن عبد هللا الثاين يف 

 لدلراسات ادلولية

نعقادها  هتامد  واكن اإ

.2 

2017/2016 

 2016/12/7  ل ربعاءا

 العام اجلامعي اجلدول الزمين ) الفعيل( /
.3 

  ادلكتوره حنان عيىس ملاكويال س تاذ 

 ( HEREفريق خرباء تطوير التعلمي العايل ) عضو

يرامسوس بلس الوطين /  مكتب اإ

hanan@yu.edu.jo 

 

 احملارض

.4 

 التطويررئيسة شعبة 

 مادل العكور

m.alokour@ju.edu.jo 

0798147276 

  مجمنسق الربان
 

.5 

 6. الفئة املس هتدفة  .أ عضاء هيئة التدريس يف اللكيات واملراكز ال اكدميية

mailto:hanan@yu.edu.jo
mailto:hanan@yu.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
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 :  وحماور أ هداف  اثلثًا:

نظرا لتسارع التكنولوجيا، ال بد من ل نظمتنا التعلميية العربية  عدم االإرصار عىل ال سلوب التقليدي القدمي يف التعلمي، فقد 

 ثبت ابلتجربة العملية فعالية تطبيق ش باكت التواصل االإجامتعي يف تقدمي تعلمي بناء، دون تاكليف عالية، وبوقت وهجد قليل. 

امتعي لعضو هيئة التدريس أ ن يس تخدم العديد من التقنيات ليدمع تقدميه للامدة العلمية، من تتيح ش باكت التواصل الاج

آتية:  خالل ال ساليب ال

لكرتونية صغرية للامدة ادلراس ية اليت يقوم يتدريسها حتتوي رشحا للامدة العلمية والامترين املرافقة لها  تأ سيس -1  مدونة اإ

 صةل تفتح أ فاق الطالب. ويدمعها بروابط ملواقع ومقاالت ذات

حيث ميكن للمعمل أ ن “Facebookاليت يوفرها موقع فيس بوك " ”Closed Group“اس تخدام اجملموعات املغلقة  -2 

لهيا  "Facebookينيشء مجموعة عىل فيس بوك " خاصة فقط بطالب الفصل أ و املادة اليت يدرسها ويدعو طالبه لالنضامم اإ

وار حول مواضيع لها عالقة ابملادة ادلراس ية، اما يشجعهم عىل التفاعل واملبادرة فيتيح هلم من خاللها النقاش واحل

 والاس تكشاف والاعامتد عىل النفس للحصول عىل املعرفة.

مفجرد تواجد عضو هيئة التدريس عىل تويرت وحث طالبه عىل متابعته س ميكهنم من احلصول عىل ”اس تخدام تويرت  -3

ملهنج ادلرايس، اما يعزز املعرفة دلى الطالب وال حيرصمه بصفحات الكتاب املقرر معارف من مدرسهم خارج حدود ا

 فتغريدات املعمل س توفر فرصة كبرية لتعزيز املعرفة دلى الطالب والتواصل العلمي االإبداعي مع املعمل. 

س يعزز خشصية الطالب عىل ش بكة االإنرتنت والتدوين فهيا بشلك مس متر   "Blog"تشجيع الطالب عىل تأ سيس مدونة  -4

ويمني همارات الكتابة واالإبداع دليه ويساعده يف حتديد توهجه املهين يف وقت مبكر، وابلتايل فميكن لعضو هيئة التدريس أ و 

اجلامعة أ ن تعمل عىل جعل مدوانت الطالب جزء من مشاريع خترهجم أ و نشاطاهتم الالمهنجية وحتفزيمه عىل الكتابة 

ضافة التعليقات عىل مدوانت زمالهئم اما يعزز احلوار والتدوين فهيا بشلك د امئ، وميكن تشجيع الطالب ال خرين عىل اإ

 والتبادل املعريف بني مجيع الطالب.

من أ مه عنارص التعمل يف عرصان هذا وال ميكن ل ي حمتوى علمي أ ن ينجح يف الوصول ل هنا الصوت والصورة  اس تخدام  -5

عداد مقاطع فيديو أ و رسوم للطالب دون اس تخداهما، فميكن  للعضو هيئة التدريس أ ن يس تغل ذكل بأ ن يطلب من طالبه اإ

مث يطلب مهنم   توضيحية أ و عروض تقدميية لها عالقة بشلك مبارش أ و غري مبارش ابملادة ادلراس ية اليت يقومون بدارس هتا

س يعزز املهارات االإعالمية دلى الطالب مع زمالهئم أ و حىت مع العامل لكه، فهذا   "YouTube "مشاركهتا عرب يوتيوب

قناع والتأ ثري كام س يدمع فهمه للامدة العلمية بشلك قوي حيث أ ن عرضها أ مام ال خرين.  خصوصا اخلطابة وفنون االإ
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 ( :59قامئة املشاركني يف الورشة من عامن والعقبة  وعددمه )  رابعًا:

 الرمق

 امس عضو هيئة التدريس امس اللكية

التوقيع 

 /

مالح

 ظات

  أ .د. أ محد يعقوب اجملدوبة ئيس لشؤون اللكيات ال نسانيةالر انئب  1.

  أ .د حسني محمد ايغي لكية اللغات ال جنبية 2.

  د. أ حالم محمود صبيحات  3.

  د. محمد نور أ محد السامل  4.

  د. رشيف مطلق الغزو  5.

  د. حسني عبد الكرمي احلوامده  6.

  الفاضةل نور أ محد سلامين  7.

  الفاضةل فاطمه موىس القيس ية  8.

  رونزا أ بو رمانالفاضةل   9.
  د. فرايل محمد أ بو عواد لكية العلوم الرتبوية 10.
  يديمح  عبد الهادي دايالد.   11.
  د. فاتن فتحي محد  12.
  د. اخالص محمود امحد  13.
  د. غيد مفيد السامل  14.
  د.جهيان وديع مطر  15.
  د. رفعه رافع الزعيب  16.
  العيلد. صفاء محمد   17.
  د. محزه عيل العمري  18.
  أ .د.رىل مدحت درويش لكية الصيدةل 19.
  أ .د.عبهل محمود البصول  20.
  أ .د. انعام أ يوب خليل  21.
  د. دينا عبد الرؤوف الس بعاوي  22.
  د. لورينا ميالد البشارات  23.
  د. اميان أ محد العفيشات  24.
  أ .د.عبري البواب لكية العلوم 25.
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  د. بسام أ مني صويلح  26.

  د. اهياب محمود الشاميةل  27.

  د. خليل ابراهمي الهالالت لكية الاداب 28.

  د. عبد هللا تيسري الشديفات  29.

  أ .د.مازن أ محد العقييل لكية ال مري حسني لدلراسات ادلولية 30.

  د. اماين أ نور خليل لكية المتريض 31.

  د. فيصل عبد الفتاح اخلطيب لكية الطب 32.

  د. رضوان عيل بين مصطفى  33.

  د. خريات عبد القادر بطاح  34.

  د. روىب محمود جرب  35.

  د. نسيبة توفيق الرايالت  36.

  د. حماسن صادق النجار  37.

  د. منار حسني جحري  38.

  ادلالمهةد. محمود عيل  لكية الاعامل  39.

  د. داان فوزي قاقيش  40.

  د. هال موىس العمري لكية علوم التأ هيل 41.

  الفاضةل هجاد أ محد العرايفي  42.

  الفاضةل هناء نواف محمود  43.

  أ .د. أ محد سعيد السالمية لكية الهندسة 44.

  د. هاين اسامه مجةل  45.

  الفاضةل لينا محمد مراشدة  46.

  الفاضةل أ س يل محمد مسعد  47.

  د. وائل وليد ال زهري لكية ادلراسات العليا 48.

  د. ردينه ابراهمي الرفاعي لكية الرشيعة 49.

  د. عالء ادلين محمد عدوي  50.

  د. رزق محمد الس يد لكية املكل عبد هللا الثاين لتكنوجليا املعلومات 51.

  د. جمدي شاكر صواحله  52.

  الفاضةل مسر يوسف السقا   53.

  د.يزن حسونه لكية طب ال س نان 54.
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 خامسًا: الشهادات املتحصل علهيا : 

 
 

 

 ** توزع شهادة حضور صادرة من مركز ال عامتد وضامن اجلودة يف اجلامعة الاردنية عىل املشاركني.

 

 التوصيات: ًا:سادس

  يف ظل وجود التعلمي ال لكرتوين املتوفر  ومناقشة مدى احلاجة اليهعقد ورشات تطبيقية عىل املوضوع

 يف اجلامعة. 

 

 

 

  الفاضةل أ ايت عبد احلافظ بوزية مركز محدي منكو للبحوث العلمية 55.

  د. فاحل السواعري/ مدير املركزأ . مركز ال عامتد وضامن اجلودة 56.

  الفاضةل مادل سالمه العكور  57.

  مجعة الفاضل عامد مجيل  58.

  نعاميتمجيل ال الفاضل زايد   59.
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 صور واثئقية:سابعًا: 

 


