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 أأرول : معلومات عامة عن ادلرور  التدريبية:

 

 

 اثنيًا : برانمج ادلرور :

 

 

 

 

 

"( Moodle )   نظاماس تخدامات "رورشة تعريفية حول  

T18_11,12 
 1. رورمقها التدريبية رور ادلامس 

 2. التدريبية رور ادلمد   (9.30 - 1.30من ) ساعات  4
2017/2016 

  2017/12/16السبت

 2017/12/19 الثالاثء

 

العام اجلدرول الزمين للربانمج ) الفعيل( / 

 اجلامعي
.3 

 الكفاء  احلاسوبيةمكتب 

   h.ayyoub@ju.edu.jo:الفاضل هاين أأيوب

 رو

   A_rahahleh@ju.edu.jo :الفاضةل أأمان الرحاحةل

 

 ادلرور  :ب مدر 

 
.4 

 مادل العكور /رئيسة شعبة التطوير

m.alokour@ju.edu.jo 

23641 

 منسق الربانمج 
 

.5 

 6. الفئة املس هتدفة   اذلين يدرسون نظام التعمل املدمج الهيئة التدريس يةأأعضاء 

1.30 - 11.35 11.35 -11.15  

 ثلث ساعة

 

11.15 - 9.30 

 الجزء العملي

حه
را

ست
 الجزء النظري ا

mailto:h.ayyoub@ju.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
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 -من حيث:  ( Moodle) كيفية التعامل مع نظام عىل رور تركز هذه ادل اثلثًا : مقدمة عن ادلرور :

 . الالكرتروينالتعريف بنظام التعمل .1

 رواعطاء صالحيات للمدرسني روالطلبة.انشاء املواد كيفية رشح  .2

 خرى.روبعض املقررات الأ  عرض مقررات دراس ية تدرس ابسلوب التعلمي املدمج .3

 ىل نظام املودل. اإ التعرف عىل كيفية ادلخول  .4

 التعرف عىل كيفية حتديث بياانت الصفحة الشخصية للمدرس عىل املقررادلرايس. .5

ىل .6 خخرالتعرف عىل كيفية الوصول اإ  . املقرر روالانتقال من مقرر ل

 ) قامئة الادار ,  قامئة الاشخاص املشرتكون,...(  التعرف عىل مكوانت الشاشة الرئيسة داخل املقررات ادلراس ية .7

 نواعها.أأ نشطة التعلميية بدر التعلميية ابنواعها رواضافة الأ صااملضافة اإ عىل  بناء مقرر ابلاكمل من حيث  العمل .8

بة( من حيث تتبع التعرف عىل كيفية التعامل مع الاعضاء املسجلني للامد  )املدرسني , مساعدي التدريس, الطل  .9

 مييالت هلم.رسال الإ اإ دخوهلم للمقرر رو 

 التعرف عىل كيفية التعامل مع العالمات.  .10

كساب املتدربني ما ييل: :الهدف من ادلرور : رابعاً   اإ

 .(الإلكرتروين )أأمهيته رواس تخداماته اجلوانب املعرفية مباهية التعمل (1

 املهارات الأساس ية يف التفاعل مع الشاشة الرئيسة يف نظام املودل. (2

 .الإلكرتروين التعملاملهارات الأساس ية يف بناء مقرر  (3

 ( من عد  لكيات اكليت:39روعددمه )السبت  درور املشاركني يف  :)أأ(خامساً 
 

 
توقيعال الكلية االسم بالعربي  

 د. ارساء الزغول 1
مدير  املوقع الالكرتروين/مركز الاعامتد روضامن 

  اجلود 

الرتبية الرايضيةلكية  أأ.د. معني طه 2   
الرتبية الرايضيةلكية  د.رايم حالرو  3   
الرايضيةالرتبية لكية  د.تيسري منيس 4   
خي 5 الرتبية الرايضيةلكية  د. ختام أ   
الرتبية الرايضيةلكية  د.زايد ارمييل 6   
الرتبية الرايضيةلكية  د.محمد أأبوالطيب 7   
الرتبية الرايضيةلكية  د.منال البيات 8   
الرتبية الرايضيةلكية  د. مسري  عرايب 9   
الرايضيةالرتبية لكية  د. عائد  العوامةل 10   
الرتبية الرايضيةلكية  د. محمد ادلاببسة 11   
خاثر روالس ياحةلكية  د.زايد الررواضية 12 ال   
خاثر روالس ياحةلكية  د.اسامعيل أأبوعامود 13 ال   
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 (4.31)رومتوسط الرضا العام :  من قبل املتدربني اتنتاجئ تقيمي الورش  :)أأ(ساً ساد
 

 

 

 

 

 

 

 

اللغات الاجنبية لكية  د. رااي الالكدل  14   
اللغات الاجنبية لكية  د.حسني احلوامد  15   
اللغات الاجنبية لكية  د.محمد الأغوات 16   
  مركز اللغات د. مىن حميالن 17
  مركز اللغات د.مسية الشوابكة 18
  مركز اللغات عطاهلل احلجااي 19
  مركز اللغات د.س ناء الشعالن 20
  مركز اللغات د.روفاء قطيشات 21

ايد العيسيل  22 اإ   مركز اللغات 

  مركز اللغات روفاء اخلطيب 23

اسامعيل املزايد  د. 24   مركز اللغات 

  مركز اللغات د. معاذ الزعيب 25

  مركز اللغات د. هند الهندي 26

  مركز اللغات د. نوال الشوابكة 27

  لكية الاداب د.عبدهللا املانع 28

  لكية الاداب د.عبدهللا شديفات 29

  لكية الاداب د.اميان الهياجنة 30

القعايد د.عبدالهادي  31   لكية الاداب 

الاعامللكية  د.محز  املوايل 32   

  لكية الاعامل د.فاتن كريزان 33

  لكية الاعامل د.نوره اللوزي 34

  لكية الاعامل م. لبىن العقد  35

  لكية الاعامل د. عالء الطرارونة 36

  لكية الاعامل د. جمد اسكندراين  37

 د. روسام الهزامية 38
الأمري احلسني ين عبدهللا الثاين  لكية 

 لدلراسات ادلرولية
 

  لكية احلقوق د. لينه ش بيب 39

 نياملدرب متوسط الرضا عن املاد  التدريبية الرضا عن متوسط

4.25 4.38 
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 ( من عد  لكيات اكليت:22روعددمه )الثالاثء  درور املشاركني يف  :)ب(خامساً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (4.32)رومتوسط الرضا العام :  من قبل املتدربني اتنتاجئ تقيمي الورش  :(ب)ساً ساد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
توقيعال الكلية االسم بالعربي  

خمنه مخيس محد 1   لكية الاعامل د. أ
  لكية العلوم الرتبوية د.عامر انرص شطار  2
  لكية العلوم الرتبوية الفاضةل كوثر فوزي احلدرب 3
  لكية العلوم الرتبوية د. صاحل أأمحد عبابنة 4
اميان خليل مقطشد.  5   لكية اللغات الاجنبية 
  لكية اللغات الاجنبية د. حنان جامل اجلابري 6
  لكية اللغات الاجنبية د. رشيف مطلق الغزرو 7
  لكية العلوم عبدالسالم اكيد قرعوش 8
  لكية العلوم د. انجل عبدالرحمي طاهر ايسني 9
الزراعةلكية  د. همند خادل عيل أأبوجعمية 10   
  لكية الزراعة د. ميش يل ادروارد ميش يل راهبه 11
روالتكنولوجياالهندسة  لكية أأ.د. امحد سعيد السالمية 12   
روالتكنولوجياالهندسة  لكية د. رعد طالب الزعيب 13   
  لكية علوم التأأهيل د.ابراهمي مصطفى الطوابيس 14
  لكية الصيدةل د.خوةل محمد ابو محور 15
  لكية الصيدةل د. رمال محدان مويس 16
  لكية الطب د. أأمحد سعيد ساملان 17
  لكية الطب د. فيصل عبد الفتاح اخلطيب 18
  لكية الطب أأ.د. موىس عيل العبادي 19
  لكية الطب معر ش بيب حميور 20
  لكية الطب ليث غازي الفالح 21

  لكية الطب د. انفذ محمد أأبو طربوش 22

 نياملدرب متوسط الرضا عن املاد  التدريبية الرضا عن متوسط

4.27 4.37 
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 الشهادات املتحصل علهيا: :اً سابع

  
 

الأعامتد روضامن اجلود  يف اجلامعة الاردنية عىل ** مت توزيع شهاد  حضور ادلرور  التدريبية صادر  عن مركز 

 املتدربني.

 

 

 التدريبية : رور مالحظات عامة عن ادل اثمنًا:
 .الإلكرتروين التعملتعممي رتس يخ رو ن ادار  اجلامعة بمهناك توجه **   

 
 :التوصيات : :اتسعاً 
 خبصوص الاجتاهات احلديثة يف التدريس اجلامعي. عد  رورشاتمعل  -

مناسب لحتياجات ادلرورات اتبع ملركز الاعامتد روضامن اجلود  لنمتكن من عقد ختصيص قاعة روخمترب جمهز بشلك  -

 ادلرورات بلك سهوةل رويرس روحسب املواعيد املناس بة لعضاء الهيئة التدريس ية.
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 من الورشة :: صور عارشاً 


