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 معلومات عامة عن الورشة التدريبية: أأول :

 

 

 

سواء، وتتلخص أأمهية نتاجات  حد الأسايس للمعمل واملتعمل عىل نتاجات التعمل املُوجه تعد : : مقدمة عن الورشةاثنيا  

ذ يركزز التوجزه العزاملل للميزدان  عداد املناجه، واملدرسني، واملتعلمني، واملؤسسة التعلميية. اإ التعمل للك من القامئني عىل اإ

طار بناء العملية التعلميية التعلمية وتقيمي فاعليهتا عىل تطوير نواجت حمددة للعملية التعلميية والتعلمية، للمساعدة  الرتبوي يف اإ

ن   القامئني عىل العملية التعلميية والتعلمية حيرصون عزىل دديزد النتاجزات  عىل توجهيها حنو مسارها الصحيح، من هنا فاإ

نتاجات التعمل اخلاصة ابلربامج الأاكدميية يف 

 الأاكدميية يف اجلامعةاللكيات واملراكز 

       (T17_ 6) 

 1. ورمقها التدريبية الورشةامس 

 ساعات تدريبية )يومان( 5

(12.30 - 10.00  ) 

 الامري حسني / لكية قاعة اخملترباتيف  

 راسات اودوليةلدل

 التدريبية وماكن انعقاد الورشة مدة 

.2 

2017/2016 

 15-2016/11/16الأربعاء الثالاثء و 

اجلدول الزمين للربانمج ) الفعيل( / 

 العام اجلامعل
.3 

 / لكية العلوم الرتبويةاودكتورة فرايل أأبو عواد

f.abuawwad@ju.edu.jo  

0796862300 

 التدريبية ورشةال ب مدر 

.4 

 شعبة التطويررئيسة 

 مادل العكور

m.alokour@ju.edu.jo 

0798147276 

 منسق الربانمج 

 
.5 

رؤوساء الأقسام ومساعدي العمداء  يعالزامية جل 

عااء الهيةة لأ  لشؤون اجلودة واختيارية

 التدريس ية

 الفئة املس هتدفة 
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عداد طلبة قزادرين التعلميية التعلمية قبل البدء فهيا، ملعرفة مقدار تقدم املتعلمني حنو دقيق الغ اايت املنشودة، ولاامن اإ

ىل دقيق ما يتطلبه سوق العمل يف ضوء متغريات املس تقبل ومزا تتازمنه مزن  عىل استيفاء متطلبات اجملمتع وتطويره واإ

  معارف وهمارات متطورة.

 حمتزو  فنتاجات التعمل تعكس التحصيل اذلي اكتس به الطالب، وليست املوضوعات اليت سز تعط  ،، والزيت تشزلك

اخملططات للمواد اودراس ية للخطة الأاكدميية للربانمج أأو املادة اودراس ية. ويه متثزل الصزفات واخلصزائص املر زوب  زا 

كسا ا ،، مثل همارات حل املشالكت، وأأدوات التواصل  ىل اإ للخرجي، واخلصائص العامة اليت تسع  اخلطة اودراس ية اإ

 والفنون العقلية، ... وغريها.

جاءت هذه الورشة التدريبية لتدريب أأعااء هيةة التدريس  ذا اجملال، من حيث صياغة نتاجات التعمل يف من هنا 

 .لكياهتم، ودريرها وتقيميها وفق القواعد العلمية املتعارف علهيا، عىل مس تو  الربانمج الأاكدميل، واملادة اودراس ية
 

 حماور الورشة:  و أأهداف  اثلثا :
 التعمل عىل مس تو  الربامج الأاكدميية.نتاجات صياغة * 

  نتاجات التعمل احملددة للامدة اودراس ية اليت يقوم بتدريسها.صياغة * 

 

 ( :108)  قامئة املشاركني يف الورشة من عامن والعقبة  وعددمه رابعا : 

 الرمق

 الوظيفة امس اللكية

التوقيع  امس عاو هيةة التدريس

 الثالاثء 

التوقيع 

 الاربعاء

   د. ناال محمد الزبون مساعد العميد لشؤون اجلودة لكية الآداب 1.

   مروان طاهر الزعيب                   د.  قسم عمل النفس                                رئيس  2.

   خليل ابراهمي الهاللت           د. قسم العمل الاجامتعل                           رئيس  3.

   د. حيىي أأمحد جالل ةمساعد العميد لشؤون اجلود لكية الشزريعة 4.

   اسامعيل محمد الربييش                د.  صو،                            أأ رئيس قسم الفقة و    5.

   عالء اودين محمد عدوي               د.  رئيس قسم اصول اودين                                6.

   د. ردينا ابراهمي الرفاعل صو،                            أأ قسم الفقة و   7.

   امحد خاود شكري                     د.  صول اودين                              أأ رئيس قسم   8.

   هيام محمد الزيدانني           د.  قسم املصارف الاسالمية                       ةرئيس   9.
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ةمساعد العميد لشؤون اجلود لكية الرتبية الرايضية 10.    العوامةل أأمحد . عائدةد 

  تيسري حسن منيس                     د.  رئيس قسم الارشاف والتدريس                  11.
 

 حران قبالن الرحامنه                د.  رئيس قسم الصحة والرتوحي                    12.
  

   عبد السالم جابر حسني                أأ.د.  رئيس قسم الادارة والتدريب                 13.

   يونس امحد الشوابكة              د.  رئيس قسم عمل املكتبات واملعلومات           لكية العلوم الرتبوية 14.

.15 
 و عواد               أأبفرايل محمد د.  قسم عمل النفس الرتبوي                ةرئيس  

مدربة 

 الورشة

مدربة 

 الورشة

يديمح  عبد الهادي دايلد.  ةمساعد العميد لشؤون اجلود  16.    

 اعتذر اعتذر د. سعد أأبو الغمن ةمساعد العميد لشؤون اجلود لكية احلقوق 17.

 أأ.د. رفعت عودة هللا الش ناق معيد اللكية عامللكيه الأ  18.
  

 اودحيات عيد د. سامر د. انئب العميد لدلراسات العليا  19.
  

 قاقيش فوزي د. داان مساعد العميد لشؤون اجلودة  20.
  

   محمود محمد مقابهل                  د.  رئيس قسم نظم املعلومات الاداريه                    21.

   تغريد صاحل سعيفان                  د.  رئيس قسم اداره الاعامل                            22.

   بوخلف                   أأ بشار خاود د.  رئيس قسم المتويل                                   23.

   خوارش يده           أأ عبداحلكمي عقهل  د.  رئيس قسم الاداره العامه                           24.

   زينه عدانن قامس                     د.  قسم التسويق ةرئيس  25.

   د. أأمين  جت عبدهللا قسم ادارة الأعامل  26.

ةمساعد العميد لشؤون اجلود لكية الفنون والتصممي 27.    الراعل وصفل جويسالفاضةل  

   معر محمد نقرش                       د.  رئيس قسم الفنون املرسحيه                   28.

   سكريه                    هيمث ايسنيد.  رئيس قسم الفنون املوس يقيه                  29.

جنبيهلكيه اللغات الأ  30.    ياللوزمخيس رجي أأ  .د مساعد العميد لشؤون اجلودة 

   اكرم عبدالرؤوف عوده                د.  رئيس قسم اللغه الفرنس يه                    31.

.32 
 رئيس قسم اللغوايت                         

عنه د. اميان   /راببعه غالب امحدد. 

                    خليل مقطش
  

.33 
 رئيس قسم اللغات الاوروبيه                 

/ عنه د. مؤيد يزيد محمد امحلوريد. 

                    رشاب

  

   عريناتابراهمي د.محمود  مساعد العميد لشؤون اجلودة لكية الآاثر والس ياحة 34.

   عدانن محمد الش ياب د. قسم الااثررئيس   35.
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   اسامعيل انرص ابوعامود           د.  رئيس قسم الادارة الس ياحية                  36.

لكية الأمري احلسني بن  37.

الثاين لدلراسات   عبدهللا

 اودولية

 انئب العميد

 أأ.د. مازن " أأمحد صديق" العقييل
  

ةالعميد لشؤون اجلودمساعد  لكية العلوم 38.    يوسففوزي د.عبد الرمحن  

   غالب حسني جرار                     أأ.د.  رئيس قسم اجليولوجيا التطبيقيه والبيئيه                39.

   محمود معر مصطف  احلسني                  د.  رئيس قسم الفزيايء                                   40.

   اهياب محمود الشاميهل               د.  رئيس قسم الكميياء  41.

    اء محمود الزالق                  د.  رئيس قسم الرايضيات                                   42.

   هناء داود العبوس                    د.  رئيس قسم العلوم احلياتية                            43.

   املطارنة حسني د. منصور قسم الكميياء  44.

   د. بسام أأمني صويلح قسم الكميياء  45.

   د.منيب تيسري شطناوي قسم الفزيايء  46.

   د. فتحل مصطف  شقور قسم اجليولوجيا  47.

   د. ختام أأمحد الز ول قسم اجليولوجيا  48.

   أأ.د. عامد موىس العبدالالت انئب العميد لشؤون املستشف  لكية الطـب 49.

مساعد العميد لشؤون اجلودة    50.    د. رويب محمود جرب 

   سايم عبدامحليد ابوحالوة         أأ.د.  رئيس قسم التخدير                                     51.

   اندر محمد البصول                   أأ.د.  رئيس قسم اجلراحة العامة                              52.

                   وليد سلامين حمافظةد.  رئيس قسم الاشعة والطب النووي                         53.

   دحبور                    سعيد صالحد.  رئيس قسم الباطنية                                    54.

   ناسد. هنا هاين أأبو ح  طب الارسة واجملمتع  55.

   د.ابراهمي يوسف قديسات مدير تدريب/ قسم التخدير  56.

ةمساعد العميد لشؤون اجلود لكية المتريض 57.    هلسة نعمي ال د. سهيهل 

   لبىن امحد ابوش يخه                   د.  رئيس قسم الامومة والطفوةل                         58.

   اماين انور خليل                   د.  رئيس قسم المتريض الرسيري                           59.

                       محمد دمعهوضاح د.  رئيس قسم متريض اجملمتع والصحة النفس ية              60.

   أأ.د. غالب يوسف عبايس معيد اللكية لكية الهندسـة 61.
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الرتاكية محمد . منوردأأ. ةالعميد لشؤون اجلود انئب لكية الهندسـة 62.    

   لطفل رويح الرشيف                   أأ.د.  رئيس قسم هندسه املياكترونكس                         63.

   سائد عوين مسامر                    د.  رئيس قسم الهندسة الصناعية                           64.

   د. عبد اجلليل محد اجمليد قسم الهندسة الصناعية                           65.

   حسام جعاد خصاونه د. ABETهندسة املياكترونكس/ جلنة   66.

   د. واصل محمد البدور الهندسة املدنية  67.

   أأ.د. محمود عبد الرحمي ارش يدات الهندسة املياكنيكية  68.

   امحد ابراهمي بين ايسني الهندسة املياكنيكية  69.

البصول محمود د. عبةلأأ. معيدة اللكية لكية الصيدةل 70.    

   د. انئةل بدلوفاأأ. انئب العميد   71.

   يوسف املعتصم فهمل د.أأ. ةمساعد العميد لشؤون اجلود  72.

   امل غالب عيل البكري                     د.  رئيسة قسم الصيدلنيات والتقنية الصيدلنية           73.

.74 

 رئيس قسم العلوم الصيدلنية                       

/ عنه د. عبدهللا الزويريمحمد هامش د. 

 س ناء بردويل

  

  

   محمد عيىس محمود صاحل                    د.  رئيس قسم الصيدةل احليوية والرسيرية                 75.

   أأ.د. رىل مدحت درويش قسم الصيدلنيات والتقنية الصيدلنية          76.

لشؤون اجلودةمساعد العميد  لكية طب الأسـنان 77.    العبدهللامحمد د.مرمي  

.78 
 

رئيسة قسم جراحة الفكني وامراض الفم 

 واللثة         
   سكينة توفيق الرايلت               د. 

                     سهى  بسام ابو زا،د.  رئيسة قسم طب أأس نان الأطفال والتقومي              79.

   ساندرا اكمل الطراونة              د.  رئيسة قسم الاس تعاضات السنيه املتحركه              80.

   د. هناد عيل املرصي معيدة اللكية لكية علوم التأأهيل 81.

ةمساعد العميد لشؤون اجلود  82.    البشييت عز اودين نور د. 

 اعتذرت  هما تيسري محمد                   د.  رئيسة قسم العالج الطبيعل                       83.

.84 
 

رئيس قسم الاطراف الاصطناعيه  

 والاهجزة املساعد
 محمد مدحت صبح                      د. 

 اعتذر اعتذر

   هال موىس العمري                 د.  رئيسة قسم علوم السمع والنطق                     85.

 اعتذرت اعتذرت رشيناز احلاج بدارد.  مساعد العميد لشؤون اجلودةلكية املكل عبدهللا الثاين  86.
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 لتكنولوجيا املعلومات

لكية املكل عبدهللا الثاين  87.

 لتكنولوجيا املعلومات
 رئيس قسم انظمة املعلومات احلاسوبية   

/ عنه د. جمدي عبيد ندمي عيل مرعلد. 

                       شاكر صواحله
  

 اعتذر اعتذر حازم عيل عبد الفاحل احلياري             د.  رئيس قسم عمل احلاسوب  88.

.89 
 رئيس قسم تكنولوجيا معلومات الاعامل   

/ عنه جعفر صاحل عبدالكرمي القطاونهد. 

             د. رزق محمد الس يد
  

   د. وائل وليد الازهري مساعد العميد لشؤون اجلودة لكية اودراسات العليا 90.

     لكيات العقبة 91.

   محمد خاود مطارنةد.  قسم اللغة الفرنس يةرئيس  لكية اللغات 92.

آدا ارئيس   93.    مفلح ضبعان احلويطاتد.  قسم اللغة العربية وأ

   عامثن أأمحد أأبو العدس                د.  قسم اللغة الاجنلزيي                           رئيس   94.

   محمد محمود العزايزةد.  قسم ادارة الس ياحه والسفررئيس  لكية الس ياحة والفندقة 95.

   الس يد اهياب عبد الرحمي الشطناوي ضابط ارتباط اجلودة  96.

  الوادي صدام محمودد.  قسم التامني وادارة اخملاطررئيس  والمتويللكية الادارة  97.
 

   محمد العمري                هرانيد.  قسم احملاس بة                        رئيس    98.

   عدانن موىس الرواشدةد.  عاملقسم ادارة الأ رئيس   99.

.10

0 
 

 الس نجالوي د. معر أأمحد احملاس بة / مقرر جلنة اجلودة
  

.10

1 
 

 الس يد محمود براكت النوايسه ادارة الأعامل
  

.10

2 
 

 د. موىس عبد اللطيف النوايسه 
 

 

.10

3 

لكية نظم وتكنولوجيا 

  طاشه                محدأأ نزيه د.  يف الفرع مساعد العميد لشؤون التطوير املعلومات
  

.10

4 
 

 اسامعيل عادل الطهاروهد.  قسم انظمة املعلومات احلاسويبرئيس 
  

.10

5 
 

 د. بالل ابراهمي الأمحد أأنظمة املعلومات احلاسوبية
 

 

.10

6 
 

 الس يد طارق تيسري كريشان أأنظمة املعلومات احلاسوبية
  

   الس يد أأمحد عطا هللا الرصايرة أأنظمة املعلومات احلاسوبية 10.
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:يف اللكيات التالية  ومساعدي العمداء لشؤون اجلودة لك من رؤوساء الأقسام ومل حيرض * 

7 

.10

8 
 لكية العلوم البحرية

 قسم العلوم احلياتية رئيس

عنه / الفاضةل  فؤاد امحد احلورايند. 

 ماجدولني صبيحات
  

 الرمق

 الوظيفة امس اللكية

التوقيع  امس عاو هيةة التدريس

 الثالاثء 

التوقيع 

 الاربعاء

   اسامعيل                   محمد حسن د.  دا ا                   أأ قسم اللغة العربية و  رئيس  لكية الآداب 1.

   عايد عواد الورياكت               د.  قسم عمل الاجامتع                             رئيس   2.

   نزية ابراهمي املناس ية         د.  قسم اجلغرافيا                                رئيس  3.

   حنان سلامين ملاكوي                 د.  قسم التارخي                                  رئيسة  4.

   رضار عيل بين ايسني                  د.  قسم الفلسفة                                  رئيس   5.

   عبد املنعم عبدالكرمي السعايدة       د.  رئيس قسم املناجه والتدريس                 الرتبويةلكية العلوم  6.

   ميادة محمد الناطور                د.  قسم الارشاد والرتبية اخلاصة          ةرئيس  7.

   صاحل امحد عبابنه                   د.  رئيس قسم الاداره الرتبويه والاصول         8.

   العدوان                رشف اسامعيلد.أأ  رئيس قسم القانون اخلاص                              لكية احلقوق 9.

   وليد سعود القايض                   د.  رئيس قسم القانون العام                              10.

   غالب  محمد ابورمان                  د.  رئيس قسم احملاس به                                 لكية الأعامل 11.

   عالء اودين عوض الطراونة           د.  رئيس قسم اقتصاد الاعامل                            12.

   هجاد حسن العامري                د.  رئيس قسم الفنون البرصية                   لكية الفنون والتصممي 13.

   يوسف محمد عوض                   د.  رئيس قسم اللغه الاجنلزييه وادا ا          لكية اللغات الأجنبية 14.

   ابغدا  ول موىس                          د.  س يويه                رئيسة قسم اللغات الأ    15.

   فؤاد محمد احلوراين                  د.  رئيس قسم ادارة املصادر الرتاثية وصيانهتا  لكية الس ياحة والااثر 16.

 لكية الأمري احلسني بن عبدهللا 17.

الثاين لدلراسات اودولية   

ةمساعد العميد لشؤون اجلود  
 الغمند. دييب أأبو 

  

   وليد خاود ابودلبوح                 د.  رئيس قسم العالقات اودولية                                        18.

   محمد جامل اخلريشه                 د.  رئيس قسم العلوم الس ياس ية                                         19.
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   انرص محمود طهبوب                   د.                                         التمنية اودوليةرئيس قسم   20.

   يوسف حيىي بيلتو                    د.  رئيس قسم العلوم احلياتية                           لكية العلوم 21.

   مايض توفيق اجلغبري            د.  رئيس قسم طب الارسة واجملمتع                           لكية الطـب 22.

.23 
 

رئيس قسم عمل الامراض والاحياء اودقيقة 

 والطب الرشعل     
 عبد القادر محدي بطاح           د. 

  

   فيصل اسامعيل محمد             د.  رئيس قسم الفس يولوجيا والمكياء احليوية                24.

   مكيل موىس فرام                     د.  رئيس قسم النسائية والتوليد                           25.

   اايد امحد العموري             د.  رئيس قسم الاطفال                                     26.

   ماكل عواد الزحلف                   د.  رئيس قسم عمل الادوية                                 27.

   غازي محمد العدوان                  د.  رئيس قسم اجلراحة اخلاصة                              28.

   اجمد تيسري الشطرات                 د.  رئيس قسم الترشحي والانسجة                            29.

ةمساعد العميد لشؤون اجلود لكية الزراعـة 30.    د. هناد  سان السمريات 

   حسام هاين التييت                   د.  رئيس قسم الانتاج احليواين                           31.

   ابمس محمد الصواحله                 د.  رئيس قسم التغذية والتصنيع الغذايئ                    32.

   عزيم محمد ابوراين                 د.  رئيس قسم البستنه واحملاصيل                         33.

   جواد طالب البكري                   د.  رئيس قسم الارايض واملياة والبيئة                     34.

   الهواري                ملا رشيف البناد.  رئيسة قسم وقاية النبات                               35.

.36 
 

رئيس قسم الاقتصاد الزراعل وادارة املوارد 

 الزراعية    
 حسني فالح القااة                   د. 

  

الهندسـةلكية  37.    زايد خليل امحلامره                د.  رئيس قسم الهندسة الكاميوية                          

   جعفر                     اايد فايزد.  رئيس قسم هندسة احلاسوب                              38.

   الكردي                    نبيل يوسفد.  رئيس قسم هندسة العامرة                               39.

   بشار خاود الطراونه                 د.  رئيس قسم الهندسة املدنية                            40.

   غازي مرشف السكر                    د.  رئيس قسم الهندسة الكهرابئية                         41.

   امحد سعيد السالمية            د.  رئيس قسم الهندسة املياكنيكية                        42.

   سوزان نويرص حرت                 د.  رئيسة قسم املعاجلة التحفظية لكية طب الأسـنان 43.

   ملاكوي                    مسية حسنيد.  رئيسة قسم العالج الوظيفل                      لكية علوم التأأهيل 44.

   امل سامل حسن العواودة                   د.  رئيسة قسم  مركز دراسات املرأأة 45.

   ميسون وائل يوسف العتوم                   قسم اودراسات والتدريب                                          46.
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 (4.0 / متوسط الرضا العام : ) اجئ تقيمي الورشة من قبل املتدربنينت خامسا :
متوسط الرضا  متوسط الرضا بند التقيمي جمال التقيمي

 العام

 املادة التدريبية
 4.0 4.1 املادة التدريبية واحضة ومنظمة       .1

 4.0  / الورشةمد  دقيق املادة التدريبية لهداف اودورة       .2 

 اودورة بشلك عام
 4.0 4.0 معارف وهمارات جديدة  / الورشةاضافت اودورة       .3

 4.3 مد  ارتباط اودورة مبهام عاو هيةة التدريس       .4 

 املدرب

 4.2 مقدرة املدرب عىل التوضيح والرشح        .5

4.1 
 

القدرة عىل الربط الفعال بني النظرية والتطبيق مع النشاطات        .6

 الالزمة 
4.0 

جياد دوافع فاعةل ود  املشاركني مبا حيقق        .7 قدرة املدرب عىل اإ

 / الورشةأأهداف اودورة 
4.0 

دارة املداخالت واملناقشات بنجاح        .8  4.0 قدرة املدرب عىل اإ

آراهئم       .9  4.4 الإجابة عىل أأس ةةل املشاركني واحرتام أ

 ماكن تنفيذ اودورة
 3.5 4.0 وجتهزياهتاتنظمي القاعة    .10

 3.1 خدمات الايافة والاسرتاحات   .11 

 

 سادسا : الشهادات املتحصل علهيا : 

 

     لكيات العقبة 

   معر عبدهللا جوابرة                 د.  قسم ادارة الفنادق                     رئيس  لكية الس ياحة والفندقة 47.
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**سيمت توزيع شهادة حاور الورشة التدريبية صادرة من مركز الأعامتد وضامن اجلودة يف اجلامعة الاردنية 

 عىل املتدربني.

 

سابعا : مالحظات عامة عن الورشة التدريبية : قامت دائرة الاعالم والعالقات العامة مشكورة بتصوير 

يوم واحد الورشة ونرش اخلرب مبارشة بعد الانهتاء من الورشة، كام أأنه مت تصويرها بواسطة الفيديو ملدة 

 فقط.

عداد عمل عىلال مت الطلب من اللكيات واملراكز الأاكدميية اثمنا : التوصيات : لربامج اب اخلاصةالنتاجات  اإ

 رسالها ملركز الاعامتد وضامن اجلودة.اإ الااكدميية يف الأقسام و 

 

  اتسعا : صور واثئقية من الورشة :
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