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 معلومات عامة عن الورشة التدريبية: أأول :

 

 

 

 

تس تخدم كوس يةل من وسائل التعمل برانمج البوربوينت يعترب أأحد أأمه الربامج املهّمة اليت : مقدمة عن الورشة : اثنيا  

من خالل عرض الرشاحئ للامدة التعلمييّة وعرض نتاجئ ادلراسات والأحباث، وكوس يةل من الوسائل احلديثة واليت تش متل 

عىل وسائط برصيّة من خالل عرض الرسومات والبياانت التوضيحيّة واخرى مسعيّة من خالل الافالم القصرية بطريقة 

نتباه وحتجتذب املتلقي وتش ستامثر الوقت واجلهد.  ضا  فزه عىل املشاركة والتفاعل، وايد الإ لينا وجب ع  ذلاتسامه بإ

س تخدام مايكروسوفت بوربوينت حيث يتيح  مكعلمني ومدربني وبحثني أأن نتعمّل طرق ومبادئ تصممي عرض الرشاحئ بإ

نشا  رشاحئ رائعة ختدم أأهدافنا املنوي حتقيقها بشلك   .فّعال ودقيقلنا الربانمج اإ

 

 

 والبحث العلمي يف التعلمي لبوربوينتالفعال ل س تخدام لأ ا

(T17_ 5) 
 1. ورمقها التدريبية الورشةامس 

 (  9.00 - 10.30) ساعة ونصف

 يف خمترب أأثري / لكية العلوم الرتبوية 

 التدريبية وماكن انعقاد الورشة مدة 
.2 

2017/2016 

 2016/11/9الأربعا   

اجلدول الزمين للربانمج ) الفعيل( / 

 3. العام اجلامعي

 / لكية العلومد. منصور حسني املطارنة

m.almatarneh@ju.edu.jo 

22162 

 التدريبية ورشةال ب مدر 

.4 

 رئيسة شعبة التطوير

 مادل العكور

m.alokour@ju.edu.jo 

0798147276 

 منسق الربانمج 

 
.5 

 6. الفئة املس هتدفة  مجيع أأعضا  الهيئة التدريس ية

mailto:m.almatarneh@ju.edu.jo
mailto:m.almatarneh@ju.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
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  حماور الورشة:  و أأهداف  اثلثا :

 

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

 _ عرض مناذج بوربوينت خمتلفة من رشاحئ وعروض جيب جتنهبا.      

 _ عرض املبادئ الأساس ية ورشوط  تصممي وعرض الرشاحئ من خالل الأمثةل.

 _ عرض نتاجئ دراسات تربويّة حول رشوط التصممي وطرق العرض.

رشادات يف طريقة   .العرض_ نصاحئ واإ

 / مالحظاتالتوقيع  امس عضو هيئة التدريس امس اللكية الرمق

  د. نرسين اسامعيل أأبو شاهني لكية الطب 1.

  د. جهيان وديع مطر لكية العلوم الرتبوية 2.

  د. اخالص محمود أأمحد  3.

  رايم محمود اليوسفد.   4.

  د. محزه عيل العمري  5.

  د. غيد مفيد السامل  6.

  د. صفا  محمد العيل  7.

  د. أأحالم محمود صبيحات لكية اللغات الأجنبية 8.

  د. رميا رفيق الصفدي لكية المتريض 9.
  هلسة نعمي ال سهيهل د.   10.
  د. بسام أأمني صويلح لكية العلوم 11.
  أأ.د. حامد ربح تكروري لكية الزراعة 12.
  د. دينا عبد الرؤوف الس بعاوي لكية الصيدةل 13.
  د. لورينا ميالد البشارات  14.
  د. خليل ابراهمي الهاللت لكية الاداب 15.
  د. هال انيف املشاقبة لكية الرشيعة 16.
  د. مروه محمود خرمه  17.
  اليربوديد. يرسى أأمحد   18.
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 (4.6 / متوسط الرضا العام : ) اجئ تقيمي الورشة من قبل املتدربنينت خامسا :
متوسط الرضا  متوسط الرضا بند التقيمي جمال التقيمي

 العام

 املادة التدريبية
 4.75 4.8 املادة التدريبية واحضة ومنظمة       .1

 4.7  الورشة/ مدى حتقيق املادة التدريبية لهداف ادلورة       .2 

 ادلورة بشلك عام
 4.45 4.2 معارف وهمارات جديدة  / الورشةاضافت ادلورة       .3

 4.7 مدى ارتباط ادلورة مبهام عضو هيئة التدريس       .4 

 املدرب

 4.9 مقدرة املدرب عىل التوضيح والرشح        .5

4.8 
 

القدرة عىل الربط الفعال بني النظرية والتطبيق مع النشاطات        .6

 الالزمة 
4.6 

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

 / الورشةأأهداف ادلورة 
4.7 

دارة املداخالت واملناقشات بنجاح        .8  4.8 قدرة املدرب عىل اإ

 4.9 الإجابة عىل أأس ئةل املشاركني واحرتام أ راهئم       .9

 ماكن تنفيذ ادلورة
 4.35 4.7 تنظمي القاعة وجتهزياهتا   .10

 4.0 خدمات الضيافة والاسرتاحات   .11 

  د. محمد محمود أأبوليل  19.

  د. نور عز ادلين البشييت لكية علوم التأأهيل 20.

  ول  سايم العقربوي  21.

  مادل سالمه عكور مركز الأعامتد وضامن اجلودة 22.
  لكيات/العقبة

  د. نزيه أأمحد غطاشة لكية نظم املعلومات 23.

  محمد محمود العزايزة د. لكية الس ياحة والفندقة 24.

  د. ماكل محمد امجلالية  25.

  اهياب عبد الرحمي الشطناوي  26.

  رايم منري محمود  27.

  د. موىس عبد اللطيف النوايسه لكية الادارة والمتويل 28.

  محمود براكت النوايسه  29.

  محمد مسري انيج مركز احلاسوب 30.

  محمد يوسف البطوش  31.
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 ا : الشهادات املتحصل علهيا : سادس

 

 
 

 

صادرة من مركز الأعامتد وضامن اجلودة يف اجلامعة الاردنية  **سيمت توزيع شهادة حضور الورشة التدريبية

 عىل املتدربني.

 

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

 بعد الانهتا  من الورشة، كام أأنه مت تصويرها بواسطة الفيديو ملدة ساعة فقط الورشة ونرش اخلرب مبارشة 

، ذلا نرجو يف املرات القادمة تسجيلها بلاكمل مةلاكس تحاةل نرشها عىل املوقع كوهنا غري من الاجعل 

 لنس تطيع رفعها عىل موقع اجلامعة ليس تفيد مهنا امجليع.

 

 عن البوربوينت.متخصصة تطبيقية اعطا  ورشة ا : التوصيات : اثمن
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  ا : صور واثئقية من الورشة :اتسع

 


