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:الختياريةالدورات ا   

Teaching skills التدريس مهارات   

Intended learning outcomes 1  نتاجات التعلم المستهدفة 

Course and syllabus design 2 المادة الدراسية تصميم 

Effective teaching strategies 3 الفعال التدريس استراتيجيات 

Test construction  4 االختبارات وتطويرهاإعداد 

Performance assessment 5 تقييم أداء الطلبة 

Teaching large classrooms 6 الكبيرة الشعب الصفية تعليم 

Small group Teaching 7 الصغيرة المجموعات تعليم 

Interactive teaching and students’ engagement 8 الطلبة وزيادة مشاركة التفاعلي التدريس 

Blended learning 9 التعلم المدمج 

Problem-based learning 10 حل المشكالت على القائم التعلم 

Portfolio 11 استخدام المحفظة التعلمية 

Project-based learning 12 المشاريع على القائم التعلم 

Laboratory Teaching 13 تدريس المختبرات 

Case-based learning 14 الحالة على دراسة القائم التعلم 

Using MCQs to test higher order thinking skills 15 القدرات العقليا العليا في قياس متعدد من االختيار أسئلة استخدام 

Ethics of teaching 16 التدريس أخالقيات 

Classroom management 17 الصف وتنظيمه إدارة 

Teaching creativity and innovation skills 18  مهارات اإلبداع تدريس 

Teaching critical thinking skills 19 الناقد التفكير مهارات تدريس 

Effective Communication Skills 20 الفعال االتصال مهارات 

Management and Leadership Skills 21 والقيادة اإلدارة مهارات 

Time Management 22 الوقت إدارة 

Supervision of postgraduate students 23 طلبة الدراسات العليا على االشراف 

Technological skills تكنولوجية مهارات   

Developing and editing educational videos  

using (Camtasia Studio 9) 

 24 9باستخدام برنامج كمتازيا  إعداد ومنتاج الفيديوهات التعليمية

Using social media for learning 25 في التعليم االجتماعي التواصل وسائل استخدام 

Design effective PowerPoint presentation 26 الفعالة البوربوينت عروض تصميم 

Spreadsheets: Microsoft Excel 27 اكسل مايكروسوفت: البيانات جداول 

Computerized exams  28 المحوسبة االمتحانات 

Moodle basic /29 أساسي نظام المودل 

Moodle advanced 30 نظام المودل/ متقدم 

Conducting a quiz in Moodle 31 االختبارات القصيرة من خالل نظام المودل إجراء 

Creating Effective Surveys and Questionnaires 32 الفعالة واالستبانات االستطالعات إنشاء 

Writing Research Papers using LaTex 33 التك باستخدام البحثية األوراق كتابة 

Cyber Crimes  34 ةاإللكترونيالجرائم 

online teaching skills  لتدريس عن بعدامهارات  

Get Interactive: Powerful Tools for Virtual 

Classroom & Online Learning 

للفصول االفتراضية والتعليم احصل على التفاعلية: أدوات قوية 

 عن بعد
35 

Designing the electronic course and )E-syllabus) 36 ةاإللكتروني المادة الدراسية تصميم 

Implications of Microsoft Teams in facilitating  37   تطبيق المايكروسوقت تيمز في تسهيل التعلم عن بعدتوظيف 
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 مالحظة:
 .اإللكترونيسيتم اإلعالن عن مواعيد الدورات عن طريق التعميم في البريد  •

االلكتروني الدورات  موقعكز ضمان الجودة أو التسجيل على يرجى التكرم من أعضاء هيئة التدريس ممن لديهم الخبرة والكفاية لتنفيذ أي من هذه الدورات التواصل مع مر •

" .(m.alokour@ju.edu.jo) يميل رئيسة شعبة التدريب والتطويرا على أو "/aqac/Login.aspxhttps://eservices.ju.edu.jo/بالمركز  الخاص

للهدف االستراتيجي تعزيز االستثمار  (2022-2017في األعوام  ) لجامعة األردنيةل لخطة االستراتيجيةفي ا للغاية األولى ) هيئة أكاديمية وطلبة بمستويات عالمية( باإلشارة •

 .على األقل في العام علم والتعليمالت مجال بثالث دورات في كل عضو هيئة تدريس االلتحاق على: اديمين وزيادة كفاءتهم وفعاليتهملقدرات ومعارف االك
-التطوير:مادل العكورالتدريب ويرحب المركز باقتراح اي مواضيع اخرى تهدف الى تطوير قدرات أعضاء الهيئة التدريسية.لالقتراح يرجى التواصل مع رئيسة شعبة  •

 ." /aqac/Login.aspxhttps://eservices.ju.edu.jo/" بالمركز االلكتروني الخاصالدورات  موقعى أوعل (m.alokour@ju.edu.jo: اإليميل )23641فرعي
  .المرحلة لبي حاجةلمواضيع التي تا ستركز علىوالدفاع  وامرامتثاالً ألالوضع الوبائي وحسب ون بعد عستكون التي ستعقد خالل العام الحالي الدورات  •

online learning 

Advanced Features on Using MS Teams 38 خصائص متقدمة الستخدام مايكروسوفت تيمز للتعلم عن بعد 

Methods and instructions for the electronic 
exam 

 39 عن بعد اإللكترونيأساليب وتعليمات عن عقد االمتحان 

Preparing and conducting digital tests using the 

Microsoft Forms application 

إعداد وإجراء االختبارات الرقمية باستخدام تطبيق المايكروسوفت 

 فورمز

40 

E-learning and the best ways to teach practical 

materials remotely 

 41 وأفضل الطرق لتعليم  المواد العملية عن بعد اإللكترونيالتعليم 

Conducting a quiz for large classes  42 وإجراء االختبارات للشعب الكبيرةإعداد 

How to build an exam on  UJ-LMS (Learning 

Management System) 

ة اإللكترونيكيفية إجراء االمتحانات المحوسبة على منصة الجامعة 

 لإلمتحانات

43 

Research skills  البحث العلمي مهارات  

Scientific research skills  44 العلميمهارات البحث 

Increasing citation rates 45 زيادة معدالت االقتباس 

Data analysis using SPSS ( تحليل ومعالجة البيانات باستخدامSPSS) 46 

Research Grant Applications 47 التقدم للمنح البحثية 

Management of Research Projects 48 البحثية المشاريع إدارة 

Patents and Intellectual Properties 49 براءات االختراع وتسجيل الملكية الفكرية 

How to Publish in Scopus: Facts and Tips 50 حقائق ونصائح حول كيفية النشر في قاعدة البيانات سكوبس 

Quality assurance ضمان الجودة  

Quality Assurance Procedures at the University 

of Jordan 

 51 إجراءات ضمان الجودة في الجامعة األردنية

National and International Rankings Of 

Universities and Academic Programs. 

 52 التصنيفات الوطنية والعالمية للجامعات والبرامج األكاديمية

Strategic and Operational plan 53 الخطة االستراتيجية والتشغيلية 

Writing Formal Letters 54 صياغة الكتب الرسمية 

ISO 9001:2015 Quality Management System 55 2015:9001آيزو نظام إدارة الجودة 

Business Ethics and Social Responsibility 56 أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية 

Communication Skills مهارات التواصل  

Emotional intelligence and its impact on dealing 

with students and the educational process 

 57 الذكاء االنفعالي وأثره بالتعامل مع الطلبة والعملية التعليمية

Training Of Trainers ( TOT)  58 تدريب المدربين 
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