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 الدورات المقترحة:

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 ختبارات وتطويرهاعداد االإ 

Performance assessment 5 تقييم أداء الطلبة 

Teaching large classes 6 الكبيرة الشعب الصفية تعليم 

Small group Teaching 7 صغيرةال اتمجموعال تعليم 

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

Blended learning 9 التعلم المدمج 

Problem-based learning 11 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 العلياالقدرات العقليا  في قياس متعدد من االختيار أسئلة استخدام 

Ethics of teaching 16 التدريس أخالقيات 

Classroom management 17 ف وتنظيمهالص إدارة 

Teaching creativity and innovation 18  مهارات اإلبداع تدريس 

Teaching critical thinking skills 19 الناقد التفكير مهارات تدريس 

Effective Communication Skills 21 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   

Computer Basics الكمبيوتر أساسيات  24 

Developing and editing educational videos  25 إعداد ومنتاج الفيديوهات التعليمية 
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Using social media for learning 26 ميفي التعل االجتماعي التواصل وسائل استخدام 

Design effective PowerPoint presentation 27 الفعالة البوربوينت عروض تصميم 

Spreadsheets: Microsoft Excel 28 اكسل مايكروسوفت: البيانات جداول 

Computerized exams  29 المحوسبة االمتحانات 

Moodle basic /31 أساسي نظام المودل 

Moodle advanced 31 نظام المودل/ متقدم 

Conducting a quiz in Moodle 32 االختبارات القصيرة من خالل نظام المودل إجراء 

Creating Effective Surveys and Questionnaires 33 ةفعالال اتستبانواال ستطالعاتاال شاءإن 

Writing Research Papers using LaTex 34 التك باستخدام بحثيةال ورا األ كتابة 

Adobe Photoshop 35 فوتوشوب أدوبي 

Research skills  البحث العلمي مهارات  

Scientific research skills 36 مهارات البحث العلمي 

Increasing citation rates 37 زيادة معدالت االقتباس 

Data analysis using SPSS ( تحليل ومعالجة البيانات باستخدامSPSS) 38 

Research Grant Applications 39 التقدم للمنح البحثية 

Management of Research Projects 41 يةالبحث مشاريعال إدارة 

 مالحظة:

 .23641ولالستفسار فرعي/ البريد االلكتروني التعميم في عن طري سيتم اإلعالن عن مواعيد الدورات  •

تسجيل على الموقع لاالجودة أو ضمان الدورات التواصل مع مركز هذه ة لتنفيذ أي من يمن أعضاء هيئة التدريس ممن لديهم الخبرة والكفاالتكرم يرجى  •

 .)ju.edu.jom.alokour or aqao@ju.edu.jo@) على اإليميل أو "https://aqac.ju.edu.jo/aqac/Login.aspx" بالمركز الخاص بالدورات
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