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برنامج اللقاءات التوضيحية الخاصة بالعودة الى الحرم الجامعي الموجهه  لجميع اعضاء   أواًل:

 هيئة التدريس في الجامعة.
 ويشمل البرنامج على  المحاور االتية : 

خطة العودة اآلمنة للحرم الجامعي ومسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرولية المعرم  ي اللعامل ما الطل ة داخل  .1
واالعراض اللي تظهر   كورونا ي حاله االشؤؤؤؤؤؤؤؤل اة بايرؤؤؤؤؤؤؤؤابة ب  روم  قاعة اللعريس 

اجراء ال حورؤؤؤؤؤار لل ر المطعم ر واشراد شؤؤؤؤؤهادة المطعوم  علىعلى الطل ة، اللأك ع  
 للطل ة.

ح ث ال يلجاود ععد الطل ة نصؤؤؤؤؤؤ  مالئمة القاعة العطاء المحاضؤؤؤؤؤؤرار   مر  اللأكع  .2
 وتو  ر الل اعع الجسعي الالدم. سعة القاعة

 ي حال االشؤؤؤؤؤؤؤؤل اة باالرؤؤؤؤؤؤؤؤابة  النة يلا اجراء الالدم بما يلوائا ما خطة العودة االمنة   .3
 المنشورة على الموقا الرسمي للجامعة.

اللعليمي   .4 المواد  المحلو   اللؤؤؤؤؤأك ؤؤؤؤؤع على ر ا  بعؤؤؤؤؤع،  واللعلا عر  اللعليا  حؤؤؤؤؤالؤؤؤؤؤة   ي 
،  Moodleالمطلوبؤة للمؤادة بشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمؤل مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب  العطؤاء المحؤاضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة على شرمجيؤة  

Microsoft Teams. 
المؤادة    اللؤأكؤع مر ر ا مل  المؤادة الى رئيس القسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤا المعني ما اللق ؤع شلوديا خطؤة .5

  ي شعاية ال صل على المنصار ايلكلرونية. على الطل ة
 . قط Microsoft Teamsاجراء اللوارل ما الطل ة مر خالل  مراللأكع  .6
 ارة  ي المحاضرار الملزامنة.خ ة الطل ة على الحضور و ظاللأكع مر موا .7
لقصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ رة،  ت اعلية   الوظائ  ا  ةااللكلروني عر بعع بطريق  اللعليااللأكع على تطب     .8

 العص  الذهني، جلسار الحوار .
 خطة ادماج اللعليا االلكلروني وشرح آلية إعطاء المواد. .9

 Moodle  ،Microsoftملزامنؤؤة  ي كيةيؤؤة اسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤل ؤؤعام    وجؤؤاةيؤؤةاعطؤؤاء دورار   .10
Teams  .شهعف اعلمادها  ي اعطاء المادة العلمية وعقع االملحانار 
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كمؤا هو مب ر  ي الجؤعول   شرنؤامج للقؤاءار اللوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيحيؤةتا اعؤعاد جؤعول دمني للؤايؤار تن  ؤذ  قؤع  و 
 .أدناه

برنامج اللقاءات التوضيحية الخاصة بالعودة الى الحرم الجامعي الموجهه  لجميع 
 اعضاء هيئة التدريس 

 عدد اعضاء   الكلية  
 الى من  المكان  الوقت  اليوم  الهيئة التدريسية 

 44 االداب 
 االحد 

26/9 /2021 
10 11.30 

 مدرج عمادة 
 شؤون الطلبة  

 )مع مراعاة التباعد(

 16 الحقوق 
 32 علوم الرياضة

 48 العلوم اللربوية
Break 

 )نصف ساعة(
 12 الص علة 

 االحد 
 21 تكنولوجيا المعلومار 1.30 12 2021/ 26/9

 75 العلوم الطبية
 20 اللمريض 

 االثنين  61 العلوم
27/9 /2021   

 
10 

 
 

11.30  

 67 الهنعسة 
Break 

 )نصف ساعة(
 40 العلوم االجلماعية 

 االثنين 
 62 االعمال 1.30 12   2021/ 27/9

 27 الزراعة 
 20 الشريعة
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ستخدام منصات التعليم اإللكتروني  بابرنامج ورش العمل التدريبية الخاصه  ثانيًا: 
(Moodle) and (MS. Teams)  .لجميع اعضاء هيئة التدريس في الجامعة 

ويشمل البرنامج عقع ورش تعريبية لكيةية اسل عام وادارة منصة اللعليا  االلكلروني   
(Moodle ) : ضمر المحاور االتية 

 اسا المسل عم وكلمة السر طريقة العخول الى منصة اللعليا االلكلروني عر طري   .1
   لعضو ه ئة اللعريس.اللعرف على الص حة الرئيسية  .2
وعرض  المساقوالعخول الى  ه ئة اللعريس ل عض اعضاء ال ارة  المساقار عرض  .3

 .للمساقأسماء الطل ة وكيةيه إضا ة طالب 
 .  Add an activity or resourceانشاء أنشطة  .4
 . ار اق المل ار ال ارة بالمادة  .5
 .انشاء املحان وكيةية عمل االععادار ال ارة باالملحان  .6
 . ادخال األسئلة على االملحان عر طري  المل  .7
 .عرض األسئلة واللأكع مر اععاداتها  .8
 ملابعه الطل ة اثناء االملحان وكيةية معالجة المشاكل اللي تحعث عنع الطالب مثل .9

In progress, Zero mark, and     delete attempts . 
 .وتنسيقة كما يلالئا ما نظام العالمار    Excelتحم ل مل  العالمار  .10
 .  oraapp.mutah.edu.jo  المعرس ر ر ا مل  العالمار  على نظام  .11
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كما يشمل البرنامج اللعريبي ورش عمل حول كيةية اسل عام وادارة منصة اللعليا اال لراضي  
(Teams .MS)  :ضمر المحاور االتية 

وتنزيله على الجهاد كبرنامج او العخول    Teamsمعر ة طريقة العخول على شرمجية  .1
 . عر طري  موقا ويب 

 .  بالمعرمال ارة  المساقار انشاء  .2
 . Refined Microsoft Teamsالطل ة عر طري  إضا ة  .3
 . عرض عام للر ة العردشة  .4
  .  محاضرة   وطريقة اللحما شها  Meet nowعقع لقاء   .5
 .عمل مشاركة للمل ار والشاشة  .6
 .عمل تسج ل للمحاضرة  .7
 .لمعر ة ممان ت زير اللسج ل   streamالعخول الى  .8
 .كيةية عمل مشاركة للمحاضرة المسجلة  .9

 .  Editingإنلاج  واعادة انلاج ال  عيو المحاضرة  .10
 وتا اععاد جعول دمني للايار تن  ذ هذا البرنامج كما هو مب ر  ي الجعول ادناه.
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 لجميع اعضاء هيئة التدريس في الجامعة.  Moodle and MS Teamsبرنامج ورش العمل التدريبية الخاصه بـ استخدام 

 الكلية 

عدد  
 اعضاء 
الهيئة  

  المختبرات  التدريسية 

سعة  
 المختبرات 

مع  )
مراعاة  
 (التباعد 

  اليوم  التاريخ 

  الوقت 

  المدرب 

 الى من

 امين المعاسفة+ د.عمر اللصاصمة  12 10 ثالثاء، اربعاء  PC3+PC4 44 28،29/9/2021\كلية تكنولوجيا المعلومات   44 االداب 

 خالد منصور الطراونة  12 10 ثالثاء، اربعاء  PC6 16 28،29/9/2021\كلية تكنولوجيا المعلومات   16 الحقوق 

 من كادر الكلية  12 10 ثالثاء، اربعاء  28،29/9/2021 50 3+مخ2+مخ1مخ\العلوم التربوية  48 العلوم التربوية 

 حمزة الجعافرة+زكريا المجالي  12 10 ثالثاء، اربعاء  28،29/9/2021 40 مختبر النظم+ مختبر البحث العلمي \االعمال 62 االعمال
 محمد العالري  12 10 ثالثاء، اربعاء  28،29/9/2021 28 مختبر الزراعة \كلية الزراعة 27 الزراعة 
 امين المعاسفة+ د.عمر اللصاصمة+حمزة الجعافرة  2 12 ثالثاء، اربعاء  PC3+PC4+PC5 66 28،29/9/2021\كلية تكنولوجيا المعلومات   67 الهندسة 

 د.خالد الطراونة  2 12 ثالثاء، اربعاء  PC6 15 28،29/9/2021\كلية تكنولوجيا المعلومات   12 الصيدلة 

 2 12 ثالثاء، اربعاء  PC3+PC4+PC5 66 28،29/9/2021\كلية تكنولوجيا المعلومات   61 العلوم
زكريا  د. عبادة الحباشنة+خالد منصور الطراونة+

 المجالي
 الكلية من كادر  2 12 ثالثاء، اربعاء  PC6 15 28،29/9/2021\كلية تكنولوجيا المعلومات   21 تكنولوجيا المعلومات 

 75 الطب 
كلية تكنولوجيا   

 12 10 اثنين ، ثالثاء  PC3+PC4+PC5+PC6 81 4،5/10/2021\المعلومات
امين المعاسفة+ د.عمر اللصاصمة+د.خالد  

 الطراونة+زكريا المجالي 

 الطراونة خالد  منصور  12 10 اثنين ، ثالثاء  PC7 20 4،5/10/2021\كلية تكنولوجيا المعلومات   20 التمريض

 خالد  منصور الطراونة  2 12 اثنين ، ثالثاء  PC7 20 4،5/10/2021\كلية تكنولوجيا المعلومات   20 الشريعة 
 امين المعاسفة+ د.عمر اللصاصمة  2 12 اثنين ، ثالثاء  PC5+PC7 42 4،5/10/2021\كلية تكنولوجيا المعلومات   40 العلوم االجتماعية 

 حمزة الجعافرة+د.عبادة الحباشنة  2 12 اثنين ، ثالثاء  4،5/10/2021 40 مختبر النظم+ مختبر البحث العلمي \االعمال 32 علوم الرياضة 
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ثالثًا: اللقاء التوضيحي الخاص بالعودة الى الحرم الجامعي الموجهه لـ: نواب  

 ؤساء االقسام. ور العمداء، مساعدي العمداء،  
 ويلضمر المحاور االتية:  

 خطة العودة االمنة للحرم الجامعي.  .1
 خطة ادماج اللعلا االلكلروني وضمان جودة عملية اللعلا. .2
 . 2022\ 2021المحاضرار على ال صل االول مر العام الجامعي الية اللعريس واعطاء  .3
 ضرورة االطالع وتطب   تعليمار منح درجة الماجسل ر والعكلوراة  ي جامعة مرتة.  .4
 اسلعراض مهام مساععي العمعاء فيما يلعل  باللعليا االلكلروني واللطوير االكاديمي.  .5

 أدناة:وذلك حسب الجعول الزمي 
 

التوضيحي الخاص بالعودة الى الحرم الجامعي الموجهه لـ: نواب العمداء،  اللقاء 
 مساعدي العمداء، رؤوساء االقسام. 

    
 ( في مدرج عمادة شؤون الطلبة 12-10الساعة ) (  2021\10\3االحد )يوم  

 


