
 الجامعة األردنية

تقرير ورشة تدريبية                                                                                   مركز االعتماد وضمان الجودة   

 

1 / 7 
 

 
 

                                                            
             

 اجلامعة الاردنية 

 مركز الاعامتد وضامن اجلودة

 

:أ عامل الورشة التدريبية بعنوانتنفيذ  تقرير  

 " "التحسن املس متر يف أ داء الطلبة املبين عىل تقيمي خمرجات التعمل

   يساخل 

 13 ترشين الاول 2016
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 معلومات عامة عن الورشة التدريبية: أ وال :

 

 اثنيًا: مقدمة عن الورشة :

جنازها وتقيمي أ داء الطلبة فهيا وذكل من خالل ربط ما مت قياسه مع عرض مناذج خمتلفة من تقياميت لعدة  (1) مساقات مت ا 

 ( لهذه املساقات.  ILOأ هداف خمرجات التعلمي )

 عرض النتاجئ لطرق تقيمي خمتلفة )منتصف فصل، هنايئ، مرشوع خترج( مث تربط مع أ هداف خمرجات التعلمي. (2)

ىل حتسني مث سيمت طرح أ ساليب التحسني بعد التقيمي، حتليل نتاجئ أ داء الطلبة للوقوف  (3) جنازه وما حيتاج ا  عىل ما مت ا 

 اخملتلفة.

 عرض مناذج من امتحاانت كتابية وامتحاانت حموس بة. (4)

التحسن املس متر يف أ داء الطلبة املبين عىل تقيمي خمرجات 

 (T17_ 3) التعمل
 1. ورمقها التدريبية الورشةامس 

 (  10.30 -12ساعة ونصف )

 يف خمترب أ ثري/ لكية العلوم الرتبوية
 

 التدريبية الورشةوماكن انعقاد  مدة 
.2 

2017/2016 

 2016/10/13اخليس  

 اجلدول الزمين للربانمج ) الفعيل( /

 العام اجلامعي
.3 

 ادلكتور رزق الس يد

.edu.jo yyed@jur.alsa  

0796101916 

 التدريبية ورشةال ب مدر 

.4 

 التطويررئيسة شعبة 

 مادل العكور

m.alokour@ju.edu.jo 

0798147276 

  منسق الربانمج
 

.5 

مساعدي العمداء لشؤون اجلودة، أ عضاء هيئة التدريس 

 .يف اللكيات واملراكز ال اكدميية

 الفئة املس هتدفة 
.6 

mailto:%20f.abuawwad@ju.edu.jo
mailto:%20f.abuawwad@ju.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
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عرض خالل الورشة بعض الامنذج لالس تفادة )منوذج امتحان، منوذج تقيمي امتحان، ... اخل( مهنا لبعض املواد  (5)

 والامتحاانت وكيفية تعبأ هتا.

 ة تقيمي مواد قسم اكمل بلك مواده وربطها مع خمرجات التعلمي العامة للقسم.عرض كيفي (6)

 الورشة :  وحماور أ هداف  اثلثًا:

 حتسني القدرة عىل الاس تفادة من نتاجئ الطلبة بعد تقيمي أ داهئم من النوايح التالية:

 حتديد أ ماكن الضعف (1)

 حتديد أ ماكن القوة (2)

 احملددة خملرجات التعلميربط أ ماكن القوة والضعف مع ال هداف  (3)

 

 ( :32قامئة املشاركني يف الورشة من عامن والعقبة  وعددمه )  رابعًا:

 الرمق

  امس عضو هيئة التدريس امس اللكية

التوقيع /  الوظيفة

 مالحظات

يوسف املعتصم فهمي د.أ . لكية الصيدةل 1. ةمساعد العميد لشؤون اجلود    

هلسةال  نعمي د. سهيهل لكية المتريض 2. ةمساعد العميد لشؤون اجلود    

الغويري عيل د. عالية عامدة البحث العلمي 3.   ةمساعد العميد لشؤون اجلود 

ةمساعد العميد لشؤون اجلود  الراعي وصفي جويس لكية الفنون والتصممي 4.   

  ةمساعد العميد لشؤون اجلود د. حيىي أ محد جالل لكية الرشيعة 5.

الرتبوية لكية العلوم 6. يديمح  عبد الهادي دايالد.     ةمساعد العميد لشؤون اجلود 

طباللكية  7. مساعد العميد لشؤون اجلودة   دة. روىب محمود جرب    

قاقيش فوزي . دااند لكية ال عامل 8. ةمساعد العميد لشؤون اجلود    

  اس تاذ مساعد_ قسم الفزيايء د. منيب تيسري شطناوي لكية العلوم 9.

  أ س تاذ مساعد_ قسم الرايضيات د. بنان سلامين املعايعة  10.

  قسم الكميياء د. منصور املطارنة  11.

  مدرس_ قسم السمع والنطق املدرسه هناء نواف محمود لكية علوم التأ هيل 12.

  مدرس_ قسم السمع والنطق املدرسه هجاد العرايفي  13.

هايند. هنادي عبد الرزاق بين   14.   حمارض_ قسم السمع والنطق 
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:ومل حيرض مسؤويل اجلودة يف اللكيات التالية * 

  قسم الصيدالنيات والتقنية الصيدالنية أ .د. رىل  مدحت درويش لكية الصيدةل 15.

  اس تاذ مساعد_ قسم ال نتاج احليواين د. همند خادل أ بو جعمية لكية الزراعة 16.

وال صولمدرس_ الادارة الرتبوية  د. أ محد عيل الس يوف لكية العلوم الرتبوية 17.   

  أ س تاذ مساعد_ عمل النفس الرتبوي د. رايم محمود اليوسف  18.

.19 
 د. نرسين اسامعيل أ بو شاهني لكية الطب

_ عمل ال مراض واملناعة والطب أ س تاذ مساعد

 الرشعي
 

.20 
 د. دايال وليد أ بو حسان 

_ قسم الفس يولوجيا والكميياء أ س تاذ مساعد

 احليوية
 

  أ س تاذ مساعد_القسم الصناعي  د. سائدعوين مسامر لكية الهندسة 21.

  مسؤول د. ابراهمي أ بو الش يخ  22.

  ضابط ارتباط اجلودة جندة محمد هياجنة لكية ادلراسات العليا 23.

  مدير املركز أ .د. فاحل عبد احلفيظ السواعري مركز ال عامتد وضامن اجلودة 24.

شعبة التطويررئيسة  مادل سالمه العكور  25.   

    لكيات العقبة 

  قسم ادارة الطعام والرشاب_ حمارض متفرغ د. عبد حامد السليحات لكية الس ياحة والفندقة 26.

  أ س تاذ مساعد_قسم الفنادق د. معر عبد هللا جوابره  27.

  مدرس_ ال دارة الس ياحية اهياب عبد الرحمي الشطناوي  28.

  أ س تاذ مساعد_ تكنولوجيا معلومات ال عامل د. نزيه أ محد غطاشة وتكنولوجيا املعلوماتلكية نظم  29.

  أ س تاذ مساعد_ أ نظمة املعلومات احلاسوبية د. اسامعيل عادل الطهاروة  30.

  _ أ نظمة املعلومات احلاسوبية حمارض متفرغ طارق تيسري كريشان  31.

أ نظمة املعلومات احلاسوبية_ مدرس أ محد عطاهلل الرصايرة  32.   

 الرمق

  امس عضو هيئة التدريس امس اللكية

التوقيع /  الوظيفة

 مالحظات

يوسففوزي د.عبد الرمحن  لكية العلوم 1. ةمساعد العميد لشؤون اجلود    

  ةمساعد العميد لشؤون اجلود د. وائل وليد الازهري لكية ادلراسات العليا 2.
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 (4.3/ متوسط الرضا العام : ) اجئ تقيمي الورشة من قبل املتدربنيخامسًا: نت
 

                               متوسط الرضا بند التقيمي  جمال التقيمي 

الرضا متوسط 

 العام

 املادة التدريبية
 4.3 املادة التدريبية واحضة ومنظمة       .1

4.1 
 4.0  / الورشةمدى حتقيق املادة التدريبية الهداف ادلورة       .2

 ادلورة بشلك عام
 4.3 معارف وهمارات جديدة  / الورشةاضافت ادلورة       .3

4.5 
 4.7 عضو هيئة التدريسمدى ارتباط ادلورة مبهام        .4

 املدرب

 4.3 مقدرة املدرب عىل التوضيح والرشح        .5

4.4 

القدرة عىل الربط الفعال بني النظرية والتطبيق مع النشاطات        .6

 الالزمة 
4.3 

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

 / الورشةأ هداف ادلورة 
4.3 

دارة املداخالت واملناقشات بنجاح        .8  4.5 قدرة املدرب عىل ا 

 4.7 اال جابة عىل أ س ئةل املشاركني واحرتام أ راهئم       .9

عريناتابراهمي د.محمود  لكية ال اثر والس ياحة 3.   ةمساعد العميد لشؤون اجلود 

ياللوزمخيس رجي أ   .د لكية اللغات ال جنبية 4.   ةمساعد العميد لشؤون اجلود 

العوامةل أ محد . عائدةد لكية الرتبية الرايضة 5. ةمساعد العميد لشؤون اجلود    

البشييت عز ادلين د.نور لكية علوم التأ هيل 6. ةمساعد العميد لشؤون اجلود    

ةمساعد العميد لشؤون اجلود د. هناد غسان السمريات لكية الزراعة 7.   

.8 
 لكية الهندسة

الرتاكية محمد . منوردأ .  

 

  ةالعميد لشؤون اجلود انئب

لكية ال مري حسني بن عبدهللا الثاين  9.

ادلوليةلدلراسات   
 د. دييب أ بو الغمن

ةمساعد العميد لشؤون اجلود   

ل ك عبد هللا الثاين لتكنولوجيا لكية امل 10.

 املعلومات
رشيناز احلاد بدارد.   

ةمساعد العميد لشؤون اجلود   

العبدهللامحمد د.مرمي  لكية طب ال س نان 11. ةمساعد العميد لشؤون اجلود     

محمد الزبوند. نضال  لكية ال داب 12.   مساعد العميد لشؤون اجلودة 

  مساعد العميد لشؤون اجلودة د. سعد أ بو الغمن لكية احلقوق 13.
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 ماكن تنفيذ ادلورة
 4.3 تنظمي القاعة وجتهزياهتا   .10

4.1 
 4.0 خدمات الضيافة والاسرتاحات   .11

 

 ادسًا: الشهادات املتحصل علهيا : س

 

 

 
ع شهادة حضور الورشة التدريبية صادرة من مركز ال عامتد وضامن اجلودة يف اجلامعة الاردنية عىل ** توز

 املتدربني.

 

 : مالحظات عامة عن الورشة التدريبية : سابعاً 

مما س يحول دون رفعها ابلفيديو الورشة  تسجيلمن دائرة الاعالم والعالقات العامة ل مصور الفيديو مل حيرض *

 عىل موقع املركز لالس تفادة مهنا.

 اثمنًا: التوصيات : 

ربط نتاجئ الطلبة يف ال س ئةل مع نتاجات التعمل اخلاصة ابملادة ادلراس ية عىل النظام احملوسب *

متحاانت.  لل 

 .اللكيات عىل مس توى الربامج يف أ كرث متخصصة أ خرى اتعطاء ورشا  العمل عىل  سيمت *
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 سعًا: صور واثئقية من الورشة :ات

 

 

 


