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 اجلامعة الاردنية 

 مركز الاعامتد وضامن اجلودة

 

:بعنوانورة أأعامل ادلتنفيذ  تقرير  

 

س ت تقيمي تعمل الطلبة (فوليوالبورت) ملف الإجناز دامخبإ   

نيسان   2017 16 
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 أأول : معلومات عامة عن ادلورة التدريبية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاجناز ملفدام خس تأأداء الطلبة بإ تقومي قدرات املتدربني يف وبناء تطوير ل  طريقة مقدمة عن ادلورة: اثنيًا :

 ) البورتفوليو(.

 الهدف من ادلورة :اثلثًا: 

 .وخصائصه ملف الطالب واهدافه عىل يتعرف -1

 .حمتوايت امللف وربطها بنتاجات التعملعىل يتعرف  -2

  يس تخدم امللف يف تقومي اداء الطلبة. -3

 

 

س تحدام البورتفوليو تقيمي تعمل الطلبة  بإ
T17_34 

 1. ورمقها التدريبية ورةادلامس 

 2. التدريبية ورةادلمدة  (2-4من ) اعتنيس
2017/2016 

  حدالا

2017/4/16 

 

اجلدول الزمين للربانمج ) الفعيل( / 

 العام اجلامعي
.3 

 / لكية العلوم الرتبوية حسان غازي العمري ادلكتور

 .joHa.omari@ju.edu  
  ادلورة :ب مدر 

.4 
 مادل العكور /رئيسة شعبة التطوير

m.alokour@ju.edu.jo 

23641 

 منسق الربانمج 
 

.5 

 6. الفئة املس هتدفة  أأعضاء الهيئة التدريس ية اجلدد
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 :( من عدة لكيات اكليت40ورة وعدد م )املشاركني يف ادلرابعًا :
 

 التوقيع  امس عضو هيئة التدريس  اللكية الرمق

آداب 1 ريعوين صبحي الفاعو  أأ.د. لكية ال   

آداب 2   د. رول عوده السوالقة لكية ال
آمنه مخيد.  لكية الاعامل 3 س محدأ   
عقدةلبىن نذير الفاضةل  لكية الاعامل 4   
الفقيه عيل د. شفاء لكية الرشيعة 5   
الرتبويةلكية العلوم  6   د. ميس عامد ادلين النعسه 
كوثر فوزي احلدربالفاضةل  لكية العلوم الرتبوية 7   
لساملغيد مفيد اد.  لكية العلوم الرتبوية 8   
  د. صفاء محمد العيل لكية العلوم الرتبوية 9

العلوم الرتبوية لكية 10 اخالص محمود أأمحد د.    
أأماين فيصل قشمرد.  لكية العلوم الرتبوية 11   
  د. دايل عبد الهادي امحليدي لكية العلوم الرتبوية 12
ود صبيحاتأأحالم محمد.  لكية اللغات الأجنبية 13   
الأجنبيةلكية اللغات  14 رمي احلوامدةحسني عبد الكد.     
نور أأمحد سلامينالفاضةل  لكية اللغات الأجنبية 15   
طفى الرش يداتمأأمون مصد.  لكية العلوم 16   
احلسيينمحمود عامر  الفاضل لكية العلوم 17   
امحد املعايعهبنان سلامين د.  لكية العلوم 18   
احلديد جفال خدلوند.  لكية العلوم 19   
سالم صاحل النابليسد.  لكية العلوم 20   

أأبوجعميةهمند خادل عيل د.  لكية الزراعة 21   

القادر أأنس محمد عبدد.  لكية الزراعة 22   

رويح الرشيفلطفي د.  لكية الهندسة والتكنولوجيا 23   

د هميداتجنفر أأمحد.  لكية علوم التأأهيل 24   

  د. حياة حسن محزة لكية علوم التأأهيل 25

علوم التأأهيللكية  26 هناء نواف محمودد.     
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لرا سلطان اخلليفاتد.  لكية علوم التأأهيل 27   

ي قطيشاتدانية عص د.  لكية علوم التأأهيل 28   

س نا محمد كاملالفاضةل  لكية علوم التأأهيل 29   

هجاد أأمحد العرايفيالفاضةل  لكية علوم التأأهيل 30   

نور عزادلين البشييتد.  لكية علوم التأأهيل 31   

مرمي محمد العبدهللاد.  لكية طب الأس نان 32   

  أأ.د. رىل مدحت درويش لكية الصيدةل 33

الصيدةللكية  34 احمليسنسهىى عبدهللا د.     

الرؤوف الس بعاوي د. دينا عبد لكية الصيدةل 35   

ميادة بشري حشادةد.  لكية الصيدةل 36   

رأأمل عبد الرؤوف عكو د.  لكية الصيدةل 37   

روىب محمود جربد.  لكية الطب 38   

  مادل سالمه حسني عكور مركز الاعامتد وضامن اجلودة 39

  حسام معر سلامين مركز احلاسوب 40

 (4.5)ومتوسط الرضا العام :  من قبل املتدربني اتنتاجئ تقيمي الورش  :خامساً 
 

 نياملدرب متوسط الرضا عن املادة التدريبية الرضا عن متوسط

4.49 4.51 

 الشهادات املتحصل علهيا: سًا:ساد

 

 

 

 

 

 
** مت توزيع شهادة حضور ادلورة التدريبية صادرة عن مركز الأعامتد وضامن اجلودة يف اجلامعة الاردنية عىل 

 املتدربني.
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 التدريبية : ورةمالحظات عامة عن ادل ابعًا:س
  خرب عىل موقع اجلامعة.ومل يمت نرش مل يمت تصوير احملارضة **  

 :التوصيات : اثمنًا:
 ورشة تطبيقية مبوضوع الورشة.معل  -

ملركز الاعامتد وضامن اجلودة لنمتكن من عقد  اتبع دلوراتوخمترب جمهز بشلك مناسب لحتياجات ا ختصيص قاعة -

 ادلورات بلك سهوةل ويرس وحسب املواعيد املناس بة لعضاء الهيئة التدريس ية.

 صور واثئقية من الورشة :: اتسعا

 
 


