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 أأول : معلومات عامة عن ادلورة التدريبية:

 

املتدربني يف جمال حتليل نتاجئ الاختبارات واس تخداهما يف تطوير بناء وتطوير قدرات  مقدمة عن ادلورة :اثنيًا : 

 .  SPSSخصائص الاختبار وخصائص فقراته ابس تخدام الربجمية

 

 الهدف من ادلورة :: اثلثاً 

  .حيلل نتاجئ الاختبار 

 يس تخدم نتاجئ التحليل للحمك عىل خصائص الاختبار.  

 الاختبارية.حمك عىل جودة الفقرات يس تخدم نتاجئ التحليل لل 

 

   SPSS خدامتطوير وحتليل الاختبارات ابس ت

TD-33 
 1. ورمقها التدريبية ورةادلامس 

 2. التدريبية ورةادلمدة  (2-4ن من )ساعتا

2017/2016 

 الأحد2017/3/26

 

 العام اجلامعياجلدول الزمين للربانمج ) الفعيل( / 

.3 

/ لكية العلوم د. حسان غازي العمري

 الرتبوية

Ha.omari@ju.edu.jo 

 ادلورة :ب مدر 
 

.4 

مادل العكور /شعبة التطوير رئيسة  

m.alokour@ju.edu.jo 

23641 

 منسق الربانمج 
 

.5 

 6. الفئة املس هتدفة  أأعضاء الهيئة التدريس ية 

mailto:m.alokour@ju.edu.jo
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 :( من عدة لكيات اكليت32ورة وعدد م )املشاركني يف ادل  :اً رابع
 التوقيع  امس عضو هيئة التدريس  اللكية الرمق

  أأ د زيد هاين البقاعني لكية طب الاس نان 1

  د.  مرمي محمد العبدهللا لكية طب الاس نان 2

  أأ.د. عصام صاحل جلهم لكية الهندسة 3

العلوم الرتبويةلكية  4   د. فرايل أأبو عواد 

. عبدالسالم فهد العوامرةد لكية العلوم الرتبوية 5   

ميس "عامد ادلين" النسعه د. لكية العلوم الرتبوية 6   

اماين فيصل قشمرد.  لكية العلوم الرتبوية 7   

  عبداملهدي عيل اجلراح لكية العلوم الرتبوية 8

الرتبويةلكية العلوم  9 نرشوان انرص طه د.    

فاتن فتحي محدد.  لكية العلوم الرتبوية 10   

امال حسن ابراهمي د. لكية العلوم الرتبوية 11   

اإخالص محمود أأمحدد.  لكية العلوم الرتبوية 12   

كوثر فوزي احلدرب الفاضةل  لكية العلوم الرتبوية 13   

أأبو شاهني نرسين اسامعيل د. لكية الطب 14   

رنده انيف حدادين د.  لكية الصيدةل 15   

حشادة ميادة بشري  د. لكية الصيدةل 16   

  د. دينا عبد الرؤوف الس بعاوي لكية الصيدةل 17

سهى  عبدهللا احمليسنالفاضةل  لكية الصيدةل 18   

أأرجي مشهور عساف .د لكية الصيدةل 19   

الفاعوري صبحي عوينأأ.د.  لكية الاداب 20   

خليل ابراهمي الهاللتد.  لكية الاداب 21   

أأمحد جربد. رانيه  لكية الاداب 22   

هديل عيل غزاوي د. لكية الزراعة 23   

هنا عبد الهادي زكرايد.  لكية الزراعة 24   

مراد عباس الضامن د. لكية العلوم 25   

خنفرمنذر عبداجلبار  د. لكية العلوم 26   
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بسام أأمني صويلح د.  لكية العلوم 27   

بالل العزبد.  لكية العلوم 28   

رشيف مطلق الغزو د. لكية اللغات الاجنبية 29   

أ منه مخيس محد د. لكية الاعامل 30   

وائل وليد الأزهري د. لكية ادلراسات العليا 31   

صويص مشعي اخالص الفاضةل  لكية ادلراسات العليا 32   

 

 (4.8)ومتوسط الرضا العام :  من قبل املتدربني اتسًا: نتاجئ تقيمي الورشخام 

 
 

 نياملدرب متوسط الرضا عن ادلورة  الرضا عن متوسط املادة التدريبية الرضا عن متوسط

4.6 4.7 4.9 

 

 : الشهادات املتحصل علهيا: سادساً 

 
 

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

 املتدربني.
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  مالحظات عامة عن ادلورة التدريبية : ًا:سابع 
 .( هجاز وعدد الراغبني كبري مما أأدى لالعتذار هلم لكامتل العدد 28اخملترب حيتوي )   **         

   لعقد ادلورات خالل الفصول ادلراس ية.** صعوبة اجياد قاعات وخمتربات متاحة         

  ومل يمت نرش خرب عىل موقع اجلامعة. ) الفيديو( لك**مل يمت تصوير احملارضة بش

 :التوصيات ًا:اثمن
التطويرية لأعضاء هيئة لدلورات اتبعة ملركز الاعامتد وضامن اجلودة   كبرية متعددة الاس تعاملتجتهزي قاعة  -

زمة ل ي نتااوز المجيع التجهزيات المكبيوترات وهجاز عرض وموصوةل ابلنرتنت و بنظام صوت و  زودةالتدريس م

ولنمتكن من عقد ادلورات بلك سهوةل ويرس  جياد قاعات وخمتربات ومدرجات مناس بة ومتاحة لدلوراتاإ صعوبة 

 ريس ية.وحسب املواعيد املناس بة لعضاء الهيئة التد

 لكامتل العدد. مت الأعتذار هلمعقد ادلورة مرة أأخرى لذلين  -
 

 صور واثئقية من الورشة :ًا: اتسع

 


