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 أأول : معلومات عامة عن ادلورة التدريبية:

 

 

وخصائصة وانواعه بناء وتطوير قدرات املتدربني يف جمال التقومي الرتبوي بغري الاختبارات  ادلورة :مقدمة عن اثنيًا : 

 سرتاتيجياته وأأدواته.واإ 

 

 الهدف من ادلورة :: اثلثاً 

 .سرتاتيجيات التقومي بغري الاختبارات وتطبيقاهتا ) تقيمي الاداء(اإ  يتعرف  -1

 .التقومي بغري الاختبارات وتطبيقاهتا دواتأأ يتعرف  -2

) قوامئ الرصد ، سالمل التقدير، مصفوفات معايرة   مثل ادوات التقومي يف مواقف تعلميية بعض يمتكن من تطوير -3

 الاداء(

 

بغري الاختبارات ) تقيمي الاداء(تقيمي تعمل الطلبة   

TD-19 
 1. ورمقها التدريبية ورةادلامس 

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

 2017/3/9 امخليس

 

اجلدول الزمين للربانمج ) الفعيل( / 

 3. العام اجلامعي

 / لكية العلوم الرتبويةد. حسان غازي العمري  

Ha.omari@ju.edu.jo 

  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

mailto:m.alokour@ju.edu.jo
mailto:m.alokour@ju.edu.jo
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 :( من عدة لكيات اكليت38ورة وعدد م )املشاركني يف ادل  :اً رابع

 التوقيع  امس عضو هيئة التدريس  اللكية الرمق

بسام مقبل العبدالالتد.  لكية العلوم الرتبوية 1   

غيد مفيد السامل د.  لكية العلوم الرتبوية 2   

ميس "عامد ادلين" النسعه د. لكية العلوم الرتبوية 3   

  د. عبدهللا سامل املهايرة لكية العلوم الرتبوية 4

  د. رايم محمود اليوسف لكية العلوم الرتبوية 5

العلوم الرتبويةلكية  6   د. فرايل محمد أأبو عواد 

كوثر فوزي احلدرب الفاضةل  لكية العلوم الرتبوية 7   

  د. عبد السالم فهد العوامرة لكية العلوم الرتبوية 8

عال عبد الكرمي احلواين د.  لكية العلوم الرتبوية 9   

    أأرجي مشهور عسافد.  لكية الصيدةل 10

أأمل غالب البكري أأ.د.  لكية الصيدةل 11   

نعام أأيوب خليل أأ.د. لكية الصيدةل 12 اإ   

رندة انيف حدادين د. لكية الصيدةل 13   

  د. دينا عبد الرؤوف الس بعاوي لكية الصيدةل 14

ميساء فيصل الصياغ د. لكية الصيدةل 15   

  د. امنه أأرش يد العقييل لكية الرشيعة  16

هال انيف املشاقبة د.  لكية الرشيعة 17   

  د. أأجمد عيل سعادة لكية الرشيعة 18

  د. يرسى أأمحد اليربودي لكية الرشيعة 19

أ منه مخيس محد د.  لكية الاعامل 20   

أأبو رمان محمد د. غالب لكية الأعامل 21   

  د. سالم صاحل النابليس لكية العلوم 22

سلامين املعايعةد. بنان  لكية العلوم 23   

بسام أأمني صويلح  د. لكية العلوم 24   

  د. سوزان عبدالوهاب مطر لكية العلوم 25

  د. هما تيسري محمد لكية علوم التأأهيل 26
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هناء نواف محمودالفاضةل  لكية علوم التأأهيل 27   

نداء عبد الفتاح الفاضةل  لكية علوم التأأهيل 28   

علوم التأأهيللكية  29 لرا سلطان اخلليفات د.     

  د. جنفر أأمحد هميدات لكية علوم التأأهيل 30

  د. مازن موىس عرفة لكية الهندسة 31

سريين محمود اخلادلي د. لكية الطب  32   

العبدهللا محمد  مرمي د. لكية طب الأس نان 33   

خليل ابراهمي الهاللت د.  لكية الاداب 34   

    جويس وصفي الراعيالفاضةل  لكية الفنون والتصممي 35

هناد غسان السمريات د. لكية الزراعة 36   

همند خادل أأبوجعمية د. لكية الزراعة 37   

الفاضةل دعاء اندر اجلدع   لكية الزراعة 38   

 

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

 
 

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

4.34 4.42 4.62 

 

 : الشهادات املتحصل علهيا: سادساً 
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** مت توزيع شهادة حضور ادلورة التدريبية صادرة عن مركز الأعامتد وضامن اجلودة يف اجلامعة الاردنية عىل 

 املتدربني.

 

 التدريبية :  ورةمالحظات عامة عن ادل ًا:سابع 
 أأعضاء هيئة التدريس حرضو دون تسجيل.من اكنت القاعة مكتضة لوجود بعض الزمالء   **

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

  .الفيديو() لك مبارش**مل يمت تصوير احملارضة بش

 :التوصيات ًا:اثمن

 

لدلورات التطويرية لأعضاء اتبعة ملركز الاعامتد وضامن اجلودة   متعددة الاس تعاملتكبرية جتهزي قاعة  -

مجيع التجهزيات مكبيوترات وهجاز عرض وموصوةل ابلنرتنت و بنظام صوت و  زودةهيئة التدريس م

لنمتكن من عقد و  ومدرجات مناس بة ومتاحة لدلوراتجياد قاعات وخمتربات اإ زمة ل ي نتااوز صعوبة الال

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

 صور واثئقية من الورشة :ًا: اتسع

 


