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 2019للسادة أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لعام الخطة التنفيذية للدورات التدريبية في مجال القياس والتقويم 

 املحاضر العدد املستهدف املوعد املقترح عنوان الدورة م

1.   
 
 د/ رياض طه 20 2019 / 2 إدارة بنوك األسئلة وأساليب التقويم إلكترونيا

 د/ محمد هيبة 20 2019 / 2 ستوى األول(نظم اإلحصاء التطبيقية والحيوية لضمان جودة الرسائل العلمية والعملية البحثية )امل  .2

 د/ محمد هيبة 20 2019 / 2 نظم اإلحصاء التطبيقية والحيوية لضمان جودة الرسائل العلمية والعملية البحثية )املستوى املتقدم(  .3

 جاري التنفيذ 20 4/2019 التصحيح اإللكتروني  .4

 جاري التنفيذ 20 4/2019 لمية والعملية البحثية )املستوى األول(نظم اإلحصاء التطبيقية والحيوية لضمان جودة الرسائل الع  .5

 جاري التنفيذ 20 4/2019 نظم اإلحصاء التطبيقية والحيوية لضمان جودة الرسائل العلمية والعملية البحثية )املستوى املتقدم(  .6

7.   
 
 جاري التنفيذ 20 5/2019 تصميم املقررات الكترونيا

 جاري التنفيذ 20 6/2019 طرق تقويم أداء الطالب  .8

 جاري التنفيذ 20 6/2019 نظم اإلحصاء التطبيقية والحيوية لضمان جودة الرسائل العلمية والعملية البحثية )املستوى األول(  .9

 جاري التنفيذ 20 6/2019 نظم القياس الحديثة  .10

 جاري التنفيذ 20 7/2019 ة )املستوى املتقدم(نظم اإلحصاء التطبيقية والحيوية لضمان جودة الرسائل العلمية والعملية البحثي  .11

 جاري التنفيذ spss 7/2019 20التحليل االحصائي للبيانات بواسطة برنامج   .12
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 2018الخطة التنفيذية للدورات التدريبية في مجال القياس والتقويم للسادة أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لعام 

 املوعد املقترح عنوان الدورة م
العدد 

 املستهدف
 املحاضر

1.   
 
 د/ رياض طه 20 2018 / 3 إدارة بنوك األسئلة وأساليب التقويم إلكترونيا

 د/ رياض طه 20 4/2018 الورقة االمتحانية فى ضوء نواتج التعلم املستهدفة مواصفات إعداد  .2

 د/ رياض طه 20 2018 / 5 مواصفات إعداد الورقة األمتحانية و تأثيرها على منح االعتماد  .3

 د/ رياض طه 20 2018 / 6 مواصفات إعداد الورقة االمتحانية وتأثيرها على منح االعتماد  .4

 أ.د/ منى عبد الهادي 20 2018 / 10 املختلفة إعداد االستبيانات  .5

 صالحأ.د/ محمد  20 11/2018 نظم اإلحصاء التطبيقية والحيوية لضمان جودة الرسائل العلمية والعملية البحثية )املستوى األول(  .6

 صالحأ.د/ محمد  20 11/2018 نظم اإلحصاء التطبيقية والحيوية لضمان جودة الرسائل العلمية والعملية البحثية )املستوى املتقدم(  .7

 د/ رياض طه 20 2018 / 12 مواصفات الورقة االمتحانية في ضوء نواتج التعلم املستهدفة  .8

 د/ دعاء عبد الكريم 20 12/2018 نظم االمتحانات وتقويم الطالب  .9
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 2017لعام في مجال القياس والتقويم للسادة أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة  لدورات التدريبيةالخطة التنفيذية ل 
 

 املحاضر العدد املستهدف املوعد املقترح عنوان الدورة م

 أ.د/ إبراهيم الزهيري  20 4/2017 كيفية إعداد وصياغة االستبيانات املختلفة  .1

 أ.د/ إبراهيم الزهيري  20 5/2017 املختلفةإعداد األستبينات   .2

 د/ وليد طلبة  20 5/2017 إدارة بنوك األسئلة وأساليب التقويم الكترونيا  .3

 د/ رياض طه 20 5/2017 مواصفات إعداد الورقة االمتحانية فى ضوء نواتج التعلم املستهدفه  .4

 د/ دعاء عبد الكريم  20 5/2017 نظم االمتحانات وتقويم الطالب  .5

 أ.د/ إبراهيم الزهيري  20 2017/ 10 مواصفات إعداد الورقة االمتحانية فى ضوء نواتج التعلم املستهدفة  .6

 أ.د/ إبراهيم الزهيري  20 2017/ 11 إعداد االستبيانات ألغراض مختلفة  .7
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