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 عنوان الورشة:      

  

:الورشة  انعقاد مكان  

 شطر الطالب العمادات المساندة   -المدينة الجامعية -قاعة التدريب بمركز تنمية المهارات
 سكاكا

 شطر الطالبات  129قاعة  د/مجمع الطالبات مبنى 
 شطر الطالب عمجملا يف ةرودلا موي تنرتنالا عاطقنا -219قاعة كلية العلوم واآلداب 

 طبرجل
 شطر الطالبات 215 / قاعةبمبنى  مجمع الطالبات

 الطالبشطر   4003قاعة االجتماعات
 القريات

 شطر الطالبات 122 مبنى أ/ قاعة مجمع الطالبات

 دومة الجندل شطر الطالبات 1006قاعة  مجمع الطالبات

 اليوم والتاريخ :                                                                                            

 م 2012/ 10/ 31الموافق     هـ   1440/ 2/ 22 : يوم األربعاء
  الجهة المنظمة :

  جامعة الجوف   -وكالة الجامعة للتطوير والجودة  -مركز تنمية المهارات

 الجهة المدربة :

جامعة الجوف -عضو هيئة تدريس  -يليورلا سن  وم نب لعشم .د    

 الفترة :

ظهراً  2 –صباحاً  10     

 المدربين :

   شطر الطالبات :                                                           شطر الطالب :

 من خالل البث المرئي      يليورلا سن  وم نب لعشم .د    

 الفئة المستهدفة  :                                                                                                   

جامعة الجوف ب ومن في حكمهم هيئة التدريسأعضاء      

 الحضور :

 شطر الطالب 23
 سكاكا

 شطر الطالبات 19

 شطر الطالب 0
 طبرجل

 شطر الطالبات 2

 شطر الطالب 2
 القريات

 شطر الطالبات 25

 دومة الجندل شطر الطالبات 6
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 االشراف:

                                 شطر الطالبات :شطر الطالب :                                                           

  أ. رندا حمود العوفي -                                           إبراهيم بن خليل العلي د. -

 محاور الورشة :

 احملور األول : أخطبء القيبس يف االختببرات التحصيلية ،ويتنبول النقبط التبلية :

 : القٗاس يف االختبارات التخصٗمٗة أخطاء-1 

 .لقٗاس يف االختبارات التخصٗمٗة ـ إٌٔاع أخطاء ا 2

 .التخصٗمٗة  يف درجات االختباراتأخطاء القٗاس ـ كٗفٗة تقدٖز قٗي  3

 .يف درجات االختبارات التخصٗمٗة  ـ وصادر أخطاء القٗاس 4 

 :احملور الثبين : مواصفبت االختببر التحصيلي اجليد ، ويتنبول النقبط التبلية 

 املٕضٕعٗة -الصدق -الثبات 

 : فنيبت كتببة أسئلة االختببر ، ويتنبول النقبط التبلية:احملور الثبلث 

 :ـ إٌٔاع األسئمة يف االختبارات التخصٗمٗة  1

    .أ ـ تصٍف االختبارات التخصٗمٗة التخزٖزٖة حبشب درجة حزٖة اإلجابة      

 .ب ـ حمددات استخداً كن ٌٕع وَ ِذٓ األٌٕاع        

 خطٕات بٍاء االختبارات التخصٗمٗة: -2

 .الختبارالتخطٗط لأ ـ 

 .ب ـ كتابة أسئمة االختبار 

 .ختبار ٔتقدٖز درجاتْ  ) تصخٗخْ (ج ـ تطبٗق اال

 .لتخمٗن اإلحصائ٘ لفقزات االختبارد ـ ا

 .االختبارٖة  شادات كتابة األسئمةـ إر 3

 .بئعة يف كتببة األسئلة التحصيليةاحملور الرابع : عرض منبذج لعدد من األخطبء الش
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: مالحظات   

 .في بعض الفروعو تايلكلا لخاد ناجللا لامعأتعارض وقت البرنامج التدريبي مع وقت  -

 .تايلكلا يف ةئجافم لامعأب لاغشنالل نيبردتملا نم ددع راذتعا -

  

  
ٔجن أُ ٖبارك يف اجلّٕد ٍٖٔفع بّا ٌشأه اهلل عز  


