
 

 

 
 
 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 الشجيري د. ياسر خلف رشيد االسم
  yahoo.comryasser2D@012 البريد االلكتروني

 أساسيات القياس والتقويم التربوي اسم المادة
 الفصل الدراسي األول/ المرحلة الرابعة مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

 قويم وبشكل وظيفي.والتاكتساب الطلبة المعلومات الضرورية عن القياس  .1
 ميدان العملي.تزويد الطلبة بالمهارات الالزمة الستعمال القياس والتقويم في ال .2
 اكساب الطلبة القدرة على استعمال القياس والتقويم وادواتهما ووسائلهما استعمااًل سليماً. .3
 اكساب الطلبة القدرة على اعداد االختبارات والمقاييس بكافة انواعها وكيفية تطبيقها. .4

 التفاصيل االساسية للمادة
 

منطلقات األساس للقياس وانواع المقاييس والتقويم ات القياس والتقويم التربوي تهتم بالمادة أساسي
وانواع التقويم التربوي, وطرق القياس واهم األدوات التي تستعمل في هذا الجانب, وكيفية اعدادها 

 .واستعمالها وتحليل نتائجها واالفادة منها في عملية التقويم
 ال يوجد. الكتب المنهجية

 
 المصادر الخارجية

 

المسييرة  , دار3( : القياس والتقويم في التربية وعلم النفس ,ط2005ملحم ,سامي محمد ) .1
 , عمان , االردن .للنشر والتوزيع 

,  4( : التقيييويم النفسيييي , مكتبييية االنجليييو المصيييرية , ط2008فييي اد ابيييو حطيييب واخيييرون ) .2
 القاهرة , جمهورية مصر .

مركيييز الكتييياب االكييياديمي, ,1ط(: القيييياس والتقيييويم, 2011), حسيييين, عبيييد المييينعم خييييري .3
 االردن., عمان

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

40% - - - 60% 
 معلومات اضافية

 
 

 
 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الرابعة المرحلة :

 د. ياسر خلف رشيد الشجيري اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :

mailto:Dryasser2012@yahoo.com
mailto:Dryasser2012@yahoo.com


 

 

 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

خصائص  موازين القياس ,أنواع القياس ,مفهوم القياس التربوي  1
 العوامل الم ثرة في دقة القياس, القياس التربوي

  

   عالقة القياس بالتقويم, مفهوم التقويم التربوي  2
 , أنواع التقويم, أسس التقويم, التقييم والتقويم  3

 أغراض القياس والتقويم
  

   االختبارات الكتابية:, االختبارات الشفوية: االختبارات التحصيلية  4
   أواًل: االختبارات المقالية.  5
اختبار الصواب , اختبار متعدد االختيارات: ثانياً: االختبارات الموضوعية  6

 والخطأ.
  

   .اختبار المزاوجة, اختبار التكملة  7
   عيوب االمتحانات  8
   أنواع اختبارات األداء )العملية(., لثاً: اختبارات األداء )العملية(ثا  9
, يد األهداف التعليمية )التربوية(: تحدأوالً : بناء االختبارات التحصيلية  10

: كتابة األسئلة أو ثالثاً , (: تحديد المحتوى )جدول المواصفاتثانياً 
 : ترتيب أشكال الفقرات رابعاً , الفقرات

  

: شروط سابعاً , سادساً: إخراج االختبار, داد تعليمات االختبار: إعخامساً   11
 : التجربة االستطالعية واألساسية.ثامناً , تطبيق االختبار

  

 :استخدام الخصائص اإلحصائية لفقرات االختبارات الموضوعية  12
 تحليل فقرات االختبار.

  

   حساب م شر الصعوبة والسهولة.  13
   حساب م شر تمييز الفقرة.  14
   تقدير فعالية البدائل الخاطئة )المموهات أو المشتتات(.  15

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الرابعة المرحلة :

 د. ياسر خلف رشيد الشجيري اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :

 



 

 

 
 
 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 عمر خلف رشيد علي الشجيري  االسم
 Omar2015kh@yahoo.com البريد االلكتروني

 االدارة التربوية  اسم المادة
 المرحلة الرابعةالفصل الدراسي األول/  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

التربوية  ةدار اإل نماطها وما الفرق بينهية االدارة التربوية وماهي ابما ةالى تعريف الطلب ةتهدف الماد
 التربوية  ةواهم النظريات الحديثة في االدار  ةوالقياد

 التفاصيل االساسية للمادة
 

مقدمه في االدارة التربوية , واالدارة بين الفن والعلم ,ووظائف االدارة التربوية , وانماط االدارة 
االدارة التربوية , و ومجاالت االدارة التربوية ,  التربوية , ونظريات االدارة التربوية , وخصائص

 المركزية في االدارة التربوية لالقيادة واالدارة , ومفهوم المركزية وا
 الكتب المنهجية

 
 ال يوجد 

 
 المصادر الخارجية

 

ليف الدكتور فتحي محمد ابو ناصر , دار أت: مدخل الى االدارة التربوية النظريات والمهارات
 8002 ,االردن ,المسيرة

ليف الدكتور جودت عزت عطوي أالنظرية وتطبيقاتها العملية , ت االدارة المدرسية الحديثة مفاهيمها
 8002, دار الثقافة للنشر والتوزيع االردن 

 
 تقديرات الفصل

 الفصل الدراسي
 االول 

االمتحانات  المختبر
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

20    00 
 ضافيةمعلومات ا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 رابعةالالمرحلة :

 عمر خلف رشيد الشجيرياسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعداللقب العلمي :

 ماجستيرالمؤهل العلمي :

 التربية للعلوم االنسانية مكان العمل  :



 

 

 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   مقدمة في االدارة التربوية   0
   وظائف االدارة التربوية   8
انماط االدارة التربوية ) االدارة الدكتاتورية , االدارة   3

 االدارة المتساهلة (الديمقراطية , االدارة الدبلوماسية , 
  

   خصائص االدارة التربوية   2
   مجاالت االدارة التربوية   5
   االدارة بين الفن والعلم   0
   ة وتطور النظرية االدارية التربوية أنش  7
   نظريات االدارة التربوية   2
   االدارة والقيادة وما الفرق بين االداري والقائد   9

   المركزية في االدارة التربوية لمفهوم المركزية وا  00
المهارات االدارية االساسية مهارة ادارة الوقت ومهارة   00

 ادارة االتصال ومهارة ضغوط العمل 
  

هداف واالدارة بالرؤى ساليب واالدارة باألاالدارة باأل  08
 واالدارة المرئية  ةالمشترك

  

   ة التربوية مهام وادوار هيئة االدار   03
   القيادة التربوية بين المحافظة والتجديد   02
   اختبار تحصيلي  05
00     

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 

 مجهورية العراق
 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية اسم القســم :
 الرابعة المرحلة :

 عمر خلف رشيد الشجيري اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

 التربية للعلوم االنسانية العمل  : مكان



 

 

 
 
 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 سعادة حمدي سويدان االسم
  البريد االلكتروني

 تربية عملية ) مشاهدة ( اسم المادة
 الرابعةالمرحلة االول / الفصل الدراسي  مقرر الفصل

  . العامة وأهدافها وتطورها العملية التربية لمعنى المتدربين الطلبة معرفة اهداف المادة
  .العملية والتربية التدريب مجال في المتبعة التطبيقية النماذج من لعدد المتدربين الطلبة معرفة
  . الحديثة التربية في وواجباته المدرس لخصائص المتدربين الطلبة معرفة
 .اليومية دروسهم بتحضير الخاصة العملية المتدربين الطلبة مهارة تطوير

التفاصيل االساسية 
 للمادة

, عددد الحصدص التدريةديةو تطبيق الزمن و , نظام تطبيق التربية العملية, هااهدافواهميتها و , مفهوم التربية العملية
ومعرفددة , التمهيددد للمشدداهدة الصددفيةو , الكفايددات التددي يتدددرب عليهددا الطلبددةها و اهدددافو , المشدداهدةوالتعريددب ب

 , ومهارات التدريس الناجح والتخطيط الجيد للدروس.واهميته واهدافه ومبادئه, مفهوم التطبيق العملي
  ةالكتب المنهجي

 المصادر الخارجية
 

 ؟ الحديثة الكتب عالم , األردن , العملية التربية إلى الدليل , 2005 , حةن اهلل عبد , الموسوي
  1ط , والنشر للطباعة الكتاب دار , العملية التربية دليل  ,2007ب, حبي علي محمد , الموسوي

 . الفكر دار , عمان , العامة التدريس طرق ,2005د, أحم وليد , جابر
 مؤسةدة , العربيدة اللغدة أقةدام لطلبدة العملدي والتطبيدق الصدفية المشداهدة, 2011ون, وآخدر  علدي سدعد , زايدر
 العراقي للكتاب مصر

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

100% - - - - 
 ئي.يوجد فيها اختبار نها طابع تطبيقي وزيارات ميدانية والالمادة ذات  معلومات اضافية

 

 
 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الرابعة المرحلة :

 سعادة حمدي سويدان :اسم المحاضر الثالثي
 مساعد استاذ اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

 نفسيةقسم العلوم التربوية وال مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   اهداف التربية العملية, اهمية التربية العملية, مفهوم التربية العملية  1
عدد الحصص , زمن تطبيق التربية العملية, نظام تطبيق التربية العملية  2

 التدريةية
  

   على التربية العملية )طلبة التربية العملية(نظام االشراف   3
   الكفايات التي يتدرب عليها الطلبة, اهداف المشاهدة, المشاهدة  4
   التمهيد للمشاهدة الصفية  5
   اهمية التطبيق العملي, مفهوم التطبيق العملي  6
   مبادئ التطبيق العملي, اهداف التطبيق العملي  7
   التخطيط للتطبيق العملي, تقويم التطبيق العملي, من يٌقوم المطبق؟  8
ركائز نجاح عملية التطبيق العملي, المشرف العلمي عضو الهيئة   9

  ة المتخصص, مدير المدرسة ومةؤولياتهيالتدرية
 

   الطلبة المطبقين, مةؤوليات الطلبة المطبقين, تدريس الطالب المطبق  10
   ولى للطالب المطبق, المظهر العام, طرائق التدريسااليام اال  11
   انواع التدريس المصغر, مهارات التدريس  12
   مهارات التخطيط للدرس  13
   مةتويات التخطيط للدرس  14
15     

 *طرائق التدريس  عطلة نصب الةنة

 *انواع التدريس المصغر  

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الرابعة المرحلة :

 سعادة حمدي سويدان :اسم المحاضر الثالثي
 مساعد استاذ اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :

 



 

 

 
 
 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

  سالم صبار مالك نصيف الجوعاني االسم
 Sasss182@yahoo.com البريد االلكتروني

  الخاصةالتربية  اسم المادة
 الرابعةالمرحلة الفصل الدراسي األول/  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

جات الخاصة وماهي التربية الخاصة ومن هم فئات معرفة الطالب بمفهوم االطفال ذوي االحتيا
 مج العالجية لهم نااالحتياجات الخاصة ووضع البر 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

ن , االعاقة العقلية , االعاقة السمعية , االعاقة البصرية , ية الخاصة , الموهوبين والمتفوقيمفهوم الترب
غة , االضطرابات االنفعالية والسلوكية , صعوبات التعلم , االعاقة الجسدية , اضطرابات الكالم والل

 , برامج التدخل المبكر والبرامج الوقائية والعالجية لفئات التربية الخاصةالتوحد 
 الكتب المنهجية

 
 ال يوجد 

 
 المصادر الخارجية

 

عمان االردن , ليف الدكتور جمال الخطيب والدكتورة منى الحديدي , أمدخل الى التربية الخاصة , ت
0202 

ليف الدكتور مصطفى نوري القمش, والدكتور خليل أسيكولوجية االطفال ذوي االحتياجات الخاصة , ت
 0202عبد الرحمن , عمان االردن , 

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر االول  الفصل الدراسي

32  02  02 
 

 ةمعلومات اضافي
 

 

 
 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الرابعةالمرحلة :

 سالم صبار مالك نصيف المحاضر الثالثي :اسم 
 مدرس مساعداللقب العلمي :

 ماجستيرالمؤهل العلمي :

 العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :

mailto:Sasss182@yahoo.com
mailto:Sasss182@yahoo.com


 

 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   تعريف التربية الخاصة وفكرة مبسطه عن تاريخها   0
   الموهبة والتفوق   0
   االعاقة العقلية   3
   االعاقة السمعية   2
   االعاقة البصرية  5
   والجسمية االعاقة الحركية  0
   امتحان الشهر االول   7
   التوحد   8
   اضطرابات الكالم واللغة   9

   االضطرابات االنفعالية والسلوكية   02
   صعوبات التعلم   00
   البرامج الوقائية والعالجية لفئات التربية الخاصة  00
   برامج التدخل المبكر   03
   امتحان الشهر الثاني   02
   مراجعة شاملة للمادة  05
00     

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار الجامعة :
 سانية التربية للعلوم االنالكلية :

 العلوم التربوية والنفسية اسم القســم :
 الثالثةالمرحلة :

  سالم صبار مالك نصيفاسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

 التربية للعلوم االنسانية مكان العمل  :



 

 

 
 
 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 أ.د.حسن حمود ابراىيم  االسم
 halfalahy@yahoo.com البريد االلكتروني

 الصحة النفسية  اسم المادة
 الفصل الدراسي األول/ المرحلة الرابعة مقرر الفصل

 اىداف المادة
 

 .الصحة النفسية بشكل نظري وعملي اكتساب الطلبة المعلومات الضرورية عن  .1
 .بمعلومات نظرية تخص االمراض النفسية والعقلية واسبابها وكيفية عالجها تزويد الطلبة  .2
 .التعرف على االمراض النفسية والعقلية وكيفية التمييز بينهما اكساب الطلبة القدرة على  .3
 .مهارة في التعامل ميدانياً مع االضطرابات النفسية والعقلية اكساب الطلبة  .4

 للمادة التفاصيل االساسية
 

ىي مادة علمية اساسية لطلبة العلوم التربوية والنفسية تتناول مجموعة من االعراض والمظاىر 
المتعلقة باالمراض النفسية والعقلية وتهدف الى تمكين الطالب من التوافق مع نفسو ومع غيره من 

 اجل ضمان الحصول على حياة سوية ومتماسكة .
 .سية / تأليف االستاذ جمال حسين االلوسي كتاب الصحة النف الكتب المنهجية

 
 المصادر الخارجية

 

 . مكتبة النهضة القاىرة .  6القوصي , عبد العزيز , اسس الصحة النفسية ط  .1
 فهمي , مصطفى . الصحة النفسية دراسات في سايكلوجيا التكيف مكتبة الخانجي القاىرة . .2

 
 تقديرات الفصل

ات االمتحان المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

44% - - - 64% 
 معلومات اضافية

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الرابعة المرحلة :

 حسن حمود ابراهيمد.  اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :



 

 

 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   االمراض العصابية والذىانية   1
   التصنيف الحديث لالمراض النفسية والعقلية   2
   ين االمراض الذىانية والعصابية الفرق ب  3
   الهستريا   4
   النيروسيثينيا  5
   الوساوس المتسلطة   6
   المخاوف المرضية   7
   , تصنيفها , تفسيرىا , مميزاتها , انواعها االمراض النفسجسمية   8
   االمراض السايكوسوماتية في جهاز الدورة الدموية   9

جهاز التنفس , جهاز الهضم , الجهاز العصبي , الجهاز الغدي , الجهاز   14
  البولي والتناسلي ,الجلدي 

  

   اظطرابات الشخصية السلوط السايكوباثي   11
   االنحرافات الشخصية , السادية , المازوخية   12
العالج النفسي , مفهومو , اىدافو , ابعاده , خطواتو ,طرق العالج   13

 نفسي , التحليل النفسي , العالج النفسي الجمعي ال
  

الصحة النفسية في المدرسة , الصحة النفسية للطلبة , الصحة النفسية   14
 والنشاط المدرسي , اىداف الصحة النفسية في المدرسة 

  

المتغيرات االساسية في تحقيق الصحة النفسية في المدرسة , المتغيرات   15
 ات االجتماعية , المتغيرات التربوية المادية . المتغير 

  

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 التربوية والنفسيةالعلوم  القســم :
 الرابعة المرحلة :

 د. حسن حمود ابراهيم  اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :

 



 

 

 
 
 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 ياسر خلف رشيد علي الشجيريد.  االسم

  yahoo.comryasser2D@012 البريد االلكتروني
 فلسفة التربية اسم المادة

 الفصل الدراسي األول/ المرحلة الرابعة مقرر الفصل
 اىداف المادة

 
 .والغربيةة العربي يةالفكر المدارس التعريف بفلسفة التربية في 

 .سفة التربوية بالتطبيقات العمليةلربط الجانب النظري للف
 التفاصيل االساسية للمادة

 
عن التعريف بالمفاىيم  اعطاء نبذة فكرية ثقافية عن فلسفة التربية في الفكر العربي والفكر الغربي فضلا 

و في أالتربوية سواء في االطار الوطني والتأكيد على اىمية ان تنطلق السياسيات , المرتبطة بهذا المجال
اليها االجراءات التربوية. ستندتتربوية طر العائلة من رؤية فلسفية أ  

 .يوجد كتاب منهجي ال الكتب المنهجية
 

 المصادر الخارجية
 

  (.1992لبيب النحيحي ) , تأليف: د. محمدالتربية مقدمة في فلسفة.1
  (.1997ابراىيم عبد العال ) , تأليف: حسناالسلمية لتربيةمقدمة في فلسفة ا. 2
(.2005, تأليف: أ. د. عبد الحكيم كرام. )حاضرات في فلسفة التربية. م3  
(2013أسس ومبادئ التربية, تأليف: أ. د. فيصل عبد منشد ). 4  

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

40% - - - 60% 
 المادة نظرية معرفية فلسفية, تحتاج إلى طريقة حوارية وعصف ذىني وتنمية للتفكير الناقد بطريقة علمية. معلومات اضافية

 
 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الرابعةالمرحلة :

 د. ياسر خلف رشيد اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :

mailto:Dryasser2012@yahoo.com
mailto:Dryasser2012@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 الملحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   فلسفة التربية مفهومها واىدافها ووظيفتها  1
   فلسفة التربية عند اليونانيين القدامى  2
   سقراط فلسفة التربية عند  3
   افلطونفلسفة التربية عند اليونانيين   4
المسلمين فلسفة التربية عند  5    
جاىات الفلسفية في التربية الحديثةاالت  6    
   االتجاه الطبيعي  7
اه البراغماتياالتج  8    
   االتجاه التكويني  9

   فلسفة التربية عند أبن طفيل  10
سوفلسفة التربية عند رو   11    
   فلسفة التربية عند جون ديوي  12
   فلسفة التربية عند جان بياجيو  13
المؤثرة في فلسفة التربية األسس التربوية  14    
   فلسفة التربية وااليديولوجية  15
   اختبار تحصيلي  16

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 األنبار الجامعة :
 التربية للعلوم اإلنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الرابعةالمرحلة :

 د. ياسر خلف رشيد اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :



 

 
 
 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 الشجيري  بالل طارق حسين االسم
 Belaltariq30@gmail.com البريد االلكتروني

  تصميم اختبارات  اسم المادة
 المرحلة الرابعة -الفصل الدراسي األول  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

هوم االختبارات التحصيلية ومفالقياس والتقويم والعالقة بينهما االختبار و بمفاهيم  ةالى تعريف الطلب تهدف المادة
االختبووار  بشوورو وانووواا االختبووارات التحصوويلية وخطوووات بنووات االختبووارات ونيفيووة تحليوول نتابجهووا وتعريووف الطلبووة 

  وتجميع الفقرات االختبارية واخراجها في صورتها النهابية  الجيد
التفاصيل االساسية 

 للمادة
 

خصوووابل القيووواس النفسوووي والتقيووويم والتقوووويم والعالقوووة بينهموووا,  مفووواهيم القيووواس واالختبوووار,  عووون القيووواسمقدموووة 
االهووداف  , دور التقووويم فووي تحسووين عمليووة الووتعلم,  اسوو  التقووويم وانواعوو  ,انووواا المقووايي ومسووتويات القيوواس 

اعووداد جوودول ,  خطوووات بنووات االختبووار التحصوويلياالختبووار التحصوويلي , التربويووة ونيفيووة صوويادة الهوودف السوولوني 
  االختبووار التحصوويلي شوورو ,  اسووتارام معاموول الصووعوبة والسووهولة والتمييووا وفعاليووة البوودابل الااط ووة,  فاتمواصوو

 (, السهولةالجيد )صدق وثبات وشمولية وموضوعية
 الكتب المنهجية

 
 ال يوجد 

 
 المصادر الاارجية

 

 9999 ة للطباعة والنشرالحكم, دار  مصطفى محمود االمام واخرونليف الدنتور أ, ت التقويم والقياس 
للنشوور والتوزيووع  الحكمووة, دار  صووباا العجيلووي وفوواهم الطريحوويليف الوودنتور أ, توومبووادا القيوواس والتقووويم التربوووي

0222 
 

 تقديرات الفصل
االمتحانات  الماتبر االول  الفصل الدراسي

 اليومية
 االمتحان النهابي المشروا

02% - - - 02% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :
 لعلوم التربوية والنفسية االقسووم :
 الرابعةالمرحلة :

 الشجيري بالل طارق حسيناسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعداللقب العلمي :

 ماجستيرالمؤهل العلمي :
  قسم العلوم التربوية والنفسيةمكان العمل  :



 

 

 
 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي

بوا
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   عن القياس والتقويم  مقدمة  9
    مفهوم االختبار والقياس والتقويم والعالقة بينهما   0
   ومستويات خصابل القياس التربوي   3
    لية التعلمودور التقويم في تحسين عمانواا التقويم التربوي   0
    االهداف التربوية ونيفية صيادة الهدف السلوني   5
     االختبارات التحصيلية وخطوات بنات االختبار   0
     استارام معامل السهولة والصعوبة وتصحيح الدرجة من اثر التامين  7
    استارام معامل التمييا وفعالية البدابل الااط ة والحكم على الفقرات  8
االختبارات القابمة على اساس اعطات  :انواا االختبارات التحصيلية  9

  االجابة 
  

    االختبارات القابمة على اساس اختيار االجابة من الطالب   92
    اختبارات االدات العملية   99
     الموضوعية والشمولية والسهولة: شرو  االختبار الجيد  90
     وانواعالصدق والثبات   93
    تجميع فقرات االختبار واخراجها بصورتها النهابية  90
95     

 عطلة نصف السنة
 قيع العميد :تو       توقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :
 لعلوم التربوية والنفسية االقسووم :
 الرابعةالمرحلة :

 الشجيري بالل طارق حسيناسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعداللقب العلمي :

 ماجستيرالمؤهل العلمي :
  قسم العلوم التربوية والنفسيةمكان العمل  :
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