
 

 

 
 
 

 
 

 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  :
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 جدول الدروس االسبوعي
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 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  :

 


