
 

 
 
 

 
 

 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
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 تقديرات الفصل
االمتحانات  الماتبر االول  الفصل الدراسي

 اليومية
 االمتحان النهابي المشروا
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 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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 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     
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