
 

 

 
 
 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 عبدالكريم عبيد جمعة االسم

 Alkubasiy59@yahoo.com البريد االلكتروني
 تصميم اختبارات اسم المادة
 األولالفصل الدراسي  مقرر الفصل
 اىداف المادة

 
 اوتطبيقه ة وعقليةتحصيلي اتالتدريب على تصميم اختبار   – 1
 اوتطبيقهة س نفسيالتدريب على تصميم مقايي – 2
 التدريب على تهيئة واعداد استمارة البحث وتطبيقها – 3

التفاصيل االساسية 
 للمادة
 

في المقام األول على القيام بعدة خطوات متسلسلة تؤدي في النهاية إلى  ختباراتتعتمد عملية تصميم اال
ىي تحتاج جيدا يعتمد عليو في المجال المعني، و  اختباراخطا  وتتي  إمكانية إعداد تجنب كثير من األ

 تدريبا خاصا نظرا لما تستوجبو من توافر أساس نظري وعملي يعين على القيام بها على الوجو األمثل .
  الكتب المنهجية

 
 المصادر الخارجية

 

 الزوبعي ، عبد الجليل ، وآخرون . تصميم االختبارات والمقاييس النفسية . – 1
 ، لويانا أ ، مترجم  . االختبارات والمقاييس .تايلر  – 2
 عباس ، فيصل . االختبارات النفسية تقنياتها واجرا اتها . – 3
 .مترجم   ، ديو بولد ب فان . مناىج البحث في التربية وعلم النفس دالين  - 4
                     التربية وعلم النفس  ، جابر عبد الحميد ، واحمد خيري كاظم . مناىج البحث في جابر  - 5

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي
 %72 ــــــــــــــــ %12 ــــــــــــــــــ 22%

 
 معلومات اضافية

 

 

 
 
 
 
 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 االنبار   الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :
 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الماجستير المرحلة :

 عبد الكريم عبيد جمعة اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :
 دكتوراة  المؤىل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :
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 المالحظات يةلمالمادة الع المادة النظرية التاريخ

   تطور حركة تصميم االختبارات والمقاييس  1
   االىداف العامة لالختبارات والمقاييس  2
   انواع االختبارات والمقاييس ووظائفها  3
   سات وبين المقاييالفروق الشكلية والجوىرية بين االختبار   4
   تحديد ىدف االختبار ومبررات تصميمو  5
   تحديد مجاالت واقسام االختبار  6
   جمع واعداد وكتابة فقرات االختبار  7
   تحديد بدائل االجابة وطريقة التصحي   8
   المحكمين () صدق    حساب الصدق الظاىري لالختبار  9
   حساب صدق البنا  والتكوين او المحتوى   12
   ، التالزمي ، التبؤيصدق التمييز   11
   ، العاملي الصدق المرتبط بمحك   12
   معنى ثبات االختبار وفوائده وانواعو   13
   حساب ثبات االختبار  طرق  14
   الصور المتكافئةية ، اعادة االختبار ، الثبات بالتجزئة النصف  15

 

 توقيع العميد :            توقيع االستاذ : 
 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 االشراف والتقويم العلمي جهاز

 

 

 االنبار   الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :
 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الماجستير المرحلة :

 عبد الكريم عبيد جمعة اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :
 دكتوراة  المؤىل العلمي :
 قسم العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :

 


