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 : مفاهيم أساسية في التقهيم التربهي والنفدي2
 أ . د. ياسر خمف رشيد الذجيري 

 
  مفههم التقهيم التربهي: 

التقوؽمػ لةوون اووؼ القووو  قاووؽمو مقووملو اووّؽم السوووّؽج قسوشووّ  اوولحو  ممقوومل اووّؽم الدوولون قسوشووّ  ووّ ؼ   ستيووم  
 -546  ص7  ج2003متقووؽم الذووتعو توووّال  مالقووؽامو الوووال  ماووّؽم الدوولون )ووو ىم مرسشيووم  قا ووؼ اشعووؽ   

 و 547
 ممو ف التقؽمػ ااطالحًم قأنوو

" عسل وون اشعسوون لجسووي متحل وو  السولؽاوومت قةوو   تحا ووا ا  وون تحقووو اخىووااف الت  ؽموون ماتخووم  القوو ا ات  -
قذووأنيم لسوملجوون  ؽانووف الزووو  متوووؽل   الشسووؽ الدوول ػ الستدماوو  اووؼ يوووالل رعووماة تشعوو ػ ال   وون الت  ؽمووون 

 مإر ائيم" 
رػ ا)توسمل ىذه السولؽامت لت  " عسل ن اشيج ن تتزسؼ  سي السولؽامت الدس ن مالد ف ن عؼ )سن او شن -

 رااا  حكػ عل يم لت ضؽع  ىااف ماوم    احااة ادبقًم" 
 

 لملتقؽمػ الت  ؽي  تزسؼ الوشما  اآلت نو
 ظمى ة او شن اؽضؽع الشع      
 اولؽامت ماف ن  م كس ن   م ماف ن مكس ن اوًم   ب 
 اوم    احااة   ج 
 رااا  حكػ  شمًع علّ ام ) و   ا 

مالتقووؽمػ  شعوو  رل ووو السخترووؽن لووت الت   وون انووو عسل وون تذخ روو ن معال  وون ممامئ وون  قسوشووّ انووو  يووتػ 
 تحا ووا نووؽاحت القووؽة منقوومف الزووو  لووت الذووتع  م السؽضووؽع  م الذووخس السقووؽم  م لووغ قم )ووتومنن قوومخامات 

علوّ ان  وتػ قووا  لوغ تقوامػ الووالج مالق م)مت الستوااة التت تقام لشم ال  منمت ماخالن الدمف ن عسوم ن موا تقؽمسوو 
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السشم)ووف اووؼ ا وو  التةلووف علووّ نووؽاحت الزووو   م  م ووو القرووؽ  قوووا تحا ووا  )ووبم يم رووػ تووا  ػ  م ووو القووؽة 
قملتسدغ قسد بمتيم  كذلغ مسث  التقؽمػ عسل ن مامئ ن قسوشّ انو موس  علّ تقماي الؽاؽع لت الخطأ عشا تدو ا  

ا    قم )تقماة اسم مو ف قملتةذمن ال ا وون  مىكوذا مكوؽن التقوؽمػ عسل ون السؽاا  التت كمنت اؽضي تقؽمػ اؼ 
تذخ روو ن عال  وون مامئ وون ح وو  مدووتياف لووت الس حلوون الشيمئ وون تحق ووو التوووا    م التحروو ؼ ما اتوو اب اووا  

 اإلاكمن اؼ الرؽ ة السقزلن  
قواة تحتوؽي علوّ الدث و  اوؼ ممتزح لشم اؼ ىذا السقيؽم ان التقؽمػ لو   نذومًًم )وياًل  ملدشوو عسل ون او

 اخنذطن متد   لت عاة يطؽاتو
 تحا ا اخىااف الومان مالخمان اؼ عسل ن التقؽمػ  -
 تحا ا السؽاا  التت مسكششم ان نجسي اشيم السولؽامت السترلن قمخىااف  -
 تحا ا كس ن منؽ  ن السولؽامت التت نحتمج رل يم  -
  ايت م  مترس ػ  )مل ف م امات التقؽمػ السشم)بن -
  سي ال  منمت  ؽا)طن اخامات ماخ)مل ف السختم ة ماؼ السؽاا  التت ) و تحا اىم  -
ترش ف ال  منمت مالسولؽامت عؼ ً موو تحل ليوم متدوج ليم لوت اوؽ ة مسكوؼ اشيوم ا )وتا ل ما )وتشتمج   -

 ممسكؼ ا )تومنن لت ىذِه الخطؽة قمخ)مل ف اإلحرمئ ن مالتؽض ح ن السختلقن 
 لت اؽ ة تتزح  يم الستة  ات مال اائ  الستمحن تسي اًا للؽاؽل اشيم رلّ حكػ  م ا ا   تقد   ال  منمت -
 رااا  الحكػ  م الق ا   -
اتمقووون تشق ووذ الحكووػ  م القوو ا  حتووّ مسكووؼ او لوون اووا   ووام  السولؽاوومت التقؽمس وون لووت تحدوو ؼ الوسوو   م  -

م)وووػ قالستمقوووونو  خنيوووم ت كوووا علوووّ السؽااووو   م العووومى ة  م الدووولؽك الوووذي نقؽاوووو  متوووو ف ىوووذِه الخطوووؽة ق
 الط  ون الاائ من لوسل ن التقؽمػ الت  ؽي مالشقدت  

 
 :عالقة القياس بالتقهيم 

 مسكؼ تحا ا الوالان   ؼ الق مس مالتقؽمػ قسم مأتتو
مسكووؼ التو  وو  عووؼ االحعمتشووم لووت الق وومس قرووؽ ة كس وون   اووم التقووؽمػ ليووؽ  لثوو   ووسؽً  ر    مقتروو  علووّ     

التحا ووا الدسووت   وو   تجووممله رلووّ الحكووػ علووّ الرووقن السق دوون  ىوو  ىووت اؽ ووؽاة قرووؽ ة   وواة  م قرووؽ ة 
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عوؼ الحم ون رلوّ  ضع قن  مالياف اؼ  لغ ف سم ر ا كمنت ىذِه الخما ن السق دن تش ئ قملشجمح  م تدذو 
عووالج  لمنتقوومل السووا س قطل تووو اووؼ ا س لووت ال ممضوو مت اووثاًل رلووّ الووا س الووذي  ل ووو  تؽاوو  علووّ عوواا 
الطلبن الذ ؼ  تقشؽا السيم ات السطلؽ ن لت الا س قأا  اخيطمع   م اؼ تالمة )ؽ ة اؼ )ؽ  الق آن الد مػ 

 لدؽ ة  امن  يطمع رلّ الدؽ ة التمل ن ليم  تؽا  علّ ان مدسي اوعػ الطلبن ا
م عبوووم ة  يووو    ان الق ووومس موطوووت   سووون  اس ووون  م كس ووون   اوووم التقوووؽمػ ف طلوووو حكسوووًم ك ف وووًم  شووومًع علوووّ 

ااوومئو  ليووذا   وومس  مإ ا الشووم ان ىووذا  4السولؽاومت الدس وون الستووؽل ة  لوو  ا ا وو  ان لالنووًم اطووي ادووملن او شوون لووت 
 الستدم و ىؽ قط  الدبمحن ليذا تقؽمػ  

)وػ ليوذا مدوسّ   ومس  اوم ر ا ا و  لوو ان ىوذا الطوؽل  200)م و للتقؽمػ  لمن ا   ان ًؽل لوالن الق مس   ب 
 ىؽ ًؽل الوسملقن  لمن ىذا مدسّ تقؽمػ 

مليذا عشاام مج ي السا س ايتبم ًا لسجسؽعن اؼ الطلبن ممحاا الا  ن التت حر  عل يم ك  ًملف لت 
ىوذا ا يتبوم  لو  ا كومن السدوتؽ  الوذي كذوقو ا يتبوم  ا مبوًم ىذا ا يتبم  ق  مسو  رػ موأتت الحكوػ علوّ نتومئ  

اؼ اخىااف قملرؽ ة السطلؽ ن تدتط ي رااا  حكػ علّ الشت جن لشقؽل لقا نجح الطلبون لوت تحق وو اخىوااف 
قملرووؽ ة السطلؽ وون قتقووؽمػو  مندووتط ي قووواىم ا نتقوومل رلووّ الؽحوواة الا ا)وو ن اآلت وون   م الروو  الا ا)ووت التووملت 

 و قا ا 
مىكذا مسكؼ القؽل ان ارطلح الق مس مذ   رلّ اجسؽعن اإل و اعات التوت تتزوسؼ تحا وا متو موف اوم 
مجف   م)و  مت  ستو رلّ اولؽامت مدي  ماقيم قسدتؽ  اق ؽل اؼ الاان    شسم مذ   ارطلح التقوؽمػ رلوّ 

م اتخووم  اوو ا ات  ات اجسؽعون اإل وو اعات التووت تؽظو  ىووذِه السولؽاوومت قةو   تحا ووا ا  وون تحق وو اخىووااف  
 عالان 

لملق مس مالتقؽمػ عسل تومن تدسو  رحوااىسم اخيو    لملق ومس )وم و علوّ التقوؽمػ مضو م ي لوو  م  مجوؽل 
 القر    شيسم  

  مف سم مأتت اخطط    ؼ الوالان   ؼ السقمه ػ الثالرن قالق مس مالتقؽمػ ما يتبم و
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 :التقييم والتقهيم 
ظيوو  يلووط لووا  الوا ووا اووؼ السوو   ؼ الووو ب لووت ا)ووتوسمل كلستووت التقووؽمػ مالتق وو ػ  عتقووماىػ قوومن كل يسووم 

 ُموطت السوشّ نقدو 
م غػ  نيسم ُمق اان لت   من   سن الذتع  م الوسو   م الجيوا  ر   ن كلسون التقوؽمػ اوح حن لةؽموًم  مىوت 
اخلثو  ا)ووتوسمً  مانتذووم ًا لووت الؽااووي الت  ووؽي  كسووم  نيووم توشووت قمإلضووملن رلووّ   سوون الذووتع  م الوسوو   توووا    م 

   سن لذلغ الذتع  م الوس   رعطمعترح ح  م ترؽمف ام  عؽج اشو   ام كلسن التق  ػ لتال لقط علّ 
ملووت اللةوون كلسوون تق وو ػ ادووتحارن علووّ غ وو    وومس   وومع ا)ووتوسمليم علووّ اللدوومن الو  ووت ملووت الدتمقوومت 
مالس لقمت اسم حاا قسجسي اللةن الو   ن لت القمى ة رلّ ر ملة ا)توسمليم مإلحمايم قوملتقؽمػ  ماوشمىوم  وو    سون 

 للذتع  
موتسووا علووّ الق وومس مىووؽ  تؽ)ووط الق وومس مالتقووؽمػ مىكووذا مسكووؼ القووؽل قوومن الق وومس ماووؼ ىشووم لوومن التق وو ػ 

مدووو و التق ووو ػ  كسوووم ان الق ووومس مووووا حكسوووًم كس وووًم   شسوووم مو ووو  التق ووو ػ عوووؼ الحكوووػ الشوووؽعت  م الد قوووت  لوووت حووو ؼ 

 للسلوك نوعيوصف  وصف كمي للسلوك

باستعمال  تثمين أو تخمين اسقي

اختبارات 

 ومقاييس

باستعمال 

وسائل ال 

 اختبارية

+ 

 أحكام قيمية

 اتخاذ قرارات

 تقويم
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 يووواف   تزووسؼ التقوووؽمػ كووواًل اووؼ الق ووومس مالتق ووو ػ ح ووو  مذووس  الحكوووػ الدسوووت مالحكوووػ الد قووت  م الشوووؽعت اووووًم 
 طؽم   م التة     م  س ويم اوًم اإلاالح  م التوا    م التحد ؼ  م الت

  الفرق بين القياس والتقييم والتقهيم
 التقهيم التقييم القياس  ت
 يحكم عمى قيمة الدمهك يتحقق من القيمة، أي اعطاء قيمة له يهتم بهصف الدمهك 1
 والتقييم اكثر شمهلية من القياس والتقهيميتهسط بين القياس  اقل شمهلية من التقهيم 2
لممهضهع المراد قياسه  ا  يعطي وصف 3

 دون اهتمام لمربط بين جهانبه
وصف كمي لمبيانات التي تحرمنا 

 عميها من القياس
يقهم بمقارنة الذخص مع نفده ومع 

 اآلخرين
 اصدار حكم )عالجي، وقائي، وتذخيري( ------- اعطاء حكم رقمي فقط 4
 تقدير كمي ونهعي  تقدير نهعي  تقدير كمي 5
أدوات إلى  يدتخدم لغة الكم ويحتاج 6

 قياس
يدتخدم لغة الكم والكيف باستخدام القياس  يدتخدم لغة الكم دون استخدام ادوات

 وغيرها من )تذخيص وعالج(
 
 :أسس التقهيم 

 الت  ؽي  ام مأتتواؼ ا  ل اخ)  التت  شبةت ا عتسما عل يم لت عسل ن التقؽمػ 
 شبةت  ن مكؽن التقؽمػ عسل ن ىمالنو خنو  وامن تحا وا اخىوااف الت  ؽمون تحا واًا ا  قوًم مماضوحًم ماتخم ىوم   1

اشطلقًم لد  عسو  ت  وؽي مكوؽن التقوؽمػ عذوؽائ ًم   مدومعا علوّ راواا  اخحكومم الدول سن  م اتخوم  الحلوؽل 
 السشم)بن 

لدو   نوؽاع مادوتؽممت الوسل ون التول س ون ماكؽنمتيوم م قوماىوم  مالتقوؽمػ   شبةت ان مكؽن التقؽمػ عسل ن  مالن  2
الذوووما   تزوووسؼ تقوووؽمػ قاخىوووااف قأنؽاعيوووم  مالسحتوووؽ  التول سوووت  مالؽ)ووومئ  التول س ووون مالتقش ووومت الت  ؽمووون  

 مالشذمًمت  ما يتبم ات  مالخطط الا ا) ن  مالسا س  مالطملف     مغ  ىمو 
 ن التقوؽمػ لو    و  ًم موأتت قووا عسل ون التوا م   م ووا ان تدوؽن الوسل ون التول س ون التقؽمػ عسل ن ادتس ة    3

اا انتيت لتتؽا  خ و  ر و اع عسل ون التقوؽمػ  اخاو  قوملوك  التقوؽمػ عسل ون ادوتس ة مااللاون للتولو ػ اشوذ 
 ال اامن محتّ الشيممن  ليت  زع    تجز  اؼ السشي  الا ا)ت الت  ؽي 

ملووف  عسل وون التقووؽمػ عسل  4  وون توممن وون  مذووت ك ل يووم كوو   ًوو اف الوسل وون التول س وون التولس وون اووؼ قاووا س  ًم
 ماا    ماذ ف  ماد مل  م مل مع اخاؽ     و 
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 شبةووت  ن مكووؽن التقووؽمػ علس ووًم  ممستوومل التقووؽمػ الولسووت قدووسمت او شوون تدووؽن عؽنووًم علووّ راوواا  اخحكوومم   5
 مت التقؽمػ الولستوالدل سن ماتخم  الق ا ات السشم)بن  ماؼ  ىػ اق

 الراقو ممقرا قو  ن تدؽن  ااة التقؽمػ اما ة علّ ان تق   ام مضوت لق م)و     
 الثبمتو ممقرا قو  ن توطت الؽ) لن نتمئ  رم تن ند  ًم عشا تد ا  ا)توسمليم   ب 

  شبةت ان مكؽن التقؽمػ االئسًم لسدتؽ  الطلبن ًم  ون اخ خمص الذ ؼ مط و عل يػ   6
تقؽمػ اؽضؽ  ًمو ممقروا قملسؽضوؽ  ن عوام توأر  نتومئ  ا يتبوم  قملوؽااو  الذات ون اثو و  شبةت  ن مكؽن ال  7

ازاج اؼ مقؽم قملترح ح قالتقؽمػو  محملتو الشقد ن  ماؼ اعمى  السؽضؽ  ن ان   تختل  نتمئ  التقوؽمػ 
 اؼ اقّؽم آلي   ماؼ مات آلي  

  خر ن الستولػ   شبةت  ن مكؽن التقؽمػ امسق اً ًم مقؽم علّ  )مس احت ام  8
التقووؽمػ لوو   غمموون لووت حووا  اتووو  مإنسووم ىووؽ م)وو لن لتقووا   نتوومئ  تحروو   الطلبوون مالدذوو  عووؼ الروووؽ مت   9

التوووت توووؽا ييػ  متذوووخ س نوووؽاحت ضووووقيػ مااتووو اح م)ووومئ  تحدووو ؼ توّلسيوووػ متحق وووو نسوووؽىػ لوووت  س وووي 
 الجؽانف 

السولؽاوومت ماخالوون الستولقوون قدوولؽك الطلبوون  شبةووت ان تتشووؽع  )وومل ف التقووؽمػ مم)وومئلو التووت توشووت قجسووي   10
ح ووو  تدوووتوس   س وووي اخامات مالؽ)ووومئ  التقؽمس ووون كملسقووومقالت الق امووون مالجسم  ووون  م)وووجالت الحوووؽااث 
مالقووووو اعات ما ا)وووووون الحملوووووون ما )ووووووتبمنمت ما يتبوووووم ات الستشؽعوووووون  مكلسووووووم تشؽعووووووت  امات التقووووووؽمػ لاات 

    ن رااا  اخحكممالسولؽامت عؼ اجم ت التقؽمػ مت ّد ت عسل
 

 :أنهاع التقهيم 
 أوال : أنهاع التقهيم باعتبار الهقت الذي يجري فيه:

 ىشمك رالرن  نؽاع للتقؽمػ قمعتبم  الؽات الذي مج ي ف و لت السؽا  التول ست  مىتو
ممقووؽم السووا س  يووذا التقووؽمػ لسو لوون اووا  ا)ووتوااا الطلبوون للووتولػ الجا ووا ر  اووا  التقووهيم القبمووي )ا(ولووي(:  1

تشدذ  لو  ؽانف ارؽ  عشا قوض الطلبن لت ي  اتيػ  م اولؽامتيػ الدمققن الز م من ليػ ل تسكشؽا اؼ 
الووتولػ الجا ووا  ف زووط  السووا س رلووّ رعووااا تووا مبمت عال  وون لتاللووت  ؽانووف القرووؽ  حتووّ  تسكشووؽا اووؼ 

اع قملسؽضؽع الجا ا قذك  اؽلو  متوا ا يتبوم ات الدتم  ون  لثو   )ومل ف التقوؽمػ م اماتوو ا)وتوسمً  لوت ال 
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التقؽمػ اخملت  متذس  ا يتبوم ات التذخ رو ن التوت تدذو  عوؼ  ؽانوف القوؽة م ؽانوف الزوو  لوت تولوػ 
ك ش ن  م ايتبم ات تحا ا السدتؽ  الطلبن  ما يتبم ات الق ل ن التت تحاا ام  تقشو الطلبن  ما يتبم ات التد

 التت تدمعا السا س لت تقد ػ الطلبن رلّ اجسؽعمت عس  لت التولػ التوممنت 
ممج ي السا س التقؽمػ التدؽمشت لت  رشمع عسل ن التولو ػ مالوتولػ  ممتخلو  ىوذِه  التقهيم التكهيني )البنائي(:  2

ػ للسووا س تةذموون  ا ووون عووؼ  س ووي عشماوو  الوسل وون اووؼ ا وو  تحدوو شيم متطؽم ىووم  ح وو  مقووام ىووذا التقووؽم
الوسل ن التول س ن  ل لجأ رلّ ر  اع التوا   الز م ي لت يطتو م )ولؽ و ملوت اخنذوطن التوت  )وسيم ل قوؽم 
 يم ًل تو  ممزماه  مزًم قسولؽامت عؼ اا  تقام الطالب لت تحق و اخىااف السحااة لت يطتوو  معوؼ 

ل وسو  علوّ تاللوت ىوذِه الجؽانوف قومات اح  نذوطن االئسون  م تقوامػ  الجؽانف التت  ظي  ل يم الطلبون اروؽ اً 
تا مبمت يمان تومل  ىوذا القروؽ  ماوا مكوؽن ىوذا التقوؽمػ قطو ح  )و لن  وقؽمن   م قطو ح ايتبوم  ارو    

 ماا مكؽن تس مشًم مقؽم الطلبن قحلو 
أ)وو لن ا يت ووم  اووؼ متروومأ  )وو لن ا يتبووم ات ال شمئ وون قذووك  مدوومعا علووّ الترووح ح القووؽ ي الدوو مي ك

 اتواا  م ) لن التدس   البد طن  مالرؽاب مالخطأ  ممذت ك الطلبن اي السا ) ؼ لت عسل ن الترح ح  ح منًم 
ممكؽن التقؽمػ الختمات لت نيممن اؽا  تول ست لت حرن اوف ن  ماوا مكوؽن لوت نيممون  التقهيم الختامي:  3

ىؽ تحا ا السدتؽ  الشيمئت الذي ما  رل و الطلبن محاة ا ا) ن   م لت نيممن اق   ا ا)ت  مالياف اشو 
قوووا انتيوومع عسل وون التووا م  ققتوو ة احووااة  كووملتقؽمػ الذووي ي   م التقووؽمػ القروولت   م التقووؽمػ الدووشؽي  ملووت 
ضؽع نتمئ  ىذا التقؽمػ مسكؼ تحا ا اقاا  ام تػ تحق قو اؼ اخىااف  مموطت الطلبن لوت ضوؽئو ا  ومت 

عا السووا س لووت رعووماة الشعوو  لووت عشماوو  اشعؽاوون التووا م  قرووؽ ة كمالوون  تؽضووح اووا  انجووملىػ  ممدووم
ماوووؼ ا ووو ل  )ووومل بوو ا يتبوووم ات احك ووون الس  وووي التوووت تؽضوووي لوووت ضوووؽع اخىوووااف التا مدووو ن التوووت مجوووف 
انجملىوووم  متةطوووت ع شووون اسثلووون قذوووك  كووومف لسقووو اات السحتوووؽ  الا ا)وووت م ىاالوووو  ممجووو ي ىوووذا الشوووؽع اوووؼ 

 سدمعاة اإلاا م ؼ لت الساا س مالجماومت ا يتبم ات السا )ؽن ق
متدووتوس  السولؽاوومت الشمتجوون عووؼ ىووذا الشووؽع اووؼ التقووؽمػ خغوو ا  راا موون تتولووو قسدووتق   الطملووف لووت 

 انتقملو اؼ محاة ا ا) ن رلّ الؽحاة التمل ن ليم  ملت ت ف وو اؼ ا  رلّ ا   ماؼ ا حلن رلّ  ي   
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 النتائج:ثانيا : أنهاع التقهيم بحدب تفدير 

و مىووؽ التقووؽمػ الووذي  ووتػ راوواا  الحكووػ ف ووو علووّ  ااع القوو ا عووؼ ً مووو اقم نتووو قووأااع التقووهيم المايوواري   1
 اآلي مؼ علّ نق  السق مس السدتخام 

م ذلغ  تحاا اوشّ الا  ن لت ضؽع ا  مت اع م من  تػ الحروؽل عل يوم اوؼ ا)وتجمقمت الجسمعون التوت 
 تؽ)ط اثاًلو  شتست رل يم الق ا   قالسقم نن قملس

م عبوووم ة  يووو   مكوووؽن  ااع السجسؽعووون التوووت  شتسوووت رل يوووم القووو ا اع وووم ًا مقوووم ن قوووو  ااع  ي لووو ا اوووؼ  لووو اا 
السجسؽعن  مالحكػ علّ  ؽاة  اائو ا)تشماًا رلّ ىذِه السقم نن  مان الشت جن التت محر  عل يم الطملف لت ىوذِه 

ققوووو اوووؼ الشوووؽات  التول س ووون قذوووك  احووواا   م رلوووّ  ي حوووا ا يتبوووم ات قالسع م مووون الس  ووويو   توووالشم علوووّ اوووم ح
مدووتط ي  ااع السيووم ات مالؽا بوومت التووت تشممليووم ا يتبووم   مكوو  اووم تووالشم عل ووو ىووؽ اووا  ا تقوومع  م انخقووم  
ا  توووو قملسقم نووون اوووي ا  ووومت الطلبووون الوووذ ؼ تقوووااؽا لوووشق  ا يتبوووم   ملوووذلغ عشوووا تقدووو   نتووومئ  ىوووذا الشوووؽع اوووؼ 

  اخامات اآلت ونو  تبون الطملووف لوت اوقو  ال تبون الس  ش وون لوالاون الطملوف  الؽ)وط الحدووم ت ا يتبوم ات تدوتوس
 لوالامت ًلبن الر   ا نح اف السع م ي لوالامت ًلبن الر   مالا  ن السع م من لوالان الطملف   

 ماا م و علسمع الق مس مالتقؽمػ  سلن اؼ ا نتقماات رلّ ىذا الشؽع اؼ التقؽمػو
  ي القمئ  انو لدت مكؽن للشجمح اوشّ  لمنوو مجوف ان مكوؽن ىشومك اجسؽعون اوؼ ال ا)و  ؼ  م وذلغ   كا ال    

  كووووا علووووّ ا)ووووتوسمل قالشجوووومح مال )ووووؽبو قروووو ف الشعوووو  عووووؼ التدوووومب الطلبوووون للسولؽاوووومت مالسقوووومه ػ 
 مالسيم ات  ماخىااف التول س ن 

التقوا  اتو م و ؼ اخااع القولوت للطلبون   ي  ا  ا)توسمل التقؽمػ السع م ي رلّ ايتالف   ؼ نعومم اإلرمقون ق  ب 
 ان اإلرمقن توطت علّ  )مس تحر   الطملف قملشدبن خا انو  مل   رلّ ادتؽ  اطلو لألااع 

مقووؽم ىووذا التقووؽمػ علوووّ  )وومس نع موون التؽلموووي الط  وووت قا حتسووملتو للدوووسمت  م القووا ات اإلندوومن ن التوووت   ج 
 غؽ ووون لوووت  ي   نوووما  ىوووت تؽلموووي اختلووو  عوووؼ التؽلموووي  ووومعت لوووت الق ووومس الشقدوووت  ملدوووؼ اخىوووااف الس

 ا عتاال ممي ان مستلغ اخلث من للجؽانف الس اا تحق قيم 
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ان ا يتبم ات السع م من الس  ي تومنت اؼ اذكلن  )م) ن مىت  نيم غ   اما ة علّ الدذ  عؼ ا)وتوااا   ا 
مس قووووض اخىوووااف الؽ اان ووون الطلبووون لوووتولػ اوووماة تول س ووون  ات ادوووتؽ  اتقوووام  كسوووم  نيوووم   ترووولح لق ووو

 مالشقدح ك ن 
 ماسم مستمل قو ىذا الشؽع اؼ التقؽمػ اؼ يرمئس ام مأتتو

تحاا  ؽا)طتو السو لن الوماون للطملوف لوت اجومل اوو ؼ  ملوذلغ لومن ا يتبوم ات السع م مون تشم)وف ادوتؽ      
  ومس تحرو   الطوالب اخىااف الومان  لث  اؼ االعاتيم لألىااف السحوااة  متووا  ات لمئواة ك  و ة لوت 

 الومم 
 اخ) لن ف و ليم ًمقي  لث   سؽل ن   ب 
تحاا نت جن الطملف ف و ق مجما الس  ؼ السكوملئ لوالاتوو  لسو لون اؽاووو  و ؼ  لو اا السجسؽعون  ملوذلغ ليوت   ج 

تق ووا ر ا كمنووت القوو اعات تتولووو قميت ووم   لزوو  الس  ووح ؼ ل  نووما  اووو ؼ  مكووذلغ ليووت تس وو  رلووّ تذووج ي 
  ؼ الطلبن ماقم نن ا  متيػ قوزيم  بوضالسشملدن   

و ممطلو عل و البوض قايتبم ات الدقممنو قايتبم ات ا لن السحتؽ و قا يتبم ات السحك ون التقهيم المحكي  2
 الس  يو قمعتبم  الؽ) لن السدتوسلن لق م)و 

ممووو ف قأنووو " التقووؽمػ الووذي مدوووّ رلووّ تحا ووا ادووتؽ  الطملووف قملشدووبن رلووّ احووغ قادووتؽ و رم ووت امن 
ال  ووؽع رلووّ  ااع لوو ا آيوو " مىووذا السدووتؽ  عووماة  وو تبط قمخىووااف الدوولؽك ن للسقوو   التول سووت   م ىووت ا تبطوون 

ا وو  التووو ف علووّ اخلوو اا قسوووم    احووااة )وولقًم لووألااع   ي ان ايتبووم ات ىووذا الشووؽع اووؼ التقووؽمػ اووسست اووؼ 
الووذ ؼ التدوو ؽا ادووتؽ  اق ووؽً   م ادووتؽ  نؽ  ووًم اووؼ اخااع  م مل ووغ الووذ ؼ لووػ  تسكشووؽا اووؼ  لووغ حتووّ  ووتػ مضووي 
الوووالج الزوو م ي ليووػ ممؽاوو   ااع الطملووف لووت اثوو  ىووذِه ا يتبووم ات قعبووم ات )وولؽك ن تؽضووح اووم مدووتط ي 

خل اا اآلي مؼ لت السجسؽعن كسم ىؽ الحومل لوت ا يتبوم ات الطملف ان مقؽم قو امن ال  ؽع رلّ ادتؽ   ااع ا
 السع م من الس  ي  ماؼ اخاثلن علّ ىذا الشؽع اؼ اخىااف التت تذك  احكمت ليذِه ا يتبم اتو

 مدتط ي لما ان مجسي عاا ؼ ك  اشيسم اؼ اشزلت ؼ  امن  يطمع  -
 الا ا) ن قسم    زما عؼ رالرن  يطمع تدتط ي ىشا ان تق    س ي الدلسمت الؽا اة لت الؽحاة  -
 مدتط ي عس م ان مس ز   ؼ الالم القس من مالالم الذسد ن  امن  يطمع   -
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 ماؼ  ىػ يرمئس ىذا الشؽع اؼ التقؽمػ ام مأتتو
   مس رتقمن السيم ات اخ)م) ن     
 تحا ا ام ر ا كمن الطملف  تقؼ الستطلبمت الدمققن خمن ايم ة   ب 
ما يتبم ات راو ا  علوّ الؽاوؽل قملطلبون رلوّ السدوتؽ  السشم)وف اوؼ الدقممومت م   لت للدقن ىذا التقؽمػ  ج 

 ندتقت  تقا   ام تولسؽه 
 تقؽمػ اخىااف لت السجم ت الؽ اان ن مالسيم من   ا 

 ىو  ترش ف الطلبن لت اجسؽعمت قحدف ادتؽممتيػ ما)توااااتيػ 
 ايم ات او شن  م  تذخ س نقمف الزو  التت مومنت اشيم الطلبن لت ادمئ   م

 ل  تحا ا الشجمح مال )ؽب عشا الطلبن لةمممت التخ ج  
 
 لمرادرا

   اا  الحا    القمى ة لدان العربو  2003ا ؼ اشعؽ   ق -
  اكتبون القوالح للشذو  2  فأساسويات القيواس والتقوهيم فوي التربيوةو  1998  ؽ لمشون  ل موا كماو   ق -

 مالتؽلمي  الدؽمت 
   عسمن  اخ ان  4  فالقياس النفدي والتقييم التربهي و  1987  ؽ ل اة  )بي دمحم  ق -
التقووهيم و  1989اإلاوومم  ارووطقّ احسووؽا  م نووؽ  حدوو ؼ ع ووا الوو حسؼ  ماووبمح حدوو ؼ الوج لووت  ق -

  ماون قةااا  -  اكتف الطبمعن الس كزي 1  فوالقياس
  ملا ة التول ػ الوملت القياس والتقهيمو  2000  قالال ست  رحدمن عل ؽي  معانمن دمحم السياامي  -

 مالبح  الولست   ماون امملّ  كل ن الت   ن 
  اكتبن 1  فترميم التدريس منظهمة تربهية ونماذج تطبيقيةو  2007  ق ممن  دمحم ىم ػ يل   -

 عسمن  اخ ان  -الدؽمت  ماا  حش ؼ -القالح للشذ  مالتؽلمي
القياس والتقهيم النفدي والتربهي بين النظرية و  2004  قالرسماي  ع ا هللا  مامى  الا ا  ي -

   ا كز  زما  اخ ان 1  فوالتطبيق
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مبادئ القياس و  1999  قالعمى   لك مم دمحم  م ملل ؼ تس   من  م ؽات عزت ع ا اليماي -
 اخ ان  -  اكتبن اا  الثقملن للشذ  مالتؽلمي  عسمن1  فوالتقهيم في التربية

  اا  القد  الو  ت  القياس التقهيم التربهي والنفديو  2002احسؽا  ق عالم  االح الا ؼ -
 القمى ة 

 -  اكتبن اخا   ا  ا2  فالقياس والتقهيم في العممية التدريديةو  1993  قعؽاة  احسا )ل سمن -
 اخ ان 

 ل شمن  -  اا  اخنال      مت1ف القياس والتقهيم،و  1997  قغمنػ  احسؽا دمحم -
 
 
 


