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 مُرج َصف المقشسو

 

 َصف المقشس

 

 

 

 انًؤسسح انرؼهًْْح .1
 كهْح انرشتْح / جايؼح انكٌفح

 / انًشكز ؼهًِ انمسى ان .2
 لسى ػهٌو انحاسٌب   

 اسى / سيز انًمشس .3
 انمْاس ًانرمٌّى

 أشكال انحضٌس انًراحح .4
 ًحضٌسُ  انكرشًنِ 

 انفصم / انسنح .5
2222-2221 

 )انكهِ(ػذد انساػاخ انذساسْح  .6
 ساػح  2

 ذاسّخ إػذاد ىزا انٌصف  .7
15/6/2221 

 :أىذاف انًمشس .8
 :ذِّسريذف انًمشس اكساب انطهثح ، آ

  .والتقومي القياس مفهوم الطلبة اكساب .1

  اكساب الطلبة مفهوم العملية التعليمية وأمهية القياس هبا .2

 اكساب الطلبة مفهوم التقومي ووظائفه .3

 اكساب الطلبة أنواع التقومي .4

  االختبارات التحصيلية . مفهوماكساب الطلبة  .5

  التحصيلية االختبارات وتصميم اعداد ومهارات .6

 التعرف على أنواع االختبارات التحصيلية وتطبيقاهتا .7

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ًطشائك انرؼهْى ًانرؼهى ًانرمْْى ًمشساخ انيخشج .12

  ىذاف انًؼشفْح األ -أ
 انمْاسأٌ ّؼشف انطانة  -1أ

 أىًْح انمْاس أىذافوأٌ ّؼشف  -2أ

 أنٌاع انمْاس ًيسرٌّاذوأٌ ّؼشف  -3أ
 انرمٌّى انرشتٌُأٌ ّؼشف  -4أ
 أنٌاع انرمٌّى انرشتٌُأٌ ّؼشف  -5أ
 االخرثاساخ انرحصْهْح ًأنٌاػياأٌ ّؼشف   -6أ

  ًمشس.انخاصح تان ْحانًياساذاألىذاف   -ب 

 فِ انمْاسيياسج انرؼايم  – 1ب

 انطهثح انًماس نذٍ انسهٌن يياسج ذحذّذ – 2ب

 يياسج انرؼايم يغ انرمٌّى ًكْفْح ذٌظْفو  - 3ب

 يياسج ذٌظْف انفشًق انفشدّح    -4ب

 طشائك انرؼهْى ًانرؼهى      

 انًحاضشج .1
 انًنالشح .2
 انؼصف انزىنِ يغ انطهثح .3
 طشّمح حم انًشكالخ فِ انرؼهْى انحضٌسُ .4
 طشائك انرمْْى      

 انرحشّشُاالخرثاس  .1
 االخرثاس االنكرشًنِ .2
 االخرثاس انشفٌُ .3
 ػًم انرمشّش  .4

 األىذاف انٌجذانْح ًانمًْْح  -ج

 انسهٌن نذٍ انطهثحلْاس ًلًْح  أىًْحإدسان  -1ج

 انمذساخ انزىنْح نذٍ انطهثحلْاس إدسان لًْح  -2ج

 انطهثح ًايكانْاذيى ذمذّش حذًد لذساخ -3ج

 فِ ذمذّش انظٌاىش األخاللِانرأكْذ ػهَ أىًْح لْى انطهثح ًتنائيى   -4ج

  
 طشائك انرؼهْى ًانرؼهى     

 ركشخ اػاله

 طشائك انرمْْى    

 ركشخ اػاله        
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 .انشخصِ(األخشٍ انًرؼهمح تماتهْح انرٌظْف ًانرطٌس  )انًياساخانًنمٌنح انرأىْهْح انؼايح ً انًياساخ -د 

 انطهثح ػًٌيا   انظٌاىش نذٍ يياسج انرؼايم يغ -1د

 انطهثح ًالسًْا انمذساخ انزىنْح ًسػاّريا إيكانْاخكْفْح انرؼايم يغ  -2د

 يخشجاذياًذٌظْف  لْاس انؼًهْح انرؼهًِْكْفْح ذطٌّش انرؼهْى نْسرٌػة ذطٌساخ  -3د
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 تنْح انًمشس .11

 انساػاخ األسثٌع
يخشجاخ انرؼهى 

 انًطهٌتح
/ أً اسى انٌحذج 

 انًٌضٌع
 طشّمح انرمْْى طشّمح انرؼهْى

 2 األول

المهارية  األهداف المعرفية و
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

 وشأة القٍبط التشبُي َتطُسي 

 االخرثاس انًحاضشج 

 2 الثاني

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

 –المقصُد بمصطلح القٍبط 

 اٌمٍتً 
 االخرثاس انًحاضشج 

 2 الثالث

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

 –خصبئص القٍبط التشبُي 

 مغتٌُبث القٍبط 
 االخرثاس انًحاضشج 

 2 الرابع

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

دَس  –اوُاعً  –معىى التقٌُم 

القٍبط َالتقٌُم فً القشاساث 

 االخرثاس انًحاضشج  التشبٌُت 

 2 الخامس

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

الفشق بٍه المقٍبط َاالختببس 

االختببساث التحصٍلٍت  –

 االخرثاس انًحاضشج  التقلٍذٌت 

 2 السادس

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

 –اٌمٍت االختببساث التحصٍلٍت 

طشق التخلص  –االثبس الغلبٍت 

 االخرثاس انًحاضشج  مه االثبس الغلبٍت 

 2 السابع

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

اعئلت االختببساث التحصٍلٍت 

اوُاعٍب َاعظ  –التقلٍذٌت 

 االخرثاس انًحاضشج  تصىٍفٍب 

 2 الثامن

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

 –معىى  –االٌذاف التشبٌُت 

 تصىٍفٍب  –اٌمٍت 
 االخرثاس انًحاضشج 

 2 التاسع

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

 –مدبالث االٌذاف التعلٍمٍت 

 المدبل المعشفً 
 االخرثاس انًحاضشج 

 2 العاشر

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

 المدبل الُخذاوً 

 االخرثاس انًحاضشج 

 2 الحادي عشر

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

 المدبل الىفغحشكً 

 االخرثاس انًحاضشج 

 2 الثاني عشر

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

ششَط صٍبغت الٍذف التعلٍمً 

  -الدٍذ 
 االخرثاس انًحاضشج 

 2 الثالث عشر
األهداف المعرفية و المهارية 

والوجدانية والمذكور جانب 
االختببساث التحصٍلٍت 

 االخرثاس انًحاضشج  المُضُعٍت 
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 منها أعاله

 2 الرابع عشر

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

خطُاث اعذاد اختببس تحصٍلً 

 مُضُعً مشخعً المعٍبس 
 االخرثاس انًحاضشج 

 االخرثاس  امتحــــــــــــــــــــــــــــــــــان  2 الخامس عشر

 2 السادس عشر

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

) الخبسطت  طشق اعذاد االختببس

 االختببسٌت ( 
 االخرثاس انًحاضشج 

 2 السابع عشر

األهداف المعرفية و المهارية 
جانب والوجدانية والمذكور 

 منها أعاله

 –اعئلت االختببس مه بذٌلٍه 

 اعئلت المضاَخت 
 االخرثاس انًحاضشج 

 2 الثامن عشر

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

اعئلت  –اعئلت اعبدة التشتٍب 

 االخبببث القصٍشة 
 االخرثاس انًحاضشج 

 2 التاسع عشر

المهارية األهداف المعرفية و 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

اعئلت  –االعئلت التفغٍشٌت 

 االختٍبس مه متعذد 
 االخرثاس انًحاضشج 

 2 العشرون

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

خطُاث اختٍبس اختببس تحصٍلً 

 مشخعً المحك 
 االخرثاس انًحاضشج 

الحادي 
 2 والعشرون

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

التحلٍل اإلحصبئً لفقشاث 

 االختببس 
 االخرثاس انًحاضشج 

الثاني 
 2 والعشرون

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

 –معملً الغٍُلت َالصعُبت 

فعبلٍت البذائل  –تمٍٍض الفقشة 

 االخرثاس انًحاضشج  الخبطئت 

الثالث 
 2 والعشرون

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

 مُاصفبث االختببس الدٍذ 

 االخرثاس انًحاضشج 

 2 الرابع والعشرون

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

 –الثببث  –الصذق 

 الشمُل  –المُضُعٍت 
 االخرثاس انًحاضشج 

الخامس 
 2 والعشرون

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

مىحىً  –تفغٍش وتبئح االختببس 

 التُصٌع االعتذالً 
 االخرثاس انًحاضشج 

السادس 
 2 والعشرون

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

اعتخشاج المعبٌٍش ) الشتبت 

 الذسخت المعٍبسٌت (  –المئٍىٍت 
 االخرثاس انًحاضشج 

السابع 
 2 والعشرون

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

خطُاث بىبء االختببساث 

 َالمقبٌٍظ الىفغٍت 
 االخرثاس انًحاضشج 

خطُاث بىبء االختببساث األهداف المعرفية و المهارية  2الثامن 

 َالمقبٌٍظ الىفغٍت 
 االخرثاس انًحاضشج 
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 انرحرْح:انثنْح  .12
 .انماػاخ انذساسْح .1
 . google meet ,  FCCانًنصاخ انرؼهًْْح  .2
 يسرهزياخ انرؼهْى االنكرشًنِ انًادّح. .3

 
  ـ انكرة انًمشسج انًطهٌتح 1

 االختبارات (:1891) وآخرون الجميل عبد الزوبعي، .1 )انًصادس(  ـ انًشاجغ انشئْسْح 2
  الموصل. جامعة ،النفسية والمقاييس

 رادم احمد وصالح،  عمي أمين،  سميمان .2
,  والتربوية النفسية العموم في والمقاييس االختبارات(.2002)

 .القاهرة،  الحديث الكتاب دار

               ـ انكرة ًانًشاجغ انرِ ٌّصَ تيا  ا

 ( انًجالخ انؼهًْح ، انرماسّش ،.... ) 
ذات  واألج بيالالالةاجملالال ت العلميالالالة ايف مالالالة   االروالالالاد الي الالالوب وال فسالالال  العر يالالالة  

 Ebel,R. L. (1972). Essentials of - معامال  التالري . .

Educational  Measurement, N.J, Engle wood 
cliffs, Inc. 

- Nunnally, C. (1981): Psychometric Theory, 2nd 
ed. New Delhi, Tata Mc Grown-Hill Publishing 

Company 
ب ـ انًشاجغ االنكرشًنْح، يٌالغ 

 االنرشنْد ....
السيما تلك اليت ضمن اطار  والتقومي القياس املواقع االل يونية اخلاصة 

 املؤسسات التعليمية كاجلامعة.

 

 :خطح ذطٌّش انًمشس انذساسِ  .13

   

ا انجانة انرطثْمِ انًسرجذاخ ًالسًْ ًإدخالاالىرًاو تانرحذّث انًرٌاصم نهًؼهٌياخ فِ ىزا انًجال،  

سهٌن انطهثح ًذٌظْف انمذساخ نذّيى، ًانجانة انًرؼهك تكْفْح انرؼايم يغ  انًرؼهك تمْاس ًذمٌّى

 انطهثح. ػنذانرِ ذحصم  االسرؼذاداخ ًانرغْشاخ انًؼشفْح

 

 

 

والوجدانية والمذكور جانب  والعشرون
 منها أعاله

التاسع 
 2 والعشرون

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

 ومُرج عه اختببساث الزكبء 

 االخرثاس انًحاضشج 

 2 الثالثون

األهداف المعرفية و المهارية 
والوجدانية والمذكور جانب 

 منها أعاله

  امتحبن

 االخرثاس انًحاضشج 
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