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 ali..s.suleamn@uotelafer.edu.iq     البريد اإللكتروني 

 المؤهل العلمي  في طرائق التدريسماجستير 

 العلمي اللقب مدرس مساعد 

  العمل  مكان قسم الرياضيات \كلية التربية األساسية  \ تلعفرجامعة 
 ربية تعريف الطلبة باهمية االختبارات والمقاييس في الت . 1
اطالع الطلبة على انواع متعددة من االختبارات النفسية والتربوية التي يحتاجونها ضمن  . 2

 حقل اختصاصهم 
التاكيد على اليات واسس كتابة االختبارات النفسية والتربوية بشكل عام واختبارات  . 3

  الرياضيات بشكل خاص وبيان دورها واهميتها  

  هدف المقرر 
  

 قرر وصف الم  تعطى المحاضرات بشكل نظري                            

  ة ب المنهجيالكت  اساسيات بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية للدكتورة سوسن شاكر الجلبي 

 بناء وتصميم المقاييس التربوية والنفسية للدكتور عمر طالب الريماوي  . 1
    مد ابو سعددليل المقاييس واالختبارات التربوية والنفسية للدكتور اح . 2

  المصادر الخارجية

  الفصل االول   الفصل الثاني   السعي السنوي   النهائي 
  التقييمات 

 )تقسيم الدرجات (
  

70 %  
  

30 %  15 %  15 %  

 ساعتان في االسبوع

  مالحظات عامة :
(عدد ساعات , عدد  
الوحدات , اماكن 

  ) ...الخالمحاضرات

 
  
  
  

 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

 

  تلعفر  الجامعة :
 التربية األساسيةالكلية : 
  الرياضيات القسم : 

  الثالثة المرحلة : 
 االختبارات والمقاييس  :  المادة
  األول   الدراسي: الفصل

 



  
  

 المخطط االسبوعي للمقرر 

 
 

 االسبوع  التاريخ    المادة النظريـــة المالحظات 

 االول     مفهومي القياس والتقويم في التربية   

 الثاني     االختبارات التحصيلية وانواعها في التربية   

المقالية    واالختبارات  وانواعها  االدائية  االختبارات 
  وانواعها في التربية  

 الثالث  

التربوية    االختبارات  اعداد  في  واهميته  المواصفات  جدول 
ونماذج م باهميتها  للتالميذ  الطلبة  الجداول وتعريف  تلك  ن 

  وتوقيت كتابتها  

  
 الخامسو الرابع 

تتمثل   كافة  بانواعها  لالختبارات  السايكومترية  الخصائص 
الفقرات   تميز  وقوة  السهولة  ومعامل  الصعوبة  بمعامل 

  لالختبارات كافة بانواعها المتنوعة 

  
 السابعوالسادس 

الثانوي  والصفات  االساسية  التحصيلي  الصفات  لالختبار  ة 
 المدرسي الجيد وخصائصه المهمة  

 التاسع و الثامن  

نماذج    المتنوعة  حسابها  واليات  االختبارات  في  الثبات 
  وامثلة عليها  

 الحادي عشر  و العاشر  

الفوائد التي يجنيها الطلبة من االختبارات والمقاييس النفسية   
  عليها   والتربوية ضمن حقل اختصاصهم امثلة وتطبيقات

 الثاني عشر   

واهم    الرياضيات  في  وانواعه  اهميته  مفهومه  التفكير 
في   المختلفة  التفكير  انواع  على  الدالة  االختبارات 

 الرياضيات وتحويلها الى اختبارات يستفاد منها الطلبة  

  
 الرابع عشر و  الثالث عشر

 جمهورية العراق 
علمي البحث والوزارة التعليم العالي   

 

 

  تلعفر  عة :الجام
 التربية األساسيةالكلية : 
  الرياضيات القسم : 

  الثالثة المرحلة : 
 االختبارات والمقاييس  :  المادة
  األول   الدراسي: الفصل

 


