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 دقـق الملف من قبل     
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 
البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  يوفر وصف

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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  المؤسسة التعليمية .1
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  اسم الشهادة النهائية  .4
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 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6
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 علم والتقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والت برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  -أ
        -1أ
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  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
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 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 

 

 .لشخصي(االتطور واألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   
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 طرائق التعليم والتعلم          
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 نامج بنية البر .11
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يلمعرفااألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

  التربية للعلوم اإلنسانية كلية المؤسسة التعليمية .1

    العلوم التربوية والنفسية / المركز علمي القسم ال .2

 القياس والتقويم اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات أسبوعية احةأشكال الحضور المت .4

  2017 – 2016 الفصل / السنة .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 .أن يعرف الطالب المفاهيم والمصلحات الواردة في المساق -1

 أن يوضح المبادئ والمفاهيم األساسية في القياس والتقويم. -2

 النظرية الالزمة لتطوير االختبارات. أن يعرف الطالب على األطر -3

 أن يعرف الطالب مهارة تطوير اختبار تحصيلي وتطبيقهما . -4

 أن يعرف الطالب مستوى الصدق والثبات ألدوات القياس. -5

 أن يعرف الطالب طرق تحليل الفقرات . -6

 المعايير اإلحصائية والنمائية لالختبارات. أن يعرف الطالب -7

ة في ماالع تطواوالخ ,يتناول هذا المساق دراسة المفاهيم األساسية المتعلقة بالقياس والتقويم والعالقة بينهما 

غراض أناول تطوير االختبارات التربوية والمقاييس النفسية والمهارات المتصلة بكل خطوة منها. كذلك يت

قاييس صيلية ومالتح االختبارات والمقاييس وعملية التخطيط لبناء االختبارات وكيفية كتابة الفقرات لالختبارات

اشتقاق وارات إلى تحليل نتائج االختب ةية محددة، باإلضافاالتجاهات وفق معايير وإرشادات ومؤشرات إحصائ

 المعايير والتحقق من دالالت الصدق والثبات لها.
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 التعليم والتعلم والتقييم وطرائق مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 أن يعرف المقصود بكل من القياس والتقييم والتقويم.  -1أ

 أن يعرف الفرق بين مصطلحات القياس والتقييم والتقويم. -2أ

 أن يقارن بين مستويات القياس المختلفة. -3أ
 أن يحدد مستويات القياس لمجموعة من المتغيرات. -4أ
 ن يعرف مفهوم المتغيرات.أ  -5أ

 أن يعرف أنواع القياس.   -6أ

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 أساسيات القياس أن يطبق الطالب   - 1ب

 القياس النفسي. أن يميز الطالب بين أنواع  - 2ب

 االختبارات التحصيلية وأنواعها. أن يتعرف الطالب  - 3ب

  ة.تبارات المعيارية والمحكية واالختبارات التحصيلية المقنناالخأن يعرف الطالب    -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات نظرية. -1
 وواجبات.حلول تمارين  -2

 طرائق التقييم      

 حضور ومشاركة.  -1
 اختبارات دورية. -2
 نشاطات خارجية. -3
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ياس والتقويم.أن يبدي الطالب اهتماماً بالق -1ج

 أن يبدي الطالب الرغبة في مساعدة زمالئه من الطلبة الضعفاء في استخراج الخصائص -2ج

 اإلحصائية للفقرات والمقاييس.

 اكل.أن يثمن الطالب دور القياس والتقويم في رفع المستوى العلمي وحل الكثير من المش -3ج

  في تخصصه.أن يقيم الطالب اثر دراسة القياس والتقويم   -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 المشاركة في الندوات والورش الخاصة بالقياس والتقويم. -1
 لفقرات.وكيفية استخراج صعوبة وسهولة وتمميز االمشاركة في دروس توضيحية للطلبة في القياس  -2
 القياس وكيفية استخراج صدق وثبات الفقرات.تقديم محاضرات حول علماء  -3

 
 تقييم طرائق ال   

 حضور ومشاركة.  -1
 اختبارات دورية. -2
 نشاطات خارجية. -3
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 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية العامة و المهارات -د 

 حضور المحاضرات في الزمن المحدد. -1د

 أداء الواجبات المطلوبة في الموعد المحدد. -2د

 ات في الموعد المحدد.أداء االختبار -3د

   االلتزام بقواعد الحوار والمناقشة. -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

األصول التاريخية لحركة   2 1

 .القياس
 حضور ومشاركة محاضرة

ومشكالت السمات النفسية   2 2

 .سهاقيا
 حضور ومشاركة محاضرة

مفهوم القياس ، التقويم،   2 3

 .االختبار
 حضور ومشاركة محاضرة

مستويات القياس وأنواع   2 4

االستخدامات  المقاييس

 المختلفة لالختبارات

 حضور ومشاركة محاضرة

االختبارات المعيارية   2 5

 واالختبارات المحكية
 حضور ومشاركة محاضرة

ت التحصيلية االختبارا  2 6

 وخطوات بنائها
 حضور ومشاركة محاضرة

 حضور ومشاركة محاضرة االختبارات التحصيلية المقننة  2 7
 حضور ومشاركة محاضرة االختبارات التحصيلية  2 8

 حضور ومشاركة محاضرة االختبارات الشفوية  2 9
 حضور ومشاركة محاضرة االختبارات المقالية  2 10

 حضور ومشاركة محاضرة ت الموضوعيةاالختبارا  2 11
 حضور ومشاركة محاضرة اختبارات الصح والخطأ  2 12

 حضور ومشاركة محاضرة اختبارات الفراغات  2 13
 حضور ومشاركة محاضرة اختبارات المزاوجة  2 14

 حضور ومشاركة محاضرة اختبارات االختيار من متعدد  2 15
 اختبار باراخت االختبار الفصلي األول  2 16

تحليل الفقرات باستخدام   2 16

مؤشرات الصعوبة والتمييز 

 وفاعلية المموهات.

 حضور ومشاركة محاضرة

تحليل الفقرات باستخدام   2 17
مؤشرات ثبات وصدق 

 الفقرات

 حضور ومشاركة محاضرة

 حضور ومشاركة محاضرة ثبات االختبارات  2 18

 مشاركةحضور و محاضرة صدق االختبارات  2 19
 تالتصحيح وتفسير درجا  2 20

 االختبار والمعايير
 حضور ومشاركة محاضرة

االختبارات في المجال   2 21
 االنفعالي

 حضور ومشاركة محاضرة

 اختبار اختبار االختبار الفصلي الثاني  2 22
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 البنية التحتية  .12

 القياس والتقويم  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  المراجع الرئيسية  ـ2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
(. 1(.  تقويم التعلم )ط2005, رجاء محمود ) أبو عالم -1

 عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
لية (. القياس والتقويم في العم2005عودة , احمد. ) -2

 ( . اربد : دار األمل للنشر والتوزيع.3التدريسية.) ط
 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
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