جمهورية العراق
وزارة انتعهيى انعاني وانبذث انعهًي
جهاز االشراف وانتقىيى انعهًي

الجامعة  :جامعة الكوفة
الكلية  :كلية التربية للبنات
القســم :الكمياء
المرحلة :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي  :نبا عبد الرؤوف عمار
اللقب العلمي  :م  .د
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :التربية للبنات

جذول انذروس االسبىعي

نبأ عبذ انرؤوف عًار
االسى
انبريذ االنكتروني Nabbaa –abd- @uokufa.edu.iq
قياس وتقىيى
اسى انًادة
سنت كايهت
يقرر انفصم
تعريف انطانباث واكسابهى يعهىياث دىل يعنى انقياس
اهذاف انًادة
ويعنى انتقىيى وكيف يتى انقياس وانتقىيى وادواتهى وكيفيت
صياغت االختباراث بشكم صذيخ وانتعريف ببعض
انىسائم االدصائيت ودورها في انتفسير االدصائي التخار
انقرار انعهًي انصذيخ .
انتفاصيم
ف /1انقياس وانتقىيى ف /2االختباراث ف/ 3
االساسيت نهًادة
انخارطت االختباريت
ف / 4االدصاء
انكتب انًنهجيت انقياس وانتقىيى
انتقىيى وانقياس  /يصطفى االياو  ،صباح انعجيهي  ،انقياس
انًصادر
وانتقىيى سايي يهذى  ،االدصاء انىصفي  /عبذ انجبار
انخارجيت
انبياتي  ،االدصاء االستذالني زكريا اثناسيىس
االيتذاٌ اننهائي
االيتذاناث
تقذيراث انفصم انفصم
انيىييت
انذراسي
%55
%5
%45
يعهىياث اضافيت
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معىّ القٕاس َالخقُٔم َاالخخباراث
َالعالقت بٕىٍم
الخطُاث االصاصٕت للخقُٔم
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ادَاث القٕاس َاوُاعً
االمُر الُاجب مراعاحٍا عىذ الخخطٕط علّ
االخخبار
االخخبار مفٍُمٍا  ،اوُاعٍا
االخخبار المقىه  ،المشكلٓ  ،العملٓ
االخخبار الشفُْ  ،االخخبار الصُرْ
اخخباراث الخعرف
اخخباراث االصخرجاع
االخخباراث المقالٕت
االخخباراث المُضُعٕت
الخقُٔم معىاي ٌ ،ذفً  ،الغأت مىً
الخمٍٕذْ  ،البىائٓ
الخشخٕصٓ  ،الخخامٓ
المعٕارْ  ،المحكٓ
عطلت وصف الضىت
االحصاء الُصفٓ َاالصخذاللٓ
مقٕاس الىزعت المركزٔت  ،الُصٕط ،
المىُال  ،الُصط الحضابٓ
مقإٔش الخشخج  ،المذِ  ،الخبأه ،
االوحراف المعٕارْ
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فخرة حطبٕق
فخرة حطبٕق
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فخرة حطبٕق

43

فخرة حطبٕق

42

فخرة حطبٕق
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فخرة حطبٕق
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4115/5
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31
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االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

حُقٕع االصخار :

المادة العلمية

مقإٔش العالقت بٕرصُن  ،صبٕرمان  ،فاْ
اخخبار الفرضٕاث الخاص  ،الُصط
الحضابٓ
اخخبار الفرضٕاث الخاص بمعامالث
االرحباط بٕرصُن
اخخبار الفرضٕاث الخاص بمعامالث
االرحباط بٕرمان
اخخبار الفرضٕاث الخاص بمعامالث
االرحباط فاْ
حُقٕع العمٕذ :

المالحظات

