جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :علوم الحياه
المرحلة  :الرابعة
اسم المحاضر الثالثي  :د .عباس عبد المهدي عبد الكريم
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :
مكان العمل  :جامعة الكوفة /كلية التربية للبنات

جدول الدروس األسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

أ م د .عباس عبد المهدي عبد الكريم
Husseinn.abed@uokufa.edu.iq

اسم المادة

القياس والتقويم

مقرر الفصل

سنوي /القياس والتقويم

أهداف المادة

إكساب المتعلمين معلومات ومبادئ وأسس ومهارات ونظريات ومفاهيم

التفاصيل األساسية للمادة

المواضيع التي تقع ضمن مفردات المادة

القياس والتقويم على وفق المجاالت المعرفية والوجدانية والنفس حركية

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

تقديرات الفصل

معلومات إضافية

الفصل الدراسي

النشاطات

%52

%2

االمتحانات
اليومية

%52

المشروع

االمتحان النهائي

%2

%52
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جدول الدروس
األسبوعي
األسبوع
1

التاريخ

المادة النظرية

مفاهيم القياس والتقويم -مقدمة في القياس والتقويم -معنى القياس
والتقويم(القياس ,االختبار ,التقويم)

2
3

أهمية القياس والتقويم والعالقة بينهما -العالقة بين التقويم والمنهج
أنواع التقويم :التقويم التمهيدي(التكوين الختامي).

4

التقويم المحكي (التقويم المعياري).

5

االختبارات التحصيلية -االختبارات المقالية

6

االختبارات الموضوعية التكميل

7

المزاوجة -الصح والخطأ

8

االختيار من متعدد

9

االختبارات الشفوية

11

االختبارات العملية واألدائية

11

الوسائل الالاختبارية :تقويم األداء ,المالحظة

12

المالحظة المنتظمة

13

سجالت التقدير

14

موازين التقدير

15

البطاقة المدرسية

16

امتحان الفصل الدراسي األول

17

بناء االختبارات

18

تحديد األهداف

19

تحديد المحتوى

21

جمع الفقرات

21

وضع التعليمات

22

شروط التطبيق

23

إجراء التجارب االستطالعية

24

إجراء التجارب األساسية

25

مواصفات االختبار الجيد :الموضوعية

المالحظات

26

الثبات ,الصدق

27

الشمولية

28

سهولة التطبيق

29

استخراج خصائص االختبارات الموضوعية :السهولة والصعوبة

31
31
32
توقيع األستاذ :

التمييز
فعالية البدائل الخاصة
امتحان الفصل الدراسي الثاني
توقيع العميد :

