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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 

 المستوى الرابع

 نفس 222 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 اليوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 2 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 0 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 0 الواجبات 2

 0 المكتبة 3

 مهمه ادائية15 المشاريع /إعداد البحوث 4

 0 )تذكر(أخرى  5

 30 اإلجمالي 
 ات االسيتذكار،، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعللمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقررالعام لوصف ال .1

التعلّم،  ويم من أجل)التق على مفاهيم القياس والتقويم، أنواع القياس والتقويم، أدوات القياس والتقويم وأنواعها تضمن المقرري

م التقدير، ملف ائية، ساللت األدالتقويم، تقويم التعلّم(، أساليب بناء أدوات القياس والتقويم المختلفة )االختبار التحصيلي، المهما

جيدة القياس ال ت أداةاقة المالحظة(، أنواع األسئلة )الفقرات( االختبارية: أسس بناؤها، ميزاتها، عيوبها، صفااإلنجاز، بط

ر النتائج ي تفسي)الصدق، الثبات( وسبل التحقق منها، أساليب تقدير األداء وتصحيح االختبارات وأنواع االختبارات من ح

حساب ولفصل(، االختبارات )حساب المتوسط واالنحراف المعياري لدرجات ا)محكي المرجع، معياري المرجع(، تحليل نتائج 

ل ئج والتواصالنتا المؤشرات )معالم الفقرة( اإلحصائية ) درجة الصعوبة، درجة التمييز( للفقرات االختبارية، أساليب عرض

 مع الطالب وأولياء األمور بشأنها، أساليب تقديم التغذية الراجعة حسب نتائج التقوي

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

لحديثية فيي ايهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالب وتزويده بمعارف ومهارات مرتبطة بتقيويم التحصييل واألداء وفيق التوجهيات 

 .مجال القياس والتقويم

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

1.1 

 أنواعييييييييييهو وأدواتييييييييييه والتقييييييييييويم  مفهييييييييييوم  القييييييييييياس عليييييييييييالطالييييييييييب يتعييييييييييرف أن 

 . ،الرتبي،الفئوي،النسبي()االسمي

 

 8ع

1.2 
 مفهوم  األهداف السلوكية وتصنيفاتها المختلفة. الطالب ان يذكر

 
 

 7ع

 9ع .خطوات بناء االختبارات التحصيلية ومفهوم االختبار  الطالب يصفان  3.1

  المهارات 2

 3م في اتخال القرارات . البياناتالطالب  يوظفان  2.1

 3م نوع األسئلة المناسب والمحتوي الدراسي اختبار قائم عليالطالب يصمم ان  2.2

  الكفاءات 3

ميييع داخييل أن يقيييم الطالييب عالقييات اجتماعييية ومهنييية أساسييها التفيياهم واالحتييرام المتبييادل مييع الج 3.1

 .المؤسسة

 1ك

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 القياس  والتقويم ،وأنواع كل منهما 1

 2 تصنيف أدوات القياس والتقويم حسب عدة معايير  2

 4 األهداف السلوكية وتصنيفاتها المختلفة  3

4 
االختباااار محكاااج المرخااار واالختباااار معياااار  المرخااار وختاااوات بناااا  االختباااارات التحصااايلية ، 

 )متضمنة خدول مواصفات لالختبار(.

4 

 4 أنوع األسئلة وخوانب القوة والضعف لكل منها. 5

 4 يحدد إخرا ات إخراج وتتبيق وتصحيح االختبارات  6

 4 يتعرف بعض ترق تمثيل البيانات، وحساب بعض المقاييس االحصائية 7

 2 يحلل  نتائج االختبارات إحصائيا 8

 4 والصدق وأنواعها وترق استخراج كل منهيتعرف مفاهيم الثبات  9

 ساعة 30 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

 مفهوم  القياس أن يتعرف الطالب علي

 أنواعهو وأدواته والتقويم

 . ،الرتبي،الفئوي،النسبي()االسمي

 

 المحاضرة -

 التعلم التعاوني-

 لعصف الذهنيا- -

 

ختبيييار األعميييال الفصيييلية ا-

(  20األول ويخصييل لييه ) 

 درجة.

 

1.2 

داف ان يذكر الطالب مفهوم  األه

ة .السلوكية وتصنيفاتها المختلف . 

 

 . ي التعلم الذات -

 

ختبيييار األعميييال الفصيييلية ا-

(  20الثاني ويخصل ليه ) 

 درجة.

 

يم مهمييييييييية ادائيييييييييية تقيييييييييد-

 ويخصل لها 

 ( درجة. 15) 

 

3.1 

مفهوم االختبار  ان يصف الطالب

خطوات بناء االختبارات التحصيلية و  
 األبحاث-

 لمنزليةات ااجبالو-

 

لمناقشيييييات والمشييييياركات ا-

واألنشيييييييييييطة التعليميييييييييييية. 

(  5ويخصييييييييييل لهييييييييييا ) 

 درجات

 المهارات 2.0

ان يوظف الطالب البيانات في اتخال  2.1

  القرارات
 
 العصف الذهنج -
 التعلم التعاونج.-
 تعلم االكتشافج الموخه ،وغير الموخه.ال-
 .  االستكشافجالتعلم  -
 التغذية الراخعة . -

 
 االختبارات الفصلية

ان يصمم الطالب اختبار قائم علي نوع  2.2

المناسب والمحتوي الدراسياألسئلة   التعلم التعاوني.- 

  التد ريس المباشر -

 التعلم بواسطة العمل -

  التعلم التعاوني -

قييييم بعييب األبحيياث التييي ت-

تسييييييييند لمجموعيييييييية ميييييييين 

 الطالبات.

الحظيييييييييييية العالقييييييييييييات م-

الشخصية وتبادل الدور بيين 

 المناقشات.

 الكفاءات 3.0

 أن يقيييييم الطالييييب عالقييييات اجتماعييييية 3.1

ومهنييييية أساسييييها التفيييياهم واالحتييييرام 

 .المتبادل مع الجميع داخل المؤسسة

 التعلم التعاونج والمناقشات الخماعية
 

قويم المشاركة والتفاعل ت -

في النقاش واألعمال 

 الجماعية.

 تقويم الذات واألقران. -

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 السادس اختبار فصلج اول 1

 %20 الحاد  عشر اختبار فصلج ثانج 2

علااااااا  مااااااادار  واخبات ومناقشات 3
 الفصل

5% 

 %15 الثالث عشر مهمة ادائية ) اعداد اختبار تحصيلج( 4

 %40 نهاية الفصل اختبار نهائج 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
لب اديمي للطاد األكاإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشا

 تواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع(:يالذي  -لساعات المكتبيةا –المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت 

 

 تي:يوجد نظام محدد لإلرشاد على مستوى الجامعة وعلى مستوى البرامج، ويشمل نظام االرشاد واجراءاته اآل

 يمي نظام األكياديتواصل الطالب الجدد مع مرشدهم العلمي في البرنامج "أو المسار" ليتم تعريفهم بالخطة الدراسية وال

الحيذف  العمل المتاحة للتخصيل، كميا يتيابع المرشيد عمليية التسيجيل وينياقا فيهيا الطاليب إلبيداء مبيررات ومجاالت

 واإلضافة بما يتناسب مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم.

 ة.وفق كل حال وتقدم لجنة اإلرشاد األكاديمي برامج توعية وإرشاد خالل سير البرنامج، والتعامل مع الحاالت الخاصة 

 رشياد تضمن هيكل الكلية وحيدة لإلرشياد األكياديمي، ويوجيد دعيم ومتابعية كيذل  مين عميادة شيؤون الطيالب بشيأن االي

 األكاديمي والمهني.

 ون الطيالب يقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل وحدة االرشاد النفسي تحت عمادة شؤ

 .الستشارات النفسية للطالب، ويمكن للكليات تحويل الحاالت لهاوهي متاحة لجميع طالب الجامعة وتقدم ا

 جتمياعي ويوجد بالجامعة كذل  وحدة ارشاد اجتماعي تحت عمادة شؤون الطالب، وتعميل الكليية كيذل  عليى اليدعم اال

 .من خالل المرشد األكاديمي وتوجيه الطالب لالستفادة من برامج الدعم االجتماعي التي تقدمها الجامعة

 ا الطاليب، ت التيي درسيهولى وحدة التربية الميدانية متابعة الطالب أثناء الخبرات الميدانية لتأكيد التكامل بين المقيرراتت

ي سييترتبط وتقليييل الفجييوة بينهييا وبييين السييياق الحقيقييي للتطبيييق، وسيييتبنى البرنييامج مفهييوم الخبييرات الميدانييية التيي

 الميدانية.بالمقررات وأخيرا متابعة الطالب في التدريب 

 .كما يخصل عضو هيئة التدريس ساعات مكتبية يستقبل فيها الطالب ويقدم لهم الدعم الخاص حسب كل طالب 

 

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

القياس والتقويم 

التربوي في العملية 

 التدريسية 

 عودة، أحمد

دار 

المسيرة، 

عمان: 

 .األردن

1428 

القياس والتقويم 

 تجديدات ومناقشات
 الكبيسي، عبد الواحد

دار جرير، 

عمان: 

 األردن.

1428 

اإلطار المرجعي 

 للتقويم التربوي
 الدوسري، إبراهيم

مكتب 

التربية 

لدول 

الخليج 

 العربية

2000 

القياس النفسي 

 والتربوي

، عبد  الطريري

 الرحمن

مكتبة 

 الرشد
1998 

والتقويم القياس 

التربوي في العملية 

 التدريسية

عالم، صالح الدين 

 محمود

دار 

المسيرة، 

 عمان

2007 

 في القياس والتقويم
عريفج، سامي 

 ومصلح، خالد

مطبعة 

رمزي، 

عمان، 

 األردن

1987 

 

 المساندةالمراجع 

 1428األردن.دار جرير، عمان:  الكبيسي، عبد الواحد القياس والتقويم تجديدات ومناقشات

اإلطييييار المرجعييييي للتقييييويم التربييييوي الدوسييييري، إبييييراهيم مكتييييب التربييييية لييييدول الخليييييج 

 2000العربية

 1998 القياس النفسي والتربوي الطريري، عبد الرحمن مكتبة الرشد
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سيييرة، القييياس والتقييويم التربييوي فييي العملييية التدريسييية عييالم، صييالح الييدين محمييود دار الم

  2007عمان 

يييياس والتقيييويم عيييريفج، سيييامي ومصيييلح، خاليييد مطبعييية رميييزي، عميييان، األردنفيييي الق 

 1987 

 

 اإللكترونيةالمصادر 
مقيرر التواصل مع الطلبة مين خيالل موقيع نظيام ادارة اليتعلم عليى شيبكة االنترنيت، ورفيع ال

 على الموقع

  ىأخر
 السبورة االلكترونية

 (power pointملفات برنامج عرض الشرائح)

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 -القاعات الدراسيه إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

تيوفير – Blackboard محتوى المقرر الرقمي على نظيام ادارة اليتعلم 

قومون برامج احصائية للطلبة الجراء التحليالت االحصائية لالختبار الذي ي

ر واجراء العمليات االحصائية المرتبطة بموضوعات المقيرباعداده لحساب 

 data showقاعات مزودة بخهاز عرض البيانات) -

 تبعاً لطبيعة التخصل() ىأخر تجهيزات
تنظييم –اجهزة حاسب تتناسب مع عدد الطلبة بالشيعب  –مختبرات الحاسب 

 زيارات ميدانية لتطبيق المهمة االدائية 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطلبة التدريسفعالية 

تتبيق استبانات عل  فترات زمنية 
 لمعرفة مدى تحقق األهداف

حوث إخرائية لمعرفة إخرا  ب  -
مشكالت التلبة وحلها ومعرفة الترق 

 المناسبة لتدريس المقر
حليل نتائج االختبارات للحكم عل  ت   -

 ادا  التلبة تفصيليا  
 

)طرق تقييم تقويم عملية التدريس 

 الطالب (

 ئيسر -أعضا  هيئة التدريس من قبل 
 القسم

 

 التقويم الذاتج ألدا  المدرس
نتائج ا  المدرس باستخدام تقويم أد -

 التلبة
 ر مدرسين آخرينمالمناقشات  -

ومدى تحقيق مخرجات  تتوير التدريس

 التعلم من المقرر
 اعضاء هيئة التدريس

عقد حلقات نقاش حول  -
 المقرر وترق تدريسه

استخدام االختبارات  -
 التشخيصية

 استخدام وسائت تعليمية متعددة

ومدى تحقيق مخرجات  تتوير التدريس

عمليات التحقق من  التعلم من المقرر
 معايير االنخاز لدى التلبة

–الزمال   قويم ت -اعضاء هيئة التدريس
 أو من مؤسسة تعليمية أخرى

تدقيق تصحيح عينة من  -
ال التلبة بواستة أعم

. ،  التبادل مدرسين مستقلين
بصورة دورية لتصحيح 
االختبارات أو عينة من 
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

الواخبات مر تاقم تدريس من 
 مؤسسة أخرى

 التقويم البنائج أثنا  التدريس -
 التقويم الصفج الختامج -

 االختبارات القصيرة

التخطيط  للمراجعة الدورية لمدى فعالية 

 المقرر الدراسي والتخطيط لتحسينه 

إطالع الطلبة على  أوراق االختبارات  الطلبة  

بهدف معرفة األخطاء لتجاوزها 

 مستقبالً 

اسيييييتطالع اراء الطلبييييية حيييييول طيييييرق 

 تدريسهم
 

 

 خ(إلمصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 اعتماد التوصيف . ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


