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 اسم المحاضر: د. خميل عميان 
 44442رقم المكتب: 

  3 عدد الساعات المعتمدة

  66 عدد االسابيع
 

 وصف المادة:
اكتساب مهارات استخدام و تطبيق برمجيات الحاسوب في القياس وذلك عندما تكون االجابات  -6

 ثنائية او فئوية .
البرمجيات في فحص فرضيات النموذج الرياضي وتقدير المعالم وفحص جودة استخدام  -4

 المطابقة، ومعادلة الدرجات واختيار الفقرات وتطوير بنوك االسئمة.
 تطوير االختبارات المحسوبية. -3
 تفسير نتائج التحميل وكتابة التقارير. -4

 تناجات التعمم:
 الفهم واالستيعاب: -1

 ,Bilog, RUMMالحاسوبية المستخدمة في تحميل نتائج القياس )التعرف بالبرمجيات  6-6

Winstep, Rasch, Paradism.) 
 المهارات الفكرية والمعرفية والتحميمية: -2

المقارنةةةة بةةةين البرمجيةةةات الحاسةةةوبية المختمفةةةة، مةةةن حيةةةث اسةةةتخداماتها ونتائجهةةةا وكيفيةةةة  6-4
 تفسيرها والتعامل معها.

 القدرة عمى: إظهار المهارات الخاصة/ التطبيقية: -3
اسةةةةتخدام البرمجيةةةةات الحاسةةةةوبية فةةةةي فحةةةةص الفرضةةةةيات وتقةةةةدير المعةةةةالم وفحةةةةص جةةةةودة  6-3

 المطابقة.
 استخدام البرمجيات الحاسوبية في معادلة الدرجات عمى االختبارات. 6-4
 استخدام البرمجيات الحاسوبية في تطوير بنوك األسئمة. 6-5
 تطوير االختبارات المحوسبة. 6-6
 تج باستخدام الحاسوب والتقرير عنه.تفسير نتائج التحميل النا 6-7
 توليد البيانات لنماذج لوجستية محددة المعالم. 6-8



 إظهار القدرة عمى: المهارات اإلبداعية/ القابمة لمتحول: -4
 المعالجة العقمية الرياضية والمنطقية لنتائج تحميل البيانات باستخدام البرامج الحاسوبية. 4-6
 البيانات وعرضها بموضوعية ودقة.إظهار االلتزام بأخالقيات تحميل  4-4

توظيةةةف مهةةةارات حةةةل الملةةةكالت فةةةي التيةةةدر لمملةةةكالت التةةةي تظهةةةر  ثنةةةا  التعامةةةل مةةةع  4-3
 البرمجيات الحاسوبية.

 توييل نتائج تحميل البيانات باستخدام البرامج الحاسوبية لفويًا وكتابيًا إلى ذور العالقة. 4-4

 
 

 المحتويات:

 تطبيق البرمجيات التالية :  -6

 Bilog -أ

 Rumm -ب

 Winstep -جـ

  Rash -د

 Paradism -هـ

 توليد البيانات لنماذج لوجستيه محددة المعالم -4

 Rashو   Bilogتحليل بيانات الجابات ثنائية باستخدام  -3

 Winstepتحليل بيانات الجابات فئوية باستخدام  -4

 \Rummتحليل بيانات ثنائية وفئوية باستخدام  -5

 معالجة قضايا اساسية في القياس مثل معادلة الدرجات وفحص جودة المطابقة وغيرها  -6

 حوسبة االختبارات -7

 تطوير بنوك االسئلة. -8

 القراءات :

 Bilogدليل  -6

 Winstepدليل  -4

 Pardismدليل  -3

 Rummدليل  -4



 تقويم اداء الطالب :

 %45  حل تمارين اسبوعية  -6 

 %45    مشروع تطبيقي  -4 

 %62     مشاركة  -3 

 %42    امتحان نهائي -4 

 


