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 1. اسم المادة مبادئ القياس النفسي والتربوي

 2. رقم المادة 0401340

 (ح،عًهٍحانساعاخ انًعتًذج )َظرٌ 3
.3 

 (ح، عًهٍحانساعاخ انفعهٍح )َظرٌ 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال ٌىجذ

 5. اسم البرنامج ، اإلرشاد وانصحح انُفسٍح، ترتٍح خاصح  ترتٍح طفمتكانىرٌىس:  

 6. رقم البرنامج  4، 3،  1

 7. اسم الجامعة األردٍَح

 8. الكمية انعهىو انترتىٌح

 9. القسم انترتىيعهى انُفس 

 10. مستوى المادة 3سُح 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2014-2015

 12. الدرجة العممية لمبرنامج تكانىرٌىس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال ٌىجذ

 14. لغة التدريس انعرتٍح

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2015
 15. مخطط المادة الدراسية مراجعة

 منّسق المادة .16

 ال ٌىجذ

 مدرسو المادة .71
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 رقم الياتف:  
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 ( األربعاء4-3( االثنين، )11-10( أحد، ثالثاء، خميس، )10-9المكتبية:    ) الساعات

 (0776112942رقم الياتف: ) 
 .(j.alanati.edu.jo أو   yahoo.co.uk@jehad54321البريد اإللكتروني: ) 
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 وصف المادة 18.

 االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية، ميارات بناءتنمية و  القياس والتقويم النفسي والتربوي،  تطوير المفاىيم األساسيةتيدف ىذه المادة التي  
، تطوير في القياس والتقويم النفسي والتربوي. وتحتوى ىذه المادة عمى الموضوعات التالية: مفاىيم أساسية ياوتفسير نتائج ىا،ووضع معايير 

 .والمعايير، الصدق، الثبات، مراجعة مختصرة الختبارات القدرات الشخصية، والميول واالتجاىات، أدوات القياس في المجاالت النفسية االختبارات 
 

 
 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  .71

 األىداف -أ
 تعرف مفيوم القياس والتقويم وعالقتيما بالعممية التعممية التعميمية . .1
 التدريسية وصياغة اليدف السموكي .تصنيف األىداف  .2
 إعداد اختبارات التحصيمية والنفسية . .3
 تحميل وتفسير نتائج االختبار ونظم العالمات . .4
 تعرف صدق وثبات االختبارات  .5

 عمى... اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 والتربوي  النفسيوالتقويم القياس تعريف المفاىيم األساسية في  .1
 ومبادئو وأغراضو وخصائص استنتاجو  ومجاالتو أىمية القياس والتقويم النفسي والتربويبيان  .2
 أدوات القياس والتقويم و أنواع التقويم تصنيف .3
 تعرف أنواع المتغيرات ومستويات القياس   .4
 تتبع خطوات بناء االختبار  .5
 تعريف اليدف ومواصفات اليدف الجيد، وصياغة األىداف وتصنيفيا .6
 استقصاء خصائص االختبار الجيد )الصدق والثبات( وأنواعو  والعوامل المؤثرة فييا .7
 تحميل االختبار وفقراتو)الصعوبة والتمييز وفاعمية المموىات( .8
 واستخداميا تعرف معايير تفسير الدرجات .9

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .20

 



 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

3 
 

 

 واالستراتيجيات التدريسيةالنشاطات  .21

 انتانٍح: انُشاطاخ واالستراتٍجٍاخ انتذرٌسٍحتطىٌر َتاجاخ انتعهى انًستهذفح يٍ خالل  ٌتى
كٍر انُالذ وحم انتعهى انتعاوًَ يٍ خالل انعًم فً يجًىعاخ، انًُالشح وانحىار، انًُحى انعًهً فً اكتساب انًعرفح يٍ خالل انتطثٍك، االستمصاء ، انتف

 خ، انًحاررج، انًُاررجانًشكال
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 انتمٍٍى وانًتطهثاخ انتانٍح: أسانٍةخالل يٍ  انًستهذفح َتاجاخ انتعهى تحمكإثثاخ  ٌتى
  % يٍ انعاليح20               ايتحاٌ أول وٌخصص نه .1

 التقييم أساليب المراجع
نتاجات ال

 المتحققة
 المحتوى األسبوع المدّرس

عودة ، احمد 
(: القياس 2010)

والتقويم في العممية 
 التدريسية 

 
ابو زينو، فريد 

( اساسيات 1998)
القياس والتقويم في 

 التربية

التقويم  المستمر خالل 
 المحاضرات باستراتيجيات التقويم 

 الحقيقي
 األول واالمتحان الثانيمتحان اال

 واالمتحان النيائي
 )البرتوفوليو( ممف أعمال الطالب

 حاسوبي تطبيق
 
 

1- 4 

نزار د. 
 المبدي

جياد د.
 العناتي

 

1-3  

 القياس والتقويم النفسي والتربوي.مقدمة لدراسة  .1
يفهىو انمٍاس، انتمٍٍى، انتشخٍص، انتمذٌر، انتمىٌى   .1.1

 يستىٌاخ انمٍاس
 انعاللح تٍٍ انمٍاس وانتمىٌى .1.2
 أَىاع انًتغٍراخ ويستىٌاخ انمٍاس   .1.3
 خصائص انمٍاس انُفسً وانترتىي .1.4
 يثادئ انمٍاس وانتمىٌى .1.5
 أغراض انمٍاس وانتمىٌى .1.6
 تصٍُفاخ أَىاع انتمىٌى .1.7
 أدواخ انمٍاس وانتمىٌى  .1.8

 تصٍُف أدواخ انمٍاس وانتمىٌى .1.9
 يجاالخ انمٍاس وانتمىٌى .1.10

    .بناء االختبار خطوات .2 4-5 5
 انتعرٌف انًفاهًًٍ نهسًح يىرىع انمٍاس .2.1

انتعرٌف اإلجرائً نهسًح )لائًح يثٍراخ انسهىن/ فمراخ  .2.2

 انًمٍاس(
 تجرٌة انفمراخ واَتمائها  .2.3
 تحذٌذ انخصائص انسٍكىيترٌح نهًمٍاس .2.4
 اشتماق انًعاٌٍر وإعذاد دنٍم االختثار .2.5

    األهداف التدريسية .3 6-8 6
 اليدف ومواصفات اليدف الجيد تعريف .3.1
 عناصر اليدف التدريسي .3.2
 تصنيف األىداف في المجال المعرفي .3.3
 تصنيف األىداف في المجال االنفعالي .3.4
     تصنيف األىداف في المجال النفسحركي .5.3

    خصائص االختبار الجيد .4 9-11 7
 الثبات وأنواعو والعوامل المؤثرة بو .4.1
 الصدق وأنواعو العوامل المؤثرة بو  .4.2

     تحميل االختبار  .5 12-13 8
 تحميل أسئمة االختبار .5.1
 معامل الصعوبة  .5.2
 معامل التمييز .5.3
 فعالية البدائل )بالنسبة ألسئمة التحصيل( .5.4

    معايير تفسير الدرجات .6 14 9
  تحويل الدرجات الخام إلى معيارية  .6.1
 أنواع المعايير: المكافئات العمرية والصفية .6.2
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 % يٍ انعاليح20  ايتحاٌ ثاًَ وٌخصص نه .2
 % يٍ انعاليح10                    يهف أعًال انطانة             .3

 % يٍ انعاليح50  ايتحاٌ َهائً وٌخصص نه .4

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 الدرجات إعطاء -ه

 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .24

 ، أدلة مقاييس، نماذج ألدوات تقويمالحاسوب، جهاز العرض، برامج احصائية

 

 المراجع .22

 

 لممادة.المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة الكتب  - أ
 .(: أساسيات القياس والتقويم في التربية ، اإلمارات العربية المتحدة ، مكتبة الفالح1998أبو زينو ، فريد ) .1
 .(: مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي لمطالب الجامعي والمعمم العربي، عمان : المطابع التعاونية2000أبو لبده ، سبع ) .2

  .التعميمية بيا، وغيرىا من المواد الكتب الموصى - ب
3. Aiken, Lewis R. (1994). Psychological Testing And Assessment(8th. Ed.). Needham Heights, Massachusetts Allyn And Bacon. 

4. Airasian, P. W. (2000). Assessment in the classroom: A concise approach (2nd ed.). Boston: McGraw-Hill. 
Brown. F.G. (1983). Principle Of Educational And Psychological Testing (3rd . Ed.). NY: Holt, Rinehart And WInston. 

 
 

 معمومات إضافية .26

 ال توجد  

 

  ……………اريخ:الت                   …………التوقيع:  ال يوجد                                          اسم منسق المادة: 
                    …………التوقيع:                               ..…………/ القسم:مقرر لجنة الخطة

                    …………التوقيع:                                           ..………… رئيس القسم:
                     …………التوقيع:                              ..………… الكمية: مقرر لجنة الخطة/

                    …………التوقيع:                                                ..…………العميد: 
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 :نسخة إلى
 قسمالرئيس 

 مساعد العميد لضمان الجودة
 المادةممف 


