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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 .المكرمة بمكة جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية:  1419/  7/  1 :التوصيفتاريخ  

 .وعلم النفسقسم التربية  - الكلية الجامعية بالقنفذة :القسم /لكليةا

 

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ

 (2810430-2االختبارات والمقاييس ): ورمزه المقرر الدراسي. اسم 3 .3

 ساعة. 10. عدد الساعات المعتمدة: 1 .1

 .الدبلوم التربوي التتابعي  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 1 .1
 البرامج(هذه كل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

 .الثانيالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

 ال يوجد )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .5

 ال يوجد.هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .6

 مبنى )ج(.الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 ٪ 60 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

 ٪ 40 النسبة: √ كترونيلاإل التعليم .ب
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
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 األهداف .ب

 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -3

 *  بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يجب أن يكون الطالب قادرا على :
 لنفسى والرتبوى يعرف املفاهيم األساسية املرتبطة بالقياس والتقويم ا -

 مييز بني القياس والتقييم والتقويم -

 ردية فيستنتج اهلدف من تشخيص السلوك البشرى(أسس الفروق ال -

 يست واملقاياريعدد استخدامات ووظائف االختبا -

 حيدد املقياس املناسب وفق اهلدف املراد قياسه -

 العقلية اتالقدرات واالستعداد قياس يفقصود باالختبارات وأنواعها ,استخداماتها حيدد امل -

 (ملالحظة وأدواتها املختلفة, املقابلةا يتعرف على أبرز أدوات التقدير الذاتي )االستبيان , -

 ت التحصيلية رامييز بني أنواع االختبا -

 يقارن بني مميزات وعيوب االختبارات املوضوعية -

 , املزاوجة(ر من متعدد , الصواب واخلطأ, اإلكماليكتب أمثلة على أنواع االختبارات املوضوعية )االختيا -

خلطأ, اإلكمال, وضوعية )االختيار من متعدد , الصواب وااالختبارت امليقارن بني مميزات وعيوب أسئلة  -

 املزاوجة(

 رة , احلر( ) من حيث مميزاتها وعيوبها(يقارن بني أنواع األسئلة املقالية )القصرية أو املطو -

 يصمم جدول مواصفات ألحد االختبارات التحصيلية -

 سية حمددة اريعد اختبار حتصيلى فى وحدة د -

 ملعايري سب معايري االختبار التحصيلى باستخدا  نوعني من احي -

 حيدد املقصود مبصطلحات : الصدق , الثبات , املوضوعية -

 يقارن بني أنواع الصدق والثبات  -

 حد االختبارات  حيدد األسلوب اإلحصائي املناسب لقياس الصدق والثبات أل -

ة )مثل االستخدام المتزايد لتقنيالمقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -1

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 

 الخاص بالجامعة ليصبح لدى الطالبات البيئة الخصبة للتعلم الذاتى  إدراج المادة العلمية على الموقع االلكترونى -

استخدام أساليب العرض الفعال فى عرض المادة التعليمية لتبسيط المادة العلمية، وتنمية مهارات الطالب على استخدام التقنيات  -

 الحديثة
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 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ج

 (. البرنامج

 عام للمقرر: وصف
 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .3

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

يم النفسى والرتبوىاملفاهيم األساسية املرتبطة بالقياس والتقو  1 2 

لقياس والتقويماالعالقة بني األهداف الرتبوية وأدوات   1 2 

ة لقدرات واالستعدادات العقلياالختبارات وأنواعها واستخداماتها يف قياس ا  3 6 

 4 2 أدوات التقدير الذاتي

 4 2 االختبار النصفي

 2 1  االختبارات التحصيلية

 2 1 االختبارات املوضوعية

 2 1 االختبارات املقالية

 2 1 جدول املواصفات

 2 1  اجليد خصائص االختبار

 2 1 أنواع الصدق والثبات

 2 1 االختبار النهائي 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .1

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 محاضرة 51     محاضرة 51 ساعات التدريس الفعلية

 ساعة 03     ساعة 03 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .1
 ساعة. 2

 

 اتواستراتيجيقياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطارللمقرر وفقاً مخرجات التعلم  .4

 هاتدريس

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .ةالمناسبفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  هاو تتسق مع تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً لم المقرر أن تتسق مخرجات تعبدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

 أن يتضمن ملز، مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  كل مقرر
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 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً  للمقرر مخرجات التعلم إلطار ا لمجاالتوفقا

 لمؤهالتالوطني ل

تدريس ال استراتيجيات

 مقررلل

 يموتقطرق ال

 المعرفة 5

للقياس  لتكوينات األساسيةاإلملا  باملفاهيم وا -

 والتقويم الرتبوى 

األسس العلمية التعرف على املفاهيم و -

ها فى رتبوية واستخداملالختبارات واملقاييس ال

 القياس والتقويم الرتبوى

هداف ت التحصيلية باألبيان عالقة االختبارا -

 الرتبوية

تبارات القدرات التمييز بني أشكال اخ -

 واالستعدادات العقلية

تي ات التقدير الذالتمييز بني أشكال أدو -

 ملقابلة(ا -املالحظة  أدوات -االستبانات )

 ارات  التحصيليةحتسني بناء أسئلة االختب

رات لالزمة لالختبابيان أهمية اخلصائص ا -

 التحصيلية اجليدة 

حصيلى دة االختبار التالتعرف على معايري جو -

 ية()الصدق والثبات واملوضوع

 سئلة واملفرداتمعرفة كيفية متييز األ -

 ختبار الناجحة لال

سئلة بدائل الناجحة ألمعرفة كيفية متييز ال -

 داختبار االختيار من متعد

 احملاضرة -

 ناقشة وطرحاحلوار وامل -

 األسئلة 

 اونىالتعلم التع -

 % 11التكليفات  -

ى يرية وتتمثل فاالختبارات التحر -

تقويم درجة ال %21اختباردوري واحد 

الب ملناقشة الط %11 ,النهائى 

ائى واختبار نه ,وتفاعلهم يف احلصة 

ئى قويم النهامن درجة الت % 11بنسبة 

ت أسئلة وتشمل هذه االختبارا

 يةموضوعية وأسئلة مقال

 املعرفيةاملهارات  2

ب أن ر يتوقع من الطالبانتهاء دراسة هذا املقر

 يكون قادرًا  على :

 التقويم لقياس والتقييم واستنتاج العالقة بني ا -

ألهداف ات التحصيلية باإدراك عالقة االختبار -

 الرتبوية 

ئصه طبيقه فى ضوء خصاتقييم اختبار يقو  بت -

ت وموضوعية السيكومرتية من صدق وثبا

 ومعايري

كم ى االختبار واحلتفسري درجة الطالب عل -

 ايريول املععلى مستواه باستخدا  جدا

 احملاضرة  -

األسئلة  احلوار وطرح -

ة درس املادواملناقشة بني م

إىل  والطالب للوصول

ريات استنتاجات وتفس

 منطقية 

 نزليةالواجبات امل -

تى بتكليف التعلم الذا -

 اختبار كل طالب بتصميم

ة سيراد حتصيلى فى وحدة

 

 فردية تقييم األعمال ال -

عمال ناء تأدية األمتابعة الطالب أث -

 املكلفني بها

  ستمرةة الراجعة املاملتابعة والتغذي -
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 فات بناء جدول املواص  -

 ي متوازن بناء اختبار حتصيل -

قه حمددة وحساب صد

 وثباته 

  جات الطالبمناقشة إنتا -

كتب  االطالع على -

 ومراجع إضافية

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  0

 

ع أن ذا املقرر يتوقهبانتهاء دراسة 

 على: يكون الطالب قادرًا

الرأي  ر والتعبري عناملناقشة واحلوا -

 أما  الزمالء

فيذ ق العمل لتناملشاركة مع فري -

 كلفني بها املها  اجلماعية امل

 ل قيادة فريق العم -

موضوع الذى العرض الفعال لل -

 يقدمه والدفاع عنه 

لبحث عن حتمل املسئولية ا -

نات قواعد البيا جديدة من معلومات

  املختلفة

 

قشة من خالل احلوار واملنا -

يم أثناء تقد طرح األسئلة وذلك

 العروض املختلفة

  التعلم الذاتي -

 يالتعلم اجلماع -

 بهدف تقييم االختبارات الشفهية -

 لصفى املشاركة والتفاعل ا

 ت املنزلية األعمال والواجبا -

 سة قاعة الدرا مالحظة الطالب فى -

للموضوع  تقييم عرض الطالب -

 املكلف به 

ناء العمل مالحظة الطالب أث -

 اجلماعى

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4
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وقع أن ا املقرر يتبانتهاء دراسة هذ

 ًا على:يكون الطالب قادر

اآلىل  استخدا  احلاسب -

 التواصل ىوشبكة املعلومات ف

 مات والبحث عن املعلو

 ة فى البحثاستخدا  املكتب -

 ع إضافية واالطالع عن مراج

ر مع أستاذ التواصل املستم -

عما  غذية الراجعةاملادة لتلقى الت

   يقو  به من أعمال

لتى لبيانات االتحليل الكمى ل -

ار يق االختبحصل عليها من تطب

 التحصيلى

 درب الربياستال  الواجبات ع -

 االلكرتوني 

 لفردية تقييم الواجبات ا -

 جلماعيةتقييم الواجبات ا -

 لفردية تقييم الواجبات ا -

 جلماعية تقييم الواجبات ا -

رب الربيد استال  الواجبات ع -

 االلكرتونى

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 1

   ال يوجد 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .5

: اختبار، مثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 خطابة، ،كتابة مقال ،مشروع جماعي

 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي، 

م يينسبته من التق لتسليمهاألسبوع المحدد 

 النهائي

% 21 السابع االختبار النصفي  1  

ت ملف اإلجناز للتكليفا 2 % 11 خالل الفصل   

املشاركات والتفاعالت أثناء  3

 احملاضرات 

% 11 خالل الفصل  

% 11 جدول االختبارات النهائية االختبار النهائي  4  

 

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .د

مع ) طالب الخاص لكللالستشارات واإلرشاد األكاديمي  الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر 
 

 ساعات مكتبية ( 6الساعات املكتبية )  -

 استعارة بعض الكتب من مكتبة الكلية -

 لكرتوني: االتصال إلكرتونيًا باستاذ املادة عن طريق الربيد اإل -

mamathami@uqu.edu.sa 

mailto:mamathami@uqu.edu.sa
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 مصادر التعلّم .ه

 :املراجع الرئيسة-2

-أساليبه  -(: التقويم الرتبوي مفهومه2111كمال الدين حممد هاشم , حسن جعفر اخلليفة ) -1

 , الرياض, مكتبة الرشد3توجهاته احلديثة, ط-جماالته 

 , مكتبة الرشد1ط (: القياس والتقويم الرتبوي ,2112تاج السر عبداهلل الشيخ وآخرون) -2

 لفكر العربي   القاهرة  ( :القياس والتقويم الرتبوي    دار ا2111صالح الدين حممود عال  ) -3

 , التقارير,   اخل( )أرفق قائمة بها( اليت يوصى بها )اجملالت العلمية الكتب و املراجع-3

 لنشروالتوزيع , عمان, األردن :دار األندلس ل1القياس والتقويم ,ط  ( :1221حممود حممد غامن ) -

 , عمان, األردن : الدار1نفس, ط (: القياس والتقويم يف الرتبية وعلم ال2112مروان أبو حويج وآخرون ) -

 التوزيع العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر و

 نشر, عمان ,األردن:دارالشروق لل1ط  القياس يف العلو  السلوكية, (: :أساسيات2114موسى النبهان) -

حة,قطر:مطابع الدوحة (:التقويم الرتبوى وقياس الشخصية,الدو2116حممود أمحد عمر وآخرون ) -

 احلديثة

لد ا رسات والبحوث (: القياس والتقويم ملاذا وكيف , معهد ا2114أمانى سعيدة أبو زيد ) -

 اهرةالرتبوية,جامعة الق

:اقع اإلنرتنت   اخلاملراجع اإللكرتونية, مو-4  

- Nitko, A . J . (2004). Educational assessment of Student ( 4th edition). Upper 

Saddle River, NJ: Pearson  

 

- Popham, J. (2003). Test Better, Teach Better: The Instructional Role of 

Assessment. Alexandria, VA: ASCD. Qualification Curriculum Authority, UK. 

http://www.qca.org.uk/ 

- Marzano, R; McTighe, J. and Pickering, D. (1993). Assessing Student 

Outcomes: Performance Assessment Using the Dimensions of Learning Model 

Alexandria , Virginia : ASCD. 
 

http://www.qca.org.uk/
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/اللوائح  آللي/األسطوانات املدجمة, واملعايريمواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب ا- 1

 ال يوجد :التنظيمية الفنية

 
 

 المطلوبةالمرافق  .و

اعد )أي عدد المقة والمختبرات يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .3

 . مقعد 02قاعة محاضرات تحوي  -

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .1

  .معمل لإلنترنت جهاز كمبيوتر، داتا شو، 

 

كرها، أو أرفق قائمة فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هنا مثالً : مصادر أخرى )حددها .1

 بها(:

 .،...الخ(المباني )قاعات المحاضرات

 
 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز
 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس على التغذية الراجعةاستراتيجيات الحصول  .3

 ملف االجناز  -صية  املقابلة الشخ -املالحظة  -لية تقويم تعلم الطلبة من خالل االختبارات املوضوعية واملقا

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .1

 واء اختبار مقالي أ  موضوعي توب سمناقشة إجابات الطلبة بعد كل اختبار مك

 :تطوير التدريس إجراءات .0

عمل استراتيجية للتعليم والتعلم داخل الكلية ونشرها كدليل يستفيد منها المحاضرين كال فى مجال  -

 تخصصة.

 حضور الدورات التدريبية التى تنظمها الكلية والجامعة بهدف رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس. -

 التى ينظمها القسم بشأن تسهيل تبادل الخبرات التدريسية بين أعضاء هيئة التدريس.حضور ورش العمل  -

مناقشة التحديات والصعوبات التي قد تعترض العملية التعليمية مع الزمالء من خالل اجتماعات مجلس  -
 . القسم

 واسطةإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .4

لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة

 أعادة األوراق البحثية للطالب عقب تقيمها مع تدوين المالحظات الهامة عليها . -

يستحقها يمكنه التقدم ألستاذ المقرر لالطالع في حالة شعور الطالب بعدم الحصول على الدرجة التي  -
 على بنود التقييم كاملة ومناقشة هذا .

 :المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   .5

 مقارنة المناهج الدراسية وتوصيف المقرر بتلك الموجودة في جامعات أخري . -

 بالنتائج والمخرجات من العملية التعليمية ومدى استفادة الطالب منها. تقيم أهداف تدريس المقرر -
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يمكن عمله  االتصال بأساتذة من جامعات أخري يدرسون مقررات مماثلة وتبادل اآلراء معهم حول ما -
  لتطوير المقرر الدراسي

 

 
  

 د/ محمد بن أحمد المتحمي :منسق البرنامجسم ا
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