
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باجملمعة الرتبية الكلية:
 العلوم الرتبوية القسم االكادميي :

 مجيع برامج الكلية الربنامج:
 التقومي الرتبوي. املقرر:

 د/ إبراهيم احلسينان منسق املقرر:
 .........................خالد العفيصاند. . منسق الربنامج:

 . هـ1435/  6. / 14 :تاريخ اعتماد التوصيف



 

 
 8من  2الصفحة 

 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة أ( التعريف
 EDU417 املقرر:رمز  التقومي الرتبوي املقرر: اسم- 1 .1
 (  ساعتان)  الساعات املعتمدة:  عدد- 2 .2
 مجيع برامج الكلية أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  الربنامج- 3 .3
 اللغة العربية  .5 لغة تدريس املقرر:  – 4 .4
 د/ إبراهيم احلسينان اسم منسق املقرر الدراسي: - 5 .6
 السابع السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: -6 .7
 املناهج التعليمية املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:- 7 .8
 ال يوجد املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: - 8 .9

 قع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن الرئيس للمؤسسة التعليمية: مو - 9
 (ال ينطبق) .

 التدريس اسلوب – 10
  % 100 النسبة املئوية:  √ حماضرات تقليدية –أ 
  ....... % النسبة املئوية:   خمتلط )تقليدي، عن بعد(-ب 
  ....... % النسبة املئوية:   التعلم االلكرتوين –ج 
  ....... % النسبة املئوية:   مراسله –د 
  ....... % النسبة املئوية:   اخرى-هـ 

 مالحظات:
 

  ( األهداف:ب

 ماهو اهلدف األساسي من هذا املقرر:-1
 وتصميمها وتطبيقها .ادوات التقومي املناسبة  اكساب الطالب املعلم القدرة علي اختيار 

 .  الدراسي ........ املقرروحتسني وير صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتط-2

 االستفادة من مواقع االنرتنت اليت هلا عالقة باملقرر  -
 وفعاليات السبورة )التفاعلية(الذكية power pointأسلوب العرض   التدريس باستخدام -
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 : الدراسيج( توصيف المقرر 
 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

 بيععدد األسا قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس

 مفهوم التقومي الرتبوي  -
 الفرق بني مفهومي التقومي الرتبوي والتقومي التعليمي. -
 العالقة بني مفهوم التقومي الرتبوي وكل من: التقييم و القياس -

1 2 

أمهية التقومي يف العملية التعليمية   )موقعه يف:منظومة التعليم، ومنظومة التدريس ومنظومة  -
 املنهج(

 ئف التقومي الرتبوي وأهدافهوظا -

1 2 

 أنواع التقومي الرتبوي وتصنيفاته -
 

1 2 

مراحل التقومي الرتبوي وإجراءاته)مرحلة التقومي،مرحلة تنفيذ التقومي،مرحلة اختاذ القرارات وإصدار  -
 األحكام(

1 2 

 2 2 خصائص وشروط التقومي الرتبوي اجليد)الصدق والثبات واملوضوعية
االساسية والوظيفية جماالت التقومي -  

تقومي الكتاب املدرسي،أساليبه وأدواته -  
1 2 

 2 1 تقومي املعلم، أساليبه، وأدواته
انواع اسئلة   جدول املواصفات  -تقومي نواتج التعلم  املعريف ) اعداد االختبارات التحصيلية   -

لية  مميزاهتا وعيوهبا وأسس صياغتها (ياالختبارات التحص  
  ت مرجعية املعيار ومرجعية احملكاالختبارا -

2 4 

قوائم التقدير، وبطاقات املالحظة، وطرق  -)اختبارات األداء تقومي نواتج التعلم  املهاري - -
 إعداد  واستخدام كل منها(

 

1 2 

تقومي نواتج التعلم الوجدانية )مقاييس امليول واالجتاهات وطرق إعدادها( -  
 

1 2 

الرتبوي توجهات حديثة ىف التقومي -  1 2 
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  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 
 المختبر فصول دراسية المحاضرة

عملي/ميداني/      
 تدريبي

 االجمالي أخرى

 26 - - - - 2 ساعات التدريس

 26 ............ ............ ............ ............ 2 الساعات المعتمدة

 
 

 ...ال يوجد.... ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا   / ساعات دراسة خاصة إضافية -3

واستراتيجيات الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم  باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4
 التدريس.

 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  رجات)مخ

استراتيجيات 
 طرق التقويم التدريس

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المعارف 1.0
 االختبارات التحريرية . احملاضرات يوضح العالقة بني مفاهيم التقومي،والتقييم والقياس 1.1

التكليفات الصفية        املناقشة واحلوار ه ىف منظومة العملية التعليميةيوضح أمهية التقومي الرتبوي وأهدافه ووظائفه وموقع 1.2
 و املنزلية .

وينالتعلم  التعا يذكر أنواع التقومي الرتبوي وأساليبه 1.3 املشاركة  الفاعلة أثناء  
 احملاضرات .

االختبارات الشفهية  البحث واالستقصاء  يتعرف على مراحل التقومي الرتبوي وجماالته 1.4
 والتحريرية

احملاضرات - يتعرف على أهم التوجهات احلديثة يف جمال التقومي الرتبوي 1.5  
 البحث واالستقصاء -

 

االختبارات الشفهية -
 والتحريرية

 التكليفات املنزلية-
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  رجات)مخ

استراتيجيات 
 التدريس

 طرق التقويم

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المهارات المعرفية 2.0
 الواجبات والتكاليف  احملاضرات مييز بني مفهومي التقومي الرتبوي والتقومي التعليمي 2.1

املناقشة واحلوار  يقارن بني أدوات ووسائل التقومي الرتبوي 2.2 االختبارات ) شفهية ـ   
 ريرية(حت

التعلم  التعاوين  يصمم مناذج لالختبارات بكافة أنواعها، تتوافر فيها شروط االختبارات اجليدة 2.3 ناء اختبار باوراق عمل  
 حتصيلى(

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن:وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين  3.0
تنمية القدرة على العمل اجلماعي التعاوين من خالل التعلم التعاوىن والتكليفات  3.1

 اجلماعية
 التكليفات اجلماعية التعلم التعاوين

تنمية مهارات التعلم الذايت و القدرة على العمل بشكل مستقل الجناز ما يطلب  3.2
 من تكاليف

التعلم الذايت. 
شبكة  منواالستفادة 

 االنرتنت

الفردية اثحباال  

3.3 ..   

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن:والمهارات العددية وتقنية المعلوماتمهارات التواصل  4.0
يف عملية البحث إلثراء حمتوى املقرر شبكة اإلنرتنت يستخدم  4.1  التعلم الذايت.   

 النرتنتااستخدام 
  املشاركة الفاعلة

التعلم التعاوين - ملتفاعل داخل جمموعات العي 4.2 ة يالتكاليف اجلماع 
)اجناز التكليفات 

 تعاوين بالتعلم ال
 .املباشرة املالحظة . املناقشة .املتنوعة واألنشطة املهام اجناز يف بفاعلية يشارك 4.3

 الصفية املشاركة

 االنرتنت يف املختلفة املواقع على املعلومات عن بحثي 4.4
 

 حبوث فردية التعلم الذايت

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن:المهارات النفس حركية 5.0
 .................. .................. ال يوجد 5.1
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 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  ل. جدو 5
 

 النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 من التقويم النهائي

1 
 

%60 17 االختبار النهائى  

2 
 

مال السنة االولاختبار أع  5 10%  

3 
 

%10 10 اختبار أعمال السنة الثاين  

4 
 

13-1 تكليفات صفية و منزلية ،أوراق عمل  10%  

5 
 

13-1 تكاليف تعاونية يف جمموعات العمل  5%  

6 
 

13-1 مشاركات أثناء احملاضرة  5%  

 

 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  .د
 ساعات مكتبية. -

 .بكل عضو يد االلكرتوين ااخا التواصل من خالل الرب  -

 .يف موقع اجلامعة التواصل عرب موقع أستاذ املقرر  -

 هـ   مصادر التعلم 
 الكتب املقررة املطلوبة:

 م2008الرشد،  ماهر صربى وحمب الرافعى،التقومي الرتبوى اسسه وإجراءاته، الرياض، مكتبة -1
، الرياض،مكتبة 3توجهاته احلديثة(،ط-جماالته-اساليبه-لرتبوى)مفهومهكمال الدين حممد هاشم وحسن جعفر ااخليفة،التقومي ا   -2

2011الرشد،  
 

 املراجع الرئيسة:-2
1996جابر عبد احلميد ، التقومي والقياس النفسى،القاهرة، دار النهضة العربية، -  
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هـ1428حسن حسني زيتون ،اصول التقومي والقياس الرتبوى، الرياض،  الدار الصولتية للرتبية، -  
، 2009تاج السر عبداهلل الشيخ واخرون،القياس والتقومي الرتبوى، الرياض، مكتبة الرشد، -  
وغريها00م2004على امحد السيد وامحد سامل،التقومي ىف املنظومة الرتبوية، الرياض،مكتبة الرشد،-  
مكتبة     الرشد.( : التقومي الرتبوي أسسه وإجراءاته ، الرياض، 2001ماهر إمساعيل ، حمب الرافعي ) -  

  
  هبا:يوصى  واملراجع اليتالكتب -3

 جملة التـــــقويــــم والقيـــــــاس النفسي والرتبوي  -
 .)جملة اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية  والنفسية )جسنت 
 املراجع اإللكرتونية، مواقع اإلنرتنت...اخل:-4

http://q2q2.webs.com/ 
http://www.gaserc.edu.kw/ 
http://www.ibe.unesco.org/en.html  

 أخرى:مواد تعليمية -5
 Smart notebookبرنامج  -
 Microsoft Office 2010برنامج 

 

 المرافق الالزمة: و.
 املباين:-1

 طالبة(50قاعة دراسية سعة ) -
  (50مقعد ) 
 مصادر احلاسب اآليل:-2

 سبورة تفاعلية- جهاز كمبيوتر  عرض .جهاز  -

 خمترب القياس النفسي أخرى:مصادر -3
 

 

 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 
 التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصو  فعالية -1

 استطالعات الرأي  -

 تالتغذية الراجعة املباشرة من خالل نتائج تعلم الطالبا  -
 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو -2
 تقومي ذاتى لعضو هيئة التدريس  -
 اجتماعات دورية ألعضاء هيئة التدريس -

http://www.ibe.unesco.org/en.html
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 نتائج تعلم املتعلمني -
 التدريس:عمليات تطوير -3

 .دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس  ىف استخدام التقنيات احلديثة يف التقومي -

 االستفادة من مواقع اإلنرتنت للوقوف على ما يستجد ىف  جمال التقومي واساليبه. -

 االستفادة من خربات الكليات املناظرة املعتمدة  -

 دورات وورش عمل خاصة بالتوجهات احلديثة يف التقومي الرتبوي -
 الطالب:عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى -4

 طلبة بواسطة مدرسني  مستقلني.تدقيق تصحيح عينة من أعمال ال 
 :)التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى 
 .تدقيق ومراجعة تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني  مستقلني 
 لتطويرها:الدراسي والتخطيط  فعالية املقررإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى  -5

 االطالع على مقررات التقومي الرتبوي ىف كليات مناظرة  واالستفادة منها ىف التطوير
اإلطالع املستمر على مواقع االنرتنت ذات الصلة مبوضوعات املقرر والوقوف على ما يستجد فيها -  

 حتسني وتطوير املقرر يف ضوء نتائج تعلم املتعلمني -
 

 كاديميرئيس القسم األ  منسق المقرر
 خالد العفيصاند... االسم:  د/ إبراهيم احلسينان االسم:
 ................................. التوقيع:  ................................. التوقيع:
 ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:  ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:

 
 

ر تم اعتماد توصيف المقر   
هـ 1435/  6/  14بتاريخ  (26)في جلسة القسم رقم   

 
   

 
 


