




  العمل ثقافة من جزءًا واجلودة واإلبداع املستمر التطوير كوني أن إىل العمادة تسعى

  وصواًل وتنفيذًا، ختطيطًا اجلامعة يف املتكاملة العمل منظومة من يتجزأ ال وجزءًا اليومية

 .ورسالتها اجلامعة لرؤية األمثل للتحقيق

 خالل العمادة أقامت فقد ملموس واقع إىل والرؤى الطموحات حتويل على منا وحرصًا

 القيادات استهدفت اليت التدريبية والدورات الربامج من جمموعة املاضية الفترة

 وموظفي اإلداريني املوظفني إىل باإلضافة التدريس هيئة وأعضاء واإلدارية األكادميية

 .واجملالس اللجان ومنسقي السكرتارية

 تصميم مت فقد متميزة وباحترافية وجه أكمل على املقدم العمل يكون ألن منا وسعيًا

 تدريبية منهجية وفق املقدمة التدريبية الربامج من برنامج كل عن عمليًا علميًا ملخصًا

 .التقرير هذا طيات يف موضح هو كما واضحة

 عمادة اجلودة وتطوير املهارات





 

 .التعليم يف التقومي أساليب تطوير :التدرييب الربنامج •

 .اجملمعة جبامعة التدريس هيئة أعضاء :بالدورة املستهدفون •

   :الدورة أهداف •

 :هتدف هذه الدورة اىل حتقيق أهداف أمهها
 .تعريف املتدربني مباهية القياس والتقومي والفرق بينهما .1   
 .التعرف على أهداف القياس .2   
 .التعرف على مستويات القياس .3   
 .تعريف املتدربني بأساليب التقومي املختلفة لطالهبم  .4   
 .تعريف املتدربني خبطوات اعداد اختبار حتصيلي متقن .5   
 .تعريف املتدربني خبطوات اعداد جدول مواصفات جيد .6   
 الوصول باملتدربني للتعرف على أنواع االسئلة التقوميية ومميزاهتا وعيوهبا .7   
 .الوصول باملتدرب اىل درجة اتقان كتابة فقرات االختبار .8   





   مبادئ القياس والتقومي
االتساق مع األهداف املراد حتقيقها من 

خالل تناسق املنهج والتنوع يف الوسائل 

 .املستخدمة لتحقيق اهلدف
 .الشمول -
 .االستمرارية -
 .التشخيص والعالج -
 .الكشف عن الفروق الفردية -
مراعاة الناحية االنسانية ومبدأ احلرية  -

 .الوظيفية
 .تنوع الوسائل واألدوات -
 .االقتصاد يف الوقت واجلهد واملال -
 .يسهل عملية التعليم والتعلم -
 .يوفر تغذية راجعة مستمرة -

 :القياس أغراض

 بالنسبة الطالب حتصيل مستوى حتديد -

 .لزمالئه
تشخيص نقاط الضعف والقوة يف  -

 .املعارف واملهارات واملهام لدى الطالب

تقومي عمل املعلم واملناهج وطرق  -

  .التعليم

 .توفري بيانات للبحوث والدراسات -

 :النفسيأنواع القياس 

 .القياس االمسي-

 .القياس الترتييب-

 .الفتريالقياس -

 .القياس النسيب-



  :مفهوم التقومي
التقومي يف التربية احلديثة يعين العملية 

اليت تستهدف الوقوف على مدى حتقيق 

األهداف التربوية ومدى فاعلية الربنامج 

التربوي بأكمله من ختطيط و تنفيذ 

  .وأساليب ووسائل تعليمية
 :القياسالتقومي ليس هو 

 .التقومي من جزء فالقياس•
 آخر يف تأيت ختامية عملية ليس التقومي•

 مستمرة عملية ولكنه التنفيذ مراحل

 و ختطيطا التعليمية العملية تصاحب

 .متابعة و تنفيذا
 ترمي وسيلة ولكنه غاية ليس التقومي•

 .التعليمية العملية حتسني إىل
 (:احلديث)البديل التقومي 

يعد التقومي التربوي البديل توجهًا جديدًا 

يف الفكر التربوي، وحتواًل جوهريًا يف 

 .قياس وتقومي حتصيل املتعلمني وأدائهم

وعلى الرغم من أن هذا النمط اجلديد من 

التقومي يعد جزءًا ال يتجزأ من حركات 

من قضايا  بهإصالح التعليم، وما يتعلق 

تربوية رئيسة إال أنه أصبح مثار كثري من 

النقاش واجلدل يف األوساط التربوية، 

 .التربويوبني خرباء القياس والتقومي 

ويتعلق هذا اجلدل باألطر الفكرية 

املنهجية، واألسس السيكولوجية والتربوية 

 .اليت يستند إليها التقومي التربوي البديل



 :األداءمكونات تقومي  :أغراض تقومي األداء

ميكن أن تتطلب إجراء : مهام األداء -

عمليات أو سلسلة من األنشطة، أو أداء 

 .عمل معني بطريقة مناسبة

وتعكس قواعد : قواعد تقدير األداء -

تقدير األداء مستويات جودة أو نوعية 

 .العمليات املتضمنة يف األنشطة أو األداء

فعلى املستوى احمللي يتركز االهتمام على 

مراقبة ومتابعة تقدم الطلبة، وتشخيص 

وعلى  .أدائهمجوانب القوة والضعف يف 

مستوى احملافظات ينصب االهتمام على 

املساءلة التربوية للمعلمني واملدارس 

بغرض حفز اجلهود املتميزة وتعزيزها، 

وتقدمي العون الفين واملادي للمدارس اليت 

تواجه مشكالت تعوق حتقق املستويات 

 .التربوية من أجل حتسني عملية التعليم





 

أساسيات القياس والتقومي يف 

 .التربية

أساسيات القياس والتقومي يف 

  .التربية

مفهومة، : التقومي التربوي

 .طرائقه، أهدافه

القياس والتقومي يف العملية 

   .التدريسية
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سعت العمادة إىل التنويع يف تنفيذ الربامج التدريبية من خالل استخدام األساليب 

 :التاليةالتدريبية املختلفة 

 .احملاضرات العلمية

 .املناقشة

 .العصف الذهين

 .دراسة حاالت

 .عروض الفيديو

 .ورش العمل

 .األلعاب التدريبية

 .االحصاءات

 .الصور املعربة

 .التبادل املعريف




