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 القياس النفسي والتقويم التربوي:  عنوان الماستر-
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 -Iبطاقة التنظيم السداسي للتعليم

 3المؤسسة:

 -عنوان الماستر  :القياس النفسي والتقويم التربوي

السنةالجامعية2018-2017:

ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  :ﺗﺨﺼﺺ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮي
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وحدات التعليم االستكشافية

 4المؤسسة:

12.00

 -عنوان الماستر  :القياس النفسي والتقويم التربوي

السنةالجامعية2018-2017:

متواصل

 - 2السداسي الثاني:

وحدة التعليم
وحدات التعليم األساسية

الحجم الساعي
السداسي
 16-14أسبوع

الحجم الساعي األسبوعي
محاضرة

180

06

أعمال
موجھة
06

أعمال
ﺗطبيقية

نوع التقييم
أعمال
أخرى
180
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األرصدة
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متواصل

امتحان

المادة  :1ا طريقة بياجيه
 J.Piagetالعيادية في الفحص
المادة  :2الروائز النفسية
والعقلية 2
المادة  :3ﺗكييف الروائز
والقوائم والساللم
المادة :4ﺗقويم المناھج 2
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المادة  :1علم النفس الفارقي
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المادة  :2االﺗصال
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المادة  :1اللغة األجنبية 2
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 5المؤسسة:

12.00

 -عنوان الماستر  :القياس النفسي والتقويم التربوي

السنةالجامعية2018-2017:

متواصل

 – 2السداسي الثالث:

وحدة التعليم

وحدات التعليم األساسية

الحجم
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المعامل
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المادة :1بناء وﺗكييف االختبارات
وفق طريقة بياجيه العيادية
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المادة  :1المقاوالﺗية
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المادة  :2نظرية الحقول المفاھيمية
لـ فرنيو G. Vergnaud
وحدة التعليم األفقية
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المادة  :1اللغة األجنبية 3
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مجموع السداسي 3

 6المؤسسة:

337.30

12.00

 -عنوان الماستر  :القياس النفسي والتقويم التربوي

السنةالجامعية2018-2017:

متواصل

 -السداسي الرابع:

العمل الشخصي
ﺗربص في المؤسسة
الملتقيات
مجموع السداسي 4

 7المؤسسة:

الحجم الساعي األسبوعي

المعامل

األرصدة
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 -عنوان الماستر  :القياس النفسي والتقويم التربوي

السنةالجامعية2018-2017:

اﻝﺴداﺴﻲ اﻷول

 8المؤسسة:

 -عنوان الماستر  :القياس النفسي والتقويم التربوي

السنةالجامعية2018-2017:

عنوان الماستر :اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒوي

السداسي :األول
اسم الوحدة :أساسية
اسم المادة :القياس والتقويم التربوي
الرصيد5:
المعامل3:
أھداف التعليم:
 .1اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻘﻴﺎس وﺨﺼﺎﺌﺼﻪ وﺨطواﺘﻪ وأدواﺘﻪ وأﻏراﻀﻪ
 .2اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻷﺨطﺎء ﻓﻲ اﻝﻘﻴﺎس
 .3اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻘوﻴم وأﻫﻤﻴﺘﻪ واﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻴدان اﻝﺘرﺒﻴﺔ واﻝﺘﻌﻠﻴم .
المعارف المسبقة المطلوبة :
 ينبغي أن يكون الطالب مطلعا على القواعد األساسية في القياس ينبغي أن يكون الطالب قد اطلع على المعارف المتعلقة بعلم النفس وعلوم التربية في مجالالقياس والتقويم
محتوى المادة
مفھوم القياس
 -المبادئ األساسية

-

نشأة القياس

-

أنواع القياس

-

مفھوم التقويم

-

أھداف وأھمية التقويم

-

مجاالت القياس والتقويم

طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم :اﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎت اﻝﺘﻘوﻴﻤﻴﺔ  +أﻋﻤﺎل ﻤوﺠﻬﺔ
اﻝﻤراﺠﻊ:
-

ﺼﻼح اﻝدﻴن ﻤﺤﻤود ﻋﻼم ) (2006اﻝﻘﻴﺎس اﻝﺘرﺒوي واﻝﻨﻔﺴﻲ ،دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ

-

ﺠﺎﺒر ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد ﺠﺎﺒر ) (1983اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒوي واﻝﻘﻴﺎس اﻝﻨﻔﺴﻲ  ،دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ

-

اﻝﻨﺒﻬﺎن ﻤوﺴﻰ ) ،(2004أﺴﺎﺴﻴﺎت اﻝﻘﻴﺎس ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﺴﻠوﻜﻴﺔ ،دار اﻝﺸروق ،ﻋﻤﺎن

-

رﻤزﻴﺔ اﻝﻐرﻴب ) ،(1977اﻝﺘﻘوﻴم واﻝﻘﻴﺎس اﻝﻨﻔﺴﻲ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة

 9المؤسسة:

 -عنوان الماستر  :القياس النفسي والتقويم التربوي

السنةالجامعية2018-2017:

عنوان الماستر :اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒوي
السداسي :األول
اسم الوحدة :أساسية
اسم المادة :ﺍﻟﺮﻭﺍﺋﺰ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ1
الرصيد5:
المعامل2:

أھداف التعليم:
تمكين الطالب من اكتساب المصطلحات والمفاھيم األساسية في المادة كما يصبح بإمكانه تصنيف الروائز حسب
محتوياتھا وحسب مجال وتخصص استخدامھا.
تزويد الطالب بالمھارات األساسية التي تمكنه من المساھمة في عملية البحث والتكوين في المجال التربوي
المعارف المسبقة المطلوبة :
•

معرفة ببعض الروائز واالختبارات المطبقة في تخصصات علوم التربية

محتوى المادة:
 مدخل :تدرس فيه المصطلحات األساسية والتركيز على الفروق فيما بينھا:المصطلحات :قياس  ،mesureفحص  ،Examenاختبار  ، Epreuveرائز ،Testرائز فرعي ،Sub-test
سلم  ،Echelleبطارية روائز ...Batterie de tests
 تصنيف الروائز والساللم :أسس التصنيف أنواع الروائز والساللم :الذكاء – القدرات – التحصيل – االتجاھات والميول  -الشخصية )اإلسقاطيةوالموضوعية( مالحظة :يتم تناول ھذه األدوات حسب مجاالت التخصص
العمل الشخصي لكل طالب يتمثل في متابعة مدارس وأنظمة المعلومات ووظائف المناجمنت
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
 أحمد محمد عبد الرحمان ) ،(2011تصميم االختبارات ،دار أسامة للنشر والتوزيع ضالح أحمد مراد ) ،(2002االختبارات والمقاييس في العلوم النفسية والتربوية ،خطوات إعدادھا وخصائصھا ،دارالكتاب الحديث
 -بشير معمرية ) ، (2007القياس النفسي وتصميم أدواته ،منشورات الحبريني ،الجزائر

 10المؤسسة:

 -عنوان الماستر  :القياس النفسي والتقويم التربوي

السنةالجامعية2018-2017:

ﻋﻨوان اﻝﻤﺎﺴﺘر :اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒوي

السداسي :األول
اسم الوحدة :أساسية
اسم المادة :بناء الروائز والقوائم والساللم
الرصيد5:
المعامل2:
أھداف التعليم:
 تمكين الطلبة من معرفة نشأة الروائز والساللم من خالل أعمال بينه وسيمون سنوات 1911 ،1908 ،1905وكذا إيجابيات وسلبيات طريقة الروائز واتساع رقعة تطبيقھا عالميا...
 تزويد الطلبة بالمعرفة التي تتطلبھا الحاجة إلى تعديل وتكييف وبناء الروائز والساللم ،وذلك من خالل إدراكهلواقع تطبيقات القياس والفحص في الجزائر .كما يتعرف على أھم التجارب السابقة عالميا ومحليا في مجال
التعديل والتكييف واالطالع على بعض المبادرات الحالية ودعوته للمشاركة فيھا بفعالية...
المعارف المسبقة المطلوبة :
 .1التعرف على خطوات بناء الروائز
 .2قواعد التقنين والتعيير
 .3نماذج من الروائز والساللم
محتوى المادة:
 نشأة الروائز والساللم أعمال بينه وسيمون )(1911 ،1908 ،1905 مستويات القياس ايجابيات وسلبيات الروائز القواعد النظرية للروائز الحاجة إلى تعديل أو بناء الروائز والساللم تعديل بينه وسيمون  Binet-Simonلس ّلمھما )تعديل  ،1908تعديل (1911 تعديل زازو  R. Zazzoلبينه -سيمون  :السلم الجديد لقياس الذكاء (1966) NEMI تعديل كونييه  G. Cognetللسلم الجديد لقياس الذكاء :السلم الجديد لقياس الذكاءNEMI2 2)(2006
العمل الشخصي لكل طالب يتمثل في التدرب على تطبيق بعض الروائز والساللم.
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (

 11المؤسسة:

 -عنوان الماستر  :القياس النفسي والتقويم التربوي

السنةالجامعية2018-2017:

المراجع:
-

أحمد محمد عبد الرحمان ) ،(2011تصميم االختبارات ،دار أسامة للنشر والتوزيع
صالح أحمد مراد ) ،(2002االختبارات والمقاييس في العلوم النفسية والتربوية ،خطوات إعدادھا وخصائصھا ،دار
الكتاب الحديث
بشير معمرية ) ، (2007القياس النفسي وتصميم أدواته ،منشورات الحبريني ،الجزائر

 12المؤسسة:

 -عنوان الماستر  :القياس النفسي والتقويم التربوي

السنةالجامعية2018-2017:

عنوان الماستر :اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒوي
السداسي :األول
اسم الوحدة :أساسية
اسم المادة :تقويم المناھج 1
الرصيد5:
المعامل2:
أھداف التعليم:
-

التعرف على أھمية تقويم المناھج التربوية وأھدافھا
التحكم في تقنيات وطرق تقويم المناھج
نماذج وأمثلة من تقويم المناھج

المعارف المسبقة المطلوبة :
يجب أن يكون الطالب مطلعا على النظريات التربوية وأسس بناء المناھج
يجب أن يكون الطالب مطلعا على مكونات المناھج التربوية
محتوى المادة:
-

مفھوم ﺗقويم المناھج

-

عالقة التقويم بتطوير المناھج

-

ﺗقويم المناھج وﺗطويرھا

-

مبررات ﺗقويم المناھج

-

أھداف وأھمية ﺗقويم المناھج

-

أدوات ووسائل ﺗقويم المناھج وﺗحليلھا

-

خطة ﺗقويم المناھج

العمل الشخصي لكل طالب يتمثل في محاولة ترجمة ما يطلع عليه إلى أعمال تدريبية في تقويم المناھج وبنائھا
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
أحمد حسين اللقاني ) ،(1981المناھج بين النظر ية والتطبيق ،القاھرة ،عالم الكتب
حسين سليمان قورة ) ،(1977األصول التربوية في بناء المناھج ،ط ،5 .مكتبة األنجلو المصرية ،القاھرة
مرعي توفيق أحمد ) ،(2000المناھج التربوية الحديثة ،دار المسيرة ،عمان
جبرائيل بشارة وأسماء الياس ) ،(2014المناھج التربوية ،منشورات جامعة دمشق ،كلية التربية
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ﻋﻨوان اﻝﻤﺎﺴﺘر :اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒوي

السداسي :األول
اسم الوحدة :منھجية
اسم المادة :منھجية وتقنيات البحث 1
الرصيد4:
المعامل2:
أھداف التعليم:
تعريف الطالب بالمنھجية و أسس البحث في علم النفس
تزويد الطالب بالمھارات األساسية التي تمكنه من المساھمة في عملية البحث والتكوين في المجال التربوي
المعارف المسبقة المطلوبة :
• أدوات البحث في مجال القياس والتقويم التربوي :المالحظة ،الروائز ،الساللم....شبكات التقويم.
محتوى المادة:
) تعريف بالمساق وأھدافه ومتطلباته ،المفھوم  ،أھميته وأھدافه ،المنھجية العلمية ،خصائص البحث العلمي،
دور النظرية في البحث ،البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،صفات ودوافع الباحث ،خطوات البحث
العلمي -تحديد المشكلة وصياغتھا -معايير الحكم على المشكلة -جمع المعلومات عن المشكلة -بناء أسئلة البحث
والفرضيات -تحليل البيانات ،تفسير البيانات ،أخالقيات الباحث  ،مشكالت البحث(.
ـ خطوات البحث )تحديد المشكلة ،صياغتھا ،معايير الحكم عليھا ،جمع المعلومات ،بناء أسئلة البحث
صياغة فرضياته ،تحليل البيانات وتفسيرھا(.
ـ مجتمع البحث وعينته )أنواع العينات -أساليب اختيارھا  -أنواعھا(.
ـ أدوات البحث )المالحظة ،الروائز واالختبارات ،الساللم ،بطارية الروائز(.
ـ خصائص أدوات البحث النفسي )الصدق ،الثبات ،الموضوعية ،التمييز ،الشمولية(.
العمل الشخصي لكل طالب يتمثل في متابعة األسس المنھجية في مجال القياس النفسي والتقويم التربوي
واالستفادة العملية من ذلك في ترجمة االكتسابات النظرية إلى سلوك بحثي.
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
 إخالص محمد عبد الحفيظ ،مصطفى حسين باھي ) ،(2000طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي في المجاالت التربوية والنفسية،مركز الكتاب للنشر ،مصر
 بدوي عبد الرحمن ) .(2002المنھج العلمي .دار الفكر الجامعي،محمود أبو بكر ) ،(2000المنھج اإلحصائي .دار النھضة العربية.
 بدر أحمد ) ،(2001أصول البحث العلمي ومناھجه .الدار المصرية اللبنانية.1.
Grawitz Madeleine. La méthode en sciences sociales. Dalloz. 2003
2.
Morizio Claude. La recherche d'information. ADBS. 2002
3.
Pochet Bernard. Méthodologie documentaire: comment accéder à la littérature scientifique à l'heure
d'Internet? De Boeck. 2005
4.
Chartron Ghislaine. Les chercheurs et la documentation numérique: nouveaux services et usages.
Cercle de la librairie. 2002.
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السداسي :األول
اسم الوحدة :أساسية
اسم المادة :اإلحصاء الوصفي
الرصيد3:
المعامل2:
أھداف التعليم:
تمكين الطلبة من معرفة عامة حول اإلحصاء الوصفي والتحكم باألساليب اإلحصائية الستغاللھا في قراءة
وتحليل النتائج
المعارف المسبقة المطلوبة :
 االطالع على المفاھيم اإلحصائية األساسيةمحتوى المادة:
مقاييس النزعة المركزية
مقاييس االنحراف
مقاييس المكانة النسبية
المئينيات ،اإلرباعيات ،الدرجة المعيارية
العمل الشخصي لكل طالب يتمثل في التدرب على القراءة الصحيحة للمعطيات من خالل تمثيلھا تمثيال صحيحا
معتمدا على أساليب التمثيل للبيانات )منحنيات ،مستطيالت.(...
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
-

فؤاد البھي السيد ) ،(1979علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري ،دار الفكر العربي
أحمد عودة بن عبدالمجيد عودة و منصور عبد الرحمان القاضي ) ،(2014اإلحصاء الوصفي
واالستداللي ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع،
جالل الدين صياد ،عبد الحميد محمد ربيع ) ،(2009مبادئ الطرق اإلحصائية
عبد العزيز فھمي ھيكل ) ،(2008مبادئ األساليب اإلحصائية
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السداسي :األول
اسم الوحدة :استكشافية
اسم المادة :علم النفس المعرفي
الرصيد1:
المعامل1:

أھداف التعليم:
تعريف الطالب بالمفاھيم و األسس الخاصة بعلم النفس المعرفي وموضوعاته وأھدافه والعمليات العقلية
والمعرفية فيه ووسائل قياسھا وأھمية ذلك.
المعارف المسبقة المطلوبة :
 -االطالع على مدارس ونظريات علم النفس

محتوى المادة:
 نشأته ومفھومه أھداف علم النفس المعرفي موضوعات علم النفس المعرفي مناھج البحث المعتمدة األسس البيولوجية للنمو العقلي المعرفي العمليات العقلية العمليات المعرفية تمثيل المعلومات في النظام المعرفي ما وراء المعرفة األساليب المعرفية تكوين وتناول المعلوماتطريقة التقييم:
االمتحانات التقويمية  +أعمال موجھة
المراجع:
أنور محمد الشرقاوي) ،(2003علم النفس المعرفي المعاصر ،مكتبة األنجلو المصرية
رافع النصير الزغلول و عماد عبد الرحيم ) ،(2003علم النفس المعرفي ،دار الشروق ،عمان األردن
Bertrand Annie et Garnier Pierre-Henri (2005), Psychologie cognitive, Edition Studyrama, France.
Bonnet Claude, Ghiglione Rodolphe et Richard Jean François (2003), Traité de Psychologie
cognitive, Paris Dunod
Lieury Alain (2011), Psychologie cognitive, Paris, Dunod
Lieury Alain et De La Haye Fanny (2013), Psychologie cognitive de l’éducation Paris, Dunod
Rey Arnaud (2012), Psychologie cognitive expérimentale, Paris, P.U.F.
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ﻋﻨوان اﻝﻤﺎﺴﺘر :اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒوي
اﻝﺴداﺴﻲ :اﻷول
اﺴم اﻝوﺤدة :اﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ

اﺴم اﻝﻤﺎدة :علم نفس النمو
الرصيد1:
المعامل1:

أھداف التعليم:
 اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻗواﻋد وﻤﺒﺎدئ وﻨظرﻴﺎت اﻝﻨﻤو اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌص ﻜل ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻤﺸﻜﻼت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻤوﻤﺤﺘوى اﻝﻤﺎدة :
 مفھوم النمو خصائص النمونظرية بياجيه في النمو النظرية النفسة االجتماعية في النمو النظرية السلوكية في النمو النظرية المعرفية االجتماعية في النمو نظرية النضج لجيزل في النمواﻝﻌﻤل اﻝﺸﺨﺼﻲ ﻝﻠطﺎﻝب :أﻋﻤﺎل ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻤوﺠﻬﺔ
طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم
 .1اﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎت اﻝﺘﻘوﻴﻤﻴﺔ  +أﻋﻤﺎل ﻤوﺠﻬﺔ
اﻝﻤراﺠﻊ:
فؤاد البھي السيد ) ،(1975األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة ،دار الفكر العربي ،القاھرة

وﻝﻴﺎم ﻜرﻴن ) ،(1996ﻨظرﻴﺎت اﻝﻨﻤو :اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم واﻝﺘطﺒﻴﻘﺎت ،ﺘرﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤد اﻷﻨﺼﺎري ،اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﻜوﻴﺘﻴﺔ ﻝﺘﻘدم
اﻝطﻔوﻝﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،اﻝﻜوﻴت
ﻫﻨري ﻤﺎﻴر ) ،(1981ﺜﻼث ﻨظرﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻨﻤو ،ﺘرﺠﻤﺔ ﻫدى ﻗﻨﺎوي /ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ ،اﻝﻘﺎﻫرة
Bruner Jérôme S. (2011), Le développement de l’enfant, Savoir faire, savoir dire, Paris, Col.
Psychologie d’aujourd’hui, P.U.F.
Chanquoy Lucile et Negro Isabelle (2004), Psychologie du développement, Paris, Hachette.
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ﻋﻨوان اﻝﻤﺎﺴﺘر :اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒوي

السداسي :األول
اسم الوحدة :أفقية
اسم المادة :اللغة األجنبية 1
الرصيد1:
المعامل1:
أھداف التعليم:
التمكن من معرفة المصطلحات األساسية المرتبطة بالتخصص وفھم النصوص مما يمكن الطالب
من التوثيق باللغة األجنبية.
اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ :
ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ اﻝطﺎﻝب أن ﻴﻜون ﻝﻪ ﻤﺴﺘوى ﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎرة ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻠﻘﺎﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن دراﺴﺔ
ﺴﺎﺒﻘﺔ.
ﻤﺤﺘوى اﻝﻤﺎدة:
مصطلحات ونصوص مرتبطة ارتباطا وثيقا بمحتويات المواد األساسية السداسية.
اعتماد المقاربة النصية.
التدريب على القيام بعروض في التخصص باللغة األجنبية
طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم:
أﻋﻤﺎل ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ
اﻤﺘﺤﺎن ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴداﺴﻲ
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السداسي :الثاني
اسم الوحدة :أساسية
اسم المادة :طريقة بياجيه  J.Piagetالعيادية في الفحص
الرصيد5:
المعامل3:
أھداف التعليم:
تمكين الطلبة من الوقوف على الفروق بين المنھج العيادي وطريقة بياجيه العيادية والفرق بينھا وبين طريقة
الروائز...كما يتعرف الطلبة على انتقادات بياجيه للطريقة الكالسيكية في القياس السيما ما تعلق بالذكاء...
المعارف المسبقة المطلوبة :
 المعرفة الكافية باختبارات بياجية )االحتفاظ ،التسلسل(.... مراحل النمو من خالل نظرية بياجيه عوامل النمو العقلي المعرفي حسب بياجيهمحتوى المادة:
 الفرق بين المنھج العيادي وطريقة بياجيه العيادية الفرق بين طريقة الروائز وطريقة بياجيه العيادية انتقادات بياجيه لطريقة الروائز الموضوعية والتقنين في الطريقة العيادية وطريقة الروائز )أھم الفروق( الذكاء من منظور الطريقة العيادية لبياجيه وطريقة الروائز إعداد وبناء االختبارات وفق طريقة بياجيه العياديةالعمل الشخصي لكل طالب يتمثل في تطبيق اختبارات بياجيه وفق الطريقة العيادية لبياجيه
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
غسان يعقوب )  ، ( 1994تطور الطفل عند بياجيه الدار العالمية للطباعة والنشر
والتوزيع
Dolle Jean Marie (1999), Pour comprendre Jean Piaget, Paris, Dunod
Houdé Olivier et Meljac Claire (2004), L’esprit piagétien, Paris, PUF
Legendre-Bergeron Marie-Françoise (1980), Lex ique de la psychologie du
développement de Jean Piaget, Québec, Gaëtan Morin & associés ltée
Piaget, J. (1936 ), La naissance de l’intelligence, Paris- Neuchatel, Delachaux et Niestlé.
Piaget, J. (1966), Nécessité et signification des recherches comparatives en psychologie, in Journal
International de Psychologie
Vergnaud Gérard (2012), Lev Vygotski, Pédagogue et penseur de notre temps, Paris, Hachette.
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السداسي :الثاني
اسم الوحدة :أساسية
اسم المادة :الروائز
الرصيد5:
المعامل2:

النفسية والعقلية2

أھداف التعليم:

تمكين الطالب من اكتساب المصطلحات والمفاھيم األساسية في المادة كما يصبح بإمكانه تصنيف الروائز حسب
محتوياتھا وحسب مجال وتخصص استخدامھا.
تزويد الطالب بالمھارات األساسية التي تمكنه من المساھمة في عملية البحث والتكوين في المجال التربوي
المعارف المسبقة المطلوبة :
 أسس تصنيف الروائز أنواع الروائزمحتوى المادة:

دراسة ألھم الروائز والساللم مصنفة حسب محتويات )موضوعات( قياسھا:
 روائز الذكاء والقدرات )الطفولة المبكرة ،الطفولة والمراھقة ،الرشد( روائز التحصيل )نماذج محلية ووطنية عن بعض  -روائز التحصيل األكاديمي :الروائز المقننة والمعيّرة ،المجرد اختبارات مدرسية(
 روائز الميول واالتجاھات روائز الشخصيةالعمل الشخصي لكل طالب يتمثل في التدرب على تطبيق وتمرير بعض الروائز والساللم.
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
 محمد جاسم العبيد ي )  ، ( 2011القياس النفسي واالختبارات، النبھان موسى )  ، ( 2004أساسيات القياس في العلوم السلوكية ،دار الشروق  ،عمان ،األردن أحمد محمد عبد الرحمان ) ،(2011تصميم االختبارات ،دار أسامة للنشر والتوزيع ضالح أحمد مراد ) ،(2002االختبارات والمقاييس في العلوم النفسية والتربوية ،خطوات إعدادھا وخصائصھا ،دار الكتابالحديث
 بشير معمرية ) ، (2007القياس النفسي وتصميم أدواته ،منشورات الحبريني ،الجزائرGuillevic Christian et Vautier Stéphane (2005), Diagnostic et tests psychologiques, Paris, Armand
Colin
Royer Jacqueline (1993), L’examen psychologique de l’enfant, Marseille, Hommes et perspectives
Anastasi Anne 1994), Introduction à la psychométrie, traduction : Gagné Françoys, Montréal,
Guérin Universitaire
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عنوان الماستر :اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒوي
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :أساسية
اسم المادة :تكييف الروائز والقوائم والساللم
الرصيد5:
المعامل2:
أھداف التعليم:

 تمكين الطلبة من معرفة نشأة الروائز والساللم من خالل أعمال بينه وسيمون سنوات 1911 ،1908 ،1905وكذا إيجابيات وسلبيات ھذه الطريقة واتساع رقعة تطبيقھا عالميا...
 تزويد الطلبة بالمعرفة التي تتطلبھا الحاجة إلى تعديل وتكييف وبناء الروائز والساللم ،وذلك من خالل إدراكهلواقع تطبيقات القياس والفحص في الجزائر .كما يتعرف على أھم التجارب السابقة عالميا ومحليا في مجال
التعديل والتكييف واالطالع على بعض المبادرات الحالية ودعوته للمشاركة فيھا بفعالية...
محتوى المادة:

 مفھوم التكييف مفھوم التقنين والتعيير التدريب على تقنيات وخطوات التقنين والتعيير من خالل:نماذج لروائز وساللم مكيفة محليا وتمارين تدريبية على محاوالت ميدانية يقوم بھا الطلبة
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
-

أحمد محمد عبد الرحمان ) ،(2011تصميم االختبارات ،دار أسامة للنشر والتوزيع
صالح أحمد مراد ) ،(2002االختبارات والمقاييس في العلوم النفسية والتربوية ،خطوات إعدادھا وخصائصھا ،دار الكتاب
الحديث
بشير معمرية ) ، (2007القياس النفسي وتصميم أدواته ،منشورات الحبريني ،الجزائر

Grégoire Jacques (2011), Introduction aux théories des tests, Bruxelles, de boeck
Guillevic Christian et Vautier Stéphane (2005), Diagnostic et tests psychologiques, Paris, Armand
Colin
Royer Jacqueline (1993), L’examen psychologique de l’enfant, Marseille, Hommes et perspectives
Anastasi Anne 1994), Introduction à la psychométrie, traduction : Gagné Françoys, Montréal,
Guérin Universitaire
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السداسي :الثاني
اسم الوحدة :أساسية
اسم المادة :تقويم المناھج:2

الرصيد5:
المعامل2:
أھداف التعليم:
 التعرف على خطوات وتقنيات وطرق قياس مكونات المناھج التدرب على نماذج تقويم المناھجالمعارف المسبقة المطلوبة :
 المعرفة المسبقة بمفھوم المناھج التربوية االطالع على أسس بناء المناھجمحتوى المادة:
 أساليب وتقنيات تقويم المناھج تقويم المادة التعليمية تقويم الوسائل والتقنيات التعليمية تقويم المعلم تقويم المتعلم تقويم الكتاب المدرسي تقويم المبانيالعمل الشخصي لكل طالب يتمثل في معرفة أساسيات التقويم ووسائله.
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين(
المراجع:
 ابراھيم محمود ) ،(1991المنھج الدراسي بين التبعية والتطوير ،مركز الكتاب للنشر ،القاھرة سالمة عبد الحفيظ ) ،(2000الوسائل التعليمية والمنھج ،دار الفكر ،عمان ،األردن مرعي توفيق أحمد ) ،(2000المناھج التربوية الحديثة ،دار المسيرة ،عمان -جبرائيل بشارة وأسماء الياس ) ،(2014المناھج التربوية ،منشورات جامعة دمشق ،كلية التربية
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ﻋﻨوان اﻝﻤﺎﺴﺘر :اﻝﻘﻴﺎس اﻨﻔﺴﻲ واﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒوي.
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :منھجية
اسم المادة :منھجية و تقنيات البحث 2

الرصيد4:
المعامل2:
أھداف التعليم:
تعريف الطالب بالمنھجية و أسس البحث في علم النفس
تزويد الطالب بالمھارات األساسية التي تمكنه من المساھمة في عملية البحث والتكوين في المجال التربوي
المعارف المسبقة المطلوبة :
أدوات البحث في مجال القياس والتقويم التربوي :المالحظة ،الروائز ،الساللم....شبكات التقويم.

محتوى المادة:
 مصادر البيانات والمعلومات)المكتبة ،االنترنت ،الميدان(.ـ تحليل البيانات :تبويب البيانات  ،عرض البيانات ،وصف البيانات إحصائياً ،اختبار صحة
الفروض ،تفسير النتائج.
ـ االقتباس والتوثيق وكتابة المراجع.
ـ أخالقيات الباحث )احترام الملكية الفكرية ،سرية البيانات ،عدم التحيز(.
.
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
 إخالص محمد عبد الحفيظ ،مصطفى حسين باھي ) ،(2000طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي فيالمجاالت التربوية والنفسية ،مركز الكتاب للنشر ،مصر
 بدوي عبد الرحمن) .(2002المنھج العلمي .دار الفكر الجامعي، محمود أبو بكر .المنھج اإلحصائي .دار النھضة العربية2000، .1بدر أحمد .أصول البحث العلمي ومناھجه .الدار المصرية اللبنانية2001،
5.
6.
7.

Grawitz Madeleine. La méthode en sciences sociales. Dalloz. 2003
Morizio Claude. La recherche d'information. ADBS. 2002
Pochet Bernard. Méthodologie documentaire: comment accéder à la littérature scientifique
à l'heure d'Internet? De Boeck. 2005
8.
Chartron Ghislaine. Les chercheurs et la documentation numérique: nouveaux services et
usages. Cercle de la librairie. 2002.
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عنوان الماستر :اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒوي.
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :منھجية
اسم المادة :إحصاء استداللي:

الرصيد3:
المعامل2:
أھداف التعليم:
تمكين الطلبة من معرفة عامة حول اإلحصاء االستداللي والتحكم باألساليب اإلحصائية الستغاللھا في تحليل
النتائج وتفسيرھا
المعارف المسبقة المطلوبة :
 االطالع على المفاھيم اإلحصائية األساسية الوصفيةمحتوى المادة:
تزويد الطالب بالمعارف واالختبارات اإلحصائية البارامترية والالبارامترية والطرق المستخدمة في معالجة
البيانات اإلحصائية حتى نعطي الدقة للدراسات المستخدمة:
 اختبار ت اختبار كا2 تحليل التباين ANOVA تحليل التباين المتعدد MANOVA تحليل التغاير المشترك ANCOVA تحليل التغاير المشترك المتعدد MANCOVA تحليل االرتباط تحليل االنحدارالتحليل العاملي
العمل الشخصي لكل طالب يتمثل في التجريب على استعمال األساليب اإلحصائية المناسبة في محاولة عالج
نتائج بعض الدراسات حول المشكالت االجتماعية
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
-

فؤاد البھي السيد ) ،(1979علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري ،دار الفكر العربي
أحمد عودة بن عبدالمجيد عودة و منصور عبد الرحمان القاضي ) ،(2014اإلحصاء الوصفي واالستداللي ،مكتبة
الفالح للنشر والتوزيع،
جالل الدين صياد ،عبد الحميد محمد ربيع ) ،(2009مبادئ الطرق اإلحصائية
عبد العزيز فھمي ھيكل ) ،(2008مبادئ األساليب اإلحصائية
Cadet Bernard (1996), Méthodes statistiques en psychologie, Caen, Presses
universitaires de Caen
Guéguen Nicolas (2013), Statistiques pour psychologues, Paris, Dunod
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عنوان الماستر :اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒوي.
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :استكشافية
اسم المادة :علم النفس الفارقي
الرصيد1:
المعامل1:
أھداف التعليم:
تعريف الطالب بالمفاھيم و األسس النظرية والتطبيقية في علم النفس الفارقي ومناھج وطرق البحث فيه...
المعارف المسبقة المطلوبة :
معرفة كافية بنشأة القياس والدراسات حول الفروق الفردية
محتوى المادة:
 النشأة والرواد )جالتون ،كاتل ،سبيرمان ،بينه(... طرق البحث والقياس في علم النفس الفارقي: دراسة الفروق الفردية ترتيب األفراد وقياس الفروق االرتباطات واألبعاد التحليل العاملي وتنظيم األبعاد الدرجات ومعامالت التشبع الفروق الفردية والتغير الفروق في القدرات حسب العمر الفروق الفردية والشخصية من خالل نظرية السماتالعمل الشخصي لكل طالب يتمثل في التدرب على تطبيق الروائز والساللم مع التركيز على قدرتھا على التمييز
بين الفروق الفردية
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
محمد صفوت عبد العزيز ) ( ،الفروق الفردية في الذكاء،
أحمد الزعبي ) ،(2007علم نفس الفروق الفردية وتطبيقاته الفردية ،دار الفكر ،دمشق
يحي األحمدي ) ،(2007سيكولوجية الفروق الفردية ،دار األحمدي ،القاھرة
سليمان الخضري الشيخ ) ،(1996الفروق الفردية في الذكاء ،دار الثقافة ،القاھرة
Huteau Michel (2013), Psychologie différentielle, Paris, Dunod
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عنوان الماستر :اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒوي.
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :استكشافية
اسم المادة :االتصال
عنوان الماستر:
السداسي :الثاني
اسم الوحدة :وحدات التعليم االستكشافية
اسم المادة :اتصال
الرصيد01 :
المعامل01 :

أھداف التعليم) :ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤھالت بعد نجاحه في ھذه المادة ،في ثالثة أسطر
على األكثر (
المعارف المسبقة المطلوبة  ) :وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة ھذا التعليم،
سطرين على األكثر(.
محتوى المادة:
مقدمة
 .1ماھية وسائط االتصال
 .2وسائط االتصال بين القديم والحديث.
 .3وسائط االتصال الجماھيري
 .4وسائط االتصال الخاصة
 .5تصنيف وسائط االتصال
 اإلشھار الراديو والتلفاز الھاتف والھاتف الخلوي ثورة األنترنات oماھية األنترنت
 oالشبكات وأنواعھا
 oأھم خدمات األنترنت
 oمحركات البحث
 oالبريد اإللكتروني
 oالشبكات االجتماعية
 oمواقع الدردشة
 oقواعد البيانات والتعليم عن بعد.
 .6األثار النفسية لوسائط االتصال الحديثة.
 .7اآلثار االجتماعية لوسائط االتصال الحديثة.
 .8نظرة استشرافية لوسائط االتصال المستقبلية
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طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع ) :كتب ،ومطبوعات  ،مواقع انترنت ،إلخ(
قائمة المراجع:
 .1وسام فؤاد ) (2007ما بعد التفاعلية واتجاھات تطوير العمل اإلعالمي ،وحدة البحوث والتطوير-
الحوار المتمدن ،سبتمبر
 .2حسن عماد مكاوي ) ،( 2005تكنولوجيا االتصال الحديثة في عصر المعلومات ،الدار المصرية
اللبنانية ،القاھرة ،الطبعة الرابعة.
 .3فضيل دليو) ،(1998مقدمة في وسائل االتصال الجماھيرية  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،
الجزائر.
 .4زھير إحدادن) ،(2002مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون،
الجزائر.
 .5يسري خالد إبراھيم :وسائل اإلعالم االلكترونية ودورھا في اإلنماء المعرفي ،دار النفائس للنشـــر و
التوزيع ،عمان. 2012 ،
 .6المزاھرة منال ھالل ) ،( 2012نظريات االتصال ،األردن ،دار المسيرة للنشر والتوزيع.
7. Duchâteau, C. (1992). L'ordinateur et l'école ! Un mariage difficile ?. Namur : CeFIS,
Facultés N-D de la Paix.
8. Duchâteau, C. (1992). L'ordinateur et l'école ! Un mariage difficile ?. Namur : CeFIS,
Facultés N-D de la Paix.
9. Francis Jauréguiberry, Serge Proulx( 2011) Usages et enjeux des technologies de
communication, Toulouse, Erès .

 28المؤسسة:

 -عنوان الماستر  :القياس النفسي والتقويم التربوي

السنةالجامعية2018-2017:
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السداسي :الثاني
اسم الوحدة :أفقية
اسم المادة :لغة أجنبية:2

الرصيد1:
المعامل1:
أھداف التعليم:
التمكن من معرفة المصطلحات األساسية المرتبطة بالتخصص وفھم النصوص مما يمكن الطالب
من التوثيق باللغة األجنبية.
اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ :
ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ اﻝطﺎﻝب أن ﻴﻜون ﻝﻪ ﻤﺴﺘوى ﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎرة ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻠﻘﺎﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن دراﺴﺔ
ﺴﺎﺒﻘﺔ.
ﻤﺤﺘوى اﻝﻤﺎدة:
مصطلحات ونصوص مرتبطة ارتباطا وثيقا بمحتويات المواد األساسية السداسية.
اعتماد المقاربة النصية.
التدريب على القيام بعروض في التخصص باللغة األجنبية
طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم:
أﻋﻤﺎل ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ
اﻤﺘﺤﺎن ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴداﺴﻲ
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اﻝﺴداﺴﻲ اﻝﺜﺎﻝث
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ﻋﻨوان اﻝﻤﺎﺴﺘر :اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒوي.
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :أساسية
اسم المادة :بناء وتكييف االختبارات وفق طريقة بياجيه العيادية
الرصيد5:
المعامل3:
أھداف التعليم:
تزويد الطلبة بالمعلومات حول أھم اختبارات بياجيه للنمو العقلي المعرفي والتمييز بين طريقة الروائز وطريقة
بياجيه في الفحص والقياس
محتوى المادة:
 اختبارات االحتفاظ :السوائل ،الجوامد ،الوزن ،الطول ،الحجم دراسات ضبط مراحل النمو عند الطفل والمراھق باستخدام اختبارات االحتفاظ: )عالميا :بوفيه في سويسرا ،محسني في إيران ومحليا :بوفيه ،محرور ،قدوري(العمل الشخصي لكل طالب يتمثل في محاولة بناء اختبارات وفق الطريقة العيادية لبياجيه وتكييف بعض من
اختباراته .
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
Dolle Jean Marie (1999), Pour comprendre Jean Piaget, Paris, Dunod
Houdé Olivier et Meljac Claire (2004), L’esprit piagétien, Paris, PUF
Inhelder Bärbel, Sinclair Hermine et Bovet Magali (1974), Apprentissage et structures de la
connaissance, Paris, PUF.
Legendre-Bergeron Marie-Françoise (1980), Lex ique de la psychologie du
développement de Jean Piaget, Québec, Gaëtan Morin & associés ltée
Piaget, J. (1936 ), La naissance de l’intelligence, Paris- Neuchatel, Delachaux et Niestlé.
Piaget, J. (1966), Nécessité et signification des recherches comparatives en psychologie, in Journal
International de Psychologie
Zazzo René (1979), Manuel pour l’examen psychologique de l’enfant (2 tomes), Paris, Delachaux
et Niestlé.
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عنوان الماستر :اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒوي.
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :أساسية
اسم المادة :النظرية المعاصرة في القياس
الرصيد5:
المعامل2:
أھداف التعليم:
يتعرف الطالب على القياس الموضوعي للسلوك من وجھة نظر حديثة ومتطلباته وشروطه .كما يطبق
أھم القوانين اإلحصائية للحصول على معاملي الصدق والثبات وفق ھذه النظرية ويقارن بينھا وبين
النظرية الكالسيكية...ويتمكن من تحليلي الفقرات )البنود( من خالل ھذه النظرية...
المعارف المسبقة:
 التمكن من المعارف والتقنيات الخاصة بالنظرية الكالسيكية في القياسمحتوى المادة:
 -القياس الموضوعي للسلوك

-

متطلبات وشروط القياس الموضوعي

-

نظرية الصدق الحديثة

-

نظرية الثبات الحديثة

-

نظرية السمات الكامنة

-

نظرية االستجابة للفقرة ) المفھوم ،المسلمات ،االفتراضات(...

 نماذج نظرية االستجابة للفقرة )معايير االختيار ،المميزات ،العيوب(...العمل الشخصي لكل طالب يتمثل في التدريب على التقنيات الجديدة المتعلقة بالقياس الحديث
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
أحمد محمد التقي )  ،(2013النظرية الحديثة في القياس ،دار المسيرة للطباعة والنشر
زيتون ,حسن حسين ،(2008).أصول التقويم والقياس التربوي ،الدار الصولتية للتربية ،الرياض ،المملكة
العربية السعودية.
الشرقاوي أنور ،وسليمان,الشيخ ،وكاظم أمينة ،وعبد السالم نادية ، (1996).اتجاھات معاصرة في القياس
والتقويم النفسي ،القاھرة ،مكتبة األنجلو المصرية.
الصمادي عبداﷲ  ،والدرابيع ماھر. (2004 ).القياس والتقويم النفسي والتربوي بين النظرية والتطبيق .ط1
.مركز يزيد للنشر ،الكرك ،األردن.
جيمس الجينا و ليندا كروكر ) ،(2016مدخل إلى نظرية القياس التقليدية والمعاصرة ،ترجمة زينات دعنا وھند
عبد المجيد الحموري ،دار الفكر للنشر والتوزيع
وليد خليفة ،مراد علي عيسى ،السعيد عبد الخالق عبد المعطي ) ،(2010االتجاھات الحديثة في القياس
النفسي والتقويم التربوي ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
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عنوان الماستر :اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒوي.
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :اساسية
اسم المادة :نموذج راش في القياس
الرصيد5:
المعامل2:
أھداف التعليم:
تمكين الطالب من فھم ھذا النموذج عمليا كما يتعرف على الصورة الرياضية له بما يمكن من تحقيق موضوعية
القياس .مع اإلحاطة بجوانب القوة والضعف في نموذج راش
المعارف المسبقة المطلوبة:
التمكن من المعارف والتقنيات الخاصة بالنظرية الكالسيكية في القياس
محتوى المادة:
 مفھوم نموذج راش األساس النظري لنموذج راش الصورة الرياضية لنموذج راش تحقيق الموضوعية في نموذج راش مميزات نموذج راش سلبيات نموذج راشالعمل الشخصي لكل طالب يتمثل في التدرب على التقنيات الجديدة التي يقترحھا نموذج راش مقارنة بالنماذج
الكالسيكية
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
أحمد محمد التقي )  ،(2013النظرية الحديثة في القياس ،دار المسيرة للطباعة والنشر
زيتون ,حسن حسين ،(2008).أصول التقويم والقياس التربوي ،الدار الصولتية للتربية ،الرياض ،المملكة
العربية السعودية.
الشرقاوي أنور ،وسليمان,الشيخ ،وكاظم أمينة ،وعبد السالم نادية ، (1996).اتجاھات معاصرة في القياس
والتقويم النفسي ،القاھرة ،مكتبة األنجلو المصرية.
الصمادي عبداﷲ  ،والدرابيع ماھر. (2004 ).القياس والتقويم النفسي والتربوي بين النظرية والتطبيق .ط1
.مركز يزيد للنشر ،الكرك ،األردن.
جيمس الجينا و ليندا كروكر ) ،(2016مدخل إلى نظرية القياس التقليدية والمعاصرة ،ترجمة زينات دعنا وھند
عبد المجيد الحموري ،دار الفكر للنشر والتوزيع
وليد خليفة ،مراد علي عيسى ،السعيد عبد الخالق عبد المعطي ) ،(2010االتجاھات الحديثة في القياس
النفسي والتقويم التربوي ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
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عنوان الماستر :اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒوي.
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :أساسية
اسم المادة :بناء الروائز والساللم وفق نموذج راش

الرصيد5:
المعامل2:
أھداف التعليم:
ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻧﻤﻮذج راش واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺗﻪ ووﺣﺪات اﻟﻘﻴﺎس ﻓﻴﻪ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮق اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
اﻟﻤﻌﻠﻤﻲ وﺗﺪرﻳﺞ اﻟﺒﻨﻮد وﻳﺘﺪرب ﻋﻠﻴﻬﺎ.
المعارف المسبقة المطلوبة :
المعرفة المسبقة بنموذج راش والخلفية النظرية له
محتوى المادة:
 افتراضات نموذج راش استخدامات نموذج راش وحدات قياس معلمي نموذج راش طرق تقدير معلمي نموذج راش تدريج بنود الرائز وفق نموذج راشالعمل الشخصي لكل طالب يتمثل في محاولة بناء روائز وفق النموذج الجديد.
 .طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) ُيترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
أحمد محمد التقي )  ،(2013النظرية الحديثة في القياس ،دار المسيرة للطباعة والنشر
زيتون ,حسن حسين ،(2008).أصول التقويم والقياس التربوي ،الدار الصولتية للتربية ،الرياض ،المملكة
العربية السعودية.
الشرقاوي أنور ،وسليمان,الشيخ ،وكاظم أمينة ،وعبد السالم نادية ، (1996).اتجاھات معاصرة في القياس
والتقويم النفسي ،القاھرة ،مكتبة األنجلو المصرية.
الصمادي عبداﷲ  ،والدرابيع ماھر. (2004 ).القياس والتقويم النفسي والتربوي بين النظرية والتطبيق .ط1
.مركز يزيد للنشر ،الكرك ،األردن.
جيمس الجينا و ليندا كروكر ) ،(2016مدخل إلى نظرية القياس التقليدية والمعاصرة ،ترجمة زينات دعنا وھند
عبد المجيد الحموري ،دار الفكر للنشر والتوزيع
وليد خليفة ،مراد علي عيسى ،السعيد عبد الخالق عبد المعطي ) ،(2010االتجاھات الحديثة في القياس
النفسي والتقويم التربوي ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
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السداسي :الثالث
اسم الوحدة :منھجية
اسم المادة :حلقة بحث
الرصيد4:
المعامل2:
أھداف التعليم:

 تمكن الطالب من أساسيات منھجية البحث في ھذا المستوى تمكن الطالب من تطبيق خطوات البحث العلمي في ميدان بناء أدوات القياس والتقويمالمعارف المسبقة المطلوبة:
 التحكم في منھجية البحث المتعلقة ببناء الروائز والساللم وشبكات التقويم وكتابة تقرير البحثمحتوى المادة:

ـ تدريب الطالب على كتابة تقرير علمي حول بناء الروائز
ـ تكليف الطلبة بالقيام بتطبيق أسس ومناھج البحث تطبيقيا ً عمليا ً عن طريق تناولھم إلحدى المشكالت
الخاصة بتعديل وتكييف الروائز.
ـ عرض نماذج بحوث و دراسات في مجال تعديل وتكييف الروائز
ـ المناقشة المستفيضة لموضوعات ھذه الخطط علميا ً ومنھجيا ً مع الطلبة
ــ القيام بدراسة نقدية لألبحاث المنجزة
العمل الشخصي لكل طالب يتمثل في القيام بعروض بحثية يتوصل من خاللھا إلى إتقان مھارات البحث وكتابة التقرير.
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:

محمود أبو بكر) .(2000المنھج اإلحصائي .دار النھضة العربية.
بدر أحمد .أصول البحث العلمي ومناھجه ) .(2001الدار المصرية اللبنانية.
أحمد محمد التقي )  ،(2013النظرية الحديثة في القياس ،دار المسيرة للطباعة والنشر
الصمادي عبداﷲ  ،والدرابيع ماھر. (2004 ).القياس والتقويم النفسي والتربوي بين النظرية والتطبيق .ط1
.مركز يزيد للنشر ،الكرك ،األردن.
جيمس الجينا و ليندا كروكر ) ،(2016مدخل إلى نظرية القياس التقليدية والمعاصرة ،ترجمة زينات دعنا وھند
عبد المجيد الحموري ،دار الفكر للنشر والتوزيع
وليد خليفة ،مراد علي عيسى ،السعيد عبد الخالق عبد المعطي ) ،(2010االتجاھات الحديثة في القياس
النفسي والتقويم التربوي ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
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السداسي :الثالث
اسم الوحدة :منھجية
اسم المادة :تحليل البيانات بـ SPSS
الرصيد3:
المعامل2:
أھداف التعليم:
تمكين الطلبة من معالجة بيانات البحث عن طريق .SPSS
المعارف المسبقة المطلوبة :
 التمكن من تقنيات اإلحصاء والتحكم في التعامل مع الحاسوبمحتوى المادة:
تدريب الطالب على معالجة البيانات اإلحصائية بواسطة : SPSS
 تشغيل البرنامج اإلحصائي شاشات البرنامج مكونات الشاشةتعريف المتغيرات
محرر البيانات
إدخال البيانات
عرض خصائص المتغيرات
اكتشاف أخطاء اإلدخال وتصحيحھا
تھيئة المتغيرات والبيانات للتحليل اإلحصائي
وصف المتغيرات كميا
العمل الشخصي لكل طالب يتمثل في التدرب على إدخال البيانات ومعالجتھا عن طريق .SPSS
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
 منى قمحية ،البرنامج اإلحصائي SPSS V 10.0 أسامة ربيع أمين ) ( ،التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  ، SPSSمھارات أساسية ،اختباراتالفروض اإلحصائية )المعلمية – الالمعلمية( ،كلية التجارة ،جامعة المنوفية ،توزيع مكتبة األنجلو
المصرية
Kinnear Paul et Gray Colin (2005), SPSS facile appliqué à la psychologie et aux sciences sociales,
maîtriser le traitement de données, traduit par : Nathalie Huet, Bruxelles, de boeck
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ﻋﻨوان اﻝﻤﺎﺴﺘر :اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒوي.
السداسي :الثالث
اسم الوحدة :اﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ
اسم المادة :المقاوالﺗية
الرصيد1:
المعامل1:
أھداف التعليم:
أ ـ وضع سياسة ومنھجية قادرة على تتبع المشاريع في إدارة المعلومات والتوثيق.
ب ـ القدرة على تتبع أھم مسارات ترقية األعمال ومشاريع على مستوى وحدات المعلومات.
المعارف المسبقة المطلوبة:
 تحكم في مبادئ التسيير االقتصادي. سوسيولوجية المشاريع .محتوى المادة:
أ -أھمية المشاريع في نظم المعلومات .
 -1تاريخ النھج االقتصادي.
 -2الطرق المتبعة في التنظيم االقتصادي .
 -3المرحل العملية للتنظيم االقتصادي .
ب -مبادئ انجاز مشاريع أنظمة المعلومات.
ج -مراحل انجاز المشاريع .
د -متابعة مشاريع أنظمة المعلومات
 -4الرصيد اإلحصائي.
 -5المعالجة.
 -1تقييم.
 -2إنجاز مشاريع الوثائقية .
 -3العمل الشخصي لكل طالب يتمثل في تدريب على إعداد المشاريع ،وھيكلة المتكون نحو ثقافة المؤسسة.
طريقة التقييم :مراقبة مستمرة ،امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
المراجع:
 .1محمد ،ھيكل؛ مھارات إدارة المشروعات الصغيرة؛ القاھرة:مجموعة النيل العربية؛ .2003
 .2ماجدة العطية؛ إدارة المشروعات الصغيرة؛ القاھرة:مجموعة النيل العربية؛ .2003
 .3سعد صادق بحيري ؛إدارة المشروعات projet management؛القاھرة :الدار الجامعية .2005،
- .4نعيم نصير؛ إدارة وتقييم المشروعات؛ القاھرة:المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.2005 ،
5. Chantal Morley ; Gestion d’un projet système d’information : principes, technique,
mise en œuvre et outils ; Paris : Dunod, 1996 ; 254p.
5. Chantal Morley ; gestion d’un projet système d’information : principes, techniques,
mise en oeuvre et outils ; paris, dunod, 2001.
6. jacques pansard ; réussir son projet système d’information : les régles d’or ; paris :
Ed d’organisation, 2001.
7. Emmanuel ; tchemeni ; l’évaluation des entreprise ; paris : economica, 2003
8.. Gray, cliffordf ; management de projet : manuel et applications paris : dunod,
2007.
 37المؤسسة:

 -عنوان الماستر  :القياس النفسي والتقويم التربوي

السنةالجامعية2018-2017:

. اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒوي:ﻋﻨوان اﻝﻤﺎﺴﺘر

 الثالث:السداسي
 إﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ:اﺴم اﻝوﺤدة
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ﻋﻨوان اﻝﻤﺎﺴﺘر :اﻝﻘﻴﺎس اﻝﻨﻔﺴﻲ واﻝﺘﻘوﻴم اﻝﺘرﺒوي.
السداسي :األول
اسم الوحدة :أفقية
اسم المادة :لغة أجنبية :3
الرصيد1:
المعامل1:

أھداف التعليم:
التمكن من معرفة المصطلحات األساسية المرتبطة بالتخصص وفھم النصوص مما يمكن الطالب
من التوثيق باللغة األجنبية.
اﻝﻤﻌﺎرف اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ :
ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ اﻝطﺎﻝب أن ﻴﻜون ﻝﻪ ﻤﺴﺘوى ﻤﺘوﺴط ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺎرة ﻤن ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻠﻘﺎﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن دراﺴﺔ
ﺴﺎﺒﻘﺔ.
ﻤﺤﺘوى اﻝﻤﺎدة:
مصطلحات ونصوص مرتبطة ارتباطا وثيقا بمحتويات المواد األساسية السداسية.
اعتماد المقاربة النصية.
التدريب على القيام بعروض في التخصص باللغة األجنبية
طرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم:
أﻋﻤﺎل ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ
اﻤﺘﺤﺎن ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴداﺴﻲ

 39المؤسسة:

 -عنوان الماستر  :القياس النفسي والتقويم التربوي

السنةالجامعية2018-2017:

