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  التعلیم االساس  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  ھیام غائب حسین . م   االسم 

 hiamalk hilani888.gimal .com  البرید االلكتروني

  یاس والتقویمقال  اسم المادة
 –لطلب'ة كلی'ة التربی'ة االساس'یة  من المواد المقررة للمرحلة الثالث'ة القیاسمادة   مقرر الفصل

  .ولكافة االقسام
  اھداف المادة

  
،  القیاس والتقویم تعریف الطالب بمفھ'وم القی'اس والتق'ویم والعالق'ةتھدف مادة 

  .ما في المجال التربوي واھمیتھبینھماوكذلك اغراضھما 

  التفاصیل االساسیة للمادة
  

بشكل عام ومفھومھا  مفھوم القیاس والتقویمیتعرف الطالب في ھذه المادة على 
وم''ا ھ''ي انواعھ''ا وخصائص''ھا والعالق''ة ، ف''ي المج''ال الترب''وي بش''كل خ''اص 

  .بینھما كما یتم التعرف على طریقة اعداد األختبارات التحصیلیة وانواعھا 
  ال یوجد  الكتب المنھجیة

  .٢٠٠٢، ١ـ القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس ،سامي ملحم ، ط١  لمصادر الخارجیةا
  .٢٠٠٣، ٢ـ القیاس والتقویم ،احسان علیوي الدلیمي ،عدنان المھداوي ،ط٢

  االمتحان النھائي  المشروع  االمتحانات الیومیة  المختبر  الفصل الدراسي  تقدیرات الفصل

40% 
  

 --  --   --  60%  

  اضافیة معلومات
  
 
 
 
 
 
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  الحاسبات:اسم القسم

  الثالثة:المرحلة
  ھیام غائب حسین  :الثالثياسم المحاضر 

  مدرس  :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 العلوم :مكان العمل
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  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                       
  المالحظات  یةالمادة العمل  المادة النظریة  التاریخ  األسبوع

      )تعریف ـ انواعھ ـ خصائصھ ـ مجاالتھ ( التقویم   ٢٤/٢/٢٠١٥  ١
      )تعریف ـ انواع ـ اخطاء ـ خصائص (القیاس  ٣/٣/٢٠١٥  ٢
العالقة بین القیاس والتقویم في العلیة التربویة ، اغراض القیاس والتقویم ـ  ١٠/٣/٢٠١٥  ٣

  الفرق بین القیاس والتقویم 
    

      )تعریف ، انواع ( األختبارات  ١٧/٣/٢٠١٥  ٤
      امتحان الشھر األول ٢٤/٣/٢٠١٥  ٥
      )المقالیة ، الموضوعیة ( نواع األختبارات التحصیلیة ا ٣١/٣/٢٠١٥  ٦
اسئلة الصواب والخطأ ، اسئلة األختیار من ( نواع األختبارات الموضوعیة ا ٧/٤/٢٠١٥  ٧

  )متعدد ، اختبارات المطابقة 
    

      .اختبارات األسترجاع ، اھمیة األختبارات والمقاییس النفسیة في التربیة  ١٤/٤/٢٠١٥  ٨
تحدید األھداف التعلیمیة ، اعداد جدول ( بناء األختبارات التحصیلیة   ٢١/٤/٢٠١٥  ٩

  )المواصفات
    

      امتحان الشھر الثاني  ٢٨/٤/٢٠١٥  ١٠
      )ضوعیة ، الشمولیة الصدق ، الثبات ، المو( مواصفات األختبارالجید   ٥/٤/٢٠١٥  ١١
      )األستبانة ، المالحظة ، المقابلة ( الوسائل الال اختباریة   ١٢/٥/٢٠١٥  ١٢
١٣          
١٤          
١٥          
١٦          

  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          
٢٩          
٣٠          
٣١          
٣٢          

 
  :توقیع العمید                                                                                                         :األستاذتوقیع                   

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى:اسم الجامعة
  كلیة التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  العلوم :اسم القسم

  االولى:المرحلة
  ھیام غائب حسین  :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس :اللقب العلمي
  ماجستیر:المؤھل العلمي

 العلومقسم :مكان العمل
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Course Weekly Outline 
 

Course Instructor Hamid Sadeq Mahdi 
E_mail hamid_alsultani@yahoo.com 
Title Prolog 
Course Coordinator  
 
Course Objective 
 

To introduce the basic principles ofProlog. Programming 
assignments are used to help clarifybasic concepts. Upon 
successful completion of the course, students willhave an 
understanding of the basic areas of Prolog programming. 

 
Course Description 
 

In which students will learn to use turbo prolog to program 
facts, rules, backtracking, cut, fail, lists, strings and files.  

 
Textbook 

 
 

 
References 

"Learn Prolog Now", Patrick Blackburn, Johan Bos and Kristina 
Striegnitz, 2001. 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (30%) As (10%) ---- ---- As (60%) 
 
 
General Notes 
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Stage:Third Year 
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Academic Status:Assistant Lecturer 
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