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 ة ــــــكليـة التربي    
 قسم علم النفس التربوي

 كك

  الكلية رؤية
 عالمياو قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم
 عالميا  علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  و نالقسم

 كك

 رسالة القسم
ات التعليمية المؤسساالختصاصيين النفسيين المؤهلين لتلبية حاجات المعلمين والباحثين والقيادات التربوية و عداد إ
 (.المؤسساتو  فرادلألواإلرشادية والتربوية النفسية  نشر المعرفة، وتقديم الخدماتإنتاج و )ات التعلم مجتمعو 
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 القياس والتقويم بكلية التربية جامعة دمنهور وحدةأنشطة 
قياس تطوير أســـــــالي   بكلية التربية جامعة دمنهور القياس والتقويم وحدة يســـــــتهد  

في ضـــــــــو  المداخا والتوجهات  الطال  في البرامج األكاديمية المختلفةمخرجات تعلم  تقويمو 
معار  أعضــــــــــا  هي ة التدريس والطال  إثرا   امن خال في مجاا القياس والتقويم الحديثة 

 وتحليا نتا جهاإنشا  بنوك األس لة وأنواع االختبارات وأهدافها وكيفية  بمفاهيم القياس والتقويم
عقد دورات بوحدة قوم التوفي ســـبيا تحقيل ذلك،  .وكذلك األخالقيات المرتبطة بالقياس والتقييم

  تحقيل تلك األهدا . وفيما يلي قا مة بصــفة دورية ألعضــا  هي ة التدريس والطال  تســتهد
 القياس والتقويم بكلية التربية جامعة دمنهور. بوحدةبالدورات وورش العما التي تعقد 

 القياس والتقويم بوحدةقا مة الدورات وورش العما التي يتم عقدها 

 

 الف ة المستهدفة عنوان الدورة / ورشة العما
   هي ة التدريسأعضا مواصفات الورقة االختبارية .1
 أعضا  هي ة التدريس والطال  أنواع االختبارات ووظا فها .2
 التدريسأعضا  هي ة  شروط التقويم الجيد .3
 أعضا  هي ة التدريس تحليا المحتوى .4
 أعضا  هي ة التدريس بنا  االختبارات باستخدام جدوا المواصفات .5
 أعضا  هي ة التدريس تصميم وتدريج بنوك األس لة .6
 والطال  أعضا  هي ة التدريس الختبارات الكترونيةتصميم ا .7
 أعضا  هي ة التدريس التصحيح االلكتروني .8
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 ر يس مجلس قسم علم النفس التربوي

 
 أ. د. عادا السعيد إبراهيم البنا

 الف ة المستهدفة عنوان الدورة / ورشة العما
 أعضا  هي ة التدريس خا القياس الكالسيكيمد وفلتحليا نتا ج االختبارات  .9

 أعضا  هي ة التدريس لقياس ل الحديث خا مد وفل تحليا نتا ج االختبارات  .10
 الطال  ختبارآليات التعاما مع قلل اال .11
 أعضا  هي ة التدريس والطال  سيكولوجية الغش في االمتحانات .12
 الطال  استراتيجيات االستذكار في االمتحانات .13
 الطال  آليات التعاما معهاعواما النسيان في االمتحانات و  .14
 أعضا  هي ة التدريس تصميم االستبيانات االلكترونية .15
 أعضا  هي ة التدريس والطال  التقويم الحقيقي .16
 أعضا  هي ة التدريس والطال  التقويم من أجا التعلم .17
 أعضا  هي ة التدريس والطال  التقويم الذاتي .18
 هي ة التدريسأعضا   القياس الكمي في مقابا القياس الكيفي .19
 أعضا  هي ة التدريس والطال  مل  إنجاز الطال  .20
 أعضا  هي ة التدريس والطال  أخالقيات القياس والتقويم .21
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