الخطة الدراسية (ماجستير القياس والتقويم /مسار الشامل)
عدد الساعات للتخرج ( )33موزعة على النحو التالي :
متطلبات التخصص اإلجبارية

رقم المادة

اسم المادة

عدد الساعات

المتطلب السابق

( )24ساعة معتمدة
0809701

اإلحصاء التحليلي

3

0809709

تصميم بحث

3

0809752

بناء وتدريج المقاييس النفسية والتربوية

3

0809758

نظريات التعلم

3

التقويم التربوي بين النظرية والتطبيق

3

0809777

النظرية الكالسيكية في القياس

3

0809778

النظرية المعاصرة في القياس

3

0809779

حلقة بحث في القياس والتقويم

3

0809777

عدد الساعات

المتطلب السابق

0809776

متطلبات التخصص االختيارية

0809701

رقم المادة

اسم المادة

( )9ساعة معتمدة
0809700

استخدام الحاسوب في التحليل

3

اإلحصائي

-

0809718

علم النفس المعرفي

3

0809722

اختبارات الشخصية

3

0809725

نظريات الشخصية

3

0809755

اختبارات الذكاء

3

0809774

قياس القدرات والميول

3

للعميد بناء على توصية لجنة القسم وتنسب لجنة الكلية إعطاء الطالب مواد استدراكية بم ال يتجاوز ( )9ساعات معتمدة
ويثبت ذلك في كتاب القبول ،وعلى الطالب دراستها في السنة األولى

المواد االستدراكية

رقم المادة

اسم المادة

0809213

مبادئ في القياس والتقويم

0809431
0809441

مدخل في اإلحصاء التربوي
مناهج البحث في التربية وعلم النفس

الخطة الدراسية (ماجستير القياس والتقويم /مسار الرسالة)
عدد الساعات للتخرج ( )33موزعة على النحو التالي :
متطلبات التخصص اإلجبارية

اسم المادة

رقم المادة

عدد الساعات

المتطلب السابق

( )15ساعة معتمدة

متطلبات التخصص االختيارية

( )9ساعة معتمدة

0809701

اإلحصاء التحليلي

3

0809709

تصميم بحث

3

0809774

قياس القدرات والميول

3

0809777

النظرية الكالسيكية في القياس

3

0809779

حلقة بحث في القياس والتقويم

3

0809701

0809777

رقم المادة

اسم المادة

عدد الساعات

0809700

استخدام الحاسوب في التحليل اإلحصائي

3

0809718

علم النفس المعرفي

3

 0809722اختبارات الشخصية
0809752

بناء وتدريج المقاييس النفسية والتربوية

المتطلب السابق

3
3

 0809755اختبارات الذكاء

3

 0809725نظريات الشخصية

3
3

0809758

نظريات التعلم

0809776

التقويم التربوي بين النظرية والتطبيق

3

0809778

النظرية المعاصرة في القياس

3

-

الرسالة ويخصص لها ( )9ساعات معتمدة

-

للعميد بناء على توصية لجنة القسم وتنسب لجنة الكلية إعطاء الطالب مواد استدراكية بم ال يتجاوز ( )9ساعات معتمدة
ويثبت ذلك في كتاب القبول ،وعلى الطالب دراستها في السنة األولى:

المواد االستدراكية

رقم المادة

اسم المادة

0809213

مبادئ في القياس والتقويم

0809431
0809441

مدخل في اإلحصاء التربوي
مناهج البحث في التربية وعلم النفس

