
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 أ.د حازم موسى عبد حسون العامري االسم
  Hazim_alamery@yahoo.com البريد االلكتروني

 االختبارات والقياس اسم المادة
 سنوي  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 التقويم والقياس في المجال الرياضيواهمية تعليم الطلبة معنى 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

 

 
 الكتب المنهجية

 

 2002محمد جاسم الياسري :القياس والتقويم في التربية البدنية ،

 

 

 
 المصادر الخارجية

 

 2001حسانين:القياس والتقويم في التربية البدنية الرياضية،محمد صبحي 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

 %40مثلا  - %10مثلا  %15مثل %35مثلا 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 

 

 

 جمهورية العراق

 التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية  الجامعة :
 التربية البدنية وعلوم الرياضة الكلية :

 العلوم النظرية القســم :
 الثانية المرحلة :

 د. حازم موسىاسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ اللقب العلمي :

 تدريسي المؤهل العلمي :
 التربية البدنية وعلوم الرياضة مكان العمل  :
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                                                  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 القادسية  لجامعة :
 التربية البدنية وعلوم الرياضة الكلية :

 العلوم النظرية القســم :
 الثانية المرحلة :

 د. حازم موسىاسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ :

 استمارة الخطة التدريسية للمادة
 

 

ا
بو

س
ال

ع
 

 المالحظات يةلمالمادة الع المادة النظرية التاريخ

   نبذة تاريخية عن التقويم والقياس واالختبار في التربية الرياضية 27/9/2015 1

   التقويم ) تعريفة ،أنواعة،مراحلة،أهدافه،أدواتة ( 4/10/2015 2

   القياس  ) تعريفة ،أنواعة،مراحلة،أهدافه،أدواتة ( 11/10/2015 3

   االختبار  ) تعريفة ،أنواعة،مراحلة،أهدافه،أدواتة ( 18/10/2015 4

   واجبات التقويم والقياس في المجاالت الرياضية 25/10/2015 5

   مرحلة رياض االطفال ومرحلة الدراسة االبتدائية والثانوية 1/11/2015 6

   مرحلة الدراسة الجامعية ومرحلة رياضة المستويات العليا 8/11/2015 7

   مرحلة رياضة المعاقين والرياضة الجامعية 15/11/2015 8

   مرحلة أعداد وتطبيق االختبارات 22/11/2015 9

   مرحلة ماقبل التطبيق 29/11/2015 10

   مرحلة التطبيق 6/12/2015 11

   مابعد التطبيقمرحلة  13/12/2015 12

   االسس العلمية لالختبارات 20/12/2015 13

   الصدق والثبات 27/12/2015 14

   الموضوعية 3/1/2016 15

   نبذة تاريخية عن التقويم والقياس واالختبار في التربية الرياضية 10/1/2016 16

 عطلة نصف السنة

   والقياساعادة عامة لمفهوم االختبارات  28/2/2016 17

   متطلبات تطبيق االختبار 6/3/2016 18

   التقنيين والمعايير وعالقتهما باالختبار 13/3/2016 19

   القياسات االنثروبومترية 20/3/2016 20

   طرائق قياس االنماط الجسمية 27/3/2016 21

   شروط تنفيذ القياسات االنثروبومترية 3/4/2016 22

   االجهزة المستخدمة في القياسات الجسمية 10/4/2016 23

   التصنيف في التربية الرياضية 17/4/2016 24

   طرق التصنيف في التربية الرياضية 24/4/2016 25

   القياسات واالختبارات البايوميكانيكية 1/5/2016 26

   القياسات الحركية والوظيفية 8/5/2016 27

   واختباراتهااللياقة البدنية  15/5/2016 28

   االختبارات الفسيولوجية 22/5/2016 29

   االختبارات المهارية 27/5/2016 30

   االختبارات النفسية والتربوية في الميدان الرياضي 4/6/2016 31

   االختبارات المعرفية في المجال الرياضي 11/6/2016 32

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ :                           

 القادسية  الجامعة :
 التربية البدنية وعلوم الرياضة الكلية :

 العلوم النظرية القســم :
 الثانية المرحلة :

 د. حازم موسىاسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ اللقب العلمي :

 تدريسي المؤهل العلمي :
 الرياضة: التربية البدنية وعلوم مكان العمل  

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Flow up of implementation celli pass play 
 

Course Instructor Hazim mousa abed 
E_mail Hazim_alamery@yahoo.com 
Title Type here course title :  Testing and Measurement 
Course Coordinator Type here the came of course coordinator : annual 
 
Course Objective 
 

 
Type here vourse objectives : Teach students the meaning and 
the importance of assessment and evaluation in the field of 
sports 

 
Course Description 
 

 
Type here course description : Mohammed Jassim al-Yasiri: 
Measurement and Evaluation in Physical Education 0.2002 

 
Textbook 

 
Type here textbook (title,author,edition,publisher,year) : 
Mohamed Sobhi Hassanein: measurement and evaluation in 
physical education and sports 0.2001 
 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%) 
 
 
General Notes 
 

 
 
Type here general notes regarding the course 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republic of Iraq 

      The Ministry of Higher Education 

               & Scientific Research 

 

 

 

University: Qadisiyah 

College: Physical Education and Sports 

Science 

Department: Theoretical Science 

Stage: Second 

Lecturer name Dr.. Hazim Mousa: 

Academic Status: professor 

Qualification: Teaching 

Place of work: Physical Education and 

Sports Science 

 

 

 

 

 

 

mailto:Hazim_alamery@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. 

Experiment 

Assignments 

Notes 

1 
27/9/2015 

History of the calendar, measurement and testing in physical 

education 
  

2 4/10/2015 Calendar (definition, types, stages, objectives, tools)   
3 11/10/2015 Measurement (definition, types, stages, objectives, tools)   
4 18/10/2015 Test (definition, types, stages, objectives, tools)   
5 25/10/2015 Duties of assessment and evaluation in the fields of sports   
6 1/11/2015 Kindergarten and primary and secondary school   
7 8/11/2015 Undergraduate and post graduate levels Sport   
8 15/11/2015 Phase of disabled sports and university sports   
9 22/11/2015 The stage of preparation and application tests   
10 29/11/2013 The pre-application stage   
11 6/12/2013 Application stage   
12 13/12/2013 The post-implementation phase   
13 20/12/2013 Scientific bases for tests   
14 27/12/2013 honesty and persestence   
15 3/1/2014 Objectivity   
16 

10/1/2014 
History of the calendar, measurement and testing in physical 

education 
  

Half-year Break 

17 28/2/2014 Re-General of the concept of testing and measurement   
18 6/3/2014 Test application requirements   
19 13/3/2014 Rationing and standards and their relationship to the test   
20 20/3/2014 Anthropometric measurements   
21 27/3/2014 Methods of measuring the physical patterns      
22 3/4/2014 Terms implementation of anthropometric measurements   
23 10/4/2014 Devices used in physical measurements   
24 17/4/2014 Classification of Physical Education   
25 24/4/2014 Classification methods in physical education   
26 1/5/2014 Measurements and tests Albayumkanikih   
27 8/5/2014 Kinetic and functional measurements   
28 15/5/2014 Fitness tests   
29 22/5/2014 Physiological tests   
30 27/9/2015 Skill tests   
31 4/10/2015 Psychological and educational tests in the athletic field   
32 11/10/2015 Cognitive tests in the sports field   

 Instructor Signature:     Dean Signature: 

University: Qadisiyah 

College: Physical Education and 
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Academic Status: professor 
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