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املقدمةاملقدمة

ًل مل ًل جلأ لل ل

  املقدمةاملقدمة
. التعليملضمان اجلودة يفأساسياالتقومي املستمر عنصرا ميثل

   جودة  علىالتوجهات احلديثة يف االعتماد يف التركيزسامهت
. املخرجات
ذايتتقومي االعتماد أن يكون لكل برنامج أكادميي عمليةيتطلب ي ج

.وتطويرهامستمرة يتم من خالهلا تقومي خمرجاته
ميالتقوميضرورة متطلبات سوق العمل واملنافسة الوظيفية يفسامهت

تعلم الطالب وقدرامعلىالدوري وحتسني  املخرجات بالتركيز
.للعمل بعد التخرج



املقدمةاملقدمةاملقدمةاملقدمة

ا كا ذاااإل يف ا غا ل ل ا ل ةال حت وحتدد جودة  التعليمية وسائل وليست غايات يف حد ذاا،  اإلمكانيات
. املخرجات جدوى اإلمكانيات التعليمية

بالعملية  املعنية التقومي ربط عملية التقومي جبميع األطراف يتطلب 
جاا وخم .التعليمية وخمرجااالتعليمية

ثقافة وليست  واجلودة . حتقيق اجلودةإىل عملية مستمرة تقود التقومي   
.جمرد مهام تؤدى



املقدمةاملقدمةاملقدمةاملقدمة

أنالربامج األكادميية جيب أناملواءمة مع سوق العمل إالأمهيةمع
ويئ الطالب للتأقلم والتكيف مع متغريات سوق العمل وليست ل و ري ع و م ب ئ

:مطابقة آلنيتها
قالئل نني د دة كا قا ن ك قد ال ل ع ق ه ا . فما هو سوق عمل اليوم قد يكون سوقا كاسدة بعد سنني قالئلف
. يغري الكثريون وظائفهم ومواقعهم املهنية بشكل أكرب من ذي قبل

)Proactive(وبالتايل جيب أن تكون العملية التعليمية مبادرة وسباقة
). Reactive(وليست تابعة



املستمر املستمرالتطوير التطوير املستمرالتطوير املستمرالتطوير

التخطيطالتخطيط

تقويم  تقويم  جمع جمع 
النتائالنتائ النتائجالنتائجالمعلوماتالمعلومات التطوير المستمرالتطوير المستمر

اختيار اختيار اختياراختيار
التطبيقالتطبيقالوسائلالوسائل



التعليمية العملية التعليميةمفهوم العملية مفهوم العملية التعليميةمفهوم العملية التعليميةمفهوم

القياس واملقارنة
الراجعة التغذية

املخرجات 
املدخالتل

العمليات 
ات ا اإل

املخرجات 
ة ل الت التعليمية

 )املستهدفة(

ملدخالت  
التعليمية

واإلجراءات
التعليمية

  التعليمية
)احلقيقية(

الطالب•
األساتذة•
المناهج والمواد•

ة

المعرفة•
المهارات•
القيم والمبادئ•

المناهج•
الخدمات التعليمية•
األنظمة واالجراءات•

الدراسية
المنشآت والمعامل•
الموارد•

ئ ب و يم
معايير التقييم•



التقويم عملية في المؤثرة التقويماألطراف عملية في المؤثرة األطراف المؤثرة في عملية التقويماألطراف المؤثرة في عملية التقويماألطراف

الطالب

األساتذة سوق العمل

األطراف املؤثرة يفأل
عملية التقومي 

األكادميياألكادمي

هيئات املسئولون 
اإلداريوناإلداريون

اجلهات  
الرمسية

االعتماداالعتماد

الرمسيةالرمسية



التقويم التقويممنهج منهج التقويممنهج التقويممنهج
ه؟ تق اد الذ ا أ ه؟ن تق اد الذ ا أ من أو ما الذي يراد تقويمه؟من أو ما الذي يراد تقويمه؟ن

الطالب
األساتذة

الدراسية المواد الدراسيةالمواد
البرنامج األآاديمي

ما الغرض من التقويم؟ما الغرض من التقويم؟
الت التطوير والتحسينالتط



التقويم التقويممنهج منهج التقويممنهج التقويممنهج
تقويمه؟ يراد الذي تقويمه؟ما يراد الذي ما الذي يراد تقويمه؟ما الذي يراد تقويمه؟ما

وهذا يتمثل في المخرجات التعليمية بعناصرها األساسية 
:الثالثة التالية

علوم:المعرفة-١ من يتعلموه أن الطالب على يجب ماذا وم:ر ن  و  ن ي ب  ى   يجب 
ومعارف

عل:المهارات٢ يجب الت والوظيفية الشخصية المهارات ما ما المهارات الشخصية والوظيفية التي يجب على  :المهارات-٢
الطالب إتقانها لنجاحهم في الحياة

األخالق٣ ةالق ن ال ة آ ل ال ات األخالق الق ا ما القيم واألخالقيات السلوآية والمهنية:القيم واألخالق-٣
الواجب على الطالب تقديرها واحترامها في حياتهم



التقومي التقوميمنهج منهج التقوميمنهج التقوميمنهج

مخرجاتمخرجات
 على مستوى

المؤسسة التعليمية

  مخرجات على مستوى
التخصص األآاديمي

 مخرجات على مستوى
المواد الدراسية

التعـــلم التعـــلممثــلـث مثــلـث
المعارف

مثــلـث التعـــلممثــلـث التعـــلم



المخرجات المخرجاتأنواع أنواع المخرجاتأنواع المخرجاتأنواع
الدراسية المادة مستوى عل الدراسيةمخرجات المادة مستوى عل ::مخرجات على مستوى المادة الدراسيةمخرجات على مستوى المادة الدراسية::مخرجات

.  وهذا يتمثل في المخرجات التعليمية المستهدفة من آل مادة دراسية
البرنامج مخرجات من جزءا مادة آل مخرجات .وتحقق مخرجات آل مادة جزءا من مخرجات البرنامجوتحقق

::مخرجات على مستوى التخصص األآاديميمخرجات على مستوى التخصص األآاديمي
التخ اد ن دفة ت ال ة ل الت ات خ ال ف ثل ت .  وهذا يتمثل في المخرجات التعليمية المستهدفة من مواد التخصصهذا
.وتتحقق من خالل مواد التخصص وأنشطته ذات العالقة

ؤ ال ت ال عل ات ؤخ ال ت ال عل ات ::مخرجات على المستوى المؤسسيمخرجات على المستوى المؤسسي::خ
وهذا يتمثل في المخرجات التعليمية المستهدفة لجميع خريجي 

التخ ن النظ ف ة ل الت ة ؤ خاللال ن قق تت وتتحقق من خالل .المؤسسة التعليمية بصرف النظر عن التخصص
).GE(المواد العامه 



العامة المواد العامةمتطلبات المواد متطلبات المواد العامةمتطلبات المواد العامةمتطلبات
التخ ز آ الت ق ال ل التكا ال ة ا ال اد ال دف تهدف المواد العامة الى التكامل مع العمق والترآيز التخصصيت

.للبرنامج األآاديمي
على لقدرة ل تهيئه التي والمهارية المعرفية باألبعاد الطالب :تزود الطالب باألبعاد المعرفية والمهارية التي تهيئه لـلقدرة على:تزود

.فهم الواقع من حوله
.التواصل بكفاءة عالية

.التفكير الناقد
.التعامل بأخالق ومهنية
ال كفا ل فا التفاعل بكفاءة مع المجتمعال

.التطوير الذاتي
الجماع .العمل الجماعيالعمل

.تقدير الظروف والمتغيرات من حوله وحسن التفاعل معها



العامة المواد العامةمتطلبات المواد متطلبات المواد العامةمتطلبات المواد العامةمتطلبات

ل ا ة ا ال ا ال ط ت ا ل :وتشمل ما تغطيه المواد العامة ما يليتش
الدين والعلوم االنسانية

العلوم االجتماعية
والرياضيات يالعلوم ري وم و

الحاسب اآللي
الناقد التفكير الناقدالتفكير

مهارات االتصال
ة ا ال ة ال ات آ ل .السلوآيات الصحية والرياضيةال



التقويم التقويممنهج منهج التقويممنهج التقويممنهج
البرنامج مخرجات البرنامجتحقيق مخرجات ::تحقيق مخرجات البرنامجتحقيق مخرجات البرنامج::تحقيق

يتطلب تحقيق المخرجات التعليمية للبرنامج تكامال بين 
.مخرجات مواد التخصص ومخرجات المواد العامة
التعلم مستويات آل تحقيق مادة آل من يتوقع ال.ال وبالتالي م وي  يق   ن    ع  و ي  .  ي وب

.تحمل المواد الدراسية فوق طاقتها
من آبير جزء تحقيق مسؤولية العامة الدراسات مواد تتولى مواد الدراسات العامة مسؤولية تحقيق جزء آبير من  تتول

.جانبي المهارات والقيم واألخالق
ات ا قق ا ل الطال ة ا التخ يستفيد التخصص من ممارسة الطالب لما حققه من مهارات  تف

.وقيم وأخالق في مجاله المهني



التقويم التقويممنهج منهج التقويممنهج التقويممنهج

نا ال ات خ ق ق نات ال ات خ ق ق ::تحقيق مخرجات البرنامجتحقيق مخرجات البرنامجت
يقوجود مواد اضافية اختيارية ضرورة للمستجدات ولتحقيق   و ج رور ري ي ي و وجو

.الرغبات والميول
ل ق ن ا ل ا ف دفة ت ال ات خ ال ق ق ت يتطلب تحقيق المخرجات المستهدفة فهما لها من قبل  تطل

.األساتذة، الطلبة، والمستفيدين: األطراف الثالث األساسية



اجملموعاجملموعاجملموعاجملموع

الفهم/المعرفة

القدرات الطباع والميول
بوالرغبات ر و

((Maki, Maki, 20042004))  المجموعالمجموع



التقومي التقوميخطوات خطوات التقوميخطوات التقوميخطوات

الرسالةالرسالةالرسالةالرسالة

األهدافاألهدافاألهدافاألهدافاألهدافاألهدافاألهدافاألهداف

رجرجرجرجالمخرجاتالمخرجاتالمخرجاتالمخرجات

وسائل التقويموسائل التقويموسائل التقويموسائل التقويم

أنشطة التقويمأنشطة التقويمأنشطة التقويمأنشطة التقويم

خطوات التطويرخطوات التطويرخطوات التطويرخطوات التطوير



التعليمية التعليميةاألهداف األهداف التعليميةاألهداف التعليميةاألهداف

ة ؟)Educational Objectives(ما هي األهداف التعليمية أل
خالل الخريجين من المتوقعة اإلنجازات تشرح عبارات تشرح اإلنجازات المتوقعة من الخريجين خاللعبارات
السنوات العملية األولى من تخرجهم نتيجة ما تلقوه من  

نا ال ف ت ا د خالل ل ت . إعداد تعليمي خالل دراستهم في البرنامجإعداد
أهداف يتوقع إنجازها من قبل آل الخريجين وتتعلق بالمهارات 

والقيم واألخالق المهنيةأل
يأهداف أخرى خاصة بكل برنامج أآاديمي حسب طبيعته ج

.العلمية



التعليمية التعليميةاألهداف األهداف التعليميةاألهداف التعليميةاألهداف
ة ال ة ل الت اف األه ائ :خصائص األهداف التعليمية الجيدةخ

ذات عالقة برسالة البرنامج  والمؤسسة
ة تف ال ات ال ات ا ت ا قق تحقق احتياجات الجهات المستفيدةت

واضحة ومحددة ومتوافقة
ة تف ال ات ال ل ق ة مفهومة من قبل الجهات المستفيدةف

واقعية وممكن تحقيقها
ا للق لة قابلة للقياسقا

بعيدة المدى
ا ف محدودة في عددهاة

ترآز على تعلم الطالب



التعليمية التعليميةاملخرجات املخرجات التعليميةاملخرجات التعليميةاملخرجات

اتها ةاملخ ل L(ال i O t(؟ Learning( التعليميةاملخرجاتهيما Outcomes(؟
  الطالبمن املتوقعةواألخالقيةواملهاريةالعلميةالقدراتتشرحعبارات
  خاللتعليمي إعدادمنتلقوهمانتيجة الربنامجمنخترجهمعند

هم .الربنامجيفدراستهم جيفر رب
 الربنامج يف مصمم هو كما اخلرجيني قبل من متوقعة خمرجات
قا قق قلاال ال  .التقوميعمليةنتيجةمنها التحققيتمحقيقيةخمرجات



التعليمية التعليميةالمخرجات المخرجات التعليميةالمخرجات التعليميةالمخرجات
الجيدة جات خ ال :خصائص المخرجات الجيدة:خصائص

جذات عالقة مباشرة برسالة البرنامج والمؤسسة
تعكس المخرجات المستهدفة من البرنامج أو المادة

ل أ فت ة للطل ك ا ك تعكس ما يمكن للطلبة معرفته أو عملهت
رييعكس آل منها مجال معرفي، أو أخالقي أو مهاري  ي ي ر

تدعم األهداف التعليمية للبرنامج
ق ا ق ك ا ك ل أ ا أ تمثل أداء أو سلوك محدد وواضح يمكن قياسه وتقويمهثل



باألهداف ة م التعل املخرجات عالقة باألهدافمثال ة م التعل املخرجات عالقة مثال عالقة املخرجات التعليمية باألهدافمثال عالقة املخرجات التعليمية باألهدافمثال

ة التعل األهداف

املخرجات التعليمية

ا لا احتل القا استخداماأل مهاراتاألهداف التعليمة
االتصال

مجع وحتليل
املعلومات

مهارات
التفكري

األخالق 
املهنية 

م
تقنية 
املعلومات

√١اهلدف 
√√√٢اهلدف 

√√ √√٣اهلدف



للربنامج التعليمية باملخرجات املقررات عالقة للربنامجمثال التعليمية باملخرجات املقررات عالقة مثال عالقة املقررات باملخرجات التعليمية للربنامجمثال عالقة املقررات باملخرجات التعليمية للربنامجمثال

املقررات  
الدراسية

املخرجات التعليمية للربنامج

ات لمها وحتل اتمجع ةاألخالقمها تقن استخدام سية لدر
للربنامج

مهارات
االتصال

مجع وحتليل
املعلومات

مهارات
التفكري

األخالق
املهنية 

استخدام تقنية
املعلومات

√√١املقرر 

√√٢املقرر

√ √٣املقرر



التقويم التقويموسائل وسائل التقويموسائل التقويموسائل

تتطلب عملية التقويم قياس أداء الخريجين ومدى تحقيقهم  
وتتطلب عملية.ألهداف البرنامج ومخرجاته المتوقعةأل

نالقياس هذه استخدام وسائل مباشرة وغير مباشرة يمكن ي ر ب ير و ر ب و م س ي
:تلخيصها فيما يلي



التقويم التقويموسائل وسائل التقويموسائل التقويموسائل

)Direct Assessment Methods(وسائل مباشرة.١

البرنامج لمحتوى الطالب إتقان مدى مباشر وبطريق تعكس وبطريق مباشر مدى إتقان الطالب لمحتوى البرنامج  تعكس
وهذا يتطلب ان يقوم الطالب أنفسهم بالتعامل مع  . األآاديمي

الت ات ا فت ض ل ة اش التق وسيلة التقويم مباشرة لعرض معرفتهم ومهاراتهم التيلة
.  اآتسبوها خالل دراستهم



التقويم التقويموسائل وسائل التقويموسائل التقويموسائل

وسائل مباشرة
على المباشرة التقويم وسائل :وتشتمل وسائل التقويم المباشرة على:وتشتمل

االختبارات الموحدة
االختبارات المحلية
الشفهية االختبارات الشفهيةاالختبارات

سجل اإلنجازات خالل فترة زمنية محددة



التقويم التقويموسائل وسائل التقويموسائل التقويموسائل
ة باش لة(ائل )تك ):تكملة(وسائل مباشرة

ياإللقاء الشفهي
تمثيل األدوار والحاالت الدراسية

ا شا ا التخ شا ف ا األداء في مشاريع التخرج وما شابههااأل
النشاطات المحكمة

)العمل التعاوني، التدريب الصيفي(تقييم العمل التطبيقي 
ك ل ال أ ا األ ة ا ة معاينة ومتابعة األداء أو السلوكا



التقومي التقوميوسائل وسائل التقوميوسائل التقوميوسائل

التعاون:مثال العمل طالب تقوي
Score

•Enthusiasm and interest in work للعمل والرغبة فيهالحماس•

COOP STUDENT’S EVALUATION تقومي طالب الربنامج التعاوين
تقويم طالب العمل التعاوني:مثال

•Attitude towards delivering accurate work الدقة في تقديم العمل المطلوب•

•Quality of work output جودة األداء•

• Initiative in taking tasks to complete للمهماتروح المبادرة•

D d bili d li bili ة اد القداإلعت ازالثقة اإلن عل Dependability and reliability•ة ة على اإلنجازوالثقة بالقدراإلعتمادية•

•Ability to learn and search for information والبحث عن المعلوماتالقدرة على التعلم•

• Judgment and decision making واتخاذ القرارالحكم  على األمور•

•Maintaining effective relations with co-workers- gفي العملمع اآلخرينالفاعلةالعالقة•
•Ability of reporting and presenting his work وعرضهاكتابة التقارير•

•Attendance االلتزام بالدوام•

•Punctuality المواظبة•

Overall rating for the 
student’s performance Poor Marginal Good V. Good Excellent

ألداء لطالبالعامالتقييم

• Comments if any: :مالحظات

مقبولممتاز جيد ضعيفجيد جدا



التقومي التقوميوسائل وسائل التقوميوسائل التقوميوسائل

ج:مثال التخ وع مش تقوي
التقويمعناصر

تقويم مشروع التخرج:مثال

العرض الشفهي
Oral

Presentation

عرض الرسومات
Graphical 

Presentation

التكامل في التصميم
Integration

آتابة واآتمال التقرير
Report Writing & 

Completeness

الحلول الهندسية
Engineering 

Solutions

10% 10% 20% 20% 40%
        



التقومي التقوميوسائل وسائل التقوميوسائل التقوميوسائل

ل )Indirect Assessment Methods(وسائل غري مباشرة ٢.
جوسائل تعكس بطريق غري مباشر مدى إتقان الطالب حملتوى الربنامج رب و ب إ ر ب ري ق ر س ل و

األكادميي عن طريق عكس مرئيات الطالب أو اخلرجيني أنفسهم أو من  
معهم . تعامل معهمتعامل

ل لل ني ن امل األشخا ات اللقا أ انات ت اإل تخدا ا تتطلب استخدام اإلستبانات أو اللقاءات مع األشخاص املعنيني للحصول  تتطل
على املعلومات اليت ال ميكن احلصول عليها من خالل وسائل التقومي  

. املباشرة



التقويم التقويموسائل وسائل التقويموسائل التقويموسائل
ة اش غ وسائل غير مباشرةائل

:وتشتمل وسائل التقويم غير المباشرة على م
:اإلستبانات واألسئلة المكتوبة لكل من

ة تف ال ات ل(ال ال )ق )سوق العمل(الجهات المستفيدة
الخريجين

أولياء األمور
األساتذة

الطالب المتخرجين
دد ال ن ال ال الطالب الحاليين والجددالطال



التقويم التقويموسائل وسائل التقويموسائل التقويموسائل

ش غ ):تكملة(وسائل غير مباشرةل

على المباشرة غير التقويم وسائل ى:وتشتمل ر  ب ير  ويم  ل  ل و :و
اللقاءات عند التخرج
االجتماعات المرآزة

األرشيفية السجالت مراجعة السجالت األرشيفيةمراجعة



ة ا الد اد امل جات خم مي ةتق ا الد اد امل جات خم مي تقومي خمرجات املواد الدراسيةتقومي خمرجات املواد الدراسيةتق



املادة وخمرجات املادةأهداف وخمرجات أهداف وخمرجات املادةأهداف وخمرجات املادةأهداف

تمثل صياغة اهداف ومخرجات المادة الخطوة األولىأل
:واألهم، حيث انها تحدد م و

طريقة التدريس وتقويم أداء الطالب في المادة
ل ة توقعات الطلبة من المادةلطل

العالقة ذات والمشاريع واالختبارات، الواجبات، نوعية الواجبات، واالختبارات، والمشاريع ذات العالقةنوعية
.بالمادة



املادة املادةأهداف أهداف املادةأهداف املادةأهداف

أ ة :أمثلة أهداف المادةأ
الطاقة ألنظمة األساسية بالمبادئ الطلبة تزويد الطلبة بالمبادئ األساسية ألنظمة الطاقةتزويد

تعليم الطلبة على الطرق المختلفة لتحليل الطاقة في  
المباني

الطاقة تحليل برامج استخدام عل الطلبة تدريب الطلبة على استخدام برامج تحليل الطاقةتدريب
.اعطاء الطلبة الفرصة لممارسة مهارات العمل الجماعي



املادة املادةخمرجات خمرجات املادةخمرجات املادةخمرجات

ة :أمثلة مخرجات المادةأ
الطاقة من المبن احتياج تحليل احتياج المبنى من الطاقةتحليل

مقارنة خيارات تصميم انظمة الطاقة في المبنى
تحليل اقتصاديات خيارات تصميم انظمة الطاقة المختلفة

ن ال ف للطاقة ثل األ الت ا اختيار التصميم األمثل للطاقة في المبنىاخت
يمتطبيق استخدامات الحاسب اآللي في تحليل وتصميم و ي ي ي ب بيق

.انظمة الطاقة في المبنى



املادة املادةخمرجات خمرجات املادةخمرجات املادةخمرجات

:يجب صياغة مخرجات المادة بعبارات تكونة
مثل للقياس وقابلة ل:واضحة س  ي ب  :و و

...  تعريف، تحليل، تحديد، تصميم، بناء، مقارنة، تطبيق، استخدام،

:غير قابلة لتفسيرات مختلفة مثل
اعتقاد، معرفة، تقدير، ، ....فهم، تقدير، معرفة، اعتقاد،فه

التعلم مستويات :استخدام مستويات التعلم:استخدام
)Blooms Taxonomy  .(



التعلم التعلممستويات مستويات التعلممستويات التعلممستويات
التفك ات ا تط ف ال ان ال تق يتطلب تقويم الجانب المعرفي وتطوير مهارات التفكيرتطل

:تمثل) Blooms Taxonomy(ست مستويات 
:مستويات دنيا

والمعرفة.1 العلم ر.1 م و
الفهم واإلستعياب.2
التطبيق.٣ بيق. ا

:مستويات عليا
ل٤ ل الت التحليل.٤
الربط والترآيب.٥

ق ل التقييم.٦



التعلم التعلممستويات مستويات التعلممستويات التعلممستويات
التفك ات ا تط ف ال ان ال تق يتطلب تقويم الجانب المعرفي وتطوير مهارات التفكيرتطل

:تمثل القدرة على) Blooms Taxonomy(ست مستويات 
.تذآر واسترجاع المعلومات :العلم والمعرفة.1

.عرف، اشرح، اذآر، من، متى، أين:األمثلة ح
المحاضرات، القراءة، الوسائل السمعية والبصرية،  :الوسائل

.األسئلة واألجوبة

فهم المعنى ومدلوالته وإمكانية اعادة  :الفهم واإلستعياب.2
.صياغتهياغته
.لخص، اشرح، علل، قارن، خمن :األمثلة
ائل ةال ا ال االت ال ة ت ال ائط ال ناقشة ال .المناقشة، الوسائط المتعددة، الحاالت الدراسية:الوسائل



التعلم التعلممستويات مستويات التعلممستويات التعلممستويات

.تطبيق المفهوم على حاالت مختلفة:التطبيق.٣
طبق، اعرض، احسب، أآمل، وضح، قس، أوجد،  :األمثلة
.جرب
.المناقشة، الوسائط المتعددة، الحاالت الدراسية :الوسائل

.فصل المعلومات وتحليلها لفهم ترتيبها والتمييز بينها: التحليل.٤
اختر:األمثلة قارن، ، قس ميز، رتب، حلل، .حلل، رتب، ميز، قسم، قارن، اختر:األمثلة
.التدريب العملي، محاآاة الواقع مع التوجيه :الوسائل



التعلم التعلممستويات مستويات التعلممستويات التعلممستويات
آ٥ الت ط أال آ ثل لت ا ط زا األ ت تجميع األجزاء وربطها لتمثل مرآب أو:الربط والترآيب.٥

. معنى جديد
ثلة خططاأل دل ت ا ت الت د أ غ ل آ ا اجمع، آمل، غير، أعد الترتيب، استبدل، خطط،:األمثلة

.صمم، اخترع، آون، أعد، عمم
العملية:الوسائل الممارسة ل و ي:ا .ر 

.تقدير قيمة األشياء واألفكار وأهميتها :التقييم.٦
ثلة كاأل ا اق ق ق ق قوم، قرر، رتب، صحح، جرب، قس، اقنع، احكم،:األمثلة

.قارن، ادعم، علل
وممارسة:الوسائل لوقت ويحتاج التعلم من عال مستوى . مستوى عالي من التعلم ويحتاج لوقت وممارسة:الوسائل

.الرغبة والممارسة الفعلية ضرورية مع شيء من التوجيه



المادة تقويم عملية وتطبيق المادةتصميم تقويم عملية وتطبيق تصميم وتطبيق عملية تقويم المادةتصميم وتطبيق عملية تقويم المادةتصميم

ل ا ة ا ال تق ة ل ا ن :يتطلب نجاح عملية تقويم المادة ما يليتطل
تحديد مدى اهمية ودور آل من مخرجات المادة بالنسبة 

)اهمية عالية، متوسطة، منخفضة(لمخرجات البرنامج بشكل عام 
المتوقعه المخرجات على بناء المادة محتوى المواضيع:تحديد و رج  ى  وى  ب  يع: ي  و

.واألنشطة الالزمة لتحقيق المخرجات
خالل من التعلم وسائل الواجبات،:تحديد المحاضرات، المحاضرات، الواجبات، :تحديد وسائل التعلم من خالل

المشاريع، العرض، التقارير، الزيارات الميدانية، الممارسة، 
، الذات ...التعلم الذاتي،التعلم



المادة تقويم عملية وتطبيق المادةتصميم تقويم عملية وتطبيق تصميم وتطبيق عملية تقويم المادةتصميم وتطبيق عملية تقويم المادةتصميم

ل ة ل ق ة ل :)تكملة(يتطلب نجاح عملية تقويم المادة ما يليطل
االختبارات، التقارير:تحديد وإعداد وسائل تقويم هذه المخرجات ر م رإ ر ر

).scoring rubrics(المكتوبة، التقارير الشفهية، الممارسة العملية، 

التقويم عملية ويمتطبيق ي ا بيق 
تحليل وتقويم النتائج 

التط للت تاذ لأل للطال ة ا ال ة .التغذية الراجعة للطالب ولألستاذ للتحسين والتطويرالتغذ
يجب عدم اعطاء الطالب التقييم النهائي ألدائه في المادة، إال بعد 

استنفاذ وسائل التقويم والتحسين الممكنه ألدائه من خالل التغذيةأل
.الراجعة خالل تعلم المادة



التقومي ة عمل جناح التقوميعوامل ة عمل جناح عوامل جناح عملية التقوميعوامل جناح عملية التقوميعوامل



التقومي التقومياعتبارات اعتبارات التقومياعتبارات التقومياعتبارات

:من اهم األمور التي ينبغي اعتبارها لضمان نجاح التقويمأل
.التقومي والتطوير املستمر أساس اجلودة و س ر وير و ومي

.جودة املدخالت ال تضمن بالضرورة جودة املخرجات
قياس املخرجات ضرورة لضمان جدوى املدخالت والعمليات

النتائج جودة بالضرورة تضمن ال املعلومات ج.كثرة ضرور جو  ضمن ب ت ال  و .ر 
.هناك عادة اكثر من طريقة لتحقيق األهداف

.ليست كل أسئلة وأنشطة التقومي متساوية يف األمهية



التقومي التقومياعتبارات اعتبارات التقومياعتبارات التقومياعتبارات

ل ل ة .اهمية مشارآة آل المعنيينة
التعليمية المخرجات لقياس متعددة وسائل .استخدام ي ي رج  س  ي ل   .م و

.يهدف التقويم إلى التطوير وليس المحاسبة
.العمل يف حدود الوقت واملوارد املتاحة

والمقارنة للقياس األداء مؤشرات واستخدام .تطوير واستخدام مؤشرات األداء للقياس والمقارنةتطوير
.جمع المعلومات باستمرار

.تطبيق نتائج التقويم



التقومي التقومياعتبارات اعتبارات التقومياعتبارات التقومياعتبارات

.استخدام نتائج التقومي يف التطوير وإشراك املستفيدين
ال ما تطوير أو إدارة تستطيع وال تعريفه، تستطيع ماال قياس تستطيع ال تستطيع قياس ماال تستطيع تعريفه، وال تستطيع إدارة أو تطوير ما ال  ال

.تستطيع قياسه
ك أل أل .ال يكفي االعتماد على األرقام إلصدار األحكامك
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لكم لكموشكرا موشكرا ر  مو ر  و


