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 ت التعلمنتائج قياس مخرجا (تقرير) تحليل

 1440/1441الفصل الدراسي األول                                      اللغة االنجليزية:  البرنامج األكاديمى

 

 مالحظات نقاط تحتاج الى تحسين نقاط القوة (المعارف،المهارات،الكفايات)مخرجات التعلم التسلسل

1 K1 
Outline the main tenets, principles, 

methods and strategies in the fields of 

English Language and Literature, 

Linguistics and Translation. 

  تدل نتائج التحليل الى ان
من تحقيق  تمكنوا الطالب

نسبة عالية في تعريف 
وتمييز مفردات ونظريات 

 المقرر 
  الطالب يدل التحليل ان

نسبة جيدة في  حققوا
المعرفة باألسس 

والنظريات الخاصة 
 .قرراتبالم

  يشير تحليل هذا المخرج
 الطالب حققواعلى ان 

نسبة عالية من معرفة 

  إلتقان  الطالبتوجيه
مهارات القراءة في 

 المجاالت.مختلف 
  الطالب كان لديهمبعض 

ضعف في استذكار 
المعرفي بسبب  الجانب

مما  الضعف اللغوي لديهم
أدى الى تحقيق مخرج 

 %63 هذا بنسبةالتعلم 
  وتحسين العمل على رفع

 باألزمنةالطالب  معرفة
 اإلنجليزية،في اللغة 

 واستعمال األفعال
 والصفات
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النظريات واآلراء النقدية 
 للمقررات

 مخرج تحليل هذا ال يدل
الطالب المعرفي إلى أن 

نسبة عالية في  حققوا
استخدام استراتيجيات 

 االستماع والمحادثة

  الطالب يجدون بعض
صعوبة في المقارنة 
والتفريق بين اآلراء 

النقدية المختلفة بمفردات 
 هذا المقرر

 لمزيد من  الطالبحتاج ي
التدريب على االستماع 
في المجاالت المختلفة 

ز والراديو ولمزيد كالتلفا
من لهجات اللغة 

االنجليزية وممارسة 
 المحادثة بشكل أكبر.

2   K2 
Describe the relationship among 

linguistic theories and the recent trends 

in English Language, Literature and 

Translation. 

   تشير النتائج إلى أن
تطبيق  الطالب استطاعوا

مفردات المقرر مع 
النصوص المقروءة  
والقدرة على إعطاء 

ملخصات عن النصوص 
 المقروءة .

 قد الطالب ان التحليل يدل 
 في عالية نسبة حققوا

  بنصوص  الطالبتزويد
مختلفة من مجاالت عدة 
لتحسين قدرتهم على 

 القراءة 
 الطالبمكن بعض لم يت 

من حل أمثلة وتمارين من 
خارج المنهج او الكتاب 
الدراسي. ولذلك يلزم 

إعطائهم بعض التمارين 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 المملكة العربية السعودية

 التعليموزارة 
 جامعة المجمعة

                                  كلية العلوم و الدراسات االنسانية بالغاط  
 قياس والتقويموحدة ال   

  
 

 

 
 

 المعارف فهم تطبيق
 البعض ببعضها وربطها

 زيادة الى يرجع وهذ
 المحاضرات في التطبيق

 التمارين من الكثير وعمل
  للطالب

 من تطبيق  الطالب تمكن
بأمثلة  وربطه K1مخرج 

من االعمال األدبية وتدل 
نتيجة تحليل هذا المخرج 

لكيفية  الطالبعلى فهم 
تطبيق النظريات النقدية 

على شعر العصر 
 الرومانتيكي

 من تطبيق  الطالب تمكن
النظريات والقواعد و 

االفكار الرئيسية 
والتفاصيل المحددة في 

 مقاطع االستماع

الخارجية في الفصول 
 الدراسية القادمة

  العمل على رفع و تحسين
مستوى الطالب في معرفة 

الظروف و الجمل 
 الشرطية

  طالبات هذا بعض وجدت
)الشعر  المقرر

صعوبة في  الرومانتيكي(
تطبيق بعض من اآلراء 
النقدية على النصوص 
االدبية المختارة مثال 

(Philip Sidney) 

 صعوبة  الطالبجد بعض ي
في استماع وفهم المقاطع 

 السريعة .

 


