
 تقديم

 حممد بن صاحل العبودي. د

 جامعة اجملمعة –عميد اجلودة وتطوير املهارات 
0504892443 

 نواتج التعلم



 تعريف باملتدربني



 إرشادات املدرب

 .اإلعداد اجليد واالطالع على احلقيبة التدريبية بدقة - 1

 .توفري مجيع األدوات الالزمة قبل تنفيذ الربنامج - 2

 ( .6-4) توزيع املتدربني إىل جمموعات  - 3

 .حتديد قائد ومقرر لكل جمموعة مع التغيري يوميا - 4  

 .العمل على حتفيز مجيع املتدربني للمشاركة - 5

 .فتح باب النقاش بعد عرض اجملموعات مع مراعاة الزمن - 6

 .عرض املادة العلمية بعد أداء النشاط لتوثيق املعرفة - 7

 .مراعاة زمن البداية والنهاية للربنامج - 8

 .تلمس احتياجات املتدربني ومراعاة استعداداتهم وقدراتهم - 9

 .التواضع وعدم التعالي يف فن األستاذية- 10

 .تقبل أراء املتدربني والثناء عليهم- 11

 .تشجيع املتدربني على طرح خرباتهم امليدانية- 12

 .تنويع األساليب والوسائل التدريبية- 13



 نواتج التعلم اسم الربنامج

 بناء وحتقيق وقياس خمرجات التعلم اهلدف العام

 اعضاء هيئة التدريس املستهدفون

 يومان مدة التدريب

 ساعات 8 الساعات

 نبذة عن الربنامج



 ميثاق وقواعد اجللسة

 ترك األحاديث اجلانبية التفاعل مع األنشطة البشاشة

 العمل اجلماعي االحرتام املتبادل للود قضية اليفسداالختالف 
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 ملاذا التحقت يف هذه الدورة

ماذا أتوقع من 
 هذا التدريب ؟



 اهداف الورشة

عالقة 

الطالب 

بنواتج 

 التعلم

عالقة 

األستاذ 

بنواتج 

 التعلم

التقييم 

املبين 

على 

نواتج 

 العلم

التدريس  

املبين 

على 

نواتج 

 التعلم

املقررات 

الدراسية  

املبنية 

على 

نواتج 

 التعلم

اخلطط 

الدراسية 

املبنية 

على 

نواتج 

 التعلم



 تعريفات

 التعلم
تغري نسيب يف املعارف واملهارات للمتعلم نتيجة 

 اخلربة او املمارسة  

 التعليم
جمموعة اإلجراءات الصفية ونظريات التدريس 

 اليت يتبناها املعلم يف اجراءاته

نواتج  

 التعلم
ما هو متوقع من املتعلم معرفته ، وفهمه ،والقدرة 

 على أدائه بعد االنتهاء من موقف تعليمي



اخلطة 

 الدراسية

املقرر  

 الدراسي

 األستاذ

 التقييم

طرق 

 التدريس

 الطالب

نواتج 

 التلعم
 



 حمددة

Specific 
 أن تكون واضحة وحمددة بدقة 

 ميكن قياسها

Measurable 
 بطرق التقييم املختلفة وقابلة للتطوير

 ميكن حتقيقها

Attainable 

معارف ومهارات معرفية ومهارات عامة تنجز يف 

 نهاية برنامج او مقرر دراسي  او وحدة دراسية

 واقعية

Realistic 
 ذات صلة وعالقة يف توصيف الربنامج او املقرر

  حمدد وقتها
Time limited 

 ميكن اجنازها يف املدة احملددة خالل الفصل

 خصائص نواتج التعلم 



 مواصفات نواتج التعلم الفعالة

 :بدال من:  مثال

شرح طرق تشخيص املرض 

 الطالب من تشخيص املرضيتمكن 

. 
 :بدال من: مثال

سوف يتعلم الطالب كيف حيلل عينات الدم 

 سوف يقوم الطالب بتحليل عينات الدم ويفسر
 النتائج

 

 .تركز على املتعلم وليس على املعلم -1

 تركز على املنتج وليس العملية -2



 كيف ميكن صياغة نواتج التعلم املستهدفة؟

، قوانني ، نظريات ، أسس ، قواعد ، مبادئ 

 .مفاهيم

يعرب عن ، يوظف ، يبحث ، يصمم ، يستخدم ، يطبق 

حيل  ، يقود جمموعة ، حيلل ، يشارك ، حيدد ، رأيه 

يكتب ، يتواصل ، يتحقق من صحة فرض ، مشكلة 

 .جيمع بيانات، يقيس ، مقال 

 .ما جيب ان يعرفه ويفهمه الطالب -1

 (.مهارات عقلية وعملية وعامة: ) ما جيب أن يقوم بأدائه -2



 التقييم

 طرق التدريس        

 تصميم الدرس         

 تصميم الوحدات              

 تنسيق حمتوى املقرر               

 إعداد خمرجات تعلم الربنامج اعداد اخلطة الدراسية                

 للمقررخمرجات التعلم 

 للوحدةخمرجات التعلم 

 للدرسخمرجات التعلم 

 عالقة التعليم والتعلم بنواتج التعلم

 أدوات التقييِم املالئمة لكل خمرج تعلم

 انشطة التعليم والتعلم لكل خمرج



 اهمية نواتج التعلم للطالب

 معرفة ما الذي سيكتسبه وتوجه نشاطه ودافعيته إىل حتقيق تلك النواتج

توجيه الطالب يف تعلمهم يف ضوء أهداف حمددة وواضحة تشرح ما هو متوقع منهم بدقة 

 وتوفري فرصة للطلبة لتحمل مسؤولية اكرب من خالل تعلمهم الذاتي

مساعدة الطالب يف رصد التقدم الذي يتحقق من خالل العملية التعليمية واحلفاظ 

 االتساق بني مواصفات خريج الكلية املطلوبة وحمتوى الربامج واملقررات 

حتقيق تعاون مثمر بني الطالب وعضو هيئة التدريس، مما يزيد من فرص النجاح يف 

 .بلوغ أهداف الربنامج وحتقيق رسالة املؤسسة التعليمية

تساعد الطلبة على التقويم الذاتي وتطوير األداء أوال بأول يف ضوء قواعد واضحة 

 وحمددة 



 اهمية نواتج التعلم لألستاذ

 تطوير املقررات الدراسية وتقوميها وتعديلها أو حتسينها 

مساعدة هيئة التدريس يف ختطيط وتنظيم العملية التعليمية مبا يضمن الرتكيز على 

 .ما يليب حاجات الطالب من اكتساب املعارف واملهارات والكفاءات

مساعدة هيئة التدريس يف حتديد وتطوير أنشطة التعليم والتعلم، واختيار اسرتاتيجيات 

 .التعلم والتعليم وطرق التقييم وأدوات القياس املناسبة

مساعدة كل من هيئة التدريس يف رصد التقدم الذي يتحقق من خالل العملية 

 .  التعليمية التعلمية

مساعدة هيئة التدريس على التنمية املهنية املستدامة بناء على التغذية الراجعة املرتتبة 

 .على التقييم املستمر ملخرجات التعلم



 اهمية نواتج التعلم للمؤسسة التعليمية

ضمان جودة اخلدمة التعليمية اليت تقدمها املؤسسة التعليمية، واالطمئنان إىل حتقيق 

 .رؤية املؤسسة ورسالتها يف ضوء نتائج تقويم خمرجات تعلم لدى الطالب واخلرجيني

 .توفري قواعد واضحة وشفافة للمحاسبية ميكن للمؤسسة تطبيقها على مجيع األطراف

توحيد جهود مجيع العاملني يف املؤسسة التعليمية وتوجيهها حنو حتقيق أهداف حمددة 

 للمحافظة على املعايري التعليمية املوجودة بالكلية وحماولة تطويرها 

للحصول على ثقة اجملتمع يف املؤسسة التعليمية من حيث فاعليتها يف حتقيق وظائفها 

 .واألدوار املنوطة بها يف تلبية حاجات اجملتمع من الكفاءات والنهوض بتنميته

للحصول على ثقة القيادات التعليمية يف املؤسسة التعليمية من حيث حتقيق األهداف 

 التعليمية املطلوبة



 التقييم

اخلطط  

 الدراسية

املقرر  

 الدراسي

عضو هيئة  

 التدريس

 التدريس

 الطالب

 
 

 

طرق  

 التدريس

 عالقة نواتج التعلم بالتعليم والتعلم



 نشاط

هناك العديد من المصادر التي تؤخذ في االعتبار اثناء بناء مخرجات التعلم 

 للبرنامج ناقش ابرز تلك المصادر ؟  



 بناء اخلطة الدراسية وفق نواتج التعلم

 جهات التوظيف

 اهليئات املختلفة

اعضاء هيئة 

 التدريس

 اخلرجيني

 خرباء 
 ونظراء التخصص

نواتج التعلم  

 للربنامج
املقررات  

 الدراسية

 الكفايات املهنية



 اتساق خمرجات اخلطة الدراسية مع املركز الوطين

Program Student Learning Outcomes Program Courses 

 Course name المركز الوطني للقياس والتقويم

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 يتم حتديد املخرجات ثم املقررات اليت تتحقق من خالهلا



 اخلطة الدراسية

 مشروع مخرجات التعليم العالي

 معايري وحتقيقها اجلامعية، للربامج التعليمية املخرجات جودة تعزيز يف رغبة

 وضع وضرورة العمل لسوق مالءمتها من والتأكد األكادميي، االعتماد

  فقد ،(Learning Outcomes) التعلم نواتج وقياس الالزمة، املؤشرات

 لقياس الوطين املشروع تنفيذ للقياس الوطين للمركز التعليم وزارة أسندت

 :هما أساسيني مكونني املشروع ويتضمن ، التعليم خمرجات

  

 التخصصية، التعلم نواتج ومعايري والقدرات، املهارات معايري إعداد :أوال

 .قياسها مؤشرات وحتديد

  التعلم ونواتج والقدرات املهارات هذه لقياس الالزمة االختبارات إعداد :ثانيا

 .باستمرار وتطويرها االختبارات هذه بناء يشمل وهذا التخصصية،

 

http://www.qiyas.sa/About/Pages/NationalProjectForMeasurementOutputHE.aspx 



 اخلطة الدراسية



Program Student Learning Outcomes Program Courses 

 Course name الوطيناملؤهالت 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 يتم حتديد املخرجات ثم املقررات اليت تتحقق من خالهلا

 اتساق خمرجات اخلطة الدراسية مع املؤهالت الوطين



 يصنف اإلطار الوطين للمؤهالت أنواع التعلم املتوقعة من الطالب يف مخسة جماالت

املهارات احلركية 

 النفسية

التطبيقات 

 العملية

مهارات التواصل 

وتقنية املعلومات 

 واملهارات العددية

 االتصال

 الشفهي

 االتصال

 الكتابي

تقنية 

 املعلومات

املهارات 

 العددية

مهارات التعامل 

مع اآلخرين 

 وحتمل املسؤولية

املشاركة 

 اجلماعية 

 القيادة

املسؤولية عن 

 التعلم

املهارات 

 اإلدراكية 

 التطبيق

 حل املشكالت

 املعرفة

 احلقائق 

 املفاهيم 

 النظريات

 اتساق خمرجات اخلطة الدراسية مع املؤهالت الوطين



Program Student Learning Outcomes Program Courses 

 Course name جهات التوظيف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 يتم حتديد املخرجات ثم املقررات اليت تتحقق من خالهلا

 اتساق خمرجات اخلطة الدراسية مع جهات التوظيف



تعين أن العبارة صحيحة دائمًا أو يف كل األحيان تقريبًا، و أن املطلوب متت تأديته على أكمل ( أوافق بشدة )

 .وجه
 .تعين أن العبارة صحيحة غالبًا أو يف أغلب احليان، و أن املطلوب متت تأديته بشكل جيد تقريبًا( أوافق)
 .تعين أن املطلوب متت تأديته بشكل متوسط( صحيح حلد ما )
 .تعين أن املطلوب متت تأديته بشكل ضعيف أو مل يؤد يف معظم األحيان( ال أوافق)
 .تعين أن املطلوب متت تأديته بشكل سيء جدا، أو مل يؤد أصاًل،  أو نادرًا ما متت تأديته( ال أوافق بشدة)
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ش
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فق

وا
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 المعارف والمهارات لدى الخريجة

  لديها المعارف والمعلومات الكافية المتصلة بالعمل/لدية 1
  
 
 

 لديها المهارات الكافية المتصلة بالعمل/لدية 2

 (تتحدث بوضوح وبشكل مناسب)لديها مهارات االتصال الشفوي /لدية 3

 (تكتب التقارير المطلوبة بوضوح وبشكل سليم)لديها مهارات االتصال الكتابي /لدية 4

 لديها مهارات البحث والتحليل/لدية 5

 لديها مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت/لدية 6

 لديها مهارات الحاسب/لدية 7

 لديها مهارات العمل في فريق/لدية 8

لديها مهارات التخطيط والتنظيم للعمل/لدية 9  

 لديها إنتاجية عالية في العمل/لدية 10

 لديها جودة في العمل /لدية 11

 لديها إبداع وابتكار لدية/لدية 12

 لديها تكيف مع العمل وظروفه المختلفة/لدية 13

 لديها تحمل للمسؤولية/لدية 14

 اتساق خمرجات اخلطة الدراسية مع جهات التوظيف



 أسئلة مفتوحة

15 

 كخرجية /كخريج – فيها متيزت اخلرجية/اخلريج أن ترين/ترى معارف أو مهارات

--------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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تودين الرتكيز عليها يف اجلامعة/ اخلرجية تود/ مهارات أو معارف حيتاج إليها اخلريج  

--------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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 ؟( القسم)ما االقرتاحات اليت لديك لتحسني الربنامج 

--------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------- 

 اتساق خمرجات اخلطة الدراسية مع جهات التوظيف



 اتساق خمرجات اخلطة الدراسية مع جهات التوظيف

 حممدامنيهناء بنت . د-أخلليجي  ألعملوسوق   ألدميوغرأفية ألتحوالت



 اتساق خمرجات اخلطة الدراسية مع جهات التوظيف

 حممدامنيهناء بنت . د-أخلليجي  ألعملوسوق   ألدميوغرأفية ألتحوالت



 اتساق خمرجات اخلطة الدراسية مع جهات التوظيف

 حممدامنيهناء بنت . د-أخلليجي  ألعملوسوق   ألدميوغرأفية ألتحوالت



 اتساق خمرجات اخلطة الدراسية مع جهات التوظيف

 حممدامنيهناء بنت . د-أخلليجي  ألعملوسوق   ألدميوغرأفية ألتحوالت



 اتساق خمرجات اخلطة الدراسية مع جهات التوظيف

 حممدامنيهناء بنت . د-أخلليجي  ألعملوسوق   ألدميوغرأفية ألتحوالت



 اتساق خمرجات اخلطة الدراسية مع جهات التوظيف

 حممدامنيهناء بنت . د-أخلليجي  ألعملوسوق   ألدميوغرأفية ألتحوالت



Program Student Learning Outcomes Program Courses 

 Course name اخلرجيني

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 يتم حتديد املخرجات ثم املقررات اليت تتحقق من خالهلا

 اتساق خمرجات اخلطة الدراسية مع احتياجات اخلرجيني
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 بنود استطالع آراء اخلرجيني

 الذي درسته تقويم الربنامج

 1 طور الربنامج مهاراتي يف التفكري الناقد وحل املشكالت  

 2 ساعدني الربنامج على حتسني مهاراتي يف التواصل الفعال مع اآلخرين      

 3 طور الربنامج مهاراتي على العمل بفاعلية مع جمموعات      

 4 طور الربنامج مهاراتي يف استخدام التقنية        

 5 ساعدني الربنامج يف تنمية املعارف واملهارات الالزمة ملهنيت  

 6 طور الربنامج مهاراتي البحثية      

 7 طور الربنامج قدراتي على اختاذ القرارات      

 8 توفر اإلرشاد األكادميي املناسب طيلة فرتة دراسيت بالربنامج        

 9 زاد الربنامج من معرفيت بأخالقيات املهنة        

 10 أتاح الربنامج فرصة االختيار بني عدة مقررات        

 11 امتاز الربنامج بتنوع املقررات الدراسية   

 12 امتاز الربنامج حبداثة املقررات الدراسية          

 13 راعت تطبيقات احلاسب يف مقررات الربنامج التطورات التقنية احلديثة      

 14 أتاح الربنامج فرص التواصل والتعاون مع جهات سوق العمل املناسبة         

 اتساق خمرجات اخلطة الدراسية مع احتياجات اخلرجيني



Program Student Learning Outcomes Program Courses 

 Course name جهات االعتماد الداخلية واخلارجية

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 يتم حتديد املخرجات ثم املقررات اليت حتقق من خالهلا

 اتساق خمرجات اخلطة الدراسية مع جهات االعتماد 



Program Student Learning Outcomes Program Courses 

 Course name ....(اهلندسية ، التخصصات الصحية  هيئة)اهليئات املتخصصة 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 يتم حتديد املخرجات ثم املقررات اليت حتقق من خالهلا

 اتساق خمرجات اخلطة الدراسية مع اهليئات املهنية



 تقييم الربنامج•

 

 تقييم املقرر•

 

 تقييم الوحدة•

 

تقييم خمرج •

التعلم املرتبط 

 بالدرس

 

 

 

 

 

 ادوات التقييم•

 توصيف املقرر•

 طرق التدريس•

 انشطة تعليمية•

 الرؤيا•

 الرسالة•

 األهداف•

خمرجات التعلم •

 للربنامج

 خمرجات التعلم للمقرر•

 خمرجات التعلم للوحدة•

 خمرجات التعلم للدرس•

 اتساق اخلطة الدراسية



 االتساق بني رسالة اجلامعة و رسالة الكلية 

 رسالة اجلامعة
تعليمية وحبثية متطورة من خالل منظومة أكادميية قادرة على خدمات  .......جامعة تقدم 

  املنافسة يف إطار من املسئولية املهنية والشراكة اجملتمعية الفعالة

 

   

الشراكة 

 اجملتمعية

املسئولية 

 املهنية
املنافسة 

 االكادميية

خدمات حبثية 

 متطورة

خدمات تعليمية 

 متطورة

                

ية
كل

ال
ة 

ال
س

ر
 

            

            

            

            

            



 االتساق بني رسالة اجلامعة و رسالة الكلية 

 رسالة الكلية
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 

 

   

          

                

ج
ام

ربن
ال

ة 
ال

س
ر

 

            

            

            

            

            



 االتساق بني رسالة الربنامج و اهداف الربنامج

 رسالة الربنامج

  

KW.... KW4 KW3 KW2 KW1 

 ( 1) اهلدف           

ج
ام

ربن
ال

ف 
دا

ه
أ

 

 ( 2) اهلدف           

 ( 3) اهلدف           

 ( 4) اهلدف           

 ) ..... (اهلدف           

 (KW  )keyword  الكلمات املفتاحية لرسالة الربنامج 



 االتساق بني خمرجات التعلم  و اهداف الربنامج

 اهداف الربنامج
  
  
  

 ( 1) اهلدف  ( 2) اهلدف  ( 2) اهلدف  ( 2) اهلدف  ) ..... (اهلدف 

          a1 

A 

لم
تع

ال
ت 

جا
خمر

 

          a2 

          a.. 

          b1 

B           b2 

          a.. 

          c1 

C           c2 

          c.. 

          d1 

D         d2 

          d.. 

          e1 

E           e2 

          e.. 

 (A   )املعارف 
 (B   )املهارات املعرفية 
 (C   )مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية 
 (D   )مهارات التواصل، واستخدام تقنية املعلومات، واملهارات العددية 
 (E   )حركية-املهارات النفس 



 خمرجات التعلم  اخلاصة بالربنامج 

 أهداف الربنامج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اجملال الرمز خمرجات التعلم

    a1 

A     a2 

    a.. 

    b1 

B     b2 

    a.. 

    c1 

C     c2 

    c.. 

    d1 

D     d2 

    d.. 

    e1 

E     e2 

    e.. 



 وخمرجات املؤهالت السعودياالتساق بني خمرجات التعلم  

 SAQللمؤهالت السعودي مخرجات التعلم 
  
  

E SAQF D SAQF C SAQF B SAQF A SAQF 

e.. e2 e1 d.. d2 d1 c.. c2 c1 b.. b2 b1 a.. a2 a1       

                              a1 

A 

ج
ام
رن
للب
م 
عل
الت
ت 

جا
ر
خ
م

 

                              a2 

                              a.. 

                              b1 

B                               b2 

                              a.. 

                              c1 

C                               c2 

                              c.. 

                              d1 

D                               d2 

                              d.. 

                              e1 

E                               e2 

                              e.. 



 للمؤهالت السعودياالتساق بني خمرجات التعلم  للربنامج و خمرجات التعلم 

 SAQF   للمؤهالت السعوديخمرجات التعلم  

  
  

  
  
  

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

 خمرجات التعلم  للربنامج

 اجملال الرمز خمرجات التعلم
خمرجات 

 التعلم
 اجملال الرمز

 a1 معينة، حقائَق معرفة

  
A املعرفة

 

  a1 

A حمددة، نظرياٍت و أسس و مفاهيَم معرفة a2   a2 

 ..a3   a .معينة إجراءاٍت معرفة

 b1 النظريات، و واملبادئ، للمفاهيم، املفاهيمي اإلدراك تطبيق
B

 
كية

إلدرا
ت ا

 املهارا
  b1 

B 
 كان سواء للمشكالت، اإلبداعي احلل و الناقد التفكري يف املتضمنة األساليب تطبيق

 b2   b2 متوقعة، وغري جديدة مواقف مواجهة عند أو اآلخرين من طلٍب على بناًء ذلك

 املتنوعة املصادر من جمموعة باستخدام دراسي جمال يف واملشكالت املواضيع دراسة
 ..b3   a .صحيحة استنتاجات واستخالص

 c1 واملهين، الشخصي التطوير يف االستمرار و الذاتي تعلمهم مسؤولية حتمُـّـل

C
 

ت التعامل مع 
مهارا

سؤولية
حتمل امل

ن و 
خري

آل
 ا

  c1 

C 

 c2   c2 احلاجِة، عند القيادة وممارسة فعال بشكل جمموعة يف العمل

 ..c3   c واملهنية، الشخصيِة العالقاِت يف مبسؤولية الَتَصرُُّف
 الشخصي النطاق على العالية األخالقية بالقيم وااللتزام أخالقي بشكل التصرف

     c4 .واالجتماعي

 d1 فعَّال، بشكٍل والكتابي الشفهيِّ التواصل

D
 

صل، 
ت التوا

مهارا

ت،  
وتقنية املعلوما

ت العددية
 واملهارا

  d1 

D واملعلوماِت، االتصاالِت تقنيِة استخدام d2   d2 

 ..d..   d .األساسية واإلحصائّيِة احلسابية األساليب استخدام
.  وتشمل الرباعة البدنية، وهي اجملال اخلامس والذي ينطبق على بعض الربامج فقط

فعلى سبيل املثال، فإن . وُتعد هذه املهارات ذات أهمية عالية  يف بعض احلقول الدراسية
 الرسامنياملهارات احلركية النفسية مطلوبة   مبستوى عاٍل جدًا لكل من اجلراحني و 

  

E 
ت 

املهارا

كية  
حلر

ا

سية
 النف

  
e1 E 



 هليئات االعتماداملهارات األساسية 

 SOخمرجات التعلم   

 () .. املخرج التعليمي  ( 3) املخرج التعليمي  ( 2) املخرج التعليمي  ( 1) املخرج التعليمي 

ت 
را

ش
مؤ

اء
ألد

ا
   

kp
i's

 

         ( 1) مؤشر األداء 

         ( 2) مؤشر األداء 

         ( 3) مؤشر األداء 

         (. ) مؤشر األداء 



 (Fundamental Skills)املهارات األساسية للقطاعات العلمية 

 SOخمرجات التعلم   

 () .. املخرج التعليمي  ( 3) املخرج التعليمي  ( 2) املخرج التعليمي  ( 1) املخرج التعليمي 

ت 
را

ش
مؤ

اء
ألد

ا
   

kp
i's

 

         ( 1) مؤشر األداء 

         ( 2) مؤشر األداء 

         ( 3) مؤشر األداء 

         (. ) مؤشر األداء 



 (Foundation Skills)املهارات األساسية للجامعة 

 SOخمرجات التعلم   

 () .. املخرج التعليمي  ( 3) املخرج التعليمي  ( 2) املخرج التعليمي  ( 1) املخرج التعليمي 

ت 
را

ش
مؤ

اء
ألد

ا
   

kp
i's

 

         ( 1) مؤشر األداء 

         ( 2) مؤشر األداء 

         ( 3) مؤشر األداء 

         (. ) مؤشر األداء 



 (Core Skills)املهارات األساسية للكلية 

 SOخمرجات التعلم   

 () .. املخرج التعليمي  ( 3) املخرج التعليمي  ( 2) املخرج التعليمي  ( 1) املخرج التعليمي 

ت 
را

ش
مؤ

اء
ألد

ا
   

kp
i's

 

         ( 1) مؤشر األداء 

         ( 2) مؤشر األداء 

         ( 3) مؤشر األداء 

         (. ) مؤشر األداء 



 املقرر الدراسي تعلم املعارفنواتج  م

 بناء خريطة املنهج الدراسي



 املقرر الدراسي تعلم املهارات اإلدراكيةنواتج  م

 حل املشكالت واختاذ القرار

 التطبيق

 التأمل

 التنبؤ

 بناء خريطة املنهج الدراسي



 الدراسياملقرر        مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية م

 اجلماعي العمل

 القيادة

 الذاتي التعلم

 بناء خريطة املنهج الدراسي



 الدراسياملقرر        مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية م

 ...(اإللقاء، احلوار )االتصال الشفهي 

 االتصال الكتابي

 مهارات تقنية املعلومات

 املهارات العددية

 بناء خريطة املنهج الدراسي



يف ( CLO)خمرجات تعلم املقرر

 املؤهالتجماالت التعلم  يف هيكلة 

مهام   (GA)  وخصائص الخريجين(PLO) العالقة بمخرجات تعلم البرنامج   

 التقويم
1املقرر 3 املقرر 2ر  املقر   املقرر املقرر   املقرر 

 النظريات ،  املفاهيم ،  احلقائق  املعرفة 1.

             1 املقرر تعلم خمرج 1.1
  

             2 املقرر تعلم خمرج 1.2
  

 املشكالت حل ، التطبيق  اإلدراكية املهارات 1.

             3 املقرر تعلم خمرج 2.1
  

               4 املقرر تعلم خمرج 2.2

 اآلخرين مع التعامل مهارات1.

 املسؤولية وحتمل
 التعلم عن املسؤولية ، القيادة ،  اجلماعية املشاركة

             5 املقرر تعلم خمرج 3.1
  

  وتقنية التواصل مهارات1.

 العددية واملهارات املعلومات
 العددية املهارات ، املعلومات تقنية ، الكتابي االتصال ، الشفهي االتصال 

               6 املقرر تعلم خمرج 4.1

               7 املقرر تعلم خمرج 4.2

   احلركي النفسي1.

             8 املقرر تعلم خمرج 5.1
  

 بناء خريطة املنهج الدراسي



 خمرجات التعلم للوحدة

 خمرجات التعلم للمقرر

 خمرجات التعلم للمؤسسة التعليمية

 خمرجات التعلم للربنامج

 خمرجات التعلم للدرس

اء
بن

ير 
طو

ت
 



صياغة نواتج التعلم 

 للربنامج

صياغة نواتج التعلم 

 للمقررات

صياغة نواتج التعلم للوحدة 

 الدراسية 

اتساق اساليب التعليم 

 مع نواتج التعلم

اتساق طرق التقييم مع 

 نواتج التعلم

 حتسني 

 صياغة نواتج التعلم للمقررات

 التعليم والتعلماساليب 

 القياس والتقويمادوات 

 خطط

 حتقق نفذ

 عدل



 املقرر الدراسي نواتج التعلم م

يصف القوى الكهربائية بني الشحنات املتشابهة واملختلفة 

 والعوامل املؤثرة عليها

 فيز 101

 فيزياء عامة

 

 حيسب شد اجملال الكهربائي وعالقة بالقوة الكهربائي

 يوضح العالقة بني التدفيق املغناطيسي وشدة التيار الكهربائي

يفسر ظاهرة احلث املغناطيسي ومفهوم التدفق املغناطيسي 

وعالقته بشدة اجملال املغناطيسي وتطبيقاتها يف توليد التيار 

 الكهربائي

 يوضح العالقة بني التدفق املغناطيسي وشدة التيار الكهربائي

 .يطبق قوانني الديناميكا احلرارية يف أنظمة خمتلفة
 فيز 103

 الديناميكا احلرارية

 صياغة خمرجات التعلم الفرعية



 صياغة خمرجات التعلم الفرعية

 املقرر الدراسي نواتج التعلم التعلم الفرعية نواتج

يصف القوى الكهربائية بني  -1 -1.1
الشحنات املتشابهة واملختلفة والعوامل 

 املؤثرة عليها

 فيز 101

 فيزياء عامة

 

2.1- 

3.1- 

1.1- 
حيسب شد اجملال الكهربائي وعالقة  -2

 -2.1 بالقوة الكهربائي

3.1- 

يوضح العالقة بني التدفيق  -3 -1.1
 2.1 املغناطيسي وشدة التيار الكهربائي

يفسر ظاهرة احلث املغناطيسي  -4 -1.1
ومفهوم التدفق املغناطيسي وعالقته 

بشدة اجملال املغناطيسي وتطبيقاتها يف 

 توليد التيار الكهربائي



 مراجعة نواتج التعلم

 التلعمنواتج 

 ما خربات أعضاء هيئة التدريس املتصلة مبا ينبغي أن يتقنه املتخرج عند التخرج

   رتب قائمة خمرجات التعلم حبسب األولويةت

 هل العناصر األساسية ملخرجات التعلم متوافرة يف صياغة كل خمرج التعلم

 ما الذي ينبغي أن يكون الطلبة قادرون على فعله عند اكتمال دراسة الربنامج

 َكيَف تتكامل خمرجات تعلم الربنامج مع خمرجات تعلم اجلامعة

 والالصفيةالصفية  األنشطة معكيف تدمج خمرجات تعلم الربنامج 

   ما الغرض من كل خمرج تعلم

 حدد شروط اظهار السلوك املرغوب فيه

 هل العناصر األساسية ملخرجات التعلم متوافرة يف صياغة كل خمرج التعلم

 تذكر بأن الرتكيز على السلوك

 استبعد الكلمات الغامضة والغري مفهومة

 استبعد الكلمات اليت تأخذ اكثر من معنى

 (يعدد، يستنبط ، مييز ، يقارن ، يصمم ، ينظم ، يناقش )كلمات قابلة للقياس 



 التحديثات الدورية اليت تطلب موافقة جلنة اخلطط

 تتم عند خترج اول دفعة للخطة الدراسية احلالية

تعديل متطلب ، تغري رمز او رقم او اسم املقرر، عدد الساعات للمقرر  

 تغيري لغة التدريس للمقرر ، مقرر

 تغيري خمرجات التعلم للمقررات اليت تدرس خارج الكلية

من خمرجات % 20ال يزيد عن تغيري خمرجات التعلم للمقررات مبا 

 للربنامج التعلم

مناقشة واعتماد توصيف  

 املقررات يف جملس القسم

مناقشة واعتماد 

توصيف املقررات يف 

 جملس الكلية

 جلنة اخلطط

 مناقشة واعتماد توصيفات املقررات  

 التحسينات السنوية اليت تطلب موافقة جملس القسم فقط

حتديد  ، األنشطة التعليمية، اسرتاتيجيات التدريس ، طرق التقييم 

 الكتب املقررة ومصادر التعلم للمقر

من خمرجات % 10ال يزيد عن تغيري خمرجات التعلم للمقررات مبا 

 للربنامج التعلم

 جملس اجلامعة

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 التحديثات اليت تتطلب جملس اجلامعة

 من خمرجات التعلم% 20 تغيري خمرجات التعلم للمقررات ألكثر من

 للربنامج

 دورة مراجعة وحتديث خمرجات التعلم



 
 

 

 التقييم

اخلطط  

 الدراسية

املقرر  

 الدراسي

عضو هيئة  

 التدريس

 التدريس

 الطالب

 كيف نعدها للطالب



 (معايري جودة تصميم املقررات )  ماترز كواليت

 ناقش مواصفات ومعايري تصميم  املقرر الدراسي ؟ 



منظمة عاملية توفر عملية ضمان جودة تصميم 

 املقررات اإللكرتونية مبعايري عاملية

 (معايري جودة تصميم املقررات )  ماترز كواليت

مرتكزة على اعضاء هيئة التدريس ومراجعة النظراء بناء على  

آخر ما توصلت له األحباث العلمية ومبادئ التصميم التعليمي 

 وأفضل املمارسات الرتبوية

تهدف عملية ضمان اجلودة اىل التطوير والتحسني املستمرين 

بعد التأكد من مستوى اجلودة األساسي للمقرر وذلك 

 مبنهجية تعاونية ومبسطة



 املعيار م املعيار م

 انشطة املقرر  وتفاعل املتعلم  5 تقديم املقرر والنظرة العامة عنه 1

 تقنيات املقرر 6 أهداف املقرر التعليمية 2

 دعم املتعلم 7 القياس و التقييم 3

 8 املواد التوجيهية 4
سهولة احلصول وسهولة  

 االستخدام  

 معايري ضمان اجلودة يف تصميم املقررات اإللكرتونية



 تقديم املقرر والنظرة العامة عنه  |املعيار العام األول 

 تعليمات توضح كيفية البدء يف املقرر |1,1 

 يتم تعريف املتعلمني بالغرض العام للمقرر وبنيته | 1,2

 املتوقع االلتزام بها( أصول التواصل عرب اإلنرتنت)اآلداب والقواعد  | 1,3

 سياسات املقرر أو سياسات اجلامعة اليت يتوقع من املتعلم االلتزام بها | 1,4

 توضيح احلد األدنى من املتطلبات التقنية | 1,5

 توضيح املعارف والكفاءات املطلوبة مسبقًا يف جمال التخصص | 1,6

 توضيح احلد األدنى من املهارات التقنية املتوقع أن يتقنها املتعلم | 1,7

 تقديم أستاذ املقرر لنفسه بطريقة مناسبة مع إتاحة هذا التقديم داخل املقرر | 1,8

 ُيطلب من املتعلمني التعريف بأنفسهم لزمالئهم | 1,9

 (معايري جودة املقررات )  ماترز كواليت



 أهداف املقرر التعليمية |املعيار العام الثاني 

 أهداف املقرر التعليمية تصف خمرجات تعلم قابلة للقياس| 1.2

 األهداف التعليمية على مستوى الوحدات تصف خمرجات تعلم قابلة| 2,2 

 كل األهداف التعليمية مكتوبٌة بشكل واضح| 3.2

 العالقة بني أهداف التعلم وأنشطة املقرر مصاغة بشكٍل واضح |4.2

 أهداف املقرر مصممة بشكل يتناسب مع مستوى املقرر| 5.2

 (معايري جودة املقررات )  ماترز كواليت



 القياس و التقييم |املعيار العام الثالث 

 .تقيس وسائل التقييم األهداف  التعليمية احملددة| 1.3

 .وضوح سياسة  درجات املقرر| 2.3

تقديم معايري حمددة ومقننة لتقييم اداء الطالب ، وجيري ربطها بسياسة  | 3.3
 الدرجات

 اختيار أدوات تقييم منتظمة و متنوعة، ومناسبة  لنواتج التعلم اليت يتم تقييمها| 4.3

 .  ميد املقرر الطالب فرص  متعددة ملتابعة مسار تقدمهم التعليمي| 5.3

 (معايري جودة املقررات )  ماترز كواليت



 املواد التوجيهية |املعيار العام الرابع 

 .تساهم املواد التعليمية لتحقيق اهداف املقرر على مستوى الوحدات| 1.4

تتماشى املواد التعليمية ، بشكل متسق ومتناسب مع نواتج التعلم على مستوى | 2.4
 املقرر والوحدات

تشتمل املواد التعليمية املستخدمة على الكتب  ودور النشر والعروض والوسائط | 3.4
املتعددة واملواقع اإللكرتونية على ان تتوافق مع نواتج التعلم على مستوى املقرر وعلى 

 .مستوى الوحدات

 تكون مجيع املواد التعليمية حديثة | 4,4

 .  تستخدم جمموعة متنوعة من املواد التوجيهية  يف املقرر| 5.4

 .يكون الفرق بني املواد املتطلبة  واالختيارية واضحة و مفسرة| 6.4

 (معايري جودة املقررات )  ماترز كواليت



 انشطة املقرر  وتفاعل املتعلم | املعيار العام اخلامس 

 .تعزيز األنشطة التعلمية على حتقيق األهداف التعليمية أو الكفاءات املذكورة |1.5

 .تسهل األنشطة التعلمية حتقيق الطالب لألهداف املعلنة| 2.5

تكون  خطة املعلم  واضحة  لزمن االستجابة الفصول الدراسية وردود الفعل على  |3.5
 الواجبات

 . .تكون  متطلبات تفاعل املتعلم   مذكورة بشكل واضح| 4.5

 (معايري جودة املقررات )  ماترز كواليت



 (معايري جودة املقررات )  ماترز كواليت

 تقنيات املقرر |املعيار السادس 

 تدعم األدوات املستخدمة يف املقرر حتقيق نواتج التعلم| 1.6

 .تعزز أدوات املقرر املستخدمة  مشاركة املتعلم والتعلم النشط| 2.6

 .تسهيل وصول املتعلم اىل التقنيات املطلوبة للمقررات| 3.6

 .التقنيات املستخدمة باملقرر حديثة| 4.6

  .يتم توفري روابط  سياسات اخلصوصية جلميع األدوات املضافة من خارج املقرر| 5.6



 (معايري جودة املقررات )  ماترز كواليت

 دعم املتعلم|  املعيار السابع

تعليمات املقرر  توضح وتوجه اىل وصف للدعم  الفين املقدم وكيفية احلصول  |  1.7
 عليه

تعليمات املقرر  توضح او توجه اىل السياسات واخلدمات اليت تقـدمها اجلامعـة    | 2.7.
 .لدعم وصول ذوي االحتياجات اخلاصة

تعليمــات املقــرر  توضــح او توجــه اىل  شــرح للكيفيــة الــيت مــن خالهلــا ميكــن ان        | 3.7 
تساعد خـدمات  ومصـادر الـدعم األكـادميي واملصـادر التعليميـة  للمؤسسـة  يف  إجنـاح         

 .الطالب يف املقرر وكيف ميكن للطالب احلصول عليها

تعليمات املقرر  توضح او توجه اىل  شرح للكيفية اليت ميكن ان تساعد خـدمات  |   4.7
ومصـــادر الـــدعم الطالبـــي يف اجلامعـــة الطـــالب لتجـــاوز املقـــرر وكيـــف ميكـــن للطـــالب  

  .احلصول عليها



 (معايري جودة املقررات )  ماترز كواليت

 سهولة احلصول وسهولة االستخدام  |املعيار الثامن 

 .اإلستخدامالية عرض املقرر وتصفح مكوناته حتقق سهولة | 1.8

يتم توفري معلومات حول إمكانية الوصول إىل كل التقنيات املطلوبة يف          | 2.8

 .املقرر

يقدم املقرر  وسائل بديلة للحصول على املواد التعليمية يف صيغ متنوعة           | 3.8

 .واليت تليب احتياجات املتعلمني 

 تصميم املقرر  يسهل القراءة| 4.8

  .الوسائط املتعددة للمقرر تسهل  االستخدام| 5.8



 تصميم الشرائح التعليمية

 ارشادات
 أمثلة

 جيد سيء

و   أمناط

 موضوعات

 تصميم بسيط

 استخدم الكثري من الفراغات

 أسئلة تعليمية فّعالة ادخل

 ما خلطأ يف هذه الصورة؟

 تصميم
 واحد لكل شرحية مفهوم

 القليل من النصوص، الكثري من الصور 

 متباينة وثابتة للشرائحالوان 

 منط اخلط

 (نقطة 26)حجم اخلط كبري 

 شرحية حتديد منطي خط لكل

 استخدم نص عادي  

 حتديد الوان اخلط جلميع الشرائح

 الصور  

 اختار صور متشابهة

 واضحة التصاميم واألشكال يتم تقدميها بصورة

 على اخلصائص املهمة التأكيد

 



 
 

 

 التقييم

اخلطط  

 الدراسية

املقرر  

 الدراسي

عضو هيئة  

 التدريس

 طرق

 التدريس

 الطالب

 كيف يكتسبها الطالب



 طرق التدريس

تفعيل طرق يتم تصميم األنشطة التعليمية و كيف 

التدريس املختلفة اليت تتوافق مع خمرجات املقرر الدراسي 

 الذي تقوم بتدريسه ؟



 كتابة

 صوت

 الصور

 مشاهدة العروض والنماذج

 املناقشة

 حماكاة، تطبيق ، عملي ، تدريب

 مستويات التعلم

بعد اسبوعني يتذكر 

 الطالب

من % 90

 الفعل

من % 70

 التفاعل

من  % 50

 احملاكاة

من % 30

 املشاهدة

من % 20

 السماع

من % 10

 القراءة



 مستويات التعلم



 التذكر  مستويات نواتج التعلم الفعالة

القدرة على تذكر املعلومات واملعارف سواًء عن طريق استدعائها من الذاكرة أو التعرف 

 .عليها وميثل تذكر املعلومات أدنى مستوى من مستويات اجملال املعريف

 :وهي تتطلب اسرتجاع عناصر بسيطة وتشمل على: تذكر املصطلحات واحلقائق املعينة  -أ
 .اسرتجاع الرموز مثل رموز الرياضيات: ـ      تذكر املصطلحات 1

 .اسرتجاع التواريخ واألشخاص واألماكن: ـ      تذكر حقائق معينة 2

 : تذكر طرق ووسائل ومعاجلة األشياء املعينة ويشمل  -ب
اسرتجاع االستخدامات واألساليب واملمارسات واألشكال : ـ      تذكر التقاليد واألعراف 1

 .اليت يتفق عليها العاملون يف جمال معني

اسرتجاع عمليات واجتاهات وحركات الظواهر فيما : ـ      تذكر االجتاهات واملتتابعات 2

 .يتصل بالزمن

اسرتجاع الفئات واجملموعات والتقسيمات والرتتيبات : ـ      تذكر التصنيفات والفئات 3

 .األساسية ملادة دراسية معينة

اسرتجاع طريقة االستقصاء وأسلوب اإلجراءات املستخدمة " : املعايري" احملكاتـ      تذكر 4

 .يف ميدان معني وكذلك تلك اليت تستخدم يف حبث مشكالت معينة وظواهر بعينها

وهي أهداف تتصل باسرتجاع مراحل البحوث مثل خطوات : ـ      تذكر طرق البحث 5

 .األسلوب العلمي يف التفكري أو خطوات البحوث املسحية



 التذكر  مستويات نواتج التعلم الفعالة

 : و يشمل على :تذكر العموميات والتجديدات يف ميدان معني 

اسرتجاع جتديد معني تلخص مالحظات للظواهر مثل : ـ      تذكر املبادئ والتعميمات 1

 .قوانني احلركة

اسرتجاع املبادئ والتعميمات اليت يتصل بعضها : ـ      تذكر النظريات والبنيات األساسية 2

 ببعض لتؤلف نظرية معينة 

 

 أمثلة لبعض األفعال اليت ميكن استخدامها يف مستوى التذكر
 حيدد ـ يصف ـ يذكر ـ يسمي ـ خيتار ـ ينسب ـ يعرف ـ يسرتجع ـ يعني ـ يعدد

 

 :أمثلة على هذا املستوى 
 ( .أو املسلمني)يذكر التلميذ أمساء ثالثة من العلماء العرب  -

 %.  90يعدد التلميذ أمساء حقول البرتول يف اململكة بنسبة صواب ال تقل عن  -

 .يكتب املتعلم أمساء األنهار يف العراق يف زمن ال يزيد عن دقيقتني -

 .يتلو املتعلم سورة الصافات دون أي أخطاء -
 



 مستويات نواتج التعلم الفعالة

القدرة على إدراك معنى املادة اليت يتعلمها الطالب ويتمثل ذلك يف قدرته على تفسري ما 

تعلمه أو صياغته للمعارف واملعلومات يف أشكال جديدة وهذا املستوى أعلى من مستوى 

 :  ويندرج حتت هذا املستوى الفئات الثانوية التالية .  تذكر املعلومات

من شكل إىل شكل آخر ومن لغة إىل لغة أخرى " املادة"وتعين حتويل املعلومات :  الترجمة -أ
مثل حتويل األرقام إىل أشكال ورسوم بيانية وحتويل العمل املكتوب أو غريه من صورة إىل 

 .صورة أخرى

ويعين شرح املادة مبا تشمله من أفكار أو مفاهيم أو تلخيصها والتعرف على : التفسري  -ب
 .العالقات وإدراكها والتعرف على األفكار الرئيسية والتمييز بينها وبني األفكار الثانوية

ومعناه االستنتاج من معطيات معينة أو الوصول إىل توقعات تعتمد على فهم : التأويل  -ج
 .االجتاهات وغريها

 .ويعين بالقدرة على الربط بني األسباب والنتائج: التعليل  -د

وذلك بتتبع الصفات املشرتكة أو املختلفة بني شيئني أو أكثر من : املقارنة واملوازنة  -هـ
 .ناحية الشكل أو اللون أو العالقات أو املواصفات أو اجلودة

 الفهم



 مستويات نواتج التعلم الفعالة

 " :  الفهم"امثلة لبعض األفعال اليت ميكن استخدامها يف مستوى 

حيسب ـ  -يشرح ـ يلخص ـ يعرب ـ حيول ـ يفسر ـ مييز ـ يرتب ـ يستدل ـ يرتجم 

 .يعيد صياغة ـ يؤيد ـ يعمم ـ يستنتج ـ يعلل ـ يعطي أمثلة

 

 :أمثلة على هذا املستوى 

 .رياضية عالقة إىل والكثافة والكتلة احلجم بني العالقة املتعلم ُيحّول أن

  بلغته املدرسي الكتاب يف قرأها اليت اهليدروجني خواص املتعلم ُيلّخص أن

 .اخلاصة

 .اخلاص بأسلوبه القيامة بيوم املقصود صياغة الطالب يعيد أن

 املقالة قراءة بعد والنبات احليوان بني العالقة اخلاصة بلغته املتعلم يصف أن

 .املدرسية العلمية اجمللة يف الواردة

 .الكربى بدر معركة يف املسلمني انتصار أسباب املتعلم يعلل أن

 الفهم



 مستويات نواتج التعلم الفعالة

القدرة على توظيف املعارف واملعلومات من مفاهيم وحقائق ومبادئ وقوانني وكل ما سبق     

وحل املشكالت املألوفة وغري ، دراسته يف مواقف جديدة، ويف حل متارين أو مسائل جديدة 

 .املألوفة ويتطلب هذا املستوى الفرعي تفكريًا أعلى من مستوى املعرفة والفهم 

 :حل املشكالت -أ

 .وهي حل املشكالت عن طريق التطبيق املباشر للمعرفة: مشكالت آلية -1

وهذا يتطلب تطبيق مهارات معينة وقد تتداخل هذه الفئة مع مستويات : حل مبتكر -2

 .أعلى مثل التحليل أو التقويم

 :  التواصل -ب

 .وهو روتيين ويتم عن طريق التطبيق املباشر للمعرفة: تواصل آلي -1

ويتضمن تطبيق مهارات معينة وقد يتطلب هذا النوع من التواصل : تواصل مبتكر -2

 .الدخول يف مستويات أعلى مثل مستوى التقويم

 :  حتقيق الذات -ج

وهو يتضمن حل املشكالت تتصل بالذات عن طريق التطبيق املباشر : حتقيق آلي -1

 للمعرفة

وهو يتضمن تطبيق مهارات معينة حلل املشكالت املتصلة بالذات وقد : حتقيق مبتكر -2

 .يكون بعض هذه املهارات ذات مستوى أعلى مثل مستوى التقويم

 

 التطبيق



 مستويات نواتج التعلم الفعالة

 " :التطبيق"أمثلة لبعض األفعال اليت ميكن استخدامها يف مستوى 
يطبق ـ ينتج ـ يعد ـ يربط ـ حيل ـ يرتب ـ جيهز ـ ينشئ ـ يغري ـ خيطط ـ يستخدم ـ حيسب ـ 

 .يوضح ـ يكتشف ـ يتناول ـ يعدل ـ يشغل ـ يبني ـ يربهن

 

 :أمثلة على هذا املستوى 
 .أن يفرق املتعلم بني اخلاليا النباتية واخلاليا احليوانية 

أن حيسب املتعلم درجة احلرارة الفهرنهيتية عند معرفته لدرجة احلرارة املئوية مستخدمًا 

 .يف ذلك العالقة بينهما

 .أن مييز املتعلم األمحاض من بني جمموعة من املواد  

 التطبيق



 مستويات نواتج التعلم الفعالة

 املكونات، تلك بني العالقات فهم مع  مكوناتها إىل فكرة أو مشكالت تفكيك على القدرة"

 ."وأجزائها املادة هلذه الكامل البناء فهم مع الرئيسية أجزائها إىل املادة حتليل وكذلك

 حنتاجها اليت املناسبة العناصر بتحليل تتصل اليت األهداف وهي : العناصر حتليل-أ

 موجودة، غري مسلمات استنتاج على القدرة تتطلب الفئة وهذه تطبيقي، عملي موقف ألداء

 .والقيم احلقائق صياغة بني والتمييز العامة، العناصر ومتييز

 حنتاجها اليت املناسبة العالقات بتحديد تتصل اليت األهداف وهي : العالقات حتليل-ب

 .تطبيقي عملي ألداء

 اليت البنائية األمناط بتحليل تتصل اليت األهداف وهي : التنظيمية املبادئ حتليل-ج

 استنباط أو حتليل على القدرة يتطلب وهذا تطبيقي عملي موقف يف لألداء حنتاجها

 .آراؤه من الشخص فلسفة حتديد مثل معينة موضوعات يف الكامن التنظيم

 التحليل



 مستويات نواتج التعلم الفعالة

   : "التحليل مستوى" يف استخدامها ميكن اليت األفعال لبعض أمثلة
 حيدد ـ يقسم ـ يفصل ـ خيتار ـ يربط ـ يستنتج ـ يوضح ـ على يتعرف ـ مييز ـ يفرق ـ جيزئ

  ـ يقارن ـ حيلل ـ العناصر

 

 : املستوى هذا على أمثلة
 لكل العامة للخواص معرفته بعد والفلزات فلزات إىل (العناصر) املواد املتعلم يصنف أن -

 .منها

 .املعادن خلصائص معرفته بعد احلديد خصائص املتعلم يعدد أن -

   :التالية الكيميائية املركبات تسمية عليه ُبنيت الذي األساس املتعلم يستخلص أن -
 .امللكي املاء الكاوية، الصودا

 التحليل



 مواصفات نواتج التعلم الفعالة

دمج وتكامل  األفكار إلنتاج 

 خطة أو اقرتاح او منتج جديد

، يفرتض ، يبتكر ، يصمم 

 يركب، خيطط ، يبنى 

 ؟...ماذا تفعل لو

 كيف تعدل تلك اخلطة ؟

هل ميكن أن جتد طريقة 

 ؟...جديدة ل

 ؟. ...كيف ختترب

 التقويم اإلبداع

اصدار حكم يف ضوء معايري أو 

 قواعد حمددة

،  ينقد ، يوصى ، حيكم  ، يستخدم 

 يربر

 ؟. ...حدد أفضل طريقة ل

 ؟...ملاذا تفضل

 ؟....كيف تقيم

 ؟...ملاذا كان ذلك أفضل من

 



Note:  While this worksheet accommodates 7 learning outcomes, your specific course will most likely have more than this single worksheet can accommodate.  The 
purpose of the worksheet is to provide a framework and not set parameters. 

            2.b.1.  Outcome 
 

  

            

            1.c.1.  Outcome 

 2.a Outcome  2.  Introduce 
students to 
descriptive 
statistics 

            

 1.c Test for difference  
between means 

   X         

1.b.1.  Outcome  1.b Apply to confidence 
intervals 

         X   1.a.2.  Describe three key 
distributions 

  

         X 
1.a.1.  Define the three 
tenets of the Central Limit 
Theorem 

1.a  learn the conceptual 
foundations of 
inference 

 1.  Introduce 
students to 
inferential 
statistics 

Eval-
uation 

Syn-
thesis 

Anal-
ysis 

Appli-
cation 

Com-
prehen-
sion 

Know-
ledge 

Bloom's Taxonomy of Cognitive Categories 

Unit 
Learning  Outcomes 

 2.b Outcome 

2.a.1.  Outcome 

1.a.2.  Combine to explain the 
relationship between the 
three distributions 

Lesson 
Learning  Outcomes 

Course 
Learning  Outcomes 
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Teaching & Learning Activities by Outcomes and 
Bloom’s Taxonomy 

2.b.1  Outcome 

2.a.1  Outcome 

1.c.1  Outcome 

In class, students will 
calculate sample means and 

construct a sampling 
distribution.  Homework 

will reinforce lesson. 

1.b.1  Outcome 

1.a.3  Combine to 
explain the relationship 

between the three 
distributions 

1.a.2.  Describe three 
key distributions 

Class lecture and 
students will read 
assigned chapter. 

1.a.1  Define the three 
tenets of the Central 

Limit Theorem 

Evaluation Synthesis Analysis Application Comprehension Knowledge 

Bloom's Taxonomy of Cognitive Categories 
Student 

Learning 
Outcomes 

Class lecture and 
students will read 
assigned chapter. 

 ربط خمرجات التعلم باألنشطة التعليمية مبستويات العلم



 

Grade Level ______   Subject _________________   college _____________________   Name ______________ 
 

 
 

Month 

 
# 

Days 
 

 
 

SOLs 

 
 

Strand 

 
 

Content 

 
 

Skills 

 
 

Activities 

 
 

Assessments 

April 5 BIO.1 
BIO.2 
BIO.4 
BIO.5 

 Bacteria  Video 
Lecture 
Yogurt Lab 
Agar Plates Activity 
 

Lab write-up 

     
 
 

 Prepared slides  

 5 BIO.1 
BIO.4 
BIO.5 

 Fungi  Video 
Lecture 
Specimens 

Test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

3 

BIO.1 
BIO.4 
BIO.5 

  
 
Intro. Plants/ 
   Seedless Plants 

Internet Research/ 
    Library Research 

Computer Lab/Library 
 
Lecture 
Worksheet 
 

Plant Project 

      Specimens  

 2 
 
 

3 

BIO.1 
BIO.3 
BIO.4 
BIO.5 

 Seed Plants 
 
 
Photosynthesis 

 Lecture 
Worksheet 
Specimens 
Video 

Test 

 
 

May 

 
 

5 

 
 
BIO.1 
BIO.3 

  
 
Photosynthesis/ 
   Respiration 

 Worksheet 
 
Chlorophyll Lab 
Worksheet 

 
 
Lab Questions 
Quizzes 

 
 
 
 
 

 BIO.5    Lecture  

 

Biology I 



 

Grade Level ______   Subject _________________   college _____________________   Name ______________ 
 

 
 

Month 

 
# 

Days 
 

 
 

SOLs 

 
 

Strand 

 
 

Content 

 
 

Skills 

 
 

Activities 

 
 

Assessments 

April 5 BIO.1 
BIO.2 
BIO.4 
BIO.5 

 Bacteria  Video 
Lecture 
Yogurt Lab 
Agar Plates Activity 
 

Lab write-up 

     
 
 

 Prepared slides  

 5 BIO.1 
BIO.4 
BIO.5 

 Fungi  Video 
Lecture 
Specimens 

Test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

3 

BIO.1 
BIO.4 
BIO.5 

  
 
Intro. Plants/ 
   Seedless Plants 

Internet Research/ 
    Library Research 

Computer Lab/Library 
 
Lecture 
Worksheet 
 

Plant Project 

      Specimens  

 2 
 
 

3 

BIO.1 
BIO.3 
BIO.4 
BIO.5 

 Seed Plants 
 
 
Photosynthesis 

 Lecture 
Worksheet 
Specimens 
Video 

Test 

 
 

May 

 
 

5 

 
 
BIO.1 
BIO.3 

  
 
Photosynthesis/ 
   Respiration 

 Worksheet 
 
Chlorophyll Lab 
Worksheet 

 
 
Lab Questions 
Quizzes 

 
 
 
 
 

 BIO.5    Lecture  

 

Biology I 



 

Grade Level ______   Subject _________________   college _____________________   Name ______________ 
 

 
 

Month 

 
# 

Days 
 

 
 

SOLs 

 
 

Strand 

 
 

Content 

 
 

Skills 

 
 

Activities 

 
 

Assessments 

April 5 BIO.1 
BIO.2 
BIO.4 
BIO.5 

 Bacteria  Video 
Lecture 
Yogurt Lab 
Agar Plates Activity 
 

Lab write-up 

     
 
 

 Prepared slides  

 5 BIO.1 
BIO.4 
BIO.5 

 Fungi  Video 
Lecture 
Specimens 

Test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

3 

BIO.1 
BIO.4 
BIO.5 

  
 
Intro. Plants/ 
   Seedless Plants 

Internet Research/ 
    Library Research 

Computer Lab/Library 
 
Lecture 
Worksheet 
 

Plant Project 

      Specimens  

 2 
 
 

3 

BIO.1 
BIO.3 
BIO.4 
BIO.5 

 Seed Plants 
 
 
Photosynthesis 

 Lecture 
Worksheet 
Specimens 
Video 

Test 

 
 

May 

 
 

5 

 
 
BIO.1 
BIO.3 

  
 
Photosynthesis/ 
   Respiration 

 Worksheet 
 
Chlorophyll Lab 
Worksheet 

 
 
Lab Questions 
Quizzes 

 
 
 
 
 

 BIO.5    Lecture  

 

Biology I 

? 

? 



 

Grade Level ______   Subject _________________   college _____________________   Name ______________ 
 

 
 

Month 

 
# 

Days 
 

 
 

SOLs 

 
 

Strand 

 
 

Content 

 
 

Skills 

 
 

Activities 

 
 

Assessments 

April 5 BIO.1 
BIO.2 
BIO.4 
BIO.5 

 Bacteria  Video 
Lecture 
Yogurt Lab 
Agar Plates Activity 
 

Lab write-up 

     
 
 

 Prepared slides  

 5 BIO.1 
BIO.4 
BIO.5 

 Fungi  Video 
Lecture 
Specimens 

Test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

3 

BIO.1 
BIO.4 
BIO.5 

  
 
Intro. Plants/ 
   Seedless Plants 

Internet Research/ 
    Library Research 

Computer Lab/Library 
 
Lecture 
Worksheet 
 

Plant Project 

      Specimens  

 2 
 
 

3 

BIO.1 
BIO.3 
BIO.4 
BIO.5 

 Seed Plants 
 
 
Photosynthesis 

 Lecture 
Worksheet 
Specimens 
Video 

Test 

 
 

May 

 
 

5 

 
 
BIO.1 
BIO.3 

  
 
Photosynthesis/ 
   Respiration 

 Worksheet 
 
Chlorophyll Lab 
Worksheet 

 
 
Lab Questions 
Quizzes 

 
 
 
 
 

 BIO.5    Lecture  

 

Biology I 

? 

? 

What video? 



 

Grade Level ______   Subject _________________   college _____________________   Name ______________ 
 

 
 

Month 

 
# 

Days 
 

 
 

SOLs 

 
 

Strand 

 
 

Content 

 
 

Skills 

 
 

Activities 

 
 

Assessments 

April 5 BIO.1 
BIO.2 
BIO.4 
BIO.5 

 Bacteria  Video 
Lecture 
Yogurt Lab 
Agar Plates Activity 
 

Lab write-up 

     
 
 

 Prepared slides  

 5 BIO.1 
BIO.4 
BIO.5 

 Fungi  Video 
Lecture 
Specimens 

Test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

3 

BIO.1 
BIO.4 
BIO.5 

  
 
Intro. Plants/ 
   Seedless Plants 

Internet Research/ 
    Library Research 

Computer Lab/Library 
 
Lecture 
Worksheet 
 

Plant Project 

      Specimens  

 2 
 
 

3 

BIO.1 
BIO.3 
BIO.4 
BIO.5 

 Seed Plants 
 
 
Photosynthesis 

 Lecture 
Worksheet 
Specimens 
Video 

Test 

 
 

May 

 
 

5 

 
 
BIO.1 
BIO.3 

  
 
Photosynthesis/ 
   Respiration 

 Worksheet 
 
Chlorophyll Lab 
Worksheet 

 
 
Lab Questions 
Quizzes 

 
 
 
 
 

 BIO.5    Lecture  

 

Biology I 

? 

? 

What video? 

What kind of test? 



 

Grade Level ______   Subject _________________   college _____________________   Name ______________ 
 

 
 

Month 

 
# 

Days 
 

 
 

SOLs 

 
 

Strand 

 
 

Content 

 
 

Skills 

 
 

Activities 

 
 

Assessments 

April 5 BIO.1 
BIO.2 
BIO.4 
BIO.5 

 Bacteria  Video 
Lecture 
Yogurt Lab 
Agar Plates Activity 
 

Lab write-up 

     
 
 

 Prepared slides  

 5 BIO.1 
BIO.4 
BIO.5 

 Fungi  Video 
Lecture 
Specimens 

Test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

3 

BIO.1 
BIO.4 
BIO.5 

  
 
Intro. Plants/ 
   Seedless Plants 

Internet Research/ 
    Library Research 

Computer Lab/Library 
 
Lecture 
Worksheet 
 

Plant Project 

      Specimens  

 2 
 
 

3 

BIO.1 
BIO.3 
BIO.4 
BIO.5 

 Seed Plants 
 
 
Photosynthesis 

 Lecture 
Worksheet 
Specimens 
Video 

Test 

 
 

May 

 
 

5 

 
 
BIO.1 
BIO.3 

  
 
Photosynthesis/ 
   Respiration 

 Worksheet 
 
Chlorophyll Lab 
Worksheet 

 
 
Lab Questions 
Quizzes 

 
 
 
 
 

 BIO.5    Lecture  

 

Biology I 

? 

? 

What video? 

What kind of test? 



 اجلامعي التقليديالتدريس عيوب 

 

 
 .التخطيط الفعالإىل يفتقر  -
 التقليدية يف طرح املادة العلميةاألساليب على يركز -

والتحليل  من تركيزه على التطبيق أكثر يركز على احلفظ  -

 .والتقويم
 .على  الكيفبداًل من الرتكيز ( إنهاء املقرر )يركز على الكم  -

 .الدراسيةيتجاهل طبيعة املادة  -

 .يتناول مقررات تقليدية  -

 .العملأو سوق يوجد فجوة بينه وبني متطلبات التنمية  -

 .يهمل الرتكيز على تنمية مهارات التفكري املختلفة -

 .يركز على التعليم بداًل من التعلم -

 .بداًل من املتعلمس يتمحور حول املدر  -

 .اختبارات تقليدية تركز على احلفظ والتذكريستخدم  -



 اجلامعيللتدريس التخطيط أهمية 

 

 
تصميم احملتوى 

 التعليمي

اختيار األنشطة 

 التعليمية

حتديد طرائق 

 التدريس
 اساليب التقييم

تقويم جودة 

 التعليم



 طرق التدريس

 :  مواصفات االسرتاتيجية اجليدة

الشمول، حبيث تتضمن مجيع املواقف واالحتماالت املتوقعة يف املوقف  -

 . التعليمي

 .  مواقف عديدة فىاملرونة والقابلية للتطوير، حبيث ميكن استخدامها -

 .  أن ترتبط بنواتج التعلم املستهدفة من املقرر الدراسي-

 .  مراعاة الفروق الفردية بني الطالب-

 .  مراعاة اإلمكانات املتاحة باملؤسسة-

 . تنمية مهارات التفكري والعمليات العقلية العليا-

  لالتقانوالتعلم  الذاتىحتفيز الطالب على التعلم -

 . تتناسب وعدد الطالب-



صياغة نواتج التعلم 

 للمقرر

 حتديد احتياج الطالب

،  خلفية تعليمية، مهارات

 خربات سابقة

حتديد مدى التقدم يف 

 العملية التعليمية

تشخيص صعوبات 

 التعلم

تقييم العملية 

التعليمية لتحديد مدى 

 حتقق األهداف

 حتسني 

 صياغة نواتج التعلم للمقررات

 اساليب التعليم والتعلم

 ادوات القياس

 قبلي

 التشخيصي بنائي

 نهائي



 طرق التدريس

 اول دقيقة (تقوية العالقة بني الطالب واألستاذ)حتية وترحيب بالطالب 

طرح أسئلة مثرية للموضوع بعض احلقائق واملعلومات لتحفيز الطالب للمشاركة يف 

 لكسر انشغال الطالب وجذبهم للمحاضرة( قيم، قارن، شخص، فسر ، حلل)املناقشة 

 مع إتاحة الفرصة جلميع الطالب للمناقشة وإبداء الرأي حبرية كاملة
 مخس دقائق

 (فديو، صور تفاعلية ، صور ، كتابة)احملاضرة 

 السماح للطالب بطرح االسئلة اليت تتبادر إىل أذهانهم حول املوضوع
 دقيقة 20

 دقيقة 20 .....(، تدريب ، مناقشة )نشاط 

 مخس دقائق .......(،اختبار قصري، واجب )حتديد اداة قياس النواتج 



أهمية 

اسرتاتيجية 

املناقشة النشطة 

يف حتقيق التعلم 

 النشط

نقل املعلم من حالة 

اإلصغاء والتلقني 

والسلبية إىل حالة 

 املشاركة
تساعد املعلم 

على إثارة امليول 

حنو موضوع 

 الدراسة

تعمل على 

توجيه أنشطة 

الطالب حنو 

اجتاهات إجيابية 

 مرغوب فيها

تعمل على تدريب 

الطالب على مجع 

املعلومات املختلفة 

والتعبري عنها من أجل 

  الوصول إىل أحكام 
 ونتائج مفيدة

تشجيع الطالب 

على البحث 

والتقصي العلمي 

من أجل فهم 

 جوانب املوضوع

تعمل على 

تدريب الطالب 

على احرتام 

 اآلراء املختلفة 

ُتكسب الطالب 

العديد من 

الصفات املرغوب 

 فيها



أسئلة 

 متهيدية

أسئلة 

 توضيحية

أسئلة 

 تقييمية

 وتوضيح االنتباه، ولفت التعليمية العملية وإيقاظ تنبيه إىل تهدف

  وقيمة املعرفة أهمية وإظهار املعرفة، يف الرغبة وإثارة احلاجة

 .املقدمة للمعلومة القبول وحتسني املقدمة، املعلومة

  اجلديدة املعلومات وربط املباشر التعليم إىل تهدف

  املستخدمة املعلومات وتنشيط السابقة، باملعلومات

  املطلوب املعلومات واستخالص استخدامها، وجتديد

 .املوضوعي التحليل طريق عن معرفتها

  الفهم درجة وقياس التعليمية العملية تقييم إىل تهدف

  لالمتحان، املطلوبة املعلومات ومعرفة اجلديدة، للمصطلحات

  املعلومات كمية وحتديد املعرفة، ازدياد درجة )قياس( ومعرفة

 .عليها احلصول مت اليت اجلديدة

 مهارات طرح األسئلة



 التعلم النشط

 التعلم النشط التعلم التقليدي

 التعليمات

 شخصية املعلم

 األسئلة



 التعلم النشط التعلم التقليدي

 دور املعلم

 التواصل

 النواتج

 التعلم النشط



 وأسلوب التعّلم( التدريس منط)العالقة بني طريقة التعّلم : نظرية هريمان

A D 

C B 

 داخلي تعلم•

 طمالن هذا تناسب العملي العرض طريقة•

 الطلبة لتجعل باسئلة الطريقة هذه وتبدأ•
 يقوم املشاهدة وبعد مرئية، بعروض ثم يفكرون،
 حبل لبةالط وتكليف التفسريات بتقديم االستاذ

 وإنهائه التجرييب بالعرض تتعلق املسائل بعض
 .ومناقشة بأسئلة

 

 تفاعلي تعلم•

 النمط هذا تناسب التعاوني التعلم طريقة•

 ونقل معا التعلم للطالب الفرصة إتاحة•
 يشكل فالتفاعل البعض، بعضهم إىل خرباتهم

 واالستاذ الطلبة، من كثري إىل التعّلم مفتاح
 الطلبة حلماس ومثري وحمفز وموجه متابع

 وفاعليتهم

 خارجي تعلم•

 النمط هذا تناسب احملاضرة طريقة•

  الدور الطريقة هذه يف للمعلم ويكون•
 جيدا ويعمل مستمعا يكون والطالب األساسي،

 احملاضرة على تعتمد تقليدية صفية بغرفة
 املنهجي والكتاب

 عملي تعلم•

 النمط هذا تناسب اليدوي العمل طريقة•

 للطلبة الفرصة إتاحة الطريقة هذه وتتضمن•
  وإجراءات خبطوات اليدوي بالعمل للتعلم

 متسلسلة، خطوات إىل املهارات وجتزئة حمددة،
 للموضوعات التقارير وكتابة الفرضيات، واختبار

  الطالب هنا .جيرونها اليت والعملية اإلجرائية
 موجه واالستاذ اجرائي بشكل املهمة وينفذ نشط

 .خبطوة خطوة ومتابع



حتفيز الطلبة للحديث عن املوضوع وملاذا 

 املوضوع مهم واسباب احلاجة للموضوع

شرح اجراءات وخطة التطبيق والتدريبات 

والتمارين العملية والتجربة واملمارسات 

 واإلرشادات والتعليمات 

التعرف على السياقات 

 والظروف واألحوال املختلفة

التحدث عن املصطلحات واالفرتاضات 

والنظريات واحلقائق والنتائج العلمية 

 والبحوث والدراسات واألقوال املأثورة والشواهد

 االستيعاب•

 التصور•

 املهارة•

 األداء•

 املعنى•

 التأمل•

 املواءمة•

 اخلربة•

 لو ماذا

 ديناميكي

 ملاذا

 ختيلي

 ماذا

 حتليلي

 كيف

 منطقي

4MAT 



(PBL) Problem Based Learning 

الثقة ،  القيادة  ،  التعلم الذاتي  ،  العمل اجلماعي  ، مهارة  االتصال واحلوار ،  مهارة االقناع 
، جيعل بيئة التعلم أكثر حتفيزًا ، تنظيم الوقت  ، حل املشكالت واختاذ القرار ، يف النفس  

 البحث واالستقصاء، حيفز الطالب على االبتكار واإلبداع ، الربط بني املنهج والواقع 

 اجللسة الثانية

 (فيديوهات، استعراض صور )اقرتاح احللول  حتديد احلل املثالي وتقييمه

 اجللسة األوىل

 حتديد املشكلة من السياق الواقعي ذات عالقة باهتمامات الطالب  صياغة املشكلة على هيئة تساؤالت

 مرة كل اسبوع 3-2جتتمع ، طالب   10-8تقسيم الطالب اىل جمموعات صغريه  
 عضو هيئة التدريس يكون مراقب ومرشد وحمفز وحمكم

 حتديد قائد من الطالب حتديد مسجل من الطالب

 حتديد مصادر املعلومات واحلقائق ووضع الفروضحتديد اهم األفكار 



 .اختيار املشكلة من قبل املعلم وفق ارتباطها باملنهاج -1

فهذه اخلطوة هي اوىل خطوات أسلوب حل املشكالت اليت يؤدي إىل حتفي املتعلم وإشعاره بوجود : إثارة املشكلة يف وعي املتعلم -2

فيصبح دور املعلم هو إثارة املشكالت أمام . مشكلة وهذا ما يدفعه إىل حلها وقد يكون هذا الشعور باملشكلة له عالقة مبوضوعات املقرر

جيب على املعلم مراعاة املعايري . وذلك ما يؤدي إىل تشجيع املتعلمني على التعبري عن مشكالتهم. التالميذ عن طريق املناقشة

التفريق ولكن جيب . األساسية، فيتم ربط املشكلة حبياة املتعلمني ألن ذلك جيعله أكثر إثارة مع ما يعنيه ذلك من حاجة إىل حل

وجيب أن تكون . فاملعلم الفطن هو الذي يعرف كيف حيول السؤال الذي ال يثري اهتمام تالميذه إىل مشكلة. بني السؤال واملشكلة 

وعليها أن ترتبط بأهداف الدرس، من أجل إكساب املتعلمني املعارف واملهارات العقلية : املشكلة يف مستوى التالميذ وتتحدى قدراتهم 

 .والكفايات األساسية النوعية واملستعرضةواالجتاهات 

 

تؤدي إثارة املشكلة إىل دفع الطالب إىل نتيجة تتمثل باإلحساس بوجود أمر ما : حتديد املشكلة حبيث تظهر ابعادها واضحة -3

 بإختيارواضح، فيقوم و املتعلمون  باسلوببعد ذلك يقوم املعلم بتحديد طبيعة املشكلة وصياغتها . حباجة إىل الدراسة والبحث

 .جانب حمدد من املشكلة، من أجل عن إجابة حمددة للمشكلة 

 

بعد الشعور باملشكلة و حتديدها يتم مجع املعلومات املتوافرة حوهلا  :مجع املعلومات اي املراجع والتجارب والزيارات واملقابالت-4 

املصادر املختلفة جلميع املعلومات وتبويب املعلومات و من ثم تصنيفه، عن طريق االستعانة باملكتبة املدرسية من   بإستخداموذلك 

أجل توسيع املصادر اليت تؤدي إىل التعرف على مفاصل املشكلة و اإلضاءة على بعض اإلمكانات اليت تكون مبثابة حلول اولية  

 .افكارها األساسية ومفاهيمها الضروريةاستخراج ملعاجلتها وذلك يكون عن طريق تلخيص بعض املوضوعات و 

 

أي حلول مؤقتة للمشكلة متعلقة بعناصرها األساسية حبيث ال تتعارض مع اساسيات : اقرتاح احللول واختيار األنسب -5

 .اإلجابات املناسبة اختيار هذه احللول عن طريق مناقشتها بطريقة تستبعد معها اإلجابات املتناقضة ويتم  إختبارويتم  املادة، 
 

اكتشاف  من انطالقا بعد التأكد من احللول املطروحة يتم حتليل النتائج من أجل التوصل إىل التعميم : والتعميم اإلستنتاج –6
 .العالقات بني النتائج املختلفة ومقارنتها قبل إصدار التعليمات النهائية

  

(PBL) Problem Based Learning 



 (الفصل املقلوب)طرق التدريس 

 الفصل التقليدي

 احملاضرة يف املنزل

 انشطة تفاعلية بالفصل واجبات منزلية

 احملاضرة يف القاعة الدراسية

 الفصل املقلوب



 أمناط التعلم

 لفظي

 

الكلمات هي نقاط 

 القوة لديك

 

 
 بصري

 

أنت تفضل استخدام  

الصور واالشكال 

لتساعدك على 

 التعلم

 
 

 مسعي 

 

انت تفضل األصوات  

 تساعدك على التعلم

احلس  /جسدي

 احلركي

 

أنت تستخدم األيدي  

واحلواس لتساعدك 

 على التعلم

 رياضي/منطقي

 

التعلم أسهل بالنسبة 

لك اذا استخدمت  

االستدالل ، املنطق

 واالنظمة

 اجتماعي

 

أنت تفضل ان تتعلم 

أشياء جديدة ضمن  

 جمموعات 

 الوحدة

 

أنت متيل للتعلم 

 تعلم ذاتي. مبفردك

 الدمج

 

دمج اثنني أو اكثر 

 من األمناط السابقة

 ما هو اسلوبك التعليمي؟



 اخلصائص

 طريقة التعلم

 االسرتاتيجيات

 التعليمية

  يتعلم عن طريق النظر• 

 يفكر من خالل الصور• 

 يفضل التوجيهات املكتوبة• 

 يرسم االفكار على الورق• 

 يتذكر الوجوه• 

 شخصيات يف الكتباليتصور املشاهد و• 

 يبحث عن الصور والرسومات التوضيحية لفهم املادة الدراسية• 

 قد ال يكون بإمكانه ترسيخ املعلومات املكتسبة عن طريق السمع لفرتة طويلة• 

 

 احملاكاة، الفيديو ،   احملاضرات املدعومة بالصور• 

 اجلداول البيانية، الرسوم البيانية• 

 يشاهد األفالم التعليمية• 

 انشاء الصور و الرسوم البيانية لفهم و ترسيخ املعلومات• 

 اخلرائط الذهنية،  استخدام املخططات الرسومية• 

 استخدام األلوان واألشكال• 

 وامللصقات صنع و استخدام البطاقات التعليمية• 

 أمناط التعلم

60% 



 اخلصائص

 طريقة التعلم

 االسرتاتيجيات

 التعليمية

 .تعلمه يكون يف أفضل صورة عندما يفعل األشياء بيديه •

 يستمتع بالدروس اليت تتضمن أنشطة عملية والتجارب •

 .لديه تآزر حركي جيد وقدرات جسمية ورياضية جيدة •

 .يستطيع جتميع األشياء وتركيبها بشكل جيد ويستمتع بذلك •

 (.يتذكر األشياء اليت فعلها وجربها عمليا )يتمتع بذاكرة حركية جيدة  •

 .يعرب حركيا عن اهتمامه ودافعيته •

 .يتعلم بشكل أفضل عندما يستخدم جسمه ككل وليس يديه فقط •

 .مييل إىل االنشغال بعمل شيء ما معظم الوقت •

 ال يستمع جيدا ويواجه صعوبة يف القراءة والتهجئة •

 .ال ينتبه جيدا للعروض البصرية •

 لتدريب العملي على األنشطةا• 

 التجارب و العمل املخربي• 

 لعب االدوار و تأدية العروض، التمثيليات • 

 تسجيل احملاضرات و مراجعتها• 

،  على سبيل املثال)استخدام ايقاع حلفظ املعلومات يف الذاكرة • 
 (االسراع اثناء مراجعة البطاقات التعليمية

 انشاء مناذج للمفاهيم و املعلومات• 

 صنع و استخدام البطاقات التعليمية• 

 التصور عن طريق االحساس اجلسدي• 

 أمناط التعلم

25% 



 اخلصائص

 طريقة التعلم

 االسرتاتيجيات

 التعليمية

 ويواجه صعوبة يف متابعة النصوص املكتوبة يتعلم عن طريق السمع و التكلم• 

 .ويستمتع باملناقشات الصفية يعطي اهتمام للمناقشات• 

 يتعلم جيدا من احملاضرات،  يفضل التوجيهات الشفهية• 

 .يتذكر األشياء اليت يقوهلا بصوت مسموع ويكررها لفظيا• 

 و نربة الصوت، الكالم املنمق، حساس للرتتيل• 

 قد يتشتت ذهنه بسبب االزعاج• 

 احملاضرات•

 املناقشات• 

 العروض التقدميية و اخلطابات• 

 و املالحظات الدراسية بصوت عال، التوجيهات، قراءة الشروحات• 

 تشكيل جمموعات دراسية و مناقشة املوضوعات داخل القاعة الدراسية• 

 استخدام الكتب الصوتية• 

 أمناط التعلم

15% 



 حتديد أنشطة التعليم والتعلم املرتبطة بتحقيق التعلم للمقرر

 البد من األخذ يف االعتبار اختيار أو تصميم أنشطة التعليم

 والتعلم املناسبة لتحقيق املخرجات التعليمية املستهدفة

Typical Teaching & Learning Activities (TLAs) 

 منوذج التعليم وأنشطة التعلم

  

ILO starts with….. 

...تبدأ خمرجات التعلم بـ   

  

Lecture, field trip     حماضرات وزيارات ميدانية                                Describe                                        الوصف 

Tutorial, written essay      مكتوبة                  برامج تعليمية ومقاالت  Explain                                            الشرح 

Project, assignment                               ، تكليف مشروع  Integrate                                         الدمج 

Project, case study مشروع ،  دراسة حالة                                                Apply                                                التطبيق         

Case study                                        دراسة حالة Solve problem                               املشكلةحل  

Project, creative writing    مشروع كتابة إبداعية                      Design, Create                              واالبتكارالتصميم  

Experimental, project            مشروع، جترييب                   Hypothesize                االفرتاض                   

 اسرتاتيجيات التعليم والتعلم بنواتج التعلم اتساق 



 مصفوفة عالقة استراتيجيات التعليم والتعلم بمخرجات التعلم المتوقعة

 مخرجات التعليم المتوقعة

 استراتيجيات التعليم والتعلم

 المعرفة والفهم

 -يذكر – يصف – يحدد

 – ينسب – يختار – يسمي

 يتعرف – يميز – يسترجع

 يستنتج – يوضح – على

 – يعدد – يربط – يربط –

 – يعبر – يلخص – يشرح

 – يميز – يفسر – يحول

 – يترجم – يستدل – يرتب

 – صياغة يعيد – يحسب

 – يعلل – يستنتج – يعمم

 . أمثلة يعطي

 المهارات الذهنية

 -يقسم  –يفصل  -يفرق  -يجزئ 

 -يقارن  -يحلل  -يحدد العناصر

يبتكر -يجمع-يؤلف  -يصنف-يوازي

يعيد  -ينظم  -يعدل -يصمم -

  -يعيد البناء -التنظيم الترتيب او 

-يعيد الكتابة-يراجع-يربط بين 

 .يقترح-يكتب موضوعا-يلخص

 المهارات المهنية والعلمية

-ينشىء-يجهز-يحل-ينتج-يطبق

-يشعل-يعدل-يتناول-يستخدم-يغير

-ينسق-يثبت-يقود-يبرهن-يرسم

-يغير-يبدل-يكيف-ينفذ-ينظم

-يرسم-ينوع-يهذب-ينفخ-يضبط

يعمل -يبني-ينتج بسرعة-يصمم

 -يشيد-بثقة

 المهارات العامة والمنقولة

-يحكم-يبدي راية-يقيم-ينقد

-يسأل-يستخلص-يثمن-يقرر

-يعاون-يقرر-يتايع-يصغي

-يتدرب-يساعد-يشترك-يناقش

-يساهم-يقترح-يبادر-يتابع

-يفاضل-يصوغ-ينضم إلى

-يضبط-يستخدم-يؤدي-يصحح

 -يدير-يتحقق

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 

 استراتيجيات التعليم من خالل التدريس المباشر

                                                           المحاضرة

                                                           اوراق العمل-كراس العمل

                                                           مباشرةأنشطة 

                                                           العرض التوضيحي

                                                           العروض العملية

                                                           حلقة البحث

                                                           التدريبات و التمارين

 اسرتاتيجيات التعليم والتعلم بنواتج التعلم اتساق 



 االستقصاءاستراتيجيات التعليم من خالل التدريس غير المباشر القائم على حل المشكالت و 

                                                           .عملية التصميم التقني 

                                                           التدريس االستقصائي

                                                           التدريس من خالل حل المشكالت   

 استراتيجيات التدريس من خالل االكتشاف

                                                           االكتشاف الموجه

                                                           االكتشاف الحر

                                                           اجراء البحوث واعداد التقارير

                                                           التدريس االستقرائي 

                                                           التدريس االستنباطى 

 استراتيجيات التعليم القائم على العمل الجماعي 

                                                           المناقشة والحوار 

                                                           تعليم االقران

                                                           وشارك -زواج -فكر

                                                           التعليم الجماعي التعاوني 

                                                           العصف الذهني

 استراتيجيات التعليم القائم على التعلم من خالل النشاطات

                                                           المناظرة التعليمية 

                                                           الزيارة الميدانية 

                                                           األلعاب التعليمية 

                                                           تقديم العروض الشفوية 

                                                           المناقشة ضمن فريق 

 اسرتاتيجيات التعليم والتعلم بنواتج التعلم اتساق 



                                                           التدريس من خالل التدريب والمران 

                                                           التعليم من خالل المشروعات 

 إستراتيجات التعليم الذاتي الفردي 

                                                           التعليم الذاتي المبرمج

                                                           الحقائب التعليمية 

                                                           (الوحدات الصغيرة ) الموديالت 

                                                           التعليم بمساعدة الكمبيوتر 

                                                           التعليم الموجه شخصيا

                                                           أسلوب بالتعليم لإلتقان 

 استراتيجيات التدريس االلكتروني 

                                                           األلعاب االلكترونية 

                                                           والمحاكاهالتدريس االفتراضي 

                                                           التدريب والممارسة االلكترونية  

                                                           التدريس بالوسائط المتعددة

                                                           المقررات االلكترونية 

                                                           مجموعة التعلم االلكترونية 

                                                           المعامل االفتراضية 

                                                           العروض التقديمية 

                                                           المواقع التعليمية 

 اسرتاتيجيات التعليم والتعلم بنواتج التعلم اتساق 



 احملاضرة وقت

                                                           غري كايف

                                                           كايف

                                                          

 البيئة التعليمية

                                                           توفر الوسائل التعليمية

                                                           املناسب توفر املكان

                                                          

 لعضو هيئة التدريس الصفات الشخصية

                                                           شخصية جادة حيب االنضباط

                                                           مرح ورحب الصدر

                                                           متحدث ومييل اىل طرح األسئلة

                                                           مييل اىل املهارات اليدوية

                                                          

 اسرتاتيجيات التعليم والتعلم بنواتج التعلم اتساق 



 :اسم الوحد :  اسم املقرر

 التجارة اإللكرتونية: اسم الدرس

 نواتج التعلم

 دد الطالب املهارات الربجمية الالزمة  إلنشاء صفحات جتارة االلكرتونية تفاعليةحي- 1.3

 صف الطالب االلتزامات االخالقية واملهنية يف جمال التجارة االلكرتونيةي- 2.3

 .اقش الطالب كيفية إنشاء صفحات جتارة اإللكرتونية يف مواقع خمتلفة يف االنرتنتين- 3.3

نواتج 

 التعلم
 طرق التقييم   انشطة التعلم طرق التدريس

 التعلم الذاتي،  العصف الذهين 1.3
، تصميم برنامج ، مشروع ،  حبث

 واجبات
 اختبار شفهي، اختبار قصري 

2.3 

3.3 

 اسرتاتيجيات التعليم والتعلم بنواتج التعلم اتساق 
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 وقت احملاضرة



 استخدام التقنية يف حتقيق خمرجات التعلم



 استخدام التقنية يف حتقيق خمرجات التعلم



 الطالبحتفيز اإلبداع لدى 

CreatorBook  
Explain Everything 
Tellagami 

 

 استخدام التقنية يف حتقيق خمرجات التعلم

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.redjumper.bookcreatorfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.redjumper.bookcreatorfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.morriscooke.explaineverything
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tellagami.Tellagami


 استخدام التقنية يف حتقيق خمرجات التعلم



الواقع املعزز هو نوع من الواقع االفرتاضي الذي يهدف إىل تكرار البيئة  

 تعزيزها مبعطيات افرتاضية مل تكن جزءا منهااحلاسوب و احلقيقية يف 

 استخدام التقنية يف حتقيق خمرجات التعلم



 استخدام تقنيات الواقع املعزز يف حتقيق خمرجات التعلم



 حتفز على التفكري وتتسم بالفاعلية واملتعة ثرائيةإممارسة انشطة 

 استخدام تقنيات الواقع املعزز يف حتقيق خمرجات التعلم



 حتفز على التفكري وتتسم بالفاعلية واملتعة ثرائيةإممارسة انشطة 

 استخدام تقنيات الواقع املعزز يف حتقيق خمرجات التعلم



 حتفز على التفكري وتتسم بالفاعلية واملتعة ثرائيةإممارسة انشطة 

 استخدام تقنيات الواقع املعزز يف حتقيق خمرجات التعلم



 حتفز على التفكري وتتسم بالفاعلية واملتعة ثرائيةإممارسة انشطة 

https://www.youtube.com/watch?v=TtPLeztfx9o 

 استخدام تقنيات الواقع املعزز يف حتقيق خمرجات التعلم



https://www.youtube.com/watch?v=KskZkNOe_qY 

 استخدام تقنيات الواقع املعزز يف حتقيق خمرجات التعلم



او االجهزة  االندرويداو  االيفونتعلم وتتعلم الكيمياء من خالل اهلاتف النقال سواء ميكنك 

 Elements 4dاللوحية عن طريق تطبيق 

 استخدام تقنيات الواقع املعزز يف حتقيق خمرجات التعلم



 لتشريح جسم االنسان Anatomy 4D  تطبيق 

 استخدام تقنيات الواقع املعزز يف حتقيق خمرجات التعلم



 استخدام تقنيات الواقع املعزز يف حتقيق خمرجات التعلم



 استخدام تقنيات الواقع املعزز يف حتقيق خمرجات التعلم



 تقنيات الواقع املعزز تساعد يف حتسني خمرجات التعلم% 83

 استخدام تقنيات الواقع املعزز يف حتقيق خمرجات التعلم



 تقنيات الواقع املعزز يستخدمها جيل األلفة% 79

 من تقنيات التعلم يستخدمها جيل الشباب% 67

 يستخدمها األطفال% 57

 استخدام تقنيات الواقع املعزز يف حتقيق خمرجات التعلم



 من املعلمني يتبنون الواقع االفرتاضي% 36

 اإلفرتاضيمل يتبنون تقنيات الواقع من املعلمني % 28

 

 استخدام تقنيات الواقع املعزز يف حتقيق خمرجات التعلم



 تقنيات الواقع املعزز متوفرة يف ختصصات العلوم% 82

 استخدام تقنيات الواقع املعزز يف حتقيق خمرجات التعلم



 تقنيات الواقع املعزز تزيد التحفيز% 84

 تقنيات الواقع املعزز تزيد التفاعل بني الطالب% 71

 تقنيات الواقع املعزز لفهم افضل لتصور التعليم% 77

 استخدام تقنيات الواقع املعزز يف حتقيق خمرجات التعلم



http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harriso
n/Flash/#mic 

/animations.blogspot.com-://biologyhttp 
http://www.learnerstv.com/animation/animation.php?an 
i=94&cat=physics 

http://www.learnerstv.com/animation/Free-physics- 

animations-page1.htm 

http://www.klte.hu/~lenteg/animate.html 

http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/bi 

ology.html 
/ravena120060highered.mheducation.com/olc/dl/http://

nimation.html 
http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/bi
ology.html 

 استخدام تقنيات الواقع املعزز يف حتقيق خمرجات التعلم

http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/#mic
http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/#mic
http://biology-animations.blogspot.com/
http://biology-animations.blogspot.com/
http://biology-animations.blogspot.com/
http://biology-animations.blogspot.com/
http://biology-animations.blogspot.com/
http://highered.mheducation.com/olc/dl/120060/ravenanimation.html
http://highered.mheducation.com/olc/dl/120060/ravenanimation.html
http://highered.mheducation.com/olc/dl/120060/ravenanimation.html
http://highered.mheducation.com/olc/dl/120060/ravenanimation.html
http://highered.mheducation.com/olc/dl/120060/ravenanimation.html


 استخدام تقنيات الواقع املعزز يف حتقيق خمرجات التعلم



 دور مشاريع التخرج يف حتقيق خمرجات التعلم

 الدكتور سليمان بن سامل احلسيين -املؤمتر العربي الدولي السادس لضمان جودة التعليم العالي 

 التخرجخمرجات التعلم ملشاريع اراء اعضاء هيئة التدريس يف 



 التخرجخمرجات التعلم ملشاريع اراء الطالب يف 

 الدكتور سليمان بن سامل احلسيين -املؤمتر العربي الدولي السادس لضمان جودة التعليم العالي 

 دور مشاريع التخرج يف حتقيق خمرجات التعلم



 
 

 

 التقييم

اخلطط  

 الدراسية

املقرر  

 الدراسي

عضو هيئة  

 التدريس

 طرق

 التدريس

 الطالب

 قياس اكتساب خمرجات التعلم



 

حدد باالشرتاك مع الزمالء األدوات املناسبة 

 .الطالبلقياس نواتج تعلم 

 نشاط

تقييم خمرجات 

 التعلم



 ملاذا نقيس املخرجات التعليمية املستهدفة

للتحقق من ان الربنامج يؤدي اىل تغري يف معارف ومهارات  

 وسلوكيات الطالب

للتأكد من حتقق املعايري األكادميية املرجعية واليت متثل 

 احلد األدنى ملا جيب ان حيققه طالب الربنامج

لتحديد نقاط القوة والضعف يف حتقيق خمرجات الربنامج وبالتالي  

 حتديد اوجه التحسني والتطوير واألنشطة الالزمة لذلك



 التوافق درجة 

 جوانب القوة والضعف 

 حتديد نقطة االنطالق 

 احملاسبة واملساءلة

 العمل اجلماعي

 التحسني

 املستمر 

 ملاذا نقيس املخرجات التعليمية املستهدفة



 ملاذا نقيس املخرجات التعليمية املستهدفة



 التوجهات احمللية

 توجهات اجملتمع احمللي

 خطة التحسني

 التوجهات العاملية

 ملاذا نقيس املخرجات التعليمية املستهدفة



www.themegallery.com 

اكتشاف 

مواطن 

الضعف 

 لتصحيحها

 اهلدف من التقييم

عكس صورة  

جيدة عن 

املؤسسة 

 التعليمية

+ − 

 ملاذا نقيس املخرجات التعليمية املستهدفة



 الربامج التصحيحية

 املساءلة

 احملاسبة

 ذات معنى

 ملاذا نقيس املخرجات التعليمية املستهدفة



 

 
 متابعة يومية

 مبادرات وبرامج

 التحسنيخطط 

بدون منهجية واضحة الرسالة 

 والرؤيا عند املعنيني

معظم املبادرات تبنى بصورة غري  

 منهجية علمية

ضعف ادوات القياس ومؤشرات  

 األداء

 ملاذا نقيس املخرجات التعليمية املستهدفة



 حتسني خمرجات التعلم

 حتديد األهداف وتوزيع األدوار

 الطالب األستاذ الربنامج الكلية

 ملاذا نقيس املخرجات التعليمية املستهدفة



 املنافسة

 الشفافية

 املصداقية

 العدالة

تقييم  

 النظري

 تقييم النظري



 املصاحل

 االجتهاد

 االنطباع

أجهزة إنذار تتعرف على 

 مواطن اخللل  

 متطلبات تقييم النظري



 غري مباشر مباشر

االختبارات الفصلية 

االختبارات الشفهية 

املناقشات الصفية 

عروض الطالب 

أحباث تقييم من قبل أستاذ املقرر 

االختبارات العاملية 

  التدريب امليداني 

مشروعات التخرج 

 ملف إجناز الطالب)ملف املقرر 

املشروعات البحثية 

ملف اخلربات املتكاملة 

املشاركات يف املؤمترات 

العمل اجلماعي 

املقابالت املضبوطة 

تقارير دراسة األداء 

مالحظات جلان التحكيم من خالل املراجعني اخلارجني 

نسبة مشاركة الطالب يف التعلم النشط 

  عدد الساعات اليت يقضيها الطالب يف التعليم

 واملشاركة الصفية

استطالعات آراء الطالب املسجلني يف الربنامج حاليًا 

 استطالعات آراء الطالب املتوقع خترجهم 

استطالعات آراء خرجيي الربنامج السابق 

استطالعات آراء أعضاء اهليئة االكادميية 

  استطالعات آراء الشركاء يف املؤسسات املعنية سواء

أثناء فرتة تدريب الطالب بها أو بعد التحاقهم بالعمل 

 بها

التقدير الذاتي ألعضاء اهليئة االكادميية 

املقابالت الشخصية مع الطالب املتوقع خترجهم 

 املقابالت الشخصية مع الطالب املسجلني يف الربامج

 احلالية

  املقابالت الشخصية مع شركاء الربامج و املستفيدون

 منه

 تقديرات الطالب عند التخرج. 

 طرق التقييم



Assessments by Outcomes and Bloom’s Taxonomy 

2.b.1  Outcome 

2.a.1  Outcome 

1.c.1  Outcome 

Homework and 
examination. 

1.b.1  Outcome 

1.a.3  Combine to 
explain the relationship 

between the three 
distributions 

1.a.2.  Describe three 
key distributions 

Homework and 
examination. 

1.a.1  Define the three 
tenets of the Central 

Limit Theorem 

Evaluation Synthesis Analysis Application Comprehension Knowledge 

Bloom's Taxonomy of Cognitive Categories 
Student 

Learning 
Outcomes 

Homework and 
examination. 

 ربط خمرجات التعلم بالتقييم ومستويات العلم



SAMPLE OF ASSESSMENT METHODS 

من طرق التقييمعينة   

CATEGORY OF LEARNING OUTCOME 

 نوع خمرجات التعلم
No. 

Easy, report, journal, present a case for an interest group, 

Book review (or article) for a particular journal and write a 

newspaper article 

مقال، تقرير، جملة، عرض مثال للمجموعة، استعراض كتاب أو مقالة يف جملة 

 معينة وكتابة مقال صحفي

Thinking critically and making 

judgments 

  

 التفكري الناقد واختاذ القرار

1 

Group work, work-based problem, analyze a case and 

conference paper (or notes for a conference paper plus 

annotated bibliography) 

العمل اجلماعي، التعامل مع املشكلة، حتليل احلالة والتشاور وتسجيل املالحظات  

 باإلضافة إىل التعليق عليها

Solving problems and developing 

plans 

  

 حل املشكالت ووضع اخلطط

2 

Demonstration, Role Play, Make a video(write script and 

produce/make a video), Produce a Poster, Lab report 

، وإخراج ملصق، (عمل فيديو/ كتابة نص وإنتاج )فيديو شرح وعرض، ومتثيل دور، 

 تقرير خمربي

Performing procedures and 

demonstrating techniques  

 شرح طرق وأساليب األداء

3 

Journal, Portfolio, Learning Contract and Group work 

 جملة، ملفات، عقد تعلم وعمل مجاعي

Managing and developing oneself 

 إدارة وتطوير الذات
4 

 التقييم مع نواتج التعلمربط طرق 



SAMPLE OF ASSESSMENT METHODS 

 عينة من طرق التقييم

CATEGORY OF LEARNING OUTCOME 

 نوع خمرجات التعلم
No. 

Annotated bibliography, Project, Applied task, Applied 

problem 

 مشكلة تطبيقيةمشروع  ،  مهمة تطبيقية  ،    وتعليق  ، شرح 

Accessing and managing information 

 املعلوماتوإدارة الوصول 
5 

Written examination, Oral examination, Essay, Report, 

short answer questions, True/False/Multiple choice 

questions (paper-based or computer-aided-assessment) 

القصرية،  تقرير ، األسئلة ، التحريرية ، االختبارات الشفوية ،  مقالاالختبارات 

التقييم ورقي أو مبساعدة  )االختيار من متعدد / خطأ / أسئلة صواب 

 )الكمبيوتر

Demonstrating knowledge and 

understanding 

  

 شرح املعرفة وفهمها

6 

Portfolio, Performance, Presentation, Projects 

 املشاريعاألداء ،  العرض ،  امللفات، 

Designing, creating, performing 

 التصميم واالبتكار واألداء
7 

Written presentation (essay, report, reflective paper etc.), 

Oral presentation. 

Group work, discussion/debate/role play, observation of 

real or simulated professional practice 

اجلماعي ، عرض شفوي ،  العمل (مقال، تقرير، ورق عاكس اخل)عرض خطي 

لعب األدوار، مشاهدة املمارسات املهنية احلقيقية أو / املناظرة / واملناقشة 

 باحملاكاة

Communicating 

  

  

 

 التواصل

8 

 التقييم مع نواتج التعلمربط طرق 



 راسب مقبول جيد متميز  الفئة

 احملتوي العلمي

وفرة املواد العلمية وثيقة الصلة  

باملوضوع، النقاط املختلفة مقدمة  

بشكل واضح، تنوع الشواهد واالدلة  

 .اليت تدعم موضوع العرض

املواد العلمية وثيقة الصلة  

باملوضوع كافية، كثريا من  

النقاط مقدمة بشكل جيد لكن ال  

يوجد توازن كايف، الشواهد واالدلة  

 .اليت تدعم املوضوع قليلة

هناك قدر كبري من املعلومات لكن  

صلتها مبوضوع العرض غري واضح،  

ندرة الشواهد واالدلة اليت تدعم 

 .املوضوع

العرض غري واضح واملعلومات 

ذات صلة باملوضوع وال  ليست 

 يوجد اية شواهد لدعم الفكرة

التماسك 

 والتنظيم

افاد احلضور بشكل واضح  العرض 

.  واالمثلة اليت عرضت حمددة

العرض يدل علي املام وحتكم املقدم  

باملوضوع، تدفق املعلومات يسري  

بشكل حمدد واالنتقال بني النقاط 

جيد بعض النقاط مقتضبة لكنها 

 .التنظيم متميز. ليست منقطعة

معظم املعلومات عرضت بتسلسل  

منطقي وبشكل عام العرض منظم 

لكن االنتقال من  . تنظيم جيد جدا

 .فكرة الي فكرة حيتاج حتسني

املفاهيم واالفكار تفتقد الرتابط،  

االنتقال بني النقاط املختلفة فقري  

 .  وغري واضح، والتنظيم متقلب

العرض متقطع ومفكك وال  

يظهر تطور املوضوع وال ترتيب  

 .منطقي واضح

 االبداع

اصالة العرض، يستخدم كل  

االدوات املمكنة ليحقق االستفادة  

 الكاملة، جيسد اهتمام اجلمهور

بعض اصلة العرض واضحة، وسائل  

متنوعة ومزج جيد بني املواد  

 العلمية واالعالمية

قليل من االصالة يف العرض،  

 وضعف يف التفسريات

العرض مكرر مع قليل او انعدام  

التنوع عدم كفاية استخدام  

 .الوسائط املتعددة

املتعددة الوسائط  

االستخدام املتوازن ملواد الوسائط  

استخدام  . املتعددة لتطوير العرض

 .الوسائل اإلعالم  متنوع ومناسب

استخدام الوسائط املتعددة الي حد  

 ما ليس مناسب ملوضوع العرض

هناك قدرا كبريا من املعلومات 

اليت ال ترتبط بشكل واضح  

 .مبوضوع العرض

استخدام غري فعال للوسائط  

املتعددة سبب اختالل توازن املواد  

 .املعروضة

 (Group Discussion)مقاييس التقييم 



 راسب مقبول جيد متميز  الفئة

مهارات 

 احلديث

مستعد وجاهز لكل شيء، 

لغة صحيحة وصياغة 

واضحة، حالته هذه ثابته 

طول العرض، مكان وقوفه 

مناسب وحركات العني 

جيدة، واحلماسة والثقة 

. واضحة  

صياغة واضحة ولكن ليس  

 كما جيب

بعض الغموض يف  

احلديث، اتصال العني 

ضعيف، تواصل احلديث  

غري متزن، الصياغة 

.والتعبريات ضعيفة  

صوت غري مسموع، 

اتصال بالعني،  اليوجد

معدل احلديث ضعيف  

جدا، يبدو غري مهتم  

باملوضوع، ويستخدم  

.تعبريات روتينية  

استجابة 

 اجلمهور

يعرض املوضوع علي 

اجلمهور بطريقة مبتكرة،  

جذب انتباه اجلمهور يف  

 .مجيع االحناء

يعرض املوضوع بطريقة  

شيقة مثرية لالهتمام 

لفتت انتباه اجلمهور أكثر  

 من مرة اثناء العرض

يعرض حقائق خارج 

املوضوع خسر بها اجلمهور  

بعد قليل من البداية لكنه 

قدم معظم احلقائق يف  

 املوضوع بقليل من اخليال

عرض غري متماسك  

خسر اجلمهور دون ان 

يقدم ما يقيده، ال ميكن  

الحد من اجلمهور ان 

.حتديد املوضوع بدقه  

 طول العرض
انهي العرض خالل دقيقتني 

 زيادة عن الوقت احملدد

انهي العرض خالل اربعة  

 دقاتق من الوقت احملدد

انهي العرض خالل ست 

 دقائق من الوقت احملدد

اما انهي العرض يف وقت 

اقل من الوقت احملدد او 

 أكثر بكثري  

 ( Oral Communication)مقاييس التقييم 



 راسب مقبول جيد متميز  الفئة

 المادة

الفكرة الرئيسية منصوص عليها 

المحتوى يركز مباشرة  –بوضوح 

المحتوى  –على نقاط الموضوع 

كل زعم مدعوم  –شامل ودقيق 

 .  بقوة

  -الفكرة الرئيسية منصوص عليها بوضوح 

كل زعم مدعوم  –المحتوى شامل ودقيق 

 .  بمصداقية

 –الفكرة الرئيسية منصوص عليها 

المحتوى دقيق ولكنه ليس دائما ذو 

بعض المزاعم ليست مدعومة  –صلة 

 .بصورة كافية

 –الفكرة الرئيسية غير منصوص عليها 

 –المحتوى إما غير ذو عالقة أو خاطئ 

 .المزاعم تعاني قصورا في الدعم

 

 التنظيم

 –مالئم جدا للغرض  –تنظيم رائع 

النقاط الرئيسية بارزة ومتميزة جدا 

التحوالت في   -عن التفاصيل 

األفكار رشيقة وتتجه في تماسك 

 .نحو االستنتاجات

النقاط الرئيسية  –نمط تنظيمي واضح 

االنتقال  –بارزة ومتميزة عن التفاصيل 

 .السلس في األفكار يميز النقاط الرئيسية

التفريق  –الهيكل عام والتنظيم كاف 

بين النقاط الرئيسية والتفاصيل الداعمة 

التسلسل منطقي ولكن  –غير واضح 

ليس هناك معالم واضحة في التحول 

 .بين األفكار

األفكار غير  –هناك قصور في التنظيم 

ليس هناك تحوالت، حيث من  –متماسكة 

الصعب تحديد المقدمة أو جسم الموضوع أو 

 .االستنتاجات

 اللغة

العرض حيوي وصحيح من حيث 

 .القواعد النحوية والنطق

 

العرض ليس به أخطاء جدية في القواعد 

 .النحوية أو النطق أو استخدام الكلمات

يقل الوضوح والمصداقية نتيجة أخطاء 

متفرقة في القواعد النحوية أو النطق أو 

 .اختيار الكلمات

هناك أخطاء متكررة في القواعد النحوية أو 

النطق أو اختيار الكلمات تؤدي إلى الخلط بين 

 .المعاني

 التكيف مع الجمهور والسياق

النمط والمحتوى تستهدف بثبات 

وتناسب السياق والجمهور 

تصنع استخداما فعاال  –المستهدف 

 .  وكامال للوقت

النمط والمحتوى مالئم بثبات للسياق 

تصنع استخداما  –والجمهور المستهدف 

 .فعاال للوقت

النمط والمحتوى ال يتناسب أحيانا مع 

تصنع استخداما  –السياق والمحتوى 

 .للوقت تقل فيه الكفاءة

النمط والمحتوى ال يتناسب دائما مع السياق 

 .تصنع استخداما غير كفؤ للوقت –والمحتوى 

الصوتيالتواصل   

الصوت حيوي ومتدرج في الدرجة 

يتحسن فهم واهتمام المستمع  –

 .بسبب درجة الصوت ونبرته

فهم المستمع  –الصوت متميز وواضح 

 .يتيسر بسبب درجة الصوت ونبرته

المستمع يحدث لديه  –الصوت مسموع 

خلط أحيانا بسبب درجة الصوت 

 .ونبرته

المستمع يحدث لديه  –الصوت غير مسموع 

 .خلط بسبب درجة الصوت ونبرته

غير اللفظيالتواصل   

يتحسن العرض بجميع أو معظم 

تعبيرات الوجه، والتواصل 

البصري، والمظهر الخارجي، 

 .وطريقة الوقوف واإليماءات

يتحسن العرض ببعض وليس جميع 

تعبيرات الوجه، والتواصل البصري، 

والمظهر الخارجي، وطريقة الوقوف 

 .واإليماءات

تعبيرات الوجه، والتواصل البصري، 

والمظهر الخارجي، وطريقة الوقوف 

واإليماءات، كلها ال تزيد أو تنقص من 

 .تأثير العرض

 

تعبيرات الوجه المشتتة، ونمط التواصل 

البصري والمظهر الخارجي وطريقة الوقوف 

 .واإليماءات، كل ذلك يخلق البلبلة

 (Presentation)مقاييس التقييم 



 اتساق خمرجات اخلطة الدراسية مع جهات التوظيف

 يتم حتديد وقياس اتقان املهارات املختلفة من خالل مقاييس التقييم
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 امثلة ما يقوم به الطالب مستوى التفكري م

 صياغة األسئلة لقياس مهارات التفكري العليا



 السؤال مستوى التفكري نواتج التعلم

 ملواد املشعة األكثر انتشاراا -1.2

 اذكر املواد املشعة األكثر انتشارا تذكر

 الفهم
قاران بني املواد املشعة األكثر 

 انتشارا

 ملاذا يعترب اليود من املواد املشعة التطبيق

 التحليل
صنف املواد املشعة بناء على 

 مستوى انتشارها

 التقييم

عليها  ما املقاييس اليت يتم بناء

حتديد املواد املشعة األكثر 

 انتشارا

 االبتكار
ما حللول اليت تقرتحها للوقاية 

 من املواد املشعة

 صياغة األسئلة لقياس مهارات التفكري العليا



Bloom’s Taxonomy 



 :بناء مفردات بنك األسئلة يتم وفقا للخطوات اآلتية

 

 . دراسة نواتج التعلم حملتوى املقرر الدراسي  -

مقال   –مقال مقيد ) حتديد أنواع األسئلة اليت ميكن صياغتها لكل ناتج تعلم  -

 (.  إخل....اختيار من متعدد –مفتوح 

 .  أسئلة تقابل كل ناتج من نواتج التعلم( 5)صياغة على األقل  -

-التحكيم على جودة بناء مفردات بنك األسئلة يتم اختيار خنبة من اخلرباء  -
 :من غري املشاركني يف بناء مفردات البنك، وذلك للتحكـيم على املفردات من حيث

 .  املالءمة للطالب• . املستوى املعريف• . الشمول• . الصدق•  

 بنوك األسئلة 



 اهمية بنوك األسئلة

 .هلا السيكومرتيةنوعية األسئلة من حيث الشكل، وضمان جودتها أي جودة اخلصائص حتسني  -
استخدام األسئلة اجليدة أكثر من مرة؛ وبالتالي ضمان جودتها أي جودة اخلصائص  ضمان  -

 .هلا السيكومرتية
حتمل أفكارا جديدة ميكن أن يستعينوا بها أثناء عملية   )(املعلمني بذخرية من األسئلة املقننةإمداد  -

 .املستمر لكل جزء من أجزاء احملتوى )(التدريس وأثناء عملية التقويم البنائي
عملية القياس حيث يسهل وضع االختبارات يف أي وقت   فىبنوك األسئلة للمعلم مبرونة أكرب تسمح  -

 .وبسرعة وسهولة ورمبا عمل صور متكافئة من االختبارات يف نفس الوقت
وقت وجهد املعلم الذي يبذله يف بناء أسئلة االختبارات التحصيلية املوضوعية واستغالل هذا توفر  -

 .الوقت يف حتسني عملية التدريس
واالهتمام بالتعرف على نتائج التعلم لكل طالب على حده وفق  الذاتي الطالب على التعلم مساعدة  -

 .سرعته وإمكاناته وليس التعرف على الدرجة الكلية لنتائج االختبار
 .من مشكلة سرية االمتحانات سواء عند وضع االسئلة أو عند التداول أو عند التطبيقالتخلص  -
بنوك األسئلة يساعد املعلم على مقارنة نتائج أداء الطالب يف سنة ما بنتائج زمالئهم الذين  استخدام  -

سبقوهم ويساعد على حتديد سبب االرتفاع يف معدالت الرسوب إذا كان راجعا اىل مستوى أداء الطلبة  

 .أو اىل مستوى صعوبة األسئلة
أي أداة ميكن أن تستخدم يف تقدير االختالفات الفردية يف أحد جوانب السلوك بهدف حتديد هي  -

 .االختالفات السلوكية 
 التقويم البنائي أثناء عملية بناء أسئلة االختباريتم  -



 ترميز األسئلة 

 رقم السؤال رقم املخرج ...(الفهم ، التذكر )مستوى املهارات  مستوى صعوبة السؤول

 :Eسهل 

 :Mمتوسط 

 :Hصعب 

  

 :RMالتذكر

 :UNالفهم 

 :APالتطبيق 

 :ANالتحليل 

 :EVالتقييم 

 :CRاالبداع 

01 01 

  0101EVM 

وذلك لربط نتائج االختبارات املعيارية مع املخرجات لتحديد مدى اتقان الطالب للمخرج 

 ونسبة اجابة الطالب على اسئلة كل خمرج



 السؤل رقم 
 :                    اسم الوحدة 
 :اسم الدرس 

 ( :01)التعلم خمرج 

0101EVM 

0201EVH 

0301EVM 

0401EVM 

0501EVM 

0601EVM 

0701EVM 

0801EVM 

0901EVM 

1001EVM 

1101EVM 

 ترميز األسئلة 



 تقييم بنوك األسئلة يف جملس القسم 

 .يتفق بنك األسئلة مع املخرجات التعليمية للربنامج الدراسي
 .يتفق بنك األسئلة مع االهداف العامة للمقرر

 .يغطى بنك األسئلة كافة وحدات وموضوعات املقرر
 .يفي بنك األسئلة بكافة نواتج التعلم املستهدفة للمقرر

نفس   -تقيس نفس الناتج ومستواه نفس مستوى الصعوبة ( يوجد لكل ناتج تعلم أربع أسئلة متكافئة على األقل

 زمن اإلجابةنفس  -نوع السؤال 
 .واملقاليةتتنوع أسئلة البنك بني املوضوعية 

 .تقيس أسئلة االختبار مستويات معرفية خمتلفة
 .تتناسب نوعية أسئلة البنك مع ناتج التعلم املستهدف املراد قياسه

 .تتوافر لألسئلة املوضوعية مفتاح التصحيح
 Rubricمقياس تقدير اإلجابة  املقاليةيتوافر لألسئلة 

 .املقاليمع حمتوى السؤال  Rubricيتناسب مقياس تقدير اإلجابة 
 .املقاليةأسئلة البنك معايري جودة األسئلة املوضوعية أو يف تتوافر 

 )لألسئلة املوضوعية( يتوفر إجابة واحدة صحيحة من الناحية العلمية
 .جيدة سيكومرتيةيتوافر جدول مواصفات لالختبار يتصف خبصائص 

 ختلو أسئلة البنك من األخطاء العلمية
 .ختلو أسئلة البنك من األخطاء اإلمالئية

زمن اجابة املفردة الكود مستوى اهلدف  (تستوفى املفردات االختبارية التعليمات االساسية لكل مفردة من حيث 

 رقم املوضوع والوحدةالسهولة ومستوى  التعليمى



 حتليل قياس نواتج التعلم



 حتليل قياس نواتج التعلم



 حتليل قياس نواتج التعلم



 
 

 

 التقييم

اخلطط  

 الدراسية

املقرر  

 الدراسي
 طرق

 التدريس

 الطالب

 عضو هيئة التدريس

عضو هيئة  

 التدريس



لدورات   –خالل العام الدراسي  –املعلم ينبغي أن ُيخَضع على فرتات زمنية 
تدريبية تساهم يف رفع أدائه، ُيدرب فيها على استخدام اسرتاتيجيات التدريس  

 الذكاءاتكالتعليم املتمايز، والَتعّلم النشط، والتدريس وفق )احلديثة 

املتعددة، واسرتاتيجية حل املشكالت، وطريقة املشروع التعليمي، واستخدام  

وبعد العمل على رفع جاهزية املعلم للتدريس،  (.اخل…يف التعليم الكورتبرنامج 
منتظمة ملتابعة التطور الذي طرأ على أدائه، والعمل  إشرافيه يتم تنظيم زيارات 

على تقديم العون يف حالة ظهور معوقات أو قصور يف أدائه على امتداد العام 

اجلدير ذكره، أنه يتوّجب التأكيد على املعلمني واملعلمات أن  ومن . الدراسي

وسائط وبرجميات   -شوداتا  -كمبيوتر)يستخدموا تكنولوجيا التعليم 

كوسائل تعليمية تساعد يف  ( اخل …على اإلنرتنتتعزيز املعرفة مواقع  –التعلم 
السبورة،  االقتصار على عوضا عن ذهنية إيضاح املعلومة للطالب، وتعزيزها يف 

، أو اللوحات الورقية، إذ إنه من األهمية مبكان أن يقوم املعلم الفورمسرتوأقالم 

بتنويع استخدامه للتقنيات التعليمية، وأن يستخدم كذلك ما يتالءم منها  

 .مع املواقف التعليمية املختلفة

 دور عضو هيئة التدريس يف حتقيق خمرجات التعلم



 

هيئة التدريس يف ناقش معايري جودة  عضو 

 حتقيق خمرجات التعلم

 نشاط



 معايري جودة  اداء عضو هيئة التدريس يف حتقيق خمرجات التعلم



 تعد اليت «جديدة ملرحلة التعليم مبادرة» من الدول بعض يف للمعلمني الوطنية املهنية املعايري انبثقت

  احلسبان يف تأخذ معاصرة، تربوية أسس على يقومان واعدين وتعلم لتعليم التخطيط يف نوعًيا إجناًزا

 واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا وثورة املعريف االنفجار ضوء يف العاملي الصعيد على املتالحقة التطورات

 والتفكري اإلبداعي التفكري آفاق حنو بالطالب لألخذ ملًحا أمًرا التطورات هذه مواكبة من جيعل مما

 .(7 ،2007 التعليم، هيئة) املشكالت وحل الناقد

 :يف املعايري هذه وتتمثل

 :ومجاعات أفراًدا للطلبة واالبتكار باملرونة تتسم تعلم خربات تصميم-1

 .املدرسة وسياسات املناهج تعكس تعلم أهداف حتديد-

 .التعلمية اخلربات تصميم عملية يف بالطلبة اخلاصة املعلومات دمج-

 .التعلم خربات تصميم عند اخلاصة التعليمية املتطلبات ذوي الطلبة مراعاة-

 .التعلم من ممكن قدر أقصى وحتقق واالبتكار باملرونة تتميز وتعلم تعليم طرائق اختيار-

 .واالبتكار باملرونة تتسم تعلم خربات توظيف-

 .وتقييمها التعلمية اخلربات مراجعة-

 

 :فاعل تعلم يف الطلبة تشرك اليت ومصادره التعليم طرائق توظيف -2

 .فاعل تعلم يف الطلبة إلشراك والتعلم التعليم طرائق من متنوعة جمموعة توظيف -

 .فاعل تعلم يف االخنراط للطلبة تتيح التعليمية املصادر من خمتلفة أنواع توظيف -

 .ومصادرهما والتعلم التعليم طرائق فاعلية مدى تقييم -

 معايري جودة  اداء عضو هيئة التدريس يف حتقيق خمرجات التعلم



 :وتطويرها واحلسابية اللغوية املهارات تعزيز -3

 .احلسابية وملهاراته واإلجنليزية العربية اللغتني يف الشخصية املعلم ملهارات فاحصة مراجعة -

 .وتنفيذها التعلمية للخربات التخطيط يف منها لالستفادة واحلسابية اللغوية الطالب مهارات حتديد -

 .كافة التدريس مواد تعليم يف اللغوية املهارات توظيف -

 .التعليمية التخصصات كافة يف احلسابية املهارات تطوير تضمني -

 .وتقييمها واحلسابية اللغوية الطلبة مهارات تطور متابعة-

 

 :التحدي ومثرية وداعمة آمنة تعلم بيئات تهيئة -4

 .وداعمة آمنة تعلم بيئات تهيئة -

 .تعلمهم مسؤولية حتمل على الطلبة تشجع تعلم بيئات تهيئة -

 .فكرًيا التحدي ومثرية هادفة تعلم خربات يف االخنراط من الطلبة متكن تعلم بيئة تهيئة -

 .العليا التفكري ومهارات الناقد التفكري مهارات توظيف للطلبة تتيح تعلم خربات توفري -

 .سلوكهم مسؤولية الطلبة فيها يتحمل تعلم بيئة تهيئة -

 معايري جودة  اداء عضو هيئة التدريس يف حتقيق خمرجات التعلم



 :املدرسة خارج بالعامل الطلبة تربط تعلم خربات تصميم -5

 .واهتماماتهم احلياتية وخرباتهم السابقة الطلبة معارف على تبنى تعلم خربات تصميم -

  املواد بني واملعلومات واملفاهيم األفكار تكامل حتقيق شأنها من تعلم خربات يف الطلبة إشراك -

 .الدراسية

 .املدرسة خارج بالعامل الطلبة ربط يف تساعد تعلم خربات توفري -

  الرتفيه وسبل والعمل بالدراسة املتعلقة املستقبلية خياراتهم الختبار الطلبة تؤهل تعلم خربات تطوير -

 .ومتحيصها

 .وتشجعها املبادرة روح ترعى تعلم خربات تصميم-

 

 :الطلبة تعلم عملية إدارة يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا توظيف -6

 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا جمال يف للطلبة التعلم متطلبات حتديد -

 .واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا على املبنية املناسبة ومصادره التعلم طرائق اختيار -

  وتفسريها املعرفة تنظيم بهدف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا تستثمر تعلم خربات تصميم -

 .األحباث وإجراء وإيصاهلا وحتليلها

 .الطلبة تعلم تقييم يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا توظيف -

 .والتقييم والتعلم التعليم يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا على املبنية الطرائق تقييم -

 تلك وإدارة الطلبة بتعلم املتعلقة املعلومات إىل للوصول واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا توظيف -

 .املعلومات

 معايري جودة  اداء عضو هيئة التدريس يف حتقيق خمرجات التعلم



 :بذلك تقارير وإصدار الطلبة تعلم تقييم -7

 .التقييم عملية متطلبات وحتديد التعلم أهداف وضع -

 .للتقييم التخطيط -

 .التقييم إجراء -

 .التقييم عملية مبخرجات املتعلقة الراجعة التغذية تقديم -

 .التقييم مراجعة-

 

 :وتطورهم منوهم دعم يف تعلمهم وطرائق الطلبة عن املتوافرة املعرفة توظيف -8

 .التعلم علمية دعم يف الطلبة عن املتوافرة املعلومات توظيف -

 .إجيابية وصورة ذاتي وتقدير شخصية هوية تكوين من لتمكينهم الطلبة دعم -

 .اآلخرين مع التعاطف يف الطلبة مساعدة -

 .ملستقبلهم التخطيط عملية يف الطلبة إشراك -

 .للطلبة والدعم الرعاية توفري -

 معايري جودة  اداء عضو هيئة التدريس يف حتقيق خمرجات التعلم



 :التعلم عملية دعم يف التخصص ومواد بالتعليم املعرفة توظيف -9

 .عليها واحلفاظ التخصص مبادة املعرفة اكتساب -

 .الطلبة تعلم لتحسني الداعمة واملواد املنهج بوثائق املعرفة توظيف -

 .الطلبة تعلم حتسني يف التخصص مبادة اخلاصة املعرفة توظيف-

 

 :املهنية الفرق يف العمل -10

 .بالعمل املرتبطة الشخصية واألولويات األهداف حتقيق -

 .املهنية الفرق يف املساهمة -

 .درجة أقصى إىل الطلبة تعلم مستوى لرفع اآلخرين مع العمل -

 .املهنية الفرق أداء حتسني يف املساهمة -

 معايري جودة  اداء عضو هيئة التدريس يف حتقيق خمرجات التعلم



 :واجملتمع األسر مع شراكة عالقات بناء -11

 .الطلبة تعلم حتسني بهدف ككل واجملتمع األسر مع شراكة عالقات بناء -

 .وجمتمعاتهم الطلبة ألسر تقدير فيها تعلم بيئات إنشاء -

 األعلى اجمللس يتبناها اليت التعليم تطوير ومبادرة املستقلة للمدارس الرتويج-

 .قطر دولة يف للتعليم

 

 :وتطويرها وتقييمها املهنية املمارسة يف التدبر -12

 .املهنية املمارسة يف ناقدة بصورة التدبر -

 .الزمالء ومستوى الشخصي املستوى على املهين التطوير يف املشاركة -

 .األخرى املهنية والشبكات التعلم جمتمعات يف املساهمة -

 .املدرسة إدارة يف املساهمة -

 .واملهنية واحملاسبية األخالقية املتطلبات حتقيق -

 معايري جودة  اداء عضو هيئة التدريس يف حتقيق خمرجات التعلم
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 مستــــــويـات األداء
PERFORMANCE STANDARDS 

 ممتـاز
Excellent 

 جيـد جدًا
Very Good 

 جيـد
Good 

 مرض إىل حد مـا
Satisfactory  

 غيـر مرض
Unsatisfactory 

 أواًل  
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حيرص على  
 الدرسيالتخطيط 

، ختطيطه بانتظام
ميتاز بشمولية  

 .األهداف و تنوعها 
أساليب التقويم  
متنوعة مرتبطة 

 .باألهداف 
يثري ختطيطه 
بأنشطة وخربات 

تناسب استعدادات 
 .املتعلمني 

تخطيطه الدرسي ال
 منتظم  

ينوع يف أهدافـــــه 
السلوكية و أنشطته  

. 
أساليب التقويم  

 .متنوعة 

 الدرسيتخطيطه ال
أحيانًا للدقة يفتقر 

 .يف صوغ األهداف 
 .ال ينوع يف أهدافه 
أساليب التقويم  

مرتبطة باألهداف 
 .إىل حد ما  

يف بعض   الخيطط
 .األحيان 

يفتقر ختطيطه إىل 
الصياغة السلوكية  

 .الصحيحة 
أساليب التقويم   -

مرتبطة باألهداف 
بدرجة حمدودة  جدًا 

 .و غري متنوعة 

ال خيطط يف أحيان 
 .كثرية لدروسه 
إعداده يفتقر  

للجـــــودة و يغلب 
 .عليه عدم الدقة 

أساليب التقويم غري 
. مرتبطة باألهداف 

وال ميكن قياسها أو 
 . تقوميها 
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يظهر معرفة   -
متعمقة و مرتابطة  

 .مبادته  
و يثري خربات  -

التالميذ خبربات 
 .معرفية  متميزة 

يقدم أدلة و  -
شواهد على حداثة 

 .مادته العلمية 
يوظف  املادة يف  -

 مواقف  حياتية  

يقدم مادة علمية   -
صحيحة ومرتابطة  

ويثريها أحيانًا 
 .خبربات مناسبة  

يصوب األخطاء _ 
العلمية يف الكتاب 

 .املدرسي 

يقدم مادة علمية   -
يف حدود الكتاب  

 .املدرسي  
يصوب األخطاء 

العلمية يف الكتاب 
 .املدرسي أحيانًا 

يرتكب بعض   -
األخطاء العلمية يف 
أساسيات املادة أحيانًا 

. 
يصوب األخطاء _ 

 .املطبعية فقط 

يرتكب أخطاء  -
علمية كثرية يف   

 .تدريس املادة 
ال يصحح أخطاء 
الكتاب العلميـة و 

 .املطبعية 
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يبدي  وعيًا  -
متميزًا باألهـداف و 

األساليب و 
املصطلحات الرتبوية   

و خصائص منو  
 .التالميذ 

يلم باألهداف و  -
األســاليب و 

املصطلحات الرتبوية  
 .إملامًا كافيًا  

  
  

يلم باألهداف   -
الرتبوية إملامًا حسنًا  

لديه إملام حمدود 
باملصطلحات  

 .  الرتبوية 

يلم باألهداف   -
الرتبوية العامــة و 

اخلاصة ملادته املامًا  
 .حمدودًا 

ثقافته الرتبوية   -
غري كافية و ال تليب 

متطلبات املرحلة  
 .اليت يدرسها 
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حيرص على  -
أخالقيات مهنة  
التعليم حرصًا  

 .شديدًا
يقد قدوة حسنة   -

 .لزمالئه 
يواظب على الدوام -

يف العمـــل و يلتزم  
 .مبواعيده  

يتصرف يف  -
املواقف الطارئة باتزان 

 و حكمة  دائمًا
يهتم مبظهره  -

 .دائمًا
  
  
  

حيرص  على 
أخالقيات مهنة  
التعليم  بدرجة 

 .كبرية 
يواظب على الدوام و 

 .نادرًا ما يتغيب 
يتصرف يف املواقف 
الطارئة تصرفًا فيه  

 .االتزان  كثريمن
يهتم مبظهره يف 

 معظم األحيان

يراعي أخالقيات 
 .املهنة  

يتقيد بالدوام غالبًا و 
يتغيب بدون عذر 

 أحيانًا
يتصرف يف املواقف 

الطارئة تصرفًا متزنا 
 يف بعض األحيان  
يهتم مبظهره يف 

 بعض األحيان

يراعي  أخالقيات 
 . املهنة أحيانًا 

يتغيب كلما  سنحت  
 له الفرصة

يفتقر تصرفه بعض  
 .األحيان إىل  االتزان 

يهتم مبظهره  -
 .قلياًل 

يفتقر االلتزام 
 .بأخالقيات املهنية  

يتغيب كثريًا بدون 
مربر و ال يبالي 

 باحملافظة على الدوام
ال حيسن التصرف يف 

 .املواقف الطارئة 
 .ال  يهتم مبظهره -
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يبادر إىل التعاون مع 
زمالئه و إدارة  املدرسة   

. 
حيرص على العمل 

 بروح الفريق
يتفاعل تفاعاًل -

إجيابيًا مع 
املدرسـة و 

 اجملتمع احمللي
يتفهم ويتقبل -

التوجيهات 
 دائمًا

يتعاون مع زمالئه 
 عند احلاجة

حيرص على العمل 
 بروح الفريق

يتفاعل تفاعاًل حسنًا  
مع املدرسـة و اجملتمع 

 احمللي 
يتفهم ويتقبل  

التوجيهات يف معظم 
 األحيان

يتعاون مع زمالئه 
 عندما يطلب منه  

يتفاعل مع املدرسة و 
اجملتمع احمللي  قلياًل 

. 
يتفهم و يتقبل 

التوجيهات يف حاالت 
 كثرية

يرتدد عندما يطلب  
منه التعاون مع  

 .زمالئه 
يتفاعل مع املدرسة و 

اجملتمع احمللي 
 تفاعاًل حمدودًا

غري متقبل 
للتوجيهات يف حاالت 

 .كثرية 

غري متعاون مع 
 زمالئه 

نادرًا ما يتفاعل مع 
املدرســـة و اجملتمع 

 .احمللي 
ال يتقبل التوجيه و 

 اإلرشاد
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يقدم تهيئة حافزة متميزة ،  -
هادفة ،  متنوعة ، مناســــبة للزمن 

 .و شائقة  
التالميذ باملوضوع استمتاع  - 

 .واضح بدرجة كبرية  

يقدم تهيئة حافزة 
مناسبة لزمن احلصة و 
جاذبة النتباه التالميذ 

 .غالبًا 
على معظم  أثر التهيئة 

 .التالميذ  واضح 

حافزة تهيئة يقدم -
فاعلة يف بعض 

 .األحيان 
على بعض التهيئة أثر -

 .التالميذ واضح 

احلافزة يغلب عليها التهيئة 
 .النمطية و غري شائقة غالبًا 

على التالميذ التهيئة أثر 
 .حمدود 

بتهيئة ال يهتم كثريًا 
 . التالميذ لدروسه 

 
دة

ملا
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يعرض املادة العلمية مراعيًا  -
التسلسل و الرتابط والتـــدرج و 
مستويات التالميذ ، ينوع يف 

 أساليب التعليم 
املفاهيم اليت يعرضها املعلم  -

 .واضحة لدى معظم التالميذ 
و يوظفها توظيفًا فاعاًل يف معظم  

 األحيان 

يعرض مادته بوضوح  -
أساليب التعليم متنوعة .  

 .غالبًا 
املفاهيم واضحة يف  -

 .أذهان بعض التالميذ 
يوظف املفاهيم يف  -

حياة التالميذ يف كثري 
 من  األحيان 

يعرض مادته عرضًا واضحًا  
غالبًا وال ينوع كثريًا يف 

 .األساليب التعليمية  
املفاهيمم واضحة يف  -

 .أذهان قليل من التالميذ 
توظيف املفاهيم يف حياة  -

 التالميذ حمدد  

يعرض مادته عرضًا حيتاج 
ملزيد من الوضوح و تفتقر 

 .للرتابط أحيانًا
املفاهيم واضحة بدرجة  -

حمدودة لدى عدد قليل من   
 . التالميذ 

يعرض مادته عرضًا 
يفتقر للوضوح و الدقة 

 .و التسلسل والرتابط 
 ( عرضه مشوش ) 

املفاهيم اليت يعرضها  
املعلم غري واضحة لدى 

 .معظم التالميذ 
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حيرص على استخــدام لغة  -
سليمة و معربة و مناسبة ملستوى 

 .املتعلمني باستمرار 
 .صوته ينوع يف نربات  -

حيرص على استخدام 
لغة مناسبة يف معظم  

األحيان ويشوبها بعض 
 .املفردات  العامية قلياًل

يراوح يف استخدام اللغة بني 
 .العامية و الفصحى 

لغته يغلب عليها العامية يف 
 .أحيان كثرية 

يفتقر أداؤه للغة الصحيحة 
 يف أحيان كثرية 

يستخدم العامية و ال 
ينوع يف نربات صوته و 

 .أدائه اللغوي  
 .أداؤه اللغوي ضعيف 

ة  
ـــل

سئ
أل

ا

ة 
في

ص
ال

 

يطرح أسئلة متميزة من حيث 
الصياغة و التنوع ، هادفــــة و 

حمددة و تنمي مهارات التفكري 
 لدى الطلبة 

يطرح أسئلة هادفة و 
 .متنوعـــة و كافية 

يطرح أسئلة حمدودة ، 
متنوعة إىل حد ما ال تراعى 

فيها املستويات العليا يف 
 .التفكري 

أسئلة املعلم حمدودة ، 
متنوعة إىل حد ما ، تذكرية 

 .غالبًا 

أسئلة املعلم ذات نوعية 
واحدة تذكرية غالبًا 
 .وذات صياغة ضعيفة 
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يستخدم التقنيات الرتبوية 
بدرجة عالية من الكفاءة و 
الفاعلية مناسبة ملستوى 

 .التالميذ  
يبتكر بعض الوسائط خلدمة   -

 .املادة اليت يدرسها 

يستخدم تقنيات تربوية 
 .متنوعة غالبًا و بكفاءة 

ينوع يف الوسائط  -
التعليمية و هي شائقة و 

 .هادفة 

يستخدم التقنيات الرتبوية 
 .أحيانًا 

تفتقر بعض الوسائط  -
املستخدمة للتشويق و الدقة  

. 

يستخدم التقنيات الرتبوية 
 .بدرجة حمدودة 

تفتقر الوسائط  - 
 أاملستخدمة 
 .أحيانًا للدقة 

  

يستخدم التقنيات 
الرتبوية نــادرًا و  

بطريقة غري جمدية و 
 .غري فاعلة 

تفتقر الوسائط  -
 .املستخدمة للدقة 
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ينوع يف األنشطة  التعليمية   -
مراعيًا املستويات الثالث 

 للتالميذ
و تعزيزيــــة  و  ةإثرائيأنشطة -

عالجية ، يعمم أسئلته على 
 .املستويات الثالثة 

ينمي مهارات اإلبداع واالبتكار  -
 لدى املوهوبني ويصقل مواهبهم  

يراعي املستويات  -
الثالث للتالميذ غاليًا يف 

 .األنشطة 
  ةإثرائييقدم أنشطة  -

قليال وأنشطة للمتفوقني 
تعزيزية للتالميذ 

 .العاديني كثريًا  

يراعي املستويات الثالث 
للتالميذ يف بعض األحيان يف 

 .األنشطة  

يراعي الفروق الفردية يف 
األنشطـة و الفعاليات 

التعليمية األخرى بدرجة 
 .حمدودة 

  
  

ال ينوع يف األنشطة 
 التعليمية 

يركز على فئة 
اجمليدين  ويهمل  

التالميذ ذوي األداء 
 . املتدني 
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ــا و    - ــن الرضـــــــ ــوًا مـــــــ ــوفر جـــــــ يـــــــ
الطمأنينــة و بيئــة حــافزة للتعلــيم و   

 .التعلم 
ــة   - ــًا كافيــ ــذ فرصــ ــوفر للتالميــ يــ

 .لالستكشاف و التفاعل مع بعضهم 
ــذ -  رغبــــة واضــــحة    يظهرالتالميــ

 .بالتعلم 
يســــــــتخدم التعزيــــــــز املــــــــادي و    -

 .املعنوي بدرجة كبرية و مناسبة  
  

  

املعلــم يظهــر احرتامــًا كافيــًا   

 .للتالميذ 
ــًا   يعـــــزز الـــــتعلم تعزيـــــزًا ماديـــ

 .ومعنويًا غاليًا 
ــاعلون مــــــــع    ــذ يتفــــــ التالميــــــ

 .بعضهم غالبًا 
ــًا   ــذ اهتمامـــــ ــر التالميـــــ يظهـــــ

 واضحًا بالتعليم والتعلم 
يستخدم التعزيـز املعنـوي    -

 و املادي يف حاالت متكررة 

املعلـــــم يظهــــــر احرتامــــــًا   

 .للتالميذ مقبواًل 
ــًا    يعـــــــزز الـــــــتعلم معنويـــــ

 غالبًا 
ــذ مـــــع     ــل التالميـــ يتفاعـــ

 .بعضهم أحيانًا  
يســــــــــــــتخدم التعزيــــــــــــــز  

 .املعنـــوي و املادي قلياًل

ــود املوقــــف  ــييســ  التلعيمــ

 .جو من الرتقب و احلذر 
يعزز املعلم الـتعلم أحيانـًا   

 تعزيزًا معنويًا 
فرص االستكشاف للتعلم 

 حمدودة  
يظهــر التالميــذ اهتمامــًا    

 مقبواًل بالتعليم و التعلم 
يركـــــــز علـــــــى التعزيـــــــز  

 املعنوي فقط 

 يعزز تعلم التالميذ نادرًا 
ــًا   ــم فرصـــــ ــوفر املعلـــــ ال يـــــ

 لالستكشاف 
ــذ أي   ــر التالميــــــ ال يظهــــــ

 .رغبة بالتعليم و التعلم 
ــن    ــتخدم أي مـــــــــ ال يســـــــــ

أســاليب التعزيــز املــادي أو 

 .املعنوي 

ف
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حيفز التالميذ على االنضبـــاط  -
 باســــاليبو االنتــــــــباه و املشــــاركة 

 .فاعلة 
حيسن إدارة الوقت و توزيعه على  -

 .فعاليات املوقف التعليمي 
التالميــذ يتفــاعلون مــع املعلــم و   -

 .مع بعضهم 
ــة    - ــفية املاديــ ــة الصــ ــتم بالبيئــ يهــ

 .دائمًا 

  

قيــادة املعلــم متتــاز بالبعــد   -

 .اإلنساني 
 .حيسن إدارة الوقت غالبًا  -
ــاعلون مــــع   - التالميــــذ يتفــ

بعضهم يف كثري من األحيان 

. 
يهـــــتم بالبيئـــــة الصــــــفية    -

 املادية غالبًا 
يركــــز علــــى التعليمـــــات    -

 الشفوية يف االنضباط 

قيــــادة املعلــــم للصــــف   -

 متتاز بالقسوة غالبًا 
ــر التالميـــــــــــذ   - يظهـــــــــ

ــو   ســــــــلوكًا ســــــــلبيًا حنــــــ

 .بعضهم  أحيانًا
يهــتم بالبئــة الصــفية    -

 .املادية أحيانًا 
ــات   - ــدد تعليمــــــ ال حيــــــ

 خاصة باالنضباط 

ــام و   ــرض النظــــــــــــــ يفــــــــــــــ
ــالل    ــن خــــ ــباط مــــ االنضــــ

 .سلطته 
تفاعـــــــل التالميـــــــذ مـــــــع   
ــه   بعضــــهم ضــــعيف ويتجــ
ــب   مـــــن املعلـــــم إىل الطالـــ
غالبــــــــًا مــــــــن املعلــــــــم إىل 

 .الطالب 
بغــــــض النظــــــر عـــــــن    -

 .السلوك السليب للطلبة 

ــني    ــى بـــــ ــر الفوضـــــ تنتشـــــ

 التالميذ 
تفاعالت التالميذ تتصف 

 .بالنزاع والسخرية 
ــتم بالبيئـــــة  - ال يهـــ

 .الصفية املادية 
ال يعــــري انضــــباط -

الطلبة أي اهتمام  

. 

يم
ــو

تق
ال

 

يراعــــــي اســــــتمرارية التقــــــويم و  -

 .مشوليته وتنوعه دائمًا 
يوظف نتائج التقويم يف حتسني  -

 .إداء املتعلمني دائمَا بفاعلية
ينجز أعمال تقـويم التالميـذ يف    -

مواعيــــــــدها بســــــــرعة و يوثقهــــــــا يف 

 السجالت بدقة 
ــويم    - ــذ علـــــى تقـــ ــز التالميـــ حيفـــ

 .أدائهم ذاتيًا
يظهــر أهتمامــًا واضــحًا مبلفــات    -

 .إجناز التالميذ 

يراعي اسـتمراية التقـويم    -

 .و مشوليته غالبًا 
يوظــف نتــائج التقــويم يف   -

 .حتسني اداء املتعلمني غالبًا 
ــال التقــــــويم    - ينجــــــز أعمــــ

 .بسرعة ودقة  
يظهـــــر اهتمامـــــًا مقبـــــواًل  -

 .مبلفات إجناز التالميذ 

يراعي استمرارية التقويم 

 أحيانًا
يوظــف نتــائج التقــويم يف  
حتســـــــــــني أداء املـــــــــــتعلم   

 .أحيانًا 
ينجــــــز أعمــــــال التقــــــويم 

 .بسرعة و بدقة أحيانًا 

ــتمراية   - ــي اســـ ال يراعـــ

 .التقويم بدرجة كافية 
يوظف نتائج التقويم  -

 .نادًا 
ينجز أعمـال التقـويم    -

ــر   يف وقــــت إضــــايف و تفتقــ

 .أعماله للدقة أحيانًا 

 اســـــــــتمراية يراعـــــــــي  -
التقــويم و مشوليتــه نــادرًا 

. 
ــائج  - ال يوظـــــــــــف نتـــــــــ

التقــــويم يف حتســــني أداء  

 .املعلم 
ــرعة و   - ــر للســـــــ يفتقـــــــ

الدقة يف إجناز التقوميات 

 . و السجالت 
تقــــــــويم  األداء غــــــــري  -

 ممثل 



 الكفاية م
عناصـر  

 األداء

 مستــــــويـات األداء

 غيـر مرض مرض إلى حـد ما جيــد جيـد جـدا   ممتـــاز
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ــادر إىل االشــــــــــــرتاك يف  - يبــــــــــ
 .الدورات التدريبية اخلاصة  

يشارك يف الربامج التدريبيـة   -
علـــى مســـتوى املدرســـة و املنطقـــة 

 .بفاعلية مدربًا و مستهدفا

حيرص على حضـور   -
الــربامج التدريبيــة علــى 
مســــــــــتوى املدرســــــــــــة و  
املنطقة مسـتهدفًا دائمـًا   

 .و مدربًا أحيانًا قليلة 

يشـــــــــــــــــــــــــارك يف -
ــربامج  الـــــــــــــــــــــــــــــ
التدريبيـــــة علـــــى   
ــة   ــتوى املدرســ مســ

 .مستهدفا 

يشـــــــــــــــــــــــــارك يف -
الــــــــــــــــــــــــــــــــدورات 
التدريبية عند مـا  
يطلـــب منـــه علـــى 
ــة   ــتوى املدرســ مســ

 .فقط 

دافعيتـــــــــه حنـــــــــو -
التــدريب ضــعيفة  
ــاركاته  ، ومشــــــــــــ

 .قليلة جدًا 
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اجتاهاتــه حنــو الــتعلم الــذاتي -
 .و الرتبية املستدامة إجيابية 

يثري مادتـه التخصيصـــــية و    -
 .الرتبوية بالقراءة و االطالع 

ـــات و   - ــداد دراســــ ــادر إىل إعــ يبــ
ــية    ــة و ختصصــــــ ــوث تربويــــــ حبــــــ
بكفـــــاءة و يشـــــارك يف املســـــابقات 

 .البحثية 

علـــى تنميـــة ذاتـــه يعمـــل 
 بالقـراءة و  االطالع 

بعــــض البحــــوث جيــــري 
الرتبوية  عند مـا يطلـب   

 منه  
ـــم اجتاهاتـــه  حنـــو التعلـــ

ــة   ــذاتي و الرتبيـــــــــــ الـــــــــــ
ــة إىل   ــتدامة إجيابيــ املســ

 حد ما

ينمي ذاته من خالل  -
ــالع   ـــراءة  و االطــــ القـــــ

 .فقط 
أســاليبه يف التنميـــة   -

 .الذاتية حمدودة  

ينمــي ذاتــه بــالقراءة   -
ــرتات   ــى فـــ ــًا و علـــ أحيانـــ

 .متباعدة 
أثــر التنميــة الذاتيــة  -

علــى شخصــية املعلــم  
 .حمدودة  

التنميــــة الذاتيــــة لــــدى   
 .املعلم حمدودة جدًا 

سًا  
اد

س
 

ة  
جي

تا
إلن

ة ا
اي

كف
ال

 
P

ro
d

u
ct

iv
it

y 
 

ية
نم

ت
 

ت 
را

ها
امل

ة  
ئي

دا
أل

ا
 

ية
قل

لع
و ا

 

ــارات   - ــتعلمني مهــــ يكســــــب املــــ
أدائيــــة و عقليــــة متنوعــــة بشــــكل 

 متميز  

ــن    - ــثريًا مـ ــب كـ يكسـ
التالميــذ مهــارات أدائيــة 

 .و عقلية متنوعة غالبًا 

يكســب بعــض املــتعلمني   
بعض املهارات األدائيـة و  

 .العقلية أحيانًا 

يكســب عــددًا قلــياًل مـــن    
املــــــتعلمني عــــــددًا مــــــن   
ـــة و   ــارات العقليــــــــــ املهـــــــ

 .األدائية أحيانًا 

قدرتــــــــه علــــــــى تنميــــــــة 
املهـــــــــــارات األدائيــــــــــــة و 

 . العقلية حمدودة 
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حيــرص علــى إكســاب  املــتعلمني 
أمناطــا ســلوكية مرغــوب فيهــا و  

 .بأساليب متنوعة 
  

ــن    ــثري مـ ــي لـــدى كـ ينمـ
املــــتعلمني كــــثريًا مــــن   
األمنـــــــاط الســـــــلوكية  

 .املرغوب فيها 

ينمـــــي لـــــدى املـــــتعلمني 
بعــــــــــــــــض األمنــــــــــــــــاط 
الســـــــــلوكية املرغـــــــــوب 

 فيها 

ينمــــــــي لــــــــدى بعــــــــض   
ــض   ــتعلمني بعــــــــــــ املــــــــــــ
األمنـــــــاط الســـــــلوكية  

 .املرغوب فيها 

ــره يف تنميـــة القـــيم و    أثـ
ــة  االجتاهــــــات اإلجيابيــــ

 .لدى املتعلمني حمدود 
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ــيل - ــي  مستوىالتحصــ الدراســ
 .للمتعلمني متميز 

 حيرص على رفعه باستمرار  
  (85  %- 100   ) 

مســـتوى التحصـــيل    -
ــتعلمني   ــي للمـــــ الدراســـــ

 .عال 
 %  (  85 -%  75)  من 

مســـتوى التحصـــيل     -
ــتعلمني   ــي للمـــــ الدراســـــ

 حيرص يف حدود 
     (75 -  66  .  ) 

حيقــــق نتــــائج مرضــــية   
 . إىل حد ما 

 % (  50من  65)  من 

ــيل  ــائج التحصـــــــــــ نتـــــــــــ
الدراسي لـدى املـتعلمني   

 غري مرضية  
 % 50أقل من -
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ــار    - ــديم أفكــ ــًا لتقــ ــادر دائمــ يبــ

 .تطويرية للعمل

يســــــــــــــــهم يف الــــــــــــــــربامج و   -

 .املشروعات التطويرية بفاعلية 

ــهم يف   - ــادر ويســــــ يبــــــ

ــر األحيـــــــــــان يف   أكثـــــــــ

تقـــديم أفكـــار تطويريـــة   

 .للعمل 

يقــــــــــــــدم أفكــــــــــــــارًا   -

تطويريـــــــــة للعمـــــــــل إذا 

 .طلب منه 

يقــــــــــــــدم أفكــــــــــــــارًا   -

تطويريـــــــــــة لعمـــــــــــل يف 

 .حاالت نادرة  

 .غري مبادر  -



 عناصـر األداء الكفاية م
 مستــــــويـات األداء

 غيـر مرض مرض إىل حـد ما جيــد جيـد جـدًا ممتـــاز
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األنشــطة الالصــفية 
 للمعلم و املتعلم 

املشروعــــــــــــــــــــــــــات و 
 االبتكارات  

ــادر  - يبــــــــــــــــــــــــــــــــ
للمشــــــاركة يف 

األنشــــــــــــــــــــــطة        
الالصـــــــــــــفية و  
ــا   ــهم فيهــــــ يســــــ

 .بفعالية 
أنشــــــــــــــــــــــــــــطة  -

املـــــــــــــــــــــــــــــــــتعلمني  
ــة  ــفية متابعــ الالصــ

 .بدقـــــة و باستمرار 
ــطة  - األنشــــــــــــــــــــ

ــة   ــة إثرائيــ / متنوعــ
 عالجية   –تعزيزية 

  

يشارك يف األنشـطة  
 . الصفية بفاعلية 

ــتعلم   ــطة املـــــــ أنشـــــــ
ــفية ــة  الالصــ متابعــ

 .غالبًا  

يشارك يف األنشـطة  
ــد   الالصــــــــفية عنــــــ
احلاجــة أو عنــد مــا   

 .يطلب منه 
أنشــــــــــــــــــــــــــــطة   -

املـــــــــــــــــــــــــــــــــتعلمني  
ــة  ــفية متابعــ الالصــ

 .قلياًل 

يــرتدد يف املشــاركة  
يف األنشـــــــــــــــــــــــــطة  

 .الالصفية 
ــتعلم   ــطة املـــــــ أنشـــــــ
ــة  ــفية متابعــ الالصــ

 أحيانًا 

يـــــرفض املشـــــاركة 
يف األنشـــــــــــــــــــــــــطة  

 .املختلفة غالبًا 
أنشــــــــــــــــــــــــــــطة  -

املـــــــــــــــــــــــــــــــــتعلمني 
نــادرًا مــا   الالصــفية

 .تتابع 



 دور عضو هيئة التدريس يف حتقيق خمرجات التعلم

اعتمد مشروع املعهد الوطين السنغافوري لتأهيل املعلمني ملهارات القرن 

 احلادي والعشرين

 (.فن التعليم ) مهارات فن التدريس  -

  .مهارات إدارة البشر -

  .مهارات إدارة الذات -

  .مهارات إدارية وتنظيمية -

  .مهارات التواصل -

  .مهارات التيسري -

 .مهارات تكنولوجية -

 مهارات التفكر -

 .مهارات االبتكار وروح املبادرة -

 .مهارات اجتماعية وذكاء وجداني -



 .للمحاضرة احملدد باملوعد  يلتزم

 .الطالب نظر وجهات تقبل و املناقشة

 .وواجباتهم الطالب حقوق ومراعاة اجلامعي النظام احرتام

   آرائهم إىل واالنتباه للطالب، اإلنصات حيسن

  عليها التغلب يف ملساعدتهم الطالب مشكالت يتفهم

 .الكرتونيا والغياب احلضور بتسجيل يلتزم

   .الطالب تساؤالت على ليجيب املكتبية الساعات يف يتواجد

 احملاضرة يف الطالب ليضبط شخصيته يوظف

 .ومنطقية متسلسلة باحملاضرة أفكاره

 . احملاضرة داخل يفعله ملا اجليد التخطيط

 ماذا يريد الطالب من عضو هيئة التدريس



  . مفيد هو مبا احملاضرة وقت استثمار

   وواضح مبسط بشكل احملاضرة أثناء املعلومات تقديم

 . البعض بعضها مع مرتابط بشكل  احملاضرة عناصر تقديم

 . احملاضرة يف الرئيسية النقاط ابراز

  .احملاضرة أثناء املشاركة يف متساوية فرصًا الطلبة اعطاء

 .هلا احملددة الزمنية للمدة مناسب احملاضرة حمتوى

  اللفظية، كالتلميحات) الصوت نربات بتنويع الطلبة انتباه اثارة

   اخل...االشارات

 . احملاضرة أثناء الطالب دور يفعل

 .القادمة احملاضرة يف هلم سيقدمها اليت املوضوعات للطالب حيدد

 .(...شفافيات، البوربوينت،) احلديثة التعلم تقنيات استخدام

 .الدراسية والواجبات االمتحانات ألوراق تصحيحه يف العدل يتحرى

 ماذا يريد الطالب من عضو هيئة التدريس



 .الدراسية والواجبات االمتحانات ألوراق تصحيحه يف العدل يتحرى

 .احملاضرة داخل ضوابط من يتبعه فيما طالبه مع يعدل

 .إجاباتها عن للبحث التفكري على الطالب تشجع أسئلة يطرح

 .مناقشاتهم يف بناءه بطريقة طالبه نقد إىل يلجأ

   .للمادة شاملة اختباراته أسئلة طرح

 .الواحد االمتحان يف صعوبتها مستوى يف األسئلة تتدرج

 .املناسب الوقت يف الدورية االختبارات نتيجة يعلن

 .التقويم يف وزًنا هلا ليجعل الواجبات يتابع

  الطالب تقدم مبدى مهتم

 .العملي والتطبيق النظريات بني يربط

 .احملاضرات يف واملناقشة االسئلة على الطالب يشجع

 .الدراسي الفصل مدار على منتظم بشكل الواجبات يوزع

 ماذا يريد الطالب من عضو هيئة التدريس



 .الدورية االختبارات ألسئلة النموذجية اإلجابات يقدم

 الفردية الفروق ملواجهة طالبه بها يكلف اليت األنشطة يف ينوع

 .عليها ومسيطرًا العلمية مادته من متمكنًا يبدو

 .جيد بشكل يغطيها حبيث املقرر موضوعات يتناول

 .جماله يف العلمي التقدم مع متفقًا يقدمه الذي املقرر حمتوى جيعل

 .املعرفة من متعددة جماالت على االطالع واسع يبدو

 .الصعب إىل السهل من احملاضرة لعناصر تناوله يف ينتقل

 .حماضراته يف العالية لكفاءته الذاتي باالنضباط الطالب يتسم

 .للمحاضرة تناوله أثناء اجملهول إىل للطالب املعلوم من يتدرج

 .معهم ويناقشها يصححها بل اخلاطئة الطالب إجابات من يسخر ال

 .الدراسي العام بداية يف التقويم درجات توزيع

 .طالبه مع تفاعله يف واضح بشكل ملادته متحمس

 .احملاضرة داخل الطالب بإجنازات وتقديرًا إعجابًا يبدي

 .التعلم يف االستمرار على الطالب يشجع تدريسه التدريس هيئة عضو أسلوب

 

 ماذا يريد الطالب من عضو هيئة التدريس



 مهارة ادارة الصف

سوء معاملة 

 املعلم لتالميذه 

صوت املعلم 

املنخفض أو 

 غري الواضح 

عدم قدرة 

املعلم على 

إيصال املادة 

عدم إتقان  العلمية

 املعلم ملادته 

عدم إشراك 

املعلم 

لتالميذه يف 

 الدرس 
قطع أنفاس 

التالميذ أو 

 شل حركتهم 

اتباع أسلوب 

واحد يف 

 التدريس

املعلم عصيب 

 املزاج 

إن مهارة إدارة القاعة الدراسية واحدة من أهم 

 مهارات حتقيق خمرجات التعلم



 عنايته مبظهره

مراقبة الطالب 

 أثناء الدرس 

توصيل املعلومات 

 لطالبه

 اإلجيابية 

وروح التعاون مع 

 اآلخرين

استشعاره 

 لرسالته

حركة املدرس 

 داخل الصف 

 املقّومات الشخصّية لنجاح عضو هيئة التدريس 



الثقافة العاّمة 

 وسعة االّطالع

التفاؤل 

 واحلماس للعمل

 قّوة الشخصّية
الذكاء وسرعة 

 البديهة

 االّتزان النفسي  

والتسامح وعدم 

 االنفعال

محاسه وحبه 

 النفع لآلخرين

 املقّومات الشخصّية لنجاح عضو هيئة التدريس 



 التعزيز االجيابي 

امتالك الطالقة 

اللغوية و القدرة 

على التعبري 

 الواضح 

املوضوعية 

والعدالة وعدم 

 التحيز

أهمية لغة 

 اجلسد 

 اهلاتف اجلوال 

القيادة والريادة 

 واالبتكار واإلقناع

 املقّومات الشخصّية لنجاح عضو هيئة التدريس 



 التعامل مع الطالب

 اخلجول

   األستقراطي

 (املتعالي ) 
 اإلجيابي 

 كثري الشكوى

العدواني 

املستعد 

 للتشاجر
 املسيطر 

 (املعلم البديل)
 مدعي املعرفة

 غري املكرتث

جيب على األستاذ إن ينمي مهارات التعامل مع كل 

 منط من هذه األمناط وتوجيها التوجيه اإلجيابي







 
 

 

 التقييم

اخلطط  

 الدراسية

املقرر  

 الدراسي
 طرق

 التدريس

 الطالب

 الطالب

عضو هيئة  

 التدريس



 الطالب

ماهي اخلدمات اليت جيب على  اجلامعة ان تقدمها للطالب 

 لتحقيق خمرجات التعلم



 الطالب



 اتساق خمرجات اخلطة الدراسية مع جهات التوظيف



 اتساق خمرجات اخلطة الدراسية مع جهات التوظيف



 اتساق خمرجات اخلطة الدراسية مع جهات التوظيف



 اتساق خمرجات اخلطة الدراسية مع جهات التوظيف



 الطالب

 اللجان الطالبية

متثيل اقسام الطالب 

 والطالبات بصورة متكافئة

 تقييم املقرر

تقييم القياس  

 والتقييم

املشاركة يف األنشطة  

 الالصفية

 اإلرشاد الطالبي



 الطالب

 1433/1434حالة الطالب خالل العام  1434/1435حالة الطالب خالل العام 
حالة الطالب خالل العام 

1432/1433 

حالة الطالب خالل العام 

1431/1432 
 1430/1431المقبولين 

 1الفصل  2الفصل  1الفصل  2الفصل  1الفصل  2الفصل  1الفصل  2الفصل  1الفصل  2الفصل 

 منتظم منسحب منتظم منسحب منتظم منسحب منتظم منسحب منتظم منسحب منتظم منسحب منتظم منسحب منتظم منسحب خريج منتظم منسحب خريج منتظم منسحب خريج متوظف

                                        

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

 رسم بياني

 :اسباب االنسحاب

1- 

2- 

 :اسباب تأخر التخرج

1- 

2- 

 :اسباب عدم التوظف

1- 

2- 

 :اسباب اخنفاض املعدالت

1- 

2- 



 

  اجملتمع ثقة وكسب متميز تعليم علي احلصول يف كطالب حق لضمان

  الدراسية الربامج أن من التأكد خالل من ذلك ويتم العمل سوق وتقدير

  كل املستمر والتحسني اجلودة متطلبات تليب املعتمدة (األكادميية األقسام)

 معلومات وتوفر الضعف نقاط وحتديد األداء قياس على املبين دراسي عام

  الدراسية بالربامج املعنيني من وغريهم العمل، وأرباب للطلبة، ودقيقة واضحة

  خمرجات لتحقيق الالزمة الشروط يوفر األكادميي االعتماد ان كما ،

  ومتطلبات العاملية املعايري مع لتتفق ، هلا املستمر والتطوير املستهدفة التعلم

 .واجملتمع الطلبة، حاجات وتليب العمل سوق

 خمرجات التعلممتطلبات الطالب لتحقيق 



 

  ، املباني ...باجلامعة التعليم العملية حمور أنه يعرف أن جيب  :الطالب

  األنشطة ، املوظفني تدريس هيئة اعضاء  ، العلمية التجهيزات ،املرافق

  األساسي غرضها وغريها وتدريبات وامتحانات حماضرات من التعليمية

  مبهاراته يرتقي لكي الالصفية األنشطة وكذلك العلمي مبستواك االرتقاء

  حدة فيه تزداد الذى العمل سوق يف املنافسة على قادرًا وجتعله تؤهله اليت

  يف اخلدمات هذه حتسني يف دورك فإن هنا ومن يوم بعد يومًا املنافسة

  العملية حماور يف اجلودة نظم لتطبيق األساسي الدور هو جامعتك

 : اآلتية احملاور خالل من وذلك ، التعليمية

 خمرجات التعلممتطلبات الطالب لتحقيق 



 :العلمي القسم  :اوالًا

التهوية  -حيث املساحةالنظرية من املكان املخصص للمحاضرات توفري 

 اخل.. النظافة  –الصوت  –واإلضاءة 
 –قاعة ) توفري املكان املخصص لتلقى اجلزء العملي أو التطبيقي من املقرر 

 ( .  اخل.. -مستشفى –معمل 
 ارتباط اجلزء العملي والتطبيقي والزيارات امليدانية باجلزء النظري 

 .  متابعة احلرص على االستفادة من الدروس العملية أو التطبيقية
وال  (وجدانيه-مهاريه-معرفيه)تقيس االمتحانات مجيع جوانب التعلم 

 .فقطاملعريف تركز على اجلانب 

،  مهارات االتصال ، مهارات التفكري، حل املشكالت )تطوير مهارات الطالب 

 ...(العمل اجلماعي ، القيادة ، نت  اإلنرت، مهارات التعلم مدى احلياة 

 خمرجات التعلممتطلبات الطالب لتحقيق 



 :العلمي القسم  :اوالًا
   .واالختبارات والدراسة والتسجيل القبول عملية تنظيم لوائح اعالن

 تلقي قنوات وتوفري االمتحان لنتائج الطالب التماسات مع التعامل قواعد اعالن

 .التعليمية العملية سري ضمان حيقق مبا هلا واالستجابة الطالب شكاوي

 .االمتحانات أساليب تطوير

 .واالختبارات املعلنة املقررات حمتوى بني توافق

 .االمتحانات إجراء عند املناسبة القاعات توفري

 .الكلية فى الطالب تقويم عدالة من التأكد

 .االمتحانات بنتائج الطالب إلعالم متعددة آليات توفري

 .املتبعة واالمتحانات التقويم نظم عن الطالب اراء استطالع

   .درستها اليت املقرر جوانب جلميع االمتحان مشولية من التأكد

 خمرجات التعلممتطلبات الطالب لتحقيق 



 :العلمي القسم  :اوالًا
   .واضح بشكل املشكالت حتديد على قدرتك لتطوير تعليمية انشطة الدراسي الربنامج يوفر
 عن والبحث املشكالت حتليل على قدرتك لتطوير تعليمية انشطة الدراسي الربنامج يوفر

 .هلا حلول
 ما حسب معلوماتك حتديث على قدرتك لتطوير تعليمية انشطة الدراسي الربنامج يوفر

   .ختصصك يف يستجد
 اجملموعات مع بفاعلية العمل على قدرتك لتطوير تعليمية انشطة الدراسي الربنامج يوفر

   .العمل وفرق
   .االتصال يف مهاراتك لتطوير تعليمية انشطة الدراسي الربنامج يوفر
 جمال يف التقنية استخدام يف مهاراتك لتطوير تعليمية انشطة الدراسي الربنامج  يوفر

   .العمل
 .النتائج عن التعبري يف مهاراتك لتطوير تعليمية انشطة الدراسي الربنامج يوفر
 .التوصيات عن التعبري يف مهاراتك لتطوير تعليمية انشطة الدراسي الربنامج يوفر
 .لعملك الالزمة املعارف لتطوير تعليمية انشطة الدراسي الربنامج يوفر

 خمرجات التعلممتطلبات الطالب لتحقيق 



 :العلمي القسم  :اوالًا
 .لعملك الالزمة املهارات الدراسي الربنامج يوفر

  سوق يف حتتاجها اليت املهارات لتطوير تعليمية انشطة الدراسي الربنامج يوفر

 العمل

  انك تعتقد اليت املهارات لتطوير تعليمية انشطة الدراسي الربنامج يوفر

 اجلامعة لك لتقدمها حباجة

 .الالزمة والدعم املساعدة الدراسي الربنامج يوفر

 .تعليمي بدعم اخلاصة املصادر الدراسي الربنامج يوفر

 .والدقة بالسرعة االمتحانات نظم تتسم

 .االمتحانات لنظم والشفافية العدالة

 .الغش حاالت مع املتبعة القواعد بالفعل تطبق

 خمرجات التعلممتطلبات الطالب لتحقيق 



 :العلمي القسم  :اوالًا

نتائج االمتحانات لكى تقف على أسباب  يف اتاحة فرصة مناقشة أستاذك  

 أخطائك
 .توفري آلية اإلعالن عن أماكن عقد االمتحانات الفصلية والنهائية

 .توفر لك الكلية أماكن مناسبة لعقد االمتحانات النظرية او العملية
 .توفري بيئة مناسبة للطالب ذوى احلاالت املرضية وذوى االحتياجات اخلاصة

 استخدام أساليب متنوعة يف اإلعالن عن نتائج التقويم 
التعليم  عمليتىاستخدام أساليب التقويم املختلفة على حنو مستمر خالل 

 والتعلم

 .يتيح االرشاد االكادميي واملهين املناسب خالل دراستك
 .جتهيزات اجهزة احلاسب اآللي وفق احتياجات الطالب

 .توفر برامج تدريبية الستخدام التقنيات احلديثة 
 توفر برامج للتدريب امليداني بهدف تطوير املهارات الطالبية

 .يتأكد ان ما تعلمته يف اجلامعة مهم جدا ملستقبلك

 

 خمرجات التعلممتطلبات الطالب لتحقيق 



  املكتبات عمادة :ثالثاًً

 استعارتها وسهولة باملكتبة باملقرر املتعلقة املراجع عدد كفاية

 .واملسائية الصباحية الفرتة خالل املكتبة عمل ساعات مالئمة

 . اإلنرتنت خدمات توفر

 كافية حاسب اجهزة عدد توفر

 املذاكرة قاعات توفر

   الداخلي االطالع خدمة

   والتوجيه اإلرشاد خدمة

   واالستفسارات األسئلة على والرد املرجعية اخلدمة

 والتصوير الطباعة خدمة

   اخلارجية اإلعارة خدمة

 واجملالت اليومية الصحف على االطالع خدمة

 االلكرتونية البيانات وقواعد االنرتنت شبكة على اآللي البحث خدمة

   اجلامعة ملكتبات املوحد االلكرتوني الفهرس يف البحث خدمة

 خمرجات التعلممتطلبات الطالب لتحقيق 



 والتسجيل القبول عمادة :رابعاًً

   . الطالبات/الطالب احلسن االستقبال

 .املستجد الطالب استفسارات كافة على اإلجابة

 على التعرف على الطالبة/الطالب تساعد كتيبات الطالب شئون موظف لدى

   . باجلامعة الدراسة نظام

  زمن فى اجلامعية البطاقة استخراج على والتسجيل القبول عمادة تسعى

 . مناسب

  بالسرعة األكادميى السجل على احلصول تسهل والتسجيل القبول عمادة

 . املطلوبة والكفاءة

 األكادميية لألنظمة التعريفي الدليل

 خمرجات التعلممتطلبات الطالب لتحقيق 



 الطالب شؤون عمادة :خامساًا

 .الدينية الشعائر ألداء مناسبة مرافق توفر

 .والرتفيه الالمنهجية باألنشطة اخلاصة املناسبة التجهيزات توفر

 .معها بالتفاعل ترتدد فال الثقافية األنشطة يف املشاركة فرصة الطالبة/للطالب تتيح

 . بها املشاركة على فاحرص املتنوعة الثقافية اخلدمات تتيح

 موقع من متابعتها وميكنك والطالبات للطالب املناسب بالوقت الثقافية اخلدمات تتيح

 . العمادة

 .املتنوعة الرياضية األنشطة عن للطالب تعلن

 .املختلفة الرياضية لألنشطة اجلوائز توفر

 . والطالبات الطالب رغبات الكافيرتيا حمتويات تلبى بأن تسعى

 .والطالبات للطالب مناسب الكافيرتيا موقع يكون بأن تسعى

 . مناسبة الكافيرتيا خدمات أسعار تكون بأن تسعى

 . بالنظافة ( شراب – طعام ) الكافيرتيا حمتويات تتسم بأن تسعى
 :الطالب شؤون عمادة لوائح

 وواجبات حقوق اجلامعي الطالب ميثاق ،التدخني مكافحة الئحة ،للطالب التأديبية الالئحة

 خمرجات التعلممتطلبات الطالب لتحقيق 



 للطالب الطبية اخلدمات :سادساًً

  الطالبة/للطالب املناسبة الصحية اخلدمات لتقديم على باجلامعة الطبية اخلدمات تعمل

 .زحام وبدون

 تقديم يف بالكفاءة الطبية العيادة يف العاملني أداء يكون بأن باجلامعة الطبية اخلدمات تعمل

 . والطالبات للطالب الصحية الرعاية

 

 خمرجات التعلممتطلبات الطالب لتحقيق 



 اخلاصة االحتياجات ذوي الطالب خدمات :سابعاًً

 بذوي خاصة مياه دورات توفري على باجلامعة املعاقني خبدمات املختصة اجلهات تعمل

 . اخلاصة االحتياجات

 وورق املنظفات وتوفري املياه دورات يف اجليدة النظافة على تعمل والصيانة التشغيل ادارة

   .التنشيف

 .الكايف بالعدد اخلاصة االحتياجات ذوى لسيارات خاصة مواقف اجلامعة توفر

 اخلاصة االحتياجات لذوي املتميزة الطالبية واألفكار اإلبتكار مركز برنامج

 اخلاصة االحتياجات ذوي  لدعم اجلامعة سياسات

 اخلاص االحتياجات ذوي والطالبات الطالب لدعم وثيقة

 العمرانية البيئة يف الشامل للوصول اإلرشادي الدليل

 الربية النقل وسائط دليل

 اخلاصة االحتياجات ذوي بيئة تطوير منوذج

 اخلاصة االحتياجات لذوي املتميزة الطالبية واألفكار اإلبتكار مركز برنامج

 اخلاصة االحتياجات لذوي اإللكرتوني التدريب منصة

 اخلاصة االحتياجات لذوي بالزلفي االسنان عيادات يف موعد حجز منوذج

 خمرجات التعلممتطلبات الطالب لتحقيق 



   املتميزة الطالبية واالفكار االبتكار مركز :ثامناًً

 .للمبتكر البيانات وقواعد املعلومات مصادر توفري

 .وجه أعلى على ابتكاره لتحقيق الالزمة االحتياجات توفري يف املبتكر مساعدة

 . االخرتاع براءة وتسجيل وتوثيق املبتكر حقوق حفظ

 .االبتكارات وتسويق لدعم واملؤسسات الشركات مع التواصل

 .ودوليا حمليا والفعاليات املعارض يف االبتكارات مشاركة دعم

 يف حتقيق خمرجات التعلمحاجة الطالب 



   األعمال وريادة لالبتكار اجملمعة جامعة جائزة :تاسعاًَ

 ) النماذج تعبئة ثم ومن والتسجيل اجلائزة موقع على الدخول :للجائزة الرتشيح طريقة

   ( خترج مشروع – اعمال ريادة – ابتكار
 :اجلائزة فروع

 على االكتشاف أو االبتكار تقديم املستوى هذا يف يتم املتميز، االبتكار جائزة :األول الفرع

 .االبتكار هذا يقدمها اليت واحللول الوظائف حتديد خالله من وميكن أولي منوذج هيئة

 الريادي املشروع تقديم املستوى هذا يف يتم املتميز، األعمال ريادة مشروع جائزة :الثاني الفرع

 دراسة بها مرت اليت األولية والنماذج للمراحل توضيحي وصف مع جتاري منوذج شكل على

 .االقتصادية اجلدوى

 جمال يف التخرج مشروع تقديم الفرع هذا يف ويتم التخرج، مشاريع جائزة :الثالث الفرع

 .التعلمية املؤسسات يف العلمي التخصص

 .التخرج ومشاريع االعمال وريادة االبتكار يف قسم أفضل :الرابعة الفرع

 .التخرج ومشاريع االعمال وريادة االبتكار يف تعليمية مؤسسة أو كلية أفضل :اخلامس الفرع

 خمرجات التعلممتطلبات الطالب لتحقيق 



 . والتميز للجودة اجلامعة مدير جائزة : عاشرا

 .للطالب التميز معايري

      دراسي فصل اخر يف 4 عن يقل ال دراسي معدل على احلصول و الدراسي التفوق

 مشكالت تبنى/ اجتماعية – ثقافية– رياضية/ اجلامعة فى الطالبية االنشطة يف املشاركة
   . اجملتمع خدمة او الطالب شئون عمادة / جمتمعية

  املرشد رأى الريادية الشخصية و والديين االخالقي االلتزام مثال املتميزة الشخصية السمات

 االكادميي

 او اجلامعة او الكلية على ملموس جدوى ذات ابداع او ابتكار او عمل يف املشاركة او القيام

   اجملتمع

 خمرجات التعلممتطلبات الطالب لتحقيق 



   اجملتمعية املشاركات : عشر احلادي

   اجملتمعية االنشطة يف للمشاركة للطالب اجملتمع خدمة عمادة تشجيع

 . االلكرتوني املوقع علي االعالن خالل من اجملتمعية املشاركات يف الطالب اختيار

 يف حتقيق خمرجات التعلمحاجة الطالب 



 بناء نظام جودة لضبط خمرجات التعلم



Mission      
 الرسالة

Goals        
 الغايات

Objectives   

 األهداف

Outcomes 

 املخرجات

Measurement  Methods  
Assessment  Criteria 

معايري /طرق القياس  

Results/Analysis 

 التحليل/ النتائج

Action Plan   
 اخلطة التنفيذية  

Program 

Improvements 

 برامج التحسني

What are our 
broad goals? 
ماهي أهدافنا  

 العريضة؟

How are we  
doing it? 

  كيف نفعل ذلك؟

What did they  achieve /learn? 
  تعلموا؟/ماذا حققوا

How do we know 
they did? 

 كيف نعرف ماذا فعلوا؟

Are some  things not  
going well? 

 مايرامهل بعض األمور  ال تسري على 

How do we 
know we are 
succeeding?  

كيف نعرف أننا 

 حنقق جناحا؟

How can we do even 
better?  

كيف ميكن أن نفعل ما هو 

 أفضل؟

What can we 

improve? 

ماذا ميكن أن       

 حنسن؟

Are we aligned with where we want to go? 
 هل حنن نتماشى مع املكان الذي نريد الذهاب إليه؟

Where do we  
Want to go? 

 أين نريد أن نذهب؟
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 :  رئيس القسم 

 هـ: ...... / ....... / ........... تاريخ اجللسة 

 املسئول عن التنفيذ
 :.االسم      

 :...................................  التوقيع       

 هـ: ...... / ....... / ............ تاريخ اجللسة 

 (التحقق)مؤشرات األداء  األنشطة

    

    

    

    

    

    

    

 .................كلية 
 هـ 143 /   3 العام اجلامعي ...................................     خطة حتسني اجلودة لربنامج 

 حتسني اداء اعضاء هيئة التدريس من خالل اراء الطالب لتقييم املقرر: العام اهلدف 

 القسماعتماد اخلطة مبجلس 

 .......................................: رئيس القسم 

 :  ) ...................... (رقم اجللسة          

 هـ: ...... / ....... / ............. اجللسة تاريخ 

 والتطوير التخطيط وحدة اعتماد      

 :...........................................االسم

 ....................................... : التوقيع

 

 بناء نظام جودة لضبط خمرجات التعلم



 مدير وحدة التخطيط والتطوير      
: ................................          االسم      

 :..................................التوقيع  

 اعتماد اخلطة مبجلس القسم
 :  ) ................... (رقم اجللسة          

 :  رئيس القسم 

 هـ: ...... / ....... / ........... تاريخ اجللسة 

 املسئول عن التنفيذ
 :.االسم      

 :...................................  التوقيع       

 هـ: ...... / ....... / ............ تاريخ اجللسة 

 (التحقق)مؤشرات األداء  األنشطة

    

    

    

    

    

    

    

 .................كلية 
 هـ 143 /   3 العام اجلامعي ...................................     خطة حتسني اجلودة لربنامج 

 التقييمحتسني اداء اعضاء هيئة التدريس من خالل ادوات : العام اهلدف 

 القسماعتماد اخلطة مبجلس 

 .......................................: رئيس القسم 

 :  ) ...................... (رقم اجللسة          

 هـ: ...... / ....... / ............. اجللسة تاريخ 

 والتطوير التخطيط وحدة اعتماد      

 :...........................................االسم

 ....................................... : التوقيع

 

 بناء نظام جودة لضبط خمرجات التعلم



 مدير وحدة التخطيط والتطوير      
: ................................          االسم      

 :..................................التوقيع  

 اعتماد اخلطة مبجلس القسم
 :  ) ................... (رقم اجللسة          

 :  رئيس القسم 

 هـ: ...... / ....... / ........... تاريخ اجللسة 

 املسئول عن التنفيذ
 :.االسم      

 :...................................  التوقيع       

 هـ: ...... / ....... / ............ تاريخ اجللسة 

 (التحقق)مؤشرات األداء  األنشطة

    

    

    

    

    

    

    

 .................كلية 
 هـ 143 /   3 العام اجلامعي ...................................     خطة حتسني اجلودة لربنامج 

 حتسني اداء اعضاء هيئة التدريس من خالل رأي الرئيس املباشر: العام اهلدف 

 القسماعتماد اخلطة مبجلس 

 .......................................: رئيس القسم 
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 :خمرج التعلم

 مقرتحات التحسني األنشطة

 حتديث خمرجات التعلم
  

  

 تصميم املقرر

  

  

 طرق التدريس

  

  

 األنشطة التعليمية

  

  

 طرق التقييم
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 تقارير املقررات والربامج

   املقرراتمناقشة واعتماد تقرير 

   الربنامجتقرير واعتماد مناقشة 

 القسميف جملس 

 مناقشة واعتماد

 تقرير الربنامج 

 عينة من تقارير املقررات

 يف جملس الكلية

مراجعة تقارير الربامج وعينة من تقارير 

يف جملس عمادة اجلودة وتطوير  املقررات

 املهارات

 جملس اجلامعة

 وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية
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 مشاريع التخرج الطالبية

مناقشة واعتماد مواضيع ونتائج مشاريع 

 التخرج الطالبية يف جملس القسم

مناقشة واعتماد نتائج  

مشاريع التخرج 

الطالبية يف جملس  

 الكلية

مراجعة نتائج مشاريع التخرج الطالبية يف  

عمادة  البحث العلمي واعداد تقرير عن  

 املشاريع

وكالة اجلامعة للدراسات العليا  

 والبحث العلمي

 

 جملس اجلامعة



 مدير وحدة التخطيط والتطوير      
: ................................          االسم      

 :..................................التوقيع  

 اعتماد اخلطة مبجلس القسم
 :  ) ................... (رقم اجللسة          

 :  رئيس القسم 

 هـ: ...... / ....... / ........... تاريخ اجللسة 

 املسئول عن التنفيذ
 :.االسم      

 :...................................  التوقيع       

 هـ: ...... / ....... / ............ تاريخ اجللسة 

 بناء نظام جودة لضبط خمرجات التعلم

 التدريب امليداني

مناقشة واعتماد نتائج تقارير  

التدريب امليداني وسنة االمتياز يف 

 جملس القسم

مناقشة واعتماد 

تقارير التدريب  

امليداني يف جمالس  

 الكليات

مراجعة تقارير التدريب امليداني 

 يف جملس عادة اجلودة 

وكالة اجلامعة للشؤون 

 التعليمية

 جملس اجلامعة



 مدير وحدة التخطيط والتطوير      
: ................................          االسم      

 :..................................التوقيع  

 اعتماد اخلطة مبجلس القسم
 :  ) ................... (رقم اجللسة          

 :  رئيس القسم 

 هـ: ...... / ....... / ........... تاريخ اجللسة 

 املسئول عن التنفيذ
 :.االسم      

 :...................................  التوقيع       

 هـ: ...... / ....... / ............ تاريخ اجللسة 

 بناء نظام جودة لضبط خمرجات التعلم

 مؤشرات جودة اداء

 الربامج الدراسية 

مناقشة واعتماد مؤشرات األداء  

 للربنامج يف جملس القسم

مناقشة واعتماد 

مؤشرات األداء  

للربنامج يف جملس 

 الكلية

مراجعة مؤشرات األداء للربنامج  

 يف جملس عادة اجلودة
وكالة اجلامعة للشؤون 

 التعليمية

 جملس اجلامعة



 مدير وحدة التخطيط والتطوير      
: ................................          االسم      

 :..................................التوقيع  

 اعتماد اخلطة مبجلس القسم
 :  ) ................... (رقم اجللسة          

 :  رئيس القسم 

 هـ: ...... / ....... / ........... تاريخ اجللسة 

 املسئول عن التنفيذ
 :.االسم      

 :...................................  التوقيع       

 هـ: ...... / ....... / ............ تاريخ اجللسة 

 بناء نظام جودة لضبط خمرجات التعلم

 مؤشرات جودة اداء

 اعضاء هيئة التدريس 

مناقشة واعتماد تقارير جودة اداء  

اعضاء هيئة التدريس يف جملس 

 القسم

مناقشة واعتماد 

تقارير جودة اداء  

اعضاء هيئة التدريس  

 يف جمالس الكليات

مراجعة تقارير جودة اداء اعضاء  

هيئة التدريس يف جملس عادة 

 اجلودة

وكالة اجلامعة للشؤون 

 التعليمية

 جملس اجلامعة


