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جم انخماد دلُل الجىدة  إلاإظعاث  الخهلُم الهالي الهشبُت في حامهت بىلُخىىً فلعؿحن لخلُُم حىدة البرامج 

الاوادًمُت في مهكم بشامج الجامهت  ألاوادًمُت باظخثىاء بشامج ولُتي الهىذظت وجىىىلىحُا اإلاهلىماث خُث حهخمذ 

 .  ABETهكام 

 ضمان جودة البرهامج ألاكاديمي

يهذف هزا الفطل ئلى ئللاء الػىء نلى حىدة البرامج ألاوادًمُت في اإلاإظعاث الخهلُمت، خُث ًشهض نلى اإلاماسظاث  

الحعىت والخدعِىاث اإلاعخمشة في ججاسب بهؼ الجامهاث الهشبُت وألاحىبُت، مما ظُيىن له ألازش الىبحر في غمان 

ة أدائها بشيل نام. و ٌهذ البرهامج ألاوادًمي حىهش حىدة مخشحاث البرامج ألاوادًمُت الزي ًىهىغ نلى حىد

راث الهملُت الخهلُمُت والخهلمُت، خُث ئهه اإلاعإوٌ نً جلذًم اإلاهاسف اإلاخخططت واإلاهاساث الزهىُت واإلاهىُت 

 
ً
إلاهاًحر أوادًمُت دولُت مهخمذة. وكذ فشغذ راث الهالكت بالخخطظ  لخدلُم مخشحاث الخهلم اإلاعتهذفت وفلا

ث الخاسحُت نلى البرامج ألاوادًمُت خخمُت الععي الجاد واإلاخؿـ لخدعحن حىدة فانلُتها بما ًإدي ئلى الخدذًا

ت، والخخؿُـ لخىفحر  ادة كذستها نلى الخيبإ باخخُاحاث ظىق الهمل اإلادلُت وؤلاكلُمُت والذولُت مً اإلاىاسد البشٍش ٍص

ت راث اإلاهاساث اإلاخ   .محزة واإلاؿلىبت لعىق الهملالخخططاث اإلاخخلفت مً اإلاىاسد البشٍش

م" أي ه ئلى الفشق بحن "الخلٍى وهى واضح  "Assessment" و"الخلُُم أي" Evaluation" ولهل مً اإلاىاظب هىا الخىٍى

نىذ أهل الاخخطاص، ئال أن هىان خلـ بحن اإلاطؿلححن نىذ الىثحر، ئر ٌهخلذ بهػهم بأن اإلافهىمحن ٌهؿُان 

م البرامج ألاوادًمُت. ونلى الشغم مً الاهدشاس الىاظو في اإلاهنى راجه، خاضت ئرا واهذ ال هملُت جخهلم بخلٍى

 الاظخخذام نىذ نامت الىاط إلاطؿلح الخلُُم، ئال أن اإلاطؿلححن ًفُذان في بُان كُمت الص يء، 

 خُث ئن ولمت 
ً
ا م" صحُدت لغٍى م اهدشاسا وهي ألاهثر ، "الخلٍى لطذ بالخلٍى في الاظخهماٌ نىذ أهل الاخخطاص. ٍو

فخذٌ نلى ئنؿاء كُمت للص يء  "أما ولمت "الخلُُم بُان كُمت الص يء، حهذًل وجصحُذ ما انىج مىه،باإلغافت ئلى 

م أنم وأشمل مً الخلُُم؛ خُث فلـ. ومً هىا،  م نىذ خذ بُان كُمت  ال ، هجذ أن مطؿلح الخلٍى ًلف الخلٍى

شي بهؼ الىداة نذم اظخخذام البذ ش يء ما فدعب، بل  هزلً مً مداولت ئضالخه وحهذًله بهذ الحىم نلُه. ٍو

ىحبىن   مطؿلح "الخلُُم"، ٍو
ً
م" بذال مىه، والىاكو هى أن "الخلُُم" مشخم مً اللُمت، اظخهماٌ مطؿلح "الخلٍى

م م .الخلذًش والخثمحن، ومهنى الثاوي الخهذًلٌو " مً اللىام، ومهنى ألا و"الخلٍى   "وباخخطاس، فان مطؿلح "الخلٍى

م لغت مشخم مً الفهل .الخصحُذ والخهذًل ومً زم ًػم الخلُُم ألهه أنم وأشمل ىم"  فالخلٍى
َّ
ى  فُلاٌ ،"ك

َّ
م ك

ذله اإلاهىج  .واظخلام وانخذٌ واظخىي  وخىم نلى كُمخه، ووصهه،كذسه  بمهنى الص يءم وكى  ٌ انىحاحه،اص وأ بمهنى نَّ

:  كُم الص يء ، وفُه لبُان اللُمت وأوسده اإلاعجم الىظُـ، "وكذ أحاصث مجامو اللغت الهشبُت اظخخذام "الخلُُم

ذسجلُُما: 
َّ
م" لخهذًل الص يء وجدعِىه" هى أن اليلمخحن بحن ونلُه ًيىن الفشق ه، كُمخ ك "، الخلُُم، أما "الخلٍى

 فلـ.  اللُمت فلبُان

 

 



 

 أهداف البرهامج ألاكاديمي ومخزجات الحعلم  

م أهذاف البرهامج   ًجب أن ًيىن هىان أهذاف واضحت ومدذدة للبرهامج ألاوادًمي كابلت  ألاوادًميجؿىٍش وجلٍى

جب أن جيىن أهذاف البرهامج ألاوادًمي ميسجمت مو ألاهذاف الهامت  لللُاط مىزلت ومهلىت بشيل واضح. ٍو

التي ًمىً للبرهامج جدلُلها نلى  ألاهذاف، هي نباساث جطف ألاوادًميأهذاف البرهامج  للمإظعت الخهلُمُت. ئن

ذ الؿالب أن ًدللها بهذ دس اظخه ليافت اإلالشس اث  اإلاعخىي البهُذ. وجطف هزه الهباساث مخشحاث الخهلم التي ًٍش

ذ أن ًيىن الؿالب نلُه بهذ ئنهاء دساألاوادًميالذساظُت للبرهامج  خم جدذًذ أهذاف البرهامج ، ومارا ًٍش ظخه. ٍو

خعب ما ًجب أن ٌهشفه أو ًذسهه الؿالب، وما ً في وغو ٌعخؿُو فهله أو ئهجاصه، وما ٌعخؿُو أن  ألاوادًمي

و ًلىم اللعم  .وجؿىٍشه ألاوادًميًدلله. هما ًجب أن ًيىن دوس أنػاء هُئت الخذَسغ مدىسٍا أهذاف البرهامج 

م أهذاف البرهامج الخابو له الخخطظ ب ألاوادًمي ش و جلٍى أسبو  خالٌبهذ ئششان أصحاب الهاللت مً  ألاوادًميخؿٍى

 (.1-1)خؿىاث سئِعت، وهما هى مبحن في الشيل 

 

 

 

 ( خطوات ثطويز وثقويم أهداف البرهامج ألاكاديمي1-1الشكل )

 



م أنػاء اللعم  ألاوادًمي، ًخم كُاط مذي الىجاح في جدلُم أهذاف البرهامج ألاولىفي الخؿىة   ألاوادًمينً ؾٍش

مإششاث وحغزًت ساحهت ظىاء بأظالُب مباششة، مثل: اإلاهذٌ التراهمي لؿلبت البرهامج،  خالٌوبشيل دوسي مً 

ودسحاث الؿلبت وجدطُلهم في اإلالشساث الذساظُت؛ وغحر مباششة، مثل: اظدباهاث سأي مذسس ي اإلالشس اث الذساظُت 

الزًً أنهىا البرهامج، والزًً خطلىا نلى للبرهامج، واظدباهاث سأي أسباب الهمل، و  اخطائُاث مخهللت بيعب الؿلبت

، ًخم في الخؿىة ا اإلاإششاثوبىاء لثاهُت ئحشاء ً وقائف بهذ جخشحهم، والزًً اوسحبىا مً البرهامج. نلى جلً 

ة الثالثت، فخلىم غمان الجىدة الخدعِىاث اإلاؿلىبت ظىاء في أهذاف البرهامج أو في الخؿت الذساظُت. أما في الخؿى 

لذلُل كذ كام بالخدعِىاث اإلاؿلىبت وفلا اإلاهخمذ. وأخي اس  ألاوادًميبالخأهذ مً أن اللعم  ألاوادًمُتفي اإلاإظعت 

ٌ الخدعِىاث اإلاؿلىبت بهذ مشوسها باإلاجالغ اإلاخخلفت وخعب   .ألاوادًمُت ألاضى

باظخخذام  ألاوادًمي، ًلىم اللعم ألاوادًميومً الجذًش رهشه، وختى ًخم الخأهذ مً غمان جدلُم أهذاف البرهامج 

 (.1-2)مو مخشحاث حهلمه، وهما هى مبحن في الشيل  ألاوادًميمطفىفت خاضت إلاىاءمت أهذاف البرهامج 

 

  

 ألاكاديميثقويم ومزاجعة مخزجات جعلم البرهامج 

ً بشامج مإظعاث الخهلُم الهالي، خُث جيبو أهمُتها مً أن  ألاظاط ألاوادًميحهذ مخشحاث حهلم البرهامج  في جيٍى

والخلذم في اإلاجخمهاث. و ًجب أن جدخىي  ؤلاهخاجًىهىغ نلى ظىق الهمل وحىدة  ألاوادًميحىدة البرهامج 

نلى مجمىنت مً اإلاهاسف واإلاهاساث (الهملُت، والزهىُت) كابلت لللُاط والخدلم،  ألاوادًميلبرهامج مخشحاث حهلم ا

ئلى أظغ  ألاوادًميومىزلت ومهممت، وميسجمت مو أهذاف البرهامج. هما ًجب أن حعدىذ مخشحاث حهلم البرهامج 

باليعبت لبرهامج نلم الحاظىب، نلى ) ABET) أو( ACM/IEEE( والهالمي، مثل وؤلاكلُميمشحهُت نلى اإلاعخىي اإلادلي 

جب أن جيىن مخشحاث حهلم البرهامج  الىؾىُت  اإلاإهالثمدعلت مو مىكىمت  ألاوادًميظبُل اإلاثاٌ اٌ الحطش. ٍو

وؾىُت، وهزا واكو الحاٌ في  مإهالث.(وفي خاٌ نذم جىفش مىكىمت  3-1(ئن وحذث)، هما هى مبحن في الشيل (

 .أو الهاإلاُت ؤلاكلُمُت اإلاإهالثباخذي مىكىماث  الاظخهاهتمهكم الذٌو الهشبُت، فُمىً 

 مصفوفة أهداف البرهامج ألاكاديمي( 2-1الشكل )

 



 

 

لىم اللعم  م ومشاحهت مخشحاث حهلم البرهامج  ألاوادًميٍو أسبو خؿىاث سئِعت، وهما هى  خالٌمً  ألاوادًميبخلٍى

نً  ألاوادًمي، ًخم كُاط مذي الىجاح في جدلُم مخشحاث حهلم البرهامج ألاولى.(في الخؿىة  4-1مبحن في الشيل (

م أنػاء اللعم  بأظالُب مباششة، مثل: مإششاث وحغزًت ساحهت ظىاء  خالٌ، وبشيل دوسي، مً ألاوادًميؾٍش

اإلاهذٌ التراهمي لؿلبت البرهامج، وأدواث الخلُُم اإلاخخلفت اإلاعخخذمت في اإلالشساث الذساظُت للبرهامج؛ أو غحر مباششة، 

جحن، واظدباهاث سأي مذسس ي اخطائُاث  مثل: اظدباهاث الخغزًت الشاحهت للؿلبت الحالُحن واإلاخىكو جخشحهم والخٍش

واخطائُاث زًً أنهىا البرهامج، اإلالشس اث الذساظُت للبرهامج، واظدباهاث سأي أسباب الهمل، مخهللت بيعب الؿلبت ال

مخهللت بيعب الؿلبت الزًً أنهىا البرهامج، والزًً خطلىا نلى وقائف بهذ جخشحهم، والزًً اوسحبىا مً 

اإلاؿلىبت ظىاء في مخشحاث حهلم  ، ًخم في الخؿىة بىاء الثاهُت ئحشاء الخدعِىاثاإلاإششاثنلى جلً  بىاءً البرهامج، 

وآلُت جىفُزها. أما في الخؿىة الثالثت، فخلىم دائشة البرهامج، أو في اإلالشساث الذساظُت التي جخذم جلً اإلاخشحاث 

 لذلُل مهاًحر غمان الجىدة في اإلاإظعت بالخأهذ مً أن اللعم 
ً
غمان  ألاوادًمي كذ كام بالخدعِىاث اإلاؿلىبت وفلا

مشوسها باإلاجالغ اإلاخخلفت ًخم انخماد الخدعِىاث اإلاؿلىبت بهذ ا ر وأخحفي اإلاإظعت ألاوادًمُت.  الجىدة اإلاهخمذ

ٌ وخعب   .ألاوادًمُت ألاضى

 ( مواءمة مصفوفة مخزجات جعلم البرهامج ألاكاديمي مع مىظومة املؤهالت الوطىية3-1الشكل )



 

 ألاوادًمي، ًلىم اللعم ألاوادًميومً الجذًش رهشه، وختى ًخم الخأهذ مً غمان جدلُم مخشحاث الخهلم للبرهامج 

مو اإلالشس اث الذساظُت لخؿت البرهامج، وهما هى مبحن  ألاوادًميباظخخذام مطفىفت إلاىاءمت مخشحاث حهلم البرهامج 

  .5-1في الشيل 

 

 

ش مخشحاث حهلم البرهامج، بدُث ًخم الخأهذ مً أن حمل  دلُل مفطلهما ًجب أن ًيىن هىان  لىُفُت جؿٍى

جبذأ بالفهل واإلاعخىي اإلاىاظبحن لجىاهب اإلاهشفت واإلاهاساث واللذساث التي ًيبغي  ألاوادًميمخشحاث حهلم البرهامج 

 ثقويم ومزاجعة مخزجات جعلم البرهامج ألاكاديمي( خطوات 4-1الشكل )

 

 ألاوادًميمطفىفت إلاىاءمت مخشحاث حهلم البرهامج ( 5-1الشكل )

 



 Bloom's لىماإلالشس اث الذساظُت للبرهامج، وخعب جطيُف ب كادسا نلى جدلُلها بهذ أن ًىهي للؿالب أن ًيىن 

Taxonomy    6-1هما هى مبحن في الشيل . 

 

، نلى أن جيىن كطحرة، ألاوادًمي ي نلى مخشج واخذ مً مخشحاث حهلم البرهامجى وجىخب هزه الجمل بدُث جدخ

ومباششة، ومدذدة، ومهبرة بشيل جام نً هزا اإلاخشج ختى لى اخخىث نلى أهثر مً فهل مىاظب ومدعلعل. وجطمم 

بدُث جيىن كابلت لللُاط والخؿبُم، وجشاعي اإلالشساث الذساظُت للبرهامج ومخؿلباجه الحالُت واإلاعخلبلُت، واإلاهاساث 

 وجلً ال
ً
 اإلاؿلىب جدلُلها خالُا

ً
 .ألاوادًميالبرهامج  خالٌمً  تي ًمىً جؿىٍشها معخلبال

 ثقويم وثصميم املنهاج الدراس ي

م اإلاجهاج الذساس ي وملشساجه الذساظُت مو الفلعفت الهامت للمإظعت الخهلُمُت، وجدلُم أهذافها ئًجب أن ًخىا

هما ًجب أن ًخىافم اإلاجهاج الذساس ي  .وخاحاث الؿلبت واإلاجخمو وظىق الهمل، ومخؿلباث الخىمُت اإلاهشفُت وسظالتها،

ف اليامل بميىهاث ول بشهامج دساس ي مً  ألاوادًميأهذاف البرهامج  مو   الىكام خالٌومخشحاث الخهلم. و ًخم الخهٍش

جبحن اإلالشساث  ألاوادًميبدُث ًيىن هىان خؿت دساظُت جفطُلُت للبرهامج  )ظاناث مهخمذة، ظىىي )اإلاخبو 

و ًجب أن  .وجىضح نذد ظاناث الذساظت اإلاخىكهت مً الؿالب ليل ملشس دساس ي علها،الذساظُت وجطيُفها وحعل

أن حغؿي خلٌى اإلاهشفت اإلاخخلفت في الخخطظ  ،ئلى مشحهُاث مدلُت واكلُمُت وناإلاُت الذساظُتحعدىذ الخؿت 

هلىلت بهمم وجىظو مىاظبحن وبدُث جيىن وعبت اإلالشساث الذساظُت للخخطظ ئلى مجمل الخؿت الذساظُت م

دعم خذًثا مو غشوسة أن ًيىن اإلاجهاج الذ اسس ي. الهاإلاُت وأفػل اإلاماسظاث الحعىت وجدىاظب مو اإلاهاًحر مو  ٍو

وأن جدخىي الخؿت الذساظُت نلى ملشس اث  الخخطظ والبدث الهلمي راث الهاللت به، الخىحهاث الحذًثت في

هما ًجب أن ًدخىي اإلاجهاج الذساس ي  .الذساس ي بشيل دوسيو بدُث ًخم مشاحهت اإلاجهاج  دساظُت همخؿلباث نامت،

ب اإلاُذاوي  .للؿلبت و/أو ملشس مششوم جخشج في نهاًت اإلاشخلت الجامهُت، خعب ؾبُهت الخخطظ نلى ملشس الخذٍس

جب أن ًشاعي اإلاجهاج الذساس ي الشبـ بحن اإلاهشفت  راث  ألاخشي اإلاهشفُت  اإلاجاالثبالخخطظ وبحن  ألاوادًمُتٍو

 .للتالها

 ( جطيُف بلىم6-1الشيل )



ليل ملشس دساس ي،  ( Syllabus) غشوسة وحىد خؿت دساظُت جفطُلُت ألاوادًمُتفي البرامج  ألاظاظُت ألامىس ومً 

ً البرهامج  ألاظاظُتخُث ٌهذ اإلالشس الذساس ي الشهحزة  نلُه في الانخماد الزي ًخم  ألاظاط، وهي ألاوادًميفي جيٍى

 :الخؿت الذساظُت الخفطُلُت ليل ملشس دساس ي ما ًأحيوجخػمً  .ألاوادًميجدلُم مخشحاث حهلم البرهامج 

 .الىضف الهام للملشس الذساس ي .1

 .)حهادٌ العانت اإلاهخمذة في الهادة ظانخحن نملُخحن)بُان وعبت الىكشي والهملي للملشس الذساس ي  .2

 .أهذاف اإلالشس الذساس ي .3

 .مخشحاث الخهلم للملشس الذساس ي .4

اث الخفطُلُت للملشس الذساس ي والجذٌو الضمني للمداغشاث  .5 ، )فػل أن ًيىن رلً بشيل أظبىعي)إلادخٍى

 .وبدُث ًدخىي نلى الجضء الهملي ئن وحذ

غ والخلُُمأ .6  .ظالُب وأدواث الخذَس

 .ألاوادًميمطفىفت جىافم مخشحاث حهلم اإلالشس الذساس ي مو مخشحاث حهلم البرهامج  .7

 .أدواث الخلُُم اإلاعخخذمت إلاخشحاث حهلم اإلالشس الذساس يمطفىفت مىاءمت أظالُب و  .8

 الىخاب اإلاهخمذ واإلاشاحو اإلاعاهذة .9

ه بػشوسة كُام اللعم  يبغي الخىٍى م ومشاحهت الخؿت الذساظُت للملشس الذساس ي بشيل دوسي  ألاوادًميٍو بخلٍى

غ اإلالشس الذساس ي، هما هى مبحن في الشيل خالٌمً الخغزًت الشاحهت  وباالظخفادة  7-1 جذَس

 

م، مً مخشحاثالذساس ي  ، ًخم حهذًل الخؿت الذساظُت للملشس ألاولىففي الخؿىة   انخمادا حهلم وآلُت جىفُز وجلٍى

باحشاء جلً  ألاوادًميزم ًلىم أنػاء اللعم  ،ألاولىاإلاهذلت في اإلاشخلت  ألاوادًميمخشحاث الخهلم للبرهامج  نلى

 مً أصحاب الهاللت، ظىاء مً مذسس ي اإلالشس الذساس ي، أو وحغزًت اسحهت مإششاثنلى  إلاهخمذة بىاء الخدعِىاث

 اإلاإظعت بالخأهذ مًالؿلبت، أو اإلالىم الخاسجي، أو أسباب الهمل. وفي الخؿىة الثاهُت، جلىم دائشة غمان الجىدة في 

 .غمان الجىدة اإلاهخمذ في اإلاإظعت لذلُل وفلا اإلاهخمذة وباآللُت كذ كام بالخدعِىاث اإلاؿلىبت ألاوادًميأن اللعم 

م ومشاحهت الخؿت الذساظُت للملشس الذساس ي( 7-1الشيل )  خؿىاث جلٍى

 



ٌ خؿت اإلالشس الذساس ي بهذ مشوسها باإلاجالغ اإلاخخلفت وخعب  حهذًالثأما في الخؿىة الثالثت، فُخم انخماد   ألاضى

  .ألاوادًمُت

و نىذ مشاحهت الخؿت الذساظُت للملشس الذساس ي، ًجب ئحشاء دساظت ملاسهت بحن خؿت اإلالشس الذساس ي وما ًخم 

عه في حامهاث مدلُت ونشبُت و أحىبُت ناإلاُت، بدُث ًخم انخماد  و ألاوادًمُت بما ًخىافم مو اإلاهاًحر  الخهذًالثجذَس

عه لىفغ اإلالشس الذساس ي في مإظعاث الخهلُم الهالي%مما ًخم جذ 75 ألاكلبدُث ٌغؿي اإلالشس الذساس ي نلى   َس

 هما ًفػل أن جيىن خؿت اإلالشس الذساس ي مفطلت. الذساظت اهماٌو  اإلامازلت، ورلً لغاًاث اإلاهادلت والخدىٍل

 والغشع مىه، ومخشحاث الخهلم مً وضف اإلالشس الذساس ي، ألاظاظُتوواضحت مً خُث اشخمالها نلى الهىاضش 

، ؤلاغافُت، والىخذاث الذساظُت، وأظالُب الخلُُم اإلاخبهت، والىخاب الذساس ي اإلاهخمذ، والىخب للملشس الذساس ي

، و مطفىفت اإلاهاساث إلاىاءمت مخشحاث حهلم (، مىاكو ئلىتروهُت، ئلخمجالثهخب، )اإلاعاهذة  ألاوادًمُت واإلاشاحو

م اإلاخبهت باإلالشس الذساس  اإلالشس  ي. هما وجخػمً الخؿت الذساظُت للملشس الذساس ي التي ظخدللها أظالُب الخلٍى

م التي ظِخم اظخخذامها في اإلالشس الذساس ي  الذساس ي خػمً: الىخذاث الذساظُت، و أظالُب الخلٍى البرهامج الضمني، ٍو

الفترة الضمىُت التي ظِخم جىفُز ول مجها بالفطل الذساس ي واإلاخشحاث الخهلُمُت التي ظخغؿحها. و ًىضح  مو جدذًذ

مطفىفت أدواث جلُُم اإلالشس الذساس ي، خُث حغؿي ول أداة مىغىم مدذد مً غمً الىخذاث  8-4 الشيل

عانذ هزا  دلم ول مجها مخشج حهلم أو أهثر مً مخشحاث حهلم اإلالشس الذساس ي. َو الذساظُت للملشس الذساس ي، ٍو

م ومخابهت اإلالشس الذسا اإلادخىي الىاضح م جذَسغ اإلالشس الذساس ي نلى جلٍى س ي بشيل نلمي ومىغىعي واإلافطل فٍش

م. وبهزه الخؿىاث جػمً اإلاإظعت جدلُم مخشحاث الخهلم الخاضت باإلالشس الذساس ي واملت،  كابل لللُاط والخلٍى

 .ألاوادًميوالتي بذوسها جإدي ئلى غمان مخشحاث الخهلم نلى معخىي البرهامج 

 

 الوطىية املؤهالتالحوافق مع مىظومة 

الحاغىت اللادسة نلى جدلُم الشؤٍت الجذًذة إلافهىم الخهلم والتي جلىم نلى خلم بِئت مفخىخت  اإلاإهالثًمثل هكام 

بها، وبما ًلىد ئلى بىاء مجخمو زشي بمهشفخه الهلمُت  الانترافًخم فحها جلُُم مدطلت الخهلم ليل فشد ومً زم 

في مىخطف  اإلاإهالثالهملُت الهالُت اللادسة نلى اإلاىافعت الهاإلاُت الحلُلُت. وكذ بذأث فىشة هكام  ومهاساجه

فلذ بلغذ  2012الىؾىُت، أما في نام  اإلاإهالثدٌو بذأث بهمل ئؾاس  10الدعهُيُاث، خُث وان هىان خىالي 

 . دولت 110خىالي 

م اإلاخبهت مطفىفت مهاساث مىاءمت مخشحاث حهلم اإلالشس الذساس ي مو( 8-1الشيل )  أظالُب الخلٍى



اث، ًخم مً  اإلاإهالثًخألف هكام  مخشحاث  جدذًذ وحهٍشف ول معخىي نلى أظاط خاللهامً نذد مً اإلاعخٍى

بىكام  الخهلم اإلاؿلىبت إلاىذ اإلاإهل نىذ رلً اإلاعخىي. أما مخشحاث الخهلم، فدشيل بمجمىنها الحلٌى الخاضت

الحطش، فهي: ال نلى ظبُل اإلاثاٌ ة، الهشبُت اإلاخدذ ماساثؤلا الىؾني لذولت  اإلاإهالثهكام  اظخخذمىاوئرا اإلاإهالث. 

ش الزاث. بدُث جلذم والاهذماج، والاظخلاللُتاإلاهشفت، واإلاهاس اث، واإلاعإولُت  هُيلُت واخذة  في العُاق، وجؿٍى

الهام،  الخاضت بمعاساث الخهلُم الثالث: الخهلُم الهالي، والخهلُم اإلاإهالثًمىً فحها وضف وجطيُف حمُو 

ب الفني. وبالخالي اإلاعانذة نلى جدذًذ الهاللت التي جشبـ بحن مإهل إلاثاٌ، فان  ونلى ظبُلوأخش.  والخهلُم والخذٍس

اث، هما في الشيل ؤلاماساثفي  اإلاإهالثهكام  اث  خططذ  9-1 الهشبُت اإلاخدذة ملعم ئلى نششة معخٍى اإلاعخٍى

ت ألاولى ألاسبو ت الهامت، وخطظ اإلاعخىي الخامغ إلاإهل الثاهٍى الهامت، واإلاعخىي العادط  للخهلُم ما كبل الثاهٍى

ت الهامت)إلاإهل الذبلىم  فاإلاعخىي الثامً خطظ  ، زم اإلاعخىي العابو إلاإهل البيالىسٍىط،(ظيخان بهذ الثاهٍى

اإلااحعخحر، ًلُه مإهل الذهخىساة  إلاإهلطظ فخ ما اإلاعخىي الخاظو( أظىت بهذ البيالىسٍىط)إلاإهل الذبلىم الهالي 

ٌششح جفاضُل اإلاعخىي العابو  (الزي 1-1)الزي خطظ له اإلاعخىي الهاشش. اهكش نلى ظبُل اإلاثاٌ اإلالحم 

 :والهباساث التي حشيلها مخشحاث حهلم هزا اإلاعخىي بدلىلها الخمعت (البيالىسٍىط)

ش الزاث، الخاضت بىكام  والاهذماج، والاظخلاللُتاإلاهشفت، واإلاهاساث، واإلاعإولُت  في دولت  اإلاإهالثفي العُاق، وجؿٍى

  .الهشبُت اإلاخدذة ؤلاماساث

والتي  "مستوياتال استخدام "مجموعة خاللمن  المؤهالتأداة لوصف وتصنيف وتطوير ومقارنة  المؤهالتنظام  عدوي

اإلاعخىي. اهكش اإلالحم  ذ "اإلاإهل" نىذ رلًإلاخشحاث الخهلم اإلاؿلىبت إلاى وفلا ًخم فحها جدذًذ وحهٍشف ول معخىي 

البيالىسٍىط مو مىكىمت  همثاٌ، وهى نباسة نً مطفىفت ًخم فحها مىاءمت مخشحاث حهلم أخذ بشامج (1-2)

 .الهشبُت اإلاخدذة للمعخىي العابو ؤلاماساثالىؾىُت الخاضت بذولت  اإلاإهالث

 

 

 الهشبُت اإلاخدذة ؤلاماساثفي  اإلاإهالثهكام (9-1الشيل )



مىً حهٍشف اإلاإهل بأهه  بِئاث الخهلم  بمجمىنت مدذدة مً مخشحاث الخهلم التي خطل نلحها الفشد نبر الانترافٍو

واإلاهاساث، وأوحه  . أما مخشحاث الخهلم فىلطذ بها اإلاهشفت(الخهلم الىكامي، والخهلم غحر الىكامي، والخللائيالثالزت )

ش الزاث والاهذماج، والاظخلاللُت ولُت)اإلاعإ الىفاءة الثالثت  بمجمىنها "الحلٌى  والتي حشيل (في العُاق، وجؿٍى

لذم ئؾاس ؤلاماساثفي دولت  اإلاإهالثالخمعت" الخاضت بىكام  فحها وضف  "هُيلُت واخذة" ًمىً اإلاإهالث. ٍو

ب الخهلُم الهالي، والخهلُم ) الرالخاضت بمعاساث الخهلُم الث اإلاإهالثوجطيُف حمُو  الهام، والخهلُم والخذٍس

  .وبالخالي جدذًذ الهاللت التي جشبـ بحن مإهل وآخش (،الفني

 

 املقارهة املزجعية

 اإلاطاوو خالٌلِعذ فىشة خذًثت، فلذ بذأث في بذاًت اللشن الخاظو نشش مً ( Benchmarking)   اإلالاسهت اإلاشحهُت

. وكذ ُ اهخمذ ؤلاهخاجبغشع الىضٌى ئلى أفػل أظالُب  حعخخذم التي الؿشق  أفػل جذسط واهذ التي واإلاهامل

ادة حىدة مىخجاتها، زم جلتها  اإلاخدذة  الىالًاثالُابان بهذ الحشب الهاإلاُت الثاهُت بهملُت اإلالاسهت اإلاشحهُت لٍض

ىُت شوهغ التي واهذ مً سواد هزه اإلالاسهاث اإلاشحهُت، أما أوسوبا فلذ اهدشش فحها أظلألامٍش ىب ، خاضت ششهت ٍص

 .اإلالاسهت اإلاشحهُت بؿشكها الهلمُت في أوائل الدعهُيُاث

فاث هثحرة للملاسهت اإلاشحهُت، نملُت  لخلبُت جىكهاث اإلاىخفهحن. وهي وهمُت أنها ملاًِغ أداء هىنُت مجها هىان حهٍش

لها أن  بغيًيال اإلاماسظاث ظىاء مً اإلاىكماث اإلاىافعت أو غحر اإلاىافعت، خُث أنها نملُت معخمشة و  ألفػلحهلم 

 :ً ٌ جخىكف، و جشهض نلى أمٍش أهثر مً هىم  ؟ وهىانألافػل؟ والثاوي: هُف هطبذ ألافػل آلاخشون: هُف أضبذ ألاو

ٌ للملاسهت اإلاشحهُت،  الىقائف وأداء  وهى اإلالاسهت اإلاشحهُت الذاخلُت والتي جخم داخل اإلاإظعت هفعها لخىضح ألاو

. الهملُاث وعبت ئلى بهػها به
ً
و جلاسن بها  هى اإلالاسهت اإلاشحهُت الخاسحُت التي كذ جيىن جىافعُت،والثاوي ػا

اإلاإظعاث بغشع  اإلاإظعت هفعها مو كشهائها في هفغ الطىانت أو اليشاؽ؛ أو جيىن غحر جىافعُت، والتي جلىم بها

ب  .الخهلم مً مإظعاث أخشي في اإلاماسظاث الجُذة مثل الخذٍس

 :مً اإلالاسهت اإلاشحهُت، البذ مً اللُام بهذة خؿىاث الاظخفادةو ختى ًخم 

 :ن ًخم جدذًذ اإلاإظعاث الخهلُمُت التي ًخم نمل اإلالاسهت اإلاشحهُت مهها، و مجهاأ .1

 ًفػل أن جيىن مإظعاث مخىصنت نلى )إلاىاؾم الجغشافُت للمإظعاث الخهلُمُت اإلالاسهت بها ا

 )ت، وناإلاُتؾُلُمً مىؿلت حغشافُت مدلُت، ومىاأهثر 

 أن جيىن مً غمً كائمت جطيُف شىغهاي نلى ظبُل اإلاثاٌ) حىدة هزه اإلاإظعاث. ( 

 الخهلُم الهالي اإلاشاد اإلالاسهت  مإظعت في الؿلبت نذد مو مخىافلا ًيىن  أن ًجب( الؿلبت نذد

 ).بها

  ومذي جىافلها مو مإظعت الخهلُم اإلاشاد ( دبلىم، بيالىسٍىط، دساظاث نلُا)نذد البرامج

 .بهااإلالاسهت 

 نذد الخخططاث وجىافلها في مإظعت الخهلُم الهالي اإلاشاد اإلالاسهت بها. 



 مطادس الخمىٍل، هل هى جمىٍل خيىمي أم خاص أم معخلل؟ 

  غ)مذي جىىم زلافاث أنػاء هُئت الخذَسغ فحها  .)مطذس شهاداث أنػاء هُئت الخذَس

 بىاء نلى اإلالاسهاث اإلاشحهُت مو مإظعاث الخهلُم الهالي اإلاشاد ألاوادًمُتجدذًذ مخشحاث حهلم البرامج  .2

 .)همُت وهىنُت ومباششة وغحر مباششة)اإلالاسهت بها 

م مخشحاث حهلم البرامج  .3  .ألاوادًمُتوغو آلُت لخلٍى

 .ألاوادًمُتمشاكبت هخائج مخشحاث حهلم البرامج  .4

 .عاث الخهلُم الهالي اإلاخخاسةبشيل معخمش مو مإظ ألاوادًمُتجدذًث مخشحاث حهلم البرامج  .5

ت، نلى ظبُل اإلاثاٌ  (3-1)اهكش اإلالحم   ال والزي ٌششح فُه هُفُت نمل اإلالاسهت اإلاشحهُت لبرهامج اإلاىاسد البشٍش

 .الحطش

 الحعليم والحعلم

 اإلاجهاج اإلالشس واإلاداغشة، ًالئمجىىم أظالُب الخذَسغ بما  خالًٌخم كُاط مذي فانلُت أظالُب الخهلُم والخهلم مً 

ب والخهلم اإلاعخخذمت في  واإلاىاكشت، والهطف الزهني، وهخابت اإلاششوناث، ئلخ. ئغافت ئلى فانلُت أظالُب الخذٍس

ت والهملُت بما  ألاوادًميجدلُم أهذاف البرهامج  ؾبُهت  ًالئمومخشحاث الخهلم، ومذي حغؿُت الجىاهب الىكٍش

غ والخهلم في ئهعاب وجؿىٍش اإلاهاساث اإلالشس الذساس ي، ومذي م مدخىي   ًخؿلبهاالتي  ألاظاظُتعاهمت أظالُب الخذَس

ض الخهلم الزاحي لذي الؿلبت. و هزلً مذي اظخخذام جىىىلىحُا اإلاهلىماث  ظىق  في  والاجطاالثالهمل، وحهٍض

عُت بشيل دوسي،  الهملُت م الهملُت الخذَس الخدعُيُت اإلاترجبت  وؤلاحشاءاثالخهلُمُت، ئغافت ئلى وحىد هكام لخلٍى

هما ًجب أن جيىن هىان ئحشاءاث واضحت ومهخمذة بخطىص الىخاب الجامعي اإلاهخمذ ليل ملشس  .نلى رلً

يبغي الخىبُه هىا أن  دساس ي، وآلُاث ب اإلاُذاوي للؿلبت ومششوم الخخشج. ٍو والخؿىاث  ؤلاحشاءاثكُاط فانلُت الخذٍس

نملُت الخهلُم والخهلم هي ئحشاءاث جفطُلُت ًمىً للمإظعت الخهلُمُت أن  الخؿشق لها في جفاضُل التي ظِخم

 .(2015بشكاوي وآخشون،) ألاوادًمُتجؿبلها أو جأخز مجها ما ًىاظبها خعب ؾبُهت اإلاإظعت وبشامجها 

 ثصميم وثقويم املادة الحعليمية للمقزرات الدراسية

  اإلاهذة الخهلُمُت اإلاادة حهخبر
ً
 ، وأوساق الهمل،ؤلالىتروويللملشس الذساس ي واإلاشخملت نلى ششائذ الهشع  معبلا

، والخشائـ، والشظىماث، ئلخ؛ والتي ٌعخخذمها اإلاذسط في اللانت الطفُت، هي اإلاادة الشدًفت للىخاب  الجذاٌو

 لخىضُل اإلاادةللملشس الذساس ي ظُدلم أفػل الؿشق  ألافػلاإلاهخمذ للملشس الذساس ي. ئن جطمُم اإلاادة الخهلُمُت 

الهلمُت للؿلبت داخل الفطل الذساس ي، والتي بذوسها ظخدلم أفػل مشدود إلاخشحاث حهلم اإلالشس الذساس ي نىذ 

 .الؿالب لذساظخه ئهماٌ

م اإلاادة الخهلُمُت للملشس الذساس ي بهذ مشوسها بثالث خؿىاث سئِعت، ألاوادًميو ًلىم اللعم   بخطمُم وجلٍى

م جذَسغ اإلالشس الذساس ي، هماوادًميألاٌشاسن فحها سئِغ اللعم  هى  / ميعم البرهامج، وميعم اإلالشس الذساس ي، وفٍش

 .)10-1)مبحن في الشيل 



 الخهذًالثمً أصحاب الهاللت، ًخم جدذًذ ئحشاء  حهتاش ال والخغزًت اإلاإششاث نلى وبىاء، ألاولىفي الخؿىة 

 اإلاؿلىبت في اإلاادة الخهلُمُت للملشس الذساس ي وآلُت جىفُزها، زم ًلىم ميعم اإلالشس الذساس ي بالخهاون مو وؤلاغافاث

م جذَسغ اإلالشس الذساس ي بدىفُز هزه   . وفي الخؿىة الثاهُت، ًلىم ميعم اإلالشس الذساس ي بالخأهذ مً أنالخهذًالثفٍش

 ئلى حغؿُت الىلاؽ التي جم رهشها في الخغزًت باإلغافتُت، جدلم أهذاف اإلالشس الذساس ي والخؿت الذساظ الخهذًالث

/ ميعم البرهامج بمشاحهت اإلاادة الخهلُمُت ألاوادًمي، فُلىم سئِغ اللعم ألاخحرةالشاحهت. أما الخؿىة الثالثت و 

 هفغ اإلاادةلُخم انخماد ( Portfolio Master) ئلى ملف اإلالشس الذساس ي الشئِغ الخهذًالث اغافتو  الذساس ي للملشس 

 .الحشم الجامعيأو  الشهب حهذدثوئن  ،ألاوادًميالخهلُمُت ليافت الشهب في حمُو الفتراث الذساظُت داخل اللعم 

 لُخم جدمُل اإلاادة الخهلُمُت( Moodle) اإلادخىي الخهلُمي مثل هكام مىدٌ إلداسةئغافت ئلى رلً ًيبغي جىفحر هكام 

 لبت الزًً ًذسظىن اإلالشس الذساس ي في هفغ اإلاادة الخهلُمُت وجىابهها،بطُغتها الجهائُت بدُث ٌشترن وافت الؿ

مً  ولِعهل اإلاخابهت والخيعُم بحن مذسس ي اإلالشس الذساس ي وميعم اإلالشس وخاضت نىذ و حىد أهثر مً شهبت أو أهثر

 .خشم حامعي

 

م الخذَسغ الزي كام خالٌٌعخفُذ مً  ألاوادًميو مً الجذًش رهشه بأن اللعم  غ  الخغزًت الشاحهت مً فٍش بالخذَس

نلى  العابلت الخهذًالثالفهلي للملشس الذساس ي، وهخائج اظدباهاث الؿلبت في اإلالشس الذساس ي وآلُت جىفُزه، ومً 

اإلاداغشة  داخل ألاظاظُتهخمذ في جىفحر اإلاادة الخهلُمُت نلى الىخاب اإلا الانخمادمخشحاث الخهلم. هما أهه ًفػل 

الذساس ي،  نبر ششائذ الهشع التي ًىفشها اإلاإلف/ داس اليشش في مىكو الىخاب اإلاهخمذ في الخؿت الذساظُت للملشس 

م اإلاادة الخهلُمُت للملشس الذساس ي10-1الشيل )  ( خؿىاث جطمُم وجلٍى

 



مُو ح نلى هكام ئداسة اإلادخىي الخهلُمي بدُث ٌعخؿُو (في خاٌ جى افشه) ألاظئلتوهزلً ًخم ششاء أو جدمُل بىً 

 .مىه والاظخفادةالؿلبت الىضٌى ئلُه 

 املنزلية للمقزر الدراس ي ألاعمالثصميم وثقويم وثىفيذ 

 ، واإلاششوناث، وأوساق الهمل، وجلخُظ الىخب، ئلخ، أخذ: ألابدارمثل،  (Homework) اإلاجزلُت ألانماٌحهذ 

لىم اللعم  م للملشس الذساس ي. ٍو اإلاجزلُت  ألانماٌبخطمُم وجىفُز  ألاوادًميالهىاضش الشئِعت مً أدواث الخلٍى

غ اإلالشس الذساس ي  للملشس  م جذَس الذوسي  الاحخمام خالٌالذساس ي بهذ مشوسها بثالث خؿىاث سئِعت. خُث ًلىم فٍش

م نلىالذساس ي، بىاًء  للملشس  جىفُزها اإلاؿلىب الىمىرحُت واحاباتها اإلاجزلُتألانماٌ نذاد وا  بمىاكشت  الضمني الخلٍى

غ اإلالشس الذساس ي في  ألانماٌالخؿت الذساظُت للملشس الذساس ي. وبما أن  في سجاإلاذ اإلاجزلُت مىخذة لجمُو شهب جذَس

/ ألاوادًمياإلاجزلُت ونشغها نلى سئِغ اللعم  ألانماٌوافت الفتراث الذساظُت، ًلىم ميعم اإلالشس الذساس ي بانخماد 

 رلً وان خُثما ل حعلُمها للؿلبت بىاء نلى ؾبُهت اللعم ،البرهامج الزي ًلىم بذوسه بانخمادها هزلً كب ميعم 

 
ً
مً كبل ميعم اإلالشس الذساس ي أو  حهذًالثأو  مالخكاث. وفي خاٌ وحىد أي ألاوادًمي اللعم ؾبُهت نلى بىاء ممىىا

م جذَسغ اإلالشس الذساس يم /ألاوادًميسئِغ اللعم   اإلاؿلىبتإلحشاء الخهذًالث  يعم البرهامج، ًخم ئنادتها ئلى فٍش

مها بهذ رلً.   وئنادة جلٍى

 (Focus) اإلادذد واإلاىغىم( Scope) اإلاجزلُت، أن ًخم جدذًذ اإلاجاٌ الهام ألانماٌومً اإلاماسظاث الحعىت في جطمُم 

خ حعلُمه إلاذسط اإلالشس الذساس ي، والذسحت خ ئحشاء الهمل اإلاجزلي، وجاٍس اإلاعخدلت له، ومخشج  ليل نمل مجزلي، وجاٍس

خم جطمُم الخهلم الز اإلاعخدلت نلُه ورلً  اإلاجزلُت ووغو جىصَو الذسحاث لألنماٌالىمىرحُت  ؤلاحابتي ظُغؿُه. ٍو

لىمىرحُت لػمان  والذسحاث باإلحابتكبل ئحشائه، بدُث ًخم ملاسهت ئحاباث الؿلبت والذسحاث التي خطلىا نلحها 

بدُث ًيىن هىان  اإلاجزلُت للؿلبت ألانماٌنملُت الخصحُذ. هما ًخم جصحُذ  خالٌالهذالت والذكت واإلاىغىنُت 

وعبت الدشابه في أنماٌ  لىشف( Turnitin) حغزًت ساحهت للؿلبت نلى ئحاباتهم. هما ًيبغي جىفحر هكام خاظىبي مثل

الغش، وبالخالي جدذًذ وخاالث الؿلبت مو حهاث أخشي، ورلً لدعهُل مهمت اإلاذسط في هشف العشكاث الهلمُت 

   .اإلاإظعت الخهلُمُت بهزا الخطىص فيألاهكمت والخهلُماث  خعبالالصم وئحشاء ، ؿالبالذسحت اإلاعخدلت لل

 ثصميم وثقويم اخحبارات الطلبة

هذ 
ُ
م في الخؿت الذساظُت للملشس الذساس ي، هما أهه ٌهخبر أهم أظالُب ح اخخباس اث الؿلبت مً أهم أدواث الخلٍى

م م اخخباساث الؿلبت مً  الخلٍى أسبو خؿىاث  خالٌاإلاباشش إلاخشحاث حهلم اإلالشس الذساس ي. و ًخم جطمُم وجلٍى

م اإلالشس الذساس ي بانذاد الخؿىؽ  ألاولىفي الخؿىة (. 11-1)مبحن في الشيل  سئِعت، هما هى ًلىم ميعم وفٍش

نلى  باالنخمادورلً  الاخخباس تي ٌغؿحها مً خُث جدلُله إلاخشحاث الخهلم، واإلاادة الخهلُمُت اللالخخباس الهٍشػت 

الاخخباس  أظئلتالذسحت الجهائُت. وبىاًء نلُه، ًخم وغو  الخفطُلُت، ووصن ول ظإاٌ مً خؿت اإلالشس الذساس ي

م أظئلت  الىمىرحُت بمشاسهت وؤلاحاباث م اإلالشس الذساس ي. و في الخؿىة الثاهُت، ًخم جلٍى مً خُث  الاخخباس فٍش

، وجدلُم مخشحاث الخهلم ألاولىنلُه في الخؿىة  الاجفاقاإلالشس الذساس ي وما جم  لىبت خعب خؿتحغؿُت اإلاادة اإلاؿ

 ألامىس للفتراث والشهب اإلاخخلفت، وغحرها مً  ألاظئلتاإلاهخمذة، وجلاسب معخىي  بطىسة صحُدت وخعب اإلاهاًحر

دلُل مهاًحر غمان الجىدة أو دلُل مهاًحر الخهلُم والخهلم. وفي خاٌ وحىد أي  اإلاهخمذة في ؤلاحشاءاثورلً خعب 



/ ميعم البرهامج، ًخم ئنادتها ئلى ألاوادًميميعم اإلالشس الذساس ي أو سئِغ اللعم  مً كبل حهذًالثأو  مالخكاث

م اإلالشس الذساس ي  زم خخباس لثالثت، ًخم جىفُز الا وفي الخؿىة اجلُُمها بهذ رلً. وئنادة  اإلاؿلىبتإلحشاء الخهذًالث فٍش

ًلىم الذساس ي. وفي الخؿىة الشابهت وألاخحرة،  اإلالشس  مذسطِكبل  اإلاعخدلت للؿالب مً جصحُده ووغو الذسحاث

الىمىرحُت مً خُث  ؤلاحاباثلخذكُلها مو  الاخخباس %مً أوساق  20نشىائُت بملذاس  ميعم البرهامج بأخز نُىت

م ئحاباث الؿلبت نبر الخغزًت الشاحهت نلى ئحاباتهمالذس  دكت الخصحُذ، ودكت جىصَو  .حاث، وجلٍى

 

 ومً اإلاماسظاث الحعىت في هزا اإلاىغىم، أن ميعم ومذسس ي اإلالشس الذساس ي معإولىن نً جطمُم وجىفُز 

له بأناخخباساث الؿلبت في ول شهب اإلالشس الذساس ي في   الفتراث اإلاخخلفت، بدُث ًػمً ميعم اإلالشس الذساس ي وفٍش

 لً جيىن  الاخخباس ئلى الخأهذ مً أن أظئلت  باإلغافتاث مخلاسبت اإلاعخىي في وافت الشهب، الاخخباس جيىن ضهىبت 

 مىىنات ألاظئل جطمُم ًيىن  أن نلى الخأهُذ مدشابه مو الىاحباث الطفُت أو الىاحباث اإلاجزلُت للؿلبت. هما ًخم

هىا  ؤلاشاسةمً وال بذ   .، وأظئلت جثحر الخفىحراإلاشىالثٌشمل أظئلت مىغىنُت، وأظئلت ملالُت، وأظئلت لحل  بدُث

 
ً
بدُث جشاعى معخىي  ألاظئلتفي نملُت وغو (Bloom's Taxonomy )  أهه ًجب مشاناة جطيُف بلىم ئلىمجذدا

اإلاىاظبت إلاخشحاث حهلم اإلالشس الذساس ي بالفهل واإلاعخىي اإلاىاظب لجىاهب اإلاهشفت واإلاهاساث  ألافهاٌ حعلعل

 نلى جدلُلها  ًيبغي للؿالب أن ًيىن  واللذساث، التي
ً
خم الخأهذ مً أهه جم كادسا بهذ أن ًىهي اإلالشس الذساس ي. ٍو

نلُه ورلً كبل ئحشائه، بدُث ًخم  تاإلاعخدلالؿلبت وجم وغو الذسحاث  الخخباساثالىمىرحُت ؤلاحابت جطمُم 

والذسحاث الىمىرحُت، ئغافت ئلى أهه جم جصحُذ  باإلحابتوالذسحاث التي خطلىا نلحها  ملاسهت ئحاباث الؿلبت

 .بدُث ًيىن هىان حغزًت ساحهت للؿلبت نلى ئحاباتهم ئحاباث الؿلبت بشيل ظلُم

م اخخباساث الؿلبت11-1الشيل )  ( خؿىاث جطمُم وجلٍى



 لحقويم أعمال الطلبة (الزوبزك)ثىفيذ الدرجات املحدرجة 

هذ  م في ( Rubric)   الشوبشنٌُ  اإلاخخلفت للؿلبت، خُث جدخىي نلى ألانماٌأداة نلمُت مهمت لحعاب دسحاث الخلٍى

 الخهلُمُت، و حعخخذم لخلُُم أداء الؿالب في باألهذافمجمىنت مً اإلاهاًحر واللىانذ اإلايعلت والهادلت التي جشجبـ 

 اإلاخخلفت ظىاء الجمانُت مثل ألانماٌبشن لخلُُم أداء الؿلبت في الخهلُمُت اإلاخخلفت. و ًخم اظخخذام الشو  ألاوشؿت

 ، ورلً نبر أداة جلُُم خاضت لُخموألابدارأو الفشدًت مثل اإلاششوناث  ،( Work Group) الىاحباث الطفُت

  .الؿلبت ألنماٌجطمُمها وجىصَهها نلى مذسس ي اإلالشساث الذساظُت اإلاخخلفت، بدُث جخىخذ أدواث اللُاط 

  :هناك ثالثة أنواع من الروبرك لتقييم أعمال الطلبة، وهيو 

والحاالث  ، (Projects)الؿلبت اإلاخخلفت في اإلاششوناث أنماٌ(Presentation) " الشوبشن لخلُُم "جلذًم .1

م اإلادخىي ومىاظبخه ودكخه، وجلُُم (Studies Case) الذساظُت  ،ئلخ؛ وهى ملعم ئلى مهاًحر حشمل جلٍى

ً، واإلاىاكشاث في الفطل الذساس ي ئن وحذث،اإلاهلىماث، والل  ذسة نلى جىضُل اإلاهلىماث للحاغٍش

 واإلاطادس الهلمُت اإلاعخخذمت، وجىكُذ الخلذًم، ئلخ. هما أن ول مهُاس مً هزه اإلاهاًحر ًخػو إلالُاط

يخهي بـ  1دسحاث مخذسج هأن ًبذأ بـ   .4ٍو

اإلاداغشة؛ وهى ملعم ئلى مهاًحر حشمل الؿلبت داخل "  Participation))مشاسهت" الشوبشن لخلُُم .2

والخدػحر للمداغشاث، واإلاىاكشاث الطفُت، واللذسة نلى اإلاخابهت الهلمُت، ئلخ. هما ًخػو ول  الحػىس،

يخهي بـ  1هزه اإلاهاًحر إلالُاط دسحاث مخذسج هأن ًبذأ بـ  مهُاس مً  . 4ٍو

الؿلبت، خُث ًىلعم هزا  ألنماٌ( "  (Work Groupلىاحباث الطفُت الجمانُت"ا لشوبشن لخلُُما .3

ٌ لى كعمحن بالدعاوي؛ اللعم ئ الشوبشن خاص بذسحت الؿالب الفشدًت، وهي ملعمت ئلى: مهاًحر  ألاو

في اإلاجمىنت، ومعانذجه لباقي أفشاد اإلاجمىنت، ومشاسهخه في اإلاىاكشت البىاءة، ومخابهخه  مشاسهخه بفهالُت

للعم، خُث ًخم جلُُم ول ؾالب نلى خذه. أما اللعم جخخلف دسحاث الؿلبت في هزا ا للىقُفت. وكذ

، والالتزاممىخذة لجمُو أنػاء اإلاجمىنت، خُث ٌهبر نً جفانل اإلاجمىنت،  الثاوي، فخيىن دسحخه

همجمىنت، وجلُُم ئحابت اإلاجمىنت نً الىاحب اإلاؿلىب مجهم. هما ًخػو ول  ، والهملألاهذافوجدلُم 

يخهي بـ  1اث مخذسج هأن ًبذأ بـ إلالُاط دسح مهُاس مً هزه اإلاهاًحر -1)،هما هى مبحن في الشيل  4ٍو

 .سوبشن لخلُُم الىاحباث الطفُت الجمانُت (والزي ًبحن مثا12ٌ

 



 

 

 

أهه ٌعانذ في  ئال و نلى الشغم مً أن جؿبُم هزا اإلالُاط ًػُف أنباء ئغافُت نلى مذسط اإلالشس الذساس ي، 

ه دكُم بشيل مدذدة أنمالهم اإلاخخلفت وفلا دسحت الؿلبت اإلاعخدلت في سضذ  بعاؾت أهثر ًجهلها مما وهٍض

م راحي والبهذ نً الخلذًش الشخص ي أو غحر اإلاىغىعي، وهزلً جلذم  وشفافُت، أسغُت ضالحت لللُام بخلٍى

 .ومشاحهت الىكشاء

 ثقويم املحاضزات الصفية

، خُث حهذ اللذسة نلى ألاوادًمُتحهذ اإلاداغشة الطفُت مً أهم أحضاء نملُت الخهلُم والخهلم في اإلاإظعاث 

م  خالٌجىضُل اإلاادة الهلمُت مً  اإلاداغشاث الطفُت مً أهم أحضاء الخؿت الذساظُت للملشس الذساس ي. و ًخم جلٍى

اساث دوسٍت لهػى هُئت الخذَسغ ًلىم بها سئِغ كعم البرهامج  خالٌاإلاداغشاث الطفُت مً  أو ميعم  ألاوادًميٍص

م كذسجه نلى ئًطاٌ اإلاادة غ وجلٍى الهلمُت، والخفانل مو  البرهامج للىكىف نلى اإلاعخىي الهام لهػى هُئت الخذَس

لت  الؿلبت، واظخخذام أظالُب حهلُمُت مخخلفت أزىاء اإلاداغشة. ئغافت ئلى أخز سأي الؿلبت في اإلالشس الذساس ي وؾٍش

  .داسة الطف بفانلُتوئ إلاهلىمتا وأظلىب اإلاذسط في ئًطاٌ

م اإلاداغشة الطفُت مً  خم جلٍى غ نلى  خالٌٍو اسة نػى هُئت الخذَس اسة و  ألاكلٍص الهام الجامعي  خالٌاخذة ٍص

اسة الطفُت، وجىغُذ هلاؽ اللىة م ملء الىمىرج اإلاخطظ للٍض م أدائه نً ؾٍش لذي  هخؿىة أولى، خُث ًخم جلٍى

غ، وهزلً الىلاؽ التي جدخاج نىذه ئلى جدعحن في اإلاعخلبل. و بهذ رلً ًلىم سئِغ اللعم  نػى هُئت الخذَس

م ئلى اإلاذسط هفعه   الخدعحن التي جم ومجاالث ؤلاًجابُتختى ًيىن نلى اؾالو بالىلاؽ باسظاٌ وسخت مً الخلٍى

ب والخؿىٍش  م هزلً ئلى و خذة غمان الجىدة للمعانذة في جدذًذ اخخُاحاث الخذٍس خم ئسظاٌ الخلٍى حسجُلها، ٍو

 ( (Work Groupلىاحباث الطفُت الجمانُت"ا لشوبشن لخلُُم(ا12-1الشيل )



امجاالث  في وخطىضا اليادس اإلاىحىد، لذي ب أو مهاساث ئغافُت. أما في الٍض  ساث الخدعحن التي جدخاج ئلى جذٍس

شها؟ أم أنها ما صالذ مىحىدة؟ ختى ًخم الالخلت ، فُخم الىكش بشيل أنمم ئلى الىلاؽ العلبُت العابلت وهل جم جؿٍى

 .الخدعُني اإلاىاظب ؤلاحشاء أخز 

 

 إوشاء وثطويز وثقويم ملف املقزر الدراس ي

ووظائلها،  بالهملُت الخهلُمُت وجؿىٍش آلُاتها الاسجلاءمً أهم مخؿلباث ( Portfolio Course) ٌهذ ملف اإلالشس الذساس ي

الذساس ي  خُث ٌعخخذم لخىزُم الهملُت الخهلُمُت مً بذاًت الخخؿُـ للملشساث الذساظُت التي ظخؿشح في الفطل

 بهملُت الخىفُز في الفطل الذساس ي الحالي، واهتهاًء  اللادم،
ً
ش في الفطل الذساس ي مشوسا م والخؿٍى الزي بهملُت الخلٍى

شمل ملف اإلالشس الذساس ي حمُو اليشاؾاث والفهالُاث اإلاعخخذمت في (2013بشكاوي وآخشون، )ُه ًل ئًطاٌ  َو

التي ًخم ؤلاغافُت اإلافاهُم الهلمُت للؿلبت مً خُث مدخىي اإلاادة الخهلُمُت التي ًخم نشغها نلى الؿلبت، واإلاادة 

غ اإلالشس الذساس ي، وهمارج مً أدواث  أو  جلُُم أنماٌ الؿلبت اإلاخخلفت ظىاء واهذ اخخباساثجىصَهها أزىاء جذَس

 أنماٌ مجزلُت أو ضفُت أو مششوناث بدث، مو ئحاباتها الىمىرحُت وزالث نُىاث مً ئحاباث الؿلبت مً مخخلف

اث  م أدواث الخلُُم (غهُف، ومخىظـ، وممخاص)اإلاعخٍى وؤلاحاباث . هما ًخم ملء همارج الجىدة الخاضت بخلٍى

 الؿلبت مً خُث الذسحاث و الخغزًت الشاحهت للؿلبت إلحاباثا، وحىدة جصحُذ مذسط اإلالشس الذساس ي الىمىرحُت له

 .اإلاذسط أزىاء الخصحُذ مالخكاثنبر 

جذكُم  مً اإلالشساث الذساظُت التي ًؿشخها لُخم نمل % 20 ألاوادًميوفي نهاًت ول فطل دساس ي، ًخخاس اللعم 

غ ملتزم باإلاهاًحر الخاضت في دلُلداخلي نلحها. و يهذف الخذكُم الذاخ م الخذَس مهاًحر غمان  لي ئلى الخأهذ مً أن فٍش

الذساس ي.  بالخؿت الخفطُلُت للملشس  والالتزام، واظخخذام الىمارج الخاضت بالجىدة، ؤلاحشاءاثالجىدة مً خُث 

م ومىاظبتها للملش  م الخذكُم الذاخلي نلى الخأهذ مً حىدة أظالُب الخلٍى بها،  ساث الذساظُت الخاضتهما ٌهمل فٍش

، هما هى مبحن في الخؿت الذساظُت وفم الجذٌو الضمني وامال  اإلالشس الذساس ي مادة ئلى الخأهذ مً حغؿُت باإلغافت

 اإلاخفم نلُه. 

الجىدة  غمان دائشة ئلى جشظل زم اإلاذكم كبل مً حهبئتها ًخم الخذكُم لجىدة ومً الجذًش بالزهش ان هىان همارحا

نلى  الخهذًالث الالصمتالزي ًلىم باحشاء  ألاوادًميفي اإلاإظعت التي جدخفل بيسخت مجها وحهُذ وسخت أخشي لللعم 

 .اإلاذكم الذاخلي/الخاسجي ومؿالهاث دائشة غمان الجىدة مالخكاثملف اإلالشس الذساس ي خعب 

 قياس مخزجات الحعلم

جدذد اإلاهاسف واإلاهاساث والاججاهاث التي ًجب أن ًىدعبها الؿلبت بخخشحهم مً البرهامج   هي نملُت مىخكمت

ؿلبت ال ملخدعحن حهل ، وحهمل نلى اظخخذام اإلاهلىماث والبُاهاث اإلاخىفشةألاوادًمي ومعخىي هزا الاهدعاب، 

عُت، فمً .وأدائهم ًخم الخدلم مً أن  خاللها خُث حهذ نملُت كُاط مخشحاث حهلم البرهامج حىهش الهملُت الخذَس

ًإدي ئلى الخغحر اإلاؿلىب في مهاسف ومهاساث وظلىهُاث الؿالب لُىاهب مخؿلباث ظىق الهمل،  ألاوادًمي البرهامج

إلاا ًجب أن ًدلله الؿالب، ئغافت ئلى  ألادوىاإلاشحهُت والتي جمثل الحذ  ألاوادًمُتوالخأهذ مً جدلُم اإلاهاًحر 



، وبالخالي جدذًذ أوحه الخدعحن والخؿىٍش ألاوادًميلػهف في جدلُم مخشحاث البرهامج جدذًذ هلاؽ اللىة و هلاؽ ا

 .الالصمحن

 

 أهميـة وأهداف عملية ثقويم املخزجات الحعليمية

 :جىمً أهمُت وأهذاف نملُت جلىٍم اإلاخشحاث الخهلُمُت فُما ًأحي

 حهلم الؿلبت وجأزحر اإلاىاهج والبرامج وأظالُب الخذَسغ. جىفحر مهلىماث دكُلت وزابخت نً .1

 وئهجاصاتهمجىفحر مهلىماث دكُلت نً خاحاث الؿلبت  .2

 نملُت كُاط اإلاخشحاث الخهلُمُت ميىن أظاس ي في نملُت مشاحهت البرهامج ألاوادًمي. .3

 .ألاوادًمي لالنخماد ألاظاظُتنملُت كُاط اإلاخشحاث الخهلُمُت هي ئخذي اإلاخؿلباث . .4

وفانلُت أداء أنػاء هُئت  ألاوادًميحهمل نملُت كُاط اإلاخشحاث الخهلُمُت نلى جدعحن فانلُت البرهامج  .5

غ والهاملحن في البرهامج   .الخذَس

 وجدعُجهارامج ألاوادًمُت الب نلىلإلششاف  شيل نملُت كُاط اإلاخشحاث الخهلُمُت هكاما مىخكماح .6

شها   .الجذًذة فحهاوجدذًثها، وهزلً اظخدذار البرامج  وجؿٍى

 

 وسائل وأدوات القياس

، فُجب  ألاظاظُتمً اإلاحزاث  ألُت نملُت كُاط جشبىي هاجحت أن جيىن شاملت ومعخمشة. أما باليعبت إلاحزة الشمٌى

ت، وهي: اإلاجاٌ اإلاهشفي  لألهذافالثالث  اإلاجاالثحغؿي نملُت اللُاط  أن  ،)مارا نلى الؿالب أن ٌهشف؟)التربٍى

 مارا ٌعخؿُو الؿالب)، واإلاجاٌ الحشوي (مارا ًدمل الؿالب مً اججاهاث وكُم مو ما ٌهشفه؟) الىحذاويواإلاجاٌ 

 فهملُت اللُاط لِغ لها نهاًت، بل وحعخمش مو اظخمشاس الاظخمشاس وأما نً محزة ؟(.  مو ما ٌهشفه أدائُا اللُام به

م اإلاعخخذمت ف ت، وحهذد أظالُب ووظائل الخلٍى مً اظخهماٌ أداة مهُىت ٌهني  الاهتهاءحها بدُث أن الهملُت التربٍى

الهملي في  وألاداء والاظدباهاثبأهىانها  الاخخباساثباظخهماٌ وظُلت أخشي، وهىزا. وسغم شُىم اظخخذام  البذء

. اإلالشساث بهؼ ؾبُهت خعب و رلً الؿالب ملف أن مً وظائل وأدواث اللُاط أًػا ئال الؿلبت،  جلُُم أداء

ليل مخشج، فما ًطلح  مالئمت ألاهثرنىذ كُاط هزه اإلاخشحاث اإلاخىىنت، أن هخخاس أداة اللُاط  نلُىاونلُه، فان 

 .ًطلح للُاط اإلاهاسف أو اإلاهاساث، وهىزاال كذ  مثاال  الاججاهاثلخلُُم 

طىف 
ُ
امخلً  ئراأدواث اللُاط اإلاباششة، وهي التي ًخم فحها جدذًذ ما  :والخلُُم بؿشق نذًذة، مجها لُاطال أدواثج

دت مً  الاججاهالؿالب اإلاهشفت أو اإلاهاسة أو  لت مباششة وضٍش   أداء به فانلُت اللُام خالٌاإلاؿلىب بؿٍش
ً
ا  وان أوشفٍى

 
ً
مجمىنت  نما ٌعخؿُو اللُام به. وكذ ضىفذ الؿالب ر وأدواث اللُاط غحر اإلاباششة، وهي التي جخؿلب أن ٌهب، نملُا

 :آلاجُتة وغحر اإلاباششة الشائهت في كُاط اإلاخشحاث الخهلُمُت، ومجها مً أدواث اللُاط والخلُُم اإلاباشش 



 أدوات الحقويم املباشـزة . أ

 .نُىاث نمل الؿلبت .1

 .ملف الؿالب .2

 .مششوم اإلالشس الذساس ي الخياملي .3

 .ظلىن الؿالب مالخكت .4

 .الخلُُم الذاخلي إلاششوناث الؿلبت .5

 .الهملي ألاداءجلُُم  .6

 .الخلُُم الخاسجي إلاششوناث الؿلبت .7

 دساظت الحالت .8

ت الاخخباساث .9  .اإلاهُاٍس

 .ؤلاوشائُت الاخخباساث .10

 .اإلاجزلُت ألانماٌ .11

 

 دوات القياس غير املباشزةأ . ب

جحن، والؿلبت الذاسظحن، والؿلبت اإلاخىكو جخشحهم،  الاظدباهاث باألظاطوهي  بأهىانها اإلاخخلفت: واظدباهت الخٍش

 :ورلً للحطٌى نلى حغزًت ساحهت واظخخذامها في نملُت اللُاط. ئغافت ئلى اظخخذام أداوث أخشي، مثل

جحن .1  .ملابلت الخٍش

جحن .2  .دساظاث مخابهت الخٍش

 .وعبت الؿلبت الزًً جابهىا دساظاتهم الهلُا .3

 .ألاوادًميبالؿلبت داخل البرهامج  الاخخفافّهذٌ م .4

جحنمّهذٌ جىقُف  .5  .الخٍش

جي اإلاإظعت الخهلُمُت في البرهامج  .6  .ألاوادًميوعبت اإلاذسظحن مً خٍش

 ألاوادًمي(. خعب البرهامج )مّهذٌ الخخشج  .7

 ألاوادًميمّهذٌ اإلاسجلحن في البرهامج  .8

 

 خطة ثقويم مخزجات الحعلم

م مخشحاث الخهلم للبرامج  البذ  ، وهزه الخؿت جخيىن مً نذة مشاخل، هما هى مبحن ألاوادًمُتمً وغو خؿت لخلٍى

 13-1 في الشيل



 

 

 :و جخيىن هزه اإلاشاخل مً مشاخل أظاظُت وأخشي فشنُت، وهما ًأحي

 واآلحي:ومشاحهتها وجىلُدها، أما الفشنُت فهي  ألاوادًميجدذًذ أهذاف البرهامج  .1

  ومشاحهتها ألاوادًميجىمُت مهاساث وكذساث أنػاء هُئت الخذَسغ في مجاٌ جدذًذ أهذاف البرهامج.  

  ألاوادًميجدذًذ أهذاف البرهامج 

  وجىلُدها ألاوادًميمشاحهت أهذاف البرهامج. 

ومشاحهتها وجىلُدها، ومىاءمتها مو أهذاف  ألاوادًميهامج شخلاق اإلاخشحاث الخهلُمُت اإلاخىكهت للبر ا .2

 :واآلحيأما الفشنُت فهي وئؾاس اإلاإهالث الىؾىُت،  البرهامج

  غ في مجاٌ اشخلاق اإلاخشحاث الخهلُمُت ومشاحهتها وجىلُدها جىمُت مهاساث وكذساث أنػاء هُئت الخذَس

 .ألاهذافوحعىُجها نلى 

  ألاوادًمياشخلاق اإلاخشحاث الخهلُمُت للبرهامج 

  وجىلُدها ألاوادًميمشاحهت اإلاخشحاث الخهلُمُت للبرهامج. 

  ألاوادًميمىاءمت اإلاخشحاث الخهلُمُت مو أهذاف البرهامج. 

  الىؾىُت اإلاإهالثمىاءمت اإلاخشحاث الخهلُمُت مو ئؾاس. 

م  .3 وجدذًذ  ألاوادًميط ول مخشج مً مخشحاث البرهامج للُا اإلاالئمتاخخُاس وانذاد أدواث وأظالُب الخلٍى

 :واآلحيمىنذ جؿبُم ول أداة والفئت اإلاعتهذفت مً نملُت الخؿبُم، أما الفشنُت فهي 

م مخشحاث الخهلم للبرهامج ألاوادًمي13-1الشيل )  ( مشاخل جلٍى



  م وسبؿها باإلاخشحاث جىمُت مهاساث وكذساث أنػاء هُئت الخذَسغ في مجاٌ ئنذاد أدواث ووظائل الخلٍى

 .الخهلُمُت

 م اخخُاس وانذاد أدواث وأظالُب جل  .ليل مخشج مالئمتٍى

 م اإلاخخاسة والخأهذ مً حىدتها مشاحهت   .ضذكها وزباتها وخطىضا، أدواث الخلٍى

 ًجدذًذ مىنذ جؿبُم ول أداة وجىفحر ما ًلضم لللُام بزل. 

 جدذًذ الفئت اإلاعتهذفت مً ول نملُت جؿبُم والخأهذ مً جىفش نُىت مىاظبت. 

  ت  ؤلامياهاثججهحز  .لخدلُل هخائج الخؿبُم وهُفُت نشغها الالصمتالفىُت و البشٍش

 

م اإلاعخخذمت ألاداءجدذًذ معخىي  .4  .اإلاخىكو ليل مخشج، ونلى ول أداة أو وظُلت مً وظائل الخلٍى

  اإلاخىكو ليل مخشج ألاداءجىمُت مهاساث وكذساث أنػاء هُئت الخذَسغ في مجاٌ جدذًذ معخىي. 

  اإلاخىكو ألاداءجدذًذ معخىي  )
ً
 وهىنُا

ً
 .مخشج ونلى ول أداةليل ) همُا

  اث  ومالءمتهااإلاخىكو والخأهذ مً واكهُتها  ألاداءمشاحهت معخٍى

م للُاط مخشحاث الخهلم التي جم جدذًذها، وجدلُل هخائج الخؿبُم واظخخشاج  .5 جؿبُم أدواث الخلٍى

 :واآلحيالىخائج، أما الفشنُت فهي 

 م وجدلُل هخائجها. وخطىضا جىمُت مهاساث وكذساث أنػاء هُئت الخذَسغ في مجاٌ جؿبُم أدوا ث الخلٍى

 .الخدلُل بىاظؿت الحاظىب

 اخخُاس وانذاد اإلاخشحاث الخهلُمُت اإلاشاد جلىٍمها في ول فطل دساس ي. 

 م اإلاخخاسة نلى الفئاث اإلادذدة والخأهذ مً حذًت الؿلبت ودافهُتهم  .جؿبُم أدواث الخلٍى

  لت مِعشة  .ومفهىمتجدلُل هخائج الخؿبُم نلى ول أداة ونشغها بؿٍش

  اث  .اإلاخىكو لهم ألاداءملاسهت هخائج الؿلبت نلى ول مخشج مو معخٍى

م،  .6  :واآلحيمجها، أما الفشنُت فهي  والاظخفادةمهالجت هخائج الخلٍى

  ٌم الاظخفادةجىمُت مهاساث وكذساث أنػاء هُئت الخذَسغ في مجا  .مً هخائج الخلٍى

  م اإلاخشج الىاخذ، والخأهذ مً ضذق البُاهاث وامياهُت م اإلاعخخذمت في جلٍى ملاسهت هخائج ول أدواث الخلٍى

 .نلحها الانخماد

  م رلً اإلاخشج م اإلاخشج الىاخذ نلى نذة فطٌى دساظُت والخأهذ مً ضذق جلٍى ملاسهت هخائج جلٍى

 .نلى الىخائج الانخمادوامياهُت 

  أداء البرهامج وصٍادة فهالُخه والخأهذ لخدعحن الىخائج جلً نلى بىاء راثوجفعحجلذًم جىضُاث وملترخاث 

م  مً واكهُت جلً الخىضُاث واإلالترخاث وامياهُت جؿبُلها واسجباؾها بيخائج الخلٍى

  م في البرامج ش فطلي نً فهالُاث نملُت الخلٍى  .اإلاإظعاث الخهلُمُت إلداسة ألاوادًمُتجلذًم جلٍش

  اإلاإظعت في اإلاهىُت للجهاث جلذًمها أوألاوادًمُت  البرهامج داخل واإلالترخاث نملُاجىفُز الخىضُاث 

  .ومخابهت جىفُزها الخهلُمُت



 م م نملُت الخلٍى م الياملت (خؿت الخلىٍم)جلٍى  .هفعها في غىء مجمل هخائج دوسة الخلٍى

ثها والبذء بهملُت الخلىٍم في مشاحهت أهذاف البرهامج ومخشحاجه في غىء الىخائج، وجىلُدها وحهذًلها وجدذً .7

 :واآلحيدوسة أخشي، أما الفشنُت فهي 

  م مشاخلنمل دبلىم، بيالىسٍىط، ماحعخحر، ( البرهامج معخىي  فحها مبِىا جفطُلُت لخؿت الخلٍى

 .)دهخىساه

  م مخشحاث الخهلم للبرهامج ، وخعب ألاوادًميجدذًذ اإلاذة الضمىُت لهمل الذوسة الياملت لهملُت جلٍى

م الذبلىم حعخغشق أفػل  ظىىاث،  5ظىىاث، والبيالىسٍىط  4اإلاماسظاث الهاإلاُت الحعىت فان دوسة جلٍى

 .ظىىاث 5 والذهخىساهظىىاث،  3واإلااحعخحر 

  م بالىخذة اإلاىفزة والىخذة التي جلىم باإلاخابهت وؾشق سبـ ول مشخلت مً اإلاشاخل الفشنُت لخؿت الخلٍى

 .أو ئسشاداث مالخكاثلشس للخىفُز، وما ئرا واهذ هىان أًت ووظائل الخىفُز، واإلاىنذ الجهائي اإلا

 

 خطوات ثقويم مخزجات الحعلم للبرامج ألاكاديمية

م مخشحاث م في أي بشهامج أوادًمي نلى مذي ئًمان أنػاء هُئت الخذَسغ بهملُت جلٍى  ٌهخمذ هجاح خؿت الخلٍى

الخهلم وفائذتها ودوسها، وبالخالي اإلاشاسهت الفهالت في حمُو وشاؾاتها وفهالُاتها، وبذون رلً فاٌ غمان لىجاح 

 الهملُت في جدلُم أهذافها اإلايشىدة.

م مخشحاث الخهلُم نملُت دائمت جدخاج في الذوسة الىاخذة لهذة ظىىاث، وبالخالي فان زماسها ال  هما حهذ نملُت جلٍى

م هفعها بهذ ول دوسة بدُث ًمىً مالخك م خؿت الخلٍى يبغي الخىبُه نلى غشوسة اللُام بخلٍى تها في فترة وححزة. ٍو

ش والخدعحن نلى أهمل وحه وبشيل معخمش، هما هى مبحن في الشيل   .14-1ًخم الخؿٍى

 
م مخشحاث الخهلم للبرهامج ألاوادًمي14-1الشيل )  ( خؿىاث جلٍى

 



 

 من هحائج ثقويم مخزجات الحعلم الاسحفادةآليـة 

م مخشحاث الخهلم . وغاًاث أخشي  وفىائذ أهذاف لخدلُم وظُلت هيوئهما  راتها، خذ في غاًت لِعذ ئن نملُت جلٍى

م نملُت هجاح فاننلى رلً  وبىاء  مً جّمىجها ومىاظبت مدذدة آلُت ئنذادألاكعام ألاوادًمُت  مً ًخؿلب الخلٍى

م  م ولم جىقف جلً الهملُت في اظخهماٌ لىخائجوئرا لم ًدذر   .مجها والاظخفادةاظخهماٌ هخائج نملُت الخلٍى  لخلٍى

 فمً. ئؾالكافانها جيىن بذون كُمت  ، والهاملحن فُه،ألاوادًميلبرهامج  أداء فانلُت وسفوحهلم الؿالب،  جدعحن

م مخشحاث الخهلم  في نملُتحمُو مً ٌشاسن  الػشوسي أن ٌعي  أنها نملُت هادفت راث فىائذ هبحرة، وأن حهملجلٍى

 مجها ممىىت والاظخفادةهخائج نملُت اللُاط  اظخغالٌاإلاهىُت نلى تهُئت ول الكشوف التي ججهل  ألاؾشافحمُو 

 ومِعشة. 

 ثحليل الىحائج وصياغتها

م مً   وجشهح اهخمامائنؿائها  التي ًجب ألاظاظُت ألامىس ئن نملُت جدلُل وجفعحر هخائج نملُت الخلٍى
ً
 نلى معخىي زا

دعً   لم ئن وخؿحرة خاؾئتجفعحراث  ئلى فالبُاهاث والىخائج كذ جإدي .اللعم أو البرهامج  وجفعحرها،جدلُلها ًُ

 
ً
 في اإلالشس  الؿلبت هخائج ئنال فمثاألحله. الزي حمهذ ذد لهذف اإلادر ائرا ما جم اظخخذام الىخائج في غح وخطىضا

الػهف واللىة في البرهامج هيل، ولىً لِغ للُاط  ومجاالثالذساس ي الخياملي ًمىً أن حعخخذم للُاط هلاؽ 

  .الذساس ي الخياملي هفعه أو مذسط اإلالشس الذساس ي اإلالشس 

و ليي ًخم خطش الجهىد في جدلُم الفائذة اإلاشحىة، فان جدلُل الىخائج وجفعحرها ًجب أن ًخم بدُث ًجُب نً 

 :بخطىص البرهامج أو اللعم ومعخىي أداء الؿلبت ألاكلنلى  آلاجُت ألاظئلت

ألاظاظُت  ألاخشي في الخخطظ واإلاهاساث  الؿلبت معخىي ًخظ  فُما الىخائجفشها ما هي اإلاهلىماث التي جى  .1

  والبدث، والىخابت، واإلادادزت؟

 لللُام بمهجهم اإلاعخلبلُت؟فُما ًخظ معخىي الؿلبت واظخهذادهم جىفشها الىخائج  ما هي اإلاهلىماث التي .2

 معخىي الؿلبت فحها أكل مً اإلاؿلىب؟ مجاالثًخفىق فحها الؿلبت؟ أو هل هىان  مجاالثهل هىان  .3

جى اللعم أو البرهامج  .4 هل ًخم كبىلهم في بشامج ألاوادًمي نمال بعهىلت بهذ الخخشج؟ هل ًجذ خٍش

 ؟ لهلُا ئن جىافشث الذساظاث

؟ٌهخبر فح  التي اإلاجاالثما هي  .5
ً
 ها أداء الؿلبت ملبىال ولىً لِغ مخمحزا

م، والبُاهاث التي جم حمهها في الانخباس التي ًمىً أخزها بهحن  ألامىس وهىان مجمىنت مً   نىذ ضُاغت هخائج الخلٍى

 :هزه الهملُت، ومجها

 .ومخشحاجه الخهلُمُت ألاوادًمينشع البُاهاث والىخائج مشجبؿت مو أهذاف اللعم أو البرهامج  .1

 .اإلاىاظب لخدلُل البُاهاث ألاظلىباخخُاس  .2

 .نشع الىخائج باظخخذام أظالُب همُت وهىنُت .3



 .وهزلً هلاؽ غهفه بشيل واضح ألاوادًميواًجابُاث البرهامج  زاثمحنشع  .4

 ألاوادًمي بىاًء نلى الىخائج. جلذًم جىضُاث لخدعحن أداء البرهامج  .5

 إعداد ثقزيز ثقويم مخزجات الحعلم 

م  الاهتهاءنىذ  ش الجهائي نً نملُت جلٍى م وجدلُل هخائجها ًخم ضُاغت الخلٍش مً جؿبُم أدواث اللُاط والخلٍى

اإلاإظعت الخهلُمُت  داخل(أفشادا وبما أن نذة حهاث أو اللعم.  أو ألاوادًمي الخهلم نلى معخىي البرهامج  مخشحاث

ش،  ظىفأو خاسحها(  ىخب بشيل و  فمً الػشوسي أنجؿلو نلى هزا الخلٍش ال في وأن ًيىن شاماضح ومبعـ، ًُ

ـت مهلىماجه بال ئظهاب وال اكخػاب،   آلاجُت: ألاظئلتنً  لإلحابتمو الترهحز نلى جىفُـش اإلاهلىمـاث الػشوٍس

م مخشحاث الخهلم؟ ألاوادًميما الزي خلله البرهامج  .1  في مىغىم جلٍى

  إلاارا كام البرهامج باهجاص ما جم ئهجاصه؟ .2

 ٍم؟ما هي هخائج نملُت الخلى  .3

 هُف ظِعخفُذ البرهامج مً جلً الىخائج؟ .4

م مخشحاث الخهلم هفعها؟ .5 م نملُت جلٍى  ما هى جلٍى

 ثقزيز الحقويم الذاجي

م الزاحي مً أهم  مه، فهي  ألاوادًميالتي جخم غمً نملُت مشاحهت البرهامج  ؤلاحشاءاثحهذ نملُت الخلٍى وجلٍى

م البرهامج ؤلاحشاءاثفي ظلعلت هزه  ألاولىالخؿىة   بىاءألاوادًمي ، وجخػمً كُام اإلاإظعت الخهلُمُت هفعها بخلٍى

م الزاحي للبرهامج نلى  ش الخلٍى ال مفطال لزي ًخػمً جدلُألاوادًمي مهاًحر الجىدة اإلاهخمذة، زم جلىم بىخابت جلٍش

م الزاحي وزُلت ش الخلٍى  للمإظعت، فاهه الىزُلت  إلاإششاث ول مهُاس مً مهاًحر الجىدة. وفي الىكذ الزي ٌشيل جلٍش

م الخاسجي  ألاظاظُتاإلاشحهُت  م الخلٍى اسجه للمإظعت الخهلُمُت ، بانخباسه ًىفش  خالٌالتي ٌهخمذ نلحها فٍش ئؾاسا ٍص

م ناما     .وفم أظغ نلمُت ومىغىنُت البرامج ألاوادًمُت حىدة لخلٍى

ا م الزاحي مىاكشت ليل حاهب مً حىاهب اإلاعخٍى ش الخلٍى خػمً جلٍش فشص  ، ومً حىاهب هىنُتألاوادًمُتث ٍو

 ، بدُث ًخم ئقهاس هلاؽ الػهف الحالُت للبرهامجألاوادًميالخدعحن للبرهامج  ومجاالثالخهلُم لىلاؽ اللىة 

م ألاوادًمي  وآلُت الخهامل مهها والحلٌى التي وغهذ إلاهالجتها، ئغافت ئلى أي هلاؽ غهف قهشث في مشاخل جلٍى

 اإلاخخزة في مهالجتها للخخلظ مجها، وماهي الجىاهب التي جدخاج ئلى جدعحن في البرهامج وآلالُتظابلت للبرهامج 

ش ألاوادًمي م هى الخدعحن والخؿٍى ئال . ولً ًخم هزا ألافػلهدى  والاسجلاء. خُث ئن الهذف الشئِغ مً نملُت الخلٍى

م الزاحي بشيل مىغىعي، واوهىعذ هخائجها نلى خؿـ اإلاا ض هلاؽ را جمذ نملُت الخلٍى إظعت الخهلُمُت لخهٍض

مً الفشص اإلاخاخت للخؿىٍش والخدعحن، وخشص ومخابهت مً كُادة اإلاإظعت  والاظخفادةومهالجت العلبُاث،  اللىة

م الىاخذ الخهلُمُت،  .والهمل بشوح الفٍش

ش الشفافُت والذكت  شاعى نىذ ئنذاد الخلٍش  لى أظلىببشيل سئِغ ن والانخماد، ؤلاوشائينً العشد  والابخهادٍو

م  ألادلتالىخائج اإلابيُت نلى الحلائم مو جىفحر  واظخخالصالخدلُل  م الخلٍى والشىاهذ الذانمت، خُث ظُلىم فٍش

ش. هما ًيبغي جىخي الذكت في اإلاهلىماث الىاسدة في  باالنخمادواإلاشاحهت الخاسجي  بشيل أظاس ي في نمله نلى هزا الخلٍش



ش،  م واإلاشاحهت ظُلىم بالخأهذ مً صحتها  ألنالخلٍش م الخلٍى استهم اإلاُذاهُت ومشاحهت  خالٌفٍش  والشىاهذ ألادلتٍص

ش، م.  أن أًت مهلىماث غحر صحُدت ظدىهىغ الانخباس آخزًً بهحن  اإلازوىسة في الخلٍش  ظلبا نلى  هدُجت الخلٍى

م الزاحي بدذ أدوى ما ًأحي ش الخلٍى جب أن ًخػمً جلٍش  :ٍو

 دمة أوال( املق

اإلاشاد  ألاوادًميوهي نباسة نً هبزة مىحضة نامت نً اإلاإظعت الخهلُمُت واليلُت واللعم الزي ًؿشح البرهامج 

م مذي جشابـ واوسجام أهذاف البرهامج  م الخلىٍم واإلاشاحهت بخلٍى مه، خُث ًلىم فٍش مو سظالت  ألاوادًميجلٍى

 .ألاهذافلُم هزه وأهذاف اليلُت واإلاإظعت الخهلُمُت ، ئغافت ئلى مذي جد

 :ومً اإلاهلىماث التي ًجب نشغها

تها وسظالتها، و فلشة أخشي  .1 هبزة نً اإلاإظعت الخهلُمُت: فلشة جىضح أهذاف اإلاإظعت الخهلُمُت وسٍؤ

عُت  ألاوادًمُتجىضح وشأة اإلاإظعت الخهلُمُت وولُاتها وبشامجها  ونذد ؾلبتها وأنػاء هُئخحها الخذَس

ت  .وؤلاداٍس

، ونذد ؾلبتها، وأنػاء هُئتها ألاوادًمُتهبزة نً اليلُت: فلشة جىضح وشأة اليلُت وأكعامها وبشامجها  .2

عُت، واليىادس اإلاعاهذة لها  .الخذَس

، ئغافت ئلى نالكتاإلاشاد جلىٍمه وأي بشامج راث  ألاوادًمي: هبزة نً البرهامج ألاوادًميهبزة نً البرهامج  .3

م للبرهامج ب نالكتأي مهلىماث أخشي لها  م، مثل آخش جلٍى  .والجهت التي كامذ به ألاوادًميهملُت الخلٍى

  ألاكاديميثقويم البرهامج ثاهيا( 

م البرهامج  ليل مهُاس مً مهاًحر الجىدة ورلً بىاء نلى اإلاهاًحر التي ظِخم  آلاجُتالشئِعت  ألاحضاء ألاوادًميًدىاٌو جلٍى

م  :اظخخذامها في نملُت الخلٍى

 ." لخدلُم حىاهب اإلاهُاسألاوادًميالبرهامج ُملذم  التي ًلىم بها اللعم وألاوشؿت ؤلاحشاءاثوضف  .1

 .في اإلاهُاس ألاوادًميهلاؽ اللىة التي ًشاها ملذم البرهامج  .2

 .في اإلاهُاس ألاوادًميهلاؽ الػهف التي ًشاها ملذم البرهامج  .3

شهالتي ًمىً لللعم اللُام بها لخدعحن حى  وؤلاحشاءاثالعبل  .4  .اهب اإلاهُاس وجؿٍى

 .التي ًلىم بها اللعم وألاوشؿت ؤلاحشاءاثنلى  وألادلتشاسة مشحهُت ئلى الشىاهذ ئ .5

 الحقزيز ثالثا( مالحق

م الزاحي مجمىنت الىزائم  ش الخلٍى جفطُلُت وجىغُدُت إلاا حاء في  مالخمنلى شيل  ألاظاظُتًجب أن ًشفم بخلٍش

ش، ومً هزه    :اإلاالخمالخلٍش

 



 ألاكاديميوثيقة مواصفات البرهامج  . أ

ش نلى مىاضفاث البرهامج ألاوادًمي بشيل جفطُلي وواضح، ومً اإلاهلىماث التي  ًجب أن ًدخىي الخلٍش

  :نشغها هدذ أدوى ًجب

مخشحاث الخهلم الخاضت بالبرهامج ألاوادًمي مً خُث: اإلاهشفت والفهم، واإلاهاساث ؤلادساهُت والزهىُت،  -1

بالبرهامج ألاوادًمي والخخطظ اإلاؿلىب جلىٍمه، واإلاهاساث الهامت التي ًجب أن واإلاهاساث الخاضت 

م  ًىدعبها الؿالب، وبُان ناللت اإلالشساث الذساظُت مو هزه اإلاخشحاث وأظالُب الخهلُم والخلٍى

 .اإلاعخخذمت

ظالُب الخذَسغ والخهلم التي جمىً الؿالب مً اهدعاب مخشحاث الخهلم، ئغافت ئلى أظالُب أ -2

 .ُاط والخلُُم إلاهشفت مذي جلذم الؿلبتالل

اإلالشساث الذساظُت بهػها مو بهؼ، بدُث جكهش حمُو اإلالشساث الذساظُت  ونالكت هُيلُت اإلاجهاج  -3

مخؿلب حامهت، مخؿلب ولُت، مخؿلب جخطظ، ) اإلاؿلىبت ونذد ظاناتها اإلاهخمذة وهىم اإلاخؿلب

اث الذساظت اإلاخخلفت   )مخؿلب خش، ئلخ  .)ظىت أولى، ظىت زاهُت، ظىت زالثت، ظىت سابهت)ورلً إلاعخٍى

 

 معلومات عن الطلبة والكوادر الحدريسية واملساهدة . ب

عُت واإلاعاهذة، ومً اإلاهلىماث  ش نلى مهلىماث جفطُلُت نً الؿلبت واليىادس الخذَس ًجب أن ًدخىي الخلٍش

 :التي ًجب نشغها هدذ أدوى

 .آلُت كبٌى الؿلبت -1

التي  ألاوادًمُتالذسحاث الذهُا والهلُا ونذد الؿلبت اإلالبىلحن في آخش خمغ ظىىاث، لجمُو البرامج  -2

 .اإلاؿلىب جلىٍمه ألاوادًميًؿشخها اللعم، ومً غمجها البرهامج 

خمغ ظىىاث، بدث ًكهش فُه نذد الؿلبت اإلالبىلحن في ول ظىت مو بُان  آلخش حذٌو جلذم الؿلبت  -3

. (ظىت أولى، ظىت زاهُت، ظىت زالثت، ظىت سابهت) مً مشاخل الذساظت (معخىي )جلذمهم في ول مشخلت 

لطذ بخلذمهم هىا نذدهم بهذ احخُاصهم للمشخلت الحالُت  .ٍو

عُت  -4 ، والشجبت الاظمالهلمُت، بدث ًدخىي نلى:  ومإهالتهمحذٌو مهلىماث أنػاء الهُئت الخذَس

خه، والخخطظ الهام، ، وأنلى دسحت نلمُت خطل نلحها، وميان األاوادًمُت لحطٌى نلحها وجاٍس

س ي، والعىت التي الخدم فحها باللعم واإلاجاالثوالخخطظ الذكُم،   .البدثُت، والهبء الخذَس

، وأنلى دسحت نلمُت الاظمالهلمُت، بدث ًدخىي نلى  ومإهالتهمحذٌو مهلىماث اليىادس اإلاعاهذة  -5

خه، والعىت التي  .الخدم فحها باللعم خطل نلحها، وميان الحطٌى نلحها وجاٍس

   مصادر الحعلم . ج

ش نلى حذٌو مفهشط باإلاهلىماث الخفطُلُت التي جم جدػحرها  م  الؾالم ًجب أن ًدخىي الخلٍش فٍش

، مثل: اللاناث، واإلاخخبراث، والخجهحزاث، ألاوادًمياإلاشاحهت الخاسحُت نً الخجهحزاث الخاضت بالبرهامج 

، وغحرها ورلً ؤلاهترهذوالبرمجُاث الخاضت بالخخطظ، والىخب، والذوسٍاث، والبيُت الخدخُت لشبىت 

 .خعب ؾبُهت الخخطظ

 



 

 الوثائق املساهدةرابعا(  

ش نلى حذٌو مفهشط بالىزائم اإلاعاهذة التي جم ججهحزها  م اإلاشاحهت فٍش الؾالم ًجب أن ًدخىي الخلٍش

مىً أن حشمل جلً الىزائم نلى: مداغش احخماناث اللعم، ومداغش  استهم اإلاُذاهُت. ٍو الخاسحُت أزىاء ٍص

ش اإلامخدىحن الخاسحُحن، وهخائج  ش اإلالىمحن اإلادلُحن، وجلاٍس ، الاظدباهاثاحخماناث لجان اللعم، وجلاٍس

ش  وآلُت جدذًثها، ونُىت  ألاوادًميذساظُت للبرهامج ، والخؿت الالانخمادوالخغزًت الشاحهت مً الؿلبت، وجلاٍس

ش ووقائف وهدىه، ونُىت مً  مً اخخباساث الؿلبت بهذ جصحُدها، ونُىت مً أنماٌ الؿلبت مً جلاٍس

ش نً أي وشاؾاث نلمُت لللعم الزي ًؿشح البرهامج  ش أسباب الهمل، وجلاٍس خؿـ اإلاىاد الذساظُت، وجلاٍس

والخهلُماث، ودلُل غمان الجىدة، ودلُل أنػاء هُئت  ألاهكمتُل ، ودلُل الؿالب، ودلألاوادًمي

غ، ودلُل اإلاىقفحن  حنالخذَس  ؤلاحشائُت ، والخؿـ الاظتراجُجُت، وهخالىج اإلاإظعت، والخؿت ؤلاداٍس

فُت باللعم والخخطظ، وآلُت  الخاضت باللعم واليلُت، والهُيل الخىكُمي للمإظعت، واليششاث الخهٍش

 .وزائم راث ناللت، وآلُت انخماد الذسحاث، وغحرها، وأًت ؤلاسشاد
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