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العامالهدف

تنمية مهارات المشاركين في قياس مخرجات  التعلم للبرامج والمقررات 
وتقويمها

هدف البرنامج التدريبي
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:بنهاية الورشة سيتمكن المشاركين من

مخرجات التعلم  للبرامجخطة لقياس عمل 1.

مخرج تعليميطرق التقييم المناسبة لكل تحديد 2.

المقررات/بناء مصفوفة قياس مخرجات التعلم للبرنامج3.

عمل خطة لقياس مخرجات للمقررات4.

التعلم للبرنامج والمقرراتإجراء قياس لمخرجات 5.

إعداد تقرير عن تحصيل الطالب لمخرجات التعلم للبرامج والمقررات6.

صياغة الخطط التطويرية7.

مخرجات التعلم للبرنامج التدريبي
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تصميم المنهج األكاديمي
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األولنهاية اليوم التدريبي 

مطرق قياس خمرجات التعل..... اىل



7

رة أو ألول م( نتيجة التعلم)يتم تقديم المفهوم أو المهارة - Introduced (I):التقديم•
بطريقة عامة ، ربما في دورة تمهيدية ابتدائية

المفهوم أو المهارة يتم بناؤها أو تعزيزها في سياق جديد -Practiced (P): الممارسة•
حيث يتم منح الطالب فرص ممارستها

ممارسة المفهوم أو المهارة بما فيه الكفاية، ربما في دورات -Mastered (M)اإلتقان •
هم على المستوى األعلى، أو في المشروع أو تجربة أخرى، ويمكن للطالب أن يثبتوا إتقان

مستوى مناسب

-التقييم • Assessment (A)المقرر الي يتم منه تقييم نتائج التعلم

مصفوفة مخرجات التعلم
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مصفوفة مخرجات التعلم



أن يتواصل الخريج في : مخرج برنامج
ي سياقات مختلفة ومتنوعة كتابياً وشفوياً ف

مجال التعلم أو العمل

أن يتواصل الخريج في : مخرج مقرر
ً سياقات مختلفة ومتنوعة  فيكتابيا

جانب محدد من )مجال التعلم أو العمل 
(المهارة

أن يتواصل الخريج في : مخرج مقرر
ً سياقات مختلفة ومتنوعة  فيشفويا

جانب محدد من )مجال التعلم أو العمل 
(المهارة

أن يكون الخريج قادر على اظهار : مخرج برنامج
واسعة معرفته بالحقائق و المفاهيم الرئيسية، والنظريات ال

الكيمياءوالمتعمقة في مجال 

قادر على إظهار الطالبأن يكون : مخرج مقرر
معرفته بالحقائق و المفاهيم الرئيسية، والنظريات

الكيمياء التحليليةالمتعمقة في 

(جانب محدد من المعرفة)

قادر الطالبأن يكون : مخرج مقرر
على إظهار معرفته بالحقائق و 
المفاهيم الرئيسية، والنظريات 

الكيمياء العضويةالمتعمقة في 

(جانب محدد من المعرفة)

اسقاط مخرجات التعلم على المقررات
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تقييم األداء األكاديمي

ة هو مفهوم يستخدم حصرًيا في املجال التربوي لإلشارة إلى التقييم الذي يتم في املؤسسات التعليمي

.اكتسبها الخريجاملختلفة، من قبل املهنيين مختصين لتقييم املعرفة واملهارات التي
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دورة التقييم

التخطيط

التطبيق

المراجعة

التحسين
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التخطيط

:التخطيط يغطي الجوانب التالية•

كيف سيتم تقييم األداء األكاديمي للطالب؟▪

ماهي أدلة التقييم املباشر والغير مباشر التي سيتم جمعها؟▪

متى وكيف يتم تقييم كل اداء؟▪

كيف سيتم جمع األدلة؟ ▪

كيف سيتم تقييم األدلة؟▪

من الذي سيقوم بجمع البيانات؟▪
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أسئلة توجه للقائمين على البرنامج

هل تقومون 
بوضع خطط 

التحسين لتحقيق 
مخرجات 

التعلم؟ 

ماهي األدلة على 
تحقق مخرجات 

التعلم؟ 

كيف تم التأكد 
من تحقيق 

مخرجات التعلم؟
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من يجب أن يطور البرنامج آليات مناسبة وصحيحة وموثوقة الستخدامها في التحقق❑
التحصيل التعليمي للطالب

ققون سمات لم يتم تقديم أي دليل إلثبات أن تقييم مخرجات التعلم قد تمت وأن الطالب يح❑
الخريجين على مستوى المؤسسة

حددة للنجاح ال يوجد ارتباط واضح بين نتيجة مخرج تعلم وطريقة تقييم المخرج ومعايير م❑
واإلجراءات المتخذة للتحسين

ن البيانات يحتوي تقرير البرنامج السنوي على ثروة من مؤشرات النجاح المحددة والكثير م❑
ات بطريقة الخام ، ولكن يبدو أنه ال توجد محاوالت لتفسير معنى البيانات وربطها باإلجراء

".”Closing the loopتغلق دائرة التقييم 

تعليمعلى التوصيات على معيار التعلم والأمثلة 
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امجخطط تقويم البرن

خطط تقييم مخرجات
التعلم للبرنامج

خطط تقييم مخرجات 
التعلم للمقرر

تقويم 
البرنامج

قياس مخرجات
امجالتعلم للبرن

قياس مخرجات
رالتعلم للمقر

خطط التقييم وتطبيقها
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:تقييم مخرجات تعلم المقرر

استطالع رأي الطالب-

درجات اإلختبارات الفصلية

درجة االختبارات العملية-

المشاركة داخل الفصل-

المشاريع-

درجة االختبار النهائي-

:مجتقييم مخرجات تعلم البرنا

الخبرة الميدانية •

بحث التخرج•

ية الرئيسالتحصيل  في المقررات •

األنشطة الالصفية•

الخدمة المجتمعية•

البحث واالبتكار•

تقييم مخرجات التعلم 
:المؤسسية 

ينتقييم بناء على خصاص الخريج-

االنشطة الطالبية-

الخدمة المجتمعية-

البحث واالبتكار -

مستويات التقييم : التنفيذ
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المقررات التي يتم بها قياس المخرج مخرجات التعلم رمز المخرج مجال التعلم

420M, 380 M,455 

M
.........ان يفسر الخريج المفاهيم األساسية والنظريات الحديثة في تخصص  1.1

المعرفة

499 M, 498 M
ان يظهر الخريج معرفته مراحل إعداد البحوث ومكونات البحث العلمي الكمي 

والكيفي 
1.2

489 M, 390 M أن يحلل النظريات والمشكالت بطريقة علمية 2.1

المهارات

380 M,455 M ويقدم حلول ابداعية لهاأن يحل المشكالت في مجال العمل  2.2

499 M, 498 M
ان يتمكن الخريج من إعداد البحوث العلمية متبعاً االسس العلمية الصحيحة لذلك  2.3

387M, 432M
أن يكون الطالب قادراً على استخدام آليات تقنية المعلومات العصرية لحل المشاكل في 

مجال العمل
2.4

499 M, 498 M  ً أن يتواصل الخريج بكفاءة عالية كتابيا وشفويا 2.5

498 M, 333M ان يعمل الخريج مع فرق العمل المختلفة بفعالية وكفاءة  3.1

القيم 

واالستقاللية 

والمسؤولية
356M, 444M ان يتحمل الخريج المسؤليات والمهام التي تسند له وينجزها بطريقة ابداعية 3.2

499 M, 498 M أن يتحلى الخريج باالخالق المهنية العالية في العمل وفي محال البحث العلمي 3.3

خطة قياس مخرجات التعلم: مثال

خطة قياس مخرجات التعلم: مثال

يستطيع الخريجين متابعة دراساتهم العليا أن: الهدف األول

واجراء البحوث العلمية الرصينة في مجال تخصصهم 

يتمكن الخريجين من حل المشكالت في مجال أن : الهدف الثاني

ستخدام التخصص أو العمل والبيئة المحيطة وايجاد حلول ابداعية لها با

.أحدث الوسائل التقنية في مجال تخصصهم

ياً يستطيع الخريجين من التواصل في بيئة عملهم شفوأن: الهدف الثالث

يم وكتابياً و العمل بفعالية مع الفرق المختلفة وتحمل المسؤولية لتقد

.خدمات مجتمعية راقية ، ملتزمين باالخالق المهنية والقيم الدينية
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:يعتمد تحديد المستهدف بناء على عدة محددات منها

معايير عالمية -1

المقارنة المرجعية خارجية-2

مستوى االداء الحالي-3

أهداف البرنامج-4

أهداف المؤسسة-5

متطلبات وطنية-6

تحديد المستهدف
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•
شرة

غير مبا

المشاريع

أوراق العمل 
والتقارير

مشاريع 
التخرج

اإلختبارات

اإلختبارات 
المقننة

االختبارات 
المهنية

•
رة

ش
مبا

استطالع أراء 
الطالب

ن التغذية الراجعة م
أرباب العمل

امج الناجحين في بر
الدراسات العليا

ة النقاشات الفردي
والجماعية

بيانات إحصائية

التقييمأنواع: التنفيذ
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أنواع التقييم

القياس

استطالعات الرأي الدرجات
ساللم التقدير المتدرج

روبركس

غير مباشرمباشر
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اتساق مخرجات التعلم للمقرر مع مخرجات للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر مع مخرجات التعلم للبرنامجاتساق

مخرج التعلم رقم

للمقرر

مخرجات التعلم للبرنامج

1.11.21.32.12.22.33.13..3..

1.1M
1.2M
2.1M
2.2M,A
3.1M,A
3.2M
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تعطي 
معلومات 
صادقة  ثابتة

موجهه 
للتطوير اقتصادية في

الوقت والجهد 
والمال

مثيرة 
للدافعية

مواصفات أداة التقييم المناسبة



DOK Taxonomyنموذج تصنيف عمق المعرفة 

جاع التذكر واالستر

المفاهيم والمهارات

تطبيق المعرفة والمهارات

اتيج    التفكتر )التفكتر االستر
(الناقد وحل المشكالت

:التفكتر الموسع

ل التفكتر االبداع  لنق(
المعرفة عت  المجاالت 

المختلفة

األبعاد التي يقيسها

.  المعرفة والفهم بجميع أبعادها في المستوى األول والثاني المتضمن المفاهيم والمهارات•

.لموسعالمهارات اإلدراكية ويتضمن الفهم وتطبيق المعرفة والمهارات والتفكير االستراتيجي والتفكير ا•

.مهارات التواصل والتقنية وإنتاجها•

.المسؤولية واالستقاللية، ولكنه  ال يركز على القيم والمهارات العملية والبدنية في سياق العمل•



لتقويمربط نواتج التعلم مع استراتيجيات التدريس وطرق ا
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وقت القياس المسؤل عن 
القياس

المستوى المستهدف المحكات مخرج التعلم للبرنامج

كل أربع سنوات 
2020أبتداء من 

منسق الجودة -1

للبرنامج

مدرس -2

المقرر

مدرس -3
المقرر

%  80مستوى تقييم -1
من

الطالب ألنفسهم في هذه 

%80المهارة ال يقل عن 

من الطالب % 2-75

من % 80يحصلون على 

هذه أو أعلى في تقييم 

المهارة

من الطالب % 3-80

في %80يحصلون على 

اقات تقييم التواصل في سي

مختلفة ومتنوعة اثناء 

التدريب الميداني

تقييم الطالب -1

ألنفسهم في هذه 

المهارة من استطالع 

رأي الخريجين

ي الطالب فتقييم-2

مقرر البحث في هذه 

المهارة

ي تقييم الطالب ف-3

الخبرة الميدانية في
هذه المهارة

أن يتواصل الخريج 

في سياقات معقدة 

ومتنوعة كتابيا 

 ً وشفويا

خطة قياس مخرجات التعلم: مثال 
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السنة 
السادسة

السنة 
الخامسة

السنة 
الرابعة

ةالسنة الثالث ةالسنة الثاني السنة االولى مخرجات التعلم 
للبرنامج

الرمز المجال

تحليل وتقويم 

البيانات واقتراح 
التحسين

جمع البيانات
نتطبيق التحسي

تحليل وتقويم 

البيانات واقتراح 
التحسين

جمع البيانات

ان يفسر الخريج المفاهيم األساسية 

.........والنظريات الحديثة في تخصص 
1.1

ان يظهر الخريج معرفته مراحل إعداد المعرفة

البحوث ومكونات البحث العلمي الكمي 

والكيفي 

1.2

جمع البيانات
نتطبيق التحسي

تحليل وتقويم 

البيانات واقتراح 
التحسين

جمع البيانات

ة أن يحلل النظريات والمشكالت بطريق

علمية
2.1

المهارات

ويقدم أن يحل المشكالت في مجال العمل 

حلول ابداعية لها
2.2

ان يتمكن الخريج من إعداد البحوث 

العلمية متبعاً االسس العلمية الصحيحة

لذلك 

2.3

نتطبيق التحسي
تحليل وتقويم 

البيانات واقتراح 
التحسين

جمع البيانات

أن يكون الطالب قادراً على استخدام 

آليات تقنية المعلومات العصرية لحل 

المشاكل في مجال العمل

2.4

أن يتواصل الخريج بكفاءة عالية كتابيا 

 ً وشفويا
2.5

نتطبيق التحسي
تحليل وتقويم 

البيانات واقتراح 
التحسين

جمع البيانات

ان يعمل الخريج مع فرق العمل المختلفة 

بفعالية وكفاءة 
3.1

القيم 

واالستقاللية 

والمسؤولية

ان يتحمل الخريج المسؤليات والمهام 

التي تسند له وينجزها بطريقة ابداعية
3.2

أن يتحلى الخريج باالخالق المهنية 

العالية في العمل وفي محال البحث 

العلمي

3.3

خطة قياس مخرجات التعلم للبرنامج



خطط التحسين

-مباشر)تحديد طرق القياس

التقويم(غير مباشر

تحليل البيانات جمع البيانات التطبيق

تحديد المؤشرات 
والمستهدفات

مراجعة  مخرجات /وضع

للمقرر/ التعلم للبرنامج

تطبيق التحسين

نموذج لدورة قياس مخرجات التعلم
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اس ي  ات  ق  لممخ رج 
ع الت 

ر  رات  للمق 
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خطط التحسين

-مباشر)تحديد طرق القياس

التقويم(غير مباشر

تحليل البيانات جمع البيانات التطبيق

تحديد المؤشرات 
والمستهدفات

مراجعة وتطوير 

استراتيجيات التدريس 

وطرق التقويم للمقرر

تطبيق التحسين

نموذج لدورة قياس مخرجات التعلم
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االوزان متساوية-خطة تقييم نواتج التعلم لمقرر 
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CLOs Code CLOs Quiz 1 
Assignment 

1
Mid Exam 1 Quiz 2 Assignment 2 Mid Exam 2 tutorial

Final 
Semester 

Total 

1 Knowledge

1.1 10 20 20 50 100

1.2 20 10 20 50 100

2 Skills

2.1
10 20 20 50 100

2.2 20 10 20 50 100

3 Values, Autonomy, and Responsibility

3.1 20 10 10 20 20 100

3.2 20 10 20 50 100

3.3
10 20 20 50 100



االوزان متساوية-خطة تقييم نواتج التعلم لمقرر 
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CLOs Code CLOs Question no. CLO weight
Question 

mark 

25
1 Knowledge

1.1

1.2 Q1 20 5
2 Skills

2.1

2.2 Q2 20 5

3
Values, Autonomy, and 
Responsibility

3.1 Q3 20 5

3.2 Q4 20 4

Q5 - 6

Total 25

Mid Exam #1

CLOs 
Code 

Question 
no.

Questi
on 

mark 

Actual 
mark

achived
CLOs

CLO 
weight

1

1.1

1.2 Q1 5 4 4*4=16 20
2

2.1

2.2 Q2 5 3 3*4=12 20

3

3.1 Q3 5 2 2*4=8 20

3.2 Q4 4 3 3*3=9 20

Q5 6 -

Total 25



االوزان متساوية-تصميم أسئلة بناء على نواتج التعلم

32

توزيع أسئلة االختبار النهائي على مخرجات التعلم

مخرجات التعلم للمقرر

CLO_1CLO_2CLO_3CLO_4CLO_5CLO_6CLO_7

خارج 1234,578أرقام االسئلة

أسئلة قياس 

المخرجات 

6و9، 

المتحصلةالدرجة

505050505050الدرجاتمجموع



تساويةاالوزان م-نتائج تحصيل الطلبة في التقييم المباشر لمقرر
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100 CLO_7 CLO_6 CLO_5 CLO_4 CLO_3 CLO_2 CLO_1

االسم الرقم

100 100 100 100 100 100 100

80 88 70 45 أحمد 1

77 78 90 100 محمد 2

68 50 40 63 عبد العزيز 3

87 92 85 100 راكان 4

….. …. ….. ة نسبة الطلب

الذين 

حصلوا على 

أو % 80

أكثر

ة نسبة الطلب

الذين 

حصلوا على 

أو % 70
أكثر

ة نسبة الطلب

الذين 

حصلوا على 

أو % 80

أكثر

بة نسبة الطل

الذين 

حصلوا على 

أو % 80
أكثر

: المؤشر

2 3 2 2 الذين حققوا النتائج عدد الطالب

المرجوة

50% 75% 50% 50% نسبة الطالب الذين حققوا 

المؤشر
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روبركس لتقييم البحث العلمي: مثال

1#غير مرضي  2#مقبول  3#جيد  4#جيد جداً  5#متميز 

مؤشرات

األداء

رقم 

المؤشر

المعلومات والنظريات 

ناقصة جدا المطروحة 

في مجالوغير كافية 
البحث

المعلومات والنظريات 

غير كاملة المطروحة 
في مجال البحث

المعلومات والنظريات 

في مناسبةالمطروحة 
مجال البحث

المعلومات والنظريات 

في كثيرة المطروحة 
مجال البحث

المعلومات والنظريات 

ي فمتعمقةوكثيرة المطروحة 
مجال البحث

المعلومات 

البحثية

P1

لمية لم يلتزم باالمانة الع
في إعداد البحث

ة في التزم باالمانة العلمي

بعض السياقات ولم 

يلتوم بها في البعض

الثاني خالل إعداد 
البحث

ة في التزم باالمانة العلمي

د سياقات محددة في إعدا
البحث

ة في التزم باالمانة العلمي

داد سياقات متعددة في إع
البحث

ة تمثل االمانة والنزاهة العلمي

في سياقات معقدة في إعداد
البحث

االمانة 

العلمية

P2

رلم يتم تغطية عناص
ً البحث العلمي  كليا

لم يتم تغطية جميع 

البحث العلميعناصر

التزم بعناصر البحث

البحثكاملةالعلمي 

التزم بعناصر البحث

وأضاف بعض العلمي 

في العناصر الجيدة 

البحث

مي التزم بعناصر البحث العل

وأضاف عناصر ابداعية 
ميزت البحث

أستيفاء 

عناصر 

البحث 

العلمي

P3

ئة غير سليمة وملياللغة 

باألخطاء االمالئية

ركيكة وبها بعضاللغة 

األخطاء االمالئية

ن وخالية ممناسبة اللغة 

األخطاء االمالئية

وخالية منسليمة اللغة 

األخطاء االمالئية

ية وخالسليمة ومتميزة  اللغة 
من األخطاء االمالئية

األخطاء 

اللغوية و 

االمالئية

P4



مثال-لخاصية التعاون ( روبركس)مقياس أداء متدرج 



تحليل النتائج عند استخدام الروبركس أو استطالع الرأي
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رقم 

الطالب

الطالب P1 P2 P3 P4 مجموع الدرجات ساللم التقييم

1 أ 1 1 1 1 4/4=1 غير مرضي

2 ب 3 3 3 5 14/4=3.5 جيد جدا

3 ت 3 5 5 5 18/4=4.5 ممتاز

4 ث 3 4 3 4 14/4=3.5 جيد جدا

5 ج 1 3 1 3 8/4=2 مقبول

6 ح 1 3 1 3 8/4=2 مقبول

7 خ 1 3 1 3 8/4=2 مقبول

8 3 3 3 1 10/4=2.5 مقبول

مجموع الطالب
(4)متميز (3)جيد جدا (2)مقبول  (1)غير مرضي 

عدد 8 1 2 4 1

(1*4) +(2*3)+(4*2)+(1*1)/8
= (4+6+8+1 )/8

= 2.4 out of 4 ( Equal to 60 % )



V2S3S2S1K1K1PLOS
CLO6CLO5CLO4CLO3CLO2CLO1GradeStudents

616263606160DA

616060606662DB

606060646461DC

707072717070CD

626261636363DE

656269686863D+F

646463636161DG

707273757474CH

727173737370CI

696865666766D+J

676565686868D+K

65.5565.0965.8266.4566.8265.27
AVERAGE

100.00100.00100.00100.00100.00100.00
% of students scoring ³ 60

27.2727.2727.2727.2727.2727.27
% of students scoring ³ 70

0.000.000.000.000.000.00
% of students scoring ³ 80

0.000.000.000.000.000.00
% of students scoring ³ 90

قياس مخرجات التعلم للمقررات: مثال



أهداف السجل املهاري 

رحلة الدراسة تزويد الطالب والطالبة بوثيقة رسمية توضح المهارات المهنية والشخصية المكتسبة خالل م❑

.الجامعية

.تحسين مخرجات الجامعة من خالل دعم وإثراء السيرة الذاتية للطلبة❑

.تحسين فرص توظيف خريجي الجامعة في القطاعات األهلية والحكومية❑

.إبراز جهود الطلبة في تأهيل أنفسهم في المجاالت اإلضافية غير األكاديمية❑

.توثيق مشاركات الطلبة وجهودهم الشخصية وتفاعلهم مع الحياة الجامعية❑
.تحفيز الطلبة لالهتمام بتنمية مهاراتهم غير األكاديمية❑
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مفهوم السجل المهاري للطالب

هو وثيقة رسمية معتمدة من الجامعة تصدرها وحدة السجل المهاري بمركز 

ة الحاسب وتنمية المهارات للتدريب بعمادة شؤون الطالب تشتمل على كاف

.ه الجامعيةالطالبة خالل فترة دراست/الدورات التدريبية التي حصل عليها الطالب



السجل 
المهاري

الجوائز والبحث 
واالبتكار

تطوير الذات

العمل التطوعي 
وخدمة المجتمع

مهارات 
الحاسب اآللي

المهارات 
اللغوية

األنشطة 
الطالبية

المهارات 
القيادية

مكونات السجل المهاري
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مخرجات تعلم المقرر

رمز 

مخرج 

التعلم 

للبرنامج

طرق 

يمالتقي

نتيجة التقييم
التعليق على نتائج

القياس
المستوى 

المستهدف

المستوى 

الفعلي

(المتحقق)

المعرفة والفهم1
1.1

1.2

1.3

1...

المهارات2
2.1

2.2

2.3

2...

القيم3
3.1

3.2

3.3

3...

ررنتائج قياس مخرجات التعلم للمق
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مثال قياس نواتج تعلم البرنامج

المحصلة النهائية  المحصلة 

للقياس 

الغير 
مباشر

يم فأكثر في التقي% 75الذين حصلوا على 

غير مباشر

المحصلة 

للقياس 
المباشر

فأكثر في % 75الذين حصلوا على 

التقييم  المباشر

نواتج تعلم 
البرنامج

40مباشرو% 60
غير مباشر% 

المتوسط تقييم سوق 
العمل

تقييم 
الخريجين

تقييم الطالب المتوسط المقرر المقرر المقرر

70*60 /100=42
80*40/100=32
32+42=74%

80% 70% %80 %90 70% 80% in 
project

%70 in 
455 math

%60 in 
411 math

Plo1

Plo2

Plo3

Plo4

Plo5

Plo7
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: يجب األخذ في اإلعتبار عند تفسير النتائج
مصداقية اداة التقويم1.

مناسبة العينة2.

االعتماد على اكثر من مؤشر3.

تكرار النتيجة على مدة زمنية مقبولة4.

األستقاللية 5.

 ً تحليل البيانات: ثالثا
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التحسين نتائج التقييم المستوى المستهدف المحكات مخرج التعلم

تدريب الطالب على -1

التقديم والحوار منذ 

المستويات األولى من 

البرنامج

الى تدريب التركيز-2

الطالب على إعداد البحوث 

وااللقاء في أكثر من مقرر

من % 70مستوى تقييم -1

الطالب ألنفسهم في هذه 

%80المهارة ال يقل عن 

من الطالب يحصلون % 2-60

من الدرجة أو % 80على 

في هذه المهارةأعلى 

من الطالب % 3-50

من %80يحصلون على 

درجة التواصل بكفاءة اثناء 

التدريب الميداني

من % 80مستوى تقييم -1

الطالب ألنفسهم في هذه 

%80المهارة ال يقل عن 

من الطالب يحصلون % 2-80

من الدرجة أو % 80على 

في هذه المهارةأعلى 

من الطالب % 3-80

من %80يحصلون على 

درجة التواصل بكفاءة اثناء

التدريب الميداني

م في تقييم الطالب ألنفسه-1

هذه المهارة من استطالع 

رأي الخريجين

الطالب في مقرردرجات-2

البحث في هذه المهارة

درجات الطالب في -3

الخبرة الميدانية في هذه 
المهارة

أن يتواصل الخريج 

بكفاءة عالية كتابياً 

 ً وشفويا

تقرير قياس مخرج تعليمي



اإلجراءاتأولويات التحسينم
مسؤولية

التنفيذ
توقيت التنفيذ

مؤشرات اإلنجاز
المستوى 

المستهدف

النهايةالبداية

1

2

3

 ً المقرر/ خطة تحسين البرنامج: رابعا
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مناقشة عامة
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المراجع

دليل ضمان الجودة و االعتماد األكاديمي (  : هـ 1437)المركز الوطني للتقويم و االعتماد األكاديمي 1.
.هـ 1437اإلصدار الثالث ، محرم ( . الجزء الثاني ) بالمملكة العربية السعودية 

البرنامج وتقريرتوصيفذجينمو(  : هـ 1440)المركز الوطني للتقويم و االعتماد األكاديمي 2.
(م2020النسخة المطورة إصدار ) األكاديمي المطورة 

.للمؤهالت وطنيإلطار الا(: هـ 4411) هيئة تقويم التعليم 3.



 وجيعلها خالصة لوجهه
ً
نسأل اهلل أن يوفق جهودنا مجيعا

ليكسبحانك اللهم وحبمدك ال اهلل اال انت نستغفرك ونتوب ا
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته



التدريبينهاية اليوم 


