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 نظام تقويم مخرجات التعلم
 

 المقدمة :
  Internal Quality Assurance Systemتهدف منظومة ضمان الجودة الداخلية 

بمؤسسات التعليم العالي إلى االرتقاء والتطوير لجميع عمليات التعليم والتعلم بها،  
البرامج   ويموللوصول إلى هذا الهدف فأنه من الضروري وجود نظام مؤسسي لتق 

برامج األكاديمية وأداء الطالب ويعد األكاديمية األمر الذي يؤدي إلى تحسن في ال
 . للمراجعة الدورية البرامج

 

الذاتي    ويمإن أحد مقومات نظم الجودة بالمؤسسات هو القيام بإعداد وثيقة التق
Self evaluation Document    والتي تعد أحد أهم المكونات متطلبات االعتماد المؤسسي
الذاتي  قويم كما تتيح عملية الت Program Accreditationأو )االعتماد التخصصي( 

للسادة أعضاء الهيئة األكاديمية المشاركة في تحديد المشكالت وبالتالي وضع  
 التعليم العالي.  الحلول المناسبة لها، بما يزيد الثقة في تحقيق الجودة في مؤسسات

 

الذاتي على عدة عناصر تساعد البرنامج في التعرف   قويموتحتوي وثيقة الت 
على الطرق المناسبة لتعزيز الجودة وتشخيص مواطن القوة والضعف ومن أهم هذه 

تعلم الطالب كأحد األدوات المباشرة والفعالة لضمان الجودة    ويمالعناصر هو نظام تق
 وبالتالي االرتقاء بالبرنامج األكاديمي. 

 

 تعلم الطالب تحكمه المبادئ التالية مخرجاتويم إن نظام تق
 ينبع من رسالة الجامعة والبرنامج. .1

 قائم على مخرجات تعلم واضحة للبرنامج. .2
 مدعم من قبل الجامعة. .3

 عضو الهيئة األكاديمية ويصبح جزءا من مسؤولياته. هيتبنا .4

 يستند إلى مصادر قياس متعددة وموثقة. .5

المستفيدة )الطالب وأعضاء الهيئة األكاديمية ية مرتجعة لألطراف ذ يقدم تغ .6
 والشركاه... إلخ(

 يقود إلى التحسن والتطور الفعال .7

 .الخططقويم يتضمن عمليات منهجية ومنظمة لت .8
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 نظام تقويم مخرجات التعلم
 

 منهجية إعداد النظام
 

مخرجات تعلم الطالب عملية منهجية تتألف من  نظام تقويم يعتبر إنشاء 
 ية؟تتشتمل على المراحل األ، سلسلة من الخطوات المتصلة

 

 مرحلة التخطيط: أوال 

 مرحلة التنفيذ: ثانيا 

 مرحلة التطوير وضمان الجودة: ثالثا 

 ، وتتضمن تحديد مرحلة التخطيط: أوال 
 رسالة البرنامج  .1

 

 .أهداف البرنامج .2

 

 .عملية تعلم الطالبرجات خم .3

 

 ربط مخرجات التعلم بالمقررات .4

 

 ار النجاح( يرجات التعلم )تحديد معخ المؤشرات الدالة على مدى تحقق م .5

 

 .مخرجات تعلم الطالب ومواصفاتها  ويم أساليب وإجراءات تق .6
 

 :ثانيا: مرحلة التنفيذ وتتضمن
 

 :شمل يوضع مخططا للتنفيد  .7
 

 . قويم التإعداد أدوات  •

 األدوات . تطبيق  •

 .تحديد استراتيجيات جمع البيانات والمعلومات •

 . وتلخيصها قويم تحليل معلومات الت •

 

 ثالثا: مرحلة التطوير وضمان الجودة
 

 .تحديد كيف يمكن استخدام النتائج لتحسين مستوى تعلم الطالب .8
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 يمثل الشكل التالى مراحل النظام 

 

 مراحل النظام 
 التخطيط :أوال : مرحلة  

يجب  أ  يوو  لوبب نرمب مك أوب  يم  ام جب ممبة المموايبة رهببببب لبة وأ ب ا  

ومخرج ت تملم واضببببحة ه نلق لل ي ع ويمتنر التخطيط لتممي  م  هببببن  م  

األمور األهببببب هبببببيبة التم يجب  أ  ي وم ن ب  وبب نرمب مك أوب  يمم ام جب ممبة 

خطيط المم هبب  الممواية وتمثب الخطوات اآلتية شببرح ل لويمية الممب ىلم الت

 لوب نرم مك

 Missionالره لة  .1

 م نيب   يوضبببببب أهبببببنب   وجو  النرمب مك ومب  الخب مب ت التم ي ب م ب  

 والمئ ت المهت  اة ووي  يخ م م ويه ى  م .

 مواصفات الرسالة : •

o : الغاية من وجود البرنامج 

 م اإلضببببب ابة التم هبببببيضبببببيم ب  النرمب مك للمجتم  أو لب   المئب ت 

  .المهت  اة

o  العمل :آليات 

التخطيط

التنفيذ

التطوير 
وضمان 
الجودة
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لتح ي  غ ي تق ، امثال تصببميم مواه   م الطر  التم يتنم   النرم مك  

 أو خ م ت أو مش ط ت .

o : الفئات المستهدفة 

إ  تحب يب  اليب يبة م  وجو  النرمب مك ي وم إلم تحب يب  المهبببببتميب ي  ممبق 

 وتته  وتضي  المئ ت المهت  اق نحه  غ ي ت النرم مك .

 األهداف العامة للبرنامج : .2

 تح ي  األ  ا  الم مة للنرم مك واالط ر الم م لمخرج ت التملم . ▪

تمنر ى  المخرجب ت المتوهمبة المب مبة نميب د المب   للنرمب مك التم  ▪

 تمن  م  ره لة النرم مك .
 مواصفات األهداف العامة للبرنامج :

خطط  الدراسية  تحقيق التميز اللغوي واألدبي  للطالب من خالل اتباع المناهج العلمية الحديثة وال  .1
 والتدريبية المتنوعة المتميزة.   

 تأهيل الخريج تقنيا ومهنيا بما يعزز  التعليم الهجين وتوجهاته.  .2

 تعزيز فرص التعلم الذاتي  للطالب مدي الحياة بما يتفق  مع التنمية المستدامة وأهدافها.  .3

 تفعيل الميثاق األخالقي.  .4

جذب الطالب الوافدين من خالل استحداث برامج جديدة متخصصة لمواكبة تطور التعليم الجامعي وربطه   .5
 بسوق العمل.  

تعميق فكرة االنفتاح على اآلخر مع تأصيل روح االنتماء واحترام القيم المجتمعية واالعتزاز بالثقافة   .6
 الوطنية و العربية.  

 البرنامج الخاص باللغة الفرنسيةرسالة مثال لصياغة 
برنامج اللغة الفرنسييييية بكلية األداب جامعة المنوفية يعهد بخدمة المجتمع من خالل إعداد 
طالب قادر على إسييتيعاب أدبيتات اللغة الفرنسييية ، ومواكب لمتطلبات العصيير ، بما يؤهله  

 العمل المحلى واإلقليمى.للتفاعل الثقافى والحضارى ، ويجعل له ميزة تنافسية فى سوق 
Mission du programme: 

Le programme de la langue française à la Faculté des Lettres, Université 

de Menoufia prend en charge de rendre service à la société à travers la 

formation d’un étudiant capable d’assimiler les divers aspects littéraires 

de la langue française, de répondre aux exigences de l’époque. Ce qui 

lui permet d’interagir sur les plans culturel  et civilisationnel et le dote 

d’un avantage concurrentiel sur le marché du travail local et régional. 
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ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خالل الندوات   تحسين األداء األكاديمي والبحث العلمي  .7
 وورش التدريب المختلفة. 

 تفعيل الخطط البحثية المشتركة بين البرنامج والبرامج  المناظرة وغير المناظرة محليا.    .8

Objectifs du programme: 

1. Atteindre  la perfection linguistique et littéraire des étudiants à travers la mise en œuvre 

de nouveaux programmes et des plans de formation d’une qualité éducative remarquable. 

2. Former les étudiants techniquement et professionnellement de façon à promouvoir les 

principes de l'enseignement hybride. 

3. Favoriser les possibilités de l’auto-apprentissage permanent conformément aux objectifs 

du développement durable. 

4. Mettre en place la charte éthique. 

5.  Attirer les étudiants étrangers par la mise au point de programmes spécifiques pour être 

au diapason de l’évolution de l'enseignement supérieur tout en l’adaptant au marché du 

travail. 

6. Approfondir l'idée de l’ouverture à l'autre tout en développant l'esprit de citoyenneté, le 

respect des valeurs sociétales et l’appréciation de la culture nationale et arabe. 

7. Améliorer les performances académiques et la recherche scientifique du corps enseignant 

et des assistants et maîtres-assistants à travers la tenue de divers colloques et stages. 

8. Mettre en œuvre des plans de recherche communs entre le programme concerné et les 

autres programmes correspondants et non correspondants à l’échelle locale. 

 مخرجات تعلم البرنامج 
Program Learning Outcomes 

وواضببببب ومح   لم تك التملم المرغو  تح ي ق م  الط ل   و وصبببب   هي   ▪

 ه نب للمالحظة وال ي ع .

 مواصفات مخرجات التعلم : ▪

o )إجرائية )ه نلة لل ي ع 

o  يتوه  ح وث   م  خالب تموير الطال  وأام ل م واتج   ت م ، نم  هي م م

 نمجموىة م  األمشطة التمليمية الم صو د.

o ال ي م نق ىم  التخرج م  النرم مك   تصب  م   م ه  رو  )الطال ( ىلم

. 

 ليست هى :لذلك فخرجات التعلم من البرنامج 

مخرج ت التملم ام وب م رر  راهبببم وليهبببت  م أ  ا  الم ررات  ▪

 ال راهية.
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الت ييمب ت المر يبة لوبب طب لب  أو  رجب ت الطب لب  أو ممب التبق ام الم رر  ▪

  .ال راهم

  مادة القواعد للفرقه األولىمثال لمخرجات التعلم من توصيف مقرر  

 تكتب هذه العبارة : عند االنتهاء من البرنامج يكون الطالب قادراً على أن :

 ا. المعلومات والمفاهيم:

 أن يتعرف الطالب على أنواع المحددات المختلفة في قواعد اللغة الفرنسية. -1

أن يذكر الطالب أنواع الصيييفات ويحدد الفرق بين الصيييفات المحددة والصيييفات   - 2 
 الوصفية.

 أن يحدد الطالب بنقسه مدلوالت االزمنة المختلفة التي درسها. -3 

 حويا.نأن يشرح الطالب بلغة فرنسية سليمة  -4

 

 ب . المهارات الذهنية:

 التصريف.أن يصنف الطالب األفعال الى مجموعات من حيث  -1

 أن يفرق الطالب بين مدلوالت األزمنة المختلفة. -2

 أن يستنتج الطالب العالقة بين معنى الجملة وداللتها والزمن المناسب لها. - 3 

 

 ج . المهارات المهنية الخاصة

 أن يطبق الطالب ما تعلمه في تكوين حمل سليمة نحويا باللغة الفرنسية -1

 بين داللة الفعل والزمن المناسب له.أن يحلل الطالب العالقة  - 2

 أن يوظف الطالب األزمنة المناسبة للتعبير عن المعنى المناسب. - 3

 د . المهارات العامة

 أن يعمل الطالب جماعي ويذير فريق عمل. -1

 أن يعبر الطالب في عبارة موجزة. -2

 أن يتواصل الطالب بإيجابية مع اآلخرين. -3

 (مالحظة)

  يتعرف، األفعال التي يمكن اسييييتخدامها عند صييييياغة مخرجات التعلم مثل:ن هناك بعض إ
  يعطي أمثلة عن، يقارن من حيث، يصييف، يلخص، يصيينف، يحل مسييألة، يشييرح، يناقش،

يربط، يخطط، يقدم نماذج، يتواصيل، يضيع خططا، يتعرف على أسياس تصيور مسيبق،يشيارك  
 في أنشطة....إلخ.

: يعرف،   ل اسيييتخدامها عند صيييياغة مخرجات التعلمال يفضييي هناك بعض األفعال التي أن 
يفهم، يتذوق، يعي، يدرك، تتحسييس الحاجة إلى، يبدي اهتماما، ويعود السييبب في ذلك إلى 

 ة القياس والمالحظة.بصع أنها
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وبنياء علييه يجيب   إن الهيدف من تحيدييد مخرجيات التعلم يرتبط بميدى فعياليية التعليم الجيامعي
  تحديد مخرجات التعلم الخاصية بالبرنامج وتحديد مدى اتسياقها مع رسيالة الجامعة ورسيالة

 الكلية واألهداف العامة للبرنامج.

 تسكين األهداف والمخرجات   .4

توهببب  أ  ا  النرم مك ومخرج ت التملم ىلم الم ررات التم تشبببوب 

ملم أوثر ا ىلية ، يمو  خطة النرم مك ال راهية ، ولوم توو  ىملية الت

أ  ت وم النرامك المختلمبة نب لجب ممبة نب ىب ا  مصبببببموابة ترنط مخرجب ت 

 التملم ن لم رر و لك لتح ي  أ  األ  ا  المرهومة للمم ك تم تح ي   .

 معيار النجاح   .5

اء توو  ه نلق لل ي ع م  هنب النرم مك ،  يمتم  ىلم وضببب  مم يير لأ

نمتوهببط ت حهبب نية أو أ  أره م ومية تمطم وتح   نمهبب  مئوية أو 

  اللة ىلم مهتو  المج ح.

 أساليب وإجراءات النظام : .6

 م أهبب لي  وإجراءات مم جية ممظمة تهببتخ م للتمر  إلم أ  م   

تم تح ي  مخرج ت التملم نوم ءد ومج ح وو لك تشببمب تهببمية الج  ت 

المتب ئك  المهبببببنلبة ى  تجمي  النيب مب ت والمملومب ت وتحليل ب  ووتب نبة

 نلة ى  إىال  المت ئك .وو لك الج ة المه
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 يم وتنقسم إلى :ونماذج ألدوات التق ▪

 ثانيا: خطوات التنفيذ

يمني  أ  يوو  أىضبببب ء النرم مك ه  ري  ىلم وضبببب  ج وب  مم  

الخطوات الت  هبببن   ور  ، نحي     يمالخطوات الال مة لتم م يتضببب 

 واإلجراءات ( الت  يهببمم إلي   النرم مك ا    توار الويمية ) األهبب لي

 .تملم الطال   ويمتخطيط وتممي  ىملية مظ م ت

 :   مواصفات الجدول الزمني .7

 ب   يب ممخرجب ت تملم الطال  وتم  ويما  ىمليبة تطوير خطبة مظب م ت

ات  تهبتير  وهت  طويال، وخ صبة إ ا م  و   ال     و إجراء خطط 

مممم ه نلة لالهتمرار والتطني  ولو  يتم ال ي م نأاضب المم ره ت ا  

 غير مباشرة مباشرة

 االختبارات الفصلية ▪

 االختبارات الشفهية ▪

 المناقشات الصيفية ▪

 عروض الطالب ▪

أبحياث تقييم من قبيل أسيييييتياذ  ▪
 المقرر

 االختبارات العالمية ▪

 التدريب الميدانى ▪

 مشروعات التخرج ▪

ميليف اليميقيرر)ميليف إنيجييياز  ▪
 الطالب(

 المشروعات البحثية ▪

 ملف الخبرت المتكاملة ▪

 المشاركات فى المؤتمرات ▪

 جماعة العمل ▪

 المقابالت المضبوطة ▪

 تقارير دراسة حالة ▪

 بطاقات مالحظة األداء ▪

مالحظييات لجييان التحكيم من  ▪
 خالل المراجعين الخارجيين

التعلم النشييييط عدد نسييييبة مشيييياركة الطالب في  ▪
السيييييياعييات التي يقضييييييهييا الطالب في التعلم  

 الصفية والمشاركة

اسيتطالعات آراء الطالب المسيجلين في البرنامج   ▪
 حاليا

 استطالعات آراء الطالب المتوقع تخرجهم ▪

اسيييييتطالعيات آراء خريجي البرنيامج السيييييابقين   ▪
 استطالعات آراء أعضاء الهيئة األكاديمية

الشيركاء في المؤسيسيات المعنية  اسيتطالعات آراء  ▪
 سيواء

أثنياء فترة تيدرييب الطالب بهيا أو بعيد التحياقهم   ▪
 بالعمل بها

 التقدير الذاتي ألعضاء الهيئة األكاديمية ▪

 المقابالت الشخصية مع الطالب المتوقع تخرجهم ▪

المقابالت الشييخصييية مع الطالب المسييجلين في  ▪
 حاليا البرنيامج

البرنامج  االمقيابالت الشيييييخصييييييية مع شيييييركاء  ▪
 ن منهوالمسيتفيدو

 تقديرات الطالب عند التخرج. ▪
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المم رهببب ت أ  يتم التروي  ىلم م   تملم الط ل ، يج   ويمىملية ت 

 العملية من خالل: ويمكن أن تبدأالم مة وحه ، 

مخرجب ت أو أوثر يمتنر ب  ال هبببببم م مبة  هيب ع لمخرجي  إلم ثالثبة  ❖

 . ي ل ج التملم الط ل ، وم  ثم االمت  ب إلم مخرج ت أخر  ت ري

النرم مك الت  يمو  أ   ت ويمات  والتمر  ىلم األمشبببطة المختلمة أل   ❖

تح   توهمب ت النرمب مك م  الطال  لوبب مخرج م  مخرجب ت التملم 

 .للنرم مك

وتساعد اإلجابة على األسئلة التالية على إعداد الجدول الزمني 

 للتقويم
  الت ويم متم يمو  أ  ت وم ن ى ا  أ اد  ▪

م  هبببببي وم نجم  المملومب ت والنيب مب ت الخب صبببببة نب لنرمب مك م  خالب   ▪
 الت ويم . اتوتطني  أ 

 م  هي وم نتمهير الني م ت والمملوم ت؟  ▪

 والمملوم ت؟ مت  تمهر الني م ت  ▪

 م  هيوت  الت رير الم  ئ  الخ ص ن لمت ئك؟  ▪

 ؟  ويمالت مت ئكتوظ   وي  ▪

 ثالثاً : مرحلة التطوير وضمان الجودة :

حلقياتهيا بحييث   إكتمليتوهنيا تكون دائرة العميل الخياص بيالنظيام قيد  .8

للبرنامج، ويمكن أن يكون   مثلاأل في التطوير اسييييتخدام النتئجيمكن 

 :في حسنالتطور والت

 

 . التيير ال ي طرأ ىلم طر  واهتراتيجي ت التمليم ▪

 .  األو  يم  متمي  أ ان مم  خالب ىرض مم  ج ألىض ء ال يئة األو  يمية  ▪

 .  مراجمة المم ك األو  يم  ▪

مخرجات تعلم الطالب بحيث يشمل جهات    تقويمهنا ال بد من التعريف بنتائج نظام  و

عديدة منها الطالب وزمالء التخصص وإدارة الكلية والشركاء في البرنامج وذلك 

 من خالل التقارير السنوية 
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