
 

 النظام األساس لتقويم مخرجات التعلم لبرنامج اللغة العبرية وآدابها  

 تحديث "وفق الالئحة العامة للكلية" 

 الهدف األساس لنظام تقويم مخرجات التعلم: 

يمكنه   بما  التميز  من  إلى درجة عالية  بالطالب  والوصول  البرنامج  تحقيق رسالة وأهداف 

في سوق   المنافسة  غمار  لقياس من خوض  ومحددة  واضحة  آليات  النظام  ويحدد  العمل، 

عن   المسؤولة  العناصر  وتحديد  اآلليات  هذه  تنفيذ  ووسائل  التعلم  مخرجات  تحقق  مدى 

 متابعة التنفيذ. 

 : من خالل أساليب قياس مخرجات التعلم المستهدفة التي تنقسم إلى المستمر  يتم التقويم آليات القياس: 

 أساليب مباشرة:  -1

والذهنية  االختبارات   - المعرفية  المهارات  تقيس  التي  األسئلة  أنواع  بمختلف  والشفوية،  التحريرية 

 . والمهنية والعامة بما يتوافق مع طبيعة كل مقرر 

فصلية،   - نصف  شفهية  أو  تحريرية  اختبارات  إجراء  يتم  حيث  للطالب؛  فصلي  النصف  التقييم 

 الدراسي.  للوقوف على مستوى الطالب قبل إجراء اختبارات نهاية الفصل 

 التكليفات واألبحاث التي تعتبر من الوسائل األساسية لقياس قدرة الطالب على التعلم الذاتي.  -

 

 أساليب غير مباشرة:  -2

يتم توزيعها على الطالب إلبداء آراءهم حول المقرر    من خالل استبيانات   تقييم المقررات الدراسية،   -

التقويم   لنظام  آخر  وجزء   ، والمحاضر  بالمحاضرات  خاص  وجزء   ، المستهدفة  التعلم  ومخرجات 

 والمعامل والورش. 

تقارير المقررات الدراسية، حيث يتم إعداد تقرير فصلي عن كل مقرر يذكر فيه ما تحقق من النتائج    -

 فة من المقرر وما سوف يتم اتخاذه في العام القادم لرفع نسبة المتحقق من الهدف. التعليمية المستهد 

الطالب    - ونتائج  الدراسيتقديرات  العام  نهاية  غير  ، حيث  عند  الوسائل  أهم  من  النهائية  النتيجة  تعد 

 المباشرة لقياس مدى تحقق مخرجات التعلم المستهدفة. 

 التحليل الفصلي لالمتحانات:   -3



من حيث االلتزام بمعايير كتابة الورقة االمتحانية،    شكال:  لورقة االمتحانية شكالا ومضموناا تقييم ا -

ووضوح   سؤال  لكل  درجة  وتحديد  الورقة  وتنسيق  االمتحان  بيانات  جدول  كتابة  فيها  يراعى 

  من حيث توافق أسئلة االمتحان مع المراد قياسه من    ومضمونا األسئلة ودقة اللغة وتنوع األسئلة..  

 النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر حسب التوصيف الخاص به. 

حيث يتم رصد أي انحراف أو خلل في اإلحصائيات الخاصة بالتقديرات  :  تحليل نتائج االمتحانات -

ونسب النجاح الخاصة بكل مقرر وتقديم تغذية راجعة لألساتذة عن نتيجة تحليل النتائج الخاصة  

التعليمية  بمقرراتهم   للنتائج  المقرر  تحقيق  لضمان  وذلك  ومعالجته  الخلل  أسباب  عن  لالستعالم 

 المستهدفة منه. 

للعرض على مجلس القسم لمناقشته واتخاذ    تقرير فصلي عن فحص وتحليل االمتحانات ونتائجها:  -

 ما يلزم تجاه ما جاء به من مالحظات.  

 

 إجراءات قياس تحقق مخرجات التعلم المستهدفة: 

 داد تقارير فصلية وعرضها على مجلس القسم لمتابعة عملية التقويم. إع -

 مناقشة التقارير على مستوى المجالس الرسمية واتخاذ اإلجراءات الالزمة.  -

تشكيل لجان ثالثية إلجراء االمتحانات الشفوية ويتم وضع الدرجات وفق استمارة التقييم المعتمدة   -

 من القسم. 

 ب بصورة دورية من خالل ملفات الطالب .  متابعة معدالت النجاح للطال  -

 

 مسؤولية تنفيذ نظام تقويم مخرجات التعلم:   -

معيار   ومسؤول  البرنامج  تصميم  معيار  مسؤول  مع  بالتنسيق  عنه  المسؤول  هو  المعيار  مسؤول  يكون 

عامين للتأكد  التعليم والتعلم، والمهمة األساسية هي متابعة تنفيذ النظام باإلضافة إلى المراجعة الدورية كل  

 من فاعليته واتخاذ ما يلزم نحو التحسين والتطوير. 

 

يلي   - الليسانس  وفيما  لمرحلة  الداخلية  بالالئحة  جامعة  -تعريف   ، اآلداب  كلية 

 مادة في النقاط التالية:   19تشمل   -المنوفية

 التعريف بالكلية وأقسامها والدرجات العلمية التي تمنحها.  -

 األحكام التنظيمية.  -

 االمتحانات.  -

 األحكام االنتقالية.  -

 .2021 – 2020  -برنامج اللغة العبرية وآدابها بعد التعديل حة  ثم التعريف بالئ -

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


