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التعليمية وتوظيفـــه توظيًفا فعال على نحو يمكن الخريجين من اإلسهام   التعليم، وجودته  إن االرتقاء بكفـــاءة 

بفاعليـــة في تحقيـــق التنمية املستدامة؛ واحدة ضمن األولويات املهمة التـــي تتبناهـــا جامعة الحدود الشمالية وتسعى من  

؛ بهـــدف تحقيق األهداف التعليمية واالقتصادية والتنمويـــة املســـتهدفة في املســـتقبل،  خالل خطتها اإلستراتيجية لتحقيقها

 . 2030ومواكبة رؤيـــة اململكة العربية الســـعودية 

نحو   والتوجه  التعليم  وزارة  في  والتقويم  التعليم  في  الحديثة  واالتجاهات  الجودة،  متطلبات ضمان  وفي ضوء 

والفعال،  النشط  األكاديمية    التعلم  للبرامج  التقويم  وطرق  والتعلم  التعليم  الستراتيجيات  وثيقة  وجود  ألهمية   
ً
ونظرا

لتكون مرجعية   الجامعة للشؤون األكاديمية على تشكيل لجنة من املتخصصين إلعدادها  بالجامعة، فقد عملت وكالة 

ضع توصيفات برامجهم ومقرراتهم من حيث  علمية يسترشد بها أعضاء هيئة التدريس في كافة البرامج األكاديمية عند و 

، والتي    2020تحديد استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقويم التي تتناسب مع مجاالت التعلم لإلطار الوطني للمؤهالت  

،  من خاللها يتم اكتساب الطلبة ملخرجات التعلم للبرامج األكاديمية ومقرراتها الدراسية والتحقق من مدى اكتسابهم لها 

ضوء  في  التدريس  هيئة  ألعضاء  التدريبية  البرامج  لتوجيه  بالجامعة  التدريب  لجهات  استرشادية  أداة  الوثيقة  وتعد 

  استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقويم التي تتبناها الجامعة.

وثيقة   الشمالية  وتقدم  الحدود  بجامعة  والتعلم  التعليم   عرضاستراتيجيات 
ً
   ا

ً
التعليم  الستراتيجيا  شامال ت 

واالختبارات،   التقويم  وطرق  "تضمن  حيث  والتعلم،  األول  الوثيقة  الفصل  وأهميتها،  مرجعية  الوثيقة  أهداف  على   "

 2020واستخدامات الوثيقة واملستفيدون منها، وتوضيح للمصطلحات التي تتضمنها الوثيقة، واالطار الوطني للمؤهالت  

اعدادها  في  الوثيقة  عليها  استندت  و كمرجعية  بها،  املرتبطة  األداء  "استراتيجيات  مؤشرات  الثاني  الفصل  تتضمن  كما   ،

 ل
ً
 شامال

ً
من حيث )ماهيتها، املبادئ العامة لها،  معايير اختيارها،  لتعريف باالستراتيجيات التعليمية  التعليم والتعلم" عرضا

مع   واتساقها  للمؤهالت    التعلم  مجاالت تصنيفها،  الوطني  لإلطار   
ً
التعليم  2020وفقا استراتيجيات  عن  واحصائيات   ،)

 ل
ً
 شامال

ً
طرق التقويم  والتعلم بجامعة الحدود الشمالية، وتتضمن الفصل الثالث من الوثيقة "طرق التقويم" على عرضا

  اقها مع  من حيث )ماهيتها، مبادئ وخطوات التقويم، معايير اختيار طرق التقويم وتصنيفها، واتس 
ً
مجاالت التعلم وفقا

واحصائيات عن استراتيجيات التعليم والتعلم بجامعة الحدود الشمالية، كما اختصت الوثيقة في    ،(2020لإلطار الوطني  

مواصفاتها،   تصنيفها،  )ماهيتها،  من حيث  التحصيلية  لالختبارات   
ً
 شامال

ً
التحصيلية" عرضا "االختبارات  الرابع  فصلها 

  التنفيذ ومختلف األنشطة واملهام املطلوب القيام بها مع تحديد آليات  عدادها من حيث الشكل واملضمون(  الجانب الفني إل 
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لطرق   وبطاقات  والتعلم،  التعليم  الستراتيجيات  بطاقات  تضمنت  املالحق  من  بمجموعة  الوثيقة  واختتمت  واملتابعة. 

 . التطبيقالعداد و ا   وإجراءات-االتساق مع مجال التعلم  - املفهوم التقويم تضمنا 

تقديم وثيقة ارشادية ألعضاء هيئة التدريس   بهدف  الوثيقة  ههذ  وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية   أعدت   قدل

ومقرراتها    ةبالجامعة لتحديد استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقويم التي تتناسب مع مخرجات تعلم البرامج األكاديمي

 ذه الوثيقة  ه تمثل، حيث  الدراسية
ً
 موحدا

ً
  أو   الجامعية   املرحلة  في  سواء  األكاديميةرامجها وبلجميع كليات الجامعة    إطارا

 .العليا  الدراسات مرحلة

 

  :أهداف الوثيقة
   - تسعى وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية من خالل تلك الوثيقة لتحقيق األهداف التالية: 

التعلم -1 مخرجات  تحقيق  في  والتعلم  التعليم  استراتيجيات  أهمية  على  للبراموخصائص    التأكيد    ج الخريجين 

 ، وبما يضمن تحقيق أهداف البرنامج. األكاديمية

 ألنماط التعليم والتعلم املختلفةالتعرف على استراتيجيات التعليم والتعلم الفعالة التي يمكن تطبيقها  -2
ً
 .وفقا

تكافؤ في فرص التعلم ومراعاة خصائص  التنويع االستراتيجيات التعليمية املطبقة بالبرامج األكاديمية بما يضمن   -3

   .املتعلمين وطبيعة املقررات

استراما  املواءمة   -4 التعليم  بين  للمؤهالت  تيجيات  الوطني  اإلطار  التي حددها  التعلم  ومجاالت  وااللتزام  والتعلم 

 بتحقيق مخرجات التعلم املخطط لها. 

 م للبرامج األكاديمية واملقررات الدراسية. مخرجات التعلمع    التعلمات التعليم و إستراتيجيتحقيق االتساق ما بين   -5

تطوير   -6 التقويم وضرورة  عملية  أهمية  على  التعلم  التأكيد  مخرجات  قياس  يحقق  بما  املختلفة  التقويم  طرق 

 وخصائص الخريجين للبرامج األكاديمية.

 ألنماط التعليم والتعلم املختلفةالتقويم الفعالة التي يمكن تطبيقها  طرق التعرف على   -7
ً
 .وفقا

 ملجاالت التعلم التي حددها اإلطار الوطني للمؤهالت.اختيار أداة التقويم املناسبة   -8

وااللتزام بتحقيق مخرجات  طرق التقويم ومجاالت التعلم التي حددها اإلطار الوطني للمؤهالت  بين  ما  املواءمة   -9

 التعلم املخطط لها. 

   .ألكاديمية واملقررات الدراسيةم للبرامج امخرجات التعلو  تحقيق االتساق ما بين طرق التقويم -10
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امداد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية باملعارف واملهارات واالتجاهات الخاصة باستراتيجيات   -11

 التعليم والتعلم وطرق التقويم. 

 

 :أهمية الوثيقة
التي تتناسب    التقويمأساس مرجعي ألعضاء هيئة التدريس في تبني واختيار استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق  -1

 مع مجاالت ومخرجات التعلم  

وطرق التقويم  التعليم والتعلم    الستراتيجياتاملفاهيم املتعددة  ما بين  دليل إجرائي لتوضيح االتساق واملواءمة   -2

 .االكاديمية واملقررات الدراسية وبين مخرجات التعلم للبرامج 

الطالب   -3 مع خصائص  منها  يتناسب  وما  املتنوعة  والتعلم  التعليم  استراتيجيات  بين  التعلم  املواءمة  ومخرجات 

 األكاديمية. املدرجة بالبرامج  الدراسية  لمقررات  ل

من خالل   -4 للطالب  والشخصية  القيادية  املهارات  وتنمية  والتعتعزيز  التعليم  املتنوعة  استراتيجيات  وبرامج  لم 

 الدعم الطالبي.

 من خالل استخدام استراتيجيات التعلم النشط.  تشجيع الطالب على التفكير السليم وإبداء رأيهم -5

 تحقيق املتعة وزيادة الثقة بالنفس التي يشعر بها الطالب أثناء ممارستهم لعملية التفكير االبتكاري. -6

 ن خالل ممارسة األنشطة االبتكارية. العمل على زيادة التحصيل الدراس ي للطالب م -7

استراتيجي -8 الختيار  التدريس  هيئة  لعضو  طريق  التعلم    ةخارطة  مخرجات  لتحقيق  املناسبة  والتعلم  التعليم 

 . للبرامج االكاديمية ومقرراتها الدراسية

ملخرجات التعلم للبرامج  دليل لعضو هيئة التدريس الختيار طرق التقويم املناسبة للتحقق من اكتساب الطلبة   -9

 األكاديمية ومقرراتها الدراسية. 

التعلم بما يضمن االيجابية  عملية التعليم و في  بين طلبة الجامعة في كافة التخصصات  تحقيق تكافؤ الفرص    -10

 .للبرامج األكاديميةوالفعالية التعليمية 

 ية. التعليمبناء لغة مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب في املؤسسة   -11

 التقويم.  وطرق التعلم التعليم و إيجاد فرص تطويرية وتحديثية مستمرة الستراتيجيات   -12

 وبعضها.الحد من الخلط املفاهيمي بين االستراتيجيات التعليمية  -13
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 واستراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقويم .ومخرجات التعلم بين مجاالت التعلم  تحقيق األنساق -14

 داخل الجامعة وخارجها. إتاحة فرص املقارنة املرجعية بين البرامج األكاديمية املناظرة  -15

 بالجامعة. توضيح معايير جودة االختبارات التحصيلية  -16

 ومعاييره.توضيح آليات التقويم االلكتروني  -17

 

  :استخدامات الوثيقة
 تم بناء هذه الوثيقة من اجل تسهيل استخدامها في:

   .املقررات الدراسيةو  لبرامج األكاديميةا وتوصيفتخطيط  -1

 . املقررات الدراسيةمراجعة وتقييم البرامج األكاديمية و كمعيار يستند إليه في عمليات  -2

 .هيئة التدريس واملستفيدين من البرنامجوألعضاء  االكاديمية ديري البرامج ملكإطار مرجعي وإجرائي  -3

 . اتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقويميخص استر  ماتبادل املعرفة وتعزيزها في  -4

ل -5 من  لكل  امللزم  اإلطار  األكاديميتحديد  البرنامج  وإدارة  التدريس  هيئة  الطالب  عضو  يخص    تجاه  فيما 

 . التقويم  وطرق استراتيجيات التعليم والتعلم 

 ملصفوفة    املتنوعة وطرق تسهيل االختيار بين االستراتيجيات التعليمية   -6
ً
التعلم املدرجة  مخرجات  التقويم وفقا

   بتوصيف كال من البرنامج ومقرراته الدراسية.

 تحديث البنية التحتية لتشمل تحسين بيئة العمل والتعليم وتوفير املواد املساعدة للتعليم والتعلم بالجامعة. -7

 .بما يخدم التحقق من اكتساب الطلبة ملخرجات التعلم للبرامج األكاديمية  التقويم ونظم االمتحاناتتطوير طرق   -8

 لإلطار الوطني للمؤهالت  -9
ً
 . 2020توضيح االستراتيجيات التعليمية وطرق التقويم املالئمة ملجاالت التعلم وفقا

وفق   -10 التقويم  وطرق  والتعلم  التعليم  استراتيجيات  في  البدائل  بناءً إتاحة  تخصص  كل  بيانات على    لطبيعة 

 . وإحصاءات

 التقويم. التعلم وطرق  التعليم و   الوقوف على مؤشرات األداء املتعلقة باستراتيجيات -11

  اجلهات املستفيدة من الوثيقة:
 اإلدارة العليا بالجامعة.  -1

 الكليات والعمادات املساندة املرتبطة واقسامها العلمية. -2
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 .األكاديميإدارة البرنامج   -3

  .أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة -4

 بالبرامج األكاديمية. املشرفين األكاديميين والفنيين  -5

  جهات التدريب والتطوير بالجامعة. -6

 عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي ووحداتها في الكليات.  -7

 فرق املراجعة الداخلية بالجامعة. -8

 الطالب والطالبات.  -9

  :الوثيقةمصطلحات  
 .ذلك خالفالسياق  يفترضاملعاني املبينة أمام كل منها ما لم  ذه الوثيقة أينما وردت في ه اآلتية والعبارات  باأللفاظقصد ي

 : املصطلحات العامة املرتبطة بالوثيقة
 السعودية. واالعتراف بها في اململكة العربية  وتطويرها،هيكلية تنظيمية تستخدم لتسكين املؤهالت وتصميمها  اإلطار الوطني للمؤهالت 

 مجاالت التعلم 
من   املتعلم  يحتاجه  الذي  التعلم  يـكـتـسـبـهـا  تصف  أن  ع 

ّ
يتوق التي  والقيم  والـمـهـارات،  والـــفـــهـــم،  الـــمـــعـــرفـــة 

 .التعلم في ضوئها  مخرجات/ نواتجالـمـتـعـلـم فـــي مـسـتـوى تأهيلي محدد، وتبنى 

 التعلم مخرجات/ نواتج 

تـحـدد مــا هــو مـتـوقـع مــن املتعلم مـعـرفـتـه، ويستطيع الـقـيـام بــه في مجال التعلم وما يتمثله في سلوكه، ويقصد  

ـــع بها املحصلة النهائية لعملية الـتـعـلـم الــتــي يـجـب أن تــكــون قابلة لـلـقـيـاس، فــي ضــــوء أدوات تـقـويـم تـــتـــوافــ ـق مـ

 .ــســتــوى الـمـقـتـرن باملؤهلالــم

 مجال املعرفة والفهم 
وفهم الحقائق    الواسعة، ويشمل ما يعرفه الخريج ويفهمه في مجال التعلم والعمل أو املهنة من املعرفة العميقة  

 املهنة. واملفاهيم واملبادئ والنظريات والعمليات واإلجراءات املتضمنة في مجال التعلم أو العمل أو 

 ملهارات مجال ا 
واملهارات العملية    اإلدراكية، املهارات    من:ويشمل ما يستطيع الخريج القيام به للتعلم املستمر والعمل أو املهنة  

 املعلومات. التواصل وتقنية   والبدنية، ومهارات

 مجال القيم 
القيم    ويشمل:الخريج من مبادئ ومعايير توجهه للنجاح بمجاالت الحياة والعمل أو املهنة    يتمثلهويشمل ما  

 والعمل مع فريق وتحمل املسؤولية. واالستقاللية،والتعلم الذاتي املستمر  واملهنية، واألخالق األكاديمية  

 املعايير 
وهو مستوى   ما،أو تصنيف ش يء صفة أو قاعدة تستخدم لتقييم أو تعريف  ما، وهيوسيلة للحكم على ش يء 

 .للتقييم

 مؤشرات األداء

الداخلية   سواء  للمقارنة  تستخدم  كما  أهدافها،  تحقيق  في  وفعاليتها  املنظمة  أداء  لقياس  تستخدم  قيمة 

املؤسسة   في  وحدة  كل  وتتحمل  املرجوة.  النتائج  نحو  التقدم  من  للتحقق  أساس ي  مؤشر  وهو  والخارجية، 

 لقياس نجاحها في بلوغ أهدافها وغاياتها.  بتصميم عدد محدد من املؤشراتمسؤولية القيام 

 يمثل القيمة املراد الوصول إليه في القياس الحالي. مستوى األداء املستهدف 

 يمثل القيمة الحالية للمؤشر وقت القياس.  مستوى األداء الفعلي 
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 : املصطلحات العامة املرتبطة بالوثيقة
مستو ى األداء املرجعي  

 الداخلي 
 لدى نفس الجهة في العام السابق للقياس الحالي.يمثل قيمة نفس املؤشر 

مستوى األداء املرجعي  

 الخارجي 
 يمثل قيمة نفس املؤشر لدى جهة خارجية مثيلة في العام السابق للقياس الحالي.

  القيمة املستهدفة 

 الجديدة للمؤشر 

ويمكن تحديد معايير تحديد مستوى  يمثل القيمة التي يطمح للوصول إليها في القياس الدوري الالحق للمؤشر.  

األداء املستهدف في ضوء كل من: )املستوى الفعلي/ خط األساس/ املقارنة املرجعية الداخلية/ املقارنة املرجعية  

 الخارجية/ تحليل البيئة )اإلمكانات واملتطلبات والطموح (. 

 هارات املطلوبة. نشاط يقوم به شخص مؤهل؛ لتسهيل اكتساب املتعلم للمعارف وامل  التعليم 

 .الجهود الذاتية التي يقوم بها املتعلم الكتساب ما يسعى إلى تحصيلها من معارف ومهارات التعلم 

 التدريس 
نشاط مقصود يهدف إلى ترجمة الهدف التعليمي إلى موقف وخبرة يتفاعل معها الطالب ويكتسب من نتاجها   

 وسائل تعليمية مختلفة يستخدمها املعلم.السلوك املنشود بواسطة طرق واستراتيجيات تدريس و 

 خطه منظمه ومتكاملة من اإلجراءات تضمن تحقيق األهداف املوضوعة ملده زمنيه محدده. ستراتيجية اإل 

 اإلجراءات التي يتبعها عضو هيئة التدريس ملساعدة طالبه على تحقيق األهداف.  طريقةال

 التدريس لتنفيذ فلسفته التدريسية حين التواصل املباشر مع املتعلمين النمط الذي يتبناه عضو هيئة   سلوب  األ 

 أسلوب التعلم  
مجموعة الطرق والعادات التي اعتاد الفرد على استخدامها في حل املشكالت وفى عمليات التفكير من أجل  

  التعلم.

 أسلوب التدريس  
هيئ عضو  بها  يقوم  التي  واألساليب  واإلجراءات  العمليات  في مجموع  تشكل  وهي  التدريس  أثناء  التدريس  ة 

 مجموعها نمطا مميزا لسلوكه في التدريس. 

 طريقة التدريس 

باالعتماد على مجموعة من املصادر    هي آلية وكيفية تنفيذ كل فعل من األفعال املطلوبة لتطبيق اإلستراتيجية

واألدوات. وهي الطريقة التي يستخدمها عضو هيئة التدريس في توصيل املحتوى العلمي إلى الطالب أثناء قيامه  

 .بالعملية التعليمية

 استراتيجيات التعليم 

الطالب تعليم  لتطوير  التدريس  هيئة  عضو  قبل  من  املستخدمة  القواعد االستراتيجيات  العامة    وتتضمن 

والخطوط العريضة التي تهتم بوسائل تحقيق األهداف املنشودة للتدريس. وتشير إلى األساليب والخطط التي  

يتبعها عضو هيئة التدريس للوصول إلى أهداف التعلم. وهي مجموعة األنشطة أو اآلليات املستخدمة )العرض  

حددة. وبالتالي فهي تشتمل على مكونين  النقاش( بهدف تحقيق أهداف تدريسية م   – التدريب   – التنسيق  –

 الذين يشكالن معا خطة كلية لتدريس وحدة أو مقرر أو غيره. Procedure واإلجراء Methodology وهما؛ الطريقة 

 استراتيجيات التعلم 

السلوكيات واإلجراءات التي ينخرط فيها املتعلم والتي تهدف إلى التأثير على الكيفية التي تتمكن من خاللها من  

معالجة املعلومات وتعلم املهام املختلفة. كما تعرف بأنها األنماط السلوكية وعمليات التفكير التي يستخدمها  

   م.التعلاملتعلمون وتؤثر فيما تم تعلمه ومعالجة مشكالت 

 خطة الدرس 

تدريس   لكيفية  التدريس  هيئة  عضو  مارؤية  املنهج  موضوع  ألهداف  فهمه  على  إعدادها  في  يعتمد  وهو   ،

وتكنولوجية  تعليمية  ووسائل  أنشطة  من  يحتاجه  وما  التعليمية  األهداف  وإعداد  العلمية  املادة  ومضمون 

 املوضوع. من أهداف  إلنجاز هذه األهداف ثم تقويم ما تعلمه الطالب في ضوء ما قدمه 
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 : املصطلحات العامة املرتبطة بالوثيقة

 خطة التدريس 

ما،   تدريس محتوى  في  ليتبعها  لنفسه،  التدريس  هيئة  التي يضعها عضو    وهي مجموع اإلجراءات والعمليات 

تشتمل عادة على أهداف ومحتوى وطرق تدريس وأنشطة ووسائل تعليمية ووسائل التقويم املناسبة لخطة  

 تدريس قصيرة املدى. 

 التعلم اإللكتروني  
،ذلك النمط من التعلم الذي يتم فيه كل إجراءات املوقف التعليمي  

ً
    الكترونيا

ً
بحيث يكون فيه التعلم نشطا

 
ً
 املختلفة. وبذلك فهو يجمع بين التعلم النشط وتقنيات التعليم، ويراعى خصائص املتعلمين   وفعاال؛وإيجابيا

 التقويم 
أو    أو  ،املواقفأو    املوضوعات،أو    ،األشياءعملية إصدار حكم على قيمة    على معايير 

ً
اعتمادا األشخاص؛ 

 .محكات معينة

 التقييم 

أو معايير محددة. وتشير إلى انه يطبق في سياقين مختلفين: األول مرتبط    عملية قياس األداء مقارنة بمحكات

بتقييم أداء الطالب في االختبارات أو غيرها من املهام لقياس تحقيق نواتج التعلم املستهدفة؛ والثاني مرتبط 

 .التعليميةبقياس جودة أداء العناصر داخل إطار املؤسسة 

 ما. للقيمة التي يحصل عليها الطالب في اختبار   رقمي(عملية وصف كمية ) القياس  

 االختبار 
، وذلك طريقة منظمة لتحديد مستوى تحصيل الطلبة من املعلومات واملهارات في مقرر دراس ي تم تعلمه  

ً
  مسبقا

 هذا املقرر وترتبط بمخرجات تعلم املقرر. من خالل إجابتهم على مجموعة من األسئلة تمثل محتوى 

 ما. األهداف التعليمية التي تحققت لدى الطالب نتيجة لدراسة موضوعات دراسية في مقرر  هو مجموع  I التحصيل  

 معينة. األداة التي تستخدم لقياس املعرفة واملهارة في مقرر أو مقررات دراسية   االختبار التحصيلي 

 جدول املواصفات 

Blueprint 

أفقي يبين األهداف التعليمية التي تمثل نواتج    ا إحداهممخطط تفصيلي يوضح محتوى مقرر دراس ي في بعدين  

األسئلة   وعدد  األهداف  ونسبة  التركيز  مستوى  تحديد  مع  املقرر  موضوعات  يوضح  رأس ي  واألخر  التعلم 

 املخصصة لكل جزء منها. 

 الطالب نتيجة لحدوث عملية التعلم.السلوكيات املتوقع حدوثها من  األهداف التعليمية 

 املستمر   التقويم
هو تقييم أداء الطلبة ويشتمل على األعمال الفصلية، واالختبارات الدورية، والتكليفات املستمرة طوال فترة  

 تدريس املقرر. 

التقويم البنائي أو  

 Formativeالتكويني  

إلى   تعريف الطلبة وتدريبهم على أداء االختبارات املختلفة  هو وسائل تقويم أداء الطلبة واالختبارات الهادفة 

 وإعطائه 

 م تغذية راجعة على مستوى تحصيلهم للمخرجات التعليمية دون احتساب ذلك في سجلهم األكاديمي. 

 التقويم النهائي

Summative 

ملحتوى املقرر في الوقت  هو العملية التقويمية التي تقام في نهاية تدريس املقرر، بعد انتهاء الطلبة من دراستهم 

النهائي    ملا هو مخطط له في توصيف املقرر، ويهدف التقويم 
ً
الطلبة  للحكم على  املحدد وفقا مدى اكتساب 

 ملخرجات التعلم من املقرر.  

 مصطلحات اسرتاتيجيات التعليم والتعلم 
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إستراتيجية الحوار  

 واملناقشة. 

إستراتيجية اآلراء    هي  تبادل  على  يعتمد  منظم  إجراء حوار  الطلبة    واألفكار،تقوم على  بين  الخبرات  وتفاعل 

 لعناصر   التدريسية؛واملعلم داخل القاعة 
ً
ّون فهًما مقبوال

َ
   املوضوع.بما ُيك

 إستراتيجية اإللقاء. 
اعتيادية تحقق نقل مادة التعليم من املعلم إلى املتعلمين عبر إلقاء املعلم، واستماع املتعلمين،    هي إستراتيجية 

 وربما صحب ذلك تنويع في نبرات الصوت، والحركة الجسدية، عالوة عن وقفات صامتة، وتدوين كتابي.

إستراتيجية التساؤل  

 الذاتي. 

املعرفة،   وراء  ما  استراتيجيات  من  إستراتيجية  تفكير  هي  به، وتتضمن توجيه  والتعمق  التفكير  تنمية  تدعم 

املتعلم عبر أسئلة تتطلب معالجة مواقف، أو بيانات، بما يقوي اندماجه مع املحتوى محل املعالجة، صوب  

 تحقيق الوعي بتعلمه، وتفكيره.

إستراتيجية خرائط  

 املفاهيم. 

ا وبتدرج من عام  هي إستراتيجية تتضمن بناء رسوم تخطيطية ثنائية البعد، تر  تب فيها مفاهيم املحتوى هرميًّ

 إلى خاص، وفق إطار يوضح نوع أية عالقة بين مفهومين ضمن الخريطة.

إستراتيجية الخرائط  

 الذهنية. 

تقومهي   متعددة    إستراتيجية  وأداة  ذهنية،  كتقنية  التعلم؛  ملحتويات  رموز  أو  بمفاتيح،  املتعلم  تزويد  على 

املعرفية،   مهاراته  توظيف  على  قدرته  ينمي  بما  يتعلم،  ما  حول  ذاكرته،  وتقوي  تفكيره،  تنظم  األساليب، 

 وبما ينمي، باملثل التخطيط واإلبداع.  واإلدراكية، 

إستراتيجية الخرائط  

 لية(. املعرفية )الدال

الكلمات   يربط  ُمشاهد،  تصنيفي  إطار  في  املقروء  النص  معلومات  تنظيم  إلعادة  تستخدم  إستراتيجية  هي 

تحت   التفصيلية  واملعلومات  املفاهيم  وضع  في  يساعد  ما  القارئ،  عقل  في  املختزنة  املعلومات  مع  الجديدة 

 .مفاهيم وأفكار عامة في شكل عالقات متبادلة

البحث   إستراتيجية

 العلمي. 

وتبين   املعروض،  املتعلم على فحص  مع حث  بحثية،  في صورة مشكلة  التعلم  تقدم محتوى  إستراتيجية  هي 

طبيعة املشكلة فيه، وحدودها، بما يمكنه من صياغة أهداف الدراسة، وتحقيقها؛ كنواتج لتعلم مقصود تحت  

 إشراف املعلم الخبير.

إستراتيجية  

 االستقصاء.

إستراتيجي املتكامل؛  هي  العلمي  املنهج  مع خطوات  املتعلم  فيها  يتعامل  فية  مواجهة مشكلة يخطط    فيوضع 

 لحلها، عبر التوليد الذاتي للفرضيات، واختبارها. 

إستراتيجية  

 االكتشاف املوجه. 

تتضمن توجيه املعلم املتعلمين عبر تعليمات كافية نحو نيل خبرة جديدة جيدة، من باب تأكيد    هي إستراتيجية

نجاحهم في توظيف قدراتـهـم العقلية على استيعاب قانون، أو مفهوم، أو اكتشاف معلومة مطلوبة، من باب  

 .، وتفاصيلها تطوير املعرفة عبر خبرات عملية مباشرة، عبر خطوات مرنة يدرك املتعلمون أهميتها

إستراتيجية البناء 

 . KWLاملعرفي 

ما واسعا، قوامه تنشيط معرفة 
ّ
، والبناء عليها نحو تعلم (Knowماذا اعرف )سابقة هي إستراتيجية تدعم تعل

بها مرتبط  أتعلم    جديد  أن  اريد  تعلمه(What)ماذا  املتعلم  وصف  على  القدرة  تنمية  مع  تعلمت    ،  )ماذا 

Learned)  ،واقتراح البناء عليه، كما يحدث عندما تقدم مهام تعلم تتضمن نقصا، أو عالقة غير مألوفة. 

التعلم  إستراتيجية  

على   حل  القائم 

 . PBL املشكالت 

لهم.    يحاول إستراتيجية  هي   مألوفة  غير  أو مجموعة مشاكل  التعلم    ويعتمدالطالب من خاللها حل مشكلة 

 ويعزز  .ندوةيعزز التعلم النشط وعادة ما يكون ذلك في إطار تعليمي أو    بنائي،القائم على املشكالت على نهج  

املشكالت القائم على حل  والتعاون.    الذاتي،التعلم   التعلم  االتصال  ومهارات  املشكالت بشكل فعال،  وحل 

 الطالب إلى العمل في مجموعات لحل املشكالت مع املحاضر أو املعلم الذي يلعب دور   ويميل
ً
الكواليس  خلف    ا

 ما تقتصر مشاركتهم على توجيه العملية ومراقبتها   ةوعاد النشاط،أثناء 

إستراتيجية القبعات  

 الستة. 

التفكير املحايد، التفكير  )بالقبعات  ( أنماط من التفكير تسمى  6هي إستراتيجية قائمة على التفكير، تفعل )

؛ فينتقل املتعلم بتفكيره من  التفكير املنظم، التفكير اإلبداعي(السلبي، التفكير اإليجابي، التفكير العاطفي،  

الجامد   املوقف  تحويل  بهدف  والنقد؛  والفحص،  التأمل،  يقتض ي  مشكل  موقف  بحسب  آخر  إلى  أسلوب 

 املحبط إلى موقف معزز يحقق اإلبداع. 
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إستراتيجية املناظرة  

 األكاديمية.

تقوم على تواصل فكري مرن بين املتعلمين، يتبادلون عبره آراءهم املتنوعة حول محتوى التعلم،    هي إستراتيجية 

 صوب اتفاقهم على رؤية مدعمة بالحجج والبراهين.

إستراتيجية التعلم  

 التوليدي. 

عبر  هي إستراتيجية تستهدف توظيف بنية خبرات التعلم املترابطة، وواضحة العالقات؛ فيبنى املتعلم معرفته  

 تصورات بديلة وإحداث خاطئة وفق ما هو صائب.  توالديه تعدلعمليات 

إستراتيجية التعلم  

 بالنموذج.

مواقف حية؛ لدعم تعلم  املتعلمين،هي إستراتيجية تقدم فكرة، أو خبرة؛ كنموذج سلوكي تطبيقي إلى املتعلم/

 قائم على املالحظة، واالقتداء.

إستراتيجية  

 التطبيقات العملية. 

إستراتيجية تقوم على توضيح املفهوم العلمي عبر عرض علمي حقيقي )تجارب(، يوظف تقنيات، ومعينات    هي

 تعلم مناسبة. 

إستراتيجية تدوين  

 املالحظات. 

تهتم بتنسيق املدخالت واملخرجات في العملية التعليمية وتستخدم هذه اإلستراتيجية كمهارة    هي إستراتيجية 

عليا يستخدمها الطالب أثناء سماع املحاضرات أو قراءة النص فهي تتضمن كتابة الفكرة الرئيسة أو نقاط  

 مهمة. معينة يرى املتعلم أنها 

إستراتيجية  

 التلخيص. 

 وتساعد الطالبع الحفاظ على معناه أو بنيته األساسية،  مصار النص الطويل  هي إستراتيجية تقوم على اخت  

ومات املوجودة في النص، وبناء القدرة لتمييز وتجاهل املعلومات التي ال تمت بصلة علعلى فهم أعمق ألهم امل

 لها.

إستراتيجية مسرحة  

 املناهج. 

الطالب  ي في شكل مواقف حوارية طبيعية، ويقوم  محتوى املنهج الدراس   إعادة تنظيم هي إستراتيجية تقوم على  

لتحقيق    بتمثيل  التعليمية  املادة  ونقد  وتفسير  الستيعاب  الجديد  التعليمي  املوقف  منها  يتألف  التي  األدوار 

 مباشرة. وهنا تتحول الخبرات غير املباشرة إلى خبرات  الدراس ي.أهداف املنهج  

إستراتيجية العصف  

 الذهني. 

تعتمد  هي   وترتيبها    علىإستراتيجية  األفكار  من  ممكن  عدد  أكبر  من    وتصنيفها؛طرح  موضوع  ملعالجة 

 املوضوعات، واستنباط أفكار جديدة من املتعلمين في وقت قصير.

إستراتيجية لعب  

 الدور. 

تعتمد على محاكاة موقف واقعي يتقمص فيه كل متعلم من املشاركين في عملية التعلم أحد    هي إستراتيجية

أخر   ش يء  أو  دور شخص  املتعلم  يتقمص  وقد  بأدوارهم  دوره  في حدود عالقة  اآلخرين  مع  ويتفاعل  األدوار 

 . لتحقيق هدف التعلم

إستراتيجية التدريس  

 التبادلي. 

بين   الحوار  على  تقوم  إستراتيجية  قاعة  هي  داخل  البعض  وبعضهم  الطالب  بين  والحوار  والطالب  املعلم 

وتعتمد على قيام الطالب بعد توجيه املعلم بأربعة أنواع من األنشطة وهم    التعلم؛التدريس مما يترتب عليه  

األسئلة    ،summarizingالتلخيص   التنبؤ  clarifyingالتوضيح    ،question generatingتوليد   ،

 . predictingوالتوقع 

إستراتيجية التدريس  

 املصغر. 

تدرب الطالب على تحليل العملية التعليمية وأداء املعلم إلى مجموعة من املهارات السلوكية    هي إستراتيجية

 على تأدية عمله على أحسن  
ً
وفيه يقوم املتعلم بأداء مهارة محددة   وجه؛والعمل على تقويتها حتى يصير قادرا

 " م.املعليمكن مالحظتها وقياسها أمام عدد قليل من الزمالء في زمن محدد بحضور 

إستراتيجية السرد  

 القصص ي. 

قالب   في  املتعلمين  إلى  رسالة  أو  أية فكرة  لتقديم  واملعلومات  الحقائق  بين  الدمج  تقوم على  إستراتيجية  هي 

 أفضل.قد تكون هذه القصص واقعية بالفعل، أو قد يتم تأليفها لتقديم وشرح الرسالة بشكل  محكي. 

إستراتيجية التعلم  

 التعاوني.

أفراد    5-2جية تقوم على العمل الجماعي بحيث يتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة مكونة من  هي إستراتي

 على    املعلم؛وإشراف من    محدد بتوجيهوتوزيع املهام التعليمية عليهم لتحقيق هدف  
ً
على أن يكون العمل قائما

 املشاركة الفعالة بين الطلبة. 
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إستراتيجية التعلم  

 الذاتي. 

قدرات الطالب الذاتية في تحصيل املعارف من مصادر مختلفة مثل مكتبه الكلية    علىإستراتيجية تعتمد  هي  

علي   الطالب  مهارة  تنميه  الي  اإلستراتيجية  هذه  تهدف  أخرى،  مصادر  أي  أو  املعلومات  شبكه  من خالل  أو 

 ا هو جديد في مجال تخصصه. استمرارية التعلم بنفسه؛ مما يساعد الطالب علي التقدم والتطور، وتعلم كل م 

إستراتيجية تعلم  

 األقران. 

وتبنى على أساس أن التعليم موجه ومتمركز حول املتعلم    البعض،هي إستراتيجية يساعد فيها الطلبة بعضهم  

ويعتمد    التعلم،مع األخذ في االعتبار بيئة التعلم الفعالة التي تركز على اندماج الطالب بشكل كامل في عملية  

 للمستوى الدراس ي تحت إشراف  على تو 
ً
 املعلم. زيع الطالب داخل املجموعات وفقا

الوحدات  استراتيجية 

التعليمية املصغرة  

Modules 

مجموعة من األنشطة والخبرات    استراتيجية تعتمد على تصميم وحدات تدريسية، بحيث تشمل كل وحدةهي 

  )األهداف اإلجرائية، أهمية دراسة   الذاتية وتضمواملواد التعليمية تسمح للمتعلم بالتعلم الفردي وفق سرعته  

الوحدة، األنشطة التعليمية، التقويم القبلي والبنائي والبعدي(، ويتطلب من املتعلم الوصول إلى درجة اإلتقان  

 .دراسةأو االنتهاء من   التاليلى املوديول األقل لالنتقال إ على 90%

 األنشطة املتدرجة  

الفروق   ملراعات  الصعوبة؛  من  متدرجه  مستويات  ذات  بأنشطة  الطالب  تزويد  على  تعتمد  استراتيجية  هي 

ويتدرج باألنشطة حسب سرعته    ولتسكين املتعلم في النشاط املالئم ملستواهم املعرفي او املهارى,  بينهم؛الفردية  

 , ليصل في النهاية الى مستوى متميز مع إبقاء نفس األهداف بنسبه لجميع املتعلمين    . 

 : طرق التقويم  مصطلحات

االختبارات التحريرية  

 املقالية(. - )املوضوعية

أسئلة موضوعية وهي أسئلة    األول:هي طريقة تقويم تعتمد على األداء الكتابي وتتضمن نمطين من األسئلة  

تتسم بقياس قدرة الطالب على استرجاع املعلومات واالستنتاج والتفسير وتطبيق املبادئ في مواقف جديدة،  

أسئلة مقالية وهي  :  والثانيواملزاوجة،  والتكميل،    متعدد،ولها أشكال متعددة كالصواب والخطأ واالختيار من  

من   فيها  يطلب  كتابية  تنأسئلة  وهذا    ظيم الطالب  الخاصة  لغتهم  باستخدام  يقيسإجابتهم  قدرة    النوع 

 . الطالب على التعبير والربط بين األفكار والعرض املنطقي للموضوع الذي يتضمنه السؤال

 املفتوح. اختبار الكتاب 

هو طريقة تقويمية تستند إلى تكليف الطالب بالبحث عن إجابات تفصيلية ألسئلة من مستويات التفكير  

العليا، بحيث يسمح له بمطالعة املرجع أو املراجع الرئيسية للمقرر، أو توظيف مراجع إثرائية في موضوع  

 األسئلة. 

 ي االختبار السريري املوضوع

Objective Structured 

Clinical Examination 

(OSCE). 

والتي ترتكز على مراقبة عضو هيئة التدريس    الصحية،هو أحد أنواع طرق التقويم املستخدمة في العلوم  

وصممت تلك االختبارات لقياس أداء وكفاءة املهارات السريرية املتضمنة ملهام التواصل مع    الطالب،ألداء  

السريري    الحالة،  الفحص  درجات  تسجيل  إجراءات  وتعتبر  ...إلخ؛  والتشخيص،  الفحص،  وإجراءات 

 للتأكد من نجاح الطالب في مهامه.  بدقة؛ املوضوعي محددة

الفحص العملي املوضوعي  

 . املنظم

Objective Structured 

Practical 

Examination (OSPE) 

املقررات   دراسة  خالل  املكتسبة  العملية  واملهارات  للمعرفة  املوضوعي  للتقويم  طريقة  بما    الصحية،هو 

 يناسب طبيعة املهارة محل التقويم، ومستوى األداء املطلوب.

 . االختبار السريري املصغر

Mini-Clinical 

Evaluation Exercise 

(Mini-CEX) 

تشجيع عضو هيئة التدريس على أجرائه على األقل    ويتم  للطالب،هو طريقة تقويم تهتم باملهارات السريرية  

دورة   لكل  واحد  املناسب    ولالستفادة  إكلينيكية؛مرة  الوقت  في  محددة  مالحظات  تقدم  التقويم  هذا  من 
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بين لقاء  في مواقف    للطالب بعد كل  في بحيث تدون هذه    متنوعة، الطالب واملريض  التعليمية  املالحظات 

 مستندات منظمة. 

 االختبارات املعملية. 

Laboratory Exams 

ولها أكثر    واملعملية،هي طريقة تقويم تعتمد على التحقق من اكتساب األهداف املرتبطة باملهارات العملية  

اختبارات التعرف، وإجراء التجارب، واختبار    املصغرة،من شكل منها اختبار عينة العمل، اختبار النماذج  

 األداء املعتمد على الورقة والقلم، وإجراء املهارات الحركية املختلفة.

مقياس األداء املتدرج /  

 .(Rubric)ساللم التقدير 

  املختصرة التيتوى الطالب في ضوء قائمة أو سلسلة من الصفات  هو طريقة تقويم تعتمد على تحديد مس

وقاعدة التقدير تصف مستويات أداء يتوقع   املحكات،وفق عدد من    مستويات متدرجةتبين أداء الطالب في  

 من الطالب أن يحققوها في معيار مرغوب فيه. 

  قوائم التدقيق

(Checklist). 

هي طريقة تقويم تتضمن قوائم تشتمل على املكونات أو العناصر أو السلوكيات التي يتم تقديرها في عملية  

رصد    الطريقة(رصد    )قائمة )قائمة  معين  إنتاج  هيئة    )قائمة  النتيجة(أو  عضو  يرصدها  سلوك(،  رصد 

 تعليمية. مهارة  ملهمة أوالتدريس، أو الطالب بمالحظة كل من هذه العناصر أثناء تنفيذ الطالب 

 املحاكاة / لعب األدوار. 

 ملجموعة من املواقف تمثيال  
ً
هي طريقة تقويم تعتمد على عملية التمثيل أو النمذجة أو أداء الطالب أدوارا

 ألحداث من واقع  
ً
وتمثيل هذه املواقف من خالل مشاهد محددة، عبر نص مكتوب، بما    الحياة؛أو تقليدا

 واملهارات.تبادل الخبرات  واألدائية ويدعميظهر مهاراتهم املعرفية، 

) Case  دراسة الحالة

Study) . 

 أو قصة ما، وتركز على  
ً
هي طريقة تقويم تعتمد على استخدام الطالب ملادة تعليمية تصف حدثا أو شخصا

حالة حقيقية أو شبه حقيقية، من البيئة، في ضوء طبيعة املحتوى وتستخدم هذه املادة كمرجع تساعدهم  

ضوء خبرات سابقة متعلقة    اليومية فيعمليات تحليل ومناقشة النظريات واملفاهيم والظواهر الحياتية    في

 بالحالة املدروسة.

 (.Portfolioملف اإلنجاز ) 

 الكتروني؛ فترة محددة من الزمن، في ملف ورقي أو    الطالب خالل هو طريقة تعتمد على تجميع نظامي ألعمال  

املتوق باملهارات  األداء  وربط  التعلم  مراحل  عبر  ومهاراته  أدائه  عن  واقعية  مالحظات  تسجيل  خالل  ع  من 

 استخدامها في بيئة العمل الواقعية.

 املناظرة. 

املحدد بوقت بين طالبان أو أكثر حول موضوع معين يتم فيه تبادل لفظي   على الحوارهي طريقة تقويم تعتمد  

بحيث تظهر    بعضا؛ُمنظم، وتبادل لآلراء واألفكار بين عضو هيئة التدريس وطالبه، أو بين الطالب بعضهم  

 إثبات وجهة نظره مع تطبيق آداب الحوار، والتواصل، والنقد، وتقديم الحجة، واإلقناع. قدرة كل واحد على  

 املناقشة. 
التدريس    املنظم وتبادلهي طريقة تقويم تعتمد على الحوار   وتهدف إلى    والطالب؛األفكار بين عضو هيئة 

 ذلك.مستخدما األسئلة املتنوعة للتأكد من  للمعارف؛التحقق من اكتساب الطالب 

 تقويم األقران. 

هيئة   عضو  يحددها  تقييم  معايير  على  بناًء  أحدهم  أداء  على  الطالب  حكم  إلى  تستند  تقويم  طريقة  هو 

فهم الطالب ملوضوعات املقرر الدراس ي    التعلم، وتحسينالتدريس بما يضمن جودة التقويم، وإدارة وقت  

 لديهم. باإلضافة إلى تحسين مهارات اإلدراك 

 تقويم الذات. 

 على معايير واضحة؛ بما  ألدائهمالحظة وتحليل الطالب    نتقويم تتضمهو طريقة  
ً
، والحكم عليه اعتمادا

ومن ثم وضع    لديه؛الدعم ونقاط الضعف    إنجازه، وحاجاتيناسب محتوى التعلم، ومهامه فيحدد مستوى  

 خطط التحسين بالتعاون مع عضو هيئة التدريس. 

 العروض التقديمية. 

لى مستوى نجاح الطالب في توظيف أحد برامج العروض التقديمية في  طريقة تقويم تستند إلى الحكم ع  هي

من جهة، والقدرة على جذب انتباه    العلمي،بأسلوب يجمع ما بين الدقة والتنظيم    معينة؛عرض مادة علمية  

 املتلقي من جهة أخرى؛ مع االستعانة بعضو هيئة التدريس؛ إذا دعت الضرورة لذلك. 
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 كمرجعية للوثيقة   2020اإلطار الوطني للمؤهالت 
الوطني للمؤهالت    لبناء املؤهالت، وتنظيمها، وتسكينها في مستويات،    2020يمثل اإلطار 

ً
 وموحدا

ً
نظاما شامال

املعارف   نقل  لتيسير  أداة  وصفه  عن   
ً
فضال للمقارنة،  علمية  ومرجعية  مشتركة  لغة  يوفر  كما  التعلم،  نواتج  على  بناء ً 

ا على  املتنوعة،  العمل  بيئات  بين  والقيم  التعليم  واملهارات  بين  العالقة  يوطد دعائم   
ً
والدولي، ومحورا الوطني  ملستويين: 

 التقارير. 

إلى الحكم على قدرة الطالب على إنتاج عرض مكتوب حول موضوع معين ملعرفة  هي طريقة تقويم   تستند 

ويشمل اقتراحات وتوصيات تتناسب مع نتائج التحليل للبيانات املكتوبة؛ ويكون    وتحليلها،كافة تفاصيله  

 لطبيعة الناتج التعليمي املستهدف بالقياس. 
ً
 نوع التقرير وفقا

التقويم املعتمد على  

 التدريب امليداني. 

إلى الحكم على أداء الطالب في توظيف مجموعة متنوعة من األدوات واألساليب   هو طريقة تقويم تستند 

قادرين على تنفيذ األعمال املوكلة لهم مع    التخصص ليكونوالتحقيق نواتج التعلم املستهدفة وفق طبيعة  

 بفعالية. بيئة التدريب امليداني 

التقويم املعتمد على  

 . للمهاراتاملالحظة املباشرة  

Direct Observation 

of Procedural Skills 

(DOPS). 

بما يمكن من    املباشرة، هو طريقة تقويم تستند إلى الحكم على أداء الطالب في مهارة ما، من خالل املالحظة 

وتقديم تغذية راجعة فورية للطالب على    املشكالت،في اكتشاف    وتسهم الحصول على معلومات عن األداء،  

 في ضوء قائمة محددة من شروط األداء، ومواصفاته. هارة، امل هذه 

 املشروعات. 

 في   محددة،هي طريقة تقويم تتضمن تكليف مجموعة من الطالب بإنجاز مهمة تعلم  
ً
تم االتفاق عليها مسبقا

وحل   التعاوني  العمل  مهارات  ودعمها  التعلم  بأهداف  ارتباطها  ضوء    املشكالت،ضوء  في  التقويم  ويكون 

 تقرير املشروع. مراجعة

 االختبارات الشفهية. 

هي طريقة تقويم تحكم على مستوى الطالب في املعارف املرتبطة باملقرر للوقوف على مدى إدراكه املتعلم  

فيها األسئلة على الطالب ويجيب عنها بصورة    نفسه وتطرحللمقرر الدراس ي، ومدى قدرته على التعبير عن  

 شفهية. 

االستبيانات واستطالعات  

 الرأي. 

كل منهجي، وتهدف إلى معرفة آراء الطالب تجاه إحدى املوضوعات، من خالل  هي طريقة تقويم يتم إجراؤها بش 

خبرات   تربط  القرارات    التعلم،أسئلة  اتخاذ  عملية  في  وتساعد  الحياة،  مواقف  في  للقيم  تطبيقه  ومدى 

 األهداف.وصياغة البرامج وتحديد 

التقويم القائم على حل  

 املشكالت. 

ى سياق ما سوف يجدون الطالب أنفسهم في املستقبل سواء أكانوا  تعتمد بشكل مثالي علتقويم  هي طريقة  

في ممارسته املحترف  أم محاكاة ما سوف يفعله  تقيم  . حقيقيين  الى    فهي طريقة  املبتدئ  املتعلم من  تطور 

،  خبير 
ً
طوال    ويجبا تنموًيا  التطور  يكون  أنهم    وأنبرنامج  الأن  حقيقة  وتجربة  تقدير  في  الطالب  يبدأ 

والسلطات  واملنافسين  واألقران  املهنية  والهيئات  واملستخدمين  العمالء  املهنية،  بصفتهم  سيواجهون 

 .القانونية

 املقابلة 

لقاء بين عضو هيئة التدريس والطالب، يمنح عضو هيئة التدريس فرصة  تقوم على تحديد    تقويم: هي طريقة  

لب في مهمة كمشروع، أو بْحث أو ما شابه ذلك من خالل النقاش، ومن ثم تحديد  تقويم مدى ت
ّ
قدم الطا

لب  
ّ
الخطوات الالحقة والالزمة لتحسن تعلمه كما أنها قد تسمح بالحصول على معلومات تتعلق بأفكار الطا

 واتجاهاته نحو موضوع معين. 
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والتدريب من جهة، واملتطلبات الفعلية لسوق العمل من جهة أخرى، بصورٍة تفاعلية يستجيب فيها التعليم والتدريب معا  

تهدف اإلطار الوطني للمؤهالت  ويس  لظروف املجتمع، وتطلعاته، وإمكاناته، ومتطلبات التنمية املستدامة من جميع جوانبها.

 من الجودة، والقدرة التنافسية واالعتراف الدولي للمؤهالت الوطنية. 
ً
 إعداد نظام متكامل يضمن مستوى عاليا

 - أهمية اإلطار الوطني للمؤهالت: 

 أساس مرجعي لتصميم املؤهالت. -

 جهات العمل. زيادة الثقة في القدرات الوطنية حيث يعزز الثقة في مستوى الخريجين لدى  -

 املواءمة مع متطلبات سوق العمل. -

 املواءمة الدولية مع األطر التعليمية األخرى. -

 تحقيق تكافؤ الفرص واملساواة بين خريجي مختلف مؤسسات التعليم والتدريب والتوظيف باململكة. -

والتدريبية الرسمية في اململكة  أداة للمقارنة بين املؤهالت ذات الصلة الصادرة عن جميع املؤسسات التعليمية   -

 من جهة وبين تلك املؤهالت ونظيراتها الدولية من جهة أخرى. 

   - : مستويات اإلطار الوطني للمؤهالت

( مستويات لتسكين مؤهالت قطاعات التعليم العام والتدريب املنهي والتعليم العالي األكاديمي 8يتضمن اإلطار )

والعسكري  املدني  والبحثي  البرامج  والتطبيقي  في  وتراكمها  التعلم  متدرجة بحسب عمق مجاالت  ، وهي مسارات عمودية 

 إلى املستوى الثامن  
ً
، ولكل مستوى مدى وعمق  (1كما في جدول )التعليمية، تبدأ من مستوى الدخول، وتتدرج تصاعديا

 في محصلة التعلم، ويتضمن كل مست 
ً
 متسلسال

ً
 علميا

ً
، لنواتج التعلم  محددان؛ ويمثل كل مستوى فيها تدرجا

ً
وى وصفا

املهارات، والقيم(؛ تشكل في مجموعها مصفوفة ملستويات اإلطار الوطني للمؤهالت. ويمثل املستوى الخامس   )املعرفة، 

السابع درجة   املستوى  ويمثل  يعادلها،  وما  البكالوريوس  السادس درجة  واملستوى  يعادلها،  وما  املتوسط  الدبلوم  درجة 

 ا، وتنتهي مستويات اإلطار باملستوى الثامن لدرجة الدكتوراة وما يعادلها. املاجستير وما يعادله

 ( 1)جدول 

 مستويات اإلطار الوطني للمؤهالت  

 املؤهل  املستوى 

 الدكتوراه وما يعادلها  الثامن 

 املاجستير وما يعادله السابع

 البكالوريوس وما يعادله السادس

 الدبلوم املتوسط وما يعادله الخامس 



- 21  - 

 الدبلوم املشارك وما يعادله الرابع

 التعليم الثانوي وما يعادله الثالث 

 التعليم املتوسط وما يعادله الثاني

 التعليم االبتدائي  األول 

 الطفولة املبكرة  الدخول  

 

 - مجاالت التعلم لإلطار الوطني للمؤهالت: 

للمؤهالت   الوطني  اإلطار  التي    2020تبنى  وهي  والقيم(  واملهارات،  والفهم،  )املعرفة  التعلم  مجاالت  من  ثالثة 

يحتاجها املتعلم للحصول على املؤهل حسب كل مستوى من مستويات اإلطار املحددة، وتتدرج هذه املستويات من حيث  

   املدى والتتابع في مستويات اإلطار من األول إلى الثامن.

 :وتشمل ما يعرفه الخريج ويفهمه في مجال التعلم والعمل أو املهنة، من :املعرفة والفهم

الــمــعــرفــة الـعـمـيـقـة الـــواســـعـــة، وفـهـم الحقائق واملفاهيم واملبادئ والنظريات والعمليات واإلجراءات املتضمنة في   •

 .مجال التعلم أو العمل أو املهنة

 .يمكن أن يكون عاما أو متخصصا عمق املعرفة، حيث •

 اتـسـاع مـجـال الـمـعـرفـة، حـيـث يــتــراوح بين موضوع واحد ومتعدد التخصصات •

 .أنـواع املعرفة، وتتدرج من معرفة حسية، إلـى معرفة مـجـردة، ومـن معرفة بسيطة إلى معرفة تراكمية •

 .رفة، وعمقها، واتساعهاتـعـقـيـد الــمــعــرفــة، حـيـث يـجـمـع بـيـن نـوع املع •

 :وتشمل ما يستطيع الخريج القيام به للتعلم املستمر والعمل أو املهنة، من : املهارات

 الــمــهــارات اإلدراكية: وتـتـضـمـن تطبيق الـمـعـرفـة، ومــهــارات التفكير الـنـاقـد وحـل املشكالت، واالستقصاء، واإلبداع  •

من تطبيق الـمـعـرفـة، واســتــخــدام الــمــواد واألجهزة واألدوات املناسبة، وتطبيق  املهارات العملية والبدنية: وتتض  •

 الـمـهـارات الحركية واليدوية ببراعة.

التواصل الكتابي واللفظي وغير اللفظي، واملهارات العددية،  • الـمـعـلـومـات: وتتضمن  الــتــواصــل وتـقـنـيـة  مـــهـــارات 

 .لومات واالتصال وإنتاجهاواستخدام تقنية املع

 :وتشمل ما يتمثله الخريج من مبادئ ومعايير توجهه للنجاح بمجاالت الحياة والعمل أو املهنة، وتشمل : القيم

 .القيم واألخالق األكاديمية واملهنية •



- 22  - 

 التعلم الذاتي املستمر واالستقاللية. •

 .العمل مع فريق وتحمل املسؤولية •

مخرجات   تحديد  الوطني  ويتم  اإلطار  تبناها  التي  التعلم  مجاالت  في ضوء  ومقرراتها  األكاديمية  للبرامج  التعلم 

ومن ثم يتم اختيار استراتيجيات التعليم والتعلم املناسبة لتحقيق    )املعرفة والفهم، واملهارات، والقيم(.  2020للمؤهالت  

مخرجات التعلم، كما يتم اختيار طرق التقويم التي تتناسب مع مخرجات التعلم والتي تمكن الطالب من إظهار إنجازهم  

لم، وطرق التقويم بصفة  او اكتسابهم ملخرجات التعلم. ويتم مراجعة وتعديل مخرجات التعلم واستراتيجيات التعليم والتع

( يوضح  2دورية من خالل نماذج تقرير البرنامج واملقرر املعتمد من املركز الوطني للتقويم واالعتماد األكاديمي، وجدول )

ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم واملوجود بنموذج توصيف املقرر املعتمد  

 لتقويم واالعتماد األكاديمي. من املركز الوطني ل

 (2)جدول 

 يم يالتق  وطرق للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس للبرنامج/ مخرجات التعلم   اتساق

 
 
 
 
 الثانيالفصل  

 اسرتاتيجيات التعليم والتعلم 

 يم ي التق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمز ال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1    

1.2    

 المهارات  2.0

2.1    

2.2    

 القيم  3.0

3.1    

3.2    
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 ماهية إستراتيجيات التعليم والتعلم. •

 . الفرق بين االستراتيجية والطريقة واألسلوب •

 .العامة الستراتيجيات التعليم والتعلم املبادئ  •

 والتعلم. اختيار استراتيجيات التعليم معايير •

 .والتعلمتصنيفات استراتيجيات التعليم  •

 لإلطار الوطني للمؤهالت  التعلم مع مجاالت اتساق استراتيجيات التعليم والتعلم •
ً
 .2020وفقا

   الستراتيجيات التعليم والتعلم بجامعة الحدود الشمالية.مؤشرات األداء  •

  



- 24  - 

 :ماهية اسرتاتيجيات التعليم والتعلم
يقصد بالتعليم، التصميم املنظم املقصود لخبرات التعلم في ضوء تعديل مقصود في سلوك املتعلم، أو أدائه،  

تعلم  نواتج  بغية تحقيق  التدريس؛  بقناعة عضو هيئة  التعلم عملية مخططة مرنة متنوعة يطبقها  بحيث تكون قيادة 

التدريس   على  منسحب  اإلجرائي  التعريف  وهذا  وفنية،  Teachingمستهدفة،  علمية،  أبعاد  ذات  علمية  كممارسة  ؛ 

 واجتماعية الزمة. 

إلى ذلك النشاط الذاتي الذي يؤديه املتعلم تحت متابعة أستاذه، أو بدونها؛   Learningويشير مفهوم التعلم  

 في تطوير األداء، من خالل اكتساب معرفة، أو مهارة، بحيث تكون نواتج التعلم القائم على املمارسة ال
ً
واعية، والخبرة،  رغبة

 ذات صلة بالتعليم، الذي تتحدد مستويات نجاحه في ضوء ما يتحقق من تعلم للمتعلم. 

تلقي  في  املتمثل  التعلم،  تيسير مهام  الداعمة  الخبرة، والتأهيل،  التعليم وظيفة صاحب  أن  مما سبق  ويتضح 

 إلى تركيز عملية التعلم على إحداث تغييرات  املتعلم قدًرا من الخبرات، واملعارف؛ كممارسة ذاتية.  ويدل ما سبق إجم
ً
اال

مرغوبة في البنى املعرفية لدى املتعلم، في ضوء مروره بمواقف معينة، وتحسين أدائه املعرفي، واملهاري، والنفس ي، وتحديد  

شخصية  أهداف التعلم بشروط، ومعايير لألداء، وكل ما سبق من خالل التأكيد على وضع املتعلم، واعتبار خصائصه ال

ا.  ما هي تغيرات دائمة نسبيًّ ر عنها بالتعلم إنَّ وفي املقابل، تركز عملية    في بناء مواقف التعلم، مع التأكيد على أنَّ التغيرات املعبَّ

ْعَنى باإلجراءات الصفية للمعلم، ونظرية التدريب التي  
ُ
التعليم على ما يقوم به املعلم، وما يملكه من خصائص، لذا؛ فهي ت

 يتبناها في إجراءاته، ونموذجه التدريس ي، وما يطبقه من نظريات تعليمية، عالوة عن خصائص هذا املعلم الشخصية. 

 

 : الفرق بني االسرتاتيجية والطريقة واألسلوب

 
 
و اإلستراتيجية    :أوال واألسلوب،  الطريقة  من  وأعم  أهداف  أشمل  من  التعليمية  العملية  مواقف  كل  تتضمن 

تبعا ملتغيرات معينة وهي    انتقاؤهاواالستراتيجية يتم  ،  نية أو معينات وتقويم نتائج العملية التعليميةوطرائق ووسائل تق

 لعوامل معينة انتقاؤهبالتالي توجه اختيار الطريقة املناسبة والتي بدورها تحدد أسلوب التدريس األمثل والذي يتم 
ً
 .وفقا

 
 
فهي مجموعة من األدوات والوسائل واإلجراءات التي يتبعها  فهي أشمل وأعم من األسلوب،  أما الطريقة    :ثانيا

والطريقة نمط عام يتخذه    املعلم، وهي كذلك اإلجراءات التي يتبعها املعلم ليساعد الطالب على تحقيق األهداف التعليمّية،
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 غيره في حال ت
ً
 تعليمٌي املعلم في موقف تعليمّي معين، ويمكن أن يختار نمطا

ٌ
غّير املوقف التعليمّي أو في حال طرأ موقف

 .جديد

 
 
األ   :ثالثا عن  أما  يختلف  من  السلوب  عدٌد  يتشارك  أن  يمكن  وواسعة؛ حيث  عاّمة  التدريس  فطريقة  طريقة، 

ٍم آلخر، فهو سمة خاصة  ،  املعلمين باتباع طريقة تدريس واحدة، ولكن أسلوب التدريس خاصٌّ وممّيز
ّ
ويختلف من معل

إّن أساليب التدريس من مكّونات املنهج التعليمي األساسّية، ويعد   مّيزة لشخص املعلم وال يتشارك بها مع معلمين آخرين، وم

م هو األساس في العملّية التعليمّية، ويعرف أسلوب  
ّ
أسلوب التدريس همزة وصل بين مكّونات املنهج والطالب، ويعتبر املعل

م يتمّيز عن  التدريس بأنه عبارة عن الكيفية ال
ّ
م في عرض املاّدة الدراسّية في الغرفة الصفية، وكل معل

ّ
تي يستخدمها املعل

م اآلخر في أسلوبه
ّ
، منها، املعل

ً
 :وتنّوع أساليب التدريس كثيرا

م على نقد  أسلوب   -1
ّ
م الذاتية، حيث يقوم املعل

ّ
التدريس املباشر، وهو الذي يقوم على عدة أفكار وآراء املعل

 .الطالب، وتوجيه سلوكهسلوك 

التدريس -2 إذغير    أسلوب  م    املباشر، 
ّ
التعل في عملية  بإشراكهم  ويقوم على تشجيعهم  الطالب  م 

ّ
املعل يوّجه 

 .والتعليم، ويستخدم هذا األسلوب في عملية التعلم الفردي، والتعلم الذاتي

 .الطالبالتدريس الذي يقوم على التغذية الراجعة، وتحديد مستوى  أسلوب  -3

 .العقابو الثواب  يسلوب التدريس الذي يقوم على النقد واملدح، وهو استخدام أسلوبأ -4

التدريس الذي يوضح التقديم أو العرض، وهو يتلخص في شرح املادة الدراسية بوضوح، وبشكل    سلوبأ -5

 مفهوم. 

 :تصنيفات تتمثل في خمسأسلوب التدريس الذي يوجه أفكار الطالب، وقد قّسمه فالندوز إلى  -6

معاإ •
ّ
 .دة صياغة الجمل وتعديلها من قبل املعل

م واملقارنة بينهما  القيام بإيجاد •
ّ
 .العالقة بين فكرة الطالب وفكرة املعل

 .القيام بتلخيص األفكار التي سردت من قبل الطالب أو الطالب •

 لتنويه بتكرار العالقات املنطقية أو مجموعة من األسماء الستخراج الفكرة. ا •

م وذلك للوصول إلى الخطوات التاليةاستخدام فكرة من قب  •
ّ
 .ل املعل
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، وله أثر كبير في نمو  أ -7
ً
م، حيث يجب أن يكون الحماس في هذا األسلوب متزنا

ّ
سلوب التدريس الحماس ي للمعل

 .تحصيل الطالب

 في نمو تحصيل   -8
ً
 مهما

ً
 .الطالبأسلوب التدريس القائم على تنّوع األسئلة وتكرارها، وهذا األسلوب يلعب دورا

أسلوب التدريس الذي القائم التنافس الفردي، وهو لبناء التنافس بين الطالب، ويستخدم هذا األسلوب    -9

 .في الدراسة االنفرادية، والدراسة الذاتية

 

 

 

 

 

 

 ( الفرق بين االستراتيجية والطريقة واألسلوب1)شكل 

ويتبين مما سبق الفارق ما بين مصطلحات: "إستراتيجية، طريقة، أسلوب"، التي يكثر استخدامها في هذا املجال،  

أشمل، وأكثر مرونة؛ فهي التي توجه اختيار طريقة التدريس، التي تمثل وسيلة      االستراتيجية  من خالل التأكيد على أن  

اتصال األستاذ بطالبه؛ لتحقيق أهداف الدرس، بينما يشير أسلوب التدريس إلى الكيفية الخاصة له في توظيف فلسفة 

 . الطريقة، والسير في إجراءاتها بما يناسب مواقف التدريس

 

 ات التعليم والتعلم: املبادئ العامة إلسرتاتيجي
 اآلتي:  فيوالتعلم الستراتيجيات التعليم   تتمثل املبادئ العامة

تحقيق اجتماعية مرنة مثمرة تدعم شراكة املسؤولية، وتحقق فعالية الدور والعالقة، بين األستاذ، والطالب،   (1

الوعي،   على  قائًما  والتعلم  التعليم  بيئة  في  التفاعل  يجعل  بما  وظروفه،  التدريس ي،  املوقف  رات  ومقدَّ واملنهج، 

 والثقة، وااللتزام، والدعم.  

ا يعزز مستويات التعاون، والتكامل، في مقابل الحد من عزلة التعلم، مع التأكيد  تعزيز قيم شراكة التعلم، بم  (2

 على االهتمام باملنافسة النافعة بين الطالب.

 االستراتيجية 

 الطريقة 
 

 األسلوب 
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تحقق التنوع في    ؛التأكيد على التعلم النشط املستند إلى فعالية املتعلم، وإيجابيته، ودفعه إلى ممارسات تعلم (3

 إلى توظيف نواتج التعلم في الحياة.األداء، والتفاعل، واكتساب الخبرة، و 
ً
 صوال

تأكيد املعنى في ذهن املتعلم، ومفاوضة الفهم، والتعديل املرن املباشر ألخطاء التعلم، من خالل تغذية راجعة   (4

تعقبها مباشرة،   أو  أو اإلجرائية،  املفاهيمية،  املعرفة  في  القصور  في تقويم املتعلم  مشاركة  بغرض  تزامن وقت 

 تعلمه.

وقت التعلم، من خالل تنظيم وقت التدريس وفق املهام التدريسية، ومهام التعلم، مع التأكيد على وضع  قيادة   (5

 وقت للمواقف الطارئة، واالهتمام بأن يطبق األستاذ مبدأ الفروق الفردية في هذا الجانب، بما يمثل دعًما للتعلم. 

 لدافعية لدى األستاذ، ولديهم في آٍن مًعا. رفع التوقعات فيما يخص مستوى املتعلمين، بما يعزز الثقة، وا (6

تقبل التنوع في املواهب والخبرات وأنماط التعلم، وتوظيف مثل هذا التنوع؛ كإثراء ملواقف التدريس، بما يدعم   (7

 مهام التعلم، وتقبل املتعلمين متنوعي الشخصيات، واالهتمامات، ما يكلفون به من مهام تعلم متنوعة.

 

 تيجيات التعليم والتعلم: معايري اختيار إسرتا

التعليم، والتعلم التي تناسب مهام التدريس، وأهدافه، وما ينتظره من    اختيار إستراتيجيات  علىاملقرر  ستاذ  يعمل ا

التعلم؛ لتحقيق النتاجات املطلوبة، وتحقيق قيمة   التدريس، وتوظيف خبرات  إيجابي للمتعلمين، بما يدعم قيادة  دور 

الجديد. ه    للتعلم  أنَّ  
َّ
إال جيدة،  وفرة  من  والتعلم  التعليم،  إستراتيجيات  به  تتصف  ما  األستاذ  ومع  اهتمام  الالزم  من 

باملتغيرات التي توجه أسلوب االنتخاب من بين هذه اإلستراتيجيات، وفق خصائص املعرفة املستهدفة، وظروف التدريس،  

 - وعناصره. ومن بين هذه املتغيرات:

 اتجاهاته نحو التدريس، وما لديه من قيم تدريسية.  (1

 طبيعة محتوى التعلم محل املعالجة.  (2

 ملقرر. خطة تنفيذ ا (3

 أعداد الطالب في القاعة الدراسية. (4

 نواتج التعلم املستهدفة.  (5

 خبرات التعلم السابقة.  (6
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 إمكانات املوقف التدريس ي، وظروفه.  (7

 قدرات الطالب، واستعداداتهم، واتجاهاتهم.  (8

 الستيعاب مواقف تعليم وتعلم متنوعة الظروف.  املرونة التدريسية وقابلية اإلستراتيجيات (9

 حفز الطالب على التعلم الذاتي والتعلم املستمر.  (10

 ومن أولى معايير اختيار إستراتيجيات التعليم، والتعلم، ما يأتي:

مالءمة اإلستراتيجية نواتج التعلم؛ بمعنى أن يختار األستاذ إستراتيجيات تعليم وتعلم تضمن وصول املتعلم إلى   (1

د؛ أي ما يتوقع أن يعرفه، ويطبقه بعد نهاية املحاضرة،  تح قيق املتعلم الناتج التعليمي املستهدف باملستوى املحدَّ

 أو املوقف التدريس ي. 

وما   (2 الدراسية،  املادة  طبيعة  مع  ينسجم  بما  املعالجة،  محل  باملحتوى  والتعلم  التعليم  إستراتيجيات  ارتباط 

 رة، وقيم، عالوة على االلتزام بمراعاة مستوى التنظير في مادة التعلم.تتضمنه، وما تستهدفه من معرفة، وخب

ومستويات   (3 التعلم،  حاجات  تنوع  تلبيتها  بمعنى  الفردية؛  الفروق  مبدأ  والتعلم  التعليم  إستراتيجيات  مراعاة 

 الطالب، في ضوء تنوع الخبرات، واالستعدادات، والقدرات.  

مواصف  (4 والتعلم  التعليم  إستراتيجيات  النشطة،  دعم  باملشاركة  املتعلم  اتصاف  بمعنى  النشط؛  التعلم  ات 

 والتعاون اإليجابي، والعالقة املثمرة، ضمن مواقف تعلم قائمة على املسؤولية، واالجتماعية. 

 التعليم والتعلم إمكانات قاعة التدريس، ومصادر التعلم، والتقنية املتوفرة.    مراعاة إستراتيجيات (5

 : التي توجه أسلوب االختيار، ما يلي من املستويات املعيارية لهذه اإلستراتيجيات، و 

ــــاب املتعلم مفـــاهيم   على مســـــــــــــتوى   يق نواتج التعلم،دعم تحق (1 ـــ ـــ ـــــيـــة، وخبرات التفـــاعـــل    حتوى املاكتســـــ ـــ ــاســـــ ــ ـــ ـــ األســـــ

 ، وتكوين القيم واالتجاهات اإليجابية.ات حل املشكالت لدى املتعلمر امهاالجتماعي، و 

ال،   (2 ـــــفية إيجابية، وفردعم التعلم الفعَّ ـــ  قيادةترام املتعلم وحقوقه، ومرونة من، واحاآل تعلم  ال بتحقيق قيادة صـــــ

 ته.ااجتماعية التعلم، ومسؤولي توجيهو التعلم، 

التعلم الـذاتي، والتقويم الـذاتي، واإلدارة الـذاتيـة، وتحمـل املســـــــــــــؤوليـة،  نميـة مهـارات  ، بـدعم تالتركيز على املتعلم (3

 تحديد أهداف املتعلم. توجيه مهمةج في مهام التعلم، عالوة وحفز االندما

 تكامل املعرفة، وتنمية خبرات املتعلمين، وقدراتهم عبر تناولهم مشكالت واقعية. دعم (4
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ـــــتراتيجيــاتتنتحقيق الثراء التــدريســـــــــــــ ي عبر   (5 ـــ ، وفق تنوع املحتوى، ومهــام التعلم، وخبرات  التعليم والتعلم  وع إســـــ

 املتعلمين، ومستوياتهم.

 داخل بيئة التدريس. التكنولوجيا املتقدمة توظيف (6

 .)األصيل( التقويم الواقعيية؛ ك ساليب التقويمواأل  املمارساتتراتيجيات التعليم والتعلم فرص تنوع إتاحة إس (7

، واالتـصال،  املالحظة، والتصـنيفو سـتقـصاء،  البحث واال ؛ ك هارات التفكيرتعلم متنمية إسـتراتيجيات التعليم وال (8

 .التفكير اإلبداعيو التفكير الناقد، ك  ؛مهارات التفكير العليا، وصوال إلى تنمية والتنبؤ، واالستدالل

إستراتيجيات بأن أهم مواصفات  القول  الجيدة مرونتها  ومما سبق، يمكن  ارتباطها بمحتوى    ،التعليم والتعلم 

بوصفها تمثل إحدى اختيارات األستاذ في ضوء خبرته، وبما رآه مناسًبا محتوى    واحد؛التعلم، واألستاذ، واملتعلم، في آٍن  

ب جميع مواقف  التعلم، وتنوع إمكانات متعلميه، وتباين مستوياتهم، بما يكسبها التنوع، والشمول، والقدرة على استيعا

الحدث التدريس ي، وظروفه، وبما يجعلها تقبل النقد، والتطوير، عبر تأمل قائم على معايشة حقيقية، ووعي باملمارسات،  

، تتأكد جودة إستراتيجيات التعليم والتعلم متى ما أظهرت إيجابية األستاذ، واملتعلم، ومحتوى     والعالقات، والنتائج.
ً
ونهاية

 ق تعلم ذي معنى، قائم على القبول، والثقة، والتوظيف. التعلم، ودعمت تحقي

 

 تصنيف إسرتاتيجيات التعليم والتعلم: 

 -  إلى:يمكن تصنيف إستراتيجيات التعليم 

تجعل لألستاذ دور السلطة التامة في موقف التدريس، وتكون له    : إستراتيجياتإستراتيجيات التعليم املباشر (1

التخطيط، والتنفيذ، والتقويم، بينما يكون للمتعلم دور التلقي، ما يجعله متدني   السيطرة املطلقة على مهام 

ئق،  األثر، غير فاعل في تعلمه، حيث يكون االهتمام بجوانب تعلم محدودة في نواتج معرفية متدنية؛ كتذكر الحقا

 واملفاهيم، والنظريات، كما يحدث في املحاضرة، والقراءة النظرية.

ه (2 رة، من حيث تحقيق تدريس نشط، يدعم شراكة  إستراتيجيات التعليم املوجَّ : وتكون فيها أدوار األستاذ ميّس 

ه.   التعليم، والتعلم، ويؤكد اهتمامه بعمليات التعلم، ونواتجه؛ كما في دروس االكتشاف املوجَّ
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ها تركز على عمليات التعلم،  راتيجيات التعليم غير املباشرإست (3 ه في أنَّ : تختلف عن إستراتيجيات التعليم املوجَّ

االستقصاء،   أمثلتها  ومن  النشطة،  املتعلم  ومشاركة  األستاذ،  عند  التيسير  ومهام  التدريس،  نشاط  بقاء  مع 

 واالكتشاف الحر، والعصف الذهني.  

 ( أنواع، هي: 3ت التعلم، إلى )يمكن تصنيف إستراتيجيا كما و 

ة   (1 املعرفيَّ ات  تفصيله؛ Cognitive Strategiesاإلستراتيجيَّ أو  توضيحه،  أو  املحتوى،  بتحليل  تهتم   :

 كإستراتيجيات التسميع، والتنظيم، والتوضيح. 

ة   (2 املعرفيَّ ات ما وراء  بتعلمه، وإMeta Cognitive Strategiesاإلستراتيجيَّ دارته؛  : تركز على وعي املتعلم 

ا.  كإستراتيجيات االنتباه االنتقائي، ومراقبة الفهم، وتقويم االستيعاب ذاتيًّ

ة(   (3 )الوجدانيَّ ة  ات االجتماعيَّ املتعلم،  Social-Affective Strategiesاإلستراتيجيَّ بين  ما  بالتفاعل  تهتم   :

قشة، وهنا تتحقق قيم التعاون،  واآلخرين؛ كالتعلم التعاوني، وشراكة التخطيط، والتنفيذ لحل املشكالت، واملنا

األستاذ   أتقن  إذا  ة  بالنجاح االجتماعي، خاصَّ التعلم، واإلحساس  املفيد، ودعم  والشراكة، واإلثراء، والتنافس 

فعاليات   عبر  الحدث،  لهذا  ة  والنفسيَّ والقيمية،  اإلنسانية،  القيم  تظهر  بطريقة  دريس ي  التَّ الحدث  ات  فعاليَّ

 نفع. متنوعة، تحقق املتعة، وال

 

ا لإلطار الوطني للمؤهالت  
ً
اتساق إسرتاتيجيات التعليم والتعلم مع جماالت التعلم وفق

 م(: 2020)

التعليم والتعلم، التي تتبناها الوثيقة، مع مجاالت التعلم وفًقا لإلطار    مدى اتساق إستراتيجيات   (3يوضح جدول )

 . م(2020الوطني للمؤهالت )
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 (  3جدول ) 

ا لإلطار الوطني للمؤهالت )  اتساق إستراتيجيات التعليم والتعلم
 
 م( 2020مع مجاالت التعلم وفق

 اإلستراتيجية  م
 مجاالت التعلم 

 القيم  املهارات  والفهم املعرفة  

    الحوار واملناقشة    .1

    اإللقاء   .2

    التساؤل الذاتي   .3

    خرائط املفاهيم   .4

    الخرائط الذهنية   .5

    الخرائط الداللية )املعرفية(   .6

ه   .7     االكتشاف املوجَّ

    االستقصاء   .8

   KWL املعرفي البناء   .9

    التدريس التبادلي  .10

    حل املشكالت التعلم القائم على   .11

    البحث العلمي  .12

    القبعات الست   .13

    املناظرة األكاديمية   .14

    التعلم التوليدي   .15

    التطبيقات العملية   .16

    التعلم بالنموذج   .17

    لعب األدوار   .18

    األنشطة املتدرجة   .19

    السرد القصص ي   .20

    املصغر التدريس   .21

    التعلم التعاوني  .22

    التعلم الذاتي  .23
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24.  
الوحدات التعليمية املصغرة  

 (املديوالت)
   

    العصف الذهني   .25

    تعلم األقران   .26

    تدوين املالحظات    .27

    التلخيص    .28

    مسرحة املناهج    .29

، على نواتج  إستراتيجية  (29)التعليم والتعلم، التي تتبناها الوثيقة، وعددها    ويوزع الجدول السابق إستراتيجيات

 م(، وهي: املعرفة والفهم، واملهارات، والقيم. 2020التعلم، وفًقا ملجاالت التعلم الثالث، في اإلطار الوطني للمؤهالت )

تحديد عالقت أو  اإلستراتيجيات،  هذه  وظائف  بين  الفصل  التصنيف  هذا  يعني  غيرها؛  وال  دون  تعلم  بنواتج  ها 

هذا   جاء  إنما  وخبرات،  واتجاهات،  استعدادات،  من  املدخالت  متباينة  التفاعالت،  متنوعة  صورة  التدريس ي  فالحدث 

 التنظيم؛ كنوع من التمييز املعرفي اإلجرائي.

 وطرق التقويم:   مؤشرات األداء السرتاتيجيات التعليم والتعلم
التي تقيم   العمليات  أداء    العمليات، مؤشرات األداء الستراتيجيات التعليم والتعلم هي إحدى أشكال مؤشرات 

    -وتتبنى وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية مجموعة من مؤشرات األداء لتقييم عمليات التعليم والتعلم هي: 

 امج األكاديمي/ املقرر الدراس ي. عدد استراتيجيات التعليم والتعلم التي يتم تطبيقها في البرن -1

 نسبة االستراتيجيات التي تم تطبيقها في البرنامج األكاديمي/ املقرر الدراس ي.  -2

نسبة أعضاء هيئة التدريس املطبقين الستراتيجيات التعليم والتعلم املخطط لها بتوصيف البرنامج األكاديمي/   -3

 املقرر الدراس ي. 

 استراتيجيات التعليم والتعلم التي تم تطبيقها في البرنامج األكاديمي/ املقرر الدراس ي. معدل رضا الطلبة عن  -4

 ( 4ويستخدم بطاقة املؤشر املوضح بجدول )

 املؤشر   بطاقة( 4)جدول 

  وصف المؤشر. −

   .قيمة خط األساس −

  . سنة قياس خط األساس −
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 هذا الجدول بحسب عدد مؤشرات أداء البرنامج/ املقرر. يتم تكرار *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .المؤشر قطبية −

  .تكرار القياس −

  . وحدة القياس −

  .معادلة المؤشر −

  . مصادر البيانات −

 م
رمز 

 المؤشر
 مؤشر األداء 

مستوى األداء  

 المستهدف

مستوى 

األداء  

 الفعلي 

مستوى األداء  

المرجعي 

 الداخلي 

مستوى األداء  

المرجعي 

 الخارجي

مستوى األداء  

المستهدف 

 الجديد 

1        

  التحليل  

  نقاط القوة  

  نقاط التحسين  
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 الثالث الفصل  
 طرق التقويم 

 . ماهية التقويم •

 . مبادئ التقويم •

 .خطوات التقويم •

 . معايير اختيار طرق التقويم •

 . تصنيف طرق التقويم •

 2020اتساق طرق التقويم مع مجاالت التعلم وفقا لإلطار الوطني للمؤهالت  •

 .مؤشرات األداء لطرق التقويم •

 . لتقويم أداء الطلبة في جامعة الحدود الشماليةالقواعد العامة  •
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 : ماهية التقويم 

 أي عدل مساره للجهة املرغوبة وأصلح  الش يء"  قوم  "  الفعل "قوم" فيقالاألصل اللغوي لكلمة تقويم هو  
ً
تقويما

فيه.    والقصور  االعوجاج  التقويم  نقاط  اللغوي ملصطلح  املعنى  عموما    يعرف وبهذا  التربوي  تعديل مسار  التقويم  بأنه 

 العملية التربوية وتوجيهها الوجهة الصحيحة، وإصالح نقاط القصور فيها.

بأنه القيمة الرقمية )الكمية( التي  القياس فيعرف ا في مجال التعليم اممثيله القياس في اللغة هو رد الش يء الى و 

يحصل عليها املتعلم في امتحان )اختبار( ما. وكذلك فإن القياس التعليمي يعني تكميم مدخالت وعمليات ومخرجات أي  

معين من مقرر ما  مثال ذلك قياس تحصيل مجموعة من الطالب لجزء    نظام أو عملية تعليمية ووضعها في صورة رقمية.

بواسطة اختبار تحصيلي، حيث يتم تصحيح االختبار ورصد الدرجات وتنتهي عملية القياس عند رصد الدرجات ومعرفتها  

في حين ينتهي القياس برصد الدرجات وهي بذلك درجات خام ال معنى لها، تأتي عملية التقويم إلصدار  ية. وكتقديرات كم

الدرجات وبحث   التقويم "عملية فاحصة  أحكام حول هذه  التعليمية املحددة. وبـذلك يكون  في ضوء األهداف  مدلولها 

 . للحكم على مدى فاعلية الخبرات التعليمية كما تم قياسها بالنسبة ألهداف تعليمية معينة

ي  هو العملية التي يمكن من خاللها تقدير قيمة مدخالت وعمليات ومخرجات أ  التقييموفي املجال التعليمي فإن  

القوة والقصور في أي عنصر من   نظام تعليمي وإصدار الحكم على مدى جودة وفعالية هذا النظام وتشخيص مواطن 

ومن هنا فإن التقييم يمثل جزءا من التقويم، وأن    عناصر النظام وقد يتم ذلك من خالل عمليات القياس أو يتم بدونها.

يه األمر عند حد بيان قيمة الش يء، بـل يتعـداه إلى محاولـة إصالحه  التقويم أعم وأشمل من مفهوم التقييم، حيث ال يقف ف

تشخيص نقاط الضعف والقوة  حيث أنه يركز على    عملية تشخيصية وعالجية ووقائيةفالتقويم    وتعديله بعد الحكم عليه

 .حدةوا لعملة وجهان  والتطوير فالتقويم بقصد اتخاذ أو اختيار القرار األفضل واملناسب بغرض التحسين

يمكن  و   نجاحهالتحقيق  يهدف التقويم إلى تحقيق أهداف متعددة ووظائف عامة في توجيه العملية التعليمية  

 :هذه األهداف على النحو التالي إيجاز 

 .واملنهي الشخص ي خطط للتطور  بوضع االهتمام إلى يدفع •

 الهدف املنشود ومواجهة التحديات املستقبلية.األداء لتحقيق   تحسين •

 والجهد.  الوقتوتوفير ملسار ا تصحيح •

 الحكم على طرق التدريس املتبعة. •
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ي الوصول  ففي عمله أو مدى نجاحه  ه  نجاحى  مد بمسؤولياته وتقييم   مساعدة عضو هيئة التدريس على الوفاء •

 إلى األهداف التربوية املنشودة.

 من صعوبات.عضو هيئة التدريس والطالب  تشخيص ما يواجه  •

 الطالب.   أداء معلومات وبيانات ملتابعةحصول على  ال •

 . متحسين أدائه ل  تزويد الطالب بالتغذية الراجعة •

 تزويد الطالب بدرجات عن مستويات تحصيلهم.  •

 توجيه الطالب إلى نواحي التقدم التي أحرزوها.  •

 فهم الطالب ملا درسه من حقائق ومعلومات. مدى معرفة  •

 ناقد. معرفة مدى نمو قدرة الطالب على التفكير ال •

 املختلفة.  مهاراتهم و الطالب  املساعدة على الكشف عن قدرات •

 

   :بادئ التقويم م

 النقاط التالية: في هم مبادئ التقويم أيمكن تلخيص  

 .وسيلة وليست غاية في حد ذاتهاالتقويم  •

 .ال تقويم بدون معلومات أو بيانات أو حقائق •

 .عملية مخططة وليست عملية عشوائيةالتقويم  •

 .من تحديد قيمة للش يء في ضوء معاييرال بد   •

 .عملية يتم من خاللها إصدار حكم على ش يء ما التقويم •

 .لتطوير وتحسين االداءلوسيلة التقويم  •

   .عملية مستمرةالتقويم  •

 .على جودة ودقة األدوات املستخدمةالتقويم تتوقف نتائج  •

 .البيئة التعليميةنشطة التي يزاولها املتعلم في كافة األالتقويم يتناول  •

 .الشمولية لجوانب النمو املختلفة للمتعلم •
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 التقويم: خطوات 
 :ويمكن تلخيص خطوات خارطة طريق برنامج التقويم فيما يلي

 الخطوة األولى: دراسة فلسفة املؤسسة التعليمية ووظيفتها 

قها  يتحقتسعى الى    األهداف التي دراسة فلسفة املؤسسة التعليمية ووظيفتها ومن ثم تحديد تهتم هذه الخطوة ب

، حيث    مهمةالبحث في إمكانية تحقيق األهداف في زمن معين. وتعد هذه الخطوة  مع  
ً
إذا لم يتم التحقق من صحة  إنه  جدا

 ألنها ال تقوم على أساس سليم. 
ً
 األهداف التي تسعى املؤسسة التعليمية الى تحقيقها، فان كل خطوة بعد ذلك ال تعني شيئا

 الخطوة الثانية: تحديد الهدف من عملية التقويم 

الهدف من التقويم قد يختلف   ولذلك فإن التقويم عملية مستمرة، تبدأ قبل بداية التعليم وتستمر إلى ما بعده

 باختالف الفترة الزمنية وفقا ملا يلي:

 القبلي )قبل التعلم(  التقويم ▪

 املقرر  في بداية كان  سواءً  عليها  البناء ثم  للمتعلمين ومن  الخبرات السابقة  على  التعرف  إلى القبلي  التقويم يهدف 

في الدراسية  املحاضرة  أو الدراس ي إلى الكشف عن مواطن الضعف والقوة  التقويم  النوع من   تحصيل  كما يهدف هذا 

وتحديد وعال  الصعوبات أسباب املتعلمين  لديهم  القوة  أوجه  وتنمية  لتعزيز  وذلك  تواجههم  الضعف التي  نقاط  ج 

 حالتهم التعليمية الحاضرة.   ضوء في للمتعلمين  تعلمي موقف أفضل وتحديد يهم والصعوبات لد

 تكويني )أثناء التعلم( التقويم  ال ▪

جل التعلم ويهدف إلى معرفة كيف يجري تطور املتعلمين ومعرفة ما استطاع املتعلمون تحقيقه  أالتقويم من    هو

 تعلمهم نحو املسار  توجيه التعليمية أو مدى استيعابهم للموضوعات التعليمية وما تعذر عليهم فهمه بهدفمن املخرجات  

الدراس ي. ويساعد   املقرر  سير أثناء ويستمر بداية التعلم التقويم التكويني مع تعلمهم. ويبدأ مستوى  تعزيز أو الصحيح

 . التقويم التكويني في تطوير عمليتي التعليم والتعلم

 )بعد التعلم(  التجميعي تقويم  ال ▪

نهاية وحدة أو مقرر دراس ي وينتج عنه تقدير )درجة( يعكس  في بها  القيام يتم التي التقويمية العملية  به ويقصد

ضوء النتائج التي يتم الحصول عليها من هذا النوع من التقويم   أداء الطالب ويبنى عليه النجاح والرسوب في املقرر. وفي

 التدريس فعالية طرق  مدى  على تتعلق بمدى اكتساب املتعلمين ملخرجات التعلم املخطط لها والحكم حكامأ إصدار يتم
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 البرامج أو  املختلفة  الدراسية املتعلمين في الشعب نتائج بين  مقارنات  إجراء  خاللها من أيضا املختلفة، ويمكن  واألنشطة

يدرس  املختلفة في جودة عن  بمؤشرات خاللها من والخروج نفسه، املقرر  فيها التي   البرنامج أو الدراس ي  املقرر  األداء 

التقويم    .التعليمي يقتصر  أال  االمتحان    التجميعيوينبغي  ورقة  مجرد  من    ،التقليديةعلى  أخرى  أنواعا  يشمل  ولكن 

جات التعلم في نفس  يم كل مخر و التقويمات كاملشاريع أو قياس األداء وذلك بحسب طبيعة املقرر الدراس ي. وألنه ال يمكن تق

 يعد لذلك نجد أنه من الناحية النظرية  و أثناء سير املقرر الدراس ي    التجميعيةالشائع هو تكرار التقويمات  ه  الوقت فإن

 والتكويني. التجميعيمن التقويم   االتقويم املستمر مزيج

 ه اقفو الخطوة الثالثة: اختيار وسائل التقويم وم 

 باختالف الهدف من التقويم، وطبيعة مخرجات التعلم التي نهدف الى تقويمها. وتختلف هذه الوسائل 

 الخطوة الرابعة: تنفيذ التقويم.

تختلف طريقة استخدام التقويم باختالف الهدف من التقويم، ونمطه. وقد يقوم عضو هيئة التدريس او نظام 

 عمول بها في هذا الشأن. التقويم بالقسم/ الكلية بهذه الخطوة في ضوء النظم واللوائح امل 

 الخطوة الخامسة: تحليل وتفسير نتائج التقويم.  

هنا يقوم عضو هيئة التدريس بتحليل نتائج التقويم وفق مخرجات التعلم للبرنامج/ املقرر وتحديد نمط القوة  

 والضعف، وتقديم تفسيرات علمية حول نتائج التقويم، ووصف خطط التحسين املقترحة. 

 اختيار طرق التقويممعايري 

 املختلفة نجد:  التقويم وسائل من أهم معايير التقويم التي ينبغي مراعاتها أثناء تصميم أو اختيار

التقويـم شـاملة لجميــع مجاالت التعلــم التي تضمنها اإلطار الوطني للمؤهالت    طرق وادوات: أن تكـون  الشمولية •

د األكاديمي حيث قياس املعرفة والفهم واملهارات والقيم والحكم عليها  الخـاص باملركز الوطني للتقويــم واالعتما

 .وتغطــي كافــة املخرجــات التعليميــة املراد قياسها واملحتــوي العلمــي وأال تقتصــر علــى جانــب أو مســتوى واحــد

 اسها. : أن تقيــس أداة التقويــم املســتخدمة نواتـج التعلــم التي وضعت لقيالصدق •

 : أن تعطــي أداة التقويــم املســتخدمة النتائج نفسها لو أعيدت مرة ثانية. الثبات •

للقياس وأال يكون هناك تأثير للعامل   قابلة معايير محددة على أدوات التقويم بناءً  تصميم يتم : أناملوضوعية •

 .االختباراتونتائج  األداء تقويم الذاتي الشخص ي على أحكام وسائل
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التعلـم املختلفة    :التنوع • التقويم بالتنوع في املستوى وفي األساليب واألدوات، ملالءمة مجاالت  أن تتسم عملية 

   .ملخرجات التعلم )املعرفة والفهم واملهارات والقيم(

لتطبيقها:  • الالزمة  واالمكانات  الخبرة  جميع  توفير  توفير  يتم  الالزمة  املطلوبة واملوارد اإلمكانيات  أن   والخبرة 

   .التعليمية البيئة في ها لتطبيق

اقع  أرض  على  االختبارات تطبيق  إمكانية • للتطبيق بفعالية في البيئة   قابلة طرق وأساليب التقويم  تكون  أن  :الو

  .التعليمية

التعلم • مخرجات  تتابع  حسب  مراعاة  التعلم  مخرجات  تتابع  التقويم  وأساليب  طرق  تراعي  أن  املستويات  : 

 . التعليمية

 . : أن تكون عملية التقويم محفزة للتعلم وأن تدفع نحو املثابرة واالجتهاد في طلب العلمتحفيز عملية التعلم •

 

 تصنيف طرق التقويم 

ولكن غالبا ما يتم تصنيف التقويم الى تقويم مباشر وغير مباشر. ففي طرق التقويم   طرق،تصنف أساليب التقويم بعدة  

املباشرة يتم الحكم على مدى امتالك الطالب للمعرفة وتحقيقه للمهارات املطلوبة بطريقة مباشرة وصريحة من خالل  

 وأما طرق التقويم غير املب
ً
 أو عمليا

ً
اشرة فتتطلب الحكم على ما يستطيع الطالب  فاعلية القيام به أداًء كتابيا أو شفويا

 القيام به بدون االعتماد على عينات من عمل الطالب وبدون مالحظة مباشرة ألدائه.  

 التقويم املباشرة:  طرق  .1

 املخرجات التعليمية عن طريق ما يلي: تحقق املباشرة في عملية تقويم مدى  طرق التقويمتستخدم  

 االختبارات التحريريةأوال: التقويم املعتمد على 

 . املوضوعية  االختبارات ▪

 . االختبارات املقالية ▪

 ثانيا: التقويم الشفوي 

 . املقابلة ▪

 . املناظرة ▪

  ة.املناقش ▪
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 ثالثا: التقويم املعتمد على األداء

 . املحاكاة أو لعب األدوار ▪

 . الحالةدراسة  ▪

 . املشروعات ▪

 . التقويم أثناء التدريب امليداني ▪

 . التقديميةالعروض  ▪

 . التقارير ▪

 . االختبارات املعملية ▪

 . ملف إنجاز الطالب ▪

 رابعا: التقويم املعتمد على املالحظة

  Objective Structured Clinical Examination -االختبار السريري املوضوعي  . أ

  Objective Structured Practical Examinations -الفحص العملي املوضوعي املنظم  . ب

  - Mini-Clinical Evaluation Exercise االختبار السريري املصغر .ج

   -Direct Observation of Procedural Skills املالحظة املباشرة للمهارات .د

  Checklist -الرصد  و التدقيق أقوائم   .ه

   Rubric -م التقديرلسال .و

وفق    2)ملحق  ويوضح   التعلم  بمجال  واتساقها  ومفهومها  التقويم  طريقة  بطاقة  الوطني    اإلطار يوضح 

 .للمؤهالت( 

 ( االتساق بين مجاالت مخرجات التعلم وطرق التقويم  5كما يوضح جدول ) 

 ( 5)جدول 

 مخرجات التعلم  التقويم مع مجاالت  ربط طرق 

 

 

 

 مجاالت مخرجات التعلم 

 طرق التقويم 

 املالحظة االداء  الشفوي  الكتابي

     املعرفة والفهم 

 الــمــهــارات 

     الــمــهــارات اإلدراكية 

     املهارات العملية والبدنية 
     مـــهـــارات الــتــواصــل وتـقـنـيـة الـمـعـلـومـات 

     القيم 
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 ير املباشرة: غالتقويم   طرق  .2

 املخرجات التعليمية عن طريق ما يلي:  تحقق  غير املباشرة في عملية تقويم مدى  التقويمطرق  تستخدم  

تقييم نهائي للمقرر بنهاية الفصل الدراس ي، وذلك من خالل توزيع استبيانات على الطالب، تشتمل على بعض   •

املستهدفة وجزء خاص باملحاضرات  البنود والتي تتمثل في آراء عامة حول املقرر ومدى تحقق مخرجات التعليم  

 وجزء خاص بنظام التقويم واملعامل والورش، وأي آراء أخرى. 

النتائج   • من  تحقق  ما  فيه  يذكر  مقرر  كل  تقرير فصلي عن  إعداد  يتم  الدراسية حيث  املقررات  تقارير  إعداد 

 نسبة املتحقق من املستهدف. التعليمية املستهدفة من املقرر وما سوف يتم اتخاذه في العام القادم لرفع 

تقييم تقديرات ونتائج الطالب عند التخرج حيث تعتبر النتيجة النهائية من أهم الوسائل غير املباشرة لقياس   •

 مدى تحقق مخرجات التعلم املستهدفة.

تحليل نتائج االمتحانات حيث يتم رصد التغيرات في اإلحصائيات الخاصة بالتقديرات ونسب النجاح الخاصة   •

النتائج الخاصة بمقرراتهم لالستعالم عن أسباب  ب كل مقرر وتقديم تغذية راجعة لألساتذة عن نتيجة تحليل 

 الخلل ومعالجته وذلك لضمان تحقيق املقرر للنتائج التعليمية املستهدفة منه. 

ما يلزم  عمل تقرير فصلي عن فحص وتحليل االمتحانات ونتائجها ويتم عرضه في مجلس القسم ملناقشته واتخاذ   •

 تجاه ما جاء به من مالحظات. 

يتمثل استخدام االساليب غير املباشرة للتقويم في االستفادة من مجموعة من االستبانات واملقابالت وكذلك  

 من نتائج تحليل جملة من املؤشرات واإلحصائيات مثل: 

 .البرنامج قويمت الخبرة واستبانة تقويم  املقرر واستبانة تقويم االستبانات بأنواعها كاستبانة .أ

 استطالعات آراء أعضاء هيئة التدريس. .ب

 استطالعات آراء أصحاب العمل سواء أثناء فترة تدريب الطالب بها أو بعد التحاقهم بالعمل بها.  .ج

 استطالعات آراء خريجي البرنامج.  .د

 املقابالت الشخصية مع الطالب املتوقع تخرجهم  .ه

 نامج املقابالت الشخصية مع الطالب املسجلين في البر  .و

 املقابالت الشخصية مع شركاء البرامج واملستفيدون منه  .ز

 املقابالت الشخصية مع خريجي البرنامج. .ح

 مجموعات النقاش.  .ط
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 تقديرات الطالب عند التخرج.  .ي

 معّدل توظيف الخريجين.  .ك

 نسبة الطلبة الذين تابعوا دراساتهم العليا. .ل

 نسبة التسرب الدراس ي.  .م

 البرنامج.  في إبقاء الطلبةمعّدل   .ن

 نسبة مشاركة الطالب في التعلم النشط.  .س

 . عدد الساعات التي يقضيها الطالب في التعليم واملشاركة الصفية .ع

 نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب في البرنامج. .ف

 .غير سعوديين( – )سعوديين  تنوع طالب البرنامج .ص

 معّدل املسجلين في البرنامج.  .ق

 ( الخ....الهندسية هيئة التخصصات الصحية،   )مثل  االختبارات املهنية  ينتائج الخريجين ف .ر

 

 2020اتساق طرق التقويم مع جماالت التعلم وفقا لإلطار الوطني للمؤهالت 

سيتعلم ما    إنهإن معرفة ما هو متوقع من الطالب يمثل جزءا بالغ األهمية من فعالية التعلم عند الطالب حيث  

له  التقويم   ليم والتعلم وطرق وعليه فإن الربط بين املخرجات التعليمية واستراتيجيات التع  ، يعتقد أنه سيتم تقييمه فيه

 .لجعل التعلم ذا مغزى للطالب  من األهمية

 التقويم  طرق من   عدد التعلم وعليه من الضروري اختيار  مخرجات لجميع  جد طريقة تقويم واحدة مناسبةال تو و 

املختلفة املناسبة للمخرجــات التعليميــة ضمـن مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت والذي يمثل مرجعية موحدة للمؤسسات  

 التعلم.   مخرجات )نواتج( علىمستويات بناء  في التعليمية في بناء املؤهالت وتسكينها

وعليه ينبغي أن يقيس التقويم بطريقة مالئمة وفعالة مدى تحقق مخرجات التعلم املصنفة ضمن مستويات  

مجال املعرفة والفهم واملصنفة ضمن مستويات املهارات وكذلك املصنفة ضمن مستويات مجال القيم الخاصة باملؤهل.  

التعلم املذكورة في اإلطار    مخرجات/ نواتج جميع   تغطي املخرجات التعليمية للبرنامجومما ال شك فيه أنه من الضروري أن  

مخرجات التعلم للمقرر جميع املجاالت   تغطي أن  بالضرورة ولكن ليس  ،الوطني للمؤهالت بما يتناسب مع مستوى املؤهل

 التعلم مخرجات  ربط يتم مؤهالت ثم اإلطار الوطني لل مخرجات مع  للبرنامج التعلم مخرجات ربط ولكن يتم   التعليمية،

بلوم ومجموعة  الذي وضعه   ويمكن ألعضاء هيئة التدريس استعمال التصنيف   .للبرنامج التعلم  مخرجات  لكل مقرر مع
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لصياغة املخرجات التعليمية للمقررات داخل كل مجال تعليمي مع مراعاة الفروق التعليمية أثناء التدرج في    من العلماء

 الطالب. ويمكن تلخيص هذه املجاالت على النحو التالي:  احتياجات مع تتالءم املستويات حتى

 .بها الطالب يقوم التي الذهنية  أو العقلية والعمليات املعرفة على املجال يشتمل هذا املعرفي: املجال  •

 الطالب  يؤديها يمكن أن  التي  الحركية والنشاطات  والسلوكيات املهارات  على املجال هذا  ويشتمل  املهاري: املجال  •

 :نوعين إلى الطالب يكتسبها تصنف املهارات التي ويمكن أن  .التجارب واجراء والرسم، كالكتابة،

o  التي مها  أثر  ينتقل  املهارات 
ّ
كمهارات  باملهارات  عادة وتعرف  مجال، من  أكثر  إلى تعل التفكير،   العامة 

 .أو تخصص معين  تختص ببرنامج  املهارات ال فهذه .اآللي الحاسب واستخدام والبحث  واالتصال،

o كاستخدام باملهارات عادة  وتعرف التخصص، مجال على أثرها يقتصر التي املهارات  جهاز الخاصة 

 تخصص أو ببرنامج  املهارات ترتبط فهذه  .بياني قراءة شكل نموذج، وعمل ما، تجربة وتعميم  معين،

 .معين

 ويحملها ينّميها الطالب وامليول التي واالهتمامات القيم واالتجاهات على املجال هذا ويشتمل الوجداني: املجال •

 الوقت، استغالل حسن االلتزام، الدقة، اآلخر، احترام الرأي  املثال سبيل على ومنها  .تعلمه تم  ما  بسبب  معه

 .اآلخرين، وغيرها تجاه واملسؤولية االنتماء العمل، تقدير املستمر،  التعلم

اقترحه  و  الذي  النموذج  املناسبة    ميلريوفر  التقويم  اختيار طرق  مجاالت   ملستويات وفقاإطاًرا مفيًدا يمكن من خالله 

. يتألف هرم ميلر من أربعة مستويات فيوجد في أساس الهرم "يعرف" والذي يمثل املعرفة العلمية التي  التعلم ومخرجات

املستويات األخرى للهرم، يليه املستوى الثاني "يعرف كيف" والذي يمثل تطبيق تلك املعرفة والقدرة على  تقوم عليها جميع  

اتخاذ القرار لحل املشاكل وأما املستوى الثالث "يظهر" فيمثل إثبات الكفاءة وذلك بإظهار املهارات املعرفية والعملية أو  

املستوى األعلى "يؤدي" ليمثل املمارسة    يرا يأتي في الجزء العلوي من الهرم اإلجرائية في بيئة تشبه بيئة العمل الحقيقية وأخ

 عرفة والكفاءة واألداء والعمل. الفعلية في بيئة العمل الحقيقية بما يتوافق مع امل

مجموعة من طرق التقويم تتالءم مع املكونات األربعة للكفاءة وهي اجماال تتلخص على    ميلرويقترح نموذج   

 النحو التالي:

التقويم في املستوى األول املتعلق بامتالك املعرفة األساسية الالزمة وتذكر املعلومات فيتم من خالل االختبارات   •

 املوضوعية واملقالية )املحددة(. 
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الثاني   • املستوى  في  التحريرية ذات مستويات  التقويم  االختبارات  فيتم من خالل  املعرفة  تطبيق  والذي يخص 

 معرفية عليا وبعض أدوات التقويم املبني على األداء مثل دراسة الحالة.

تقويم في املستوى الثالث والذي يتعلق باألداء فيتم من خالل التقويم املبني على األداء مثل املحاكاة والتقويم  ال •

على   املوضوعياملعتمد  السريري  االختبار  مثل   Objective Structured Clinical  - املالحظة 

Examination (OSCE) 

امليداني  ا • والتقويم  العملي  التقويم  من خالل  فيتم  امليدانية  املمارسة  يخص  والذي  الرابع  املستوى  في  لتقويم 

 والتقويم املعتمد على املالحظة املباشرة   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هرم ميلر  ( 2شكل ) 

 

 ( 6)ومما سبق يمكن، على سبيل املثال، ربط أساليب التقويم مع املخرجات التعليمية على النحو الذي يوضحه الجدول 
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 ( 6)جدول 

ا لإلطار الوطني للمؤهالت )  التقويم مع طرق اتساق 
 
 م(2020مجاالت التعلم وفق

السابق   الجدول  وعددها    التقويم،طرق  ويوزع  الوثيقة،  تتبناها  وفًقا  طريقة  (24)التي  مع  ،  مجاالت  التساقها 

 لالتعلم 
ً
 م(، وهي: املعرفة والفهم، واملهارات، والقيم. 2020إلطار الوطني للمؤهالت )وفقا

 طريقة التقويم  م
 مجاالت التعلم 

 القيم  املهارات  املعرفة والفهم 

1 
    )املقالية(.االختبارات التحريرية 

    (.  )املوضوعيةاالختبارات التحريرية 

    املفتوح. اختبار الكتاب  2

3 
 ي االختبار السريري املوضوع

Objective Structured Clinical Examination (OSCE). 
   

 .الفحص العملي املوضوعي املنظم 4

Objective Structured Practical Examination (OSPE). 
   

   .االختبار السريري املصغر 5

Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) 
   

  Laboratory Exams .   االختبارات املعملية 6

 Rubric.   مقياس األداء املتدرج / ساللم التقدير  7

 Checklist .    قوائم التدقيق 8

    املحاكاة / لعب األدوار.  9

 Case Study .    دراسة الحالة 10

 Portfolio .   ملف اإلنجاز  11

    املناظرة.  12

    املناقشة.  13

    تقويم األقران.  14

    تقويم الذات  15

    العروض التقديمية.  16

    التقارير.  17

    املعتمد على التدريب امليداني. التقويم   18

 . التقويم املعتمد على املالحظة املباشرة للمهارات  19

Direct Observation of Procedural Skills (DOPS). 
   

    املشروعات.  20

    االختبارات الشفهية.  21

    الرأي.االستبيانات واستطالعات  22

    املشكالتالتقويم القائم على حل  23

      املقابلة  24
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 : مؤشرات األداء لطرق التقويم

، وتتبنى  Processمؤشرات األداء لطرق التقويم هي إحدى أشكال مؤشرات أداء العمليات التي تقيم العمليات  

    -وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية مجموعة من مؤشرات األداء لتقييم عمليات التقويم هي: 

 عدد طرق التقويم التي يتم تطبيقها في البرنامج األكاديمي/ املقرر الدراس ي.  -1

 سبة طرق التقويم التي تم تطبيقها في البرنامج األكاديمي/ املقرر الدراس ي. ن -2

 نسبة أعضاء هيئة التدريس املطبقين لطرق التقويم املخطط لها بتوصيف البرنامج األكاديمي/ املقرر الدراس ي. -3

 الدراس ي. معدل رضا الطلبة عن طرق التقويم التي تم تطبيقها في البرنامج األكاديمي/ املقرر   -4

استخدامها لقياس مخرجات التعلم وخصائص التي تم  ر  سئلة االختبااجودة  معدل رضا املراجع املستقل عن   -5

 لجدول ) الخريجين
ً
 ( 7في البرنامج األكاديمي/ املقرر الدراس ي وفقا

( في  7، كما يستخدم جدول )لكل مؤشر من مؤشرات البرنامج/ املقرر   (4)بجدول    ةاملؤشر املوضح  بطاقةستخدم  تو 

 تقييم جودة أسئلة االختبار. 

 ( 7)جدول 

 تقييم جودة أسئلة االختبار

 مؤشرات جودة األسئلة  م
 الشواهد واألدلة  التقدير

 نماذج األجوبة نماذج األسئلة  5 4 3 2 1

            يقيس األهداف التي وضع لقياسها   املصداقية: 1

2 
ثبات نتيجة الطالب في هذا االختبار عند تطبيقه مرة   الثبات:

 أخرى. 
           

3 
ال تخضع لتقدير املصحح الذاتي فتختلف من    املوضوعية:

 آخر. مصحح إلى 
       

4 
  الفهم،  املعرفة،) تقويمها تغطي جميع املجاالت املراد  الشمول:

 املهارات( التقويم،  التركيب، التحليل، التطبيق، 
       

5 
 واإلمكانيات املتاحة   الواقعية:

ً
 وزمانيا

ً
امكانات التطبيق مكانيا

 مع محتوياته وفق نموذج اإلجابة.
           

            يثير حوافز الطلبة نحو االجابة عليها ودراسة املزيد.  الدافعية: 6

            تم مراعاة توزيع الدرجات على األسئلة وفق وزن املخرجات  7
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 لجودة أسئلة االختبار.  3 ≤متوسط التقدير يعد 
ً
 مؤشرا

 

 القواعد العامة لتقويم أداء الطلبة يف جامعة احلدود الشمالية: 
األكاديمية، والعمادات املساندة املرتبطة، واملعاهد )إن وجدت( بسياسات  التزام كافة كليات الجامعة، واقسامها   -1

من   تتضمنه  وما  األكاديمية،  البرامج  خريجي  وخصائص  التعلم  مخرجات  لقياس  الشمالية  الحدود  جامعة 

 إجراءات ونماذج. 

هد )إن وجدت( باستخدام  التزام كافة كليات الجامعة، واقسامها األكاديمية، والعمادات املساندة املرتبطة، واملعا -2

 التقويم املستمر ألداء الطلبة، ويشمل ذلك األعمال الفصلية، واالختبارات الدورية، والتكليفات املستمرة. 

 التأكيد على قياس املعارف/ املهارات/ القيم باستخدام طرق التقويم املناسبة لها واملتضمنة في هذه الوثيقة.  -3

لكل مقرر دراس ي، وهو الجدول الذي   Blueprintبإعداد جدول املواصفات  التأكيد على كل األقسام األكاديمية -4

 للوزن النسبي لكل مفردة من  
ً
يضمن التمثيل املتوازن والعادل لكل محتويات املقرر ومخرجاته التعليمية، ووفقا

  .مفردات محتوى املقرر، مستخدمين جدول املواصفات املعد من قبل وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

التأكيد على استخدام طرق التقويم املناسبة لقياس مخرجات التعلم وخصائص الخريجين، وتحفيز األقسام   -5

 االكاديمية بالكليات على التنوع في استخدام طرق وأدوات التقويم التي تضمنها هذه الوثيقة. 

الر  -6 الطلبة بالتغذية  التدريس على تزويد  عن تطور    Feedbackاجعة  تحفيز األقسام األكاديمية وأعضاء هيئة 

 من عملية تقويم أداء الطلبة.
ً
 اساسيا

ً
 أدائهم التعليمي واملهاري والتربوي، وأن تكون التغذية الراجعة جزءا

تشكيل لجان لالختبارات على مستوى الكلية واألقسام األكاديمية، وتقوم كل لجنة بمراجعة الورقة االختبارية   -7

 لجدو من حيث الشكل واملضمون 
ً
 ول املواصفات الخاصة بكل مقرر. وفقا

            ذلك   والتطبيق وغيراإلعداد والطباعة   السهولة: سهولة 8

9 
تتطابق املواصفات الشكلية لورقة األسئلة مع املواصفات  

 املوضوعة 
           

            ترتبط األسئلة مع مخرجات التعلم املحددة.  10

            الطالب.إبراز الفروق الفردية بين   التمييز: 11

            وجود نموذج إجابة ألسئلة االختبار  12

 االختبارات: متوسط تقدير تقرير املراجعة ألسئلة 
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)وهو عضو هيئة تدريس من القسم( للتحقق    Peer reviewerالزميل املناظر(  )االعتماد على آلية املراجع النظير   -8

 للنموذج املعد لذلك من قبل وكالة الجامعة  
ً
املستقل من صحة، ومصداقية، وموضوعية االختبارات النهائية وفقا

 (. 4)مرفقللشؤون األكاديمية 

)إن أمكن ذلك( لكل قسم أكاديمي )يحدد من قبل مجلس    External Examinerإمكانية وجود ممتحن خارجي   -9

القسم األكاديمي(، يتم تكليفه باملشاركة في عملية قياس أداء الطلبة، وتجويد عملية التقويم، والتأكد من قياس  

 كافة مخرجات التعلم للمقررات والبرنامج. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الرابع الفصل  
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 االختبارات التحصيلية واإللكرتونية
: االختبارات التحصيلية

 
 اوال

 مقدمة.  •

 ماهية االختبارات التحصيلية. •

 تصنيف االختبارات التحصيلية. •

 الجيدة.  التحريريةمواصفات االختبارات  •

 . االختبارات التحصيلية من حيث الشكل واملضمون  الجانب الفني إلعداد •

 :
 
 االختبارات اإللكترونية.ثانيا

 .مفهوم االختبارات اإللكترونية •

 .مميزات االختبارات اإللكترونية •

 . املتطلبات األساسية لالختبارات اإللكترونية •

 . تصميم وإنتاج االختبارات اإللكترونية فيالعوامل املؤثرة  •

 . مراحل تصميم وإنتاج االختبارات اإللكترونية •

 . Learning Management System نظم إدارة التعلم •

 . االختبارات اإللكترونية في جامعة الحدود الشماليةضوابط عقد  •

 أوالً: االختبارات التحصيلية

 مقدمة: 
 باألهداف  

ً
الذي أحرزه املتعلم قياسا املقدار  تعد االختبارات التحصيلية من املؤشرات الحقيقية الذي توضح 

 كما أنها تسهم  
ً
إصدار االحكام املوضوعية على مدى فعالية وكفاءة أساليب    فيالتعليمية ونواتج التعلم املحددة مسبقا

 العملية التعليمية،  التدريس املستخدمة والتي من شأنها تعمل على تنظيم  
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تعمل االختبارات التحصيلية على تحقيق اهداف العملية التعليمية وتقديم التغذية الراجعة املستمرة والتي  و 

إعادة النظر  في تسهم في التعديل والتطوير في العملية التعليمة وتزيد من كفاءة فاعليته وجودة مخرجاته، كما أنها تسهم 

 ملحتوى املقرر الدراس ي مما يجعلها  في صياغة األهداف التعليمي 
ً
 للواقع التعليمي الحالي والتطوير ايضا

ً
ة لتكون أكثر مالءمة

 تلحق بالتقدم العلمي والتربوي الحديث.

وتحتل االختبارات أهمية كبيرة في العملية التعليمية وتسهم في اتخاذ القرارات الالزمة لتصحيح املسار التعليمي  

د
ُ
الي السير ق  في تحقيق األهداف التعليمية والنواتج التعليمةباإلضافة 

ً
 من أهميتها في النقاط    ما

 
وتتميز ونلخص بعضا

 - : التالية

 تساعد على رفع الكفايات التحصيلية لدى الطالب  (1

 التعرف على املستوى التحصيلي الفعلي للطالب  (2

 الوقوف على مدى تحقق األهداف التعليمية والنواتج التعليمية  (3

 التقييم لطرق التدريس املستخدمة   (4

 تقييم املناهج الدراسية ومدى مالءمتها وتلبيتها لحاجات الطالب (5

 التعرف على مواطن القوة واالحتياج لدى الطالب (6

 عن االختبارات التحصيلية في جامعة الحدود الشمالية  
ً
 مبسطا

ً
 توضيحا

ً
ونعرض من خالل هذا الفصل عرضا

أبرز الجوانب الفنية  وماهيتها وتصنيفاتها وأبرز   الجيد باإلضافة الي تسليط الضوء على  املواصفات لالختبار التحصيلي 

 إلعداد وتصميم االختبارات التحصيلية من حيث الشكل واملضمون. 

 

 

 ماهية االختبارات التحصيلية
فى بداية القرن العشرين حيث نشر أحد تالميذه   أول من استخدم االختبارات التحصيلية   يعتبر العالم ثورندايك

 من اختباراته كاختبار الخط العام، ثم توالت االستخدامات لالختبارات التحصيلية ملا لها من التأثير  ١٩٠٨عام 
ً
م نموذجا

عرَّف بأ
ُ
نها الطريقة املنظمة ملعرفة مستوى تحصيل الطالب اإليجابي على العملية التعليمية بشكل مباشر. فاالختبارات ت
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، وذلك من خالل إجاباتهم على مجموعة من الفقرات االمتحانية    فيملعلومات ومهارات  
ً
مادة دراسية معينة تم تعلمها مسبقا

  .
ً
 صادقا

ً
 تمثل محتوى املادة الدراسية تمثيال

 تصنيف االختبارات التحصيلية
 والتي تصنف إلى اختبارات تحريرية، واختبارات شفوية تصنيف االختبارات التحصيلية (3) شكليوضح 

 

 تصنيف االختبارات التحصيلية  ( 3شكل ) 

 اجليدة  التحصيليةمواصفات االختبارات 

بمميزات تميزها عن غيرها من االختبارات وتعتبر املواصفات الجيدة لالختبار    الجيدة  التحصيلية تتميز االختبارات  

اإلعداد.    التحصيلي عند  مراعاتها  لالختبار  املعد  على  يتوجب  التي  االعتبارات  أهم  مواصفات  من  يلي  فيما  ونلخص 

 الجيدة   التحصيليةاالختبارات  

   الصدق .1

ُيقصد بها قدرة االختبار التحصيلي على قياس ما ُوضع لقياسه، حيث ان االختبار التحصيلي يعمل على قياس  

 املستوى التحصيلي ملا يمتلكه الطالب من معلومات ومهارات في املادة الدراسية.  

 املوضوعية  .2

 
ً
فى قياسه للنواحي الى أعد  وتعد املوضوعية من أهم صفات االختبار التحصيلي الجيد وذلك بأن يكون موضوعيا

 إذا أعطى الدرجة ذاتها بغض النظر املصحح لالختبار. 
ً
 لقياسها، ويعتبر االختبار موضوعيا

 الثبات  .3
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بق على املجموعة نفسها بشرط  
ُ
وُيقصد بها ان االختبار التحصيلي ثابت النتائج بحيث ُيعطى النتائج نفسها إذا ط

عيد تطبيق االختبار عليهم عدم حدوث التعلم بين فترات  
ُ
 مره أخرى. االختبار وان ترتيب الطالب ال يتغير أذا أ

 الشمولية  .4

 لجميع األهداف التعليمية لوحدات وفصول املقرر.
ً
 الشمولية فُيقصد بها ان يكون االختبار التحصيلي شامال

 التدرج   .5

 للغاية، وال يكون  وُيقصد بها تدرج فقرات االختبار التحصيلي في مستوى السهولة والصعوبة
ً
، فال يكون صعبا

 للغاية ألنه في كلتا الحالتين ال نستطيع التمييز بين قدرات الطالب املختبريين. 
ً
 سهال

 التميز  .6

ان االختبار التحصيلي يمتلك القدرة على إظهار الفروق الفردية بين الطالب إضافة الى أنها تسهم فى اكتشاف    أي 

 صيل الدراس ي. املبدعين واملوهوبين وضعاف التح

 التقنين  .7

بإمكانية  وتعد   التحصيلي املقنن  يتميز االختبار  الجيد حيث  التحصيلي  السمة من أهم السمات لالختبار  هذه 

.
ً
 تصحيحه فى أماكن متعددة ومتنوعة وبأوقات متعددة ومتنوعة ايضا

 ار وضوح التعليمات العامة والخاصة لالختب .8

والتي توضح للطالب األمور التي يتوجب عليه اتباعها    األساسية لالختبار الجيدمن املبادئ    وتعد وضوح التعليمات

 خالل أداء االختبار، كما يتوجب أن تكون واضحة لجميع الطالب.

 وضوح الهدف  .9

 لالختبار كقياس مستوى  
ً
 وواضحا

ً
 محددا

ً
التحصيلي البد أن يوضع في عين االعتبار هدفا عند إنشاء االختبار 

 الب في املقرر الدراس ي أو فى وحدة من وحداته الط

 الزمن  .10

 لالختبار والتي على ضوئها يتم تنفيذ االختبار وتحديد مدته.  يعتبرتحديد الزمن 
ً
 من األمور الضرورية جدا

 مفتاح اإلجابة  .11

 عند االنتهاء من االختبار وإخراج األسئلة بالشكل النهائي يتوجب إعداد مفتاح اإلجابة ألسئلة. 

 االختبار  مقدمة .12
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ً
تعد مقدمة االختبار هي الواجهة الرئيسية لالختبار والتي ال بد من اإلعداد والتنسيق الجيد لها وأن تكون أيضا

 متناسبة مع االختبار وشكله النهائي.

 

 الفني إلعداد االختبارات التحصيلية من حيث الشكل واملضمون اجلانب 
يجب   التي  الفنية  الجوانب  من  العديد  التحصيلية.   هناك  لالختبارات  والتصميم  والبناء  اإلعداد  مراعاتها عند 

ومراعاة   لالختبارات  الجيد  االعداد  من  البد  لذلك  بعدها  يجري  وما  قبلها  يجرى  ما  على  تؤثر  التحصيلية  فاالختبارات 

ا عملية  فى  الخلل  الي  يؤدى  الجوانب  هذه  فى  الخلل  فحدوث  واملضمون  الشكل  حيث  من  الفنية  لتعليمية  الجوانب 

 على العملية التعليمية وتسهم في تطويرها وتحسينها مستقبال.
ً
 والتقويمية، فاالختبارات الجيدة املتوازنة تؤثر إيجابا

 املبادئ األساسية لبناء االختبارات التحصيلية 

فقياس مستوى التحصيل والفهم    بالفعل،تم تدريس    الذي املحدد    باملقرر الدراس ي يرتبط االختبار التحصيلي  

لهذه املادة الدراسية يتم عن طريق االختبار التحصيلي لها. فاالختبار التحصيلي الجيد يتطلب التخطيط الجيد له ألنه  

االختبارات   تتميز  واملضمون.  الشكل  حيث  من  الدراسية  للمادة  التعليمية  لألهداف  املنظم  التحليل  تقديم  على  يعمل 

 : ة بارتكازها على عدة مبادئ ونوجزها فيما يليالتحصيلية الجيد

 قياس نواتج تعلم املحددة املنسجمة مع األهداف التعليمية للمقرر الدراس ي   •

 قياس نواتج التعلم لجميع وحدات وفصول املقرر الدراس ي   فيالشمولية  •

 انواع االسئلة املناسبة لقياس نواتج التعلم للمقرر الدراس ي   فيالتنوع  •

 الجوانب الفنية إلعداد االختبارات التحصيلية من حيث الشكل 

 تتلخص الجوانب الفنية إلعداد االختبارات التحصيلية من حيث الشكل عدة جوانب وهي كما يلي 

 إخراج الورقة االختبارية 

من األوراق ُيطلق عليها الورقة االختبارية والبد من مراعاة ما يلي عند  االختبار التحصيلي يتكون من مجموعة  

 إعدادها 

 مقدمة االختبار  (أ 

 والبد ان تتضمن ما يلي 
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 اسم الجامعة والكلية والقسم.   ▪

 الدراس ي ورقمه.    اسم املقرر  ▪

 .  املقرر اسم مدرس  ▪

 نهاية الفصل(.  الفصل،منتصف  أول، نوع االختبار ) ▪

 الفصل الدراس ي والعام الدراس ي.  ▪

 تاريخ إجراء االختبار  ▪

 اسم الطالب ورقمه الجامعي.   ▪

 وزن االختبار ومدته.  ▪

 التعليمات  ( ب

 وتكون هذه التعليمات في بداية الورقة االختبارية وتشمل التعليمات ما يلي 

 اإليضاح لنماذج الورقة االختبارية    ▪

 االختباريةاإليضاح لعدد صفحات الورقة   ▪

 اإليضاح للعدد الكلي لألسئلة  ▪

 توزيع العالمات بشكل تفصيلي مع مراعاة املوضوعية في التقسيم  ▪

 - : قواعد اخراج الورقة االختبارية 

▪  
ً
 وتنظيما

ً
 االهتمام بورقة األسئلة اخراجا

 مراعاة التناسب بين عدد أسئلة االختبار وعدد اورق االختبار  ▪

 والتتابع ألسئلة االختبار وتوزيعها على الورقة االختبارية مراعاة التناسق  ▪

 التنظيم لفقرات األسئلة بحيث تكون فقرة السؤال كاملة في الصفحة وغير مجزأة على صفحتين.  ▪

 اختيار الشكل املناسب للورقة االختبارية بعد االنتهاء من صياغة أسئلة االختبار  ▪

 االبتعاد عن عدم وضوح الطباعة   ▪

 االلتزام بترقيم صفحات الورقة االختبارية ▪

 عن العيوب الهجائية أو اللغوية. البعد  ▪
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 مناسبة املكان املخصص لإلجابة على السؤال مع متطلبات السؤال ▪

 اخراج ورقة اإلجابة 

ب على معد االختبار تجهيز هذه  وُيقصد بها عندما تكون اإلجابة على األسئلة بورقة أخرى كورقة اإلجابة ويتوج

 : الورقة للطالب حتى يتمكن من اإلجابة بكل سهولة وتتضمن ورقة اإلجابة ما يلي

 التخصيص السم الطالب والبيانات التعريفية عنة  ▪

 مناسبة ورقة اإلجابة مع عدد األسئلة ▪

 ال تحتوي ورقة اإلجابة على أي كتابات   ▪

 اخراج نموذج لإلجابة

االختبار  عند   النهائي ويتوجب على معد  الورقة االختبارية بشكلها  االنتهاء من اعداد األسئلة وصياغتها وإخراج 

 لجزئيات السؤ 
ً
 علية الدرجات وفقا

ً
 ال وفقراته. تصميم نموذج لإلجابة موزعا

 االختبارات التحصيلية من حيث املضمون  إلعدادلجوانب الفنية ا

بعد تصميم االختبار التحصيلي واعداده يتطلب من معد االختبار اخراج االختبار التحصيلي بصورته النهائية من  

 حيث الشكل وذلك اخذا النقاط التالية بعين االعتبار 

 كتابة تعليمات االختبار بصورة واضحة ومحددة 

ة التعليمات واالرشادات العامة ألداء الختبار التحصيلي وتقديمها للطالب بالشكل  يتوجب على معد االختبار كتاب

 املفهوم والواضح. وتتلخص التعليمات واالرشادات فيما يلي 

 طريقة اإلجابة  ▪

 مكان اإلجابة  ▪

 خطوات اإلجابة فى املسائل الرياضية  ▪

 الزمن الكلي لالختبار  ▪

 درجات االختبار الكلية والجزئية  ▪

 املحافظة على النظافة والترتيب والتنظيم لإلجابة  ▪

 القواعد العامة لصياغة فقرات األسئلة: 

 هادفة ومتربطة بقياس هدف محدد )كقياس مخرجات التعلم(  .1
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ترتيب الفقرات حسب مستوى األهمية للهدف التعليمي حيث تعد عملية ترتيب الفقرات حسب درجة قياسها للهدف   .2

 الترتيب من فعالية االختبار لقياس نواتج التعلم املحددة وليست هامشية. التعليمي حيث يسهم هذا  

 احتواء الفقرة الواحدة على فكرة واحدة فقط.  .3

 استخدام اللغة السهلة والواضحة جعل نص الفقرة قصير ومحدد مع مراعاة وضوح املعنى  .4

 وية معقدة. البعد عن الغموض في الصياغة او استخدام مفردات غير مألوفة أو مصطلحات لغ .5

 االبتعاد عن النقل الحرفي من الكتاب املقرر  .6

 البعد عن اإلسهاب والتالعب اللفظي والتحديد الواضح للمطلوب .7

 استقالل أسئلة االختبار بذاتها عن بعضها البعض فال تكون إجابة سؤال معتمدة على سؤال سابق له. .8

 احتمال وصول الطالب لإلجابة الصحيحة.   تجنب منبهات اإلجابة )مفتاح إجابة( والتي تساعد أو تزيد من .9

 التدقيق فى الصياغة لجميع فقرات االختبار   .10

 االبتعاد عن األسئلة التي تعتمد الحدس والتخمين في إدراك مضمونها.  .11

 التغطية الشاملة والجيدة لجميع وحدات املقرر الدراس ي  .12

 سئلة مراعاة التنظيم والربط بين معلومات املقرر الدراس ي خالل اعداد األ  .13

 ان تستدعي األسئلة إجابات تميز املستوى التحصيلي للطالب.  .14

 ترتيب الفقرات حسب الصعوبة أو السهولة 

وُيفضل البدء بالفقرات السهلة لالختبار ثم الصعبة وذلك مراعاة الجانب النفس ي للطالب حيث تعد  ▪

 للطالب لينتقل بعدها  
ً
 ودافعا

ً
الي فقرات االختبار األخرى اإلجابة الصحيحة على الفقرة السهلة تعزيزا

منها الفقرة الصعبة مع احتمالية اإلجابة على هذه الفقرة فهذا املبدأ هو مبدأ سكينر حيث يتم االنتقال  

 من الكل الى الجزء. 

 تطبيق املبدأ السابق على جميع فقرات االختبار التحصيلي  ▪

 .مراعاة ترتيب فقرات األسئلة مع زمن االختبار املحدد ▪

 الفقرات حسب الشكل ترتيب 

 للفقرات  
ً
 معينا

ً
بحيث يتم ترتيب الفقرات على شكل مجموعات جزئية من الفقرات، وتتميز كل مجموعة شكال

 كمثل ترتيب فقرات املقابلة أو التكميل أو االختيار من متعدد أو اإلجابة بنعم او ال. 
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 في عند ترتيب فقرات االختبار حسب الشكل يسهم 

 علومات السهولة في توضيح امل ▪

 عرض فقرات االختبار بشكل منظم ومتناسق  ▪

 سهولة التصحيح لفقرات االختبار  ▪

 الحفاظ على التوازن االنفعالي للطالب خالل فترة االختبار.  ▪

 مراعاة الجانب النفس ي والعقلي للطالب من خالل مراعاة التسلسل في حل فقرات االختبار.  ▪

 ترتيب الفقرات حسب املحتوى 

ــــذا  ــى هـــــ ــ ــــى فـــــ الجانـــــــــب ترتيـــــــــب الفقـــــــــرات لالختبـــــــــار التحصـــــــــيلي حســـــــــب ترتيـــــــــب وحـــــــــدات املحتـــــــــوى للمقـــــــــرر ويراعـــــ

 بكـــــــل شـــــــكل مـــــــن أشـــــــكال الفقـــــــرات 
ً
 خاصـــــــا

ً
الدراســـــــ ي ومـــــــدى ارتباطهـــــــا باألهـــــــداف التعليميـــــــة ويكـــــــون هـــــــذا الترتيـــــــب ترتيبـــــــا

 كترتيب العمليات الحسابية العتمادها على بعضها البعض أو ترتيب االحداث وفق زمن حدوثها.

 من عدم وجود اإلشارة الى إجابة من أجوبة فقرات االختبار األخرى  دكالتأ

 أثناء وضع فقرات االختبار والعمل على مراجعتها ألكثر من  
ً
 وحذرا

ً
يتوجب على معد االختبار التحصيلي حريصا

االختبار على فكرة مختلفة عن  مرة وذلك للتأكد من عدم تكرار أي فقرة من فقرات االختبار واحتواء كل سؤال من أسئلة  

 األخرى.

 

 

 
 
اقع البدائل الصحيحة عشوائيا  ترتيب مو

عند استخدام هذا النوع من األسئلة يتطلب التنويع بين بدائل الفقرات الصحيحة وذلك ملساعدة الطالب على  

 على الفهم والتميز لإلجابة الصحيحة وليس على التخمين. 
ً
 اختيار البديل الصحيح اعتمادا

وهكذا وكذلك في أسئلة    .عدم اتخاذ نمط معين للبدائل الصحيحة كمثل أ، أ، ب، ب، ب، ب، ت، ت. ▪

الذكي وملعرفة  للطالب  الصواب والخطأ كمثل صح، خطأ، صح خطأ.. وهكذا حيث تعد هذه إشارة 

 تسلسل اإلجابة الصحيحة لجميع فقرات االختبار. 

ساعد فى إعطاء العالمة الحقيقة ملستوى التحصيل  عند استخدام هذا النمط في فقرات االختبار لن ت ▪

 العلمي للطالب. 
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أو  ▪ الترتيب حسب أحرف الهجاء  النموذج ألسباب منطقية كضرورة  إذا اقتض ى االمر استخدام هذا 

 القيمة مع مراعاة عدم تكرارها بنفس النمط. 

 

 ثانيًا: االختبارات اإللكرتونية 
 شبكة  

ً
 للثورة التكنولوجية وتطور تقنية املعلومات والتطور الذي وصل أيضا

ً
ظهرت االختبارات اإللكترونية نتيجة

بتصميم   بدأ  ولقد  اإللكترونية.   االختبارات  ونشأة  ظهور  على  ساعدت  السابقة  األمور  جميع  متسارع  بشكل  اإلنترنت 

 في االتصال واإلنشاء لالختبارات  االختبارات على اإلنترنت في بداية ظهور شبكة اإلنتر 
ً
نت فى التسعينات مما جعل األمر يسيرا

االلكترونية. وتعد االختبارات اإللكترونية احدى التقنيات الحديثة فى التعليم االلكتروني والتي ُيمكن توظيفها في العملية  

تطلبات اعداد االختبار اإللكتروني بإعداد  نها تساعد على تقويم الطالب إلكترونيا، وتتلخص م االتعليمية والتقويمية حيث  

 وتصميم أستاذ املقرر االختبار اإللكتروني على أحد األنظمة التعليمية االلكترونية ومن ثّم  إتاحته ونشره لطالبه.  

 : مفهوم االختبارات اإللكرتونية
إل التعليمية  العملية  في تقويم  اآللي يمكن توظيفها  الحاسب  أنظمة  في   وذلك من خالل  تقنيات حديثة 

ً
كترونيا

أداء الطالب في   التي يتم تصميمها بواسطة احدى برمجيات الحاسب اآللي وذلك لقياس  مجموعة من األسئلة املتنوعة 

 .
ً
 مقرره الدراس ي إلكترونيا

 : مميزات االختبارات اإللكرتونية
 منها  بالعديد من املميزات تتميز االختبارات اإللكترونية 

 التنفيذ السهولة في اإلعداد و  ▪

 املرونة وتوفير الوقت والجهد  ▪

 الفوري  اإللكتروني  التصحيح ▪

 السرعة والدقة في إعطاء النتائج  ▪

 تقديم التغذية الراجعة الفورية للطالب  ▪

 عدم تأثرها بذاتية املصحح  ▪
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 . التطبيق(-الفهم -التذكر)إمكانية استخدامها فى قياس مستويات املجال املعرفي  ▪

 املتطلبات األساسية لالختبارات اإللكرتونية  
التحتية ألداء وتنفيذ   ▪ البنية  آلي  اإللكترونية  االختبارات توفر  انترنت  -)معامل حاسب  برامج    -خطوط 

 .متخصصة(

 . اإللكترونية  نشر الوعي الثقافي بأهمية االختبارات ▪

 .هيئة تدريس -لالختبارات اإللكترونية للطالبتوفير التدريب املناسب على املهارات األساسية  ▪

 .االستعداد والتجريب املبدئي قبل البدء باالختبارات اإللكتروني ▪

 . الدافعية واالستعداد للبدء بعملية االختبارات اإللكترونية ▪

 . التنظيم والتنسيق املسبق لعملية االختبارات اإللكترونية ▪

 : ات اإللكرتونيةالعوامل املؤثرة يف تصميم وإنتاج االختبار
 . مخرجات التعلم للمقر الدراس ي ▪

 . األهداف التعليمية للمقرر الدراس ي خصائص املتعلمين ▪

 .الفروق الفردية بين املتعلمين ▪

 .الغرض من االختبار اإللكتروني ▪

 : مراحل تصميم وإنتاج االختبارات اإللكرتونية
اإللكترونية بعد مراحل حتى تصل الى شكلها النهائي، ويوضح الشكل التالي املراحل التي تمر بها    تمر االختبارات

   اإللكترونية  االختبارات 

 

 

 

 
 

 

 

 ( مرحلة تصميم وإنتاج االختبارات االلكترونية 4)شكل 

 التحليل

 التصميم

اإلنتاج 

 اإللكتروني

 واإلتاحةالنشر 

 التطبيق

 التقويم النهائي
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 Learning Management Systems نظم إدارة التعلم
جميع متطلبات العملية   تشتمل علىحيث انها  كفاءتها في العلمية التعليمية االلكترونيةنظم إدارة التعلم أثبتت 

العملية   اجراء  من  التي سهلت  املميزات  من  والعديد  املقرر  أستاذ  مع  والتواصل  النقاش  ولوحات  كالواجبات  التعليمية 

طريقه عن   
ً
كاملة النظم  كما    .االتعليمية  هذه  اإللكترونية  توفر  إتاحتها    وتسمح االختبارات  ثّم   ومن  وانتاجها  بتصميمها 

 ( Blackboard)( نموذج ألحد نظم إدارة التعلم 5ملحق )ويوضح  للطالب.

 نظم إدارة التعلم مميزات االختبارات اإللكترونية في 

 مخزن األسئلة  ▪

 بنك األسئلة  ▪

 األسئلةالكتلة العشوائية ومجموعة   ▪

 تحليل األسئلة ▪

 تحليل العناصر  ▪

 إعادة استخدام األسئلة  ▪

 تقدير االختبارات  ▪

 نتائج االختبار واالستطالع  ▪

 ضوابط عقد االختبارات اإللكرتونية يف جامعة احلدود الشمالية 

الحرم  تحرص جامعة الحدود الشمالية على التنظيم والتنسيق لعملية االختبارات اإللكترونية والتي تقعد داخل  

 لضوابط عقد االختبارات اإللكترونية فى الجامعة.
ً
 توضيحا

ً
 الجامعي أو خارج الحرم الجامعي وفيما يلي شرحا

 الحرم الجامعي   في أ( ضوابط عقد االختبارات اإللكترونية 

يتوجب على جميع هيئة التدريس فى جامعة الحدود الشمالية الحفاظ علي سرية الحاسب الخاص بهم غلي نظام   .1

 وعدم مشاركته ابًد مع اآلخرين ألي سبب كان.  التعلم،ارة  إد

 من    فياملعمل الخاصة بالجامعة أو    فييجب إجراء االختبارات االلكترونية   .2
ً
مركز االختبار التي تم تهيئتها مسبقا

 قبل عمادة تقنية املعلومات وعمادة التعليم اإللكتروني فى الجامعة.
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املوقع؛ ويختار  .3 "تقيير  الجامعة استخدام خيار  فى حرم  خيارات    في  NBU Labs  عند إجراء االختبار اإللكتروني 

 االختبار. 

من أن جميع اطالبه في املقرر املراد اختبارهم فيه يمكنهم الدخول    يتوجب على معد االختبار/أستاذ املقرر التأكد  .4

 مسجلين فى ذلك املقرر وذلك قبل إجراء جلسة االختبار. 
ً
 الي نظام إدارة التعلم البالك بورد وبأنهم جميعا

يجب وضع كلمة مرور خاصة باالختبار اإللكتروني وإعطاء الطالب محاولة واحدة فقط ويفضل جميع األسئلة   .5

 صفحة واحدة.  في

ينبغي ملعد االختبار/أستاذ املقرر محاولة وتجربة االختبار قبل إجراء االختبار الفعلي وذلك لتجنب أي خطأ قد   .6

 .غير املناسبيحدث جراء الضبط 

 يجب استخدام خاصية الترتيب العشوائي لألسئلة ويفضل استخدام مخازن األسئلة ملنع الغش. .7

رابط   .8 إخفاء  بعد  يجب  أو  االختبار  جلسة  من  الطالب  خروج  قبل  للطالب  املتاح  بدء   ١٥االختبار  من  دقيقة 

 االختبار. 

 التحقق عند حضور الطالب لجلسة االختبار من هويته الطالب ومن ان اسمه مدرج من ضمن قائمة الطالب.  .9

 يمنع الطالب من الدخول الى قاعة االختبار بجهاز الجوال. .10

للطالب فى املحاولة األولى، على معد االختبار/أستاذ املقرر عمل استثناء لهذا الطالب  حال حدوث أي مشكلة    في .11

 فقط والسماح له بمحاولة ثانية إذا كان بالفعل يستحق ذلك. 

 أخذ كشف التوقيع لجميع الطالب الحاضرين الى جلسة االختبار. .12

التأكد من هوياتهم واحقيتهم للدخول  يتوجب على املراقب لجلسة االختبار تسجيل الدخول لجميع الطالب بعد  .13

 التأكد من تسليمهم لالختبار وإغالقهم لحسابهم قبل مغادرتهم. 
ً
 الى جلسة االختبار وايضا

 توفير العدد الكافي من املراقبين لجلسة االختبار االلكتروني. .14

 ب( ضوابط عقد االختبارات اإللكترونية خارج الحرم الجامعي 

 ي من جهاز الحاسب اآللي وبه كاميرا. الدخول لالختبار اإللكترون .1

 عدم الدخول لالختبار اإللكتروني من جهاز الجوال  .2

 .   Firefoxأو   Google Chrome استخدام املتصفح املعتمد لنظام االختبارات اإللكتروني البالك بورد من  .3
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أن يكون لدى الطالب ومعد االختبار/أستاذ املقرر املعرفة بفريق الدعم الفني/ غرفة العمليات لعمادة التعليم   .4

 اإللكتروني والتعلم عن بعد.  

 أن يكون الطالب ومعد االختبار/أستاذ املقرر على استعداد تام للقيام بعملية االختبار اإللكتروني خارج الجامعة. .5

أستاذ املقرر على أهبة االستعداد لتقديم الدعم واملساندة للطالب خالل فترة االختبار  / أن يكون معد االختبار .6

 اإللكتروني بالتعاون مع فريق الدعم الفني/ غرفة العمليات لعمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن بعد.

 ترنت.يتوجب على الطالب تأدية االختبار اإللكتروني فى مكان بعيد عن الضوضاء وتوفر اإلن .7

ان يتأكد الطالب بأن حسابه فى نظام إدارة التعلم البالك بود يعمل وليس لديه أي مشاكل، وحين حدوث أي   .8

 مع فريق الدعم الفني/غرفة العمليات لعمادة التعليم اإللكتروني والتعلم عن  
ً
مشكلة ال قدر هللا التواصل فورا

 بعد فى الجامعة. 

رر االلتزام بكافة التعليمات التي ستصدر من فريق الدعم الفني بعمادة على الطالب ومعد االختبار/أستاذ املق .9

 التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد.

الخاصة   .10 االرشادات  ضمن  للطلبة  واالرشادات  التعليمات  كافة  دراج  املقرر  االختبار/أستاذ  معد  على  يتوجب 

 باالختبار اإللكتروني.

 ة في كافة البرامج املستهدفة بحيث تكون متاحه لهم اثناء فترة االختبار. التأكد من إنشاء جلسات االفتراضية للطلب .11

 التزام معد االختبار/أستاذ املقرر برفع االختبار اإللكتروني على نظام البالك بورد والتأكد من ذلك.  .12

 التأكد من سالمة األسئلة واالجابات من الناحية اللغوية.  .13

اتاحته للطالبة وذلك للتأكد من ان األسئلة تم ادراجها بطريقة صحيح  ( لالختبار قبل  Testضرورة عمل فحص ) .14

 وان اإلجابات تم وضعها أيضا بالطريقة الصحيحة. 

 التحديد لخصائص االختبار اإللكتروني وفق ما يلي   .15

  اتاحة االختبار للطالب حسب الوقت املحدد لالختبار املقرر 

 ( وضع كلمة مرورPasswordلالختبار، ويتم تزويد )   .الطالب بكلمة املرور وقت اتاحة االختبار 

  بجدول االختبارات 
ً
 وضع مؤقت لالختبار حسب فترة االختبار املحددة مسبقا
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   بعض واجهته  حالة  في  االختبار  استئناف  إمكانية  للطلبة  ليتنس ى  لالختبار  االكمال  فرض  خاصية  الغاء 

 املشاكل. 

 رتيب العشوائي لألسئلة.وضع محاولة واحدة لالختبار مع استخدام خاصية الت 

   .عرض جميع أسئلة االختبار في صفحة واحدة مع ضرورة عدم تفعيل خاصية الغاء الرجوع للسؤال 
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 . املراجع العربية •

 . شبكة املعلومات الدولية •
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 : املراجع العربية
مكتبة  للتعلم،مهارات التدريس الفعال جودة للتعليم واتقانا  (:2015)محمد. الدين  الخليفة؛ محمد، ضياءحسن جعفر   الخليفة، .1

 الرياض   الرشد، 

 (. االختبارات التحصيلية، الطبعة األولى، دار الفالح للنشر.1998الخولي، محمد ) .2

 القاهرة.  الفكر،دار  والتعلم،: استراتيجيات التعليم (2015هدى. ) الناشف، .3

 الرياض  العبيكان،مكتبة  االحترافي،التدريس  (: قيادة2018)بد هللا. ع النذير، محمد ابراهيم؛ النفيسة، صالح .4

 الرياض   الرشد،مكتبة  التعلم،طرق واستراتيجيات  (:2016)صالح. منى  العنزي، ممدوح؛ بركات، عفاف .5

 الرياض   املتنبي،مكتبة  التربوي، (: التقويم2017) حسين.ماريا  علي، االمين؛ادم  القادر،عبد  .6

 (. تصميم االختبارات، الطبعة األولى، دار أسامة للنشر والتوزيع. 2011الرحمن، أحمد )عبد  .7

 .(. اعداد وتصميم االختبارات التحصيلية. جامعة امللك سعود2020نصار، وفاء ) .8

 . 2020(. اإلطار الوطني للمؤهالت 2020هيئة تقويم التعليم والتدريب ) .9

 .تصميم وتطوير ومراجعة البرامج األكاديمية( دليل 2020جامعة الحدود الشمالية ) .10

 

 : شبكة املعلومات الدولية 
1. https://bit.ly/2YS6V3g 

2. Www.etec.gov.sa 

3. https://bit.ly/3jsHmz3 
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 قائمة املالحق 
- االتساق مع مجال التعلم  -استراتيجيات التعليم والتعلم " املفهوم  بطاقات  :1ملحق  •

 ". التطبيق إجراءاتو 

 االعداد"  وإجراءات -االتساق مع مجال التعلم  -" املفهوم  بطاقات طرق التقويم :2ملحق  •

 : نموذج لورقة امتحانية.3ملحق  •

 Peer Reviewer : نموذج قائمة مرجعية للمراجع النظير4ملحق  •

 Blackboardبورد( : نظام إدارة التعلم )البالك 5ملحق  •
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 ". التطبيق  وإجراءات-االتساق مع جمال التعلم    -" املفهوم  
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 الحوار واملناقشةاستراتيجية:  

 

 مفهوم االستراتيجية:  

وتفـــاعـــل الخبرات بين الطلبـــة واملعلم   واألفكـــار،هي إســـــــــــــتراتيجيـــة تقوم على إجراء حوار منظم يعتمـــد على تبـــادل اآلراء  

 لعناصر  التدريسية؛داخل القاعة 
ً
ّون فهًما مقبوال

َ
 .املوضوعبما ُيك

 املعرفة والفهم                املجال الذي يتناسب مع االستراتيجية 

 :لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

مما يؤدي الى  ، الحوار بين املعلم واملتعلم في صورة أسئلة أو مناقشة بداية: تقوم فكرة االستراتيجية على               

يلتزم عضو هيئة التدريس مع  . و كساب املتعلمين خبرات ومعارف مختلفة تساعد على تحقيق النمو الشامل للمتعلمإ

 :  الخطوات اآلتيةو طالبه بتنفيذ املراحل 

 .طالبيد املعلم للموضوع والتأكد من مدى صالحيته ليكون محل املناقشة الجماعية مع التحد -

 .واالستعداد للمناقشة حوله، بموضوع الدرس ليبادروا إلى القراءة  طالبإبالغ ال -

-  
 
،تهيئة املناخ املناسب للمناقشة، مكانا

 
  وزمانا

 
 وترتيبا

 
 .وإعدادا

املناقشة بعرض موجز ملوضوعه أو للمشكلة وأهميتها والهدف منها وأهم    عضو هيئة التدريسبدء  -

 . وبعض أفكارها املصطلحات، 

مع مراعاة   ،لهاتوزيع النقاش وتوجيه املناقشة باملسار املحدد البدء في الحوار واملناقشة مع الطالب و  -

 الب ومثيرة لتفكيرهم.مناسبة االسئلة لألهداف ومستوى نضج الط 

 واملناقشة ما بين عضو هيئة التدريس مع الطالب أو ما بين الطالب وزمالئهم.  تنويع الحوار  -

أو االنسحاب   بها،باملناقشة مع عدم السماح لبعضهم باالستئثار  طالبجميع ال الحرص على مشاركة  -

 .منها

 .أو محاولة بعضهم فرض بعض اآلراءطالب لتصحيح بعض األخطاء العلمية التي تقع من الالتدخل  -

 .السبورةالرئيسة للمناقشة على   العناصر   -أو أحد الطالب   -تدوين عضو هيئة التدريس -

 .بين الفترة والفترة ما توصل إليه املتناقشون  عضو هيئة التدريس تلخيص  -

   بشكل ُمجمل ومرتب.  صرهاونها وعنامغلق موضوع املحاضرة بأسلوب يجمع مض -
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 اإللقاءاستراتيجية:  
 

 مفهوم االستراتيجية:  

ــتراتيجية ـــ ــتماع املتعلمين، وربما   هي إســـــ ـــ اعتيادية تحقق نقل مادة التعليم من املعلم إلى املتعلمين عبر إلقاء املعلم، واســـــ

 صحب ذلك تنويع في نبرات الصوت، والحركة الجسدية، عالوة عن وقفات صامتة، وتدوين كتابي.

 املعرفة والفهم  ب مع االستراتيجية ساملجال الذي يتنا 

 : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

بداية: تقوم فكرة االستراتيجية على تقديم لفظي منظم ملوضوع دراس ي أو مادة دراسية، معزًزا باستخدام                

 :  الخطوات اآلتيةو يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  وسائل تعليمية مناسبة. و 

 تحديد األهداف العامة والخاصة للمحاضرة -

 في ضوء الهدف منها وفي ضوء طبيعة الطالب املستهدفين  وتنظيمه اختيار محتوى املحاضرة -

من خالل اإلعداد الجيد للمواد املساعدة والوسائط التعليمية التي يمكن   االستعداد لتقديم املحاضرة -

 توظيفها في تقديم املحاضرة. 

إبراز الروابط  ، مع الجوهريةالتأكيد على النقاط والعناصر بلغة صحيحة وواضحة مع  تقديم املحاضرة -

 ، مع االحتفاظ بانتباه الطالب واهتمامهم.والعالقات بين العناصر املختلفة للموضوع

تكون بعد انتهاء الشرح الخاص ببعض عناصر   العناصر وقدغالبا بعد انتهاء شرح كل املناقشة، وتكون  -

 .املحاضرة

 كل ُمجمل ومرتب.  بش صرهاونها وعنامغلق موضوع املحاضرة بأسلوب يجمع مض -

 التقويم التجميعي أو النهائي(. –التكويني   )التقويمتقويم املحاضرة بأساليب مختلفة للتقويم  -
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 التساؤل الذاتي استراتيجية:  
 

 مفهوم االستراتيجية:  

من اســــتراتيجيات ما وراء املعرفة، تدعم تنمية التفكير والتعمق به، وتتضــــمن توجيه تفكير املتعلم عبر    هي إســــتراتيجية

أسئلة تتطلب معالجة مواقف، أو بيانات، بما يقوي اندماجه مع املحتوى محل املعالجة، صوب تحقيق الوعي بتعلمه، 

 .وتفكيره

 املعرفة والفهم                          املجال الذي يتناسب مع االستراتيجية 

 :لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

املعلومات املطروحة في موضوع   منظم حول بداية: تقوم فكرة االستراتيجية على قيام الطالب بحوار داخلي               

 :  الخطوات اآلتيةو يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  املحاضرة. و 

 التمهيد ملوضوع املحاضرة بأسلوب شائق وجذاب للطالب.  •

 السابقة وفيها يتم: التنبؤ وتنشيط املعرفة مرحلة   -1

على أثارة بعض التساؤالت   تشجيعهم على الطالب و  عضو هيئة التدريس موضوع املحاضرةعرض  -

 .الدرسلتنشيط عمليات ما وراء املعرفة بهدف تعرف ما لديهم من خبرات سابقه حول موضوع  

 :نفسهثم يسال  حاضرةطالب عنوان موضوع املكل ل تأم -

 عنوانه؟ يتمحور هذا املوضوع بناء على  ءش يعن أي  •

 ملاذا أتوقع ذلك؟  •

 وفيها يتم: الذاتي: تقويم التنبؤ والتأمل  مرحلة  -2

مدى كانت تنبؤاته صحيحة حول  ي أثناء قراءته له يختبر إلى أ املحاضرة، وفى كل طالب موضوع قراءة  -

 :نفسه فان كانت صحيحة يواصل التنبؤ والتفكير ثم يسال ، هذا املوضوع

 أو ما النهاية املتوقعة لها؟ مثال؟ما الحل املقترح للمشكلة •

 فعلى الطالب أن يسال نفسه  حاضرةمطابقة أو متقاربة ملوضوع املوإذا لم تكن التنبؤات 

 ملاذا توقعاتي أو تنبؤاتي غير صحيحة؟  •

 كيف يمكنني عمل تنبؤات أو توقعات مختلفة؟  •

 وفيها يتم:   :يالتقويم الختاممرحلة   -3

ؤالت التي  إليها من خالل أثارة بعض التسا توصلواالنتائج التي  مناقشة عضو هيئة التدريس طالبه في  -

اقف حياتيه  وتحديد كيفيةعلى تناول املعلومات وتحليلها وتقييمها م  تساعده االستفادة منها في مو

 أخرى 

 بشكل ُمجمل ومرتب.   صرهاونها وعنامغلق موضوع املحاضرة بأسلوب يجمع مض •
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 خرائط املفاهيم استراتيجية: 
 

 مفهوم االستراتيجية:  

ـــــتراتيجيـة ـــ ا وبتـدرج من عـام إلى   هي إســـــ تتضـــــــــــــمن بنـاء رســـــــــــــوم تخطيطيـة ثنـائيـة البعـد، ترتـب فيهـا مفـاهيم املحتوى هرميـًّ

 خاص، وفق إطار يوضح نوع أية عالقة بين مفهومين ضمن الخريطة.

 املعرفة والفهم  ب مع االستراتيجية ساملجال الذي يتنا 

 : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

بداية: تقوم فكرة االستراتيجية على تجميع املفاهيم واألفكار الرئيسة الواردة في املحاضرة في صورة شبكة من                

الخطوات  و يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل صنع الطالب نفسه تساعده على تلخيص الدرس. و 

 :  اآلتية

كلف طالبه بعد تقسيمهم إلى مجموعات باآلتي:  •
ُ
 بعد انتهاء عضو هيئة التدريس من تقديم املحاضرة، ت

 استخراج أهم املفاهيم الواردة املحاضرة، باإلضافة إلى استخراج األفكار الرئيسة والفرعية.  -

ربط بين املفاهيم تكوين شبكة املفاهيم وذلك بالربط بين املفاهيم املختلفة ) الرئيسة والفرعية ( وال -

 املتعلقة ببعضها، وذلك بعبارات الربط املناسبة. 

 عرض شبكات املفاهيم أمام  طالب القاعة جميعهم.  -

مناقشة ما توصل إليه الطالب، واختيار أفضل شبكة تضمنت جميع املفاهيم  وبطت بينها بكلمات   -

 الربط املناسبة.   

   بشكل ُمجمل ومرتب.  صرهاونها وعنامغلق موضوع املحاضرة بأسلوب يجمع مض •
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 الخرائط الذهنيةاستراتيجية:  
 

 مفهوم االستراتيجية:  

ـــــــتراتيجية تقومهي  ـــ على تزويد املتعلم بمفاتيح، أو رموز ملحتويات التعلم؛ كتقنية ذهنية، وأداة متعددة األســـــــــــاليب،   إسـ

وبمــا ينمي،  واإلدراكيــة،تنظم تفكيره، وتقوي ذاكرتــه، حول مــا يتعلم، بمــا ينمي قــدرتــه على توظيف مهــاراتــه املعرفيــة،  

 باملثل التخطيط واإلبداع.

 املعرفة والفهم  االستراتيجية ب مع ساملجال الذي يتنا 

 الخطوات اآلتية: و يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

ثم البدء في تناول موضوع املحاضرة بالشرح،   التمهيد ملوضوع املحاضرة بأسلوب شائق وجذاب للطالب. •

 مع تكليف الطالب بتنفيذ الخطوات اآلتية. 

 ضع عنوان الخريطة: اكتب عنوان الخريطة في منتصف السبورة أو في منتصف الورقة لدى كل طالب.  -1

حصر العناوين الفرعية: حيث يتم في هذه الخطوة حصر األفكار الفرعية التي يشتمل عليها موضوع  -2

 حاضرةامل

اجعل خطوط الخريطة مائلة؛ مراعاة لالنسيابية أثناء قراءة الخريطة الذهنية، فالعين يسهل عليها تتبع   -3

 الخطوط املائلة عديمة الزوايا.

تكليف الطالب بكتابة األفكار التي يستخلصها من املحاضرة فوق الخطوط، أو التعبير عنها بالرسوم   -4

 ق الدماغ  والصور ؛ حتى يسهل تخزينها ذهنيا فو 

 مساعدة الطالب على تصميم الخرائط الذهنية بالشكل الذي يعكس شخصيته وسماته.  -5

توجيه الطالب باستخدام األلوان في رسم الخطوط ) الفروع املرسومة من العنوان الرئيس(، بحيث   -6

 يكون لكل فرع لون محدد، فيسهل على الدماغ تخزينها واسترجاعها.

 ام للتعبير عن عدد العناصر في الفروع. توجيه الطالب الستخدام األرق -7

8-  .
 
 حث الطالب على إضافة مسحاتهم الفنية على الخريطة الذهنية؛ حتى تصبح أكثر قبوال

تقويم رسم الخريطة الذهنية بشكل نهائي والتأكد من دقة صياغتها ومفاهيمها، والترابط بين عناصرها  -9

 الكلية والجزئية.    

 بشكل ُمجمل ومرتب.   صرهاونها وعنامع مضغلق موضوع املحاضرة بأسلوب يجم •
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 الخرائط الداللية )املعرفية( استراتيجية:  
 

 مفهوم االستراتيجية:  

تســــتخدم إلعادة تنظيم معلومات النص املقروء في إطار تصــــنيفي ُمشــــاهد، يربط الكلمات الجديدة مع   هي إســــتراتيجية

املعلومات املختزنة في عقل القارئ، ما يســــــــاعد في وضــــــــع املفاهيم واملعلومات التفصــــــــيلية تحت مفاهيم وأفكار عامة في 

 .شكل عالقات متبادلة

 املعرفة والفهم   االستراتيجية ب مع ساملجال الذي يتنا 

 الخطوات اآلتية: و يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

 التمهيد ملوضوع املحاضرة بأسلوب شائق وجذاب للطالب.  •

 .الداتا شو، أو على   وسط السبورة موضوع املحاضرة كتابة عنوان حيث يتم  تقديم املوضوع :  -1

بإثارة معرفة الطالب السابقة، وذلك بطرح بعض األسئلة التي ترتبط   قمالعصف الذهني :   -2

أفكار، ومفاهيم، وأمثلة، وتواريخ،  من ثم ، و ملحاضرةبموضوع ا يقدم الطالب إجابات، ومعلومات، و

 . حاضرةوشخصيات... إلخ ما قد يتضمنه موضوع امل

 . الداتا شوجانب من السبورة أو على كتابة املعلومات املقترحة على قم ب -3

 هذه املعلومات، وذلك لتصنيفها في فئات ومجاالت متشابهة.في ناقش الطالب  -4

 حاضرة.هذه التصنيفات في شكل خريطة داللية)خريطة األفكار(، تتفق وطبيعة موضوع امل ضع  -5

 وتحليالت. وجه الطالب بمتابعة ما يتم تقديمه في املحاضرة من شروحات  -6

 . عرض موضوع املحاضرةالطالب في املعلومات واألفكار التي توصلوا إليها بعد   ناقش -7

مناقشة وتصنيف هذه املعلومات  قم ب من املعلومات واألفكار، ثم   كلف الطالب باستخراج املزيد -8

 واألفكار الجديدة في مجموعات متشابهة. 

لت به خريطة ما اضرةتقديم املحهذه التصنيفات في شكل خريطة ملا بعد  ضع  -9
ّ
، على النحو الذي ُمث

 قبل القراءة. 

 بين الخريطتين لبيان أوجه الشبه واالختالف بينهما.  باملقارنة الطالبكلف  -10

 بشكل ُمجمل ومرتب.   صرهاونها وعنامغلق موضوع املحاضرة بأسلوب يجمع مض •
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 االكتشاف املوجهاستراتيجية:  

 

 مفهوم االستراتيجية:  

ـــــتراتيجيــة ـــ ـــــمن توجيــه املعلم املتعلمين عبر تعليمــات ـكـافيــة نحو نيــل خبرة جــديــدة جيــدة، من بــاب تــأكيــد  هي إســـــ ـــ تتضـــــ

ــهـــــــــــــم العقلية على استيعاب قانون، أو مفهوم، أو اكتشاف معلومة مطلوبة، من باب تطوير  نجاحهم في توظيف قدراتـــــــــــ

 .وتفاصيلها، املعرفة عبر خبرات عملية مباشرة، عبر خطوات مرنة يدرك املتعلمون أهميتها

 املهارات   - والفهم املعرفة   ب مع االستراتيجية ساملجال الذي يتنا 

 الخطوات اآلتية: و يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

 التمهيد ملوضوع املحاضرة بأسلوب شائق وجذاب للطالب.  •

اقف صعبة تحتاج الكتشاف حلها. تقديم موضوع املحاضرة على هيئة  •  مشكلة أو مو

تقديم التوجيهات واملعينات التي تساعد الطالب على التفكير ومحاولة اكتشاف حلول للمشكلة أو للموقف   •

ِكل.   
ْ
ش
ُ
 امل

 حث الطالب على تبني خطوات التفكير املنطقي في أثناء عملية االكتشاف.  •

 ارها على مسامعهم إلثارة اهتمامهم للبحث واالكتشاف. إثارة تفكير الطالب بتوجيه أسئلة إليهم، وتكر  •

 تقديم خبرات سابقة للطالب؛ تفيدهم في استمرار اكتشاف حلول للمشكلة أو املوقف.  •

مساعدة الطالب للوصول إلى الومضة الفجائية من االستبصار التي تسهم في اكتشاف حل املشكلة أو   •

 املوقف. 

 ؛ للتأكد من صدق الَحْدِس، واالكتشاف الصحيح للحل فحص نتائج الومضة الفجائية مع الطالب •

 تعزيز محاوالت االكتشاف الناحجة من الطالب، وحث اآلخرين على املشاركة وبذل املزيد.   •

 بشكل ُمجمل ومرتب.   صرهاونها وعنامغلق موضوع املحاضرة بأسلوب يجمع مض •
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 االستقصاء استراتيجية:  

 

 مفهوم االستراتيجية:  

ــــتراتيجية يتعامل فيها املتعلم مع خطوات املنهج العلمي املتكامل؛   ــــع فيهي إسـ ــــكلة يخطط لحلها، عبر   فيوضـ مواجهة مشـ

 التوليد الذاتي للفرضيات، واختبارها.

 املهارات   - والفهم املعرفة   ب مع االستراتيجية ساملجال الذي يتنا 

 : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

ن  م الطالبتطوير قدرات التفكير العلمي لدى ، و إحداث التعلم الذاتي بداية: تقوم فكرة االستراتيجية على               

يلتزم عضو هيئة التدريس  . و وليد األفكار واالستنتاج وتطبيقها على مواقف حقيقيةتخالل إعادة املعرفة وتنظيمها و 

 الخطوات اآلتية: و مع طالبه بتنفيذ املراحل  

 التمهيد ملوضوع املحاضرة بأسلوب شائق وجذاب للطالب. •

 املشكلة: وفيها يتم:تحديد مرحلة  -1

من خالل  الطالب ملوضوع املحاضرة أو للمشكلة املطروحة فيها، وذلك  انتباه   عضو هيئة التدريس  لفت  -

 . إلى موضوع الدرس  واطرح األسئلة املتعلقة بها حتى يتوصل

 وفيها يتم  سبر غور املشكلة: مرحلة   -2

ألسئلة تتناول مختلف جوانب  طرح عضو هيئة التدريس بالغوص في املشكلة من خالل   بدء الطالب  -

 أسئلة مختلفة متعلقة في املشكلة   بطرح -أيضا  –طالب . ويقوم ال املشكلةحاضرة أو امل

اقف وتفسير املعلومات: مرحلة  -3  وفيها يتم  تحليل املو

في محاولة   املحاضرة،وبيان عالقتها باملشكلة موضوع  وتحليلها،وتبويبها طالب للمعلومات تجميع ال -

ى إمكانية تطبيق هذه املعلومات بطريقة والوصول إل  املعلومات،لتحقيق تعلم استقصائي من خالل 

 عملي 

 املعلومات: وفيها يتم:  تثبيت مرحلة  -4

على عدد من  الب من خالل إجابة الط  حاضرةأهم األفكار املوجودة في املعضو هيئة التدريس لخيص ت -

 املحاضرة. األسئلة في نهاية 

 وفيها يتم:  االستنتاجات والتوصيات واالقتراحات:مرحلة   -5

واإلجراءات لحل  أهم االستنتاجات، وإبراز أهم الحلول  هيئة التدريس مع طالبهعضو ض  استعر ا -

 املشكلة. 

 بشكل ُمجمل ومرتب.   صرهاونها وعنامغلق موضوع املحاضرة بأسلوب يجمع مض  •
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 .KWL البناء املعرفي  إستراتيجية

 مفهوم االستراتيجية:  

ــتراتيجية ــ ما واســـــعا، قوامه تنشـــــيط معرفة   هي إسـ
ّ
ــابقة  تدعم تعل ــ ، والبناء عليها نحو تعلم جديد (Knowماذا اعرف  )سـ

، واقتراح  (Learned)مــاذا تعلمــت    ، مع تنميــة القــدرة على وصـــــــــــــف املتعلم تعلمــه(What)مــاذا اريــد أن أتعلم   مرتبط بهــا

 .مألوفةقة غير البناء عليه، كما يحدث عندما تقدم مهام تعلم تتضمن نقصا، أو عال

 املعرفة والفهم    ب مع االستراتيجية ساملجال الذي يتنا 

 : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

بداية: تقوم فكرة االستراتيجية على ربط املعرفة الحالية باملعرفة السابقة، باإلضافة إلى تشجيع الطالب على              

يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  التعلم املستقل والبحث عن املعلومات بصورة شخصية. و 

 :  الخطوات اآلتيةو 

 املحاضرة بأسلوب شائق وجذاب للطالب. التمهيد ملوضوع  •

 كتابة عنوان املحاضرة في منتصف السبورة   -1

، والعمود الثاني لـ  )   ?w hat I know (     Kرسم جدول مكون من أربعة أعمدة ، ُيخصص العمود األول  لـ )  -2

W    )what I want to know ?    ( والعمود الثالث لـ ،L  ) what I learned ?  والرابع ، ( لـH )How I can 

learn more?   .وتزويد الطالب بنسخة من هذا الجدول ، 

عرض موضوع أو عنوان املحاضرة على الطالب، وتكليفهم بتدوين كل ش يء يعرفونه عن موضوع املحاضرة   -3

 في العمود األول. 

حاضرة   تكليف الطالب بعد ذلك بتدوين االستفسارات واألسئلة وكل ش يء يودون معرفته عن موضوع امل  -4

 وذلك في العمود الثاني.

البدء في شرح املحاضرة بمشاركة الطالب، وبعد نهاية الشرح، يتم تكليف الطالب بكتابة كل ش يء جديد   -5

 تعلموه عن موضوع الدرس في العمود الثالث. 

تتناوله  وفي العمود الرابع  يتم تدوين أي ش يء إثرائي يمكن أن يضيفوه الطالب ملوضوع املحاضرة ولم  -6

 املحاضرة.

 بشكل ُمجمل ومرتب.   صرهاونها وعنامغلق موضوع املحاضرة بأسلوب يجمع مض •
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 التدريس التبادلياستراتيجية:  
 

 مفهوم االستراتيجية:  

ـــتراتيجية تقوم على الحوار بين املعلم والطالب والحوار بين الطالب وبعضــــــــهم البعض داخل قاعة التدريس مما    هي إســـــ

عليـــــــه   األنشـــــــــــــطـــــــة وهم    التعلم؛يترتـــــــب  أنواع من  بـــــــأربعـــــــة  املعلم  توجيـــــــه  بعـــــــد  الطالب  قيـــــــام  على  التلخيص  وتعتمـــــــد 

summarizing،  توليد األسئلةquestion generating،  التوضيحclarifyingوالتوقع نبؤ ، التpredicting. 

 املهارات   - املعرفة والفهم  ب مع االستراتيجية ساملجال الذي يتنا 

التي تمثل   الخطوات اآلتية و يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

 : في مضمونها أربع استراتيجيات فرعية الستراتيجية التدريس التبادلي

 التمهيد ملوضوع املحاضرة بأسلوب شائق وجذاب للطالب.  •

مرحلة ) استراتيجية ( التنبؤ:  وفيها يتم تنشيط خلفية الطالب السابقة عن موضوع املحاضرة  1

 موضوع املحاضرةاملقدم، وعمل تخمينات عما يمكن تقديمه في 

وطرحها  2 املحاضرة  موضوع  حول  أسئلة  توليد  وتتضمن  التساؤل:    ) استراتيجية   ( مرحلة 

بصورتها الحرفية ثم التحليلية، ثم تطبيق ما يعرفه الطالب من معلومات ومعارف لإلجابة عن  

 هذه التساؤالت. 

دم في املحاضرة،   مرحلة ) استراتيجية ( التوضيح:   وفيها يركز الطالب في عملية التفكير  3
ُ
فيما ق

اقبته لعملية تفكيره، ثم توضيح الفقرات واألفكار التي يتضمنها موضوع املحاضرة  ومر

( التلخيص: وفيها يستدعي الطالب كل ما ورد في موضوع املحاضرة من   4 ) استراتيجية  مرحلة 

أفكار رئيسة وفرعية، وحصرها بشكل مرتب ومنظم.        فكرة عامة و

 بشكل ُمجمل ومرتب.   صرهاونها وعنامحاضرة بأسلوب يجمع مضغلق موضوع امل •
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 التعلم بحل املشكالت استراتيجية:  
 

 مفهوم االستراتيجية:  

ـــتراتيجية  هي  ـــكلة أو مجموعة مشــــاكل غير مألوفة لهم.    يحاول إسـ التعلم القائم على  ويعتمدالطالب من خاللها حل مشـ

 .ويعزز التعلم ندوةيعزز التعلم النشط وعادة ما يكون ذلك في إطار تعليمي أو  بنائي،املشكالت على نهج 

 القيم –املهارات  - املعرفة والفهم  ب مع االستراتيجية ساملجال الذي يتنا 

 الخطوات اآلتية: و يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

 التمهيد ملوضوع املحاضرة بأسلوب شائق وجذاب للطالب.  •

افعم، وتكون مناسبة   1 تقديم مشكلة تكون نابعة من الطالب ومرتبطة باحتياجاتهم ودو

 ملستويات تفكيرهم. 

 ث عن أبعاد املشكلة وما يترتب عليها. دعوة الطالب إلى الشعور بوجود املشكلة من خالل البح 2

 مشاركة الطالب في تحديد املشكلة، ومعرفة أبعادها وخصائصها ومختلف جوانبها 3

صياغة املشكلة في صورة سؤال رئيس أو عددة أسئلة فرعية، بحيث تكوت اإلجابة عن هذا   4

 السؤال أو هذه األسئلة هو بمثابة الوصو ل إلى حل املشكلة. 

 ههم إلى جمع املعلومات والحقائق وإدراك العالقات بينها. حث الطالب وتوجي 5

افتراض الفرضيات التي تمثل مقترحا لحل   6 توجيه الطالب إلى افتراض الحلول للمشكلة، و

 املشلة املقدمة. 

مشاركة الطالب في إعادة النظر بالفرضيات والحلول املقدمة، والتحقق من درجة صحتها،   7

الصحيح الذي تسنده األدلة والبراهين العلمية التي تثبت صحته  ومن ثم قبول قبول الحل 

 كحل للمشكلة. 

اقف مشابهة ؛ للتعرف على الجوانب   8 تطبيق الحل الذي تم التوصل إليه على مشكالت ومو

 التي صدق عليه هذه الحل والجوانب التي لم يصدق عليها. 

 مل ومرتب.  بشكل ُمج صرهاونها وعنامغلق موضوع املحاضرة بأسلوب يجمع مض •
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 البحث العلمي استراتيجية:  
 

 مفهوم االستراتيجية:  

ـــــتراتيجيـة ـــ تقـدم محتوى التعلم في صـــــــــــــورة مشـــــــــــــكلـة بحثيـة، مع حـث املتعلم على فحص املعروض، وتبين طبيعـة   هي إســـــ

املشكلة فيه، وحدودها، بما يمكنه من صياغة أهداف الدراسة، وتحقيقها؛ كنواتج لتعلم مقصود تحت إشراف املعلم 

 الخبير.

 القيم –املهارات  - املعرفة والفهم  املجال الذي يتناسب مع االستراتيجية 

 الخطوات اآلتية: و يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

 التمهيد ملوضوع املحاضرة بأسلوب شائق وجذاب للطالب.  •

 تحديد خطوات البحث العلمي: 

 تحديد املشكلة البحثية.  -1

 ومعالجتها. جمع الحقائق  -2

 وضع الفرضيات واختيارها.  -3

 تفسير املعلومات واستنباط النتائج. -4

 يقدم املعلم تغذية راجعه لطالبه حول أدائهم وما توصلوا له من نتائج.  -5

   بشكل ُمجمل ومرتب.  صرهاونها وعنامغلق موضوع املحاضرة بأسلوب يجمع مض •
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 القبعات الست استراتيجية:  

 مفهوم االستراتيجية:  

ــــتراتيجية قائمة على التفكير، تفعل ) ـــ ــــمى  6هي إسـ ـــ ــــلبي،  )بالقبعات ( أنماط من التفكير تسـ ـــ التفكير املحايد، التفكير السـ

ـــــلوب إلى آخر التفكير اإليجــابي، التفكير العــاطفي، التفكير املنظم، التفكير اإلبــداعي( ـــ ؛ فينتقــل املتعلم بتفكيره من أســـــ

بحســـــــــــــب موقف مشـــــــــــــكـل يقتضـــــــــــــ ي التـأمـل، والفحص، والنقـد؛ بهـدف تحويـل املوقف الجـامـد املحبط إلى موقف معزز  

 .اإلبداعيحقق 

                      القيم   -ات  املهار  املجال الذي يتناسب مع االستراتيجية 

 يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل والخطوات اآلتية: : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

 التمهيد ملوضوع املحاضرة بأسلوب شائق وجذاب للطالب.  •

استخدام القبعات الست في مختلف مراحل املحاضرة ، بحيث يرتدي الطالب قبعات بلون محدد مع كل   •

ا لألتي: 
 
 مرحلة، وذلك وفق

البيضاء: يرتدي الطالب القبعة البيضاء في هذه املرحلة، ثم يقوم عضو هيئة التدريس في بداية  القبعة   -1

موضوع   حول  املتوفرة  والبيانات  واملعلومات  الرئيسة،  واألفكار  األساسية  الحقائق  بعرض  املحاضرة 

 املحاضرة.

يعطي عضو هيئة التدريس الفرصة القبعة الحمراء: يرتدي الطالب القبعة الحمراء في هذه املرحلة، ثم   -2

 لطالبة للتعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم نحو موضوع املحاضرة.

التدريس   -3 هيئة  منهم عضو  يطلب  ثم  السواء،  القبعة  الطالب  يرتدي  املرحلة  هذه  في  السوداء:  القبعة 

 تقديم مالحظاتهم ونقد ما ورد في موضوع املحاضرة، وإصدار أحكام سلبية عليه. 

الص  -4 اإليجابيات والفوائد  القبعة  بالبحث عن  التدريس طالبه  يكلف عضو هيئة  املرحلة  في هذه  فراء: 

 الواردة في موضوع املحاضرة.

القبعة الخضراء: في هذه املرحلة يتيح عضو هيئة التدريس الفرصة أمام طالبه للبحث عن أفكار جديدة   -5

 تعديل(. ومقترحات حول موضوع املحاضرة ) سواء باإلضافة أو الحذف أو ال

القبعة الزرقاء: يرتدي الطالب القبعة الزرقاء ، ثم يكلف عضو هيئة التدريس طالبه في هذه املرحلة بوضع   -6

 خطط لتنفيذ ما تم في القبعات السابقة من معلومات ومشاعر وسلبيات وإيجابيات ومقترحات.  

   ونها وعناصرها بشكل ُمجمل ومرتب. مغلق موضوع املحاضرة بأسلوب يجمع مض •

 

 

 



- 82  - 

 املناظرة األكاديمية استراتيجية:  
 

 مفهوم االستراتيجية:  

تقوم على تواصـل فكري مرن بين املتعلمين، يتبادلون عبره آراءهم املتنوعة حول محتوى التعلم، صـوب   هي إسـتراتيجية

 .والبراهيناتفاقهم على رؤية مدعمة بالحجج 

 القيم –املهارات  - املعرفة والفهم  ب مع االستراتيجية ساملجال الذي يتنا 

 الخطوات اآلتية: و يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

، من خالل طرح مجموعة من األمثلة التوضيحية    التمهيد ملوضوع املحاضرة بأسلوب شائق وجذاب للطالب •

ا لألتي:تساعد الطلبة في اتخاذ قرار االنضمام الى احدى وجهات النظر، ثم تنفذ الخطوات 
 
 وفق

 تحديد أعضاء الفريق لكلتا املجموعتين.  1

الكافي للطلبة لتحضير األسئلة والبراهين الداعمة والبيانات الكافية إلقناع اآلخر  2 ين  إعطاء الوقت 

 بالرأي. 

 توزيع املهام ضمن املجموعة الواحدة.  3

 تحديد موعد اللقاء بعد التأكد من جاهزية الطلبة.  4

   بشكل ُمجمل ومرتب.  صرهاونها وعنامغلق موضوع املحاضرة بأسلوب يجمع مض •
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 التعلم التوليدياستراتيجية:  
 

 مفهوم االستراتيجية:  

تســـتهدف توظيف بنية خبرات التعلم املترابطة، وواضـــحة العالقات؛ فيبنى املتعلم معرفته عبر عمليات   هي إســـتراتيجية

 .صائبتصورات بديلة وإحداث خاطئة وفق ما هو  توالديه تعدل

 القيم  -املهارات   ب مع االستراتيجية ساملجال الذي يتنا 

 الخطوات اآلتية: و يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

 التمهيد ملوضوع املحاضرة بأسلوب شائق وجذاب للطالب.  •

 والطالب الثاني يفكر ثم يجيب عن السؤال والطالب الثالث يدون األفكار وهي   •
 
يطرح الطالب األول سؤاال

 عبارة عن تليخص للسؤال واالجابة . 

وار بين التالميذ الثالثة والمانع من تبادل األدوار في كل مرة بنفس السؤال أوكل طالب يطرح  يتم تبادل األد •

 من خالل ماحددلهم البحث فيه . 
 
 مختلفا

 
 سؤاال

 تتنافش املجموعة الثالثية مع بعضها حول األفكار املكتوبة ليعدلوا أو يضيفوا ثم تعرض أمام الجميع .  •

 قديم تغذية راجعة للمجموعات. دور املعلم االشراف والتوجيه وت  •

   بشكل ُمجمل ومرتب.  صرهاونها وعنامغلق موضوع املحاضرة بأسلوب يجمع مض •
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 التطبيقات العمليةاستراتيجية:  
 

 مفهوم االستراتيجية:  

ـــــتراتيجيـة ـــ تقوم على توضـــــــــــــيح املفهوم العلمي عبر عرض علمي حقيقي )تجـارب(، يوظف تقنيـات، ومعينـات تعلم   هي إســـــ

 .مناسبة

 املهارات   املجال الذي يتناسب مع االستراتيجية 

 :لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

- بشكل فعلي  –بداية: تقوم فكرة االستراتيجية على إتاحة عضو هيئة التدريس الفرصة أمام الطالب لتطبيق               

 :  الخطوات اآلتيةو يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  ما تم تعلمه من مهارات. و 

عليها، ووضعها في صورة أهداف أو نواتج  تحديد عضو هيئة التدريس املهارات املراد التدريب  1

 تعلم للطالب. 

مستشفيات، ... ( مع توفي  –مدارس  –تجهيز البيئة العملية التي سيطبق فيها الطالب )معامل  2

 عوامل األمان في التطبيق. 

 إتاحة الفرص أما الطالب للتطبيق بشكل فردي أو جماعي.  3

اقبة عضو هيئة التدريس الطالب في أثناء  4 التطبيق، وتقديم الدعم للطالب والرد على  مر

 استفساراتهم. 

في حالة وجود خلل عام في التطبيق، يمكن لعضو هيئة التدريس وقف التطبيق وتصحيح هذا   5

 الخلل لدى كل الطالب. 

 تقييم عضو هيئة التدريس ألداء الطالب بشكل تتابعي وتعديل مواطن الخلل في التطبيق.  6

ييم أداء الطالب ورصد درجات لهم، مع تشخيص مواطن القوة  بعد انتهاء التطبيق يتم تق 7

 والضعف في أدائهم. 

ا في التطبيق، حتى يتم رفع أدائهم   8 عمل تطبيقات إضافية للطالب الذي أظهروا مستوى متدني 

 وإتقان املهارات املطلوبة. 

 صرهويعكس درجة االستفادة منه. ونه وعناميجمع مض بشكل علق التدريب  9
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 التعلم بالنموذج استراتيجية:  
 

 مفهوم االستراتيجية:  

ـــــلوكي تطبيقي إلى املتعلم/ ـــ ـــــتراتيجيـة تقـدم فكرة، أو خبرة؛ كنموذج ســـــ ـــ مواقف حيـة؛ لـدعم تعلم قـائم   املتعلمين،هي إســـــ

 .واالقتداءعلى املالحظة، 

 القيم  -املهارات   ب مع االستراتيجية ساملجال الذي يتنا 

 الخطوات اآلتية: و يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

 التمهيد ملوضوع املحاضرة بأسلوب شائق وجذاب للطالب.  •

 تعليمه للطالب أي السلوك الخاص الذي يريد   ي يحدد املعلم ما ينو  •

مثل   • النموذج  خصائص  عليهم  تنطبق  طالب  من  اختيار  العديد  نمذجة  منهم  واطلب  الجاذبية  الكفاءة 

 السلوكيات التي ترغب في تعليمها.

 تجنيب املعلم تعريض الطالب لخبرات الفشل املتكرر فالطالب ينمذجون  السلوكيات التي تقود إلى النجاح.  •

تنطوي    يوفر املعلم لطالب نماذج يرغب في تعليم سلوكياتها مثل طالب متفوقين قصص ومشاهد تلفزونية •

 على نماذج مشهورة . 

   بشكل ُمجمل ومرتب.  صرهاونها وعنامغلق موضوع املحاضرة بأسلوب يجمع مض •
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 لعب األدواراستراتيجية: 
 

 مفهوم االستراتيجية:  

ـــــتراتيجيـة ـــ ـــــاركين في عمليـة التعلم أحد األدوار    هي إســـــ ـــ تعتمـد على محـاكاة موقف واقعي يتقمص فيـه كل متعلم من املشـــــ

ويتفــاعــل مع اآلخرين في حــدود عالقــة دوره بــأدوارهم وقــد يتقمص املتعلم دور شـــــــــــــخص أو شـــــــــــــ يء أخر لتحقيق هــدف 

 .التعلم

 القيم  -املهارات   ب مع االستراتيجية ساملجال الذي يتنا 

 الخطوات اآلتية: و يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

 التمهيد ملوضوع املحاضرة بأسلوب شائق وجذاب للطالب.  •

اقعيا   •  ان يتم اختيار موضوع يصلح لتطبيق و

اقع الطالب  •  ان يكون املوضوع مرتبط بو

 اجبارية من الطالب ان تكون املشاركة تطوعية، وليست  •

 ان يبدي الطالب آرائهم بحريه بحدود األنظمة )الشرعية واألخالقية(  •

 ان يتم االلتزام بالقضية املطروحة •

 ان اليتم تمثيل جانب دون االخر)الشمولية(  •

 ان يسمح بتعدد وجهات النظر)واختالفها(  •

 .عقد جلسات تقويم لنتائج بعد تدوينها, واستخالص اآلراء املتفق عليها •

   بشكل ُمجمل ومرتب.  صرهاونها وعنامغلق موضوع املحاضرة بأسلوب يجمع مض •
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 األنشطة املتدرجة استراتيجية:  
 

 مفهوم االستراتيجية:  

الفروق الفردية   الصـعوبة ملراعاتتعتمد على تزويد الطالب بأنشـطة ذات مسـتويات متدرجه من  تدريسـيةهي اسـتراتيجية 

ليصـــل في النهاية  ســـرعته، ويتدرج باألنشـــطة حســـب    املهارى، ولتســـكين املتعلم في النشـــاط املالئم ملســـتواهم املعرفي او   بينهم؛

 .الى مستوى متميز مع إبقاء نفس األهداف بنسبه لجميع املتعلمين

 املهارات   - والفهم املعرفة   ب مع االستراتيجية ساملجال الذي يتنا 

 الخطوات اآلتية: و يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

 التمهيد ملوضوع املحاضرة بأسلوب شائق وجذاب للطالب. •

املتدرجة على التخطيط لثالث أنواع من األنشطة املتدرجة  يعمل املعلم في استراتيجية األنشطة  •

 . لتطبيق االستراتيجية

 الهدف األساس ي للمتعلم هو تسكين الطالب في النشاط املناسب ملستواه.  •

يعمل املعلم على متابعة الطالب متبعه دقيقه حتى يشاهد مدى تناسب تطبيق االستراتيجية مع كل   •

 . وم لتحديد املستويات طالب فلمعلم من األساس هو من يق

 بشكل ُمجمل ومرتب.   صرهاونها وعنامحاضرة بأسلوب يجمع مض غلق موضوع امل •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 88  - 

 لسرد القصص ي ااستراتيجية:  
 

 مفهوم االستراتيجية:  

ـــــــتراتيجية ـــ قد   محكي.تقوم على الدمج بين الحقائق واملعلومات لتقديم أية فكرة أو رســـــــــــالة إلى املتعلمين في قالب   هي إسـ

 .أفضلتكون هذه القصص واقعية بالفعل، أو قد يتم تأليفها لتقديم وشرح الرسالة بشكل 

 املهارات   - والفهم املعرفة   ب مع االستراتيجية ساملجال الذي يتنا 

 الخطوات اآلتية: و يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

 التمهيد ملوضوع املحاضرة بأسلوب شائق وجذاب للطالب.  •

 جعل املوقف او الشخصيات او الحبكة تتعلق بطالب.  •

 قد مروا بنفس هذا املوقف من قبل.  اسؤالهم اذا ما كانو   •

 االستفادة من املعلومات الثقافية في القصة.  •

 استخدام القصة لتعليم دروس حياتيه.  •

   بشكل ُمجمل ومرتب.  صرهاونها وعنامغلق موضوع املحاضرة بأسلوب يجمع مض •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 89  - 

 لتدريس املصغرااستراتيجية:  
 

 مفهوم االستراتيجية:  

ـــتراتيجية ـــــ ـــ تدرب الطالب على تحليل العملية التعليمية وأداء املعلم إلى مجموعة من املهارات الســــــــــــلوكية والعمل    هي إسـ

 على تأدية عمله على أحســــــــــن  
ً
وفيه يقوم املتعلم بأداء مهارة محددة يمكن مالحظتها  وجه؛على تقويتها حتى يصــــــــــير قادرا

 "املعلم.من الزمالء في زمن محدد بحضور  وقياسها أمام عدد قليل

 القيم –املهارات  - والفهم املعرفة   ب مع االستراتيجية ساملجال الذي يتنا 

 الخطوات اآلتية: و يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

 للطالب. التمهيد ملوضوع املحاضرة بأسلوب شائق وجذاب  •

صياغة األهداف السلوكية التي يراد تحقيقها وقد تحتوي هذه األهداف على معلومات او مفاهيم  •

ومحددة  يمكن   ةاو قيمة معينه ويراعى ان تكون األهداف السلوكية واضح تاو مهارات او اتجاها

 مالحظتها وقياسها قدر اإلمكان  

اءة نص ادبي او تاريخي او ديني او سماع قصه او  ذكر املهام واألنشطة التي يقوم بها الطالب مثل قر  •

 رسم خارطة او اجراء تجربه في املختبر 

 ذكر أسلوب التدريس الذي يراد استخدامه مثل اجراء نقاش او حوار او محاضره  •

 ذكر كيفية التقويم التي ستتبع مثل اإلجابة عن أسئلة كتابيه او االستماع الى أداء شفوي   •

   بشكل ُمجمل ومرتب.  صرهاونها وعنامأسلوب يجمع مضغلق موضوع املحاضرة ب •
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 لتعلم التعاونيااستراتيجية:  
 

 مفهوم االستراتيجية:  

ــتراتيجية أفراد وتوزيع  5-2تقوم على العمل الجماعي بحيث يتم تقســــيم الطلبة إلى مجموعات صــــغيرة مكونة من    هي إســ

ـــــراف من   محــدد بتوجيــهاملهــام التعليميــة عليهم لتحقيق هــدف   ـــ  على املشــــــــــــــاركــة   املعلم؛وإشـــــ
ً
على أن يكون العمــل قــائمــا

 .الطلبةالفعالة بين 

 القيم –املهارات  - والفهم املعرفة   االستراتيجية ب مع ساملجال الذي يتنا 

 الخطوات اآلتية: و يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

 التمهيد ملوضوع املحاضرة بأسلوب شائق وجذاب للطالب.  •

 األهداف التعليمية املوجودة في الدرس. العمل على تعيين اهداف الدرس، يجب على املعلم تحديد  •

افقة من حيث املستوى  • العمل على تعيين املجموعة الواحدة، تكون املجموعة الواحدة غير متو

 والقدرات التحصيلية لطالب ,ويكون عددها ال يتجاوز خمسة طالب. 

نظيمها العمل على تحديد املواد الضرورية واملهمة من اجل تنفيذ أنشطة الدرس والعمل على ت •

 بشكل ّيرغب العمل التعاوني.

العمل على توزيع الطالب في املجموعة, وتعيين رئيس يقود املجموعة , وتحديد الدور الذي يقوم به   •

 مع معلم املادة وطالبه.

   بشكل ُمجمل ومرتب.  صرهاونها وعنامغلق موضوع املحاضرة بأسلوب يجمع مض •
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 لتعلم الذاتيااستراتيجية:  
 

 مفهوم االستراتيجية:  

ـــــتراتيجية تعتمد  قدرات الطالب الذاتية في تحصــــــــــيل املعارف من مصــــــــــادر مختلفة مثل مكتبه الكلية أو من   علىهي إســـــ

خالل شــــــبكه املعلومات أو أي مصــــــادر أخرى، تهدف هذه اإلســــــتراتيجية الي تنميه مهارة الطالب علي اســــــتمرارية التعلم 

 .تخصصهلتقدم والتطور، وتعلم كل ما هو جديد في مجال بنفسه؛ مما يساعد الطالب علي ا

 القيم  -  املهارات -والفهم  املعرفة       ب مع االستراتيجية ساملجال الذي يتنا 

 يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل والخطوات اآلتية: : الخطوات اإلجرائية لالستراتيجية

 يمكن للمتعلم أن يتبع مجموعة طرق تعليمية محددة للوصول الى التعلم الذاتي ومن هذه الطرق   •

تعلم مبرمج وذلك بوضع البرنامج املتسلسل واملنظم واملجزأ للفرد املتعلم مع مراعاة القدرات الخاصة به   -

 الفردية إلنجاز هذا البرنامج وتتميز هذه الطريقة بمراعاتها لجميع الفروق 

 التعلم باالكتشاف واالستقصاء فينبغي على املتعلم أن يتساءل وأن يبحث وأن يقرأ  -

التعلم بأساليب حل املشاكل وتتمثل هذه الطريقة في املحاولة لحل املشاكل بالشكل الفردي عند ظهورها أو   -

 .بافتراضها مما يساهم ذلك في اكتساب الفرد للمهارات وللقدرات على حل املشكالت
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 ( Modulesالوحدات التعليمية املصغرة )استراتيجية:  
 

 مفهوم االستراتيجية:  

مجموعة من األنشـــطة والخبرات واملواد   اســـتراتيجية تعتمد على تصـــميم وحدات تدريســـية، بحيث تشـــمل كل وحدةهي 

ـــــــرعته   ـــ ـــــــمح للمتعلم بالتعلم الفردي وفق سـ ـــ ـــــــمالتعليمية تسـ ـــ ، دراســـــــــــة الوحدة)األهداف اإلجرائية، أهمية   الذاتية وتضـ

األقل   على %90األنشطة التعليمية، التقويم القبلي والبنائي والبعدي(، ويتطلب من املتعلم الوصول إلى درجة اإلتقان  

 .دراسةأو االنتهاء من  التاليلى املوديول لالنتقال إ

 القيم –املهارات  - والفهم املعرفة   املجال الذي يتناسب مع االستراتيجية 

 :لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

بداية: تقوم فكرة االستراتيجية على قيام عضو هيئة التدريس على تصميم املحاضرة أو عدة محاضرات                

 منظومي على شكل وحدة متكاملة تسمح لكل طالب بالتعلم الفردي ووفًقا ملستواه وقدراته. و 
ً
يلتزم عضو  تصميما

 :  اآلتيةالخطوات و هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل 

موضوع املوديول من خالل مؤشرات عديدة  تحديد موضوع املديول:  حيث يحدد عضو هيئة التدريس   -1

 موضوع املحاضرات. يجمعها من مصادر ذات صلة بمجال 

األهداف   -2 ضوء    يتم   العامة: تحديد  في  األهداف  املحاضرات،  صياغة  موضوعات  ما  احتياجات  وعادة 

 . في اتجاه محدد )عضو هيئة التدريس(  ي تركز جهود املصممتصاغ هذه األهداف في صورة عامة لك 

ونعني  -3 املدخلي:  السلوم  ال  تحديد   بذلك  تحديد  لبدء  الالزمة  السابقة  ملوضوع    طالباملتطلبات  دراسته 

ويُ  تتوقف على  متنوعة  قد يأخذ عدة أشكال  ،  حدد السلوك املدخلي من خالل اختبار خاصاملوديول، 

 . طبيعة املوديول 

 . تحديد مفردات املحتوى التي تغطي األهداف العامة للموديول  -4

السلوك  ت -5 الهدف على وصف  السلوكية حيث يشمل  األهداف  إلى مجموعة من  العامة  رجمة األهداف 

 . املتوقع من املتعلم في نهاية دراسة املوديول بصورة قابلة للمالحظة والقياس

 . امها قبل وأثناء وبعد دراسة املوديول يمكن استخد وضع مقاييس األداء واالختبارات التي -6

 تنظيم محتوى املوديول بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة محتواه وطبيعة الطالب.  -7

في تدريس   -8 التي ستستخدم  التقويم  التعليمية وأدوات  التدريس واألدوات والوسائل  اختيار استراتيجية 

 املوديول وتقويمه. 

 في ضوء في ضوء العناصر السابقة، وعرضه على بعض الزمالء لتعديله في ضوء مقترحاتهم.   بناء املوديول  -9

 تطبيق املوديول من خالل توزيعه على الطالب، ومتابعتهم باستمرار وعلى فترات متباعدة.  -10

درجة  -11 على  الحاصل  الطالب  يكون  بحيث  تقييمه،  يتم  فردي،  بشكل  للموديول  طالب  كل  دراسة  بعد 

 ( هو الذي يحق له االرتقاء للموديول التالي. % 90أو  80) اإلتقان 

 مناقشة الطالب في تعلمهم، وتقديم التغذية الراجعة لهم.  -12
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 لعصف الذهني ااستراتيجية:  
 

 مفهوم االستراتيجية:  

ـــــــتراتيجية تعتمد  ـــ ـــــــنيفها؛طرح أكبر عدد ممكن من األفكار وترتيبها   علىهي إسـ ـــ ـــــــوعات،    وتصـ ـــ ـــــــوع من املوضـ ـــ ملعالجة موضـ

 واستنباط أفكار جديدة من املتعلمين في وقت قصير.

 والفهم املعرفة   ب مع االستراتيجية ساملجال الذي يتنا 

 الخطوات اآلتية: و يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

 بأسلوب شائق وجذاب للطالب.التمهيد ملوضوع املحاضرة  •

بحيث يكون فريق الطالب  في العصف الذهني،يقوم املعلم بوضع أسماء األشخاص الذين لهم عالقه  -

 قادرين على مساعدة مايقف امام املعلم من مشكالت وحلها. 

تحدد  الخطوة عندما   في هذهيقوم املعلم بتحديد املشكلة التي يراد طرحها على مسامع جميع أعضاء الفريق  -

والتفكير بشكل  املشكلة يقوم املعلم بإعطاء الحرية الى جميع الفريق والعمل على التفكير بدون قيود 

 خذ كل األفكار على انها ايجابيه منطقي، وأ

 يقوم املعلم بتعيين شخص في تسجيل كل األفكار واآلراء التي تقال بالجلسة .  -

 بشكل ُمجمل ومرتب.   صرهاونها وعنامحاضرة بأسلوب يجمع مض غلق موضوع امل •
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 تعلم األقراناستراتيجية: 
 

 مفهوم االستراتيجية:  

ـــــهم   ـــــاعد فيها الطلبة بعضـــــ ـــــتراتيجية يســـــ وتبنى على أســــــــــاس أن التعليم موجه ومتمركز حول املتعلم مع  البعض،هي إســـــ

ـــــكـل ـكامـل في عمليـة  ـــ ويعتمـد على توزيع  التعلم،األخـذ في االعتبـار بيئـة التعلم الفعـالـة التي تركز على انـدمـاج الطـالـب بشـــــ

 للمستوى الدراس ي تحت إشراف 
ً
 .املعلمالطالب داخل املجموعات وفقا

 القيم  -املهارات  - والفهم املعرفة   االستراتيجية ب مع ساملجال الذي يتنا 

 الخطوات اآلتية: و يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

 التمهيد ملوضوع املحاضرة بأسلوب شائق وجذاب للطالب. •

 توزيع أوراق العمل على املتعلمين . •

املسائل واملهام املطلوبة منة دون كتابة اسمه على الورقة بل يكتفي بتدوين رقم تسلسلي  يقوم كل طالب بحل   •

 يحدده له املعلم . 

 على املتعلمين ليصحح كل متعلم ورقة غير ورقته .  •
ً
 جمع األوراق وإعادة توزيعها عشوائيا

 الشروع في عملية التصحيح دون االعتماد على عناصر اإلجابة الرسمية .  •

 تعلمون مالحظاتهم بخصوص األوراق التي صححوها  يبدى امل   •

 يعرض املعلم عناصر اإلجابة أو ورقة إجابة نموذجية . •

 يعيد املتعلمون التصحيح ووضع الصورة النهائية .  •

 تجميع األوراق ومطابقة كل رقم مع صاحبه .   •

 مناقشة جماعية .  •

 بشكل ُمجمل ومرتب.   صرهاونها وعنامحاضرة بأسلوب يجمع مض غلق موضوع امل •
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 استراتيجية: تدوين املالحظات 
 

 مفهوم االستراتيجية: 

ـــــــتراتيجية  ـــ ـــــــتخدم هذه اإلسـ ـــ ـــــــيق املدخالت واملخرجات في العملية التعليمية وتسـ ـــ ـــــــتراتيجية تهتم بتنسـ ـــ كمهارة عليا   هي إسـ

يســـــــتخدمها الطالب أثناء ســـــــماع املحاضـــــــرات أو قراءة النص فهي تتضـــــــمن كتابة الفكرة الرئيســـــــة أو نقاط معينة يرى 

  مهمة.املتعلم أنها 

 املهارات     –املعرفة والفهم  ب مع االستراتيجية ساملجال الذي يتنا 

 الخطوات اآلتية: و يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

 . املواضيع املطلوبة قبل املحاضرة اقرأ  للمحاضرة، اإلعداد  •

 تقدم ملحة عامة عن املوضوع واملناطق التي يكون من الصعب فهمها  •

 .أخذ املالحظات من مصادر فردية مثل املحاضرة، املختبر، املقرر الدراس ي •

تساعد على الفهم في جزء معين من املوضوع، وتعمل ارتباطات بين   خاص،تسجل املعلومات من مصدر  •

 الجديدةاملعارف السابقة مع املعارف  

مراجعة املالحظات التي كتبت في املحاضرات سواء بشكل فردي أو مع األقران ومن خالل التصحيح أو   •

املالحظات املكتوبة خالل وقت املحاضرة وتقدم أسس   تساعد على زيادة فهم .اإلضافة وتلخيص املالحظات

 .جيدة للمراجعة

مالحظات حيث تجمع معلومات أكثر تفصيال حول املوضوع بشكل عام من عدة محاضرات ومصادر   عمل •

 .أخرى مختلفة

 .بناء معرفتك حول هذا املوضوع، وتحديد تركيبات وعناصر املوضوع والنقاط واألفكار الرئيسة •

تطوير شبكة من املواضيع الفرعية أو أجزاء منها واالرتباطات بينها حتى تحصل على صورة  تساعدك على  •

 .شاملة للموضوع حتى تكون املعنى

 .بناء العمل مثل عمل امللخصات أو الخرائط الذهنية أو املفاهيم •
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 استراتيجية: التلخيص 
 

 مفهوم االستراتيجية:  

صـار النص الطويل   هي إسـتراتيجية على فهم   وتسـاعد الطالبع الحفاظ على معناه أو بنيته األسـاسـية،  متقوم على اخت 

 ومات املوجودة في النص، وبناء القدرة لتمييز وتجاهل املعلومات التي ال تمت بصلة لها.علأعمق ألهم امل

 املهارات     –املعرفة والفهم  ب مع االستراتيجية ساملجال الذي يتنا 

 الخطوات اآلتية: و يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

     قراءة النص وفهم األفكار الرئيسة فيه. •

 تحديد األفكار الرئيسة وحذف األفكار الثانوية.  •

 التقيد بالنص األصلي وعدم إضافة ما ليس به.  •

 الترابط بين الجمل والفقرات والتسلسل الوارد في النص. مراعاة   •

 تتم هذه االستراتيجية من خالل إتباع املراحل األربعة اآلتية:  •

 القراءة السريعة للنص.  املسح: •

 القراءة املتأنية للنص بهدف تحديد األفكار الرئيسة.  •

 تحديد الكلمات األساسية التي يدور حولها النص. املفتاحية:الكلمات   •

 التلخيص مع الحفاظ على معنى النص األصلي وتسلسل أفكاره.  امللخص: كتابةابة كت •
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 استراتيجية: مسرحة املناهج
 

 مفهوم االستراتيجية:  

  الطالب بتمثيلمحتوى املنهج الدراسـ ي في شـكل مواقف حوارية طبيعية، ويقوم   إعادة تنظيمهي إسـتراتيجية تقوم على 

ـــــير ونقــد املــادة التعليميــة لتحقيق أهــداف املنهج  ـــ ـــــتيعــاب وتفســـــ ـــ األدوار التي يتــألف منهــا املوقف التعليمي الجــديــد الســـــ

 مباشرة.وهنا تتحول الخبرات غير املباشرة إلى خبرات  الدراس ي.

 املهارات     –املعرفة والفهم  مع االستراتيجية ب ساملجال الذي يتنا 

 والخطوات اآلتية: يلتزم عضو هيئة التدريس مع طالبه بتنفيذ املراحل  : لالستراتيجيةالخطوات اإلجرائية 

 .راعاة الدقة العلمية وسالمة الحقائق واملفاهيمم •

 .ن يكون من يقوم بهذه العملية مبدعا وملما بالنواحي التربويةأ •

افة والتشويق،وأساليب اإلثارة،  الحركة،أن تتوفر  •  .والطر

 .لعناية برسم الشخصيات التي تقدم املضمون لنضمن تعاطف الطالب مع تلك الشخصيات بخيالهما •

 .عدم اإلسراف في عدد املمثلين أو تقارب صفاتهم وأسمائهم •

 .لتفاصيل املتشابكةالحرص على الفكرة األساسية للدرس الذي يجري مسرحته دون التطرف في ا •

 .املسرحية املوضوعات وموضوعلترابط الواضح بين ا •

 .األسلوب واللغة املستخدمة بساطة •

 .الئمة املادة العلمية مع مستوى املشاهدين واملؤدينم •

   بشكل ُمجمل ومرتب.  صرهاونها وعنامغلق موضوع املحاضرة بأسلوب يجمع مض •
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- 99  - 

 ()املقاليةالتحريرية االختبارات : طريقة

 :  الطريقة مفهوم 

أسئلة موضوعية وهي أسئلة    األول: هي طريقة تقويم تعتمد على األداء الكتابي وتتضمن نمطين من األسئلة       

تتسم بقياس قدرة الطالب على استرجاع املعلومات واالستنتاج والتفسير وتطبيق املبادئ في مواقف جديدة، 

  النوع يقيس لغتهم الخاصة وهذا  إجابتهم باستخدام  الطالب تنظيمكتابية يطلب فيها من  أسئلة شكل  وتأخذ 

 .قدرة الطالب على التعبير والربط بين األفكار والعرض املنطقي للموضوع الذي يتضمنه السؤال 

 املعرفة والفهم  الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 االختبارات املقالية:يراعى أثناء إعداد  : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

 واضحة   أسئلة االختبار املقاليأن تكون  -

بكل دقة ممكنة وتحديد العناصر التي تعطي أجزاء   وضع إجابة نموذجية واضحة لكل سؤالأن يتم   -

 من العالمة على كل جزء من أجزاء السؤال 

 تقدير الدرجة املستحقة لكل سؤال   -

جه الطالب املتوسط لإلجابة  بناء على الوقت الذي يحتاحديد الوقت الالزم لإلجابة عن األسـئلة  ت -

 عنها

 أن تكون أسئلة االختبار مرتبطة بأساسيات املنهج الدراس ي وليس على معلومات جزئية منه   -

الهدف ليس قياس قدرة الطالب على   إن تجنب نزع عبارة السؤال حرفيا من املحتوى الدراس ي حيث   -

 استدعاء املعلومات ولكن قياس قدرته على توظيف املعرفة. 

 وضع أسئلة مقالية اختيارية ألن ذلك لن يسمح بإجراء مقارنة بين الطالب  تجنب  -

وضع كل سؤال بشكل مستقل بحيث ال تعتمد اجابته على الذي قبله وذلك من أجل إعطاء الفرصة   -

 للطالب لإلجابة عليها. 
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 :  الطريقة مفهوم 

أسئلة موضوعية وهي أسئلة    األول: هي طريقة تقويم تعتمد على األداء الكتابي وتتضمن نمطين من األسئلة  

تتسم بقياس قدرة الطالب على استرجاع املعلومات واالستنتاج والتفسير وتطبيق املبادئ في مواقف جديدة، 

 .  واملزاوجةوالتكميل،   متعدد،ولها أشكال متعددة كالصواب والخطأ واالختيار من 

ل خبرية قد حذف منها كلمة أو أكثر )غير  مأل الفراغ ويحتوي على عبارات أو جمهي  اإلكمال باختبار    اسئلةو 

  
ً
مكتمال العبارة  معنى  تجعل  التي  املناسبة  الكلمات  بوضع  يكملها  أن  لب 

ّ
الطا من  ويطلب  املعنى(،  مكتملة 

.
ً
 وواضحا

 املعرفة والفهم   الطريقة  املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

   :أسئلة االكمال ينبغي أنأثناء إعداد يراعى  : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

 يخصص الفراغ املطلوب تكملته في الفقرات لقياس جوانب مهمة في املنهج الدراس ي   -

 أن يكون املطلوب في الفقرة محددا بدقة   -

 أن يترك فراغ واحد فقط في كل فقرة  -

 عدم استعمال عبارات حرفية من املنهج الدراس ي وذلك للتحفيز على الفهم بدل الحفظ.  -
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 :  الطريقة مفهوم 

أسئلة موضوعية وهي أسئلة    األول: هي طريقة تقويم تعتمد على األداء الكتابي وتتضمن نمطين من األسئلة  

تتسم بقياس قدرة الطالب على استرجاع املعلومات واالستنتاج والتفسير وتطبيق املبادئ في مواقف جديدة، 

 .  واملزاوجةوالتكميل،   متعدد،ولها أشكال متعددة كالصواب والخطأ واالختيار من 

الكلمات، وتسمى القائمة األولى املقدمات  من العبارات أو الجمل أو   قائمتين  من  املطابقة  سؤال  يتكون و 

الثانية، ويطلب   القائمة  القائمة األولى إجابة في  الثانية اإلجابات بحيث تكون لكل مقدمة في  والقائمة 

لب أن يصل كل عنصر )عبارة أو جملة أو كلمة( في القائمة األولى بما يناسبه من عنصر )عبارة  
ّ
من الطا

 الثانية.    ة أو كلمة( في القائمة أو جمل 

 املعرفة والفهم   الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 املطابقة: يراعى أثناء إعداد أسئلة  : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

 تكون األسئلة من النوع الذي يحتمل أكثر من إجابة  وأالات العبار وضوح  -

 أن تنتمي املقدمات )عبارات القائمة األولى( واإلجابات )عبارات القائمة الثانية( إلى موضوع واحد   -

 أال تحتوي املقدمات على أية إشارات أو دالالت لغوية يمكن أن تساعد الطالب على اإلجابة   -

 بأن االجابا -
ً
ت في  أن تكون التعليمات الخاصة بأداء االختبار واضحة كأن يحاط الطالب علما

 القائمة الثانية يمكن استخدامها أكثر من مرة أو تستخدم مرة واحدة فقط، 

 .يفضل وجود مثال توضيحي لطريقة اإلجابة ليسترشد به الطالب عند اإلجابة -

 .املعطيات من طويلة قائمة استخدام تجنب  -

  قصيرة السؤال  في البنود جميع تكون  أن  يفضل  -
ً
 نسبيا
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 :  الطريقةمفهوم  

أسئلة موضوعية وهي أسئلة    األول: هي طريقة تقويم تعتمد على األداء الكتابي وتتضمن نمطين من األسئلة  

تتسم بقياس قدرة الطالب على استرجاع املعلومات واالستنتاج والتفسير وتطبيق املبادئ في مواقف جديدة، 

 .  واملزاوجةوالتكميل،   متعدد،ولها أشكال متعددة كالصواب والخطأ واالختيار من 

مشكلة وعدة حلول بديلة، وتطرح املشكلة إما في تتكون أسئلة االختيار من متعدد في أبسط صورها من       

ويتألف ناقصة  عبارة  على شكل  وإما  استفهامية،   أو الجذر  :جزأين من متعدد من االختيار سؤال  صيغة 

هناك   يكون  أن  على لإلجابة، املمكنة  البدائل أو  اإلجابات،  قائمة  ثم  السؤال، املطلوب من يطرح الذي  املقدمة 

 .خطأ األخرى  وتكون البدائل  اإلجابات، أفضل يعد أو صحيح واحد بديل

 املعرفة والفهم   الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 أن:  متعدد من االختيار يراعى عند كتابة أسئلة  :للطريقةالخطوات اإلجرائية 

حدد في متن السؤال مشكلة واضحة  -
ُ
   ، ومحددة ت

 .صحيحة فقط واحدة إجابة إال البدائل بين يوجد  أال -

 ثالثة  عن  عدد البدائل  يقل  ال  -

 باإلجابة   له  توحي  وال  تربك الطالب  ال  سليمة  بطريقة  السؤال  مقدمة  صياغة  ينبغي  -

 .ضمون بسهولة ويسراملبحيث يفهم مراعاة وضوح اللغة في نص السؤال   -

معلومات غير  وضع تجنب و  أن يقتصر الجذر على املادة الالزمة لجعل املشكلة واضحة ومحددة -

 ضرورية لإلجابة عن السؤال 

  الفهملتركيز على قياس  وذلك لتركز على التذكر املباشر ملادة الكتاب املقرر  التي  ألسئلة  ا تجنب   -

 الحفظ.   من بدال  والتطبيق 

 ن املستحسن أن يستخدم واضع األسئلة لغته الخاصة  م  -

 .الصحيحة  لإلجابة  تلميح  أي  من  السؤال  جذر  خلو  -

 .عشوائيا األسئلة قدر اإلمكان توزيع مواقع البدائل    أن يحاول واضع  -

 .التالية وال تعتبر اإلجابة عنها شرطا لإلجابة على الفقرة    بذاتها، كل فقرة مستقلة  تكون  أن   -

 استعمال صيغة النفي والكلمات التي تحمل عدة معان    ب تجن  -

 أو   -
ً
، مطلًقا، إطالقا

ً
كلمات مثل: جميع ما ذكر، ال  االبتعاد عن استخدام الكلمات: نبدأ، دائًما

 ش يء مما ذكر. 

 تحت  إال  ذكر،  مما  ش يء  ال  ذكر،  ما  جميع نوع   من  عبارات  استخدام  عدم )أمكن  ما  (فضل ي  -

 معينة  شروط 
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  : الطريقةمفهوم 

أسئلة موضوعية وهي أسئلة    األول: هي طريقة تقويم تعتمد على األداء الكتابي وتتضمن نمطين من األسئلة  

تتسم بقياس قدرة الطالب على استرجاع املعلومات واالستنتاج والتفسير وتطبيق املبادئ في مواقف جديدة، 

 .  ملزاوجةواوالتكميل،   متعدد،ولها أشكال متعددة كالصواب والخطأ واالختيار من 

من الطالب أن يحدد ما إذا  فيها  العبارات ويطلب   من  مجموعة  من  والخطأ  الصواب  أسئلة  تتكون و       

غير   الجملة  كانت  إذا  الخطأ  الى  يشير  برمز  أو  الصواب  الى  يشير  رمز  بوضع  صحيحة  الجملة  كانت 

 صحيحة 

 املعرفة والفهم  الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 : والخطأ الصواب يراعى عند كتابة أسئلة : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

 العبارات قصيرة    أن تكون  -

 العبارات واضحة    أن تكون  -

 مرتبة ترتيبا عشوائيا  العبارات    أن تكون  -

 دد العبارات الصحيحة مساويا لعدد العبارات غير الصحيحة.  ع   أن يكون  -

  واحدة  فكرة  من  أكثر  تتضمن  التي  األسئلة  تجنب  -

 لجملة الواحدة بين الصواب والخطأ ال ينبغي أن تجمع ا  -

 ثل  م   ت بارا النفي وع  عبارات عدم استعمال   -
ً
  أحيانا، ،  ال، مطلًقا، أبًدا، فقط، دائما

ً
 غالبا

  تسبب  ألنها  شرطية،  بجمل  امللحقة  العبارات  تجنب   -
ً
 للطالب  إرباكا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكتاب املفتوح طريقة:

 :  الطريقة مفهوم 



- 104  - 

التفكير   الطالب بالبحث عن إجابات تفصيلية ألسئلة من مستويات  هو طريقة تقويمية تستند إلى تكليف 

في موضوع   إثرائية  أو توظيف مراجع  للمقرر،  الرئيسية  املراجع  أو  املرجع  له بمطالعة  العليا، بحيث يسمح 

 األسئلة. 

 املهارات    –املعرفة والفهم  الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 :ينبغي مراعاة الشروط التالية : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

 .يعتمد هذا النوع من التقويم على األسئلة االستنتاجية غير املباشرة -

والتلقين   - الحفظ  وليس  والتحليل  التحصيل  على  وقدرته  الطالب  مستوى  االمتحان  أسئلة  تقيس 

 األسئلة محددة.ودائًما ما تكون 

يمكن   - هذا  تال  يعتمد  فدائما  االمتحان  منها  يأتي  بعينها  أجزاء  على  التركيز  أو  االمتحان  أسئلة  وقع 

 األسلوب على أسئلة تشمل جميع أجزاء املنهج وبشكل استنتاجي للمعلومات. 

ويع - والتحليل،  البديهة لالستنتاج  التركيز وسرعة  الكثير من  تطلب  بحيث  األسئلة  من  يتم وضع  د 

   .أصعب أنواع التقويم

يتحول نظام امتحان الكتاب املفتوح    والتذكر وإال قدتم وضع أسئلة تعتمد على االستنتاج أو الفهم  ي -

 إلى وسيلة غش مقننة. 

امتحان - نظام  املفتوح يحتاج  جدية الستعمال  الطالب  تدريب  إلى   الكتاب  تضمن  تقويم  أساليب 

 .االختبارات

عي األسئلة ألن األسئلة في نظام الكتاب املفتوح ال تتطلب نقل فقرات يتطلب تدريبات مكثفة لواض -

 ولكن تعتمد باألساس على االستنتاج.  الكتاب،بعينها من  

دائًما ما يشعر الطالب بأن الكتاب املوجود معه داخل لجنة االمتحان ليس له قيمة من دون   -

ختبار، وال يستطيع الطالب أن  مراجعة مسبقة، والتعرف على األمثلة والقواعد العامة قبل اال 

ى  يبدأ في تحسين قدراته االدراكية بدال من االعتماد علب عن االمتحان من الكتاب ومن ييج

 الحفظ والتلقين.
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 :  الطريقة مفهوم 

أنواع طرق التقويم املستخدمة في العلوم   التدريس    الصحية،هو أحد  والتي ترتكز على مراقبة عضو هيئة 

املهارات السريرية املتضمنة ملهام التواصل مع    الطالب،ألداء   أداء وكفاءة  وصممت تلك االختبارات لقياس 

درج  الحالة، تسجيل  إجراءات  وتعتبر  ...إلخ؛  والتشخيص،  الفحص،  السريري  وإجراءات  الفحص  ات 

 للتأكد من نجاح الطالب في مهامه.  بدقة؛ املوضوعي محددة

 القيم  -املهارات   الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 :ينبغي مراعاة الشروط التالية : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

 موحدة.بطريقة إجراءات تسجيل الدرجات على  الفحص العملي املوضوعي املنظم   يحتوي  -

 كل محطة اختبار للتركيز على مجال الكفاءة السريرية   متصم -

ستخدم أداة تسجيل النقاط القياسية لتسجيل ما يفعله الطالب أو ال يفعله جيًدا.   -
ُ
 ت

يواجه كل مرشح للفحص العملي املوضوعي املنظم نفس املشكلة، ويطلب منه أداء نفس املهمة، في  -

 نفس اإلطار الزمني.  

تعمل هذه االختبارات على تقييم قدرة الطالب على تطبيق املعرفة واملهارات السريرية عند مقابلة   -

، أو التشاور مع زميل ، وما إلى   امنه  مريض على سبيل املثال، أو كتابة أمر دخول املستشفى أو خروج 

 ذلك. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 . الفحص العملي املوضوعي املنظم: طريقة
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 :  الطريقة مفهوم 

بما يناسب    الصحية،هو طريقة للتقويم املوضوعي للمعرفة واملهارات العملية املكتسبة خالل دراسة املقررات  

 طبيعة املهارة محل التقويم، ومستوى األداء املطلوب.

 القيم  -املهارات   الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 :مراعاة الشروط التاليةينبغي  : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

 املوضوعية والتوحيد في األسئلة وتصحيح الطالب.  -

 . من عدة محطاتالطريقة تتألف  -

الطالب - فترة    يؤدى  خالل  العملية  املهام  من  متنوعة  معايير  زمنية  مجموعة  مقابل  محددة 

   مصاغة للمهارة العملية.

 املهارات، كفاءة  في هذه الطريقة تقييميتم  -

 الحصول على تفسير للبيانات، وحل مشكلة، والتعليم، والتواصل.   الطالبيطلب من  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .االختبار السريري املصغر: طريقة
Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) 



- 107  - 

 :  الطريقة مفهوم 

تشجيع عضو هيئة التدريس على أجرائه على األقل    ويتم  للطالب،هو طريقة تقويم تهتم باملهارات السريرية  

من هذا التقويم تقدم مالحظات محددة في الوقت املناسب للطالب   ولالستفادة  إكلينيكية؛مرة واحد لكل دورة  

بحيث تدون هذه املالحظات التعليمية في مستندات    متنوعة،الطالب واملريض في مواقف    بعد كل لقاء بين 

 منظمة. 

 القيم  -املهارات   الطريقة ملجاالت( التي تتناسب مع املجال )او ا

 :ينبغي مراعاة الشروط التالية : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

التدريس  - هيئة  االختبار(   يقوم عضو  من    )لجنة  التحقق  سيتم  التي  التعلم  مخرجات  بتحديد 

 . اكتساب الطلبة لها

بتحديد   - االختبار(  )لجنة  التدريس  هيئة  عضو  سيقيمهايحدد  التي  السريرية  والتي    املهارات 

 تتمش ى مع مخرج التعلم املستهدف قياسه. 

املقيم - التدريس  )عضو   يالحظ  الذي،  ( هيئة  املرض ي    الطالب  التاريخ  بأخذ    والفحصيقوم 

 . اإلكلينيكي ملريض

 االمتحان. يتم تقيم مهارة محددة فقط في هذا  -

ا ل -
 
 . املعدة لذلك من قبل لجنة االختبار  رجعيةامل قائمة ل يقيم أداء الطالب وفق
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ولها أكثر من    واملعملية، هي طريقة تقويم تعتمد على التحقق من اكتساب األهداف املرتبطة باملهارات العملية  

اختبارات التعرف، وإجراء التجارب، واختبار األداء   املصغرة،شكل منها اختبار عينة العمل، اختبار النماذج  

 تلفة. املعتمد على الورقة والقلم، وإجراء املهارات الحركية املخ

 املهارات    الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 :ينبغي مراعاة الشروط التالية : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

 صياغة مشكلة التجربة بشكل دقيق وواضح  -

دوات أل وذكر ا منطقي،تصميم التجربة أو أسلوب القياس على شكل خطوات محددة مرتبة بشكل  -

 .واملواد التي يحتاجها لتنفيذ التجربة

 حظة املباشرة ال املاستعمال املدرس ألسلوب  -

وكيف تعامل مع   وقياسها، بين فيه كيف أجرى مشاهداته على الطالب أن يقوم بكتابة تقرير  -

وما   املحددة،وكيف نفذ خطة العمل وفق الخطة الزمنية   ،سليمواملواد بشكل   واألدوات  األجهزة

 .وما العقبات التي استطاع تجاوزها وجدت،التي اقتضت لتعديل الخطة إن األمور 

وضح كيف عالج بيانات التجربة من حيث جدولتها والتعبير عنها بالرسومات  على الطالب أن ي -

 .ا وتفسيرهاشكال البيانية ووصفه األ و 

ل إليه الطالب من  ويتضمن هذا الجانب ما قد توص ستنتاجاتعلى الطالب أن يستخلص اال  -

وما يمكن أن تقوده هذه التجربة   نتائجه،عتماد على ال وتوقعاته با ،التجربةل  الاستنتاجات من خ

أو اقتراح تصميم جديد   أخرى،إلى اقتراحات لتطويرها أو إلى طرح أسئلة جديدة أو فرضيات 

 مختلف لتنفيذ التجربة. 
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  املختصرة التي هو طريقة تقويم تعتمد على تحديد مستوى الطالب في ضوء قائمة أو سلسلة من الصفات  

وقاعدة التقدير تصف مستويات أداء يتوقع   املحكات،وفق عدد من   مستويات متدرجةتبين أداء الطالب في  

 من الطالب أن يحققوها في معيار مرغوب فيه. 

    القيم - املهارات  –املعرفة والفهم  الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 :ينبغي مراعاة الشروط التالية : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

 وصف وبناء تصور للعمل الجيد  ب فيلطال تعزيز مشاركة ا -

 دد املعايير التي تمثل خصائص العمل الجيد تح -

 املطلوب تقويمها ف مستويات األداء وص -

 إن تطلب األمر ذلكتعديلها املعايير واملستويات مع الطلبة و   ةقشمنا -

 .واملستوياتصمم القائمة النهائية باملعايير  ت -
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هي طريقة تقويم تتضمن قوائم تشتمل على املكونات أو العناصر أو السلوكيات التي يتم تقديرها في عملية  

رصد    الطريقة(رصد    )قائمة )قائمة  معين  إنتاج  هيئة    )قائمة  النتيجة(أو  عضو  يرصدها  سلوك(،  رصد 

 تعليمية. مهارة  ملهمة أوالتدريس، أو الطالب بمالحظة كل من هذه العناصر أثناء تنفيذ الطالب 

    القيم - املهارات  –والفهم املعرفة   الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 :ينبغي مراعاة الشروط التالية : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

املهام األصغر  - إلى مجموعة من  املهمة  أو  املهارة  السلوك  تجزئة  إلى مجموعة من  ات املكونة يأو 

 . املطلوبةللمهارة 

املكونة للمهارة املقاسة حسب تسلسل حدوثها أو بحسب تنفيذها من قبل    اتيرتيب السلوكت -

 . املتعلمين

 لطبيعة املهارة  -
 
اختيار التدريج املناسب على سلم التقدير لتقدير مدى إنجاز املهارة وذلك وفقا

 املتعلمون. ات املتضمنة فيها والتي سيؤديها يومجموعة السلوك 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املحاكاة / لعب األدوار. طريقة:
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 ملجموعة من املواقف تمثيال أو    هي طريقة تقويم تعتمد على عملية التمثيل أو النمذجة
ً
أو أداء الطالب أدوارا

 ألحداث من واقع 
ً
وتمثيل هذه املواقف من خالل مشاهد محددة، عبر نص مكتوب، بما يظهر    الحياة؛تقليدا

 واملهارات. تبادل الخبرات  واألدائية ويدعممهاراتهم املعرفية،  

 القيم   –املهارات   الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 :ينبغي مراعاة الشروط التالية : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

 تحديد الغرض من التقويم بشكل واضح.  -

 تحديد نواتج التعلم املراد تقويمها، وترتيبها حسب األهمية واألولوية.  -

ب. ن تحديد   -
ّ

 وع املشكالت املراد حلها من قبل الطال

 التقويمية املناسبة واملنسجمة مع النتاجات. انتقاء املهمات   -

 تحديد وقت اإلنجاز.  -

 تحديد املعايير ومستوى األداء.  -

 انتقاء أداة التقويم املناسبة )سلم تقدير، قائمة رصد..... إلخ.(  -

 املعدات، املواد املطلوبة... إلخ تحديد ظروف األداء وشروطه مثل: املكان، األجهزة،   -
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 :  الطريقة مفهوم 

 أو قصة ما، وتركز على 
ً
هي طريقة تقويم تعتمد على استخدام الطالب ملادة تعليمية تصف حدثا أو شخصا

حالة حقيقية أو شبه حقيقية، من البيئة، في ضوء طبيعة املحتوى وتستخدم هذه املادة كمرجع تساعدهم  

ضوء خبرات سابقة متعلقة    اليومية فيعمليات تحليل ومناقشة النظريات واملفاهيم والظواهر الحياتية    في

 بالحالة املدروسة.

 القيم  – املهارات - املعرفة والفهم  الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 :ينبغي مراعاة الشروط التالية : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

 املراد دراستها.  املشكلة تمثل الحاالت التي  ختيار ا -

 . جمع املعلومات -

 املعلومات وتدقيقها.   وصدق ة صحالتأكد من   -

 . املعلوماتتنظيم وتنسيق  -

 . وضع الفرضيات أو التشخيص األولي لعوامل املشكلة -

 املحيطة بالحالة.  بيئيةالظروف  العلى ضوء  للمشكلة نوع العالج اقتراح -

 وضع تصور لالستجابة للحل املقترح.  -
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 الكتروني؛ فترة محددة من الزمن، في ملف ورقي أو    الطالب خالل هو طريقة تعتمد على تجميع نظامي ألعمال 

املتوقع   باملهارات  األداء  وربط  التعلم  مراحل  عبر  ومهاراته  أدائه  عن  واقعية  مالحظات  تسجيل  خالل  من 

 استخدامها في بيئة العمل الواقعية.

 القيم  –املهارات  - املعرفة والفهم  الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 :الشروط التاليةينبغي مراعاة  : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

الغرض املحدد الذي سوف يستخدم من أجله، فهـل هـو ملف إنجاز  شرح موضوع ملف اإلنجاز و  -

ميع األعمال عبر فصل دراس ي كامل أم أنه يضـم أفضل األعمال أم أنه يشجع  نمائي يضم الطالب

 تقويم الذات 

فهوم ملف مل إدراك الطالبلتأكد من للطالب وا وتفصيل بدقة ملف إنجاز الطالبشرح موضوع  -

وغير ذلك من جوانب ثقافة ملف   قويمهم ي تف استخدامه ومزاياه وتنظيمه وكيفية  اإلنجاز وأنواعه

 إنجاز الطالب 

فردية /   -إجبارية / إختيارى ) وكيفية إنجازها  وتوقيتاتهايتضمنها امللف  التيتوضيح طبيعة األعمال   -

 (.... نظرية / ميدانية  - تعاونية

 محتوياتها بازدياد تزداد فائدتها  أن وتوضيح الحقيبة، من يتوقعونه ما معرفة الطالب على مساعدة -

مللف  غية أن يشعروا بقدر من امللكية والحيازة ملف اإلنجاز بتوى في اختيار مح الطالب يشارك   -

  للتعلمالخاص بهم وما يتضمنه من أعمال، وهذا بدوره ينمى لديهم دافعية مستدامة اإلنجاز 

   التفكيرو 

   Rubricsمع الطالب على إجراءات التقويم وقواعد تقديرات أداءاتهم  القبلي االتفاق  -

 د املحكات التي ينبغي أن يتم اختيار النواتج علـى أساسـها وكذلك تقويمها.  يدتح -

مثل هذه توعية الطالب منذ البداية بأدوارهم واملطلوب منهم مع كل خطوة من خطوات عملية   -

 في تقويمهم.  ملف اإلنجاز خداماست

يتضمنها   يتساعدهم على إنجاز األعمال الت  يتزويد الطالب باألدوات وإرشادهم إلى املصادر الت -

 امللف.

مع تقديم التوجيه والتغذية   ةالخاصبناء حقيبته   ياملتابعة املستمرة لجهود كل طالب من الطالب ف -

 الراجعة املناسبة 

 ملجتمع التعلم.   أعمالهم وأعمالعلى تقويم  باستمرار شجيع الطالب ت -
ً
 أقرانهم داخل امللف دعما

 والتفكيـر فيها. فهذا يساعدهم على  ملف اإلنجاز شجع الطالب على تأمل النواتج التي يضعونها في   -

 .الحقيبة بينهم بشأن  فيما  واملعلومات الخبرة تبادل  الطالب على تشجيع -

 .جمعها التي  املحتويات من تعلمه مدى ملناقشةلب الطا مع  مستمرة لقاءات عقد -

 

 .املناظرة: طريقة

 :  الطريقة مفهوم 
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املحدد بوقت بين طالبان أو أكثر حول موضوع معين يتم فيه تبادل لفظي    على الحوارهي طريقة تقويم تعتمد  

بحيث تظهر    بعضا؛ُمنظم، وتبادل لآلراء واألفكار بين عضو هيئة التدريس وطالبه، أو بين الطالب بعضهم  

 . قدرة كل واحد على إثبات وجهة نظره مع تطبيق آداب الحوار، والتواصل، والنقد، وتقديم الحجة، واإلقناع

 املهارات   - املعرفة والفهم  الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 :ينبغي مراعاة الشروط التالية : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

 .املناظرة مناسبة املوضوع الذي توظف فيه   -

اتخاذ   - في  الطلبة  تساعد  التوضيحية  األمثلة  من  مجموعة  من خالل طرح  للموضوع  التمهيد 

 .االنضمام إلى إحدى وجهات النظر قرار  

   تحديد أعضاء الفريق لكلتا املجموعتين  -

 دقيقة   30تتجاوز مدة املناظرة    أال  -

-  )
ً
 .أن يكون عدد املتناظرين )فرديا

دار املناظرة بطرف محايد يتحكم بمجرياتها ويلخص نتائجها  -
ُ
 .ت

الداعمة   - والبراهين  األسئلة  لتحضير  للطلبة  الكافي  الوقت  الكافية إعطاء  إلقناع    والبيانات 

 .اآلخرين بالرأي 

 .توزيع املهام ضمن املجموعة الواحدة  -

 .تحديد موعد اللقاء بعد التأكد من جاهزية الطلبة  -
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الحوار   تعتمد على  تقويم  وتبادلهي طريقة  التدريس    املنظم  هيئة  بين عضو  إلى    والطالب؛ األفكار  وتهدف 

 ذلك.مستخدما األسئلة املتنوعة للتأكد من  للمعارف؛التحقق من اكتساب الطالب 

 القيم  -املهارات  - املعرفة والفهم  الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 :ينبغي مراعاة الشروط التالية : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

 .باملناقشة اختيار املوضوعات التي تسمح طبيعتها   -

أن تكون لغة السؤال واضحة سليمة محددة، لتكون استجابات الطالب متقاربة او واحدة،    -

 ألنه ال يحتمل اال تأويال واحدا 

 ن يكون القاء السؤال بلغة سليمة  أ  -

 .أال يتعمد السؤال عند القائه الى مفاجأة الطالب وارباكه   -

املعلم املشاركة الفعالة لكل    - أن توزع األسئلة توزيعا عادال على أساس عشوائي، حتى يضمن 

 .الطالب وشد انتباههم ناحية الدرس 

الى   - الكبيرة  املجموعة  مج تقسيم  كل  تختص  من  مجموعات صغيرة  محدد  بجانب  منها  موعة 

 .مناقشته املوضوع العام املراد  

النقاش يدير املناقشة في املجموعة دون أن يستأثر  مجموعات  ن  مجموعة م تحديد قائد لكل   -

 .الحديث بالقيادة أو يحتكر  

مناقشته   - املراد  املوضوع  عن  املطلوبة  املعلومات  جمع  طريق  عن  للمناقشة  املسبق  االعداد 

 .لهم اركين في حلقة النقاش ملناقشة املوضوع وأهميته  ومدى أهلية املش 

موضوع   - ثراء  بدعم  العالقة  ذات  الوثائق  املناقشة    املناقشة تحضير  إلدارة  الالزمة  واألدوات 

 .وفاعلية بكفاءة  

 .املجموعة تسجيل بعض مناقشات املجموعة ثم اعادتها على أسماع   -

 .املناقشات مناقشة نقط الضعف والقوة في الطريقة التي سارت بها هذه   -
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هو طريقة تقويم تستند إلى حكم الطالب على أداء أحدهم بناًء على معايير تقييم يحددها عضو هيئة التدريس  

فهم الطالب ملوضوعات املقرر الدراس ي باإلضافة إلى  التعلم، وتحسين بما يضمن جودة التقويم، وإدارة وقت 

 لديهم. تحسين مهارات اإلدراك 

 القيم  -املهارات  - املعرفة والفهم  الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 :ينبغي مراعاة الشروط التالية : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

 :املرحلة االولى 

 )اختبار(  توزيع ورقة العمل  -

رقم يحدده ورقته مع مالحظة عدم كتابة اسمه على الورقة ويكتفي بكتابة  بحل كل طالب  يقوم  -

 درس له امل 

آخر    ورقة لزميلالطالب بحيث يستلم الطالب توزيعها بشكل عشوائي على وإعادة جمع االوراق  -

 غير ورقته 

)دون الرجوع لي في معرفة االجابة الصحيحة  م تصحيح األوراق من وجهة نظرهالب في بدأ الط ي -

 من الخاطئة( 

 زميله  كتب الطالب درجةي -

 ة:  املرحلة الثاني

االجابات  الب على تعرف الط أن يمن خاللها  بحيث يمكن ة اجابة نموذجية رض ورقع -

 .للورقةالصحيحة والشكل والتنسيق الكامل املطلوب 

 .النهائيةلتصحيح االوراق باللون األحمر لوضع الدرجة  الب عود الط ي -

 .والدرجةاملالحظات والتصويب ليرى أخذ كل طالب ورقته يعاد االوراق وتوزع حسب االرقام و ت -

 

 

 

  

 

 

 

 تقويم الذات. : طريقة

 :  الطريقة مفهوم 
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تتضمن هو طريقة   الطالب    تقويم  وتحليل  بما  ألدائهمالحظة  معايير واضحة؛   على 
ً
اعتمادا عليه  والحكم   ،

ومن ثم وضع   لديه؛الدعم ونقاط الضعف  إنجازه، وحاجاتيناسب محتوى التعلم، ومهامه فيحدد مستوى  

 خطط التحسين بالتعاون مع عضو هيئة التدريس. 

 القيم -املهارات  –املعرفة والفهم  الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 :ينبغي مراعاة الشروط التالية : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

 وضوح أهداف التعلم:   -

ال يمكن للطالب أن يقوم عمله بدون أن يكون لديه هدف واضح ومحدد ومترجم في عدد من  

بحيث يمكنه قياس مدى التقدم الذي حققه نحو بلوغ تلك األهداف. ويفضل أن يتم   املحكات

اشراك الطالب في تحديد املحكات كما يجب توضيح كيفية تطبيق الطالب للمحكات لتقويم  

 اعماله 

 توفير أدوات تقويم موجهة:   -

درس دور كبير في  يحتاج الطالب أثناء تقويم ذاته الى استراتيجية يتبعها وأدوات يستخدمها وللم -

توجيه نشاط الطالب واختيار الوقت املناسب للقيام بعمليات التقويم الذاتي مثل قوائم املراجعة  

 أو قوائم التصحيح 

عبارة عن ملف ينتقي به الطالب بعض أعماله بهدف إعطاء فكرة عامة عن   الطالب: وهو ملف أعمل  -

 . مستوى تحصيله

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 العروض التقديمية. : طريقة

 :  الطريقة مفهوم 
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طريقة تقويم تستند إلى الحكم على مستوى نجاح الطالب في توظيف أحد برامج العروض التقديمية في    هي

من جهة، والقدرة على جذب انتباه    العلمي،بأسلوب يجمع ما بين الدقة والتنظيم   معينة؛عرض مادة علمية  

 لك. املتلقي من جهة أخرى؛ مع االستعانة بعضو هيئة التدريس؛ إذا دعت الضرورة لذ

 القيم - املهارات  –املعرفة والفهم  الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 :التالية  الضوابطينبغي مراعاة  : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

 االهتمام بمعرفة الجمهور:   -

   سمات الجمهور معرفة  •

 املوضوع   صمقدار معرفتهم السابقة بخصو معرفة  •

 باملوضوع مدى اهتمامهم معرفة  •

 توى:  لمحاعداد جيد ل -

 مقدمة تجذب االنتباه أعداد   •

 ح أهداف العرض يتوض •

 نطقي  املتسلسل  ال •

 أن يشمل العرض التقديمي على وقت لألسئلة •

 أن يشمل العرض على ملخص جيد •

 يمي  تدعيم العرض التقد •

 تدعيم العرض التقديمي وسائل تفاعلية تناسب الجمهور وهدف العرض •

 العرض   ئحتكوين شرا -

 الجيد يتطلب:   يمالتقد -

 العداد الجيد ألجهزةا •

 وسائل العرضاالعداد الجيد ل •

 تدوين املالحظات •

 اعداد القاعة بالطريقة املالئمة  •

 .االلتزام بالوقت واملعايير الخاصة بالعرض •

 

 

  

 

 

 .التقارير: طريقة
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 :  الطريقة مفهوم 

هي طريقة تقويم تستند إلى الحكم على قدرة الطالب على إنتاج عرض مكتوب حول موضوع معين ملعرفة كافة  

نوع    وتحليلها،تفاصيله   ويكون  املكتوبة؛  للبيانات  التحليل  نتائج  مع  تتناسب  وتوصيات  اقتراحات  ويشمل 

 لطبيعة الناتج التعليمي املستهدف بالقياس. 
ً
 التقرير وفقا

 القيم - املهارات  –املعرفة والفهم  الطريقة ملجاالت( التي تتناسب مع املجال )او ا

 :ينبغي مراعاة الشروط التالية : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

تحديد الضوابط التنظيمية لكتابة التقرير مثل: زمن وطريقة التسليم، النظام، الحد املسموح   -

أو   اململة  اإلطالة  الصفحات عدم  من  ُيرى مناسبتها  به  أي ضوابط أخرى  أو  املخل(  االختصار 

 .للمهمة

الصلة  - ذات  األساسية  النقاط  على  أو  بالدروس  الصلة  ذات  املوضوعات  على  الطالب  تركيز 

 .باملوضوع الواحد

 .املدرسأن تقدم استجابات الطالب أجوبة على األسئلة التوجيهية التي طرحها   -

 .املدرسااللتزام بالضوابط التنظيمية التي وضعها  -

معنى أن على الطالب أن يستوفي كل جوانب  ر،  ويمكن أن يضاف الزمن كمحك لتسليم التقري -

 الزمن الذي حدده املعلماملوضوع في  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امليداني.التقويم املعتمد على التدريب : طريقة
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 :  الطريقة مفهوم 

األدوات واألساليب   في توظيف مجموعة متنوعة من  الطالب  أداء  على  الحكم  إلى  تستند  تقويم  هو طريقة 

قادرين على تنفيذ األعمال املوكلة لهم مع بيئة    التخصص ليكونوالتحقيق نواتج التعلم املستهدفة وفق طبيعة  

 بفعالية.التدريب امليداني 

 القيم   – املهارات  الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 :ينبغي مراعاة الشروط التالية : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

يتم تقييم تقرير الطالب باستخدام استمارة تقييم االداء بالقياس املتدرج بناء على املخرجات   تقرير الطالب:

 التعليمية املطلوبة من الطالب انجازها 

   تقرير املشرف: -
ً
ُيقدم في صورة استمارة تقييم بالقياس املتدرج ويشتمل على بنود معدة مسبقا

بواسطة أعضاء هيئة التدريس القائمين على إعداد التدريب امليداني وهي بنود تركز على تقويم  

 املهارات العملية املطلوبة في التدريب امليداني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . املالحظة املباشرة للمهاراتالتقويم املعتمد على : طريقة
Direct Observation of Procedural Skills (DOPS). 
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 :  الطريقة مفهوم 

بما يمكن من    املباشرة، هو طريقة تقويم تستند إلى الحكم على أداء الطالب في مهارة ما، من خالل املالحظة  

وتقديم تغذية راجعة فورية للطالب على   املشكالت،في اكتشاف    وتسهم الحصول على معلومات عن األداء،  

 في ضوء قائمة محددة من شروط األداء، ومواصفاته. املهارة، هذه 

 القيم   – املهارات  الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 :ينبغي مراعاة الشروط التالية : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

 .املالحظة عملية فيه  تتم الذي  املوقع تحديد -

 يألداء الفعلي للطالب في موقف طبيع أن تقيس املالحظة ا -

 .بوضوح مالحظتها ينبغي التي التعلم  نواتج تحديد -

 .املقوم باختالف املالحظة نتائج تختلف الأ -

 .أدائه متوقع هو ما مع  املالحظة إجراءات تتسقأن  -

  آخر حتى ال يختلف فهمها من مقوم إلى الطالب يؤديها  يوضوح صياغة الخطوات أو املهارات الت  -

 .املتخصصون  عليها يتفق مفصلة خطوات إلى اختيارها املطلوب العملية املهارة تقسيم -

 قائمة   شكل في الخطوات هذه تكتب -

   ..إجرائها قبل وذلك الخبراء عليها  يتفق كما  القائمة على النجاح  درجة تحديد -

 الصواب  األداء لتسجيل  أحدهما يخصص مربعين  القائمة خطوات من خطوة كل أمام يوضع -

 .الخطأ لألداء واآلخر

 .املتعلم يؤديها خطوة كل  أمام الخطأ أو بالصواب املقوم يؤشر -

 .الصواب الخطوات عدد بجمع وذلك العمل  من  االنتهاء عند  النهائية الدرجة تحسب -

 .كتابة املالحظات  نتائج تسجل -
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 املشروعات : طريقة

 :  الطريقة مفهوم 

 في   محددة،هي طريقة تقويم تتضمن تكليف مجموعة من الطالب بإنجاز مهمة تعلم  
ً
تم االتفاق عليها مسبقا

وحل   التعاوني  العمل  مهارات  ودعمها  التعلم  بأهداف  ارتباطها  ضوء    املشكالت،ضوء  في  التقويم  ويكون 

 مراجعة تقرير املشروع.

 القيم   – املهارات  الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 أثناء اعداد الطالب للمشروع: التاليةاملراحل  ينبغي مراعاة الشروط   : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

 اخـــــتيار موضوع املشروع  -

 وغير ُمنتَحل   •
ً

 أن يكون موضوع البحث أصيال

ا ب •
ً
 .املنهج أن يكون املوضوع مرتبط

 مصادر املعلومات حول املوضوع. أن تتوافر  •

 .ملي للطالبالعاملعرفي و أن يحقق املوضوع قيمة على الجانب  •

 أن يتوافق املوضوع مع أخالقيات البحث العلمي. •

 للمشروع خطـة أعداد  -

   أدوات جمع املعلوماتاختـــيار  -

ــــميع الب - ـــــ ـــ  يانات واملعلوماتتجــ

 كتابة املشروع ويحتوي عادة على  -

– شروع  حدود امل -املشروع  أهــــداف    -املشروع  أهمـــــية    -  للمشروع )اإلشكالية  اإلطــــار العام •

نة  -البحثي    نهجامل  – صطلحاتامل  والتساؤالت( فرضيات ال  - أدوات البحث  -العي 

 للمشروع  جزء النظري ال •

 جزء النتائج والتوصيات: •

 الخاتمة واملراجع:  •

ـــــراءات كتابة مراعاة   -  . شروعإخراج امل الضوابط الشكلية في و   شروعاملإجــ

 

 

 

 

 

 

 االختبارات الشفوية. : طريقة
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 :  الطريقة مفهوم 

املتعلم   إدراكه  للوقوف على مدى  باملقرر  املرتبطة  املعارف  في  الطالب  هي طريقة تقويم تحكم على مستوى 

التعبير عن   الطالب ويجيب عنها بصورة    نفسه وتطرحللمقرر الدراس ي، ومدى قدرته على  فيها األسئلة على 

 شفهية. 

 املهارات   –املعرفة والفهم  الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 :ينبغي مراعاة الشروط التالية : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

املجموعات  استخدمها مع  كل طالب على حده، ويمكن اتباع يمكن استخدام تلك الطريقة مع  -

 .طالب  5-3الصغيرة من 

 .األسئلة عرض  أثناء املنطقي التسلسل -

 .األسئلة عن اإلجابة في للتفكيرللطالب  الكافي الوقت طاءإع -

 .الراجعة التغذية من كنوع أو التصحيح بغرض سواءالطالب   إجابات مقاطعة في التسرع  عدم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرأي. االستبيانات واستطالعات  طريقة:
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 :  الطريقة مفهوم 

هي طريقة تقويم يتم إجراؤها بشكل منهجي، وتهدف إلى معرفة آراء الطالب تجاه إحدى املوضوعات، من خالل  

ومدى تطبيقه للقيم في مواقف الحياة، وتساعد في عملية اتخاذ القرارات وصياغة    التعلم،أسئلة تربط خبرات  

 األهداف. البرامج وتحديد 

 القيم    –املعرفة والفهم  لطريقة ااملجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 :ينبغي مراعاة الشروط التالية : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

 : مرحلة التخطيط -1

 هناك بعض العوامل التي يجب تحديدها قبل إجراء استطالع رأي للطالب: 

 ما هو الهدف الرئيس ي من استطالع رأي الطالب؟ -

 كم من الطالب سيتم إجراء استطالع رأي لهم؟ -

 متى ستقوم جامعتك بإجراء استطالع رأي للطالب؟  -

 ما هي الطرق التي سيتم تنفيذها لتحليل البيانات التي تم جمعها؟ -

 النتائج التي تم تحليلها؟يتم نشر  هل س  -

 تحديد نهج وأسلوب استطالع الطالب  -2

ل الطالب. و توجد عدة أساليب  الرأي  البرنامج  قوم  يلتواصل مع  للهدف  بتحديد نموذج استطالع  طبقا 

 األساس ي من االستطالع. ويتغير أسلوب االستطالع حسب نوع املعلومات املتوقعة من هذا االستطالع. 

 إرسال استطالع الطالب -3

إرسال االستطالعات عبر الوسائل املالئمة. ويعتبر االستطالع عبر اإلنترنت من خالل االرسال  برامج  يمكن لل 

 ناسبة إليصال استطالع الرأي الى الطالب.  عبر البريد اإللكتروني هي الوسيلة امل

 تحليل البيانات التي تم جمعها  -4

االستطالع إرسال  والتعليقات بعد  اآلراء  تحليل  للمتخصصين  يمكن  الردود،  مثل  على  ة  اإلجابو   وجمع 

إلى املساعدة؟  التالية:  األسئلة   اذا الذي يقدره معظم الطالب؟ ماذا الذي  مفي أي ش يء يحتاج الطالب 

 ...  ما مدى تحقيق مخرجات التعلم للبرنامج واملقررات؟ معظم الطالب؟ ه تعلم

 اتخاذ اإلجراءات  -5

بعد تحليل املعلومات التي تم جمعها، يمكن ألعضاء هيئة التدريس التفكير في التغييرات التي يمكن  

رق  تنفيذها على أساس تلك املعلومات ويمكن الحصول على رؤية متعمقة عن التفاصيل مثل تحسين ط 

في يوم محدد  متنوعة ال صفية التدريس، أو اهتمام خاص ببعض الطالب في فصل معين أو إدراج أنشطة 

 . استطالعات الطالب من األسبوع باستخدام 

 

  

 التقويم القائم على حل املشكالت. طريقة:
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 :  الطريقة مفهوم 

أنفسهم في املستقبل سواء أكانوا  تعتمد بشكل مثالي على سياق ما سوف يجدون الطالب  تقويم  هي طريقة  

،  تطور املتعلم من املبتدئ الى خبير   فهي طريقة تقيم  .حقيقيين أم محاكاة ما سوف يفعله املحترف في ممارسته
ً
ا

تنموًيا طوال    ويجب التطور  يكون  أنهم سيواجهون    وأنبرنامج  الأن  وتجربة حقيقة  تقدير  في  الطالب  يبدأ 

 .تخدمين والهيئات املهنية واألقران واملنافسين والسلطات القانونيةبصفتهم املهنية، العمالء واملس

 القيم    – املهارات  الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 :ينبغي مراعاة الشروط التالية : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

وتكون مناسبة ملستويات  تقديم مشكلة تكون نابعة من الطالب ومرتبطة باحتياجاتهم ودوافعم،  -

 تفكيرهم. 

 دعوة الطالب إلى الشعور بوجود املشكلة من خالل البحث عن أبعاد املشكلة وما يترتب عليها.  -

 مشاركة الطالب في تحديد املشكلة، ومعرفة أبعادها وخصائصها ومختلف جوانبها  -

ة عن هذا  صياغة املشكلة في صورة سؤال رئيس أو عددة أسئلة فرعية، بحيث تكوت اإلجاب -

 السؤال أو هذه األسئلة هو بمثابة الوصو ل إلى حل املشكلة. 

 حث الطالب وتوجيههم إلى جمع املعلومات والحقائق وإدراك العالقات بينها. -

توجيه الطالب إلى افتراض الحلول للمشكلة، وافتراض الفرضيات التي تمثل مقترحا لحل املشلة   -

 املقدمة. 

النظر بالفرضيات والحلول املقدمة، والتحقق من درجة صحتها، ومن ثم  مشاركة الطالب في إعادة   -

 .قبول قبول الحل الصحيح الذي تسنده األدلة والبراهين العلمية التي تثبت صحته كحل للمشكلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املقابلة. : طريقة



- 126  - 

 :  الطريقة مفهوم 

التدريس والطالب، يمنح عضو هيئة التدريس فرصة  لقاء بين عضو هيئة  تقويم  : تقوم على تحديد  هي طريقة  

النقاش، ومن ثم تحديد  أو بْحث أو ما شابه ذلك من خالل  لب في مهمة كمشروع، 
ّ
الطا تقويم مدى تقدم 

لب  
ّ
الخطوات الالحقة والالزمة لتحسن تعلمه كما أنها قد تسمح بالحصول على معلومات تتعلق بأفكار الطا

 واتجاهاته نحو موضوع معين. 

 القيم    –املعرفة والفهم    الطريقة املجال )او املجاالت( التي تتناسب مع 

 :ينبغي مراعاة الشروط التالية : للطريقةالخطوات اإلجرائية 

 املقابلة ل التحديد املخرجات التعليمية املراد تقويمها من خ -

 تحديد أسئلة املقابلة بحيث تغطي املخرجات التي ّحددت وترتيبها  -

 هدف املقابلة حديد ت -

 حديد مكان املقابلةمثل ت قابلةاملمن كل الظروف والشـــروط الضـــرورية لنجاح    التأكد -

 املقابلة(وجود الطالب أم بعد االنتهاء من   )فيتحديد أسلوب تسجيل اإلجابات.  -

 والطالبدرس لبدء في املقابلة: الترحيب وخلق جو من األلفة بين املا -

 .موضوع املقابلة واالنتباه الدائم للطالب علىعرض أسئلة املقابلة مع التركيز   -

 .التمهيد إلنهاء املقابلة وتلخيص ما دار في املقابلة -
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 3ملحق  

 منوذج لورقة امتحانية
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 4ملحق  

 منوذج قائمة مرجعية
 Peer reviewerللمراجع النظري )الزميل املناظر(  
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 منوذج قائمة مرجعية 

 واحملكم اخلارجي   Peer reviewerمراجع النظري )الزميل املناظر(  لل

 أوالً: املعلومات األساسية للمقرر:

 

 (: ✓ثانيًا: قائمة التحقق من الوثائق املقدمة للمراجعة )

 ......................................................................................................  اسم املقرر.  -

 ......................................................................................................  رمز املقرر.  -

 ............................................................................ .......................... البرنامج.  -

 ......................................................................................................  القسم األكاديمي.  -

 ......................................................................................................  الكلية.  -

 ......................................................................................................  املستوى الدراس ي للمقرر.  -

 .................................................................................................... .. الفصل الدراس ي/ السنة.  -

 تحريري( اختبار أداة التقييم )  -

 " نصفي او نهائي"دوري او 
 ...................................................................................................... 

 ......................................................................................................  تاريخ التقييم )تاريخ االختبار(.  -

 ......................................................................................................  دريس القائم بالتدريس. اسم عضو هيئة الت -

 اسم املراجع النظير )الزميل املناظر( / أو -

 اسم املحكم الخارجي واملؤسسة التي ينتمي إليها.  -
 ...................................................................................................... 

 ......................................................................................................  تاريخ املراجعة/ التحكيم.  -

 ......................................................................................................  يمي.رئيس/ مشرف القسم األكاد -

 اململكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة احلدود الشمالية

 وكالة اجلامعة للشؤون األكادميية

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

 --------- 
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 ثالثًا حماور وأسئلة املراجعة 

للمقرر   - التعلم  مخرجات  يتضمن  األكاديمي(،  القسم  من  )املقر  املقرر  توصيف  مجاالت  نموذج  مع  متسقة 

ربط   مصفوفة  بمرجعية  البرنامج  تعلم  بمخرجات  ومرتبطة  للمؤهالت.  السعودي  اإلطار  بمرجعية  التعلم 

 املقرر والبرنامج. ، كما يتضمن طرق التقويم املتسقة مع مخرجات تعلم  املخرجات في توصيف البرنامج

 

  ............... أداة التقييم )مع تحديد األداة( .............................................................................................. -

  .ألداة التقييماإلجابة النموذجية   -

  مخطط توزيع درجات التقييم على االختبار.  -

  الطلبة في االختبار.بيان بدرجات  -

  نسبة النجاح باالختبار )عدد الطلبة الذين اجتازوا االختبار/ عدد الطلبة الذين أدوا االختبار(. -

  متوسط الدرجات )مجموع الدرجات/ عدد الطلبة الذين أدوا االختبار(. -

  أعلى درجة، أقل درجة، ودرجة متوسطة( عينة من إجابات الطلبة في االختبار )  -

  وثائق أخرى )إن وجدت( أذكرها )نتيجة استطالعات رأي، اآللية املتبعة في ابالغ الطلبة بالتغذية الراجعة...(  -

 السؤال 
 اإلجابة 

 )نعم/ ال(

 حظاتاملال/  االسباب

 (املراجع النظري)

 تصميم أداة التقييم   . أ

 . 1أ.
التقييم ضمن وثيقة   أداة  التعليم والتعلم  هل  استراتيجيات 

 وطرق التقويم لجامعة الدود الشمالية؟ 
  

   هل أداة التقييم مناسبة لطبيعة املقرر؟  . 2أ.

 . 3أ.

بمرجعية    ؛مخرج التعلم املرتبطة به  هل أداة التقييم تتسق مع 

وتتسق    ،اإلطار السعودي للمؤهالت  في وصف مجاالت التعلم  

 ؟ البرنامجمخرجات تعلم مع 
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 . 4أ.
ارتباط نسبة  تحديد  تم  التقييم    هل  التعلم  بأداة  مخرجات 

 املقرة بتوصيف املقرر؟ 
  

 . 5أ.
هل محتوى أداة التقييم تتسق مع مخرجات التعلم املستهدفة  

 بالقياس؟
  

 . 6أ.
اللغة  ودقة  )صحة  األخطاء  من  خالية  التقييم  أداة  هل 

 املستخدمة(؟ 
  

 . 7أ.

أداة   )مقالي هل  األسئلة  وطرق  نوعية  في  تنوعت    -التقييم 

متعدد من  اختيار  والخطأ  - موضوعي  اإلكمال    -الصواب 

 ......الخ(؟ 

  

 . 8أ.
محتواها   في  الصعوبة  مستوى  في  تباينت  التقييم  أداة  هل 

 للتمييز بين املستويات املختلفة من الطلبة؟ 
  

 . 9أ.
هل توزيع الدرجات على محتوى األداة دقيق ومناسب إلصدار 

 أحكام موثوقة ألداء الطلبة؟  
  

 .10أ.

االختبارية(   )الورقة  التقييم  أداة  بناء  تم  مع  هل  باالتساق 

وطرق   والتعلم  التعليم  استراتيجيات  بوثيقة  املقر  النموذج 

 التقويم بالجامعة من حيث الشكل واملضمون؟  

  

 .11أ.
ملحتوى   إعداد اإلجابات النموذجية على مستوي مالئمهل تم  

 أداة التقييم؟ 
  

 إجراءات التقييم   . ب

 . 1ب.
قياس   في  الجامعة  سياسة  مع  التقييم  إجراءات  تتسق  هل 

 مخرجات التعلم وخصائص الخريجين للبرامج األكاديمية؟ 
  

 السؤال 
 اإلجابة 

 )نعم/ ال(

 حظاتاملال/  االسباب

 (املراجع النظري)
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 نقاط القوة والنقاط التي حتتاج إىل حتسني  اً رابع

 . 2ب.
أثناء  واملالحظة  اقبة  املر وإجراءات  قواعد  تطبيق  تم  هل 

 التقييم؟  
  

 . 3ب.
هل كان هناك أي دليل على سوء السلوك األكاديمي من الطلبة  

 أثناء التقييم؟ 
  

 . 5ب.
للتقييم يتناسب مع محتوى األداة من   هل الوقت املخصص 

 حيث عدد وطبيعة األسئلة؟ 
  

 التقييم )عمليات التصحيح( ما بعد 

 .1ج.
    وموثوقة   صحيحة  الطالب  تقييمات   نتائج   كانت  هل

 
وفقا

 ؟ ملخطط وضع الدرجات
  

 .2ج.
التقييم كان  العالمات   هل  وضع  ملعايير   

 
وفقا  

 
عادال   للطالب 

 )التصحيح(؟ 
  

   في الوقت املناسب؟  للطلبةم التغذية الراجعة  يتقدتم هل  .3ج.

   استطالع راي الطلبة حول أداة التقييم؟ هل تم  .4ج.

 نقاط القوة   

 

 

 

 

 نقاط تحتاج إلى تحسين 
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 خامسًا االعتماد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ......................................................................................................  املحكم الخارجي  /توقيع املراجع النظير )الزميل املناظر(  -

 ......................................................................................................  التاريخ  -

 ................................................................................................ ...... اعتماد رئيس/ مشرف القسم األكاديمي  -

 ......................................................................................................  التاريخ  -
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 5ملحق  

 (Blackboardنظام إدارة التعلم البالك بورد )
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 Blackboardنظام التعلم اإللكتروني بالك بورد 

 Blackboard بوردأنواع األسئلة نظام إدارة التعلم البالك 

 أسئلة املعادالت الحسابية  ▪

 إجابة رقمية حسابية األسئلة التي تستلزم  ▪

 إما/أو  ▪

 قال أسئلة امل ▪

 أسئلة تستلزم تحميل ملفات  ▪

 تعددةامل فراغات ال أسئلة ملء ▪

 فراغات ال أسئلة ملء ▪

 أسئلة تحديد املوضع )النقاط الفعالة( ▪

 أسئلة االختيار من قائمة منسدلة ▪

 التوصيل أسئلة   ▪

 متعدد اإلجاباتأسئلة  ▪

 أسئلة االختيار من متعدد  ▪

 قياس رأي متدرج/مقياس لكرت  ▪

 أسئلة الترتيب  ▪

 أسئلة وضع أسئلة لإلجابات  ▪

 إجابة مختصرة   أسئلة ▪

 خطأ ال صواب/ال  أسئلة ▪

 تصميم وإنتاج االختبارات اإللكترونية على نظام إدارة التعلم البالك بورد 

بورد األدوات الالزمة إلنشاء وإدارة االختبارات اإللكترونية العالية املستوى بكل  يقدم نظام إدارة التعلم البالك  

 مرونة. وإلنشاء اختبار الكتروني على نظام البالك بورد يتوجب القيام بالخطوات التالية 

اختبار إلكتروني  ثم املقررات الدراسية ثم الى املقرر املراد إنشاء    الدخول على نظام إدارة التعلم البالك بورد -1

  له.

 التأكد من أن وضع التحرير قيد التشغيل  -2

التقييمات من القائمة املنسدلة من هذه األداة يتم اختيار  من القائمة الرئيسية يتم اختيار أداة االختبارات،   -3

 »اختبار« 

 من صفحة إنشاء اختبار يتوجب على ُمعد االختبار/أستاذ املقرر اختيار ما يلي  -4

 ال يحتوي على أي اختبار مسبق.  خيار إنشاء اختبار في حين ان املقرر  إما الضغط على ▪

 أو تحديد أحد االختبارات السابقة ليتم نشرها واتاحتها للطالب. ▪

 ند االنتهاء من إنشاء اختبار ستظهر صفحة »معلومات االختبار« والتي تتطلب ما يلي ع -5
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 تحديد اسم االختبار  ▪

الشامل   ▪ الوصف  إعطاء  به  ويقصد  لالختبار  الكلية  لكترونياإل  لالختبارالوصف  )الدرجة  - كمثل 

 عدد املحاوالت(   -وقت االختبار  -عدد األسئلة-لدرجات الفرعية لفقرات االختبارا

أداء   ▪ إتباعها خالل  املقرر من طالبه  أستاذ  التي يود  التعليمات  بها جميع  االختبار  االرشادات ويقصد 

 اإللكتروني كمثل 

  عزيزي الطالب/ــة يجدر عليك قراءة التعليمات التالية بعناية

 استعن باهلل ثم أجب عن األسئلة التالية  −

 وألكثر من مرة −
ً
 قراءة السؤال جيدا

 يحظر عليك الرجوع الى االختبار بعد تسليمه −

 لزمن االختبار املحدد −
ً
 االنتباه جيدا

 اولة ذلك، أو اإلخالل بسير االختبار. الغش أو الشروع فيه أو مح −

ال نهاية  فى  إرسال  ايقونة  على  الضغط  يتوجب  الخطوات  من جميع هذه  االنتهاء  فحة  ص بعد 

 أقص ى اليسار وذلك للبدء بكتابة أسئلة االختبار اإللكتروني.

عند االنتهاء من إرسال عملية اإلنشاء لالختبار اإللكتروني يستطيع اآلن ُمعد االختبار من لوحة االختبار   ▪

   -إضافة أسئلة وفق الخيارات التالية: 

 إنشاء سؤال  . أ

القائمة   يريد من  ما  باختيار  إنشاء سؤال جديد الختباره اإللكتروني وذلك  االختبار  الخيار يستطيع ُمعد  من خالل هذا 

 ملنسدلة من خالل أداة إنشاء سؤال. ا

 إعادة سؤال استخدام سؤال      . ب

 ومن خالل هذه األداة يجد ُمعد االختبار عدة خيارات منها 

 إنشاء مجموعة األسئلة  -

 
ً
 وايضا

ً
تصنيفها وفق أنواع األسئلة   ويقصد بها استعادة مجموعة من األسئلة والتي قام بإعدادها مسبقا

 املوضوعات التي تندرج تحتها ومستوى   وحدات وفصول  والفئات التي تناسبها من 
ً
املقرر الدراس ي وأيضا

 تعد هذه من أبرز املعايير التي يتم إنشاء مجموعات األسئلة  حيث صعوبتها

  إنشاء كتلة عشوائية -

 حيث يقوم أستاذ املقرر بإعداد كتلة عشوائية من األسئلة وفق أنواع األسئلة التي يريد

 استعراض جميع ما يحتوي   ١٧اختيارها والتي يبلغ عددها 
ً
نوع من األسئلة كما يتيح هذا الخيار ايضا

 مخزن األسئلة وأنواعها. 
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 البحث عن أسئلة   -

تسمح هذه األداة أستاذ املقرر البحث الشامل عن أي سؤال/اختبار لم يستطيع ايجاده فى مجموعة األسئلة أو مخزن  

 ( الكلمات األساسية -مستويات الصعوبة -املوضوعات -الفئات  -أنواع األسئلة- ختباراتاال ) األسئلة وفق ما يلي

 تحميل األسئلة       .ج

عد االختبار تحميل 
ُ
وهو نوع من امللفات النصية التي   TXTولكن يجب ان تكون بصيغة  ،األسئلةوالذي يتيح هذا الخيار مل

 الصيغة تحميل األسئلة على نظام أداة التعلم البالك بورد.  يتم تنظيم الكتابة بها فى سلسلة سطور، حيث يسهل هذه

 عند االنتهاء من إنشاء السؤال الجديد على االختبار الحالي يتطلب تحديد ما يلي       -6

 نص السؤال •                                                                            عنوان السؤال                •        

 ثم االكمال حسب ما يتطلبه خيارات السؤال الذي تم اختياره من قبل ُمعد االختبار/ أستاذ املقرر 

ا -7 على  املالحظات  مربع  الى  نصل  السؤال  إنشاء  متطلبات  من  سبق  ما  جميع  من  االنتهاء  إلجابات  عند 

املقرر   االختبار/أستاذ  ُمعد  يضع  حيث   
 
إجباريا وليس   

 
اختياريا املربع  هذا  ويعبأ  الخاطئة  الصحيحة/ 

االختبار   من  االنتهاء  عند  الخاطئة  واالجابة  الصحيحة  اإلجابة  على  الرد  في  عرضها  سيتم  التي  املالحظات 

 كتغذية راجعة للطالب عن مستواه في املقرر الدراس ي. 

 الكلمات األساسية  -مستويات الصعوبة  - مواضيع -فئات  لمات أساسيةفئات وك •  

تعد هذه النماذج الخاصة من بيانات التعريف لألسئلة عند إضافتها وذلك لسهولة استرجاعها في عمليات البحث  

 أو عمليات إنشاء األسئلة أو استرداد األسئلة من مخازن األسئلة. 

إنشاء سؤال مقالي والذي يجده معد االختبار/أستاذ املقرر من خالل أداة  يتيح نظام إدارة التعلم البالك بورد   -8

 إنشاء سؤال ثم اختيار »مقال« 

من خالل صفحة إنشاء/تحرير سؤال مقالي يكتب معد االختبار/أستاذ املقرر نص السؤال مباشرة في   ▪

 محرر النصوص أو نسخة من خالل املفكرة من محرر النصوص. 

اختياري كتابة اإلجابة النموذجية للسؤال املقالي أو كلمات مفتاحية وذلك لتسهل على  يمكن بشكل   ▪

 املصحح عملية التصحيح اإللكتروني لهذا السؤال. 

وعندما ال يضع معد االختبار/أستاذ املقرر اإلجابة للسؤال املقالي يتوجب عليه تصحيح السؤال من   ▪

 من قبله.قبله وتقدير الدرجة املناسبة واملحدد 
ً
 مسبقا

عند اكتمال أسئلة االختبار اإللكتروني يتوجب على معد االختبار/أستاذ املقرر تحديد درجات االختبار لكل   -9

 سؤال من أسئلة االختبار بشكل فردي من خالل مربع الدرجات املوجود من الجهة اليسار للسؤال. 

بشكل متكامل لجميع أسئلة االختبار من    كما يستطيع معد االختبار/أستاذ املقرر تغيير درجات األسئلة ▪

خالل أيقونة يجدها فى أسفل الصفحة وذلك بالنقر على تحديد الكل أو تحديد حسب النوع أى نوع  

 السؤال. 
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 من األخطاء اللغوية   -10
 
عند االنتهاء من تحديد الدرجات والتأكد من سالمة االختبار بشكل عام وسالمته أيضا

افق يجده أسفل الصفحة من الجهة اليسار ثم إرسال االختيار. أو النحوية يتم الضغط على أي  قونة مو

وبذلك تكون عملية إنشاء االختبارات تأتي خطوة نشر وإتاحة االختبار للطالب حيث ستظهر صفحة خيارات   -11

 االختبارات وفي هذه الصفحة يتوجب تعبئة ما يلي 

 الختبار/أستاذ املقرر تغييره.: ويقصد بها اسم االختبار إذا أراد معد امعلومات االختبار ▪

األفضل ان ال يتم اختيار فتح االختبار فى إطار جديد حيث سيظهر  من  :  فتح االختبار في إطار جديد ▪

 للطالب االختبار االلكتروني فى صفحة جديدة واألفضل أن يكون فى صفحة واحدة. 

وعندما يختار معد االختبار/أستاذ املقرر ال،  : وتتم إتاحة االختبار عند اختيار كلمة نعم  إتاحة االختبار ▪

 فلن يتم إتاحة االختبار للطالب.

نظام إدارة التعلم البالك بورد على معد االختبار/أستاذ املقرر  يوفر : إضافة اعالن جديد لهذا االختبار ▪

 لالختبار. 
ً
 إنشاء إعالن من خالل اختيار نعم حيث سيتم اإلعالن تلقائيا

املحاوالت ▪ إرشادات تي  وال:  عدد  من خالل   
ً
مسبقا بها  اإلبالغ  املقرر  االختبار/أستاذ  معد  على  يتوجب 

 االختبار واألفضل عدم إتاحة هذا الخيار واالمر يرجع الى معد االختبار/أستاذ املقرر. 

اإلكمال:   ▪ فى جلسة فرض  الطالب يتوجب عليه اكمال االختبار اإللكتروني  ان  الخيار  بهذا  واملقصود 

  واحدة فقط، و 
ً
. واألفضل عدم اختيار هذا الخيار تحسبا

ً
لن يسمح للطالب بالدخول مرة أخرى أبدا

 النقطاع األنترنت أو الكهرباء عن الطالب.

ويتم من خالل هذه األداة تحديد وقت االختبار، وفي حين اختيار تعيين املؤقت سيظهر  :  تعيين املؤقت ▪

أستاذ املقرر الخيار في إيقافه أو تشغيله واألفضل املؤقت للطالب طيلة فترة االختبار وملعد االختبار/

 تشغيله حتى يكون الطالب على اطالع بالوقت خالل أدائه اختباره.

من خالل هذه األداة يستطيع   تحديد وقت االختبار(  - )تحديد تاريخ االختبارالعرض حتى    -العرض بعد  ▪

د الوقت املناسب لالختبار، ويتوجب على  معد االختبار/أستاذ املقرر تحديد تاريخ االختبار وكذلك تحدي

 .
ً
 معد االختبار/أستاذ املقرر املناسبة الوقت مع املؤقت الذي تم اختياره مسبقا

املرور:    ▪ وذلك كلمة  باالختبار  الخاصة  املرور  كلمة  املقرر  االختبار/أستاذ  معد  يضع  األداة  هذه  وفي 

 لتسهيل عملية الوصول له. 

املوقع  ▪ موقويقصد  :  تقييد  ألداء  به  الجامعة  تضعها  التي  األنظمة  بالقيود  ويقصد  االختبار  عقد  ع 

االختبارات االلكترونية داخل أو خارج الجامعة كمثل أداء االختبارات االلكترونية فى معامل الجامعة  

 فقط. وعند اختيار بدون قيود يستطع الطالب أداء االختبار فى أي مكان خارج أو داخل الجامعة.

يستطيع معد االختبار/أستاذ املقرر من خالل هذه األداة اإلضافة والحذف  :  حة االختباراستثناءات إتا ▪

املقرر   في  الطالب  لجميع   
ً
متاحا ليس  االختبار  ان  او  املحرومين  الطالب  أو مجموعة كمثل  مستخدم 

 الدراس ي. 

االستحقاق  ▪ الذاتي\تاريخ  التقييم  تحد:  خيارات  املقرر  االختبار/أستاذ  معد  على  تاريخ  يتوجب  يد 

منع الطالب من الدخول لالختبار بعد انتهاء تاريخ ووقت   فياستحقاق حيث ان هذه األداة ستساعد  

 االستحقاق.   
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 هذه األداة عدة خيارات ملعد االختبار/أستاذ املقرر للتقييم حسب ما يليتتيح : خيارات التقييم الذاتي ▪

 درجات مركز التقديرات فياحتساب وتضمين هذا االختبار  −

التقديرات عندما   − النتائج الخاصة بهذا االختبار عن معد االختبار/أستاذ املقرر وعن مركز  إخفاء 

 يعد االختيار كتقيين ذاتي للمتعلم وكتغذية راجعة لقياس مدى تقدم الطالب في املقرر الدراس ي. 

االختبار  عرض   ▪ ومالحظات  الطالب:  نتائج  بعد على  للطالب  واملالحظات  النتائج  تعرض  األداة  هذه 

 إكمالهم لالختبار من خالل االعداد لهذين القاعدتين 

   :بعد  متى( التالية  الخيارات  إحدى  اختيار  ويتطلب  للطالب  االختبار  نتائج  عرض  وقت  اختيار  بها  ويقصد 

 بعد تقدير املحاوالت(   -بعد انتهاء اإلتاحة    -تاريخ محدد وبعد تاريخ االستحقاق   في  -العرض ملرة واحدة- التقديم

يار بعد انتهاء االختبار ليرى  يختار معد االختبار/أستاذ املقرر أحد الخيارات السابقة واألفضل اخت ▪

 الطالب نتيجته ويعتمد على نوعية األسئلة املعدة من قبل معد االختبار/أستاذ املقرر. 

تقدير   ▪ بعد  إال  للطالب  تظهر  لن  فالنتيجة  املقالي  السؤال  املقرر  االختبار/أستاذ  معد  وضع  عند 

 محاولة الطالب للسؤال املقالي.

   سؤالدرجة الدرجةكل  بها  ويقصد  للطالب  :  ستظهر  سؤال  بكل  معد    ،الخاصة  اعداد  حسب  ولكن 

 االختبار/أستاذ املقرر للدرجات املقرر من أداة متى.  

 يتحدد من خالل هذه األداة اإلجابات التي يريد معد االختبار/أستاذ املقرر إظهار درجاتها للطالب   :إجابات

 تم إرساله             صحيح           كل اإلجابات                     -وهل هي: 

 واألفضل كل اإلجابات الصحيحة وما تم إرساله ولم يتم إرساله 

 مالحظات يقصد بها عرض املالحظات التي وضعها معد االختبار/أستاذ املقرر على كل سؤال عند  مالحظات :

 إنشاء السؤال لطالبه. 

   :ومن األفضل ، اإلجابةأي العرض للطالب األسئلة غير صحيحة  عرض األسئلة غير الصحيحة 

 

االختبار   انتهاء  بعد  الطالب  لجميع  واملالحظات  النتائج  ألنها ستظهر  اختيارها  األفضل  من  الخيارات  هذا  وتعبر 

إطالع على  الطالب  معد    وسيكون  قبل  من  املعدة  وأيضا ًاملالحظات  والخاطئة  الصحيحة  اجاباته  بكل  ومعرفة 

 االختبار/أستاذ املقرر. 

 ستظهر معد االختبار/أستاذ املقرر الخيارات التالية: تقديم االختبار ▪

   وقت واحد                   فيالكل          الكل مرة واحدة                                 حظر الرجوع 
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أي عرض االختبار فى صفحة واحدة وفى وقت واحد وليس كل سؤال    وقت واحد   فيوأفضل هذه الخيارات الكل  

 فى صفحة مستقلة. 

الطالب من  ويتوجب  حظر الرجوع:    ▪ الرجوع وذلك ملنع  على معد االختبار/أستاذ املقرر اختيار حظر 

 تغيير إجابته التي ما تم ارسالها. 

لألسئلة:   ▪ عشوائي  االختبار/ترتيب  معد  يستطيع  األداة  هذه  األسئلة  ومن خالل  ترتيب  املقرر  أستاذ 

مختلفة   بأشكال  األسئلة  تظهر  الطالب  جميع  أن  بمعنى  أي  اختبار  محاولة  لكل  عشوائي  بشكل 

 وعشوائية. 

  - : بعد االنتهاء من جميع الخطوات السابقة وإنهاء جميع الخيارات

وإتاحة   − نشر  ليتم  إرسال  فوق  النقر  املقرر  االختبار/أستاذ  معد  للطالب حسب يستطيع  اإللكتروني  االختبار 

 الوقت والتاريخ املحدد.

معد االختبار/أستاذ   − لالختبار ويستطيع  واإلتاحة  اإللكتروني  النشر  يتم  لن  األمر  إلغاء  على  الضغط  وفي حين 

 املقرر الرجوع له مرة أخرى. 

 

 

 

 


