
  وزارة التعلیم العالى والبحث العلمى

  

  المعھد العالى للھندسة بالشروق

  الت الكھربیة

 ةیبرھكلا تالالاو ى

نظام تقویم مخرجات التعلم ھدفھ األساسي تحقیق رسالة وأھداف البرنامج والوصول بالمنتج الرئیسي للبرنامج 

إلي درجة عالیة من التمیز تجعلھ قادرا على المنافسة في سوق العمل بسھولة ویسر، ویتم من خالل ھذا النظام 

حددة لتنفیذ ھذه اآللیات وتحدید المسئولین 

  .ق مخرجات البرنامجاتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعدیل وتصحیح أي نقاط ضعف قد تعوق تحقی

  .استخدام أسالیب مباشرة وغیر مباشرة لقیاس مدى تحقق النتائج التعلیمیة المستھدفة من البرنامج

ذھنیة والعامة بما یتوافق مع طبیعة االختبار التحریري بمختلف أنواع األسئلة التي تقیس المھارات المعرفیة وال

االختبار الشفوي، والعملي الذي یقیس المھارات المعرفیة والذھنیة والمھنیة والعامة، بما یتوافق مع طبیعة كل 

حیث یتم ) المھنیة والعامة(التدریب المیداني، والعروض التقدیمیة التي یتم من خاللھا قیاس المھارات األدائیة 

ترتیب  - مھارات االتصال – المعلومات المتخصصة 

االبتكار في طریقة  – جذب انتباه الحضور 

األبحاث التي تعتبر من الوسائل األساسیة لقیاس قدرة الطالب على التعلم الذاتي الذي یعتبر من أھم مخرجات 

راء اختبارات تحریریة أو شفھیة نصف فصلیة، للوقوف على 
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ىوقلا مسق جمانربل مخرجات التعلمظام تقویم ن

نظام تقویم مخرجات التعلم ھدفھ األساسي تحقیق رسالة وأھداف البرنامج والوصول بالمنتج الرئیسي للبرنامج 

إلي درجة عالیة من التمیز تجعلھ قادرا على المنافسة في سوق العمل بسھولة ویسر، ویتم من خالل ھذا النظام 

حددة لتنفیذ ھذه اآللیات وتحدید المسئولین تحدید آلیات واضحة لقیاس مدي تحقق مخرجات التعلم وإجراءات م

  .عن متابعة تنفیذ ھذه اآللیات 

  .تحقیق رسالة وأھداف البرنامج 
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اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعدیل وتصحیح أي نقاط ضعف قد تعوق تحقی
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  :فیما یخص األسالیب المباشرة

االختبار التحریري بمختلف أنواع األسئلة التي تقیس المھارات المعرفیة وال

  ).والالئحة 
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التدریب المیداني، والعروض التقدیمیة التي یتم من خاللھا قیاس المھارات األدائیة 

المعلومات المتخصصة (إعداد قائمة تشمل مجموعة من المھارات یتم تقییمھا وھي 

جذب انتباه الحضور  – شرائح جودة ال – إدارة الوقت  – تنظیم العمل بین الفریق 

  ).ورش عمل – حلقات نقاش  -المظھر الالئق
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راء اختبارات تحریریة أو شفھیة نصف فصلیة، للوقوف على التقییم النصف فصلي للطالب حیث یتم إج
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فیما یخص األسالیب المباشرة  . أ

االختبار التحریري بمختلف أنواع األسئلة التي تقیس المھارات المعرفیة وال .1

والالئحة (كل مقرر 
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).والالئحة (مقرر 

التدریب المیداني، والعروض التقدیمیة التي یتم من خاللھا قیاس المھارات األدائیة  .3

إعداد قائمة تشمل مجموعة من المھارات یتم تقییمھا وھي 

تنظیم العمل بین الفریق  – األفكار 

المظھر الالئق – العرض 

األبحاث التي تعتبر من الوسائل األساسیة لقیاس قدرة الطالب على التعلم الذاتي الذي یعتبر من أھم مخرجات  .4

التعلم المستھدفة بالبرنامج

التقییم النصف فصلي للطالب حیث یتم إج .5

مستوى الطالب قبل إجراء اختبارات نھایة الفصل الدراسي
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تقییم نھائي للمقرر في نھایة الفصل الدراسي، وذلك من خالل توزیع استبیانات على الطالب، تشتمل على 

وجزء خاص  في آراء عامة حول المقرر، ومخرجات التعلیم المستھدفة، 

، وجزء خاص بنظام التقویم والمعامل، 

ائج التعلیمیة تقاریر المقررات الدراسیة حیث یتم إعداد تقریر فصلى عن كل مقرر یذكر فیھ ما تحقق من النت

  .المستھدفة من المقرر وما سوف یتم اتخاذه في العام القادم لرفع نسبة المتحقق من المستھدف

تقدیرات ونتائج الطالب عند التخرج حیث تعتبر النتیجة لنھائیة من أھم الوسائل الغیر مباشرة لقیاس مدي تحقق 

حیث یتم ذلك من خالل تقییم كال من شكل ومضمون االمتحان فلقد تم وضع معاییر لكتابة الورقة االمتحانیة 

یراعى فیھا كتابة جدول بیانات االمتحان وتنسیق الورقة وتحدید درجة لكل سؤال ووضوح األسئلة ودقة اللغة 

متوافقة مع المراد قیاسھ من النتائج 

حیث یتم رصد أي انحراف أو خلل في اإلحصائیات الخاصة بالتقدیرات ونسب النجاح الخاصة بكل مقرر 

ة بمقرراتھم لالستعالم عن أسباب الخلل ومعالجتھ 

ویتم بعد ذلك عمل تقریر فصلى عن فحص وتحلیل االمتحانات ونتائجھا ویتم عرضھ في مجلس القسم لمناقشتھ 

حیث یتم طرح استبیان فصلى علي الطالب لقیاس مدي رضاھم عن االمتحانات بشكل عام بنھایة المقرر، ھل 
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  تقییم الورقة االمتحانیة
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مخرجات التعلم المستھدفة

التحلیل الفصلي ل: ثانیا  

 تقییم الورقة االمتحانیة

حیث یتم ذلك من خالل تقییم كال من شكل ومضمون االمتحان فلقد تم وضع معاییر لكتابة الورقة االمتحانیة 

یراعى فیھا كتابة جدول بیانات االمتحان وتنسیق الورقة وتحدید درجة لكل سؤال ووضوح األسئلة ودقة اللغة 

أما من حیث المضمون فیجب أن تكون أسئلة االمتحان. وتنوع األسئلة

التعلیمیة المستھدفة من المقرر حسب التوصیف الخاص بھ

 تحلیل نتائج االمتحانات

حیث یتم رصد أي انحراف أو خلل في اإلحصائیات الخاصة بالتقدیرات ونسب النجاح الخاصة بكل مقرر 

وتقدیم تغذیة راجعة لألساتذة عن نتیجة تحلیل النتائج الخاص

وذلك لضمان تحقیق المقرر للنتائج التعلیمیة المستھدفة منھ
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واتخاذ ما یلزم تجاه ما جاء بھ من مالحظات

  قیاس رضا الطالب
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  .مجالس الرسمیة واتخاذ اإلجراءات الالزمة
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  .للتأكد من فاعلیتھ واتخاذ ما یلزم نحو تحسینھ
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  :إجراءات قیاس تحقق مخرجات التعلم المستھدفة

نیة ومدي تحقق المخرجات المستھدفة منھ لجنة لمراجعة نتائج االمتحانات ومعاییر الورقة االمتحا

  ).وحدة القیاس والتقویم

المتابعة لعملیة التقویم وإعداد تقریر فصلى من لجنة مراجعة االمتحانات لمجلس القسم العلمي بنتائج المراجعة 

  .حیث یتم تضمین أجزاء منھ في التقریر السنوي للبرنامج

مجالس الرسمیة واتخاذ اإلجراءات الالزمةمناقشة التقاریر علي مستوى ال

تشكیل لجان ثالثیة إلجراء االمتحانات الشفویة ویتم وضع الدرجات وفق إستمارة التقییم المعتمدة من القسم 

.متابعة معدالت النجاح للطالب بصورة دوریة من خالل ملفات الطالب

  مسئولیة تنفیذ النظام

ومنسق البرنامج ومنسقي معاییر تقویم مخرجات التعلم وتصمیم   جمانربلا ریدمیتم تشكیل لجنة تتكون من 

یتم تشكیلھا واعتمادھا سنویا تكون مھمتھا األساسیة متابعة . البرنامج والتعلیم والتعلم وعضو من الھیئة المعاونة

للتأكد من فاعلیتھ واتخاذ ما یلزم نحو تحسینھ تنفیذ النظام باإلضافة إلى المراجعة الدوریة كل عامین

:جمانربلا ریدم                                           

 

 
 

إجراءات قیاس تحقق مخرجات التعلم المستھدفة

 لجنة لمراجعة نتائج االمتحانات ومعاییر الورقة االمتحا

وحدة القیاس والتقویم

  المتابعة لعملیة التقویم وإعداد تقریر فصلى من لجنة مراجعة االمتحانات لمجلس القسم العلمي بنتائج المراجعة

حیث یتم تضمین أجزاء منھ في التقریر السنوي للبرنامج

 مناقشة التقاریر علي مستوى ال

  تشكیل لجان ثالثیة إلجراء االمتحانات الشفویة ویتم وضع الدرجات وفق إستمارة التقییم المعتمدة من القسم

 متابعة معدالت النجاح للطالب بصورة دوریة من خالل ملفات الطالب

مسئولیة تنفیذ النظام

یتم تشكیل لجنة تتكون من 

البرنامج والتعلیم والتعلم وعضو من الھیئة المعاونة

تنفیذ النظام باإلضافة إلى المراجعة الدوریة كل عامین

  

 


