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في جامعة عمان لبرنامج األكاديمي لتعلم التعليمات قياس وتقويم مخرجات  " تعليمات هذهسمى ت 1
 .اا من تاريخ إقرارهاعتبار  ، "2021سنة لالعربية 

 

المعاني المخصصة لها أدناه ما التعليمات و  هذهحيثما وردت في  اآلتية يكون للكلمات والعبارات 2
 ر ذلك:يلم تدل القرينة على غ

5 
 

 جامعة عمان العربية. : الجامعة
 في الجامعة. مجلس العمداء : المجلس

 كلية في الجامعة.أي  : الكلية
 .عميد الكلية : العميد
 .القسم األكاديمي في الكلية : القسم

 الجامعة.عضو هيئة التدريس في  : عضو هيئة التدريس
مجموعة منظمة من المساقات الدراسية التي تؤدي بعد االنتهاء  : البرنامج األكاديمي

إلى منح درجة أكاديمية مرتبطة بهذا  من دراستها والنجاح فيها
 .البرنامج )بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير(

 
 

 

تعد عملية قياس مخرجات التعلم للبرنامج األكاديمي اللبنة األساسية للعملية التدريسية، وهي  3
واالتجاهات التي يجب أن يكتسبها الطلبة أثناء الدراسة عملية منتظمة تحّدد المعارف والمهارات 

مستوى هذا االكتساب، كما تعمل على مع تحديد وتقييم  وبعد تخرجهم من البرنامج األكاديمي
 استخدام المعلومات المتوفرة لتحسين تعّلم الطلبة وأدائهم.

  

 



 
 

 

Ref.: Deans' Council Session (27/2020-2021), Decision No.: 01, Date: 24/05/2021, Rev. a 

 Committee to Study Regulations and Instructions of the University Session (25/2020-2021), 

Decision No.: 02, Date: 16/05/2021, Rev. a  
2 5 

 
 

 

 :إلى قياس وتقويم مخرجات التعلم عمليةتهدف  4
التحقق أن البرنامج األكاديمي يؤدي إلى التغير والتطور المطلوب في معارف ومهارات  أ.

 .وقدرات وسلوكيات الطالب ليواكب متطلبات سوق العمل

التأكد من تحقيق المعايير األكاديمية المرجعية، والتي تمثل الحد األدنى لما يجب أن  ب.
 .الطالبيحققه 

تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في تحقيق مخرجات البرنامج األكاديمي، وبالتالي تحديد  ج.
 أوجه التحسين والتطوير الالزمين.مطلوب من ال

 

األكاديمي/  للبرنامج القسم األكاديمي مسؤولية إدارة عملية قياس وتقويم مخرجات التعلم يتولى 5
 األول والثاني من العام الدراسي. ينالفصل المطروحة علىومساقاته 

 

 

بين مخرجات تعلم البرنامج األكاديمي وبين مساقات هذا البرنامج  مواءماتمصفوفة توفير  أ.6
 األكاديمي بحيث:

لبرنامج لتعلم الكل مساق من مساقات البرنامج األكاديمي أحد مخرجات  تحقيق .1
 مخرجات تعلم(.  4 – 2حد أدنى )يفضل أن يحقق باألكاديمي 

من يحققه كل مساق من مساقات البرنامج األكاديمي  ماوضع وزن لمدى توقع  .2
 مخرجات هذا البرنامج. 

 المواءماتذه هعداد وتحديث مصفوفة إ عنالمسؤولة  هي األقساممجالس  .3
 األكاديمية.

االلتزام بصياغة مخرجات تعلم البرامج األكاديمية ومخرجات تعلم المساقات  .4
 (.Bloom's taxonomyاألكاديمية حسب تصنيف بلوم ألهداف التعلم )

 ،من لجنة مختصة في القسمللمساق/ للبرنامج بشكل دوري يتم مراجعة مخرجات التعلم  ب.
 .هاوتعليمات ويتم إقرارها في مجلس القسم وفق أنظمة الجامعة

بين مخرجات المساق األكاديمي وبين أدوات تقييم  مواءماتمصفوفة  يعد مدرس المساق ج.
أن يحقق كل أداة من أدوات التقييم أحد مخرجات المساق  يضمن هذا المساق بحيث

 األكاديمي.
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يتم قياس مدى النجاح في تحقيق مخرجات تعلم البرنامج األكاديمي من خالل مجموعة متنوعة  7
 من المؤشرات المباشرة وغير المباشرة. حيث ُتصنف أدوات القياس والتقييم بطرق عديدة، منها:

 أدوات القياس المباشرة: أ.
الطالب للمعرفة أو المهارة أو االتجاه المطلوب بطريقة  امتالكوهي التي يتم فيها تحديد 

 كتابيا  أو شفويا . مباشرة وصريحة، وذلك من خالل فاعلية القيام به
من وسيلة للحصول على قياس المخرجات بشكل مباشر عن طريق  أكثرويتم استخدام 

والتقارير  االمتحانات واالمتحانات القصيرة والعروض التوضيحية واالمتحانات الشفوية
و ما أالطالب و/ هتعلم عماهذه االساليب تغذية راجعة  بحيث تكون والمشاريع.  المكتوبة

 .هو قادر على فعله
 أدوات القياس غير المباشرة: ب.

 الطالبيشترك بها  وهي التي يتم جمعها من خالل إحصائيات واستبيانات وتقييمات مختلفة
 الخ....  هيئة التدريس والمجتمع المحلي وأرباب العمل ووعض

 

 

 االمتحانات والواجبات:
أو /اهداف المساق و الستخدامها في تقييمعضو هيئة التدريس االمتحانات الواجبات المصممة من 

 .مخرجات البرنامج
  

 :)التعليم التفاعلي( االمتحانات الشفوية
 .تقييم مستويات معرفة الطالب من خالل حوار وجها  لوجه بين الطالب والممتحن

  

 مجموعات التركيز:

   ... مناقشة موجهة من مشرف ُمدرب لمجموعة من االشخاص الذين يشتركون في خصائص معينة مثل

 تقييم االداء:
رض أبشكل عام من خالل المالحظة المباشرة اثناء التطبيق على  التقييم المنهجي للمهارات المكتسبة،

 .الميداني الواقع مثل التدريب
  

 المسوحات واالستبيانات:
مهاراتهم على سبيل المثال ،  -مطالبة األفراد بمشاركة تصوراتهم حول مجال معين من مجاالت االهتمام 

 .أو مواقفهم أو سلوكياتهم، أو صفات وجودة برنامج أو مساق أو مهارات اآلخرين
  

  



 
 

 

Ref.: Deans' Council Session (27/2020-2021), Decision No.: 01, Date: 24/05/2021, Rev. a 

 Committee to Study Regulations and Instructions of the University Session (25/2020-2021), 

Decision No.: 02, Date: 16/05/2021, Rev. a  
4 5 

 
 

 البيانات المأرشفة:
   .هي نوع من البحث الذي يقوم بالتحري عن األدلة واستخراجها من السجالت األرشيفية

 المالحظات السلوكية:
 .قياس تكرار ومدة وسياق أفعال موضوع ما، عادة في بيئة طبيعية بأساليب غير تفاعلية

  

 ممتحن خارجي:
 .االستعانة بخبير في المجال من خارج البرنامج إلجراء تقييم للطلبة أو تقييمهم أو استكماله

  

 المقابالت:
   .حوار وجها  لوجه مع المحاورسؤال االفراد لمشاركة تصوراتهم حول مجال االهتمام وذلك ضمن 

 المهارية للطلبة: تقييم المحفظة

غالب ا ما يتم جمع مجموعة ا. عبارة عن مجموعة من أعمال الطلبة المرتبطة بالمعايير المطلوب تعلمه
 .العمل هذه على مدار فترة زمنية طويلة لتعكس ما تم تدريسه باإلضافة إلى ما تعلمته

  

 المحاكاة:
رض أو أمقياس قائم على الكفاءة حيث يتم قياس قدرات الطالب في وضع يقترب من العالم الحقيقي 

 .الواقع
  

 االمتحانات:
االمتحانات المطورة تجاري ا، والتي يتم إجراؤها بشكل عام بواسطة مجموعة، وفي الغالب تكون هذه 

 .تعليمية دولية، ويتم شراؤها عادة  من مؤسسات "موضوعية"االختبارات 
  

 

بما يتوافق مع المخرجات التعليمية التي أسئلة االمتحانات بصياغة عضو هيئة التدريس يلتزم  8
وان المرتبطة بالمساق،  تم إقرارها سابقا ، وأن تكون األسئلة شاملة لجميع المخرجات التعليمية

 (.Bloom's taxonomyكتابة األسئلة حسب تصنيف بلوم ألهداف التعلم )تتم 
 

لمساق متابعة نسبة تحقيق المخرجات التعليمية الخاصة في المساق عضو هيئة التدريس لعلى  9
وجود عضو هيئة التدريس  خالل الفصل الدراسي وباشكال عدة من التقييمات، وفي حال الحظ

بإعداد تقييمات  يقوميتوجب عليه أن ضعف لدى الطلبة في تحقيق نسبة مخرج معين فأنه 
 خاصة لرفع نسبة اإلنجاز في المخرج التعليمي.

 

حسب النماذج المعدة  تقرير ملف المساقبإعداد  يقوم المدرس، دراسيفصل  كل في نهاية 10
لطالب من االطلبة ونسبة تحقيق المخرج التعليمي لكل تقيس عالمات  والتيوالمعتمدة لهذه الغاية 

 عام.وللمساق بشكل 
 

للقسم األكاديمي المعني في نهاية الفصل يقوم المدرس بتسليم ملف المساق مرفقا  بتقرير المساق  11
  .الدراسي
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 و لجنة مختصة يتم تشكيلها بمراجعة ملف المساق وفق نموذجأيقوم رئيس القسم  أ. 12
 المعتمد.

ا، لكل مساق على حد المعتمدمراجعة النموذج فيه يتم ، القسمعقد اجتماع لمجلس يتم  ب.
ونسبة تحقيق المخرجات في المساق،  التي لم يتم تغطيتهاتحدد الموضوعات العلمية  بحيث

ويتم إيضاح آلية التقويم والمقترحات الالزمة لتحسين نسب انجاز المخرجات  ،التعليمية
 التعليمية.

يقوم القسم بدراسة شاملة وعمل مصفوفة لنسبة تحقيق المخرجات التعليمية وبناء  على  ج.
وفق  ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب لتطوير الخطة الدراسية والمساقات ووصف المساقات

 األصول.
 

 

تبدأ عملية قياس وتقويم مخرجات تعلم البرنامج األكاديمي في نهاية الفصل الثاني من كل عام  13
)في شهر يونيو/ حزيران(، وتنتهي في نهاية شهر يوليو/ تموز من كل عام. بحيث يتم تطبيق 

 وجدت( في بداية العام األكاديمي المقبل.التعديالت المقرة )إن 
 

 

عند االنتهاء من تطبيق أدوات القياس والتقويم وتحليل نتائجها يتم صياغة التقرير النهائي عن  14
)داخل عملية تقويم مخرجات التعلم على مستوى البرنامج األكاديمي، وبما أن عدة جهات أو أفراد 

الجامعة أو خارجها( سوف تّطلع على هذا التقرير؛ فمن الضروري أن ُيكتب بشكل واضح ومبسط، 
وأن يكون شامال  في معلوماته بال إسهاب أو اقتضاب، مع التركيز على توفيـر المعلومـات 

 الضروريـة لإلجابة عن األسئلـة اآلتية:
 تقويم مخرجات التعلم؟ما الذي حققه البرنامج األكاديمي في موضوع  أ.

 ما هي نتائج عملية التقويم؟ ب.

 ما هي جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين؟ ج.

 كيف سيستفيد البرنامج من تلك النتائج؟ د.
 ما هي اإلجراءات المقترحة لتطوير عملية تقويم مخرجات التعلم نفسها؟  ه.

 

 يرد بها نص في هذه التعليمات.يبت المجلس في الحاالت التي لم  15
 

 مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.رئيس القسم، وعضو هيئة التدريس ، و العميد 16


