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 :تمهيد

ليسانس آلاداب والتربية  ي:وه ،البكالوريوس/الليسانسمرحلة  يبرامج أكاديمية ف ستةر أكتوب 6التربية بجامعة كلية تقدم 

وليسانس آلاداب والتربية ليسانس آلاداب والتربية تخصص اللغة العربية والدراسات إلاسالمية، و  تخصص اللغة إلانجليزية،

وليسانس آلاداب  ،الطفولة والتربية تخصص التربية الخاصة، وبكالوريوسلوريوس العلوم والتربية اوبك ألاملانية،تخصص اللغة 

 . علم النفسة تخصص والتربي

مع بعض الجامعات املصرية الحكومية. ومنها  يكما تقدم الكلية برامج أكاديمية للدراسات العليا من خالل التعاون ألاكاديم

 تخصصات التربية املختلفة فى هبرامج الدكتوار  و التربية، وبرامج لدرجة املاجستير  يالتربية، والدبلوم املهنية ف يبرامج الدبلوم العام ف

 .  تطبق فيها لوائح الجامعة املصرية الحكومية املشاركة فى البروتوكول  ي،كاديمأمن خالل بروتوكوالت تعاون 

قاعات تدريس مجهزة بوسائل العرض  أكتوبر 6التربية بجامعة كلية توفر ولضمان تنفيذ البرامج ألاكاديمية بشكل فعال ،  

بشاشات عرض واجهزة  مجهز  ، ومعمل تكنولوجيا تعليمي، ومعملين للغات، ومعلمين حاسب آلالهواء ةمكيف Data Show  مثل

كليات مجاورة بعد التنسيق الالزم مع من ستعانة بقاعات تدريس وعند الحاجة يتم لا ، التدريس املصغرومعمل  ، حاسب آلى

 إدارة الجامعة.  

أكتوبر بتعيين مجموعة من أعضاء هيئة  6التربية بجامعة كلية املنشود، حرصت  ولتكتمل منظومة التعليم والتعلم بالشكل

التدريس ومعاونيهم، ولتعزيز فاعلية تنفيذ البرامج ألاكاديمية سعت الكلية الستقطاب مجموعة متميزة من أعضاء هيئة التدريس 

 . رشادوإلا  ،وإلاشرافوالتقويم، بالندب وإلاعارة من جامعات مصرية حكومية مرموقة للمشاركة فى التدريس 

 :ةستراتيجيلا مفهوم 

 التي تعني البراعة العسكرية أو فن الحرب. (strategia) إلى الكلمة اليونانية (strategy) ستراتيجيةايعود أصل كلمة  

 التفريق بينويمكن  .توزيع واستخدام وسائل وأدوات الجيش من أجل الوصول إلى هدف محددوإلاستراتيجية تشير إلى فن 

ستراتيجية: هي خطة تبين كيفية الوصول إلى هدف محدد. وتشير إلى شبكة معقدة من لا : يعلى النحو التال الطريقةو ستراتيجية لا 

ألافكار والتجارب والتوقعات وألاهداف والخبرة والذاكرة التي تمثل هذه الخطة بحيث تقدم إطار عام ملجوعة من ألافعال التي 

عتماد على مجموعة ستراتيجية باال يقة: آلية وكيفية تنفيذ كل فعل من ألافعال املطلوبة لتطبيق لا الطر أما  توصل إلى هدف محدد.

  من املصادر وألادوات.
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 :والتعلم التدريساستراتيجيات 

 التدريس طرائق تشير  للوصول إلى أهداف التعلم. يتبعها املدرسالتعلم: تشير إلى ألاساليب والخطط التي التدريس/إستراتيجيات 

دور املعلم ودور تعليمى و خلق البيئية املناسبة للتعلم وتحديد طبيعة النشاط اللاملدرس  الى الفنيات ولاجراءات التى يقوم بها

يقوم بها املتعلم لجعل عملية التعلم أسهل وأسرع التى حددة امل ألانشطةتشير الى استراتجيات التعلم: أما  الطالب خالل الدرس.

التدريس تركز استراتيجيات و  جديدة. مواقفوعلى توظيف ما تعلمه في  ىذاتقادر على التعلم الوأكثر متعة وفاعلية، والتي تجعله 

يجيات التي تركز على أن لاسترات على دور املدرس الذي يقوم به في إدارة العملية التعليمية، بغض النظر عن نسبة هذا الدور.

وعليه، يمكن القول بأن  يكون املدرس هو ميسر لعملية التعلم والطالب هو محور هذه العملية تسمى استراتيجيات تعلم.

أن  تدريستتضمن استراتيجيات تعلم، بعبارة أخرى يمكن للمدرس ضمن أي استراتيجية التدريس يجب أن تتضمن استراتيجيات 

 تيجيات التي تركز على تعلم الطالب.يستخدم أحد لاسترا

 فريق العمل

والتعلم بمشاركة عضوين من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات  دريستم إعداد النسخة املبدئية السترتيجيات الت

بتقديم ورش عمل لشرح كيفية تنفيذ بعض  من قبل قسم املناهج وطرق التدريس بالكليةلوثيقة كافة، بعد ذلك تمت صياغة ا

لجنة املناهج بالكلية عرض على ، ومن ثم تم الاسترتيجيات التعليم والتعلم ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من غير التربويين

  عتماد وإلاعالن.وحدة ضمان الجودة بالكلية للمراجعة، بعدها عرض الوثيقة على املجالس املختصة بالكلية لال و 

 والتعلم دريساعتبارات اختيار استرتيجيات الت

 دمج استراتيجيات التعليم )التدريس( مع استرتيجيات التعلم . .1

 واقعية. استراتيجيات تعليم وتعلمتبنى  .2

 تبنى استراتيجيات تعليم وتعلم مرنة. .3

 تبنى استراتيجيات تعليم وتعلم حديثة. .4

 مخرجات التعلم.تبنى استراتيجيات تعليم وتعلم تراعى  .5

 طبيعة املقررات الدراسية.تبنى استراتيجيات تعليم وتعلم تراعى  .6

 أزمنة كورنا مثل العليم الهجين.ظروف تبنى استراتيجيات تعليم وتعلم تراعى  .7
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 تبنى استراتيجيات تعليم وتعلم تراعى التدريب امليدانى. .8

 تبنى استراتيجيات تعليم وتعلم تنمى مهارات التعلم الذاتى. .9

 تبنى استراتيجيات تعليم وتعلم تراعى خصوصية البرامج الدراسية بالكلية. .10

 عالن لاستراتيجيةإ

 .توزيع نسخة لكل قسم علمي .1

 للكلية. املوقع لالكتروني .2

 نسخة مرفقة مع الجدول الدراس ى لكل عضو هيئة التدريس. .3

 املقترحة    والتعلم دريسالت اتإستراتيجي

املادية لبيئة ومصادر التعليم والتعلم ، وكذلك املوارد البشرية التكنولوجية و قومات البنية التحتية و مل قافو و  ،بناء على ما سبق

التدريس ومعاونيهم، وطبيعة املكونات واملقررات الدراسية والتدريبية للبرامج ألاكاديمية التى تقدمها الكلية، تم من أعضاء هيئة 

ت التعلم املنشودة للبرامج إقتراح مجموعة من  إستراتيجيات التعليم والتعلم لتنفيذ البرامج ألاكاديمية بالكلية بشكل يحقق مخرجا

ستناد لا ، ويتم التعليم والتعلماملرجعية الرئيسة واملحورية في تحديد استراتيجيات تعتبر ات التعلم مخرجوالجديربالذكر، أن  كافة.

التقويم التعليم والتعلم وأساليب استراتيجيات توافق  عملية وتعتبر . وأساليب التقويم اختيار محتوى التعلم عند  إليها أيضا

  املؤشرألاساس ى لجودة مخرجات البرامج.هى ت التعلم مخرجا مع املقررالدراس ي( محتوى مفردات التعلم )و 
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 استراتيجيات التدريس والتعلم املقترحة

 تعريف باالستراتيجية مخرجات التعلم املستهدفة استراتيجية التدريس

 تعريف املحاضرة: املعارف واملفاهيم املحاضرة 

 دور املعلم:

يحتاجها الطالب لفهم تحديد املعارف واملهارات ألاولية التي  .1

 الدرس موضوع املحاضرة.

   تنظيم العرض وتخطيطه في تسلسل منطقي.  .2

متابعة استيعاب الطالب للدرس عن طريق طرح أسئلة مباشرة  .3

 خالل املحاضرة. 

 دور املتعلم:

 .إلاصغاء الفعال .1

 .طرح ألاسئلة للتأكد من لاستيعاب .2

3.  
ً
وآراء جديدة تقديم مالحظـات تضيف معلومات وأفكارا

 .للمحاضرة

ممارسة املهارات املكتسبة تحت إشراف املحاضر ومن ثم  .4

 باستقاللية .

قبول لاقكار غير املألوفه. تنمية إلاثارة والتحدي بين الطالب. تجنب النقد  املهارات الذهنية العصف الذهني

 أفكار الطالب.وقبول لاقكار. التفريق بين استنباط لافكار وتقييمها. يتقبل 

يشارك بفعالية عرض  اكبر عدد ممكن من لافكار. يشارك عدد من 

 الطالب في جلسات العصف الذهني فى شكل مجموعات.

حل املشكالت 

 ولاستقصاء

يحدد املعرفة واملهارات التي يحتاجها االطالب إلجراء البحث ولاستقصاء  املهارات الذهنية

النتاجات ألاولية أو املفاهيم التي يكتسبها االطالب ولاستطالع . يحدد 

نتيجة لقيامهم بالبحث ولاستقصاء. يقدم انماذج لطرق حل املشكالت 

 . يساعد االطالب في تحديد املراجع املطلوبة 
ً
والبحث تفيدهم مستقبال

ٍّ من اتجاهات البحث ) مثل املثابرة( 
 في كل 

ً
إلجراء البحث. يقدم نموذجا

ء البحث . يراقب تقدم االطالب ويتدخل لدعمهم كلما تطلب وعملية إجرا

 ألامر .

يمارس الطالب مهارات حل املشكالت. يقترح حلول ملواجه املشاكلة قيد 

الدراسة.  يظهر حب لاستطالع حول اكتساب معرفة جديدة عن القضايا 

 في تجريب 
ً
واملشكالت . يحافظ على املثابرة في حل املشكالت . يكون راغبا

 أو في 
ً
طرق مختلفة لحل املشكلة وتقويم نفع هذه الطرق . يعمل مستقال

 فريق لحل املشكالت .
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 تعريف باالستراتيجية مخرجات التعلم املستهدفة استراتيجية التدريس

 التعلم في مجموعات 

 املناقشة  •

التعلم  •

 ىالتعاون

 تدريب الزميل  •

الطاولة  •

 املستديرة 

املجموعات  •

 الصغيرة

يحدد بوضوح الخطوات العريضة والنهايات الزمنية لفعاليات املجموعة .  املهارات العملية

الطالب على اكتساب  تفهم واضح لكيفية عمل املجموعات. يساعديبدى 

ص أو يوجز العمل الذي تم في 
 
السلوك إلايجابي للعمل الجماعي .يلخ

املشاركين ويشجعهم . يراقب مجموعات . يدعم االطالب الخجولين وغير 

يوزع االطالب في مجموعات . تعلم الطالب من خالل التجول وإلاصغاء

   بحيث يضمن التنويع في قدرات املجموعة الواحدة .

 

 
ً
التفاعل بين الطالب في إنجاز العمل. يظهر مهارة القيادة . يتقبل قدرا

 من املسؤولية يستخدم إدارة الوقت بشكل جيد 
ً
ويعمل مناسبا

 .باستقاللية عن املعلم

 

في الوصول للقدر  يحدد بوضوح الخطوات العريضة والنهايات الزمنية نتقاليةتاملهارات العامة وال التعلم الذاتي

الكافي من املعلومات املطلوبة. يبدى تفهم واضح لكيفية توجيه الطالب 

فاعل للتعليم الذاتي حسب مراحل التطور املختلفة للطالب . يشجع الت

بين الطالب وخاصه في املشاريع . يساعد االطالب على اكتساب السلوك 

إلايجابي للعمل الجماعي . يساعد الطالب علي الوصول ملصادر تعليم 

التعليميه بنجاح  يدعم  ةمختلفة ومشاركتها مع زمالئهم مما يطور العملي

ك الطرق االطالب بمصادر التعليم الذاتي املختلفة ويشجعهم علي تغيير تل

 للوصول للمستوي املطلوب .

 من 
ً
 مناسبا

ً
يحاول تنمية مهاراته للوصول للعلم بنفسه. يتقبل قدرا

املسؤولية في العمل الجماعي . يتدرب الطالب علي متابعة ماهو جديد 

 يستخدم إدارة الوقت ، ويعمل باستقاللية عن املعلم    .في تخصصه

القائم على التعليم 

 واملهاراتالتدريب 

التدريب  •

 امليداني 

املشاريع  •

 البحثية

الزيارات  •

 امليدانية

يحدد املعلم مهام التدريب. يقدم نمذجة للمهمة املستهدفة. يتابع ألاداء فى  املهارات املهنية

بيق الدراسة طكل مراحلة. يقدم للنصح لرفع ألاداء. يقوم لاطالب بت

 النظرية بشكل عملى يحاكى مهام الخريج فى حقل العمل. 

 يلتزم الطالب بمهام التدريب. التعاون مع ألاقران.
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 تعريف باالستراتيجية مخرجات التعلم املستهدفة استراتيجية التدريس

والتعلم القائم التعليم 

 على التكنولوجيا

 اجهزة العرض •

تطبيقات  •

 لانترنت

والتعليم 

إلالكترونى 

 والهجين.

بتحديد مكان وزمان عرض املادة الفيلمية. يحدد مهام ما املدرس يقوم  املهارات العامة وإلانتقالية

. مساعده قبل وأثناء وبعد العرض. يبين ورابط ومواقع لانترنت ذت العالقة

الطالب نحو . يرشد  مالطالب في تحديد  املراجع املطلوبة لتنمية مهاراته

 خالل تصفح مواقع لانترنت ذات العالقة. ادارة الوقت في 

يقوم بتحديد املراجع التي يحتاجونها الكترونيا .لالتزام باملواعيد الدارة 

التواصل مع  الوقت . انجاز املهمات املطلوبه منه في الوقت املحدد لها.

 .وتوضيف البحث واملشاهدات فى زيادة حصيلة التعلم زمالئه

 

والتعلم القائم التعليم 

 على املهارات

 

يرشد يعرض نموذج بنفسه ثم بتحديد املهارات املستهدفة و املدرس يقوم  املهارات الذهنية والعملية والعامة

 ويساعدهم على التنفيذ بشكل مرض ى. الطالب 

التعليم والتقويم القائم 

على دراسة الحالة )برامج 

والتربية رياض لاطفال 

 الخاصة.

  

 

 ملا يمر 
ً
(  وما  ترتب عليه من تعليق غالبية ألانشطة وألاعمال الحياتية بما فيها تعليق COVID-19به العالم من انتشار وباء كرونا ) نظرا

ذلك فى  تطبيقات لانترنت وتوظيفالدراسة باملدارس والجامعات، وألهمية إستكمال الدراسة بؤسائل مبتكرة تعتمد على وسائل إلاتصال بما فيها 

 مع توجهات الجهات املعنية بالدولة، تقترح لجنة تطوير املناهج ملحق لوثيقة إستراتيجية التعليم 
ً
والتعلم والتقييم التدريس والتعلم والتقويم، واتساقا

 كمال املقررات وتقويم مخرجاتها بشكل سليم.ستيتضمن استرتيجيات مستحدثة للتعامل مع الوضع الراهن بشكل يضمن ا  (م2021-2020إصدار )

 من خالل لاستعانة باملستحدثات التكنولوجية والتطبيقات إلالكترونية.

 استراتيجيات التدريس والتعلم  املحدثة 

 الفصل املعكوس –ة إلكترونية محاضر  •

 عبر تطبيقات إلانترنتاملناقشات  •

 عبر تطبيقات إلانترنت التعلم الذاتى •

 قران فى مجموعات إلانترنت  التعلم مع ألا •

 E- Co-Teachingالتدريس التشاركى لالكترونى   •

 إلالكترونية  التعليم القائم على اللعب التعليمى وألانشطة •

 التعليم القائم على دراسة الحالة عن بعد •

 التعليم القائم على النمذجة واملحاكاه إلالكترونية •

 اتالتدريب وتنمية  املهار التعليم القائم على  •
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يشــــــــــــمل تنمية املهارات املهنية مثل مهارات التدريس ومهارات تنفيذ ألانشــــــــــــطة ومهارات دراســــــــــــة الحالة  :التدريب وتنمية  املهاراتالتعليم القائم على 

أن أى نشــاط تدرييــ ي ويمكن القول بواملهارات الحياتية ومهارات التواصــل اللغوى الشــفلى/التحريرى، ومهارات تعليم املهارات مثل مهارات لغة إلاشــارة 

 وعملية يندرج تحت هذه لاستراتيجية.أأو تدريبى يستهدف مخرجات مهنية 

   :بالكليةوالتقويم والتعلم  دريسإستراتيجية التمؤشرات قياس و آليات متابعة تنفيذ 

 متابعة تنفيذ إلاستراتيجية.تطوير املناهج والبرامج بلجنة  تقوم .1

 التقدم في تنفيذ إلاستراتيجية.نجاز و إعداد تقارير عن معدل إلا  .2

 ( لرصد اساليب التدريس والتعلم والتقويم.17تحليل نماذج من نموذج ) .3

 .نتائج مقارنة نسب نجاح الطالب باألعوام الثالثة السابقة .4

 .نتائج مؤشرات استبيانات الطالب الخاصة بتنوع استرتيجيات التعليم والتعلم .5

 .ات التعليم والتعلم من قبل رؤساء ألاقسام العلميةنتائج التقارير الفصلية ملتابعة ممارس .6

 التقويم:استرتيجيات 

 عن التداخل فى تعريف التقيم والتقويم، 
ً
عملية مستمرة لجمع يمكن تعريف التقويم فى هذا السياق على أنه:  فبعيدا

 وإصدار الحكم عليها.البيانات واملعلومات وتحليلها وتفسيرها ملعرفة مدى تحقق مخرجات تعلم مقرر دراس ي 

 أنواع التقويم:

مستوى تحقيقهم ملخرجات تعلم املقرر الدراس ي باستخدام نوعين من  يتم تقويم تحصيل الطالب والتحقق من 

 التقويم، وهما التقويم البنائي، )التكويني(، والتقويم الختامي.

 Formative Evaluation   :التقويم البنائي أو التكويني

مستوى التقدم  لتحديدالتقويم املستمر أثناء الدراسة، بغرض جمع ألادلة املناسبة الى   التكوينيأو  التقويم البنائي يشير 

(، واملهام Quizzes الذي حدث في تحقيق مخرجات التعلم. ويصاحب التقويم البنائي التدريس اليومي، )كاالختبارات القصيرة

 ف
ً
ي فترات متقاربة بعد لانتهاء من تعلم وحدة دراسية أو عدد منها خالل الفصل الدراس ي، والتكليفات، كما يمكن أن يتم دوريا

املشاريع البحثية .. الخ، وذلك للتعرف على مستوى تحقيق الطالب ملخرجات تعلم وحدة أو  كامتحانات نصف الفصل الدراس ى،

لتكويني هو املتابعة املستمرة ملستوى تحقيق الطالب أكثر من وحدات املقرر الدراس ي. ولذلك فإن الهدف ألاساس من التقويم ا

ملخرجات تعلم املقرر الدراس ي، وتشخيص أسباب القوة والضعف في تعلمهم، ووضع املعالجات املناسبة لزيادة فاعلية تحقيق 

 مخرجات تعلم املقرر الدراس ي.
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 Summative Evaluation   (:النهائىالتقويم الختامي )

)بحسب  التجميعي والذي يتم عادة في نهاية الفصل أو العام الدراس يالختامى أو يهدف التقويم  ،التقويم البنائيعلى عكس 

(، إلى التعرف على مستوى تحقيق الطالب ملخرجات تعلم املقرر الدراس ي ككل، وأن تعطي نتائجه ممتدطبيعة املقرر فصلي أم 

القوة والضعف في تحصيلهم، وتساعد أيضا في التخطيط لتطوير فاعلية التعليم عن جوانب  بتغذية راجعة ملدرس املقرر وللطال 

 .والتعلم في املقرر الدراس ي . ويكون مثل هذا التقويم فيما بعد من مصادر املعلومات لتقويم البرنامج ألاكاديمي ككل

 الدراس ي املقرر جيات التقويم وفقا ملخرجات تعلم اختيار استراتي

م الطالب من أجل لامتحان ووضع الدرجات فحسب، وإنما باعتباره فرصة للتعلم، يساعد في لم يعد تقويم تعل 

دراس ي. لذلك ينبغي التفكير في استراتيجيات التقويم مقرر على تحصيل الطالب وتقويم مستوى تحقيقه ملخرجات تعلم  التعرف

الدراس ي. أي ما لاستراتيجيات التي  املقرر ات تعلم املمكنة، التي تكون مالئمة للتعرف على مستوى تحقيق كل مخرج من مخرج

سيستخدمها عضو هيئة التدريس للتعرف على املستوى الذي بلغه الطالب في تحقيق مخرجات التعلم بأنواعها املختلفة، املعرفية 

، فعندما يكون  .والعامة واملهارية والذهنية
ً
م لاختبار ، فإن استخداالفعال تطوير مهارات الطالب في العرضمخرج التعلم ،مثال

الطالب أثناء قيامه بعرض تقديمي أمام زمالئه أداء مثال قد يكون غير مناسب لتحقيق هذا املخرج، وأن ألاسلوب ألانسب مالحظة 

استراتيجيات التقويم ينبغي أن يتم بحسب نوع مخرج التعلم، هل في مستوى املعرفة والفهم، ويعني ذلك أن اختيار  وتقويم أدائه.

اقتراح استراتيجيات تقويم متنوعة لكل  ينبغيلذا ت الذهنية، املهارات التخصصية أم في مستوى املهارات العامة. مستوى املهارا

 .املتاحةظروف تعليمية ل، وفقا للعضو هيئة التدريسمخرج تعلم، ويترك اختيار لاستراتيجية املناسبة 
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 144أساليب التقييم الئحة 

  :144الئحة  ستراتيجيات التقويما

 الخصائص العامة وسائل التقويم الوزن النسبى إجراءات التقويم

 املهام والتكليفات % 10 تقويم مستمر على مدى الفصل الدراس ى

 والبحوث

مخرج ب مرتبطةمهمة فردية او جماعية 

 محدد. ووقت ،ومستوى أداء، تعلم

ستهدف كل أو معظم تمهمة فردية  ى حصيلاختبار ت % 10 الفصل الدراس ى امتحان منتصف

على أن  ،مخرجات التعلم ذات العالقة

تحدد مخرجات التعلم قرين كل سؤال 

 لنموذج التقويم)
ً
 أ(./17وفقا

مهمة فردية تستهدف كل أو معظم  ى تحصيل  اختبار  %80   نهاية الفصل الدراس ىامتحان 

مخرجات التعلم ذات العالقة على أن 

التعلم قرين كل سؤال تحدد مخرجات 

 لنموذج التقويم)
ً
 أ(./17وفقا

 

 %100مقررات عملية 

مهمة فردية أو جماعية تستهدف كل  أداء  اتاختبار  %100 ( كاملتقويم أداء )عملى/

مخرجات التعلم التطبيقية/املهنية 

 لنموذج "تقويم 
ً
الواردة فى نموذج وفقا

التربية العملية " ، أو اى نماذج تقويم 

أخرى تتوافق مع املقررات ذات الطابع 

 .العملى كل على حدة 
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 148الئحة  أساليب التقييم

 :148الئحة  ستراتيجيات التقويما

 نهائىامتحان % 60% أعمال فصلية و 40مقررات 

 الخصائص العامة وسائل التقويم الوزن النسبى إجراءات التقويم

مهمة فردية او جماعية  والبحوث املهام والتكليفات %20 تقويم مستمر على مدى الفصل الدراس ى

مرتبطة بمخرج تعلم، 

ومستوى أداء، ووقت 

 محدد.

مهمة فردية تستهدف كل  ى حصيلاختبار ت %20 الفصل الدراس ى منتصفامتحان 

أو معظم مخرجات التعلم 

ذات العالقة، على أن 

تحدد مخرجات التعلم 

 
ً
قرين كل سؤال وفقا

 أ(./17لنموذج التقويم)

مهمة فردية تستهدف كل  ى تحصيل  اختبار  % 60من  نهاية الفصل الدراس ىامتحان 

أو معظم مخرجات التعلم 

ذات العالقة على أن 

تحدد مخرجات التعلم 

 
ً
قرين كل سؤال وفقا

 أ(./17لنموذج التقويم)
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 % امتحان نهائى50% أعمال فصلية و 50مقررات 

 الخصائص العامة وسائل التقويم الوزن النسبى إجراءات التقويم

 املهام والتكليفات %20 الدراس ىتقويم مستمر على مدى الفصل 

 والبحوث

مهمة فردية او جماعية مرتبطة 

بمخرج تعلم، ومستوى أداء، 

 ووقت محدد.

مهمة فردية تستهدف كل أو  ى حصيلاختبار ت %10 الفصل الدراس ى امتحان منتصف

معظم مخرجات التعلم ذات 

العالقة، على أن تحدد مخرجات 

 
ً
التعلم قرين كل سؤال وفقا

 أ(./17لنموذج التقويم)

قياس مهمة فردية تستهدف كل   عملى % 20 عملىامتحان 

 مخرجات ألاداء العملى واملهارى 

على أن تحدد مخرجات التعلم 

 لنموذج 
ً
قرين كل سؤال وفقا

 أ(./17التقويم)

أداء  اتاختبار  %50  امتحان تحرير نهائى

 عملى/تطبيقى 

مهمة فردية أو جماعية تستهدف 

ات التعلم كل مخرج

التطبيقية/املهنية الواردة فى 

 لنموذج "تقويم 
ً
نموذج وفقا

التربية العملية " ، أو اى نماذج 

تقويم أخرى تتوافق مع املقررات 

ذات الطابع العملى كل على حدة 

. 
 

 %100مقررات عملية 

أداء  اتاختبار  %100 ( كاملتقويم أداء )عملى/

 عملى/تطبيقى 

مهمة فردية أو جماعية تستهدف 

كل مخرجات التعلم 

التطبيقية/املهنية الواردة فى 

 لنموذج "تقويم 
ً
نموذج وفقا

التربية العملية " ، أو اى نماذج 

تقويم أخرى تتوافق مع املقررات 

ذات الطابع العملى كل على حدة 

. 
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 املحدثة أساليب التقييم والتقويم

 إلالكترونية والتقارير املهام والبحوث  •

 إعتيادى اختبار نصف الفصل •

 اختبار نصف الفصل الكترونى •

 تقييم بديل/عروض مصورة الكترونية  •

 تقييم نهائي/بحث الكترونى •

 تقييم نهائي/اختبار تحريرى الكترونى •

 تقييم ألاداء العملى الكترونى •

 "هناية الوثيقة"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


