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 وإشادة  شكر 

 يسر مركز التميز في التعلم والتعليم التقدم بالشكر الجزيل ملركز  التعليم والتعلم في جامعة نيوكاسل بأستراليا

Centre for Teaching and Learning,The University of Newcastle, Australia .اإلثرائي بكتيبهم واإلشادة 

"Course Design Handbook" واملعرفة الفائدة تعمحتى جزء منه املركز ل ترجمة على باملوافقة تكرموا حيث. 

 رابط الكتيب:

-Design-Course-b000/243421/0016https://www.newcastle.edu.au/__data/assets/pdf_file/

res.pdf-low-Consolidated-Handbook 
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 التقييم طبيعة

  (Boud and Associates,2010 التقييم في التعليم العالي تحسين: سبعة مقترحات ل2020تقييم 
ا

قدم دليًل
ُ
( ت

. تنطبق املقترحات على ع التعليميللتفكير في تقييم يتوافق مع املعايير األكاديمية العالية واحتياجات القطا

 .املقررات ذات السعة العالية إلى  الفرديمجموعة من املستويات، من التدريس 

 .شأنه تحديد كيف يتعلم الطًلب وما يحققونه"لتدريس واملناهج. والذي من رئيسية ل"التقييم هو سمة 

 

ا عندما ...  يكون التقييم أكثر تأثيرا

 .ذو اإلنتاجية... يستخدم التقييم إلشراك الطًلب في التعلم 

 لتحسين تعلم الطًلب بشكل فعال. التغذية الراجعة يستخدم… 

 ... يصبح الطًلب واملعلمون شركاء مسؤولين في التعلم والتقييم.

 الطًلب في ممارسات التقييم وثقافات التعليم العالي. ينخرط… 

 والبرنامج. قرر املتصميم  مركزالتعلم في من أجل تقييم ال يوضع... 

 تنمية املؤسسية.التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس وال في كمحور التقييم من أجل التعلم يوضع ... 

ا... يوفر التقييم    عرضا
ا
 ب.الالطإلنجازات عالية ذو مصداقية و شامًل

 

 موضحة في هذه الوثيقة، بما في ذلك: للتقييمبعض السمات الرئيسية 

 النتائج املرجوة.و  هج، بما يتماش ى مع أنشطة التدريس والتعلماملنمركز التقييم في  وضع • 

 ممارسات تقييم تركز على التعلم، وليس فقط على تحقيق الدرجات. صميمت  •

 تحسين آدائهم.في  الطًلب  فيد منهاراجعة يستتغذية  تقديم  •

 تطوير مهارات الحكم النقدي والتوجيه الذاتي للطًلب. • 

ا من أي منهج، وليس مجرد أداة لقياس آداء الطًلب.يمع وضع ذلك في االعتبار،  ا أساسيا  عتبر التقييم جزءا

 educative“ والتقييم التربوي  "auditive assessment " لغرض التحقق التقييم( إلى Fink, 2003يشير فينك )

assessment” (Wiggins, 1998)يطالب بطريقة تقييم ليس فقط يتم فيها حصول الطًلب لن يثناال ، ويميز بين

 . همتحسين تعلمل، ولكن درجاتعلى 
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النوع األخير هو ما  أما .عطاءه الدرجة املستحقةإل  ،فقطالطالب  قدمهيركز النوع السابق من التقييم على ما 

ا ، حيث يتسم بالتطلع املستقبلي ،"نطلق عليه عادة "التكويني ا للطًلب فرصا ا للتقييم الذاتيموفرا على  ومركزا

 .الراجعة  والتغذية واملقاييساملعايير 

سًللم و  واملقاييس املعايير على التركيز تخصيص مع التعلم، أجل من التقييم لىيتم التركيز عس القسم هذا في

 .القادمة قساموالتغذية الراجعة في األ التقدير

 ALIGNMENT ءمةواامل

 إلى. الطًلب يقوم بهس الذي النشاط التعلم نتائج حددت ،( Biggs and Tang, 2007) ئيةالبنا واءمةامل نموذج في

 داءاملوافقة على صحة ال على التقييم  بينما يعمل الصف، وخارج داخل األنشطة خًلل من التعلم يتم كبير، حد

ا يجب ذلك، ومع. وتحفيزه ، املثال سبيل على) تعلمال عمليةأنشطة من نشاط  بمثابة التقييم مهام اعتبار أيضا

 هامم تكون  أن يجب " ذلك، من األهم(. املشكًلت حل على القائم التعلم نماذجعلى  خاص بشكلينطبق ذلك 

 التقييم  كان سواء   وهذا منطبق  (.163 ص")ILOsملخرجات التعلم املطلوبة للمقرر  احقيقي تمثيًل  التقييم

 ختامي.تكويني أو 

ا( 2003) فينك نموذج يستهدف  ُم . ءمةاملوا نوعمع األخذ في االعتبار نفس  التقييم تصميم أيضا
ا
 مصطلح فضًل

 "التكامل"

 ءمةاملوا من التحقق

ستقوم التي الخريج مواصفات و  التعلم مخرجات حدد بك، الخاصة الدراس ي املقرر  تقييم مهام من مهمة لكل

 تقييمها.ب

تم تقييم سيأين وكيف  حدد ،(الخريج مواصفاتو ) بك الخاص الدراس ي املقرر  في التعلم مخرجات من لكلو 

 الطًلب.

 ؟أو إسهاب زائد عن الحاجة ثغرات، هناك هل

مهمة  أي مع ال يحقق املواءمة ألنه اإلطًلق على هتقييم يتم لم التعلمأحد مخرجات  أن تجد قد املثال، سبيل على

 قد ،وفي املقابل. التقييممدى مناسبة  أو /و مخرجات التعلم جدوى  في فكر الحالة، وفي هذه. التقييم مهام من

 إضافة يمكنك الحالة هذه في. أيا من مخرجات التعلملم يتم تمثيله في  ضروري  أنه تعتقد الذي التقييم أن تجد

 .لديك ما تعديل أو مخرجات تعلم إضافية 

 .12،11ص  املرفقة  التقييم ورقة مااستخدقم ب

ا الفحص هذا يمنحك  .بك الخاصة التعلم نتائج ملراجعة الفرصة أيضا

 مالءمة

 ؟التعلم خرجاتمل الطًلب موافاة طريقة مع بك الخاصة التقييم مهام مًلءمة مدى ما
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 التقييم نوع

 Formative assessment التكويني التقييم

 تعلم املستهدفةاللذي تم إنجازه لتحقيق مخرجات ا التقدم حول  بتغذية راجعة الطًلب لتزويديستخدم  ييمتق"

ا بدرجات أم لم يخصص له كان سواء تقييم أي إلى لإلشارة يستخدم. ما وحدة أو موضوع في  الغرضو  ،مخصصا

 " ادائهم حول  الراجعة التغذية توفير خًلل من التعلم على الطًلب تشجيع هو منه األساس ي

((Nightingale, Te Wiata, Toohey, Ryan, Hughes & Magin, 1996, p. 269. 

 Diagnostic assessment التشخيص ي التقييم

 التعلم عوائق من غيرها أو الطًلب لدى الخاطئة املفاهيم التعلم و في الثغرات الكتشاف صممهو التقييم امل"

 (p. 268" ) الطًلب أو/  و املعلمين لصالحوذلك 

 Summative assessment الختامي التقييم

 أو ما موضوع في تحقيقها تم التي الطًلب تعلم لنتائج( تلخيص أو) عرض على للحصول  يستخدمقييم ت "

 p. 273))" .مقرر  أو وحدة

 التقييم  نموذج

مخرجات التعلم  في املستخدم الفعل إلى الرجوعفي  ببساطة بك الخاصة التقييم مهام اختبار مفتاحيكمن 

 . "املهمة؟ إكمالبعد  بذلك للقيام الفرصة لديهم الطًلب هل"نفسك واسأل ،املتعلقة بها
ا

أحد  نص ا، إذفمثًل

 من متعدد من االختيار أسئلةفإن  ما، ش يء" شرح" على قادرين يكونوا أن يجب الطًلب أن على التعلم مخرجات

 .للغاية مهمة التقييم صحة فإن وبالتالي. بذلك للقيام مناسبة تقييم همةم   تكون  أن املرجح غير

 بدائل هناك كانت إذا عما نفسك اسأل ، لكن مناسبة تكون  قد بك الخاصة التقييم عناصر أن من الرغم على

 مهارات ملمارسةهم حث إلى باإلضافة رئيس ي مفهوم لشرحطًلب لل الفرصة يالشفه العرض يمنح قد .أفضل

 مرتبطة لكنهااملقرر مستقلة عن محتوى   ةأساسي مهارة تعد هذه ،املقررات لبعض بالنسبة. يالشفه االتصال

  .به

. التقييم ُيحرم من بعض املميزات بسبب طبيعة مهمة قد طًلبك من أي كان إذا ما وهو مهم آخر اعتبار هناك

 احتياجاتهم؟ ليناسب تعديله يمكنك فهل كذلك، األمر كان إذا

 قد التي البدائل عن األفكار بعض حيث ستقدم لك .10،9،8"ص  املقدمة املعلومات ورقة إلى الرجوع الرجاء

 مناسب أكثر تكون 
ا
 ملقررك. ة

 

 



 

 6 ميز في التعلم والتعليممركز الت

 التقييم طريقة

 :تشتمل على التي أن يمكن. ملقررك  مناسبة تكون  قد التي التقييم طرق  من متنوعة مجموعة هناك

 .الدراس ي الفصل خارج أو داخل التقييم •

 .املفتوح الكتاب أو املغلق الكتاب ختباراتا •

 .اإلنترنت عبر التقييم •

 الجماعي أو الفردي التقييم •

 .إلخ •

 كان إذا. التقييميتدنى مستواه جراء نموذج  قد طًلبك من أي كان إذا ما وهو آخر مهم اعتبار هناك أخرى، مرة

 احتياجاتهم؟  ليناسب تكييفه يمكنك فهل كذلك، األمر

 تحسينباإلضافة إلى  العمل، عبء وتقليل الفصل، في وقتمساحة من ال توفير إلى البدائل في التفكير يؤدي قد

 اعتبارات على كبير حد إلى تستند قد القرارات هذه بعض أن حين في .ذلك إلى وما ،التغذية الراجعة جودة

 .نفسها مهمةبالنزاهة األكاديمة لل املساس عدم املهم فمن عملية،

 صعوبةال

 في املسجلين طًلبلل قبليال لتعلممناسبتها ل من التأكد مع بعناية، درجة صعوبتهاو  املهام مستوى  مراعاة يجب

 توقع عدم على يحرصوا أن املقررات مصممي على يجب األولى، السنة ملقررات بالنسبة خاصة هم.وقدرات املقرر 

 بعنايةإنشائها  يجب، ذلك تتطلب مهمة أي. املستوى  عالية التفكير مهارات مرحلة امتًلك الطًلب جميع بلوغ

ا  الطًلب ودعم  . املهارات هذه تطوير عملية خًللتدريجيا

 مهام اختبار عند .أقلمستويات  يجب أال تستهدف املتقدمة باملقررات الخاصة مهام التقييم فإن ،وباملقابل

 صعوبة ومستوى  ،الدراس ي برنامجال خًلل من وتقدمهم لديك، الطًلب اختًلف أنماط اعتبارك في ضع ،تقييمك

ا اعتبارك في ضع. البرنامج من املرحلة تلك في املطلوبة املهام  .املهام مستوى  على تؤثر قد اعتمادمتطلبات  أي أيضا

 وزنال

التقييم  وزنأن يعكس  يجب كما، للتقييمالتقييم املتطلبات واألهمية النسبية  مهام أوزانيجب أن تعكس 

األهمية النسبية التقييم  وزنيجب أن يعكس  ذلك،إلى  باإلضافة. املقرر  فيقيمة الوحدة  املقرر اإلجمالي في 

 .ودرجة الجهد املطلوب إلكمال املهمة التعلم،لنتائج 

 وقتال

 .داء املهامآالوقت الذي يتطلبه  مراعاة يجب
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 ؟عال   مستوى  على املهمة إلكمال للطًلب الوقت من يكفي ما هناك هل •

 ؟االستفادة منها يمكنهم التي الراجعة بالتغذية الطًلب لتزويد وأخرى  مهمة بين كاف   وقت هناك هل •

 الوقت؟ نفس في مستحقة تقييم ديها مهامل األخرى  املتزامنة الدراسية املقررات هل •

 االستفادة يمكنهموحتى  عليهم العبء زيادة وليس عادل، بشكل   الطًلب تقييم يتم بحيث التعديًلت إجراء يجب

  لتحسينالتغذية الراجعة  من
ا

 .عملهم مستقبًل

 ختالفوال  التنوع

 من مجموعة ممارسة للطًلب يمكن بحيث التقييم أساليب من متنوعة مجموعة األجدر بنا أن نستخدم من

 حيث أن. فهمهم إلثبات املختلفة والضعف القوة نقاط ذوي  للطًلب الفرصة تتاح قدبذلك و  وإظهارها، املهارات

 في ضع. معينة مهمة مهارات قد تحرمهم من فرصة تطوير التقييم، أنواع من محدودة ملجموعة الطًلب تعرض

 تكرار؟ هناك هل. قد يكونوا ملتحقين بها مما األخرى  املقررات في طًلبك سيكملها التي يميالتق أنواع اعتبارك

 من الطًلب بعض يعاني هل ؟أخذ البدائل بعين االعتبار خًلل من مهامك في الطًلب مشاركة تحسين يمكنك هل

 ؟التقييم من معينة أنواع على املفرط االعتماد بسبب ُضعف املستوى التحصيلي

 الوضوح

ا ا، وليس أخيرا  ون تك قد تعليماته أو السؤال أن حين في. بك الخاصة التقييم مهام وضوح باختبار مدى قم آخرا

 كان إذا ما مقييو  بموضوعية املهمة تعليمات قراءة حاول . للطًلبكذلك   كون ت ال فقد لك،بالنسبة  ةواضح

 غموض؟ هناك هل. بذلك القيام عليهم يتعين ستوى عند أي م و ال، أم به القيام عليهم يجب ما وافهم قد الطًلب

 املعلومات؟ من الكثير هناك هل
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 العامة التعلم مخرجات مع املهام مطابقة: التقييم تصميم

 (الكاديمية عرافال  ،جخريال مواصفات)

  املهام أكثر تستخدم كنت إذا عما تتساءل هل
ا
 بتطوير والتي تتعلق معينة، مهارات ومعارف وتقييم لتطوير مًلءمة

 ؟األكاديمية األعرافو  جخريالمواصفات  مع أو القابلة للتحول بما يتوائم  العامة  املهارات

 في أستراليا ويلز ساوث نيو بجامعة التقييم أدوات مجموعة من الورقة هذه في الواردة املعلومات على الحصول  تم

(531http://teaching.unsw.edu.au/printpdf/) 

 (ميحكتوال التقييم، و التقويم  و والتأمل بناء الحجج ) القرارات واتخاذ النقدي التفكير 

 Essay                                                                                                                                                                           مقال   

 Report                                                                                                                                                                           تقرير

  Journal                                                                                                                                                                          مجلة

 ...Letter of advice to                                                                                                                     ... إلى نصيحة رسالة

 Present a case for an interest group                                                              بها مةمهت ملجموعة قضية تقديم

 Prepare a committee briefing paper for a specific meeting   محدد الجتماع للجنة موجزة ورقة إعداد

 Book review (or article) for a particular journal                                معينة ملجلة( مقال أو) كتاب مراجعة

 Write a newspaper article for a foreign newspaper                                      أجنبية لصحيفة مقال كتابة

 Comment on an article's theoretical perspective                              للمقال النظري  املنظور  على التعليق

 تصميمو  املراجعة،و  البيانات، تحليل وتعريفها و  املشكالت وطرحها تحديد) الخطط ووضع املشكالت حل

 (املعلومات تطبيقو  التخطيط، و التجارب،

    Problem scenario                                                                                                                        مشكلة ضمن سياق  

  Group work                                                                                                                                               عمل مجموعة

 Work-based problem                                                                                                          العمل على قائمة مشكلة

          Prepare a committee of enquiry report                                                              االستعًلم لجنة تقرير إعداد

 Draft a research bid to a realistic brief                                             واقعي موجز إلى بحثية محاولة صياغة

  Analyse a case                                                                                                                                            حالة تحليل

http://teaching.unsw.edu.au/printpdf/531
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 (مشروحة مراجعقائمة  إلى باإلضافة مؤتمر لورقة مًلحظات أو) مؤتمر ورقة

                     Conference paper (or notes for a conference paper plus annotated bibliography)    

 إجراءاتاتباع  املعدات، واإلطالع،استخدام القراءات ، الحساب) العرض وأساليب اآلداء إجراءات

 التعليمات( تنفيذ البروتوكولت،اتباع  املختبر،

 Demonstration                                                                                                                                   الشرح بالبراهين

 Role play                                                                                                                                                        مالعب دور  

ا اكتب) عمل مقطع مرئي "فيديو"   (وأنتج/ قم بإعداد املقطع نصا

Make a video (write script and produce/make a video)                                                                        

 Produce a poster                                                                                                                                      ملصق إنتاج

 Lab report                                                                                                                                        معمل قريرإعداد ت

 معين لجمهور  املعدات استخدام حول  مصور  دليل إعداد

Prepare an illustrated manual on using the equipment, for a particular audience                       

 Observation of real or simulated professional practice  حاكيةامل أو الحقيقية املهنية املمارسة مراقبة

 الوقت، إدارة الذاتي، التوجيه املستقل، التعلم املستقل، العمل التعاوني، العمل) الذاتي والتطوير  اإلدارة

 (التنظيم املهام، إدارة

 Journal                                                                                                                                                                     مجلة

                                                                                                                                                      Portfolioف اإلنجاز مل

                                                                                                                                 Learning contractالتعلم  اتفاقية

      Group work                                                                                                                                         العمل الجماعي

 وإعادة صياغة استعراض املعلومات، تنظيم ،التفسير التحقيق، البحث،) وإدارتها املعلومات إلى الوصول 

اقبة والتفسيرو  وإدارتها، املعلومات مصادر  عن البيانات،البحث جمع املعلومات،  (املر

 Annotated bibliography                                                                                                     مشروحة قائمة مراجع

 Project                                                                                                                                                                 مشروع

 Dissertation                                                                                                                                                     أطروحة

   Applied task                                                                                                                                       التطبيقية مهمة
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 Applied problem                                                                                                                              تطبيقية مشكلة

 الربط التحديد، التعّرف،إعادة  إعداد التقارير،إعادة الحساب، الوصف، ر،تذكال) والفهم املعرفة إثبات

 (والترابط

   Written examination                                                                                                               التحريري  االمتحان

  Oral examination                                                                                                                        يالشفه اإلمتحان

 Essay                                                                                                                                                                      مقال

 Report                                                                                                                                                                  تقرير

   Comment on the accuracy of a set of records                    السجًلت نم مجموعة دقة على التعليق

                                                                               Devise an encyclopaedia entry موسوعةسجل في  راابتك

    ... Produce an A–Z of                                                                                إنتاج مشروع  ما من األلف إلى الياء 

 Write an answer to a client's question                                                             عميل لسؤال إجابة اكتب

 (الكمبيوتر بمساعدة تقييم أو ورقي تقييم) اختيار من متعدد /خطأ /صواب أسئلة: قصيرة إجابة ذات أسئلة

Short answer questions: True/False/ Multiple Choice Questions (paper-based or computer-

aided assessment) 

 

 (اآلداء ، بتكار ال ، اإلبداع ،اإلنتاج ،التصميم، التخيلالتصور ، ) داءواآل  واإلبداع التصميم

                                                                                                                                                      Portfolioملف اإلنجاز 

 Performance                                                                                                                                                         الداء

 Presentation                                                                                                                                                     العرض

 Hypothetical                                                                                                                                            االفتراضيات

 Projects                                                                                                                                                              املشاريع
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 الحالية التقييم مهام مواءمة

 -أ  -جزء 

ّيمةاملخرجات  الوزن املهمة
َ
ق
ُ
ّيمةخريج االمواصفات  امل

َ
ق
ُ
 مل

 السمات التي تم تقييمها؟ما هي  ما هي املخرجات التي تم تقييمها؟ % وصف مختصر ملا يجب على الطالب عمله

    

    

    

 السئلة:

 ؟املطلوب شكلالب للمقرر خريج ال مواصفاتو لتعلممخرجات  بتقييم الحالية املهام تقوم هل

 بها؟ القيام يجب التي التغييرات هي ما
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  -ب -جزء 

 الوزن مهمة/مهام التقييم مخرجات التعلم

 % ؟خرجاتمهمة/مهام التقييم التي تقيس تحقيق هذه املما هي  َعِدد قائمة مخرجات التعلم

   

   

   

   

   

   

 السئلة:

 هل تم تقييم مخرجات التعلم للمقرر بالشكل املطلوب؟

 بها؟ القيام يجب التي التغييرات هي ما



 

 

 13 مركز التميز في التعلم والتعليم

 التقييم العام:

 الحالية التقييم مهام مالءمة

 

 الوزن الصعوبة الطريقة النموذج النوع املهمة

 سبيل على) املهمة نوعهل  وصف مختصر للمهمة

 تشخيصيةأو  ،تكوينية املثال

 (ختامية و أ

 ؟مطلوبغيير الت هل مناسب؟

 على) املهمة نموذج هل

( مقال املثال، سبيل

 النتائج؟ لقياس مناسب

 أفضل؟ بدائل توجد هل

 على) املهمة طريقة هل

 في  اختبار  املثال، سبيل

 هل ؟ةمناسب( الفصل

 أفضل؟ بدائل توجد

 املهمة صعوبةدرجة  هل

 مستوى  حيث من مناسبة

 ؟وتعقيدها املهارة

 وزنإعطائها تم  املهمة هل

 تعكسبحيث  مناسب

 في ومساهمتها أهميتها،

 عبءالو  التعلم، مخرجات

 طالب؟لل يعملال
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 الحالية التقييم مهام مالءمة

 

 الوضوح التنوع الوقت املالئمة املواءمة املهمة

افق كيف وصف مختصر   مع املهمة تتو

من  وغيرها التعلم مخرجات

 مواصفات مثل) املتطلبات

 ؟(الخريج

 منفصلة ورقة استخدم)

 .(املفصل للتقييم

 من مناسبة املهمة هل

 والنوع الشكل حيث

 واملستوى  والطريقة

 ورقة استخدم) والوزن؟

 للتقييم منفصلة

 .(املفصل

الوقت تحديد  تم كيف

 حيث من املهمة هذهل

 الطالب، تعلم مستوى 

 الطالب، عمل وعبء

 ؟والتغذية الراجعة

 في املهمة هذه تساهم كيف

 /مقرر لل التقييم طرق  تنوع

 البرنامج؟أو 

 ليست) واضحة املهمة هل

شديدة الغموض ول 

 ؟(ُمفصلة للغاية
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 FY ASSESSMENT الولى السنة تقييم

 السنة منهجمن الجدير بالذكر، أن  .الجامعة في الجدد للطًلب تحديات العالي التعليم في التقييم طبيعة تشكل

 .انتقالهم في الطًلب مساعدة يتم بحيث مصمم وهو التعلم، تجربة قلب في يضع التقييم الجيد األولى

 هناككما أن  .عالية الجودة تغذية راجعة وتقديم التنوع، األولى السنة مقررات في لتقييممن أهم خصائص ا

 .األخرى  االعتبارات من عدد

 UON Seahorses (2012.) مشروع من كجزء(  Kift, 2010) كيفت من يلي ما اقتباس تم

 ...الولى السنة تقييم/  منهج

 العالي التعليم تقييم إلى االنتقال على الطًلب يساعد …

 مناسب مستوى  أن ُيوضع في يحتاج... 

 املخاطر منخفضة مبكرة بداية نقطة يوفر... 

 الجامعي التقييم عمليات" ألغاز" يكشف... 

ا يوفر...   األقران وتقييم الذاتي للتقييم فرصا

 التقدم والتحسنإلحراز  الراجعة تغذيةيسعى لل... 

 املستوى 

  املهام تعتبر
 
ا أكثر الطًلب من تتطلب أال ويجب الجامعة، لتقييم مقدمة رةاملبك  ينبغي مما جهدا

أن  األفضل منف. الطًلب تعلم على دائمة سلبية آثار للقدرة القصوى  األولى السنة طًلب لدفع يكون  أن يمكن

ا وأقل أصغر مهامبتنفيذ  الطًلب يبدأ  نقطة عكسمما ي املستقبلية اإلنجاز مستويات إلى بالنسبة تعقيدا

تعود  مما . الطًلب تقدم عم التعقيدفي  البرنامج تدرج ي أن يجب ، عام بشكلو  .والبرنامجاملقرر  في انطًلقهم

ا يكون  أن يمكن والذي القلق، من الحدب الطًلب على فوائده ا عائقا  .والنجاح التعلم أمام كبيرا

 املخاطر  منخفضة مبكرة بداية نقطة

ببدء  املخاطرة دون  املشكًلت معالجة من يتمكنوا حتى مبكرة، تغذية راجعة على الطًلب يحصل أن يجب

 .بالفشل ةيالجامع الدراسة

 تساعد أن يمكن .الهواء في أمتار عشرة ملسافة بذلك القيام البهلوانيون  يحاول  ال ، مشدود بحبل املش ي تعلم عند

 تحمل إلى االضطرار دون  الجامعة في التقييم عمليات مع التكيف على الطًلب املخاطر منخفضة التقييم عناصر

 .الفشل مخاطر من الكثير
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ا، ذلك من االنتهاء عند  قرارات واتخاذ تقدمهم كيفية حول  سريعة تغذية راجعة على الحصول  للطًلب يمكن مبكرا

 يمكن (.للبرنامج اختيارهم تقييم أومهاراتهم  في مساعدة على الحصول  املثال، سبيل على)استجابتهم  بشأن

 تعلم تقدم وتحسين ومعالجتها، طًلبهم تعلم مستويات حول  املناسب الوقت في معلومات على الحصول  للمعلمين

 .املقرر  في الطًلب

 الجامعي التقييم عمليات

د  
  .إليكذو جودة  عالية   عمل إرسال كيفية حول  وموجزة واضحة بمعلومات الطًلب زو 

ُ
 التقييم عمليات ألغاز كف

 وإرسال ،األوراق العلمية إكمال يبدو قد. الجامعية الحياة مع تكيف الطًلب علىكبير  تأثير لها هذهف. الجامعية

 فهمإلى جانب  صالة كتابة البحث ومنع السرقات العلميةأجل تأكيد أمن   Turnitin خًلل موقع من العمل

ا بالتقييم املتعلقة بالسياسات ملاماإلو  األكاديمية، النزاهة ا أمرا  في املقابل ولكنها ،املقرر  ملنسق بالنسبة هامشيا

د. للطًلب كذلك ليست  
قم و  العملية، خًلل ترشدهمحيث تتسم بالبساطة و ب" شرح الكيفية" بأوراق الطًلب زو 

 .األشياء هذه حول  أسئلة لطرحللنقاش لهم  منتدى ريتوفب

 وتقييم القران يالذات تقييملل فرص

 .الجيد العمل عليه يبدو ملا وفهمهم الطًلب لدى الذاتي التقييم مهارات طور 

 املهارات تلك تناول  يتم أن هي عملهم تقييم مهارات تطوير خًللها من للطًلب يمكن التي الطرق  أفضل من واحدة

 الفرص من ومعلميهم( ألخرى لسنوات اوا) األولى السنة طًلب سيستفيد. الدراس ي املقرر  داخل صريح بشكل

ا الحصول على الدرجات معايير اإلفصاح عن يعد .زمًلئهم وعمل عملهم الختبار الصف داخل ا أمرا   .ضروريا

ا" الجيد" العمل يكون  قدف من  عينات توفير يعتبركما . آخر لشخص كذلك بالنسبة يكون  ال قد لكنه لك، واضحا

ا املقرر  تصميم فيعلى هذا املبدأ التركيز  يعد. مناسبا املشروحةالجيد  العمل  .األهمية بالغ أمرا

 ماميجب أن تدفع لل  التغذية الراجعة

 مامنحو ال  داعمة للتقدممن الجدر أن تكون التغذية الراجعة 

 بالنسبة. املستقبل في بالعمل القيام كيفية حول  إرشادات يوفر كان إذا إال السابق للعمل تقييم تقديم يفيد ال

ا الطًلب يحتاج عمله؟ لتحسين بالضبط فعله للطالب يمكن الذي ما ،الحالية أو ،قادمةال التقييم ملهمة  أيضا

التغذية  من الكثير تقديم يكون  قد .روابطها لهم أو املصادر توفير املهم من لذا بذلك، القيام كيفية معرفة إلى

ا الراجعة  جيدبشكل  الطًلب سيستجيب. زائفةال يجابيةاإل  التغذية الراجعة تقديمفي  وكذلك الوضع ،مؤذيا

استوجب عليهم  إذا التحسن إمكانية يةكيفعن  بوضوح إشعارهم إلى يحتاجون كما  النقاط، من محدود لعدد

في تمكين  ،املشكًلت معالجة بكيفية الطًلب من شأنها توعية التي االستراتيجية التغذية الراجعة ستساعد. ذلك

  .املستقبل في عملهم تحسين من الطًلب
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 خالصة القُول 

 وعملية الذاتي التقييم في مهاراتهم تطوير بفرص الطًلب تزويد األولى السنة ملناهج الجيد التصميم يتضمن

ا يحدث  أن يمكن املخاطر منخفضة بيئة في الفرص هذه توفير إن .الجامعة في التقييم ا كبيرا
ا
 الطًلب تطوير فيفرق

 معلميهم تشمل وإنما - فقط الطًلبكما أن هذه الفائدة ال تقتصر على . الجامعة بيئة في ناجحين كمتعلمين

ا  .أيضا
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 تقييم السنة الولى 

 

 ممارسات السنة الولى

  االستراتيجيات

 التقييم ...

 أستخدم/ أستطيع استخدام ...

 التعليم تقييم إلى النتقال على يساعد الطالب

 متنوعة راجعة تغذية تقديم خالل من العالي

 .ومبكرة

 

 

 

 الولى  املهام تكون  بحيث مناسب مستوى  على

 من تطلبت أل  ويجب، الجامعة لتقييم تمهيدا

 ينبغي مما أكثر جهًدا  الطالب

 

 

 

 حتى املخاطر  منخفضة مبكرة بداية نقطة يوفر 

 تغذية راجعة على الحصول  من الطالب يتمكن

 ببدء املخاطرة دون  املشكالت ومعالجة مبكرة

 .بالفشل الجامعة

 

 

 

 خالل من لجامعةفي ا التقييم عمليات" ألغاز"فك ي

 حول  وموجزة واضحة بمعلومات الطالب تزويد

 .الجودة عالي عمل تقديم كيفية

 

 

 

 لتطوير  القران وتقييم الذاتي للتقييم فرًصا يوفر 

ما قد  وفهم الطالب لدى الذاتي التقييم مهارات

 .الجيد العمل يبدو عليه نموذج

 

 

 

نحو   التقدملدعم  الراجعة تغذيةال يستخدم

 مع التعامل كيفية الطالب يتعلم حتىالمام 

 .املستقبل في عملهم ستحسن التي املشكالت
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  التقييم مهام مواءمة

 

  -أ  -جزء 

قّيمة الوزن املهمة
ُ
قّيمةخريج ال مواصفات املخرجات امل

ُ
 امل

الطًلب يجب أن يقوم به وصف مختصر ملا 

 من عمل

 التي تم تقييمها؟خريج ال مواصفاتما هي  ما هي املخرجات التي تم تقييمها؟ %          
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 -ب  -جزء 

 الوزن مهمة/مهام التقييم مخرجات التعلم

 %              ما هي مهمة/مهام التقييم التي تقيس تحقيق هذه املخرجات؟ قائمة بمخرجات التعلم
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 جدول مهام التقييم

 

قّيمة التسليم وقت التسليم الوزن املهمة
ُ
لإلرجاع؟قابل  الخريج مواصفات املخرجات امل  

عنوان املهمة، ووصف 

 مختصر

 التاريخ والتوقيت %         

 )األسبوع #(

على سبيل املثال، موقع 

Turnitin)اإلرسال للمحاضر ،) 

 نعم/ال العددأذكر  العددأذكر 
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 املـــحكات 

 واملعـــــايير

 اللم التقديرــــــوس

 

 
 



 

 

 23 مركز التميز في التعلم والتعليم

 واملعايير املحكات

 التقييم ضوابط نموذج

 الطًلب داءآ يم ) التقييم املحكي والتقييم املعياري(. التقييم املحكي هو الذي يتم فيه تقييميهناك نموذجان للتق

ا ا الدرجات لهم منحتو  معينةملحكات  وفقا  يحكم الذي لتقييمالتقييم املعياري هو ا .يحققونها التي للمحكات وفقا

ا الطًلب داءآ قاسويجب أن ي  املعياري  التقييم باستخدام ُينصح ال. الخرين داءآ مقابل الطًلب داءآ على  وفقا

 توضيح خًلل من ،الراجعة والتغذية التصحيح ما بينفي االتساق في هذا يساعد. امسبقمحددة ومعلنة  ملعايير

حول ذلك يرجى  تفصيلية معلوماتللحصول على  .الدراس ي باملقرر  الخاصة درجاتوال الطًلب لجميع املتطلبات

 التعلم نتائج مع التقييم مهام مواءمة"( Biggs & Tang ,2007) وتانقببيقز  الخاص الفصل الرجوع إلى 

 ".pp. 163-194)) املبادئ: املقصودة

 إال أنه تم إضافة ،االهتمام محور هو ( التعلم مخرجات /املقرر  أهداف مع توافقه مدى) التقييم صدق كان لقد

 سيتم التياملعايير و  املحكات تحديد يعد. (حكم ثابت إصدار يمكن مدى أي إلى) التقييم موثوقيةخر وهو آمحور 

ا الطًلب عمل على الحكمبها  ا جزءا   .املقرر  تصميم وبالتالي تقييم، أي من أساسيا

 يرى  حيث. التقييم تصميم لعملية الثانية السمة باعتبارهااملعايير و  املحكات عن( Fink , 2003) فينك يتحدث

ا هأن  إرشادات" سًللم التقدير" من العديد توفر ال حيث ،املقرر  تصميم في تجاهل هذا الجانب يتم ما غالبا

 .بذلك القيام يمكنفمن املهم معرفة كيف  .واملقييمين للطًلب كافيةو  واضحة

ا فينك يقدم ا ذلك أصبحفقد . عملهم جودة تقييم على الطًلب قدرة: للغاية مهمة نقطة أيضا  خًلل من ممكنا

في  أكبرللطًلب دور  كان إذا أنه املعروف من. لها التام الطًلب فهم ضمان خًلل ومناملعايير و حكات امل تطوير

 في باملساهمة لهم السماح خًلل من بذلك القيام يمكن. بها يعملوا أن املرجح فمن ،عاييروامل املحكاتاختيار 

ا لها الخرين لاعماختبار أ أو /و عملهم يختبرون جعلهم خًلل من أو /و ،هاتطوير   أمثلة ثًلثة على للحصول  .وفقا

 (.Fink, 2003, pp. 93-94) فينك إلى الرجوع يرجى الذاتي، التقييم ألنشطة ممتازة

 واملعايير حكاتاملدور 

 .الطالب تعلم على الحكم خًللها من يمكنك التي السمات أو الخصائص هي التقييمحكات م

 داءوال  التعلم في إنجازهم الطًلب فيه ُيظهر الذي املستوى وهو   التقييم معيار اصفاتو  أو الجودة معايير 

 .املعيار هذالتحقيق 

 فكرة على الحصول  من يتمكنوا حتىمن بدء املقرر  ممكن وقت أقرب في الطًلب مع مشاركتها تتم أن املهم من

ا. للتقييم يقدمونه الذي العمل حيث من منهم، متوقع هو عما واضحة  العمل جودة تحديد في لطبيعتها نظرا

 يجب .املقرر  فترة دراسة طوال منتظمة مرجعية كنقطة املعاييرو املحكات  استخدام يجب، الطًلب من املتوقع

 كيفية تعلم من الطًلب يتمكن حتى شرحها يتم وأن العالية، املعايير املحاضرون نموذج /املحاضر يصمم أن

 تحقيقها.
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 ...واملعايير حكاتامل 

 الطًلب من تتوقعها التي العمل جودة حدد... 

 عملهم في( واملعلمين) الطًلب أرشد …

  لطًلبضع درجات ل …

م...   للطًلب تغذية راجعة قد 

 التقييم مهام تقييم في ساعد... 

 

 ساللم التقدير

ا يحدد مستند هو التقدير سًللم وعادة يستخدم  حكم لكل الجودة ومعايير الصلة ذاتحكات امل من عددا

 .تحقيقه للطًلب يمكن داءال  من مستوى  وأعلى أدنى إلى يشير متدرج مقياس

 :سلم التقدير الجيد سيوفر 

 املهمة. في تناوله يجب ملا وصف •

 واجباتهم. إعداد في الطًلب إرشاد وبالتالي. العمل بجودة املتعلقة التوقعات •

 . املهام بتقييم سيقوم الذي للطاقم معلومات •

 .دائهمآ حول  للطًلبتغذية راجعة  •

 ملاذا نستخدم سلم التقدير؟

 :إلى سلم التقدير استخدام يؤدي أن يمكن

 .درجاتال تقدير عمليات موضوعية زيادة •

 .الدرجاتوتقدير  داءطريقة الحكم على ال  عن الغموض وإزالة توضيح •

 .نالوها التي العًلمة على حصولهم سببحول  للطًلبأسهل   شرح •

 .درجاتهمو  عملهم تحسين على الطًلب مساعدة •

 .ومراقبتها دائهمآ مستوياتا بليكونوا أكثر وعيا  الطًلب تشجيع •

 .املمنوحة درجاتوال داءوال باملطلوب من  املهام  املتعلقة األسئلة عدد تقليل •

 .الطًلب تعلم مدى لتقييم واملعايير واملحكات التقييم مهام بناء عند للتأمل املفيدة األسئلة بعض يلي فيما
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 التقييم؟ هذا بإنشاء قمت ملاذا 

 قبل؟ من مشابه تقييم أي أو التقييم هذا قدمت هل 

 بتدريسه؟ تقوم ما ببقية هذا التقييم عنصر/  مهمة ترتبط كيف 

 بنجاح؟ التقييم هذا إلكمال من املفترض عليهم تطويرها أو الطًلب سيحتاجها التي املهارات ما 

 بالضبط؟ طلوبةامل املهمة هي ما 

 أن تأمل كنت ما حققوا قد أنهم ُيظهر أن شأنه من والذي تقديمه للطًلب يمكن الذي الشاهد ما 

 هذا؟ التقييم عنصر/  مهمة أنشأت عندما يحققوه

 عام؟ بشكل التقييم هذا في الطًلب داءل  توقعاتك أعلى هي ما 

 تخيله؟ يمكنك التقييم ملتطلبات تحقيق أسوأ هو ما 

 املاض ي؟ في املماثلة التقييم عناصر إكمال في الطًلب أخفق في أي جزء 

 املرة؟ هذه تجنبها على طًلبك تساعد أن يمكنك التي العثرات بعض هي ما 

 سلم التقدير  تقييم

 .التقييم ورقة تساعدك سوفكما . كبداية التالية الخمس النقاط استخدم ،سلم التقدير تقييم عند

 املواءمة

ا تكون  أن جبي .ومخرجات املقرر  املهمة مع وثيق بشكلاملعايير و  املحكات تتوافق أن املهم من ا مقياسا  صالحا

ا  ارف واملع لمهاراتل الطًلب تحقيقدى مل حكات امل هل. املقرر  مخرجات تحقيق علىالتي من شأنها العمل معا

 به؟ القيام الطًلب على يجب اتصف م

 التميز

اا فريدا  عياركل مو  حكاتامل من حكم كل يكون  أن يجب فسينتج عنه  كذلك، األمر يكن لم إذا. ومحددا

 .موثوقيته توزيع الدرجات وسيفقد الجودة، من معين مستوى  في غموض

 واإليجاز الوضوح

 الكلمات تجنب يجب. واملقييمن الطًلب يفهمها بحيث وموجزة واضحة بطريقة معيار كل عمل وصف يجب

ا سيؤثرفذلك . طريقة كانت بأي معناها في الغامضة  .املوثوقية على أيضا

 

 قابلية التطبيق

ا املرتبط به للدرجات قابل للتطبيق ومناسب مستوى  على معيار كل عمل يكون  أن يجب  أن يجب ،وتحديدا

  األعلى املعيار يكون 
ا
 .متوقعة جودة بأعلى العمل خًلل من فقط ولكن للتحقيق، قابًل
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 املستوى 

ا وال التحقيق، سهلة أو للغاية بسيطة املعايير تكون  أن ينبغي ال  .التحقيق مستحيلة تكون  أن يجدر بها أيضا

 (وساللم التقدير) عايير وامل تصميم املحكات

 إرشاداتللتوسع يرجى الرجوع إلى  (. ملقررك جديدةسًللم تقدير  تصميم على التالية الخطوات ستساعدك

  .التقييم ومقاييس معايير لكتابة عملية

Hughes (n.d.).Quickbite: Practical guidelines for writing assessment criteria and 

standards (University of Queensland).  

 املهم؟ هو  ما

 التفكير" مثل ،تكون عدة أمور  قد. الطًلب عمل ترى  عندما تقييمه تريد عما نفسك اسأل مهمة، لكل

أن يكون عددها حافظ على . إلخ ،"تواصلال" ،"التحليل عمق" أو ،"النظري  اإلطار تطبيق" أو ،"النقدي

 قليل.

 الحاالت بعض في تعتبر هذه العناصر فقد تقنية، أو محددة إدراج عناصر إلى تحتاج قد أنك من الرغم على

  ،عقبات بمثابة
ا
 على من بدال

ا
 و املهمة وطبيعة تخصصك على ذلك سيعتمد. العمل" جودة" اعتبارها دليًل

 .تقيمها التي التعلم مخرجات( بالطبع)

 يكون  قد االجتماعية، وتأثيراته معين لحدث الطًلب فهم لتقييم مصمم ملقال بالنسبة املثال، سبيل على

 يكون  أن املحتمل منف. نفسها املقالة لجودة كمقياس مناسب غير املستخدمة املراجع لعدد درجات تعيين

 ثمانيةل مجرد تجميع و ذكر بسيط من أفضل آداء أثمر عن قد مراجع ةلثًلث واملدروس املًلئم االستخدام

 .تنصف العمل ذو الجودة العالية ال قد املراجع عدد بناءا على كافأةامل فإن وبالتالي،. مراجع

 ستصنفها؟ وكيف ستحتاجها التي املعايير  عدد هو  ما

 وصف تضمين إلى ستحتاج األرجح وعلى ،معاييره أفضلفي  حكم لكل العمل جودة وصف إلى ستحتاج

ا. اله في أدنى معاييره أيضا  للعمل  وسيطة معايير ثًلثة أو معيارين وصف في ترغب قد احتياجاتك، على اعتمادا

 .املقبول واألعلى بينأي املستوى املتوسط يصف  والخر  املقبول  املستوى يصف  أحدهما –

 ) بالجامعة تحديد الدرجات مصطلحات استخدام في ترغب قد
ا

٪ 64-50 و رسوب، درجة تمثل٪ 49-0  مثًل

ا. بذلك ينصح ال ولكن ،(ذلك إلى وما نجاح، درجة تمثل  أنه وبما النهائية، املقرر  تقديرات في الستخدامها نظرا

ا تقييم مهمة كل تكون  أن املحتمل غير من ا مؤشرا  للتفكير الطًلب يعمد فقد ،ةالنهائي للنتيجة جيدا

املقرر  خًللخاصة إذا كانت املهام تتدرج في الصعوبة . تعلمهم مستوى  حول  صحيحة غير افتراضاتب

 .الدراس ي
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 للمعايير وصف لفظي تطوير 

 العمل، هذا يبدو كيف وحدد أدناه املعيار إلى انتقل ثم. معاييرك كأعلى واستخدمه عمل أفضل بوصف ابدأ

  ال وملاذا
ا

 االثنين بين الفرق  فهم على قادرين واملقيمون  الطًلب يكون  أن يجب. مستوى  ألعلى يعتبر مؤهًل

ا املهم من لذا بوضوح،  .األمر هذا توضيح جدا

 مثال على النقاش

 )الرسوب(1املعيار  حكامل

(0-5) 

 (تقدير  -مجتاز)2املعيار 

(5-7) 

مميز  –مميز) 3املعيار 

 (10-8( )بشكل كبير

استخدام 

 األدلة واملبررات

 العمل يتضمن ال

ا ا مرجعا  لألدبيات كافيا

 املجال، في الرئيسية

 إلى التحليل يترك مما

 مدعوم غير كبير حد

 معمم أو/و باألدلة

 .مفرط بشكل

 مستويات العمل تضمن

 إلى اإلشارة من معتدلة

. املجال في الرئيسية األدبيات

 مجاالت هناك ذلك، ومع

 في املهمة األفكار فيها تظل

 غير املعروفة األدبيات

 غائبة، أو /و باألدلة مدعومة

 األدبيات تطبيق يتم لم أو

 .بطريقة ذات معنى

ا العمل يوضح ذا  تطبيقا

 الرئيسية لألدبياتمعنى 

 .التحليل خًلل املجال في

ا قليل عدد هناك  من جدا

 التي( وجدت إن) املجاالت

 إلى القارئ  فيها يحتاج

 .طرحها تم حجج إثبات

 

كون هذا ي أن يجب حيثاملدرجة  درجاتال حول  ستتلقاها التي االستفسارات عدد قل أوضح، ذلك كان كلما

 .للطًلب جيدة تغذية راجعةالوصف بمثابة 

ق ذلك على جميع املعايير.  طب 

 .املعايير أوصاف كتابة في الشائعة خطاءال  لتجنب أدناه اإلرشادات استخدم

 من ... استخدم ... ... عيار عند وصف امل
ً

 بدل

 بأسلوبه املشاكل صياغة يعيد قابل للمًلحظة سلوك حدد

 القضايا ويحدد الخاص

 الرئيسية

 ويفسرها املشاكل يفهم

غير  يقةبطر  الخرين أفكار يوثق الطالب وليس السلوك صف

 التخصص هذا في املستخدمة 

 إلى اإلشارة أنت لست جيدا في

 املراجع
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أو القيام  تقديمه تم ما إلى أشر

 من تحقق حد أدنى  إلثباتبه 

عايير بدال من اإلشارة إلى ما لم امل

فهذا  يتم تقديمه أو القيام به

  ملا تم تعلمه  اثباتا أكثر

 من سلسلةعلى  الحجة احتوت

 فقط. التأكيدات

 داعمة أدلة تقديم يتم لم

 للحجج.

 الغامضة املصطلحات تجنب

 من واسع نطاق تحتمل التي

 مثل الذاتية التفسيرات

 ،"ممتاز" ،"مناسب"،"هام"

 ."تحليلي"

 املقرر  قراءاتأن  علىشواهد 

 ، مألوفة بها املوص ى

ا يظهر تحليل  في تطبيق وعيا

 .ذات الداللة التفاصيل

 مناسبةشواهد على قراءة 

 .عقدم تحليل

 من التي املصطلحات استخدم

 - الطًلب يفهمها أن املحتمل

 التمويه. أو الغموض تجنب

 ومفصلة شاملة معرفة يوضح

 واإلجراءات واملفاهيم بالحقائق

 في تناولها تم التي الرئيسية

 املقرر. وضوعاتم

 وواضحة محكمة معرفة

((Woolf, 2004. 

املصطلحات املرتبطة  تجنب

 إذ  املقارناتب
ا
 كون ت ما نادرا

 معايير مرجعية. بدون  ةمفيد

مع  الرئيسية القضايا ديتحد

التي  وادالخلط با امل دون تمييزها 

  .صلةال تمت لها ب

 أو/و أصيلة املشكًلت حلول 

مع الحفاظ على  مبتكرة

 املحتوى.

باإلسهاب في  يتسم التحليل

 التحليل والعمق

 

 اإلبداعية الحلول  الكثير من 

 املقدمة. للمشاكل

صداقية امل بين التوازن  ضمان

تكن دقيقا  الأي  واملوثوقية

 أن يمكن بطلب بيانات كمية 

 منشأن ما تحقق  تقلل

 .املعقدة التعلم مخرجات

 صلة ذات املدرجة املراجع

  باملشكلة محدودة

 (منخفض مستوى ) 

 خًلل من املراجع اختيارتم 

في بها  املوص ىاملواد العلمية 

 وخارجهاملقرر 

  مرجعين يتضمن

 (منخفض مقياس)

 

 مراجع ستة من أكثر يتضمن

 (عالي مقياس)

 

 ما شخص على اختبرها

مراجعة مدى تحقق  همن اطلب جيدة كما يجب. معاييرك كانت إذا ما على التعليق خرآ شخص من اطلب

 سلم التقدير ذو النقاط الخمسة. مواصفات
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 عايير املحكات و امللكتابة  عملية ملحة سريعة: إرشادات

 

 إرشادات املرحلة

 قبل أن تبدأ

راجع -1

ملف 

املقررالدرا

 س ي:                                    

 تأكد من:

 .وشامل واضح بشكل الطًلب سيطوره الذي التعلم الدراس ي املقرر  تعلم أهداف تصف -

 التعلم هدافمدى تحقيقهم أل  إلظهار للطًلب كافية فرصة صممتها التي التقييم مهام توفر -

 .املقصودة

 وضح-2

 فهمك

للمصطلح

 ين

" حكاتامل"

 و 

 :"عاييرامل"

 يعر فسيسهل تصميم املهام.  املصطلحات فهم هذه. عاييروامل حكاتامل بين الفرق  فهم املهم من

 :التالي النحو على املصطلحات هذه( Sadler , 1987) سادلر

 يرشح ما تحديد محك. ما ش يء جودة على الحكم خًللها من يمكن سمة أو خاصية :حك امل

 الجودة ال يقترح أي ش ي بخصوص لكن ذات الجدوى والتي تكون محل االهتمام  صفاتال

 .الفعلية

ال تتضمن أي جودة  اسمية عبارة أنه على" التعبير طًلقة" حكم عن التعبير يتم أدناه، املثال في

" بطًلقة التعبير" املثال سبيل على) األحوال أو الصفات استخدام تجنب األفضل منمعينة. 

ا التعبير" أو قا ر" أو" يعتبر طل    املعيار مستوى  تشير إلى ألنها"( بطًلقة األفكار عن ُيعب 
ا
 من بدال

 .حكامل

 تحديد عايير تهدف إلى فامل. بلوغه أو تحقيقه املطلوب األداء من محدد مستوى  :عاييرامل

 (.داءال  أو اإلنجاز، أو) الجودة من مستويات

 واملعاييراملحكات  بين التمييز : 1 الجدول 

 حكامل

 عاييرامل

 مقياس الرسوب

 درجات( 3-4)

 جتيازال مقياس 

 درجات( 5-7)

 مقياس التفوق 

 درجات( 8-10)

جودة 

 التعبير

 متكلف تعبير 

 أو /  و  ومربك

بسيط بشكل 

 يؤديمما  مفرط

 وضوح عدم إلى

 بشكل املعنى

 .عام

 صحيح تعبير 

ا ولكن
ً
 أحيان

 مربك أو  متكلف

 من الرغم على

 الحتفاظ

 بشكل باملعنى

 .عام

 وموجزة واضحةلغة 

 ومصقولة ودقيقة

ا
ً
 أصلية أو  مبتكرة وأحيان

 عن للتعبير  تستخدم

 واملعلومات الفكار 

 .واملجردة املعقدة
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 إرشادات املرحلة

 منمختلف ويمكن التفريق بينها  مستويات ثالثة املثال هذا في املوضحة املعايير  توضح

 .داءاآل  أو  اإلنجاز و  الجودة

ستخدم والتي ،"راسب" أو " بارع" أو " ممتاز" مثل قياسية تسمياتاستخدام  أن حين في
ُ
 ت

 اإلرشادات أن إل  ما، حد إلى قد يساعد في توضيح املعايير  درجاتال مع جنب إلى جنًبا غالًبا

( أعاله املثال في املوجودة تلك مثل) اللفظية الواصفات بأن العتقاد إلىالتي تليها واملستندة 

 التقييم املحكي والتقييم املعياري  يتطلب ل . الطالب تعلم لدعم فعالية الكثر  الطريقة هي

 للوصاف إضافتها فيمكن ،امطلوبً  ولكن إذا كان ذلك املئوية، النسب أو  درجاتال استخدام

 .أعاله موضح هو  كما اللفظية

 حدد -3

صادر امل

 :املفيدة

 املؤسسية: صادر امل

 هـ 1438 سعود امللك جامعة في الطًلب تعلم تقييم سياسة 

 (واألمثلة والنماذج التوجيهية اإلرشادات مثل) القسم أو املدرسة أو الكلية موارد 

 الشخصية:صادر امل

 ملف املقرر الشخص ي 

  برنامج تقييم املقرر 

  من مختلف املستوياتنماذج من تعلم الطًلب 

 أخرى: صادر م

 

 العامة التصنيفات 

 التعليمية لألهداف بلوم تصنيف -             
bloom.pdf/137952https://kaneb.nd.edu/assets/ 

 

 (SOLO) املرصودة التعلم نتائج تصنيف ، Biggs هيكل -

https://participativelearning.org/pluginfile.php/630/mod_resource/con
tent/6/biggs_solo.pdf 
 

 Orrell, J. (2003) اإلنترنت على متاح ،عام تعليميسلم تقدير  -               

https://www.teaching.unsw.edu.au/sites/default/files/upload-
files/GenericAssessmentRubric.pdf 

 

 باالنضباط متعلقة أمثلة أو اداتإرش: 

https://dar.ksu.edu.sa/sites/dar.ksu.edu.sa/files/imce_images/discipline.pdf 

 ابحث -4

 إمكانيات

 التعاون:

الحصول و  العمل عبءتخفيف ل جيدة فرصة الزمًلء مع بالتعاون  املحكات واملعايير تطوير يعد

 .إضافية نظر وجهات على 

ا املحكات واملعايير تطوير في الطًلب إشراك ُيعدكما 
ا
ا نشاط اوتعل تعليميا   ميا

ا
 إلى باإلضافة فعاال

 .التقييم الحكم على  ألسس املشترك الفهم لتعزيز وسيلة أنه

https://celt.ksu.edu.sa/ar/node/1522
https://kaneb.nd.edu/assets/137952/bloom.pdf
https://participativelearning.org/pluginfile.php/630/mod_resource/content/6/biggs_solo.pdf
https://participativelearning.org/pluginfile.php/630/mod_resource/content/6/biggs_solo.pdf
https://www.teaching.unsw.edu.au/sites/default/files/upload-files/GenericAssessmentRubric.pdf
https://www.teaching.unsw.edu.au/sites/default/files/upload-files/GenericAssessmentRubric.pdf
https://dar.ksu.edu.sa/sites/dar.ksu.edu.sa/files/imce_images/discipline.pdf
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 إرشادات املرحلة

دًما
ُ
 املض ي ق
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اختر/طّور 

م 
ّ
ونظ

 املعايير:

 جميع إلى الطًلب تنبيه خًلل من التقييمالحكم على  شفافية زيادة إلى التقييم حكاتم تهدف

  .األحكام إصدار عند االعتبار في أخذها سيتم التي العوامل

 وعًلمات التهجئة مثل) الكتابة اصطًلحات استخدام" أو" اإلبداع" مثل محكات كانت إذا

 .املكتوبة حكاتامل في تضمينها فيجب التقييم، صدار حكم علىإل بالنسبة  مهمة تعتبر(" الترقيم

 املحكات مصادر 

 ويجب للمقرر  التعلم أهداف التقييم الحكم على أساس ستشكل التيحكات امل تعكس أن يجب

ا ذلك تجعل بطريقة وتنظيمها صياغتها ا بلوم تصنيف يعد. )للطًلب واضحا ا(.  مصدرا كما إثرائيا

 يمكن استخدام مواصفات الخريج في الجامعة كمصدر للمحكات كما في املثال التالي: 

 باملحكات التعلم أهداف ربط: 2 الجدول 

 التقييم حكاتم أهداف التعلم

 باملجال متعمقة معرفة

 ..... بـ الصلة ذات ياتباألدب املعرفة إظهار

 ...بــ  الصلة ات ذ ياتباألدب اإلملام

 الفعال التواصل

 بطريقة واملعلومات األفكار ايصال

 ملجال ...... مناسبة ةوشفهي مكتوبة

والتوثيق حسب  االقتباس مًلءمة

 مجال .....الطريقة املتبعة في 

 نقديال حكمال

 القضايا حول  الحجج ودعم تطوير

 .…بـــ  املتعلقة الحالية

 ...بـــ  املتعلقة الحجج ودعم تطوير

 

 الرئيسية التعلم ألهداف شاملة تغطية املقرر في  التقييم مهام جميعاملحكات ل توفر أن يجب

قدم أال يجب .للمقرر 
ُ
ا ت

ا
 أنواع اختيار عليها ينطوي  التي تلك مثل إضافية تعليمية أهداف

 ةأي أواملقرر  لهذا والتعلم التدريس أنشطة أثناء تناولها يتم لم التي املألوفة غير النصوص

 (. العميل مقابلة الفني، التقرير مثل) سابقة مقررات
ا
 التعلم هذا تحديد يجب ذلك، من بدال

 .املقرر  تعلم أهداف مع الجديد

التوزان في  يجب لذا العدد، حيث من لإلدارة قابلةحكات امل تكون  أن يجب فعالة، تكون  لكي

 للطًلب يمكن التي املعلومات مقدار عن واقعي مفهوم خًلل منالشمولية  في الرغبةتحقيق 

 .التقييم بمهمة يتعلق فيما معها التعامل

 حّدد -6

 عدد

 املعايير 

 سيتم التي

 وصفها:

املختلفة لدرجة  املستويات بين كاف   بشكل فرق ت التي للمعايير اللفظية األوصاف تطوير سيكون 

عند  مستويات أربعة وصف يكفي أنه األمثلة معظمتثبت  .للغاية صعبة مهمة ،تحقق املحك

 :التالية األسئلة على إلجابةا

  هذه؟ التعلم بيئة في توقعه يمكنمحتمل عيار م أفضل هو ما •

 ؟مقبوال عيار يمكن اعتبارهم أقل هو ما •

 ؟االثنين السابقين هذين بين تقع التي عاييرامل هي ما •
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 إرشادات املرحلة

 مقبول؟ غير عتبارها يمكن الذي عيارامل هو ما •
, 1998 Sadler 

 التقييم مهمة نجازإإمكانية التمييز بين مستويات  على يعتمد املستويات عدد فإنحال،  ةعلى أي

 يعني املثال، سبيل على. املطلوبة من هذا التمييز الدرجةعلى و  موثوقة بطريقةبشكل دقيق و 

 طريقة التعلم املعتمد على الكفايات يناسبه معيار مجتاز أو غير مجتاز.

ا يكون  قد هذا أن إال ،"الرسوب" معيار وصف تتجنب البرامج بعض أن من الرغم على  مفيدا

ا  ضمن منها التخلص عليهم يجب التي السلوكيات تحديد على الطًلب مساعدة في جدا

 .ممارساتهم

ضع " -7

" مسميات

للواصف

 ات

 اللفظية

 :عاييرللم

 لحساب استخدامه سيتم الذي بالنموذج ما بطريقة عاييرللم اللفظية األوصاف ربط يجب

 أنهاالحظ . األمثلة بعض يلي وفيما. ويدعمها العملية هذه يصف بحيث النهائية الدرجات

ستخدم
ُ
 .لها كبديل تعمل وال ،عاييرللم اللفظية األوصاف لتصنيف ت

 عاييرللم اللفظية الوصاف" لتسمية" املستخدمة الشائعة املصطلحات بعض :3 الجدول 

 7-6 5 4-3 2-1 .الدرجات1

 أ ب ج د .الحرف2

 %100-80 %89-60 %59-40 %39-0 النسبة %. 3

 20-17 16-11 10-5 4-0 .العالمات4

 متفوق  متقدم متمكن رسوب .املسميات5

 

 من األمثلة أعًله:

 .الجامعة في املستخدمة بالدرجات اللفظية املعايير ربط تم-1

 تساعد املحاضرين الذين يفضلون أن يكون لديهم تصنيف محدد التباعه.-2

 مرتبة فئة لحساب املثال سبيل على) مطلوبة املئوية النسب تكون  عندما استخدامها يمكن-3

 (.الشرف

ا يشكل-4
ا
ا مخطط

ا
 .درجاتال لوضع بسيط

 .العامة الوصفية املصطلحات يستخدم-5

 ضع -8

ا
ً
 وصف

 واضًحا

 عيار م لكل

معايير من 

 حكم كل

 ألحد يمكن ال بحيث للغاية صعبة تكون  أن ينبغي ال. معقول  مستوى  على املعايير تكون  أن يجب

ا يجبو  .مستوى  أعلى على الجميع ينجح بحيث للغاية بسيطة أو ينجح أن  بلغة وصفها أيضا

 كتابة قبل" تفكيكها" إلى حكاتامل تحتاج. استيعابها للطًلب يمكن ومحددة وواضحة مختصرة

ا .الصلة ذات املكون  سمات لتحديد عاييرامل  مثل إضافية سمات العالية عاييرامل تتضمن ما غالبا

 .املنظور  أصالة أو املعرفي وراء ما الفهم

ا قادرة تكون  لن ملعاييرا أن عليك تقُبل التي يجب أن يفهمها  تفاصيلال كل تمثلأن   على أبدا

 ى عالي من مستو  تحقيق محاولة. تطويرها الطًلب على يجب التي والضمنية الصريحة الطًلب

 إلى املعقد ستؤدي إلى  لقياس تحقق التعلم التقييمالحكم على  من الذاتية تزيل التي الدقة

 .وضوحها وعدم بسبب طولها موافية للمطلوب غير وبالتالي ثقيلة املستندات جعل
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 إرشادات املرحلة

 الطًلب أعمال وأمثلة الدراس ي مقرر لل قييمالت مهام في الواقعية األمثلة إلى سيساعد الرجوع 

 . واضحةمعايير  صياغة في للمقرر  السابقة املرات من عليها الحصول  تم التي والنماذج

4 الجدول  في إضافية كتابةلل إرشادات  

 عاييرللم اللفظي وصفال طوير ت: 4 الجدول  -1

 من ... استخدم ... ... عيار عند وصف امل
ً

 بدل

 املشاكل صياغة يعيد قابل للمًلحظة سلوك حدد

 ويحدد الخاص بأسلوبه

 الرئيسية القضايا

 ويفسرها املشاكل يفهم

 وليس السلوك صف

 الطالب

 الخرين أفكار يوثق

غير املستخدمة  يقةبطر 

 التخصص هذا في

 أنت لست جيدا في

 املراجع إلى اإلشارة

أو  تقديمه تم ما إلى أشر

تحقق حد  إلثباتالقيام به 

عايير بدال من امل منأدنى 

اإلشارة إلى ما لم يتم تقديمه 

 اثباتا أكثرفهذا  أو القيام به

  ملا تم تعلمه 

على  الحجة احتوت

 التأكيدات من سلسلة

 فقط.

 داعمة أدلة تقديم يتم لم

 للحجج.

 املصطلحات تجنب

 نطاق تحتمل التي الغامضة

 التفسيرات من واسع

 مثل الذاتية

 ،"ممتاز" ،"مناسب"،"هام"

 ."تحليلي"

 قراءاتأن  علىشواهد 

 ، مألوفة بها املوص ى املقرر 

ا يظهر تحليل  في وعيا

ذات  التفاصيل تطبيق

 .الداللة

شواهد على قراءة 

 مناسبة

 .عقدم تحليل

 التي املصطلحات استخدم

 يفهمها أن املحتمل من

 أو الغموض تجنب - الطًلب

 التمويه.

 شاملة معرفة يوضح

 بالحقائق ومفصلة

 واإلجراءات واملفاهيم

 في تناولها تم التي الرئيسية

 املقرر. وضوعاتم

  وواضحة محكمة معرفة

(Woolf, 2004). 

املصطلحات املرتبطة  تجنب

 إذ  املقارناتب
ا
 كون ت ما نادرا

معايير  بدون  ةمفيد

 مرجعية.

 الرئيسية القضايا ديتحد

الخلط با  دون مع تمييزها 

التي ال تمت لها  وادامل

  .صلةب

 باإلسهاب يتسم التحليل

 .في التحليل والعمق

 

 الحلول الكثير من 

 للمشاكل اإلبداعية

 املقدمة.
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 إرشادات املرحلة

 أصيلة املشكًلت حلول 

مع الحفاظ  مبتكرة أو/و

 املحتوى.على 

 بين التوازن  ضمان

 أي ال واملوثوقيةصداقية امل

ا بطلب بيانات تكن دقيقا 

شأن ما  تقلل أن يمكنكمية 

 التعلم مخرجات منتحقق 

 .املعقدة

 صلة ذات املدرجة املراجع

  باملشكلة محدودة

 (منخفض مستوى ) 

 من املراجع اختيارتم 

املواد العلمية  خًلل

في املقرر بها  املوص ى

 وخارجه

  مرجعين يتضمن

 (منخفض مقياس)

 

 ستة من أكثر يتضمن

 (عالي مقياس) مراجع

 
 بعد النتهاء

 تحقق، -9

 راجع،

 وتأكد:

 :من تحقق

 .النحوي  االتساق •

 .في نظام الجامعة الدرجات صف استحقاقو  مع التوافق •

 :أجل من بانتظام التقييم محكات ومعايير بمراجعة قم

 .األقران وخبرات تجاربستفيد   االستشارات، خًلل من •

 ال ا •
ا
 .الطًلب من لتغذية الراجعةل ستجابة

 .املعدلة التقييم مهام تناسب أنها من التأكد •

 .ولوائحها الجامعة سياسة رتغي معمواكبة التحديثات  •

 .الجديدة املوارد من االستفادة •

 املحكات واملعايير.تطوير هذه  في املتزايدة خبرتك استثمر •

10-

استخدام 

املحكات 

 :واملعايير

 استخدام الضروري  من ،برير ومتسق وشفافللت قابل  التقييم الحكم على  كون ي أن لضمان

ا املحكات واملعايير ا التكوينية األنشطةتعتبر . الطًلبمن أعمال  نماذج مع جنب إلى جنبا
ا
 طرق

 ،درجاتالوضع  ممارسة مثل .الطًلب تعلم لتحسين املحكات واملعايير الستخدام إضافية

 .البنائيوالتأمل  الراجعة التغذية وتوفير الزمًلء، وتقييم الذاتي والتقييم
QUICKBITE Assessment resource developed by Dr Clair Hughes (TEDI/The University of 

Queensland) 
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 املحكات واملعايير

 املستوى  املالئمة الوضوح واإليجاز التمييز املواءمة املهمة

 املحكات واملعاييرهل ترتبط  وصف مختصر للمهمة

بشكل مباشر باملهمة 

 ومتطلباتها؟

فريدة اإلنجاز  عاييرمهل 

 ومحددة؟

 كل معنى ينقل الوصف هل

 وإيجاز؟ بوضوح عيارم

 كلخصة لاملالدرجات  هل

بالنسبة ًلئمة م عيارم

 واالستفادة؟ للجهد

 سهلة عاييرامل هل

 مستحيلة أو تافهة/للغاية

 التحقيق؟

      

      

      

 التغييرات التي ينبغي تنفيذها:
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 أفضل صورة للعمل    الرسوب حكامل

 التسمية التسمية التسمية التسمية التسمية 

 درجاتنطاق ال نطاق الدرجات نطاق الدرجات الدرجاتنطاق  درجاتنطاق ال  

العمل الغير مقبول يكون  سمات أو خواص العمل

 بالشكل التالي....

أفضل صورة للعمل تكون    

 بالشكل التالي....
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 لتغذيــــــــةا

 الــــراجــــــــــعــــــــــــــــــة
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 تطوير استراتيجية التغذية الراجعة

 طبيعة التغذية الراجعة

--------------------------------------------------------------------- 

 أهمية التغذية الراجعة

 جانب إلى (Biggs & Tang ,2007, p. 9)" الجيد التعلم تقود إلىالتي  العوامل قائمة تتصدر" التغذية الراجعة

 الراجعة التغذية فإن ،واملحكات واملعايير التعلم مخرجات خًلل من عنها التعبير يتم التي الواضحة األهداف

 .تعلمهم في والتفكير التعلم على الطًلب تحفز

 تكوينية تغذية راجعة سيوفر منها أي في فكر، ملقررك الدراس ي األفضل تكون  قد التي التدريس طرق  اختيار  عند

ا التدريس طرق  فعالية ترتبط" .للطًلب أكثر 
ا
ا ارتباط  " تكوينية تغذية راجعة تقديم على بقدرتها مباشرا

(Biggs & Tang, 2007, p. 163)  

 التعلم على الطًلب ساعدمما يملقررك الدراس ي،  راجعة تغذية ستراتيجيةا تطوير على القسم هذا في سنركز

 .املقرر  وتصميم التدريس جودة قياس على ساعدكيو 

 األنشطة تطوير في ستساعدك املقدمة الروابط فإن هنا، الخاصة االستراتيجيات بعض نقدم أننا من الرغم على

 .داخل الصف الدراس ي لطًلبك لتغذية الراجعةا تقديم خًلل من أفضل تعليمية خبرات توفر قد التي واألساليب

 التغذية الراجعة؟ هي ما

 التغذية الراجعة أن على إجماع واسع النطاق هناك. الدرجات وضع عملية مجرد من أكثر هي التغذية الراجعة

ا، عملهم كان كيف الطًلب تخبر ا املض ي وكيفية عملهم، تحسين يمكن وكيف جيدا  املرة في تحسين العمل في قدما

 الجيدة املمارسات منف. تعليمية أو تكوينية الراجعة التغذية كانت إذا األهم هو هنا الثالث الجانب. القادمة

 والتطوير  للتحسين بتوجيه الطًلب تزويد
ا
 .التحسين إلى بحاجة أنهم إشعار مجرد من بدال

ا املهم، من  كشف املعلم على يجب آخر، بمعنى اء،بن   بشكل األخطاءب االستعانة يتم أن ،Biggs & Tang لـ وفقا

تجاه أن  بإيجابية الطًلبوتصحيحها بشكل ُيشعر  فشل،شعور ال أو سخريةلللطًلب دون تعر ض ا األخطاء

عن اإلشارة إلى  فالعزوف. التشجيع إلى بحاجة فهي معينة، قوة نقاط الطًلب لدى كانوفي حال . ُيصحح عملهم

  بعملهم لقياما عن الطًلب سيؤدي إلى تحفظ ذلك،
ا

 .مماثلة بطريقة مستقبًل
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  للتغذية الراجعة نماذج

 Fink’s FIDeLity modelفينك رباعي املحاور   نموذج

 الطًلب، به يقوم الذي الجيد العمل خبار عناإل  حول  تدور  التغذية الراجعة أن فينك يرى  الخرين، على خطى

  وكيفية عملهم لتحسينها يحتاجون التي والطرق 
ُ
ا ض يامل  مفاهيمي إطار لديه أن ستجد. التحسين هذا في قدما

  مختلف
ا
 عًلوة". ختاميال" و" التكويني" التقييم مصطلحات يستخدم الفهو . االستخدام الشائع ذلك عن قليًل

 (. قياسامل هذا شرحيقوم ب األخيراملصطلح و  قياسامل هو األول ) الراجعة والتغذية التقييم بين يميز ذلك، على

 [.بلطف هذا قل] يقوم على فكرة التكويني التقييم مفهومإن 

 .بحب بها القيام ويتم ومميزة وفورية متكررة تكون  أن يجب الراجعة التغذية بأن فينك يناقش

 .املتعلمين زمًلئهم أو املعلمين من أمكن، إن صف كل في الراجعة التغذية تقديم يتم :متكرر  •

 .همةملا أو يالتعلم نشاطبعد إنهاء الممكن  وقت أقرب في الراجعة التغذية تقدم :فوري •

 .والضعيف الجيد داءال  بين الراجعة التغذيةتميز  :التمييز •

 .يستقبلها الذي الطالب معبتعاطف  ولين   الراجعة التغذية تقدم :ها بحبب القيام •

  Nicol & Macfarlane-Dick (2004) ديك وماكفارلين نيكول 

 
 
ا. الراجعة التغذية عملية في الطًلب دور  على فينك، فعل كما ديك، وماكفارلين نيكول  دأك  نموذج إلى استنادا

ا (Butler & Winne ,1995)  بتلر و وينني ابتكره  هم الطًلب املجال،فإن في األبحاث من واسعة جموعةمل ووفقا

. داخليةالو  خارجيةال صادركًل امل من التغذية الراجعة تأتي. وعنصر نشط فيهاعملية التغذية الراجعة  مركز

 يقيس عندما الداخلية التغذية الراجعة وتتولد. الخرين املشرفين أو األقران أو املعلمين هي الخارجية املصادر

 يطورون )الخارجية التغذية الراجعة ويستفيدون من ،بأنفسهم مقارنة باملحكات واملعايير لهماعمأ بالطًل 

 (.ذلك إلى وما واالستراتيجيات، الوسائل ويستخدمون  األهداف، ويضعون  املعرفة،

التغذية  عمل من أساس ي جزء هو للطًلب الذاتي التقييم مهارات تطوير أن واسع نطاق على عليه املتفق من

 .الراجعة
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 الجيدة ةالراجع للتغذية املمارسات من مبادئ سبعة

عد 
ُ
والتي تم االستشهاد بها   املوجزة (Nicol & Macfarlane-Dick, 2004نيكون و ماكفارالن ديك ) عمل ورقةت

ا وتوفر ،كثيرا ا نموذجا  التغذية ملمارسة مبادئ سبعة و الراجعة، دورة التغذيةو /  التكويني لتقييمل مفاهيميا

 :السبعة املبادئ يلي فيما ها.استراتيجياتعلى  على األمثلة وبعض الجيدة، الراجعة

 

 ...الجيدة لتغذية الراجعةا

 .التعلم في( التأمل) الذاتي التقييم تطوير سهلت... 

 .التعلم حول  واألقران املعلمين بين الحوار شجعت …

 (.املتوقعة املعايير ،حكاتامل األهداف،) الجيد داءال  ماهية توضيح في ساعدت... 

ا وفرت...   .املطلوب داءوال  الحالي داءال  بين الفجوة لسد فرصا

 .تعلمهم حول  للطًلب الجودة عالية معلومات تقدم... 

 .الذات وتقدير اإليجابية التحفيزية املعتقدات شجعت …

 .تدريسهم طريقة تشكيل في تساعدهم للمعلمين معلومات وفرت... 

 

 التغذية الراجعة أشكال

 أمثلة التغذية الراجعة أشكالأبعاد  أمثلة

 األولى املسودة على تعليقات •

 .للمهمة

 .اإلنترنت عبر الذاتي التقييم •

 .التكيفي التعليمي البرنامج •

مي
ختا

 

    

ت
ني
ــــــــــــــ
ويـ
ك

 

ل وضع الدرجات•  ب   من ق 

 التقديمية للعروض األقران

 .الجماعية الشفوية

 .ملبررات الدرجة  ملخص •

 .فردية استشارة• 

 .املهمة على تعليقات •

 عمل يراجعون  األقران •

 .البعض بعضهم

ام
ــــــــــــــ
عـــ

 

   

ـــــــــف
ي
رد

 

 القوة نقاط عن ملخص• 

 .الدرجاتوضع  بعد الضعف/

كليكرز  أجهزة استخدام •

 )أجهزة االستجابة الشخصية(

 .املحاضرات في
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تقديم التغذية الراجعة من  •

ل  ب  األعمال  على الزمًلءق 

دة  ع 
ُ
 مجموعات فياملماثلة امل

 الصف.

ـــي
لـــــــــ
آ

 

   

ــــي
ي  و

د
 

 من اللية التغذية الراجعة• 

 عبر االختبارأدوات  خًلل

 .اإلنترنت

 . ةتكُيفي دروس •

قيد  ملهمة الصف ناقشةم •

 التنفيذ.

)التفكير  تعليق تسجيل •

 )  عمل علىبصوت عال 

 .الطًلب
بة
ــــــــا
كتـ

 

   

ـــــش
هي

ف
 

 مناقشات في املشاركات •

 منصة البًلك بورد على الصف

.(Blackboard) 

 إلىفردي  إلكتروني بريد إرسال •

  الطًلب.

 الذاتي التقييم تأمًلت• 

 
ُ
 .املهمةتسليم  بعد قدمةامل

 .األقران تقييم •

لم
ملع

ة ا
اد
قي

ب
 

دة     
قيا

ب
ا

ب
طال

ل
 

 عمل من مشروحة عينات• 

 .السابقين الطًلب

 منتدى في زائر  تعليقات •

 .الطًلب

 
) 537http://teaching.unsw.edu.au/printpdf/UNSW,  From(  

 

 تقييم استراتيجيك الحالية الخاصة بالتغذية الراجعة

 بهالتبدأ  الرئيسية السئلة بعض

 تغذيتهم الراجعة ؟  طًلبك يتلقى هل •

 عليها؟ بناءا  تغذيتهم الراجعة ويتصرفون  يقرؤون  طًلبك أن على دليل هناك هل •

حسن هل •
ُ
 عملهم؟ جودة من للطًلب تقدمها التي الراجعة التغذية ت

ا األسباب، في والنظر األسئلة هذه على اإلجابات تولد قد قيم ت كيف. استراتيجيتك في النظر إلعادة سببا

 الجيدة؟ املمارسات حول  األخرى  والنصائح األساسية املبادئ في ظل الحالية ممارساتك

 مهمة بكل املتعلقة الراجعة التغذية ملمارسة املختلفة الجوانب في النظر على ملساعدتك التقييم ورقة استخدم

 .مهامك من

 

 

 

 

http://teaching.unsw.edu.au/printpdf/537
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 الراجعة تغذيةلل ستراتيجيةا تصميم

 التدريس هيئة أعضاء يواجهها التي التحديات من العديد على التغلب في إستراتيجية تصميم يساعد أن يمكن

ا. عملهم حول  طًلبلل بتقديم التغذية الراجعة واملتعلقة  ،جيدة التصميم املحكات واملعايير مع جنب إلى جنبا

 :في الجيدة الراجعة التغذية استراتيجية تساعد أن يمكن

 .الطًلب شكاوى  عدد تقليل •

ا الرسائل نفس توصيل في املنقض ي الوقت تقليل • ا مرارا  .وتكرارا

 .املقييمينباختًلف  املوثوقية رفع •

 .الطًلب عمل جودة رفع •

املقرر الدراس ي  فترة طوال للطًلب الراجعة التغذية استراتيجيات حدد بك، الخاص التقييم باستخدام

 .التالية الفرعية االستراتيجيات اعتبارك في ضع .46ص  املتوفرة التصميم ورقة باستخدام

 الفرعية الستراتيجيات

 .ردية املعطاةفالراجعةالتغذية ال. 1

 .التغذية الراجعةالصفيةاملعطاة 2

 .للطًلب املاض ي العامالخاصة ب التغذية الراجعة مناقشة. 3

 .للطالب الذاتي التقييم. 4

 .األقران تقييم. 5

 العمل.مسودة تسليم  -6

 التغذية الراجعة. بعد سليمالت إعادة. 7

 .مشروحةعينات  تطوير/  مناقشة/  توفير. 8

واالستجابة  القصيرة، واالختبارات ،داخل القاعةالعمل أوراق  املثال، سبيل على) مهام التقييم بدون درجات. 9

 ...(ألجهزة االستجابة الشخصية "كليكرز"

 .الراجعة التغذية استخدام حول  درس. 10

 .املحكات واملعايير في الصف حول  مناقشة. 11

 التغذية الراجعة. عدب همةتسليم امل في الصف حول  مناقشة. 12

 .الطًلب مع املحكات واملعايير تطوير. 13
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 .الراجعة التغذية ملناقشة فردية لقاءات. 14

 للتغذية الراجعة. الطالب استجابة. 15

 . املطلوبة الراجعة التغذية الطالب اشتراط. 16
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املقرر  تقييم استراتيجية  

 الطالب

؟ الطًلب مقررك الدراس ي من التغذية الراجعة على على بها تحصل التي الطرق  هي ما  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 وما ،العمومية /الخاص االستهداف ومدى ،ومدى التكرار النوع، اعتبارك في ضع) ؟مناسب الطالب تقييم هل

(ذلك إلى  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 :التغذية الراجعة هل

 درجتهم؟ تحديد تم كيف للطًلب بررت •

 ؟أعمال الطًلب في معينة صفات وتكافيء دتحد •

 للتحسين؟ اتخاذها يجب التي الخطوات نحو الطًلب ترشد •

 تقييمهم؟ على بناءا  التصرف على همتحفز  •

  (Nicol, 2010) ؟ تعلمهم وتنظيم وتقييم مراقبة على قدرتهم ر تطو  •

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 الراجعة؟ التغذيةبأشكال تتعلق  مشاكل هناك هل

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 ؟الصف في أو فردي بشكل الطًلب مع( تقديمها بعد) الراجعة التغذية تناقش هل

_________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________ 

 همة؟امل داءآ يشرعوا في أن قبل للطًلب السابقة السنواتب مًلحظات التغذية الراجعة الخاصة تقدم هل

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 ؟حكاتامل بناءا على الذاتي للتقييم فرصة الطًلب تمنح هل

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 :تقييمك من عامة تعليقات

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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 استراتيجية التغذية الراجعة

 (املوجز الدليل في الستراتيجيات قائمة على الطالع يرجى) 

 التعليقات الستراتيجية السبوع

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
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9   

10   

11   

12   

13   

   1الختبار 

   2الختبار  

   3الختبار 

ما بعد الفصل 

)نصف 

السنة(/ )ثلث 

 السنة(

  

 

 التعليقات:
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