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 ما الذي نرٌد تقوٌمه  فً التعلم؟: كثٌرا ما نتسائل 

 معرفة

 مهارة

 اتجاه
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 ؟

هل تغطً •
االختبارات تقوٌم 
 الجوانب الثالثة؟
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 ؟

ما رأٌك بطالب •
أنا استطٌع  : ٌقول

أن اعمل وأن أنجز 
 وال أحب االختبارات؟ 
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 ؟

ما كمٌة التعلم الناتجة •
عن المحاضرة نسبىة 
الى التعلم النتاج من 
 االنجاز او األداء ؟ 
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 ؟

اذا كان سوق العمل •
ٌحتاج الى مهارات 

فكٌف سنعلمها  للطلبة 
اذا كنا فقط نقٌم 
 باالختبارات؟ 
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 ؟

نتاجات التعلم الجدٌدة •
على الجامعة التً تعمل 

صٌاغتها تتضمن 
معارف واتجاهات 

 .  وكفاٌات
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C O R E    V A L U E S 

15 April 2017 

• Treats all people with dignity and respect; 
shows respect and sensitivity towards 
gender, cultural and religious differences. 

Diversity 

• Maintains high ethical standards;; keeps 
promises; 

• resists pressure  

• decision-making from internal and external 
sources 

Integrity 

• Demonstrates commitment 

• demonstrates the values in daily activities 
and behaviors;  

• seeks out new challenges, assignments and 
responsibilities 

Commitment 
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Core   C O M P E T E N C I E S 
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Communication 
Working with 

People 
Drive for 
Results 
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F u n c t i o n a l  C o m p e t e n c i e s 
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Analyzing 
  

Learning 
Researching 

Planning 
and 

Organizin
g 

Creating and 
Innovating 

Adapting  
 Following 

Instructions 
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ٌُعنى بكافة جوانب التعلم  تقوٌم 
بهدف بناء شخصٌة متكاملة 
لدى المتعلم ُتمكنه من التعامل 

 .مع متغٌرات العصر

تقوٌم ٌعكس أداء المتعلمٌن 
وٌقٌسه فً مواقف حقٌقٌة من 
خالل مهمات ذات قٌمة، بحٌث 
ٌبدو وكأن المتعلمٌن ٌمارسون 
أنشطة تعلٌمٌة ولٌست اختبارات 

 .سرٌة
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 ؟

الطرٌقة الوحٌدة لجعل •
التعلٌم اكثر فاعلٌة 
ونشاطا ومتعة هً 

 أسالٌب التقوٌم  تنوٌع 
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من جزءا   أصبحت بل ذاتها، فً غاٌة تعد لم التقوٌم عملٌة 

 مسارها وتصحح وتعززها توجهها التعلٌم عملٌة

ٌناسب وحدها االختبارات على القائم التقلٌدي التقوٌم ٌعد لم 

 .العصر هذا متطلبات

 كأداة والدرجات االختبارات على ٌعتمد التقوٌم معظم 

 الطالب حصول أجل من الطلبة بٌن التنافس وٌثٌر وحٌدة،

 ٌمتلكه ما تحدٌد دون اقرانه بٌن متفوق نسبً مركز على

 . بناءه إٌجابٌة وسلوكات واخالقٌات وظٌفٌة مهارات من
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وٌوضح ، الطالب أعمال أفضل ٌضم ألنه ؛ الوقت عبر الطالب تقدم على واضح كدلٌل الملف ٌستخدم 

   واألعمال اإلنجازات هذه نوعٌة ولٌتعرفوا ، والمعلم أمره ولً علٌها ٌطلع لكً إنجازاته

 

 

 الطالب أمام والمعرفة البحث آفاق ٌفتح الملف . 

 

 

 

المدرس وٌستطٌع ، قوته ونقاط ضعفه نقاط وٌظهر ، الوقت عبر الطالب تقدم على واضحا   دلٌال   ملفال ٌقدم  

 . الالحقة الخطوات ومناقشة الطالب مع الملف مراجعة

 الزمن عبر نجاحهم مشاهدة وٌستطٌعون تعلمهم عن مسؤولٌة أكثر الطلبة جعل فً ٌسهم . 
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خصائص 
 الملف

ٌتكٌف مع 
تفرٌد 
 التعلٌم 

ٌركز على 
تقوٌم 
 النتاجات

ٌسهل 
انتقال 
 الخبرات 

ٌركز على 
جوانب 
 القوة



 نشاط
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 :خصبئص اٌٍّف 

 عٌٙٛخ رى١فٗ ِغ رفش٠ذ اٌزؼ١ٍُ  - أ

 ،ٚئٔجبصارٗ أػّبٌٗ ٠عُ ، ثٗ خبصب   ِٕفصل   ٍِفب   ٠ذعش غبٌت فىً 

 ٔزبجب   اٌٍّف ٠ّثً ٚثزٌه ، ِغزمً ثشىً ٍِف وً اٌّذسط ٠ؼب٠ٓ ثُ

 . فّؼبي ثشىً اٌزؼ١ٍُ ٚرفش٠ذ ٠زّبشٝ ٚ ثؼ١ٕٗ ٌطبٌت ٠ُؼذ رؼ١ّ١ٍب  

 رذم١مٙب ٚاٌّزٛلغ إٌزبجبد ِٓ اٌؼذ٠ذ رزعّٓ اٌىزبثخ ِٙبسح فّثل  

 ، .......سعبٌخ........فمشح ....... وٍّخ ) وزبثخ ِٓ رجذأ اٌطبٌت ِٓ

   (........ِجٍخ

 فٟ ٚاإلثذاػبد ئ١ٌٙب اٌٛصٛي اٌّزٛلغ األداء دسجبد رىْٛ ثٙزا

 ، جش٠ذح فٟ ِمبٌخ ٔشش ئٌٝ ٔٙب٠زٙب فٟ رصً لذ ِزفبٚرخ اٌىزبثخ ِجبي

 األداء فٟ ِزفبٚر١ٓ اٌطلة ٠ىْٛ ٚثزٌه ، ِجٍخ أٚ وزبة ئصذاس أٚ

 . غبلبرٗ ثألصٝ فٟ ٠ؼًّ ُِٕٙ ٚوً
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 إٌزبجبد رم٠ُٛ ػٍٝ ٠شوض اٌٍّف.ب

 

 األػّبي ٚ٘زٖ ِٕٙب ػ١ٕبد أٚ اٌطٍجخ ٚئٔجبصاد أػّبي ٠عُ•

   .اٌّبدح ثٕزبجبد ِشرجطخ

 ٚاٌخطٛاد ٚاإلجشاءاد اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ - وج١ش ٚثشىً - ٠شوض•

 اٌؼًّ ِغٛداد ٠زعّٓ فبٌٍّف ، ٚاٌؼًّ اإلٔجبص ثٙب ِشّ  اٌزٟ

   .ٚاظخ ثشىً ِٚشادٍٗ اٌؼًّ رطٛس ٠ٚظٙش ،

 االعئٍخ أٚ األػّبي ػٍٝ اٌّثجزخ اٌّذسط ِلدظبد خلي ِٓ•

 اٌّذسط ٠ىشف ٚاٌطبٌت، اٌّذسط ث١ٓ اٌشف٠ٛخ ٚاألجٛثخ

 ئٔجبص ِٓ اٌؼًّ أْ ٠ٚزأوذ ، اٌؼًّ ٚعٍج١بد ا٠جبث١بد ِٓ

 . ٔفغٗ اٌطبٌت
DR.Hassan ALomari 
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 : اٌمٛح جٛأت ػٍٝ  رشو١ضاٌٍّف -ج

 اٌمٛح ٔمبغ ٠إوذ فبٌٍّف ، ثزؼض٠ض٘ب اٌجذء ٠ّىٓ لٛح ٔمبغ غبٌت ٌىً•

 أفعً رغ١ٍُ ػٍٝ خلٌٗ ِٓ اٌطٍجخ ٠زشجغ د١ث ، اٌطبٌت ٌذٜ

 ٠ٍجٟ ألٔٗ ؛ اٌٍّف فٟ ثبٌؼًّ ِغزّزؼْٛ رجذُ٘ ٌٚزٌه ، أػّبٌُٙ

   ف١ٗ رارُٙ ٠ٚجذْٚ ، لذسارُٙ ِغ ٠ٚزٕبعت ارجب٘برُٙ
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 رظٙش اٌزٟ اٌعؼف ٚٔمبغ فبألخطبء ،ئ٠جبث١خ رم٠ُٛ أداح اٌٍّف•

 ١ٌٚظ ، اٌمبدَ ٌٍؼًّ وأ٘ذاف ٌٍطبٌت رؼطٝ اٌطبٌت أداء فٟ

 اٌزؼذ٠ً فشصخ اٌطبٌت ّٕٔخ ٚثزٌه ، أدائٗ فٟ ػجض أٔٙب ػٍٝ

 األخطبء اٌفشصخ ٘زٖ خلي ِٓ اٌطبٌت ١ٌزلفٝ ، ٚاٌزط٠ٛش

 ٚ٘زا ،اٌزم٠ُٛ ػ١ٍّخ رزُ أْ لجً ٌٗ سصذد اٌزٟ اٌعؼف ٚٔمبغ

 ِغزٜٛ ٠ٕٚخفط ، اٌزذغٓ ٚئِىب١ٔخ ثبٌّٕٛ اٌطبٌت ٠شؼش

 . اٌزم٠ُٛ ػ١ٍّخ ِٓ ٌذ٠ٗ اٌمٍك
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 Assessment of learning 

for learning 

as learning 
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 : اٌخجشاد ٚرجبدي أزمبي ٠غًٙ اٌٍّف

 

 أْ ٠غزط١غ ِب ٌآلخش٠ٓ اٌطبٌت ٠ٛصً أْ ٠ّىٓ اٌٍّف غش٠ك ػٓ•

 خلي ِٓ رؼٍّٗ ػٓ ٍِّٛعخ ٚثشا١٘ٓ ٚاظذخ أدٌخ ٠مذَ ألٔٗ ٠فؼٍٗ؛

 .اٌٍّف ٠زعّٕٙب اٌزٟ ٚاإلٔجبصاد اٌؼًّ ػ١ٕبد

 خلي فّٓ ٚرطٛسٖ  اٌطبٌت رمذَ ػٓ ٚاظذخ صٛسح ٠ؼطٟ  اٌٍّف•

 ث١ٓ اٌخجشاد ٌزجبدي اٌفشصخ رزٛفش ، اٌّذسط  ِغ اٌٍّف ِٕبلشخ

 .اٌشاجؼخ ٚاٌزغز٠خ ، ٚاٌذٛاس ، ثبٌٕمبػ ٚاٌطبٌت اٌّذسط

•  
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 أِبَ إٌّٛرج١خ ٚاألػّبي االٔجبصاد أدذ  اٌّذسط ٠مذَ أْ ٠ّىٓ•

 ٔمً ٠ؼٕٟ ِّب اإلٔجبص أٚ اٌؼًّ ٘زا خصبئص ٠ٚٛظخ ، اٌطٍجخ

 أٔفغُٙ اٌطلة ث١ٓ ٠ذصً لذ اٌخجشاد رجبدي ، ٌآلخش٠ٓ اٌخجشح

 ػٕٙب ٚاٌذذ٠ث ثؼعب   ثؼعُٙ أِبَ أػّبٌُٙ ػشض خلي ِٓ

 . ِٚشب٘ذرٙب
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 رط٠ٛش ٚرٕظ١ُ اٌٍّف
 

 :٠ّىٓ أْ ٠ٕظُ ٠ٚصُّ اٌٍّف ١ٌزعّٓ أجضاء أعبع١خ ِثً

 .....اعُ اٌطبٌت ٚاٌّبدح  •

 .إٌزبجبد اٌؼبِخ ٌٍّبدح اٚ ِخطػ اٌّبدح اٌذساع١خ      •

 .أػّبي ٚئٔجبصاد رصت فٟ رذم١ك ٘زٖ إٌزبجبد •

 .جذٚي ٠زعّٓ رمذ٠شاد اٌّذسط ٚاٌطبٌت ٌؼ١ٕبد اٌؼًّ  •

 .جذٚي ثبٌّذز٠ٛبد اٌزٟ رذخً اٌٍّف ٚرٛاس٠خ اإلدخبي ٚاإلخشاج  •

 .جذٚي ٠شثػ اٌؼًّ ثبٌٕزبج •
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 ث١ٓ اٌّشزشوخ األػّبي ِٓ ِجّٛػخ اٌٍّف ٠زعّٓ أْ ٠جت

 ِشزشوخ لبػذح ٠ٚمذَ ث١ُٕٙ، اٌّمبسٔخ ٠غًٙ ٘زا ألْ ، اٌطلة

 اٌطلة ث١ٓ اٌّشزشوخ األػّبي ٘زٖ رىْٛ ٚلذ ، اٌزصذ١خ ػٕذ

 ِٓ ٠طٍت ِّٚٙبد ، ث١ز١خ ٚرجبسة ، رمبس٠ش ، ِغبئً )  : ِثً

 .(........ ٔشبغبد ، ئوّبٌٙب اٌّزؼٍُ
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 ّٔٛرج
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 ِٕبلشخ اٌٍّف 
ف١ّب ٠ٍٟ ثؼط اٌزغبؤالد اٌزٟ ٠ث١ش٘ب ِذسط اٌّغبق ِغ اٌطبٌت أثٕبء جٍغخ 

 :ِٕبلشخ اٌٍّف

 ؟ غ١شٖ ِٓ أوثش ثٗ رؼزض اٌزٞ اٌؼًّ ِب •

 ؟ ِشاجؼزٗ ئٌٝ رذزبج أٚ ؟ رذغ١ٕٗ رش٠ذ اٌزٞ اٌؼًّ ِب •

 ؟ ٌّبرا ؟ ػٕٗ ساظ١ب   ٌغذ ػّل   ٕ٘بن ً٘ •

 ؟ ٌّبرا ؟ األصؼت ئٔجبص٘ب وبْ األػّبي أٞ •

 ؟ ٌّٚبرا ؟ رٕف١زا   أ٠غش وبْ األػّبي أٞ •

 ؟ ٌّٚبرا أوجش؟ ثذسجخ ِٕٙب رؼٍّذ األػّبي أٞ  •

 اٌزٞ اٌؼًّ فّب أخشٜ ِشح األػّبي ٘زٖ ِٓ أٞ ٌزٕف١ز اٌفشصخ ٌه أر١ذذ ئرا•

   ؟ ثٗ اٌجذء رش٠ذ

 ؟ ػ١ٍٗ اظبفزٙب ٠ّىٕه اٌزٟ اإلجشاءاد ِٚب•
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 ً٘ ٕ٘بن ػًّ ٠ذزبج رٕظ١ّب  ٚرخط١طب  أوثش ِٓ غ١شٖ ؟  •

 و١ف أعزفذد ِٓ ٘زا اٌزٕظ١ُ ٚاٌزخط١ػ ؟  •

 ً٘ ٠زعّٓ ٍِفه ػّل  اعزغشق اٌؼًّ ثٗ أوثش ِٓ شٙش ؟  •

ِٚب ٟ٘ االعزشار١ج١خ اٌزٟ ارجؼزٙب إلداسح ، اإلجشاءاد ّٚظخ •

 ٚلزه أثٕبء ػًّ اٌّششٚع؟ 

 أ٠ّٙب أفعً اٌؼًّ ٚدذن أَ ِغ فش٠ك  ؟ ٌّٚبرا ؟•
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 اٌطبٌتاٌزم٠ُٛ اٌخزبِٟ ٌٍّف 
 

 ١ٌؼشفٛا اٌغشض ٌٙزا ٌفظٟ رمذ٠ش عٍُ أٚ وّٟ رمذ٠ش ثغٍُ اٌطٍجخ رض٠ٚذ ٠جت•

 فٟ ئششاوُٙ ٠ّىٓ وّب اٌٍّف، ػٍٝ اٌذىُ فٟ اعزخذاِٙب ع١زُ اٌزٟ اٌّؼب١٠ش

 . اٌّؼب١٠ش ٚظغ
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سلم التقدٌر اللفظً 
Rubric  

هو عبارة عن سلسلة من الصفات المختصرة  

. التً تبٌن أداء الطالب فً مستوٌات مختلفة 

موصوف ولكنه ، إنه ٌشبه تماما  سلم التقدٌر 

مما ٌجعل هذا السلم أكثر ، المستوٌات لفظا

مساعدة للطالب فً تحدٌد خطواته التالٌة فً 

 التحسن 

  
ٌستخدم سلم التقدٌر اللفظً : استخداماته 

 م، لتقوٌم خطوات العمل و المنتج  
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 ششٚغ علٌُ اٌزمذ٠ش اٌٍفظ١خ
 

 ٠جت أْ رىْٛ ٌغخ علٌُ اٌزمذ٠ش اٌٍفظ١خ•

 .ٚاظذخ، ٚػبدٌخ، ٚثغ١طخ، ِٚأٌٛفخ ٌٍطٍجخ    

 .اٌزفش٠ك ث١ٓ ِغز٠ٛبد األداء ٚاظذب     •
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٠جت أْ رزبح اٌفشصخ ٌٍطٍجخ ٌٍّشبسوخ فٟ رط٠ٛش     •

 .علٌُ اٌزمذ٠ش اٌٍفظ١خ 

٠جت أْ ٠ؼًّ اٌّذسعْٛ ِؼب  ٌزط٠ٛش علٌُ •

اٌزمذ٠ش اٌٍفظ١خ ٚخبصخ ف١ّب ٠زؼٍك  ثبٌّٙبَ اٌؼبِخ 

ٚاٌزٟ ( اٌزمذ٠ُ، اٌزمش٠ش، اٌجذث، اٌّششٚع) ِثً 

 .٠زُ اػطبئٙب ألوثش ِٓ ِغبق
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 ئْ ِشبسوخ اٌطٍجخ فٟ رط٠ٛش علٌُ اٌزمذ٠ش اٌٍفظ١خ ٟ٘ خجشح رؼ١ٍّٗ ِف١ذح  

 :فبٌطلة ٠ذصٍْٛ ػٍٝ   

 .فُٙ ػ١ّك ٌخصبئص اٌؼًّ اٌّز١ّض •

 ٌزجبدي     اٌّذسعِْٛشزشوخ ٠غزخذِٙب اٌطٍجخ ٌٚغخ •

 .ٚجٙبد إٌظش ٚاٌزغز٠خ اٌشاجؼخ  

 .دبفضا  ٌزذغ١ٓ اٌؼًّ •
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 :خطوات تصمٌم ساللم التقدٌر اللفظٌة 
 .أشرك الطلبة فً وصف وبناء تصور للعمل الجٌد  -
 .حدد المعاٌٌر التً تمثل خصائص العمل الجٌد  -
 .صف مستوٌات األداء المطلوب تقوٌمها  -
ناقش المعاٌٌر والمستوٌات مع الطلبة وعّدلها إن  -

 .تطلب األمر ذلك 
 .صمم القائمة النهائٌة بالمعاٌٌر والمستوٌات  -
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 انشطة
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