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 تمه�د
 

م المعتمدة بجامعة �س� من خالل 
�
هذا الّدل�ل اإلرشادي إ� الّتع��ف بمنظومة تق��م مخرجات الّتعل

م والتطّرق 
�
قة بعملّ�ة تق��م مخرجات الّتعل

�
قطر من خالل تقد�م المعلومات األساسّ�ة المتعل

م القائم ع� المخرجات. كما �فّصل الّدل�ل مراحل المنظومة لضمان حسن تنف�
�
ات�جّ�ة التعل ذ الس�ت

م. 
�
 عملّ�ة تق��م مخرجات الّتعل

بات منظومة الّتق��م المعتمدة 
�
امج األ�اد�م�ة ع� فهم متطل نهدف من خالل هذا الّدل�ل إ� مساعدة ال�ب

امج  م بهدف الّتط��ر المستمّر لل�ب
�
بالجامعة؛ و�رشادهم خالل عمل�ة تحد�د وتق��م مخرجات الَتَعل

َمة بالجامعة م ن المستمر. األ�اد�مّ�ة الُمَقدَّ  ن خالل اعتماد خطط التحسني
جان الّداخلّ�ة 

�
ي ذلك تحد�د اله�ا�ل التنظ�م�ة والل

ومن الجدير بالذكر أّن تنف�ذ منظومة الّتق��م بما �ن
ّ�ة  �ات بما يتما�ش وطب�عتها والموارد الب�ش

�
م يرجع لل�ل

�
فة بمتابعة عملّ�ة تق��م مخرجات الّتعل

�
المكل

ي خاّص بها لتنف�ذ منظومة التق��م ع� أن ال المتاحة لديها. كما أّن ا ل�لّ�ات لها ح�ّ�ة وضع إطار زمىن
ي لمنظومة مخرجات التعلم ع�  تتجاوز دورة الّتق��م ثالث سنوات أ�اد�مّ�ة، مع مراعاة اإلطار الزمىن

 مستوى الجامعة ومواع�د �سل�م التقار�ر السن��ة. 
 
�
ل
�
�ات ومساعديهم، ورؤساء األقسام، ولجان تق��م مخرجات �عّد هذا الّدل�ل مرجعا لمساعدة ُعمداء ال�

ن  ، وأعضاء هيئة الّتدر�س واإلدارّ�ني ن ن األ�اد�ميني ع� فهم اإلطار الّنظري  وجهة االعتماد  التعلم، والمنسقني
م المعتمدة ع� مستوى الجامعة، وااللمام بكّل جوانبها. كما 

�
ق بمنظومة تق��م مخرجات الّتعل

�
المتعل

م الّد  ص لمختلف الخطوات ل�ّل �َقدِّ خَّ
�
م مع وصف ُمل

�
ل�ل نظرة عاّمة ع� مراحل تق��م مخرجات الّتعل

 مرحلة من مراحل عمل�ة الّتق��م وك�ف�ة إجراءها. 
فة ع� متابعة تنف�ذ  رها المكاتب الم�ش

ّ
ي توف ورة االّطالع ع� النماذج المحّدثة الىت وتجدر اإلشارة إ� �ن

 
�
ي منظومة تق��م مخرجات التعل ورّ�ة الىت ن العنا� ال�نّ ي تبنيّ امج األ�اد�م�ة تنف�ذها  �جبم والىت ع� ال�ب

ي �مكن الوصول إليها من خالل  م، والىت
�
ي كّل مرحلة من مراحل تق��م مخرجات الّتعل

 . هذا الرابط�ن
م  كما �ش�ي الّدل�ل

�
ي لتق��م مخرجات الّتعل

وىن إ� عدد من اإلمكان�ات المتاحة ع� مستوى الّنظام اإلل��ت
م 

�
ي لتق��م مخرجات الّتعل

وىن ي �ستوجب االّطالع ع� كتّيبات المساعدة الخاصة بالّنظام اإلل��ت والىت
ي ومقاطع الف�ديو التفص�لّ�ة المتاحة ع� صفحة مكتب التخط�ط األ�اد��ي وضمان الجودة،  والىت

ي لتق��م مخرجات 
وىن ي �مكن تنف�ذها باستخدام الّنظام اإلل��ت تّوضح اإلمكان�ات والعملّ�ات األساسّ�ة الىت

م. 
�
 الّتعل
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 المصطلحات الشائعة
 

ي يتم استخدامها  التق��م:  تقدم  لق�اسمجم�ع االختبارات المكت��ة والشف��ة والعمل�ة، والمشار�ــــع الىت
نامج ي المقرر أو ال�ب

 .الطالب �ن

: � التق امج. و�ش�م المبا�ش ي ال�ب
ي عينات فعل�ة من عمل الطالب �ن

مل هذە المهام يتضمن النظر �ن
ة واالمتحانات ل�ة واالختبارات القص�ي ن  لمعمل�ة ومشار�ــــع الفصل الدرا�ي والتجارب ا الواجبات الم�ن

ي والعمل  واألطروحات العل�ا  ومشار�ــــع التخ�ج
 والمعارض أو العروض.  الم�داىن

ي العينات الفعل�ة لعمل �م غ�ي المبا�ش � التق
: هو جمع المعلومات من خالل وسائل أخرى غ�ي النظر �ن

. وم دراسةالطالب. و�شمل هذە االستطالعات ومقابالت نها�ة ال ن ك�ي  جموعات ال�ت

ة التعل�م العادي  التق��م المستمر:  م الطالبالتق��م الذي �جري أثناء ف�ت
�
ن وتط��ر تعل  .بنّ�ة تحسني

د من تحّقق مخرجات التّعلم معاي�ي التق��م: 
�
 .وصف لما هو متوقع من الطالب الق�ام به للتأ�

 : ي
ن�ع من التق��م �ساعد ع� إفادة المعلم والطالب عن ك�ف�ة تقدم الطالب، و�تم  التق��م التك��ين

ي  ي أن التغذ�ة الّراجعة الىت
نامج أو خالله. وتكمن فكرة هذا التق��م �ن ي بدا�ة ال�ب

ي عادة �ن التق��م التك��ىن
ن التّعلم  .يتلّقاها الطالب من المعلم �ساعد ع� تحسني

ي مرحلة ما من الوقت  التق��م الذي : جم��ي التق��م الت
ي نها�ة  –�حاول تلخ�ص تّعلم الّطالب �ن

عادة �ن
 .�مكن من وضع درجة تعكس أداء الطالب جم��ي وحدة أو مقّرر. إن استخدام التق��م الت

ناسق أ�شطة التعل�م والتعلم ومهام التق��م مع ت بما �ضمنتصم�م المنهج الدرا�ي  مة البناءة: ئالموا
م

�
 .مخرجات التعل

. الساعات المعتمدة هو االستحقاق الذي يناله الطالب مقابل دراسته  الساعات المعتمدة:  لمقرر درا�ي
ن من الساعات المعتمدة. ألو�ستخدم كمق�اس   هل�ة الطالب للتخ�ج إذا أتم عدد معني

.  التقي�م:  ن  الحكم ع� ق�مة ماّدة من أجل غرض معنيّ

جاع أو تذكر الحقائ المعرفة:   ق دون فهمها حتما (تصن�ف دبلوم). القدرة ع� اس�ت

م: 
�
م أن �عرفه، �فهمه و / أو أن �كون قادرا ع�  مخرجات التعل

�
عبارات توضح ما هو متوقع من المتعل

م ما
�
 .اإلظهار بعد االنتهاء من عمل�ة تعل

التدر�س. أي أنها �ش�ي إ�  غا�ة المرجوة من�ي ب�انات محددة تظهر ال مقرر أهداف ال ف: اهداأل
ي ينوي الم نامج بأنها عبارات عامة تصف ما  درسالمجاالت المحددة الىت ف أهداف ال�ب تغطيتها. ُتعرَّ

ي جامعة قطر تحق� ي غضون بضع سنوات بعد التخ�جُيتوقع من خ���ب
 . قه �ن
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ي توصل إ� نت�جة عمل�ة: ال ات أو الوظائف الىت  .سلسلة من اإلجراءات والتغي�ي

ي تقدير أداء الّطالب. و�التا�ي فإن  المجاالت أداة �ستخدم لوصف  : التق��م ةفو فصم
المستخدمة �ن

ر دل�ال واضحا عن ك�ف�ة تق��م عمل الّطالب. ت ق��موفة التصفم
ّ
 وف

 وم). لنة (مثل تصن�ف بالتصن�ف ع� أساس معاي�ي معيّ  التصن�ف: 
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 مقدمة 1
 التعل�م والتّ  منظومةالتعل�م العا�ي إ� تط��ر  التعلم بمؤّسساتتهدف عمل�ة تق��م مخرجات 

�
م عل

امج األ�اد�م�ّ  ن جودة ال�ب ي وتحسني
ي التّ  ة باستمرار. و�ن

ن �ن ُّ م من والتّ  عل�مإطار سعيها إ� تحقيق التم�ي
�
عل

ن عنا� المنظومة التعل�م�ة وضمان جودة المؤسسة التعل�م�ة ي  ؛خالل تحسني
ّ  قامت جامعة قطر بتبىن

ي تهدف إ� تط��ر � مؤسس�ة لتق منظومةوتط��ر  م؛ والىت
�
امج األ�اد�م�ة المطروحة  �م مخرجات الّتعل ال�ب

بلتحقيق مخرجاتها  بالجامعة
ّ

ات وتجارب وأداء الُط� ن خ�ب بما �ضمن تحقيق مست��ات عال�ة  ، وتحسني
  . حص�ل العل�ي من التّ 

ي الجامعةتضّم  
امج واألقسام  كل كل�ة �ن امج األ�اد�مّ�ة ع� مستوى ال�ب لجان تق��م مخرجات ال�ب

ات�ج�ةخَتِلَفة لضمان وجود المُ  م دةموّح  اس�ت
�
ي  لتق��م مخرجات التعل

ق��م تط��ر ثقافة التّ بما �ساهم �ن
جان. امعةط��ر المستمر بالجوالتّ 

�
لتنسيق �عمل ع� اكل�ة منسق أ�اد��ي المذكورة، ل�ّل   اضافة ا� الل

قوم �و مع أعضاء هيئة التدر�س ولجان تق��م مخرجات التعلم ف�ما يتعلق بتق��م مخرجات التعلم. 
 ن مع و المنسق

�
اف ع� ة المعن�ّ جان الل ممخرجات التّ  تق��م منظومة تنف�ذ باإل�ش

�
نف�ذ مراقبة تو ، عل

ن مبنّ�ة ع� تحل�ل نتائج ، األ�شطة ذات الصلة، وضمان تحل�ل نتائج التق��م واعتماد خطط تحسني
ي  التق��م م والىت

�
�م والتعل

�
ي التط��ر المستمّر لمنظومة الّتعل

ي تحقيق �سهمبما  ،�ساهم �ن
مستوى أع�  �ن

  . األ�اد��ي للطالب من الّتحص�ل

فة ع� ضمان حسن تنف�ذ منظومة تق��م مخرجات التّ وتتعاون  مالمكاتب الم�ش
�
(مكتب  بجامعة قطر  عل

)مكتب ضمان الجودة بالقطاع الّص و مكتب الّدراسات العل�ا، و خط�ط األ�اد��ي وضمان الجودة، التّ   �ي
�ات واألقسام

�
ل
�
ن  مع (لجان التق��م ع� مستوى ال� ن األ�اد�ميني ع المساهمة والمشاركة والمنسقني ) وُ�َشجِّ

ي الّج الة ل�افة أعضاء هيئة الّتدر�س وموظ� الفعّ 
لتحقيق جودة المنظومة واالرتقاء بعملّ�ة التعل�م  امعة�ن

م
�
 . والّتعل

مة تق��م مخرجات وَتعَت�بِ إدارة الجامعة عمل�ّ 
�
ن كل جهات الجامعة من  مسؤولّ�ة الَتَعل كة بني مش�ت

 أ�اد�ميّ 
�
ي الجامعة ع� مستوى ال�ل اك جميع منتسىب . مما �ستوجب إ�ش ن ن و�دار�ني ي عمل�ة ني

�ات واألقسام �ن
 ق��م. ات التّ تخط�ط و/ أو تنف�ذ عمل�ّ 

امج األ�اد�مّ�ة بجامعة قطر اعتماد خطط تق��م مستدامة وحىتّ  يتّم تنف�ذها واعتماد  يتسىن لمختلف ال�ب
امج باستمرار  ي تط��ر ال�ب

ي القامت ؛ نتائجها �ن
وىن م  جامعة بتط��ر نظام إل��ت

�
. OASلتق��م مخرجات التعل

م بدءا من مرحلة تحد�د النّ هذا �سمح 
�
قة بمنظومة تق��م مخرجات الّتعل

�
ظام ب�دارة كّل الجوانب المتعل

نامج  . التّ  مرحلة تحل�ل نتائج حىتّ و مواصفات ال�ب ن  ق��م واعتماد خطط الّتحسني

:  نظامهذا الالمزا�ا الرئ�س�ة لتط��ر واعتماد  ا �ي  محل��

و  البال�بورد و  البانر مع األنظمة األساس�ة الحال�ة لجامعة قطر مثل امتال�ه لواجهات ت��طه  •
ن   ، إلخ. قاعدة ب�انات المستخدمني

�ة،الع���ة �شكل كامل باإلضافة إ� اللغة  لغةل هدعم • ن  اإلنجل�ي
ي جامعة قطر.  عد�لهت �ةنامكا •

امج األ�اد�م�ة المختلفة المقدمة �ن  بما يتناسب مع خصوص�ات ال�ب
أي استعماله تطلب يال و للنظام  الّش�فرة األصلّ�ةحقوق المل��ة الفك��ة و لك جامعة قطر متالا •

 . بال�امل داخل الجامعة ح�ث تم تط��رە أو رسوم دعم ةخارج�من جهة ترخ�ص 
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م و تمتلك جامعة قطر جميع الب�انات  •
�
المؤرشفة ع� خوادمها المتعلقة بتق��م مخرجات التعل

 الداخل�ة. 

امج و  م ع� مستوى مختلف ال�ب
�
تعمل الجامعة ع� متابعة تنف�ذ منظومة تق��م مخرجات الّتعل

تجميع التقار�ر و إشعارات منتظمة حول تنف�ذ �شاطات التق��م المجدولة،  ارسالخالل األ�اد�م�ة من 
م و الّس 

�
ما  ،تقد�م تغذ�ة راجعة حول فاعلّ�ة تنف�ذ منظومة الّتق��ممن ثّم ن�ّ�ة لتق��م مخرجات التعل

امج األ�اد�مّ�ة لمراحل منظومة تق��م مخرجات  ي ضمان است�فاء ال�ب
ي �ن من شأنه أن �ساهم �شكل إ�جاىب

م وحسن استخدام 
�
ي التّ وتوظ�ف الّتعل

امج األ�اد�م�ّ ط��نتائج التق��م �ن  ة. ر المستمر لل�ب

ة حول تنف�ذ منظومة تق��م س�ّ قار�ر المؤّس الجامعة ب�عداد التّ  ع� مستوىتقوم المكاتب المعنّ�ة  
م بناء ع� النّ 

�
ي رسم صورة مخرجات الّتعل

امج األ�اد�مّ�ة بما �ساهم �ن ي تّم رصدها من قبل ال�ب تائج الىت
امج األ�اد�مّ�ة ع� مستوى الجامعة ومدى استفادة  ةمتكامل امج من نتائج هذە حول أداء ال�ب منظومة ال�ب

م. 
�
 تق��م مخرجات الّتعل

 مخرجات التعلم  2
�نّ�ة األخ�ي  ّ  ةخالل الع�ش م إ� النهج المتمركز ت االتّ تغ�ي

�
جاهات التعل�مّ�ة من النهج المتمركز حول المعل

م، وذلك نظرا 
�
ي ع� مستوى التحص�ل العل�ي للّط حول المتعل الب. لما أظهرە هذا النهج من تـأث�ي إ�جاىب

م ا�تسابه مع نها�ة المرحلة الّتعل�مّ�ة. 
�
ع من المتعل

ّ
م ع� ما يتوق

�
ن النهج المتمركز حول المتعل ّ  و�تم�ي

ي نجاح اعتماد  عامال ، و وكانت مخرجات التعلم نتاج حركة إصالح وتط��ر ت��وي عال�ي 
هذا أساس�ا �ن

 ا. ائدة دول�ّ هج من قبل عدد كب�ي من الجامعات الرّ النّ 

ور�ات ضمان جودة التّ وتعت�ب مخرجات التّ  ورة من �ن ي مؤّس عل�م والتّ علم �ن
. سات التّ علم �ن عل�م العا�ي

 وتعرف مخرجات التعلم بأنها "
�
ما وقدرات، و م من معرفة وفهم عبارات تحدد ما نتوقع أن �متل�ه المتعل

  .. 1ە من مهارات، أو �ظهرە من ت�فات بعد إ�ماله بنجاح عمل�ة التعلمء�ستطيع أدا 

ي 
ّ م ع� تبىن

�
امج كما ساعد اعتماد النهج المتمركز حول المتعل ي تصم�م ال�ب

 منظومات أ��� وضوحا �ن
م ل�ّل مرحلة أو تج��ة تعل�مّ�ة 

�
  ل�شكوالمقررات من خالل تحد�د مخرجات الّتعل

�
�ي ترت�ب مسبق و�التا

قة بعملّ�ة التّ 
�
ن عل�م والتّ كل العنا� المتعل م بما �خدم تحقيق هذە المخرجات كما هو مبنيّ

�
 1 كلالّش ب عل

ي أن �عرفه الّط ع� أن تكون مخرجات التّ 
ي شكل عبارات تصف ما ينب�ن

م �ن
�
أو �كون قادرا ع� \ الب وعل

ة،  ي نها�ة دراسته لمحا�ن
. مقرّ أو أدائه أو إنجازە �ن  ر درا�ي أو برنامج أ�اد��ي

 
م (مقتبس من . 1الشكل  

�
ي تحقيق مخ�ج التّعل

م �ن
�
 )Linn & Miller ،2005مساهمة عملّ�ة التعل�م والتعل

 مخرجات التعلم دالئل 1.2
ي  ا محور� ا عن�  تعت�ب  •

امج األ�اد�م�ةتط��ر �ن  . ال�ب
ابط داخل المقرّ التّ و  ،الوض�ح ضمان�ساعد ع�  •  بينها.  وف�ما  راس�ةرات الّد �امل وال�ت
 . البلدى الّط افع�ة من مستوى الّد  تحّسن •

                                                           
1https://shms.sa  

م
�
 الطالب مخ�ج التعل

عملّ�ة التعل�م 
م

�
 والتعل

https://shms.sa/


 جامعة قطر  مكتب التخطیط األكادیمي وضمان الجودة

اير                         3       1النسخة   2022ف�ب

 ع ع� التّ �شّج  •
ّ

ي والمستقلّ علم الذ
ن الط�ّ  اىت ي ا�تسبوها. من خالل تمكني  ب من ق�اس المهارات الىت

ي  •
ن ا دعم�ساهم �ن  . أعضاء هيئة التدر�سلتعاون بني

ي تقي�م  �مكن استخدامها  •
 .القرارات المتعلقة بالمناهج والبيئة التعل�م�ة�ن

ن المستمّر التّ  ثقافة ن�ش ت •  .قي�م والتحسني
امج األ�اد�م�ّ  تؤكد ع� مبدأ  •  .ةالمساءلة وضمان جودة ال�ب

وريّ ذلك فإن تحد�د مخرجات التّ من أجل  ي عملّ�ة التّ  علم عن� �ن
ن �ن م، ل�ل المساهمني

�
 إذ عل�م والتعل

ي توف�ي معلومات حول ما �حقّ �ساعد مخرجات التّ 
م �ن

�
نامجعل وظ�ف ا ي��د من ثقة جهات التّ ممّ  قه ال�ب
م  أنّ  كما وأصحاب المصلحة.  

�
ي مخرجات الّتعل

م عل�م والتّ التّ  ةساق عمل�ّ ا�ّ  ضمان�ساهم �ن
�
 مع ما يرنو عل

نامج   . تقد�مه وتحق�قه األ�اد��ي ال�ب

 علممخرجات التّ  استخداممجاالت  2.2
امج األ�اد�مّ�ة •  . تق��م وتط��ر ال�ب
 . علمعل�م والتّ التّ منظومة  تط��ر  •
م توج�ه  •

�
  توضيحمن خالل  ،ب�ّ الّط تعل

ّ
 . عند التخّ�جتحق�قه من الّطالب ع ما هو متوق

 التّ  توف�ي فرص •
�
 عل

ّ
ي م الذ

ن تحسمن خالل  اىت هو  لما معرفتهم بللتعلم الب ة الّط  مستوى دافع�ّ ني
 
ّ
 .قوە مع نها�ة المرحلة التعل�مّ�ة�حقّ ع أن متوق

ن األداء بناء ع� نتائج ع� ب�ّ الّط  مساعدة •   تحسني
ّ

ي التق��م الذ
 . اىت

ي تخط�ط وتنظ�م العمل�ّ هيئة التّ أعضاء مساعدة  •
 . وتحد�د األ�شطة الّتعل�مّ�ة عل�م�ةة التّ در�س �ن

متحقيق مخرجات التّ بما �ضمن 
�
ي  عل

ّ  . تّم تحد�دها سابقاالىت
 . خالل العمل�ة التعل�م�ة التعلم�ة حققه الطالبرصد التقدم الذي متابعة تطّور األداء و  •
ن المعتمدةخطط التّ  تأث�ي  متابعة •  . سابقا  حسني
ن الطالب و تّ الدعم  • م در�سهيئة التّ  اءعضأعاون بني

�
ي تحقيق مخرجات التعل

 . �ن
امج  •  . بناء ع� نتائج التق��م المقرراتومحتوى األ�اد�مّ�ة مراجعة ال�ب
م. جهود  توج�ه •

�
 أعضاء هيئة التدر�س والطالب بما �ضمن تحقق مخرجات الّتعل

م ومست��ات  •
�
تقد�م ضمانات لجهات التوظ�ف وأصحاب المصلحة حول مخرجات الّتعل

 تحّققها. 

م 3.2
�
 مست��ات مخرجات التعل

ي أن �حقّ ئ�س�ّ الرّ مات الّس تحّدد : علم ع� مستوى المؤسسةمخرجات التّ  •
ي ينب�ن قها جميع ة الىت

 ة. عل�م�ّ سة التّ طلبة المؤّس 
ّ�ةخصائص تحّدد : مخرجات التعلم ع� مستوى ال�ل�ة •

�
ن من ال�ل سة باعتبارها مؤّس  الّخ��جني

نامج األ�اد��ي الذي بغّض النظ� ص�ة ة تخّص تعل�م�ّ  �ة. لتحق به الّط ار عن ال�ب
�
 الب داخل ال�ل

نامج  • : مخرجات التعلم ع� مستوى ال�ب ي هذا المستوى  األ�اد��ي
  تصّمم�ن

�
 مخرجات تعل

�
ز م ترك

و�شمل ، القانون... ال�ه��ائّ�ةالهندسة  ،األسنان �دلة، طّب مثل: الّص محّدد ص ع� تخّص 
نامج ع� مستوى علم مخرجات التّ  ي الجامعة مخرجات العامّ الال�ب كة ع� مستوىي ة المش�ت

 
�
�ي  . �ةوال�ل

�
  ع� مستوىعلم فإن مخرجات التّ  و�التا

ّ
نامج �ي عبارات تحدد ما يتوق من ع ال�ب

ع� الق�ام به من أعمال بعد االنتهاء بنجاح من  ما �جب ان �قدر ه وفهمه أو تعرفم الّطالب
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نامج األ�اد��ي  ي ضوء المعاي�ي األ�اد�م�ّ  و�تّم  . ال�ب
 التللمؤهّ ة المست��ات المهن�ّ  ،ةتحد�دها �ن

ن  ّ مومحاور التم�ي
�
ي الّتعل�م والتعل

  . و�تم االعتماد عليها عند تق��م مخرجات التعلم بجامعة قطر.   �ن
م لمخرجات  : مقرر مخرجات التعلم ع� مستوى ال •

�
) �ي ب�ان رس�ي CLOمقرر الدرا�ي (التعل

. �ش�ي ب�انات  ي المقرر الدرا�ي
 ال مخرجاتلما يتوقع أن يتعلمه الطالب �ن

�
إ� معرفة  مقرر للم تعل

ي والمواقف ومهارات التفك�ي العل�ا وما إ� ذلك.  محددة  ومهارات عمل�ة ومجاالت التط��ر المهىن

 علمخصائص مخرجات التّ  4.2
من و  ة. العامّ والمهارات  ، ال�فاءات المهنّ�ةةالمهارات المعرف�ّ  ،المعارف مخرجات التعلم �جب أن تغ�ي 

در�س و�ق�ة المستف�دين وأعضاء هيئة التّ  بال مفهومة للّط  علم بط��قةالتّ وري أن تصاغ مخرجات ال�نّ 
 بما �ضمن تحّقق المعاي�ي التال�ة:  عل�م�ةة التّ من العمل�ّ 

الب و�كون قادرا ع� تأديته عند االنتهاء من علم ما س�كتسبه الّط ح مخرجات التّ توّض  محددة:  -
نامج األ�اد��ي ر الّد المقرّ  ي الذي تّم تحد�دە مسبقا  را�ي أو ال�ب ي حدود اإلطار الزمىن

 . �ن
الب يتم ص�اغة مخرجات التعلم بط��قة �ساعد ع� ق�اس التعلم الذي ا�تسبه الّط  قابلة للق�اس:  -

 الق�اس. د آل�ات وتحّد 
ص�اغة مخرجات التعلم بط��قة توضح ك�ف�ة استخدام المتعلم المعارف  يتّم : �مكن تحق�قها  -

ي ا�تسبه  أثناء عمل�ة  ا والمهارات الىت
�
 م. التعل

بط��قة تمكن الطالب من االستفادة من جميع المعارف ص�اغة مخرجات التعلم  يتّم ة: واقع�ّ  -
ي ا�تسبها   . والمهارات الىت

 . يتم ص�اغة مخرجات التعلم بط��قة تحدد وقت وزمن ا�تساب المعارف والمهارات: زمن�ة -

  علمص�اغة مخرجات التّ  5.2
م 

�
امج األ�اد�مّ�ة �جب مراعاعند ص�اغة مخرجات الّتعل :  ةلل�ب  ما ��ي

نامج وال�ل�ة والمؤسسة وأهداف كل منها .أن �ستهدف مخرجات التعلم -  تحقيق رسالة ال�ب
نام مراعاة المعاي�ي األ�اد�م�ة والمهن�ة - اختبارات التحص�ل ( األ�اد��ي  جحسب طب�عة ال�ب

 ، ...)الهيئات الطب�ة ،والقدرات
-  

�
 . ومن ثّم العمل بات وحاجات سوقدراسة متطل

�
تلك  مع ةمّتسقم ص�اغة مخرجات تعل

 .االحت�اجات
ي مخرجات التعلم  �ساهمأن  -

نامج وال�ل�ة  سماتإ�ساب الطلبة �ن ن المحددة من قبل ال�ب الخ��جني
 .والجامعة

اء األ�اد�ميّ  - ن مشاركة آراء الخ�ب ن والمهنني  مخرجات التعلم.  ف�ما �خّص ني

 . مؤسسات تعل�م�ة مشابهةمقارنات مرجع�ة مع برامج و الق�ام ب -

م ة عمل�ّ  تقت�  أال  -
�
ورة أن  مقّررات ع�تحقيق مخرجات الّتعل مقّرر من كون كّل �معّينة (�ن

نامج  )االخت�ار�ة واالجبار�ة منها مقّررات ال�ب  . مّتصل بمخ�ج واحد كحّد أدىن

م ل�ّل برنامج أ�اد��ي الحد األدىن من المعارف أن  -
�
ن مخرجات الّتعل ي تبني والمهارات واالتجاهات الىت

ي أن �كون عليها الخ��ــــج بعد دراسته ل
ي ينب�ن نامج. هذا التمثل المواصفات الىت  �ب

ي أو كليمتطلبات جهات اال  - ام�ب  هما بحسب األحوال. عتماد المؤس�ي أو ال�ب

، دكتوراە،...)بكالور�وس(أن تتناسب ص�اغة المخرجات مع مرحلة الدراسة  -   ، ماجست�ي
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المؤامة  وذلك لضمانمخرجات التعلم،  ص�اغةبعض اإلرشادات عند باع اتّ ب �ج ،إ� ذلك باإلضافة
  الةالفعّ 

�
ن مخرجات التعل ات�ج�ّ بني  . در�س وط��ق التقي�مات التّ م واس�ت

 :   وتتمّثل التوص�ات ف�ما ��ي

أن يتعلمه أو �قوم بأدائه بعد إ�مال متطلبات الحصول ع� الدرجة  الطالبع�  �جب ما تحد�د  -
  . التعل�م�ة العلم�ة أو المقرر الدرا�ي أو الوحدة

  . تقي�م أو ق�اس مدى إنجاز مخرجات التعلم المستهدفة �ةك�ف -

ة الزمنّ�ة المحّددةعلم المستهدفة مخرجات التّ  تحقيق ةإمكان�ّ  - نامج  قبل انتهاء الف�ت الستكمال ال�ب
 . را�ي أو المقرر الّد 

ي سم والتّ �عل�شاطات التّ  -  م. وف �ساعد ع� إنجاز مخرجات التعلعلم الىت

ي صورة عبارات، تتكون العبارة من
ن+ فعل أ : و�شتق مخرجات التعلم من المعاي�ي األ�اد�م�ة، وتصاغ �ن

 / )/ سلو�ي (ادرا�ي وطه.  حر�ي نف�ي  + الطالب + المحتوى المطلوب ا�تسابه و�ش

لوصف وص�اغة نتائج التعلم  2"المعدل من المستحسن أن يتبىن أعضاء هيئة التدر�س "تصن�ف بلوم
ي االعتبار المست��ات المختلفة لإلتقان / ال�فاءة ضمن ال

ي تأخذ �ن الثالثة أل�شطة التعلم:  نطاقاتالىت
(القائم ع�  الحر�ي النف�ي (القائم ع� العاطفة) والمجال  السلوك�ات اإلدراك (القائم ع� المعرفة) و 

  3العمل). 

امج األ�اد�م�ة 3  عمل�ة تق��م مخرجات التعلم لل�ب
امج األ�اد�مّ�ة 1.3  األهداف وراء تق��م مخرجات التعلم لل�ب

امج األ�اد�مّ�ة  م لل�ب
�
ن عنا� الما� اتهدف عملّ�ة تق��م مخرجات التعل نظومة لوصول إ� تحسني

امج األ�اد�مّ�ة، وتتمثل أهمالتّ  : األهداف  عل�م�ة وضمان جودة ال�ب ي
 �ن

امج األ�اد�م�ة تحقيقعرف ع� نمط التّ  .أ  .لمخرجاتها الّتعل�مّ�ة ال�ب
امج، األقسام، ال�ل�ّ  .ب ات ألداء ال�ب  ات والجامعة. تقد�م مؤ�ش
امج  .ت ن ع� مستوى التّ اتخاذ قرارات و استخدام تق��م مخرجات التعلم كأداة لتقي�م ال�ب حسني

امج، األقسام، ال�ل�ات أو الجامعة.   ال�ب
ات�ج�ات التّ  .ث ي �ستخدمها أعضاء هيئة التّ عل�م والتّ تقي�م جودة اس�ت   در�س. علم الىت
ن مستوى  .ج  ابق. األداء الحا�ي والّس عقد مقارنات بني
 تزو�د  .ح

�
���ة. مدى تحقيق برامجها ل وم�ّ�دات ةق�� بأدلة �ةال�ل  ال�ت

 مخرجات التعلم المعتمدة ع� مستوى جامعة قطرمنظومة تق��م  2.3
م المعتمدة ع� مستوى جامعة قطر ع� منظومة  منظومةتعتمد 

�
 تق��م مخرجات الَتَعل

)DMAIC Methodology Six Sigma .( التع��ف، و : ي
ي �شمل خمس مراحل تتمثل �ن الق�اس، و الىت

م. وقد تّم تعد�ل و التحل�ل، و 
�
منظومة حىت ُتالِئم احت�اجات الجامعة ف�ما �خص هذە الالتط��ر، والتَحك

م. ح�ث 
�
ن تّم تق��م مخرجات الّتعل ي حني

تغي�ي اسم مرحلة (التع��ف) إ� مرحلة (التع��ف والتخط�ط)، �ن
: مرحلة (الق�اس) ومرحلة  ن أنه تم إجراء تعد�ل أوسع ع� مرحلة (الق�اس)؛ لتصبح منقسمة إ� مرحلتني

م والتغذ�ة (جمع النتائج واستخراج الت
�
م) لتصبح (الَتَحك

�
قار�ر). وقد تم إعادة �سم�ة مرحلة (الَتَحك

                                                           
   تصنیف بلوم ألھداف التعلم 2
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom's_taxonomy  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85#:%7E:text=%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%8C%20%D9%82%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9,%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89%20%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89%20%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85#:%7E:text=%D9%88%D8%A8%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%8C%20%D9%82%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9,%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89%20%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89%20%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom's_taxonomy
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ف ع� أنها حلقة أ��� من كونها مرحلة. ومن خالل المنظومة المعتمدة تكون عملّ�ة  ي ُتَعرَّ الراجعة) والىت
م والتغذ�ة الراجعة" مستمرة �شكل �غ�ي 

�
د المستمّر المنظومة الّتق��م بما �سمح بّل مراحل ج"الَتَحك

�
تأ�

ممن حسن تنف�ذ كّل مرحلة من مراحل عملّ�ة 
�
 . تق��م مخرجات الّتعل

م المعتمدة  2الشكل  و�وضح 
�
 . مراحلها مختلف و منظومة تق��م مخرجات التعل

 
م المعتمدة ع� مستوى جامعة قطر. 2الشكل  

�
 منظومة تق��م مخرجات الّتعل

 
ّ

ذ ة ُتَنفَّ م �ي منظومة ُمستِمرَّ
�
ع� مدار العام  دورّ�ا  وتجدر اإلشارة إ� أن منظومة تق��م مخرجات الّتعل

َدة ي بناء ثقافة  هذە المنظومة. وقد تم تصم�م تمّثل دورة التق��م األ�اد��ي وع�ب سنوات متَعدِّ
لُتسِهم �ن

 ، ي
ي تق��م و ضمان الجودة بواسطة التق��م الذاىت

ن �شكل أ��ب �ن �ك أعضاء هيئة الّتدر�س والموظفني ��ش
امج،  ، ع والتشجيعوتط��ر ال�ب �عداد وتنف�ذ خطط تط��ر ُمسَتِمّرة وفعالة، وتق�م و � التغي�ي المستن�ي
نامج. تأث�ي التحسينات   المعتمدة ع� أداء ال�ب

م ع� و 
�
ن الرئ��ي لمنظومة تق��م مخرجات التعل ك�ي   ق�اس�نصب ال�ت

ّ
ب لمخرجات مدى ا�تساب الط�

 
�
ن  دةم المحّد التعل نامج. كما بهدف تحسني م ع� تقي�م أداء أداء ال�ب

�
تعتمد منظومة تق��م مخرجات الّتعل

نامج باإل  م لل�ب
�
(مثل استطالعات  ةالمبا�ش  غ�ي ضافة لنتائج التق��م الطالب ع� مستوى مخرجات التعل

، دون أن �شمل ذلك درجات الطالب و�سب التوظ�ف. وترجع عملّ�ة تحد�د أصحاب المصلحة)
قة 

�
ن االعتبار كل الجوانب المتعل نامج بعد األخذ بعني قة بتنف�ذ منظومة التق��م إلدارة ال�ب

�
العنا� المتعل

ي  ام�ب . بمتطلبات االعتماد ال�ب  والمؤس�ي

 تق��م مخرجات التعلممراحل  3.3
ي األقسام أدناە متطلبات 

م الموضحة باختصار �ن
�
تمثل مراحل وخطوات منظومة تق��م مخرجات التعل

ي أن تقت� عملّ�ة تق ألجلمنظومة الّتق��م األساس�ة. 
نامج � ذلك، ال ينب�ن م لل�ب

�
�م مخرجات التعل

ي 
جب ع� كّل برنامج مراعاة هذە � بلل�ل، هذا الّد األ�اد��ي ع� الخطوات والعنا� الموضحة �ن

�ة وجهات االعتماد (إن وجدت). 
�
 المتطلبات األساسّ�ة باإلضافة لمتطلبات ال�ل

 والتخط�طمرحلة التع��ف  .1.3.3

ي ق��م إحدى أ��� المراحل والتخط�ط لعمل�ة التّ التع��ف تعد مرحلة  أهم�ة كونها المرحلة األو� الىت
ي 

، إذ يؤدي إدخال الدل�ليتطلب فيها إدخال ب�انات صح�حة و�عدادها باتباع اإلرشادات الواردة �ن

م والتغذ�ة 
�
الَتَحك

 الراجعة

التع��ف . 1
 والتخط�ط

 . الق�اس2

. جمع النتائج 3
 واستخراج التقار�ر

 . التحل�ل4

 . التط��ر المستمر5
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ي وضع 
نامج لالستفادة منها �ن معلومات غ�ي دق�قة إ� نتائج مغلوطة و�التا�ي ال تحقق ق�مة إضاف�ة لل�ب

 . ن  خطط تحسني

نامج  تع��ف حولمرحلة ال هذەتتمحور  أهداف تعل�م�ة، و  رسالة،من و / أو تنقيح مواصفات ال�ب
ي تحدد ب�انات التق��م الالزمة إلجراء تق��م فعال وكفء و مخرجات التعلم؛ و  تع��ف �شاطات التق��م الىت

نامج؛ تع��ف أداة التق��م المناسبة ل�ل �شاط  تحد�د من خالل  لمصفوفة التق��مالخت�ار الصحيح والل�ب
.  أبعاد واضحة ي  وتع��ف خطط التق��م وجدوله الزمىن

:  التع��فو�شمل الخطوات الرئ�س�ة لمرحلة   والتخط�ط ما ��ي

نامج ا رسالةتحد�د أو مراجعة  .1  ل�ب
نامج  .2  تحد�د أو مراجعة األهداف التعل�م�ة لل�ب
نامج .3 ن االعتبار متطلبات هيئة االعتماد م( تحد�د أو مراجعة مخرجات التعلم لل�ب إن ع األخذ بعني

 وجدت)
نامج.  الفرع�ة تحد�د أو مراجعة المخرجات .4 المخرجات  و�مكن تع��ف المرتبطة بمخرجات التعلم لل�ب

ي إ� الخصائص  محددة و�ش�ي و  ،قابلة للق�اس مخرجاتبأنها  الفرعّ�ة الطالب  �ظهرها �جب أن  الىت
نامج مستوى محدد من من أجل إثبات تحقيق م لل�ب

�
 . مخرجات الّتعل

ي المنهج ومست��ات تحق�قها تحد�د أو تنقيح  .5
نامج: تخط�ط المقررات الدراس�ة �ن خطط المنهج لل�ب

نامج ( م لل�ب
�
ع� أن ترا�ي خّطة المنهج وجود  ).  [M]، متقنة [D]، مطّورة[I]مقّدمة لمخرجات التعل

ي ت�سلسل من
ي �ساهم �ن ن مختلف المقررات الىت ي بني

ختلفة من مست��ات قيق المست��ات المحط�ت
 اإلتقان. 

من خالل تحد�د المقررات المناسبة لتق��م كل مخ�ج من مخرجات التق��م  ارطةإعداد أو مراجعة خ .6
م. 

�
ن �جب  التعل م�م � ع� األقل ل�ل تق اخت�ار مقرر�ن اثنني

�
 ضمنل اخت�ارهما �فّض كما   لمخ�ج تعل

 . قرب تخ�ج الطالب  المستوى األع� مقررات
م  .7

�
ي �جب خاللها إتمام تق��م مخرجات التعل ة الزمنّ�ة الىت تحد�د دورة التق��م: دورة التق��م �ي الف�ت

نامج  م الفرع�ة  PLOsلل�ب
�
و�و� أال تتجاوز دورة الّتق��م ثالث  (إن وجدت).  OEsومخرجات التعل

م �شكل متوازن. 
�
 سنوات يتّم خاللها توز�ــــع مختلف �شاطات تق��م مخرجات الّتعل

(مثل إعداد أو مراجعة خّطة التق��م: تحد�د المقررات اإلجبار�ة أو س�اقات التق��م األخرى  .8
 ( ي

ي سوف يتم استخدامها لتنف�ذ �شاطات التق��م. االختبارات الشاملة أو تقار�ر الّتدر�ب الم�داىن  الىت
د من أّن العينات  �جبو 

�
امج األ�اد�مّ�ة عند اعتماد خّطة الّتق��م التأ� المعتمدة تمّثل أداء ع� ال�ب

نامج وأعضاء هيئة  ي لطالب ال�ب
نامج من خالل اعتماد مجموعات مختلفة تغّ�ي الّتنّ�ع الد�موغرا�ن ال�ب

ي عملّ�ة الّتق��م. 
ن �ن م والمساهمني

�
ي عملّ�ة الّتعل�م والّتعل

ن �ن  الّتدر�س المشاركني
ن  أ�شطة التق��م (ع� أن يتم اعتماد �شا�ي تق��مأو تنقيح تحد�د  .9 ي س�اقني

ن  يتّم تنف�ذهما �ن  مختلفني
( م أو مخ�ج فر�ي

�
ي �ستخدم . و�مثل �شاط التق��م أي �شاط ل�ّل مخ�ج تعل

ق�اس تحص�ل الطالب �ن
م ل

�
امج و / أو مخرجات التعلملمخرجات التعل  .  OEs (Outcome Elements) الفرعّ�ة ل�ب

ي المفصل لتنف�ذ � .10  شاطات التق��م خالل دورة التق��م. إعداد أو مراجعة خطة التق��م: الجدول الزمىن
ي كل �شاط تق��م.  .11

ي سيتم استخدامها �ن  تحد�د أو مراجعة أدوات التق��م الىت
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إعداد مصفوفات الّتق��م (تتضّمن مصفوفة التق��م عادة أبعادا مختلفة أو مقاي�س �سمح بق�اس  .12
م أجزاءمختلف 

�
م). و�و� باعتماد مصفوفة تق��م موحدة ل�ل مخ�ج من مخرجات الّتعل

�
 مخ�ج الّتعل

 . ع� مستوى ال�ل�ة
نامج ل�ل  التحّققأهداف  تعد�لتحد�د أو  .13 م لل�ب

�
ول�ّل مخ�ج من  (PLO)مخ�ج من مخرجات التعل

م مخرجات 
�
 . (OE)الفرعّ�ة التعل

نامج  ف ع� هذە المرحلة منّسق التق��م لل�ب نامج أو القسم، والذي مع بالتشاور و��ش لجنة التق��م بال�ب
م. 

�
ي لتق��م مخرجات الّتعل

وىن يو� بأن �ساعد  يتكّفل ب�دخال العنا� المذكورة سابقا ع� النظام اإلل��ت
ي تحد�د أداة التق� منسق التق

م�م � �م المناسبة لتق� �م أعضاء هيئة التدر�س �ن
�
. �جب أن مخرجات التعل

ا من الجهد الذي يبذله الطالب أثناء  � ا كب�ي  . دراسة المقرر تمثل األداة جزء�

 الق�اس مرحلة .2.3.3

ي المرحلة  ي يتم خاللها تنف�ذ خطة التق��م الىت م �ي المرحلة الىت
�
ي منظومة تق��م مخرجات التعل

ق�اس �ن
الرئ�س�ة لمرحلة الق�اس مثال ال تّم تحد�دها سابقا من خالل تنف�ذ أ�شطة التق��م. و�شمل الخطوات 

 :  الح� ما ��ي

أعضاء هيئة  معصل اتو اللجنة التق��م ع� مستوى القسم بالمنسق األ�اد��ي بالتعاون مع قوم � .1
ي تّم تحد�دها  وفقا لخطة التق��مالتق��م التدر�س أو أي شخص مسؤول عن تنف�ذ �شاط  الىت

 . واعتمادها مسبقا 
نامجتنف�ذ أ�شطة التق��م غ�ي المبا�ش المتعلقة  .2 م لل�ب

�
 وفقا لخطة التق��م:  بمخرجات التعل

ن إعداد أدوات التق��م (استب�انات أصحاب العمل  .أ مع التنسيق مع مكتب  والخ��جني
 . )التخط�ط والتط��ر المؤس�ي 

ن تحد�د  .ب  . من أدوات التق��م المستهدفني
ن تق��م إ� الإرسال أداة  .ت  انات رقمّ�ة). ��مكن استخدام استب( ا سابق المحددينالمستهدفني
 سن��ة.  دورّ�ة اتإجراء اجتماع .ث

 المحددة أعالە مرة واحدة فقط خالل كل دورة تق��م (أ)، (ب) و (ت)عادة ما تجري األ�شطة 
ي تجرى سن��ا  ن أن النشاط  . ما عدى استبانة التخ�ج والىت ي حني

ي إجراء �ن
(ث) والمتمثل �ن

 . �شكل سنوي�عقد للجنة المكلفة بالتق��م،  دورّ�ةاجتماعات 

ف � .3 م باألقسام ع� تنف�ذ أ�شطة التق��م المنسق األ�اد��ي و �ش
�
لجنة تق��م مخرجات الّتعل

 المبا�ش المخطط لها. و�تم تنف�ذ هذە األ�شطة عادة خالل كل فصل درا�ي وفقا لخطة التق��م
�قوم المنسق ب�بالغ عضو هيئة التدر�س ، ع� أن بذلكمن قبل عضو هيئة تدر�س يتم تكل�فه 

مع بدا�ة الفصل األ�اد��ي الذي �سبق الفصل الذي سيتم ف�ه تق��م مخرجات التعلم لعضو 
ي المكلف بتنف�ذ �شاطات التق��م �م إ� لجنة � التق تاو تقد�م أدينصح ب. هيئة التدر�س المعىن

ي التنف�ذ.  التقي�م للمصادقة عليها 
وع �ن ن ع�قبل ال�ش ن و�تعني فني

�
تنف�ذ �شاطات ب األشخاص المكل

م
�
ي لتق��م مخرجات الّتعل

وىن (و�قدم  التق��م اتباع الخطوات التال�ة وتنف�ذها ع� النظام اإلل��ت
حا عن ك�ف�ة إجراء هذە الخطوات ي لتق��م مخرجات التعلم �ش

وىن ي �مكن  النظام االل��ت الىت
  : )https://oas.qu.edu.qaالموقع االطالع عليها من خالل ال�تيبات الخاصة المتاحة ع� 

 إعداد أدوات التق��م  .أ
معداد إتحد�د/  .ب

�
 مصفوفة تق��م مخرجات الّتعل

https://oas.qu.edu.qa/
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 مراجعة المصفوفة من قبل خب�ي داخ�ي من ال�ل�ة .ت
ي ال بال عينة الط تحد�د  .ث ي الس ىت

امج األ�اد�مّ�ة التأ . تق��متعتمد �ن د و�جب ع� ال�ب
�
من أّن �

نامج الذي سيتم تق��م مخرجاته د من الّتخصصات، اعتماد  العّينة تمّثل طالب ال�ب
�
(التأ�

 مالئمة، ...)عّينة 
 إجراء التق��م .ج
 رصد نتائج التق��م .ح
 ...)، (وصف للنشاط، ط��قة التقي�م إعداد ملف �شمل الب�انات المرتبطة بالنشاط  .خ

ي 
وىن ن دور وتجدر اإلشارة إ� أن النظام اإلل��ت ر إمكان�ة الفصل بني

ّ
م يوف

�
عضو هيئة  لتق��م مخرجات الّتعل

نامج من توز�ــــع مهام  ،نّسقمالو  ،، المحللّ المقّ�م ،المدّرس ن ال�ب
�
تنف�ذ ، �شاط التق��معداد إمما �مك

ن مختلف الجهات �شاط التق��م، ضمان مستوى أع� من ل ل�ل نتائج الّتق��مح، ومهام تالتنسيق بني
بينما �ل�ت تنف�ذ �شاط التق��م ع�  المدّرسإذ �عد إعداد �شاط التق��م من أدوار  ،والثباتالمصداقّ�ة 

ي تم  المقّ�معاتق  ي للتأ�د من أن المعلومات الىت
ا�ن و�كون دور المنسق بعد تنف�ذ �شاط التق��م دور إ�ش

ي حىت يتسىن للمحلل  إدخالها صح�حة
نامج �م مخرجات � تقلجنة (ع� سب�ل المثال ، عضو �ن تعلم ال�ب

نامج / التق . و�فضل االطالع ع� النتائج النهائ�ة وتحل�لها ) �م� أو لجنة المناهج بالتعاون مع منسق ال�ب
ف المنسق ع� مرحلة تنف�ذ �شاطات التق��م للتأ�د من أن العمل�ة تمت �شكل صحيح.   دائما أن ��ش

 التقار�ر استخراجو  النتائجمرحلة جمع  .3.3.3

ن هما جمع واستخراج  النتائج�شمل مرحلة جمع  ن رئ�سيني . واستخراج التقار�ر  النتائجالتقار�ر �شاطني
ي �سه�ل واستخراج تقار�ر التق��م  نتائجتحدد هذە األ�شطة الخطوات الالزمة لجمع و 

موثوقة �ساهم �ن
م. وتقّدم العنا� المذكورة أدناە وصف

�
 شطة. لهذە األ� ا موجز  ا ودعم تحل�ل نتائج تق��م مخرجات التعل

 :النتائججمع  .أ

م بكل  ل المنسق األ�اد��ي تو� ي
�
العام التق��م ع� مدار  نتائجع يجمتكل�ة مسؤول�ة تق��م مخرجات التعل

للخطوات الرئ�س�ة لجمع  ا التق��م. و�قدم الجزء أدناە وصف نتائجتطّور لوالمراقبة المستمرة  األ�اد��ي 
 :التق��م ل�ل ن�ع من أ�شطة التق��م المخطط لها نتائج

: استطالعات جهات التوظ�ف وا • ن  لخ��جني
امج األ�اد�مّ�ة،  إلزام�ا  ا أمر  االستطالعاتال تعت�ب هذە  ي  االعتماد إال أّن بعض جهات بالّنسبة لل�ب ام�ب ال�ب

با لضمان حسن 
�
ها متطل ي فتنتعت�ب

م بما �ساهم �ن
�
ى عال ضمان مستو  �ذ منظومة تق��م مخرجات الّتعل

ي حال قرّ 
نامج تنمن المصداقّ�ة لنتائج الّتق��م. و�ن    �ذ هذە العملّ�ة فإّن هذە المرحلة �شمل: فر ال�ب

ن  تجميع االستب�انات بعد تعبئتها من طرف -  جهات التوظ�ف والخ��جني
 المتابعة مع من لم �كملوا أو �قدمون االستب�انات.  -

•  :  أ�شطة التق��م المبا�ش
م نتائج التق��مرصد مختلف 

�
ي لتق��م مخرجات التعل

وىن  . ع� النظام اإلل��ت
 : االجتماعات الدور�ة •

ي مح وتوث�قها خالل االجتماعات السن��ة  واآلراء جمع الب�انات
بالتق��ر  ا يتّم إلحاقه ات�ن اجتماعا�ن

م
�
ي يتم خاللها  . السنوي لتق��م مخرجات الّتعل امج والىت ي يتّم تجم�عها خالل اجتماعات ال�ب وتعت�ب اآلراء الىت
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نامج األ�اد��ي من أهّم  ي التط��ر المستمّر مناقشة أداء ال�ب
ي من شأنها أن �ساهم �ن مصادر المعلومات الىت

امج األ�اد�مّ�ة.   لل�ب

 استخراج التقار�ر  .ب

ي تّم تجم�عها وتقد�مها  لمرحلةيتمثل الهدف الرئ��ي  ي تجميع نتائج التق��م الىت
استخراج التقار�ر �ن

ي شكل تقار�ر �سّهل وتدعم تحل�ل نتائج تق��م مخرجات  بوض�ح،
متكامل، موثوق وموجز قدر اإلمكان �ن

م
�
ي نها�ة   التقار�ر  و�ساعد  . التعل

امج. و�تم إعداد التقار�ر �ن ن أداء ال�ب ي تحسني
 بما �غ�ي  عام أ�اد��ي  كل�ن

ي تّم تجم�عها خالل السنة األ�اد�مّ�ة وخالل دورة التق��م.   نتائج التق��م الىت

ي أن  
ي مثل الب�انات النوع�ة ت. وتعن نتائج التق��م النو�ي وال�ّ�ي  ر�ر ملخصاالتقتضمن تو�نب�ن

التغذ�ة �ن
الراجعة والتعل�قات الواردة من أعضاء هيئة التدر�س أو الطالب أو أصحاب المصلحة. و�ستمد الب�انات 

ي  البالط نتائج تق��مال�م�ة أساسا من تجميع 
ي  ات�شط مختلف المتحصل عليها �ن التق��م المبا�ش الىت

ي تم الحصول عليها من خالل االست نامج و / أو النتائج الىت  قصاءات. نفذها ال�ب

ي أ�ضا كما   
ي شكل  استخراجينب�ن

ي لتق��م مخرجات �سمح  اذ  مئ��ة، �سبنتائج التق��م �ن
وىن النظام االل��ت

ي  تحصلوا الطالب الذين  ة�سبمثل  بذلك،التعلم 
ن  �شاط تق��م ع� مستوى أداء مقبول �ن  ساعد . و�معني

المست��ات المستهدفة لتحقق ق يمن خالل متابعة مدى تحقّ مرحلة التحل�ل  توج�هع� النسب المئ��ة 
 المخرجات. 

نامج من تحل�ل نتائج التق��م �ش وحىت  ن ال�ب
�
(للذكر ال إعداد التقار�ر التال�ة  �جبل مناسب كيتمك

ي �مكن  الح�) ي لتق��م  استخراجها والىت
وىن م: خرجات ممن النظام اإلل��ت

�
 الّتعل

نامج و  ● م لل�ب
�
م الفرع�ة: متقار�ر مخرجات الّتعل

�
تقار�ر عن نتائج تق��م مخرجات خرجات الّتعل

م ع� مستوى 
�
نامج ومخرجاتها الفرعّ�ة. و�ساهماالّتعل ي التعّرف ع� نقاط  هذە االحصائ�ات ل�ب

�ن
م ومخرجاتها الفرعّ�ة، 

�
السند ال�ّ�ي ذلك ب وتكونالقّوة ونقاط الّضعف ع� مستوى مخرجات التعل

ن مالئ ي اعتماد خطط تحسني
ن بوض�ح الموارد المطل��ة  مة وفعالة. �ن �جب أن تذكر خطط التحسني

ن المعتمدة.  ةص المسؤولاشخواأل  و�مكن الوصول لهذە التقار�ر من  عن تنف�ذ إجراءات التحسني
م، من خالل الواجهة المخّصصة للتقار�ر والموجودة 

�
ي لتق��م مخرجات التعل

وىن خالل النظام اإلل��ت
مبالرابط: تقار�ر> نتائج ال

�
 . تق��م> تقار�ر الّتق��م ع� مستوى مخرجات الّتعل

ي التعّرفتقار�ر ع� مستوى مختلف أبعاد مصفوفة التق��م:  ●
نقاط القّوة ونقاط  ع� �ساهم �ن

ن  الّضعف ع� مستوى ي اعتماد خطط تحسني
مختلف أبعاد مصفوفة التق��م و�سبب ذلك �ساهم �ن

م، 
�
ي لتق��م مخرجات التعل

وىن مالئمة وفعالة. و�مكن الوصول لهذە التقار�ر من خالل النظام اإلل��ت
تقار�ر> نتائج التق��م> تقار�ر الّتق��م من خالل الواجهة المخّصصة للتقار�ر والموجودة بالرابط: 

 . معاي�ي المصفوفةع� مستوى 
ي تحصلت عليها كل مجموعة تقار�ر نتائج التق��م حسب المجموعات:  ● و�شمل نتائج التق��م الىت

ي لتق��م 
وىن ي تّم تقي�مها. و�مكن الوصول لهذە التقار�ر من خالل النظام اإلل��ت من المجموعات الىت

م، الواجهةمخرجات 
�
تقار�ر> نتائج التق��م> تقار�ر المخّصصة للتقار�ر والموجودة بالرابط:  التعل

 . الّتق��م ع� مستوى الّشعب
تق��ر ل�ل مقرر درا�ي تّم استخدامه لتنف�ذ أ�شطة التق��م  تقار�ر نتائج التق��م حسب المقررات:  ●

ي تّم تق��مها.  ي كّل المجموعات الىت
ي تم الحصول عليها �ن  المدمجة. و�شمل التق��ر نتائج التق��م الىت

م، من خالل و�مكن الوصول لهذ
�
ي لتق��م مخرجات التعل

وىن ە التقار�ر من خالل النظام اإلل��ت
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تقار�ر> نتائج التق��م> تقار�ر الّتق��م ع� مستوى الواجهة المخّصصة للتقار�ر والموجودة بالرابط: 
 . المقررات

 تق��ر ل�ل ن�ع من االستب�انات �لخص كل عن� من عنا� االستب�ان تقار�ر ب�انات االستب�انات:  ●
ي تم و  ي جميع االستب�انات الىت

ي تم الحصول عليها �ن  . طرحها نتائج التق��م الىت
نامج بما تقار�ر الب�انات النوع�ة:  ● ي ال�ب

يوجز جميع الب�انات النوع�ة الواردة من أصحاب المصلحة �ن
ي ذلك أعضاء هيئة التدر�س وأعض

، �ن ن اء اللجنة الموكل إليها هذا األمر، نتائج استطالعات الخ��جني
 وما إ� ذلك. 

نامج  �جبو  قة بنتائجع يجمتع� منّسق التق��م بال�ب
�
ي ذلك التق��م الب�انات المتعل

ع يجمت ملفات: بما �ن
فةمح�ن اجتماع اللجنة و خ�ج، تال استباناتنماذج و أدوات المسح المستلمة، و الب�انات، 

�
بتق��م  المكل

م
�
 ، الخ. مخرجات التعل

م. ح�ث 
�
ي لتق��م مخرجات الّتعل

وىن أما ف�ما �خّص التقار�ر ال�ّم�ة ف�مكن استخراجها من النظام اإلل��ت
م�سمح النظام باستخراج التّ 

�
ي نموذج تق��ر تق��م مخرجات التعل

ن �ن والذي �مكن  قار�ر حسب ما هو مبني
م �سمح النّ كما   . طالرابالوصول إل�ه من خالل 

�
ي لتق��م مخرجات الّتعل

وىن باستخراج عدد كب�ي ظام اإلل��ت
 من التقار�ر اإلضاف�ة والرسوم الب�انّ�ة حسب حاجة المستخدم. 

ر إمكان�ة استخراج كّل الب�انات 
ّ
م يوف

�
ي لتق��م مخرجات الّتعل

وىن وتجدر اإلشارة إ� أن النظام اإلل��ت
ي التحل�ل اإلحصا

ي والنتائج المرصودة ع� النظام بنّ�ة تحل�لها باستخدام برامج مختّصة �ن
مثل برامج  ىئ

SPSS ،RStudio ،STATA ه  . ا أو غ�ي

امج األ�اد�مّ�ة إعداد تقار�ر خاّصة بالب�انات  �جبومن جانب آخر  ي �شمل  مسح�ةال غ�ي ع� ال�ب والىت
نامج ي نها�ة  آراء أعضاء هيئة الّتدر�س والجهات المستف�دة من ال�ب

ي ختام دورة كذلك ، و العام الدرا�ي �ن
�ن

نامج من التعّرف عليها �سمح هذە و  التق��م.  ن ال�ب
�
ي لم يتمك الب�انات بالتعّرف ع� أهّم أوجه القصور الىت

ن ذات  ي تحد�د واعتماد خطط تحسني
نامج �ن ، ما من شأنه أن �ساعد ال�ب من خالل نتائج التق��م المبا�ش

 قدر مرتفع من الفاعلّ�ة. 

 ق��موالتّ  حل�لالتّ مرحلة  .4.3.3

م. ح�ث يتّم خالل هذە  منظومةم مراحل أه إحدىتعت�ب مرحلة التحل�ل والتق��م 
�
تق��م مخرجات الّتعل

ي تّم تجم�عها مع االطالع ع� التقار�ر  خالل مرحلة  المعّدة المرحلة مراجعة وتحل�ل نتائج التق��م الىت
. وال  ن ي تحد�د مجاالت وفرص التحسني

جمع الب�انات حىت يتسىن استخراج معلومات مف�دة �ساعد �ن
ي أن تكون مجاال 

ن أن ينب�ن ي نطاقها. ح�ث �جب ع� خطط التّحسني
ن والفرص محدودة �ن ت التحسني

امج وعمل�ة  خدمات الدعمو  تعالج مسائل المناهج الدراس�ة، ي ذلك إدارة ال�ب
والمسائل التنف�ذ�ة بما �ن

 التق��م نفسها. 

ن هما �شاط التحل�ل و�شاط التق��م.  ن رئ�سيني ن أن وو�شمل مرحلة التحل�ل والتق��م �شاطني ي حني
�ن

م أو لجنة المناهج�شاط التحل�ل �مكن أن �قوم به أعضاء لجنة 
�
او المنسق  تق��م مخرجات الّتعل

، فإن �شاط التق��م يتطلب مساهمة أ��ب من أعضاء هيئة التدر�س. األ�اد��ي بالتعاون مع تلك اللجان
ي الفقرات الفرع�ة التال�ة الخطوات الرئ�س�ة أل�شطة التحل�ل وا

 لتق��م. وترد �ن

https://www.qu.edu.qa/ar/offices/vpcao/aqa/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85


 جامعة قطر  مكتب التخطیط األكادیمي وضمان الجودة

اير                         12       1النسخة   2022ف�ب

 حل�لالتّ  .أ

امج األ�اد�مّ�ة بما التعّرف ع� نقاط القّوة ونقاط الّضعف ع� مستوى التحل�ل  مرحلةتهدف  أداء ال�ب
ن المستمر  باعتماد �سمح  ي ضمان الّتحسني

ن مالئمة وفعالة �ساهم �ن امج األ�اد�مّ�ة بما خطط تحسني لل�ب
ن يتما�ش مع حاج�ات 

�
امج عملّ�ة الّتحأصحاب المصلحة. من جانب آخر تمك ن ع� ال�ب ل�ل القائمني

م. 
�
وقد �ساهم  األ�اد�مّ�ة من الّتعّرف ع� أي قصور من شأنه أن �شوب عملّ�ة تق��م مخرجات التعل

ي الّتوج�ه  -إن–هذا القصور 
ن  باعتماد وجد �ن نامج مما من شأنه أن خطط تحسني ال تتما�ش مع واقع ال�ب

نامج و ي ن الؤثر سلبا ع� جودة ال�ب   . خ��جني

نامج/التق��م.  نامج بمعّ�ة منسق ال�ب وحىت  تتطلب مرحلة التحل�ل انخراط كافة أعضاء هيئة التدر�س بال�ب
نامج األ�اد��ي حسن تنف�ذ �ضمن   : التال�ةالخطوات  هذە العملّ�ة �شمل �جب أن ؛الّتحل�ل مرحلةال�ب

م،مخرجات  لمدى تحّققل تحل�ل مفّص  .1
�
ها من  التعل ي كّل  �سبمثل  النتائجوغ�ي

الطالب �ن
ن ومتوسط  مستوى من مست��ات الّتحّقق ي التقار�ر النتائج حسب ما هو مبنيّ

المستخرجة من   �ن
م

�
 . نظام تق��م مخرجات الّتعل

م الفرعّ�ةتحل�ل مفّصل لمست��ات األداء ع� مستوى  .2
�
ات األداء أو أبعاد  \ مخرجات التعل مؤ�ش

ن محّددة مما من شأنه أن مصفوفة التق��م نامج من الّتعّرف ع� مجاالت تحسني ن ال�ب
�
، ما �مك

ن ع� مستوى عال من الفاعلّ�ة.  ي اعتماد خطط تحسني
و�مكن الوصول لهذە التقار�ر   �ساعد �ن

م
�
ي لتق��م مخرجات التعل

وىن م  3الشكل  . يوضح من خالل النظام اإلل��ت
�
تق��م مخرجات التعل

نامج وتحل�ل النتائج ع� مستوى أبعاد مصفوفات التق��م  . لل�ب

 
نامج  . 3الشكل   م لل�ب

�
 وتحل�ل النتائج ع� مستوى أبعاد مصفوفات التق��متق��م مخرجات التعل

ي تم الحصول عليها مع  .3 المحددة خالل مرحلة مست��ات الّتحّقق المستهدفة مقارنة النتائج الىت
واألسباب الجوه�ّ�ة ال�امنة وراء النتائج  األهداف تحقيق مدىوتحد�د  ،والتخط�ط التع��ف
ي تّم  ي  حق�قها تالىت بعد مناقشة النتائج مع أعضاء هيئة الّتدر�س  �مكن الوصول إليها والىت
نامج.   بال�ب
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ي  .4
ي الوصول للمستوى الحا�ي  الدن�ا والعل�ا  المست��اتالنظر �ن

ي  . وتحل�ل العنا� المساهمة �ن
و�ن

ي المست��ات الدن�ا حال وجود �سب مرتفعة من 
ن �ن نامج  �جب؛ الطالب المق�مني تحد�د ع� ال�ب

ي تّم  قصور من خالل اعتماد خطط تحق�قها حىت يتسىن تجاوز هذا الاألسباب وراء النتائج الىت
ن مال   مة. ئتحسني

 . -وجدن إ-والوقوف ع� أسباب تباين النتائج  مقارنة النتائج ال�م�ة والنتائج ال��فّ�ة .5
نتائج مراجعة و ألدوات التق��م،  مراجعةنتائج التق��م: وقد يتضمن ذلك  التّحقق من مصداقّ�ة .6

التحقق من النتائج مقابل و التحقق من حجم العينة، و التحقق من ا�ساق النتائج، و ، الّتق��م
ي كل مستوى من مست��ات مصفوفة  وقعالمت الّنسب( األنماط المتوقعة

الحصول عليها �ن
ه كما تجدر اإلشارة   ، وما إ� ذلك. )الّتق��م

ّ
ن  �جبأن ي ع� أعضاء هيئة الّتدر�س المساهمني

�ن
ي 

وىن د من مصداقّ�ة النتائج عند رصدها بالنظام اإلل��ت
�
لتق��م مخرجات عملّ�ة الّتق��م التأ�

م وتوثيق أي قصور �خّص هذە النتائج
�
ي تحد�د  الّتعل

 تاإلجراءامما من شأنه أن �ساهم �ن
 تصح�ح�ة المناسبة. ال

ي تم الحصول ع .7 ي مقارنة النتائج الحال�ة وتباينها مع نتائج التق��م الىت
و / أو  السنواتليها �ن

 . السابقة دوراتال
قة بالمخ�ج وتحّققهتحد�د أسباب  .8

�
 . تحّقق أو عدم تحّقق المخ�ج واإلشكاالت المتعل

 إ�شاء تق��ر تحل��ي �لخص و�وثق الخطوات المذكورة أعالە.  .9
 من تحقق العنا� التال�ة: التأ�د  .10

ي جميع مراحل التق •
 �م� مشاركة أعضاء هيئة التدر�س �ن

 �م  � تحل�ل دقيق ومفصل لنتائج التق إجراء •

ي تركز ع� المناهج • ن الىت  التعل�م والتعلم منظومة و  الّدراسّ�ة اعتماد إجراءات التحسني

ن  •  السابقة والجد�دة سن��ا  متابعة تنف�ذ إجراءات التحسني

ن ع� تعلم الطالب • ي تحقيق �سب أع� أو  تقي�م أثر إجراءات التحسني
ها �ن من ح�ث مدى تأث�ي

 .  أدىن

  تفع�ل •
�
 ع� جميع المست��ات المعن�ة جاندور الل

امج األ�اد�مّ�ة ومن خالل مرحلة تحل�ل نتائج التق��م العمل ع�:  �جبكما   ع� ال�ب

ةتقي�م  •
ّ
 �م� وموثوق�ة نتائج التق دق

 تعلم الطالب مخرجات األهداف المحّددة حول تحد�د ما إذا تم تحقيق •

 تحقيق مخرجات التعلم المتوقعةمدى و  استخراج معلومات ق�مة حول تعلم الطالب •

ع� مست��ات أ�ضا التعلم ول�ن  مخرجاتاستخراج المعلومات ل�س فقط ع� مستوى  •
م الفرعّ�ة  مخرجات

�
م (مصفوفة) الّتق��موأبعاد الّتعل

�
 سل

 المناهج وعمل�ة التعل�م والتعلم  لمراجعةعضاء هيئة التدر�س أل فرصة  توف�ي  •

ن القائم ع� دعم • ن العتماد  األدلة الّتحسني اهني ن فعالة وال�ب  إجراءات تحسني

ن المستمر� التق المبنّ�ة ع�تع��ز ثقافة ضمان الجودة  •  �م والتحسني

نامج/التق��مومن الجدير بالذكر أن تحل�ل نتائج التق��م ملقاة ع� عاتق منسق  بالتعاون مع اللجان  ال�ب
 ضمان الجودة، ولجنة تط��ر المناهج.  مثل لجنة تق��م مخرجات التعلم/  القسم/ المعن�ة بال�ل�ة
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 :م�يقالتّ  .ب

:  ��مالتق لعملّ�ةو�شمل الخطوات الرئ�س�ة   ما ��ي

ي تق��م   .1
ن الذين قد �سهمون �ن  الخاصة والنتائج ب�اناتالتحد�د أعضاء هيئة التدر�س والموظفني

 . بالتق��م
 ونتائج ب�انات�م يوتق ،مناقشةو  مراجعة،و ، عرضمحددين لالشخاص األ تنظ�م اجتماعات مع   .2

 التق��م. 
 . البنقاط القوة والضعف لدى الط التعّرف ع� .3
نامج والجامعة ومدى موارد التعلم كفا�ة  التعّرف ع� مدى .4 فعال�ة  المتاحة ع� مستوى ال�ب

 . استخدامها 
ي تحقيق مخرجات التعلم المقصودة.  متقي�  .5

 فعال�ة المناهج الدراس�ة �ن
مالعنا� مختلف  انعكاساتتقي�م  .6

�
(طب�عة المقررات، طرق  المكونة لعملّ�ة التعل�م والتعل

نامج ع� الّتقي�م ...)الّتدر�س، طرق   . أداء ال�ب
نامج.  تقي�م .7  نقاط القوة والضعف لل�ب
مفعال�ة وكفاءة عمل�ة  تقي�م .8

�
د من  تق��م مخرجات التعل

�
أّن عملّ�ة التق��م تقّدم نتائج تعكس للتأ�

نامج  ،واقع ال�ب ن نقاط القّوة والّضعف لل�ب وأن  األ�اد��ي نامج تحل�ل هذە النتائج من شأنه أن يبنيّ
 .  األ�اد��ي

ن و  مجاالت تحد�د  .9 ي شكل توص�ات توث�قها التحسني
، والتأ�د من تنف�ذها العام المقبل وفعاليتها �ن

ي العام الذي �ل�ه
ن نتائج التق��م من عدمه �ن ي تحسني

 �ن
ي ق .10 ن والىت حة للتحسني التشاور مع الوحدات  و أ / و د تتطلب المساهمة دراسة التوص�ات المق�ت

 . الجامعة / ال�لّ�ة  / القسم  ىع� مستو  المعنّ�ة تالجهاو 
ي أن يتضمن التق��ر قائمة بجميع  إعداد  .11

تق��ر �لخص و�وثق نتائج الخطوات المذكورة أعالە. و�نب�ن
ي تم تحد�دها  ن الىت مثل محا�ن ، مع إضافة ما �ف�د الق�ام بالخطوات أعالە مجاالت التحسني

 االجتماعات، المراسالت...الخ

ن المستمّر  .5.3.3  مرحلة التحسني

ن محددة تهدف ن المستمر إ� اعتماد إجراءات تحسني ي  مرحلة التحسني
ن  �ساهم �ن تحقيق التحسني

نامج  ن  وتحد�د المستمر لل�ب ي تّم  عن المنبثقةخطط عمل مرتبطة بكل إجراءات التحسني التوص�ات الىت
ي  اعتمادها 

ي عمل�ة التق��م من ح�ث وتعت�ب . والتق��م مرحلة التحل�ل�ن
هذە المرحلة األ��� أهم�ة �ن

امج ي ذلك األ�اد�م�ة الق�مة المضافة لل�ب
نامج بما �ن ن مواصفات ال�ب . و�مكن أن تعالج إجراءات التحسني

نامج،  رسالة(ع� سب�ل المثال)  أ�شطة التق��م و منهج؛ الو التعلم؛  مخرجاتو األهداف التعل�م�ة، و ال�ب
؛ فضال عن و وأدوات التق��م؛  ي  التق��م نفسها.  تنف�ذ منظومةخطط التق��م والجدول الزمىن

 : ن المستمر ما ��ي  و�شمل الخطوات الرئ�س�ة لمرحلة التحسني

نامج مع جميع أعضاء هيئة التدر�س . 1  : بهدف واللجان المعن�ة بال�ل�ةتنظ�م اجتماع ع� مستوى ال�ب
 . نتائج المراحل السابقةو  عرض النتائج الحال�ة  •
حة مع إمكان�ة إدخال تحسينات.   •  مناقشة حول التوص�ات المق�ت
نامج وعمل�ة التق��م الحصول ع�  • ن ال�ب  . توص�ات أخرى لتحسني
ن محددة.   •  التوصل إ� اتفاق واعتماد إجراءات تحسني
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ن  توثيق خطط. 2 ي أن  المعتمدة.  التحسني
: يوثتتضمن اليو�نب�ن  ق ما ��ي

ن المعتمدة.   •  وصف واضح إلجراءات التحسني
ي التوصل إ� القرار. المراحل المتبعة  •

 �ن
ح حول ك�ف / ر�ط نتائج التق��م المحددة و  • هذە  ع�نتائج التق��م  �ي أثت ّ�ةأو النتائج مع �ش

 القرارات. 
ن المعتمدة، وضع خطة عمل . 3 : الخطة ع� أن �شمل ل�ل إجراء من إجراءات التحسني  عمل ما ��ي

ن المعتمدة.  •  قائمة و�سلسل الخطوات والمهام المطل��ة لتنف�ذ إجراءات التحسني
ي للتنف�ذ.  •  الجدول الزمىن
 ن عن كل خطوة. و األشخاص المسؤول  •
ّ�ة، المالّ�ة...)( الالزمةالموارد  •  . الب�ش
ن المعتمدة وفقا لخطة العمل  • اف ع� تنف�ذ إجراءات التحسني  بها.  الخاصةاإل�ش

  اجعةغذ�ة الرّ والتّ  حكمالتّ حلقة  .6.3.3

تقوم المكاتب و حلقة التحكم والتغذ�ة الراجعة �ي عمل�ة مستمرة تغ�ي جميع مراحل عمل�ة التق��م. 
م ع� مستوى الجامعة واللجان ال

�
فة ع� عمل�ة تق��م مخرجات التعل كلفة ع� مستوى ال�ل�ات مالم�ش
اف والمتابعة المستمرة  وتقد�م مالحظات دور�ة لضمان حسن تنف�ذ  ،لعمل�ة التق��مواألقسام باإل�ش

ي ال تختص حتما  م. و�مكن تقد�م هذە التغذ�ة الراجعة خالل الفعال�ات الىت
�
عملّ�ة تق��م مخرجات الّتعل

أو المراجعة  بتق��م مخرجات التعلم أو اجتماعات يتم جدولتها لعرض ومناقشة التوص�ات
م السن��ةالداخل�ة/الخارجّ�ة لتقار�ر تق

�
 . ��م مخرجات التعل

ة، ح�ث تتم مراقبة ومتابعة جميع بالغ األهم�ة ألي عمل�ّ  ا وتعت�ب حلقة التحكم والتغذ�ة الراجعة أمر 
ي هذە الوث�قة. كما يتّم اتخاذ اإلجراءات 

ي منظومة الّتق��م والموصفة �ن
األ�شطة والخطوات المضّمنة �ن

ف  ة حىت يتم ضمان حسن تنف�ذ منظومة التق��م. التصح�ح�ة بناء ع� توص�ات الجهات الم�ش

فة ع�  ؛عمل�ة التق��مالمتابعة المستمرة لتنف�ذ مختلف مراحل و�اإلضافة إ�  تقوم المكاتب الم�ش
م واللجان ب

�
ن إجراءات  تأث�ي متابعة عمل�ة تق��م مخرجات التعل د منلل المعتمدة التحسني

�
حدوث تغي�ي  تأ�

ي نت�جة لهذە اإلجراءات.   إ�جاىب

ي تضطلع بها  م واللجان او�شمل المهام الرئ�س�ة الىت
�
فة ع� عمل�ة تق��م مخرجات التعل لمكاتب الم�ش

: ف�والتغذ�ة الراجعة  التحكمحلقة  مرحلة خاللكلفة مال  ما ��ي

اف ومراقبة جميع مراحل  -  . عمل�ة تق��م مخرجات التعلماإل�ش

عن الخطة و / أو الممارسات  اختالفاتتنف�ذ جميع األ�شطة المتعلقة بالتق��م وتحد�د أي  متابعة -
 السل�مة والج�دة. 

الممارسات  ونتائجه وتع��ز تقد�م التغذ�ة الراجعة دور�ا ع� جميع األ�شطة ذات الصلة بالتق��م   -
 الج�دة. 

 متابعة تنف�ذ وتق��م إجراءات التحسن.  -

ي نها�ة كل   -
ي تّم تجم�عها خالل العام  التق��م وثق نتائج عمل�ة��لخص و  سنة أ�اد�مّ�ةإعداد تق��ر �ن الىت

 . الجام�ي وخالل دورة الّتق��م
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نامج حصولن وضما وتضمن المهام آنفة الذكر تحّقق "إغالق حلقة التق��م" ن المستمر لل�ب ، التحسني
ي الذي �س� عمل�ة مخرجات 

 . التعلم لتحق�قهوهو الهدف النهاىئ

 التق��م مصفوفة .7.3.3

 
�
م التقدير الل

�
ي �عت�ب سل

ّ  أو مصفوفة الّتق��م ف�ن ي الحكم ع� مست��ات األداء  العن� األسا�ي
. و�مكن �ن

ن  ي تحد�د استخدامه لمشاركة معاي�ي الّتقي�م مع الّطالب والمقّ�مني
ي �ساعد �ن

م ق�اس وص�ن
�
. وهو سل

 أداءە. �ستطيع ما  و أالب مستوى ما �عرفه الّط 

م التّ 
�
ن كّل مستوى من مست��ات سل  و�بنيّ

�
ن قدير الل ي تبنيّ ي الخصائص والعالمات الىت

ي كّل  أداء الّط ف�ن
الب �ن

م. وتتدرّ 
�
، مستوى جودة األداء (ممتاز، ج�د صل �عكس قديرات �شكل متّ ج التّ مجال من مجاالت الّتعل

ي المالئم حس
ي أعمال كّل طالب. مقبول، ضع�ف). و�ختار المقوم عندئذ المستوى ال���ن

 ب ما يراە �ن
ن   العنا� األساسّ�ة لمصفوفة التق��م.  4الشكل  و�بني

 
 العنا� األساسّ�ة لمصفوفة التق��م. 4الشكل  

كّل �شاطات التق��م محتوى المقرر و كما يو� عند تصم�م مصفوفة التق��م أن تتما�ش المصفوفة مع 
نامج ي ذلك أدوات وأسال�ب التق��م ع� مستوى المقررات لل�ب

ي اعتماد مصفوفة  ، مما بما �ن
�ساهم �ن

نامج.  م لل�ب
�
 موّحدة ل�ّل مخ�ج من مخرجات الّتعل

ع� الجهات المسؤولة عن تنف�ذ عملّ�ة  �جبوحىت يتسىنّ ضمان حسن تصم�م مصفوفة التق��م 
 الّتق��م إتمام المراحل أدناە: 

متحد�د المعاي�ي المكّونة لمخ�ج التّ  .أ
�
 : عل

بما . اقد والبحثفك�ي النّ خالل هذە المرحلة تحد�د كل المعاي�ي المكّونة للمخ�ج كالمعرفة والتّ  و�تّم 
ي حال تحقق كلّ �ضمن تحقّ 

ن االعتبار عند إعداد  ق المخ�ج �ن . و�جب أخذ العنا� الّتال�ة بعني المعاي�ي
 :  المعاي�ي

ن ع� ما ه - ك�ي وري لضمان تحقق المخ�ج و ال�تّ  �ن
 �قة سلسة ومبّسطةص�اغة المعاي�ي بط�  -
 تفادي اإلشارة لمستوى التحّقق عند ص�اغة المع�ار -
 ) 6المحافظة ع� عدد مقبول من المعاي�ي (ال يتجاوز  -

 تحد�د مست��ات األداء  .ب
لمختلف المست��ات المّتصلة بكّل مع�ار. و�جب أخذ  مصفوفة أداءيتم خالل هذە المرحلة ص�اغة 
ن االعتبار عند   : ص�اغة مست��ات األداء العنا� التال�ة بعني

ي الظروف الحالّ�ة -
 تحد�د أع� مستوى تحقق �مكن تحق�قه �ن

 

  1مستوى جودة األداء  2مستوى جودة األداء  3مستوى جودة األداء  4مستوى جودة األداء 

 1المع�ار     
 2المع�ار     
 3المع�ار     
 4المع�ار     

 
 مستوى األداء بالنسبة ل�ّل مع�اروصف 
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 تحد�د مستوى األداء األدىن المقبول -
ن المستوى األع� والمستوى األدىن المقبول -  تحد�د مستوى األداء بني
 تحد�د المستوى غ�ي المقبول -

ي الشكل 
:  كما   2و�الّتا�ي تصبح مست��ات األداء المذكورة سابقا �ن  ��ي

  : غ�ي مقبول (ضع�ف)1مستوى جودة األداء  -
 : مقبول2مستوى جودة األداء  -
 : ج�د3مستوى جودة األداء  -
 جدا ج�د : 4 مستوى جودة األداء -

ن مختلف  ن بني ي المساعدة ع� التمي�ي
ي سيتّم اعتمادها �ن كما �جب مراعاة قدرة أدوات التق��م الىت

 األداء. مست��ات األداء عند تحد�د عدد مست��ات 

 رمع�اوصف مستوى األداء بالنسبة ل�ّل  .ت
امج األ�اد�مّ�ة مراعا �جبعند تنف�ذ هذە المرحلة  ي لإ ةع� ال�ب

 طالبلمكانّ�ة تحد�د المستوى الحق��ت
ن مختلف إمن خالل مصفوفات التق��م ل�ل مخ�ج إذ  ن بني ن وصف مختلف المست��ات �سمح بالّتمي�ي

 المست��ات. 
ي حصول جّل الّطالب ع� المست��ات العل�ا أو الدن�ا من كما أّن وصف مستوى 

األداء الذي �ساهم �ن
 مست��ات األداء �عت�ب غ�ي مناسب لتق��م أداء الطالب. 

 و�جب أن تكون ص�اغة مست��ات األداء موجزة، ودق�قة بما يبسط است�عاب الطالب لمغزاها. 
ن االعتبار عند   : األداء بالنسبة ل�ّل مع�ار  وصف مستوىو�جب أخذ العنا� التال�ة بعني

ي مست��ات مقبولة تتما�ش مع طب�عة المرحلة الّدراس�ة.  -
 وجود مست��ات األداء �ن

ي كّل مستوى من مست��ات األداء.  -
ع من الطالب تحق�قه �ن

ّ
 تحد�د ما هو متوق

ي ص�اغة مختلف مست��ات األداء دون تعق�د.  -
ة �ن

ّ
 مراعاة الّدق

 الطالب. استخدام ص�اغة تتما�ش مع قدرات  -
ي  - ي كل مستوى من  �جبق�اس المهارات القابلة للق�اس من خالل وصف الّصفات الىت

إ�جادها �ن
 مست��ات الّتحّقق. 

م تنف�ذ عملّ�ة  4
�
 تق��م مخرجات الّتعل

 تقد�م التقار�ر 1.4
م أحد أهّم آل�ات ضمان الجودة والتّ 

�
امج األ�اد�مّ�ة  ط��ر المستمرّ تعت�ب منظومة تق��م مخرجات التعل لل�ب

ا دعا مختلف اله�ا�ل العاملة ع� ضمان الجودة إل�الئه أهمّ�ة قصوى. ومن هذا المنطلق تقوم جامعة ممّ 
م من خالل التقار�ر السن�ّ�ة 

�
قطر بمتابعة مدى فاعلّ�ة ونجاعة تنف�ذ منظومة تق��م مخرجات الّتعل

ي  م الىت
�
امج األ�اد�مقوم تلتق��م مخرجات التعل فة ع�ّ�ة بأعدادها و�سل�مها لمختلف المكاتب ال�ب  الم�ش

م ع� مستوى الجامعة. و�تّم �سل�م مسوّدة التقار�ر السن��ة لتق��م 
�
منظومة تق��م مخرجات التعل

م مع نها�ة العام الجام�ي الذي �غط�ه التق��ر ع� أن يتّم �سل�م النسخة النهائ�ة من 
�
مخرجات الّتعل

. وتتكفل المكاتب المعنّ�ة بمتابعة كأق� تقدير   من العام الجام�ي الذي �ل�ه رابعلالتق��ر خالل األسب�ع ا
امج المعنّ�ة إلبالغها بالتوار�ــــخ المحدد م بالتواصل مع ال�ب

�
 سن��ا.  ةتنف�ذ منظومة تق��م مخرجات الّتعل
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م يتّم �سل�مه �شكل سنوي إال أنه يو�ي أهمّ�ة قص
�
ي لوى لورغم أّن تق��ر تق��م مخرجات التعل نتائج الىت

نامج بتحد�د  ي �قوم ال�ب نامج  مّدتها تّم تجم�عها خالل دورة التق��م، والىت ي و حسب خصوص�ات ال�ب الىت
ن إ� ثالث سنوات.  اوح من سنتني  ت�ت

 المسؤول�ات 2.4
م 

�
ف بتنف�ذ منظومة تق��م مخرجات الّتعل

�
م أو المكل

�
و�عد الرج�ع ا� يتكّفل منسق تق��م مخرجات التعل

م من خالل تحد�د المقررات المالئمة منسق أو مدرس المقرر 
�
بالّتخط�ط لعملّ�ة تق��م مخرجات الّتعل

ي من شأنه توز�ــــع يتّم و�التا�ي  . أن تمّثل س�اق تق��م مالئم بالنسبة ل�ّل مخ�ج ا لعملّ�ة التق��م والىت
ي العبء بالنسبة ألعضاء �شاطات التق��م �شكل متوازن خالل دورة التق��م لتفادي 

حصول تذبذب �ن
 
�
ن بتنف�ذ منظومة التق��م. هيئة التدر�س المكل  فني

م 
�
ف بتنف�ذ منظومة تق��م مخرجات الّتعل

�
م أو المكل

�
و�عد الرج�ع كما يوكل لمنسق تق��م مخرجات التعل

شعار باإل متابعة تنف�ذ �شاطات التق��م خالل الفصل الدرا�ي بما �سمح  ا� منسق أو مدرس المقرر 
ن بتنف�ذ �شاطات التق��م  ر ألعضاء هيئة التدر�س المكلفني

�
(قبل البدء بتنف�ذ �شاط التق��م بفصل المبك

زمة وتنف�ذها إذا حان الوقت بما �ضمن مصداقّ�ة نتائج الالنشاطات العداد إحىت يتسىن لهم كامل) 
 التق��م. 

م متابعة مدى استكمال تنف�ذ �شاطات  �جبوخالل كّل فصل درا�ي 
�
ع� منّسق تق��م مخرجات التعل

ي حال كان التنف�ذ مالئم
ي حال كان  ا التق��م والمصادقة ع� النتائج �ن

أو اتخاذ القرارات التصح�ح�ة �ن
 التنف�ذ غ�ي دقيق أو ال يتما�ش مع طب�عة المخ�ج. 

ع� منّسق التق��م استخدام اإلمكان�ات  �جبمع تقّدم تنف�ذ �شاطات التق��م خالل كّل فصل درا�ي 
م ل

�
ي لتق��م مخرجات التعل

وىن تأ�د من تطابق التنف�ذ مع الخّطة المجدولة لالمتاحة ع� النظام اإلل��ت
قة بتحقق  ا سابق

�
 دورة التق��م. خالل  و أالعام الجام�ي  خاللالمخرجات و�التا�ي استخراج التقار�ر المتعل

امج األ�اد�م�ة تعمل المكاتب الّتق��م  منظومةحسن تنف�ذ ولضمان  ن المستمّر لل�ب ي الّتحسني
بما �ساهم �ن

امج األ�اد�م�ة من خالل منظومة الّتق��م ع� تقد�م الّدعم المستمّر لل�ب المسؤولة عن متابعة تنف�ذ 
. كما تتكّفل  ي ي أو تط��ر مهىن

ي تبتقد�م جلسات دعم فىنّ ن التوجهات هذە المكاتب ب�عداد الّتقار�ر الىت نيّ
امج الراجعة لها بالنّ  ي �سمح لمتّ ظالعاّمة لل�ب القرارات المناسبة ع� المستوى  اتخاذ خذي القرار ر، والىت

 .   المؤس�ي

ي تم اعتمادها سابقا 3.4
ن اليت  متابعة خطط التحسني
ن أحد أهم  م نظرا لما تقّدمه من إمكان�ات  منظومةنتائج تعت�ب خطط الّتحسني

�
تق��م مخرجات الّتعل

ن المستمرّ للتّ  ي هذا الس�اق تعت�ب متابعة تنف�ذ خطط  حسني
امج األ�اد�مّ�ة ع� مختلف األصعدة. و�ن لل�ب

امج األ�اد�مّ�ة المطروحة ع� مستوى الجامعة من أهم التّ  ها ع� جودة ال�ب ن وتقي�م مدى تأث�ي حسني
امج األ�اد�مّ�ة. المسؤول�ات الموكلة  م ع� مستوى ال�ب

�
ي تق��م مخرجات الّتعل

 لمنس�ت

 كّل العنا� المتّعلقة ب:   ةو�شمل عملّ�ة المتابع

ي ذلك التّ  •
ن بما �ن ن الجهات المعنّ�ة. استكمال تنف�ذ خطط الّتحسني  نسيق بني

ي الجزء المخّصص  •
ن وتضمينها �ن قة بتنف�ذ خطط التحسني

�
ن المتعل اهني ة وال�ب

�
لها بالتق��ر تجميع األدل

م. 
�
 السنوي لتق��م مخرجات الّتعل
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ي السنوات التال�ة •
ن �ن ي ناتج عن هذە  لتنف�ذها  متابعة تأث�ي خطط الّتحسني للتأ�د من وجود أثر إ�جاىب

ي حال أن هذە التحسينات لم تحّقق المنشود. 
 التحسينات والتوص�ة بالتعد�الت �ن

(مكتب الّتخط�ط األ�اد��ي وضمان ة الّتق��م كما تقوم المكاتب المسؤولة عن متابعة تنف�ذ منظوم
)و مكتب الّدراسات العل�ا، و الجودة،  برصد ومتابعة تنف�ذ خطط  مكتب ضمان الّجودة بالقطاع الّص�ي

، وذلك من خالل الّتقار�ر السن�ّ�ة لتق��م مخرجات الّتّعلم.  ن  الّتحسني

إحصائّ�ة  تقار�ر  تنف�ذ منظومة الّتق��مالمسؤولة عن متابعة ومن خالل هذە العملّ�ة �ستخ�ج المكاتب 
ن  ن الّتوجهات العاّمة لخطط الّتحسني ي تبنيّ ي التقار�ر المؤسسّ�ة حول تق��م مخرجات والىت

يتّم تضمينها �ن
امج.  م بما �سمح لصان�ي القرار ع� مستوى الجامع باالطالع ع� التوجهات الّتحسينّ�ة لل�ب

�
كما   الّتعل

ن من خالل عملّ�ة تقوم المكاتب المعنّ�ة بالتّ  د من استكمال وحسن تنف�ذ خطط الّتحسني
�
مراجعة تنف�ذ أ�

م
�
 . منظومة تق��م مخرجات التعل

ممراجعة تنف�ذ منظومة  4.4
�
 تق��م مخرجات التعل

متعت�ب عملّ�ة 
�
ي مراجعة تنف�ذ منظومة تق��م مخرجات التعل

من أهّم اآلل�ات  5الشكل  ، الموّضحة �ن
ي ضمان حسن تنف�ذ منظومة الّتق��م. وقد 

دارة الجامعة عند استحداث هذە حرصت إالمساهمة �ن
ي تط��ر إ�جاد المنظومة ع� 

�ك القدرات الداخلّ�ة للجامعة بما �ساهم �ن ها اآلل�ات المناسبة لت�ش
 أع� مست��ات االستفادة من تنف�ذ منظومة التق��م.  ولضمان

 

 
م. 5الشكل  

�
 مراجعة تنف�ذ منظومة تق��م مخرجات التعل

د 
�
م، وذلك من خالل االّط و�س� عملّ�ة المراجعة للتأ�

�
الع من حسن تنف�ذ منظومة تق��م مخرجات التعل

قة بتنف�ذ منظومة التق��م. و�شمل هذە الب�انات: الب�انات المرفوعة ع� النظام 
�
ع� كّل الب�انات المتعل

م. 
�
م والتقار�ر السن��ة لتق��م مخرجات التعل

�
ي لتق��م مخرجات الّتعل

وىن ومن خالل مراجعة هذە  اإلل��ت
د من مصداقّ�ة وثبات نتائج التق��م ومدى 

�
فة بعملّ�ة المراجعة من التأ�

�
ن الفرق المكل

�
الب�انات تتمك

ن ومستوى ارتباطها بنتائج التق��م.   فاعلّ�ة خطط التحسني

 و�شمل عملّ�ة المراجعة: 

نامج • م لل�ب
�
 مراجعة مخرجات الّتعل

 �م وخّطة التق��ممراجعة خارطة المنهج، خارطة التق�  •

م
�
  منظومة مراجعة تنف�ذ تق��م مخرجات التعل

  
  
  
  

  مصادر المعلومات المستخدمة خالل المراجعة

  

م
�
 منظومة تق��م مخرجات الّتعل

تق��ر المراجعة 
 اخلّ�ةالّد 

 الّتحل�ل والّتق��م
جمع النتائج 

 الق�اس قار�رالتّ  واستخراج
الّتع��ف 
 والّتخط�ط

نوي لتق��م ق��ر الّس التّ 
م

�
 مخرجات الّتعل

ي لتق��م 
وىن الّنظام اإلل��ت

م
�
 مخرجات الّتعل

ن التّ  حسني
 المستمّر 
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م التق��م •
�
مل� مراجعة سل

�
 ّل مخ�ج من مخرجات الّتعل

 مراجعة أدوات الّتق��م المعتمدة •
د من مدى مطابقة نتائج التق��م مع أعمال الطالب •

�
�

�
 مراجعة أعمال الطالب والتأ

 الطالب مراجعة عينات  •
ّ
د من أن

�
نامج تنّ�ع تعكس ها المعتمدة والتأ�  طالب ال�ب

 تجميع النتائج مراجعة عملّ�ة •
 مراجعة عملّ�ة التحل�ل •
ن المعتمدة مع نتائج التق��م المرصودة • د من ترابط خطط الّتحسني

�
 الـتأ�

ي 
ي تجاوز نقاط الّضعف �ن

كما �شمل عملّ�ة المراجعة تقد�م جملة من الّتوص�ات من شأنها أن �ساعد �ن
ي ضمان مصداق�ة نتا

ئج التق��م وحسن استخدامها أي مرحلة من مراحل منظومة التق��م بما �ساهم �ن
امج األ�اد�مّ�ة.  ي تط��ر ال�ب

امج األ�اد�مّ�ة ع� مستوى جامعة قطر تكون عملّ�ة ظون �ن را لتنّ�ع ال�ب
ن المراجعة عملّ�ة  ن ممثلني عن مختلف ال�ل�ات و�مشاركة خب�ي أ�اد��ي يتّم ترش�حه من قبل  �شاركّ�ة بني

نامج الذي سيتّم مراجع  .تهال�ب
وتتم عملّ�ة المراجعة  . التعلم نتائج تقي�م تنف�ذ  لعمل�ة ال�املة المراحل 7الشكل  و  6الشكل   يوضح

ي موقع المكتب مباستخدا
ن �ن  . 4نماذج معّدة للغرض حسب ما هو مبني

 

 
 مالتعلّ  مخرجات یموتق تنفیذ مراحل. 6الشكل  

                                                           
4 http://www.qu.edu.qa/offices/vpaa/aqa/learning_outcome_assessment  

 الجھة وتكلیف البرنامج داخل المھام توزیع
 التقییم تنفیذ بمتابعة المختصة

 والمقیمین المدرسین على یموالتق مھام عیوزت

 التحسین خطة فعالیة تحلیل

 یموالتق خطة تعدیل /تطویر

 مخرجات یموبتق المتعلقة البیانات وتحمیل إدخال
 اإللكتروني النظام على مالتعلّ 

 خطة على والموافقة یمیالتق نتائج تحلیل
 التحسین

 

 مخرجات التعلم یمقوتل السنوي تقریرال إرسال

 التحسین خطة تنفیذ متابعة

 النظام على األقسام جمیع أداء ومتابعة یموتق
 ياإللكترون

 .أثناء بدء ال��نامج أو تحسينھ ى جر ت 

 .أثناء بدء دورة جديدة ى جر ت  

 خالل �ل فصل درا��ي. ى جر ت  

 .�� ��اية �ل عام درا��ي ى جر ت  

http://www.qu.edu.qa/offices/vpaa/aqa/learning_outcome_assessment
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 تقییم مخرجات تعلم البرنامج وعملیة التحسین المستمر. 7الشكل  
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