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 التقويم: حول عملية التقويممبادئ  .1

 
 .التقويميستعرض الفصل التالي تعريف باملبادئ الرئيسية إلى جانب نظرة عامة على أهمية 

 

 التقويمالتعلم والتدريس و 

باملعنى الوارد لها في هذا الكتيب جميع أنواع األنشطة التكوينية والتجميعية التي تتضمن املقررات الدراسية واختبارات الفصول  التقويمتغطي عملية 

 واالمتحانات والعروض التقديمية وامللفات، إلى جانب عناصر أخرى.

 

 ي:أربع وظائف شاملة تقع ضمن إطار بيئة التعلم والتدريس: فه التقويموتحقق عملية 

  توفر الوسيلة التي يتم من خاللها منح التقديرات للطالب أو تحديد نجاحهم أو رسوبهم، حيث ُيحكم على أداء الطالب بناًء على تحقيقهم

 لألغراض ونواتج التعلم املرجوة من الوحدة والدورة التدريبية التي درسها الطالب.

 للحصول عليها.توفر األساس الذي تقوم عليه القرارات بما إن كان الطال 
ً
 لالنتقال إلى مرحلة جديدة في الدرجة العلمية أو مؤهال

ً
 ب مستعدا

 .تمكن الطالب من تلقي التعقيبات بشأن مستوى تعلمهم ونقاط القوة والضعف لديهم كما تساعدهم على االرتقاء بمستوى األداء 

 ن العاملين من
ّ
 1فعالية ما يقومون بتدريسه.تقويم  تمك

 

 التقويمالغرض من 

 على غرض آخر يتخطى وظيفته األساسية يقوم على السياق وهو موضح من وكالة ضمان الجودة على النحو التالي: التقويمينطوي 

  للتحفيز على الدراسة وترتقي بالعملية التعليمية من خالل تقديم التعقيبات على األداء  التقويماتبالنسبة للطالب، توفر 
ً
املتعددة مصدرا

 الطالب على تحديد نقاط القوة والضعف لديهم.ومساعدة 

  ما يحققه مختلف الطالب من معرفة وفهم وقدرات ومهارات. ويقدم ملف األداء العام  تقويمفرصة ل التقويمبالنسبة للمحاضر، يوفر

 ور.تيسير تحقيق التطفعالية محتوى الدورة التدريبية وأساليب التدريس، ومن ثم تساعد في تقويم  للطالب معلومات مهمة تفيد في

  املعلومات التي يمكن أن تقوم عليها القرارات الخاصة بمستوى تقدم الطالب والحصول على  التقويمبالنسبة للمؤسسة التعليمية، يوفر

 ألطر العمل املعتمدة عل التقويمالدرجات العلمية. فعملية 
ً
الصعيد  ىتوفر للمؤسسة القدرة على ضمان استيفاء املعايير املطلوبة وفقا

( وأطر العمل الااصة بمؤهالت التعليم العالي. كما subject benchmark statementsالوطني، مثل البيانات املرجعية للمواضيع الدراسية )

 ها.بأداة لها دور كبير في ضمان الجودة واالرتقاء  -مثل توزيعات الدرجات أو التقديرات  - التقويمتشكل املعلومات التي تنشأ من عملية 

  نصيب في الفوائد املحققة من عملية 
ً
ة ، حيث تستطيع الهيئات املهنية والقانونية والتنظيميالتقويموألصحاب املصلحة اآلخرين هم أيضا

 قويماتالتفي منح االعتمادات املهنية أو شهادات أهلية املمارسة. أما على صعيد أصحاب العمل، فيستخدمون سجل  التقويماستخدام نواتج 

 2نجاحاتهم التعليمية وأهليتهم للوظيفة. تقويملالفردي باعتباره وسيلة 

 

 في عملية التعلم إما  التقويميمكن أن يكون 
ً
 محوريا

ً
 تقويمالذي يعد جزءا

ً
. فالهدف من ا

ً
 أو تجميعيا

ً
لتعلم لدى التكويني هو مراقبة عملية ا التقويمتكوينيا

حديد تالطالب، مما يوفر الفرصة للمدرسين لتطوير عملية التدريس وللطالب لتحسين عملية التعلم. أضف إلى ذلك ما توفره العملية من مساعدة في 

 عن استخدام 
ً
ة في الوحدة بغرض تمكين تعديل املنهجية املتبع في املعتاد في منتصف التقويمنقاط القوة والضعف لدى كل من املدرس والطالب، فضال

 التعلم وفي التدريس.

محصلة عملية التعلم للطالب في نهاية الوحدة أو في مراحل حيوية منها، وتحمل هذه النوعية من تقويم  التجميعي هو التقويموفي املقابل، فإن الهدف من 

 من األهمية في تحديد التقويمات
ً
 كبيرا

ً
قال التجميعي شكل االمتحان النهائي أو مشروع أو م التقويمالنتيجة اإلجمالية للوحدة. وقد يتخذ  في الغالب قدرا

 أو ملف، إلى جانب أشكال أخرى.

                                                
 .3 ,2014، أولستر، التقويمجامعة أولستر، كتيب  1
 .6 ,2016: دوره في حماية املعايير األكاديمية والجودة في التعليم العالي، اإلصدار الثاني، غلوشستر ، التقويموكالة ضمان الجودة، فهم  2
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 للتقويماتاملبادئ األساسية 

الدراسية  على أساس إتمام البرامجالعامل املحوري في املحافظة على استيفاء املعايير وتحقيق الجودة في منح الدرجات العلمية بالجامعات  التقويميمثل 

 للمتطلبات التقويماتاملعتمدة املقدمة في املراكز التعاونية. ويجب إجراء 
ً
 للمعايير املفصلة واملوثقة املعتمدة في مرحلة التصديق ووفقا

ً
 واالمتحانات وفقا

 ت املعتمد لدى الجامعة. الخاصة بإطار العمل األكاديمي املشترك الخاص بمنح الدرجات العلمية بنظام املقررا

 بما يلي: التقويمومن املتوقع اتسام 

 

تحصيل ما كان من املفترض على الطالب تعلمه مع اتصافه بحجم عمل تقويم  على التقويمسوف يعمل  العدل واإلنصاف

 مناسب يقارب الدرجات العلمية املشابهة.

 من يستوفي نواتج التعلم املرغوبة ومن  التقويميجب أن يسمح  التمييز
ً
للُممتحنين بالتفريق بين أداء املرشحين مبينا

 إلى أدائهم. التقويماتال يستوفيها. يجب أن تضمن 
ً
 منح الدرجات للطالب على نحو صحيح استنادا

 أداء الطالب وفهمهم للمادة الدراسية بدقة. التقويمتعكس نتائج  املوثوقية

على قياس أداء الطالب بما يناسب املستوى الذي تحدده الدورة التدريبية، ويجب  التقويميجب أن يعمل  الصرامة

 اتباع جميع العمليات املوضوعة لذلك بشكل صارم. 

 ما ينجح الطالب في تعلمه وفهمه. التقويمسوف يختبر  املقبولية

 أطول من الالزم كما يجب أن يضمن عدم تخطي تكلفة  التقويميجب أال يستغرق  سهولة اإلدارة
ً
ئد الفوا التقويموقتا

 املترتبة عليه. 

 

 

  



 

 ~ ~ 

 التقويمواملعايير: الغرض من  التقويم .2

 
 في ضمان اتباع املعايير الخاصة بمنح الدرجات العلمية األكاديمية. التقويميوضح الفصل التالي حجم الدور الحيوي الذي يضطلع به 

 

 على معايير جامعة ويلزالحكم 

 إلى االستكمال الناجح لبرامج الدراسة املعتمدة التي تقدمها املراكز
ً
ة، يجب إجراء التعاوني لضمان السير على معايير منح الدرجات العلمية بالجامعة استنادا

ك الخاص ومع املتطلبات الخاصة بإطار العمل األكاديمي املشتر  واالمتحانات بما يتوافق مع املعايير املفصلة واملوثقة املعتمدة في مرحلة التصديق التقويمات

 بمنح الدرجات العلمية بنظام املقررات املعتمد لدى الجامعة.

 )وملخصات املهام/املشاريع، حسب االقتضاء( على النحو التالي: التقويمبيجب أن تكون األسئلة الخاصة 

 تعمل على تحليل املنهج الدراس ي للبرنامج؛ 

  االنتهاء منها في الوقت املحدد؛يمكن 

 ترتبط بنواتج التعلم الخاصة بالوحدة والبرنامج؛ 

 .يتم وضعها بشكل مناسب يتوافق مع مستوى الدراسة 

ي اململكة ف األخرى وفي الوقت نفسه، فإن املراكز التعاونية )والجامعة( في حاجة إلى ضمان مساواة عملية منح الدرجات العلمية لديها مع املؤسسات املانحة 

 املتحدة.

سير على من جانب الجامعة لضمان ال التقويماتويأتي ذلك في املقام األول من خالل اإلشراف املتواصل على التغطية فيما يخص نواتج التعلم ومستويات 

 املعايير بشأن منح الدرجات العلمية.

األولي. ويمكن االطالع على املعلومات الخاصة بشأن هذه  التقويمخالل اعتماد  واملرحلة األولى في ضمان السير على معايير منح الدرجات العلمية هي من

 : كيفية اعتمادها.التقويماتالعملية في الفصل السادس تحت عنوان اعتماد 

 

 دور املمتحنين الداخليين

ح أن تظهر الدرجات املمنوحة لكل إجابة بشكل واض ويجب، التقويميتعين إرسال أوراق اإلجابة إلى ُممتحنين داخليين لتصحيحها فور االنتهاء من االمتحان/

 على الورقة وأن تتضمن التعليقات التي توضح السبب وراء منح هذه الدرجات.

 يين.لويجب تصحيح عينة يتم االتفاق عليها من األوراق املدرجة في تحديد فئة التقديرات من جهتين مختلفتين، أي تصحيحها من جانب ممتحنين داخ

من جانب العاملين في املركز التعاوني بأهمية كبيرة في سبيل ضمان سير املمتحنين على معايير التصحيح )املوضحة أدناه(  التقويميحظى اإلشراف الداخلي ملواد 

ة الحرص على عدم املراكز التعاوني بشكل متسق وضمان وجود فهم مشترك للمعايير األكاديمية التي من املتوقع من الطالب تحقيقها.  وباإلضافة إلى ذلك، فعلى

 من أشكال التصحيح من جهتين أو اإلشراف )راج
ً
 عالكشف عن هوية الطالب خالل عملية التصحيح الداخلية. ويجب أن تتضمن عملية التصحيح شكال

 : كيفية تحقيق النتائج الصحيحة(.التقويمالفصل السابع تصحيح 

ملية التصحيح إلى مدير الدورة التدريبية أو قائد البرنامج.  وعلى املمتحنين تسليط الضوء على أي أوراق تنطوي على يتعين إعادة أوراق اإلجابة بعد انتهاء ع

ل املمارسات امشكالت، مثل تلك التي تقع بين التصنيفات أو على حافة الرسوب أو التي يشتبه في وقوع مخالفات بها في حال الشك في وقوع أي شكل من أشك

 ة.غير العادل

 

 دور املمتحنين الاارجيين

ضمان  ، كما ستعتمد الجامعة على قرارهم فيالتقويميضطلع املمتحنون الخارجين مثل خبراء املادة التعليمية املعترف بهم بدور محوري في عملية اعتماد 

 .ملقدمة لدى مؤسسات التعليم العالي البريطانيةأداء الطالب بسالمته وموثوقيته وسيره على معايير توافق البرامج املماثلة األخرى اتقويم  اتسام

 وفي سبيل تحقيق هذا الدور، يبحث هؤالء املمتحنون الخارجيون على ما يدلل على ما يلي:
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 علم مجتمعة لنواتج الت التقويماتالوحدة للتغطية املناسبة لنواتج التعلم من هذه الوحدة مع تغطية هذه  اتتقويممن تقويم  تقديم كل

 الخاصة بالبرنامج ككل؛

  باملستوى املناسب للبرنامج املعني. التقويماتاتسام 

ضطالع تتوقع منهم الجامعة باألخص اال  بالجامعة، حيثومن ثم فللمتحنين الخارجيين دور مهم في حماية املعايير األكاديمية لعملية منح الدرجات العلمية 

 مان ما يلي:بدور القيادة في سبيل ض

  أن تظل املعايير املوضوعة ملنح إحدى الدرجات العلمية على درجة مناسبة للمؤهالت املحددة؛ 

  خرى في أن تكون املعايير اإلجمالية ألداء الطالب مقاربة للمعايير املستخدمة في البرامج أو التخصصات املشابهة في مؤسسات التعليم العالي األ

 لى علم بها؛ اململكة املتحدة التي هم ع

  واالمتحان وقرارات منح الدرجات العلمية بالصحة واإلنصاف. التقويمأن يتسم إجراء عمليات 

 لدى الجامعة. التقويماتهذا هو اإلطار الذي يضطلع فيه املمتحنون الخارجيون بدور مهم في عمليات اعتماد 

 

 بالجامعة التقويماملحافظة على املعايير: الحد األدنى للتوقعات الااصة باعتماد 

من ممتحنين خارجيين هو شرط إلزامي يسبق إمكانية السماح بإخضاع  للتقويماتمن األهمية بمكان التأكيد على أن الحصول على االعتماد املسبق 

 اس ي املعني.األس التقويمالدور الثاني أو اإلعادة املشابهة في نفس وقت تقديم مقترحات  اتتقويم. يجب تقديم املقترحات الخاصة بتقويمللالطالب 

تساهم في القرار النهائي بمنح الدرجات العلمية في حال عدم حصول  اتتقويمعلى املراكز التعاونية االنتباه إلى أن الجامعة لن تسمح بإجراء 

 تقويماتاللجدول الزمني العتماد املعنية باالعتماد من املمتحنين الخارجيين.  ومن ثم فإن عدم االمتثال لهذه العملية املوضحة في ا التقويمات

ورفضها للتصريح بتشكيل هيئة ممتحنين. وللجامعة وفق تقديرها أن تتخذ  التقويمسوف ينتج عنه امتناع الجامعة عن الترخيص بإجراء هذا 

 إجراء ما في حال عدم امتثال أحد املراكز بهذا األمر.

 االنتباه إلى أن استخدام 
ً
التي لم تحصل على االعتماد املسبق من املمتحنين الخارجيين في أحد البرامج قد يعرض طالبها  تالتقويماوعلى املراكز أيضا

 غير املعتمدة. التقويمإضافية )معتمدة( مع إلغاء جميع الدرجات التي حصلوا عليها في عمليات  اتتقويمللحاجة إلى الخضوع ل

 : كيفية اعتمادها.التقويماتاعتماد  -ادس من هذا املستند ولالطالع على عملية االعتماد، يرجى الرجوع إلى الفصل الس
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 التقويماستراتيجيات  .3
ً
 نظرة عامة -: كيف يصبح مقبوال

 
على  لتقويماتا، إلى جانب استعراضه لنظرة عامة على املعلومات الالزمة لتكييف التقويميوضح الفصل التالي العالقة بين نواتج التعلم وعملية وضع 

 مستوى الدراسة املطلوب.

 

 ونواتج التعلم التقويم

عمل ت يتصف شكل نواتج التعلم بأنه شكل عام في املعتاد ويتضح منها التحصيل املتوقع من املرشح عند استكمال الوحدة بنجاح، وهو التحصيل الذي

 عملية التقديم هذه من جانب فريق التدريس. طريقة تقديم الوحدة على تيسير تحقيقه، ومن ثم فهو مرتبط بالسياق الذي تتم فيه

 مع مسيرة تقدمهم في البرنامج؛ فعلى سبي
ً
املثال، يجب  لوترتبط نواتج التعلم مباشرة بمستوى الدراسة، وينبغي أن تدلل على تطور مستوى الطالب تزامنا

 أن يكون مستوى تقدم الطالب على مدار الوحدة بالشكل التالي:

 

 دمج ومزج املعرفة باملهارات → هتقويمتطبيق املوضوع الدراس ي و → ضوع الدراس يظهور املعرفة باملو 

 

 للوحدة: اتالتقويممحددة يتعين على فريق التدريس النظر فيها عند االضطالع بعملية التدريس ووضع  خمسة مجاالتتعمل نواتج التعلم على تحديد 

i) )املعرفة والفهم )الخاصين باملوضوع 

ii)  املعرفية/الفكرية )بشكل عام(املهارات 

iii) )املهارات الرئيسية/القابلة لالنتقال )بشكل عام 

iv) )املهارات العملية )الخاصة باملوضوع 

v) املهارات املهنية/الوظيفية 

تج التعلم الرئيسية ابشكل مباشر بنواتج التعلم املحددة الخاصة بالوحدة الواردة في توصيفات البرنامج املعتمدة. ويجب اختيار نو  التقويميجب أن يرتبط 

 مع إدراجها بمزيد من التوضيح في سياق عملية تقديم الوحدة وتدريسها. التقويماتمن تقويم  املرغوبة لكل

 

 البرنامج تقويماستراتيجيات ربط الوحدة و 

يتسق  تقويماتالمن تقويم  لسياق، فإن كليوحي تصميم البرامج على شكل وحدات أن الوحدات تساهم في نواتج التعلم اإلجمالية للبرنامج ككل. وفي هذا ا

 على اتقويم  مع نواتج التعلم الخاصة بالوحدة التي ترتبط في طبيعتها بنواتج التعلم للبرنامج ككل، بينما يصبح كل
ً
ستيفاء نواتج التعلم في املقابل دليال

 الخاصة بالوحدة ومن ثم نواتج التعلم الخاصة بالبرنامج ككل:

 

 

 

 

 

 

 

  

 الخاصة بالبرنامجنواتج التعلم 

 نواتج التعلم الخاصة بالوحدة

 التقويمبنواتج التعلم الخاصة 

صميم 
ت

التقويم
 

اء 
جر

إ
يم
قو

الت
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همية بمكان أل يوضح املخطط أعاله مدى أهمية إملام فريق التدريس بالترابط الداخلي لنواتج التعلم بين مختلف أجزاء البرنامج ككل، ومن ثم ُيصبح من ا

 بالنسبة للوحدة فحسب، بل على مستوى سياق البرنامج الدراس ي ككل. التقويماتضمان عدم فعالية 

، على املدرس أن يبدأ بربط نواتج التعلم املرغوبة على مستوى البرنامج إلى نواتج التعلم التقويمصلة في عملية وضع لضمان تغطية نواتج التعلم ذات ال

للطالب الفرصة إلثبات مستوى تحصيلهم لنواتج التعلم الخاصة بالوحدة. وفور االنتهاء من  التقويمعلى مستوى الوحدة، ثم يصبح من الالزم أن يوفر 

لتي يتم تغطيتها في على املواد ا التقويم، تأتي مرحلة اختيار الشكل املناسب له. ويجب أن تنبني عملية وضع التقويمباختيار نواتج التعلم املناسبة الخاصة 

 ويدعمهم في سعيهم لتحقيق النواتج املرجوة.  هاتقويميضمن استيعاب الطالب لجوانب التعلم التي يجري قاعة الدراسة مع تصميمه بشكل 

في تمثيلها لنواتج التعلم املرجوة بشكل صحيح، فعلى فريق التدريس وضع نموذج إجابة لألسئلة املطروحة، ثم تتم مقارنة  التقويماتوحتى نضمن نجاح 

 مدى مناسبتها لها. تقويمل التقويمبلم املرجوة الخاصة اإلجابة بعد ذلك بنواتج التع

 

 تمثيل املستوى األكاديمي الصحيح

ململكة املتحدة الصادر عن وكالة ضمان الجودة.  ويوضح إطار عمل با (FHEQالتعليم العالي )إطار عمل مؤهالت تقوم البرامج األكاديمية بالجامعة على 

FHEQ .املؤهالت والبرامج باململكة املتحدة من ناحية املستويات األكاديمية 

 

 التالية: FHEQوتقوم برامج الدراسة الجامعية وما بعد الجامعية بالجامعة على مستويات إطار عمل 

 

  املؤهل  املستوى 

 ، الدكتوراة املهنية)PhD، DPhilمثل درجات الدكتوراة ) درجات الدكتوراة 8

 وكذلك دبلومات الدراسات العليا وشهادات الدراسات العليا درجات املاجستير 7

 وكذلك دبلومات الخريجين وشهادات الخريجين درجات البكالوريوس 6

 العام األخير في درجة البكالوريوس

 الدرجات التأسيسية 5

 الدبلومات الوطنية العليا

 دبلومات التعليم العالي

 العام الثاني في درجة البكالوريوس بدوام كامل

 شهادات التعليم العالي الشهادات الوطنية العليا 4

 العام األول في درجة البكالوريوس بدوام كامل

  الدورات التأسيسية قبل درجة البكالوريوس 3

 

 ل نواتج التعلم الخاصة بالوحدة للمستوى الذي وضعت الوحدة )وسيتم تقديمها( ألجله،يلزم تمثي

 

ن الطرق يويرتبط الجانب صاحب األهمية األكبر في هذا األمر باملتطلبات املعرفية والفكرية التي تعكس املستوى الذي تقع به هذه الوحدات.  ومن ب

 3( في وصف هذه املتطلبات.2001( أو أندرسون وكراثول )1956لتصنيفات مثل تلك التي استخدمها بلوم )الشائعة للنظر في هذا األمر هو استخدام أحد ا

 

 

 

 

 

 

 

 ونجد عند تطبيقنا للتصنيف األخير على املستويات املذكورة أعاله العالقات التالية:

 

                                                
: مراجعة لتصنيف بلوم التقويم، تصنيف للتعلم والتدريس و(.edكراثول )؛ إل دبليو أندرسون و دي ىر 1956بنجامين بلوم، تصنيف األهداف التربوية، نيويورك،  3

 .2001لألهداف التربوية، نيويورك، 

http://www.qaa.ac.uk/publications/information-and-guidance/publication?PubID=2718#.VctaBvlViko
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 املهارات املعرفية املستوى األكاديمي

 رفع املستوى األكاديمي

⇧ 
 املستوى الثالث

 اإلنشاء

  التقويم

 التحليل 

 التطبيق

 الفهم 

 االسترجاع

 

ذات الصلة على وحدات املستوى الثالث أو الرابع سوف تتمحور بشكل أساس ي على استرجاع الحقائق  التقويماتيتضح مما سبق أن نواتج التعلم و

 الحقائق واألفكار وتطبيق التفكير التحليلي على عملية حل املشكالت. تقويموفهمها و

 

 

 الوصول إلى مستوى اللغة املناسب

( سوف تمثل بالطبع آلية مهمة من شأنها أن تساعد في وضعها على املستوى األكاديمي املناسب.  ومن التقويماتإن اللغة املستخدمة في بناء نواتج التعلم )و

 في هذا األمر، هي األفعال املستخدمة لتحديد ما هو متوقع من الطالب أو ما عليهم تحقيقه.الجوانب الحيوية 

 

ها بنواتج التي يمكن أن ترتبط ب الصلة والكيفيةذات  التقويماتوالجدول أدناه يسرد بعض املصطلحات الشائعة املستخدمة في تحديد نواتج التعلم و

 لوريوس املعتادة.في برامج درجات البكا التقويماتالتعلم و

 

بعض املصطلحات املناسبة املستخدمة في نواتج التعلم  املهارة املعرفية

 التقويماتو

 كيف يمكن أن تنطبق على درجة البكالوريوس

، يعدل (critically analyse، يفكر بشكل نقدي )(Designيصمم ) اإلنشاء

(justify)( يحدد ،select)( يوص ي ،recommend) يفترض ،

(hypothesise)( يراجع ،review) 

 املستوى السادس

| 

| 

| 

| 

 باملستوى الخامس
ً
 االرتفاع مرورا

| 

| 

| 

| 

| 

 املستوى الرابع

، (classify، يصنف )(derive، يستمد )(concludeيخلص إلى ) التقويم

، (propose، يقترح )(formulate، يشكل )(deduceيستنبط )

 (summariseيلخص )

، يقرر (investigate، يبحث )(compare، يقارن )(analyse)يحلل  التحليل

(determine)( يصنف ،categorise)( يستكشف ،explore) 

، يضع (relate، يربط )(demonstrate، يبرهن )(applyيطبق ) التطبيق

(develop)( ينقل ،transfer)( يوضح ،illustrate) يستخدم ،

(use) 

 give، يضرب أمثلة على )(predict)، يتوقع (explainيشرح ) الفهم

examples of)( ُيقحم ،interpolate)( ُيترجم ،translate) ُيحول ،

(convert) 

، يسمي (state، يذكر )(define، ُيعّرِّف )(describeيوضح ) االسترجاع

(name)( يسرد ،list)( يكتب ،write)( يقيس ،measure) يحدد ،

(identify)( يسجل ،record) 
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ذات الصلة في درجات البكالوريوس املعتادة من املستوى الرابع سوف يظهر فيها في املعتاد استخدام اللغة على  التقويماتويعني ذلك أن نواتج التعلم و

 النحو التالي:

 

  . . . . .)
ً
 , أو”"يوضح )حقيقة مثال

 

. . .)
ً
 .”"يشرح )نظرية مثال

 

 على املستوى السادس سوف يظهر فيها الشكل التالي بصورة أكبر: التقويماتو غير أن اللغة املستخدمة في نواتج التعلم

 

 ملشكلة ما على سبيل املثال(. . . . 
ً
 ، أو“"يصمم )حال

 

 .”4"يحدد )من مجموعة من البدائل على سبيل املثال(. . . . . .

 

 باملستويات الثالثة لبرنامج درجة البكالوريوس من ناحية ما يتمتع به الطالب من 
ً
 التعبير عن هذا التطور التدريجي مرورا

ً
درات في كل قويمكن أيضا

 ثة.بشأن القدرات التي يتمتع بها طالب درجة البكالوريوس في املستويات الثال FHEQمستوى.  والجدول التالي يسرد اقتباس من إطار عمل 

 

 ما يلي:ب املستوى الرابعيتمتع الطالب في 

 معرفة املفاهيم واملبادئ األساسية •

 هذه املفاهيم واملبادئ وتفسيرهاتقويم  القدرة على •

 وتفسير البيانات الكمية والنوعية تقويمالقدرة على عرض و •

 القدرة على توضيح نمط التفكير وإصدار أحكام صحيحة •

ما ب الخامساملستوى يتمتع الطالب في 

 يلي:

 معرفة وفهم نقدي باملفاهيم واملبادئ األساسية في مجالهم •

 القدرة على تطبيق املبادئ واملفاهيم خارج السياق التي تمت دراستهم فيها •

 معرفة األساليب الرئيسية لالستقصاء في مجالهم •

 النقدي لصالحية املنهجيات املختلفة لحل املشكالت التقويمالقدرة على  •

 حدود املعرفة التي يمتلكونها استيعاب •

ما ب املستوى السادسيتمتع الطالب في 

 يلي:

 فهم منهجي للمفاهيم الرئيسية في مجالهم •

 معرفة مترابطة ومفصلة ترتبط، ولو بشكل جزئي على األقل، بصلب موضوع الدراسة •

 القدرة على استخدام أساليب تحليل واستقصاء موضوعة بدقة •

ن الطالب • ِّ
ّ
إنشاء مناقشات وتدعيمها وحل مشكالت يكون بعضها في صلب موضوع  من فهم تصوري يمك

 الدراسة وشرح األبحاث أو الدراسات الجارية في موضوع الدراسة والتعليق على جوانبها.

 استيعاب مفهوم عدم اليقين والغموض وحدود املعرفة •

املراجعات العلمية واملصادر القدرة على إدارة العملية التعليمية الخاصة بهم بأنفسهم وعلى استخدام  •

 الرئيسية مثل املقاالت البحثية املراجعة واملواد األصلية.

نتقالهم من ا ومن ثم، يتم تشجيع الطالب أثناء تخطيهم للمستويات الثالثة لبرنامج درجة البكالوريوس على تنمية مهاراتهم املعرفية عالية املستوى مع

قال من مجرد عملية استرجاع الحقائق األساسية )في املستوى الرابع( إلى التحليل النقدي واالبتكار )في املستوى مستوى آلخر داخل البرنامج، أي االنت

 السادس(.

 

صبح هناك حاجة متواصلة أمام املمتحنين الخارجيين بالجامعة تتمثل في تمتع الطالب في املستوى السادس في برنامج درجة ا
ُ
بكالوريوس لونتيجة لذلك ت

املهام الدراسية، و املستوى السابع من برنامج درجة املاجستير( بالقدرة على إظهار هذه املهارات املعرفية عالية املستوى في أوراق اإلجابة في االمتحان، )أو 

 وتقارير املشاريع والفروض، والعروض التقديمية.

 

                                                
 من املرشح ذكر سبب االختيار. التقويمسيكون من الطبيعي في املثال األخير الااص بالفعل "حدد" أن يطلب   4
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حيث الشكل وأن تنطوي على تحديات فكرية من حيث املحتوى.  ومن ثم ُيصبح  في هذه املستويات أن تتمتع باإلحكام من التقويماتويتوقع املمتحنون من 

تحفيز  لدى هذه املراكز بحيث تعمل على التقويممن املهم أمام فريق التدريس في املراكز التعاونية أن يعمل على وضع استراتيجيات التعلم / التدريس و

 تويين السادس والسابع.تنمية هذه املهارات املعرفية العالية، وخاصة في املس

 

 

 التقويمربطها بمعايير 

 باملستويات
ً
ثالثة لبرنامج درجة ال كما اتضح أعاله، فإن الحاجة تستدعي أن يكون هذا املبدأ املتمثل في التنمية التدريجية للمهارات املعرفية العالية مرورا

 في اللغة املستخدمة في نواتج التعلم وفي 
ً
 ذات الصلة. ويماتالتقالبكالوريوس منعكسا

 

 وضع املعايير التي تنطبق على هذه 
ً
هي األخرى بشكل متوافق يعكس التحدي النسبي الذي  التقويماتوفي الوقت ذاته، فإن الحاجة ستستدعي أيضا

 .التقويمتنطوي عليه مهام 

 

د يقع رنامج درجة البكالوريوس.  ويقوم هذا املثال على معايير قبها على مدار املستويات الثالثة لب التقويموالجدول التالي يوضح الكيفية التي يمكن وضع 

 أحد تقارير الفروض أو املشاريع.تقويم  االختيار عليها لتطبيقها على

 

 على املعايير الخاصة 
ً
 املحتوى اإلجمالي لهذا التقرير. تقويمبويستعرض الجدول األول مثاال

 

 أحد تقارير املشاريع بمحتوى الخاصة  التقويممعايير  الدرجة التصنيف

 املستوى السادس املستوى الخامس املستوى الرابع

مواد ومناقشة للقضايا الرئيسية  80-100 1

 بامتياز

تحليل نقدي ممتاز وتوفيق للقضايا 

 بشكل ينطوي على تفكير متميز ومتعمق

تحليل نقدي ثاقب وتوفيق للقضايا بشكل 

 ينطوي على منهجية متميزة ومتعمقة

مواد ومناقشة للقضايا الرئيسية  70-79

 بتفصيل شديد

مستوى جيد من التحليل النقدي 

وتوفيق للقضايا بشكل ينطوي على 

 مجموعة من النقاط الذكية

نقدي  تقويمتحليل على جودة عالية و

 من النقاط التي توصل إليها 
ً
يتضمن عددا

 بعمله املستقل

مواد ومناقشة للقضايا الرئيسية  60-69 2.1

 بالتفصيل

تحليل نقدي وتوفيق للقضايا الرئيسية  وتوفيق للقضايا الرئيسية تقويم

 بشكل ينطوي على نسبة من التميز

مواد مقبولة مع بعض املناقشات  50-59 2.2

 بشأن القضايا الرئيسية

وصف دقيق للقضايا الرئيسية مع بعض 

 املحدود التقويم

 نقدي وتوفيق للقضايا الرئيسية تقويم

وصف للقضايا الرئيسية مع عدم  40-49 3

وجود مواد مقبولة ومناقشة للقضايا 

 الرئيسية 

وصف للقضايا الرئيسية مع عدم وجود 

 مناقشة

 محدود وتوفيق للقضايا الرئيسية تقويم

 إغفال مهم للمواد ذات الصلة  إغفال مهم للمواد ذات الصلة إغفاالت مهمة للمواد ذات الصلة 39-20 رسوب

 إغفاالت كبيرة للمواد ذات الصلة إغفاالت كبيرة للمواد ذات الصلة إغفاالت كبيرة للمواد ذات الصلة 0-19

 

 القراءة وغيرها. ىويمكن إنشاء معايير تحمل نفس الدرجات للجوانب األخرى من تقارير املشاريع مثل املعرفة والفهم، وجمع البيانات، والتحليل، واألدلة عل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستخدم فيويوضح 
ُ
 على املعايير التي قد ت

ً
 تطبيق املرشح ألحد النظريات في تقرير له.تقويم  الجدول أدناه مثاال
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 الخاصة بتطبيق النظريات في أحد تقارير املشاريع التقويممعايير  الدرجة التصنيف

 املستوى السادس املستوى الخامس املستوى الرابع

ومفَصل للنظريات مع استخدام فريد  80-100 1

 السير على التطبيق املناسب لها

استخدام فريد ومفَصل للنظريات و/أو 

النتائج التجريبية مع السير على التطبيق 

 املناسب لها

استخدام رائع ومفَصل للنظريات و/أو 

النتائج التجريبية مع السير على التطبيق 

 املناسب لها

 التطبيقأدلة تشير إلى السير على  70-79

 املفصل واملناسب للنظريات

أدلة تشير إلى السير على التطبيق 

املفصل واملناسب للنظريات و/أو النتائج 

 التجريبية

أدلة شاملة على السير على التطبيق الذكي 

 للنظريات و/أو النتائج التجريبية

أدلة تشير إلى السير على التطبيق  60-69 2.1

 املناسب للنظريات

ى السير على التطبيق أدلة تشير إل

املناسب للنظريات و/أو النتائج 

 التجريبية

أدلة تشير إلى السير على التطبيق املدروس 

 للنظريات و/أو النتائج التجريبية

 أدلة منتشرة على تطبيق النظريات أدلة متفرقة على تطبيق النظريات أدلة محدودة على تطبيق النظريات 50-59 2.2

بشدة على تطبيق  أدلة محدودة 40-49 3

 النظريات

 أدلة محدودة على تطبيق النظريات أدلة محدودة على تطبيق النظريات

أدلة محدودة بشدة على تطبيق  39-20 رسوب

 النظريات وعدم منطقية هذا التطبيق

أدلة محدودة بشدة على تطبيق 

النظريات وعدم منطقية/صحة هذا 

 التطبيق

النظريات أدلة محدودة بشدة على تطبيق 

 وعدم منطقية/صحة هذا التطبيق

 ال توجد أدلة على تطبيق النظريات ال توجد أدلة على تطبيق النظريات ال توجد أدلة على تطبيق النظريات 0-19

 

 

 ملعايير التصحيح يمكن استخدامه كنقطة مرجعية للمراكز في تطوير املعايير الخاصة بها. 
ً
 أكثر تفصيال

ً
 يورد امللحق ب مخططا
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 التقويمأساليب  .4
ً
 التفاصيل -: كيف يصبح مقبوال

 
 الحادي عشر.، ويتعين استخدامه بالتوافق مع الفصل التقويميوضح الفصل التالي الخصائص األساسية ملختلف وسائل 

 

 التقويمنظرة عامة على أساليب 

املتوفرة التي يمكن االستعانة بها والتي سوف يقتضيها تخصص الدراسة والتصديق األولي للبرنامج. وسوف  التقويمهناك مجموعة متنوعة من أساليب 

 هجية من املنهجيات املتبعة. يتعرض الفصل التالي لهذه األساليب والكيفية األفضل لضمان السير على املعايير في كل من

لتوصل اللذين كانا يساهمان في تنمية فهم الطالب للموضوع وفي ا -التكويني والتجميعي  التقويموهما  -بالفعل  التقويماتتم التعرض لشكلين من أشكال 

 إلى تقدير يساهم في منح الدرجة العلمية. 

ستخدم املنهجيات التكوينية في منتصف املرحلة الدرا
ُ
 سية ومن صفاتها أن الطالب فيها:ت

 يستوعب ما يفترض منه أن يتعلمه وما هو متوقع منه؛ 

 خبره بمستوى جودة العمل الذي يقوم به أو بجودة أدائه؛
ُ
 يحصل على التعقيبات التي ت

 يتلقى النصائح بخصوص كيفية تطويره لنفسه؛ 

 .5يصبح له دور في األنشطة التعليمية الخاصة به 

ستخدم في املعتاد في املراحل املتأخرة من الوحدات، ومن صفاتها أن الطالب فيها:ومن الناحية األ 
ُ
 خرى، فإن املنهجيات التجميعية ت

 ُيظهر حجم ما لديه من قدرات على تحقيق نواتج التعلم الخاصة بالوحدة؛ 

 يحصل على التعقيبات بخصوص ما لديه من قدرات على تحقيق نواتج التعلم املرغوبة؛ 

 كيفية التي يساهم بها تعلمه للوحدة في فهمه العام للبرنامج.يفهم ال 

 

 الاصائص األساسية لألساليب املاتلفة

إرشادات  -، ويمكن االطالع على مزيد من املعلومات في الفصل التاسع من هذه املستند التقويميوضح القسم التالي الخصائص األساسية ملختلف وسائل 

 .التقويمأساليب 

 االمتحانات

 من أشكال 
ً
التجميعية على اختالف طولها حسب مستوى الدراسة وحجم درجتها في القرار  التقويماتاالمتحانات غير املتوقعة هي الشكل األكثر استخداما

ل كتابي على وه في شكقيام املرشحين باملراجعة الشاملة ملحتوى الوحدة وإخراج ما تعلم التقويماتالنهائي بمنح الدرجة العلمية. ويستلزم هذا الشكل من 

 هيئة إجابات على مجموعة من األسئلة غير املتوقعة. 

 توقعة.ملوإنه ملن املسلم به بالنسبة الستخدام هذا الشكل التقليدي وجود العديد من املزايا والعيوب املتأصلة في االستعانة باالمتحانات غير ا

 فمن بين هذه املزايا ما يلي:

  ب في استكمال نفس املهمة بنفس الطريقة في نفس الوقت املحدد.تضمن تكافؤ الفرص بين الطال 

 .تقلل من إمكانية االنتحال من خالل املراقبة على االمتحان وتصميم قاعة االمتحان 

  تقويمللتشجيع الطالب على التعرض بشكل كامل ملواد الوحدة أثناء التحضير. 

 ومن بين العيوب ما يلي:

  ألسلوب الذي يتبعه الطالب في التخطيط وفي الكتابة بشكل واضح.على ا التقويميتوقف استكمال 

  أن يتعرض سوى ألجزاء محددة فقط من القاعدة املعرفية لدى الطالب وليس لها بشكل عام. تقويمللال يمكن 
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  .قّدم التعقيبات إال بشكل نادر، وخاصة في الحاالت التجميعية
ُ
 ال ت

 

 املهام الدراسية

الع بكتابة الذي يمنح املرشحين الفرصة لالضط للتقويماتيغلب على املهام الدراسية في العديد من التخصصات شكل كتابة املقال، وهي الشكل التقليدي 

وع الدراسة الع موضالتقارير وإنشاء دراسات الحالة وإعدادهم للمشاريع الختامية مثل الرسائل العلمية. وتتطلب املهام الدراسية قيام املرشحين باستط

 بشكل مستقل إلى جانب تنمية املهارات البحثية لديهم ومشاركتهم في الحوار األكاديمي.

 ومن بين املزايا ما يلي:

 نقدي وتعمق في موضوع الدراسة. تقويمتوفير القدرة على عرض الطالب ملا يتمتع به من فكر و 

  الطالب للموضوع واملنهجية التي اتبعها.توفير فرصة إظهار مدى عمق الفهم الذي يتمتع به 

 ومن بين العيوب ما يلي:

  بأسلوب املرشح ويترك الجوهر. التقويمعلى غياب للموضوعية كما قد يعتد  التقويماتقد تنطوي عملية تصحيح 

 .قد يصعب ضمان أن العمل املقدم هو عمل الطالب بالفعل 

 

 

 املهام العملية أو امليدانية

املهام العملية وامليدانية في العديد من التخصصات املختلفة، وخاصة في التخصصات املرتبطة بالعلوم والعلوم الحيوية والفنون.  اتتقويميمكن إجراء 

ون يكون في املعتاد وليد تخصص الدراسة نفسه، ويك التقويماتوالشكل الذي تتخذه املنهجيات املختلفة املستخدمة في تغطية هذا املجال املحدد من 

 بسط العمل امليداني ليشمل أنمو 
ً
 بمزيد من التفصيل في البيانات املرجعية للمواضيع الدراسية املرتبطة بهذا التخصص. كما يمكن أيضا

ً
طة شضحا

 التدريب املنهي التي تعرض املرشحين بشكل كامل للجوانب املهنية التي ينطوي عليها برنامج الدراسة.

 ومن بين املزايا ما يلي:

 واضحة للمهارات ذات الصلة ببيئة العمل.التنمية ال 

 .إمكانية الحصول على تعقيبات فورية 

 .إتاحة الفرصة للربط بين املعرفة التجريبية والنظرية 

 ومن بين العيوب ما يلي:

  على املنتج النهائي )أو النتيجة( وليس العملية ذاتها. التقويمقد يركز 

 إسهامات كل فرد.تقويم  يصعب معه قد يستدعي األمر وجود عمل جماعي تعاوني، مما 

 .قد يتأثر أداء املرشحين بالسلب نتيجة لخضوعهم للرصد 

 

 العروض التقديمية وامللفات

مدعومة باألدلة حيث يكون لدى املرشحين القدرة على إنشاء أعمال تتضمن أفكار منصبة على موضوع  اتتقويمتتحول العروض التقديمية وامللفات إلى 

ضمن العروض التقديمية في املعتاد أنشطة يتم فيها تقديم العمل أمام الحاضرين من الطالب أو فريق التدريس باستخدام صور محدد مختار. تت

مام املسؤولين أ البروجيكتور و/أو النشرات املوزعة. أما امللفات، فيمكن استعراضها مع اختيار املرشحين إما تقديم تحليل أو تقرير شفوي أو تحريري لها

 .التقويمعن 

 ومن بين املزايا ما يلي:

 .إمكانية توفير الفرصة أمام الطالب إلظهار مدى تحقيقهم ملجموعة كبيرة من نواتج التعلم 

 .لفرص العمل 
ً
 إمكانية توفير الفرصة أمام الطالب للتعرف على بيئة العمل الواقعية تحسبا

  إمكانية تشجيع الطالب على التفاعل مع موضوع الدراسة بطريقة.
ً
 أكثر تعمقا
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 ومن بين العيوب ما يلي:

 أي منهما.تقويم  يصعب التحلي باملوضوعية عند 

 .ما يكون التأكد من أن الطالب هو من قام بالعمل محل شك 
ً
 أحيانا

 الكثير من الوقت. التقويمقد تستهلك عمليتا التحضير و 

 

 القائمة على املمارسات العملية التقويمات

 التقويماتكل من شتقدم املواضيع القائمة على املمارسات العملية فرصة للمرشحين للتدليل على مهاراتهم اإلبداعية، قد تأتي املنهجيات املتبعة في هذا ال

م ن املواد.  ويتمن رد فعل أو تفسير من جانب املرشح ألحد املستندات، كما قد تتضمن العمل بمجموعة متنوعة من الوسائط على مجموعة مختلفة م

 .التقويمالنظر في كل من العملية االبتكارية والتنمية والنتيجة النهائية ألغراض هذا 

 ومن بين املزايا ما يلي:

 .تتيح الفرصة للسير على منهجيات ذات درجة عالية من االبتكار 

 املرشحين.تقويم  تسير على منهجية شاملة في 

 .تحفز املرشحين على املجازفة 

 العيوب ما يلي:ومن بين 

 .ال يمكن االستعانة بها سوى مع بعض التخصصات فقط 

 .قد يصعب فيها تحديد نواتج التعلم 

 .قد تكون كثيفة االعتماد على املوارد 

 

 العمل الجماعي

 أن تسير عملية التقويمالعمل الجماعي طريقة فعالة يتم من خاللها تنسيق عملية التعلم وتقويم  قد يمثل
ً
العمل قويم ت داخل الوحدة، كما يمكن أيضا

 للعمل التعاوني وراء العمل النهائي املقدم. قد يتخذ التقويمالجماعي في اتجاهين؛ بحيث ال يكون 
ً
لعمل الجماعي اتقويم  فقط للمنتج النهائي، بل أيضا

 عديدة منها العروض التقديمية أو امللفات أو الالفتات أو
ً
 التقارير. أشكاال

 ومن بين املزايا ما يلي:

 .تجهيز الطالب لبيئة العمل من خالل تنمية املهارات االجتماعية ومنهجيات العمل التعاونية 

 .توفير فرص أكبر للطالب للتحكم في عملية التعلم من خالل التفاعل بشكل أوسع مع موضوع الدراسة مع األقران 

 نواتج التعلم مرة واحدة.أكثر من ناتج من تقويم  يمكنه أن يغطي 

 ومن بين العيوب ما يلي:

 .قد يصعب فيه رصد املساهمات الفردية 

  التقويموكيفية إجراء هذا  هاتقويميتعين تقديم توجيهات واضحة ومفصلة بشأن الجوانب التي يتم. 

  .قد يصعب إشراك مجموعات الطالب في نشاط التعلم من البداية 
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 لذاتيا التقويماألقران و  تقويم

التي تفتح املجال أمام تعبير الطالب عن آرائهم في شخصهم أو في املجموعة. وقد  التقويمالذاتي شكلين من أشكال  التقويماألقران وتقويم  يعد كل من

 من أج
ً
 دقيقا

ً
 ونظاما

ً
 وثيقا

ً
إذابة املواقف  ليكون لهذين املنهجين فائدة كبيرة في بناء متعلمين مستقلين أصحاب آراء فكرية، غير أنهما يتطلبان رصدا

الذاتي، وذلك إن كانت املهمة هي مهمة مشتركة، مما يؤدي إلى صقل عملية بناء هيئات  التقويمن في النهاية إلى األقراتقويم  السلبية أو الصدامية. وسيقود

 تدريس تتمتع بالقدرة على التفكير النقدي والحكم على األمور.

 ومن بين املزايا ما يلي:

 على التفكير. يبني توجه منضبط في التعامل مع التعلم والتنمية الذاتيين في إطار عمل قائم 

 .يضع عمليات تنطوي على الوعي الذاتي والحكم النقدي 

 .ينمي القدرات الخاصة بتقديم التعقيبات والحصول عليها 

 ومن بين العيوب ما يلي:

  الدعم الكامل للمنهج الدراس ي الخاص بالوحدة بصورة دائمة، ومن ثم يكون هناك تفويت لبعض نواتج التعلم  التقويمقد ال توفر معايير

 الخاصة بالوحدة.

 لعملية التعلم، مما قد يستدعي 
ً
 سوف يضطر فريق التدريس في كثير من األحيان إلى تغيير أساليب التدريس الثابتة حتى يصبح املدرس ميسرا

 ف.مرورها بتدريب مكث

 الجمع بين
ً
مالية األقران إلى الدرجات اإلجتقويم  الجماعي، مما يفتح املجال النتقال التعقيبات املستقاة من التقويماألقران وتقويم  كما يمكن أيضا

 املخصصة للعمل الجماعي. 

 

 عبر اإلنترنت التقويم

انات، يمكن وضع األسئلة بصورة محددة ملجموعة كاملة على بعضها، أو يتم عبر اإلنترنت االستعانة بتقنيات الكمبيوتر إلجراء االمتح التقويميتطلب 

ون حانتقاؤها بشكل عشوائي من قاعدة بيانات تضم أسئلة موضوعة بالفعل بحيث يتم االستعانة ببرنامج على الكمبيوتر لتخصيصها. ويستكمل املرش

 إ
ً
 ما بواسطة الكمبيوتر أو مدرس الوحدة. االمتحان ويرسلون اإلجابات النهائية التي يتم تصحيحها الحقا

 ومن بين املزايا ما يلي:

  عند الطلب إلضفاء املرونة على عملية الدراسة. التقويميمكن أن يكون 

 .يمكن التشارك في عملية وضع األسئلة بين عدد من أعضاء هيئة التدريس 

  في التقويميمكن إدراج عناصر وسائط متعددة في 
ً
 الكتابية. التقويمات، وهو ما ال يكون ممكنا

 ومن بين العيوب ما يلي:

  التقويمصعوبة التحقق من هوية املرشحين الذين يقومون باإلجابة على. 

  التقويميجب متابعة األجهزة والبرمجيات بشكل وثيق لضمان عدم وقوع أي أعطال أو هجوم أثناء فترة. 

  التقويمقد تستغرق عملية إعداد .
ً
 مكثفا

ً
 وتتطلب تدريبا

ً
 طويال

ً
 وقتا

 

 مطابقة األساليب بالوحدات: سياق الوحدات ومحتواها

 ال ينفك باملحتوى الذي يتم تدريسه بالوحدة، غير أنه يتعين على فريق التقويماتبتستعين العديد من التخصصات 
ً
، وهي التي تكون مرتبطة ارتباطا

التي تتعرض بشكل مبتكر ملوضوع الدراسة، كما أنه يستحسن لهم إدراج منهجيات مبتكرة لتحفيز الطالب  التقويماتالتدريس استخدام تصميمات 

 إلى التخصص املعني. فعلى سبيل املثال، يمكن النظر في قضية االستعاضة عن كتابة املقاالت بإلزام الطالب بكتابة نص لفيلم تل
ً
فزيوني وثائقي ياستنادا

 تنسيق إجراء حوار بالقاعة الدراسية ثم ُيطلب من الطالب بعد ذلك كتابة تقرير عن هذا الحوار. بخضوص قضية ما. أو يمكن 

 

 



 

 ~ ~ 

 املطابقة بالوحدات: مستوى الوحدة

ككل. ومن أجل  جمن بين املخاوف الرئيسية التي تواجه املمتحنين هو اتسام ما تم تعلمه في الوحدة باملقبولية وارتباطه بنواتج التعلم الخاصة بالبرنام

تسرد بوضوح  ييتأكدوا بالبدء بكل من توصيفات الوحدة وتوصيفات البرنامج، وهي التوصيفات الت تقويمللتحقيق ذلك، فعلى املدرسين عند وضعهم 

 عن التطورات الواقعة في تخصصهم األكادي
ً
ي من أجل منواتج التعليم لك منهما. كما على فريق التدريس النظر في املمارسات الحالية في القطاع فضال

 ضمان مواكبة املحتوى واملنهجية لكل ما هو جديد. 

 النظر في املستوى الذي سيوضع فيه االمت
ً
حان. ولهذا الغرض، من األفضل لفريق التدريس االستعانة بالقسم الوارد في الفصل وعلى فريق التدريس أيضا

باملستوى الصحيح من خالل تسخير مستوى اللغة املناسب في  التقويمالسابق املذكور تحت عنوان "استخدام اللغة املناسبة" من أجل ضمان وضع 

 صياغة األسئلة. 

 اتقويمت، وذلك ألنها سوف تزود فريق التدريس باملعلومات الخاصة بكيفية صياغة التقويماتتبار عند وضع ومن املهم وضع جميع هذه العناصر في االع

أن تضم  التجميعية على املستوى السادس للتقويماتالوحدات في كل مستوى وبما هو متوقع منها. فعلى سبيل املثال، فلن يكون من املناسب بالنسبة 

 أن تكون األسئلة منطوية على عنصر جدلي مستفيض يتطلب من املرشح توضيح السبب املنطقي وراء اختياره لهذه اإلجابة. أسئلة االختيار من متعدد، إال

 



 

 ~ ~ 

 التقويممعايير  .5
ً
 : كيف ُيصبح موثوقا

 
 عملية وضع معايير 

ً
 ج التعلم.من ناحية ارتباطها بنوات التقويماتينبني الفصل التالي على العمل الوارد في الفصل الثالث مستعرضا

 

 التقويمتحديد معايير 

 تنطوي على األقل على نقطتين مهمتين، هما:تقويم  عند وضعه بمعايير التقويميتعين ربط أي عنصر من عناصر 

 

i)   في هذا العنصر بالتحديد؛ هاتقويمتحديد املهارات والقاعدة املعرفية )وغيرها من السمات( التي يجري 

 

ii)  التقويمتحديد مستوى األداء الذي سيحتاج إليه الطالب لتحقيق درجة النجاح في هذا. 

 

أعاله( الالزمة لكل  iiأن تتسم هذه املعايير بالوضوح في جانب مستويات األداء )انظر النقطة  التقويموسيكون من األهمية بمكان في سياق تحديد معايير 

عطى له ضمن الخطة املحددة لوضع الدرجات.  يمكن استخدام معيار للحد األدنى في تحديد مستوى  نطاق من الدرجات أو تقدير من التقديرات
ُ
التي قد ت

 على سبيل املثال(، بينما يمكن تطبيق املعايير املتباينة على نطاقات الدرجات أو التقديرات األعلى. %40األداء "األدنى للنجاح" )

 

ي ترتبط بشكل خاص بتصنيفات منح الدرجات العلمية املتمثلة فتقويم  املثال، يكون من املناسب وضع معاييرففي برامج الدراسة الجامعية على سبيل 

 ، الثالث، رسوب، وغير ذلك.2:2 ,2:1األول، 

 

 من كتيب الدرجات العلمية بنظام املقررات  التقويماتويمكن االطالع على مثالين على معايير 
ً
في امللحق أ وامللحق ب. حيث يعرض لنا امللحق أ اقتباسا

 على املعايير التي تنطبق على 
ً
على  لتقويماتاالخاص بالجامعة ويوضح لنا املعايير التي تنطبق على مستوى البرامج.  وأما امللحق ب، فيضرب لنا مثاال

 مستوى الوحدات. 

 

 

 ملعايير بنواتج التعلم الااصة بالوحدةربط ا

 شديد  التقويميعد النظر إلى معايير 
ً
باعتبارها شكل آخر من أشكال نواتج التعلم أو باعتبارها ناتج تعلم ينطوي على مؤشر على مستوى األداء أمرا

 صول على أي من نطاقات الدرجات أو التقديرات.  في هذا الشأن مدى النجاح في تقديم إحدى نواتج التعلم للح التقويممعايير  األهمية، وتحدد

 

، مثل االمتحان، من املفترض استخالصها من نواتج التعلم املقابلة الخاصة بالوحدة التي يجري التقويمومن ثم فإن املعايير املستخدمة مع أحد عناصر 

. لتقويماس املوضوع واألسلوب واملستوى األكاديمي لكل عنصر من عناصر يجب أن تعك التقويماختبارها في هذا االمتحان.  وتجدر اإلشارة إلى أن معايير 

 عن املعايير  التقويمفعلى سبيل املثال، فإن معايير 
ً
 جوهريا

ً
املرتبطة بامتحان غير متوقع في املستوى الرابع في مرحلة الدراسة الجامعية تختلف اختالفا

 ستوى دراسة املاجستير.الخاصة بتقديم العمل املنجز في أحد املشاريع على م

 

عين توفيرها األمور التي يت الوحدة، وهيفي  التقويمذات الصلة قبل تقديم أي عملية من عمليات التدريس أو  التقويميتعين تحديد نواتج التعلم ومعايير 

 من األساس(. )واألفضل هو تقديم هذه املعلومات للطالب قبل بدء الوحدة التقويمللطالب قبل شروعهم في أي من مهام 

 

 

 ربط املعايير بنواتج التعلم الااصة بالبرامج

 كثير
ً
 .تقويمللرؤية ذلك على أنه البعدان "الجزئي" و"الكلي"  للبرامج، ويمكنبنواتج التعلم العامة  التقويمما ُيغفل عن أهمية ربط معايير  ا

 

 نواتج التعلم الخاصة بوحدة ما.  وهذا حتمتقويم  في -املرتبطة به  التقويمومعايير  - التقويمالجزئي إلى دور  التقويمقد ُيشير 
ً
ركيز األساس ي هو محور الت ا

 ، وهو املحور الذي يحظى بأكبر قدر من االهتمام بوجه عام.التقويماتلكثير من 



 

 ~ ~ 

 

 وبالرغم من ذلك، هناك أيض
ً
لم طالب على إظهار استيفائهم ملتطلبات نواتج التع؛ أال وهو السعي لتحديد مدى قدرة الالتقويممحور تركيز ثانوي لعملية  ا

 املرتبطة بها ويعد ذلك هدف التقويمومعايير  التقويمالعامة للبرامج.  وهذا هو البعد الكلي لعمليات 
ً
ر من التي تحمل نفس القد التقويممن أهداف  ا

 األهمية.

 

 التعلم الخاصة بالبرامج ستتفاوت تبعفردي في عملية اختبار نواتج تقويم  ومن الواضح أن مساهمة أي عنصر
ً
اها وتعقيدها.  ومستو  التقويملنطاق مهام  ا

نواتج التعلم لبرنامج على مساهمة أكبر بكثير من فرض دراس ي من تقويم  في عملية 6فعلى سبيل املثال، سينطوي أي مشروع رئيس ي نهائي من املستوى 

 دة فردية.أي وحتقويم  من %25، وهو ما ُيمثل نسبة 4املستوى 

 

 التقويمربط الدرجات بمعايير 

عتبر الدرجات مجرد امتداد طبيعي ملعايير 
ُ
 لتلك املعايير.التقويمقد ت

ً
 ؛ أي نسخة أكثر تفصيال

 

د معايير  التقويمترتبط الدرجات في جوهرها بعناصر  حّدِّ
ُ
األداء  ألنها تمنح القدرة على تمييز مختلف مستويات توزيعها، وذلككيفية  التقويمالفردية وت

 ضمن نطاق من الدرجات أو تقدير معين.

 

د خطة وضع الدرجات  حّدِّ
ُ
حدد بالتفصيل طريقة توزيعها  -عادة ما ت

ُ
 .التقويمالرابط بين الدرجات ومعايير  -التي ت

 

 إعداد خطة وضع الدرجات

 تعد خطط وضع الدرجات عنصر
ً
 أساس ي ا

ً
 الصحيحة املوثوقة. التقويمفي برامج  ا

 

دة الذي سُتمنح من أجلها. التقويموعادة ما تتألف هذه الخطط من وصف مفصل لكيفية توزيع الدرجات في أي بند من بنود  حدَّ
ُ
 والنقطة امل

 

جابات النموذجية التي توضح كيفية منح يجد كثير من أعضاء فريق التدريس عند إعداد خطة وضع الدرجات أنه من األسهل تنفيذ ذلك باستخدام اإل 

حدد توزيع الدرجات الفردية، قد يكون من 
ُ
 املالئمالدرجات ملختلف جوانب أي إجابة معينة.  وعلى الرغم من أن خطة وضع الدرجات من الطبيعي أن ت

 أيض
ً
 تعيين مجموعات من الدرجات للتمكين من اتخاذ قرارات أكثر دقة وصحة. ا

 

 
ً
 وخطة وضع الدرجات. التقويميوضح العالقة بين نواتج التعلم ومعايير فيما يلي مثاال

 

 

د هذا   قدرة الطالب على: التقويمسُيحّدِّ

 : كتابة تقرير حسن الصياغة عن موضوع معين1ناتج التعلم رقم 

 مدى دقة استخدام اللغة اإلنجليزية

 الدرجات املخصصة

 استخدام س يء لقواعد اللغة وعالمات الترقيم استخدام فعال لقواعد اللغة وعالمات الترقيم

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 عالقة املحتوى باملوضوع

 

 الدرجات املخصصة

ركز على املوضوع
ُ
 اإلجابة ترتبط باملوضوع بروابط غير محكمة اإلجابة ت

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 الخطة جيدة؛ األفكار منظمة تنظيم
ً
 جيد ا

ً
 الخطة سيئة؛ األفكار سيئة التنظيم  ا



 

 ~ ~ 

 وضوح املحتوى 

 

 الدرجات املخصصة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 : إعداد قائمة املراجع2ناتج التعلم رقم 

 توفير املراجع

 

 الدرجات املخصصة

لة  االقتباس من املصادر غير كاف   املراجع مكتملة ودقيقة ومفصَّ

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 البيانات من املصادر األدبية وتفسيرها: استرجاع 3ناتج التعلم رقم 

 املعلومات والتفسير

 

 الدرجات املخصصة

 االستنتاجات تنبع منطقي
ً
ال يوجد رابط منطقي بين البيانات  من البيانات ا

 واالستنتاجات

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

 املثال، تجميع جميع الدرجات املوزعة معلن ُيستخَدم املثال السابق كوسيلة للتوصل إلى الدرجة النهائية )على سبيل 
ً
 (، ولكنه سيكون مؤشرا

ً
ملستويات  ا

 األداء املتعلقة بنواتج التعلم املحددة التي من شأنها فيما بعد أن توفر مؤشر
ً
 أوسع نطاق ا

ً
 للدرجة النهائية. ا

 

 إن تطبيق خطة وضع درجات ُيسهم إسهام
ً
 كبير ا

ً
 (، وسيكون قّيمونزاهته )وشفافيته التقويمفي موثوقية  ا

ً
ائج.  للغاية في حاالت طعون الطالب في النت ا

ن في تقدير نواتج   وأيض التقويموباإلضافة إلى ذلك، تعد خطط وضع الدرجات من األمور األساسية في حالة مشاركة أكثر من ُممَتحِّ
ً
ل إذا كان العم ا

 سُتصححه جهتان مختلفتان )تماش ي
ً
ن جودة التعقيبات التي  ا مع املتطلبات الجامعية(.  وتتمثل املزايا التي تعود على الطالب من وراء ذلك في تحسُّ

 .التقويمسيتلقونها بعد عملية 

 

م فيه  صمَّ
ُ
لحكم على في ااملرتبطة بها(.  حيث يساعد ذلك  التقويمالفردية )ومعايير  التقويماتيلزم إعداد خطط وضع الدرجات في نفس الوقت الذي ت

األولية إلى  اتالتقويمذاتها وعلى صلتها بنواتج التعلم الخاصة بالوحدة )والبرنامج(. ويلزم تقديم خطط وضع الدرجات إلى جانب  التقويممدى صحة عملية 

 جامعة ويلز، تماش ي
ً
 مع املتطلبات الواردة في امللحق )هـ(. ا



 

 ~ ~ 

 : كيفية اعتمادهاالتقويماتاعتماد  .6

 
 لدى جامعة ويلز والتي يتعين على جميع املراكز التعاونية اتباعها. التقويماتالتالي عملية اعتماد يوضح الفصل 

 

 لدى الجامعة التقويمنظرة عامة على عملية اعتماد معايير 

 لدى الجامعة: التقويمفيما يلي بيان العناصر األساسية لعملية اعتماد معايير 

ّد الفريق القائم على البرنامج ف (1  تقويمي أي من املراكز التعاونية ُيعِّ
ً
 أولي ا

ً
 .ا

م  (2  الدور الثاني املرتبط به قبل املوعد املحدد إلى املوظف املختص بذلك في جامعة ويلز.تقويم  األولي إلى جانب التقويمُيقدَّ

رسل الجامعة  (3
ُ
متحنين الخارجيين للنظر فيها. التقويماتت

ُ
 األولية إلى امل

 األولية ويقدمون تعليقاتهم ومتطلبات التعديالت )عند االقتضاء( إلى الجامعة. التقويماتُيراجع املمتحنون الخارجيون  (4

ية أُيعيد املوظف املختص لدى الجامعة تعليقات املمتحنين الخارجيين ومتطلبات التعديالت إلى املركز التعاوني مع تحديد موعد محدد إلجراء  (5

 تعديالت الزمة.

إلى الجامعة إلرسالها إلى املمتحن الخارجي الذي سينظر في  التقويمعيد املركز التعاوني النسخة املحدثة من في حالة وجود تعديالت الزمة، يُ  (6

.  يلزم على املراكز مالحظة أن الحاالت التي ال يزال املمتحن الخارجي غير قادر فيها على اعتماد أي من التقويماعتماد النسخة املعدلة من 

لة، سُتكرَّ   السابقة. 6، و5، و4ر الخطوات الفروض املعدَّ

 في حالة وجود تعديالت الزمة، يحصل املوظف املختص لدى الجامعة على االعتماد النهائي ثم ُيرسله إلى املركز. (7

 املعتمدة وضمان حفظها في مكان آمن. التقويماتعلى املركز التعاوني تأكيد استالم  (8

 

 العامة: يوضح مخطط تسلسل العمليات التالي عملية االعتماد

  



 

 ~ ~ 

 مخطط تسلسل العمليات

 

 

 آخر موعد للتقديم

د هذا ويجب أن ُيح -يوجد مثال على الجدول الزمني في امللحق )جـ(  - السنوي في بداية كل دورة دراسية تقويملليتعين على املراكز تقديم جدول زمني  ّدِّ

 األخرى مثل املهام أو الفروض الدراسية. التقويمالجدول الزمني تواريخ جميع االمتحانات باإلضافة إلى التواريخ التي ستصُدر فيها أشكال 

 

لزِّم الجامعة املراكز التعاونية بتقديم 
ُ
 أسبوع 16قبل موعد استيفائها بما ال يقل عن  العتمادها التقويماتت

 
، وذلك من أجل إتاحة الوقت الكافي للجامعة ا

ن ذلك(. متحِّ
ُ
 واملمتحنين الخارجيين لديها إلتمام عملية االعتماد )يما في ذلك حاالت إعادة التقديم واالعتماد إذا طلب امل

 

 

إلى جامعة  التقويميُقدم المركز 
 ويلز

ن إلى الممتح التقويمتُرسل الجامعة 
 الخارجي

 التقويميُراجع الممتحن الخارجي 

هل تم 
الحصول 

على 
 االعتماد؟

ل المركز   التقويميُعد ِّ

تُرسل جامعة ويلز االعتماد إلى 

 المركز

 تسلمه لالعتماديؤكد المركز 

 ال

 نعم

 المعتَمد التقويميُصدر المركز 



 

 ~ ~ 

 عة في عملية االعتماد:يوضح الجدول التالي الجدول الزمني الذي ستسير عليه الجام

 

 املوعد املحدد املسؤولية اإلجراء املرحلة

 بما ال التقويمقبل موعد استيفاء  املركز التعاوني ادهاالدور الثاني العتم اتتقويماألولية وورقة  التقويماتُيقدم املركز التعاوني  1

 أسبوع 16يقل عن 
ً
 ا

عيد جامعة ويلز تعليقات املمتحن ومتطلباته  2
ُ
حدد املوعد الذي ت

ُ
إلى املركز وت

 يجب فيه إعادة تقديم أية تعديالت من أجل الحصول على االعتماد النهائي

املوظف املختص لدى 

ن الخارجي متحِّ
ُ
 الجامعة + امل

أسابيع من استالم  6في غضون 

 من املركز التقويمات

 املعدلة العتمادها اعتماد التقويمات)عند االقتضاء( ُيقدم املركز  3
ً
 نهائي ا

ً
أسابيع من استالم تعليقات  3 املركز التعاوني ا

ن من جامعة ويلز متحِّ
ُ
 امل

)حيثما كان ذلك مالئما( تحصل جامعة ويلز على االعتماد النهائي من املمتحنين  4

 الاارجيين وإرساله إلى املركز

املوظف املختص لدى 

ن الخارجي متحِّ
ُ
 الجامعة + امل

في غضون أسبوعين من استالم 

ل التقويم  املعدَّ

 في غضون أسبوع من االستالم املركز التعاوني املعتمدة للتقويماتيؤكد املركز استالمه  5

املوعد املحدد في الجدول الزمني  املركز التعاوني التقويمإجراء  7

 تقويملل

 

 يجب على املراكز التعاونية إدراك أن مدة الستة عشر أسبوع
ً
قبل  اتالتقويماألولية األولى إلزامية.  وفي حالة عدم استالم  التقويماتاملحددة لتقديم  ا

 )وأي اجتماع ذي صلة لهيئة املمتحنين(. التقويمحلول هذا املوعد املحدد على أقص ى تقدير، لن تسمح الجامعة بإجراء 

 الزمني.تلتزم الجامعة من جانبها بضمان امتثال موظفيها واملمتحنين الخارجين لديها بهذا الجدول 

.  وجدير بالذكر أن امللحق )د( عبارة عن نسخة من تقويملدى جامعة ويلز يجب تقديمه مع كل  التقويماتيجب على املراكز مالحظة أن نموذج اعتماد 

تحنون الاارجيون. أما ( فُيكمله املم2.  وبالنسبة للقسم )اتتقويم( من هذا النموذج عند تقديم أية 1هذا النموذج، ويجب على املركز تعبئة القسم )

 النهائية املعتمدة. التقويم( فهو مخصص للتوقيع النهائي من جانب املركز لتأكيد تسلمه لنساة 3القسم )

 

 ما الذي يلزم تقديمه للحصول على االعتماد؟

املقترحة التي تسهم في منح الدرجة العلمية النهائية الخاصة بالبرامج إلى الجامعة كي تعتمدها.  ويشمل ذلك االمتحانات  التقويماتيجب تقديم جميع 

عطى أثناء الدورات ومهام املشروعات.  وتسري مدة الستة عشر أسبوع
ُ
 والفروض الدراسية التي ت

ً
املخصصة للتقديم بدون استثناءات على جميع نماذج  ا

 هذه. التقويمات

ة التي املقدمة لالعتماد بالصيغ التقويماتوجدير بالذكر أن الجامعة )على النحو املبين في كتيب الدرجات العلمية بنظام املقررات( تتطلب أن تكون 

دة على دليل التصحي التقويماتسيحصل عليها الطالب، أي يجب أن تشتمل  حين ح وتعليمات للمُ املقدمة للجامعة إلى جانب األسئلة أو املهام املحدَّ رشَّ

 وتفاصيل عن التوزيعات املقترحة للدرجات.

 يجب أيض
ً
املقترحة دليل وضع الدرجات والذي ُيحدد الطريقة التي يقترح بها فريق املمتحنين الداخلي توزيع الدرجات واألساس  التقويماتأن ُيرفق مع  ا

 ية )يرجى الرجوع إلى امللحق )هـ((.األول التقويماتالذي يقوم ذلك عليه إلى جانب نموذج اعتماد 

 

 

 



 

 ~ ~ 

 الدور الثاني اتتقويمالتعامل مع 

الدور الثاني.  وبناًء على ذلك، عند تقديم املراكز التعاونية أحد تقويم  ، فيكون من الطبيعي لزوم خضوعهم إلىالتقويماتفي حالة رسوب الطالب في أحد 

 يتعين عليها أيضلالعتماد،  التقويمات
 
 األولي للدور الثاني أيض قويمالتتقديم  ا

ً
 العتماده في نفس الوقت.  وسيؤدي ذلك إلى تجنب التأخر الذي يصحب ا

 الدور الثاني. اتتقويمعملية اعتماد 

 اللغات األخرى غير الويلزية أو اإلنجليزية اتتقويم

نين خارجيين يتمتعون باملهارات اللغوية املفي حالة تقديم برنامج بلغة أخرى غير الويلزية أو اإلنجليزية، فإن تسعى الجامعة إلى  الئمة. تعيين مشرفين وممتحِّ

ت اللغوية اويتمثل هدف الجامعة في هذا الشأن في تحقيق تغطية كاملة لجميع هذه البرامج من خالل تعيين املشرفين واملمتحنين الذين يتحلون بالكفاء

 الالزمة.

ين بلغة أخرى غير اللغت التقويمالخاصة بالجامعة على أنه: في حالة إجراء  التقويماتإجراءات اعتماد  ومع ذلك، إن لم يمكن إجراء هذه التعيينات، تنص

األصلي باللغة  املقترح إلى جانب النص تقويمللالويلزية أو اإلنجليزية، يجب على املراكز التعاونية تقديم ترجمة إنجليزية كاملة )تشمل دليل وضع الدرجات( 

 األم.

حدد متطلبات الجامعة املتعلقة بعملية التحقق من دقة مثل هذه املواد املترجمة يمكن الرجوع إليها في كتيب الدرجات العلمية بنظام  هناك سياسة
ُ
ت

 . يقدم القسم التالي نظرة عامة عن هذه السياسة.2016-2015املقررات 

 م املقررات لضمان ما يلي: تستلزم السياسة التي تسري على جميع عمليات تقديم الدرجات العلمية بنظا

 بلغة أخرى غير اللغتين اإلنجليزية والويلزية. اتتقويمعدم اإلخالل بمعايير منح الدرجات العلمية لدى الجامعة نتيجة إلجراء  (1

 عدم تضرر املرشحين أو تمتعهم بميزة إضافية في الحاالت التي يلزم فيها ترجمة األعمال. (2

 خاذ قرارات موثوقة وسليمة بشأن إنجازات املرشحين.قدرة املمتحنين الخارجيين على ات (3

 

 لتقويماتلعلى عينة من األعمال الكتابية للمرشحين  -وحسب االقتضاء  -تسري هذه السياسة على جميع أشكال املواد بما في ذلك الفروض واالمتحانات 

 الفردية.

 

املحرر  قويمتكي يتحققوا من دقة املواد املترجمة من خالل مقارنتها بالنص األصلي للوتستلزم هذه العملية استخدام املراكز التعاونية ملترجمين أكفاء 

 باللغة األم. لن تستلزم الجامعة دائم
ً
، إال في ظروف استثنائية )على سبيل املثال: ألغراض التحقق من دقة عمل املترجمين 6استخدام الترجمة العكسية ا

 المتحان املجموعات الفردية بلغتها األم وباللغة اإلنجليزية(. التقويمللغة" التي تستخدم نفس الفرديين أو في حاالت البرامج "مزدوجة ا

 ستكون عملية التحقق كاآلتي:

i)  الالزمة مترجمة إلى اللغة اإلنجليزية إلى جانب النص األصلي باللغة األم. التقويمأن ُيقّدم املركز التعاوني مواد 

ii) ين األكفاء من الترجمة اإلنجليزية املقدمة في مقابل النص املحرر باللغة األم.أن يتحقق أحد املترجمين / املدقق 

iii) أن ُيقدم املترجم / املدقق إقرار 
ً
 موقع ا

ً
 )انظر املرفقات( يشهد فيه بدقة الترجمة. ا

iv) إذا ثبت أن املواد املترجمة تختلف اختالف 
ً
 جوهري  ا

ً
جرى عملية ترجمة أخرى  ا

ُ
م املركز التعاوني بذلك، وت

َ
عن نص اللغة األم، سُيعل

 كاملة على يد مترجم ترشحه الجامعة قبل إرسال املواد إلى املمتحنين الخارجيين.

 سبوعأ 16من  التقويماتاألولية، سُتمد مدة التقديم العتماد  التقويماتفي الحاالت التي يلزم فيها إجراء عملية تحقق من 
ً
 أسبوع 24إلى  ا

 
من أجل توفير  ا

 وقت كاف  إلتمام عملية التحقق قبل تسليم املواد إلى املمتحنين الخارجيين.

ة فقط مثل لألغراض تتعلق بعملية التحقق، لن توظف الجامعة إال املترجمين / املدققين الذين يتمتعون باملؤهالت والكفاءات املعتمدة من هيئات مسؤو 

 البريطاني، أو من خالل مؤسسات مثل معهد املترجمين التحريريين واملترجمين الفوريين. املجلس الثقافي

 ستسعى الجامعة في هذا الشأن إلى إبرام اتفاقية رسمية مع املجلس الثقافي البريطاني لتوفير مترجمين مالئمين إلجراء عمليات التدقيق.

 أيض - كتيب الدرجات العلمية بنظام املقرراتالواردة في  -الويلزية أو اإلنجليزية املحررة بلغة أخرى غير  التقويماتتوفر سياسة اعتماد 
ً
وجيهات تتعلق ت ا

 بأخذ العينات من األعمال الكتابية للمرشحين استعداد
ً
 لهيئات املمتحنين ا

                                                
ترَجم فيها أحد املترجمين نص اللغة األم إلى إحدى ال  6 ترَجم( هذه هي العملية التي يُ

ُ
ترجم مترجم آخر مستقل نص اللغة املستهدفة )امل لغات املستهدفة )أي اإلنجليزية(، ثم يُ

قاَرن ما بين نساتي اللغة األم للتحقق من اتساقهما.  ترجمة عكسية إلى اللغة األم.  وبعد ذلك يُ

http://www.wales.ac.uk/en/Registry/CollaborativeCentres/RegulationsandProtocols/AcademicRegulations.aspx
http://www.wales.ac.uk/en/Registry/CollaborativeCentres/RegulationsandProtocols/AcademicRegulations.aspx


 

 ~ ~ 

 مالئم التقويماتيجب على املراكز التعاونية استخدام النموذج الوارد في امللحق )و( لضمان تسجيل عمليات التحقق من مواد 
ً
 تسجيال

ً
 .ا



 

 ~ ~ 

 : كيفية تحقيق النتائج الصحيحةالتقويماتتصحيح  .7

 
 يوضح الفصل التالي إجراءات التصحيح، ال سيما عملية التصحيح الثانية.

 

 إجراءات التصحيح

 وسياقها في نطاق البرنامج. التقويمقد تتفاوت إجراءات التصحيح حسب طبيعة 

 

من املمارسات الجيدة إلضافة تعليقات على األعمال الكتابية أو املهام الدراسية للطالب للمساعدة في تقديم التعقيبات لهم تعد هذه العملية في املعتاد 

 ولدعم عملية اإلشراف )انظر أدناه(.  ومع ذلك، ستؤثر هذه املمارسة سلب
ً
ما لم  -ال سيما التصحيح املزدوج العشوائي  -على عملية التصحيح املزدوج  ا

 ع نسختوزَّ 
ً
 متعددة من األعمال الكتابية أو املهام الدراسية على املصححين األول والثاني. ا

 

أن عدد شمهما كانت األساليب املستخدمة، من الضروري أن يتحلى املمتحنون )بما في ذلك املمتحنون الخارجيون( بالقدرة على تحقيق الوضوح التام ب

عة وكيفية توزيعها بدقة ف  ي أحد عناصر املهام الدراسية.الدرجات املوزَّ

 

 

 اإلشراف الداخلي والتصحيح املزدوج

ز.  يقوم ليتعين على جميع املراكز التعاونية أن يكون لديها سياسة مكتوبة لعملية التصحيح املزدوج والتي يلزم االتفاق عليها مع مشرفي جامعة وي

اخلية وتقديم املساعدة والتوجيه لفريق التدريس فيما يتعلق بأنشطة اإلشراف املشرفون بدور مزدوج من خالل ضمان فعالية عملية اإلشراف الد

 الفردية.

 

درك الجامعة عند وضع هذه املسؤولية على عاتق املراكز الحاجة إلى توفير فرق لتدريس الدورات وهيئات ممتحنين إلجراء 
ُ
طريقة الطالب ب اتتقويمت

الئم كل تخصص على حدة والطرق املستخدمة في
ُ
طبق املراكز سياسة متسقة في جميع الوحدات املماثلة(.  وسعي التقويم ت

ُ
 )ومع ذلك، من املتوقع أن ت

ً
 ا

لزم الجامعة جميع املراكز باتباع الحد األدنى على األقل من العمليات الواردة أدناه.تقويم  للوصول إلى ممارسات
ُ
 تتسم باإلنصاف والصحة واملوثوقية، ت

 

املراكز مسؤولية اإلشراف الداخلي على تصحيح األعمال الكتابية والتصحيح املزدوج، أي أن من غير املتوقع أن يؤدي املشرفون يتحمل فريق التدريس ب

 هذا الدور.

 

عّرِّف الجامعة اإلشراف الداخلي على أنه عملية مراجعة ُيجريها مصحح
ُ
لعينة  ان  ث تشتمل عمليتا اإلشراف والتصحيح املزدوج على وجود مصحح ثاني.  وت

العشوائي(  جتمثيلية من األعمال.  أما التصحيح املزدوج فهو عملية تصحيح ُيجريها ُمصححان لجميع األعمال، وذلك إما بصورة مستقلة )التصحيح املزدو 

 أو يكون املصحح الثاني على دراية بتعليقات املصحح األول.

 

 إلى ما يلي:تهدف عمليتا اإلشراف الداخلي والتصحيح املزدوج في األساس 

  قد خضع للتصحيح وفق التقويمالتحقق من أن 
ً
 عن  ا

ً
لألهداف املرجوة من الفرض الدراس ي/االمتحان ونواتج التعلم الخاصة به فضال

 معايير التصحيح.

 .طمأنة الطالب بنزاهة عملية التصحيح وإنصافها ومن ثم املساواة في املعاملة بين جميع الطالب 

 في كل وحدة على حدة. تقويمضمان االتساق الداخلي لل 

 

 



 

 ~ ~ 

 .توفير نهج ُيتيح إمكانية مقارنة املعايير فيما بين وحدات أي تخصص محدد 

زدوج. حيح املال ُيسَمح للطالب بالطعن ضد القرارات األكاديمية، لذا من املهم ضمان النزاهة واالتساق من خالل عمليتي اإلشراف الداخلي و / أو التص

جة كل طالب تيككل ون التقويماتوباإلضافة إلى ذلك، سُيراجع املمتحنون الخارجيون عملية التصحيح والدرجات املمنوحة. كما ستخضع كل من نتائج 

 على حدة إلى عملية تدقيق إضافية في اجتماع املمتحنين الداخليين وفي آخر اجتماع تعقده هيئة املمتحنين التخاذ القرارات.

 

 الحد األدنى من معايير اإلشراف والتصحيح املزدوج

سهم في تحديد التصنيف النهائي للتقدير تقويملليجب أن تطبق هذه املعايير على جميع األعمال الخاضعة 
ُ
 التي ت

 

ات ئتخضع جميع االمتحانات ومجموعات الفروض الدراسية لإلشراف الداخلي.  وكحد أدنى، يجب أن تتضمن العينة مجموعة كاملة من الدرجات / أو ف

 حها املصحح األول في نطاق أحد التصنيفين التاليين:التقديرات التي منحها املمتحن األول، وفي جميع الحاالت التي تقع فيها الدرجة التي من

 .احتمالية الحصول على املرتبة األولى / درجة االمتياز 

 .احتمالية الرسوب 

 يجب إجراء عملية تصحيح مزدوج لجميع األعمال الكتابية في الحاالت التالية:

  التدريس باملركز أو إذا كان أعضاء فريق التدريس ُجدد أو في الحاالت التي ُيجرى فيها عملية التصحيح أشخاص ليسوا أعضاء في فريق

 ليست لديهم الخبرات الكافية للقيام بذلك.

 .جميع انتهاكات دليل التصحيح )مثل املمارسات املجحفة( في االمتحانات 

 

ية، من فريق التدريس باملراكز التعاون من املتطلبات الجامعية أن تخضع جميع رسائل درجة املاجستير لعملية تصحيح مزدوج ُيجريها عضوان خبيران

خليين.  اويجب أن يتمتع كليهما بالخبرات الالزمة في مجال التخصص ذي الصلة.  وال ُيسمح بأن يكون املشرف على رسالة املاجستير من املصححين الد

رسل الرسالة العلمية إلى السجل إلحالتها إلى أحد املمتحنين الخارجيين لكي تخض
ُ
يد ع لعملية إشراف ومراجعة نهائية.  )يلزم على املراكز تحدوبعد ذلك ت

 حد أقص ى معقول لفترة التصحيح املزدوج لكل رسالة علمية، على سبيل املثال خمسة عشر يوم عمل(.

 

 تسوية الاالفات بين املصححين الداخليين

 يجب توقع وجود مثل هذه االختالفات ونشؤها بشكل طبيعي بسبب إصدار القرارات بشكل مستقل.  ومع ذلك، سيتوقع املمتحنون الخارجيون وهيئة

 املمتحنين الحصول على مجموعة واحدة من الدرجات املتفق عليها. 

 

 نظر
ً
 تصحيح مزدوج، يجب تسويتها من خالل ما يلي: لعملية التقويماتإلى أن الخالفات تنشأ في الحاالت التي تخضع فيها  ا

 إجراء مناقشة بين املصححين؛ 

 .)منح متوسط الدرجة )ولكن ال يكون ذلك إال في حال كانت الدرجتان متقاربتين بالفعل وكلتاهما تقعان في تصنيف التقدير ذاته 

ع طرف ثا لث من كبار أعضاء فريق التدريس )ُيرشحه رئيس هيئة املمتحنين، أي في حالة فشل التدبيرين السابقين في تسوية الخالفات، يجب أن ُيراجِّ

عرض الخالفات غير املحسومة بين املصححين على  تقويمللاملشرف( العمل الذي خضع 
ُ
ويوجه زمالءه للوصول إلى مجموعة درجات متفق عليها.  وال ت

 املمتحنين الخارجيين لتسويتها إال في ظروف استثنائية للغاية.

 

لعملية إشراف، يلزم عدم تغيير الدرجات الفردية )إال في حالة الخطأ الحسابي( وذلك  التقويماتالة نشوء خالفات في الحاالت التي خضعت فيها في ح

 ه في العينة. اتتقويملضمان عدم احتمالية تضرر أي طالب أو تمتعه بميزة إضافية نتيجة إدراج 

 

 من ذلك، يلزم على رئيس هيئة املم
ً
 صححين:مناقشة اإلجرائين التاليين مع امل -يتوقف ذلك على مستوى الخالف بين املمتحنين الداخليين  -تحنين وبدال

  ككل استناد التقويمتطبيق حكم على 
ً
 إلى العينة التي خضعت لعملية اإلشراف )أو زيادة النسبة املئوية(؛  ا



 

 ~ ~ 

  ر النتائج املحتملة أعاله(.كاملة لعملية تصحيح مزدوج شاملة )انظ التقويماتخضوع مجموعة 

 يجب مناقشة نتيجة أي من هذين اإلجرائين بشكل كامل في اجتماع هيئة املمتحنين.

 

 تنظيم عمليتي اإلشراف الداخلي والتصحيح املزدوج

برات يتمتعون بالخ التقويمأو قائد الوحدة. ومن األهمية بمكان االستعانة بمسؤولين عن  التقويمعادة ما يكون املصحح األول هو الشخص الذي وضع 

.  لذا يجب أن يتمتع املشرف الداخلي بالخبرات واألقدمي الالزمتين  ةالكافية. وقد يضع ذلك من الناحية العملية بعض العقبات أمام اختيار مصحح ثان 

 ليتسنى له الطعن في الدرجات التي منحها املصحح األول.

 

 )بصفتهم رؤساء هيئات املمتحنين( على قائمة من أزواج املصححين املزدوجين للعام الدراس ي؛ وذلك نظرومن املستحسن أن يتفق مشرفو جامعة ويلز 
ً
 ا

 إلى أن تجنب "األزواج املتساهلة" و"األزواج الدائمة" من األمور املهمة للغاية.

 

حح دون أن يعرف الدرجة التي حددها املص التقويماتني ، أي يجب أن ُيقّيم املصحح الثاللتقويماتفي بعض األحيان قد ُيفضل إجراء تصحيح "عشوائي" 

 األول. فمثل هذه العملية ستزيد من استقاللية القرارات.

 

ل ذلك في  التقويماتيلزم االحتفاظ بسجل واضح لكل  الفردية التي خضعت لعملية تصحيح مزدوج.  وفي حاالت التصحيح املزدوج العشوائي، قد ُيسجَّ

نان في التقويمق املصححين على الدرجة النهائية. وفي حاالت أخرى ال بد من أن ُيسّجل على ذاته بعد اتفا التقويم  بوضوح العمل الذي قام به املمتحِّ

 . التقويمتصحيح 

 

 ُيقدم املخطط التالي نظرة عامة على كيفية سير عملية التصحيح املزدوج العشوائي لدى املراكز التعاونية.

 

 



 

 ~ ~ 

 

 

 

 التقويمتقديم 

 املنسوخ التقويم

من قبل فريق 

 اإلدارة

تمريره للمصحح األول 
 املراجعة من أجل

 انيالثتمريره للمصحح 
 من أجل املراجعة

 

تسجيل الدرجات مع 
 الفريق اإلداري 

 

تسجيل الدرجات مع 
 الفريق اإلداري 

النساة الثانية من 
 العمل

 ال نعم

هل تتوافق 

 ؟الدرجات

التوفيق بين املصحح 

األول والثاني على 

 الدرجة

تسجيل الدرجة التي 
 تم التوافق عليها

تقديم الدرجة إلى 

ة االختبارات من لجن

أجل التدقيق 
 والفحص
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أنه ُيقدم تعقيبات للطالب عن التقدم الذي أحرزوه في الدورات التدريبية بوجه عام وعن أدائهم في وحدات معينة بوجه خاص.   التقويممن أساسيات 

 كما أنه ُيتيح للطالب فرصة ملعرفة املجاالت التي كان أداؤهم فيها جيد
ً
 ن و)بنفس القدر من األهمية( املجاالت املتضمنة في برنامج دراستهم التي يحتاجو  ا

 وسيلة أساسية لتيسير عملية تعلم الطالب. التقويماتفيها إلى تحسن.  وبالتالي، تعد التعقيبات على نواتج 

 

 

 اإلفصاح عن الدرجات للطالب

 من املهم التفرقة بين الدرجات املوص ى بها والدرجات املؤكدة.

 

 بجامعة ويلز بما في ذلك املمتحنين الخارجيين ذوي الدرجات املوص ى بها هي الدرجات التي اتفقت عليها إحدى هيئات املمتحنين 
ً
 صحيحا

ً
املشكلة تشكيال

، فممارسة نشر النتائج على لوحات اإلعالنات لم تعد واسعة االنتشار -الصلة. ويلزم النظر بعناية في ترتيبات اإلفصاح عن الدرجات املوص ى بها إلى الطالب 

ذت تلك املمارسة، يجب حماية هوي ّفِّ
ُ
 من أسمائهم الفردية. كثيروحتى لو ن

ً
 ة الطالب من االنكشاف باستخدام أرقام تعريف الهوية بدال

ً
 راكز حاليما تقوم امل ا

ً
 ا

 باإلفصاح إلكتروني
ً
 عن الدرجات املؤكدة للطالب.  وأي ا

ً
كانت الوسيلة املستخدمة في ذلك، يجب توضيح أن هذه الدرجات مجرد توصيات وأنها خاضعة  ا

 يئة املمتحنين الشاملة بالجامعة.للتأكيد من جانب ه

 

متحنين. يئات املجديٌر بالذكر أن الطالب يمكنهم االطالع على أوراق إجاباتهم في االمتحان، ولكن ذلك غير مسموح إال بعد تأكيد النتيجة من جانب إحدى ه

 ويمكن أيض
ً
 ي من خالل التعلم من املجموعة ككل. تقديم تعقيبات عامة ملجموعة من الطالب، مما قد ُيساعدهم على أدائهم الفرد ا

 

 

 تقديم التعقيبات

دراس ي األول( ال كما أشرنا أعاله، من الضروري تقديم تعقيبات فردية للطالب عن أدائهم حتى تاريخه )على سبيل املثال: املهام الدراسية، امتحانات الفصل

 حيث ُيعزز ذلك عملية التعلم وُييسر عملية التقدم.

 

ني مميع التعقيبات املقدمة بّناءة وفي الوقت املالئم حتى يتسنى للطالب االستفادة منها وتحسين مستواه. ومن املمارسات الجيدة وضع جدول ز يجب أن تكون ج

 عن توفير توجيهات بشأن مستوى التعقيبات التي من املقرر تقديمها. وعادة ما تتوقع الجامعة تقديم
ً
في لتعقيبات ا واضح لتقديم التعقيبات للطالب فضال

 للطالب. التقويماتمن تقديم  أسابيع 3غضون 

 

 يلزم مراعاة املسائل التالية عند تقديم تعقيبات للطالب:

 

ركز على ما يلزم على الطالب فعله لتحسين  -التصحيح عبارة عن قرار صادر  (1
ُ
أما التعقيبات، من ناحية أخرى، فيجب أن تكون داعمة وت

 مستوى أداؤه.

 

 تكون التعقيبات بالنسبة للطالب تجربة تعلم، ويلزم وضع ذلك في االعتبار عند إعدادها. من املفترض أن (2

 

 لسوء الفهم. (3
ً
 يجب أن تكون التعقيبات واضحة مما ال يدع مجاال

 

دء بيلزم أن تكون التعقيبات بناءة وإيجابية من حيث أسلوب تقديمها، وذلك ربما من خالل استخدام "أسلوب الساندوتش" عن طريق ال (4

 بتعليقات إيجابية ثم التعامل مع املشاكل والختام بأي أمر إيجابي.

 

 ات ذاتية ألنفسهم.تقويممن املفترض أن تحث التعقيبات الطالب على إجراء  (5

 

م للفصل ككل( مفيدة ولكن يجب أال تكون على حساب تقديم التعقيبات الفردية للطالب. (6 قدَّ
ُ
 تعتبر التعقيبات العامة )أي تلك التي ت



 

 ~ ~ 

 

َح أعاله الحد األدنى الذي تتوقعه الجامعة في هذا الشأن. (7  يجب أن يكون تقديم التعقيبات في الوقت املالئم.  ولقد ُوّضِّ

 

 

 أشكال التعقيبات

 من املرجح أن تظل االجتماعات وجه
ً
سات ن املمار لوجه مع الطالب آلية مهمة لتقديم التعقيبات.  ومع ذلك، حتى في حالة عقد مثل هذه االجتماعات، م ا

 عن إمكانية االسترشاد بها في أي  التقويمالجيدة إعداد أوراق تعقيبات مبدئية قياسية يمكن إرفاقها مع أعمال 
ً
التي تسلم للطالب مرة أخرى فضال

جرى وجه
ُ
 مناقشة ت

ً
 كيف ُيصبح موثوق  - يمالتقو في إعداد هذه األوراق املبدئية: معايير  5لوجه. ويمكن االسترشاد باملثال الوارد في الفصل  ا

ً
 .ا

 

أحد  تقويملوأسلوبه.  وامللحق )ز( عبارة عن ورقة يمكن استخدامها لتقديم التعقيبات تقويم  سيختلف شكل ورقة التعقيبات هذه حسب طبيعة كل

 املشروعات املسندة إلى مجموعة.

 

 يلزم أيض
ً
ني للمجموعات األصغر من الطالب.  وبهذه الطريقة، يتلقى الطالب على فريق التدريس النظر في تقديم التعقيبات عبر البريد اإللكترو ا

 من تقديم
ً
ا عندما هالتعقيبات عندما يكونون على استعداد لتقبلها.  كما يعني ذلك إمكانية تقديم التعقيبات بعد تصحيح كل جزئية من العمل، بدال

ح أعمال املجموعة بأكملها. ومع ذلك، يجب أال تؤدي هذه األس صحَّ
ُ
 اليب إلى تلقي الطالب للتعقيبات على مدار عدة أسابيع.ت

 

قيبات عبوجه عام، تتسم عملية تقديم التعقيبات على االمتحانات التحريرية بمزيد من الصعوبة والتعقيد.  ومع ذلك، توجد ظروف قد تكون فيها الت

الحاالت، يجب على فريق التدريس استخدام أوراق إجابات الطالب في  قّيمة للغاية، ال سيما بالنسبة للطالب الذين رسبوا في امتحان ما.  ففي هذه

 التحدث معهم في اجتماع ُيعقد وجه
ً
 لوجه.  كما يجب عدم السماح للطالب باالحتفاظ بأوراق إجاباتهم معهم. ا

 

 مبادئ املمارسات الجيدة للتعقيبات

قدم القائمة التالية املبادئ السبع للممارسات الجيدة للتعقيبات املقترحة عام 
ُ
م لضمان تحلي الطالب بالقدرة على تطوير أدائهم من خالل 2005ت

 7التعقيبات.

يسر التعقيبات تطور  (1
ُ
 الذاتي )التأمل( في عملية التعلم. التقويمت

 واألقران عن عملية التعلم.تحث التعقيبات على إجراء مناقشات مع املدرسين  (2

ساعد التعقيبات على توضيح املمارسات الجيدة )األهداف، املعايير، املستويات املتوقعة(. (3
ُ
 ت

 توفر التعقيبات فرص (4
ً
 لتقليص الفجوة بين األداء الحالي واألداء املرجو. ا

قدم التعقيبات للطالب معلومات جيدة ودقيقة عن عملية تعلمهم. (5
ُ
 ت

شجع التعقيبات  (6
ُ
ن معتقدات تحفيزية إيجابية وثقة في الذات لدى الطالب.ت  على تكوُّ

وفر التعقيبات للمدرسين معلومات يمكنهم االستفادة منها ملساعدتهم في تصميم أساليب التدريس. (7
ُ
 ت

الق بالنسبة تكوينية ونقطة انط يجب على فريق التدريس السعي التباع هذه األساليب عند إعداد تعقيبات جيدة للطالب، وذلك لضمان كونها تجربة تعلم

 للطالب يمكنهم من خاللها تحقيق تطورات مستقبلية في األداء.

  

                                                
 .108، 2005لد الثاني، جلوستر، ،املج"Reflections on Assessment" التقويموكالة ضمان الجودة، تأمالت في عملية  7
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من خالل  - ائيةقسيسعى فريق التدريس إلى إثناء الطالب عن االنتحال، وذلك كجزء من تنمية املهارات األكاديمية الجيدة. على الرغم من أن اإلجراءات الو 

تعد من األمور املفضلة، فهناك أساليب يمكن لفريق التدريس استخدامها لتزيد من  -مساعدة الطالب في التعرف على املمارسات األكاديمية غير النزيهة 

 صعوبة املشاركة في مثل هذه املمارسات.

ملرشح ا تتمثل املمارسة غير النزيهة في ارتكاب فعل ما قد يحصل شخص ما بموجبه لنفسه أو للغير على ميزة إضافية غير مسموح بها. ويسري ذلك على

 أو كان -سواًء ارتكب ذلك بمفرده أم بالتعاون مع شخص/أشخاص آخرين. ويعتبر أي فعل أو أفعال مندرجة تحت هذا التعريف سواًء حدث ذلك أثناء 

جرى من أجل التأهل لاللتحاق بجامعة ويلز. ويمكن االطالع  التقويمأحد االمتحانات الرسمية أو املهام الدراسية أو أي شكل من أشكال  -يتعلق بـ 
ُ
التي ت

 بنظام املقررات.على قائمة كاملة من أمثلة املمارسات غير النزيهة في قسم إجراءات املمارسات غير النزيهة في كتيب الدرجات العلمية 

 التقويماتدمج أساليب الحماية في 

قلل من احتماالت مشاركة الطالب في ممارسات االنتحال، بما في  التقويماتتوجد أساليب عديدة يمكن لفريق التدريس اتباعها في عملية إعداد 
ُ
والتي ت

 ذلك على سبيل املثال ال الحصر:

 إلزام الطالب باختيار املعلومات عن موضوع مع 
ً
ين من عدة مصادر بغرض مقارنة نقاط القوة والضعف لكل مصدر من هذه املصادر فضال

 عن الوقوف على مدى تباينها وانتقادها.

 إنشاء سيناريوهات افتراضية مرتبطة بالواقع، األمر الذي يستلزم من الطالب التخطيط لألعمال وكتابة تقارير رد 
ً
 ناريوهات.على تلك السي ا

  
ُ
لزم الفرق بتجهيز مواد عن موضوع معين ومناقشته من وجهة نظر محددة وتوقع االعتراضات التي قد ُيبديها أي فريق آخر. إجراء مناقشات ت

ب من الطالب كتابة تقرير عن ذلك النقاش.
َ
 وبعد ذلك ُيطل

 التدريب

ريس املسائل دتلجأ املراكز التعاونية إلى تقديم دورات تدريبية للطالب عن تعريف االنتحال وكيفية الكشف عنه وعقوبته. وبالتالي قد ُيناقش فريق الت

 :التقويمالتالية مع الطالب قبل املشاركة في عملية 

 .تعريف االنتحال 

 .كيفية تجنب االنتحال 

 ؤ.الفرق بين العمل التعاوني والتواط 

 .كيفية التعامل مع املسائل الثقافية التي قد تؤدي عن غير قصد إلى االنتحال 

 .اللوائح املالئمة املتعلقة باالنتحال 

 الكشف عن حاالت االنتحال

 توجد عالمات معينة يمكن لفريق التدريس مالحظتها وقد تدل على احتمالية وجود انتحال:

  غير مالئم بالنسبة للطالب.العمل معقد من حيث اللغة واملحتوى بشكل 

  يوجد تناقض بين العناصر املنتحلة وما كتبه الطالب دون مساعدة من حيث املستوى واستخدام اللغة، وفي حالة اللغة األجنبية يظهر ذلك

 التناقض أيض
ً
 في الدقة اللغوية. ا

 ت
َّ
 قد يبدو العمل ُمشت

ً
أخوذة من مصادر متنوعة أو من أجزاء مختلفة من نفس عند االنتقال من فقرة إلى أخرى أو من جملة إلى أخرى م ا

املصدر ولكن بدون أية روابط أو تنقالت واضحة. وعلى الرغم من أنه ال شك في أن انعدام التنظيم سمة من سمات بعض األعمال غير 

 وجود انتحال. املنتحلة، إال أن وجود مزيج من الفقرات املتتالية املعقدة للغاية مع انعدام التركيز قد يدل على



 

 ~ ~ 

  يمكن رصد االنتحال الذي تم عبر اإلنترنت في بعض الحاالت من خالل عدة خصائص مثل: أسلوب كتابة الكلمات باإلنجليزية األمريكية، أو

و اإلشارة إلى أ التغيرات الظاهرة في النص أو في تنسيقه في األجزاء املنزلة من على اإلنترنت، أو وجود روابط مواقع إلكترونية متضمنة في النص،

 دولة أخرى في النص على أنها الدولة التي يدرس فيها الطالب.

 جودة العمل أفضل بكثير من تلك التي ينتجها الطالب في املعتاد. ويمكن أن يكون ذلك من الصعوبة بمكان نظر 
ً
وتحسن  إلى تطور األشخاص ا

تكون فيها االمتحانات واملهام الدراسية مجهولة؛ ألن ذلك قد ال يظهر أدائهم ويجب عدم إصدار حكم مسبق على املسائل في الحاالت التي 

 أيض
ً
 إال في مراحل متأخرة للغاية. ا

 في حالة االشتباه في وجود انتحال تم عبر اإلنترنت، يمكن استخدام محرك بحث مالئم للكشف عن ذلك. ولقد اكتشف أيض 
ً
التدريس  فريق ا

َنهم من تحديد مصدر االنتحال.أن كتابة عدد من الكلمات على أحد محرك
َّ
 8ات البحث مك

تيح الجامعة أيض
ُ
 ت

ً
موقع )تورنيتين( الذي يمكن الحصول على معلومات عنه من خالل  Turnitinللمراكز التعاونية استخدام برنامج مطابقة النصوص  ا

. وعلى الرغم من أن بعض املؤسسات تستخدمه كأداة تأديبية، تعتبره الجامعة أداة تطويرية للطالب وفريق التدريس على حد سواء. لذا يجب الجامعة

)تورنيتين( حتى يتمكنوا من استخدامه في التعرف على حاالت االنتحال في فروضهم  Turnitinعلى فريق التدريس العمل مع الطالب على استخدام برنامج 

 الدراسية الااصة بهم. 

 إجراءات التعامل مع املمارسات األكاديمية الااطئة

 املمتحنين لديها وتقريريجب أن تخضع جميع حاالت االنتحال إلجراءات املمارسات غير النزيهة الخاصة بالجامعة وإبالغ الجامعة بها من خالل هيئة 

 املراقبة السنوي. يمكن االطالع على تفاصيل إجراءات املمارسات غير النزيهة في كتيب الدرجات العلمية بنظام املقررات الخاص بالجامعة.

  

                                                
 .75, التقويمجامعة أولستر، كتيب  8

http://www.wales.ac.uk/en/Registry/CollaborativeCentres/StudentAssessment/Turnitin.aspx
http://www.wales.ac.uk/en/Registry/CollaborativeCentres/StudentAssessment/Turnitin.aspx
http://www.wales.ac.uk/en/Registry/CollaborativeCentres/StudentAssessment/Turnitin.aspx


 

 ~ ~ 

 التقويمدعم الطالب ذوي صعوبات التعلم الااصة في  .10
 

 عن االمتثال لقانون املساواة باململكة امل
ً
م 2010حدة لعام تتتوقع الجامعة من املراكز التعاونية أن تتحمل مسؤولية الوفاء بالتشريعات املحلية، فضال

 حيثما كان ذلك ممكن
ً
دة التالي إلى زيا ، وذلك من خالل إجراء جميع التعديالت املعقولة لدعم احتياجات الطالب ذوي صعوبات التعلم. يهدف القسما

َبع ملساعدة الطالب الذين يخض
َّ
ت
ُ
ون لعمليات عالوعي بأشكال صعوبات التعلم الخاصة باإلضافة إلى تقديم نظرة عامة عن األساليب القياسية التي قد ت

 .التقويم

 

 تحديد صعوبات التعلم الااصة
 مصطلح "صعوبات التعلم الخاصة" هو مصطلح شامل ُيشير إلى حالة عصبية 

ً
تؤثر على طريقة فهم املعلومات ومعالجتها. وتتمثل أكثر أشكالها شيوعا

. يمكن ةفيما يلي: عسر القراءة )الدسلكسيا(، وخلل التناسق )الديسبراكسيا(، وعسر الحساب )الديسكالكوليا(، واضطراب قصور االنتباه وفرط الحرك

اإلنسان، ومن املهم أن يتمتع فريق التدريس بالقدرة على دعم جميع الطالب  تحديد أي صعوبة من صعوبات التعلم الخاصة في أي وقت من حياة

هارات ملتحقيق إمكاناتهم. ويجب أن تكون لدى املراكز التعاونية آليات قائمة لدعم جميع الطالب خالل فترة تعلمهم من خالل توفير موارد خاصة ب

 الدراسة ودعم من ُيعانون من صعوبات تعلم خاصة.

 

 اءةعسر القر 

 عادة ما يصحب عسر القراءة صعوبات في القراءة والتهجئة ولكنه قد يؤثر أيض
ً
 عن استرجاع  ا

ً
على الكتابة والتنظيم واالنتباه والذاكرة والنطق فضال

ي ة يتميزون بها فالكلمات والتسلسل وسرعة معالجة املعلومات وإدراك الزمان واملكان. وقد ُيظهر األشخاص الذين يعانون من عسر القراءة نقاط قو 

 مجموعة متنوعة من املهارات املعرفية بما في ذلك التفكير البصري والتباعدي والجانبي والشمولي.

 

 خلل التناسق

لم الخاصة ععادة ما يصحب خلل التناسق صعوبات في التنسيق الحركي كما قد يؤثر على مهارات الكتابة الورقية أو اإللكترونية. وُيعتقد أن صعوبة الت

 هذه قد تحدث جنب
ً
 إلى جنب مع أعراض مرتبطة بغيرها من صعوبات التعلم الخاصة األخرى. ا

 

 عسر الحساب

ية. وقد دعادة ما يصحب عسر الحساب صعوبات في اكتساب املهارات الحسابية بما في ذلك التعامل مع مفاهيم األعداد وتعلم الحقائق واإلجراءات العد

عسر الحساب نقاط قوة يتميزون بها في أساليب حل املشكالت واإلبداع واألساليب العملية والحدس واستخدام  ُيظهر األشخاص الذين يعانون من

 الكلمات.

 

 اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة

ندفاع والتركيز وفرط ( على طريقة فهم املعلومات ومعالجتها مع مواجهة صعوبات في إدارة اال ADDأو  ADHDيؤثر اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة )

يز الشديد كالنشاط. وقد يظهر من األشااص الذين يعانون من اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة نقاط قوة يتميزون بها في اإلبداع واالبتكار، والتر 

 في األمور التي تثير اهتمامهم، والقدرة على فهم القضايا املعقدة بسرعة كبيرة.

 

 الدعم األساليب القياسية لتقديم
لدعم الالزم لفي حالة إفصاح أحد الطالب عن أية صعوبة تعلم خاصة يعاني منها، سيلجأ فريق التدريس إلى اتخاذ الترتيبات الالزمة لضمان تلقي الطالب 

ة ألداء ث تكون داعمبحي التقويمات، فعلى فريق التدريس التعامل بحساسية كبيرة مع عملية إعداد التقويماتخالل فترات دراستهم. أما في سياق 

 الطالب ويمكن إجراؤها بطرق مختلفة. 

 

 



 

 ~ ~ 

مَنح مدة إضافية تصل إلى 
ُ
من الوقت األصلي لالمتحان للطالب الذين ُيعانون من صعوبات تعلم خاصة مفصٌح عنها  %25في حاالت االمتحانات، قد ت

قة حتى يتمكنوا من إتمام االمتحانات على نحو مالئم.
ّ
 9وموث

 

م قد تلجأ املر  قدَّ
ُ
لصق بشكل مالئم على األعمال التي ت

ُ
اكز التعاونية إلى استخدام أحد أشكال تحديد هوية املجهولين من خالل االستعانة بملصقات ت

 لتحديد املرشحين الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة. 

 

ب بعدم معاقبتهم على األخطاء اإلمالئية أو اللغوية أو في ترتيُينصح فريق التدريس عند تصحيح أعمال املرشحين الذين يعانون من صعوبات تعلم خاصة 

ور املهمة مالكلمات أو التعبيرية وذلك كلما أمكن ذلك. ومع ذلك، من املسلم به أن هناك بعض التخصصات التي تعد فيها دقة التهجئة والتعبير من األ 

ضمان أن الطالب يمكنهم استيعاب املطلوب منهم وما قد ُيعاقبوا عليه في التصحيح  للغاية وال يمكن تجاهلها. وفي هذه الحاالت يجب على قادة البرامج

 استيعاب
ً
 تام ا

ً
 .ا

 

ح  صحَّ
ُ
 من كيفية  اتتقويميجب أن ت

ً
املرشحين ذوي صعوبات التعلم الخاصة بشكل إيجابي من حيث املحتوى مع التركيز على مضمون النقاش بدال

 تقديمه كلما كان ذلك ممكن
ً
 تجنب معاقبتهم على أي مما يلي: -كلما أمكن ذلك  -املصححين . وعلى ا

 .الجمل القصيرة التي تعوزها روابط تربطها بما قبلها أو بعدها 

 .الجمل التي يتغير اتجاهها في منتصفها 

 .استخدام تراكيب متكررة في الجمل 

 .تفضيل استخدام املصطلحات غير األكاديمية 

  اط في استخدام الروابط والتي يمكن تقسيمها إلى جمل أقصر.الجمل املبالغ في طولها مع اإلفر 

 .
ً
 إعادة صياغة نفس النقطة بصيغة مختلفة قليال

 .الخط غير املقروء 

 

 مصادر مفيدة
 يمكن االطالع على مزيد من املعلومات واملصادر املتعلقة بدعم املرشحين ذوي صعوبات التعلم الخاصة من خالل املواقع التالية:

 

 British Dyslexia Association":www.bdadyslexia.org.ukالبريطانية للدسلكسيا "الجمعية 

 Dyspraxia Foundation":www.dyspraxiafoundation.org.ukمؤسسة الديسبراكسيا "

 British Institute of Learning Disabilities":www.bild.org.ukاملعهد البريطاني لصعوبات التعلم "

 

 

 

  

                                                
 قد تتضمن األمثلة على املستندات التي تدلل على معاناة شاص ما من صعوبات تعلم خاصة تقرير  9

ً
 من أخصائي في علم النفس التربوي. ا

http://www.bdadyslexia.org.uk/
http://www.dyspraxiafoundation.org.uk/
http://www.bild.org.uk/
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 .التقويماتيوضح الفصل التالي االحتياطات الالزمة التي يجب على املراكز التعاونية اتخاذها لضمان أمن 

 

 الحد األدنى من توقعات الجامعة

نقل تحت ظروف تتسم بالسرية البالغة.  ويجب إبالغ الجامعة بأي  التقويماتيلزم على املراكز التعاونية ضمان أن جميع 
ُ
والوثائق املرتبطة بها محفوظة وت

 احتمالية إخالل باألمن.

قبل إجرائها.  ويجب أن ُيدرك جميع أعضاء فريق التدريس  التقويماتمن املهم للغاية خالل هذه العملية اتخاذ أكبر قدر من الحيطة املمكنة لتأمين سرية 

 يوتر. لكمبجم مسؤولياتهم في هذا الشأن إلى جانب ضمان عدم إتاحة أعمالهم األولية واألوراق املنتهية بشكل عام سواء كنسخة ورقية أو عبر شبكات اح

نقل أوراق االمتحان األولية 
ُ
نقل هذه الإلى السجل بالبريد اإللكتروني، شريطة حمايتها بكلمة م - التقويماتعند إجراء عملية اعتماد  -قد ت

ُ
كلمة رور وأن ت

 بشكل منفصل.

 

 وأوراق اإلجابة التقويماتباالحتفاظ 

 تتبع الجامعة باعتبارها جهة مانحة للدرجات العلمية في اململكة املتحدة نظام
ً
(. ويعد JISCلالحتفاظ بالسجالت حددته لجنة نظم املعلومات املشتركة ) ا

شير املبادئ االحتفاظ بالسجالت أمر مهم ويجب اتباعه بالنس
ُ
بة لجميع مؤسسات التعليم العالي من أجل إدارة شؤونها الااصة بطريقة مالئمة. وت

ضافة إلى ملدة عامين )العام الدراس ي الحالي باإل  التقويماتباالحتفاظ  -كحد أدنى  -التوجيهية للجنة نظم املعلومات املشتركة إلى أنه يلزم على املؤسسات 

 عام آخر(.

 ، توص ي لجنة نظم املعلومات املشتركة أيضوبطريقة مماثلة
ً
كيد ملدة ال تقل عن ستة أشهر عقب تأ التقويماتباالحتفاظ بأوراق إجابة الطالب على  ا

 هيئة املمتحنين للدرجات. 

 ستلجأ املراكز التعاونية ملراجعة سياسات االحتفاظ هذه تماش ي
ً
 مع الهيئات االستشارية الخاصة بها حيثما كان ذلك ممكن ا

ً
شريعات ، بما في ذلك أي تا

 إقليمية تخص قدر الوقت الذي قد ُيتاح للمرشحين للطعن في الدرجات التي منحتها لهم هيئات املمتحنين.

 قانوني التقويماتتوص ي الجامعة املراكز التعاونية باالحتفاظ بجميع 
ً
 كحد أدنى ملدة عامين بعد النظر فيها من جانب هيئة ممتحنين مشكلة تشكيال

ً
 ا

 بجامعة ويلز.
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 .التقويماتينبني هذا الفصل على الفصل الرابع، حيث يقدم معلومات عن األساليب املتبعة في وضع 

 

 االمتحانات

 تعد االمتحانات التحريرية الوسيلة التقليدية األكثر شيوع
ً
 التجميعي في التعليم العالي، وباإلضافة إلى عملها على استدعاء املعرفة بموضوع تقويملل ا

 تعتمد على قوة تحمل الطالب إلى جانب التأكد من سهولة قراءة كتباتهم بخط اليد. وألوراق االمتحانات مشاكلها ال
ً
ة املتمثلة في خاصالدراسة، فإنها أيضا

ي أحيانا إلى إساءة فهم الطالب الخاضع لالمتحان لها. وحتى نعالج هذه املشكالت، فمن األفضل للمدرسين عدم وجود وسيلة لتوضيح األسئلة، مما يؤد

 القيام بما يلي:

 استخدام الجمل القصيرة؛ 

  ها؛تقويمتوضيح نتائج التعلم التي يتم 

 ضمان مشاركة الزمالء في استعراض األسئلة للتأكد من عدم الحاجة إلى املزيد من التوضيحات؛ 

 .وضع إجابة نموذجية للسؤال والنظر بتمعن في ما إن كان من املمكن تغيير السؤال بطريقة أخرى لتوضيح املعنى 

 بما يلي:
ً
 ولضمان تقديم املزيد من الدعم للطالب إلجراء االمتحان على أكمل وجه، فمن األفضل لفريق التدريس االستعانة أيضا

 راءتها مع توضيح كيفية توزيع الدرجات لكل سؤال؛التأكد من وضوح تنسيق الورقة حتى يسهل ق 

 إدراج بيانات تجبر الطالب على تطبيق ما لديهم من معرفة وليس مجرد تكرار ما فهموه؛ 

 توجيه كل سؤال من األسئلة نحو جانب محدد من املنهج الدراس ي؛ 

  والتحليلية.استخدام اقتباسات من كتب دراسية مقررة لتحفيز استخدام املهارات النقدية 

ية لالمتحان التي سيتم استخدامها وضمان وجود خطة واضحة لوضع الدرجات يمكن ربطها باألسئلة املوضوعة، ينبغي أن التقويمينبغي توضيح املعايير 

ي كيفية س النظر فتكون خطط الدرجات واضحة لضمان إمكانية قيام أي فرد آخر بتصحيح االمتحانات، وعلى سبيل التحديد، فاألفضل لفريق التدري

الطالب الذين قد يرتكبون أخطاء في بداية السؤال مما يؤثر على بقية اإلجابة، هذا باإلضافة إلى ما إن كان يجب وضع درجات للطالب  ىتوزيع الدرجات عل

 في حال عدم إدالئهم باإلجابة الدقيقة املتوقعة للسؤال، إال أنهم قدموا إجابة ممتازة. 

 

 املهام الدراسية

، بما فيها املقاالت أو التقارير أو املراجعات املطولة. ويتسم كل شكل من أشكال أعمال التقويمقد تغطي املهام الدراسية مجموعة متنوعة من منهجيات 

 التسليمات هذه بتنسيق محدد جد
ً
د تكون ق وينطوي على متطلبات مختلفة من الطالب. وفي حين يصعب تقديم إرشادات محددة بشأن التنسيق الذي ا

 عليه كل مهمة من املهام الدراسية، فإنه يجب النظر في املبادئ الشاملة التالية:

 .من املفترض تعريف الطالب بجميع األمور املتوقعة منهم عند االضطالع باملهام الدراسية 

 .استقطاع الوقت الالزم لشرح خط سير عملية التسليم للطالب في الفصل 

  دنى من املراجع التي من املتوقع منهم االعتماد عليها.ضمان معرفة الطالب للحد األ 

  بشكل يستحضر املهارات املعرفية النقدية واإلبداعية لدى الطالب. التقويمالسعي نحو االبتكار في تصميم 

 .تحديد مواعيد تسليم واضحة لتقديم األعمال 

 

 

 املهام العملية أو امليدانية

لتخصصات معينة، ويجب تعريف الطالب في مرحلة مبكرة عند إجراء  التقويمقد تكون املهام العملية وامليدانية أحد الجوانب الرئيسية إلجراء عملية 

هذه  لتقويما، حتى يكونون على وعي بالطريقة التي سيتم بها تقيمهم، ومن األفضل أن تشمل منهجيات التقويمهذه املهام بالجوانب العملية إلجراء هذا 



 

 ~ ~ 

هذه جوانب  مالتقوي، كما قد تتضمن منهجية التقويمإنشاء الطالب ألعمال مثل دفاتر السجالت أو الالفتات حى تعكس املنهجيات املتبعة أثناء عملية 

 الذاتي. التقويملقرناء أو اتقويم  خاصة بالعمل الجماعي أو

هم مهارات يومن الضروري أن ُيفتح املجال أمام الطالب للتفكير في الكيفية التي كان من املمكن لهم أن يؤدوا بها العمل على نحو أفضل حتى تنمو لد

 وضع مجموعة من األسئلة التي يمكن أن تنطبق على مجم
ً
ي شكل وعة متنوعة من املشروعات املختلفة فالتفكير النقدي املتعمق. وُيفضل للمدرسين أيضا

 املهام العملية أو امليدانية. تقويمبامتحان شفوي عن النتائج الخاصة 

من خالل املهام العملية وامليدانية بالشفافية وتتعامل مع كافة الطالب بشكل عادل دون النظر إلى تنوع املهام العملية  التقويموينبغي أن تتسم معايير 

 أم ال. مالتقويها، ويتعين التأكد في هذه الحاالت مما إن كانت نتائج التعلم املرغوبة حاضرة بشكل واضح في معايير تقويمة التي يتم وامليداني

 

 العروض التقديمية وامللفات

جرى على تحد  فريد  من نوعه إذ أنها تفتح امل
ُ
ي أسلوب جال أمام الطالب في املشاركة فتنطوي عملية إنشاء العروض التقديمية وامللفات الخاصة بالعمل امل

 ، والذي يدفع املمتحن في بعض األحيان إلى أن تغيب عنه املوضوعية. تقويممبتكر لل

 عن أنها تمهد الطريق أمام إدراج  التقويمكما تنطوي منهجيات 
ً
 على إمكانية الحصول على التعقيبات الخاصة باألعمال بشكل فوري فضال

ً
هذه أيضا

، ُيفضل التقويم. واستعدادا ملثل هذا التقويمهذه األعمال من بداية  تقويماألقران، ولذا ينبغي ضمان وجود معايير شفافة وواضحة لويم تق منهجيات

 لفريق التدريس النظر في النقاط التالية:

  ؛التقويمالتأكد من تحديد معايير وضع الدرجات بشكل واضح في بداية 

  ؛التقويمإشراك عضو ثان  من فريق التدريس عند إجراء عملية 

  ملساعدة الطالب على إظهار نواتج التعلم املرغوبة؛ تقويمللاستخدام تنسيق عام 

  ؛التقويمتقييد الوقت و/أو حجم 

 توضيح اإلرشادات الخاصة باستخدام املواد املسموعة أو املرئية؛ 

 حتى يتم الحد من املشكالت الخالفية التي تنشأ حول وضع الدرجات؛ التقويمن األفراد أثناء عملية تسجيل العروض التقديمية أو التفاعل بي 

  جميع الطالب؛تقويم  ، مع عدم لزوم الكشف عن درجة محددة حتى يتمالتقويمبتقديم تعقيبات فورية تحدد نقاط القوة والضعف 

  ،ويتم بموجبها وضع الدرجات للطالب على أساس األجوبة.السعي الستقطاع وقت لألسئلة واألجوبة في نهاية الجلسة 

 

 العمل الجماعي

 العمل الجماعيتقويم  القضايا الرئيسية في

عية ميعد تعلم الطالب كيفية العمل بصورة فعالة داخل الفريق من نواتج التعلم املهمة في أغلب البرامج التعليمة الخاصة بطالب املرحلة الجا

امعات.  وباإلضافة إلى ذلك، فإن العمل الجماعي يحفز من عملية تنمية املهارات التي يحتاج إليها سوق العمل )مثل التفاوض والدراسات العليا بالج

 ( التقويماتالتعاوني، والقيادة، وتفويض املهام، وغير ذلك(، والتي قد يتعذر تحقيقها من خالل أشكال األنشطة )و
ً
مل عن فتح الع األخرى، فضال

 جال للطالب للتعلم من بعضهم البعض.الجماعي امل

 

لتعاونية، اوالتعليم والتدريس في املراكز  التقويمومن ثم تستخدم الغالبية العظمى من برامج جامعة ويلز العمل الجماعي كعامل أساس ي في إستراتيجيات 

 العمل الجماعي، يتعين النظر في أربعة أمور رئيسية، هي كما يلي:تقويم  أنه من أجل غير

 

 ها باستخدام األنشطة القائمة على العمل الجماعي؟تقويمما هي نواتج التعلم الخاصة بالبرامج والوحدات التي من املفترض  (1

 

 املشاركات الفردية للطالب في أنشطة العمل الجماعي؟تقويم  هل تستدعي الحاجة (2

 

مات، واملنتجات، وغير ذلك(، أم أن عملية اإلنتاج )أي الطريقة النواتج التي يحققها الطالب )مثل التقارير، والتصميتقويم  هل من الضروري  (3

 التي تشارك بها أعضاء املجموعة في العمل( هي موضع االهتمام فحسب؟

 



 

 ~ ~ 

 الخبراء الخارجيين(؟تقويم  الذاتي للطالب أم التقويم)هل سيتم استخدام  التقويممن هم املشاركون في عملية  (4

 

قويم ت ثم، تصبح هناك قدرة على استخدام العمل الجماعي في املستخدم، ومن التقويمتأثير يعمل على تحديد شكل سوف يكون لنواتج هذه االعتبارات 

 الحكم على م
ً
فاعلية التي دى المجموعة من الجوانب املتنوعة، منها املعرفة والفهم واملهارات التحليلية ومهارات التواصل وغير ذلك، كما أنها تتيح أيضا

 عن املهارات التي ينميها الطالب بمفردهم من خالل األنشطة الجماعية.اتسم بها العم
ً
 ل الجماعي بين املجموعات، فضال

 

 

 العمل الجماعيتقويم  طرق 

 منالجماعي، و يساهم كل منها على حدة في نجاح )أو عدم نجاح( النشاط  التقويمجماعي أن يتم تحديد عدة عوامل متنوعة لهذا تقويم  من املمكن في أي

"املنتج" النهائي )ناتج األنشطة( وأخرى على "العملية" ذاتها )طريقة العمل الجماعي داخل  علىثم يمكن تخصيص خطة وضع الدرجات لبعض الدرجات 

 املساهمات الفردية للطالب. علىاملجموعة( وبعض الدرجات األخرى 

 

 ن بين األساليب املستخدمة األكثر شيوعمنها مزايا وعيوب.  وم الجماعي، ولكلالعمل  تقويملثمة عدة أساليب 
ً
 ما يلي: ا

 

 مهمة جماعية يقوم فيها كل فرد داخل املجموعة بتقديم ناتج أو "منتج" مميز مع توزيع درجات فردية على أعضاء املجموعة. (1

 

 مهمة جماعية لتقديم "منتج" نهائي واحد مع توزيع نفس الدرجة الواحدة على جميع أعضاء املجموعة. (2

 

جماعية لتقديم "منتج" نهائي واحد مع درجة مقسمة إلى قسمين؛ األول على املنتج )ويتقاسمه جميع أعضاء املجموعة(، واآلخر منفصل مهمة  (3

 لكل عضو نسبة إلى تسليمه لعمل خاص به.

 

مهمة جماعية لتقديم "منتج" نهائي واحد مع درجة مقسمة إلى قسمين؛ األول على املنتج )ويتقاسمه جميع أعضاء املجموعة(، واآلخر منفصل  (4

 الذاتي من قبل كل عضو من أعضاء الفريق. التقويملكل عضو نسبة إلى 

 

 لدقيق لألنشطة الجماعية فيما يخص الوحدة )أو الوحدات( والبرنامج ككل.سوف ينبني اختيار األسلوب على النظر في األمور املوضحة أعاله والسياق ا

 

القائمة على العمل الجماعي هو الكشف عن العناصر غير "املشاركة" أو العناصر "املتقاعسة"؛ أي  التقويماتغير أنه من بين القضايا الهامة في جميع 

هذه املواقف يكون تخصيص درجة واحدة للمجموعة  الجماعية، وملثلالطالب الذين ال يقومون باملشاركة على وجه صحيح )أو على اإلطالق( في األنشطة 

 عالة أحيانا.أعاله( طريقة غير ف ii)األسلوب رقم 

 

 

 مصادر األدلة على املشاركة الفردية للطالب في العمل الجماعي

 مل ما يلي:األدلة تش الجماعي، وهذهالقائم على العمل  التقويمثمة عدد من مصادر األدلة التي يمكن استخدامها في تحديد املشاركة الفردية للطالب في 

 

  اد التوقيع عليها من قبل جميع أعضاء املجموعة؛بحيث يتم في املعت -سجالت اجتماعات املجموعة 

 سجالت أو دفاتر العمل التي يحتفظ بها كل طالب؛ 

 ملفات العمل الخاصة بكل طالب التي قد تشمل بعض مما هو مذكور أعاله أو جميعه؛ 

  ؛التقويمعروض تقديمية املقدمة من أعضاء املجموعة في نهاية 

 ذي يوضح شكل العمل الجماعي داخل املجموعة؛األقران الذي يجريه الطالب وال تقويم 

 التقويماألقران التي تشير إلى األداء الفردي، بحيث ال تكون الدرجات أعلى من درجة املسؤول عن تقويم  درجات. 

 

 تشمل ما يلي: الطالب، وهياألقران من جانب  تقويمبفيما يتعلق  التقويمهناك عدد من اآلليات التي يمكن استخدامها كأساس لعملية 



 

 ~ ~ 

 

 سجل حضور اجتماعات املجموعة؛ 

 املشاركة باألفكار للمهام الجماعية؛ 

 جمع املواد والبحث والتحليل ألغراض املهام الجماعية؛ 

 املساهمة في العمليات الجماعية؛ 

 دعم وتشجيع أعضاء املجموعة؛ 

 املساهمة العملية لتحقيق "املنتج" النهائي؛ 

  النهائي. التقويماملساهمة في إنشاء تقرير 

 

 وأي
ً
 عن الكيفية التي سيتم بها إجراء  تقويملكانت املنهجية املتبعة  ا

ً
 التقويمايير وعن مع التقويمالعمل الجماعي، فسوف يتعين إخبار الطالب سلفا

 وخطة وضع الدراجات التي سيم تطبيقهما.

 

 الذاتي التقويماألقران و  تقويم

الذاتية من املنهجيات املعقدة والصعبة، والتي أصبحت شائعة في عملية وضع املنهجيات  التقويماتألقران أو ا اتتقويمتعد منهجية تيسير إقامة 

من املحاضر إلى أفراد الطالب أو املجموعات، ويجب أن يتلقى  التقويماألساسية للمواضيع الدراسية، ومثل هذه األعمال تستلزم تحويل املسؤولية عن 

 حتى يتكلل استخدامهم له بالفعالية والنجاح. التقويمدريب الالزم قبل االستعانة بهذا األسلوب في أعضاء هيئة التدريس الت

 

 عبر اإلنترنت التقويمات

 معروف التقويمسرعان ما أصبح 
ً
 عبر اإلنترنت شكال

ً
الطالب، حيث يمكن أن يدخل في نظم التعلم املختلطة أو القائمة بالكامل على تقويم  من أشكال ا

عبر اإلنترنت املجال أمام الطالب الستخدام تفاصيل محددة للوصول إلى منصة للتعليم عبر اإلنترنت تطلب من الطالب بعد ذلك  التقويماإلنترنت. يفتح 

 ينتج عنها إجابا للتقويماتتي تظهر للطالب بشكل عشوائي من قاعدة بيانات إتمام مجموعة من األسئلة، ويمكن اختيار األسئلة ال
ً
ت محددة مسبقا

صحح بشكل تلقائي، أو يمكن أن تحتوي على امتحانات مطولة، إن فرص استخدام خدمات اإلنترنت في 
ُ
قد تنطوي  مالتقويبنعم/ال، وهي اإلجابات التي ت

 في دعم بناء متع
ً
 العديد من املشكالت حول على أهمية كبيرة، وخصوصا

ً
ال على قطاع عبر اإلنترنت التي ال يز  التقويملم يتحلى باملرونة. غير أن هناك أيضا

 التعليم العالي أن يتصدى لها بشكل كلي. ومن بين االعتبارات التي يتعين النظر فيها ما يلي:

 

  ؛التقويمإلى منصة قابلية املقارنة بين األجهزة والبرامج التي يستخدمها الطالب للدخول 

  في االعتبار؛ التقويموضع األعطال الفنية لألجهزة أو البرامج أثناء 

  ذات صلة باملهمة ومالئمة لها؛ التقويمالتأكد من أن املواد املعروضة أثناء 

  واستيعابهم لها؛ التقويمالتأكد من معرفة الطالب بكيفية إجراء 

 ؛التقويمعملية  التأكد من عدم وجود أي فرصة لالنتحال أثناء 

  ؛التقويمالتأكد من هوية الطالب الذين يقومون بإجراء 

  في ظروف مناسبة يمكن التحكم فيها بالنسبة للطالب؛ التقويمالتأكد من إجراء 

  حتى نضمن وجود تعقيبات مسبقة ألي عمل في املستقبل؛ التقويمالتأكد من حصول الطالب على التعقيبات املناسبة في نهاية 

 من وجود حماية مناسبة ملواد االمتحانات، وبالتالي إحكام السيطرة على درجات الطالب. التأكد 

 

، تعد املشكالت األكاديمية جزء ال يتجزأ من القيمة املستدامة للدرجة 
ً
لعلمية املمنوحة ابخالف املشكالت التقنية التي قد تظهر، والتي تم توضيحها سلفا

لطرق األساسية ملواجهة هذه املشكالت هو ضمان التوعية الكاملة للطالب باألمانة األكاديمية وتوقعات املؤسسة منهم في نهاية املطاف، ولذا فإن إحدى ا

االت عبر اإلنترنت النظر في االحتم التقويمبعدم االنخراط في أي ممارسات خادعة، وباإلضافة إلى ذلك، فُيفضل لفريق التدريس املشارك في عملية 

 أمور أخري: التالية، من جملة

 



 

 ~ ~ 

  هاء من من الطالب االنت التقويماتاستخدام سلسلة من املهام الفردية القصيرة واملتتابعة خالل البرامج أو الوحدات، وقد يستلزم تصميم

 بشكل فردي. التقويماتقراءة الصف كاملة واإلجابة على 

  بشأن أحد املشاريع النهائية واملساهمة فيه.تسهيل العمل الجماعي الذي قد يستلزم من الطالب التفاعل بينهم للتناقش 

  واسع النطاق يقوم على املصادر املتاحة، والذي يتم الرجوع ملصادرة من خالل برنامج تقويماستخدام امتحانات الكتاب املفتوح التي تتطلب 
ً
ا

 مطابقة للنصوص.

  الشخصية أو املهنية واإلجابات بعملية التعلم.وضع أسئلة تستلزم من الطالب عرض تمكنهم من موضوع الدراسة مع ربط تجاربهم 
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 امللحق أ: معايير جامعة ويلز
 

 الغرض الرئيس ي من هذه املعايير هو أن تكون بمثابة معايير عامة ملستويات البرامج.

 

 مستوى الدراسة الجامعية أ

 

 (%100-70املرتبة األولى ) - 

جات ليل من الطالب على در تعد أعمال املرتبة األول نادرة إلى حد ما وُيفترض فيها التميز عن أعمال الطالب األخريين، بينما يعد من الطبيعي عدم حصول سوى عدد ق

رتبة األولى عند تجميع الدرجات املمنوحة املرتبة األولة في بعض املجاالت الدراسية، فلن يكون من املتوقع حصول العديد من الطالب على نتيجة إجمالية من امل

 املختلفة. التقويملجوانب 

 يعالج املسائل أو املشاكل املثارة بشكل مباشر -

 ينطوي على معرفة مستفيضة باملعلومات ذات الصلة باملوضوع -
ً
 منطقيا

ً
 يقدم نقاشا

 للمفاهيم والنظرياتتقويميطرح  -
ً
 نقديا

ً
 ا

 يربط النظريات بالتطبيق -

 يعكس فكرة الطالب نفسه وليس مجرد تكرار للمحاضرات االعتيادية واملواد املرجعية -

-  
ً
 دقيق جدا

 يتميز باإلبداع أو بالتجديد -

 يدلل على القراءة بشكل يتخطى مجرد ما هو مطلوب -

 يظهر لديه وعي باملنهجيات األخرى للتعامل مع املشكلة -

 ويعي حدود املعرفة الحالية يعي القضايا املرتبطة باألبحاث العلمية -

 يستعمل البيانات واألمثلة ذات الصلة بامتياز مع اإلشارة إليها بشكل مالئم -

 

 (%69-60القسم األول من املرتبة الثانية ) - 

 أبحاث على مستوى أعلىتعد هذه الدرجة من درجات األداء عالي الكفاءة، ويمكن اعتبار الطالب الحاصلين على هذه املرتبة مؤهلين للتسجيل في عمل 

 يعالج املسائل أو املشاكل املثارة بشكل مباشر -

 يقدم مناقشة منطقية تستند على معلومات مناسبة -

 املفاهيم والنظريات وربط النظريات بالتطبيقتقويم  لديه بعض القدرة على -

 من مجرد تكرار املحاضرات االعتيادية واملواد   -
ً
 يعكس أافكار الطالب بدال

 ملرجعيةا

 ليست لديه أي إغفاالت أو أخطاء كبيرة -

 يدلل على القراءة بشكل يتخطى مجرد ما هو مطلوب -

 يظهر لديه وعي باملنهجيات األخرى للتعامل مع املشكلة -

 يستعمل البيانات واألمثلة ذات الصلة بشكل جيد مع اإلشارة إليها بشكل مالئم -

 

 (%59-50)القسم الثاني من املرتبة الثانية  - 

 يعد هذا املستوى من مستويات األداء املقبولة، ومن املتوقع أن يحصل جميع الطالب املؤهلين على هذا املستوى على األقل

 عيةيعالج املشاكل ،ولكن ال يقدم سوى ملاص مبسط فحسب باملناقشات واألدلة ذات الصلة إلى جانب ما تم عرضه في املحاضرات والقراءات املرجي -

 ن اإلجابات واضحة ومحددةتكو  -

 هناك بعض اإلغفاالت واملغالطات الصغيرة دون أخطاء كبيرة -

 

 (%49-40املرتبة الثالثة ) - 

ونوا ن املفترض أن يكيعني تحقيق هذا املستوى من األداء وجود بعض املعرفة والفهم، ولكن مع وجود ضعف. ولذا فالطالب الحاصلون على هذا املستوى من األداء م

 مجموعات صغيرة في هذه الدورة ومن غير املتوقع لهم االرتقاء إلى مستويات عمل أعلى.

 ال توجد مناقشات وأدلة في جميع األحيان تدعم النقاط التي تم تناولها في اإلجابة -

 تم حذف نقاط ذات صلة من اإلجابة -

 ثمة أخطاء في اإلجابة -
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 عليهاهناك أجزاء من األسئلة لم تتم اإلجابة  -

 قد تكون اإلجابات وجيزة بشكل زائد عن املطلوب وربما تكون على شكل مالحظات -

 

 (%39-35رسوب هامش ي ) - 

 .10لم يقدم الطالب الحاصلون على هذا التصنيف ما يكفي إلقناع املصححين بأنهم مستحقون للنجاح

 ؤالتفتقر اإلجابات إلى الفهم املنطقي للمشاكل والقضايا املثارة في الس -

 تم إغفال معلومات مهمة من اإلجابات مع إضافة نقاط ال صلة لها  -

 بالسؤال

 اإلجابات مختصرة إلى حد بعيد  -

 

 

 (%35الرسوب )أقل من  

 الطالب الراسبون هم الطالب الذين لم يتمكنوا من إقناع املصححين بأنهم قد استفادوا من الدراسة األكاديمية بالشكل الكافي. 

 هار اي معرفة أو فهم للقضايا املثارة في السؤالفشل في إظ -

 يظهر لديهم سوء فهم جوهري باملوضوع -

 معظم املواد الواردة في اإلجابة ليست ذات صلة -

 

 

 مستوي الدراسة ما بعد الجامعية ب

 

 املقررات والرسالة العلمية(: تم وضع معايير التقديرات العامة التالية لدرجات الدراسة ما بعد الجامعية على النحو التالي )بنظام

 

التقدير 

 اإلرشادي

 اململكةاملتحدة %

 الدرجات

 الخصائص

 من التحليل النقدي باستخدام أطر مفاهيمية مناسبة +%70 أ
ً
 معيار مرتفع جدا

 فهم وعرض للقضايا ذات الصلة بشكل ممتاز

 مناقشات مرتبة بشكل واضح ومنظمة بطريقة منطقية

 الدقيقة والتعقيداتوعي جيد بالفروق 

 أدلة قوية على البحث املستقل املنفذ بشكل جيد

 ممتاز وتوفيق للمواد املرجعية تقويم

 استخدام ممتاز للمعلومات واألمثلة ذات الصلة، مع اإلشارة إليها بشكل مالئم

 %70درجة االمتياز  

 فما أعلى

 

 

 مفاهيمية مناسبةمعيار مرتفع من التحليل النقدي باستخدام أطر  %60-69 ب

 فهم وعرض للقضايا ذات الصلة بشكل واضح

 مناقشة مرتبة بشكل واضح ومنظمة بطريقة منطقية

 وعي بالفروق الدقيقة والتعقيدات

 أدلة على البحث املستقل

 جيد وتوفيق للمواد املرجعية تقويم

 استخدام جيد للمعلومات واألمثلة ذات الصلة، مع اإلشارة إليها بشكل مالئم

 استخدام أطر عمل مفاهيمية مناسبة %50-59 ج

 محاولة التحليل ولكن مع وجود بعض األخطاء و/أو بعض اإلغفاالت

 يظهر لديه وعي بالقضايا، ولكن ال يتخطى ما هو متوقع من حضور الدورات

 تتسم املناقشات بوضوح مقبول ولكنها غير كاملة

 أدلة غير كافية على البحث املستقل

 للمواد املرجعية غير كاف   تقويم

 بعض االستخدام الجيد للمعلومات واألمثلة ذات الصلة، مع اإلشارة إليها بشكل غير كامل

                                                
 وفق 10

ً
 .%39و 35في حال وقوع الدرجات الكلية التي حصلوا عليها بين ‘ درجة النجاح’للبروتوكوالت األكادييمة ذات الصلة، فإن املرشحين للدرجات األولية قد يحصلون على  ا
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التقدير 

 اإلرشادي

 اململكةاملتحدة %

 الدرجات

 الخصائص

 فهم كاف  ألطر العمل املفاهيمية املناسبة %40-49 د

 اإلجابات وصفية بشكل مفرط و/أو أي محاولة للتحليل تتسم بالسطحية وتحتوي على أخطاء أو إغفاالت

 محدود للقضايا مع بعض التشتتيظهر لديه وعي 

 مناقشاته غير واضحة بالشكل الكافي

 عن االعتماد على املالحظات املتكررة في الفصل
ً
 أدلة محدودة على البحث املستقل فضال

 استخدام سطحي نسبي
ً
 عن االفتقار إلى املراجع املناسبة ا

ً
 للمعلومات واملصادر واالمثلة ذات الصلة فضال

درجة النجاح في  

 %40جامعة ويلز=

 

 فهم ضعيف ألطر العمل املفاهيمية %30 – 39 هـ

 تحليل ضعيف والعديد من األخطاء واإلغفاالت

 توضيح عدد قليل من النقاط ذات الصلة ولكن مع عرض القضايا بشكل سطحي ومشوش

 عن الفهم الس يء ملالحظات الفصل
ً
 ليس هناك أي دليل عن البحث املستقل فضال

 عن عدم اإلشارة إلى أي مرجع استخدام س يء أو
ً
 عدم استخدام للمعلومات واملصادر واألمثلة ذات الصلة فضال

 فهم ضعيف جد فما أسفل %29 و
ً
 ألطر العمل املفاهيمية ا

 استيعاب ضعيف جد
ً
 للتحليل أو عدم استيعابه باملرة مع وجود العديد من األخطاء واإلغفاالت ا

 أو عدم فهم على 
ً
 اإلطالق للقضايا املثارة من األسئلةفهم ضئيل جدا

 مالحظات الفصل حتىليس هناك أي إشارات مرجعية مناسبة للمعلومات أو املصادر أو األمثلة أو 

 

منح درجات االمتياز )
ُ
 +( إلى األعمال االستثنائية فحسب.%70مالحظة: ت
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 الوحدات تقويملامللحق ب: املعايير العامة 
 

 في املستوى السادس. تقويملليوضح ما يلي املعايير العامة 
 100-80 79-70 69-60 59-50 49-40 39-20 19-0 / الدرجات التقويمفئة 

مغالطات كبيرة توضح الفجوات  معرفة وفهم للموضوع

الهائلة في معرفة وفهم املادة بذلك 

 املستوى. 

بعض املغالطات الهامة التي 

 املعرفة، معتوضح الفجوات في 

 مجرد فهم سطحي.

فهم العناصر الرئيسية ملجال 

الدرسة بما يوضح معرفة منطقية 

تسترشد ولو في جزء منها على األقل 

 بأبحاث حالية في تخصص املادة.

معرفة وفهم مناسبان للمبادئ 

 واملفاهيم الخاصة بمجال الدراسة.

دراك شامل ملجال أدلة على إ

الدراسة مما يوضح معرفة منطقية 

واسترشاد بأبحاث حالية في 

 تخصص املادة.

 

معرفة وفهم ممتازان للمفاهيم 

والنظريات الرئيسية للتخصص، 

وعي واضح بحدود القاعدة 

 املعرفية.

معرفة وإدراك مفصل للنظريات 

واملفاهيم األساسية أو التخصص، 

بجانب الوعي بجوانب الغموض 

 وحدود املعرفة

 االفتقار ألي محاولة لتحليل أو دمج أو مهارات معرفية وفكرية

للمعلومات التي تؤدي إلى تقويم 

تعميمات ال أساس لها والوصول إليها 

دون استخدام أدلة موثقة، االفتقار 

يؤدي إلى استنتاجات  املنطق، مماإلى 

ناقصة أو غير قابلة للدعم، تدني 

 مستوي توصيل األفكار.

تقديم بيانات عامة بأدلة ضئيلة، 

أسلوب وصفي إلى حد كبير بحجم 

ضئيل من التحليل أو بدون تحليل 

على اإلطالق، شرح غير منطقي 

لالستنتاجات، نتائج تفتقر إلى 

 الصلة باملوضوع. 

أدلة على محاولة محدودة لتحليل 

ودمج املعلومات، ولكنها تتسم 

ببعض نقاط الضعف، بعض 

ت صلة، إال أن االستنتاجات ذا

األدلة مفسرة بطريقة غير 

 متناسقة. 

تطبيق متفرق للتفكير التحليلي 

واملنطقي بطريقة مناسبة، أدلة على 

وجود وعي ناش ئ بالتوجهات املختلفة 

والقدرة على استخدام األدلة لدعم 

 املناقشات، 

 استنتاجات مقبولة.

أدلة على وجود تحليل ودمج 

ى القدرة عل للمعلومات،مناسب 

إنشاء مناقشات مقنعة وإصدار 

األحكام على األدلة، القدرة على 

توصيل الفرضيات واالستنتاجات 

 بشكل واضح استنتاجات سليمة.

عمل منطقي واضح مدعوم باألدلة 

املنتقاة واملحققة بدرجة عالية من 

الدقة، يظهر التحليل القدرة على 

إجراء الفحص وبناء مناقشة 

مقنعة بصورة مستقلة، 

 نتاجات قوية.است

عمل ممتاز يقوم على أدلة شاملة 

والتحليل بشكل  التقويمالتطبيق 

مناسب وذكي، تأكيدات تدلل على 

القدرة على استقصاء التناقضات 

داخل املعلومات وتحديدها بصورة 

مستقلة، استنتاجات مقنعة إلى حد 

 كبير.

استخدام املؤلفات 

 األكاديمية البحثية

القراءة أو انعدامها، قلة األدلة على 

استنتاجات غير مدعومة، تجاهل تام 

 لألعراف األكاديمية.

تعمق في املؤلفات بدرجة غير 

كافية، أدلة على االعتماد على 

مصادر غير مناسبة، استخدام 

األعراف األكاديمية بشكل 

 متناقض. 

 

استخدام محدود للمصادر بجانب 

بعض اإلغفاالت واألخطاء، التوافق 

مع األعراف األكاديمية بدرجة كبيرة 

 ولكن بجانب بعض األخطاء. 

 

مجموعة كافية من املصادر بجانب 

االستخدام الواضح للمؤلفات 

القائمة على األبحاث، بما في ذلك 

املواد املستخرجه من املصادر بشكل 

عراف األكاديمية مستقل، تطبيق األ 

 بشكل متناسق. 

 

مجموعة شاملة من املصادر 

القائمة على العمل األكاديمي، والتي 

تم تقيمها وتحليلها، أدلة على وجود 

مواد مستخرجة من املصادر بشكل 

مستقل، مهارات أكاديمية مطبقة 

 بشكل متناسق. 

معرفة ممتازة باملؤلفات القائمة 

ها نعلى األبحاث واستخدامها وتضمي

في األعمال، تحليل للمصادر 

ها بشكل متناسق، مهارات تقويمو

أكاديمية عالية املستوى مطبقة 

 بشكل متناسق.

معرفة هائلة باملؤلفات القائمة على 

األبحاث واستخدامها وتضمينها في 

 هاتقويماألعمال، تحليل للمصادر و

بشكل متناسق، مهارات أكاديمية 

عالية املستوى مطبقة بشكل 

 سق.وعملي.متنا

عرض وتنظيم وقواعد وهجاء غير  العروض التقديمية

 كافية.

عرض وتنظيم وقواعد وهجاء 

 ضعيفة.

عرض وتنظيم وقواعد وهجاء 

 مقبولة.

عرض وتنظيم وقواعد وهجاء 

 مناسبة. 

عرض بجودة عالية وتنظيم جيد 

 وقواعد وهجاء صحيحين.

عرض جيد التوجيه وتنظيم منطقي 

وقواعد وهجاء صحيحان، بدرجة 

 ممتازة. 

عرض بجودة رائعة وتنظيم منطقي 

 متماسك وقواعد وهجاء صحيحين.
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 التقويماتامللحق ج: نموذج الجدول الزمني العتماد 
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 2015يوليو  31حتى  2014أغسطس  1في مركزكم خالل الفترة من  التقويماتُيرجى إدخال املعلومات املطلوبة لجميع 
 اسم املركز التعاوني

 التقويمتاريخ  املستوى  الوحدةعنوان  برنامج الدراسة التقويمطبيعة 

 assessments@wales.ac.uk ُيرجى تقديم هذا النموذج مع أية استفسارات على البريد اإللكتروني:   *

mailto:assessments@wales.ac.uk
mailto:assessments@wales.ac.uk


 

 ~ ~ 

 

 

 

 

 

 امللحق د: نموذج اعتماد التقويمات
 

 التقويماتنموذج اعتماد 

 1القسم 

 

  اسم املركز التعاوني:

  البرنامج الدراس ي:

  عنوان الوحدة:

  املستوى:

فرض النوع )على سبيل املثال، امتحان، 

 دراس ي، مهمة دراسية(:

 

  تاريخ االمتحان/تاريخ التوزيع:

  النسخة:

 

 2القسم 

 يرجي اختيار أحد الخيارات األتية:

 

 3القسم 

 

 النهائية.  قويمالتاألولية املشار إليها أعاله من قبل املمتحن الخارجي، وبأنها ستكون نسخة  التقويمأقر بموجب هذا النموذج بأنة قد تم اعتماد نسخة 

 الخيار أ

على معايير مناسبة ويمكن طباعته )يتم إدراج تعديالت  التقويميسير 

 طفيفة عند الضرورة(

 

 

 الخيار ب

قدم مسودة ُمراجعة من 
ُ
أخذ التعليقات الواردة  ، معالتقويميجب أن ت

 أدناه بعين االعتبار.

 

 

 التعليقات/التوصيات:

 

 

 

 اسم املمتحن الخارجي:

 

 التاريخ:

 

 التوقيع:

 



 

 ~ ~ 

 االسم:

 

 التاريخ:

 

 التوقيع:

 

 

 assessments@wales.ac.ukيرجى إرسال النموذج املكتمل وأي استفسارات أخرى على البريد اإللكتروني: 
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 التقويمامللحق هـ: قائمة املراجعة الااصة بتقديم 
 

 

 

 

 التقويمقائمة املراجعة الخاصة بتقديم 

 

التي يترتب عليها منح الدرجات أو التقديرات املتعلقة املتعلقة بالدراسة في منحة جامعة ويلز وذلك في  التقويم" إلى أي من أشكال التقويميشير مصطلح "

 ،التقويماتسياق اإلجراءات املتخذة العتماد 

 ووفق
ً
 لذلك، فهي تشمل األتي: ا

 

I. جميع االمتحانات، سواء أكانت مقيده بوقت أم كانت خالف ذلك، أو كانت باستخدام الكتاب املفتوح أم غير ذلك؛ 

ii. مهام الفروض الدراسية أثناء الدورة التدريبية؛ أي امللاصات ومعايير التصحيح؛ 

iii. .مهام املشروعات؛ أي امللاصات ومعيير التصحيح 

 

 

 التقويميرجى التأكد من إدراج ما يلي في عملية تسليم 

 

 من أوراق امتحان الدور األول والثاني بالشكل الذي سيحصل عليه الطالب؛ 
ً
 كال

 

 الترجمة اإلنجليزية بجانب النسخة األصلية باللغة األم )حسبما ينطبق(؛ 

 

  حين وتفاصيل عن التوزيعات املقترحة  للدرجات؛دليل كامل بالتعليمات للُمرشَّ

 

 خطة وضع الدرجات؛ 

 

 )رسل كلمات املرور في بريد إلكتوني منفصل
ُ
 امللفات محمية بكلمة مرور )ت

 

  من قبل املركز التعاوني( فقط 1القسم )يتم استيفاء التقويمنموذج اعتماد 

 

 

 إلى جامعة ويلز  التقويماتينبغي تقديم 
 
وني ، سواء من خالل مرفق البريد اإللكترالتقويمقبل املوعد املقرر إلجراء  في موعد أقصاه ستة عشر أسبوعا

 أو من خالل مرفق تحميل جامعة ويلز )التفاصيل عند الطلب(. assessments@wales.ac.ukاملرسل إلى 

 

 في غضون عشرة أيام عمل. التقويماتسوف تقر الجامعة باستالم 
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 املترجمة التقويمامللحق و: نموذج التحقق من مواد 
 

 

    

 

 املترجمة التقويمالتحقق من مواد 

 املترجمة هي آلية ضمان جودة مهمة يتم فيها تقديم برامج الجامعة بلغة أخرى غير اللغة اإلنجليزية أو الولزية. التقويمالتحقق من مواد 

 مترجم/ مدقق معتمد من الجامعة على اإلقرار التالي.ويجب توقيع 

 

 >اسم املركز التعاوني< املركز التعاوني:

 

 >عنوان البرنامج< عنوان البرنامج:

 

 >عنوان الوحدة< عنوان الوحدة:

 

 <التقويم>تاريخ  :التقويمتاريخ 

 

 امتحان / ملخص فرض / ملخص مشروع / عمل كتابي للمرشح  نوع املادة:

 في حال عدم االنطباق()احذف  

 

 أنا >اسم املترجم / املدقق< أقر بما يلي بشأن املواد املذكورة أعاله.

 .راجعت بنفس ي كأل من النسخة املترجمة للغة اإلنجليزية والنسخة املوضوعة باللغة األم وتحققت من دقة النص اإلنجليزي واستيفاء الترجمة

 اللغة >اسم اللغة األم<واللغة األم الخاصة باملستند األصلي هي 

 

 التوقيع:

 

 التاريخ:
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 امللحق ز: مثال على نموذج التعقيبات
 

 

 التعقيبات للطالب

 

 امللحق أ: نموذج ورقة التعقيبات.

 

 استخدام هذا املستند يكون للمشاريع املسندة إلى املجموعات.

 

 

 

  عنوان الوحدة

  التقويمعنوان 

  اسم الطالب

 الدرجة والتعليقات القصوى املعايير والدرجة  

  10وضوع العرض / األداء الجماعي

  10تغطية القضايا املطلوبة / ترجيح 60%

  10نطاق املصادر ومناسبتها /

  10جودة العرض /

  10اإلجابة على األسئلة / األداء الفردي

  املسؤولية داخل الجموعة ترجيح 40%

  10األقران / تقويم

 

 


