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 الرؤٌة 

التعلٌم الهندسً ,والبحث العلمً كلٌة الهندسة جامعة بورسعٌد : كلٌة رائدة فً مجال 
 وعالمٌا.  ,وأقلٌمٌا  ,,وتطبٌق المعرفة  لخدمة المجتمع محلٌا

 الرسالة

مستوٌات جودة متمٌزة للخرٌجٌن, والبحوث المتطورة, والتكنولوجٌا المبتكرة, وخدمة تقدٌم 
المجتمع  من أجل تأهٌل كوادر قادرة على التعامل مع تحدٌات األسواق المحلٌة ,واألقلٌمٌة 

  ,والعالمٌة.

 مقدمة: 

و التعلم  التدرٌسوالتعلم األهداف اإلستراتٌجٌة  فً مجال  التدرٌس اتتحدد إستراتٌجٌ    
،واالطراف المشاركة وكذلك  إلى تحقٌقها كلٌة الهندسة جامعة بورسعٌد التً ٌجب أن تسعى 

و تتضمن  فً ظل متطلبات سوق العمل المتغٌرةالوسائل الالزمة لتحقٌق تلك االستراتٌجٌة 
األنشطة والمهام المطلوب القٌام بها مع تحدٌد اّلٌات الخطة التنفٌذٌة  لإلستراتٌجٌة ومختلف 

مجموعه  الهندسةتبنت كلٌه و. تٌجٌةامتابعة تلك االستراتٌجٌة وكذلك مؤشرات قٌاس تلك االستر
 اإلبداع واالبتكاروالوصول الى من االستراتٌجٌات التعلٌمٌه الحدٌثه والتً تضمن تحقٌق التفوق 

من أجل تحدٌث  فً مختلف البرامج التعلٌمٌه بالكلٌه ومن ثم االستمرار فً هذا التفوق
 .المواصفات التً ٌنبغً أن ٌتحلى بها الخرٌج الذي ٌعمل بالمجاالت الهندسٌة المختلفة

 ٌاتستراتٌجاالاالطراف المشاركة فً اعداد

 .األقسام األكاديويت بالكليت الختيار استزاتيجياث التذريس الوالئوت   

 .وسىق العول الوؤسساث الخاصت والحكىهيتاالطزاف الوجتوعيت هثل  

 .الطالب 

 الهدف العام :

 فً التعلٌم من خالل برامج تعلٌمٌة ذات كفاءة عالٌة. ٌهوالحفاظ عل تحقٌق التفوق

 

 استراتٌجٌات التدرٌس والتعلم والتقوٌم
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 األهداف الفرعٌة :

  .تطوٌر البرامج التعلٌمٌة إلعداد الطالب .1

للطالب إلمداد المجتمع وسوق العمل بخرٌجٌن ذوي مهارات الٌات متابعة وتقٌٌم للتدرٌب المٌدانً  .2

 علمٌه وعملٌة متمٌزة.

إتباع سٌاسة التعلٌم الفعال أو التفاعلً وإكساب الطالب القدرة على التفكٌر ـ حل المشكالت ـ  .3

 مهارات االتصال واستخدام تكنولوجٌا المعلومات والتفكٌر العلمً .

والشخصٌة للطالب من خالل نشاطات المناهج وبرامج الدعم تعزٌز وتنمٌة المهارات القٌادٌة  .4

 الطالبً.

 .الٌات التعامل مع الطالب المتعثرٌن دراسٌا .5

 .توفٌر الرعاٌة  للطالب الوافدٌن .6

 التغلب على مشكالت التعلٌم . .7

 .تطوٌر طرق التقوٌم ونظم االمتحانات .8

والتعلم  للتدرٌسر المواد المساعدة تحدٌث البنٌة التحتٌة لتشمل تحسٌن بٌئة العمل والتعلٌم وتوفٌ .9

 بالكلٌة.

 .تنوٌع أسالٌب التدرٌس المستخدمة لتحقٌق األهداف المرجوة  .11

 .تشجٌع الطالب على اإلتٌان بالحلول العدٌدة المتنوعة  للمشكالت الهندسٌة .11

 .مناقشة مدى جودة األفكار )الحلول المطروحة( أثناء الدروس .12

والتعلم بالكلٌة على مجموعة من اإلستراتٌجٌات الحدٌثة مثل  التدرٌسترتكز عملٌة كما 
استراتٌجٌة التعلٌم التفاعلً والتعلٌم الغٌر مباشر والتعلٌم الذاتً باإلضافة الى تطوٌر 
اإلستراتٌجٌة التقلٌدٌة المبنٌة على التعلٌم المباشر وهذا من  خالل استخدام العصف الذهنً 

 مشكالت. واالعتماد على حل استراتٌجً لل

 ات اعالن االستراتٌجٌ

 ًتوزٌع نسخة لكل قسم علم 
 ًالموقع االلكترون 
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 والتعلم التدرٌسآلٌة متابعة وتنفٌذ استراتٌجٌات 

 :التالٌةنقاط  الرئٌسٌة آلٌة المتابعة لالستراتٌجٌات والدالئل علٌها  فً ال تتلخص

 الدالئل نقاط المتابعة م 

المقرر باالستراتٌجٌات  اعالم الطالب فً بداٌة تدرٌس 1

 واالسالٌب المتبعة فً تدرٌس موضوعات المقرر.

 موقع الكلٌة

عمل استبٌان ٌغطً التغذٌة الراجعة من الطالب الخاصة  2

 بتدرٌس المقرر.

 االستبٌانات

المقرر والتً تحتوي على كل انشطة الطالب  ملفتفعٌل  3

خالل الفصل الدراسً للتأكد من طرق واسالٌب التدرٌس 

 المتبعة.

 المقرر ملف

تشكل لجنة من القسم العلمً لتحلٌل االستبٌان وحافظة  4

 المقرر للطالب لتحدٌد مدى تنفٌذ االستراتٌجٌات المعلنة.

 قرار تشكٌل اللجنة

اللجنة الً مجلس القسم التخاذ اي ٌرفع تقرٌر من  5

 اجراءات تصحٌحٌة اذا ووجدت.

 تقرٌر اللجنة

اعالم عضو هٌئة التدرٌس ومعاونٌه بنتائج التحلٌل  6

وقرار مجلس القسم حتى ٌتمكنوا من تعزٌز نقاط القوة 

 ومعالجة نقاط الضعف.

قرار مجلس القسم تجاه 

 توصٌات اللجنة 

 :والتعلم وتشمل التدرٌسمؤشرات قٌاس تحقٌق استراتٌجٌة 

 نسب نجاح الطالب مقارنة باألعوام الثالثة السابقة. (1

 نتائج استبٌانات المستفٌدٌن عن مستوي خرٌجً الكلٌة. (2

 نتائج استبٌانات المستفٌدٌن عن مالئمة البرامج التعلٌمٌة ومحتوي المقررات  لمتطلبات سوق العمل. (3

 استبٌانات الطالب و أعضاء هٌئة التدرٌس عن سٌاسة الكلٌة فً التغلب علً مشكالت التعلٌم.نتائج  (4

 نتائج استبٌانات الطالب عن أداء أعضاء هٌئة التدرٌس. (5

 عدد الطالب المشاركٌن باألنشطة الطالبٌة مقارنة باألعوام الثالثة السابقة. (6
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 االستراتٌجٌات تشمل:  

  التدرٌس المباشر. 

  الذهنًالعصف 

  حل المشكالت واالستقصاء. 

  التعلم فً مجموعات. 

 . ًالتعلم الذات 

 االلكترونً التعلٌم 

 .التدرٌس الغٌر مباشر 

 وسنعرض ملخصا لهذه االستراتٌجٌات فٌما ٌلً: 

    إستراتٌجٌة التعلٌم من خالل التدرٌس المباشر .1

وٌدٌرها عضو هٌئة تستخدم هذه اإلستراتٌجٌة فً المحاضرات والسكاشن التً ٌعدها 

التدرٌس. إذ تقدم المادة التعلٌمٌة من خالل طرح األسئلة والعبارات التً تسمح بالحصول على 

 التغذٌة الراجعة من الطلبة . حٌث توجه استجابة الطلبة  لٌكٌف الدرس حسب الحاجة.

 ومن أمثلة التدرٌس المباشر ما ٌلً : 

         المحاضرة         ًعرض توضٌح 

         ضٌف زائر          حلقة البحث 

        التدرٌبات والتمارٌن           المراجع العلمٌهفً العمل 

   المباشر التدرٌس فً المتعلم دور 

        . اإلصغاء الفعال 

         . طرح األسئلة للتأكد من االستٌعاب 

          ًبإعطاء مالحظـات تضٌف معلومات وأفكاراً وآراء جدٌدة  المحاضرةالمساهمة ف

 . للمحاضرة

         . ممارسة المهارات المكتسبة تحت إشراف المحاضر ومن ثم باستقاللٌة 

       . استخدام مهارات التقوٌم الذاتً لمراقبة التعلم 

 : المباشر التدرٌس تطوٌر فً المعلم دور 

          المحاضرةتحدٌد المعرفة والمهارات األولٌة التً ٌحتاجها الطلبة الستٌعاب. 
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          . ًتنظٌم العرض وتخطٌطه فً تسلسل منطق 

          ( .المحاضرةفحص استٌعاب الطلبة )كطرح أسئلة مباشرة خالل 

         .  عرض نموذجً للمهارة وتوفٌر الفرص لممارستها من قبل الطلبة 

         الساعات العملٌهراقبة تقدم الطلبة خالل فترة التدرٌب فً م. 

         . مساعدة الطلبة الذٌن ٌواجهون صعوبات 

 العصف الذهنً إستراتٌجٌة .2

ٌات التً تعتمد علً طرح اكبر عدد ممكن من جتٌاتعد استراتٌحٌه العصف الذهنً من االستر

ص مختلقٌن فً وقت قصٌر. من االفكار لمعالجة موضوع من الموضوعات العلمٌه من اشخا

ممٌزات هذه االستراتٌجٌه انها ال تحتاج الً تدرٌب طوٌل، اقتصادٌة ال تتطلب غٌر مكان 

 مناسب ومجموعه من االوراق واالقالم.

 الذهنً العصف على القائم التعلٌم فً المتعلم دور

 ٌطرح اكبر عدد ممكن من االفكار.ٌظهر اهتماماً فعاالً فً التعلم و 

  فً جلسات العصف الذهنًٌشارك اكبر عدد من الطالب 

 

 الذهنً العصف استراتٌجٌات تطوٌر فً المعلم دور

  ٌر مألوفه وتشجٌعها.غقبول االقكار ال 

 .اضقاء جو من االثارة والتحدي بٌن الطالب 

 ر مهما كانتتجنب النقد وقبول االقكا 

 القصل بٌن استنباط االفكار وتقٌٌمها 

  وٌتقبل أفكار اآلخرٌنٌظهر االنفتاح 

  وعرضها علً جمٌع ٌتبع خطة وٌستخدم مصادر مختلفة لجمع وتنظٌم األفكار

 المشاركٌن فً الجلسه

  ًستخدم المنطق والدلٌل العلمً لتطوٌر أفكاره الشخصٌة .أتشجٌع الطالب عل 

  . ٌراقب تقدم الطلبة وٌعطً تغذٌة راجعة لما ٌتطلبه الموقف 

 

  القائم على حلّ المشكالت واالستقصاء :إستراتٌجٌة التعلٌم  .3

تعد إستراتٌجٌة حل المشكالت إستراتٌجٌة تعلٌمٌة واقعٌة لٌتم فحصها من قبل الطلبة . وهذه 

 االستراتٌجٌات تشجع مستوٌات أعلى من التفكٌر الناقد ، وغالباً ما تتضمن المكونات اآلتٌة :
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 تحدٌد المشكلة . .1

 اختٌار نموذج . .2

 اقتراح حل . .3

 االستقصاء ، جمع البٌانات والتحلٌل . .4

 استخالص النتائج من البٌانات . .5

 التمعن ومراجعة الحل إن تطلب األمر . –إعادة النظر  .6

ش االنقخلقات وخالل هذه الخطوات فً عملٌة االستقصاء ٌتبادل الطلبة األفكار من خالل 

لم الجدٌد بمعرفتهم السابقة الوسائل األخرى ، وٌربط الطلبة التعوومواقع التواصل االجتماعً 

 وٌنقلون عملٌة االستقصاء إلى مشكالت مشابهة .

وخالل هذه العملٌة على الطلبة أن ٌكونوا مشاركٌن فاعلٌن فً تقوٌم العملٌة ونتائج 

 االستقصاء ومراجعتها، وفٌما ٌلً

 : أمثلة على هذه اإلستراتٌجٌة 

   تصمٌم .العملٌة 

   . ًاالستقصاء الرٌاض 

    . ًالبحث العلم 

  . دراسة المشكلة والبحث عن حلول برمجٌة مناسبة 

 واالستقصاء المشكالت حلّ  على القائم التعلٌم فً المتعلم دور

 ٌظهر اهتماماً فعاالً فً التعلم وٌمارس مهارات حل المشكالت 

 . ٌقترح مواضٌع لتواجه مشاكل المجتمع 

  القضاٌا والمشكالت .ٌظهر حب االستطالع حول اكتساب معرفة جدٌدة عن 

 . ٌبدي المثابرة فً حل المشكالت 

 . ٌكون راغباً فً تجرٌب طرق مختلفة لحل المشكلة وتقوٌم نفع هذه الطرق 

 . ٌعمل مستقالً أو فً فرٌق لحل المشكالت 

 واستخدامها المشكالت حل استراتٌجٌات تطوٌر فً المعلم دور 

  إلجراء البحث واالستقصاء واالستطالع .ٌحدد المعرفة والمهارات التً ٌحتاجها الطلبة 

  ٌحدد النتاجات األولٌة أو المفاهٌم التً ٌكتسبها الطلبة نتٌجة لقٌامهم بالبحث واالستقصاء 

 . ًٌعلم الطلبة نماذج لطرق حل المشكالت والبحث تفٌدهم مستقبال 

 . ٌساعد الطلبة فً تحدٌد المراجع المطلوبة إلجراء البحث 
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   من اتجاهات البحث ) مثل المثابرة ( وعملٌة إجراء البحث . ٌقدم نموذجاً فً كل 

 . ٌراقب تقدم الطلبة وٌتدخل لدعمهم كلما تطلب األمر 

  

  التعلٌم القائم على العمل الجماعً :إستراتٌجٌة  .4

تشجع إستراتٌجٌة العمل الجماعً التعلم الفعال ، إذ تساعد على تطوٌر التفاعل وعادات 

 -ومهارات النقاش . ومن أمثلة استراتٌجٌات العمل الجماعً :اإلصغاء الجٌد 

 المناقشة . .1

 تدرٌب الزمٌل . .2

 المقابلة . .3

 التعلم الجماعً التعاون . .4

 ( .round robinالطاولة المستدٌرة ) .5

 نظام المجموعات . .6

عندما ٌعمل الطلبة مع بعضهم بعضاً لتحقٌق هدف مشترك فسوف تتطور لدٌهم خاصٌة  

بادل والمساءلة الشخصٌة للمساهمة فً نجاح المجموعة . وٌؤدي العمل الجماعً االعتماد المت

طالب( كبدٌل تفاعل المعلم مع  -إلى دعم الزمالء ، و بناء تفاعل الطلبة مع بعضهم )طالب

 طالب( .  -الطلبة )معلم

 الجماعً العمل على القائم التعلٌم فً المتعلم دور

 . ٌشجع التفاعل بٌن الطالب 

 م  فاعلٌة المجموعة فً إنجاز العمل . ٌقوِّ

 . ٌظهر مهارة القٌادة 

  . ًٌتقبل قدراً مناسباً من المسؤولٌة فً العمل الجماع 

 . ٌستخدم إدارة الوقت بشكل جٌد ، وٌعمل باستقاللٌة عن المعلم 

 واستخدامها الجماعً العمل استراتٌجٌات تطوٌر فً المعلم دور 

  والنهاٌات الزمنٌة لفعالٌات المجموعة .ٌحدد بوضوح الخطوات العرٌضة 

 . عنده تفهم واضح لكٌفٌة عمل المجموعات حسب مراحل التطور المختلفة للطلبة 

 . ًٌساعد الطلبة على اكتساب السلوك اإلٌجابً للعمل الجماع 

 . ٌلّخص أو ٌوجز العمل الذي تم فً مجموعات 

 . ٌدعم الطلبة الخجولٌن وغٌر المشاركٌن وٌشجعهم 
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 . م تعلم الطلبة من خالل المالحظة المستمرة  ٌقوِّ

 . ٌراقب من خالل التجول واإلصغاء 

 . ٌوزع الطلبة فً مجموعات بحٌث ٌضمن التنوٌع فً قدرات المجموعة الواحدة   

 الذاتًالتعلم إستراتٌجٌة  .5

 تعتمد استراتٌجٌه التعلم الذاتً علً قدرات الطالب الذاتٌه فً تحصٌل المعارف من مصادر

مختلفة مثل مكتبه الكلٌه او من خالل شبكه االنترنت، تهدف هذه االستراتٌجٌه الً تنمٌه مهارة 

الطالب علً مواصله التعلٌم بنفسه مما ٌساعد الطالب علً التقدم والتطور وتعلم كل ما هو 

جدٌد فً مجال تخصصه، ٌتم تطبٌق هذا االسلوب فً المشارٌع التً تطرح لكل مقرر دراسً 

 قً مشارٌع التخرج.   وكذلك

 الذاتً التعلٌم فً المتعلم دور

 ٌحاول جاهدا تنمٌة مهاراته للوصول للعلم بنفسه 

 . ًٌتقبل قدراً مناسباً من المسؤولٌة فً العمل الجماع 

 ٌدرب الطالب علً متابعة ماهو جدٌد فً تخصصهت.   

  وٌعمل باستقاللٌة عن المعلم . والجهد واالمكانٌات المتاحةٌستخدم إدارة الوقت ، 

  الذاتً التعلٌم فً المعلم دور 

 فً الوصول للقدر الكافً من  ٌحدد بوضوح الخطوات العرٌضة والنهاٌات الزمنٌة

 .المعلومات المطلوبة

  حسب مراحل التطور المختلفة توجٌه الطالب للتعلٌم الذاتً عنده تفهم واضح لكٌفٌة

 للطلبة .

  وخاصه فً المشارٌع الطالبٌشجع التفاعل بٌن . 

 . ًٌساعد الطلبة على اكتساب السلوك اإلٌجابً للعمل الجماع 

  ٌساعد الطالب علً الوصول لمصادر تعلٌم مختلفة ومشاركتها مع زمالئهم مما

 .ٌطور العملٌه التعلٌمٌه بنجاح 

  بمصادر التعلٌم الذاتً المختلفة وٌشجعهم علً تغٌٌر تلك الطرق ٌدعم الطلبة

 . وصول للمستوي المطلوبلل

 : التعلٌم االلكترونً من خاللالتعلٌم إستراتٌجٌة  .6

 تستخدم هذه االستراتٌجٌة فً المحاضرات والسكاشن بالنسبة للطالب 

 من امثلة التعلٌم االلكترونً
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 On line test 

 learning_E 

 Vedio Conference 

  ًمقرر الكترون 

 تمارٌن وعمل ابحاث 

 االلكترونً التعلٌم إستراتٌجٌة فً المتعلم دور

 . ٌحصل علً المقرارات والمراجع التً ٌحتاجها الكترونٌا 

 . االلتزام بالمواعٌد الدارة الوقت 

 . انجاز المهمات المطلوبه منه فً الوقت المحدد لها 

 .التواصل مع زمالئه 

 نًااللكترو التعلٌم إستراتٌجٌة فً المعلم دور

  الكترونٌا لسهولة الحصول علٌها .ٌقوم برفع المقررات 

 . مساعده الطالب فً تحدٌد  المراجع المطلوبة لتنمٌة مهاراته 

  .  ٌعلم الطالب ادارة الوقت فً التدرٌب واالمتحانات بشكل جٌد 

 -الغٌر مباشر: التدرٌساستراتٌجٌة    -7

التمارٌن  من خالل قٌام الطالب بحل مجموعة منتتم الغٌر مباشر  التدرٌسإستراتٌجٌة 
التطبٌقٌة على المعارف التً تم تدرٌسها بالمقررات الدراسٌة وٌقوم عضو هٌئة التدرٌس أو 
عضو الهٌئة المعاونة بمتابعة الطالب وتقدٌم المساعدة لهم فً حل تلك المشكالت ، مما ٌعزز 

 قدرة الطالب على حل المشكالت التً تواجههم فً الحٌاه العملٌة.

والتعلم وفق طبٌعة نواتج التعلم المقصودة، وقد  التدرٌساستراتٌجٌة  تدرٌسالقائم بالوٌتخٌر  
تتشابه بعض النواتج فً استخدام اإلستراتٌجٌة الواحدة وقد تختلف طبقا لما ٌنبغً أن ٌكتسبه 

 .الطالب 

 والتعلم  التدرٌسانشطة 

ٌعرف النشاط بصفة عامة بأنه ممارسة الطالب لعمل ما لتحقٌق أهداف أو نواتج تعلم 
محددة. وٌحدد مضمون النشاط األعمال والمهام التً ٌمارسها الطالب بهدف اكتسابه نواتج 

والتعلم إجراءات عدٌدة منها :القراءة، إجراء  التدرٌسالتعلم المنشودة. وقد تشتمل أنشطة 
لتجارب العملٌة، كتابة المقاالت، المشروعات، تصمٌم ماكٌت،.....إلخ .وقد البحوث، إجراء ا

تكون أنشطة إثرائٌة أو إضافٌة ٌمارسها الطالب لتحقٌق نواتج التعلم .ٌمكن توضٌح هذه 
 :انشطة التعلٌم والتعلم باالنشطة فً مصفوفة لربط نواتج التعلم 
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 والتعلم التدرٌسآلٌه مراجعة إستراتٌجٌة  

 -مراجعة إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم دورٌاً من خالل البنود التالٌة:تتم 

 -تحليل نتائج تقاريز البزاهج العلويت والتي تشول على العناصز اآلتيه:     (1

 تحلٌل نتائج اإلمتحانات.       - أ
 

اوجه ٌقوم كل قسم بعمل تحلٌل إحصائً لنتائج اإلمتحانات للمقررات الدراسٌة والوقوف على 
القصور فً إستٌعاب الطالب للمقررات أو ألجزاء منها مما ٌنعكس على تطوٌر طرق التدرٌس 

 للمقرر.

 تحلٌل نتائج إستطالع رآي الطالب.  - ب

تقوم وحدة الجودة بعمل إستبٌان إلستطالع رآي الطالب فً جمٌع المقررات لجمٌع البرامج من 
  -خالل التعرف على ماٌلً:

طبٌعة الكتاب الجامعً  -أداء عضو الهٌئة المعاونة  -أداء عضو هٌئة التدرٌس  -)طبٌعة المقرر
وسائل التعلٌم والتعلم( تقوم الوحدة بتحلٌل هذا اإلستبٌان وسرد  -أوالمادة العلمٌة المتاحة للطالب 

نقاط القوة والضعف لكل بنود اإلستبٌان وتوزٌعها على األقسام إلتخاذ ما ٌلزم نحو التغلب على 
 قاط الضعف.ن

 تحلٌل نتائج إستبٌان األطراف المعنٌه )الخارجٌة(. -جـ 

تقوم وحدة الجودة بتحلٌل اإلستبٌان الخاص بإستطالع رآي األطراف الخارجٌىة حول خرٌج 
الكلٌة من البرامج المختلفة للتعرف على نقاط القوة وتعزٌزها و نقاط الضعف لعمل خطة التغلب 

 علٌها.

 

 نتائج إستطالع رآي أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونه.تحلٌل       - د

  تقوم وحدة الجودة بتحلٌل اإلستبٌان الخاص بإستطالع رآي أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة
 المعاونة حول وسائل التعلٌم والتعلم وأسالٌب التقوٌم المستخدمة.

  :تحليل نتائج تقاريز الوزاجعين- 

  ارٌر مراجعة توصٌف البرامج األكادٌمٌة والمقررات )داخلٌة و تقوم وحدة الجودة بتحلٌل تق
 خارجٌة( وبٌان مالئمة األنماط التعلٌمٌة المستخدمة لمخرجات التعلم المستهدفة.

   الحفاظ على نقاط القىة. لوعالجت نقاط الضعفعول خطت تحسين 

  التعلٌم واإلمكانٌات دراسة إنعكاس خطة التحسٌن على تطوٌر البرامج والمقررات وأسالٌب
 .المتاحة المتاحة وطرق التقوٌم

    ت التعلين علي األطزاف الوعنيتعزض نتائج هزاجعت إستزاتيجي. 

    ى تأثيز خطظ تحسين عل تطىيز لهقارنت التقيين الذاتي على فتزاث هتتاليت للىقىف ع

  -العوليت التعليويت:

 شمولٌة التقوٌم 
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بها التعرف على مدى تحقٌق نواتج التعلم المستهدفة والمقصود التقوٌم عملٌة ٌقصد          
 –الوجدانً –بالشمولٌة هو أن تنصب عملٌة التقوٌم على جمٌع جوانب نمو الطالب ) المعرفً 

 المهاري ( وهذا ٌؤدى إلى تنوع أسالٌب التقوٌم وأدواته.

 أنواع التقوٌم
 ٌم على:كلٌة الهندسة ببورسعٌد تعتمد فً التقو             

 Evaluation Formative   التكىيني -التقىين البنائي  :أوال 

وٌعنى استخدام التقوٌم أثناء عملٌة التدرٌس بغرض تحدٌد مدى تقدم الطالب نحو األهداف 
التعلٌمٌة المرجوة وتقدٌم تغذٌة راجعة  للمعلم عن سٌر تعلم الطالب والتدرٌس ومن ثم السعى 

المنظومة التعلٌمٌة، وٌضم التقوٌم التكوٌنً ثالث مراحل: ) جمع البٌانات لتحسٌن كافة عناصر 
 المراجعة ( –تحلٌل البٌانات  –

 Summative Evaluation  الختاهي -: التقىين التجويعي انياث

وٌعنى الحكم على مدى إحراز نواتج التعلم بهدف اتخاذ قرارات مثل نقل المتعلم إلى مستوى 
وٌتم عادة فً نهاٌة تدرٌس محتوى أو برنامج تعلٌمً أو نهاٌة مرحلة التعلٌم أعلى أو تخرجه. 

 وهً اختبارات من النوع محكً المرجع.

 وسائل التقويم الشامل وأدواته

    االختباراتTests 

 Tests Achievement   التحصيليت االختباراث      -1

     Oral Tests     أوال: االختباراث الشفهيت

  Paper and Pencil Tests االختباراث التحزيزيتثانيا: 

  هعوليت اختباراث     -2

  (Quizzes)اختباراث سزيعت      -3

  تقارير(Reports)  

 المالحظة  Observation 

تعتبر المالحظة وسٌلة هامة من وسائل التقوٌم إذ أنها تلقى الضوء على سلوك 
األحٌان ٌكون هناك فرق كبٌر بٌن الطالب وأفعاله ولٌس على أقواله ألنه فً بعض 

 األفعال واألقوال.

 الصفية الحوار والمناقشات  Class Discussion 

تمثل المناقشات الصفٌة مصدرا هاما للمعلومات حول تعلم الطالب وقدراته ومدى 
 تقدمه وٌمكن لالستاذ أن ٌقٌم أداء الطالب من خالل المناقشات الصفٌة.

 التطبيقية المشروعات. 


