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 َظى جبيعخ ديُٕٓرانٗ رحميك أعهٗ درجبد انزًيس فٗ رطجيك –رطًح كهيخ انزًريض 

 يزٕافك ثًب نهًمرراد انزعهيًيخ انًطزٓذفخ انًخرجبد رحميك نضًبٌ نهطالة ٔااليزحبَبد انزمٕيى

األكبديًي العذاد خريج  نهجرَبيج انًعبيير انمٕييخ انًزجُبِ ٔانًخرجبد انزعهيًيخ انًطزٓذفخ يع

 انزمٕيى ٔحزٗ ال يمزصر يًزهك كفبءح عهًيخ ٔعًهيخ عبنيخ يًب يًكُّ يٍ انًُبفطخ فٗ ضٕق انعًم.

لبيذ ٔحذح  نهًمرر يُشٕدح رعهى َٕارج يٍ حممّ يب عهٗ ٔنيص ثغيرِ انفرد يمبرَخ عهٗ عبو ثٕجّ

ٔرراعٗ اآلنيخ   انميبش ٔانزمٕيى ثبنكهيخ ثٕضع انيخ نرثظ االيزحبَبد ثُٕارج انزعهى انًطزٓذفخ.

 انشفٓيخ, االخزجبراد انزحريريخ,  االخزجبراد انزعهى انًخزهفخ يثم:  َٕارج رمٕيى ٔأدٔاد أضبنيت

  انًذٖ. طٕيهخ انًشرٔعبد ء, األدا رمٕيى اإلَجبز,  يهفبد انًمبثالد,  االضزجيبَبد,  انًالحظخ, 

 أهداف آلية ربط االمتحانات بنواتج التعلم المستهدفة:
 انًُشٕدح األكبديًيخ انًعبيير رحميك يطزٕٖ عهٗ انزعرف. 

 ثجرايج ٔاالنزحبق يزعذدح, ٔظبئف شغم فٗ ثّ ٔاالضزفبدح انطالة, رعهًّ يب رٕثيك 

 .انعهيب انذراضبد

 أداء يطزٕٖ ثيٍ انًمبرَخ خالل يٍ انزعهيًيخ انًؤضطخ أداء ًَٕ يعذل عهٗ انزعرف 

 .ٔانالحك ٔانحبنٗ انطبثك انطالة

 أعضبء ْيئخ انزذريص يطزخذيٓب انزٗ ٔانزعهى انزعهيى اضزراريجيبد جٕدح عٍ ثيبَبد رمذيى 

 .انكهيخ

 أعضبئٓب أداء ٔجٕدح انزرثٕيخ, ثرايجٓب يعبيير رحميك يذٖ عٍ لٕيخ ثأدنخ انكهيخ رسٔيذ. 

 انًحزٕٖ يٕضٕعبد يٍ نكم انُطجيخ ٔاألًْيخ انُطجي نهٕزٌ االخزجبراد يراعبح 

 .انًحزٕٖ عهٗ االيزحبَبد أضئهخ ٔرٕزيع انزعهيًيخ ٔاألْذاف
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 آلية ربط االمتحانات بنواتج التعلم المستهدفة:
 .عمذ ٔرظ عًم عٍ كيفيخ رثظ االيزحبَبد ثُٕارج انزعهى انًطزٓذفخ 

  ٍاعضبء يجهص ٔحذح انميبش ٔانزمٕيى ثبنكهيخ نزصًيى يصفٕفخ رشكيم نجُخ يكَٕخ ي

 رثظ االيزحبَبد ثُٕارج انزعهى انًطزٓذفخ.

 .يخبطجخ االلطبو ثأضبنيت ٔضع اضئهخ االيزحبَبد 

 .يخبطجخ االلطبو ثضرٔرح عًم يصفٕفخ انرثظ 

  نًراجعخ االيزحبٌ يع يصفٕفخ انرثظ )يراجعخ  يخبطجخ االلطبو ثزشكيم نجُخ ثالثيخ

 .يع ضرٔرح رٕليع اعضبء انهجُخ عهٗ انًصفٕفخ يراجعخ خبرجيخ(ٔ

 .ليبو ٔحذح انميبش ٔانزمٕيى ثًزبثعخ االلطبو فٗ عًم انًصفٕفخ ٔيراجعخ االيزحبَبد 

  يزبثعخ انكُزرٔالد عهٗ يطزٕٖ االرثع فرق انذراضيخ فٗ رطهى االيزحبَبد يرفك ثٓب

 يصفٕفخ انرثظ.

 


