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 و 

 مخرجات تعلم المواد الدراسية



Outline 

 Department Mission 

 Department Aims/Goals 

 Student Learning Outcomes (SLO) 

 Mapping Goals-SLO 

 Exercise #1 

 Course Syllabus and SLO 

 Exercise #2 

 Mapping Course SLO 

 Exercise #3 

رسالة القسم 

أهداف القسم 

مخرجات التعلم 

الربط بين األهداف ومخرجات التعلم 

 1تمرين 

وصف المساق 

 2تمرين 

ربط مخرجات تعلم المواد 

 3تمرين 



 الرؤية والرسالة

مستقبالً .. هي التوجه الذي تتبناه المؤسسة  الرؤية 

 

للرؤيةعباره عن جملة تشرح سبب وجود المؤسسة وهي نتيجة هي  لرسالةا 

ما الطريقة؟  ولماذا؟  وأين؟  : وتتعلق  الرسالة باإلجابة على أسئلة عدد من االسئلة لتشمل

 ؟ومتى؟ وكيف

 

وتعتبر هي النتيجة العملية . أساليب الوصول وتحقيق الرسالةهي  األهداف

 للرؤية مروراً بالرسالة 

 كما ويجب أن تكون هذه األهداف محددة وواضحة و قابلة للقياس وأن تحدد الفترات

 الالزمة لتحقيقها

 

 



 رسالة جامعة فيالدلفيا

  إلىجامعة فيالدلفيا تسعى 

 والقيم، ولديهم خريجين مزودين بالعلم والمعرفة والمهارات إعداد

 والقدرة على مواجهة متطلبات العصرالدافعية للتعلم مدى الحياة 

 اإلبداعوالدراسات العليا وتعزيز برامج االرتقاء بالبحث العلمي 

 المجتمعمثمرة مع بناء شراكة 



Aims 

 Program or module aims serve as broad purposes or 
goals and are generally a statement of the intentions of 
the teacher or school when designing or running the 
course. 

 

 Aims answer the basic level questions 

 What is the purpose of this program or module? 

 What is the program or module trying to achieve? 

 

 Examples: 
 To provide students with a range of opportunities to practice clinical 

and communications skills 



Student Learning Outcomes (SLO) 

SLO are the skills and knowledge 

that students should be able to demonstrate by 
the time the assessment processes for the course have 

been completed.  



Objectives vs. SLO 

 Objectives and SLO spring directly from the aims. 

 

 Objective: To introduce students to the history and 
development of complex numbers’ 

 

 SLO :By the end of this course, students should be 
able to outline the history and development of 
complex numbers. 



SLO 

 SLOs must be related to the program goals and 
should be SMART: 

 

 Specific (S) 

 Measurable (M) 

 Attainable (A) 

 Results Oriented (R) 

 Time-bound (T) 



SLO 

 SLOs can be divided into four 
groups: 

 

1. Knowledge & Understanding Skills 

2. Intellectual Skills  

3. Professional and Practical Skills  

4. General and Transferable Skills 

 

 

 

 المعرفة والفهممهارات 

 مهارات التفكير والذكاء

 المهارات المهنية والعملية

 تصالالمهارات العامة و اال



Knowledge and Understanding 

Define 

Understand 

Describe 

Recognize 

Select 

Name 

Explain 

Outline 

Graph 



Intellectual Skills 

 

 Hypothesize 

Design 

Develop 

Construct 

Compare 

Solve 

Interpret  



Professional and Practical 

 
 Compare 

Recommend 
Summarize 

Criticize 
Judge 
Solve  

 
 Label 
Show 
Draw 

Investigate 
Collect 
Analyze  

 



General and Transferable Skills 

 

 Computer 

Personal 

Communication 

Managements 

Leadership 

Working in groups 

Life-long learning 

Ethical behavior  



M S  M E C H A T R O N I C S  P R O G R A M  

Case Study  One 



Case Study: MS Program in Mechatronics 

Mission 

 

To sustain a dynamic International-Standard 
Master Degree of Sciences in Mechatronics, which 
qualifies its students with the necessary skills to 

professionally compete within the engineering 
discipline of Mechatronics and its complements in a 

global world.  



Case Study: Program Goals 

G1  To prepare engineers with up-to-date and modern 
 engineering systems. 
G2  To conduct applied scientific research in the field of 
 mechatronic engineering. 
G3 To actively contribute in transferring state-of-the-art 
 technology. 
G4 To provide valuable consultation and technical 
 support to the industry. 
G5 To provide an interdisciplinary and focused 
 approach to designing systems 
G6 To prepare professionally trained mechatronics 
 engineers who can have an immediate impact in 
 industry. 

 



Case Study: Program SLO 



Case Study: Program SLO 



Case Study: Program SLO 



Case Study: Program SLO 



Case Study: Mapping 



1تمرين   

 البرنامج؟ –ما هي رسالة القسم 

 البرنامج؟ –ما هي أهداف القسم 

تأكد من مواءمة الرسالة واألهداف 

ما هي مخرجات التعلم للبرنامج؟ 

صمم مصفوفة الربط بين أهداف القسم ومخرجات التعلم 

تأكد من المواءمة بين األهداف ومخرجات التعلم 



C O U R S E  S Y L L A B U S  

Case Study Two 



Course Syllabus 



Course Aims 



Course Learning Outcomes 



األهداف: التربية والوطنية  



مخرجات التعلم: التربية والوطنية  



2تمرين   

 دراسة وصف مساق(course syllabus) 

مراجعة مخرجات تعلم المساق 



 إجراءات الجودة في الجامعة



:اسم االجراء  

تصميم مصفوفة لربط نتاجات التعلم للبرامج وموادها    

 الدراسية 

 األكاديمية البرامج : المـعيـار اسم

 



 المقدمة

تسعى الجامعة فيالدلفيا الى ان تقوم الكليات بدراسة اهدافها 

 .ونتاجات التعلم وربطها مع المواد الدراسية



 األهداف

 .رسالة وأهداف البرنامج( او تحديث) تحديد 1.

 .للبرامجتحديد نتاجات التعلم 2.

 من ربط نتاجات التعلم للبرنامج مع المواد الدراسية التأكد 3.



 الخطوات

على  بناءاً اهداف البرنامج ونتاجات التعلم ( أو تحديث)يقوم كل قسم بتحديد 1.

 .رسالة الجامعة  ورسالة الكلية 

 .يقوم كل قسم بمراجعة اهداف ونتاجات تعلم المواد الدراسية 2.

لربط نتاجات تعلم البرنامج مع ( 1)يقوم كل قسم بتصميم مصفوفة شكل رقم 3.

 .المواد الدراسية حسب مساهمة المواد بأهداف البرنامج

 .يقوم القسم بالتأكيد على تغطية كافة نتاجات التعلم من خالل المواد الدراسية 4.

ان )يقوم القسم بتحديث مخرجات المواد الدراسية لتحقيق نتاجات تعلم البرنامج 5.

 (.لزم االمر

 



 مصفوفة لربط نتاجات التعلم للبرامج وموادها الدراسية



3تمرين   

دراسة الخطة الدراسية للبرنامج 

صمم مصفوفة الربط بين مخرجات تعلم البرنامج والمواد 

تأكد من تغطية المواد لكافة مخرجات التعلم 



 تقييم مخرجات التعلم



Assessment 

 Students: How the student demonstrates course 
outcomes? 

 

 Curriculum: How the curriculum accomplishes the 
program objectives?   

 

 Faculty: How are the faculty interacting and motivating 
students to be more creative? 

 

 Resources: How are resources serving program needs? 

 



Assessment 

 Knowledge and Understanding 
 Assessment is achieved through examinations, assignments, laboratory reports, 

project dissertation and oral presentations. 

   
 Intellectual Skills 

 Assessment is achieved through assignments, experimental write-ups and project 
reports. Some of these skills are also assessed in the formal examinations. 

 
 Practical Skills 

 Assessment is achieved with visits, reports and an oral presentation, 
assignments, workshop exercises, laboratory reports and project dissertations. 

  
 Transferable Skills 

 Assessment is achieved through assignments, laboratory reports and project 
dissertations. Assessment of teamwork is achieved through submission of 
teamwork tasks, student peer and self-assessment, and oral presentations. 



Assessment 



 إجراءات الجودة في الجامعة



:اسم االجراء  

 تقييم نواتج التعلم

   الجودة ضمان إدارة : المـعيـار اسم

 



المقدمة واألهداف   

 

جامعة فيالدلفيا أهمية متابعة وقياس مدى التعلم الذي يكتسبه الطالب تدرك 

تقييم نواتج لذلك تسعى الجامعة الى . وذلك تحقيقاً لألهداف التعليمية للجامعة

.التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع  

 

.يهدف هذا االجراء الى عملية تقييم نواتج التعليم  

 

 



(على مستوى البرنامج)الخطوات   

 مساهمة مخرجات المادة الدراسية في مخرجات "يقوم القسم بتحديد  مصفوفة

 ".البرنامج

 الجامعة استطالعات آلراء الطلبة والخريجين وتقييم ما قد أحرزوه من تجري

 .بتخصصاتهمتعلمهم للتأكد من مدى اكتساب الطلبة للمعرفة والمهارات المتعلقة 

 الموادنتائج الطلبة في كافة ( في نهاية الفصل)القسميناقش. 

 دراسيالكليات بدراسة معدالت الخريجين بنهاية كل فصل تقوم. 

 المناسبةتحديد نقاط القوة وجهات التحسين يتم. 

 تقييم كفاءة الطلبة عن طريق المشاركة في االمتحانات الوطنية يتم. 

 كل طالب ناجح في كل المواد الدراسية لبرنامجه محققا لمخرجاتهيعتبر  . 

 



 شكرا


