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  بھ المقصود

A portfolio is an organized, goal-driven documentation of  student's effort,t  
learning growth and achieved competence 

وتقدمھ وتحصیلھ  الموثق ألعمال الطالب والتي تعكس مدى جھده ھو الجمع الھادف - بأبسط عبارة-الطالب  ملف انجاز
الواجبات  تشمل أشیاء كثیرة جدا من نماذج من artifacts و العیناتا ھذه األعمال   .وانجازاتھ في مجال أو مقرر ما

بحاث قام قصاصات ومنتجات ومشروعات وأ واالختبارات وكتابات وانطباعات وآراء ونقد ذاتي وقراءات وملخصات وجمع
 .محددة بھا الطالب بشكل تراكمي وعلى مدى فترة زمنیة

الوثائقیة، ملف أعمال الطالب، ملف التعلم،  الحقیبة: في األدبیات العربیة بعدة تسمیات منھا Portfolio ویترجم مصطلح
 .ملف األداء، السجل النامي ملف االنجاز، البورتفولیو، حقیبة التعلم،

بشكل الكتروني من  فھو التحول من تصمیم الملف بشكل ورقي إلى تصمیمھ E-Portfolio ترونيأما ملف االنجاز االلك
وھذا یتطلب من الطالب أن یكون ملما بالمھارات    .وھایبرمیدیا خالل استخدام الوسائط االلكترونیة الحدیثة من ملتیمیدیا

 :في األدبیات التربویة االنجلیزیة ومنھا ویطلق على ھذا الملف االلكتروني عدة مسمیات  .والحاسوبیة التقنیة
  
  

electronic portfolio, ePortfolio, e-portfolio, efolio, digital portfolio, webfolio 

 :الفوائد التربویة ملف االنجاز 



 واحد أسالیبكأداة من أدوات وأسالیب تقویم تعلم التالمیذ من االتجاھات الحدیثة  یعد استخدام وتوظیف ملف االنجاز
كما أن ملف االنجاز یعتبر احد التطبیقات العملیة   .Authentic Assessment/Learning  التقویم والتعلم األصیل

یقوم بھا المتعلم الكتشاف  عملیة ذاتیة نشطة في التعلیم والتي تؤكد على أن التعلم Constructivism للنظریة البنائیة
 :وبشكل محدد، فان ملف االنجاز  .وحفظھا من المعلم ء المعرفة ولیس مجرد استقبالھاعلى بنا تؤكد المعرفة بنفسھ، كما

 .تعلم التالمیذ یقیس مجاالت متعددة من جوانب -1
 .وجھده ونموه األكادیمي توثیق أفضل أعمال الطالب -2
  .لتحسین التعلماستخدام التقویم الصفي  وھو (Assessment for Learning) مفھوم التقویم للتعلم یرسخ -3
 .التعلم حیث أن عملیة التقویم لیس منعزال عن عملیة (Assessment as Learning) مفھوم التقویم كوسیلة للتعلم كما یرسخ -4
 .Authentic Assessment/Learning  التقویم والتعلم األصیل یعتبر أسلوب من أسالیب -5
 .ھو الحال في أدوات التقویم التقلیدیة بدال من بعد واحد كما Multidimensionality Scaling للتقییم التركیز على أبعاد متعددة -6
 تطبیق المعرفة واألداء العملي والتفكیر الكشف عن قدرة الطالب على -7
 الذاتي للطالب والذي یتیح لھ تأمل أعمالھ وتقدمھ الدراسي یعتبر احد أسالیب التقویم -8
 واالھتمام بإتقانھ واإلخالص في العمل، تحمل المسؤولیة واتخاذ القرار ینمي لدى الطالب القدرة على -9

 المواھب اإلبداعیة لدى الطالب احد أسالیب الكشف عن -10
 لآلخرین والمعلم وبین الطالب وبقیة الطالب في حالة االشتراك في ملف او عرض ملفھ وسیلة للتفاعل بین الطالب -11
 المستمر یحقق مبدأ التقویم -12
 تنمیة مھارات التفكیر الواعي والناقد،و  (Metacognition) والتفكیر حول التفكیر  الذاتي، وتقدیر الذات ینمي استراتیجیات التعلم -13

  ومھارات البحث وحل المشكالت
 <للطالب ونافذة ألعمالھ وجھوده موثق  یعتبر بمثابة مرجع -14
 Summative Evaluation  والتقویم النھائي Formative Evaluation  للتقویم المستمر   كأداة  یعمل -15

  

 ابرز محتویات ملف االنجاز

 :واألھداف المرجوة منھ، ومما یمكن أن یتضمنھ یمكن أن یشتمل ملف االنجاز على نطاق واسع من المحتویات بحسب موضوع الملف

من  یحققھا من خاللھ والمبررات لما سوف یتضمنھ الملفھدف الملف واألغراض التي یرید أن  مقدمة لصاحب الملف یبین فیھا -1
 .محتویات وطریقة تنظیم الملف وترتیبھ

 صفحة جدول للمحتویات -2
 الطالب المنتقاة عینات من أعمال وأنشطة -3
 ملخصات و تقاریر كتابات الطالب من مقاالت و -4
 منھا بیان سبب اختیارھا وكیفیة االستفادة قراءات خارجیة مختارة مع -5
 واالنطباعات الذاتیة للطالب صفحات من التأمالت-6
 (صفیة او ال صفیة(   تعاونیة تشاركیھ أنشطة تم انجازھا بصورة -7
 واالختبارات أوراق الواجبات -8
 الطالب ومشاریعھ مسودات معینة من أعمال -9

 علیھا الطالب قوائم بالمصادر التي اطلع -10
 یة من صور وملفات وفیدیو وملتیمیدیاالكترون مواد بصریة ووسائط -11
 محكات تقویم ملف االنجاز /معاییر -12
  مشروحة، مقوالت مختارة، مراجع ومصادر(الطالب بشرط أن تكون متعلقة بموضوع وأھداف الملف  محتویات اختیاریة من قبل -13

  



 عوامل مھمة إلنجاح استخدام ملف االنجاز

 .المطلوب وبأھدافھ وأھمیتھ وما ینبغي أن یتضمن من محتویات توعیة الطالب بنوع الملف -1
 .وتطویر الملف وفق تصور معین وإشراكھ في اختیار محتویات الملف تدریب الطالب على بناء -2
 .المطلوبة للبدء في عمل الملف وتنمیتھ ووقت االنتھاء وتسلیمھ تحدید المدة الزمنیة -3
من تغذیة  ومسایرتھ لتقدم ونمو ملف الطالب وتزویده بما یلزم) بشكل یومي أو أسبوعي(ملف الطالب  متابعة المعلم الدوریة لبناء -4

 .راجعة ونصائح واقتراحات
 .المقرر التفكیر التأملي وتوثیق انطباعاتھ حیال موضوعات وقضایا المادة الدراسیة او تشجیع الطالب على كتابة -5
 أو توضیحیة عن العمل المختار وتاریخ انجازه وكیف تم انجازهشارحة  تشجیع الطالب على كتابة جمل -6
 .بمحكات ومعاییر تقویم الملف ومناقشتھ فیھا واالتفاق علیھا إعالم الطالب بشكل مسبق -7
 .البملف الط باإلضافة إلى إتقان ما تم تحصیلھ من معارف ومفاھیم ومھارات واتجاھات والتي یعكسھا مكافأة مقدار الجھد المبذول -8
 .واالبتكار في تناول ملفھ واستشعاره بملكیتھ ومسؤولیتھ تجاه تعلمھ تحفیز الطالب على اإلبداع -9

 .ملفاتھم أولیاء أمور الطالب في معرفة وتشجیع وتقدیم العون ألبنائھم بما یسھل تطویر وانجاز إشراك البیت وتفعیل دور -10

  

 ابرز المشكالت المتعلقة بتوظیف ملف االنجاز

   .وكیفیة تقویمھ ملف االنجاز وأھمیتھ التربویة   االنجاز من قبل معظم المعلمین وعدم إدراكھم لفلسفة القصور المعرفي لملف  -1
وحتى الطالب  الطرق الحدیثة سواء في أسالیب التدریس أو في أسالیب التقویم من قبل بعض المعلمین وجود اتجاھات سالبة نحو  -2

 .جھد أكثر ومسؤولیات اكبر  من) ومنھا ملف االنجاز(نھم ھذه األسالیب الحدیثة أنفسھم لما تتطلبھ م
 .بملفات االنجاز كأداة للتقییم عدم قناعة بعض أولیاء األمور -3
  .االنجاز عبارة فقط عن حشد وجمع لألوراق واألشیاء االعتقاد الخاطئ بأن ملف -4
 .المشاكل التقنیة وما یتعلق بھاحالة ملف االنجاز االلكتروني تظھر للسطح  في -5

  

 االنجاز كیفیة تصحیح وتقدیر الدرجة الممنوحة لملف

    .Rubricالوصفي  )التقدیر(یكون تقییم ملفات انجاز الطالب من خالل استخدام وتصمیم ما یعرف بمیزان التصحیح    

  : مناسب لملف االنجاز ھي كالتالي  Rubric   والخطوات المتبعة في تصمیم میزان تصحیح*

  والجوانب والمھارات التي ستكون ھي المراد تقویمھا وفقا ألھداف وموضوع ونوع التقویم تحدید المحكات  : أوالً 

   )محك(لكل جانب  تحدید مستویات األداء المتوقع -ثانیا

  او محك شرح وتوصیف المعاییر المحققة لكل مستوى من المستویات في كل جانب: ثالثا

بشكل رأسي،  على شكل جدول وتوضع فیھ المحكات أو الجوانب المراد قیاسھا  Rubricوصفي ومتدرج لألداء  تصمیم میزان:ً رابعا
مع إعطاء وصف مفصل لكل خانة من  ویوضع مقابلھا مستویات األداء بشكل أفقي ومتدرج ومتتابع وكل مستوى یستحق درجة محددة،

  :لشكل التاليانظر ا   .خانات المحكات



 Rubric تصحیح  لمعیار  مثال عام

عدد من المحكات أو الجوانب المراد  الجدول یحتوي على حظ أنال
أفقي متتابع   بشكل قیاسھا بشكل رأسي، ویوجد مقابلھا مستویات األداء

خانة  وكل مستوى یستحق درجة محددة، مع إعطاء وصف مفصل لكل
باستخدام ھذا الروبرك في  ویستطیع المصحح    .من خانات المحكات

المناسبة ویضع  تصحیح عینات األداء للتلمیذ أن یضع التلمیذ في الخانة
درجة أربعة تعني تحقق المحك بشكل ممتاز ورقم (  .لھ الدرجة المناسبة

وحاصل مجموع ھذه الدرجات ھي الدرجة ) تعني عدم تحقق المحك 1
 .النھائیة

  

 

    

   

  
 

  



  Portfolio -Eاإللكترونيملف اإلنجاز 

 
 
 
 
 

ولقد تأثرت كل عناصر  طفرة كبیرة في ظھور المستحدثات التكنولوجیة المرتبطة بالتعلیم ، الماضیة شھدت السنوات القلیلة
ً حول المتعلم ولقد تأثرت المناھج الدراسیة  الموقف التعلیمي بھذه المستحدثات ، فتغیر دور المعلم كما أصبح التعلم متمركزا

ً وشمل ھذا التأثیر أصبح  أھداف ھذه المناھج ومحتواھا وأنشطتھا وطرق عرضھا وتقدیمھا وأسالیب تقویمھا ، ولقد أیضا
المعرفي من األھداف الرئیسة  إكساب الطالب مھارات التعلم الذاتي وغرس حب المعرفة وتحصیلھا في عصر االنفجار

ً لطبیعة العصر الذي نعیش  في للمنھج الدراسي وإن توظیف المستحدثات التكنولوجیة ً ملحا برامج إعداد المعلم أصبح مطلبا
فھو یعد  العصریة ویأتي توظیف ملف اإلنجاز اإللكتروني في العملیة التعلیمیة كمستحدث تكنولوجي فیھ ومتطلبات التربیة

 دولیة ومحلیةوفقا لمعاییر  أداة تقویمیة موضوعیة وفاعلة یمكن االعتماد علیھا في تقویم أداء المعلم
 

موضوعیة  التعلیم ألنھ أحد األسالیب الحدیثة المستخدمة في تقویم المعلم فھو أداة تقویمیة في ولقد ازدادت أھمیة استخدامھ
المسئولیة وینمي لدیھ مھارات التنظیم والعرض  فعالة كونھ یوثق األداء التعلیمي للمعلم ویشجعھ على تحمل أكبر قدر من

ویحقق الرضا الشخصي ویعزز النمو المھني لدیھ ویوفر أدوات المتالك القوة  على التفكیر التأمليوالتفكیر ویشجعھ 
الفرصة للرجوع إلى ما مر  المھني ویشجع على التعاون كما یعكس التجدید نتیجة المراجعة المستمرة للملف ویتیح والتمكن

إلنجاز اإللكتروني صفتان متالزمتان ھما االنتقائیة والتأمل ، ا بھ من خبرات ویمده بالتغذیة الراجعة ،وإن أھم ما یمیز ملف
ً على النوع ال على الكم ، كما یتطلب منھ فھو یتطلب من المعلم ً في اختیار وثائقھ مركزا تبني أسلوب  أن یكون انتقائیا

ً من الجامعات  یطور من أدائھ وأن التفكیر التأملي الذي یعكس أرائھ الخاصة فیما مر بھ من تجارب وخبرات كي كثیرا
ً  وكلیات التربیة والمدارس في الوالیات المتحدة األمریكیة تستخدم الملف اإللكتروني كأداة لتقویم التدریس وأصبح شرطا

  الحصول على رخصة لممارسة مھنة التدریس من شروط
 

 باالتي وھناك عده تعریفات لعدة باحثین نلخصھا
 
 (المعلم من خاللھ أفكاره وآرائھ فیما یشبھ صحیفة التفكر سأي یعك( یرتبط بالتفكیر التأملي  -
 
 المختلفة من الوثائق التي تدل على مدى تقدم المعلم في الجوانب مجموعة -
 
 الوقت ملف لحفظ أفضل أعمال المعلم وإنجازاتھ على مر -
 
 واإلبداع یعكس قدرة المعلم على التنظیم والترتیب -
 
  للمعلم ولكل وظیفةیوجد ملف للمتعلم وآخر  -
 
 المعلم أداة لتقویم الذات من قبل -
 

من دروس  على أنھ سجل أو حافظة لتجمیع أفضل األعمال الممیزة للمعلم اإللكتروني ومن ذلك یمكن تعریف ملف اإلنجاز
ف من الدراسیة ، وتختلف مكونات المل ومحاضرات ومشاریع وتمارین ، في مقرر دراسي ما أو مجموعة من المقررات

ویعتمد في عرض ھذه األعمال على الوسائط المتعددة من صوت  معلم آلخر حسب فلسفتھ التربویة في تنظیم الملف ،
 ثابتة ورسوم بیانیة وعروض تقدیمیة ، ویتم التنقل بین مكونات الملف باستخدام وصالت ونص ومقاطع فیدیو وصور



 CDs على أسطوانات مدمجة ، ویمكن نشره على شبكة اإلنترنت أو Links إلكترونیة
 

 البد من أن یكون لدي المعلم مجموعة من المھارات التي تساعده في ذلك ، وھذا ما تدعوا وإلعداد ملف اإلنجاز اإللكتروني
العدید من المعاییر التي البد من أن  إلیھ العدید من الھیئات العالمیة التي تھتم بإعداد المعلم قبل الخدمة ، وذلك بوضع

ً  ھا المعلم قبل التحاقھ بمھنة التدریسیكتسب ومنھا اكتساب مھارات استخدام الكمبیوتر واإلنترنت ، بل أنھا أصبحت شرطا
  مھنة التدریس ، ومن ھذه الھیئات المجلس القومي العتماد برامج إعداد المعلمین لممارسة

 
عامة  لسفتھ في تنظیم الملف، وبصفةتختلف مكونات الملف من شخص آلخر حسب ف مكونات ملف اإلنجاز اإللكتروني

 :یتكون من
 
 
 
 
الملف السیرة الذاتیة لصاحب 
 
األدوار والمسئولیات المھنیة 
 
أعمال صاحب الملف نماذج من 
 
الطالب نماذج من أعمال 
 
خطة التنمیة المھنیة 
 
التربویة الفلسفة 
 
نتائج الطالب 
 
التفكر صحیفة 
 
خدمة المجتمع 
 
العلمي الجھد 
 
 
 
 

 اإللكترونیة أنواع ملفات اإلنجاز
 

 بالمعلم الخاص
 

 ملف المقابلة -ملف التخرج  -العمل  ملف -ملف القبول  : ملفات إنجاز المعلم قبل الخدمة
 

 العرض ملف - ملف العمل  : ملفات إنجاز المعلم أثناء الخدمة



 
تقدم دلیال على كفاءة الفرد من الناحیة المعرفیة والوجدانیة و ، التي  ھو مجموعة منظمة من الوثائق الخاص بالطالب

یجب أن , و الحیاتیة المتعلقة بالمھن ، وھو یمثل قصة جھود الطالب من مھارات وقدرات، واالنجازات الدراسیة المھاریة
 زال في طور التدرب علیھا یحتوى على توثیق ألفضل أعمال الطالب، أو بعض المھارات التي ما

 
 اإللكتروني میزات استخدام ملف اإلنجازوم
 
 
 
 
التقویم الذاتي والتفكیر التأملي تعزز 
 
التجدید تحقق الرضا الشخصي وتعكس 
 
المھني توفر أدوات امتالك القوة والتمكن 
 
التقویم توفر متطلبات المنحنى التكاملي في 
 
 
 
 

 اإللكتروني فوائد ملف االنجاز
 

 المدرس والطالب
 
 للطالب المعلومات الكافیة للطالب لیساعده على وضع إستراتیجیة تعلیمیة یزوده باإلطار الالزم لتقدیم -
 التعرف على خطط مھنیة خاصة لكل طالب -
  لتقییم أداء طالبھ في مختلف المواد الدراسیة أحد األسالیب الذي قد یستخدمھ المعلم -
 

  المؤسسات التعلیمیة
 
  دراسیة األفضل للحصول على منحة أو بعثة وسیلة تقییم المرشح -
 وسیلة لتقییم المتنافسین للحصول على برنامج دراسي معین -
 

 :الحكومیة المعنیین بالتوظیف المؤسسات والشركات والدوائر
 في الموظفین مستقبال التعرف على مھارات التوظیف المرغوبة -
  الجدد ة لدى الموظفینالتعرف على الخبرات و المھارات المتطورة المتوفر -
 

  المجتمع المحلي
 . الطالب مساھمھ ودعم المجتمع في تعلیم تعكس -
 التعلیم المدرسة والمنزل و المجتمع المحلي في القوي بین الرابط عرض -
 



 اإللكتروني ومن عیوب ملف اإلنجاز
 
كأداة  المدارس ال تعتمد ملف اإلنجاز اإللكترونيعلى إدارة العملیة التعلیمیة في جمیع  إن جمیع الجھات الرسمیة القائمة

  تقویمیة
 
الكافیة الوسائط المتعددة ومعظم المعلمین حتى اآلن لیس لدیھم الخبرة یتطلب خبرة عالیة في استخدام الحاسب وبرامج 
 
سلیمة روني بطریقةالذي یؤھل المعلم إلنشاء ملف اإلنجاز اإللكت إن برامج إعداد المعلم حتى اآلن لیست بالمستوى 
 
األعمال وھذا یجعل تقویم المعلم غیر موضوعي إنھ تجمیع ألفضل األعمال الممیزة فقط للمعلم ولیس كل 
 
اإللكتروني معلمینا ینقصھم عنصري االنتقائیة والتأمل وھما أساس إنشاء ملف اإلنجاز إن معظم 
 
 
 

بدراستھا في مجال تكنولوجیا التعلیم وبین كیف یمكن تطبیق نتائج التي قمت  من خالل شبكة االنترنت تخیر أحد البحوث
 علیھا مدارسنا موضحا نواحي القصور وكیف یمكن التغلب البحث في

 
 
 
 

 االلكتروني في مدارسنا في المجاالت اآلتیة یمكن تطبیق نتائج بحث ملف االنجاز
 
التقویم الذاتي والتفكیر التأملي تعزیز 
 
 التجدید الشخصي وتنمیةتحقیق الرضا 
 
المھني توفیر أدوات امتالك القوة والتمكن 
 
التقویم توفیر متطلبات المنحنى التكاملي في 
 

 القصور نواحي
 
العملیة التعلیمیة في جمیع المدارس ال تعتمد ملف اإلنجاز اإللكتروني كأداة  إن جمیع الجھات الرسمیة القائمة على إدارة

  تقویمیة
 
الكافیة المتعددة ومعظم المعلمین حتى اآلن لیس لدیھم الخبرة ب خبرة عالیة في استخدام الحاسب وبرامج الوسائطیتطل 
 
سلیمة الذي یؤھل المعلم إلنشاء ملف اإلنجاز اإللكتروني بطریقة إن برامج إعداد المعلم حتى اآلن لیست بالمستوى 
 



 األعمال وھذا یجعل تقویم المعلم غیر موضوعي للمعلم ولیس كلإنھ تجمیع ألفضل األعمال الممیزة فقط 
 
اإللكتروني معلمینا ینقصھم عنصري االنتقائیة والتأمل وھما أساس إنشاء ملف اإلنجاز إن معظم 
 

 طریق یمكن التغلب علیھا عن
 
في ً ً على النوع ال على ا تطویر أداء المعلم وأن یكون انتقائیا لكم وتبني أسلوب التفكیر التأملي الذي اختیار وثائقھ مركزا

 أرائھ الخاصة فیما مر بھ من تجارب وخبرات یعكس
 
المتعددة المعلمین على اكتساب مھارات استخدام الحاسب االلى والوسائط تدریب 
 
االلكتروني كأداة تقویمیة فعالة اعتماد الجھات الرسمیة لملف االنجاز 
 
السلیمة إلنشاء ملف االنجاز االلكتروني تدریب المعلمین على الطریقة 
 
المعلم لجمیع األعمال الخاصة بھ حتى یكون التقویم موضوعي تجمیع 


