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تقيم البرنامج األكاديمي

حددةمزمنيةفترةخاللاألكاديميالبرنامجمساقاتتقييمسيتم•
Assessmentالتقييمبدورةتعرف cycle)).

تمساقالعددمساو  الدورةخاللتقييمهاالمطلوبالمساقاتعدد•
.يةاألكاديمرحلتهخاللاتمامهاالطالبمنيطلبالتيالتخصص

ذاهمخرجاتلتقييمسيقوداالكاديميالبرنامجمساقاتتقييم•
فةمصفوعبربالمخرجاتمربوطةالمساقاتهذهأن  اذالبرنامج،

.الربط



ما هي المساقات التي ستقيّم؟

لدائرة للتقييم كل فصل سيظهرها النظام عبر حساب رئيس االمرش حة المساقات •
ل الفصل باختيار المساقات المنوي تقييمها خالل الفصل .الجاريبحيث يقوم او 

:التاليةالتي تظهر كمرشح للتقييم هي تلك التي تنطبق عليها الشروطالمساقات •

 3تحقق واحدا من مخرجات البرنامج على األقل بدرجة  .

مطروحة خالل الفصل الحالي للطالب  .

لةتم  تقييمها خالل الفصل الماضي ولكن نتيجة تقييمها غير مقبو  .

الشعب المطروحة 3\1في حال كان المساق متعدد الش عب، فان النظام يطلب أن يتم تقييم •
.  على األقل حتى يعتبر هذا المساق قد قي م



اختيار المساق للتقييم 

تلكفانظام،النعبرللتقييمالمساقاتباختيارالدائرةرئيسيقومعندما•
.المقي ميناألساتذةحساباتعبررتاجعلىخصوصيةتكتسبالمساقات

لالفصخاللتقييمهسيتمالمساقهذاان  الىيشيراشعارمنأكثر.

الGrade Sheetالتقييمعمليةلمالئمةقليالتتغيرالمساقلهذا.

التقييمتقريرأيقونةتظهرAssessment Reportالمساقصفحةفي.



كيف سيتم تقييم المساق من خالل المخرجات؟

منتاذاألسيتمكنحتىالنظامعبرأدخلتقدمخرجاتهوتحديداالمساقخطةتكونأنيجب•
.مخرجات5-2منالمساقمخرجاتعدديتراوحأنوينصحمساقه،تقييم

أسئلةربطخاللمنالمساقمخرجاتتحققمدىهوالفصلخاللتقييمهسيتمما•
.المساقبمخرجاتالمستخدمةاألخرىالتقييمووسائلاالمتحانات

بأداءخاللمنالمخرجاتهذهتحققمدىالن ظاميحتسب• لةاألسئفي(عالماتهم)الطال 
Direct)المباشربالتقييميسمىماوهذابالمخرجات،المربوطةواالجزاء Assessment).

غيربالتقييميسمىماوهذاللطلبةاستبيانخاللمنالفصلاخرالمخرجاتتقييمأيضاسيتم•
Indirect)المباشر Assessment).



خاللمختلفةتقييمطرقبثالثةتقييمهسيتمالمساقمخرجاتمنمخرجكل
سبةناحتسابخاللمنالمخرجتحققمدىباحتسابالن ظاموسيقومالفصل
التقييمطرقفيأكثرفما(األدنىالحدأو)%60علىحصلواالذينالطلبة

.للمخرجالمختلفة

المفاهيملفحصتهدفالماد ةأستاذيستخدمهاالتيالتقييمطرقجميع:توضيح
هذهاتمخرجتفحصهيوبالتاليالماد ةخاللالطالبيكتسبهاالتيوالمهارات

لتاليباالواحد،المخرجلفحصالطرقهذهمنثالثةاختيارهناالمطلوب.الماد ة
.الفصلخاللتقييمطرقتسعةيحتاجمخرجاتالثالثةذوالمساق

كيف سيتم تقييم المساق من خالل المخرجات؟



APAتقييم المساق باستخدام نظام ال 

اسم بجانباالحمرالبرنامج باختيار المساق للتقييم، يظهر اشعار باللون \عندما يقوم رئيس الدائرة 
: المساق يشير الى أن  هذا المساق سيقي م خالل الفصل، كما هو موض ح ادناه



ن مالحظة باألحمر ا)عند الضغط على اسم المساق تظهر شاشة المساق الرئيسية كما هو موض ح أدناه 
(:(Assessment Reportباسم تقرير التقييم المساق سيقي م، أيقونة جديدة 

APAتقييم المساق باستخدام نظام ال 



بحيث ،عملية التقييملمالئمة ستستخدم إلدخال عالمات الطالب التي  Grade Sheetتطرأ بعض التغييرات على ال 
جديد  breakاذ عند إضافة . grade editorوتنعكس على الـ assessment sheetتكون عملية إدخال العالمات من 

:تظهر األقسام المحددة باللون األحمر كما هو موض ح في الشاشة أدناه

•

APAتقييم المساق باستخدام نظام ال 



APAتقييم المساق باستخدام نظام ال 

والتي تفحص أحد  breakيستطيع األستاذ أن يدخل عالمات الطالب لسؤال محد د أو قسم محدد من عالمة ال 

:، فتظهر الشاشة التالية  ”Add Question/Section“علىمخرجات المساق التي ستقي م من خالل الضغط 

رقم السؤال -هنا يدخل اسم

الجزء الذي سيدخله في \

عملية التقييم 
هنا سيدخل العالمة 

المخصصة للسؤال 

هنا يختار المخرج الذي الجزء  \

\سيفحصه هذا السؤال 

الجزء



APAتقييم المساق باستخدام نظام ال 

تالذيالسؤالاألستاذيجد الاشةشفيظاهرافيهربطالذيوالمخرجله،المخصصةوالعالمةاضافته،تم 
Grade Sheetللالطالبعالماتادخالويستطيعأدناه،الصورةفيموض حهوكماالرئيسيةbreakالكل ي

تالتيولألسئلة Assessmentالعلىالضغطخاللمنبالمخرجاتوربطهااضافتهاتم  Sheet:



APAتقييم المساق باستخدام نظام ال 

مة تتم إضافة العال

 Markللالكلي ة 
Break 

ب  تتم إضافة عالمات الطال 

حص الجزء الذي سيتم ف\لسؤال ل

المخرج من خالله



APAتقييم المساق باستخدام نظام ال 

يقوم النظام باحتساب العالمة األدنى، العالمة األعلى، االنحراف المعياري، ونسبة الطلبة الذين 
ف من قبل الدائرة% )60حصلوا على  ( . او الحد األدنى المعر 

يمكن تغيير 

المخرج المربوط 

الجزء من \بالسؤال

هنا أيضا، ويمكن 

اخراج جميع 

السؤال من عملية 

التقييم بإزالة 

الربط بدون 

الحاجة لحذف 

عالمات السؤال 

بعد ادخالها



APAتقييم المساق باستخدام نظام ال 

ص الكامل بمخرج واستغالل عالمته كطريقة تقييم في حال كان ال يفحMark Breakيستطيع األستاذ ربط ال  

:  Include Allمن خالل اختيار سوى مخرجا واحدا فقط



APAتقرير التقييم على نظام ال 

خالل الفصل ( ءاألسئلة، األجزا)جميع طرق التقييم المختلفة التي يتم استخدامها لتقييم المخرجات •
.  ة المساقتنتقل فورا عند حفظها واحتساب نسبة تحققها لتقرير التقييم الموجود على صفح

.يتم تصنيفها بالتقييم حسب المخرجات التي ربطت بها•

ب الذين حصلوا على الحد األدنى فأكثر من العالمة • لنسبة من اأكثرفي حال كانت نسبة الطال 
.األخضرالمحدد ة فان النظام يظهرها باللون 

ب الذين حصلوا على الحد األدنى فأكثر من العالمة • سبة من النأقلفي حال كانت نسبة الطال 
عد القادم ويطلب من األستاذ إضافة المبرر وتحديد المواألحمرالمحدد ة فان النظام يظهرها باللون 
.قد تكون خالل الفصل الجاري أو الفصول القادمة. الذي سيقَّيم فيها المخرج مرة أخرى



APAتقرير التقييم على نظام ال 



APAتقرير التقييم على نظام ال 

.نتيجة المخرج تحسب من معد ل تحقق طرق التقييم المربوطة بهذا المخرج•

ة ألنه تم  قياسه حتى االن بطريق% 100في الصورة أدناه المخرج األول تحقق لالن بنسبة •
أ المخرج الثاني فقد تحقق لالن بنسبة . تقييم واحدة وقد حققت الحد األدنى ألن أحد % 50أم 

.طرق التقييم حققت الحد األدنى، واألخرى لم تحققه



APAتقرير التقييم على نظام ال 

هر نتيجة النتيجة النهائية للمخرجات تظهر كما هو موض ح أدناه، وبناء على هذه النتيجة تظ•
م هذا المساق التقييم النهائية للمساق وتكون اما مقبولة وملونة باألخضر، أو يجب إعادة تقيي

ن باألحمر :وتلو 



عن طريق ثالثة يعتبر تقرير التقييم مكتمال في حال تم  تقييم جميع مخرجات المساق•
. طرق تقييم لكل مخرج

ه بعد اكتماله البرنامج للموافقة علي\يستطيع األستاذ ارسال التقرير لرئيس الدائرة •
وبعد انتهاء فترة رفع العالمات على رتاج عبر الضغط على زر االرسال 

(Submit).

.يفع ل هذا الزر فقط في حال تحقق الشرطين أعاله•


