
 البرنامج )مصفوفة الربط( خرجاتبم ساقاتمالربط  إرشادات

 

 :(1) الشاشةفي ,  كما  APAالخطوة الخامسة في نظام ال  على (click)البرنامج بالضغط/يقوم رئيس الدائرة .1

مقابل كل مساق في الخطة )عدا متطلبات الجامعة والمساقات الحّرة( كما يظهر تظهر الخطة الدراسية للبرنامج،  .2

 :(2) الشاشةفي ربط، كما -   Mapرابطا باسم 

تظهر قائمة بمخرجات لالمقابل لهذا المساق،  (Map)لربط المساق بمخرجات البرنامج، يجب الضغط على ربط  .3

 .من توصيف البرنامج ليتم االختيار منها 2ا في الخطوة إدخالهالبرنامج التي تّم 

يقوم رئيس البرنامج باختيار المخرجات التي يحققها هذا المساق ويختار مقابل كل مخرج درجة تحقيق هذا المساق  .4

تعني  2 ،تعني أّن المساق يساهم في تحقيق هذا المخرج بدرجة كبيرة 3بحيث أّن ]( 1, 2,  3للمخرج المختار )

 خطوات توصيف البرنامج  1 شاشة

 الخطة الدراسية للبرنامج 2 شاشة



 [قليلة.تعني أّن المساق يحقق هذا المخرج بدرجة  1 ي تحقيق هذا المخرج بدرجة متوسطة،أّن المساق يساهم ف

 وّضح شاشة ربط المخرجات بالمساق.ت( أدناه 3) شاشةال

 9 – 6التالية التي يتّم توضيحها في الخطوات  أسفل شاشة ربط المساق تظهر األزرار .5

 حفظ عملية الربط بالضغط على مخرج، يجببعد االنتهاء من اختيار جميع المخرجات التي يحققها المساق ودرجة تحقيقه لكل  .6

ي فموّضح  " حفظ " وعندها سيظهر مقابل كل مخرج تاريخ عملية الربط واسم رئيس البرنامج الذي قام بهذه العملية كما هو

 (.4الشاشة )

( من 1, 2, 3يستطيع رئيس البرنامج استعراض جميع المخرجات التي يحققها هذا المساق مصنّفة حسب درجة تحقيقها ) .7

 ( أدناه للتوضيح:5انظر للشاشة ) ،View Mapped Outcomes“" خالل الضغط على

 ربط المساق بمخرجات البرنامج التي يساهم في تحقيقها 3 شاشة

 ربط المساق بمخرجات البرنامج التي يساهم في تحقيقها )بعد الحفظ( 4 شاشة



 Map Anotherمن ربط المساق، يقوم رئيس البرنامج باختيار مساق اخر ليتم ربطه من خالل الضغط على "  ءبعد االنتها .8

Course” ، اــالمساق الذي قد تّم ربطه يظهر كأّما . ااذ يحوله النظام وقتها للخطة مرة أخرى ليختار مساقا اخر  

“Mapped”  قبهذا المسا يستطيع رئيس البرنامج التعديل على ربط المخرجاتوفي الخطة الدراسية باللون األخضر 

 . ( مرة أخرى3والتي ستقوده للشاشة ) ”Mapped“بالضغط على 

في مصفوفة تظهر كل مساق وكل مخرج مع درجة تحقق كل مخرج كما لجميع المساقات يقوم النظام بحفظ عمليات الربط  .9

   View Mapping Matrix“ويستطيع رئيس البرنامج االطالع على هذه المصفوفة من خالل الضغط على  أدناه،هو مبين 

  مساق:صفحة ربط كل أسفل ويظهر أيضا في للخطة الذي يظهر أعلى الصفحة الرئيسية “

 ةند الضغط على رمز أي مخرج في أعلى المصفوفة تظهر جميع المساقات التي تحقق هذا المخرج )مربوطة به(، مصنّفع .10

 أدناه (7في الشاشة )حسب درجة تحقيقها لهذا المخرج كما 

 بالمساق التي تمّ ربطها مخرجاتال ضعر 5 شاشة

 البرنامج بمخرجات المساقات ربط مصفوفة 6 شاشة



 

 الربط يجب أن تحقق الشروط التالية حتى تعتبر عملية الربط مكتملة وصحيحةمصفوفة  .11
  للمصفوفة عاموديا( انظر (األقلمرتين على  3كل مخرج من مخرجات البرنامج يجب أن يتحقق بدرجة. 

  انظر للمصفوفة أفقيا( 3كل مساق من مساقات البرنامج يجب أن يحقق على األقل مخرجا واحدا بدرجة(. 

  التخصصاقات مسعدد يع المصفوفة يجب ان ال تقل عن في جم 3 ـالعدد. 

  .إذا لم يتحقق أحد الشروط الثالثة أعاله في المصفوفة فاّن النظام يظهرها باللون األحمر مع توصية توضح الخلل

 :الصورة التالية توّضح التوصيات التي يظهره النظام في حال وجود خلل في المصفوفة

عد االنتهاء من ربط جميع المساقات وظهور المصفوفة كاملة بدون أي خلل تكون الخطوة الخامسة واألخيرة من توصيف ب .12

 ستمراراالالنظام، مما يمكن البرنامج من ج األكاديمي قد اكتمل عبر البرنامج األكاديمي قد اكتملت ويكون توصيف البرنام

 .تقييم المساقاتعملية في 

 مساقات البرنامج التي تمّ ربطها بأحد المخرجات 7 شاشة

 فوفةصلتحقيق شروط الم APAتنبيهات نظام  8 شاشة


