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 مساق تقییم خطةتعلیمات 

وذلك  المعنيالتي سیتم تقییمھا خالل الفصل المساقات  باختیاریقوم رئیس / مدیر البرنامج األكادیمي 
س في الفصل بناًء على مصفوفة المخرجات للبرنامج، والتي تحقق المعیار التالي: [ كل مساق یُدرَّ

  ]بأحد مخرجات البرنامج) 3مساھمة قویة ( األقل على ویساھم

 تتم تعبئتھا في بدایة الفصل: -)A(جزء  أوالً 

التي یساھم بھا المساق مساھمة قویة البرنامج مخرجات  بتعبئةالمنسق یقوم مدرس المساق، أو  .1
 ) في نموذج خطة التقییم في العمود األول.3(

 لتقییمالتقییم التي سیستخدمھا  أسالیباآلخرین) (بالتوافق مع المدرسین ، أو المنسق المدرسیحدد  .2
 .حسب الخطة التفصیلیة للمساق وذلك المتوقعة النتائج

 مستوى أو المستھدف األداء مستوىبالتوافق مع المدرسین اآلخرین) (أو المنسق یحدد المدرس  .3
 .)نظري( البرنامج لمخرج التحصیل

لطریقة التقییم  البیانات جمعیتم  متى اآلخرین)(بالتوافق مع المدرسین أو المنسق  المدرسیحدد  .4
 تنفیذ المساق وذلك حسب طبیعة طریقة وأسلوب التقییم. خالل

 تتم تعبئتھا خالل أو في نھایة الفصل الدراسي: -)B(جزء 

  لتقییم.الفعلیة لنتیجة یعبئ المدرس/ المنسق ال .1
 .)النظري(یقارن المدرس/ المنسق النتیجة الفعلیة للتقییم بمستوى األداء المتوقع  .2
 اإلجراءات، إن وجدت، الواجب عملھا بناًء تحلیل النتیجة.یقترح المدرس/ المنسق  .3
 اإلجراء. تنفیذ موعدیقترح المدرس/ المنسق  .4

  ً  لبرنامجاربط مخرجات المساق بمخرجات  -)C( ثانیا

 لبرنامج.ابربط مخرجات المساق بمخرجات مدرس/منسق المساق الجدول یساعد 

 ً لكل مخرج برنامج كجزء من  المقیمة مساقاتالتجمیع نتائج بیقوم رئیس / مدیر البرنامج  -)D( ثالثا
 .البرنامجبھدف تحسین  وتحفز دورة التقویممتابعة البرنامج السنویة التي تعزز التقییم الدوري للبرنامج 

المرحلة الحالیة حتى تتم برمجة النموذج على رتاج یقوم المدرس/المنسق برفع الملف إلى رابعاً: في 
 ملف المساق على رتاج.
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Course assessment plan instruction 

The Academic Program chairperson selects courses to be assessed during the semester, 
based on the program outcomes matrix, which fulfill the following criterion: [the course 
is offered in the semester and contributes strongly (3) to at least one of the 
program outcomes ]. 

First:  Part (A) -to be filled at the beginning of semester: 

1. The instructor, or coordinator fills in the program outcomes contributed strongly 
(3) by the course contribution in the first column of the assessment plan form. 

2. The instructor/coordinator (in agreement with the other instructors) identifies the 
assessment methods to assess expected outcomes, according to the detailed course 
syllabus. 

3. The instructor/coordinator (in agreement with the other instructors) determines 
the standard, target performance or achievement for assessment method 
(theoretical). 

4. The instructor/coordinator (in agreement with the other instructors) determines 
when the data is collected depending on the time of the assessment method during 
the semester. 

  Part (B) - to be filled during course delivery or at the end of semester: 

1. The instructor/coordinator fills in the actual findings for the assessment method. 
2. The instructor/coordinator compares the actual findings of the results with the 

identified theoretical target. 
3. The instructor/coordinator proposes action(s) to be taken (if any) 
4. The instructor/coordinator proposes the time of action implementation. 

Second: (C) - Mapping of course outcomes with program outcomes 

The table is intended to help the course instructor/coordinator map the course outcomes to 
the program outcomes. 

Third: (D) –Program outcomes achievement 

The program head compiles results of assessed courses per program outcome in partial 
fulfillment of the program annual monitoring which initiates the program periodic self-
assessment and before the evaluation cycle to improve and enhance the program. 

Fourth: At this stage, until the form is programmed on Ritaj, the instructor/coordinator 
uploads the file to the course file on Ritaj. 


