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مقدّمة حول تقييم البرامج األكاديمية
أهداف تقييم البرنامج األكاديمي
التقييم هو لبنة البناء لضمان الجودة ،والتحسين المستمر ،ورفع مستوى البرنامج األكاديمي .ترتكز عملية التقييم على معايير
أساسية لدعم برنامج أكاديمي جيد .وتعتبر هذه المعايير بمثابة اآللية الرئيسية للتقييم الذاتي للبرنامج األكاديمي سواء من أج
عملية التحقق من األداء والتحسين الذاتي ،أو تلبية لمتطلبات وكاالت االعتماد الخارجية ،سواء كانت تخصصية أو إقليمية.
ّ
والطالب،
يتم تنفيذ التقييم من قب الجهات المعنية مباشرة في البرنامج األكاديمي ،والتي تشم رئيس البرنامج واألساتذة
ويشم جمع وتحلي المعلومات والبيانات ذات الصلة والمتعلقة بالعملية التعليمية ومن ثم المقارنة مع معايير محددة مسبقاً،
من أج اتخاذ قرار بشأن كفايتها ،وخطة العم على تحسينها.
يجب استخدام المنهج القائم على األدلة وال توثيق لتحديد ما إذا كان البرنامج األكاديمي القائم يستوفي المعايير المعمول بها.

وسيستخدم هذا النهج في ك مكون من مكونات البرنامج بدءا من تقييم المساق إلى المتابعة السنوية الى المتابعة الدورية
للبرنامج لتوثيق أداءه والتقدم المحرز نحو تحقيق معايير مقبولة .تم تطوير المعايير مع الوظائف التالية:
 .1تستند إلى األدلة وتشمل مخرجات محددة قابلة للقياس التي يمكن وضعها في االعتبار عند تقييم برنامج أكاديمي؛
 .2تستخدم إلعادة هيكلة برنامج أكاديمي موجود لتحقيق أداء أفضل؛
 .3تستطيع تحديد مخرجات البرامج األكاديمية وتقييم مدى تحقيقها؛
 .4تركز المرونة في التقييم على بعض مخرجات البرنامج لتحسين التعلم في السياق األكاديمي؛
 .5تركز على التقييم الداخلي مع التركيز على التقييم الذاتي كوسيلة للتغيير والتحسين؛
 .6وتظهر التزام الجامعة تجاه أصحاب المصلحة (مثل الطالب وأرباب العمل والمجتمع) لتقديم تعليم أكاديمي وخبرة
جيدة.
يجب على ك برنامج أكاديمي أن يسعى جاهدا لتلبية المعايير في جميع األوقات .ويجب أن تبرهن البرامج األكاديمية الجديدة
تحقيق المعايير في وقت تطويرها واعتمادها .و يجب أن توفر البرامج األكاديمية القائمة أدلة على الوفاء بالمعايير أثناء تنفيذ
البرنامج .وباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي أن تكون أي تغييرات في البرنامج األكاديمي قائم أو السعي إلى االعتماد الخارجي
متوافقة مع المعايير.
يجب أن توثق تقارير تقييم البرامج وجميع األدلة التي تم جمعها وتحليلها بشك صحيح والحفاظ عليها لجميع البرامج الجديدة
والقائمة.
مقدّمة حول نظام تقييم البرنامج األكاديمي APA
قامت وحدة المتابعة والتقييم التابعة لمكتب نائب الرئيس للتخطيط والتطوير وبالتعاون مع مركز الحاسوب في الجامعة بتطوير نظام
التقييم األكاديمي Academic Program Assessment system –APAعبر البوابة الرسمية للجامعة (رتاج) والمدرج ضمن
القسم األكاديمي عليها [تقييم البرنامج األكاديمي ).](APA
نظام ال  APAهو نظام محوسب متكامل ت ّم تطويره على ثالثة مراحل ،كل مرحلة منها تعتمد على المرحلة التي تسبقها ;بحيث يم ّكن
البرامج األكاديمية من ادخال توصيفها كامال ،وتقييم مخرجاتها عبر القيام بتقييم مخرجات المساقات الموجودة في الخ ّ
طة األكاديمية،
وإعداد تقارير تقييم المساقات باإلضافة للتقارير السنوية والدورية.
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وقد هدفت الوحدة لتطوير هكذا نظام لتسهيل مهمة األساتذة في تقييم مخرجات مساقاتهم؛ وبالتالي تسهيل عملية تقييم مخرجات
البرنامج األكاديمي ككل عبر السنوات وجعلها أكثر فاعليّة .كما ّ
أن أرشفة معلومات التقييم المتراكمة عبر الفصول واستخراج
التقارير يصبح أكثر سهولة وتنظيما.

مراحل نظام تقييم البرنامج األكاديمي APA
المرحلة األولى :توصيف البرنامج األكاديمي ()Program Specification
ت ّم تطوير التوصيف على مستوى البرنامج وعلى مستوى المساق ،بحيث يشم على مستوى البرنامج :الرسالة ،واألهداف
والمخرجات والربط فيما بينها ،وفرص العم للخريجين ،والخطة األكاديمية والتنفيذية للبرنامج األكاديمي ،وأخيرا مصفوفة الربط
التي تربط مساقات البرنامج بمخرجاته التي تحققها مع درجة تحقيقها لها.
وتشم على مستوى المساق :خطط المساقات حسب نماذج محددة ،بحيث تحتوي هذه الخطط على معلومات المساق األساسية ،وصف
المساق باللغتين ومخرجاته ،ومواضيعه ،وطرق التقييم ،وأخيرا المراجع.
تم تنفيذ المرحلة األولية ورقيا وأخذ التغذية الراجعة من البرامج األكاديمية ،ث ّم خالل الفص الدراسي األول ( )2018\2017ت ّم إطالق
المرحلة األولى من النظام على رتاج بعد برمجته.
من خالل النظام ،يقوم رئيس الدائرة بالوصول لقائمة بجميع البرامج المدرجة تحت دائرته وادخال توصيف هذه البرامج للنظام عبر
خمس خطوات ،والتي تتض ّمن ادخال رسالة البرنامج وأهدافه ،ومخرجاته ،وربط األهداف بالمخرجات ،ويقوم بتفويض أعضاء الهيئة
األكاديمية في البرنامج ك حسب تخصصه إلدخال خطط المساقات .وأخيرا يقوم بربط المساقات بمخرجات البرنامج إلنتاج مصفوفة
الربط والتي نجد فيها كل مساق مربوط بالمخرجات التي يحققها من البرنامج ودرجة تحقيقه لها.

المرحلة الثانية :تقييم المساقات ()Courses Assessment
في الخطوة الخامسة واألخيرة من توصيف البرنامج األكاديمي يتم ربط المساقات بمخرجات البرنامج وتحديد درجة تحقيقها في
ثالث مستويات للحصول على مصفوفة الربط .ويطلب من رئيس الدائرة في بداية ك فص أن يقوم باختيار مجموعة مساقات ليتم
تقييمها خالل الفص بشرط أن يتم اختيارها من قائمة المساقات التي تحقق أحد مخرجات البرنامج على األق بأعلى درجة (،)3
والتي ال يق عددها عن عدد المساقات االجبارية في التخصص .ويتم تنفيذها حسب الفصول الدراسية التي يتم تدريسها فيها
على األقل مرة واحدة ضمن دورة التقييم (والتي تتراوح مدتها من  5سنوات ل  7سنوات حسب عدد سنوات البرنامج) ما لم تكن
النتائج غير جيدة وبالتالي يتم التعديل حسب ما ترتئيه الدائرة ويعاد التقييم في أول فصل قادم يطرح فيه المساق.

تقييم المساق هو تقييم لمدى تحقق مخرجات المساق لدى ّ
الطالب من خالل احتساب العالمات التي حصلوا عليها في هذه
المخرجات خالل الفص  ،بحيث يقوم األستاذ باختيار ثالثة طرق تقييم لك مخرج وإدخال عالمات ّ
الطالب فيها ،فيقوم
النّظام باحتساب مدى تحقق هذه المخرجات وينتج تقرير التقييم أوتوماتيكيا ،وفي حال كانت نتيجة المخرج أق من المستوى
المتوقع يطلب من أستاذ المادة إضافة األسباب أو طرق التحسين قب أن يقوم بإرسال التقرير لرئيس الدائرة للموافقة عليه.
المرحلة الثالثة :التقارير السنوية والدورية )(Cycle and annual assessment reports

تقييم المساقات الذي يتم عبر الفصول ال يهدف الى فحص مدى تحقق مخرجات هذه المساقات وتحسينها فحسب ،ب أيضا
يهدف لفحص مدى تحقق مخرجات البرنامج األكاديمي كك  ،والتي تتحقق فعليا من خالل مساقات البرنامج التي قد وضعت
في الخطة االكاديمية لهذا الهدف ،وسبق أن ت ّم ربط هذه المساقات بمخرجات البرنامج في المرحلة األولى ليتم قياسها من
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خالل المساقات التي تحققها .فالنتائج التراكمية لتقييم المساقات ستخرج مؤشرات مدى تحقق مخرجات البرنامج .يقوم نظام
ال  APAباستخراج جميع هذه النتائج أوتوماتيكيا على شك تقارير سنوية ودورية .يقوم ال ّنظام باستخراج التقارير التالية:
 تقرير التقييم السنوي ( :)Annual assessment reportوالذي سيتم مع نهاية العام األكاديمي لمراجعة ما تم تقييمهمن مساقات وخطط العم بخصوصها ووتيرة التقييم للمساقات األخرى ومدى تحقق مخرجات البرنامج من خالل
المساقات التي ت ّم تقييمها خالل العام األكاديمي.
 تقرير تقييم الدورة ) :(Cycle assessment reportوالذي يكتمل مع نهاية الدورة التقييمية للبرنامج بعد انهاء تقييمجميع المساقات ذات العالقة ،ويحدد نسبة تحقق مخرجات البرنامج خالل دورة تقييم كاملة.
ّ
لالطالع على مل ّخص التقدّم في عمليتي
 واجهة عميد الكليّة ( :)APA Dean’s interfaceتعطى صالحية للعمداءالتوصيف والتقييم لجميع البرامج االكاديمية المندرجة تحت كلياتهم ،باإلضافة لرسوم بيانية توضيحية ،وإمكانية
عرض جميع تقارير التقييم.

كيفية استخدام نظام ال APA
الدخول لنظام تقييم البرامج األكاديمية ()APA
-

ت قسم "أكاديمي" بمس ّمى تقييم البرنامج األكاديمي
يستطيع رئيس الدائرة الدخول للنظام من خالل بوابة رتاج الرئيسية تح ِ
) ]Academic Program Assessment System (APA) [ (APAكما هو موضّح في الشاشة أدناه:

شاشة :1رابط نظام ال APAعلى رتاج

-

سيجد رئيس الدائرة /مدير البرنامج قائمة بجميع البرامج التي تندرج تحت دائرته كما هو موضح في الشاشة التالية ،مقاب ك برنامج
زرين أحدهما لتوصيف البرنامج واالخر لمساقات البرنامج .بالضغط على زر توصيف البرنامج سيقوده النظام لعملية إدخال
سيجد ّ
يمر رئيس الدائرة بخمسة خطوات تبدأ من رسالة وأهداف البرنامج األكاديمي وتنتهي
معلومات التوصيف .إلدخال معلومات التوصيف ّ
بمصفوفة الربط التي تربط مساقات البرنامج األكاديمي بمخرجاته .أدناه توضيح للخمسة خطوات.
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شاشة  :2قائمة البرامج التي تظهر لرئيس الدائرة

خطوات توصيف البرنامج األكاديمي
ت ّم تطوير التوصيف على مستوى البرنامج وعلى مستوى المساق .يشمل التوصيف على مستوى البرنامج :الرسالة ،واألهداف والمخرجات والربط فيما بينها ،وفرص
العمل للخريجين ،والخطة األكاديمية والتنفيذية للبرنامج األكاديمي ،وأخيرا مصفوفة الربط التي تربط مساقات البرنامج بمخرجاته التي تحققها مع درجة تحقيقها لها .أ ّما
التوصيف على مستوى المساق فيشمل  :خطط المساقات حسب نماذج محددة ،بحيث تحتوي هذه الخطط على معلومات المساق األساسية ،وصف المساق باللغتين
ومخرجاته ،ومواضيعه ،وطرق التقييم ،وأخيرا المراجع .يتم ادخال التوصيف من خالل خمسة خطوات مرتبة كما يظهر أدناه:
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الخطوة األولى :رسالة البرنامج وأهدافه وفرص عمل الخر ّيجين



يقوم رئيس الدائرة /مدير البرنامج بإدخال رسالة البرنامج 1وأهدافه 2التي يكون عددها عادة من ثالثة إلى خمسة أهداف ،كما يجب أن يقوم بإدخال فرص عم
الخريّجين كما هو مبين في الشاشة أدناه.

1رسالة البرنامج :تحديد الغرض العام الذي يهدف البرنامج الى تحقيقه ويصف المجتمع الذي ص ّمم البرنامج لخدمته ،ويحدد القيم والمبادئ التوجيهية التي تحدد معاييره.
2هداف البرنامج -بيانات عامة واسعة حول ما يريد البرنامج تحقيقه .أهداف البرنامج تصف المعرفة والمهارات والقيم المتوقعة من خريجيه.
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شاشة  :3ادخال رسالة البرنامج وأهدافه وفرص عم الخريجين



يدخ رئيس الدائرة /مدير البرنامج رسالة البرنامج باللغتين العربية واالنجليزية كفقرتين كما يلي:

شاشة :3.1ادخال رسالة البرنامج باللغتين العربية
واالنجليزية واالنجليزية
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يدخ رئيس الدائرة /مدير البرنامج أهداف البرنامج باللغتين الهدف تلو االخر بالضغط على زر االضافة كما يلي:

شاشة :3.2ادخال أهداف البرنامج باللغتين العربية واالنجليزية



يدخ رئيس الدائرة  /مدير البرنامج فرص عم الخريجين باللغتين العربية واالنجليزية كما يلي ،ث ّم يقوم بالحفظ ،وبهذا تكون الخطوة األولى من مدخالت توصيف
البرنامج قد ت ّمت بنجاح.

شاشة :3.3ادخال فرص عم الخريجين باللغتين العربية واالنجليزية

الخطوة الثانية :مخرجات البرنامج
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-

يقوم رئيس البرنامج بإدخال مخرجات البرنامج 3مصنّفة حسب األربع بنود (تصنيفات) التي صنّفت بناء عليها عند اعداد ملف توصيف البرنامج الورقي .عدد مخرجات
البرنامج يجب أن يتراوح من  15 – 10مخرجا ،الشاشة التالية توضّح هذه الخطوة:

شاشة  :4إضافة مخرجات البرنامج مص ّنفة وفق األربع بنود

-

تحت ك بند من البنود األربعة يدخ رئيس البرنامج مخرجات برنامجه باللغتين العربية واالنجليزية ،زر االضافة بجانب ك بند يمكنّه من اضافة مخرج جديد تحت هذا
البند ،كما هو موضّح في الشاشة ادناه:

3مخرجات البرنامج -تغطي المعرفة والفهم والمهارات والكفاءات التي يهدف البرنامج األكاديمي لتمريرها لخريجيه ،ممثلة في نتائج قابلة للقياس
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شاشة  :4إضافة مخرجات البرنامج مص ّنفة وفق األربع بنود

الخطوة الثالثة :ربط مخرجات البرنامج مع أهداف البرنامج

-

يقوم رئيس البرنامج بربط ك مخرج من مخرجات البرنامج التي أدخلت في الخطوة الثانية مع هدف من أهداف البرنامج التي أدخلت للنظام في الخطوة األولى ,حيث
سيجد مقاب ك مخرج قائمة منسدلة بأهداف البرنامج ,كما هو موضّح في الشاشة أدناه:
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شاشة :5.1ربط مخرجات البرنامج بأهدافه

-

ك هدف من أهداف البرنامج يجب أن يكون مربوطا مرة على األق بأحد مخرجات البرنامج (لن يسمح النظام بترك أحد أهداف البرنامج غير مربوط بأي من
مخرجاته) ،حيث ّ
أن مخرجات البرنامج مستنبطة باألساس من هذه األهداف ولكن بتحديد أكثر وقابلية للقياس .الشاشة التالية توضّح شاشة المخرجات بعد ربطها
باألهداف:
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شاشة :5.2ربط مخرجات البرنامج بأهدافه

-

يم ّكن النظام رئيس البرنامج من التعدي عبر الضغط على زر التعدي بجانب المخرج لتغيير النص باللغة العربية أو االنجليزية ،او تعدي الهدف المربوط بهذا المخرج
كما هو موضّح في الشاشة التالية:
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شاشة :5.3تعديل مخرجات البرنامج

15

-

عند الضغط على زر التعدي  ،تظهر الشاشة التالية:

-

أي تعدي على أي من المعلومات المدخلة للنّظام تتم أرشفته مع تسجي تاريخ التغيير والشخص الذي قام بهذا التغيير حتى يضمن للبرنامج األكاديمي تتبّع ممنهج
للتغيّرات التي تطرأ على توصيف البرنامج.

شاشة :5.4تعديل مخرجات البرنامج

الخطوة الرابعة :ادخال خطط المساقات المندرجة تحت البرنامج األكاديمي
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هذه الخطوة يقوم بتنفيذها ك من رؤساء البرامج وأعضاء الهيئة األكاديمية كما يلي:
دور رئيس البرنامج:
-

يستطيع رئيس الدائرة /مدير البرنامج الدخول لقائمة مساقات البرنامج اما مباشرة من خالل الشاشة التي تظهر عند الدخول لرابط النظام ,أو من خالل الضغط على
الخطوة الرابعة.
يدرس المساق أو أكثر شخص خبرة بهذا المساق) حتى يقوم بإدخال
يقوم رئيس البرنامج بعم تفويض ألحد أعضاء الهيئة األكاديمية في البرنامج (عادة األستاذ الذي ّ
الخطة الدراسية لهذا المساق عبر النّظام .الشاشة التالية توضّح جزءا من قائمة المساقات في أحد البرامج:

شاشة  :6.1التفويض إلدخال خ ّطة المساق

-

عند الضغط على زر تفويض تظهر الشاشة التالية والتي تسمح لرئيس الدائرة باختيار أحد أعضاء الهيئة األكاديمية في الدائرة لتفويضه ،كما يختار مدّة (تاريخ بدء
المفوضين إلدخال معلومات المساقات
وانتهاء) التفويض كما هو موضّح في الشاشة أدناه .بهذا يكون قد أنهى رئيس البرنامج دوره وحان دور أعضاء الهيئة األكاديمية
ّ
فوضوا إلدخال خططها:
التي ّ
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شاشة  :6.2التفويض إلدخال خ ّطة المساق

-

يستطيع رئيس الدائرة الغاء التفويض بتعدي تاريخ انتهاء التفويض بحيث يتم ادخال تاريخ اليوم الذي يريد الغاء التفويض به كتاريخ االنتهاء.
المفوض
دور األستاذ
ّ

-

المفوض على شاشة رتاج الرئيسية:
يظهر الرابط التالي لعضو الهيئة األكاديمية
ّ

شاشة :6.3اشعار التفويض إلدخال خ ّطة المساق الذي يظهر لألستاذ
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-

مبوبة بثالثة أقسام ،القسم األول هو معلومات المساق األساسية وهذه المعلومات ستكون مستخرجة من قواعد
عند الضغط عليه يجد عضو الهيئة األكاديمية الشاشة التالية ّ
المعلومات مث  :اسم المساق ،عدد الساعات المعتمدة ،مستوى المساق ،الخ ....

شاشة  :7.1ادخال خ ّطة المساق (معلومات المساق األساسية)

-

القسم الثاني يحوي وصف ومخرجات المساق حيث سيكون وصف المساق باللغتين العربية واالنجليزية مستخرجا أيضا من قواعد البيانات.
يختار عضو الهيئة األكاديمية الموارد التي يحتاجها لتدريس المساق من القائمة الموجودة كاألجهزة المختلفة ويختار لغة تدريس المساق .كما هو موضّح في الشاشة أدناه:
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شاشة  :7.1ادخال خ ّطة المساق (وصف ومخرجات المساق)

-

يقوم األستاذ أيضا بإدخال مخرجات المساق باللغتين .أق عدد يسمح بإدخاله هو مخرجين .يجب أن تكون مخرجات المساق صحيحة ودقيقة حيث سيتم تقييمها من قب
ّ
الطالب عن مدى تحققها لديهم عند فتح التقييم اخر الفص .
أستاذ المادة خالل الفص وسيتم سؤال
في القسم الثالث يقوم أستاذ المساق بإدخال محتوى المساق ،طرق تعليم المساق (محاضرة ،عروض تقديمية ،)........... ،طرق تقييم المساق مع عالمة ك طريقة
(امتحان أول ،امتحان نصفي ،مشروع ،واجب بيتي  ......الخ) والتي يجب أن يكون مجموعها  .%100كما يدخ االستاذ المراجع التي يعتمد عليها في المادة ،وأخيرا
هناك مدخ اختياري وهو قوانين المساق إلضافة أي خصوصية للمساق إذا توفرت .الشاشة التالية تظهر القسم الثالث من خطة المساق:
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شاشة  :7.3ادخال خ ّطة المساق (محتوى المساق)

-

يقوم عضو الهيئة األكاديمية بإدخال جميع المعلومات وحفظها على رتاج يجب أن يضع إشارة ✔ على أنه قد أكمل الخطة وانه يريد ارسالها لرئيس البرنامج للموافقة
عليها كما هو موضّح:

-

يرس النظام تنبيها لرئيس البرنامج على صفحة رتاج الرئيسية للموافقة على خطة المساق حتى تعتمد من قب النظام كما هو موضّح في الشاشة التالية:
21

-

بعد أن يقوم رئيس البرنامج بمراجعة خطة المساق والموافقة عليها ،تتحول حالة المساق ل “موافق عليه" في النظام وتصبح معتمدة في النظام .أي تعديالت قد يريد
األستاذ اجراءها على خطة المساق تستلزم تفويض جديد من رئيس البرنامج وموافقة جديدة على التعديالت .يستطيع األستاذ طلب التعدي على الخ ّ
طة عبر الضغط على
Request” “Changeكي يحص على تفويض جديد من رئيس الدائرة كما هو موضّح ادناه:

شاشة :7.4طلب التعديل على خ ّطة المساق
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الخطوة الخامسة :ربط مساقات البرنامج بمخرجات البرنامج (مصفوفة الربط)

 .1يقوم رئيس الدائرة/البرنامج بالضغط )(clickعلى الخطوة الخامسة في نظام ال  ,APAكما هو موضّح أدناه:

الحرة) رابطا باسم Map
 .2تظهر الخطة الدراسية للبرنامج ،كما يظهر مقابل كل مساق في الخطة (عدا متطلبات الجامعة والمساقات
ّ
-ربط ،كما هو موضّح أدناه:

شاشة ( :)8الخطة الدراسية للبرنامج

 .3لربط المساق بمخرجات البرنامج ،يجب الضغط على ربط ) (Mapالمقابل لهذا المساق ،لتظهر قائمة بمخرجات البرنامج التي ت ّم
إدخالها في الخطوة  2من توصيف البرنامج ليتم االختيار منها.
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 .4يقوم رئيس البرنامج باختيار المخرجات التي يحققها هذا المساق ويختار مقابل كل مخرج درجة تحقيق هذا المساق للمخرج المختار
أن المساق يساهم في تحقيق هذا المخرج بدرجة كبيرة  2 ,تعني ّ
أن  3تعني ّ
( )1, 2 , 3بحيث ّ
أن المساق يساهم في تحقيق هذا
المخرج بدرجة متوسطة  1 ,تعني ّ
أن المساق يحقق هذا المخرج بدرجة قليلة .الشاشة ( )3أدناه يوضّح شاشة ربط المخرجات
بالمساق.

شاشة  :9.1شاشة ربط المساق بمخرجات البرنامج التي يساهم في تحقيقها

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

 .6بعد االنتهاء من اختيار جميع المخرجات التي يحققها المساق ودرجة تحقيقه لكل مخرج ،يجب حفظ عملية الربط بالضغط على " حفظ
" وعندها سيظهر مقابل كل مخرج تاريخ عملية الربط واسم رئيس البرنامج الذي قام بهذه العملية كما هو موضّح في الشاشة (.)4

شاشة  :9.2شاشة ربط المساق بمخرجات البرنامج التي يساهم في تحقيقها (بعد الحفظ)
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 .7يستطيع رئيس البرنامج استعراض جميع المخرجات التي يحققها هذا المساق مصنّفة حسب درجة تحقيقها ( )1, 2, 3من خالل
الضغط على " , “View Mapped Outcomesانظر للشاشة ( )5أدناه للتوضيح:

شاشة :10عرض المخرجات التي ت ّم ربطها بالمساق
 .8بعد االنتهاء من ربط المساق ،يقوم رئيس البرنامج باختيار مساق اخر ليتم ربطه من خالل الضغط على " Map Another
” ،Courseاذ يحوله النظام وقتها للخطة مرة أخرى ليختار مساقا اخرا .أ ّما المساق الذي قد ت ّم ربطه يظهر كا ”“Mappedباللون
األخضر في الخطة الدراسية ولكن يستطيع رئيس البرنامج التعديل على ربط المخرجات بهذا المساق بالضغط على ”“Mapped
والتي ستقوده للشاشة ( )3مرة أخرى.

 .9يقوم النظام بحفظ عمليات الربط لجميع المساقات في مصفوفة تظهر كل مساق وكل مخرج مع درجة تحقق كل مخرج كما هو مبين
أدناه ،ويستطيع رئيس البرنامج االطالع على هذه المصفوفة من خالل الضغط على  “ “View Mapping Matrixالذي يظهر
أعلى الصفحة الرئيسية للخطة ويظهر أيضا في أسفل صفحة ربط كل مساق:

شاشة :11.1مصفوفة ربط المساقات
بمخرجات البرنامجشاشة:11.1
مصفوفة ربط المساقات بمخرجات
البرنامج
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شاشة :11.2مصفوفة ربط المساقات بمخرجات البرنامج

 .10عند الضغط على رمز أي مخرج في أعلى المصفوفة تظهر جميع المساقات التي تحقق هذا المخرج (مربوطة به) ،مصنّفة حسب
درجة تحقيقها لهذا المخرج كما هو موضّح في شاشة : 12
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شاشة  :12شاشة تظهر مساقات البرنامج التي ت ّم ربطها بأحد المخرجات

 .11مصفوفة الربط يجب أن تحقق الشروط التالية حتى تعتبر عملية الربط مكتملة وصحيحة:




كل مخرج من مخرجات البرنامج يجب أن يتحقق بدرجة  3مرتين على األقل )انظر للمصفوفة عاموديا).
كل مساق من مساقات البرنامج يجب أن يحقق على األقل مخرجا واحدا بدرجة ( 3انظر للمصفوفة أفقيا).
عدد ال  3في جميع المصفوفة يجب ان ال تقل عن ال. threshold
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إذا لم يتحقق أحد الشروط الثالثة أعاله في المصفوفة ّ
فان النظام يظهرها باللون األحمر مع توصية توضح الخلل .الصورة
التالية توضّح التوصيات التي يظهره النظام في حال وجود خلل في المصفوفة:

.12

بعد االنتهاء من ربط جميع المساقات وظهور المصفوفة كاملة بدون أي خلل تكون الخطوة الخامسة واألخيرة من توصيف البرنامج
األكاديمي قد اكتملت ويكون توصيف البرنامج األكاديمي قد اكتمل عبر النظام.
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تقييم المساقات باستخدام نظام ال APA
معايير وقوانين التقييم العامة


سيتم تقييم مساقات البرنامج األكاديمي خالل فترة زمنية محددة تعرف بدورة التقييم ) ،)Assessment cycleوالتي
يحتسبها النظام كما يلي:
 oمدة دورة التقييم = عدد سنوات البرنامج .1 +
عدد المساقات المطلوب تقييمها خالل الدورة مساو لعدد مساقات التخصص التي يطلب من الطالب اتمامها خالل رحلته
األكاديمية.
 oمثال نجد أن برنامج علم الحاسوب يجب أن يقيّم  24مساقا خالل  5سنوات.
المساقات المرشحة للتقييم كل فصل سيظهرها النظام عبر حساب رئيس الدائرة بحيث يقوم ّاول الفصل باختيار المساقات
المنوي تقييمها خالل الفصل الجاري.
 oالمساقات التي تظهر كمرشح للتقييم هي تلك التي تنطبق عليها الشروط التالية:
 تحقق واحدا من مخرجات البرنامج على األقل بدرجة .3
 تقدّم خالل الفصل الحالي للطالب
 ت ّم تقييمها خالل الفصل الماضي ولكن نتيجة تقييمها غير مقبولة.



في حال كان المساق متعدد ال ّ
شعب ،فان النظام يطلب أن يتم تقييم  3\1الشعب المطروحة على األقل حتى يعتبر هذا
المساق قد قيّم.



عندما يقوم رئيس الدائرة باختيار المساقات للتقييم عبر النظام ،فان تلك المساقات تكتسب خصوصية على رتاج عبر
ان هذا المساق سيتم تقييمه خالل الفصل ،كما ّ
حسابات األساتذة المقيّمين ،اذ يجدون أكثر من اشعار يشير الى ّ
أن ال
Grade Sheetلهذا المساق تتغير قليال ،وتظهر أيقونة تقرير التقييم  Assessment Reportأيضا في صفحة المساق.



يجب أن تكون خطة المساق وتحديدا مخرجاته قد أدخلت عبر النظام حتى يتمكن األستاذ من تقييم مساقه ،وينصح أن
يتراوح عدد مخرجات المساق من  5-2مخرجات.



ما سيتم تقييمه خالل الفصل هو مدى تحقق مخرجات المساق من خالل ربط أسئلة االمتحانات ووسائل التقييم األخرى
المستخدمة بمخرجات المساق ،ذلك ّ
أن النّظام يحتسب مدى تحقق هذه المخرجات من خالل أداء الطالب (عالماتهم) في
األسئلة واالجزاء المربوطة بالمخرجات ،وهذا ما يسمى بالتقييم المباشر ) ،(Direct Assessmentكما سيتم تقييمها اخر
الفصل أيضا من خالل استبيان للطلبة وهذا ما يسمى بالتقييم الغير المباشر ).)Indirect Assessment



كل مخرج من مخرجات المساق سيتم تقييمه بثالثة طرق تقييم مختلفة خالل الفصل وسيقوم النّظام باحتساب مدى تحقق
المخرج من خالل احتساب نسبة الطلبة الذين حصلوا على  %60فما أكثر في طرق التقييم المختلفة للمخرج.





 oتوضيح :جميع طرق التقييم التي يستخدمها أستاذ المادّة تهدف لفحص المفاهيم والمهارات التي يكتسبها الطالب
خالل المادّة وبالتالي هي تفحص مخرجات هذه المادّة .المطلوب هنا اختيار ثالثة من هذه الطرق لفحص المخرج
الواحد ،بالتالي المساق ذو الثالثة مخرجات يحتاج تسعة طرق تقييم خالل الفصل.
 oمثال :لتقييم المخرج األول مثال ،قد يكون السؤال الثاني من االمتحان النصفي يفحص هذا المخرج باإلضافة
ألحد االختبارات القصيرة والسؤال الخامس من االمتحان النهائي ،عندها يتم ادخال عالمات هذه األسئلة\األجزاء
عند ادخال العالمات الكليّة للطالب وسيقوم النظام باحتساب عالمة المخرج باالعتماد عليها.
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سيتم عكسها أوال بأول على تقرير تقييم المساق ،بحيث يجد األستاذ التقرير جاهزا في نهاية الفصل وقد يحتاج فقط
إلضافة بعض التعليقات ومن ث ّم يرسله لرئيس الدائرة للموافقة.

دور رئيس البرنامج – اختيار المساقات التي سيتم تقييمها
بعد دخول رئيس الدائرة من اللينك الرئيسي لل  APAث ّم اختيار تقييم المساقات ,تظهر له شاشة رئيسيه تحتوي معلومات التقييم
جميعاه سواء على المستوى الفصلي أو السنوي أو الدوري باالضافة لرسم بياني يوضح التقدّم في عملية تقييم مساقات البرنامج .من
خالل هذه الشاشة الرئيسية يستطيع رئيس الدائرة اختيار المساقات التي سيتم تقييمها خالل الفصل ,و متابعة التقدّم في عملية التقييم,
واال ّ
طالع على تقارير التقييم والموافقة عليها أو رفضها اخر الفصل .الشاشة  14توضّح شاشة التقييم الرئيسية .الخطوات من 3-1
أدناه توضّح كيفية اختيار رئيس الدائرة للمساقات ليتم تقييمها عبر النظام خالل الفصل.
 .1في بداية كل فصل ،يقوم رئيس الدائرة باختيار المساقات التي سيتم تقييمها خالل الفصل من خالل الدخول للنظام ،ث ّم اختيار
البرنامج الذي ينتمي له المساق ،ث ّم الضغط على زر "تقييم المساقات" ،ث ّم " المساقات التي سيتم تقييمها" كما هو موضّح في
الشاشتين  13و 14أدناه:

شاشة :13زر تقييم المساقات\الصفحة الرئيسية

شاشة:14صفحة تقييم البرنامج الرئيسية

 .2تظهر قائمة بجميع المساقات المتوفرة لهذا الفصل والتي تنطبق عليها شروط التقييم المذكورة أدناه ,يضغط رئيس الدائرة على ال
 checkالضافة المساق للتقييم أو  uncheckالزالته من قائمة التقييم .يستطيع رئيس الدائرة أن يختار شعبا محددة ليتم تقييمها
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بشرط أن يساوي عدد الشعب المختارة للتقييم  3/1الشعب المتوفرة على األقل .شاشة  15أدناه تظهر عملية اختيار المساقات
للتقييم.
مالحظة :في حال لم يكن المساق مربوطا بمخرجات البرنامج من خالل مصفوفة الربط ،فلن يظهر بالقائمة.

شاشة :15شاشة اختيار المساقات التي سيتم تقييمها

 .3يستطيع رئيس الدائرة تحديد معيار األداء الذي ينوي اعتماده لجميع المساقات خالل الفصل ،أي الحد األدنى من نسبة الطالب الذين
حصلوا على عالمة معينة كي تكون معيارا للتقييم .النظام يعتمد نسبة  %60كحد أدنى ،لكن يستطيع رئيس الدائرة زيادة هذه
النسبة كما هو موضّح في الشاشة :15

شاشة :15اختيار معيار األداء لجميع المساقات التي ستقيّم في البرنامج األكاديمي خالل الفصل

 .4في حال كان المساق الذي ت ّم اختياره مقدّم من دائرة أخرى في الجامعة ،فان طلب التقييم سيرسل لرئيس الدائرة التي تقدّم المساق
وعندها يمكنه الموافقة أو الرفض لتقييم المساق في دائرته ،كما ويظهر اشعار على صفحته الرئيسية إلعالمه ّ
بأن هناك طلبا لتقييم
أحد مساقات برنامجه كما هو موضّح أدناه:

كما وتظهر جميع المساقات المطلوبة للتقييم من هذه الدائرة من خالل القائمة الرئيسية للنظام التي تظهر لرئيس البرنامج كما هو
موضّح في الشاشة  16أدناه:
31

شاشة :16شاشة المساقات المطلوبة للتقييم من قبل دائرة أخرى

دور األستاذ المقيّم – خطوات عملية التقييم
عند اختيار المساقات والضغط على "حفظ" ،فان النّظام سيظهر على الصفحة الرئيسية لرتاج األساتذة الذين ت ّم اختيار مساقاتهم /
شعبهم للتقييم مالحظة ّ
أن المساق سيتم تقييمه خالل الفصل كما هو مبيّن في الشاشة  17أدناه:

شاشة  :17جزء من الصفحة الرئيسية لرتاج أستاذ مقيّم

 .5عند الضغط على اسم المساق تظهر شاشة المساق الرئيسية كما هو موضّح في الشاشة ( 18مالحظة باألحمر ان المساق سيقيّم،
أيقونة جديدة باسم ):)Assessment Report

شاشة  :18صفحة مساق تمّ اختياره للتقييم

 .6كما ّ
أن ال  Grade Sheetالتي ستستخدم إلدخال عالمات الطالب سيطرأ عليها بعض التغييرات لمالئمة عملية التقييم ،اذ عند
إضافة breakجديد تظهر األقسام المحددة باللون األحمر كما هو موضّح في الشاشة  17أدناه:
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شاشة :19ال  Grade Sheetلمساق تم اختياره للتقييم



يستطيع األستاذ أن يدخل عالمات الطالب لسؤال محدّد أو قسم محدد من عالمة ال  breakوالتي تفحص أحد مخرجات
المساق التي ستقيّم من خالل الضغط على ” “Add Question/Sectionوفي حال كان كل breakيفحص مخرجا
واحدا يمكنه الضغط على ”“Include Allإلدخال كل عالمة ال  breakفي عملية تقييم المخرج.



عند الضغط على  Add Question/Sectionتظهر الشاشة  ،20والتي تم ّكن األستاذ من ادخال رقم السؤال الذي ينوي
إدخاله بعملية التقييم ،باإلضافة للعالمة المخصصة لهذا السؤال ،والمخرج الذي سيتم فحصه من خالل هذا السؤال.
المخرجات التي تظهر في القائمة المنسدلة يقوم النظام باستخراجها من خطة المساق التي أدخلت مسبقا للنظام عبر
تفويض من رئيس الدائرة ،والتي يجب أن تكون مكتملة وموافقا عليها من رئيس الدائرة عبر النّظام.

شاشة :20ادخال سؤال في عملية تقييم أحد المخرجات



بعد إتمام الخطوة السابقة ،يجد األستاذ السؤال الذي ت ّمت اضافته والعالمة المخصصة له والمخرج الذي ربط فيه ظاهرا
في شاشة ال  Grade Sheetالرئيسية كما هو موضّح في الشاشة  21أدناه:
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شاشة :21ال  Grade Sheetبعد إضافة مساق للتقييم



عند الضغط على ” “Assessment Sheetتظهر الشاشة  ،22.1والتي تم ّكن األستاذ من ادخال العالمة كاملة كالعادة،
باإلضافة إلدخال عالمة السؤال الذي سيتم إدخاله في التقييم كما يلي:



بعد الضغط على حفظ أدنى الشاشة ،يقوم النظام بحساب نسبة الطالب الذي حصلوا على  %60فما أكثر ( %60هي
الحد األدنى ،لكن رئيس الدائرة\البرنامج قد يزيد هذه النسبة عند تحديد المساقات التي ستقيّم بداية الفصل ,ويحتسب بعض
القيم األخرى التي قد ته ّم األستاذ كاالنحراف المعياري والعالمة العليا والعالمة الدنيا ،ث ّم تنعكس النتيجة على تقرير
التقييم الذي يظهر في شاشة المساق الرئيسية والموضّح في الشاشة

شاشة :22.1ال  Assessment sheetل  breakسيتم ادخال أحد أسئلته في عملية التقييم
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شاشة :22.2احتساب ال  Assessment sheetلنتيجة ادخال أحد األسئلة في عملية التقييم



في حال قرر األستاذ بعد ادخال عالمات السؤالّ ،أال يدخله في عملية تقييم المخرج ،او ارتأى ّ
ان السؤال يقيّم مخرجا
اخرا وليس المخرج الي ت ّم ربطه في البداية ،يستطيع من خالل القائمة المنسدلة أعلى ال  Assessment Sheetأن يقوم
اما بترك المخرج فارغا فال يتم احتساب السؤال كأداة تقييم للمخرج ،أو تغيير المخرج في حال قد ادخل عن طريق الخطأ
في البداية .انظر شاشة 23

شاشة :23اخراج أحد األسئلة من عملية التقييم عن طريق الغاء ربطه بالمخرج من داخل ال Assessment sheet
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في حال كان ال  Breakككل بكافة اسئلته\أجزائه يفحص مخرجا واحدا ،فان األستاذ يستطيع إدخاله ككل في عملية التقييم
دون الحاجة إلدخال سؤال واحد أوجزء منه وبالتالي ادخال عالمته ككل عن طريق الضغط على ” “Include Allكما
هو موضّح في الشاشة  ,24.1وبعد الدخول لل  Assessment sheetإلدخال العالمات يلزم أن يتم ربط ال break
بالمخرج الذي يفحصه كما هوم موضّح في شاشة24.2

شاشة :24.1ادخال ال  Breakكامال لتقييم مخرجا من المخرجات عن طريق Include All

شاشة :24.2تقييم المخرج عن الطريق عالمةال  breakكاملة





في حال لم ينو األستاذ ادخال ال  breakأو أحد أجزائه او أسئلته في عملية التقييم ،فكل ما عليه هو الدخول لل
 ،assessment sheetوإدخال عالمات ال ّ
طالب بشكل طبيعي ولن يظهر له النّظام قائمة الربط بالمخرجات من
األساس.
ال  Detailed Grade Editorالتي كان األستاذ يدخل العالمات من خاللها تصبح االن كا  Output sheetحيث
تنعكس جميع العالمات التي ت ّم إدخالها على ال  Assessment Sheetعليها كما هو موضّح في الشاشة  25أدناه.

36

Detailed Grade Editor:25شاشة
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بأول والذي نجده في قائمة
بعد كل عملية تقييم يستطيع األستاذ مراقبة النتيجة وكتابة مالحظاته في تقرير التقييم أوال ّ
المساق الرئيسية تحت مس ّمى  ،Assessment Reportكما هو موضّح في الشاشة  26أدناه:

شاشة :26ايقونة تقرير التقييم التي تظهر على صفحة المساق الرئيسية


ينتج النظام تقرير التقييم أوتوماتيكيا ويت ّم تعبئته من قبل النظام اوال بأول عندما يقوم األستاذ بربط أي مخرج بأي
طريقة تقييم ليظهر في نهاية الفصل تقريرا مكتمال  .الشاشة  27تظهر تفاصيل أجزاء هذا التقرير كما تظهر الشاشة
 28تقريرا مكتمال.

شاشة :27تقرير التقييم Assessment Report
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يقارن النظام بين نتيجة طريق
التقييم المستخدمة والحد األدنى
المتوقع تحقيقه ،في حال كانت
المحققة أقل من المتوقعة يطلب من
األستاذ إضافة نص صغير عن
السبب او اجراءات التحسين إذا
وجدت ،ومن ث ّم يطلب منه تحديد
الفصل الذي سيتم التحسين خالله

يحتسب ال ّنظام
مدى تحقق
المخرج حتى
اللحظة من خالل
حساب معدّل
نجاحه في طرق
التقييم المستخدمة
حتى اللحظة
لتقييم هذا
المخرج

يضيف النّظام
ّ
الطالب
نسبة
الذين حصلوا على
الحد األدنى فأعلى
والذي ت ّم احتسابه
مسبقا في ال
Assessment
sheet

زر ال ”“Submitأسفل التقرير يبقى غير مفعّل لحين اكتمال الحد
األدنى من طرق تقييم كل مخرج ولحين انتهاء فترة رفع العالمات
على رتاج ،بعدها يفعّل ويقوم األستاذ بإرسال التقرير من خالله
لرئيس الدائرة للموافقة

تتم إضافة
تاريخ جمع
البيانات في هذا
العمود وهو
تاريخ ادخال
عالمات
ّ
الطالب في
طريقة التقييم
المقابلة

يحدّد األستاذ المق ّيم
الحد األدنى والذي
ستقارن به نسبة
ّ
الطالب الذين حصلوا
على الحد األدنى
المحدد من العالمة.

يستخرج
النظام من ال
Grade
طريقة sheet
التقييم التي
استخدمت
لتقييم المخرج

يستخرج النظام المخرجات التي ت ّم تقييمها
لالن ويضع رقمها ونصها في العموديين
األوليين

في حال قام األستاذ برفع الحد األدنى الذي سيتم مقارنة النتيجة بها،
أو في حال قام بإضافة طرق التحسين أو المبررات وتحديد الفصل
الذي سيتم الفحص به مجددا فانه يستلزم الحفظ من خالل ”“Save

شاشة شاشة :13شاشة :28تقرير التقييم Assessment Report
على صفحة المساق الرئيسيةة تقرير التقييم التي تظهر على صفحة المساق الرئيسية
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دور رئيس البرنامج – متابعة تقدّم التقييم تقاريرالتقييم
يستطيع رئيس الدائرة متابعة التقدّم في تقييم المساقات خالل الفصل من خالل الضغط على ”" Assessment Progress
الظاهرة في الشاشة  2أعاله .ستظهر قائمة بالمساقات التي ت ّم اختيارها للتقييم خالل الفصل ومقابل كل مساق الحالة  ,وهي
واحدة من ثالث  :اما  Noneباللون األحمر وتعني أنّه لم يت ّم حتى االن استخدام أي طريقة لتقييم أحد مخرجات المساق  ,أو
 In Progressباللون البرتقالي وتعني أنّه ت ّم فعال استخدام طريقة تقييم واحدة على األقل لتقييم أحد مخرجات المساق حتى
االن وتظهر بين () عدد الطرق المستخدمة لالن  ,أو  Completeباللون األخضر وتعني أنّه ت ّم استيفاء الح ّد األدنى من
عدد طرق التقييم لكل مخرج ّ
وأن تقرير التقييم االن جاهز إلرساله لرئيس الدائرة للموافقة عليه  ,وتظهر بين () أيضا عدد
طرق التقييم التي ت ّم استخدامها لتقييم مخرجات المساق .تظهر الشاشة  29أدناه حالة أحد المساقات وهي : In progress

شاشة :29شاشة رئيس الدائرة لمتابعة التقدّم في عملية التقييم للمساقات المختارة

 .7يستطيع رئيس الدائرة متابعة تقارير التقييم من خالل الضغط على ” “Assessment Reportsفي الشاشة  2أعاله ومن ث ّم
الضغط على  ،Viewكما تظهر حالة التقرير أن تم تسليمه أم ال وتاريخ االرسال ،ومن نفس الشاشة يستطيع الموافقة على /
رفض التقرير بعدما يتم ارساله\تسليمه من قبل األستاذ المقيّم .الشاشة  30أدناه توضّح ما ذكر أعاله.

شاشة :30شاشة رئيس الدائرة لمتابعة تقارير التقييم والموافقة عليها
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التقارير السنوية والدوريّة
 .1صفحة "تقييم المساقات" الخاصة برئيس البرنامج األكاديمي تم ّكن رئيس الدائرة من متابعة تقييم المساقات
والحصول على تقاريرها سنويا ودوريا كما هو موضّح في الشاشة  31أدناه:

شاشة :31شاشة رئيس الدائرة الرئيسية لتقييم البرنامج

ّ .2
ان المتابعة ت ّم تصنيفها على مستوى الفص وعلى مستوى السنة وعلى مستوى الدورة التقييمية .المتابعة على مستوى
الفص هي التي يقوم بها رئيس الدائرة ك فص من تعيين المساقات التي سيتم تقييمها عبر النظام ،ومتابعة التقدّم في
التقييم للمساقات المختارة خالل الفص باإلضافة الستعراض تقارير التقييم بعد استكمالها والموافقة/رفض هذه
التقارير ليتم احتسابها كمساقات مقيّمة من قب النظام.
 .3أ ّما المتابعة السنوية فتكون كتقرير يظهره النظام سنويا بك المساقات التي ت ّم تقييمها خالل السنة الدراسية ومساهمتها
في تحقيق مخرجات البرنامج األكاديمي كما يظهر في الشاشة  32.1حتى الشاشة .32

شاشة:32.1صفحة متابعة التقارير السنوية

 .4بعد اختيار السنة المطلوبة ث ّم الضغط على "اظهار التقرير السنوي"" , "View Annual Assessmentيظهر
لدينا تقرير يتكون من اربعة أقسام وهي " :معلومات التقييم العامة"" " , "General Assessment Infoموجز
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تقييم المساقات" "" , "Courses Assessment Summaryتقدّم تقييم مخرجات البرنامج"" POs Assessment
 ,"Progressوأخيرا "اقتراحات وتعليقات الدائرة"  "Department Suggestions and commentكما يظهر
في الشاشة أدناه:

شاشة:32.2صفحة متابعة التقارير السنوية(معلومات التقييم العامة)

 .5عند الضغط على القسم الثاني من التقرير السنوي تظهر قائمة بالمساقات التي ت ّم تقييمها خالل السنة  ,مع الفص الذي
ت ّم تقييمه خاللها ونتيجة التقييم والمخرجات المربوطة بتلك المساقات باالضافة لتقارير التقييم الخاصة بتلك المساقات

كما هو موضّح ادناه:
ّ
السنوية(ملخص تقييم المساقات خالل السنة)
شاشة:32.3صفحة متابعة التقارير

 .6عند الضغط على القسم الثالث تظهر قائمة بالمساقات التي ت ّم تقييمها خالل السنة ومخرجات البرنامج المربوطة بها،
وفي حال ت ّم تقييم المساق والنتيجة مقبولة يعتبر المخرج المربوط به قد قيّم لمرة بنتيجة مقبولة .يلزم تقييم ك مخرج
من مساقين مختلفين مرتين على األق بنتيجة مقبولة حتى تعتبر نتيجة المخرج كك مقبولة.
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شاشة:32.4صفحة متابعة التقارير السنوية(التقدّم في تقييم مخرجات البرنامج خالل السنة)

 .7عند الضغط على القسم الرابع تظهر قائمة المساقات التي ت ّم تقييمها باإلضافة للمالحظات واالقتراحات التي تمت
اضافتها من قب استاذ ك مساق ،ويجب اضافة مالحظات رئيس الدائرة على ك مساق ومن ثم حفظها.

شاشة:32.4صفحة متابعة التقارير السنوية(مالحظات واقتراحات الدائرة حول التقييم)

 .8أ ّماعلى مستوى الدورة التقييمية فان تقريرا دوريا يظهر كالتقرير السنوي ولكن يحتوي على ك معلومات الدورة
التقييمية ,يتم اختياره من خالل ااضغط على البوابة الثالثة  Cycle Levelكما هو موضّح أدناه:

شاشة:33صفحة متابعة التقارير الدورية
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واجهة عمداء الكليّات
تم تطوير واجهة لعمداء الكليات عبر النظام ليتم من خاللها متابعة التقدم في تقييم البرامج األكاديمية المندرجة تحت كليّاتهم,
بحيث يمكن للعمداء متابعة التقدم في توصيف و تقييم البرامج االكاديمية.
 .1التقدّم في توصيف البرامج األكاديمية يتض ّمن ادخال كافة معلومات التوصيف من اهداف ومخرجات ومصفوفة
ربط باالضافة لخطط المساقات كما هو موضّح في الشاشة 34.1ادناه:

شاشة :34التقدّم في توصيف البرامج األكاديمية في كليّة معينة

 .2التقدّم في تقييم البرامج االكاديمية يوضّح أعداد المساقات التي ت ّم تقييمها من أصل العدد الكلي الذي يجب تقييمه لكل
برنامج كما هو مبين في الشاشة 34.2أدناه:

شاشة :34.2التقدّم في تقييم البرامج األكاديمية في كليّة معينة

44

