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APLOA 

 الفهرس

 (OAS)الدخول إلى نظام تقييم مخرجات التعلّم •

 المخطط االنسيابي لتقييم مخرجات التعلّم•

 وظيفة المقّيم•

 «أنشطة تقييم مخرجات التعلم»الخطوات الرئيسة لتسجيل درجات •

 مالحظات هامة•

 التواصل مع الدعم الفني•
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 (OAS)الدخول إلى نظام تقييم مخرجات التعلّم 

 

، وذلك عبر االنترنت من داخل الحرم الجامعي أو خارجه( OAS)الدخول الى نظام تقييم مخرجات التعلّم يمكنكم •

 : اآلتيعلى الرابط 

 http://oas.qu.edu.qa/oas 

 

 :ما تحتاجه للدخول•

في جامعة قطر بكاسم المستخدم الخاص : اسم المستخدم 

 في جامعة قطرالمرور الخاصة بك كلمة : المروركلمة 

 

http://oas.qu.edu.qa/oas
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 المخطط االنسيابي لتقييم مخرجات التعلّم



APLOA 

 :المطلوب من المقّيم ماهو 

 

  الخطوات التالية الطلبة ومنحهم النقاط من خالل إكمال تقييم عمل: 
 

اختيار النشاط:  
....أداة التقييم، سلم التقييم، أعمال الطلبة، : التفاصيل الخاصة به بما في ذلكلعرض نشاط التقييم حدد                 

  

 لطلبةاتقييم عمل: 
كل الطالب الواردة أسمائهم في العينة، ومنحهم النقاط حسب سلم التقييم الذي تم تحديده من قبل عمل على المقّيم تقييم         

. المدّرسمن قبل المحّدد نموذج التقييم باستخدام . عضو هيئة التدريس  

 

إرسال نتائج التقييم: 
عند االنتهاء من وضع النقاط المناسبة لجميع الطلبة، يمكن للمقّيم  المباشرة بالمراجعة قبل إرسال النشاط إلى منّسق               

.التقييم وذلك للمصادقة عليها  

          

 وظيفة  المقّيم
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 (OAS)نظام تقييم مخرجات التعلّم ادخل إلى 1.

 (.1الصورة ) (Scoring)" تسجيل الدرجات"انقر على عنصر القائمة ، (Measure) ”قياس"  عنوانمن شريط القوائم تحت 2.

 «منح النقاط»عنصر القائمة : المقّيمصالحيات 
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 تقييم عمل الطالب: «النقاطمنح »عنصر القائمة 

 .يتم عرض صفحة جديدة كما هو مبّين أدناه، (Scoring"  )منح النقاط“بعد اختيار . 3

 (.Assessing students' work) ”تقييم عمل الطالب"الحظ القائمة في الجانب األيسر تحت عنوان 
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 «تحديد نشاط»: منح النقاط

تتضمن مجموعةقائمة أجل الدخول إلى من    (Select activity) " نشاطتحديد "على ، انقر “الطالبتقييم عمل "من القائمة . 4 

. معّينمن أنشطة تقييم مخرجات التعلم لفصل دراسي محددة   
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«تحديد الفصل الدراسي»: منح النقاط  

التعلم التي تم إرسالها ، حدد الفصل الدراسي من أجل عرض قائمة بأنشطة تقييم مخرجات (انظر الصورة)من القائمة المنسدلة . 5

 .إلكمال عملية التقييم ومنح النقاط إلى الطلبة

 القائمة المنسدلة 
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«التقييمكبسة »: منح النقاط  

، سوف يظهر أمامك جدول يحتوي على قائمة بأنشطة تقييم مخرجات التعلم كما هو موضح أدناه محّددعند اختيارك فصل دراسي . 6

 2012على سبيل المثال عند اختيار فصل الربيع 
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تقييم عمل الطالب: منح النقاط  

تقوم بعرض تفاصيل النشاط، والتي باإلمكان عرضها أيضا من خالل الضغط على عنصر القائمة  " تقييم"إن كبسة . 7  

في الجانب األيسر (  Activity Details ( "تفاصيل النشاط"  

   

سوف تسمح للمقّيم بعرض أداة التقييم وسلم التقييم الذي اختاره عضو هيئة ( راجع صفحة العرض التالية)إن صفحة تفاصيل النشاط 

.التدريس لنشاط التقييم  
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تفاصيل نشاط التقييم: منح النقاط  
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تقييم عمل الطالب: منح النقاط  

ستعرض قائمة والتي ( Assess Students’ Work)" تقييم عمل الطالب"القائمة اختر عنصر من القائمة الجانب األيسر، . 8

  .منح النقاط لهم استنادا إلى سلم التقييم المحّددمن أجل البدء في الطلبة بأسماء 

. 
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(2)الطالب تقييم عمل : منح النقاط  

منحها النقاط / الطالبة ومنحه/ الطالب، حيث يمكنك عرض عمل أدناه، كما هو موضح يظهر جدول في أسفل الصفحةمن القائمة، طالبة / عند اختيار طالب. 9   

.وفقا لسلم التقييم  

".حفظ"عند االنتهاء اضغط على كبسة   

تظهر هناالطالبة اي عمل محّمل الى النظام، فاّنه سوف / اذا كان يوجد للطالب  
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التقييموإرسال نقاط مراجعة    

 " مراجعة وارسال"انقر على الرابط الطلبة، المتعلقة بعينة جميع نقاط التقييم إدخال وبعد االنتهاء من أخيراً، . 10

  ((Review and Submit  هنا يقوم المقّيم بإرسال نتيجة التقييم إلى منّسق التقييم والذي بدوره يقوم . األيسرفي الجانب القائمة من

 .بالمصادقة على نتائج التقييم

، وخاصة نتائج عينة مخرجات التعلمنشاط تقييم تفاصيل والتي من خاللها يمكنك استعراض صفحة جديدة عندها يقوم النظام بعرض 

 .تحميلها إلى النظام وذلك كما هو مبّين بالصورة في الصفحة التاليةالتي تم الطلبة المختارة مع أعمالهم 

 

 "  إرسال التقييم"ضرورية وأضغط على الكبسة أي تعليقات قم بكتابة التأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة، وبعد 

  ((Submit Your Assessment  الصورة التاليةهو موضح في كما. 
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(2)التقييم نقاط وإرسال مراجعة    
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إرسالها للمراجعة من قبل منسق في حالة وجود حاجة إلجراء أية تعديالت على أية نشاطات متعلقة بتقييم مخرجات التعلم قد جرى 

 .من المستحسن االتصال بالمنّسق المسؤول عن البرنامج األكاديمي في نظام تقييم مخرجات التعلمالتقييم، 

إدخال النقاط ؛ وذلك يمنحكم الفرصة بالقيام بالتعديالت مرحلة إلى عندها سوف يقوم منّسق التقييم بإعادة نشاط تقييم مخرجات التعلم   

 .الالزمة ومن ثم إرسال النشاط من جديد إلى المنّسق

 مالحظات مهمة  
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 مع الدعم الفنيللتواصل 

 

 

 :على OASالدعم الفني لنظام الاالتصال بفريق يمكنكم    

 

  oas.support@qu.edu.qaأو   msabbagh@qu.edu.qa : البريد اإللكتروني•

 4013 4403: الهاتف•

mailto:msabbagh@qu.edu.qa
mailto:msabbagh@qu.edu.qa

