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 الفهرس

 (OAS)تقييم مخرجات التعلّم إلى نظام الدخول •

 التعلّممخرجات المخّطط االنسيابي لتقييم •

 وظيفة عضو هيئة التدريس•

 «أنشطة تقييم مخرجات التعلم»إلعداد الرئيسة الخطوات •

 مالحظات مهمة•

 التواصل مع الدعم الفني•



APLOA 

 (OAS)الدخول إلى نظام تقييم مخرجات التعلّم 

 

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

 : على الرابط التالي

 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
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 وظيفة عضو هيئة التدريس

 :ما هو المطلوب من عضو هيئة التدريس 

 

  معين، إضافة إلى التأكد من  جهوزية النشاط للبدء بمرحلة منح  دراسي فصل النشاط المزمع تقييمه خالل إعداد

 .  النقاط من قبل المقيمين

 

 :اآلتيةالخطوات عبر إكمال يتطلب إدخال تفاصيل النشاط للتقييم النشاط   إعدادإن     

 

 للتقييملتحضيره اختيار نشاط 

 التقييمأداة تحديد 

تحديد سلم التقييم 

 الطلبة تحديد عينة 

تحميل عمل الطلبة في النظام 

 وتقديمها للتقييمالطلبة مراجعة عمل 
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 «تقييم مخرجات التعلمإعداد أنشطة »القائمة عنصر : صالحيات عضو هيئة التدريس

 (OAS)نظام تقييم مخرجات التعلّم ادخل إلى 1.

 .كما مبّين ادناه (Activity Setup)" إعداد نشاط"انقر على عنصر القائمة ، (Measure) ”قياس"  عنوانمن شريط القوائم تحت 2.
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 إعداد النشاط: «إعداد أنشطة تقييم مخرجات التعلم»عنصر القائمة 

 .مبّين أدناهكما هو ، يتم عرض صفحة جديدة (Activity Setup"  )نشاطإعداد "اختيار بعد . 3

 (.Prepare an activity) ”نشاطإعداد "القائمة في الجانب األيسر تحت عنوان الحظ 
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 «تحديد نشاط»: النشاطإعداد 

إلى قائمة الدخول من أجل  (Select activity)" نشاطتحديد "انقر على ،  (Prepare an activity)“نشاطإعداد "من القائمة . 4

 .تقييم مخرجات التعلم لفصل دراسي معّينأنشطة تتضمن مجموعة محددة من 
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 «الفصل الدراسيتحديد »: النشاطإعداد 

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

 .للتقييم خالل الفصل الدراسي المحّدد

 القائمة المنسدلة
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 «كبسة اإلعداد»: النشاطإعداد 

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

 2012على سبيل المثال عند اختيار فصل الربيع 
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 «أداة التقييم»: النشاطإعداد 

يمكن ، والتي (Tool Setup)"  إعداد أداة التقييم“إلى صفحة ينقلك مباشرة  (Prepare)"  إعداد"إن الضغط على كبسة . 7

 .األيسرفي الجانب القائمة من  (Tool Setup)" أداة التقييمأيضاً من خالل الضغط على إعداد الوصول إليها 

 

 

 

 

 

إلى عدم وجود االختيار المناسب، بإمكانك إضافته في حالة . القائمة كما هو مبّين أعالهأداة التقييم الخاصة بك من باإلمكان اختيار 

 .القائمةلتحديث  (Add New)"  جديدةإضافة "القائمة من خالل النقر على 

 6الصورة  
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 (2)« التقييمأداة »: النشاطإعداد 

للمقيِّمين الطالعهم مفيدة جدا يوفر معلومات أن وهذا من شأنه لنشاط تقييم مخرجات التعلم، ادخال وصف موجز أيضا باإلمكان . 8

 .لنشاط تقييم مخرجات التعلمعلى المتطلبات من الطلبة في 

 

 

 

 

 

 

 .لتأكيد التغييرات (Save/Update)"  تحديث/ حفظ "الكبسة الضغط على عند االنتهاء من إدخال المعلومات، الرجاء عدم إغفال 

 

 7الصورة  
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 (3)« التقييمأداة »: النشاطإعداد 

اإللكتروني نظام تقييم مخرجات التعلم إلى  المتبعةبأداة التقييم تتعلق يتطلب أيضا من عضو هيئة التدريس تحميل وثيقة إلكترونية . 9 

( (OAS . النهائي اإلمتحانإلكترونية عبارة عن نسخة عن وثيقة يتم تحميل يمكن أن المثال ال الحصر، سبيل وعلى. 

 

 

 

 

  MS Word  ،PDF، MS: على سبيل المثالمن الملفات،  أي نوع يمكن أن تكون من  إن الوثيقة المحّملة إلى النظام اإللكتروني : مالحظة

Power Point  ،Excel MS،  وما إلى ذلك.. 

 .ميغابايت 4حجم الملف المرفق ال يمكن أن يتجاوز 
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 «سلم التقييم»: النشاطإعداد 

 :أدناهمن القائمة، األمر الذي يؤدي إلى عرض الصفحة المبينة  (Choose Rubric)"  سلم التقييماختيار "انقر على بعده، . 10
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 (2)« سلم التقييم»: النشاطإعداد 

إنشاء سلم التقييم ( ب)والتي قد يكون قام بتحضيرها مسبقاً منسق التقييم أو القائمة المنسدلة سلم التقييم عبر تحديد ( أ)باإلمكان . 11

 .الخاص بك

        

 

 

 

 

  ” )Select(اختيار"مخرجات التعلم، الرجاء عدم إغفال الضغط على الكبسة تقييم الستخدامه في بك الخاص اختيار سلم التقييم بعد 

 .اختياركملتأكيد 
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 (3)« سلم التقييم»: النشاطإعداد 

 .(View)"  عرض"، بإمكانكم الضغط على الكبسة اإلختيارإضافية عن سلم التقييم قبل عملية لمعرفة تفاصيل . 12
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 «سلم التقييم جديدإنشاء »: النشاطإعداد 

 الكبسة المسماةانقر على من خارج القائمة المنسدلة، جديد سلم تقييم من أجل إنشاء . 13

 .الصورة المحاذيةهو موضح في كما  (Create a New Rubric) " جديد  إنشاء سلم تقييم"  
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 (2)« إنشاء سلم التقييم الجديد»: النشاطإعداد 

 .(Save) ”حفظ“انقر على الكبسة  اإلنتهاءوعند الحقول المطلوبة قم بتعبئة .14 

 .100في سلم التقييم لديه الوزن الخاص به، لذلك يرجى التأكد من أن مجموع أوزان المعايير يساوي كل معيار إن : مالحظة
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 «عينة الطلبة»: النشاطإعداد 

األيسر للوصول إلى الصفحة في الجانب  القائمة من  (Sample Students)" عينة الطلبة"بعد ذلك، اضغط على الوصلة . 15

 :التالية كما هو مبين أدناه
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 (2)« عينة الطلبة»: النشاطإعداد 

 .بشكل عينة مجهولة األسماء كما هو مبين بالصورة أدناه( ج)بطريقة عشوائية أو ( ب)من القائمة  أو ( أ)يمكنك اختيار عينة الطابة إّما . 16
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 (3)« عينة الطلبة»: النشاطإعداد 

 .أدناهكما هو موضح يظهرمعلومات عن عينة الطلبة المختارة جدول عند إرسالك لقائمة الطلبة الذين تم اختيارهم، يقوم النظام بعرض . 17
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 «تحميل عمل الطلبة»: النشاطإعداد 

هنا . في الجانب األيسر من القائمة  (Load Students Work)" عمل الطلبةتحميل  "الخطوة التالية، انقر على الرابط . 18

 (.نسخة ممسوحة ضوئيا من العمل الفعلي/ إلكترونية نسخة )الصلة وعلى سبيل المثال ذات بإمكانك تحميل أعمال الطلبة 
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 (2)« تحميل عمل الطلبة»: النشاطإعداد 

وتحميل التصفح أجل من  (Choose)" اختيار"اضغط على الكبسة ثم ،  (Name)" االسم"أو " (ID) الطالبة/رقم الطالب"من خالل النقر الطالبة /الطالبيمكنك اختيار . 19

 .الملفات ذات الصلة

 

 

 

 

 



APLOA 

 مراجعة وإرسال نشاط التقييم 

  " مراجعة وإرسال"انقر على الرابط تقييم مخرجات التعلم، من إعداد كل التفاصيل المتعلقة بنشاط  اإلنتهاءأخيراً، وبعد . 20

(Review and Submit)  األيسرفي الجانب القائمة من. 

مثل أداة التقييم ، مخرجات التعلمنشاط تقييم تفاصيل والتي من خاللها يمكنك استعراض صفحة جديدة عندها يقوم النظام بعرض 

 .تحميلها إلى النظامالتي تم ومعايير سلم التقييم باإلضافة الى عينة الطلبة المختارة مع أعمالهم المستخدمة،  

 

هو كما  (Submit) " إرسال"ضرورية وأضغط على الكبسة أي تعليقات قم بكتابة التأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة، وبعد 

 .الصورة التاليةموضح في 
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 (2)التقييم نشاط وإرسال مراجعة  
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 مالحظات مهمة  

 

المستحسن أية نشاطات متعلقة بتقييم مخرجات التعلم سبق إرسالها للتقييم، من حالة وجود حاجة إلجراء أية تعديالت على في  

 .في نظام تقييم مخرجات التعلماألكاديمي االتصال بالمنّسق المسؤول عن البرنامج 

 .التغييراتوذلك لتطبيق اإلعداد عندها سوف يقوم منّسق التقييم بإعادة نشاط تقييم مخرجات التعلم إلى مرحلة  
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 مع الدعم الفنيللتواصل 

 

 

 :على OASالدعم الفني لنظام البفريق  اإلتصاليمكنكم    

 

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

 4013 4403: الهاتف•

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

