جامعة الملك عبد العزيز بجدة

عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

آلية التدريس والتقييم في برنامج التعليم عن بعد للفصل الدراسي الصيفي من العام (1442هـ)
أع ازءنا أعضاء هيئة التدريس في برنامج التعليم عن بعد .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،وبعد،
فنرحب بكم ،ونود إفادتكم بأن آلية التقييم للفصل الدراسي الصيفي من العام 1442هـ ستكون كما يأتي:

* آلية التدريس خالل الفصل الدراسي:


لقاء واحد أسبوعياً لمناقشة المادة العلمية حسب مواعيد الجدول الدراسي.



سكن المواد ذات الثالث ساعات ب ـ ( )128دقيقة ،والمواد ذات الساعتين ب ـ ( )105دقائق.
تُ ّ

أولا -آلية تقييم الطالب:
وزع وفقاً لالئحة التعليم المعتمدة من و ازرة التعليم العالي كالتالي:
يوضح ذلك جدول ( -)1تُ ّ
ُ )1يقيم الطالب من ( )100درجة -كما ّ
األعمال الفصلية :تشمل التفاعل مع أستاذ المادة من خالل األنشطة التي يقدمهـا في نظام إدارة التعلم اإللكتروني ،ويمثل ذلك



( )30درجة من المجموع الكلي.
الختبار النهـائي :يمثل ( )70درجة من المجموع الكلي.



ملحوظات:


أّل يقل ما ُيدر تاامنياً عن ( )%25من الوحدات التدريسية لكل مقرر دراسي بالبرنامج.



أّل تقل نسةة ما يدر من الوحدات التدريسية لكل مقرر بالبرنامج عن ( )%25باألسلوب التفاعلي باإلضافة لما يدر تاامنياً.



ّل بد من توفر آليات للتحقق من هوية الطالب وإثةاتها عند حضوره ألداء اّلختةار.



أن تكون أسئلة اّلختةار النهائي ومدته متكافئة (موحدة) للطالب الذين يدرسون المقرر نفسه ،حتى وإن كانوا مسجلين في شعب
مختلفة للمقرر الواحد.



ُيحرم الطالب من دخول اّلختةار النهائي لمقرر (التعليم عن بعد) إذا تجاوزت نسةة غيابه ( )2محاضرتين (أكثر من  )%30من
المحاضرات التاامنية.
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آلية التدريس والتقييم في برنامج التعليم عن بعد للفصل الدراسي الصيفي من العام (1442هـ)
جدول ( )1آلية تقييم الطالب
التفاعل من خالل نظام إدارة التعلم اللكتروني

العدد المطلوب

مجموع الدرجات

الواجةات

1

 10( 10درجات للواجب الواحد)

اّلختةارات الدورية

2

10(20درجات لالختةار الواحد)

مجموع األعمال الفصلية

30

الختبار النهـائي

70

درجة التقييم الكلية

100

ثانيا  -آلية تقييم أعضاء هـيئة التدريس:
بناء على التالي:
ُيقيم عضو هـيئة التدريس كما ّ
يوضح جدول ( )2ا
 .1األنشطة (اّلختةارات الدورية والواجةات والمحتويات) التي يقدمها من خالل استخدام األدوات المختلفة في نظام إدارة التعلم
اإللكتروني ويمثل ذلك نسةة ( )%50من المجموع الكلي للتقييم.
 .2اّللتاام بحضور المحاضرات جميعها وتسجيلها ( 6ست محاضرات) في نظام الفصول اّلفتراضية (الترا) على أجهاة الحاسب
اآللي (الكمبيوتر) وّل تشمل األجهاة الذكية (التابلت والجوال) ،ويمثل ذلك نسةة ( )%50من المجموع الكلي للتقييم.
طالةا فأقل في الشعةة الدراسية فإنه لن يكون هناك محاضرات تاامنية يقوم عضو
 .3في حال كان عدد الطالب ( )20عشرين ً
هيئة التدريس بتسجيلها ،ويكتفي باآلتي:
 .4رفع ( )3ثالثة أنشطة على نظام البالك بورد وتقديرها بدرجات ،وهي( :اختةاران ،وواجب واحد فقط) ،باإلضافة إلى رفع
محتوى علمي للمقرر الدراسي).

 .5وضع أسئلة اّلختةار النهائي ورصد درجته ووضع أسئلة اّلختةار البديل وتصحيحه ورصد درجته إن لام األمر.
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آلية التدريس والتقييم في برنامج التعليم عن بعد للفصل الدراسي الصيفي من العام (1442هـ)
جدول ( )2آلية تقييم عضو هـيئة التدريس

الواجبات
األســــــبـــوع

لوحة
المناقشات
(المنتديات)

الختبارات
الدورية

محتوى
المقرر

Course Periodic F or um Assignment
%20

%10

Test

Content

%50

%20

رسائل المقرر اجمالي
Course

تقييم

 Messagesالنشطة
%10

%100

محاضرات
نظام الفصول
الفتراضية
%100

التقييم
العام
%100

األول

(1442/10/6هـ

1

الموافق

2021/5/18م)
الثاني

(1442/10/11هـ

1

الموافق

2021/5/23م)

إضافة

محتوى ()1

الثالث

(1442/10/18هـ
الموافق

2021/5/30م)

الرد على

اّلختةار

الرسائل الواردة

األول

الرابع

من الطالب
كافة

(1442/10/25هـ
الموافق

2021/6/6م)

1
%100
1

الواجب األول

الخامس

(1442/11/3هـ

1

الموافق

2021/6/13م)
الساد

اّلختةار
الثاني

إضا ة

محتوى ()2

(1442/11/10هـ

1

الموافق

2021/6/20م)
نسبة التقييم النهائية

%100
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ضوابط تقديم المحاضرات في نظام (:)Blackboard Collaborate Ultra
 .1يجب على عضو هيئة التدريس أن يقوم بالدخول على المحاضرة التاامنية والمدرجة على نظام ( Blackboard
)Collaborate Ultra
 .2عدد المحاضرات الفعلية التاامنية التي ُيطالب أستاذ المادة بإعطائها هو ( )6محاضرات مسجلة خالل الفصل الدراسي
حتى وإن تم إسناد الشعةة بعد فترة زمنية خالل الفصل الدراسي.
 .3يجب على أستاذ المادة إكمال النصاب كامالً للمحاضرات وهو ( )6ست محاضرات مسجلة ،وفي حال وجود نقص بسبب
إسناد الشعةة في وقت متأخر من الفصل الدراسي فإنه يتم تعويض هذا النقص من خالل إنشاء محاضرات تعويضية.
 .4يقوم أستاذ المادة بإنشاء المحاضرة التعويضية داخل نظام ) (Blackboard Collaborate Ultraخالل األسبوع
الدراسي.
غيابا على أستاذ المادة وهو مطالب بتعويضها.
 .5المحاضرة غير المسجلة يتم احتسابها ً
ّ .6ل يمكن ألستاذ المادة أن يعطي محاضرتين أو أكثر –أصليتين أو تعويضيتين أو مختلطتين -في اليوم الواحد للمقرر
العلمي نفسه للشعةة ذاتها ،وفي حال قام بذلك فسيتم احتساب محاضرة واحدة فقط.
 .7يجب أّل تقل مدة تسجيل المادة عن ( )50دقيقة فعلية سواء للمقرر الدراسي ذي الساعتين ،أو للمقرر الدراسي ذي الثالث
غيابا.
ساعات ،وفي حال كان الوقت أقل من ذلك فإنه سيتم احتساب المحاضرة المسجلة ً
 .8يجب على أستاذ المادة التأكد من صالحية التسجيل بعد ناوله ضمن التسجيالت ،وفي حال وجود خلل في التسجيل (عدم
غيابا حتى وإن كانت مدة التسجيل
استخدام الميكروفون أو عدم الشرح في المحاضرة) سيتم احتساب المحاضرة المسجلة ً
الفعلي ( )50خمسين دقيقة أو أكثر.
 .9في حال كان عدد الطالب في الشعةة ( )٢٠طالب فأقل فإن عضو هيئة التدريس يقوم برفع محتوى وعرض تقديمي للمادة
في رابط (محتوى المقرر) على نظام إدارة التعلم اإللكتروني (.)Blackboard
.10

عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد غير مسؤولة عن توفير أو نقل أي تسجيالت على نظام إدارة التعلم

اإللكتروني (.)Blackboard
.11

في حال وجود تعارض في جد ول األستاذ بين شعبتين أو أكثر (تعليم عن بعد أو انتساب) سيتم اّلحتساب على شعةة
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واحدة فقط ،وسيتم تسجيل غياب في الشعةة أو الشعب األخرى حتى لو تم إعطاء المحاضرة وتسجيلها.
.12

ضرورة تقديم المحاضرات من خالل عرض مرئي توضيحي للطلةة.

.13

ضرورة اّللتاام بموعد بدء المحاضرة وانتهائها في نظام الفصول اّلفتراضية وفقاً للمواعيد المجدولة في نظام الشؤون

التعليمية ( ،)ODUS Plusعلم ًا بأن تقديمها في موعد مختلف سيتم احتسابه كمحاضرات إضافية حتى ُيستنفذ الحد
األقصى من المحاضرات التعويضية.
.14

بدّل عن ( )2حاّلتي غياب خالل الفصل
ُيحسب لعضو هيئة التدريس ( )2محاضرتين تعويضية فقط كحد أقصى ً

الدراسي.
.15

وسيعد عضو
أسبوعيا من قبل عمادة التعلم اّللكتروني والتعلم عن بعد.
سيتم إنشاء المحاضرات التاامنية بطريقة آلية
ّ
ً

هيئة التدريس غائةاً ولن تحسب له المحاضرة في التقييم إذا قام بأحد األمور التالية:
.16

إذا قام بتعديل الوقت أو التاريخ للجلسة.

.17

إذا حذف المحاضرة المجدولة وأنشأ محاضرة جديدة مكانها.

.18

إذا استخدم رابط الضيف للدخول للمحاضرة.

.19

يتقيد عضو هيئة التدريس بإنشاء المحاضرات التعويضية بالشروط التالية:

.20

ّل تكون في اليوم نفسه المحاضرة األصلية للشعةة نفسها ،وإذا قام بذلك فسيتم احتساب المحاضرة األصلية فقط.

.21

ّل تكون في يومي الجمعة والسبت أو في أيام إجازة األعياد الرسمية.

.22

فسيعد غائةاً ولن تحسب له المحاضرة في التقييم.
ّل يستخدم رابط الضيف للدخول للمحاضرة ،وإذا فعل ذلك
ّ

.23

ّل يتم تعديل وقت محاضرة سابقة ّلستخدامها مرة أخرى بوصفها محاضرة جديدة.

.24

يلتام عضو هيئة التدريس بإعطاء محاضرات تعويضية لما يلي:

.25

المحاضرات التي تمت جدولتها ووافقت اإلجازات الرسمية كاليوم الوطني.

.26

المحاضرات التي تمت جدولتها ،ولكن تم إلغاؤها بسبب الظروف اّلضط اررية كاألعطال التقنية أو األعطال الناجمة

تحول الطقس.
عن انقطاع الكهرباء ،أو األعطال الناتجة عن ّ
.27

المحاضرات التي لم يتم جدولتها بسبب عدم تسكين أعضاء هيئة التدريس من قبل الكليات مما يسبب التأخر في جدولة

المادة الدراسية من قبل عمادة القبول والتسجيل ،ومثال ذلك :المحاضرة األولى في األسبوع األول من الفصل الدراسي.
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تعليمات هامة يجب مراعاتها:
 .1ضرورة قراءة بنود عقد التدريس والموافقة عليه.
 .2يتم احتساب التقييم آلياً من بداية األسبوع اّلول من الفصل الدراسي.
 .3ضرورة التاام عضو هيئة التدريس بالمادة التعليمية المعتمدة في برنامج التعليم عن بعد المطورة إلكترونياً المنشورة على
نظام إدارة التعلم اإللكتروني ،وإضافة ملفات تخص المادة في محتوى المقرر.
 .4ضرورة التواصل مع الطالب بالرد على الرسائل المرسلة من ِقبلهم من خالل "رسائل المقرر الدراسي" ( Course
.)Messages
ُ .5يطالب أستاذ المادة بإنشاء جهة اتصال ( )Contact Informationتحتوي على بيانات األستاذ ووسيلة التواصل معه
خالل الفصل الدراسي بحيث تسهل على الطلةة التواصل معه.

وتحديدا خالل األسبوعين األوليين من بداية الفصل الدراسي عن طريق
 .6ضرورة التأكد من وجود طالب في الشعةة،
ً
التواصل مع الطالب بشكل تاامني داخل الفصل اّلفتراضي ،ومتابعة أنشطتهم وأدائهم فيها عن طريق وضع التقديرات

المناسةة وإرسال التغذية الراجعة.
 .7ضرورة التاام عضو هيئة التدريس بعمل األنشطة في مواعيدها الموضحة في جدول ( ،)2حيث إنه لن يتم ترحيل أي
نشاط تم عمله في إحدى الفترات إلى فترة سابقة أو ّلحقة.
 .8على عضو هيئة التدريس أن يقوم بقصر مدة فتح اّلختةارات والواجةات أو عقدها في وقت المحاضرة لتضييق الوقت على
الطالب باّلستعانة بغيرهم لحل اّلختةارات والواجةات.
 .9ضرورة تصحيح الواجةات واّلختةارات أوّلً بأول ،ويجب أن تُعطى درجة كل نشاط قبل نشر النشاط الذي يليه.
.10

ضرورة تواجد عضو هيئة التدريس أثناء انعقاد اّلختةاراتّ ،ل سيما اّلختةار النهائي في حال تم تحديده الكترونيا،

لإلجابة عن أسئلة الطالب في حال واجهتهم مشاكل أثناء أداء اّلختةار .مثال :فتح فصل افتراضي على نظام (البالك
بورد) أثناء وقت اّلختةار النهائي.
.11

ضرورة اّلحتفاظ بنسخة من مركا التقديرات قبل انتهاء موعد السداد للطلةة.

.12

آخر موعد لتقديم المحاضرات هو يوم الخميس (1442/11/14هـ) الموافق (2021/6/24م).

.13

لن يتم احتساب أية أنشطة يتم إضافتها بعد يوم الجمعة (1442/11/15هـ) الموافق (02021/6/25م).

.14

آخر موعد لرصد الدرجات في مركا التقديرات للفصل الدراسي الصيفي يوم اّلحد الموافق (1442/11/17هـ) الموافق

(2021/6/27م).
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