
 

 

 

 دليل سياسة درجات تقييم المقررات اإللكترونية

  ينوإللكتر ا رحلضواأوال: 

 :  بني مناصفة ينوإللكترا رحلضوا حيتسب

 من( املتزا) ضيةاالفترا  للفصوا رحضو ●

 .  من(املتزا )غري نيةوإللكتر ا يتالذا لتقييما  بأنشطة كةراملشا ●

  لنهائية وا  لفصليةا  راتالختباا  داءأل  لشخصيا  رباحلضو  يلتزم املتدربون -أ

ويتم  (رللمقر  قيةرلوا االعتماد  جهة  من  كاف   هرشعاإ  واملقررة    بوقت 

 . للشخصية( تثباا تقدمي مع) عبأسبو رالختباا قبل  رالختباا مقروعن

 :لتال ا لنحوا على  سبوعيأ بشكل رملقرا تساعا بحتساا يتم -ب

 ت لساعا ا  نصف  حتتسب  منية اتز  ضيةافترا  ل فصو  دجوو  ل حا  ف •

  ألنشطة   ةملعتمدا  تلساعاا   نصفو  ضياالفترا  للفصل  رللمقر   ةملعتمدا

 .نيةوإللكترا يتالذ ا لتقييما

  تلساعاا  حتتسب  منيةاتز   ضيةافترا  لفصو  دجوو  م عد  لحا   ف •

 .نيةو إللكترا يتالذا لتقييما ألنشطة رللمقر  ةملعتمدا

  ضيةا الفترا  للفصوا  من٪  ٧٥  عن  يقل  ال  ما  رحضو  ملتدربا  على  جيب •

 ر مقر لكل نيةوإللكترا ألنشطةا من٪ ٧٥، و  تجدإن و

   نحلرماا 

 . رللمقر ةملعتمدا تلساعاا من٪ ٢٥ بلغياا نسبة وزتتجا  حينما حيرم املتدرب

 لتقييم ا سياسة

حسب توزيعات املؤسسة العامة    ينو لكترإ  رمقر  لكل  لنهائيا  رلالختبا  حيتسب

 للتدريب التقين واملهين.

 



 

 

 تجبا الوا سياسة

 ارسال الواجب :  

  ملف   قفاأو إر  صلنصوا  رحمر  ف  ةمباشر  لكتابةا  طريق  عن  جبالوا   لساإر  يتم

او مترين او تدريبات على إدارة التعلم ف   .(Word Doc) أو    (PDF)  بصيغة

 املنصة 

 :  لتسليما طريقة

 (  لتعلمإدارة ا منظا طريق  عن فقط نياولكترإ تجباالوا ترسل

 :  لتسليما قتو

 . رملقرا تقومي ف دملحد ا لتسليما موعد قبل تجباالوا ترسل

 :  ملتأخرا لتسليما

 ملقرر ا ف يعلنهو ذألستاا دهحيد ما فقو يعامل د،ملحدا ملوعدا بعد تقدمي

  املناقشات سياسة

  من   عسبوأ  لخال  كةرملشااعلى املتدرب    تللنقاشا  دةملحدا  جةرلدا  على   لللحصو

 :  لتاليةا داتشارإلا ةعاامر مع شلنقاا تاحة إ

  ١٠٠  عن  تزيد  الو  كلمة  ٥٠  عن  جابتكإ  تقل  ال  حبيث  عملوضوا  على  دلرا  •

 .  كلمة

 ( رد)  ضافةإ  لخال  من  الزمالء  تكارمشا  من  (٢)  عن  يقل  ال  ما  على  لتعليقا  •

 ( ٥٠)  عن  يزيد  الو  كلمة  (٢٠)  عن  لتعليقا  يقل  ال   حبيث  ،الزمالء   تكارمشا  على

 .  كلمة

  على   لتعليقوا  ت موضوعا  ضافةإ  لخال  من  شلنقاا  ىمنتد  ف  لفعالةا  كةرملشاا  •

 . الزمالء ت تعليقاو ت موضوعا

 .  شلنقاا لوحة ف الزمالء تكارمشا امحترا •



 

 

 ف  ر،ملقرا  شنقا  لوحة  ف  الزمالءأو    رملقرا  ذستاأ  من  لتوضيح ا  بطلب   درةملباا  •

 .  ما عموضو  ستصعبا لحا

  تقبل .  موثوقة  درمصاو  حبقائق   راء آلا  عمود  ةملتحيزا   تلتعميماا  جتنب   •

 . لتعلما  جتربة  من  ءجز  هو   آلخرينآراء ا   على  فلتعرا  نبأ   نإليقاوا  فالختالا

  ذ ستاأ  قبل  من  عليه  عالطال ا  يتم  رملقر ا  ف  كةرمشا  كلأن    رالعتباا  ف  ألخذا  •

 .  والزمالء رملقر ا

أي    نشرأي رد أو    ضافة إ  قبل  رةملنشوا  ش لنقاا  ضيعامو  مجيع  على   عالطالا  •

 .  ارلتكرا ملنع عموضو

 . آلخرينا قبل من ضهااستعرا  مكانيةإ من تمرفقا لساإر عند لتحققا •

  من   دفر   لكل  ململكةا  ف  طنةاملوا  قحقو  على  لتأثريا  شأنه  من  مبا  سملساا  معد  •

 .لديين أو ا لسياسيوا ي لفكرا نتمائها حيث

 

 


