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م الدرجات والتقيي  

تصنيفات الدرجات  1  

 اجمالي العالمة ألغراض التصنيف وسيتم احتسابها على النحو التالي: 

( 4المعدل التراكمي )من   الدرجات واالستحقاق باللغة العربية الدرجات واالستحقاق باللغة االنجليزية 

3.80 - 4.00  Excellent with honor  امتياز مع مرتبة الشرف 

3.79  – 3.50  Excellent   ممتاز 

3.49  – 3.00  Very Good  جيد جدا 

2.99  – 2.50  Good جيد 

2.49  – 2.00  Satisfactory  مقبول 

 

 عالمة رتبة نقاط 

4.0 A 90-100  

3.5   B+ 85-89  

3.0 B 80-84  

2.5   C+ 75-79  

2.0 C 70-74  

1.5    D+ 65-69  

1.0  D 60-64  

0 RF-RCW-RM* 60˃ 

 

 RFإعادة االمتحان النهائي = 

 RCW Repeatإعادة تكاليف المساق= 

 Course work only RMتكاليف المساق فقط = 

  Repeat Module /Courseإعادة الوحدة / المساق =

  في الساعات المعتمدة. )وزن عالمة المساق( ساقيتم ضرب نقاط كل م . أ

  الساعات  عدد على ساقاتالم لجميعوزونة الم ساقالم عالمات مجموع بقسمة( GPA) التراكمي المعدل احتساب يتم .ب

 . المعتمدة

عنها عند القبول بالكلية، على اساس ان الطالب سبق له   مساقات التي تم الحصول على اعفاءال حسابال يشمل ال .ت

 ." ُمعفى "  بكلمة الشهادة  على ظهرمساق يال ولكن ، دراستها في مؤسسة اخرى

عند تحديد مستوى الجائزة التي يتحصل عليها الطالب، حسب االحكام المذكورة انفا، توجه مجلس االمتحانات، لكن لديه القدرة  

 العوامل ذات الصلة. على مراعاة جميع 

إرشادات ألعضاء هيئة التدريس في إعداد المساقات الدراسية واالمتحانات النهائية  2  

 إرشادات إلعداد واجبات المساقات الدراسية 
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. إن  ذلك المساقنتائج التعلم المعلنة لذي ينبغي ان يغطي والمساق يتعين على أعضاء هيئة التدريس وضع نظام للتقييمات لكل 

يتم تشجيع االبتكار في طرق تحضير التقييمات، بشرط االلتزام بمبدأ تغطية نتائج طبيعة التقييمات هي مسألة حكم فردي. 

والخطوات  ةاألكاديمي االمانةيجب على أعضاء هيئة التدريس تزويد الطالب بالمبادئ التوجيهية الصحيحة بشأن  التعلم.

.المهمة لمنع حدوث ذلك  

والخطوات المهمة لمنع  ةاألكاديمي مانةالصحيحة بشأن االاء هيئة التدريس تزويد الطالب بالمبادئ التوجيهية يجب على اعض

ال تتسامح تكليف، كما ان كلية الخوارزمي الدولية صفحة الغالف لكل   ذكره والتأكيد عليه فييجب  االنتحال والتواطؤ. حدوث 

إلى الطرد   مساقوستكون هناك عقوبات خطيرة تتراوح من الصفر في مكون ال مع أي حالة من المخالفات األكاديمية المثبتة

"عدم األمانة األكاديمية" من دليل  5القسم الى  يجب توجيه الطالب، للحصول على مزيد من التفاصيل الكامل من الكلية. 

.الطالب  

قد تتكون مكونات التقييم من بعض أو كل مما يلي:    

هذه مهام أو اختبارات قصيرة مخططة مسبقًا، تتم في الفصل، وتُستخدم لضمان استيعاب الواجبات داخل الفصل:  .1

الطالب لموضوعات أو مهارات أساسية معينة. يتم استخدامها، على سبيل المثال، لضمان كفاءة الطالب في حل  

ا إلى ذلك. هذه المهام  المحددة، وم اسوب، وإظهار مهارات الحبةجراءات المحاسابعض المشكالت الرياضية، وتنفيذ 

 .ضرورية لمراقبة التعلم الفردي للمهارات والمفاهيم األساسية

الفصل وتتطلب البحث بما في ذلك  تكاليف إلى أن تكون أطول من تكاليف تميل هذه ال الدراسة المستقلة: تكاليف .2

عادة التعلم الذاتي وتوسيع   تدرب على استخدام موارد المكتبة و / أو اإلنترنت. والهدف من ذلك هو جعل الطالب ي

منظوره. تضمن هيئة التدريس أن الطالب )الطالب( الفردي قد أنجز العمل المقدم ولم يتلق أي مساعدة من  

حدود  شكل لديه على أساس فردي أو جماعي. كل تكاليف متخصصين خارجيين. يمكن تنظيم هذا النوع من ال

 .وإمكانيات للتعلم

قصيرة تتراوح مدتها بين عشر إلى خمس عشرة دقيقة. يُطلب من الطالب   متحاناتهذه ا االمتحانات القصيرة: .3

اإلجابة على سؤال أو سؤالين فقط. هدفهم هو التأكد من أن الطالب "على اطالع" بمراجعتهم، واستيعابهم للمعرفة 

 السابقة، والقدرة على استرجاعها فوًرا عند الطلب في موقف غير مخطط له.  

شفوية قصيرة، غالبًا ما تكون مصحوبة بمناقشات الحقة، مما يسمح عروض هذه  التقديمية الشفوية:العروض  .4

 . للطالب بإظهار وضوح الفكر وبالغة العرض والقدرة على الجدال / الدفاع عن موقف أو حجة

قد تكون هذه جزًءا رئيسيًا من العمل، حيث تتطلب من الطالب كتابة مهمة شاملة   المشاريع / المهام الرئيسية: .5

أي مشروع يتم تنفيذه. وهي مصممة لتقييم  كتابة ، يُنصح الطالب بمساقومفصلة حول موضوع محدد. في بداية ال

 قيقة.المؤلفات األكاديمية واإلبالغ عن النتائج بطريقة موجزة ود أليفقدرة الطالب على البحث وت

هذه هي االختبارات المقيدة بوقت محدد في ظل ظروف   امتحانات منتصف الفصل / نهاية الفصل الدراسي: .6

ساعة لمنتصف الفصل الدراسي وساعتين لنهاية الفصل الدراسي(، وهي مصممة لتحديد الدرجة التي   1.5االمتحان )

ختبار، وفقًا لما تمليه نتائج التعلم، ولكنها قد تشمل االالمحددة. قد تختلف طبيعة  ساقمللحقق بها الطالب نتائج التعلم 

 استرجاع المعرفة وتحليلها / تطبيقها على سيناريوهات حل مشكلة محددة. 

أيًضا في تخصيص نسبة صغيرة من العالمات مساق الدراسية المحددة، قد يرغب قائد ال  مساقاتباإلضافة إلى مكونات ال

التي يتم تدوينها أثناء الدروس. تم تصميم هذه ومحاضرة الدقيقة والكاملة لل مالحظاتلو/او لكل فرد في الفصل  مشاركةل

لتشجيع الطالب على االنضمام إلى مناقشات جماعية وتدوين مالحظات مكثفة ودقيقة أثناء المحاضرات. ومع   طريقةال

في  قائد المساق يشير  الدراسية. تكاليفي ال٪ من إجمال 10ذلك، فإن النسبة المئوية القصوى لهذه المكونات ال تتجاوز أبًدا 

العالمات.  قسيم التي سيتم استخدامها وكيف سيتم ت ةالدراسيالمساق إلى مكونات  لمساقعبر خطة افصل دراسي  بداية أي 

 من الممكن ان يتم تقسيم عالمات تكاليف المساق على الشكل التالي:  
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20 %  االمتحان القصير 

30 %  امتحان منتصف الفصل  

15 %  تكاليف داخل الفصل  

 التكاليف المفتوحة 

10 %  العروض 

10 %  مشاركة الصف  

 

األعمال التي تم تقييمها وإعادتها مع التعليقات  تصحيح جميع اإلسراع في ب، كجزء من واجباتهم المهنية، مساقيتعهد قادة ال

 واالقتراحات إلى الطالب في غضون أسبوع واحد من التقديم.

 النقاط العامة التي يتم أخذها في االعتبار عند تعيين مهمة داخل الفصل أو مهمة مفتوحة:

. مستوى اإللمام بالقراءة والكتابة كاٍف للسماح بإيصال المعنى1  

رضي جميع مستويات قدرة الطالب. يالتكليف . 2  

%. 10%، الجزء س= 40%، الجزء ب= 50. تصاعد صعوبة االسئلة، ومن تم الجزء أ=3  

.مساقمن نتائج التعلم المذكورة للعنصر أنها تغطي كل أو . 4  

البد من اتاحة الوقت الكافي للقيام بالعمل المطلوب عند جدولة تاريخ تسليم التكليف.. 5  

   تتضمن صفحة غالف المهمة ما يلي:يجب أن . 6

قد تشمل هذه: عدد الصفحات / الكلمات / الخط / العرض التقديمي )مدبّس،  ويتم تحديد مقاييس اإلنجاز في البداية.  . أ

 مجلد، إلخ.(

 عمل بوضوح. جزء من التم تحديد معيار التقييم لكل  .ب

 التحذيرات المتعلقة بالغش والسرقة األدبية والتواطؤ مبينة بوضوح.  .ت

 .التي يتم توظيفها في التكاليف توثيق المصادر والمراجعالبد من  .ث

 يتم تقديم مالحظات مكتوبة في شكل تعليقات واقتراحات للطالب. .ج

 

 إرشادات إلعداد أوراق االختبار

 إعداد الطالب لالختبار:  ▪

ى الطالب إدراكها: . نقاط مهمة يجب عل1  

 تقسيم مجموع العالمات )التكاليف واالمتحان النهائي(  ➢

الخطة الدراسية التي يتوصل بها كل طالب عند بداية الفصل والتي تحتوي على تقييم اداء الطالب  ➢

 .ومخرجات التعلم

التي تتكون من هيكل االختبار مساق الدراسية يجب أن يكون للطالب حق الوصول إلكترونيًا إلى خطة ال ➢

النهائي: يتكون كل سؤال من ثالثة أقسام رئيسية؛ يختص القسم األول )أ( بنقل المعرفة األساسية كما هو 

٪ من إجمالي الدرجات. القسم الثاني )ب( مخصص للطالب 50محدد في مالحظات المحاضرة ويمثل 

٪   40رة، ولديهم فهم شامل لها وحسابهم بنسبة الذين بذلوا جهوًدا إضافية في دراسة مالحظات المحاض
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بينما القسم األخير )ج( للطالب الذين قاموا بقراءة إضافية كبيرة ودراسة خارج مذكرات المحاضرة. هذا  

 من العالمة الكلية. ٪ 10يمثل نسبة 

 . تستغرق االختبارات النهائية عادةً ساعتين، لذلك يتعين على الطالب إدارة وقتهم بكفاءة ➢

حظات المحاضرات:  مال. 2  

 تنقسم مالحظات المحاضرات المقدمة للطالب إلى أقسام حسب مخطط المساق. ➢

 . وهي مكتوبة بلغة إنجليزية واضحة وبسيطة، وتعكس الترتيب الذي تم فيه تناول الموضوعات أثناء المحاضرة ➢

 تائج تعليمية مذكورة. لها ورقة غالف خاصة بها تحتوي على محتويات ون المساق كل مجموعة من مالحظات  ➢

للمحتويات مع أسئلة و/ أو تمارين. يمكن استخدامها الحقًا كأوراق  ➢ المحاضرة، يوجد ملخص  في نهاية مالحظات 

 مراجعة.

 . التحضير لالختبار النهائي: 3

اإلجابة على أسئلة االمتحان، في إطار سيناريو ضيق الوقت،   لتدرب علىمن الضروري أن تتاح للطالب الفرصة ل ➢

 بدالً من مجرد مطالبتهم بمراجعتها من مالحظات المحاضرة. 

والتي يمكن مقارنتها بمجهوداتهم   السابق واإلجابات النموذجية  متحانتتم إدارة الوقت لهذا الغرض باستخدام أسئلة اال  ➢

 الخاصة. 

 ي:اعداد اوراق االمتحان النهائ ▪

اال .1 لل  متحانيختبر  التعلم  لنتائج  العام  اإلنجاز  قياس  يركز على  المقرر.  تعلم  نتائج  تحقيق  وليس   مساقالنهائي مدى 

. عادةً ما تغطي األسئلة المنهج الكامل الذي يسمح للطالب ذوي القدرة  متحان لفصل من كتاب المساقبالضرورة ا

تمارة تقييم مخرجات التعلم المرفقة في كتيب أعضاء هيئة التدريس  الكامل. يرجى االطالع على اس  متحانالتفاضلية لال

 والتي يجب استخدامها للتأكد من تحقيق نتائج التعلم أثناء وضع األسئلة. 

 لمدة العادية لالختبار النهائي هي ساعتان، ولكن هذا ليس ثابتًا، ولكنه إرشادات.  .2

 . أخرى هذا ليس ثابتًا، مجرد إرشادات، ولكن مرة 100العالمة اإلجمالية العادية هي  .3

به هو اختيار خمسة من  فإن التنسيق الموصي متحان،إذا كانت هناك درجة من االختيارات المتعددة في ورقة اال .4

من  لإلجابة سبعة أسئلة؛ يجب أن تكون جميع األسئلة على نفس المستوى من الصعوبة، وتتطلب نفس الوقت تقريبًا

 الطالب. 

     يحتوي كل سؤال على مجموع إجمالي متساٍو من العالمات المتاحة عند االنتهاء، وهو مذكور في الورقة. في المثال  .5

خمسة من األسئلة السبعة، إذا كان كل سؤال يحمل    لىقل أجب عاالختيار، لنيكون للطالب  الموضح أعاله، حيث4

 . 100درجة، فإن العالمة اإلجمالية  20

يمكن أن يتكون كل سؤال من ثالثة أجزاء، يسمى اسميًا أ، ب، ج. الجزء أ بسيط نسبيًا ويمكن اإلجابة عليه من قبل   .6

ضرات، أما الجزء ب فهو أكثر صعوبة ويمكن اإلجابة عليه من قبل  جميع الطالب الذين حضروا جميع المحا

لجميع محتوى المحاضرة. يتم الرد على الجزء ج فقط من قبل الطالب   شامالوا فهما الطالب الذين حضروا وفهم

 الذين فهموا المحاضرات تماًما، وقاموا ببعض القراءة الخارجية المستقلة من الكتب المدرسية الموصي بها.

 .  20من  10٪ من العالمة، لنقل 50يُعطى الجزء )أ( حوالي                             

   . 20من  8٪ من العالمة، ولنقل 40الجزء )ب( يُعطى حوالي                             

 . 20من  2٪ من العالمة، قل 10ويعطي الجزء )ج( حوالي                             
      

  ك، فإن ما ورد أعاله عبارة عن إرشادات فقط وقد تحتوي األسئلة على أجزاء أكثر، أو توزيعات مختلفة ومع ذل   
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 مناسبًا.المساق أنفسهم قليالً للعالمات، كما يراه قادة 

 .يس فيها غموضصياغة األسئلة واضحة ول .7

لمعطى للطالب خالل الفصل الدراسي  النهائي يكون مطابقًا للسؤال ا متحانال يستخدم قائد الدورة أي سؤال في اال .8

 يمكن استخدام أسئلة مشابهة إلى حد معقول. ،أو المراجعة. ومع ذلك مساقتكاليف الكجزء من 

وضع العالمات، ويشرح تخصيص العالمات إلى نقاط مختلفة، تصميم ورقة إجابة نموذجية و مساقيقدم قائد ال  .9

 . ونتائج التعلم التي حققها كل سؤال

تسليم جميع الوثائق المتعلقة باالمتحانات النهائية إلى رئيس القسم األكاديمي / قائد البرنامج المناسب في موعد ال  يتم  .10

أسابيع من بداية الفصل الدراسي. تتوفر قائمة مرجعية لما هو مطلوب في هذا الصدد مع رئيس القسم  10يتجاوز 

 األكاديمي / قائد البرنامج.

: لمتأخر لتكاليف المساق. إجراءات التقديم ا3  

 كشف السرقة األدبية والتواطؤ: . أ

يجب على الطالب إرسال أعمال المشروع أو المهام في نسخ إلكترونية ويجب أن يقدموا دلياًل على أصالة العمل المقدم. عادةً  

. يجب تضمين هذا التقرير كأحد Turnitin.comما يتم إنشاء تقرير األصالة من برامج الكشف عن التشابه المعروفة مثل 

 المتطلبات الرئيسية مع العمل المقدم لمزيد من التحقق من قبل عضو هيئة التدريس.  

 تسليم متأخر  .ب

واحد، مساق . ومع ذلك، إذا كان التمديد مطلوبًا ألكثر من مساقمن قبل قائد الموعد تسليم التكاليف عادةً ما يتم منح تمديد 

. يشترط تكليف ، ويحدد االمتدادات المناسبة لكلمساقيمي / قائد البرنامج بتقييم الموقف مع قادة اليقوم رئيس القسم األكاد

عمل الطالب/ة   ، خطاب من مديرضتقديم أدلة وثائقية لتبرير التمديد؛ على سبيل المثال مذكرة طبيب للمر ة/على الطالب

 لعدم الحضور بسبب عبء العمل، الخ.   

الدراسي )الرقم أو االسم(   مساقومعرف المساق اسم ال استمارة تتضمنللطالب على شكل تسليم التكليف يتم تقديم طلب تمديد 

أو رئيس البرنامج   مساق، كاتفاق، إما من قبل قائد الاالستمارةالنهائي الجديد. يتم توقيع لتسليم وسبب التمديد وتاريخ ا

حجم اخذ بعين االعتبار  معأسابيع، في أيام بدالً من التكليف بار مدة تمديد األكاديمي / قائد البرنامج والطالب. عادةً ما يتم اعت

 والظروف التخاذ قرار بشأن تمديد الوقت المناسب.التكليف 

فقد ، مرضسبب البتكاليف المساق ولن يكون قادًرا على إكمال المساق إذا كان هناك شعور بأن الطالب قد فاته الكثير من 

غير  مساق التفصيل أدناه، أكثر مالءمة. إذا كان قائد الب(، الذي تمت مناقشته PMCالتخفيف الشخصية )يكون نموذج ظروف 

فسيتم استشارة رئيس القسم األكاديمي / قائد البرنامج. إذا فات الطالب الموعد النهائي الممتد،   ،متأكد من تمديد الوقت الممنوح

ن العقوبة المناسبة ستُعطى. من الطبيعي أن يحصل الطالب على درجات أقل أو  وأفيعتبر ذلك تأخيرا في تسليم تكاليف المساق 

المقدم في وقت متأخر. من الضروري أن يكون الطالب على دراية بهذه العقوبة كما تم نشرها في تكليف المساق صفر في 

 دليل الطالب. 

 ليم.التس٪ من عالمة التقييم عن كل يوم عمل تأخير 20المتأخر  سليمالتعالمة 

 

 

  


