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املصطلحات
التعلم اإللكتروني

Electronic Learning

االختبار اإللكتروني
Online exams

الشفوية
االختبارات
ّ
Oral Exams

منظومــة تعليميــة لتقديــم البرامــج التعليميــة أو التدريبيــة للطــاب أو المتدربيــن فــي أي
وقــت وفــي أي مــكان باســتخدام تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت التفاعليــة مثــل (اإلنترنــت

والقنــوات التلفزيونيــة والبريــد اإللكترونــي وأجهــزة الحاســوب والمؤتمــرات عــن بعــد …)

بطريقــة متزامنــة  synchronousأو غيــر متزامنــة

ويقصــد بهــا فــي التعليــم اإللكترونــي ،االختبــارات الطويلــة أو القصيــرة الموضوعيــة وغيــر
الموضوعيــة التــي تتــم مــن خــال جهــاز الكمبيوتــر بــدون وجــود مراقبيــن والتــي تختلــف
عــن االختبــارات اإللكترونيــة التــي تجــري فــي القاعــات المجهــزة وفــي وجــود مراقبيــن.

ّ
المتعلم
تقويميــة ال غنــى عنهــا فــي تقويــم التحصيــل ،وتُ ســتخدم لتقويــم قــدرة
تعـ ّـد وســيلة
ّ

ـواد الدراسـ ّـية ،كمــا أنّ هــا تســتخدم بعــد
علــى القــراءة الصحيحــة ،والنطــق الســليم لجميــع المـ ّ

االنتهــاء مــن مرحلــة العــرض لـ ّ
ـكل درس للســؤال عــن جوانــب الــدرس المشــروح.

ّ
للمتعلميــن مــن أجــل اإلجابــة
عــدة أســئلة تعطــى
االختبــار
المقالــي عبــارة عــن ســؤال أو ّ
ّ

ّ
ـابقا
ـإن دور
المتعلــم هــو أن يســترجع المعلومــات ّالتــي درســها سـ ً
عنهــا ،وفــي هــذه الحالــة فـ ّ

المقالية
االختبارات
ّ
Essay Exams

أيضــا إلى الفهــم والقدرة
ويكتــب فيهــا مــا يتناســب والســؤال المطــروح ،كمــا تحتــاج اإلجابــة ً
ّ
المعلــم أن
المقاليــة إذا أراد
علــى التعبيــر والربــط بيــن الموضوعــات .وتُ ســتعمل االختبــارات
ّ

ّ
التحصيليــة .ولهــذه
اللغويــة والقــدرة
المتعلــم علــى الربــط والتنظيــم والقــدرة
يقيــس قــدرة
ّ
ّ
االختبــارات صيــغ تــكاد تكــون معروفــة فــي ّ
كل المــواد مثــل :اذكــر مــا تعرفــه عــن ،ناقــش
المقصــود بـــّ ،
وضــحّ ،بيــن ،قــارن ،اكتــب.
علــل أســباب حــدوث ،اشــرحّ ،

االختبارات المصيرية

High Stakes Exams

الموضوعية
االختبارات
ّ
Objective tests

هــي اختبــارات يتوقــف عليهــا اتخــاذ قــرارات هامــة تخــص الطالــب ،عضــو هيئــة التدريــس،
المؤسســة التعليميــة وقــد يمتــد تأثيرهــا للمجتمــع نفســه وتشــمل وال تقتصــر علــي
اختبــارات القبــول بالجامعــات ،اختبــارات الســنة التحضيريــة ،اختبــارات الســنوات النهائيــة

بالجامعــات واالختبــارات المهنيــة.

المصحــح ،وال ّ
تتأثــر بــه عنــد
ذاتيــة
ُسـ ّـميت هــذه االختبــارات
ّ
بالموضوعيــة ألنّ هــا تخــرج عــن ّ
ّ
وضــع الدرجــات .كمــا يمكــن ألي إنســان أن يقــوم بتصحيحهــا إذا ُأعطــي لــه مفتــاح اإلجابــة
الموضوعيــة أنواعـ ًـا عـ ّـدة منهــا هــي أســئلة الصــواب
وتتضمــن االختبــارات
وطريقــة اإلجــراء.
ّ
ّ
متعــدد ،أســئلة المقابلــة ،أســئلة إعــادة
والخطــأ ،أســئلة التكملــة ،أســئلة االختيــار مــن
ّ

الترتيــب.
التقييم التكويني أو البنائي

وحقيقيـ ًـا وموجـ ً
ـودا فــي ســياق ومتصفـ ًـا بالمرونــة ،ويتطلــب فــي هــذا النــوع مــن التقييــم

Formative Assessment

ليعــرف متــى وكيــف يطبــق الطلبــة مــا تعلمــوه ،ولتحســين التدريــس ،وإعطــاء تغذيــة راجعــة

(التقييم من أجل التعلم):

2

ويعــرف بأنــه التقييــم مــن أجــل التعلــم ،ويكــون متعــدد األبعــاد وبنائيـ ًـا ومدمجـ ًـا فــي المنهــج
مــن عضــو هيئــة التدريــس أن يجمــع معلومــات ال لتحديــد مــا يعرفــه الطلبــة فقــط ،بــل

للطلبــة ( )Feedbackلتحســين تعلمهــم ،ويعتمــد علــى التقييــم الذاتــي المســتمر.
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ويعــرف بأنــه قيــاس التعلــم بعــد حدوثــه باســتخدام معلومــات عــن أداء الطلبــة ووضــع تقارير

التقييم التجميعي أو النهائي لآلخريــن عنهــا ،وهــو ذو بعــد واحــد وتجميعــي ويشــكل جـ ً
ـزءا مــن المنهــج ،لكنــه يقــود عمليــة
(تقييم التعلم)

التدريــس (التدريــس لالختبــار) ،ويســتخدم للتأكيــد علــى مــا يعرفــه الطلبــة ومــا يســتطيعون

 Summative Assessmentعملــه ،ومــا إذا كانــوا قــد حققــوا أهــداف المنهــج ،كمــا يســاعد علــى تحديــد مكانتهــم مقارنــة
بغيرهم.

أداة تســتخدم الســتيفاء متطلبــات المشــاريع ،األبحــاث العلميــة ،دراســة الحالــة ،التقاريــر،

الــخ ،ممــا يتطلــب معارفــا ومهــارات أساســية ال تســتلزم الممارســة العملية/المعمليــة.
الواجبات /التكاليف
Assignments

وفــي المقــررات العملية/المعمليــة يمكــن توظيــف أداة الواجبــات /التكاليــف الســتيفاء
المتطلــب النظــري مــن المهــارة ،أو رفــع تقاريــر عــن تحققهــا إذا أمكــن تنفيذهــا خــارج الصــف

الدراســي .يمكــن إعــادة توزيــع درجــات المقــرر بمــا يتفــق وإعــادة تنظيــم عمليــات التقييــم
بمــا ال يؤثــر علــى تغطيــة نواتــج التعلــم .ويجــب إعــادة اتاحــة الواجــب ،المنتهــي التقديــم

عليــه ،كمحاولــة إضافيــة للطالــب أو تصميــم واجــب بديــل ،أو يتــم رصــد الدرجــة المناســبة
حســب الئحــة الدراســة واالختبــارات المعتمــدة فــي الجامعــة.

منتديات النقاش:

Discussion Board

وهــي عبــارة عــن حلقــات نقــاش إلكترونيــة يتــم تنظيمهــا علــي أنظمــة التعلــم اإللكترونيــة

كالبــاك بــورد والتــي تســمح للطــاب بوضــع تعليقاتهــم والتفاعــل مــع بعضهــم البعــض
ومــع عضــو هيئــة التدريــس .ويمكــن اســتخدامها للنقاشــات العامــة الخاصــة بالمقــررات أو
لمواضيــع بعينهــا.

يعتبــر ملــف األعمــال اإللكترونــي تجميعــا للتطــور األكاديمــي ،الشــخصي والمهنــي للطالــب

ملف األعمال اإللكتروني:
E.Portfolio

كمــا يســتخدم إلظهــار مــدي اكتســاب الطــاب للمهــارات ويتضمــن انعــكاس لتفكيــر

الطالــب ( )Reflectionعــن مــدي تحصيلهــم الدراســي وادائهــم فــي المقــررات المختلفــة.
وتتيــح أنظمــة إدارة التعلــم اإللكترونــي كالبــاك بــورد عمليــة تجميعــه وتقويمــه مــن قبــل
أعضــاء هيئــة التدريــس.

نظام إدارة التعلم اإللكتروني
Learning Management
System

واجبات التكاليف الميدانية

Field Work Assignment
االمتحان المنزلي
Take home Exam

عبــارة عــن نظــام مركــزي إلدارة عمليــة التعلــم مركزيــا وتقديــم المحتــوي العلمــي للطــاب

مــن خاللــه ويمكــن أيضــا اســتخدامها فــي عمليــة التقويــم البنائــي والنهائــي ،وفــي أغلــب
األحيــان تعتمــد المؤسســة التعليميــة نظامــا محــددا إلدارة عمليــة التعلــم يســتخدمه أعضــاء

هيئــة التدريــس بهــا كالبــاك بــورد علــي ســبيل المثــال.

هــي نــوع خــاص مــن الواجبــات الكتابيــة يتطلــب مــن الطالــب جمــع معلومــات ميدانيــة فــي

مجــال الدراســة ويكتبهــا فــي تقريــر يرفــع ويقيــم إلكترونيــاِ .

هــو مزيــج بيــن الواجــب المنزلــي وامتحــان الكتــاب المفتــوح .يمكــن القيــام بهــا فــي المنــزل
مــع الوصــول إلــى مالحظــات المحاضــرة واإلنترنــت وأي كتــب أو مــوارد قــد تكــون مفيــدة.
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أوال :املقدمة
ً
نظــرا للظــروف الراهنــة والجهــود المبذولــة للحــد مــن انتشــار فايــروس كورونــا الجديــد
 COVID-19وبناء على قرار معالي وزير التعليم رقم  79305وتاريخ 1441/7/13هـ القاضي
بتعليــق الدراســة فــي مــدارس ومؤسســات التعليــم العــام واألهلــي والجامعــي والمؤسســة
العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي الحكوميــة واألهليــة بدايــة مــن يوم االثنيــن 1441/7/14هـ
وحتــى إشــعار آخــر ،مــع تفعيــل الفصــول االفتراضيــة  Virtual Classroomsوالتعليــم عــن
بعــد خــال فتــرة التعليــق ،وحرصـ ًـا مــن الجامعــات علــى وضــع حلــول ناجعــة للوضــع الراهــن
ـاء علــى المناقشــة والتواصــل
تضمــن العدالــة والتيســير علــى الطلبــة ألداء االختبــارات ،وبنـ ً
المســتمر مــع ســعادة وكيــل الــوزارة للتعليــم الجامعــي والجامعــات ،فقــد تــم وضــع هــذا
التصــور العتمــاد آليــات غيــر تقليديــة خــال هــذه الفتــرة.
ولقــد أكــدت مقترحــات الجامعــات ممثلــة فــي وكاالت الجامعــات للشــؤون التعليميــة
أس ً
ً
ســا يجــب مراعاتهــا خــال فتــرة تعليــق
واألكاديميــة أن هنــاك
عــد ُ
عــددا مــن النقــاط تُ ّ
الدراســة للوقايــة مــن فيــروس كرونــا  ،Covid-19وهــي:

 .1التيسير على الطلبة
التيســير علــى الطلبــة وتقديــم كافــة أنــواع الدعــم واإلرشــاد األكاديمــي لهــم لتجــاوز هــذه
الفتــرة بــدون أن يؤثــر ذلــك علــى مســتوياتهم األكاديميــة ،وكذلــك عــدم تأثــر الطلبــة ومســتقبلهم
األكاديمــي والعلمــي سـ ً
ـلبا فــي ظــل الظروف االســتثنائية الحالية وخصوصــا الخريجين .كذلك بعد
إجــراء االعتمــادات الالزمــة يخطــر الطــاب باآلليــات والتواريــخ المعتمــدة للتوجهــات المســتحدثة.

 .2نواتج التعلم
تقــع مســؤولية تحديــد الكفايــات العامــة (المعلومــات ،المهــارات ،الســلوكيات) علــى عاتــق
األقســام العلميــة بالكليــات ،بحيــث يتــم مناقشــتها فــي مجالــس األقســام ثــم اعتمادهــا فــي
مجالــس الكليــات .وتحــرص الجامعــة علــى أال تؤثــر الحلــول التــي يتــم اتخاذهــا سـ ً
ـلبا علــى الكفايات
ـاء عليــه ،فــي حــال عــدم تمكــن القســم
العامــة ونواتــج التعلــم وتحقيــق األهــداف التعليميــة .وبنـ ً
العلمي/الكليــة مــن قيــاس بعــض الكفايــات الالزمــة فيتــم تأجيــل قياســها إلــى حيــن اســتئناف
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الدراســة والعــودة إلــى الجامعــة .كمــا اشــتركت معظــم الجامعــات علــى وجــوب التأكــد مــن توفــر
األطــر التاليــة فــي عمليــات القيــاس والتقويــم:
•قياس أدوات التقييم جميع نواتج تعلم المقررات إلى آخر يوم من الدراسة عن بعد.
•تنوع أدوات القياس والتقييم وعدم اعتمادها على شكل واحد.
•مناسبة أدوات التقييم لطبيعة البرنامج األكاديمي.
•ضمان موضوعية أدوات القياس والتقييم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطالب.
•تضمــن إجــراءات تطبيــق أدوات التقييــم المصداقيــة ،مــن خــال انعــدام فــرص الغــش الفــردي
أو الجماعي.

 .3استكمال المناهج
تقــوم األقســام العلميــة باالهتمــام باســتكمال المناهــج التــي يمكــن اســتكمالها فــي هــذه
الفتــرة ،علــى أن يتــم تعويــض األجــزاء المتبقيــة فــي المراحــل األخــرى للطلبــة باســتخدام وســائل
التعليــم المختلفــة.

 .4وضع آليات مرنة
تقــوم عمــادة القبــول والتســجيل بالشــراكة مــع الكليــات بوضــع آليــات مرنــة ومراجعــة القواعــد
التنفيذيــة الخاصــة بالحضــور والغيــاب وإتاحــة مرونــة أكبــر للطلبــة فيمــا يختص بالتأجيــل والحذف،
بمــا ال يتعــارض مــع األنظمــة المنصــوص عليهــا فــي الئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة
الجامعيــة والقواعــد التنفيذيــة لهــا وبمــا يضمــن تحقيــق نواتــج التعلــم.

 .5تهيئة الطالب عن بعد
اجــراء اختبــار تجريبــي للطــاب لتدريبهــم علــى اعــدادات االختبــارات اإللكترونيــة المطبقــة فــي
القســم العلمــي واالعــان عــن هــذه االعــدادات وأي متطلبــات فنيــة أو اكاديميــة متعلقــة بهــا مــن
خــال موقــع القســم/الكلية
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ثانيًا :الطرق املقترحة لتأدية
االختبارات

 .1عقد االختبارات الدورية والواجبات

تقــوم األقســام العلميــة باســتكمال االختبــارات الدوريــة ،باســتخدام وســائل التقييــم المختلفــة
المعتمــدة علــى التعلــم اإللكترونــي والتعليــم عــن ُبعــد ،ويمكــن لألقســام العلميــة اقتــراح بدائــل
مختلفــة مثــل :الواجبــات ،اختبــارات  ،Open Bookالتكاليــف ،وذلــك كبديــل لالختبــارات الدوريــة
التقليديــة ،علــى أن تتوافــق هــذه البدائــل مــع الئحــة الدراســة واالختبــارات للمرحلــة الجامعيــة
والقواعــد التنفيذيــة المعتمــدة .كمــا تقــوم األقســام العلميــة بوضــع خطــة متكاملــة تشــمل
جميــع االختبــارات الدوريــة والنهائيــة ،علــى أن يتــم اعتمادهــا فــي المجالــس المختصــة بالكليــة.

 .2تنفيــذ التقويــم النهائــي بوســيلة أو أكثــر مــن الوســائل التاليــة
وحســب طبيعــة الدراســة بالكليــات المختلفــة
يعــد تقييــم تعلــم الطــاب أحــد الجوانــب األساســية للتعليــم ،وفي هــذا المجال تقييــم الطالب
فــي البيئــات عبــر اإلنترنــت تحديــات كبيــرة .وقــد بحثــت هــذه الدراســة ()Lorna R. Kearns 2012
طــرق التقييــم الشــائعة والمســتخدمة فــي عــدد  ٢٤مقــرر إلكترونــي بالجامعــات االمريكيــة عبــر
اإلنترنــت ،وقــد أظهــرت الدراســة خمــس فئــات شــائعة للتقييــم وهــي :الواجبــات والتكاليــف
الكتابيــة؛ مناقشــة عبــر اإلنترنــت؛ واجبــات لعمــل الميدانــي؛ االختبــارات الفصليــة والنهائيــة.
والعــروض التقديميــة .وقــد جــاءت االوزان النســبة الســتخدام كل طريقــة ومــدي انتشــارها كمــا
يبيــن الشــكل البيانــي التالــي:
وسائل التقويم اإللكترونية ضمن  24مقرر إلكتروني بالجامعات األمريكية المختلفة
عروض تقديمية

الوزن النسبي ( 12٪المدي من )15٪ - 10

اختبارات فصلية ونهائية

الوزن النسبي ( 44٪المدي من )100٪ - 6

واجبات العمل الميداني

الوزن النسبي ( 28٪المدي من )50٪ - 10
الوزن النسبي ( 32٪المدي من )80٪ - 4

مناقشة عبر االنترنت

الوزن النسبي ( 52٪المدي من )100٪ - 10
25

20

15

الواجبات والتكاليف
10

5

0

عدد المقررات المستخدمة لكل وسيلة24/
Lorna R. Kearns 2012: Student Assessment in Online Learning: Challenges and Effective Practices. MERLOT Journal of Online
Learning and Teaching. Vol. 8, No. 3, September 2012
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وبنــاءا علــى هــذا الدراســة ودراســات مماثلــة ألكثــر الوســائل المســتخدمة فــي التقويــم عبــر
التعليــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد عــن بعــد ،نقتــرح تنفيــذ التقويــم النهائــي بوســيلة أو أكثــر
مــن الوســائل التاليــة وحســب طبيعــة الدراســة بالكليــات المختلفــة:

1

تنفيــذ التقويــم النهائــي بوســيلة أو أكثــر مــن الوســائل التاليــة وحســب طبيعــة

الدراســة بالكليــات المختلفــة مــع تغييــر نظــام التقديــرات إلــى (ناجــح  /راســب) :
 .أتقييم الطالب اثناء سير عملية التعليم عن بعد
 .باالختبارات االلكترونية النهائية عبر بالك بورد.
 .تاالختبــارات االلكترونيــة النهائيــة عبــر بــاك بــورد ،للجــزء المعرفــي وتأجيــل
الجــزء المهــارى والســلوكي الــي مــا بعــد اســتئناف الدراســة مــع رصــد تقديــر
غيــر مكتمــل.
 .ثاالختبارات القصيرة المقرونة المتعددة والمتنوعة.
 .جاختبار الكتاب المفتوح Open book
 .حاالختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم االلكترونية.
 .خالعــروض التقديميــة والمشــاركات أثنــاء المحاضــرات فــي الفصــول
االفتراضيــة.
 .دالتكليفات والواجبات المنزلية واألنشطة.
 .ذمنتديات النقاش Discussion Board
 .رملف اإلنجاز االلكتروني E-portfolio
 .زالمشاريع العلمية والبحثية.
.ساالمتحان بالمنزل Take home exam

أو
2

تنفيــذ التقويــم النهائــي بوســيلة أو أكثــر مــن الوســائل التاليــة وحســب طبيعــة
الدراســة بالكليــات المختلفــة باســتخدام نظــام التقديــرات المعتمــد للمقرر :

 .أتقييم الطالب اثناء سير عملية التعليم عن بعد
 .باالختبارات االلكترونية النهائية عبر بالك بورد.
 .تاالختبــارات االلكترونيــة النهائيــة عبــر بــاك بــورد ،للجــزء المعرفــي وتأجيــل الجــزء
المهــارى والســلوكي الــي مــا بعــد اســتئناف الدراســة مــع رصــد تقديــر غيــر مكتمــل .IC
 .ثاالختبارات القصيرة المقرونة المتعددة والمتنوعة.
 .جاختبار الكتاب المفتوح Open book
 .حاالختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم االلكترونية.
 .خالعروض التقديمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول االفتراضية.
 .دالتكليفات والواجبات المنزلية واألنشطة.
 .ذمنتديات النقاش Discussion Board
 .رملف اإلنجاز االلكتروني E-portfolio
 .زالمشاريع العلمية والبحثية.
.ساالمتحان بالمنزل Take home exam
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ثانيًا :الطرق املقترحة لتأدية
االختبارات
الطريق المقترحة للتقويم النهائي*

التحديات

•تقييــم الطــاب خــال مــا تــم إنجازه قبــل توقف
الدراســة وإظهــار النتائــج بنـ ً
ـاءا على ذلك.
أو
•تقييــم الطالــب مــن خــال باســتخدام طريقــة
أو أكثــر مــن طــرق التقويــم للتعليــم اإللكترونــي
والتعليــم عــن بعــد حســب طبيعــة الدراســة
بالكليــة مــع توثيــق هــا بمجلــس القســم
ومجلــس الكليــة (ملحــق :)١-
 .أاالختبارات اإللكترونية النهائية عبر بالك بورد.
.باالختبــارات اإللكترونيــة النهائيــة عبــر بــاك
بــورد للجــزء المعرفــي ،وتأجيــل الجــزء المهــارى
والســلوكي الــي مــا بعــد اســتئناف الدراســة
مــع رصــد تقديــر غيــر مكتمــل .IC or IP
.تاالختبــارات القصيــرة المقرونــة المتعــددة
والمتنوعــة.
.ثمنتديات النقاش Discussion Board
 .جالتكليفات والواجبات المنزلية واألنشطة.
 .حملف اإلنجاز اإللكتروني E-portfolio
 .خالمشاريع العلمية والبحثية.
 .داالختبــارات الشــفوية عــن طريــق أنظمــة التعلم
اإللكترونية.
 .ذالعــروض التقديميــة والمشــاركات أثنــاء
المحاضــرات فــي الفصــول االفتراضيــة.
 .راختبار الكتاب المفتوح Open book
 .زاالمتحان بالمنزل Take home exam

•تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب
علــي الخيــارات التــي ســيتم تبنيهــا
•تحديــث التجهيــزات التقنيــة للجامعــات
و ا لطــا ب
•توافــر نظــم التعليــم اإللكترونيــة لــدي بعــض
الجامعات
•مراعــاة خصوصيــة بعــض المقــررات
الطبيــة والصحيــة وغيرهــا فيمــا يتعلــق
بالمهــارات الســريرية وااللكلينيكيــة
وكذلــك التجــارب العمليــة
•تتولــى وكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة
اســتنادا لقــرارات مجالــس الكليــات بإعــداد
مذكــرة نهائيــة بآليــات ووســائل التقويــم
تعتمــد مــن مجلــس الجامعــة لضمــان
قا نو نيتهــا

*يجــوز للكليــة الواحــدة اختيــار وســيلة أو أكثــر للقويــم النهائــي حســب طبيعــة الدراســة بالمقــررات الدراســية ،علــي أن يتــم
اعتمــاد تلــك الوسيلة/الوســائل بواســطة وكالــة الجامعــة للشــؤون التعليميــة اســتنادا لقــرارات مجالــس الكليــات

 .3تأجيل االختبارات النهائية المصيرية
يمكــن للجامعــات تأجيــل بعــض االختبــارات النهائيــة المصيريــة ( )High Stakes Testsحســب
الحاجــة ،حتــى يتــم االطمئنــان علــى انحســار الوبــاء أو عنــد العــودة للدراســة وعنــد ذلــك يعلــن عــن
االختبــارات النهائيــة وفــق الطــرق التقليديــة المعتــادة .علــى أن يتــم تكليــف األقســام العلميــة
فــي الكليــات بحصــر المقــررات التــي تتطلــب ضــرورة عقــد اختبــارات نهائيــة ويتــم إجــراء اختبــار هــذه
المقــررات فــور اســتئناف الدراســة الحقـ ًـا.
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ثالثًا :التحديات واملخاطر
 .1المصداقية والموثوقية
توفــر االختبــارات اإللكترونيــة ميــزة توفيــر الوقــت والجهــد والعــدد المحــدود للمــوارد البشــرية،
ولكنهــا فــي المقابــل تتطلــب مســتوى أعلــى لضمــان المصداقيــة والموثوقيــة حيــث أنــه مــن
الممكــن أن يســاء اســتغاللها ،وذلــك نتيجــة عــدم االلتــزام بضوابــط التقييــم بضوابــط التقييــم
المعتمــدة أثنــاء الخضــوع للتقييمــات غيــر المراقبــة.

 .2البنية التحتية
تتوفــر فــي معظــم الجامعــات الســعودية ومــن خــال بــاك بــورد وأنظمــة أخــرى خدمــات
تغذيــة الكترونيــة لبنــوك األســئلة وإنشــاءها وجدولتهــا للطلبــة ،ولكــن فــي المقابــل مــن غيــر
المؤكــد جاهزيــة الطلبــة وتوفــر االنترنــت لديهــم ممــا يشــكل تحــدي فــي أداء االختبــارات بشــكل
مثالــي تتوفــر فيــه عوامــل تقديــم االختبــارات بشــكل مســتقر .كــم أنــه فــي المقابــل هنــاك حاجــة
لتدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس علــى آليــات رفــع األســئلة وأداء االختبــارات وتصحيحهــا ورصدهــا.

 .3توزيع الدرجات
يجــب مراعــاة إعــادة توزيــع الدرجــات المخصصــة لالختبــار علــى المقترحــات أعــاه ،بحســب
طبيعــة المقــرر ونواتــج التعلــم ،واالســتفادة مــن جــدول المواصفــات وبنــوك األســئلة للمقــررات.
كمــا يســتثنى مــن ذلــك االختبــارات الفصليــة التــي تتطلــب تطبيــق ســريري أو إكلينيكــي للكليــات
الصحيــة ففــي هــذه الحالــة يرصــد للطالــب غيــر مكتمــل ويســتكمل هــذا النشــاط بعــد اســتئناف
الدراســة.

 .4الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
مــن المهــم مرعــات أدوات االختبــار ببــاك بــورد الطــاب لمتطلبــات ذوي االحتياجــات الخاصــة
ممــن ال يســتطيعون الكتابــة علــى الجــوال أو لوحــة المفاتيــح ممــا يشــكل عائــق فــي احتواءهــم
وبالتالــي تعطــل اختباراتهــم وتقييــم أدائهــم األكاديمــي.
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ثالثًا :التحديات واملخاطر
 .5االعتماد على طريقة األسئلة ذات اإلجابات المفتوحة
األســئلة ذات اإلجابــات المفتوحــة والتــي تعتمــد طريقــة الكتــاب المفتــوح  open bookتحتــاج
إلــى وقــت أطــول لإلعــداد والتصحيــح واعتمــاد الدرجــات كمــا أن هنــاك صعوبــة فــي تطبيقــه علــى
بعــض المقــررات العمليــة ،حيــث تتطلــب معاييــر مناســبة لتطبيقهــا.

 .6االختبار النهائي عن بعد بطريقة األسئلة متعددة الخيارات
األســئلة متعــددة الخيــارات تتطلــب تطبيــق معاييــر مناســبة قــد يصعــب تطبيقهــا علــى بعــض
المقــررات العمليــة .كمــا أنهــا تحتــاج إلعــداد بنــك أســئلة ضخــم لضمــان عــدم تكــرر األســئلة علــى
مســتوى الشــطرين .كذلــك تحتــاج إلــى إتاحــة أكثــر مــن فرصــة للطالــب إلعــادة االختبــار فــي حــال
حــدوث خلــل تقنــي.
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رابعًا :الضوابط
 .1الرقابة ومتابعة الجودة
يمكــن وبشــكل محــدود اختبــار الطالب عن طريــق منصة إدارة التعلم اإللكترونية blackboard
باســتخدام  ،Lockdown Browserفبهــذا الوســيط اإللكترونــي يمكــن ضمــان جــودة األختبــارات
فــي التخصصــات النظرية.

 .2طلبة الكليات الصحية
يتوجــب ترحيــل التقييمــات الخاصــة بالتدريــب الســريري لمــا بعــد اســتئناف الدراســة او فــي
االجــازة الصيفيــة ،حســب توجيهــات خطــاب معالــي نائــب وزيــر التعليــم للجامعــات والبحــث
واالبتــكار رقــم  81447وتاريــخ 1441/7/18هـــ لتفعيــل توصيــات اجتمــاع عمــداء الكليــات الصحيــة
برئاســة وكيــل الــوزارة للتعليــم الجامعــي بتاريــخ 1441/7/16هـــ.

 .3الضوابط األمنية النعقاد االختبارات اإللكترونية
•اختبار جميع الطالب لكل الشعب في مقرر معين في نفس الوقت.
•تفعيــل خاصيــة حظــر الرجــوع لألســئلة الســابقة مــع تنبيــه الطالــب بذلــك قبــل البــدء فــي
االختبــار.
•وضــع مؤقــت مناســب مــع طبيعــة االختبــار مــع تفعيــل اغــاق جلســة االختبــار مــع انتهــاء
المؤقــت مــع تحديــد خيــار فــرض اإلكمــال.
•تفعيل خاصية الترتيب العشوائي لألسئلة وللخيارات في اسئلة المتعدد.
•بنــاء االختبــار مــن بنــك االســئلة بحيــث يتــم اختيــار عــدد معيــن مــن األســئلة عشـ ً
ـوائيا مــن بنــك
ملــئ باألســئلة ،وهــذا يرفــع جــودة األختبــارات .ويجــب مراعــاة األســئلة الصعبــة والســهلة
والمتوســطة وكذلــك يجــب أن تكــون بنــوك األســئلة مصنفــة حســب الفصــول.
•وضــع كلمــة مــرور مناســبة وتغييرهــا بعــد مــرور عشــر دقائــق مــن زمــن االختبــار وعــدم اإلعــام
عنهــا إال وقــت االختبــار.
•إخفاء رابط االختبار المتاح للطالب بعد مرور عشرون دقيقة من زمن االختبار.
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خامسًا :الخالصة
بنــاء علــى التوصيــات الــواردة فــي مقترحــات الجامعــات المشــاركة حــول االختبــارات فــي فتــرة
تعليــق الدراســة للوقايــة مــن فيــروس كورونــا يتضــح أن تطبيــق االختبــارات عــن بعــد قــد تواجــه
قصــور فــي المصداقيــة والموثوقيــة وكذلــك فــي التحكــم والجــودة التشــغيلية وغيــاب فنــي
لبعــض ادواتــه اإللكترونيــة ،والتــي بغيابهــا ال يخــدم الغــرض فــي عكــس التحصيــل الدراســي
الفعلــي للطالــب بمــا يتناســب مــع المعاييــر المطلوبــة للتقويــم والقيــاس فعليــه يمكــن
التوصيــة بالتالــي:
تســتمر العمليــة التعليميــة عــن بعــد ويكثــف
مــن خاللهــا تقديــم المــادة العلميــة للطلبــة حتــى
نهايــة الفصــل الدراســي.

تكليــف الطلبــة ببدائــل عــن االختبــارات
الدوريــة كاألبحــاث وكتابــة التقاريــر
والواجبــات وغيرهــم.

مــن أســلوبي التقييمــات
المصغــرة عبــر التعليــم
والتعليــم عــن بعــد كبديــل
الدوريــة.

فــي حالــة اســتمرار التوقــف حتــى مواعيــد
ً
مســبقا،
االختبــارات النهائيــة المقــررة

االســتفادة
المســتمرة
اإللكترونــي
لالختبــارات

1

يمكــن تنفيــذ التقويــم النهائــي بأحــدي
الطــرق التاليــة

تنفيــذ التقويــم النهائــي بوســيلة أو أكثــر مــن الوســائل التاليــة وحســب طبيعــة
الدراســة بالكليــات المختلفــة مــع تغييــر نظــام التقديــرات إلــى (ناجــح  /راســب) :
 .أتقييم الطالب اثناء سير عملية التعليم عن بعد
 .باالختبارات االلكترونية النهائية عبر بالك بورد.
 .تاالختبــارات االلكترونيــة النهائيــة عبــر بــاك بــورد ،للجــزء المعرفــي وتأجيــل
الجــزء المهــارى والســلوكي الــي مــا بعــد اســتئناف الدراســة مــع رصــد تقديــر
غيــر مكتمــل.
 .ثاالختبارات القصيرة المقرونة المتعددة والمتنوعة.
 .جاختبار الكتاب المفتوح Open book
 .حاالختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم االلكترونية.
 .خالعــروض التقديميــة والمشــاركات أثنــاء المحاضــرات فــي الفصــول
االفتراضيــة.
 .دالتكليفات والواجبات المنزلية واألنشطة.
 .ذمنتديات النقاش Discussion Board
 .رملف اإلنجاز االلكتروني E-portfolio
 .زالمشاريع العلمية والبحثية.
.ساالمتحان بالمنزل Take home exam
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أو
2

تنفيــذ التقويــم النهائــي بوســيلة أو أكثــر مــن الوســائل التاليــة وحســب طبيعــة
الدراســة بالكليــات المختلفــة باســتخدام نظــام التقديــرات المعتمــد للمقرر :

 .أتقييم الطالب اثناء سير عملية التعليم عن بعد
 .باالختبارات االلكترونية النهائية عبر بالك بورد.
 .تاالختبــارات االلكترونيــة النهائيــة عبــر بــاك بــورد ،للجــزء المعرفــي وتأجيــل الجــزء
المهــارى والســلوكي الــي مــا بعــد اســتئناف الدراســة مــع رصــد تقديــر غيــر مكتمــل .IC
 .ثاالختبارات القصيرة المقرونة المتعددة والمتنوعة.
 .جاختبار الكتاب المفتوح Open book
 .حاالختبارات الشفوية عن طريق أنظمة التعلم االلكترونية.
 .خالعروض التقديمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول االفتراضية.
 .دالتكليفات والواجبات المنزلية واألنشطة.
 .ذمنتديات النقاش Discussion Board
 .رملف اإلنجاز االلكتروني E-portfolio
 .زالمشاريع العلمية والبحثية.
.ساالمتحان بالمنزل Take home exam

3

يمكــن للجامعــات تأجيــل بعــض االختبــارات النهائيــة المصيريــة (High Stakes
 )Testsحســب الحاجــة ،حتــى يتــم االطمئنــان علــى انحســار الوبــاء أو عنــد العــودة

للدراســة وعنــد ذلــك يعلــن عــن االختبــارات النهائيــة وفــق الطــرق التقليديــة

المعتــادة .علــى أن يتــم تكليــف األقســام العلميــة فــي الكليــات بحصــر المقــررات
التــي تتطلــب ضــرورة عقــد اختبــارات نهائيــة ويتــم إجــراء اختبــار هــذه المقــررات فــور
اســتئناف الدراســة الحقـ ًـا.
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ملحق تقنيات وطرق تنفيذ وسائل
التقويم اإللكتروني
يراعــى فــي اختيــار طــرق تقويــم أداء الطلبــة التنــوع واســتخدام أكثــر مــن طريقــة ،مــع األخــذ
فــي االعتبــار مالءمتهــا للمخرجــات التعليميــة المــراد قياســها ،مــع مراعــاة التالــي عنــد اختيــار طــرق
التقويــم للتعليــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد:
•إعداد خطة متكاملة للتقويم باستخدام القالب المرفق.
•توضيــح وشــرح طــرق التقويــم للطــاب واألدوات المســتخدمة كقوائــم االختيــار (Check
 )listsو ســالم التقديــر ( )Rubricsوملــف األعمــال اإللكترونــي ()E.Portfolio
•استخدام طرق متعددة للتقويم.
•اســتخدام طــرق تفاعليــة للتدريــس والتقويــم بمــا فــي ذلــك دمــج الملتيميديــا ،المحــاكاة،
دراســة الحــاالت وكافــة الطــرق التــي تســاهم فــي دمــج الطــاب واحتوائهــم فــي العمليــة
التعليميــة.
•التركيز على إعطاء التغذية الراجعة البناءة والنوعية التي تركز علي تحسين أداء الطالب.
•اســتخدام كافــة الوســائل والبرامــج التقنيــة للحفــاظ علــى النزاهــة األكاديميــة مــع توعيــة
الطــاب بذلــك.
•االســتعداد بخطــط طــوارئ وبدائــل مختلفــة تجنبــا لمشــاكل التقنيــة بمــا فــي ذلــك حفــظ
أعمــال الطلبــة وتخزينهــا بأكثــر مــن وســيلة.
•وتتضمن هذه الطرق ما يلي) على سبيل المثال ال الحصر):
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 .1االختبــارات اإللكترونيــة للتقويــم المســتمر عــن طريــق أنظمــة
التعلــم اإللكترونــي كالبــاك بــورد:
ويقصــد بهــا فــي التعليــم اإللكترونــي ،االختبــارات الطويلــة أو القصيــرة التــي تتــم مــن خــال
جهــاز الكمبيوتــر بــدون وجــود مراقبيــن والتــي تختلــف عــن االختبــارات اإللكترونيــة التــي تجــري فــي
القاعــات المجهــزة وفــي وجــود مراقبيــن.

أهم خصائص االختبارات اإللكترونية للتقويم المستمر:

 .أيمكــن تكــرار إجراؤهــا ،ممــا يســاهم فــي احتــواء الطــاب للمــادة العلميــة مع إمكانيــة إعطائهم
تغذيــة راجعــة منتظمــة ومفصلة.
.بتعطــي الطــاب الثقــة فــي اكتســابهم مخرجــات المــادة وذلــك مــن خــال تكرارهــا وتحســن
مســتواهم مــن اختبــار للــذي يليــه وخاصــة مــع التغذيــة الراجعــة ،لــذا ينصــح أن تكــون البدايــة
مــن خــال اختبــار تجريبــي مــن أجــل تعــود الطــاب عليهــا.
.تتســمح باســتخدام خصائــص أنظمــة التعلــم اإللكترونــي التــي تســاهم فــي رفــع جــودة
األختبــارات.
.ثتســمح باســتخدام أنــواع مختلفــة مــن األســئلة المتوافــرة فــي أنظمــة التعلــم اإللكترونــي
كالبــاك بــورد.
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ملحق تقنيات وطرق تنفيذ وسائل
التقويم اإللكتروني
استراتيجيات تفعيلها:

 .أيتــم تصميــم هــذه االختبــارات بحيــث تماثــل أنشــطة مراجعــة المــادة ممــا يســاهم فــي تحقيــق
المخرجــات التعليمية.
.بإن أمكــن تصميمهــا بكيفيــة اختبــارات الكتــاب المفتــوح لضمــان التعلــم العميــق وتقليــل
احتمــاالت الغــش.
.تيجــب أن تتضمــن هــذه االختبــارات بعــض التغذيــة الراجعــة وهــو مــا تســمح بــه أنظمــة إدارة
التعلــم كالبــاك بــورد.
.ثيحبــذ إضافــة ســؤال فــي النهايــة ليعبــر الطــاب عمــا تعلمــوه أو مــا اســتفادوا منــه مــن
المقــرر(.)Reflection
 .جاســتخدام أنــواع أخــري مــن األســئلة خــاف االختيــار مــن متعــدد ،عــل ســبيل المثــال  :المزاوجــة
والمقاليــة القصيــرة ،قــد يزيــد مــن المســتوي الذهنــي لألســئلة إلــي مجــاالت أعلــي مــن
التذكــر.
 .حدمــج بعــض أفــام الفيديــو ،وســائل المحــاكاة ،الحــاالت والطــرق التفاعليــة االخــرى يســاهم
فــي تقويــم مســتويات التفكيــر العليــا ودمــج الطــاب فــي العمليــة التعليميــة.
 .خيمكــن ابتــكار أســئلة نابعــة مــن تســاؤالت الطــاب أثنــاء العمليــة التعليميــة باإلضافــة إلــي
أخطائهــم الشــائعة.
 .دفــي حالــة اســتخدام بنــوك األســئلة الجاهــزة يراعــي مــدي مناســبتها للمحتــوي العلمــي الــذي
درســه الطــاب.
 .ذفــي حالــة اختبــار الطــاب عــدة اختبــارات إلكترونيــة ،قــد يراعــي أن تحــذف درجــة االختبــار األقــل
فــي الدرجــات ،وهــذه الخاصيــة تتيحهــا أنظمــة إدارة التعلــم اإللكترونــي.
 .ريراعي توقيت االختبارات اإللكترونية ومناسبتها لوسائل التقويم األخرى بالمقرر.
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 .2االختبــارات اإللكترونيــة النهائيــة عــن طريــق أنظمــة التعلــم
اإللكترونــي كالبــاك بــورد:
يمكــن اعتمــاد أداة االختبــارات لتفعيــل االختبــارات القصيــرة اإلجابــة Short Answers
 ،Quizzesواالختبــارات المقاليــة  ،Essaysواالختبــارات الموضوعيــة  ،MCQsواختبــارات
الكتــاب المفتــوح  Open Book Examsبمــا يســتوفي المتطلبــات المعرفيــة والمهاريــة فــي
هــذه المقــررات .ويمكــن اســتخدامها أيضــا لتغطيــة الجوانــب المعرفيــة فــي المقــررات العمليــة/
المعمليــة .يمكــن إعــادة توزيــع درجــات المقــرر بمــا يتفــق وإعــادة تنظيــم عمليــات التقييــم بمــا ال
يؤثــر علــى تغطيــة نواتــج التعلــم ،وآليــة الدراســة واالختبــارات المعتمــدة فــي الجامعــة ،مــع اعتمــاد
اإلعــدادات التاليــة لضمــان النزاهــة األكاديميــة.

أهــم خصائــص االختبــارات اإللكترونيــة النهائيــة عن طريق أنظمــة التعلم اإللكتروني
كالبــاك بورد:
 .أاختبار جميع الطالب لكل الشعب في مقرر معين في نفس الوقت.

.بتفعيل خاصية حظر الرجوع لألسئلة السابقة مع تنبيه الطالب بذلك قبل البدء في االختبار.
.توضــع مؤقــت مناســب مــع طبيعــة االختبــار مــع تفعيــل اغــاق جلســة االختبــار مــع انتهــاء
المؤقــت مــع تحديــد خيــار فــرض اإلكمــال.
.ثتفعيل خاصية الترتيب العشوائي لألسئلة وللخيارات في اسئلة المتعدد.

 .جبنــاء االختبــار مــن بنــك االســئلة بحيــث يتــم اختيــار عــدد معيــن مــن األســئلة عشـ ً
ـوائيا مــن بنــك
ملــئ باألســئلة ،وهــذا يرفــع مــن ضمــان النزاهــة األكاديميــة وضمــان الجــودة .ويجــب مراعــاة
األســئلة الصعبــة والســهلة والمتوســطة وكذلــك يجــب أن تكــون بنــوك األســئلة مصنفــة
حســب الفصــول.
 .حوضــع كلمــة مــرور مناســبة وتغييرهــا بعــد مــرور عشــر دقائــق مــن زمــن االختبــار وعــدم اإلعــام
عنهــا إال وقــت االختبــار.
 .خإخفاء رابط االختبار المتاح للطالب بعد مرور عشرون دقيقة من زمن االختبار.
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ملحق تقنيات وطرق تنفيذ وسائل
التقويم اإللكتروني
استراتيجيات تصميم االختبارات اإللكترونية (الفصلية /النهائية)

 .أااللتــزام بقواعــد التصميــم المثاليــة لألســئلة الموضوعيــة  MCQsبتعــدد المشــتتات وقــوة
صياغتهــا ،وجودتهــا وكفايــة وشــمولية األســئلة المتاحــة لتقييــم المقــرر ســواء فــي التقييــم
الفصلــي أو النهائــي.
.بتصميــم األســئلة الموضوعيــة والمقاليــة واســئلة اختبــار الكتــاب المفتــوح بطريقــة تضمــن
تحديــد معاييــر تقييــم المخرجــات للطالــب مــن خــال إضافــة قاعــدة تقييــم  rubricإمــا مــن
خــال تعليمــات االختبــار أو اضافتــه كقاعــدة الكترونيــة.
.تتوظيــف أداة بنــوك األســئلة ومخــازن األســئلة إلنشــاء أســئلة متعــددة تغطــي المحتــوى
العلمــي للمقــررات وتدعــم اعــداد نمــاذج عشــوائية مــن االختبــارات الفصليــة أو النهائيــة
تســاهم فــي ضمــان النزاهــة االكاديميــة لالختبــارات اإللكترونيــة.
.ثاســتخدام األدوات المخصصــة لتوصيــف االختبــار وتحديــد تعليمــات واضحــة للطــاب مــع
تحديــد الدرجــات المخصصــة لــكل اختبــار ،وقواعــد التقييــم لالختبــارات المقاليــة واختبــارات
الكتــاب المفتــوح ،فــي حــال اســتخدامها.
 .جاســتخدام أدوات التواصــل فــي نظــام التعلــم اإللكترونــي (بريــد ،رســائل اعــام ،الــخ) لتنبيــه
الطــاب عنــد نشــر االختبــارات اإللكترونيــة الفصليــة والنهائيــة .وفــي حالة االختبــارات النهائية،
يتــم نشــر جــدول محــدد لــكل قســم مــع تنبيــه الطــاب بكافــة وســائل التواصــل المتاحــة.
 .حتحديــد أنــواع الفئــات المســتفيدة مــن الطــاب المســجلين فــي مقــرر مــا واالخــذ بعيــن االعتبــار
الحــاالت التــي ال يمكــن فيهــا اعتمــاد التقييــم اإللكترونــي ،ســواء لطبيعــة المقــرر أو حالــة
الطالــب .وخاصــة مــع وجــود طــاب مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ،بحيــث يتــم تطبيــق
االجــراء المناســب لهــم عنــد تصميــم ونشــر التقييمــات اإللكترونيــة (االختبــارات /الواجبــات)،
باســتثنائهم ومــن ثــم اتاحــة خيــار تقييــم يتناســب ووضعهــم.
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جدولة وإتاحة االختبارات اإللكترونية النهائية:

يتــم جدولــة االختبــارات اإللكترونيــة الفصليــة بمــا يتفــق ومتطلبــات القســم العلمــي بعــد
االتفــاق علــى أســاليب التقييــم التــي يرغبــون فــي تطبيقهــا ،ويتــم التحقــق مــن عــدم تعــارض
تنفيــذ االختبــارات اإللكترونيــة الفصليــة بالتنســيق علــى مســتوى القســم العلمــي ،واالقســام
التــي تشــارك فــي تدريــس مقــررات عامــة أو حــرة .ويتــم تنفيذها خــارج وقت المحاضرات الرئيســية
(الفتــرة المســائية) بمــا ال يشــكل ضغطــا علــى األنظمــة خــال اليــوم الدراســي الــذي قــد تنفــذ فيــه
الجلســات االفتراضيــة .بينمــا تجــدول االختبــارات اإللكترونيــة النهائيــة بنفــس اآلليــة المعتمــدة
فــي جدولــة االختبــارات علــى مســتوى الجامعــة مــع التحقــق مــن عــدم التعــارض ،ويوجــه الطــاب
بتنفيذهــا خــال فتــرة اتاحــة االختبــار (خــال اليــوم الدراســي) ويعلــن عــن ذلــك علــى موقــع الجامعة
ومواقــع األقســام العلميــة بشــكل رســمي ،ويلتــزم عضــو هيئــة التدريــس بتنفيــذ اإلعــدادات التــي
تضمــن تحديــد زمــن االختبــار بمــا يتفــق مــع جــدول االختبــار النهائــي ،والتحقــق مــن اتاحــة االختبــار
فــي الوقــت المناســب فــي كال الحالتيــن.

 .3الواجبات /التكاليف:
يمكــن اســتخدام أداة الواجبــات الســتيفاء متطلبــات المشــاريع ،األبحــاث العلميــة ،دراســة
الحالــة ،التقاريــر ،الــخ ،ممــا يتطلــب معارفــا ومهــارات أساســية ال تســتلزم الممارســة العمليــة/
المعمليــة .وفــي المقــررات العملية/المعمليــة يمكــن توظيــف أداة الواجبــات الســتيفاء المتطلب
النظــري مــن المهــارة ،أو رفــع تقاريــر عــن تحققهــا إذا أمكــن تنفيذهــا خارج الصف الدراســي .يمكن
إعــادة توزيــع درجــات المقــرر بمــا يتفــق وإعــادة تنظيــم عمليــات التقييــم بمــا ال يؤثــر علــى تغطيــة
نواتــج التعلــم .ويجــب إعــادة اتاحــة الواجــب ،المنتهــي التقديــم عليــه ،كمحاولــة إضافيــة للطالــب
أو تصميــم واجــب بديــل ،أو يتــم رصــد الدرجــة المناســبة حســب الئحــة الدراســة واالختبــارات
المعتمــدة فــي الجامعــة.
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ملحق تقنيات وطرق تنفيذ وسائل
التقويم اإللكتروني
أهم خصائص الواجبات:

 .أيمكــن اســتخدامها كوســيلة بديلــة لألســئلة المقاليــة مــن أجــل ضمــان جــودة مــا يقدمــه
الطــاب وتشــجيعهم علــي االبتــكار بــدال مــن التركيــز علــي كــم مــا يكتبــوه مــن معلومــات.
.بمــن الممكــن تصميمهــا بحيــث تكــون فرديــة أو جماعيــة ،ومــن الممكــن نشــرها مــن خــال
المدونــات أو منتديــات النقــاش ممــا يشــجع التعلــم التعاونــي والتفاعــل بيــن القرنــاء.
.تيجــب أن تتضمــن علــى األقــل فرصــة واحــدة للتغذيــة الراجعــة بمعنــي أن يقدمهــا الطالــب
كمســودة ومــن ثــم يقــدم المنتــج النهائــي بعــد التغذيــة الراجعــة.
.ثالتغذيــة المراجعــة المصاحبــة للواجبــات ينبغــي أن تتضمــن كال مــن التعليــق علــى طريقــة
الكتابــة ( )Processوجــودة المحتــوي العلمــي (َ)Quality of the Product
 .جيتــم التقويــم بالنســبة للواجبــات باســتخدام ســالم التقديــر ( )Rubricsســواء الجاهــزة أو
ً
خصيصــا.
المعــدة

استراتيجيات تفعيلها:

 .أالمصــادر التــي يســتطيع أن يســتخدمها الطــاب ينبغــي أن تكــون جـ ً
ـزءا مــن التوجيهــات التــي
تعطــي لهــم مــع الواجبــات.
.بفــي حالــة تعثــر عــدد كبيــر مــن الطــاب فــي نفــس الجزئيــة مــن الواجــب ،تعطــي تغذيــة راجعــة
عامــة للفصــل الدراســي أكملــه عنهــا.
.تينبغــي أن يعلــن للطــاب التوقيتــات الخاصــة بتقديــم مســودة الواجبــات والواجــب النهائــي
باإلضافــة لتوقيــت التغذيــة الراجعــة.
.ثبالنســبة للمشــاريع أو الواجبــات الكبيــرة ،يمكــن تقســيمها لمراحــل بحيــث يســمح ذلــك إعطــاء
تغذيــة راجعــة للطــاب بشــكل دوري مــن أجــل التحســين المســتمر.
 .ج يتــم التدريــب ســواء ألعضــاء هيئــة التدريــس أو الهيئــة المعاونــة عــل تصميــم وتطبيق ســالم
التقديــر الســتخدامها لتصحيــح ورصد درجــات الواجبات.
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 .حيقــدم للطــاب نمــوذج مثالــي لواجــب مــع اختــاف المحتــوي مــع التوضيــح لهــم ،أهــم
جوانــب جــودة هــذا الواجــب.
 .خيســمح للطــاب بعمــل تقييــم ذاتــي للواجبــات ومــن ثــم مقارنتهــا بتقويــم أســتاذ المــادة،
وهــذا يعضــد معرفتهــم التامــة بمكونــات التقويــم التــي يتضمنهــا ســلم التقديــر.

 .4منتديات النقاش:
وهــي عبــارة عــن حلقــات نقــاش إلكترونيــة يتــم تنظيمهــا علــي أنظمــة التعلــم اإللكترونيــة
كالبــاك بــورد والتــي تســمح للطــاب بوضــع تعليقاتهــم والتفاعــل مــع بعضهــم البعــض ومــع
عضــو هيئــة التدريــس .ويمكــن اســتخدامها للنقاشــات العامــة الخاصــة بالمقــررات أو لمواضيــع
بعينهــا.

أهم خصائص منتديات النقاش:

 .أيســتطيع الطــاب مــن خاللهــا تبــادل النقــاش واألفــكار مــع بعضهــم البعــض ومــع عضــو
هيئــة التدريــس.
.بيستطيع الطالب من خاللها توضيح تجاربهم الشخصية ووجهات نظرهم المختلفة.
.تيبني الطالب من خالل األفكار من خالل أراء نظرائهم.
.ثمن الممكن أن يتم خاللها دراسة وتحليل الحاالت.
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ملحق تقنيات وطرق تنفيذ وسائل
التقويم اإللكتروني
استراتيجيات تفعيلها:

 .أتوضيح الهدف منها للطالب والتوقعات المطلوبة منهم.
.بيتــم تقســيمها حســب النــوع والهــدف المرجــو منهــا :نقــاش لتبــادل وجهــات النظــر ،دراســة
حالــة ،جــدال ........الــخ.
.تيمكــن اســتخدام منتديــات النقــاش ألنشــطة حــل المعضــات وبحيــث تكــون فرصــة للعصــف
الذهنــي بيــن الطــاب ،وتعطــي الدرجــات علــى المشــاركة فــي النقــاش والحــل النهائــي
للمعضلــة.
.ثمتابعــة تعليقــات الطــاب وخاصــة لتجنــب ومنــع التعليقــات الغيــر مقبولــة مــن بعــض
الطــاب.
 .جإعطاء الطالب بعض نماذج لتعليقاتهم على بعضهم البعض وذلك في بداية النقاش.
 .حتشجيع الطالب على طرح األسئلة التي تشجع علي التفكير والنقاش المثمر.
 .خمــن الممكــن تقييــم الطــاب علــى بعــض التعليقــات وليــس كافــة تعليقاتهــم وذلــك لتخفيف
عــبء التصحيــح وقــد يقتــرح الطــاب أنفســهم تعليقاتهــم أو إجاباتهــم التــي يرغبــون احتســابها
فــي التقويم.
 .ديطلب من الطالب أيضا عمل تقييم ذاتي ألنفسهم أثناء وبعد اكتمال المناقشة.
 .ذفــي بعــض األحيــان قــد يحــدد عضــو هيئــة التدريــس عــدد الكلمــات فــي التعليــق (Twitter
 )Styleبتحديــد  140كلمــة لــكل تعليــق .ممــا يســاهم فــي جعــل الــردود أكثــر تنظيمــا وتركيـ ً
ـزا.

 .5ملف األعمال اإللكتروني:
يعتبــر ملــف األعمــال اإللكترونــي تجميعــا للتطــور األكاديمــي ،الشــخصي والمهنــي للطالــب
كمــا يســتخدم إلظهــار مــدي اكتســاب الطــاب للمهــارات ويتضمــن انعــكاس لتفكيــر الطالــب
( )Reflectionعــن مــدي تحصيلهــم الدراســي وادائهــم فــي المقــررات المختلفــة .وتتيــح أنظمــة
إدارة التعلــم اإللكترونــي كالبــاك بــورد عمليــة تجميعــه وتقويمــه مــن قبــل أعضاء هيئــة التدريس.
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أهم خصائص ملف األعمال اإللكتروني:

 .أينبغــي أن يتــم تعريــف الطــاب عليــه مــع بدايــة الفصــل الدراســي وتشــجيعهم علــى تجميعــه
أول بــأول خــال الفصــل الدراســي.
.باســتخدام خاصيــة ملــف األعمــال اإللكترونــي المتاحــة فــي نظــام إدارة التعليــم اإللكترونــي في
رفعــه بواســطة الطــاب وتقويمــه وإعطــاء التغذيــة الراجعــة بواســطة أعضــاء هيئــة التدريــس
مــن خاللــه.
.تتستخدم ساللم التقدير في تقويمه ورصد الدرجات.
.ثمــن الممكــن دمــج عمليــة مراجعــة القرنــاء فــي تصميمــه مــن أجــل تشــجيع التعلــم التعاونــي
مــن خــال التعــرف علــي مــا يقــوم بــه القرنــاء فــي تصميــم ملفاتهــم ويكتــب ذلــك فــي
انعــكاس الطــاب للتفكيــر ()Reflection

استراتيجيات تفعيله:

 .أيتــم التوضيــح للطــاب الهــدف مــن ملــف األعمــال اإللكترونــي مــن بدايــة تدريــس المقــرر
والقيمــة التــي يضيفهــا لهــم فــي مســيرتهم التعليميــة.
.بينبغــي تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس والهيئــة المعاونــة علــى اســتخدامه وخاصــة الجانــب
التقنــي المصاحــب لــه والكيفيــة التغلــب علــى الصعــاب التــي قــد تواجههــم وتواجــه الطــاب.
.تتصميــم ســلم للتقديــر لتقويــم ملــف األعمــال اإللكترونــي ( )Rubricمــع مراعــاة تقســيم
الملــف إلــى جزئيــات وتخصيــص درجــة لــكل جزئيــة باإلضافــة إلعطــاء تغذيــة راجعــة لــكل جــزء
مــن ملــف األعمــال وعــدم االكتفــاء بالتغذيــة الراجعــة الكليــة.
.ثيعطــي الطــاب ســلم التقديــر ( )Rubricمــن بدايــة الفصــل الدراســي بحيــث يكونــوا علــى
درايــة تامــة لمــا ســيتم تقويمهــم عليــه.
 .جيحبــذ أن يقــدم الطــاب مســودة لملــف األعمــال اإللكترونــي فــي منتصــف الفصــل الدراســي
ويتــم إعطائهــم تغذيــة راجعــة عليــه مــن أجــل تحســين المنتــج النهائــي لملــف األعمــال
اإللكترونــي.

الدليل االسترشادي لترتيبات االختبارات والتقويم وأعمال الفصل الدراسي للجامعات خالل فترة تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا

COVID-19

25

ملحق تقنيات وطرق تنفيذ وسائل
التقويم اإللكتروني
 .حينبغــي أن يتضمــن ملــف األعمــال اإللكترونــي جزئيــة انعكاس التفكيــر ( )Reflectionوقد يتم
مســاعدة الطــاب مــن خــال إعطائهــم بعض األســئلة ليجيبــوا عنها كانعــكاس لتفكيرهم.
 .خينبغــي التعامــل بمرونــة فيمــا يرفعــه الطــاب بملــف أعمالهــم ســواء كانــت ملفــات كتابيــة،
عــروض تقديميــة ،صــور ،فيديــو .........إلــخ

 .6طــرق آخــرى لتقويــم أداء الطلبــة بالتعلــم اإللكترونــي والتعليــم
عــن بعــد:
•التقييــم الشــفهي عــن بعــد (لمقــررات البكالوريــوس المعتمــدة علــى التقييــم الشــفهي،
وكذلــك مناقشــات الدراســات العليــا) :ويمكــن تنفيــذ هــذا النــوع مــن التقييــم فــي كل مــن
المقــررات النظريــة والعملية/المعمليــة باســتخدام الفصــول االفتراضيــة ،حيــث يتــم تحديــد
قواعــد واضحــة لتقييــم المتعلــم ومــن ثــم ينضــم للجلســة التــي يجــدول وقتهــا بشــكل مســبق
بواســطة األســتاذ ،ويمنــح الطالــب صالحيــة  moderatorليتمكــن مــن المشــاركة.
•اختبــار الكتــاب المفتــوح (وينصــح بــه كتقييــم فصلــي فقــط) :يجــب تفعيــل خيــار «الســماح
بمحاولــة واحــدة فقــط» ،دون تفعيــل خيــار «فــرض اإلكمــال» وتحديــد الزمــن فــي خيــار «تعييــن
المؤقــت» ،وتفعيــل خيــار «االرســال التلقائــي» ،ومــن المهــم تحديــد وقــت بدايــة عــرض
االختبــار ونهايتــه بمــا يتناســب مــع أوقــات انخفــاض الضغــط علــى األنظمــة حســب تقاريــر
العمــادة .وهــذا االعــداد يتيــح للطــاب خــال وقــت محــدد اتمــام متطلبــات االختبــار ،ويســمح
لهــم بالخــروج والعــودة لالختبــار الحقــا فــي إطــار الزمــن المحــدد فــي المؤقــت ،ويقــوم بحفــظ
اجاباتهــم وارســالها تلقائيــا.
•الخرائــط الذهنيــة :يطلــب مــن الطــاب تصميــم خرائــط ذهنيــة إلكترونيــة لربــط المواضيــع
والمفاهيــم التــي تــم دراســتها مــع بعضهــا البعــض وتصمــم ســالم التقديــر المناســبة
لتقويمهــا.
•مشــاريع الملتيميديــا :يصمــم الطــاب المشــروع أو الواجــب المســند لهــم مــن خــال فيلــم
فيديــو علــى ســبيل المثــال وذلــك كبديــل للواجبــات الكتابيــة.
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•الملصقــات الرقميــة :يطلــب مــن الطــاب تصميــم ملصــق الكتروني ويتم اســتخدام منصات
التعلــم المختلفــة لتقديمــه وتقويمــه فــي وجــود باقــي الطــاب مــع إعطــاء تغذيــة راجعــة
فوريــة عليــه الســتفادة جميــع الطــاب وتســتخدم ســالم التقديــر ( )Reflectionلتقويمــه.
•انعــكاس التفكير(ٍ/)Reflectionالمدونــات :يطلــب مــن الطــاب كتابــة انعــكاس تفكيرهــم عــن
تجربتهــم التعليميــة ويتــم إرشــادهم للكتابــة مــن خــال اإلجابــة علــي بعــض األســئلة المعــدة
لذلك.
•المشــروع البحثــي :يعتبــر أحــد أنــواع الواجبــات الكبيــرة التــي يجيــب فيهــا الطالــب علــي ســؤال
بحثــي ويقدمــه مــن خــال مقالــة بحثيــة وقــد يكــون فــردي أو جماعــي.
•المحــاكاة /المعامــل االفتراضيــة :تتناســب هــذه االســتراتيجيات مــع الكليــات الصحيــة
والعمليــة ،حيــث يكمــل الطالــب مهمــة أو يحــل مشــكلة عمليــة من خالل المعمــل االفتراضي
أو المحــاكاة وبمــا يتناســب مــع المحتــوي الدراســي.

ملحق  ٢-نموذج خطة التقويم للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد
طريقة التقويم

المخرج
التعليمي
المرتبط بها

الوزن النسبي
+
تكويني أو
بنائي

أداة المساعدة للتقويم
التقنية
(سلم تقدير ،قائمة اختيار،
المستخدمة
نموذج إجابة  .....إلخ)

•هل خطة التقويم تغطي كافة المخرجات التعليمية؟
•هل مجموع الوزن النسبي للتقويم يساوي ٪١٠٠؟
•هل يوجد توازن بين التقويم البنائي والنهائي؟

•هل يوجد تنوع في وسائل التقويم المستخدمة؟
•هل الخطة قابلة للتطبيق؟
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