الجامعة العربية املفتوحة

أبناءنا الطالب األعزاء،
فيما يلي تجدون كل ما تحتاجونه من إجابات تختص بأسلوب التقييم من خالل ال .THE-F

 هو أسلوب للتقييم بديل الختبار النهائي.
 تمت صياغته بمعايير تقيس نفس مخرجات التعلم املحددة لالختبارات النهائي وبالتالي
فهو يشمل كافة املواضيع التي يغطيها االختبار النهائي.

كم درجة مخصصة لل THE-F؟
 تخصيص  40درجة لل  ،THE-Fعلى أن توزع درجات املقرر كما في الرسم البياني أدناه:
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ً
 من خالل حسابك عبر نظام إدارة التعلم ( )LMSبطريقة مطابقة تماما ملا
هو متبع في الواجبات ( )TMAو( )STMAوترفع كذلك بنفس األسلوب.

متى أحصل على ال  THE-Fومتى أسلمه؟
ً
 يتم تفعيل الرابط لكل مقرراتك املسجلة عبر حسابك في نظام إدارة التعلم ( )LMSمن قبل الجامعة وذلك وفقا للتاريخ والوقت املحددين في الجدول الذي تم تعميمه من قبل
قسم االختبارات.
 يحق لك تسليم ال  THE-Fمنذ الساعة األول لتفعيل الرابط من قبل الجامعة ولغاية  48ساعة من تاريخه (أنظر الرسم أدناه).
 يتم إقفال رابط التسليم لل  THE-Fبعد يومين من طرحه من قبل الجامعة (وليس من تاريخ تفعيلك للرابط).
 تاريخ وموعد إقفال رابط التسليم لكل مقرر أيضا تم تحديدهما في الجدول الذي تم تعميمه من قبل قسم االختبارات.
ً
ُ
 توصيك الجامعة بتسليم واجبك أوال بأول وعدم ترك عملية الرفع للساعات األخيرة تفاديا ألي ضغط محتمل على النظام.

ما الصيغة التي يتوجب استخدامها في حل ال THE-F؟
 لقبول إجابتك لتقييم ال  THE-Fيتوجب عليك تسليمها بصيغة ) (.docأي ملف  Wordعلى أن تكون اإلجابة مطبوعة ) (typedوليس مكتوبة بخط اليد أو ملصقة كصورة أو ما
ً
شابه .وخالفا لذلك ،ال يعتد باإلجابة وال تحسب لك الدرجات .
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هل التوثيق مطلوب في ال THE-F؟
 كال ،ال توثيق:
ً
 خالفا ملا هو متبع في ال  ،TMAفإن إجاباتك لل  THE-Fال تتطلب أي
نوع من أنواع التوثيق أو ذكر املراجع.

هل من املمكن مراجعة إجابتي بعد تسليم ال THE-F؟
ً
ً
ً
ُ يسمح برفع ال  THE-Fمرة واحدة فقط خالفا ملا هو متعارف عليه
بشكل جيد
في تسليم ال  ،TMAلذا يتوجب عليك مراجعة إجاباتك
ٍ
والتحقق منها قبل التسليم.
كيف تتحقق الجامعة من إجاباتي ودقتها؟

 ترفع الجامعة ال  THE-Fاملقدم من قبلك على نظام ال  turnitinليتم
فحص التشابه في مضمونه ،وفي حال ثبت أي تشابه في اإلجابات يتم
حرمانك من الدرجة واتباع االجراءات املعتمدة املنصوص عليها في
الجامعة.

هل من املمكن تأجيل ال THE-F؟
 نعم من املمكن:
 فإن تعذر عليك تقديم ال  THE-Fضمن املهلة املحددة في الجدول ،يحق لك التقدم بطلب
كحد أقص ى).
تأجيل التقييم للفصل الذي يليه (الفصل الصيفي أو األول ٍ
 عليك أن تتقدم بطلب التأجيل قبل موعد ال  THE-Fاملحدد من قبل الجامعة وذلك عبر
القنوات املعتادة لتأجيل أي جزء من أجزاء التقييم أو خالل مدة ال تتعدى  3أيام من تاريخ
تفعيل رابط ال  THE-Fمن قبل الجامعة (كما في الجدول) مع إرفاق العذر الذي حال بينك
وبين التقديم.
 عند الجلوس إلكمال الجزء املؤجل ،يتوجب عليك تقديم التقييم باألسلوب الذي ُي َّ
حدد في
ذلك الفصل.
ملقرر ما ،ترصد درجة غير املكتمل ” “Iويتم التعامل مع املقرر كأي
 في حال تأجيل ال ٍ THE-F
ً
حالة تأجيل وفقا ملا تنص عليها لوائح الجامعة.

 إن استدعت الحاجة ،للجامعة الحق باالتصال بك من خالل
االتصال املرئي ملناقشة إجاباتك.

تمنياتنا لكم بالتوفيق
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