
 

 للسنة التحضريية خطة التقييم املستمر

  :عزيزي الطالب بالسنة التحضريية

حرصنا  زعبد العزينظًرا للظروف الراهنة اليت مير بها العاَلم كله جّراء تفشي وباء كورونا؛ فإنَّنا جبامعة امللك 

وتتناسب  بالطريقة اليت توائم هذه املرحلةيف هذا الفصل الدراسي على أن يكون تقييم طالبنا وطالباتنا جاهدين 

 عادًلا منصًفا وبأيسر الوسائل واألساليب.مستمًرا وتقييًما مع التطلعات يف أن يكون 

ولذا فسنتناول بيان خطة التقييم ملقررات كلية احلاسبات وتقنية املعلومات بالسنة التحضريية؛ وذلك لتكون على 

مهامك الدراسية سعًيا منا يف مواصلة إشراك الطالب اجلامعي يف الرؤية املستقبلية للواقع سري اطالع تام بآلية 

 التعليمي الذي يعيشه. 

 

 شكالت:أوًلا: مقرر الربجمة وحل امل

خالل  برجمية ثالث واجباتللمسارات العلمية بالسنة التحضريية ( CPIT110يقدم مقرر الربجمة وحل املشكالت ) .أ

 وفق اجلدول التوضيحي اآلتي:بالك بورد العرب نظام األسابيع املتبقية 

 

  

 دالبالك بوريتم اختبارها عن بعد عن طريق  ،كامل املنهج على ( درجة20)يتبقى لالختبار النهائي يف املقرر  .ب

 كاختبار نهائي يتم جدولته عن طريق عمادة القبول والتسجيل.

 

 الرابع عشر الثالث عشر الثاني عشر احلادي عشر األسبوع الدراسي

 هـ 1441/ 8/ 25سبت  ال  هـ 1441/ 8/ 20  اإلثني    هـ 1441/ 8/ 13 هـ 1441/ 8/ 6 التاريخ

 م 7:00 – م 4:00 م 30: 11 – م 30: 9 -  م 59: 11 – م 6:00 زمن املهمة

 ( 3الواجب ) ( 2الواجب ) -  ( 1الواجب ) املهمة املطلوبة

 درجة  25 درجة  20 -  درجات  5 الدرجة املمنوحة

 Chapter 1,2,3,4  - Chapter1,2,3,4,5 Chapter 1,2,3,4,5,6 املواضيع



 ثانًيا: مقرر مهارات احلاسب:

خالل األسابيع  ثالثة واجبات عمليةللمسارات األدبية بالسنة التحضريية ( CPIT111يقدم مقرر مهارات احلاسب ) .أ

 وفق اجلدول التوضيحي اآلتي:بالك بورد العرب نظام املتبقية 

 
 

 الثالث عشر الثاني عشر احلادي عشر األسبوع الدراسي

 هـ 1441/ 8/ 22 هـ 1441/ 8/ 15 هـ 1441/ 8/ 8 التاريخ

 م 30: 9 – م 6:00 م 59: 11 – م 6:00 م 59: 11 – م 6:00 زمن املهمة

 حل المشكالت   -  (3الواجب ) اكسل   -  (2الواجب ) بوربوينت   -  (1الواجب ) املهمة املطلوبة

 درجة  20 درجة 20 درجة 15 الدرجة املمنوحة

 

والباب الثاني، ختتص باألجزاء النظرية )الفصل األول من الباب األول،  ( درجة20)يتبقى لالختبار النهائي يف املقرر  .ب

كاختبار نهائي يتم جدولته عن طريق عمادة  دالبالك بوريتم اختبارها عن بعد عن طريق حبيث  والباب السادس(

 .القبول والتسجيل

 

ملحوظة: الطالب الذين عقد هلم االختبار العملي يف فصل بوربوينت ال يشملهم التكليف باملهمة املطلوبة يف األسبوع احلادي عشر 

 من الفصل الدراسي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ص 7:30 -هـ 16/08/1441 اجلمعة



 


