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اإلصدار األول

المقدمة:
احلند هلل ّالصالٗ ّالطالو عل ٙزضْل اهلل ضٔدىا ذلند عل ٙآلُ
ّصشبُ ّضله
أما بعد ،،،
فبعٌْ مً اهلل ّتْفٔكُ ّسطب تْدَٔات ّنال٘ اجلامع٘ للتطْٓس
ّاجلْدٗ فكد مت االىتَا ٛمً عنل بسىامر (قٔاع ىْاتر التعله) للنكسزات
الدزاضٔ٘ ّللربىامر ّٓعترب الربىامر يف إصدازِ األّل ّضْف ٓته حتدٓح
الربىامر ّإضاف٘ العدٓد مً املنٔصات األخس ٚاليت تطَل عنلٔ٘ قٔاع ىْاتر
التعله ّذلو مً خالل متطلبات ّمسٜٔات ّنال٘ اجلامع٘ للتطْٓس ّاجلْدٗ
ّنرلو مً خالل مالسظات أعطا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظ ّميطكٕ اجلْدٗ
باألقطاو العلنٔ٘ ّمػسيف ّسدات التطْٓس ّاجلْدٗ بهلٔات دامع٘ زلساٌ
ّختاما ال ٓطعيا يف اليَآ٘ إال أٌ ىدعْ اهلل (تعاىل) أٌ حيظٍ ٙرا
العنل بالكبْلّ ،أٌ ٓطَه يف تطْٓس العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘ ست ٙتؤتٕ مثازٍا
املسدْٗ ــ إىُ ّلٕ ذلو ّالكادز علُٔ.

مالحظات هامة قبل االستخدام :

ْٓ )1دد ملفني اسدٍنا خاص بكٔاع ىْاتر تعله املكسزات الدزاضٔ٘ ٍّْ خيص
مجٔع أعطا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظ الرًٓ ٓدزضٌْ مكسزات دزاضّٔ٘ .الجاىٕ خاص
بكٔاع ىْاتر تعله الربىامر الدزاضٕ بالهامل ٍّْ خيص ميطل اجلْدٗ بالكطه
أّ زٜٔظ  /ميطل الكطه العلنٕ .
ٓ )2طتددو ملف قٔاع ىْاتر تعله املكسزات ملكسز ّاسد فكط ّعلُٔ جيب علٙ
عطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ ىطد٘ بعدد املكسزات اليت ٓكْو بتدزٓطَا.
 )3ال جيب مطلكاً تػٔري أمسا ٛامللفات أّ مهاىَا ( .قٔاع ىْاتر تعله املكسز  -قٔاع
ىْاتر تعله الربىامر – ّ ) dataنلَه بداخل اجمللد  qualityاملْدْدٗ
عل ٙقسص الصلب C:
 )4يف سال٘ السغب٘ يف تعدٓل الْشٌ اليطيب للنكسزات سطب زؤٓ٘ الربىامر الدزاضٕ
فٔته تػٔريٍا يف صفش٘ الْشٌ اليطب٘ داخل ملف قٔاع ىْاتر تعله املكسز
ّالربىامر ثه إعادٗ تْشٓع ىطد٘ مً امللف عل ٙأعطا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظ .

أو ًال  :قياس نواتج تعلم المقرر

عيد اليكس عل ٙملف قٔاع ىْاتر تعله املكسز تظَس الػاغ٘ السٜٔطٔ٘ للربىامر التالٔ٘
فٔته اليكس عل ٙدخْل للدخْل اىل الربىامر أّ خسّز إلغالم الربىامر مسٗ أخسٖ

في حالة ظهور رسالة تطالبنا بتمكين الماكرو نضغط على تمكين

تظهر الشاشة التالية وهي مقسمة الى عدة أقسام

أوالً بيانات أساسية :
وفيها يتم تسجيل البيانات األساسية للمقرر قبل البدء في عملية القياس

 بيانات المقرر:

ادخم اصى انكهٛة ٔانبزَبيح
(يكحٕبة ببنفؼم ٔجححبج انحأكٛذ)

اخحٛبر اصى انًقزر يٍ قبئًة
انًقزرات انخبصة ببنبزَبيح

ادخم ريز انًقزر

انًضحٕٖ انذ٘ جذرس ف ّٛانًقزر

اخحٛبر َٕع انًقزر ْم ْٕ
جخصص او يحطهب كهٛة /خبيؼة

اصى انذكحٕر

انفصم انذراص ٙانحبنٙ

ببنضغط ػهٗ ٚ OKحى حفظ انبٛبَبت

 أسماء الطالب :

ٓته ىطخ ّلصل السقه اجلامعٕ فكط ّاضه الطالب ّذلو مً عل ٙصفش٘ عطْ ٍٔ٘ٝ
التدزٓظ أما فصل االلتشام ّاضه املكسز ّزمص املكسز فطٔته نتابتَا تلكأٜاُ .

اسم المقرر( :ويتم كتابته مرة واحدة فقط وسيتم كتابته تلقائيا بعد
ذلك).
رمز المقرر( :ويتم كتابته مرة واحدة فقط وسيتم كتابته تلقائيا بعد
ذلك).

ّعيد الطػط عل ٙشز عْدٗ ٓته السدْع الٕ الػاغ٘ الطابك٘.

الْشٌ اليطيب :
يف ٍرِ الصفش٘ عطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ غري مطالب بػٍّ ٞرِ الصفش٘ ٍٕ أّشاٌ
املكسزات باليطب٘ ليْاتر التعله ٍّ ٙبالفعل مْدْدٗ سطب ما أزضل مً األقطاو
العلنٔ٘.

ّيف سال٘ احلاد٘ لتعدٓل األّشٌ اليطب٘ فكبل تْشٓع امللف عل ٙأعطاٍ٘ٝٔ ٛ
التدزٓظ ٓته التعدٓل يف ٍرِ الصفش٘ ّنرلو يف صفش٘ الْشٌ اليطيب يف
ملف قٔاع ىْاتر الربىامر ثه إعادٗ تْشٓع امللف عل ٙأعطا ٍ٘ٝٔ ٛالتدزٓظ.
 يف سال٘ شٓادٗ أّ ىكصاٌ اليطب٘ عً  %011ضٔته تلٌْ اخلاى٘ املػاز الَٔا
للتْضٔح
 جيب أٌ حتتْٖ أٖ مادٗ علنٔ٘ عل ٙمَازات معسف٘ ّفَه ّمَازات إدزانٔ٘
ّميهً مياقػ٘ ذلو مع ّنال٘ اجلامع٘ للتطْٓس ّاجلْدٗ

ال ٚدب أٌ جزٚذ
أٔ جقم انُضبة ػٍ % 100

 ىْاتر التعله :
عيد اخٔاز ٍرِ الصفش٘ ضٔظَس الػهل التالٕ ّفُٔ اضه املكسز ّىْاتر تعله الربىامر
ّنرلو الْشٌ اليطيب للنكسز بػهل تلكاّ ٕٜضهٌْ بلٌْ رلتلف للتْضٔح ّنل ما
عل ٙعطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ فكط ٍْ ادخال ىْاتر تعله املكسز هلرا الياتر ّذلو مً
تْصٔف املكسز .

فقط انكحببة ف ٙانخًش خبَبت
جهك جحث انهٌٕ االخضز

اجلص ٛالجاىٕ مً الربىامر ٍّْ التكٔٔنات

ّما ضٔته يف ّزق٘ ّاسدٗ ٓيطبل عل ٙباقٕ األّزام
ّيف سال٘ عدو اضتدداو نل التكٔٔنات فٔذب التأنٔد عل أىَا فازغ٘ حتتْٖ علٙ
أصفاز
جى انحؼذٚم فْ ٙذِ انٕرق
كثٛزا ً نهحضٓٛم ػهٗ ػضٕ
ْٛئة انحذرٚش فال جظٓز اال
انُٕاجح انخبصة ببنًقزر
ٔكذنك غٛز يطبنب صٕ٘
بححذٚذ درخة انضؤال ٔٔضغ
درخة انطبنب

فقط درخة انضؤال انخبصة ببنُبجح

ادخبل درخة انطبنب

أٔ انحؼذٚم فٓٛب نحصبح أكثز دقة

اجلص ٛالجالح مً الربىامر ٍّْ الكٔاع

امجالٕ املكسزٓ :عسض امجالٕ املكسز مً 011دزد٘ ّمجٔع دزدات التكٔٔنات اليت
متت (عطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ غري مطالب بػ ٞيف ٍرِ الصفش٘ فكط التأند عل ٙأٌ
دزد٘ املكسز مً  011أٖ أٌ نل التكٔٔنات ّالدزدات قد مت زصدٍا ).
حتكل ىْاتر املكسزٓ : :ته فَٔا عسض ما اذا ناٌ الطالب سصلْا عل ٙاليطب٘ املؤٍل٘
لتشكل ىاتر تعله املكسز او ال ّقد مت افرتاض اىَا ّ %01ميهً تػٔريٍا مجٔعا اّ
تػٔريٍا لياتر معني

جغٛٛز خًٛغ َضب َٕاجح انحؼهى نحكٌٕ
يضبٔٚة نٓذِ انقًٛة

جغٛٛز انُضبة نُبجح يؼٍٛ

ّزقُ قٔاع ىْاتر املكسزٓ :ته فَٔا عسض اسصاّ ٕٜزضه تْضٔشٕ لالتٕ

َضبة ال  % 60انًفحزض
حصٕل انطبنب ػهٓٛب

ٍّرِ الْزق٘ تعترب ملدص للتكٔاع فٔته طباعتَا ّّضعَا يف ملف املكسز .

ّزقُ حتكل ىْاتر الربىامر ٓ :ته فَٔا ننا يف صفش٘ حتكل ىْاتر تعله املكسز ٓه
التشكل مً سصْل الطالب عل ٙاليطب٘ املؤٍل٘ لتشكل ىاتر تعله الربىامر ّقد مت
افرتاض اىَا ّ %01ميهً تػٔريٍا مجٔعا اّ تػٔريٍا لياتر معني

جغٛٛز انُضبة نُبجح يؼٍٛ

جغٛٛز خًٛغ َضب َٕاجح انحؼهى نحكٌٕ
يضبٔٚة نٓذِ انقًٛة

ّزق٘ قٔاع ىْاتر الربىامرٓ :ته الطػط عل ٙالصز تصدٓس البٔاىات اىل ملف ال data
ثه سفظ الربىامر ّاغالقُ

ّبَرا ٓته تصدٓس البٔاىات اىل ملف ال  dataاملْدْد يف دللد  qualityاملْدْدٗ
عل ٙالكسص الصلب c:
فيكْو بازضالُ ( )dataاىل ميطل اجلْدٗ أّ ميطل الكطه
(* ضٔته ازضال عدد مً امللفات مطاّٖ لعدد املكسزات اليت ٓدزضَا عطْ ٍٔ٘ٝ
التدزٓظ ّاذا ناٌ عطْ ٍٔ ٘ٝالتدزٓظ عل ٙدزآ٘ باالنطٔل فٔنهً دمر امللفات
نلَا يف ملف ال ّ dataازضاهلا اىل امليطل مسٗ ّاسدٗ ّاال ٓته االزضال بعدد
املكسزات).

ثاني ًا  :قياس نواتج تعلم البرنامج

باليكس عل ٙشز دخْل ٓته فتح امللف ّعل ٙزش إىَآ ٛكْو بإغالم
ْٓدد بامللف ثالخ ّزقات

 )0الْشٌ اليطيب  ٍّٕ :ىفظ الْزق٘ املْدْدٗ يف ملف قٔاع ىْاتر تعله املكسز
ّىهسز اذا دعت احلاد٘ اىل تػٔري االّشاٌ اليطبٔ٘ فٔته تػٔريٍا يف ىطدتني
ىطد٘ ملف قٔاع ىْاتر تعله املكسز ّنرلو ىطد٘ قٔاع ىْاتر تعله الربىامر.

ّٓ : Data )2ته ّضع البٔاىات املسضل٘ مً مجٔع املكسزات بَا ّذلو باليكس عل ٙشز
اضترياد البٔاىات مً ملف ال data

 )3قٔاع ىْاتر تعله الربىامر ّٓ :ته فكط حتدٓد الدفع٘ املساد قٔاع ىْاتر التعله هلا
ّضْف ٓته سطاب ىْاتر التعله مً مجٔع املكسزات جلنٔع طالب ٍرِ الدفع٘ ّنرلو
زضه تْضٔشٕ للكٔاع

فصم االنححبق

متت حبند اهلل ّتْفٔكُ

لالضتفطاز أّ لالقرتاسات
ذلند عٔد عبدالفتاح إبسأٍه
0537134809
Meid7887@gmail.com
اتصاالت إدازٓ٘ :ميطل الػؤٌّ الفئ٘ بْسدٗ التطْٓس ّاجلْدٗ  -نلٔ٘ العلْو
ّاالداب بػسّزٗ

