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مؤهالت برنامج الدبلوم العالي في
األعمال

Course Specifications of
HND in Business - RQF

عناوين البرنامج

Course titles

BTEC دبلوم العالي في األعمال من

BTEC Higher National Diploma in Business

المؤسسة المانحة

Awarding institution
ABChorizon

ABChorizon

االعتمادية

Accreditation

91667 : برقمPEARSON االعتمادية من

Pearson; Qualification Accreditation Number (QAN):
91667

الدرجة النهائية

Final Award

Pearson BTEC الدبلوم العالي في األعمال من

Pearson BTEC Level 5 HND in Business

ألية الدراسة

Mode of Study
Full-time, Part-time and online.
Four semester taught full-time for all students, with
minimum 15 hours’ study per week. i.e. 75% of the
total quality time is required to be attended by each
learner

 أون الين-دوام كامل – دوام جزئي
 ساعة دراسية أسبوعيا15 أربع فصول بدوام كامل مع مااليقل عن
 حضور من قبل كل طالب لكل مادة%75 بمعنى انه مطلوب

لغة الدراسة

Language of study

اللغة االنجليزية على ان يكون الشرح ممزوجا باللغة العربية

English

بنية البرنامج

Course structure
14 X 15 credits units, 1 X 30-unit research project.

اطلع على. وحدة م شروع البحث30 X1 , نقاط الواحدات15 X14

Please see the appendix A. All students take a total

 واحدة لعامين15  يتلقى الطالب مااليقل عن. من فضللللللكA الملحق

of 15 units over 2 years to gain an HND in Business.

 عللدد الواحللدات في.للحصلللللللول على الللدبلوم العللالي في األعمللال

Units are at level 4 (8 units) and level 5 (7 units).

ABCHorizon

المستوى الرابع ثمانية واحدات و سبعة في المستوى الخامس
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النتائج التعليمية

Course learning outcomes
Students will be expected to gain the following
knowledge during the Course of study:















:يتوقع من الطالب تلقي المعارف التالي أثناء دراسة البرنامج
تطوير المعارف و الفهم و مهارات التنظيم و بيئة األعمال

Developing the knowledge, understanding
and skills of organizations, the business
environment in which they operate and their
management.
Demonstrating knowledge and understanding
Markets, and Marketing and sales, the
management of resources including the
supply chain, procurement, logistics, and
outsourcing.
Equipping students with awareness of
Customer management and relationship and
leadership.
Developing knowledge of different financial
sources and the use of accounting and
managing financial risk.
Understanding the use of relevant
communication in business and management
including the use of digital technology.
Developing appropriate policies and strategies
within a changing environment to meet
stakeholders’ interest and the use of risk
management techniques.
Providing innovative business ideas to create
new products, services or organizations.
Realizing the need for individuals and
organizations to manage responsibility and
behave ethically in relation to social, cultural,
economic and environmental issues.

-

.التي يعملون بها إضافة إلى مهارات االدارة
 فهم السوق و الترويج التجاري والمبيعات,اثبات المعارف

-

و ادارة الموارد بملللا في ذللللك مجموعلللة االحتيلللاجلللات
والمشلللتريات و الخدمات الوجسلللتية إضلللافة إلى مصلللادر
.خارجية أخرى
.تزويد الطالب بالوعي إلدارة العمالء والعالقة والقيادة

-

تطوير المعارف ذات المصادر المالية المختلفة

-

.و استخدام المحاسبة و االدارة المالية في الكوارث
فهم اسلللتخدام االتصلللاالت ذات الصللللة باألعمال التجارية

-

.واإلدارة بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الرقمية
تطوير سلللياسلللات واسلللتراتيجيات مناسلللبة في بيئة متغيرة

-

لتلبية احتياجات أصحاب المصلحة واستخدام تقنيات إدارة
.المخاطر
تقديم أفكار تجارية مبتكرة إليجاد منتجات أو خدمات أو

-

.منظمات جديدة
إدراك الحاجة إلى األفراد والمنظمات إلدارة المسلللللللؤولية

-

والتصلللللللرف أخالقيللا فيمللا يتعلق بللالحقوق االجتمللاعيللة
،والثقافية

Students will be expected to develop
the following skills during the Course of
study



Employability skills
Cognitive and problem-solving skills: critical
thinking, approaching non- routine problems
by applying expert and creative solutions, use

ABCHorizon

منننننن رنننننذا دراسنننننة ننننن ا البرننننننامج يتوقننننن منننننن
:الطذب أن يطوروا المهارات التالية
مهارات التوظيف

-

 التفكير:المهارات المعرفية و مهارات حل المشكالت

-

HND in Business – RQF
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of systems and digital technology, generating
and communicating ideas creatively.
Intra-personal
skills:
self-management,
adaptability and resilience, self- monitoring
and self-development, self-analysis and
reflection, planning and prioritizing.
Interpersonal skills: effective communication
and articulation of information, working
collaboratively, negotiating and influencing,
self-presentation.
Knowledge and academic study skill
 Active research skills
 Effective writing skills
 Analytical skills
 Critical thinking
 Creative problem-solving
 Decision-making
 Team building
 Digital literacy
 Competence in assessment methods
used in higher education.
 Presentation skills
 English for business skills

،المألوف من خالل تطبيق حلول الخبراء اإلبداعية
 وتوليد ونقل،واالستخدام للنظم والتكنولوجيا الرقمية
.األفكار بشكل مبدع
 والقدرة على التكيف، اإلدارة الذاتية:المهارات الشخصية
 والتحليل الذاتي والتفكير،  والرصد والتنمية،والمرونة
.والتخطيط وتحديد األولويات
 التواصل الفعال و التعبير عن:مهارات التواصل
.والعرض الذاتي
المعرفة والمهارات األكاديمية
الطرق الفعالة لمهارات البحث
مهارات الكتابة العلمية والعملية
المهارات التحليلية
طرق التفكير النقدي
طرق االبداع في حل المشكالت
طرق صنع القرار
طرق بناء الفريق
المعرفة الرقمية
الكفاءة في أساليب التقييم المستخدمة في التعليم
.العالي
مهارات العرض
اللغة اإلنجليزية ضمن األعمال

-













وحدات الدراسة االلزامية
(L4)األعمال و البيئة التجارية
(L4)اساسيات التسويق
(L4)إدارة الموارد البشرية
(L4)اإلدارة والعمليات
(L4)المحاسبة االدارية
( Pearson-set( إدارة المشروع الناجح
(L5) Pearson-set ادرارة المشاريع البحثية
(L5) السلوك التنظيمى للمؤسسات

Business and the Business Environment (L4)
Marketing Essentials (L4)
Human Resource Management (L4)
Management and Operations (L4)
Management Accounting (L4)
Managing a Successful Business
Project (Pearson-set) (L4)
Research Project (Pearson-set) (L5)
Organizational Behavior (L5)










الدعم المقدم للطذب

Student support
The teaching philosophy at ABChorizon requires
students to be exposed to a range of learning
methods and materials.
All tutors now support their classes by the use of
“LMS & Slack”, a suite of electronic web-based
materials that permits students to use ABChorizon
intranet to access materials such as syllabi, Course

ABCHorizon

-

، والتفاوض والتأثير، والعمل بشكل تعاوني،المعلومات

Mandatory Core Units










-

تتطلب فلسلللللللفة االكاديمية التعليمية أن يتعامل الطالب مع العديد من
الموداد التعليمية و طرقها التعليمية
يقدم المدرسون الدعم لطالبهم من خالل استخدام المنصة االلكترونية
 إ ضافة لمجموعة من المواد اإللكترونية على شبكةSlack و تطبيق
اإلنترنت التي تسلللمح للطالب باسلللتخدام الشلللبكة الداخلية الخاصلللة ب
 خطللة، مثللل المنهللاخ الللدراسلللللللي:االكللاديميللة للوصلللللللول إلى المواد

HND in Business – RQF
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plan, reading lists, reading assignments, and
PowerPoint presentations for each of their Courses.
Student Survey is the primary method of obtaining
and gauging student feedback at ABChorizon. The
evaluation forms are comprised of both qualitative
and quantitative elements. Also Student and Staff
Liaison Panel meetings, held each semester, to
discuss Course issues and concerns is another way to
support the student.

 والعروض، وقوائم الخاصللللللة بالقراءة و قراءة المشللللللاريع،البرنامج
 يعتبر. في البرامج التعليميلللة اللللدوراتPowerPoint التقلللديميلللة
االستبيان الطالبي الطريقة الرئيسية لقياس و تلقي انطباعات الطالب
 وتتألف اسلللللتمارات التقييم من عناصلللللر نوعية وكمية.في االكاديمية
 كما تجرى اجتماعات للطالب والموظفين و التي.على حد سلللللللواء
تعقد كل فصللل دراسللي وذلك لدعم الطالب عن طريق مناقشللة قضللايا
و شؤون تتعلق بالبرنامج

التقدم

Progression
The Level 5 Higher National Diploma allows students
to specialize by committing to specific career paths
and progression routes to degree-level study. On
successful completion of the Level 5 Higher National
Diploma, students can develop their careers in the
business sector through:
 Entering employment
 Continuing existing employment
 Committing to Continuing Professional
Development (CPD)
 Progressing to university

Admissions and Entry requirements
For students who have recently been in education,
the entry profile is likely to include one of the
following:
 A BTEC Level 3 qualification in Business
 A GCE Advanced Level profile that
demonstrates strong performance in a
relevant subject or adequate performance in
more than one GCE subject. This profile is
likely to be supported by GCSE grades at A* to
C (or equivalent)
 Other related Level 3 qualifications
 An Access to Higher Education Certificate
awarded by an approved further education
institution
 Related work experience
 An international equivalent of the above.

ABCHorizon

من

يسللمح الدبلوم العالي في المسللتوى الخامس للطالب بالتخصلل

خالل االلتزام بمسلللللارات مهنية محددة إضلللللافة إلى طرق واضلللللحة
عند االنتهاء بنجاح من. للوصلللول إلى المسلللتوي الدراسلللي المطلوب
المسللللللتوى الخامس يمكن للطالب تطوير حياتهم المهنية في قطاعات
:األعمال من خالل
الدخول الى مجال االعمال



تطوير السيرة المهنية القائمة



االلتزام بالتطوير المهني المستمر



تحقيق التقدم باتجاه الدراسة الجامعية



متطلبات االلتحاق ببرنامج الدبلوم الوطني العالي
بالنسللبة للطالب الذين تلقوا التعليم مؤخرا فمن المرجح أن يسللتوجب
:الملف الشخصي للقبول أحد األمور التالية
 في األعمالBTEC 3 مؤهل المستوى



مسللتوى متقدم في التعليم الثانوي و الذي يثبت الطالب من



خالله أداء متقدم في الموضوع ذاي الصلة أو اثبات كفائته
 ومن المرجح أن يكون مدعو ما.في أكثر من مادة وا حد
 (أوC  إلىA من خالل عال مات المعلدل التراكمي من
)ما يعادلها
BTEC 33 المؤهالت األخرى ذات الصلة في المستوى



الحصللول على شللهادة التعليم العالي التي تمنحها مؤسللسللة



HND in Business – RQF
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.معادل دولي لما سبق



Page | 6

متطلبات اللغة االنجليزية

English language requirements

يمكلللن للطلللالب اللللذين لغلللتهم األصللللية ليسلللت االنجليزيلللة و اللللذين

All students who are non-native English speakers and

لللللم يتلقللللوا التعللللليم فللللي العللللامين األخيللللرين باللغللللة االنجليزيللللة أن

who have not undertaken their final two years of

يثبتللللللوا امللللللتالكهم الكفائللللللة الغويللللللة بمعللللللادل مماثللللللل للمسللللللتويات

schooling in English, can demonstrate capability in
English at a standard equivalent to the levels

المدرجلللة فلللي األسلللفل قبلللل أن يلللتم تقديمللله للبرنلللامج و اللللذي يلللتم
identified below, before being recruited to the
تدريسه و تقيمه باإلنجليزية

program where the program is both taught and
assessed in English:

-

 CEFRمستوى  B2وفقا للمعيار األوروبي المشترك

-

مستوى PTE 51

-

 IELTSعلى أن تكون درجة امتحان القراءة و الكتابة

Common European Framework of



Reference (CEFR) level B2
PTE 51



IELTS 5.5; Reading and Writing must be at



هي 5.5
5.5
-

أو اي مستوى تعليمي اخر يعادلها
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مهمة االكاديمة

Mission Statement

مهمتنللللللللللا ان نسللللللللللاهم فللللللللللي النمللللللللللو العلمللللللللللي و المهنللللللللللي
واالجتملللللللاعي لطالبنلللللللا ملللللللن خلللللللالل التلللللللدريب و التاهيلللللللل و
االهتملللللللام الشخصلللللللي المتبلللللللادل بلللللللين االكاديميلللللللة وروادهلللللللا
ملللللن المتلللللدربين والطلللللالب ضلللللمن معلللللايير عاليلللللة ملللللن جلللللودة
االداء و السلوك واالخالق.

Our mission is to contribute in the academic,
professional, scientific and social growth of our
students through qualified training and development
programs. We strive to enhance the learners
academic experience through mutual and personal
devotion by focusing to their career development
needs whilst adhering to quality performance and
ethical values.

مدونة السلوك

Code of conduct

تتتالف مدونة السلوك من اربع اقسام :

Our code of conduct containing four section:

ميثاق الشرف

Code of Honor

نحن في هذه االكاديمية (مدربين – مدرسين  -مشرفين و اداريين

ABChorizon, as a place of teaching and learning

ومكان للتعليم والتعلم) نكرس انفسنا وطاقاتنا ليتمتع كل طالب بالحق

dedicated to promoting intel- lacteal and social

في المشاركة الكاملة في الحياة األكاديمية واالجتماعية و المهنية

growth in its students. Every student enjoys the right

ضمن االكاديمية  ،بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو

to full participation in the academic and social life of

األصل القومي أو الهوية اإلثنية أو السن أو االنتماء السياسي أو

the College, regardless of race, color, religion,

المعتقد أو الجنس أو الحالة االقتصادية ،أو اإلعاقة .ونحن نؤمن ان
أي حالة من حاالت اإلخفاق في تحقيق هذا التوقع تؤدي إلى تقويض
قدرة األكاديمية على تحقيق مهمتها لنكون مساهمه للنمو العلمي و
المهني واالجتماعي لطالبها ونعتمد لتنفيذ ذلك على االهتمام
الشخصي المتبادل بين االكاديمية وروادها من المتدربين والطالب
 ،وعلى تعهد الجميع بالحفاظ على معايير عالية من السلوك

national origin, ethnic identification, age, political
affiliation and/or belief, gender, gender identity,
economic status or physical or mental disability. Any
instance of failure to realize this expectation
undermines the ability of the College to achieve its

واالخالق .وعليه تقع على عاتق كل طالب ومتدرب مسؤولية

purposes and diminishes the educational experience

المساهمة االيجابيه في بيئة اساسها الثقة واالحترام تحمي حرية

of each of its members. It is each student’s

الجميع لتبادل األفكار والنمو .ونحن نؤمن انه فقط في مثل هذه البيئه

responsibility to contribute to an environment of trust

من الثقة واالحترام والحرية سيكون من الممكن للطالب التعاون

that protects the freedom of all to exchange ideas and

والتعلم من بعضهم البعض و االرتقاء بهم و معهم .

to grow. Only in such trust and freedom will it be
possible for students to live together and learn from
one another.
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المسؤولية الفكرية

Intellectual responsibility
Every person’s education is the product of their
intellectual effort and participation in a process of
critical exchange. In ABCHorizon cannot educate
those who are un- willing to submit their own work
and ideas to critical assessment. Nor can it tolerate
those who interfere with the participation of others in
the critical process. Therefore, the academy considers
it a violation of the requirements of intellectual
responsibility to submit work that is not one’s own or
otherwise to subvert the conditions under which
academic work is performed by oneself or by others.

هو نتاخ جهده ومشللللاركته في عملية التعلم و

إن تعليم كل شللللخ

و عليلله نحن في هللذه.المنللاقشللللللللة والنقللد البنللاء و تبللادل لالفكللار
 مشرفين و اداريين ومكان للتعليم- االكاديمية (مدربين – مدرسين
والتعلم) ال نسلللللللتطيع تثقيف أولئك الذين ال يتحملون المسلللللللؤولية
 كما أن نا ال يمكن. الفكرية و يتنحلون او يخربون اعمال االخرين
أن تتسلللامح معهم ونعتبر انهم يتدخلون سللللبا في عملية التعلم و أن
.ذلك يشكل انتهاكا لمتطلبات العمل األكاديمي

حرية التعبير

Freedom of Expression
ABCHorizon prizes and defends freedom of speech
and dissent. It affirms the right of teachers and
students to teach and learn free from coercive force
and intimidation and subject only to the constraints
of reasoned discourse and peaceful conduct. It also
recognizes that such freedoms and rights entail
responsibility for one’s actions. Thus, every student
bears the responsibility to protect the rights of all to
express their views, so long as there is neither use nor
threat of force nor interference with the rights of
others. Demonstrated cases of disruption of classes
(whether, for example, by the abridgment of free
expression in a class or by obstructing access to the
place in which the class normally meets) or similarly
of other academic activities will be regarded as
serious breaches of this Statement and community
standards and will receive appropriate sanctions .

) مشرفين و اداريين- نحن في هذه االكاديمية (مدربين – مدرسين

Teaching, Learning and
Assessment Strategies

استراتيجية التعليم و التدريس و
التقييم

The academy recognizes that its Teaching, Learning
and Assessment Strategy is fundamental to achieving
the aims set out in its Mission Statement and to satisfy
expectations contained in appropriate indicators of
BTEC Quality Code for the Assurance of Academic

تعتللللرف األكاديميللللة بللللأن اسللللتراتيجيتها للللللتعلم والللللتعلم والتقيلللليم

ABCHorizon

 ونؤكد حق المدرسين والطلبة و.ندافع عن حرية الكالم و النقد
المتدربين في التعليم والتعلم بمبدأ الخطاب المنطقي والسلوك
 ونعترف أيضا بأن هذه الحريات والحقوق تستتبع.السلمي
 يتحمل كل طالب و متدرب، وبالتالي.المسؤولية عن أعمال المرء
 ما دام ال يوجد،مسؤولية حماية حقوق الجميع للتعبيرعن آرائهم
 إن اي.استخدام للقوة وال تهديد وال تدخل في حقوق اآلخرين
حرية التعبير في الفصل الدراسي أو عن

اإلخالل عن طريق تقلي

طريق عرقلة الوصول إلى المكان الذي تجتمع فيه طالب الصف
عادة أو ما شابه ذلك من األنشطة األكاديمية األخرى تعتبر انتهاكات
مسؤول عن مثل هذا

جسيمة لهذا المدونه ويحاسب أي شخ

الخالل تحت طائلة االقصاء المباشر من االكاديمية مع االحتفاظ
بحق المتابعة الجزائية المالية و االدعاء عليه امام الجهات المختصة
.وفق القانون

أساسللللية لتحقيللللق األهللللداف المبينللللة فللللي بيللللان مهمتهللللا ولتلبيللللة
التوقعلللات اللللواردة فلللي المؤشلللرات المناسلللبة لميثلللاق الجلللودة ل للل
 لضلللللمان الجلللللودة والمعلللللايير األكاديميلللللة فلللللي التعلللللليمBTEC

HND in Business – RQF
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Quality and Standards in Higher Education The aims
of our Teaching, Learning and Assessment Strategy is
to achieve the following:
•

•

•

To foster independent and collaborative
learning among students and to encourage
lifelong learning leading to enhancing their
career and social potentials.
To develop and implement approaches to
feedback and assessment that maximize
learning and student outcomes.
To provide students with both sound
academic knowledge and vocational
experience applicable in workplace settings.

العللللالي أهللللدافنا فللللي اسللللتراتيجية الللللتعلم والللللتعلم والتقيلللليم هللللي
:تحقيق ما يلي
تعزيز التعلم المستقل والتعاوني بين الطالب وتشجيع

•

التعلم مدى الحياة مما يؤدي إلى تعزيز قدراتهم المهنية
.واالجتماعية
وضع وتنفيذ منهجية لتلقي األراء و اجراء التقييم و

•

ذلك من شأنه أن يرفع سوية تلقي الطالب للتعليم و
بالتالي رفع سوية نتائجهم التعليمية
تزويد الطالب بكل من المعرفة األكاديمية السليمة

•

.والخبرة المهنية المطبقة في بيئات العمل

سياسة الحضور

Attendance Policy
The academy recognizes the importance of regular
attendance in all courses.

تدرك األكاديمية أهمية الحضور المنتظم للطالب في جميع المواد
و تعترف بحق مللللدير البرنللللامج أن يللللأذن بغيللللاب الطالب عن

The program leader is empowered to authorize
absences from classes. Authorized absences shall not
relieve students of the responsibility of making up
work that has been missed.

لكن الغياب المأذون به ال يعفي الطالب من المسللللؤولية.الصللللفوف

Instructors shall be notified of all authorized absences
and shall provide opportunity to students to make up
work missed during authorized absences from class
without penalty. If authorized absences total more
than 25% of the course meeting time, it shall be at the
discretion of the instructor whether the student may
make up the missed work or not.

يجب توفير الفرصة للطالب الستدراك العمل المطلوب أثناء الغياب

.عن العمل و الوجبات التي فاتت عليه اثناء غيابه
 كما،يجب إخطار المدرسين و المدربين بغياب الطالب المصرح به
ذا بلغ مجموع الغياب المصرح.المأذون به من الفصل دون عقوبة
 يكون من حق و مسؤلية، من وقت المادة المقرر٪25 به أكثر من
المدرس او المدرب ان يقرر ان كان الطالب يستطيع استدراك العمل
.المطلوب اثناء الغياب أم ال
الغيللللللاب المللللللأذون بلللللله ال يعفلللللللي الطللللللالب مللللللن المسلللللللؤولية

Authorized absences shall not relieve students of the

الطللللالب الللللذين لللللديهم نسللللبة

responsibility of making up work that has been

 لللللللن،  مللللللن وقللللللت المللللللادة المقللللللرر٪60 حضلللللور أقللللللل مللللللن

missed. Students who has less than 60% attendance

تكلللللون ملللللؤهال و يجلللللب عليللللله إعلللللادة الملللللادة ملللللع الحضلللللور

of the course meeting time, will not be able to get the

.والعمل المطلوب

.عللللن العمللللل الللللذي تللللم تفويتلللله

unit Pass and have to redo the unit with the
attendance and work required .

ABCHorizon
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سياسة التقيمات

Assessments Policy
All assessments will be carried out in a fair and honest
manner and in accordance where appropriate, with
awarding or validating body rules and regulations.
ABC Horizon aims to provide students with:













Fair, honest and open assessment which is
free from discrimination of any kind.
An initial diagnostic assessment and feedback
to identify the appropriate level of study and
any learning and support needs.
Recognition and accreditation of previously
achieved
examination
achievement,
competence in relevant assessment tasks or
relevant experience, providing appropriate
evidence is supplied in accordance with the
rules of the relevant awarding organisation
A published Unit plan at the beginning of the
program identifying a schedule of
assessments and methods of assessment,
matched to the learning outcomes.

لتشريعات و قوانين الهيئة المانحة و المصادقة تهدف االكاديمية
:الى أن تقدم للطالب
تقيلليم عللادل وصللريح وشللفاف خللالي مللن أي نللوع مللن
تقلللديم تقيللليم أوللللي و تغذيلللة الراجعلللة لتحديلللد المسلللتوى
.للدعم
اعتملللللاد االمتحانلللللات و التقيملللللات التلللللي تلللللم تقلللللديمها
وتلللوفير األدللللة المناسلللبة لقواعلللد المنظملللة المانحلللة ذات
الصلة
خطللة لكللل مللادة فللي بدايللة الفصللل تحللدد جللدوال لتقللديم



Opportunities to retake assessment if
interrupted by system failure, student
illness during the assessment or force
major actions
Regular
assessments
with
outcomes
reported normally within a maximum of
15 working days of their submission
date, with written and verbal feedback.

ABCHorizon



االعملللال المقلللررة وطلللرق التقيللليم و التلللي تتطلللابق ملللع
. نتائج التعلم المرجوه من المادة

التللللدريب و التوجيلللله الللللدائم مللللن مدرسللللي المللللادة بمللللا

and



. و كفللللاءة التقيمللللات أو التجللللارب ذات الصلللللة،سللللابقا

Regular advice, coaching and guidance from
subject tutors to support learning from their
Tutor or Learning Coach directly

Appropriate software, hardware
internet access for online assessments



المناسلللللب للدراسلللللة وأي احتياجلللللات تعليميلللللة إضلللللافة

أو نظلللام

Assessment feedback that is clear and
relates to assessment content and
criteria.



.التمييز

Information about the criteria used for
assessment and/or the grading system to be
used.





سيتم التعامل مع كل التقيمات بصدق و بالطريقة المناسبة وفقا

معلوملللات علللن المعلللايير المسلللتخدمة للتقلللي



.الدرجات الواجب استخدامه


 و يتلقاهلللا الطاللللب ملللن المعللللم أو،يلللدعم عمليلللة اللللتعلم
. المدرب
التغذيلللللللة الراجعلللللللة التقيميلللللللة الواضلللللللحة والمتصللللللللة



.بمحتوى التقييم ومعاييره
البرمجيللللات و المعللللدات الالزمللللة و اتصللللال باالنترنللللت



لتقديم تقيمات مباشرة على االنترنت
العلللادة العملللل فلللي حلللال خطلللأ فلللي النظلللام او

فلللر



مرض الطالب أثناء التقديم أو وجود ظروف قاهرة
التقييمللات المنتظملللة ملللع النتلللائج المبللللغ عنهلللا علللادة فلللي



 يلللللوم عملللللل كحلللللد أقصلللللى ملللللن تلللللاري15 غضلللللون

HND in Business – RQF

. مع تقديم تغذية رائجعة مكتوبة و شفهية،تقديمها

Page | 12

ما يجب على الطالب عمله من اجل
التقييم


What Students should do for
assessments

التقييلللد بالمواعيلللد النهائيلللة للتقيللليم الرسلللمي ملللن أجلللل
أن يقبل المقيم أدلة التقيم أو إعادة التقديم.



اسلللتغالل كلللل فرصلللة تزيلللد ملللن فلللر

النجلللاح فلللي

اللللللتعلم ملللللن خلللللالل الوصلللللول إللللللى نتلللللائج التقيللللليم
الطالللللب وأي معلومللللات تتعلللللق بتقللللدم تقيلللليم اعمللللال
الطاللللللللب ،واالسلللللللتفادة الكامللللللللة ملللللللن المشلللللللورة
والتدريب والتوجيه المقدم.


المشلللاركة فلللي التغذيلللة الراجعلللة حلللول التقيللليم ملللن
اجل التحسين المستمر لجودة المادة العلمية.

Meet formal assessment deadlines in order
for an assessor to accept evidence for
assessment or resubmission.
Take every opportunity to maximize chances
of success in learning by accessing assessment
outcomes on the student ILP and any
information relating to progress, and by taking
full advantage of the advice, coaching and
guidance provided.
Participate in feedback on assessment
practices to inform continuous quality
improvement.

تقييم اعماا الطالب
تسلللللتند قلللللرارات التقيللللليم الخاصلللللة ()BTEC

إللللللى المعلللللايير

التحصلللللليل فللللللي تلللللللك الواحللللللدة وعلللللللى مسللللللتوى المللللللؤهالت.
وقللللللد تللللللم تحديللللللد معللللللايير كللللللل وحللللللدة وفقللللللا الطللللللار معللللللين
يضللللللللمن أن المعللللللللايير متوافقللللللللة فللللللللي المؤهللللللللل و السلسللللللللة
ككللللل .تللللم تللللأليف كللللل واحللللدة علللللى حللللدة بمللللا يللللزود توازنللللا
فللللللي فهللللللم التقيمللللللو المهللللللارات العملللللللي والصللللللفات السلللللللوكية
المناسللللللللبة لغللللللللرض المللللللللؤهالت .يجللللللللب علللللللللى المقيمللللللللين
إظهللللللللار كيفيللللللللة اتخللللللللاذهم قللللللللراراتهم باسللللللللتخدام المعللللللللاير
الللللللواردة فللللللي سللللللجالت التقيلللللليم .عنللللللدما يسللللللت مل الطالللللللب
كامللللللل التقلللللليم لوحللللللدة مللللللا ،يقللللللوم فريللللللق التقيلللللليم ب عطللللللاء
درجللللللللة للوحللللللللدة .ويعطللللللللى هللللللللذا ببسللللللللاطة وفقللللللللا ألعلللللللللى
مسلللللتوى اللللللذي يحكلللللم عللللللى الطاللللللب بأنللللله اسلللللتوفى جميلللللع
المعايير.وبالتالي:
لكللي يحقللق الطالللب درجللة النجللاح يجللب أن يكللون قللد
اسلللتوفي جميلللع معلللاير الدرجلللة ملللن نتلللائج التعلللليم ملللن
خللللالل تغطيتلللله لمحتللللوى الواحللللدة إن الحصللللول علللللى
درجلللللة نلللللاجح يمثلللللل مسلللللتوى معلللللين ملللللن األداء وال
يمكلللن إعطلللاؤه إال عللللى أسلللاس ان طاللللب قلللدم اعمالللله
فقط .
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Assessment decisions

المحلللللددة اللللللواردة فلللللي كلللللل واحلللللدة و التلللللي تحلللللدد مسلللللتوي





Assessment decisions for Pearson BTEC Higher
Nationals are based on the specific criteria given in
each unit and set at each level of attainment in that
unit and at the qualification level. The criteria for each
unit have been defined according to a framework to
ensure that standards are consistent in the
qualification and across the suite as a whole. The way
in which individual units are written provides a
balance of assessment of understanding, practical
skills and behavioral attributes appropriate to the
purpose of the qualifications. Assessors must show
how they have reached their decisions using the
criteria in the assessment records. When a student
has completed all of the assessment for a unit then
the assessment team will give a grade for the unit.
This is given simply according to the highest level for
which the student is judged to have met all the
criteria. Therefore:
To achieve a Pass, a student must have
satisfied all the Pass criteria for the Learning
Outcomes, showing coverage of the unit
content and therefore attainment at Level 4
or 5 of the national framework. The award of
a Pass is a defined level of performance and
cannot be given solely on the basis of a

HND in Business – RQF
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student completing assignments. Students
who do not satisfy the Pass criteria should be
reported as Unclassified.
To achieve a Merit, a student must have
satisfied all the Merit criteria (and the Pass
criteria) through high performance in each
Learning Outcome.
To achieve a Distinction, a student must have
satisfied all the Distinction criteria (and the
Pass and Merit criteria), and these define
outstanding performance across the unit as a
whole.

لكلللللي يحقلللللق الطاللللللب درجلللللة ( االسلللللتحقاق أو جيلللللد



جلللللدا) يجلللللب أن يكلللللون قلللللد اسلللللتوفى جميلللللع معلللللاير
ادرجللللة النجللللاح اوال ثللللم (مللللن خللللالل جهللللد اضلللللافي
مبللللذول فللللي االجابللللة علللللى مخرجللللات التعللللليم بللللاداء
.) عالي
لكلللي تحصلللل عللللى درجلللة ( االمتيلللاز) يجلللب أن يكلللون



قللللللد أنهللللللى كللللللل معللللللاير ادرجللللللة النجللللللاح اوال ثللللللم
االسللللتحقاق ثللللم اظهللللر أداء متميللللز مللللن خللللالل كافللللة
.مخرجات الوحدة ككل

:إعادة التقيم

Resubmissions
A student who, for the first assessment opportunity,
has failed to achieve a Pass for that unit specification
shall be expected to undertake a reassessment.
 Only one opportunity for reassessment of the
unit will be permitted.
 Reassessment for course work, project or
portfolio-based assessments shall normally
involve the reworking of the original task.
 For examinations, reassessment shall involve
completion of a new task.
 A student who undertakes a reassessment
will have their grade capped at a Pass for that
unit.
 A student will not be entitled to be
reassessed in any component of assessment
for which a Pass grade or higher has already
been awarded.

مللللن المتوقللللع بللللأن الطالللللب الللللذي فشللللل مللللن تحقيللللق درجللللة
 أن يحصل على إعادة تقيم, النجاح في التقيم األول
.ال يسمح إال بفرصة واحدة إلعادة تقييم الوحدة



عادة ما ينطوي إعادة التقييم على أسلللللللاس إعادة عمل



.المهمة األصلية
 ف ن إعادة التقييم تشلللللللمل إكمال،بالنسلللللللبة لالمتحانات



.امتحانات جديدة
يقوم الطالب الذي يقوم ب عادة التقييم بتحديد درجته



.( بنجاح فقط ) لهذه الوحدة المعاد تقييمها
لن يحق للطالب إعادة تقييم اعمله التي تم منحه درجة



.النجاح عليها أو درجة االستحقاق

اسئناف نتيجة التقييم والشكاوى

Appeals & Complaints
If a student is dissatisfied with an assessment decision
made by an assessor, s/he has the right of appeal. The
main reasons for an appeal are likely to be:
The learner does not understand why the assessment
decision has been made because of lack of, or unclear,
feedback from the assessor. The learner believes the
assessor has missed, misjudged or misinterpreted
some of the evidence put forward for assessment.

إذا كلان الطلاللب غير راض عن قرار التقييم اللذي أدلى بله المقيم
عن عملللله فلللان لللله الحق في االعتراض ومن المرجح أن تكون
:األسباب الرئيسية العادة التصحيح هي
عللللدم فهللللم الطالللللب سللللبب اتخللللاذ قللللرار التقيلللليم بسللللبب نقلللل
إعتقلللللللاد الطاللللللللب أن.أو علللللللدم وضلللللللوح النتلللللللائج ملللللللن المقيم
المقلللللليم قللللللد فقللللللد بعللللللض األدلللللللة المقدمللللللة للتقيلللللليم أو أسللللللاء
.تقديرها أو أساء تفسيرها

When the learner does not agree with the
assessment, the learner should advise ABC Horizon

ABCHorizon
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عنللللللدما ال يوافللللللق الطالللللللب علللللللى التقيلللللليم ،يجللللللب عليلللللله أن
يقلللللللدم النصلللللللح ل مركلللللللز االكاديميلللللللة اللللللللذي سيشلللللللير إللللللللى

indicating the points of disagreement with reasons
and reference to the evidence

نقاط الخالف و أسبابها مع اإلشارة إلى األدلة .

أسباب االعتراض

Grounds for Appeal

قلللد يكلللون للللدى الطاللللب أسلللباب لالعتلللراض عللللى قلللرار التقيللليم

assessment decision in the following situations.

في كالحاالت التالية مثاال وليس حصرا .
-

انللللللله للللللللم يلللللللتم تقيللللللليم عملللللللل الطاللللللللب وفقلللللللا للمعلللللللايير
المحددة أو وفق معايير غامضة.

-

A student would have grounds for appeal against an

ال تتطللللللابق الدرجللللللة النهائيللللللة للمشللللللروع مللللللع المعللللللايير

The work is not assessed according to the set
criteria or the criteria are ambiguous.
The final grade of the work does not match the

اجلللللللللللراءات المراقبلللللللللللة الداخليلللللللللللة تتعلللللللللللارض ملللللللللللن

The internal verification procedure contradicts

وجللللللود أدلللللللة علللللللى معاملللللللة تفضلللللليلية تجللللللاه الطللللللالب

There is evidence of preferential treatment

إجراء التقييم ال يتوافق مع المتطلبات المنشلللللللورة من الهيئة
المانحة (. )BTEC

-

-

towards other students/learners.

اآلخرين.
-

-

the assessment grades awarded.

إجراءات التقيمات الممنوحة.
-

-

criteria set for grade boundaries.

المحددة بشكل كاف.
-

-

The conduct of the assessment did not conform

-

to the published requirements of BTEC.

عدم األخذ بعين االعتبار الظروف المتفق عليها عند إجراء

Valid, agreed, circumstances were not taken into

التقييم ،والتي كللان مركز االكللاديميللة على درايللة بهللا قبللل

account at the time of assessment, which ABC

الموعد النهائي للتقديم.

Horizon Centre was aware of prior to the

-

submission deadline.

اجرئات االستئناف

Appeals Procedure

هناك ثالث مراحل في اجرء االعتراضات و يجب أن إتمام كل

There are 3 stages in the appeals procedure and each
stage must be completed before proceeding to the
next one. All learners who register an appeal will
receive a formal reply.

 )1كمرحللللللة اوللللللى يقلللللدم الطاللللللب االسلللللتئناف للمقللللليم اللللللذي

1) First Stage the learner appeals directly to
the assessor who has carried out the
assessment by completing the Learner
Appeal Report. The assessor will tell the
learner of the decision in a written report
within 20 working days.
2) Second Stage If the learner is not satisfied
with the decision made in Stage 1, s/he can
proceed to Stage 2 by appealing to the

مرحلة قبل الشروع بالمرحلة التالية .كما سيتلقى جميع الطالب
الذين يقدمون اي اعتراض ردا رسميا عليه.

أجللللللرى للللللله التقيلللللليم مباشللللللرة عللللللن طريللللللق اسللللللتكمال
تحريللللللر االسللللللتئناف .وسلللللليقوم المقلللللليم ب خبللللللار الطالللللللب
بقلللللللراره ضلللللللمن تقريلللللللر مكتلللللللوب فلللللللي غضلللللللون 20

يوم عمل.
 )2المرحلة الثانية إن لم يكن الطالب راضيا عن القرار الذي تم
اتخاذه في المرحلة األولى ،فيمكنه االنتقال إلى المرحلة الثانية
من خالل تقديم اعتراض إلى المراقب الداخلي .وسيتم األخذ
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internal verifier. All learner appeals will be
acknowledged and investigated to establish
facts and evidence supporting the appeal. If
an appeal is considered justified remedial
action will be taken. The internal verifier
will discuss the appeal with ABC Horizon
Centre who will respond within 20 working
days of receiving the learner’s appeal.
3) Third Stage learners who have exhausted
1st Stage and 2nd Stage and are still not
satisfied with the decision may proceed to
3rd Stage. This appeal must be in writing to
the Awarding Body (BTEC) and must be
accompanied
by
copies
of
all
the
documentation used in Stage 1 and Stage 2.
The Awarding Body decision will be final. In
this stage, an email should be sent by the
learner to Pearson within 14 calendar days
of being notified of the outcome of ABC
Horizon Centre’s internal appeals process.
The learner cannot appeal to Pearson
without first going through the appeals
process of ABC Horizon Centre. Pearson will
acknowledge receipt of the enquiry within
three calendar days and respond with the
outcome of the enquiry within 30 days of
receiving the enquiry.

بعين االعتبار جميع طلبات االعتراض المقدمة من الطالب
والتحقيق فيها من قبل المراقب الداخلي و تحديد الحقائق
و اذا تم اعتماد االعتراض يجب.واألدلة المؤيدة لالعتراض
ان يتخذ إجراء تصحيحيا لعمل الطالب و سوف يناقش
المراقب الداخلي االستئناف مع مركز االكاديمية الذي سوف
 يوم عمل من تلقي االعتراض المقدم20 يرد ويقر في غضون
.من الطالب
) مرحلة الثالثة يمكن للمرشحين الذين استنفذوا المرحلة األولى3
والثانية و ال يزالون غير راضين عن القرار أن يشرعوا إلى
المرحلة الثالثة يجب أن يكون هذا االعتراض خطيا إلى الهيئة
) ويجب أن يكون مصحوبا بنس من جميعBTEC( المانحة
الوثائق المستخدمة في المرحلة األولى والمرحلة الثانية و
 يجب،في هذه المرحلة.سيكون قرار الهيئة المانحة نهائيا
 من الطالب إلى الهيئة المانحة1إرسال رسالة بريد إلكتروني
 يوم بنتائج االعتراض14 وسيتم إعالم الطالب في غضون
 ال يمكن للمرشح أن يقم االعتراض.الداخلي لمركز االكاديمية
الى الهيئة المانحة بدون القيام بعملية االعتراض من خالل
) بتأكيدBTEC( مركز االكاديمية و ستقوم الهيئة المانحة
 أيام و سترد عليه في غضون3 استالم الطلب في غضون
. يوما من تلقيه30

تكرار المواد

Repeat Units
The following applies to a student who, for the first
assessment opportunity and resubmission
opportunity, still failed to achieve a Pass for that unit
specification:




1

At
the
provider’s
discretion
and
Assessment Board, decisions can be
permitted to repeat a unit.
The student must study the unit again
with full attendance and (if required)
payment of the unit fee.

سللللينطبق مللللا سلللليذكر علللللى الطالللللب الللللذي فشللللل فللللي تحقيللللق
عالملللة النجلللاح فلللي الملللادة بعلللد فرصلللة التقللليم األوللللى و إعلللادة
التقيم
 يمكلللللن،بنلللللاء عللللللى تقلللللدير المقللللليم ومجللللللس التقيللللليم



.للقرارات بأن تسمح بتكرار الوحدة
يجلللللب عللللللى الطاللللللب دراسلللللة الوحلللللدة ملللللرة أخلللللرى



مللللللع الحضللللللور الكامللللللل (إذا لللللللزم األمللللللر) و دفللللللع
.رسوم الوحدة

professionalqualitystandards@pearson.com

ABCHorizon
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تملللللنح درجلللللة النجلللللاح كدرجلللللة كليلللللة للواحلللللدة التلللللي
تمت إعادتها بنجاح



يمكن تكرار الوحدات مرة واحدة فقط.



ملللللللللن الملللللللللرجح أن يقلللللللللوم المراقلللللللللب الخلللللللللارجي
بتضللللللمين التقييمللللللات التللللللي أعيللللللد تقللللللديمها جللللللزء
من النموذخ الذي سيتم مراجعتها.

The overall unit grade for a successfully
completed repeat unit is capped at a
Pass for that unit.
Units can only be repeated once.
The External Examiner is likely to want
to include assessments that have been
resubmitted as part of the sample they
will review.

متطلبات الحصوا على شهادة
الدبلوم الوطني العالي

To achieve a Pearson BTEC Higher National Diploma

قد :

qualification a student must have:
أكمللللللللل وحللللللللدات كاملللللللللة مللللللللا يعللللللللادل  120نقطللللللللة

120

equivalent

to

units

مكتسبة في المستوى الخامس ()5






Higher National Diploma
qualification

ليحصلللل طالب على شلللهادة الدبلوم الوطني العالي يجب أن يكون





credits at Level 5

حقلللللللق عللللللللى األقلللللللل درجلللللللة النجلللللللاح ( )Passفلللللللي

105

in

pass

 105نقطة مكتسبة في المستوى الخامس ()5
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least

at

Achieved



credits at Level 5
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First Year- First Semester
Unit Title

Unit Level

Unit Credit

U-1 Business and Business Environment

4

15

U-2 Marketing
Essentials

4

15

U6_Managing a Successful Computing Project

4

15

Unit Level

Unit Credit

U4_Management and Operation

4

15

U5_9 Entrepreneurship and Small Business Management

4

15

U10 Financial Accounting

4

15

U12 Organizational Behavior

4

15

Unit Level

UnitCredit

U39 Sales Management

5

15

U47_Business Intelligence

5

15

U33 Business Information Technology Systems

5

15

U46 Social Media Practice

5

15

Unit Level

UnitCredit

U39_E-Commerce & Strategy

5

15

U31 Statistics for Management

5

15

U 11 Research Project

5

30

(120 Credits)

Unit Type

U3_Human Resource Management

Unit Title

(240 Credits)

Unit Type

HNC

First Year- Second Semester

Unit Title

Second Year- Second Semester
Unit Type

ABCHorizon

Unit Title

HND in Business – RQF

Page | 18

HND

Unit Type

Top Up to HND

Second Year- First Semester

)Appendix 2: Assignment Guidance Pearson BTEC Level 5 HND in Business – (RQF

-

استخدام ميكروسوفت أوفيس 2016
اسللللتخدام صننننفحة الغننننذف ( ABCHorizonيجننننب
أن يكنننننون عننننننوان البرننننننامج رقنننننم الوحننننندة اسنننننم
الطالننننب عنننننوان و رقننننم المشننننرو اسننننم المنننندرب
رقم المركز والتاريخ) بالتتاب .
صيغة تصريح و توقي على المشرو
اسلللتخدام جننندوا المحتوينننات بعننند اسنننتمارة التصنننريح
(يجننننننب اسننننننت دام "الجننننننندوا التلقننننننائي للمحتنننننننوى"
باالنتقنننننناا إلننننننى المراجنننننن > جنننننندوا المحتويننننننات>
الجدوا التلقائي
اسلللتخدم رننن ( Times New Romansالعنننناوين
ب  )CSالقياسي.
است دم  1.5تباعد األسطر.
يكننننون الهنننننام (الضنننني )  0.5سنننننم علننننى الجاننننننب
األيسننر مننن الصننفحة و ننام  0.5سننم علننى الجانننب
األيمن.
اسنننت دم أرقنننام الصنننفحات فننني التننن ييل" :انتقنننل إلنننى
إدراج> رقنننننننم الصنننننننفحة> الجنننننننز السنننننننفلي منننننننن
الصفحة> رقم عادي "2
Times New
العنننننناوين :اسنننننت دم  16نقطنننننة
( Romansالعننننننننننننننننننناوين  Bold )Csلعننننننننننننننننننناوين
Times New
المسنننننتوى األوا و  14نقطنننننة
( Romansالعننننننننننناوين  )Csلعننننننننننناوين المسننننننننننتوى
الثنننناني .إذا كننننان عنننننوان المسننننتوى الثالنننن مطلوبننننا
اسنننننت دم  12نقطنننننة Times New Romans
(العناوين .)Cs
تأكنننند مننننن أن أي رسننننوم بيانيننننة جننننداوا لقطننننات
الشاشنننننة شنننننرائح  PowerPointالنننننخ يتوصننننننيفها
بشنننننكل مناسنننننب .علنننننى سنننننبيل المثننننناا (الجننننندوا 1
بيننننان االيننننرادات) (الشننننكل  3السلسننننلة الزمنيننننة) ...
الخ
تحقنننن مننننن التنننندقي اإلمذئنننني والنحننننوي وعذمننننات
التننننننرقيم وتأكنننننند أيضننننننا مننننننن و القننننننرا ة الدقيقننننننة
للمشنننرو قبنننل اإلرسننناا ألن برننننامج MS Word
ال يحدد دائما كل األرطا

-

اسنننننننت دام مرجعينننننننة ارفننننننننارد الدقيقنننننننة وتشننننننننمل
ببليوغرافيننننا( .االستشننننهاد واإلشننننارة) يجننننب علينننن
اسننننننت دام "المراجنننننن " مننننننن رننننننذا النننننن اب إلننننننى

-

-

-

-

-

-
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Use Microsoft office 2016
Use ABCHorizon Cover page (should be a title
of program, Unit number and tittle, Submitted
by, Registration Number, Assignment No and
Title, Instructor’s Name, Centre Number and
Date) sequentially.
Fulfil and Sign DECLARATION form.
Use Table of content after Declaration form
(you must use "Automatic table of content" by
> go to references > Table of content
automatic table 2
)Use standard Times New Roman (Headings CS
font.
Use 1.5-line spacing.
’Have a Margin (Narrow) 0.5 centimeters
margin on the left-hand side of the page and a
0.5 centimeters margin on the right-hand side.
Use page numbers in the footer: “go to insert
> Page Number > Bottom of page > Plain
”Number 2
Headings: use 16-point Times New Roman
(Headings CS) BOLD for first level headings,
)and 14-point Times New Roman (Headings CS
for second level headings. If a third level
heading is required, use 12-point Times New
Roman (Headings CS).
Make sure that any diagrams, tables, screen
shots, PowerPoint slides, etc. are labelled
appropriately. For example, (Table 1 Income
Statement), (Fig 3 Time Series) … etc.
Check spelling, grammar and punctuation,
also ensure that you proof read your
assignments, before submitting, because the
MS Word auto checking software doesn't
always highlight every mistake.
Use accurate Harvard referencing and include
a bibliography. (Citation and Referencing), you
> must use " references " by go to references

HND in Business – RQF

-

-

-

-

-

-

-

-

ABCHorizon

-

المراجننن > المراجننن > المراجننن  .إضنننافة مراجننن فننني
نهاية التقرير
حمنننل األدلنننة ال اصنننة بننن منصنننة النننتعلم اإللكترونننني
ا ABCHorizon
يجب أن يكون لون األدلة باللون األسود
سنننننيقوم المقنننننيم بتقنننننيم مشنننننروع باالعتمننننناد علنننننى
القسننننننمين الرئيسننننننيين الشننننننكل وجننننننودة المحتننننننوى.
وسنننيتعين علنننى جميننن الطنننذب تقنننديم مجموعنننة منننن
األدلننة .لكننل واحنندة مننن وحنندات العمننل سننيتم منحنن
سلسننننلة مننننن المهننننام إلكمنننناا سلسننننلة التقييمننننات التنننني
سننننوف تحنننندد مننننا علينننن القيننننام بننننه لتحقينننن درجننننة
معيننننة.سنننيقدم معلمننن مجموعنننة منننن التعليقنننات حنننوا
الجهنننند النننن ي قمنننن بننننه وجننننودة عملنننن  .سننننيتم منننننح
النقنننناط وإضننننافتها إلننننى النتيجننننة اإلجماليننننة ال اصننننة
بننن فننني كنننل واحننندة تكمالهنننا .ستسنننتغرق كنننل وحننندة
عمنننننل حنننننوالي  60سننننناعة .منننننن المتوقننننن منننننن أن
تنجز نننننا فننننني المواعيننننند النهائينننننة العادينننننة و سنننننيتم
العمنننل علنننى إجنننرا ات للطنننذب الننن ين يفشنننلون فننني

Bibliography > references. Add references at
the end of report
Upload your evidence into LMS ABChorizon elearning Platform.
The color of the evidence must be in BLACK
Assessor will assess the student work depend
on the two main sections, the quality of
structure and quality of Content. All students
will have to produce a portfolio of evidence.
For each unit of work, you will be given a series
of tasks to complete and an assessment grid
that will identify what you have to do to
achieve a particular grade. Your teacher will
make comments about the effort you have
made and the quality of your work. Points will
be awarded and added to your overall score
with every unit that you complete. Each unit
of work will take about 60 hours. You will be
expected to meet regular deadlines and
intervention procedures will operate for
students who fail to do this.

-

القيام ب ل
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