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  المقررتوصيف نموذج 

  
 جامعة ام القرىالمؤسسة التعليمية:  ١٤٣٧ـ٠١ـ١٠ تاريخ التقرير:

 العلوم االقتصادية والمالية االسالميةالكلية:   دراسات القضائية ال   :القسم
  
  عامة عنهمعلومات و تحديد المقرر  أ.        

  
 103361ث  المواري: :   :. عنوان المقرر ورمزه١
  ساعتين :. الساعات المعتمدة٢

كان المقرر يُقدم كمادة اختيارية ضمن برامج متعددة، يرجى اإلشارة إلى ذلك بدالً  (إذا ضمنها. البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ٣  
  التأمينبكالوريوس  امج.):من تعداد البر

  المقرر .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس٤
  الخامس المستو  :   .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها هذه المقرر:٥
  اليوجد  ):.  المتطلب السابق لهذه المقرر (إن وجد٦
   ال يوجد . المتطلب المصاحب لهذه المقرر (إن وجد):٧
ة ريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:. مكان تد٨ ة الدراسات القضائ   ل

 في المكان المناسب):  أنماط التعليم (ضع إشارة . ٩  
 

    النسبة المئوية                      أ.  الفصل الدراسي التقليدي                                            
 

      النسبة المئوية    ة )                                            لتعليم المدمج (التقليدي واإللكترونيب. ا    
 

                        النسبة المئوية   بعد                                                                     ج.  التعليم عن     
 

        النسبة المئوية      راسلة                                                                               الم د.      
 

        النسبة المئوية      أخرى                                                                           هـ. طرق     
 

 مالحظات:
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    األهداف ب.          
  

  إيصال الحقوق ألصحابها .  .３  معرفة الفروق بين نظام الجاهلية ونظام اإلسالم في قسمة المواريث .  .２ قسمة التركات بين الورثة .  .１ لهذا المقرر؟ ما الهدف الرئيس
 

التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة .  صف باختصار أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر. (مثالً: زيادة استخدام المراجع ٢
 االنترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمية جديدة في المجال العلمي)

  
 مراجعة التوصيف وتطويره في ضوء التغذية الراجعة من األساتذة والطالب. سيتم - 
 .يتم االعتماد على المجلدات المشتركة في فضاء اإلنترنت لتبادل الملفات والمعلومات حول وحدات المقرر مع الطالب التي تشترط اإللمام بفقه المعامالت. سيتم مراجعة توصيف المقرر في ضوء متطلبات االختبارات المهنية - 

  
  وصف المقرر  ج.        

  
يترتب عليها  التعريف بحقوق الورثة وما :برنامجينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر في دليل أو نشرة   . الوصف العام للمقرر (مالحظة:١

مة من التوزيع العادل للتركة وفق الضوابط والشروط التي وضعتها الشريعة اإلسالمية ؛ حتى يتم إيصال الحقوق إلى ذويها ، والتمكن من القس
 . ورها في تحقيق التكافل االجتماعيالفعلية للتركة على مستحقيها ، وبيان ميراث ذوي القرابات األخرى ، والتعريف بأحكام الوصايا ود

 قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها-٢

إستعراض موجز للنظام االجتماعي واالقتصادي السائد قبل اإلسالم     ساعات التدريس  عدد األسابيع  قائمة المواضيع
 ٢ ١  . واألطفال من اإلرث   وكيف أدّى إلى حرمان المرأة 

  اريث وبيان كيفية تحقيقها للتوازن بين الورثة عرض آليات وأحاديث المو
 ٤  ٢  . ، وأنها ردّت االعتبار إلى الفئة المستضعفة

 ٢ ١   التعريف بعلم المواريث ، والغاية من دراسته 
 ٤  ٢  أساس علم المواريث 
  الفروض المقدّرة في القرآن الكريم والسنّة ، مع بيان ذكر الوارثين لكل

 ٤ ٢  . وطريقة حلهما ـ المسألة المشتركة منها وشروطهم ، العمريتان
 ٢  ١  . العْول والردّ 

 النصوص الواردة في توريث العصبة .
( العصبة ـ تعريفها ـ أقسامها ـ القواعد المنظمة للترجيح بين العصبات وهي : الترجيح بالجهة 

  ـ الترجيح بالدّرجة ـ الترجيح بقّوة القرابة ) اإلرث بجهتين .   

١ ٢ 

يحالتّصح   ٢ ١ 
 الحجب ( تعريفه ـ أقسامه : حجب األوصاف ـ حجب األشخاص ) .

. الورثة الذين يجحبون كلياً أو جزئياً ـ التعريف باألخ المبارك واألخ المشؤوم           
 

٤ ٢ 

 ( يراعى اإلكثار من  ميراث الجدّ واإلخوة : الخالف فيه ـ أحوال الجدّ واإلخوة على رأي زيد
يد على حفظ طبيقية مع استخدام الجدوال في كل ما تقدم لتثبيت القواعد ، والتأكاألمثلة الت  

 . ( اآليات واألحاديث الواردة
٢ ١ 

يم وفقا لتقو  ختبار النهائياال
 األكاديمي

٢ 
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 ساعة 30 المعتمدة خالل الفصل الدراسي): الفعلية والساعات.  مكونات المقرر (مجموع ساعات التدريس ٣
  المحاضرة الدروس اإلضافية المعمل العملي أخرى المجموع

ساعات التدريس  30 -  -  -  -  ٣٠
  الفعلية

الساعات  2 -  -  -  -  2
 المعتمدة

  
  األسبوع:لمتوقعة من الطالب في . ساعات المذاكرة أو التعلم اإلضافية ا٤

، كما يتم أإللكترونيا يمكن التواصل من خالل البريد بين المحاضرات، كم موزعة على أيام األسبوع وفي أوقات الفراغ أسبوعيا ساعتين
 .تحديد مرشدين للطالب خالل فترة التسجيل

  
  . مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت وموائمتها مع طرق التقويم واستراتيجيات التدريس.٥

  
استراتيجيات التدريس مع بعضها البعض في منظومة موحدة ومتكاملة تعبر تعمل كل من مخرجات التعلّم للمقرر وطرق التقويم و

  مجتمعة عن اتفاق متناسق بين تعلم الطالب، والتقويم، والتدريس.
يوفّر اإلطار الوطني للمؤهالت خمس مجاالت للتعلّم، ينبغي تحديد مخرجات تعلم للمقرر، وعادةً ال يجب أن يتعدى عدد مخرجات 

واحد ثمانية مخرجات تكون متوائمة مع مجال أو أكثر من مجاالت التعلم الخمسة. قد تتضمن بعض المقررات التعلم للمقرر ال
الدراسية مخرج واحد أو أكثر للبرنامج مدمجة مع مخرجات التعلم للمقرر وذلك إلظهار الموائمة بين مخرجات التعلم للمقرر 

ت تعلم البرنامج أي من مخرجات التعلم للبرنامج مدمجة مع مقررات ومخرجات التعلم للبرنامج. تحدد  مصفوفة تخطيط مخرجا
  دراسية معينة.

  في الجدول التالي تم إدراج مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهالت مرقمة في العمود األيمن.
  يرجى التقيد بالخطوات التالية عند تعبئة الجدول:

المقترحة تحت  القابلة للقياس والمطلوب تحققها في مجاالت التعلم المالئمة (انظر األمثلةأدرج مخرجات التعلم المناسبة و أوالً:
  أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع طرق التقويم ومخرجات التعلم المرجوة.  ثانياً:الجدول). 

ينبغي لكل مخرج من مخرجات التعلم  للمقرر وكل طريقة أدرج طرق التقويم المناسبة والتي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة.  ثالثاً:
  تقويم وكل إستراتيجية تدريس أن تتناغم سوياً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة.

 ً في حال إدراج أي مخرجات تعلم للبرنامج العلمي ضمن مخرجات التعلم للمقرر الدراسي يرجى وضع عالمة * أمام  :رابعا
  المخرج المعني. 

 ليس بالضرورة أن يتضمن كل مقرر دراسي مخرجات تعلم من كل مجال من مجاالت التعلم.
  

أساليب التقويم المستخدمة في 
  مجاالت التعلّم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت استراتيجيات تدريس المقرر المقرر

  ومخرجات التعلم للمقرر
 ١٫٠ المعرفة

 
 اختبار األعمال الفصلية :

ين خالل الفصل اختبار أو اثن
  من الدرجة النهائية). %٥٠(

 من  %٥٠( االختبار النهائي
 الدرجة النهائية).

يحق لألستاذ تخصيص جزء من 
درجات األعمال الفصلية 
الختبارات سريعة، أو أي نوع من 
 المشاركات المحفزة لتعلم الطالب

االختبارات الشفهية، مثل: 

 ؛ إلقاء المحاضرات على الطالب
تبدأ المحاضرة بعرض للمحاور 
التي سيتم تقديمها في المحاضرة 
مع ربطها بالمحاضرة السابقة. 
وتختم المحاضرة بإعطاء 
مراجعة سريعة ألهم ما قدم 

  خاللها.
 .األبحاث الفردية والجماعية 
 ارجية.القراءة الخ  
 .التمرينات المنزلية 
 .مجموعات النقاش الصغيرة 
 .أسلوب حل المشكالت 
  تلخيص المعلومات وعرضها

  قسمة التركات بين الورثة على  عر ف الطالبتي  
  الفروق بين نظام الجاهلية ونظام اإلسالم في قسمة عدد ي

   المواريث
  اعد التوريثيعرف حل المسائل التي ال تنطبق عليها قو  
  
  
  

  إيصال الحقوق ألصحابهايتعرف على 

١٫١ 
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والمناقشات الصفية، والواجبات 

تلخيص المادة المنزلية، و
العلمية، وإعادة إلقاء المادة 

 العلمية

 عبر أجهزة العرض.

 ٢٫٠ المهارات اإلدراكية -

  االختبارات التحريرية
 والشفهية.

 .المناقشات الصفية  
  تكليف الطالب ببحث بعض

  .المسائل من مصادر متنوعة
 

 .أسلوب دراسة النازلة الفقهية  
 .مجموعات النقاش الصغيرة  
 .الزيارات الميدانية 
 الندوات وحلقات  حضور

 النقاش الفقهية.
 .تحليل وتفسير المادة العلمية 
  البحث العلمي من المصادر

 الفقهية ومصادر المعلومات.
 .القراءة الفقهية الناقدة 

  أساس علم المواريث  يشرح
  

للنظام االجتماعي واالقتصادي السائد قبل اإلسالم يحلل 
  إلرثواألطفال من ا   وكيف أّدى إلى حرمان المرأة 

  
  

 يشرح التصحيح و الحجب

٢٫١ 

  
 ٣٫٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

  تقويم أداء الطالب أثناء
  عمل المجموعة.

  مالحظة تفاعل الطالب
أثناء المناقشة والحوار 

 الفقهي.
  مراقبة التزام الطالب

  بالمهام في الوقت المحدد.
  طرح قضايا فقهية

قة افتراضية ومالحظة طري
 .الطالب معها.

 
  إشراك الطالب في المناقشات

 الجماعية.
  تكوين فريق عمل إلنجاز

  الواجبات.
  تكليف الطالب باإلشراف على

  المناشط غير الصفية

   السليم في  مهارة كيفية التصرف الشرعييوضح
  مجال التركات 

    تنمية روح الفريق الواحد من خالل المسابقات يطور
  أثناء الدرس التي يجريها األستاذ

  زيادة االهتمام بالواجبات والتكليفات يقدر  
  المبادرة إلى القراءة واإلطالع على الكتب يشرح

  والمحاضرات المتعلقة بالمقرر.
  

٣٫١ 

 ٣٫٢ 
 ٤٫٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

  أداء الواجبات المنزلية
  باستخدام التقنية الحديثة. 

 داء الطالب من تقويم أ
 خالل األداء والعرض.

 .تقويم التقارير الكتابية 

 .المحاضرات الصفية  
 .التدريبات العملية 
  تكليف الطالب بتلخيص

المادة وعرضها عبر أجهزة 
  العرض.

  تكليف الطالب بإجراء
البحوث باستخدام التقنية 

 الحديثة.
  تكليف الطالب بعمل تقارير

 كتابية عن موضوعات فقهية

  قدرة على العمل بروح الفريق الجماعياليثبت .  
 القدرة على التواصل مع اآلخرين والتفاعل  يثبت

  بإيجابية .
  االتصال الشفهي والمكتوب بشكل فعال في يستخدم

  . القدرات العلمية والمعرفية والعمليةتنمية 
  بناء الثقة في النفس من خالل إبداء الرأي يثبت

  . مشاركة اآلخرينوطرح الحل و
 القدرة على استخدام البرامج الحاسوبية في  يثبت

 مجال التخصص.
  

٤٫١ 

 ٤٫٢ 
  

 ٥٫٠ المهارات النفس حركية

 ٥٫١ غير متطلب لهذا المقرر. -  .غير متطلب لهذا المقرر -  .غير متطلب لهذا المقرر - 
٥٫٢ 

 
  األفعال المستخدمة في صياغة مخرجات التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت،

 احات حول طرق التقويم واستراتيجات التدريسواقتر
  مجاالت التعلم  األفعال المقترحة
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  وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

يُعدَد، يُسَمي، يُسّجل، يُعّرف، يضع إسماً، يستعرض، يذكر، يصف، يتذَكر، يحفظ، ينسخ، يتعّرف على، 
  المعرفة  يُخبر، يكتب

ق، يُمثَل برسم بياني، يُقّسم الى فروع، يُفَرق بين، ينتقد، يُقدّر، يشرح، يُلَخص، يكتب، يُقارن، يُفرّ 
يحسب، يُحلَل، يُؤلَف، يَُطور، يُنشئ، يُعد، يُعيد بناء، ُيعيد ترتيب، يشرح، يتنبأ، يُبَرر، يُقيَم، يُقدَر، 

  يُخًطط، يُصَمم، يقيس، يحكم على، يُفَسر، يُخَمن
  المهارات اإلدراكية

مهارات التعامل مع األشخاص   يُثبت، يحكم، يختار، يُوّضح، يُعدَل أو يُغيَر، يُبيَن، يستخدم، يُقدّر، يُقيَم، يُبَرر، يُحلَل، يتساءل، يكتب 
  تحمل المسؤولية و

مهارات االتصال وتقنية   يُثبت، يحسب، يُوَضح، يُفَسر، يبحث، يتساءل، يُشغّل، يُقدّر، يُقيَم، ينتقد
  والمهارات الحسابية  المعلومات

يُثبت، يُظهر، يُوَضح، يُؤدي، يُعبَر بطريقة مسرحية درامية، يُّوظف مهارات أو أدوات، يتالعب، 
  المهارات النفس حركية  يُشغّل، يُعد، يُنتج، يرسم، يُمثل برسم بياني، يتفحص، يبني أو يُشَكل، يُرّكب، يُجرب، يُعيد بناء

  
  عند كتابة مخرجات التعلم التي يمكن قياسها وتقييمها.خدامها عدم استقترح ألفعال التي يُ ا

  يفهم                   يعتبر                  يُضخم أو يزيد                     يُكمل              يُراجع                 يضمن               يُكبّر 
  يفحص            يُقَوي                  يسكتشف           يُشَجع                    يُعّمق        يحافظ أو يُبقي        يعكس                       

  
 يمكن استخدام بعض هذه األفعال اذا كانت ذات عالقة  بأعمال أو مقاييس معينة.

  
 طرق التقويم و استراتيجيات التدريس المقترحة هي:

رسات استخدام طرق متعددة ومستمرة للتحقق من تعلم الطالب، وتشمل التوجهات الحالية مجموعة أفضل المماوفقا لألبحاث و من المطلوب
من ضمنها أنظمة قياس أداء الطالب على الشبكة العنكبوتية والتي  )Rubrics(واسعة من أدوات التقييم باستخدام سلم التقدير اللفظي 

والتحليل، ويعتبر ) KPIs( الرئيسية األداءومؤشرات ) Benchmarks(معيارية والمقارانات ال) Rubrics(تستخدم سلم التقدير اللفظي 
استراتيجيات التقييم المراعية  أما .)Qualitative Evaluation( مفيد بشكل خاص في التقييم النوعي) Rubrics(سلم التقدير اللفظي 

طويلة والقصيرة، دفاتر المتابعة أو سجالت التعلم، التقارير : االختبارات، ملف الطالب، المقاالت اليلي فتشمل ما المبينة للفروقاتو
، التحليلية، العروض الفردية والجماعية، الملصقات، اليوميات، دراسة الحالة، مذكرة معمل، تحليل فيديو، التقارير الجماعية، تقرير معمل

لذاتي، عمل فيديو، عمل رسومات، األداء الدرامي، عمل تقييم الزمالء، التقييم ا ،(Learning Logs)المناظرات، الخطب، سجالت التعلم 
 Learning)، منتديات النقاش، المقابالت، عقود التعلم  (Graphic Organizers) جداول، العروض التوضيحية، المنظمات البصرية

Contracts،(  سجل مالحظات المعلم على الطالب)(Anecdotal Notes،  األعمال الفنية، جداول التعلم)KWL(  ماذا أعرف؟ ماذا)
  خرائط المفاهيم.   أريد أن أعرف؟ ماذا تعلمت؟)،

  
يجب اختيار استراتيجيات التدريس المراعية للفروقات بحيث تتناسب مع محتوى المقرر الدراسي واحتياجات الطالب ومخرجات التعلم 

مجموعات صغيرة، المناقشة مع الفصل بشكل عام أو في المرجوة. تشمل استراتيجيات التدريس ما يلي: المحاضرة، المناظرة، العمل في 
مجموعات نقاش صغيرة، النشاطات البحثية، الشرح العملي في المعمل، المشاريع، المناظرات، لعب األدوار، دراسة الحالة، االستعانة 

 أنشطة التعلم العملية.تقديم العروض الفردية، العصف الذهني، ومجموعة واسعة متنوعة من  بضيف متحدث، الحفظ، الفكاهة،
 

 . جدول المهام والتكاليف التي يتم فيها تقييم الطلبة خالل الفصل الدراسي٦

 موعد تسليم المهمة أو التكليف النسبة من التقييم النهائي
 مهمة التقويم

(مثالً: مقالة، امتحان، مشروع جماعي، اختبار فصلي، 
 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ)

 
 أ. اختبار دوري أول  دساالسبوع السا %١٥
ي عشر %١٥ ي االسبوع الثا  ب. اختبار دوري ثا
ية، حلقات علمية، واجبات، ابحاث جماعية  ع مدار الفصل الدرا %١٠ ات شف مشار

 ج. وفردية
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ي اية الفصل الدرا %٦٠ ا  د. االختبار ال

  
  :الدعم المقدم للطلبةاإلرشاد األكاديمي و د.         

(حدد المدة الزمنية المتوقع   رتيبات تواجد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لتقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي الفردي للطالب.. ت١
 تواجد أعضاء هيئة التدريس خاللها في األسبوع)

يئة الوسائل املناسبة.  - ، و ية : خالل الدوام األسبو  الساعات املكت
ية   ادي للطالب موزعة تخصيص ساعات  مكت  أيام األسبوع.  ع األسبوع لتقديم اإلرشاد األ
ي -  و يد اإللك نت وال لية  شبكة االن    .تواصل أستاذ املادة مع الطالب ع صفحة املقرر ع موقع ال

  
  مصادر التعلّم:هـ.          

  
 قائمة الكتب المقررة:. ١
 امل : ث والوصايا، جدة: دار حافظ ، طعبد الرحمن بن نافع السل  . ـ ١٤٣٢،  ٢وار
  ０. لخ)... إ ،قائمة المراجع المساندة األساسية ( الدوريات العلمية، التقارير:  

الصة  علم الفرائض ، :ناصر بن محمد الغامدي  .１ ة ا ز ضراء بمكة ، العز  دار طيبة ا
 1 -   ديث  علم ـج ا د : امل ز بن محمد الز ث، دار البيان ، عبد العز   ـ. ١٤٢٥املوار
 ـ . ١٤٠٨  صا الفـوزان : التحقيقات املرضية  املباحث الفرضية، جامعة اإلمام، -٢  
 اث ،  - ٣ طراوي : الرائد  علم الفرائض، مكتبة دار ال   ـ . ١٤٢٠محمد العيد ا
 ث ، دار املنارة ،  -٤   ـ . ١٤١٢مصطفى مسلم : مباحث  علوم املوار
 الصة  علم الفرائض، دار طيبة ،  -٥  ـ . ١٤٢١ناصر الغامدي : ا
 -6  . العذب الفائض شرح عمدة الفارض ، إلبراهيم بن عبد هللا بن إبراهيم  -7   . كشاف القناع عن متن اإلقناع ، للشيخ منصور بن يونس البهوتي  

  
 لخ):... إ ،يرقائمة الكتب والمراجع المقترحة ( الدوريات العلمية، التقار.  ٣

 . مع الفق الدو  قرارات ا
 لخ):بورد، ... إ مواقع اإلنترنت، وسائل التواصل االجتماعي، نظام البالك: مثالً قائمة المصادر اإللكترونية  (. ٤

 .برنامج جامع الفقه اإلسالمي 
 ) نت  )feqh.al-islam.comموقع جامع الفقه اإلسالمي ع شبكة اإلن
  الشاملةموقع املوسوعة )www.islamport.com ( 
  يئة ل اإلسالميةموقع ال  العاملية لالقتصاد والتمو

 :أو األنظمة البرمجية المهنية اللوائح أوالمعايير  لكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أومواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على ا. ٥
 مع الفقه اإلسالميبرنامج جا. 

 
   المطلوبة والتجهيزات المرافق و.         

، عدد المقاعد في الفصول الدراسية والمعامل(مثالً: حدد احتياجات المقرر بما في ذلك حجم الفصول الدراسية والمعامل  - 
  لخ).إ ... ،مدى توافر أجهزة الكمبيوتر

  .  مقعد ، وسبورة ، وشاشة عرض 45قاعة بها حوالي  - 
  لخ):إ...  ،اإليضاحقاعات العرض أو معامل  ، معامل، دراسيةمثالً: فصول . المرافق التعليمية (١
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 ):... إلخ ،برامج الكمبيوتر ،السبورات الذكية ،أجهزة العرض ،(AV)أجهزة الصوت والصورة (مثالً: التجهيزات الحاسوبية . ٢
  جهاز عرض مرئي. 

ً : إذا كان ممثالً  موارد أخرى (. ٣  أو أرفق قائمة): االحتياجاتمعدات مختبر معينة حدد  طلوبا
  يم المقرر وعمليات التحسين:تقي  ز.                  

  
    

  من الطالب حول فعالية عملية التدريس: الراجعةاستراتيجيات الحصول على التغذية . ١
 .م الطالب للمقرر  نتائج م تقو
 ا صول عل ة. مرئيات الطالب ال يتم ا  من الطالب مشاف
 .لية  عليق الطالب ع املقرر  منتدى طالب ال
  في البرنامج:المدرس في القسم أو  من قِبَلتقييم عملية التدريس ل استراتيجيات أخرى. ٢
 - يانات الطالب وتقييم لس الدرا صا عن ردود است ر، يحوي م سق املقرر بإعداد تقر ل فصل درا يقوم م اية  سة وتحديد  

ا إذا لزم األمر. ات ال يجب القيام   التغي
  ر املقرر م لتطو حا ي مع الطالب الذين درسوا املقرر لتقديم مق و يد اإللك   تواصل أستاذ املقرر مباشرة ع ال
  عده ر املقرر الذي  سق املقرر مراجعة تقر س القسم أو مجلس القسمم ل من قبل رئ سق املقرر   ةوم  .ية االقتصاد والعلوم اإلدار
  :عمليات تحسين التدريس. ٣
 - ية (أو عدد من الدورات)  طرق ا س لدورة تدر يئة التدر سجتياز عضو    تتفق مع طبيعة مجال التخصص. التدر
 - ن الطالب العل  مجال املقرر عزز تكو لية لتحديث املقرر بما  س بال يئة التدر ن أعضاء  سيق ب    .الت
 -حات من الطالب س املقرر مع أستاذ املقرر  ضوء ما يرده من مق اتيجية تدر س القسم الس   .مناقشة رئ
  .س لتحف الطالب ع التعلم اتيجيات التدر ع اس س ع تنو يئة التدر  يع أعضاء 
 .س   عقد ورش عمل حول طرق التدر
تبادل أو من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة، مراجعة التصحيح : ثالً عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة  (م. ٤

  :عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعليمية أخرى)االختبارات أو تصحيح 
  ي موحد إعداد ا ع .املقرر  قس الطالب والطالباتافة مدر من قبل اختبار  ام و حال  ذر توحيد موعد االختبارات يتم االل

م إنجاز الطالب والطالبات. ل موحد لالختبارات لضمان العدالة  تقو  ي
 يح ل أستاذ يقوم  ت يح سؤال االختبار بصفة جماعية (  ميع الطالب)بت
  نتة من رفع ل النموذ لالختبار ع شبكة اإلن  . ا
 م ع التقييم الذي حصلوا عليه.  السماح للطالب بمراجعة اورا م عندما يطلبون ذلك، مع شرح أسباب حصول  ق إجابا
   .س مستقل لعينة من أعمال الطلبة يئة تدر يح أو الدرجات من قبل عضو   فحص الت
  يح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة بادل ت ة مع عضو قيام أستاذ املقرر ب س آخر لنفس  دور املؤسسة  نفس املقرر يئة تدر

 .عليمية أو مع مؤسسة أخرى 
 .س القسم ع معدالت الطالب  املقرر من قبل رئ سب النجاح والرسوب وتوز  مراجعة 
  تحسين:وللتخطيط للللمراجعة الدورية لفاعلية المقرر  ترتيبات التخطيط . صف٥
  ر املقّرر بصفة جماعية لتحديد نقاط القوة والضعف منإعداد ائية.  تقر  خالل النتائج ال
  س يئة التدر  بقية املقّررات.  محتوى  مع توافق محتوى املقرر ملعرفة مدى  القسم الرجوع إ مختلف أعضاء 
 ة ع توصيف املقرر  مجلس القسم ل دوري مناقشة التعديالت الضرور ديثة  التخصص ش  .لضمان مواكبته للتطورات ا
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 ل تحديث املصادر واملراج ش اصة باملقرر   منتظم.ع ا
 . ديثة  تقديم املقرر  اإلفادة من التقنيات ا
  ر املقرر . األخذ ن وتطو ارجية  تحس     بتوصيات نتائج املراجعات الداخلية وا

  
  :عضو هيئة التدريس ومن في حكمه                                       

 ١٤٣٧ـ٠١ـ١٠:  التقرير إكمالتاريخ ___________________________________    قيع:__التو                      
  

 التـــــأمين:  رئيس القسمعميد/                                          : من قِبَل تم استالم التقرير                                   
  

   :________   التاريخ_____________________التوقيع:________                              


