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 جامعة ام القرىالمؤسسة التعليمية:  ١٤٣٧ـ٠١ـ١٠ تاريخ التقرير:

 العلوم االقتصادية والمالية االسالميةالكلية:  فقه التأمين   :القسم

 

 عامة عنهمعلومات و يد المقررتحد  أ.        

 

 (1012244( 2- فقه التأمين :    :. عنوان المقرر ورمزه١

 ساعتين :. الساعات المعتمدة۲

 

كان المقرر يُقدم كمادة اختيارية ضمن برامج متعددة، يرجى اإلشارة إلى ذلك بدالً  )إذا ضمنها. البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ۳

 التأمينبكالوريوس  لبرامج.(:من تعداد ا

 بالتنسيق  مستقبال  مع قسم الشريعة. المقرر: .  اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن تدريس٤

 رابعال :   .  المستوى أو السنة التي يُقدم فيها هذه المقرر:٥

 20101131-    أصول الفقه  (:.  المتطلب السابق لهذه المقرر )إن وجد٦
 

  ال يوجد إن وجد(:. المتطلب المصاحب لهذه المقرر )٧

  داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية . مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:٨

 

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

 

    النسبة المئوية                      أ.  الفصل الدراسي التقليدي                                            

 

      النسبة المئوية    ة (                                            ب. التعليم المدمج )التقليدي واإللكتروني    

 

                        مئويةالنسبة ال   بعد                                                                     ج.  التعليم عن     

 

        النسبة المئوية      المراسلة                                                                                د.      

 

        المئوية       النسبةأخرى                                                                           هـ. طرق     

 

 مالحظات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

100%  
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 لهذا المقرر؟ ما الهدف الرئيس .１

 أن يكون مستوعباً لما يلي: ينبغيبعد انتهاء الطالب من دراسة هذا المقرر  -

 العالقة بين الغرر والتأمين. -
 أسس التأمين التعاوني -
 الجوانب التعاقدية في التأمين التعاوني. -
 رق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري.الف -

كة .  صف باختصار أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر. )مثالً: زيادة استخدام المراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شب۲

 االنترنت، أو تغييرات في محتوى المقرر بناًء على بحوث علمية جديدة في المجال العلمي(

 

 مراجعة التوصيف وتطويره في ضوء التغذية الراجعة من األساتذة والطالب. يتمس -
 سيتم مراجعة توصيف المقرر في ضوء متطلبات االختبارات المهنية التي تشترط اإللمام بفقه المعامالت. -

 .قرر مع الطالبيتم االعتماد على المجلدات المشتركة في فضاء اإلنترنت لتبادل الملفات والمعلومات حول وحدات الم

 

 وصف المقرر  ج.        

 

 برنامجينبغي إرفاق الوصف العام كما يظهر في دليل أو نشرة   . الوصف العام للمقرر )مالحظة:١

 قائمة الموضوعات التي ينبغي تغطيتها-۲

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة المواضيع

 ين الغرر الفاحش والغرر الغرر وعالقته بالتأمين )حقيقة الغرر، الفرق ب

 اليسير، عالقة التأمين بالغرر(
2 4 

 4 2 الخالف الفقهي في التأمين التجاري 

  ،أسس التامين التعاوني ) التبرع المحض، التبرع المتبادل، الوقف

 المضاربة(
3 6 

  التعاقد في التأمين التعاوني ) االشتراكات، تحديد عمولة اإلدارة، تنمية

 (الموارد المالية
3 6 

 ( طبيعة العقد، هدف التأمين، الفروق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري

 ي(فائض التأمينالصفة شركة التأمين، أقساط التأمين، االحتياطيات، 
3 6 

 -         4 2 المسائل الفقهية المستجدة في التأمين التعاوني 

الختبار النهائيا وفقا للتقويم  

 األكاديمي

2 

 

 

 ساعة 30 المعتمدة خالل الفصل الدراسي(: الفعلية والساعاتمكونات المقرر )مجموع ساعات التدريس   .۳

  المحاضرة الدروس اإلضافية المعمل العملي أخرى المجموع

30 - - - - 30 
ساعات التدريس 

 الفعلية

2 - - - - 2 
الساعات 

 المعتمدة
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  األسبوع:وقعة من الطالب في لمت. ساعات المذاكرة أو التعلم اإلضافية ا٤

، كما يتم أإللكترونيبين المحاضرات، كما يمكن التواصل من خالل البريد  موزعة على أيام األسبوع وفي أوقات الفراغ أسبوعيا ساعتين

 .تحديد مرشدين للطالب خالل فترة التسجيل

 

 هالت وموائمتها مع طرق التقويم واستراتيجيات التدريس.. مخرجات التعلّم للمقرر حسب مجاالت التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤ٥

 

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

 مجتمعة عن اتفاق متناسق بين تعلم الطالب، والتقويم، والتدريس.

س مجاالت للتعلّم، ينبغي تحديد مخرجات تعلم للمقرر، وعادةً ال يجب أن يتعدى عدد مخرجات يوفّر اإلطار الوطني للمؤهالت خم

التعلم للمقرر الواحد ثمانية مخرجات تكون متوائمة مع مجال أو أكثر من مجاالت التعلم الخمسة. قد تتضمن بعض المقررات 

مقرر وذلك إلظهار الموائمة بين مخرجات التعلم للمقرر الدراسية مخرج واحد أو أكثر للبرنامج مدمجة مع مخرجات التعلم لل

ومخرجات التعلم للبرنامج. تحدد  مصفوفة تخطيط مخرجات تعلم البرنامج أي من مخرجات التعلم للبرنامج مدمجة مع مقررات 

 دراسية معينة.

 ي العمود األيمن.في الجدول التالي تم إدراج مجاالت التعلم الخمسة وفق اإلطار الوطني للمؤهالت مرقمة ف

 يرجى التقيد بالخطوات التالية عند تعبئة الجدول:

المقترحة تحت  أدرج مخرجات التعلم المناسبة والقابلة للقياس والمطلوب تحققها في مجاالت التعلم المالئمة )انظر األمثلة أوالً:

 ويم ومخرجات التعلم المرجوة. أدرج استراتيجيات التدريس المساندة المتالئمة مع طرق التق ثانياً:الجدول(. 

أدرج طرق التقويم المناسبة والتي تقيس وتُقيَم مخرج التعلم بدقة. ينبغي لكل مخرج من مخرجات التعلم  للمقرر وكل طريقة  ثالثاً:

 تقويم وكل إستراتيجية تدريس أن تتناغم سوياً وبشكل منطقي كعملية تعلم وتعليم متكاملة.

مخرجات تعلم للبرنامج العلمي ضمن مخرجات التعلم للمقرر الدراسي يرجى وضع عالمة * أمام  في حال إدراج أي :رابعاً 

 المخرج المعني. 

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

 

أساليب التقويم المستخدمة في 

 المقرر
 استراتيجيات تدريس المقرر

 ق اإلطار الوطني للمؤهالتمجاالت التعلّم وف

 ومخرجات التعلم للمقرر
 

 ١.٠ المعرفة

 

 اختبار األعمال الفصلية :

اختبار أو اثنين خالل الفصل 

 % من الدرجة النهائية(.50)

 من 50) االختبار النهائي %

 الدرجة النهائية(.

يحق لألستاذ تخصيص جزء من 

درجات األعمال الفصلية 

من  الختبارات سريعة، أو أي نوع

 المشاركات المحفزة لتعلم الطالب

االختبارات الشفهية، مثل: 

والمناقشات الصفية، والواجبات 

المنزلية، وتلخيص المادة 

العلمية، وإعادة إلقاء المادة 

 العلمية

 ؛ إلقاء المحاضرات على الطالب

تبدأ المحاضرة بعرض للمحاور 

التي سيتم تقديمها في المحاضرة 

سابقة. مع ربطها بالمحاضرة ال

وتختم المحاضرة بإعطاء 

مراجعة سريعة ألهم ما قدم 

 خاللها.

 .األبحاث الفردية والجماعية 

 .القراءة الخارجية 

 .التمرينات المنزلية 

 .مجموعات النقاش الصغيرة 

 .أسلوب حل المشكالت 

  تلخيص المعلومات وعرضها

 عبر أجهزة العرض.

  يتعرف الطالب على حقيقة الغرر وعالقته بالتأمين. 

 

 

  .يدرك الطالب الخالف الفقهي حول التأمين التجاري 

 يتعرف الطالب على أسس التأمين التعاوني.

 

 

  .يتعرف الطالب على طبيعة التعاقد في التأمين التعاوني 

 

   يميز الطالب الفروق بين التأمين التعاوني والتأمين

 التجاري.

  

١.١ 

  

 ٢.٠ المهارات اإلدراكية -

 حريرية االختبارات الت

 والشفهية.

 .المناقشات الصفية 

  تكليف الطالب ببحث بعض

 .المسائل من مصادر متنوعة

 .أسلوب دراسة النازلة الفقهية 

 .مجموعات النقاش الصغيرة 

 .الزيارات الميدانية 

  حضور الندوات وحلقات

 النصوص و شروط  العقود التأمينية يحلل. 

 و يدقق  أحكام اإلسالم في المعامالت  يفسر 

 

٢.١ 
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 النقاش الفقهية. 

 .تحليل وتفسير المادة العلمية 

  البحث العلمي من المصادر

 ادر المعلومات.الفقهية ومص

 .القراءة الفقهية الناقدة 

 ٣.٠ مهارات التعامل مع األشخاص وتحمل المسؤولية

  تقويم أداء الطالب أثناء

 عمل المجموعة.

  مالحظة تفاعل الطالب

ر أثناء المناقشة والحوا

 الفقهي.

  مراقبة التزام الطالب

 بالمهام في الوقت المحدد.

  طرح قضايا فقهية

افتراضية ومالحظة طريقة 

 .الطالب معها.

 

  إشراك الطالب في المناقشات

 الجماعية.

  تكوين فريق عمل إلنجاز

 الواجبات.

  تكليف الطالب باإلشراف على

  المناشط غير الصفية

 ل مع أستاذه ممارسة مهارات التواصل الفعا يثبت

 وزمالئه.

  تكوين عالقات إيجابية مع اآلخرين.يحكم 

  العمل ضمن فريق عمل.يضع 

  إدارة الحوار الفقهي. يستخدم 

 إدارة الوقت. يوضح 

  أن يكون الطالب قادراً على المبادرة على التعرف على

 المشكالت والنوازل الفقهية.

  فقهي.االلتزام بالمعايير األخالقية وآداب الخالف اليقيم 

 تحمل مسؤولية البحث عن المعلومات لتنمية يوضح

 مقدراته المعرفية.

٣.١ 

 ٣.٢ 

 ٤.٠ مهارات االتصال وتقنية المعلومات والمهارات الحسابية

  أداء الواجبات المنزلية

 باستخدام التقنية الحديثة. 

  تقويم أداء الطالب من

 خالل األداء والعرض.

 .تقويم التقارير الكتابية 

 اضرات الصفية.المح 

 .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

  القدرة على استخدام التقنية في البحث الفقهي.يثبت 

 ام التقنية في متطلبات المقرر القدرة على استخد يثبت

 والحصول على المعلومات الحديثة.

 استخدام التقنية في التواصل مع أستاذه  يثبت

 وزمالئه.

 االتصال الكتابي من خالل التقارير. يثبت 

 يقدم الطالب التقارير باستخدام الحاسب اآللي. 

٤.١ 

 ٤.٢ 

  

 ٥.٠ المهارات النفس حركية

 غير متطلب لهذا المقرر. - .غير متطلب لهذا المقرر - .مقررغير متطلب لهذا ال -
٥.١ 

٥.٢ 

 

 األفعال المستخدمة في صياغة مخرجات التعلم وفق اإلطار الوطني للمؤهالت،

 واقتراحات حول طرق التقويم واستراتيجات التدريس

 األفعال المقترحة
 مجاالت التعلم

 وفق اإلطار الوطني للمؤهالت

يُسّجل، يُعّرف، يضع إسماً، يستعرض، يذكر، يصف، يتذَكر، يحفظ، ينسخ، يتعّرف على،  يُعَدد، يُسَمي،

 يُخبر، يكتب
 المعرفة

يُقّدر، يشرح، يُلَخص، يكتب، يُقارن، يُفّرق، يُمثَل برسم بياني، يُقّسم الى فروع، يُفَرق بين، ينتقد، 

عيد ترتيب، يشرح، يتنبأ، يُبَرر، يُقيَم، يُقَدر، يحسب، يُحلَل، يُؤلَف، يُطَور، يُنشئ، يُعد، يُعيد بناء، يُ 

 يُخطًط، يُصَمم، يقيس، يحكم على، يُفَسر، يُخَمن

 المهارات اإلدراكية

 يُثبت، يحكم، يختار، يُوّضح، يُعَدل أو يُغيَر، يُبيَن، يستخدم، يُقّدر، يُقيَم، يُبَرر، يُحلَل، يتساءل، يكتب 
مهارات التعامل مع األشخاص 

 تحمل المسؤولية و

مهارات االتصال وتقنية  يُثبت، يحسب، يُوَضح، يُفَسر، يبحث، يتساءل، يُشّغل، يُقّدر، يُقيَم، ينتقد
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 المعلومات والمهارات الحسابية 

يُثبت، يُظهر، يُوَضح، يُؤدي، يُعبَر بطريقة مسرحية درامية، يُّوظف مهارات أو أدوات، يتالعب، 

 سم، يُمثل برسم بياني، يتفحص، يبني أو يُشَكل، يُرّكب، يُجرب، يُعيد بناءيُشّغل، يُعد، يُنتج، ير
 المهارات النفس حركية

 

 عند كتابة مخرجات التعلم التي يمكن قياسها وتقييمها.عدم استخدامها قترح ألفعال التي يُ ا

 راجع                 يضمن               يُكبّر                    يفهميعتبر                  يُضخم أو يزيد                     يُكمل              يُ 

 يُعّمق               يحافظ أو يُبقي        يعكس                              يفحص            يُقَوي                  يسكتشف           يُشَجع      

 

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

 

 طرق التقويم و استراتيجيات التدريس المقترحة هي:

أفضل الممارسات استخدام طرق متعددة ومستمرة للتحقق من تعلم الطالب، وتشمل التوجهات الحالية مجموعة وفقا 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 ( sIPK) الرئيسية األداءومؤشرات ( Benchmarks)والمقارانات المعيارية ( Rubrics)تستخدم سلم التقدير اللفظي 

استراتيجيات التقييم المراعية  أما .(Qualitative Evaluation) مفيد بشكل خاص في التقييم النوعي( Rubrics)سلم التقدير اللفظي 

: االختبارات، ملف الطالب، المقاالت الطويلة والقصيرة، دفاتر المتابعة أو سجالت التعلم، التقارير يلي فتشمل ما المبينة للفروقاتو

عمل، تحليل فيديو، التقارير الجماعية، تقرير معمل، التحليلية، العروض الفردية والجماعية، الملصقات، اليوميات، دراسة الحالة، مذكرة م

تقييم الزمالء، التقييم الذاتي، عمل فيديو، عمل رسومات، األداء الدرامي، عمل  ،(Learning Logs)المناظرات، الخطب، سجالت التعلم 

 Learning)ابالت، عقود التعلم ، منتديات النقاش، المق (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؟(،

 

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

المرجوة. تشمل استراتيجيات التدريس ما يلي: المحاضرة، المناظرة، العمل في مجموعات صغيرة، المناقشة مع الفصل بشكل عام أو في 

األدوار، دراسة الحالة، االستعانة مجموعات نقاش صغيرة، النشاطات البحثية، الشرح العملي في المعمل، المشاريع، المناظرات، لعب 

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

 

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

 مهمة أو التكليفموعد تسليم ال النسبة من التقييم النهائي

 مهمة التقويم

)مثالً: مقالة، امتحان، مشروع جماعي، اختبار فصلي، 

 خطبة، عرض شفهي، ... إلخ(

 

 أ. اختبار دوري أول  االسبوع السادس 15%

 ب. اختبار دوري ثاني االسبوع الثاني عشر 15%

جماعية  مشاركات شفهية, حلقات علمية, واجبات, ابحاث على مدار الفصل الدراس ي 10%

 وفردية
 ج.

 د. االختبار النهائي نهاية الفصل الدراس ي 60%

 

 :الدعم المقدم للطلبةاإلرشاد األكاديمي و د.         

)حدد المدة الزمنية المتوقع   . ترتيبات تواجد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لتقديم المشورة واإلرشاد األكاديمي الفردي للطالب.١

 يئة التدريس خاللها في األسبوع(تواجد أعضاء ه

 الساعات املكتبية : خالل الدوام األسبوعي، وتهيئة الوسائل املناسبة.  -
 أيام األسبوع.  علىتخصيص ساعات  مكتبية في األسبوع لتقديم اإلرشاد األكاديمي للطالب موزعة  

   .شبكة االنترنت والبريد اإللكترونيتواصل أستاذ املادة مع الطالب عبر صفحة املقرر على موقع الكلية في  - 
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 مصادر التعلّم:هـ.          

 

 قائمة الكتب المقررة:. ١

  التأمين اإلسالمي: دراسة فقهية تبين حقائق التأمين التعاوني بصورتيه النظرية والعملية وتطبيقه في شركات

 .2002التأمين، أحمد سالم ملحم، دار اإلعالم، 

.  

 :لخ(... إ ،المساندة األساسية ) الدوريات العلمية، التقاريرقائمة المراجع . ٢

  ،2009التأمين اإلسالمي: دراسة فقهية تأصيلية، علي محي الدين القرة داغي، دار البشائر اإلسالمية 

 لخ(:... إ ،قائمة الكتب والمراجع المقترحة ) الدوريات العلمية، التقارير.  ۳

 .قرارات املجمع الفقهي الدولي 

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

 .برنامج جامع الفقه اإلسالمي 

 ( موقع جامع الفقه اإلسالمي على شبكة اإلنترنتfeqh.al-islam.com) 

 موقع املوسوعة الشاملة (www.islamport.com ) 

  العاملية لالقتصاد والتمويل اإلسالميةموقع الهيئة 

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

 برنامج جامع الفقه اإلسالمي. 

 

 

  المطلوبة لتجهيزاتوا 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

 

 (:... إلخ ،برامج الكمبيوتر ،السبورات الذكية ،أجهزة العرض ،(AV)أجهزة الصوت والصورة )مثالً: التجهيزات الحاسوبية . ۲

  جهاز عرض مرئي. 

 أرفق قائمة(: أو االحتياجاتمعدات مختبر معينة حدد  : إذا كان مطلوباً مثالً  موارد أخرى ). ۳

 يم المقرر وعمليات التحسين:تقي  ز.                  

 من الطالب حول فعالية عملية التدريس: الراجعةاستراتيجيات الحصول على التغذية . ١

 .نتائج مسح تقويم الطالب للمقرر 

 .مرئيات الطالب التي يتم الحصول عليها من الطالب مشافهة 

 منتدى طالب الكلية. تعليق الطالب على املقرر في 

http://www.islamport.com/
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 في البرنامج:المدرس في القسم أو  من قِبَلتقييم عملية التدريس ل استراتيجيات أخرى. ۲

 -  في نهاية كل فصل دراس ي يقوم منسق املقرر بإعداد تقرير، يحوي ملخصا عن ردود استبيانات الطالب وتقييم لسير الدراسة وتحديد

 زم األمر.التغييرات التي يجب القيام بها إذا ل

  تواصل أستاذ املقرر مباشرة عبر البريد اإللكتروني مع الطالب الذين درسوا املقرر لتقديم مقترحاتهم لتطوير املقرر 

  ومنسق املقرر في كلية االقتصاد والعلوم  من قبل رئيس القسم أو مجلس القسممنسق املقرر مراجعة تقرير املقرر الذي يعده

 .اإلدارية

 :ن التدريسعمليات تحسي. ۳

 - تتفق مع طبيعة مجال التخصص. التدريسجتياز عضو هيئة التدريس لدورة تدريبية )أو عدد من الدورات( في طرق ا 

 - التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية لتحديث املقرر بما يعزز تكوين الطالب العلمي في مجال املقرر.  

 - مع أستاذ املقرر في ضوء ما يرده من مقترحات من الطالب مناقشة رئيس القسم الستراتيجية تدريس املقرر. 

  .تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تنويع استراتيجيات التدريس لتحفيز الطالب على التعلم 

 .عقد ورش عمل حول طرق التدريس  

تبادل أو تقل لعينة من أعمال الطلبة، من قبل عضو هيئة تدريس مسمراجعة التصحيح : عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة  )مثالً . ٤

 :عينة من الواجبات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس في مؤسسة تعليمية أخرى(االختبارات أو تصحيح 

  وفي حال تعذر توحيد موعد االختبارات يتم  .املقرر في قسمي الطالب والطالباتكافة مدرس ي من قبل اختبار نهائي موحد إعداد

 وحد لالختبارات لضمان العدالة في تقويم إنجاز الطالب والطالبات.االلتزام بهيكل م

 لجميع الطالب(بتصحيح سؤال االختبار بصفة جماعية )كل أستاذ يقوم  تصحيح 

  الحل النموذجي لالختبار على شبكة اإلنترنتنسخة من رفع . 

  لهم على التقييم الذي حصلوا عليه.  السماح للطالب بمراجعة اوراق إجاباتهم عندما يطلبون ذلك، مع شرح أسباب حصو 

   .فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة 

  نفس املقرر فيهيئة تدريس آخر لنفس  دورية مع عضو قيام أستاذ املقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة 

 .ى املؤسسة تعليمية أو مع مؤسسة أخر 

 .مراجعة نسب النجاح والرسوب وتوزيع معدالت الطالب في املقرر من قبل رئيس القسم 

 تحسين:وللتخطيط للللمراجعة الدورية لفاعلية المقرر  ترتيبات التخطيط . صف٥

  تقرير املقّرر بصفة جماعية لتحديد نقاط القوة والضعف من خالل النتائج النهائية. إعداد 

 بقية املقّررات.  محتوى  مع توافق محتوى املقرر ملعرفة مدى في القسم اء هيئة التدريس الرجوع إلى مختلف أعض 

 لضمان مواكبته للتطورات الحديثة في التخصص بشكل دوري مناقشة التعديالت الضرورية على توصيف املقرر في مجلس القسم. 

  منتظم.تحديث املصادر واملراجع الخاصة باملقرر بشكل 

 يات الحديثة في تقديم املقرر .اإلفادة من التقن 

  بتوصيات نتائج املراجعات الداخلية والخارجية في تحسين وتطوير املقرر . األخذ   

 

 بالتنسيق  مستقبال  مع قسم الشريعة. :عضو هيئة التدريس ومن في حكمه                                       

 ١٤٣٧ـ٠١ـ١٠:  التقرير إكمالتاريخ _____    قيع:________________________________التو                      

 

 التـــــأمين:  رئيس القسمعميد/                                          : من قِبَل تم استالم التقرير                                   

 

  :التاريخ  ________ ______التوقيع:_______________________                              


