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 +

 3المحكم

 للدكتوراه طة الدراسية:اخل 1/ 4/ 7
 أوال :ادلقررات التخصصية اإلجبارية

 ادلستوى
االسم 

ادلختصر 
 للمقرر

 نوع ادلقرر اسم ادلقرر رمز ادلقرر
ادلتطلب 
 السابقة

 الساعات احملتسبة
 نظري( -عملي -)معتمدة 

 معتمده عملي نظري

ادلستوى 
 األول
 

 1 - 1 - نظري اراالدارة ادلالية واالدخ 1921:44-1 4ادارة
 1 - 1 - نظري ادلسكنتصميم االذباىات احلديثة يف  1921:41-1 4سكن
 1 - 1 - نظري ادلرأة والتنمية 1921:46-1 1ادارة
 1 - 1 - نظري قراءات وحبوث يف رلال التخصص 1921:47-1  4حبث
 1 - 1 - نظري اقتصادايت التنمية االسرية 1921:48-1 6ادارة
 1 1 4 - نظري/عملي الديكورتصميم  1921:49-1 1سكن

 ادارة الجودة    

ادلستوى 
 الثاين

 1 - 1 - نظري ادارة اجلودة  1921:14-1 7ادارة
 1 - 1 - نظري مهارات االستشارات االسرية 1921:11-1 8ادارة
 6 1 1 - نظري/عملي تصميم وأتثيث ادلنشآت السكنية 1921:16-6 6سكن

قراءات وحبوث يف  نظري لقة حبثح 1921:17-1 1حبث
 1 1 4 رلال التخصص

 6 1 1 - نظري/عملي معاجلات تصميمة للسكن 1921:18-6 7سكن
 1 - 1 - نظري االسكان ومشاكلو 1921:19-1 8سكن

  19رلموع الساعات  
 اثنيا :ادلقررات التخصصية االختيارية

 1 1 4 - /عملينظري صميم البيئيتال :1921:4-1 9سكن ادلستوى األول
 1 - 1 - نظري االسكان الصحي ;1921:4-1 :سكن ادلستوى األول
 1 - 1 - نظري ادارة ادلؤسسات :1921:1-1 9ادارة ادلستوى الثاين

 1 - 1 - نظري ادارة أعمال ;1921:1-1 :ادارة ثاينادلستوى ال
 7رلموع الساعات  
 اثلثا: الرسالة

صبيع ادلقررات  الرسالة 1921:64-41 4رسالة ادلستوى الثالث
 41 - - اإلجبارية واالختيارية

 41رلموع الساعات  
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  توصيف ادلقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
 

 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

 املالٔ٘ ّاالدخازاإلدازٗ   اسم ادلقرر:  

   2602711-2 ، 1إدازٗ   رمز ادلقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 دامع٘ او الكسٚ ادلؤسسة التعليمية: اسم ىـ1440- 2- 12  اتريخ التوصيف:

 الطهً ّإدازٗ امليصل  -نلٔ٘ التضامٔه    القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ
   2602711-2،  1إدازٗ   /اإلدازٗ املالٔ٘ ّاالدخازم ادلقرر الدراسي ورمزه: . اس1

 ضاعتاٌ ىظسٖ  /ضاعتاٌ معتندٗ  . عدد الساعات ادلعتمدة: 2 .1
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنو ادلقرر الدراسي: 3 .2

 ىذه الربامج( )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين ىذا بدالً من إعداد قائمة بكل
 لكطه الطهً ّإدازٗ امليصل الدنتْزاِالطيُ التنَٔدٓ٘ لربىامر 

 املطتْٚ االّل . السنة أو ادلستوى الدراسي الذي يعطى فيو ادلقرر الدراسي: 4 .3
 ال ْٓدد . ادلتطلبات السابقة ذلذا ادلقرر )إن وجدت(:5 .4
 ال ْٓدد . ادلتطلبات ادلتزامنة مع ىذا ادلقرر )إن وجدت(:6 .5
 ادلقرر، إن مل يكن يف ادلقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:فرع أو فروع تقدمي . 7 .6

 قاع٘ الدزاضات العلٔا بكطه الطهً ّإدازٗ امليصل –مكس نلٔ٘ التضامٔه 
 . منط الدراسة ادلتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ 
√ 

 %70 النسبة:

 

   

 التعليم اإللكرتوين .ب 
√ 

 %30 بة:النس
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج 
 

  النسبة:
    

  النسبة:  ابدلراسلة .د 
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  النسبة:  تذكر أخرى .ه 
 

 تعليقات

 األىداف . ب
 ما ىدف ادلقرر الرئيس؟ -1

٘ علررٙ ف التعررس ٚ  ، ّاالدخرراز مفَررْو اإلدازٗ املالٔرر ىل باإلضرراا٘ ا .ّأٍرردااَا ّ ّئاٜفَررا ّعاقتَررا بررالعلْو ا خررس

 ّأثسِاالقتضادٓ٘ ّاالدتناعٔ٘ لادخاز،  با ثازّاالملاو  الاشم٘ حْل التدطٔط ّالتحلٔل املالٕ. انتطاب املَازات

 علٙ التينٔ٘ االقتضادٓ٘ ّاالدتناعٔ٘.

أو مراجع اإلنرتنت،  )مثل االستخدام ادلتزايد لتقنية ادلعلوماتادلقرر الدراسي. لتطوير وربسّي  -يتم تنفيذىا  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف رلال الدراسة(.  

اإلدازٗ اضتدداو إمهاىٔات غبه٘ اإلىرتىت العاملٔ٘ لاطاع علٙ أحدخ اإلصدازات ّالتطْزات يف زتال  - .7

 .املالٔ٘ ّاالدخاز
 .اإلدازٗ املالٔ٘ ّاالدخازل يف زتاّاملؤمتسات ّاليدّات متابع٘ البحْخ العلنٔ٘ اذتدٓج٘ - .8
باضتدداو  اإلدازٗ املالٔ٘ ّاالدخازاملفأٍه املتيْع٘ يف زتال تينٔ٘ الطسم الفعال٘ للتفهري ّتكٔٔه ا ضالٔب ّ- .9

 اليكاش ّالتفاعل ّالْادبات التطبٔكٔ٘ املطتنسٗ.-
 ٔ٘.امر الدزاضٔ٘ بالكطه مً قبل دتي٘ املياٍر ّارتطط الدزاضاملسادع٘ الدّزٓ٘ للرب-

 )مالحظة: ادلطلوب ىنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها ادلستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف ادلقرر الدراسي  . ج
 وصف عام للمقرر:

مبفَْو اإلدازٗ املالٔ٘ ّاالدخاز، ّأٍدااَا ّ ّئاٜفَا ّعاقتَا بالعلْو ا خسٚ. ّاالملاو التعسٓف  ٓتطنً املكسز علٙ

بٔٝ٘ اإلدازٗ املالٔ٘ ّاملؤضطرات ّا ضرْام املالٔر٘. باإلضراا٘ اىل     اإلدازٗ املالٔ٘، مبا يف ذلو يف  ضاضٔ٘ املفأٍه اب

التعسٓف مبػسّعٔ٘ ّضْابط ننا َٓدف إىل  تصّٓد الطالبات باملَازات الاشم٘ حْل التدطٔط ّالتحلٔل املالٕ.

اشم٘ حْل االثاز االقتضرادٓ٘ ّاالدتناعٔر٘ لادخراز،    االدخاز، ّعاقتُ باالضتجناز. ّتصّٓد الطالبات باملعسا٘ ال

 .ّأثسِ علٙ التينٔ٘ االقتضادٓ٘ ّاالدتناعٔ٘
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 ادلوضوعات اليت ينبغي تناوذلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة ادلوضوعات

 –زتاالتَرا   –ّئاٜفَا  –خضاٜضَا  –مدخل اىل اإلدازٗ املالٔ٘ ) مفَْمَا 

 2 1 تطْز التازخيٕ لإلدازٗ املالٔ٘ ّالقتَا بالعلْو ا خسٚ.أٍدااَا ( ال

العاٜد  –املداطسٗ  –السعٔ٘  –مفأٍه أضاضٔ٘ يف اإلدازٗ املالٔ٘ ) الطْٔل٘ 

 4 2 التنْٓل (   –االضتجناز  –

 4 2 املؤضطات ّا ضْام املالٔ٘ –املعلْمات ّالبٔاىات املالٔ٘ 
 2 1 خازدٔ٘( –بٔٝ٘ اإلدازٗ املالٔ٘ ) داخلٔ٘ 
املٔصاىٔات  –االطاز الفهسٖ للتدطٔط املالٕ  –التدطٔط املالٕ ) أٍدااُ 

 –التدطرٔط للندرصٌّ الطرلعٕ     –التدطٔط للطْٔل٘ ّالسعٔ٘  –التكدٓسٓ٘ 

 ختطٔط اهلٔهل املالٕ( –ختطٔط االىفام االضتجنازٖ 
2 4 

 –ُ ّاضتدداماتُ أٍداا –دّزِ لدٚ اإلدازٗ املالٔ٘  –التحلٔل املالٕ ) مفَْمُ 

 4 2 ادتَات املطتفٔدٗ ميُ ( –أدّات التحلٔل املالٕ ّاىْاعُ 

 –أٍدااررُ  –اىْاعررُ  –دّااعررُ  –ىػررهتُ  –مرردخل اىل االدخرراز ) مفَْمررُ  

 2 1 ميحٙ ّدال٘ االدخاز (

الفسم بني  –العاق٘ بني االدخاز ّاالضتجناز  –مػسّعٔ٘ االدخاز ّضْابطُ 

 2 1 االدخاز ّاالنتياش

 2 1 مكازى٘ بني امليَر اإلضامٕ ّالْضعٕ يف االدخاز
 4 2 االثاز االقتضادٓ٘ ّاالدتناعٔ٘ لادخاز ّاثسِ علٙ التينٔ٘ 

 30 15 اجملنْع
 

   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية زلاضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30 - - - - 30 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات ادلعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 ضاعتاٌ اضبْعًٔا
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 سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .4
 التايل رلاالت سلرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤىالت حيدد اجلدول

 : قم دبلء اجلدول دبخرجات تعلم ادلقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب ادلطلوب يف رلاالت التعلم ادلناسبة.أوالً  -
 لم ادلستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعاثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم ادلناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم ادلقرر ادلستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 م يف كل رلال من رلاالت التعلم.تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنو ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعل
 Curriculum Mapخريطة منهج ادلقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م
 ادلعرفة 1

 مفَْو االدخاز –تعسف مفَْو اإلدازٗ املالٔ٘  1-1

 التْاصل اضرتاتٔذٔ٘

 اللػْٖ

 ّاملياقػ٘اذتْاز 

 العضف الرٍين

 

 العنل أّزام

 ّالتكازٓس

 االختبازات

 العسّض تكدٓه
 

 ترنس اٍداف اإلدازٗ املالٔ٘ ّزتاالتَا ّّئاٜفَا 1-2

 تضف بٔٝات اإلدازٗ املالٔ٘ 1-3

 تعدد املؤضطات ّا ضْام املالٔ٘ 1-4

 تهتب املٔصاىٔات التكدٓسٓ٘ 1-5

 لٕ ّاىْاعُتػسح أدّات التحلٔل املا 1-6

 حتدد ادتَات املطتفٔدٗ مً التحلٔل املالٕ 1-7

 تْضح العاق٘ بني االدخاز ّاالضتجناز 1-8

 تػسح اثس االدخاز علٙ التينٔ٘ االقتضادٓ٘ ّاالدتناعٔ٘ 1-9

 دراييةادلهارات اال 2

 متٔص التدطٔط االىفاقٕ االضتجنازٖ 2-1

 اضرتاتٔذٔ٘ البحح

 االنتػافّ

التعله الراتٕ الفسدٖ  

 التفهري الياقد

 التكسٓس الراتٕ
  املكاالت الضػريٗ

2-2 
ختطٔط  طبل املعسا٘ ّاذتكاٜل العلنٔ٘ املهتطب٘ يفت

 .اهلٔهل املالٕ

 تكازٌ بني امليَر اإلضامٕ ّ الْضعٕ لادخاز 2-3

 ٔ٘ لادخازعاالقتضادٓ٘ ّاالدتنا باآلثازتتيبه  2-4

 قات الخصيية ومحمل ادلسؤوليةمهارات العال 3

 .الطالبات ضنً اسم ّزتنْعات العنل تتعاٌّ مع 3-1

التعاّىٙ  التعلٔه اضرتاتٔذٔ٘

 –االتضال مبضادز التعله  –

اذتْاز  –التْاصل اللػْٖ 

 ّاملياقػ٘

 ادتناعٕ التكْٓه أىػط٘

 املاحظ٘
 املػازٓع املػرتن٘

 

3-2 
علرٙ حتنرل مطرْٝلٔ٘ العنرل     الكردزٗ   ّ زّح الكٔادٗ يف الفسٓرل تظَس 

 ادتناعٕ.

3-3 
مَرررازٗ االتضرررال الفعرررال ّمَرررازٗ املبرررادأٗ ّاالبتهررراز،     تطرررتددو 

 ّالكدزٗ علٙ اختاذ الكسازات.

أنررا تتعرردد أررُ اآلزاٛ دٌّ أٌ تتعررازض مررع قررٔه      َرراعررً زأٓ تعرررب 3-4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م
 اجملتنع ّأخاقٔاتُ.

 رات العدديةمهارات االتيال ومهارات تقنية ادلعلومات وادلها 4

4-1 
اذتاضب اآللٕ يف إدساٛ عسّض تكدمئر٘ يف  بسامر اضتدداو 

 تلف٘ متعلك٘ باملكسزمْضْعات شت
 العسّض اضرتاتٔذٔ٘

االتضال  –العنلٔ٘ 

 مبضادز التعله

 أىػط٘ تطبٔكٔ٘

 2-4 عسّض تكدمئ٘
املعرازف  عرً   ستسنات البحرح ّقْاعرد املعلْمرات   تبحح يف 

 املتضل٘ باملكسز

 (وجدت رات النفسية احلريية )إنادلها 5

 االخسًٓ مع   االتضال اثياٛ ضلٔه بػهل الْدُ تعابري تظَس 5-1
 التعله الراتٕ الفسدٖ

 التكْٓه ىػط٘أ

 ادتناعٕ

 العنلٔ٘ التدزٓبات
5-2 

 اثيررراٛ عيَررا  الضرررادزٗ ّاإلميرراٛات  ادتطرررد حسنررات  تْئررف 

 التْاصل مع االخسًٓ.
 

 لفيل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل ا .5
مهام التقومي ادلطلوبة )مثال: اختبار، مخروع مجاعي، يتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
 نسبتو من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمو

 %15 الطابع ىضفٕاختباز  1
 %10 العاغس أّزام العنل 2
 %15 ارتامظ  عػس مػازٓع عجٔ٘ 3
 %60 الطادع عػس از التحسٓسٖ اليَاٜٕاالختب 4

 %100 اجملنْع 

 اإلرشاد األيادميي للطالب ودعمهم . د
ترتيبات إاتحة أعضاء ىيئة التدريس واذليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يف كل أسبوع(.  يتوقع أن يتواجد خاللو أعضاء ىيئة التدريس ذلذا الغرض 
ٓته تْشٓع مَاو االزغاد العلنٕ للطالبات املطتذدات مً ِقَبل زتالظ ا قطاو علٙ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ  -

 خال مدٗ ال تتذاّش أزبع٘ أضابٔع مً بدٛ الدزاض٘ .

 إزضال صْزٗ مً التْشٓع الطابل إىل عنادٗ الدزاضات العلٔا . -

إعداد ددّهلا الدزاضٕ ّتتابع معَا خطْات تطذٔل مْضْع السضال٘ تتْىل املسغدٗ العلنٔ٘ تْدُٔ الطالب٘ يف  -

 ّ تسغدٍا ظنٔع املعلْمات ارتاص٘ بالتعجس ّ الفسص اإلضاأ٘ ّ التهدٔل .

تكدو املسغدٗ االنادمئ٘ تكسٓس مفضل اىل زٜٔظ الكطه عً ضري الطالب٘ يف ىَآ٘ نل اضل دزاضٕ ّ تسضل  -

 . صْزٗ ميُ اىل عنٔد الدزاضات العلٔا 
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 ميادر التعّلم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1

 ، داز الهتاب ادتامعٕ، صيعاٛ.2(: اإلدازٗ املالٔ٘، الطبع2013٘عبداهلل الطيفٕ ) -
االدازٗ املالٔ٘ " مدخل حتلٔلٕ معاصس " ، املهتب العسبٕ اذتدٓح ، االضهيدزٓ٘ ،  ( : 2007ميري ٍيدٖ )-

 الطبع٘ الطادض٘

، (: دّز االدخاز العاٜلٕ يف متْٓل التينٔ٘ االقتضادٓ٘، نلٔ٘ العلْو االقتضاد2012٘ٓكني )خادٖ ىْز الٔ -

 (3مك   احمل+  (2مك   احمل+   ادتصاٜس.
 . أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريىا(:2 

ٔل، ضلطل٘ مسادع التنْٓل ّاالضتجناز، : التنْٓل ّاإلدازٗ املالٔ٘ اليظسٓ٘ ّالتطب)د.ٌ(  حطً ميري الضادٖ-

 نلٔ٘ التذازٗ، دامع٘ الكاٍسٗ.
(: ستددات االدخاز ارتاص يف املنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘، اجملل٘ العلنٔ٘ دتامع٘ 2001اسٓد بػري طاٍس ) -

 ، االحطاٛ.2، ع1امللو أضل، مر
، اجملل٘  ٘ اإلضامٔ٘علػسٓنلٔ٘ ا: االدخاز يف اليظاو اإلضامٕ، (2012) اهلادٖ امحد ستند حطً-

 (3+ احملمك    (2احملمك   +  .ف، دامع٘ الكطازالعلنٔ٘
 . ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3

  www.ax abnak.comت املالٔ٘ ّاملضسأ٘ زتل٘ الدزاضا-

 (3+ احملمك    (2احملمك   +   vob.edv.lyدامع٘ بً غاشٖ  –زتل٘ البحْخ املالٔ٘ ّاالقتضادٓ٘ -

 ال ْٓدد مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربرليات، واألسطواانت ادلدرلة:. 4

 ادلرافق ادلطلوبة . و
بّين متطلبات ادلقرر الدراسي من ادلرافق دبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية وادلختربات )أي عدد ادلقاعد داخل القاعات الدراسية 

 ختربات، وعدد أجهزة احلاسب الآ ي ادلتاحة، وغريىا(:وادل
 املباىٕ )قاعات احملاضسات، ّاملدتربات، ّقاعات العسض، ّاملعامل، ّغريٍا(: .1

 ( مكعد دزاضٕ + مهتب اضتاذ15ستاضسات زتَصٗ بعدد )قاع٘ 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربرليات وغريىا(:  .2
 باإلىرتىت لاتضال ااٖ اّٖ غبه٘-

 بسدهتْز عسض ّدَاش إىل، حاضب دَاش -
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 .للعسّض باشما غاغ٘   -

 الْٓدد مصادر أخرى )حددىا: مثالً اذا كان ىناك حاجة إىل ذبهيزات خمربية خاصة، فاذكرىا، أو أرفق قائمة هبا(: .3
 تقومي ادلقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ز

 ية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذ . س
 .اضتطاع آزاٛ الطالبات حْل مْضْعات املكسز ّاضرتاتٔذٔات التدزٓظ املتبع٘ -
 .مً ذّٖ ارتربٗ االضتعاى٘ بآزاٛ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ -
 ْد تكٔٔهعلٙ الطالبات يف ىَآ٘ الفضل الدزاضٕ متطني٘ بي ادتامع٘تْشٓع اضتنازٗ التكٔٔه املعتندٗ مً -

 .للنكسز ّا ضتاذ

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . ش
 . املسادع٘ الدّزٓ٘ للنكسزات الدزاضٔ٘ مً قبل دتي٘ تطْٓس املياٍر ّارتطط الدزاضٔ٘ بالكطه ّالهلٔ٘

 إجراءات تطوير التدريس: . ص
  . املياٍر ّارتطط الدزاضٔ٘ بالكطهحتدٓح مضادز التعله بياًٛا علٙ تْصٔات اعطاٛ دتي٘ 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء ىيئة تدريس  . ض
 مستقلّي، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء ىيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

ٓ٘ للنكسزات الدزاضٔ٘ بَدف تطْٓسٍا مبا ٓتْاال مع متطلبات متػريات البٔٝ٘ احمللٔ٘ املسادع٘ الدّز -

 ّالعاملٔ٘ 
 .امليائسٗ ملكازى٘ معآري اإلصتاش املطبك٘ مع اقرتاح دْاىب التطْٓس الاشم٘ اتح قيْات االتضال مع ا قطاو -

 والتخطيط لتطويره: ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي . ط
  املسادع٘ الدّزٓ٘ للنكسزات الدزاضٔ٘ بَدف تطْٓسٍا مبا ٓتْاال مع متطلبات متػريات البٔٝ٘ احمللٔ٘ ّالعاملٔ٘

 

 . إمياٌ عبٔد السااعٕد اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

. 

 ىـ0441 – 2 -62 التاريخ
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  توصيف المقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
 

 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 االجتاٖات احلدٜج١ يف تصُِٝ املطهٔ  اسم املقرر:

 2602712-2  ،  1ضهٔ   رمز املقرر:  
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 منٛذد تٛصٝف َكسز دزاضٞ

 داَع١ اّ ايكس٣ :إضِ املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ  ٖـ1440-2-26تازٜخ ايتٛصٝف:  

 قطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ - ن١ًٝ ايتصاَِٝايكطِ:  -ايه١ًٝ

   
 ايتعسٜف باملكسز ايدزاضٞ َٚعًَٛات عا١َ عٓ٘ . أ

 2602712-2  ،1جتاٖات احلدٜج١ يف تصُِٝ املطهٔ / ضهٔاال. اضِ املكسز ايدزاضٞ ٚزَصٙ: 1 .1
 ضاعتإ َعتُد٠ / ضاعتإ ْظسٟ . عدد ايطاعات املعتُد٠: 2 .2
 . ايربْاَخ )أٚ ايرباَخ( ايرٟ ٜكدّ ضُٓ٘ املكسز ايدزاضٞ: 3 .3

 ايطٓ٘ ايتُٗٝد١ٜ يربْاَر ايدنتٛزاٙ يكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ
 املطت٣ٛ االٍٚ. ايط١ٓ أٚ املطت٣ٛ ايدزاضٞ ايرٟ ٜعط٢ فٝ٘ املكسز ايدزاضٞ: 4 .4
 ال تٛدد املتطًبات ايطابك١ هلرا املكسز )إٕ ٚجدت(:. 5 .5
 ال تٛدد. املتطًبات املتصا١َٓ َع ٖرا املكسز )إٕ ٚجدت(: 6 .6
 املكسز، إٕ مل ٜهٔ يف املكس ايس٥ٝظ يًُؤضط١ ايتع١ًُٝٝ: فسع أٚ فسٚع تكدِٜ . 7 .7
 قاع١ ايدزاضات ايعًٝا بكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ –َكس ن١ًٝ ايتصاَِٝ  .8

 ايدزاض١ املتبع )اخرت نٌ َا ٜٓطبل(:. منط 8

 قاعات احملاضسات ايتكًٝد١ٜ .أ 
 :70 ايٓطب١% 

    

  ايٓطب١:  ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ .ب 

    

 تعًِٝ َدَخ )تكًٝدٟ ٚعٔ طسٜل اإلْرتْت( .ج 
 :30 ايٓطب١% 

    

  ايٓطب١:  باملساض١ً .د 

    

  ايٓطب١:  ترنس أخس٣ .ه 
 

 تعًٝكات:
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 ألٖداف . ب
 ايس٥ٝظ؟ َا ٖدف املكسز -1

ٚاملعُازٟ يًُطهٔ ٚايتعسف  ٞاملاّ ايطايب١ باالجتاٖات ٚاملدازع احلدٜج١ يف ايتصُِٝ ايداخًٜٗدف املكسز اىل 

١ُٝ يًطايب١ مبا ٖٛ ع٢ً ممٝصات ٚخٛاص نٌ َدزض١ ٚاجتاٙ تصُُٝٞ فين َٚعُازٟ بٗدف اثسا٤ اخلًف١ٝ ايتصُٝ

 املعُاز١ٜ اٚ ايتصُِٝ ايداخًٞ .َتبع َٔ أضايٝب يتصُِٝ املطهٔ ضٛا٤ َٔ ايٓٛاحٞ 
يتطٜٛس ٚذبطني املكسز ايدزاضٞ. )َثٌ االضتخداّ املتصاٜد  -ٜتِ تٓفٝرٖا  -اذنس بإجياش أٟ خطط  -2

 يتك١ٝٓ املعًَٛات أٚ َساجع اإلْرتْت، ٚايتػٝريات يف احملت٣ٛ نٓتٝح١ يألحباث اجلدٜد٠ يف دلاٍ ايدزاض١(.   
ــ٢ أحــدخ اا ــدازات ٚايتطــٛزات يف دلــاٍ        ا - ــ١ يحدــحإل عً ــة ايعاملٝ ــات غــبه١ ااْعْ ضــتدداّ إَهاْٝ

 االجتاٖات احلدٜج١ باملطهٔ.
 االجتاٖات احلدٜج١ باملطهٔ.دلاٍ يف ٚاملؤمتسات ٚايٓدٚات َتابع١ ايبحٛخ ايع١ًُٝ احلدٜج١  -

ٔ االجتاٖـات احلدٜجـ١   تٓٛعـ١ يف دلـاٍ   ت١ُٝٓ ايطسم ايفعاي١ يًتفهري ٚتكِٝٝ األضايٝب ٚاملفاِٖٝ امل -  باملطـه

 باضتدداّ ايٓكاش ٚايتفاعٌ ٚايٛادبات ايتطبٝك١ٝ املطتُس٠.
 املسادع١ ايدٚز١ٜ يًربْاَر ايدزاض١ٝ بايكطِ َٔ قبٌ جل١ٓ املٓاٖر ٚاخلطط ايدزاض١ٝ. -

ٚصف املكسز ايدزاضٞ )َالذظ١: املطًٛب ٖٓا ٚصٌف عاّ بايطسٜك١ ْفطٗا املطتخد١َ يف ايٓػس٠  . د

 ايتعسٜف١ٝ أٚديٌٝ ايربْاَخ(. 
 ٚصف عاّ يًُكسز:

زع ٚاالجتاٖات ايتص١ُُٝٝ احلدٜج١ يف تصُِٝ املطهٔ ، ٚدزاض١ نٌ ع٢ً ايتعسٜف بأِٖ املدااملكسز تطُٔ 

ٚاأليٛإ ٚاالغهاٍ ٚاخلاَات املطتدد١َ يف نٌ اجتاٙ َع ايتعسف ع٢ً اجتاٙ َٔ حٝح اخلصا٥ص ٚاملُٝصات 

ٖرٙ االجتاٖات ٚايعٛاٌَ املؤثس٠ فٝٗا ، اىل داْب األضظ ٚاملعاٜري اخلا ١ بهٌ اجتاٙ  ٘ٓػ٦تاخلًف١ٝ ايتازخي١ٝ ي

 . َٚدزض١

 

 املٛضٛعات اييت ٜٓبػٞ تٓاٚهلا: .1

 قا١ُ٥ املٛضٛعات
عدد 

 األضابٝع
 ضاعات ايتدزٜظ 

، اٖـــِ املفـــاِٖٝ ٚاملعـــاٜري ايتصـــ١ُُٝ املستبطـــ١ باملدزضـــ١ ايعطـــ١ٜٛ املدزضـــ١ ايعطٜٛــــــ١ 

اضــتدداّ املــٛاد املتــٛفس٠ يف ايب٦ٝــ١ اٚ املٓدفطــ١ يف اضــتٗحى ايطاقــ١ َــع ايتفاعــٌ َــع    ٚ

 .فساْو يٜٛد زاٜة، اِٖ املصُُني ، عُاز٠ ايب١٦ٝ 

2 4 

، اِٖ ايعٛاٌَ املؤثس٠ يف االجتاٙ ايتفهٝهٞ ، إجياد ايعحقات  املدزض١ ايتفهٝهٝـ١ 

  .ايعُاز٠يف  يعٛمل١ ااجتاٙ بني املباْٞ داخًٝا ٚخازدٝا ٚبني األزض ، 
2 4 

ت اىل ْػأ٠ ٚظٗٛز ٖـرا االجتـاٙ ،   داالجتاٙ االختصايٞ يف ايتصُِٝ ، اِٖ ايعٛاٌَ اييت ا

اِٖ َدازع االجتاٙ االختصايـٞ    اخلصا٥ص ايتص١ُُٝٝ ٚاملعُاز١ٜ يحجتاٙ االختصايٞ ، 

4 8 
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 ، حسن١ فٝٝٓا االْفصاي١ٝ ( ، االختصاي١ٝ يف َدازع ايتصُِٝ ايٝابا١ْٝ . ايباٖٚاٚع 
ـــ١   يٛظٝفــ١ ٚ املٓفعــ١  ، َفــاِٖٝ ٚاضــظ االجتــاٙ ٚ إجيــاد ايعحقــ١ بــني ا   املدزضــ١ ايٛظٝفٝـ

 .  : يٛنٛزبٛشٜ٘، اعُاٍ املصُِ املعُازٟ املاد١ٜ 
2 2 

االجتاٖـ ايسَصٟ  ٚايتعبريٟ ، االْطٝاب١ٝ يف ايتصُِٝ ، اِٖ املفاِٖٝ ٚاالضظ ايفًطف١ٝ  

، أمنـــال ايسَصٜــــ١ يف ايتصـــُِٝ ، اٖــــِ املصـــُُني ٚبًٝــــٌ أعُـــا ِ   دسٚبٝــــٛع ،     

 ، ايفا ايتٛ .  َٓديطٕٛ ، غازٕٚ ، غاٚدٟ

2 4 

عسض ٚتكدِٜ تصـُُٝات فسدٜـ١ ٚعاعٝـ١  َبتهـس٠ بٓـا٤ عًـ٢ اختٝـاز احـد االجتاٖـات          

 ايتص١ُُٝٝ احلدٜج١ .
3 6 

 30 15 اجملُٛإل

 
   إمجايٞ عدد ضاعات املكسز ٚتٛشٜعٗا:  .2
 

 ذلاضسات
دزٚع 

 إضاف١ٝ
َعاٌَ أٚ 

 اضتدٜٛ
 اجملُٛع أخس٣ تطبٝل 

 30 - - - - 30 ضاعات ايتدزٜظ ايفع١ًٝ
 2 - - - - 2 ايطاعات املعتُد٠

 

 ( اييت ٜكّٛ بٗا ايطايب خالٍ أضبٛعًٝا:ايراتٞ االضايفايتعًِ ايفسدٟ ) -عدد ضاعات ايدزاض١  .3
 ضاعتإ اضبٛعًٝا

 

رلسجات ايتعًِ يًُكسز ٚفكًا جملاالت اإلطاز ايٛطين يًُؤٖالت ٚاتطاقٗا َع طسم قٝاضٗا ٚاضرتاتٝحٝات  .4

 تدزٜطٗا
 حيدد اجلدٍٚ ايتايٞ دلاالت رلسجات ايتعًِ اخلُط١ ايٛازد٠ يف اإلطاز ايٛطين يًُؤٖالت

 : قِ مب٤ٌ اجلدٍٚ مبدسدات تعًِ املكسز، حبٝح تهٕٛ قاب١ً يًكٝاع حطب املطًٛب يف دلاالت ايتعًِ املٓاضب١.أٚاًل -

 رلسدات ايتعًِ املطتٗدف١.: ضع اضعاتٝذٝات ايتدزٜظ اييت تٓاضب دسم ايتكِٝٝ ٚ تتطل َعٗا َٚع ثاًْٝا -

: ضع دسم ايتكِٝٝ املٓاضب١ اييت تطاعد ع٢ً قٝاع ٚتكِٜٛ رلسدات ايتعًِ بدق١، ٚجيب إٔ تتطل رلسدات تعًِ املكسز املطتٗدف١ ثايجًا -

رلسدات  ٚدسم تكُٝٝٗا ٚاضعاتٝذٝات تدزٜطٗا يتػهٌ َعًا ع١ًُٝ تعًِ ٚتعًِٝ َتها١ًَ، َع َححظ١ أْ٘ ال ًٜصّ إٔ ٜتطُٔ نٌ َكسز

 تعًِ يف نٌ دلاٍ َٔ دلاالت ايتعًِ.

 Curriculum Mapخسٜط١ َٓٗخ املكسز 

ّ 
رلسجات ايتعًِ يًُكسز ٚفكًا جملاالت اإلطاز 

 ايٛطين يًُؤٖالت

اضرتاتٝحٝات ايتدزٜظ 

 يًُكسز
 طسم ايتكِٜٛ

 املعسف١ 1

ــ١ اٖـــِ االجتاٖـــات احلدٜجـــ١ ايتصـــ١ُُٝٝ ٚاملعُازٜـــ١      1-1 َعسفـ

 احلدٜج١ 

 حًك١ املٓاقػ١ ــ ايعصف ايرٖين ايعسض
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ّ 
رلسجات ايتعًِ يًُكسز ٚفكًا جملاالت اإلطاز 

 ايٛطين يًُؤٖالت

اضرتاتٝحٝات ايتدزٜظ 

 يًُكسز
 طسم ايتكِٜٛ

اِٖ األضظ ايبٓا١ٝ٥ ايكا١ُ٥ عًٝٗا اِٖ االجتاٖـات احلدٜجـ١    1-2

 يف ايتصُِٝ

 حًك١ املٓاقػ١ ايعسض ــ ايعصف ايرٖين

اِٖ ايعٛاَـٌ االدتُاعٝـ١ ٚايطٝاضـ١ٝ املـؤثس٠ يف نـٌ اجتـاٙ        1-3

 االجتاٖات.َٔ ٖرٙ 

 عسض املٓاقػ١ ـ ايتعًِ ايراتٞ

 املعسف١ٝ املٗازات 2

 املٓاقػ١  املٓاقػ١ ــ ايعسض إ بدد اخلصا٥ص ايعا١َ يهٌ اجتاٙ . 2-1

إ تكازٕ بني نٌ اجتـاٙ ٚاألخـس َـٔ حٝـح ايعٛاَـٌ املـؤثس٠        2-2

ــا١ٝ٥    ــتدد١َ يف اْػـــ ــايٝب املطـــ ــ١ ٚاألضـــ ــظ ايبٓا٥ٝـــ ٚاالضـــ

 املطتٗدف١.ايتصُُٝات حبطب ا دف ٚايف١٦ 

حًك١ املٓاقػ١ ـ ايتعًِ 

 االيهعْٚٞ
تكِٜٛ األحباخ 

 ٚايعسٚض ـ

إ تطتٓبط أضايٝب َبتهس٠ يف ايتصـُِٝ بٓـا٤ عًـ٢ فًطـف١       2-3

 نٌ اجتاٙ .

 حًك١ ايٓكاش املٓاقػ١ ــ ايعسٚض

 َٗازات ايعالقات ايػخض١ٝ ٚذبٌُ املطؤٚي١ٝ 3
َٗازات ايعٌُ اجلُاعٞ يف تكدِٜ ايعسٚض  ٚإقا١َ  3-1

 املعازض يعسض ايتصُُٝات .

 املححظ١ ٚاالغساف ايعٌُ اجلُاعٞ

 املححظ١ ٚاالغساف ايعٌُ اجلُاعٞ َٗاز٠ إداز٠ فسٜل ايعٌُ ٚبح زٚح ايتعإٚ ٚايفسٜل ايٛاحد . 3-2

 َٗازات االتضاٍ َٚٗازات تك١ٝٓ املعًَٛات ٚاملٗازات ايعدد١ٜ 4
ــ٢ ايػــبه١ ايعٓهبٛتٝــ١      4-1 اضــتدداّ ذلسنــات ايبحــح عً

 . َٚفاتٝح ايبحح ايصحٝح١

االيهعْٚٞ ـ ايتعًِ  ايتعًِ

 ايراتٞ
 املححظ١املٓاقػ١ ـ

 املٗازات ايٓفط١ٝ احلسن١ٝ )إٕ ٚجدت( 5
تطبٝــــل املعــــاٜري ٚاالضــــظ ايتصــــ١ُُٝٝ َــــٔ خــــحٍ أدٚات    5-1

 . ٚتكٓٝات ايرباَر املطتدد١َ
 ايتعًِ ايراتٞ

 مت حرف ايتطبٝل ايعًُٞ
 ايتكِٜٛ

 

 جدٍٚ َٗاّ تكِٜٛ ايطًب١ خالٍ ايفضٌ ايدزاضٞ: .5

َٗاّ ايتكِٜٛ املطًٛب١ )َثاٍ: اختباز، َػسٚع مجاعٞ،  ّ

 نتاب١ َكاٍ، خطاب١، تكدِٜ غفٗٞ، َالذظ١......اخل(
األضبٛع احملدد 

 يتطًُٝ٘
ْطبت٘ َٔ ايتكِٝٝ 

 ايٓٗا٥ٞ
 %15 ايطابع ْصفٞاختباز  1
 %10 ايعاغس أٚزام ايعٌُ 2
 %15 اخلاَظ عػس َػازٜع حبج١ٝ 3
 %60 ايطادع عػس ايتحسٜسٟ ايٓٗا٥ٞ االختباز 4

 %100 اجملُٛإل 
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 اإلزغاد األنادميٞ يًطالب ٚدعُِٗ . د
تستٝبات إتاذ١ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاهل١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ يالضتػازات ٚاإلزغاد األنادميٞ اخلاص يهٌ طايب 

 )َع ذنس َكداز ايٛقت ايرٟ ٜتٛقع إٔ ٜتٛاجد خالي٘ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ هلرا ايػسض يف نٌ أضبٛع(.  

قطاّ ع٢ً أعطا٤ ١٦ٖٝ ٜتِ تٛشٜع َٗاّ االزغاد ايعًُٞ يًطايبات املطتذدات َٔ ِقَبٌ دلايظ األ -

 ايتدزٜظ خحٍ َد٠ ال تتذاٚش أزبع١ أضابٝع َٔ بد٤ ايدزاض١ .

 إزضاٍ  ٛز٠ َٔ ايتٛشٜع ايطابل إىل عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا . -

تتٛىل املسغد٠ ايع١ًُٝ تٛدٝ٘ ايطايب١ يف إعداد ددٚ ا ايدزاضٞ ٚتتابع َعٗا خطٛات تطذٌٝ َٛضٛإل  -

 اخلا ١ بايتعجس ٚ ايفسص ااضاف١ٝ ٚ ايتأدٌٝ . ايسضاي١ ٚ تسغدٖا جبُٝع املعًَٛات

تكدّ املسغد٠ االنادمي١ٝ تكسٜس َفصٌ اىل ز٥ٝظ ايكطِ عٔ ضري ايطايب١ يف ْٗا١ٜ نٌ فصٌ  -

 دزاضٞ ٚ تسضٌ  ٛز٠ َٓ٘ اىل عُٝد ايدزاضات ايعًٝا . 

 َضادز ايتعًِّ ٖـ .
 . أدزد ايهتب املكسز٠ املطًٛب١:1

، داز ايهتب ايعسب١ٝ يًٓػس از٠ احلدٜج١ يف ايكسٕ ايعػسٜٔ  "تازٜذ ايعُ( : " 2011تٛفٝل عبد اجلٛاد   -

 ٚايتٛشٜع 

Theory of Architecture , Nikos Salingaros, 2006   
 . أدزد املٛاد املسجع١ٝ األضاض١ٝ )اجملالت ايع١ًُٝ ٚايتكازٜس ٚغريٖا(:2 
 ايتصُِٝ احلدٜح يًُطانٔ اخلا ١ " ، دل١ً ايبٓا٤( : " 2018ابا اخلٌٝ ابساِٖٝ  -

  (  ٜٚهبٝدٜا املٛضٛع١ احلس٠ " تصُِٝ املب٢ٓ" .2018دل١ً  -

 . املٛاد اإليهرت١ْٝٚ َٚٛاقع اإلْرتْت َٚٛاقع ايتٛاصٌ االجتُاعٞ ٚغريٖا:3
  sakani.hovsing.saضهين َٛاقع 

 ــ ايربدلٝات، ٚاألضطٛاْات املددل١:َٛاد تع١ًُٝٝ أخس٣ َثٌ ايرباَخ احلاضٛب١ٝ، . 4

  الٜٛدد

 املسافل املطًٛب١ .ٚ 
ّٝٔ َتطًبات املكسز ايدزاضٞ َٔ املسافل مبا يف ذيو ذحِ ايكاعات ايدزاض١ٝ ٚاملختربات )أٟ عدد املكاعد  ب

 داخٌ ايكاعات ايدزاض١ٝ ٚاملختربات، ٚعدد أجٗص٠ احلاضب اآليٞ املتاذ١، ٚغريٖا(:

 املباْٞ )قاعات احملاضسات، ٚاملختربات، ٚقاعات ايعسض، ٚاملعاٌَ، ٚغريٖا(: .1
 ( َكعد دزاضٞ + َهتب اضتاذ15ذلاضسات دلٗص٠ بعدد  قاع١ 

 َضادز تك١ٝٓ )أدٚات عسض ايبٝاْات، ٚايًٛذات ايرن١ٝ، ٚايربدلٝات ٚغريٖا(:  .2
 غبه١ ٚاٟ فاٟ يحتصاٍ بااْعْة -
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 دٗاش حاضب إىل، ٚدٗاش عسض بسدهتٛز -

 .غاغ١ بحشَا يًعسٚض  -

َضادز أخس٣ )ذددٖا: َثاًل اذا نإ ٖٓاى ذاج١ إىل دبٗٝصات رلرب١ٜ خاص١، فاذنسٖا، أٚ أزفل  .3

 ٜٛجد ال    قا١ُ٥ بٗا(:
 تكِٜٛ املكسز ايدزاضٞ ٚإجسا٤ات تطٜٛسٙ  . ش

 خبضٛص فعاي١ٝ ايتدزٜظ:اضرتاتٝحٝات احلضٍٛ ع٢ً ايتػر١ٜ ايساجع١ َٔ ايطالب  . ع
 اضتطحإل آزا٤ ايطايبات حٍٛ َٛضٛعات املكسز ٚاضعاتٝذٝات ايتدزٜظ املتبع١ -
 َٔ ذٟٚ اخلرب٠ االضتعا١ْ بآزا٤ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  -
 بٓٛد ع٢ً ايطايبات يف ْٗا١ٜ ايفصٌ ايدزاضٞ َتط١ُٓ  اجلاَع١تٛشٜع اضتُاز٠ ايتكِٝٝ املعتُد٠ َٔ  -

 ٚاألضتاذ.تكِٝٝ يًُكسز 
 اضرتاتٝحٝات أخس٣ يتكِٜٛ ع١ًُٝ ايتدزٜظ َٔ قبٌ األضتاذ أٚ ايكطِ: . ش

 املسادع١ ايدٚز١ٜ يًُكسزات ايدزاض١ٝ َٔ قبٌ جل١ٓ تطٜٛس املٓاٖر ٚاخلطط ايدزاض١ٝ بايكطِ ٚايه١ًٝ
 إجسا٤ات تطٜٛس ايتدزٜظ: . ص

 ايدزاض١ٝ بايكطِبدٜح َصادز ايتعًِ بٓا٤ ع٢ً تٛ ٝات اعطا٤ جل١ٓ املٓاٖر ٚاخلطط 

إجسا٤ات ايتركل َٔ َعاٜري إزلاش ايطايب ) َثٌ: تدقٝل تضرٝح ع١ٓٝ َٔ أعُاٍ ايطًب١  . ض

بٛاضط١ أعطا٤ ١٦ٖٝ تدزٜظ َطتكًني، ٚايتبادٍ بضٛز٠ دٚز١ٍٜ يتضرٝح االختبازات أٚ ع١ٓٝ َٔ 

 ايٛاجبات َع أعطا٤ ١٦ٖٝ تدزٜظ َٔ َؤضط١ أخس٣(:
 .املسادع١ ايدٚز١ٜ يًُكسزات ايدزاض١ٝ بٗدف تطٜٛسٖا مبا ٜتٛافل َع َتطًبات َتغريات ايب١٦ٝ احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ -
 املٓاظس٠ ملكاز١ْ َعاٜري اازلاش املطبك١ َع اقعاح دٛاْب ايتطٜٛس ايحش١َ فتح قٓٛات االتصاٍ َع األقطاّ-

 املكسز ايدزاضٞ ٚايتخطٝط يتطٜٛسٙ:ِصف إجسا٤ات ايتخطٝط يًُساجع١ ايدٚز١ٜ ملد٣ فعاي١ٝ  . ط
 .ٚايعامل١ٝ احمل١ًٝ ايب١٦ٝ َتغريات َتطًبات َع ٜتٛافل مبا تطٜٛسٖا بٗدف ايدزاض١ٝ يًُكسزات ايدٚز١ٜ املسادع١

 
 

 د. إميإ عبٝد ايسفاعٞ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

. 
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  توصيف ادلقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
 

 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

  املسأ٠ ٚايت١ُٝٓ اسم ادلقرر:  

 2602713-2 ،  2إداز٠  رمز ادلقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 داَع١ أّ ايكس٣ إسم ادلؤسسة التعليمية: ٖـ1440-1-8  اتريخ التوصيف:

   قطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ -ن١ًٝ ايتضاَِٝ  القسم: -لكليةا
 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ
 2602713-2 ، 2/ إداز٠  املسأ٠ ٚايت١ُٝٓ. اسم ادلقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 َعتُد٠ / ضاعتإ ْظسٟ ضاعتإ. عدد الساعات ادلعتمدة: 2 .2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنو ادلقرر الدراسي: 3 .3

 يكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ  ايدنتٛزاٙبسْاَر ايط١ٓ ايتُٗٝد١ٜ 
 املطت٣ٛ األٍٚ. السنة أو ادلستوى الدراسي الذي يعطى فيو ادلقرر الدراسي: 4 .4
 ال ٜٛدد . ادلتطلبات السابقة ذلذا ادلقرر )إن وجدت(:5 .5
 ال ٜٛدد. ادلتطلبات ادلتزامنة مع ىذا ادلقرر )إن وجدت(: 6 .6
 ادلقرر، إن مل يكن يف ادلقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:فرع أو فروع تقدمي . 7 .7
 املكس ايس٥ٝطٞ يًه١ًٝ ــ قاع١ ايدزاضات ايعًٝا بكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ .8

 . منط الدراسة ادلتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %66 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ 

 

   

 %40 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ب 
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج 
    

  النسبة:  ابدلراسلة .د 
    

   النسبة:  تذكر أخرى .ه 

 تعليقات:
 األىداف . ب

 ما ىدف ادلقرر الرئيس؟ -1
نٝف١ٝ تعصٜص دٚز املسأ٠ يف تدعِٝ َهاْتٗا ٚجتازبٗا ايسا٥د٠ يف ايت١ُٝٓ، ٚاالدسا٤ات إٔ تتعسف ايباحج١ عًٞ 

 .اييت اخترتٗا اذتهَٛات ٚاملٓظُات ايدٚي١ٝ غري اذته١َٝٛ يف ذيو
مراجع اإلنرتنت، )مثل االستخدام ادلتزايد لتقنية ادلعلومات أو ادلقرر الدراسي. لتطوير وربسني  -يتم تنفيذىا  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
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  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف رلال الدراسة(.  
 ت١ُٝٓ املسأ٠.اضتخداّ إَهاْٝات غبه١ اإلْرتْت ايعامل١ٝ يالطالع ع٢ً أحدخ اإلصدازات ٚايتطٛزات يف زتاٍ  -
 زتاٍ املسأ٠ ٚتُٓٝتٗا ع٢ً مجٝع األصعد٠ يف ٚاملؤمتسات ٚايٓدٚات َتابع١ ايبحٛخ ايع١ًُٝ اذتدٜج١  -
 ت١ُٝٓ  املٗازات ايتطبٝك١ٝ ايالش١َ يًُسأ٠  ت١ُٝٓ ايطسم ايفعاي١ يًتفهري ٚتكِٝٝ األضايٝب ٚاملفاِٖٝ املتٓٛع١ يف زتاٍ -

 باضتخداّ ايٓكاش ٚايتفاعٌ ٚايٛادبات ايتطبٝك١ٝ املطتُس٠.
 .ملسادع١ ايدٚز١ٜ يًربْاَر ايدزاضٞ بايكطِ َٔ قبٌ دت١ٓ املٓاٖر ٚارتطط ايدزاض١ٝ -

 )مالحظة: ادلطلوب ىنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها ادلستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف ادلقرر الدراسي  . ج
 وصف عام للمقرر:
يف عًُٝات ايت١ُٝٓ االدتُاعٝـ١ ٚااصـ١ دٚز املـسأ٠ يف    تطًٝط ايغ٤ٛ عًٞ دٚز املٛازد ايبػس١ٜ ٜتغُٔ املكسز 

ايت١ُٝٓ، ٚايتعسف عًٞ َا تكّٛ ب٘ املسأ٠ َٔ عًُٝات اْتاد١ٝ ٚغري اْتاد١ٝ مبا ٜطاعد عًٞ ٚعع اطط يصٜاد٠ 

 .َعدالت ت١ُٝٓ املسأ٠ يف اجملتُع

 

 ادلوضوعات اليت ينبغي تناوذلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة ادلوضوعات

 2 1 املسأ٠ تعسٜفٗا ٚاضا٥ضٗا )ادتطد١ٜ، ايعك١ًٝ، ايٓفط١ٝ(
 2 1 ايت١ُٝٓ )َفَٗٛٗا، تعسٜفٗا، أُٖٝتٗا، أٖدافٗا(

 2 1 ايتُهني( -االضتدا١َ -املسأ٠ ٚايت١ُٝٓ )االْتاد١ٝ
 2 1 االضرتاتٝذٝات ايٛط١ٝٓ يًٓٗٛض باملسأ٠ ايطعٛد١ٜ ٚدعِ َطريتٗا 

)ايطٝاض١ٝ، االقتضاد١ٜ، االدتُاع١ٝ، ايضح١ٝ،  املسأ٠ ٚدٚزٖا يف حسن١ ايت١ُٝٓ

 االعال١َٝ، ايتػسٜع ٚايكغا٤(
6 12 

 2 1 2030تعصٜص دٚز املسأ٠ يف زؤ١ٜ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 
 2 1 ايضعٛبات ٚايتحدٜات اييت تٛاد٘ املسأ٠ يف َطري٠ ايت١ُٝٓ

 2 1 االجتاٖات املعاصس٠ ملطا١ُٖ املسأ٠ يف ايت١ُٝٓ 
 2 1 املسأ٠ ايطعٛد١ٜ  متهني

 2 1 أغٗس ايسا٥دات ايطعٛدٜات املؤثسات يف ايت١ُٝٓ
 30 15 اجملُٛع

 

   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .2
معامل أو  دروس إضافية زلاضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 03 - - - - 03 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات ادلعتمدة
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 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -ساعات الدراسة عدد  .3
 ضاعتإ اضبٛعًٝا

 

 سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .4
 التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤىالت حيدد اجلدول التايل رلاالت سلرجات

 : قم دبلء اجلدول دبخرجات تعلم ادلقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب ادلطلوب يف رلاالت التعلم ادلناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم ادلستهدفة.اثنياً  -
واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً  ضع طرق التقييم ادلناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم ادلقرر ادلستهدفة وطرق تقييمها :اثلثاً  -

 ت التعلم.عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنو ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل رلال من رلاال
 Curriculum Mapخريطة منهج ادلقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م
 ادلعرفة 1

 احملاعسات ٚأُٖٝتٗا ٚأٖدافٗاحتدد َفّٗٛ ايت١ُٝٓ  1-1

 ايتعًِٝ ايتعاْٚٞ
 االاتبازات 

 ايفسد١ٜ ايتكازٜس
تضف ت١ُٝٓ املسأ٠ َٔ االٍ االْتاد١ٝ ٚاالضـتدا١َ   1-2

 ٚايتُهني

 احملاعسات

 ايعضف ايرٖين
االاتبازات 

 ايتحسٜسٟ

 االاتباز ايػفٗٞ
ــ١     1-3 ــد١ٜ ٚايعكًٝـ ــسأ٠ ادتطـ ــا٥ط املـ ــتخًط اضـ تطـ

 ٚايٓفط١ٝ

 اذتٛاز املٓاقػات

 ادلهارات ادلعرفية 2
ٚاالدتُاع١ٝ تطتٓتر دٚز املسأ٠ يف ايت١ُٝٓ ايطٝاض١ٝ  2-1

 ٚاالعال١َٝ.. اخل

 اذتٛاز

 املٓاقػات
املٓاقػات 

 ادتُاع١ٝ
تطتخًط االضرتاتٝذٝات ايٛط١ٝٓ يًٓٗٛض مبطري٠  2-2

 املسأ٠ يف ايت١ُٝٓ

 املالحظ١

 ايتعًِٝ ايتعاْٚٞ
 ايتكِٝٝ املكٓٔ

تفسم بني ايضعٛبات ٚايتحدٜات اييت تٛاد٘ املـسأ٠   2-3

 يف َطري٠ ايت١ُٝٓ

املٓاقػات  ايتعًِٝ ايتعاْٚٞ

 ادتُاع١ٝ
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل ادلسؤولية 3

َالحظ١ ضًٛى  ايتعًِٝ ايتعاْٚٞ تػازى بػهٌ فعاٍ يف املٛاقف ادتُاع١ٝ 3-1

ايطايبات يف 

 ايكاع١ ايدزاض١ٝ
تبادز بايبحح عٔ املصٜد َٔ املعًَٛات أٚ املضـادز   3-2

 ايالش١َ يًكٝاّ بايٛادبات املطًٛب١

َالحظ١ ضًٛى  ايتعاْٚٞ ايعًِٝ

ايطايبات يف 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م

 ايكاع١ ايدزاض١ٝ
 مهارات االتصال ومهارات تقنية ادلعلومات وادلهارات العددية 4

تطــتخدّ بفاعًٝــ١ املٗــازات اذتاضــٛب١ٝ املعتــاد٠ يف   4-1

 انُاٍ األْػط١ املطًٛب١ 

 املٓاقػ١

 ايتعًِٝ ايتعاْٚٞ
تكِٝٝ َٗازات 

ايتٛاصٌ َٔ 

ايعسٚض املكد١َ 

 ٚايتكازٜس
تكِٝٝ املٓاقػات  عًِٝ ايتعاْٚٞتاي تػازى بطسٜك١ بٓا٠٤ يف املٓاقػات ايع١ًُٝ  4-2

 ادتُاع١ٝ
 (وجدت ادلهارات النفسية احلركية )إن 5

 تتٛاصٌ بًػ١ َؤثس٠ َع اضتعُاٍ ايتعبريات 5-1

 اذتسن١ٝ املٓاضب١  
 ايتكِٜٛ املطتُس ايتعًِ ايتعاْٚٞ

االطالع ع٢ً 

 ايتكازٜس
تػرتى َع زتُٛع١ َٔ ايطايبات يف حًكات ْكاش  5-2

 َتعدد٠ النتطاب ايجك١.

َالحظ١ اضتذاب١ 

ايطايبات َٚتابع١ 

 تفاعًِٗ َع بعض

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهام التقومي ادلطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
نسبتو من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمو

 النهائي

 االاتباز ايٓضفٞ 1
َٔ األضبٛع ارتاَظ إىل 

 %20 ايطابع

2 
أْػط١ َٚػسٚعات )نتاب١ َكاٍ َػسٚع مجاعٞ + تكدِٜ 

 عسض غفٟٛ + َػازٜع عج١ٝ(
َٔ األضبٛع ايجأَ إىل 

 ايجاْٞ عػس
 

23% 
 % 03 األضبٛع ايطادع عػس االاتباز ايٓٗا٥ٞ 3
 %100 اجملُٛع 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . د
ترتيبات إاتحة أعضاء ىيئة التدريس واذليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خاللو أعضاء ىيئة التدريس ذلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
قطاّ ع٢ً أعغا٤ ١٦ٖٝ ٜتِ تٛشٜع َٗاّ االزغاد ايعًُٞ يًطايبات املطتذدات َٔ ِقَبٌ زتايظ األ -

 ايتدزٜظ االٍ َد٠ ال تتذاٚش أزبع١ أضابٝع َٔ بد٤ ايدزاض١ .
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 إزضاٍ صٛز٠ َٔ ايتٛشٜع ايطابل إىل عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا . -

تتٛىل املسغد٠ ايع١ًُٝ تٛدٝ٘ ايطايب١ يف إعداد ددٚهلا ايدزاضٞ ٚتتابع َعٗا اطٛات تطذٌٝ َٛعٛع  -

 ارتاص١ بايتعجس ٚ ايفسظ اإلعاف١ٝ ٚ ايتأدٌٝ . ايسضاي١ ٚ تسغدٖا ظُٝع املعًَٛات

تكدّ املسغد٠ االنادمي١ٝ تكسٜس َفضٌ اىل ز٥ٝظ ايكطِ عٔ ضري ايطايب١ يف ْٗا١ٜ نٌ فضٌ  -

 دزاضٞ ٚ تسضٌ صٛز٠ َٓ٘ اىل عُٝد ايدزاضات ايعًٝا . 

 مصادر التعّلم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1

 ّ(: "عٌُ املسأ٠ ايطعٛد١ٜ"، َهتب١ املًو عبدايعصٜص، ايسٜاض2000) ٚفٝك١ ايداًٌٝ-
 ّ(: "دٚز املسأ٠ يف ايت١ُٝٓ".2006زفع١ ط٘ ايعًٛاْٞ )-

ّ(: "دٚز املسأ٠ يف ايت١ُٝٓ املطتدا١َ يف دٍٚ زتًظ ايتعإٚ يدٍٚ ارتًٝر 2009أمسا٤ اًٝف١ ايعط١ٝ )-

 .ٚايٓػس، األَا١ْ ايعا١َايعسبٞ"، اإلداز٠ ايعا١َ يًبحٛخ ٚايدزاضات 

 (0+ حمكم ) (2حمكم )+ 

 . أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريىا(:2 
 رللة علمية ثقافية فكرية دورية  –لة كمكني ، رل ّ(: "متهني املسأ٠ ايطعٛد١ٜ"2009ْٛز٠ عبدايسمحٔ ايٝٛضف ) --

Lamkeenag. Info 

 roubcal.comادلرأة ودورىا يف تنمية اجملتمع  –رللة رواد االعمال -
 (0+ حمكم ) (2حمكم )+ 
 . ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3

 (0+ حمكم ) (2حمكم )+  .  ملتقى االحباث الواعدة يف البحوث-

 ال يوجد واألسطواانت ادلدرلة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربرليات، . 4
 ادلرافق ادلطلوبة . و

بنين متطلبات ادلقرر الدراسي من ادلرافق دبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية وادلختربات )أي عدد ادلقاعد داخل القاعات الدراسية 
 وادلختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل ادلتاحة، وغريىا(:

 ادلباين )قاعات احملاضرات، وادلختربات، وقاعات العرض، وادلعامل، وغريىا(: .1
 ( َكعد دزاضٞ + َهتب اضتاذ15ستاعسات زتٗص٠ بعدد )قاع١ 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربرليات وغريىا(:  .2
 باإلْرتْت. يالتضاٍ فاٟ ٚاٟ غبه١ -
 بسٚدهرت. عسض ٚدٗاش إىل، حاضب دٗاش -
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 .يًعسٚض بالشَا غاغ١ -

 مصادر أخرى )حددىا: مثالً اذا كان ىناك حاجة إىل ذبهيزات خمربية خاصة، فاذكرىا، أو أرفق قائمة هبا(: .3
 دال ٜٛد  

 تقومي ادلقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: -
 .آزا٤ ايطايبات حٍٛ َٛعٛعات املكسز ٚاضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ املتبع١اضتطالع  -
 َٔ ذٟٚ ارترب٠ .االضتعا١ْ بآزا٤ أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  -
ع٢ً ايطايبات يف ْٗا١ٜ ايفضٌ ايدزاضٞ َتغ١ُٓ بٓٛد تكِٝٝ  ادتاَع١تٛشٜع اضتُاز٠ ايتكِٝٝ املعتُد٠ َٔ  -

 يًُكسز ٚاألضتاذ.

 
 ية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عمل . س

 .املسادع١ ايدٚز١ٜ يًُكسزات ايدزاض١ٝ َٔ قبٌ دت١ٓ تطٜٛس املٓاٖر ٚارتطط ايدزاض١ٝ بايكطِ ٚايه١ًٝ

 إجراءات تطوير التدريس: . ش
   .حتدٜح َضادز ايتعًِ بٓا٤ً ع٢ً تٛصٝات اعغا٤ دت١ٓ املٓاٖر ٚارتطط ايدزاض١ٝ بايكطِ

معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء ىيئة تدريس مستقلني، إجراءات التحقق من  -
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء ىيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 .بات َتػريات ايب١٦ٝ احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝاملسادع١ ايدٚز١ٜ يًُكسزات ايدزاض١ٝ بٗدف تطٜٛسٖا مبا ٜتٛافل َع َتطً-
 .املٓاظس٠ ملكاز١ْ َعاٜري اإلجناش املطبك١ َع اقرتاح دٛاْب ايتطٜٛس ايالش١َ فتح قٓٛات االتضاٍ َع األقطاّ -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ص
 .ٚايعامل١ٝ ايدزاض١ٝ بٗدف تطٜٛسٖا مبا ٜتٛافل َع َتطًبات َتػريات ايب١٦ٝ احمل١ًٝاملسادع١ ايدٚز١ٜ يًُكسزات 

 

 د. إميإ عبٝد ستُد ايسفاعٞ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

. 

 ىـ6666 – 0 -60 التاريخ
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  توصيف ادلقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
 

 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

 

 قساٛات ّعْخ يف دلال التدصص اسم ادلقرر:  

 2602714-2 ،  1عح  رمز ادلقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 دامع٘ او القسٚ إسم ادلؤسسة التعليمية: ٍـ1440-2-22  التوصيف: اتريخ

   الطلً ّإدازٗ امليصل –التصامٔه  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ
 2602714-2،   1عح    /قساٛات ّعْخ يف دلال التدصص . اسم ادلقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 ضاعتاٌ معتندٗ / ضاعتاٌ ىعسٖ :  ادلعتمدة: . عدد الساعات 2 .2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنو ادلقرر الدراسي: 3 .3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين ىذا بدالً من إعداد قائمة بكل ىذه الربامج(
 الطيُ التنَٔدٓ٘ لربىامر الدكتْزاِ لقطه الطلً ّإدازٗ امليصل

  املطتْٚ األّل أو ادلستوى الدراسي الذي يعطى فيو ادلقرر الدراسي: . السنة4 .4
 ال ْٓدد  . ادلتطلبات السابقة ذلذا ادلقرر )إن وجدت(:5 .5
 ال ْٓدد  . ادلتطلبات ادلتزامنة مع ىذا ادلقرر )إن وجدت(: 6 .6
   ادلقرر، إن مل يكن يف ادلقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .7

 مقس كلٔ٘ التصامٔه ــ قاع٘ الدزاضات العلٔا بقطه الطلً ّإدازٗ امليصل
 . منط الدراسة ادلتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ 
    :70 النسبة% 

 

   

 %03 النسبة:      التعليم اإللكرتوين .ب 
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج 
    

  النسبة:  ابدلراسلة .د 
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  النسبة:  تذكر أخرى .ه 
 

 تعليقات

 األىداف . ب
 ما ىدف ادلقرر الرئيس؟ -1

 اإلملاو بأضاضٔات قساٛٗ األعاخ ّاملقاالت العلنٔ٘ يف دلاالت التدصص ّتسمجتَا
)مثل االستخدام ادلتزايد لتقنية ادلعلومات أو مراجع اإلنرتنت، ادلقرر الدراسي. لتطوير وربسّي  -يتم تنفيذىا  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف رلال الدراسة(.  
ٓته حتدٓح ذلتْٚ املقسز بػلل دّزٖ ّاضتدداو التقئات اجلدٓدٗ إضاف٘ اىل حتدٓح مصادز التعله باليطب٘  

 .للنقسز بػلل ميتعه
 

 )مالحظة: ادلطلوب ىنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها ادلستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف ادلقرر الدراسي  . ج
 وصف عام للمقرر:

علٙ دزاض٘ بعض املصطلشات العلنٔ٘ اخلاص٘ مبذال الطلً ّإدازٗ امليصل مً خالل قساٛٗ ٓتطنً املقسز  .8

  اإلجنلٔصّٓ٘تسمج٘ بعض املسادع باللػ٘ 
 

 ادلوضوعات اليت ينبغي تناوذلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة ادلوضوعات

غسّط ّأضالٔب اختٔاز املسادع ّمصادز املعلْمات يف دلال الطلً ّإدازٗ 

 امليصل
1 2 

قساٛٗ مقاالت متيْع٘ يف دلال التدصص باللػ٘ اإلجنلٔصٓ٘ مً مصادز 

 علنٔ٘ متيْع٘
2 4 

 4 2 بعض املصطلشات العلنٔ٘ اخلاص٘ مبذال الطلً ّإدازٗ امليصل اضتدساز

 4 2 تسمج٘ املصطلشات العلنٔ٘ اخلاص٘ مبذال الطلً ّإدازٗ امليصل
 4 2 طسٓق٘ تلدٔص األعاخ العلنٔ٘ بطسٓق٘ صشٔش٘

 4 2 كتاب٘ خط٘ البشح ّفق ميَذٔ٘ علنٔ٘
 8 4 اعداد مػسّع عجٕ متَٔدا لعسضُ يف سلق٘ البشح

 ضاع٘ 30 اضبْع 15 اجملنْع
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   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية زلاضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30 - - - - 30 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات ادلعتمدة

 

   هبا الطالب خالل أسبوعيًا:( اليت يقوم الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 ضاعتاٌ اضبْعًٔا

 

 سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .4
 حيدد اجلدول التايل رلاالت سلرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤىالت

 دبخرجات تعلم ادلقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب ادلطلوب يف رلاالت التعلم ادلناسبة.: قم دبلء اجلدول أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم ادلستهدفة.اثنياً  -
وجيب أن تتسق خمرجات تعلم ادلقرر ادلستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية  : ضع طرق التقييم ادلناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة،اثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنو ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل رلال من رلاالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج ادلقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالتسلرجات التعلم للمقرر  م
 ادلعرفة 1

ــادز    1-1 ــع ّمصـ ــاز املسادـ ــالٔب اختٔـ ــسّط ّأضـ ــٙ غـ التعـــسل علـ

 املعلْمات يف دلال الطلً ّإدازٗ امليصل

 احملاضسٗ ّاملياقػ٘

 

 

 التقازٓس

 ملفات االجناش

مقاالت متيْع٘ يف دلـال التدصـص باللػـ٘ اإلجنلٔصٓـ٘      قساٛٗ 1-2

 مً مصادز علنٔ٘ متيْع٘

قْاعد البٔاىات ّامللتبات 

 االللرتّىٔ٘
 التقازٓس

االختبازات الػفَٔ٘  احلْاز ّاملياقػ٘ تسمج٘ اليصْص العلنٔ٘ 1-3

 ّالتشسٓسٓ٘ ّالعسّض
 ادلهارات ادلعرفية 2

 االختبازات   التعلٔه التعاّىٕ ّاللتب العلنٔ٘ ّتسمجتَاجتنٔع املادٗ العلنٔ٘ مً املسادع  2-1
اضتدساز بعض املصطلشات العلنٔ٘ اخلاص٘ مبذال الطلً  2-2

 ّإدازٗ امليصل

احملاضسٗ ّاملياقػ٘ ّالعصف 

 الرٍين
 التقازٓس

 التقازٓس املياقػ٘ ّالعصف الرٍين تلدٔص بعض األعاخ العلنٔ٘ العسبٔ٘ ّاالجنلٔصٓ٘ 2-3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالتسلرجات التعلم للمقرر  م
 التقازٓس التعله التعاّىٕ اعداد مػسّع عجٕ 2-4

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل ادلسؤولية 3
القدزٗ علٙ العنل بػلل مطتقل إلجناش التلالٔف  3-1

 املطلْب٘

 املالسع٘ التدزٓب العنلٕ

القدزٗ علٙ العنل يف دلنْعات إلجنـاش التلـالٔف    3-2

 املطلْب٘

 املالسع٘ تاضتدداو قْاعد البٔاىا

 مهارات االتصال ومهارات تقنية ادلعلومات وادلهارات العددية 4
عسض األعاخ يف  تاضتدداو قْاعد البٔاىا تسمج٘ دلنْع٘ مً األعاخ العسبٔ٘ ّاالديبٔ٘ 4-1

 سلق٘ البشح
 (وجدت ادلهارات النفسية احلركية )إن 5

 مع   االتصال اثياٛ ضلٔه بػلل الْدُ تعابري تعَس 5-1

 االخسًٓ
ــط٘  التعله الراتٕ الفسدٖ ــْٓه أىػــ  التقــ

 اجلناعٕ
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهام التقومي ادلطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
 نسبتو من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمو

 %20 اخلامظ تلدٔص كتب 1
 %20 العاغس علنٔ٘ ىقد زضاٜل 2

 %60 الطادع عػس اعداد عح علنٕ يف التدصص 
 %100 اجملنْع 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . د
ترتيبات إاتحة أعضاء ىيئة التدريس واذليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 ساعات مكتبية  4 يتوقع أن يتواجد خاللو أعضاء ىيئة التدريس ذلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
ِقَبل دلالظ األقطاو علٙ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ  ٓته تْشٓع مَاو االزغاد العلنٕ للطالبات املطتذدات مً -

 خالل مدٗ ال تتذاّش أزبع٘ أضابٔع مً بدٛ الدزاض٘ .

 إزضال صْزٗ مً التْشٓع الطابق إىل عنادٗ الدزاضات العلٔا . -

تتْىل املسغدٗ العلنٔ٘ تْدُٔ الطالب٘ يف إعداد ددّهلا الدزاضٕ ّتتابع معَا خطْات تطذٔل مْضْع  -

 ظنٔع املعلْمات اخلاص٘ بالتعجس ّ الفسص اإلضافٔ٘ ّ التأدٔل . السضال٘ ّ تسغدٍا
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تقدو املسغدٗ االكادمئ٘ تقسٓس مفصل اىل زٜٔظ القطه عً ضري الطالب٘ يف ىَآ٘ كل فصل دزاضٕ ّ  -

 تسضل صْزٗ ميُ اىل عنٔد الدزاضات العلٔا . 

 مصادر التعّلم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1

  علنٔ٘ يف دلال التدصص كتب -

 ( : الْدٔ٘ يف طسق البشح العلنٕ " ، داز اليػس خْازشو العلنٔ٘ ، الطبع٘ الجاى2013٘ٔامحد االغعسٖ )-

 داز اللتاب احلدٓح" ، املْدص يف طسٓق ّاضالٔب البشح العلنٕ "( : 2019شٓيب ذلنْد غقري )-

 دار جبلة" ، موضوعات أساسية يف البحث العلمي  : "(2117امساعيل عاشور وآخرون )-
 ( : " منهجية البحث العلمي " ، دار الوالء للطباعة والنشر والتوزيع2116حسن زين الدين)-
 (0+ حمكم ) (2حمكم )+ 
 . أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريىا(:2 

 دزاضات ّعْخ  –اجملل٘ العلنٔ٘ علْو ّفيٌْ -

 دامع٘ امليصْزٗ –دلل٘ عْخ الرتبٔ٘ اليْعٔ٘ -

- Gournal of family and consumer sciences 

 . ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3
 قاعدٗ داز امليعْم٘ -

 مْقع ملتب٘ امللم عبداهلل ظامع٘ او القسٚ-

  ملتب٘ الئل ّالرتاخ-
 (0+ حمكم ) (2حمكم )+ 

 ْٓدد ال مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربرليات، واألسطواانت ادلدرلة:. 4

 ادلرافق ادلطلوبة . و
متطلبات ادلقرر الدراسي من ادلرافق دبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية وادلختربات )أي عدد ادلقاعد داخل القاعات الدراسية  بّين 

 وادلختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل ادلتاحة، وغريىا(:
 املباىٕ )قاعات احملاضسات، ّاملدتربات، ّقاعات العسض، ّاملعامل، ّغريٍا(: .1

 ( مقعد دزاضٕ + ملتب اضتاذ15دلَصٗ بعدد )ذلاضسات قاع٘ 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربرليات وغريىا(:  .2
 باإلىرتىت لالتصال فاٖ ّاٖ غبل٘-
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 بسدلتْز عسض ّدَاش إىل، ساضب دَاش-

 .للعسّض بالشما غاغ٘-

  خمربية خاصة، فاذكرىا، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددىا: مثالً اذا كان ىناك حاجة إىل ذبهيزات  .3
 ْٓدد ال

 تقومي ادلقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: -1
 .اضتطالع آزاٛ الطالبات سْل مْضْعات املقسز ّاضرتاتٔذٔات التدزٓظ املتبع٘  -
 مً ذّٖ اخلربٗ .االضتعاى٘ بآزاٛ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ   -
علٙ الطالبات يف ىَآ٘ الفصل الدزاضٕ متطني٘ بيْد تقٔٔه  اجلامع٘تْشٓع اضتنازٗ التقٔٔه املعتندٗ مً  -

 للنقسز ّاألضتاذ.

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: -2
 . املسادع٘ الدّزٓ٘ للنقسزات الدزاضٔ٘ مً قبل جلي٘ تطْٓس املياٍر ّاخلطط الدزاضٔ٘ بالقطه ّالللٔ٘

 إجراءات تطوير التدريس: -3
ًٛ   . علٙ تْصٔات اعطاٛ جلي٘ املياٍر ّاخلطط الدزاضٔ٘ بالقطه حتدٓح مصادز التعله بيا

عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء ىيئة تدريس  إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح -4
 مستقلّي، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء ىيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

املسادع٘ الدّزٓ٘ للنقسزات الدزاضٔ٘ بَدل تطْٓسٍا مبا ٓتْافق مع متطلبات متػريات البٔٝ٘ احمللٔ٘  -

 ّالعاملٔ٘ 
 .املياظسٗ ملقازى٘ معآري اإلجناش املطبق٘ مع اقرتاح دْاىب التطْٓس الالشم٘ فتح قيْات االتصال مع األقطاو -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: -5
 .املسادع٘ الدّزٓ٘ للنقسزات الدزاضٔ٘ بَدل تطْٓسٍا مبا ٓتْافق مع متطلبات متػريات البٔٝ٘ احمللٔ٘ ّالعاملٔ٘

 

 د. إمياٌ عبٔد ذلند السفاعٕ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

. 

 ىـ7117 – 7 -77 التاريخ

 



 ادلملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 الدراسات العلياعمادة 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

47 
 

  توصيف ادلقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
 

 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

  ايت١ُٝٓ األضس١ٜ اقتؿادٜات اسم ادلقرر:  

 2602715-2،   3إداز٠  رمز ادلقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

  داَع١ اّ ايكس٣ إسم ادلؤسسة التعليمية: ٖـ1440-2-26  التوصيف: اتريخ

 قطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ  –ن١ًٝ ايتؿاَِٝ : القسم -لكليةا

 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ
 2602715-2،   3إداز٠   /اقتؿادٜات ايت١ُٝٓ األضس١ٜ . اسم ادلقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 ضاعتإ َعتُد٠ / ضاعتإ ْظسٟ. عدد الساعات ادلعتمدة: 2 .2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنو ادلقرر الدراسي: 3 .3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين ىذا بدالً من إعداد قائمة بكل ىذه الربامج(

 ربْاَر ايدنتٛزاٙ  يكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍي ايط١ٓ ايتُٗٝد١ٜ

  املطت٣ٛ األٍٚ. السنة أو ادلستوى الدراسي الذي يعطى فيو ادلقرر الدراسي: 4 .4
 ال ٜٛدد . ادلتطلبات السابقة ذلذا ادلقرر )إن وجدت(:5 .5
 ال ٜٛدد. ادلتطلبات ادلتزامنة مع ىذا ادلقرر )إن وجدت(: 6 .6
 ادلقرر، إن مل يكن يف ادلقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .7

 املكس ايس٥ٝطٞ يًه١ًٝ ــ قاع١ ايدزاضات ايعًٝا بكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ

 . منط الدراسة ادلتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ 
  :70 النسبة% 

 

 
  

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب 
 

 
  

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج 
  :30 النسبة% 

 

 
  

  النسبة:  ابدلراسلة .د 
 

 
  

   النسبة:  تذكر أخرى .ه 
 تعليقات
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 األىداف . ب
 ما ىدف ادلقرر الرئيس؟ -1

اْني يًت١ُٝٓ االقتؿاد١ٜ األضس١ٜ املٗازات اإلدزان١ٝ باملؿطًحات ايع١ًُٝ ٚايكٜٛٗدف ٖرا املكسز إىل ت١ُٝٓ 

  .ٚمبفّٗٛ ٚتسغٝد االضتٗالى َٚساحٌ اختاذ ايكساز ايػسا٥ٞ ٚاضايٝب ايػؼ ايتذازٟ ٚايتدطٝط االقتؿادٟ

)مثل االستخدام ادلتزايد لتقنية ادلعلومات أو مراجع اإلنرتنت، ادلقرر الدراسي. لتطوير وربسّي  -يتم تنفيذىا  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف رلال الدراسة(.  

اضتدداّ إَهاْٝات غبه١ اإلْرتْت ايعامل١ٝ يالطالع ع٢ً أحدخ اإلؾدازات ٚايتطٛزات يف زتاٍ   -

 اقتؿادٜات ايت١ُٝٓ األضس١ٜ.

 االضس١ٜ.ايت١ُٝٓ االقتؿاد١ٜ يف ٚاملؤمتسات ٚايٓدٚات َتابع١ ايبحٛخ ايع١ًُٝ اذتدٜج١  -

اقتؿادٜات ايت١ُٝٓ ٚايتدطٝط  ت١ُٝٓ ايطسم ايفعاي١ يًتفهري ٚتكِٝٝ األضايٝب ٚاملفاِٖٝ املتٓٛع١ يف زتاٍ -

 باضتدداّ ايٓكاؽ ٚايتفاعٌ ٚايٛادبات ايتطبٝك١ٝ املطتُس٠.االقتؿادٟ ٚتسغٝد االضتٗالى 

 .ط ايدزاض١ٝاملسادع١ ايدٚز١ٜ يًربْاَر ايدزاض١ٝ بايكطِ َٔ قبٌ دت١ٓ املٓاٖر ٚارتط -

 )مالحظة: ادلطلوب ىنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها ادلستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف ادلقرر الدراسي  . ج
 وصف عام للمقرر:

ٜتكُٔ َكسز اقتؿادٜات ايت١ُٝٓ األضس١ٜ ايعدٜد َٔ املٛقٛعات املتعًك١ باقتؿادٜات ايت١ُٝٓ ٚٚاقع ايطًٛى 

  .االضتٗالنٞ ٚايػسا٥ٞاالضتٗالنٞ َٚساحٌ اختاذ ايكساز ايػسا٥ٞ ٚأ١ُٖٝ ايتدطٝط 
 

 ادلوضوعات اليت ينبغي تناوذلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة ادلوضوعات

 2 1  اقتؿادٜات ايت١ُٝٓ األضس١َٜفّٗٛ 
 2 1 ايطًٛى االضتٗالنٞ

 2 1 (املفّٗٛ ٚاألضباب ٚخؿا٥ـ ايدٍٚ ايٓا١َٝ)  ايتدًف االقتؿادٟ
 4 2 ايت١ُٝٓ االقتؿاد١ٜ ) املفّٗٛ ، طسم ايكٝاع ، ايعكبات(

 4 2 ْظسٜات ايت١ُٝٓ االقتؿاد١ٜ

 2 1 ايتطبٝكات ٚايكٛاْني ايسٜاق١ٝ ٚايدخٌ األضسٟ
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 2 1 َساحٌ اختاذ ايكساز ايػسا٥ٞ
 4 2 أ١ُٖٝ ايتدطٝط االقتؿادٟ يالضتٗالى األضسٟ َٚػهالت٘

 2 1 ايتدطٝط ايػسا٥ٞ ٚتسغٝد االضتٗالى األضسٟ 
 2 1 دٚز املٓظُات يف محا١ٜ َدخسات األضس٠

 تطبٝكات ايكٛاْني املستبط١ بايدخٌ األضسٟ 

 متازٜني َٚطا٥ٌ زٜاق١ٝ( )
2 4 

 ضاع١ 30 أضبٛع 15 اجملُٛع

 

   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .2
معامل أو  دروس إضافية زلاضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30 - - - - 30 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات ادلعتمدة

 

 ضاعتإ الطالب خالل أسبوعياً:( اليت يقوم هبا الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 

 سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .4
 حيدد اجلدول التايل رلاالت سلرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤىالت

 ادلقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب ادلطلوب يف رلاالت التعلم ادلناسبة.: قم دبلء اجلدول دبخرجات تعلم أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم ادلستهدفة.اثنياً  -
خمرجات تعلم ادلقرر ادلستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً  : ضع طرق التقييم ادلناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسقاثلثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنو ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل رلال من رلاالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج ادلقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت سلرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
 ادلعرفة 1

ــسٟ   1-1 ــًٛى االضــ ــ١ يًطــ ــادٜات ايتُٓٝــ ــ١ اقتؿــ َعسفــ

 االضتٗالنٞ

 احملاقس٠

املٓاقػ١ ايفسد١ٜ 

 ٚادتُاع١ٝ

 ايتعًِ ايتعاْٚٞ

 طسح األض١ً٦

 عسض ايتطبٝكات

 ايتػر١ٜ ايسادع١

االختبازات 

 ٚايٓٗا١ٝ٥ايٓؿف١ٝ 

دزاضــــ١ أُٖٝــــ١ ايتدطــــٝط االقتؿــــادٟ ٚدٚزٙ يف  1-2

 حتكٝل ايت١ُٝٓ ملدخسات األضس٠

ــ١ حـــٍٛ     1-3 ــطًحات ٚاملفـــاِٖٝ املدزنـ ــاّ باملؿـ االملـ

 اقتؿادٜات ايت١ُٝٓ االقتؿاد١ٜ االضس١ٜ
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت سلرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
 ادلهارات ادلعرفية 2

ٚعسض املاد٠ ايع١ًُٝ َٔ ايهتـب ٚاملسادـع    إعداد 2-1

 ايع١ًُٝ ٚغبهات االْرتْت 
 احملاقس٠

املٓاقػ١ ايفسد١ٜ 

 ٚادتُاع١ٝ

 ايتعًِ ايتعاْٚٞ

 طسح األض١ً٦

 عسض ايتطبٝكات

 ايتػر١ٜ ايسادع١

االختبازات 

 ايٓؿف١ٝ ٚايٓٗا١ٝ٥

 اعداد ٚعسض ايتهًٝفات ٚايتطبٝكات املطًٛب١  2-2

 ايبحح يف قٛاعد ايبٝاْات ٚاملؿادز  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل ادلسؤولية 3

ــد      3-1 ــصاّ مبٛاعٝـ ــالٍ االيتـ ــٔ خـ ــؤٚي١ٝ َـ ــٌ املطـ حتُـ

 احملاقسات 

زتُٛعات عٌُ ؾػري٠ 

 َػسٚعات –
 ًَفات االجناش

ايعٌُ ادتُاعٞ ٚايفـسدٟ َـٔ خـالٍ ايعُـٌ قـُٔ       3-2

 اجملُٛع١ ٚتكدِٜ ايتهًٝفات 

 املٓاقػ١ ادتُاع١ٝ

 ايتهًٝفات ايفسد١ٜ

 ايتعًِ ايتعاْٚٞ

ايعٌُ قُٔ 

 ايفسٜل

ايتٓاغِ َع افساد 

 اجملُٛع١
 مهارات االتصال ومهارات تقنية ادلعلومات وادلهارات العددية 4
اضــتدداّ ايــرباَر اذتاضــٛب١ٝ ٚاإلفــاد٠ َــٔ أٚعٝــ١  4-1

ــ١    ــ١ املدتًفـــ ــا٥ط االيهرتْٚٝـــ ــات ٚايٛضـــ املعًَٛـــ

 يًحؿٍٛ ع٢ً املعسف١ 

عؿـــــــــــف ذٖــــــــــــ  ٚ  

 زتُٛعات عٌُ ؾػري٠
ــ١   ــسٚض فسدٜـــ عـــ

ٚمجاع١ٝ+ ًَفات 

 االجناش
يف ايبحـــــح عـــــٔ  اإلْرتْـــــتاضـــــتدداّ غـــــبه١  4-2

 املٛقٛعات ذات اجملاٍ ْفط٘ ٚاعداد ايتكازٜس 

ــتدداّ ــبه١  اضـــــــ غـــــــ

االْرتْت يًبحح ٚعسض 

 املٛقٛع
 (وجدت ادلهارات النفسية احلركية )إن 5

 تتٛاؾٌ بًػ١ َؤثس٠ َع اضتعُاٍ ايتعبريات 5-1

 اذتسن١ٝ املٓاضب١ 
 ايتكِٜٛ املطتُس ايتعًِ ايتعاْٚٞ

االطالع ع٢ً 

 ايتكازٜس
َالحظ١ اضتذاب١ 

ايطايبات َٚتابع١ 

 تفاعًِٗ َع بعض

َٔ ايطايبات يف حًكات ْكاؽ تػرتى َع زتُٛع١  5-2

 َتعدد٠ النتطاب ايجك١.
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهااام التقااومي ادلطلوبااة )مثااال: اختبااارع مشااروع مجاااعيع كتابااة مقااالع خطابااةع تقاادمي  م

 شفهيع مالحظة......اخل(
نسبتو من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمو

 النهائي

 االختباز ايٓؿفٞ 1
َٔ األضبٛع ارتاَظ إىل 

 ايطابع
20% 

2 
أْػط١ َٚػسٚعات )نتاب١ َكاٍ َػسٚع مجاعٞ + تكدِٜ 

 عسض + َػازٜع عج١ٝ(

 

َٔ األضبٛع ايجأَ إىل 

 ايجاْٞ عػس

 

20% 

 % 60 األضبٛع ايطادع عػس االختباز ايٓٗا٥ٞ 3
 %100 اجملُٛع 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . د
ترتيبات إاتحة أعضاء ىيئة التدريس واذليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خاللو أعضاء ىيئة التدريس ذلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
األقطاّ ع٢ً أعكا٤ ١٦ٖٝ ٜتِ تٛشٜع َٗاّ االزغاد ايعًُٞ يًطايبات املطتذدات َٔ ِقَبٌ زتايظ  -

 ايتدزٜظ خالٍ َد٠ ال تتذاٚش أزبع١ أضابٝع َٔ بد٤ ايدزاض١ .

 إزضاٍ ؾٛز٠ َٔ ايتٛشٜع ايطابل إىل عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا . -

تتٛىل املسغد٠ ايع١ًُٝ تٛدٝ٘ ايطايب١ يف إعداد ددٚهلا ايدزاضٞ ٚتتابع َعٗا خطٛات تطذٌٝ َٛقٛع  -

 َات ارتاؾ١ بايتعجس ٚ ايفسف اإلقاف١ٝ ٚ ايتأدٌٝ .ايسضاي١ ٚ تسغدٖا ظُٝع املعًٛ

تكدّ املسغد٠ االنادمي١ٝ تكسٜس َفؿٌ اىل ز٥ٝظ ايكطِ عٔ ضري ايطايب١ يف ْٗا١ٜ نٌ فؿٌ  -

 دزاضٞ ٚ تسضٌ ؾٛز٠ َٓ٘ اىل عُٝد ايدزاضات ايعًٝا . 

 مصادر التعّلم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1

 يًٓػس ٚايتٛشٜع٠ ريداز املط، االزدٕ ، " اقتؿادٜات االضس٠ تسغٝد االضتٗالى" :  (2012) االبططٞآٜات -

 ( : " اقتؿادٜات ٚاالضس٠ بني ايتطٜٛل ٚايت١ُٝٓ " ، داَع١ ايطا٥ف ، ايطاي٦ف2016غٝح١ .ٖٓا٤ امحد )-
 (3احملهِ )+ ( 2احملهِ ) +
 وغريىا(:. أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير 2 
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ع دراسات اقتصادية ع )رللة زللية دولية زلكمة ( وزارة التعليم العايل   ASJPزت١ً اذتكٛم ٚايعًّٛ االْطا١ْٝ -   
 2112اكتوبر  36والبحث العلمي ع جامعة زاين عاشور ع اجللفة العدد 

 (3احملهِ )+ ( 2احملهِ ) +
 ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:. 3

) ٖٚــ٢ تػــٌُ ايعدٜــد َــٔ َٛاقــع اجملــالت ايبحجٝــ١ ايعسبٝــ١ ٚاالدٓبٝــ١    EcoLink قاعــد٠ َعًَٛــات -

 املتدؿؿ١ ف٢ عًِ االقتؿاد (

  )أضو شاد( PAAJ ازغٝف احملهُات ٚايدٚزٜات ايها١ًَ -
Asian Business & Reference – ProQuest 

ASSIA: Applied Social Sciences Index Abstracts 
Banking Information Source – ProQuest 

Economist Intelligence Unit 
ScienceDirect – Elsevier 

The Economist Historical Archive – Gale 

 

 ادلدرلة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربرليات، واألسطواانت . 4

 .ايرباَر املٓاضب١ يتكدِٜ املاد٠ ايع١ًُٝ حطب َٛقٛعات املكسز

 ادلرافق ادلطلوبة . و
متطلبات ادلقرر الدراسي من ادلرافق دبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية وادلختربات )أي عدد ادلقاعد داخل القاعات  بّين 

  الدراسية وادلختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل ادلتاحة، وغريىا(:
 ادلباين )قاعات احملاضرات، وادلختربات، وقاعات العرض، وادلعامل، وغريىا(: .1

 .( َكعد دزاضٞ + َهتب اضتاذ15زتٗص٠ بعدد )ستاقسات قاع١ 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربرليات وغريىا(:  .2
 باإلْرتْت. يالتؿاٍ فاٟ ٚاٟ غبه١ -
 بسٚدهرت. عسض ٚدٗاش إىل، حاضب دٗاش -
 .يًعسٚض بالشَا غاغ١ -

  خمربية خاصة، فاذكرىا، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددىا: مثالً اذا كان ىناك حاجة إىل ذبهيزات  .3
 ال ٜٛدد
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 تقومي ادلقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: . س

 .اضتطالع آزا٤ ايطايبات حٍٛ َٛقٛعات املكسز ٚاضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ املتبع١ -
 َٔ ذٟٚ ارترب٠ .االضتعا١ْ بآزا٤ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  -
ع٢ً ايطايبـات يف ْٗاٜـ١ ايفؿـٌ ايدزاضـٞ َتكـ١ُٓ بٓـٛد        ادتاَع١تٛشٜع اضتُاز٠ ايتكِٝٝ املعتُد٠ َٔ  -

 .تكِٝٝ يًُكسز ٚاألضتاذ
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . ش

 .ايدٚز١ٜ يًُكسزات ايدزاض١ٝ َٔ قبٌ دت١ٓ تطٜٛس املٓاٖر ٚارتطط ايدزاض١ٝ بايكطِ ٚايه١ًٝ املسادع١-

 إجراءات تطوير التدريس: . ص
   .حتدٜح َؿادز ايتعًِ بٓا٤ً ع٢ً تٛؾٝات اعكا٤ دت١ٓ املٓاٖر ٚارتطط ايدزاض١ٝ بايكطِ-

أعمال الطلبة بواسطة أعضاء ىيئة تدريس  إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من . ض
 مستقلّي، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء ىيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

املسادع١ ايدٚز١ٜ يًُكسزات ايدزاض١ٝ بٗدف تطٜٛسٖا مبا ٜتٛافل َع َتطًبات َتػريات ايب١٦ٝ احمل١ًٝ  -

 .ٚايعامل١ٝ
املٓاظس٠ ملكاز١ْ َعاٜري اإلجناش املطبك١ َع اقرتاح دٛاْب ايتطٜٛس  االتؿاٍ َع األقطاّ فتح قٓٛات -

 .ايالش١َ

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ط
املسادع١ ايدٚز١ٜ يًُكسزات ايدزاض١ٝ بٗدف تطٜٛسٖا مبا ٜتٛافل َع َتطًبات َتػريات ايب١٦ٝ احمل١ًٝ 

 .ٚايعامل١ٝ

 

 

 د. إميإ عبٝد ستُد ايسفاعٞ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

. 

 ىـ8778 – 7 -67 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 تضُِٝ ايدٜهٛز   اسم املقرر:  

   2602716-2،  2ضهٔ   رمز املقرر:  
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 منٛذز تٛصٝف َكسز دزاضٞ

 داَع٘ اّ ايكس٣املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ:  اضِ 1440ٙ-2-26تازٜخ ايتٛصٝف:  

 يطهٔ ٚادازٙ املٓصٍا  -ايتضاَِٝ ايكطِ:  -ايه١ًٝ

 ايتعسٜف باملكسز ايدزاضٞ َٚعًَٛات عا١َ عٓ٘ . أ
   2602716-2،  2ضهٔ /     تضُِٝ ايدٜهٛز. اضِ املكسز ايدزاضٞ ٚزَصٙ: 1

 عًُٞ 2ْظسٟ  1ضاعتإ َعتُد٠ / . عدد ايطاعات املعتُد٠: 2 .1
 . ايربْاَر )أٚ ايرباَر( ايرٟ ٜكدّ ضُٓ٘ املكسز ايدزاضٞ: 3 .2
ّٝٔ ٖرا بداًل َٔ إعداد قا١ُ٥ بهٌ ٖرٙ ايرباَر(  .3  )يف ساٍ ٚدٛد َكسز عاّ يف عد٠ بساَر، ب
 ايطٓ٘ ايتُٗٝد١ٜ يربْاَر ايدنتٛزاٙ يكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ  .4
 املطت٣ٛ األٍٚ. ايط١ٓ أٚ املطت٣ٛ ايدزاضٞ ايرٟ ٜعط٢ فٝ٘ املكسز ايدزاضٞ: 4 .5
 ال ٜٛدد . املتطًبات ايطابك١ هلرا املكسز )إٕ ٚددت(:5 .6
 ال ٜٛدد. املتطًبات املتصا١َٓ َع ٖرا املكسز )إٕ ٚددت(: 6 .7
 املكسز، إٕ مل ٜهٔ يف املكس ايس٥ٝظ يًُؤضط١ ايتع١ًُٝٝ: فسع أٚ فسٚع تكدِٜ . 7 .8

 قاع١ ايدزاضات ايعًٝا بكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ –َكس ن١ًٝ ايتضاَِٝ 

 . منط ايدزاض١ املتبع )اخرت نٌ َا ٜٓطبل(:8

 قاعات احملاضسات ايتكًٝد١ٜ .أ 
 :50 ايٓطب١% 

    

 ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ .ب 
 :20 ايٓطب١% 

    

 َدَر )تكًٝدٟ ٚعٔ طسٜل اإلْرتْت(تعًِٝ  .ج 
 :30 ايٓطب١% 
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  ايٓطب١:  باملساض١ً .د 

    

  ايٓطب١:  ترنس أخس٣ .ه 

 
 تعًٝكات:

 األٖداف . ب
 َا ٖدف املكسز ايس٥ٝظ؟ -1

يف  دلٌ إىل ايتضُِٝ ٚايتػهٌٝ اين ي ٚايتنه ر ابإبداعٞ بػهٌ عاّاىل تعسٜف ايطايب١ املاملكسز ٜٗدف ٖرا 

دزاض١ أضظ ابإبداع اين ي يف تضُِٝ دٜهٛزات املبااْٞ، ٚاملعاازا اينٓٝا١، ، ٚايٛسادات     َٔ لالٍ  ،ايدٜهٛز

عًا٢ ابإباداع اينا ي َأ لاالٍ       ايباات ايطه١ٝٓ ، ٚاملهاتب ، ٚاملعازا ايتذاز١ٜ ، ٚغ رٖا . ٚت١ُٝٓ قدزات ايط

ايادٜهٛز. إىل داْاب    إْتاز تضُُٝات ددٜاد٠ َبتهاس٠ تدناد ايعالقاات ، ٚاي اباع بار عٓاصاس ايتضاُِٝ يف        

 .ايتدزٜب ع٢ً جتٌُٝ، ٚتأثٝح املهإ بعٓاصس مج١ًٝ، ٚ تٓنٝر بعض قطع ايدٜهٛز، ٚابإنططٛازات

يتطٜٛس ٚذبطني املكسز ايدزاضٞ. )َجٌ االضتخداّ املتصاٜد  -ٜتِ تٓفٝرٖا  -اذنس بإجياش أٟ خطط  -2

 نٓتٝذ١ يألحباخ اجلدٜد٠ يف دلاٍ ايدزاض١(.  يتك١ٝٓ املعًَٛات أٚ َسادع اإلْرتْت، ٚايتػٝريات يف احملت٣ٛ 

تضُِٝ ضتخداّ إَهاْٝات غبه١ ابإْ ْت ايعامل١ٝ يالطالع ع٢ً أسدخ ابإصدازات ٚايتطٛزات يف دلاٍ ا - 

 ايدٜهٛز
 تضُِٝ ايدٜهٛزدلاٍ يف ٚاملدمتسات ٚايٓدٚات َتابع١ ايبشٛخ ايع١ًُٝ احلدٜج١  -

 تضُِٝ اٍت١ُٝٓ ايطسم اينعاي١ يًتنه ر ٚتكِٝٝ األضايٝب ٚاملناِٖٝ املتٓٛع١ يف دلاٍ  -

 باضتخداّ ايٓكاش ٚايتناعٌ ٚايٛادبات ايتطبٝك١ٝ املطتُس٠. ٜهٛز
 املسادع١ ايدٚز١ٜ يًربْاَر ايدزاض١ٝ بايكطِ َٔ قبٌ جل١ٓ املٓاٖر ٚاخلطع ايدزاض١ٝ. -

 
ٚصف املكسز ايدزاضٞ )َالسظ١: املطًٛب ٖٓا ٚصٌف عاّ بايطسٜك١ ْفطٗا املطتخد١َ يف ايٓػس٠  . ز

 ايتعسٜف١ٝ أٚديٌٝ ايربْاَر(. 
 ٚصف عاّ يًُكسز:

ايدال١ًٝ ، ٚيًخاَات  أْٛاع ايدٜهٛزاتع٢ً ابإدزاى ايٛاضع يهاف١  ايطايب١ٖرا املكسز ت١ُٝٓ ايكدز٠ يد٣ تغُٔ ٜ
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حبٝاح   ايدالًٝا١  ات اينساغ فٔ تصٜرٚتٛظٝنٗا يف ايتضُُٝات ايدٜهٛزٜ٘ ٚ ، َٚاٖٝتٗا، ٚنٝن١ٝ اضتخداَٗا 

 .بابإسطاع باينساغ ستبط١املٚادزاى املعاٜ ر  ايطساش ايدالًٞ يًُهإ تهٕٛ دراب١ ٚض١ًٗ االضتخداّ ٚتتٛافل َع
ٔ ٚزم اجلدزإ اجلدزإ، طال٤ ٜٚػٌُ تطبٝل ٚايتذٗٝاصات ،   األثااخ  ٚالتٝااز  ٚاألضاكف  األزعاٝات  ، ٚغ رٖا َا

اجلُايٞ ٚايٛظٝنٞ يًُطتخدّ احلظ  يتشكٝلًَٚشكاتٗا،   نططٛازاتابإ عاف١ٚ إٚتٛف ر سٝص سسنٞ َٓاضب 

 . يًُهإ

 

 املٛضٛعات اييت ٜٓبػٞ تٓاٚهلا: .1

 قا١ُ٥ املٛضٛعات
عدد 

 األضابٝع
 ضاعات ايتدزٜظ 

ُِٝ اياادٜهٛز ، ٚايتضااُِٝ  باار تضاا َنٗااّٛ تضااُِٝ اياادٜهٛز ، ٚاينااسم   

 ايدالًٞ 

 املضطًشات اين١ٝٓ ، ٚايتك١ٝٓ يف تضُِٝ ايدٜهٛز )ايعسب١ٝ، ٚابإزلًٝص١ٜ(.

أضايٝب ، ٚطسش تضُِٝ ايدٜهٛزات ٚفل ايكِٝ اجلُايٝا١ ، ٚ االستٝاداات   

 ايٛظٝن١ٝ يًُهإ.

2 4 

لاَااااات اياااادٜهٛز ، َاٖٝتٗااااا، ٚطااااسم اضااااتخداَاتٗا ، ٚ ابإَهاْااااات  

ايتػه١ًٝٝ ، ٚاجلُاي١ٝ يهٌ لا١َ ، ٚأُٖٝتٗا يف تهٜٛٔ طساش لاظ بٗا 

. 

2 4 

 قطع األثاخ ، أْٛاعٗا ، اضتخداَاتٗا ، ٚ َكاٜٝطٗا ، ٚطسم تٛشٜعٗا.

أضايٝب ايتخطاٝع ، ٚايتضاُِٝ االبتهاازٟ يًادٜهٛزات ) ٚفال املعطٝاات       

 اين١ٝٓ، ٚاجلُاي١ٝ ( .

1 2 

املٛاد املختًن١  ع٢ً سلٛ مجايٞ، طسم تٛظٝف عٓاصس ايتضُِٝ باضتخداّ 

ٜػااٌُ األيااٛإ ، ايٓٛافاار ، ايطااتا٥س ، األبااٛاع  ٚايكٛاطااع ، األزعااٝات ،    

 األضكف املطتعاز٠ ، قطع ايطذاد ، ٚايتذٗٝصات األلس٣ ، ٚغ رٖا.

2 4 
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تضُِٝ ايدٜهٛزات اخلاص١ باألزعٝات ، احلاٛا٥ع ، ٚاألضاكف ، ٚقطاع    

 ناْت أغساا اضتخداَٗا (.األثاخ )أًٜا نإ طابعٗا ، ٚ أًٜا 
2 4 

 2 1 تٛشٜع ٚسدات ابإعا٠٤ ، ٚايًٛسات اين١ٝٓ ، ْٚباتات ايص١ٜٓ . 
 2 1 اضتخداّ ابإنططٛازات املتعدد٠ يف ايتضُِٝ .

 4 2 تضُِٝ ، ٚتٓنٝر بعض قطع ايدٜهٛز .
 4 2  تضُِٝ ايدٜهٛز دلااٍ يفددٜدٙ ابتهاز احلًٍٛ 

 30 15 اجملُٛع

 
   إمجايٞ عدد ضاعات املكسز ٚتٛشٜعٗا:  .2
 

 ذلاضسات
دزٚع 

 إضاف١ٝ
َعاٌَ أٚ 

 اضتدٜٛ
 اجملُٛع أخس٣ تطبٝل 

 ضاع45١ - 30 - - ضاع15١ ضاعات ايتدزٜظ ايفع١ًٝ
 ضاع١ 2 - 1 - - ضاع1١ ايطاعات املعتُد٠

 
 خالٍ أضبٛعًٝا:( اييت ٜكّٛ بٗا ايطايب ايراتٞ االضايفايتعًِ ايفسدٟ ) -عدد ضاعات ايدزاض١  .3

 ضاعتإ اضبٛعًٝا

 

رلسدات ايتعًِ يًُكسز ٚفكًا جملاالت اإلطاز ايٛطين يًُؤٖالت ٚاتطاقٗا َع طسم قٝاضٗا ٚاضرتاتٝذٝات  .4

 تدزٜطٗا
 حيدد اجلدٍٚ ايتايٞ دلاالت رلسدات ايتعًِ اخلُط١ ايٛازد٠ يف اإلطاز ايٛطين يًُؤٖالت

 املكسز، حبٝح تهٕٛ قاب١ً يًكٝاع سطب املطًٛب يف دلاالت ايتعًِ املٓاضب١.: قِ مب٤ٌ اجلدٍٚ مبخسدات تعًِ أٚاًل -

 : ضع اضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ اييت تٓاضب طسم ايتكِٝٝ ٚ تتطل َعٗا َٚع رلسدات ايتعًِ املطتٗدف١.ثاًْٝا -

رلسدات تعًِ املكسز  : ضع طسم ايتكِٝٝ املٓاضب١ اييت تطاعد ع٢ً قٝاع ٚتكِٜٛ رلسدات ايتعًِ بدق١، ٚجيب إٔ تتطلثايجًا -

املطتٗدف١ ٚطسم تكُٝٝٗا ٚاضرتاتٝذٝات تدزٜطٗا يتػهٌ َعًا ع١ًُٝ تعًِ ٚتعًِٝ َتها١ًَ، َع َالسظ١ أْ٘ ال ًٜصّ إٔ ٜتطُٔ 

 نٌ َكسز رلسدات تعًِ يف نٌ دلاٍ َٔ دلاالت ايتعًِ.
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 Curriculum Mapخسٜط١ َٓٗر املكسز 

ّ 
اإلطاز رلسدات ايتعًِ يًُكسز ٚفكًا جملاالت 

 ايٛطين يًُؤٖالت

اضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ 

 يًُكسز
 طسم ايتكِٜٛ

 املعسف١ 1

 احلٛاز ٚاملٓاقػ١ إدزاى َنّٗٛ ايدٜهٛز.   1-1
 ايعضف ايرٖ ي

 االلتبازات
 ا ايتنسٜل بر تضُِٝ ايدٜهٛز ، ٚايتضُِٝ ايدالًٞ  1-2

ا حتدٜد لاَات ايدٜهٛز ، َاٖٝتٗا، ٚطسم  1-3

 اضتخداَاتٗا .

 املٗازات املعسف١ٝ 2

2-1   ٛ اعٗااااا ، اضااااتخداَاتٗا ، ٚ  ااااا حتدٜااااد قطااااع األثاااااخ ، أْ

 ، ٚطسم تٛشٜعٗا.َكاٜٝطٗا
 ٚزش ايعٌُ اجلُاع١ٝ
 ايعسٚا ايتٛعٝش١ٝ

 ايعسا ايتناعًٞ

 َػازٜع فسد١ٜ

 َػازٜع مجاع١ٝ
إتكاااااإ أضاااااايٝب ايتخطاااااٝع ، ٚايتضاااااُِٝ االبتهاااااازٟ       2-2

 يًدٜهٛزات ) ٚفل املعطٝات اين١ٝٓ، ٚاجلُاي١ٝ ( .

إدزاى طاااسم تٛظٝاااف عٓاصاااس ايتضاااُِٝ باضاااتخداّ املاااٛاد    2-3

 املختًن١  ع٢ً سلٛ مجايٞ

 َٗازات ايعالقات ايػخض١ٝ ٚذبٌُ املطؤٚي١ٝ 3
ايتع١ًُٝٝ األفالّ  ايكدز٠ ع٢ً ايعٌُ بسٚح اينسٜل  3-1

 ايعسٚا ايتكدمي١ٝ
تكِٜٛ االدا٤ أثٓا٤ 

 ايعٌُ اجلُاعٞ
 

 ايكدز٠ ع٢ً تٓطٝل عٌُ دلُٛع١  3-2

 ايكدز٠ ع٢ً ايعٌُ اينسدٟ أثٓا٤ تضُِٝ األْػط١ 3-3

 َٗازات االتضاٍ َٚٗازات تك١ٝٓ املعًَٛات ٚاملٗازات ايعدد١ٜ 4
اضتخداّ احلاضب اآليٞ يف إدسا٤ عاسٚا تكدميٝا١    4-1

 يف َٛعٛعات رلتًن١ َٔ دلاٍ ايتخضط 

تهًٝف ايطالع بايبشح يف 

غبه١ االْ ْت ٚتصٜٚدٖٔ 

 بايهًُات املنتاس١ٝ يًبشح

تطبٝل مناذز 

 تض١ُُٝٝ رلتًن١
االضتناد٠ َٔ َٛاقع ايتخضط عًٞ غبه١ االْ ْت  4-2

 يف اعداد أْػط١ منٛذد١ٝ 

 املٗازات ايٓفط١ٝ احلسن١ٝ )إٕ ٚددت( 5
إعداد َػسٚع  ٚزش ايعٌُ اجلُاع١ٝ ايكدز٠ ع٢ً تٛظٝف ايدٜهٛزات املض١ُُ يف اينساغ   5-1
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ّ 
اإلطاز رلسدات ايتعًِ يًُكسز ٚفكًا جملاالت 

 ايٛطين يًُؤٖالت

اضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ 

 يًُكسز
 طسم ايتكِٜٛ

اعداد َػسٚع  ايعسٚا ايتٛعٝش١ٝ ١ بطسم َبتهسٙ  .ٝاضتخداّ املعاٜ ر ايتضُُٝ 5-2

 مجاعٞ
 

 ددٍٚ َٗاّ تكِٜٛ ايطًب١ خالٍ ايفضٌ ايدزاضٞ: .5

ايتكِٜٛ املطًٛب١ )َجاٍ: اختباز، َػسٚع مجاعٞ، نتاب١ َٗاّ  ّ

 َكاٍ، خطاب١، تكدِٜ غفٗٞ، َالسظ١......اخل(
األضبٛع احملدد 

 يتطًُٝ٘
ْطبت٘ َٔ 

 ايتكِٝٝ ايٓٗا٥ٞ
 %10 االضبٛع اخلاَظ تكازٜس 1
 %10 االضبٛع ايعاغس شٜازات َٝدا١ْٝ 2
 %40 االضبٛع اخلاَظ عػس َػازٜع ع١ًُٝ  3
 %40 ايطادع عػس االلتباز  ايٓٗا٥ٞ 4
 %100 اجملُٛع 5

 اإلزغاد األنادميٞ يًطالب ٚدعُِٗ . د
تستٝبات إتاس١ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاهل١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ يالضتػازات ٚاإلزغاد األنادميٞ اخلاص يهٌ طايب )َع 

 ذنس َكداز ايٛقت ايرٟ ٜتٛقع إٔ ٜتٛادد خالي٘ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ هلرا ايػسض يف نٌ أضبٛع(.  

قطاّ ع٢ً أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٜتِ تٛشٜع َٗاّ االزغاد ايعًُٞ يًطايبات املطتذدات َٔ ِقَبٌ دلايظ األ -

 لالٍ َد٠ ال تتذاٚش أزبع١ أضابٝع َٔ بد٤ ايدزاض١ .

 إزضاٍ صٛز٠ َٔ ايتٛشٜع ايطابل إىل عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا . -

تتٛىل املسغد٠ ايع١ًُٝ تٛدٝ٘ ايطايب١ يف إعداد ددٚهلا ايدزاضٞ ٚتتابع َعٗا لطٛات تطذٌٝ َٛعٛع  -

 اخلاص١ بايتعجس ٚ اينسظ ابإعاف١ٝ ٚ ايتأدٌٝ . ايسضاي١ ٚ تسغدٖا جبُٝع املعًَٛات

تكدّ املسغد٠ االنادمي١ٝ تكسٜس َنضٌ اىل ز٥ٝظ ايكطِ عٔ ض ر ايطايب١ يف ْٗا١ٜ نٌ فضٌ دزاضٞ ٚ  -

 تسضٌ صٛز٠ َٓ٘ اىل عُٝد ايدزاضات ايعًٝا . 

 َضادز ايتعًِّ .ٙ 
 . أدزز ايهتب املكسز٠ املطًٛب١:1
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 إَٓبادئ اضاض١ٝ " ، داز قابظ ايٓػس ٚايتٛشٜع ، يب –( : " ايتضُِٝ ايدالًٞ 2009لٛزٟ ، دسٜطٞ )-

 .  ، األزدٕ يًٓػس ٚايتٛشٜعداز أضا١َ ، " َبادئ ايتضُِٝ ٚايدٜهٛز " : ( 2006) محص٠، اجلبايٞ  -

، َٓػٛزات داَع١ دَػل، دَػل ا  "أضظ ايتضُِٝ ٚايتػهٌٝ اين ي"(: 2008ا 2007ايضندٟ ، دٗاد ) -

 ضٛز١ٜ .

 ( : " فٔ ايدٜهٛز املٓصيٞ " انادمي١ٝ يًٓػس ٚايتٛشٜع.2007ايهٓدزا ) –بازضْٛص  -

 ( : " املبدأ ايتضُُٝٞ " ، دسٜس يًٓػس ٚايتٛشٜع.2015طازم فازٚم ) –ابٛ ايعٛف -

 ( : " َفاتٝح ايتضُِٝ ايداخًٞ " ، دسٜس يًٓػس ٚايتٛشٜع2017اهلٌٜٛ ، عبداحملطٔ ذلُد )-

: ايسضِ اهلٓدضٞ باضتخداّ بسْااَر أٚتٛنااد ٚأدٚات   ( 2005)ايػهسٟ ، عُاز ، ٚ ايبػدادٟ ، َاٖس   -

 اينسداْٞ يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع . طسابًظ ا يٝبٝا  ٓدضٞ. دازاهل ايسضِ

 

 . أدزز املٛاد املسدع١ٝ األضاض١ٝ )اجملالت ايع١ًُٝ ٚايتكازٜس ٚغريٖا(:2 

ِ  .اياصٜٔ   -  3DS MAXبسْاااَر ايتضاُِٝ ثالثااٞ األبعاااد   َنتاسااو إىل"   :( 2007)عباد ايبااازٟ   بطاٝ
TUTORIALS (تع١ًُٝٝ دٚز٠ ، ")ضٛز١ٜ ا سًب  َهتب١ ايسٚاد ، 

. 

- Bertoline ( FUNDAMENTALS OF GROPHICS COMMUNICATIN ) third 
ed. McGrow-Hill Publishers 2002 

  DESIGNدل١ً -

 ELLEDECORدل١ً -

 دل١ً ضٝدتٞ يدٜهٛز -

 Homes & GARDESدل١ً -

 
 . املٛاد اإليهرت١ْٝٚ َٚٛاقع اإلْرتْت َٚٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ٚغريٖا:3

www.framklloywright.org.com 

 املٛاقع االيه ١ْٝٚ املٓاضب١ ملٛعٛع املكسز.

www.zahahadid.com  
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 تع١ًُٝٝ أخس٣ َجٌ ايرباَر احلاضٛب١ٝ، ايربدلٝات، ٚاألضطٛاْات املددل١:. َٛاد 4

 3DMXبسْاَر 

 بسْاَر االٚتٛناد 

 بسْاَر زٜفٝت

 املسافل املطًٛب١ .ٚ 
ّٝٔ َتطًبات املكسز ايدزاضٞ َٔ املسافل مبا يف ذيو سذِ ايكاعات ايدزاض١ٝ ٚاملختربات )أٟ عدد املكاعد  ب

 ٚاملختربات، ٚعدد أدٗص٠ احلاضب اآليٞ املتاس١، ٚغريٖا(:داخٌ ايكاعات ايدزاض١ٝ 

 املباْٞ )قاعات احملاضسات، ٚاملختربات، ٚقاعات ايعسض، ٚاملعاٌَ، ٚغريٖا(: .1
 ( َكعد دزاضٞ + َهتب اضتاذ15ذلاعسات دلٗص٠ بعدد )قاع١ 

 َضادز تك١ٝٓ )أدٚات عسض ايبٝاْات، ٚايًٛسات ايرن١ٝ، ٚايربدلٝات ٚغريٖا(:  .2
 غبه١ ٚاٟ فاٟ يالتضاٍ بابإْ ْت-

 دٗاش ساضب إىل، ٚدٗاش عسا بسدهتٛز-

 .غاغ١ بالشَا يًعسٚا -

َضادز أخس٣ )سددٖا: َجاًل اذا نإ ٖٓاى ساد١ إىل دبٗٝصات رلرب١ٜ خاص١، فاذنسٖا، أٚ أزفل قا١ُ٥  .3

 بٗا(:
 ٜٛدد ال

 تكِٜٛ املكسز ايدزاضٞ ٚإدسا٤ات تطٜٛسٙ  . ش
 ايتػر١ٜ ايسادع١ َٔ ايطالب خبضٛص فعاي١ٝ ايتدزٜظ:اضرتاتٝذٝات احلضٍٛ ع٢ً  . ع

 اضتطالع آزا٤ ايطايبات سٍٛ َٛعٛعات املكسز ٚاض اتٝذٝات ايتدزٜظ املتبع١ - 

 َٔ ذٟٚ اخلرب٠ االضتعا١ْ بآزا٤ أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  -
بٓٛد تكِٝٝ  َتغ١ُٓت يف ْٗا١ٜ اينضٌ ايدزاضٞ ع٢ً ايطايبا اجلاَع١تٛشٜع اضتُاز٠ ايتكِٝٝ املعتُد٠ َٔ  -

 .يًُكسز ٚاألضتاذ
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 اضرتاتٝذٝات أخس٣ يتكِٜٛ ع١ًُٝ ايتدزٜظ َٔ قبٌ األضتاذ أٚ ايكطِ:
  املسادع١ ايدٚز١ٜ يًُكسزات ايدزاض١ٝ َٔ قبٌ جل١ٓ تطٜٛس املٓاٖر ٚاخلطع ايدزاض١ٝ بايكطِ ٚايه١ًٝ

 إدسا٤ات تطٜٛس ايتدزٜظ:

  جل١ٓ املٓاٖر ٚاخلطع ايدزاض١ٝ بايكطِ حتدٜح َضادز ايتعًِ بٓا٤ ع٢ً تٛصٝات اعغا٤

إدسا٤ات ايتشكل َٔ َعاٜري إزلاش ايطايب ) َجٌ: تدقٝل تضشٝح ع١ٓٝ َٔ أعُاٍ ايطًب١ بٛاضط١  . ش

أعطا٤ ١٦ٖٝ تدزٜظ َطتكًني، ٚايتبادٍ بضٛز٠ دٚز١ٍٜ يتضشٝح االختبازات أٚ ع١ٓٝ َٔ ايٛادبات َع 

 أعطا٤ ١٦ٖٝ تدزٜظ َٔ َؤضط١ أخس٣(:
املسادع١ ايدٚز١ٜ يًُكسزات ايدزاض١ٝ بٗدف تطٜٛسٖا مبا ٜتٛافل َع َتطًبات َتػ رات ايب١٦ٝ احمل١ًٝ -

 ايتطٜٛس ايالش١َ ق اح دٛاْباٚايعامل١ٝ املطبك١ َع 
 املٓاظس٠ ملكاز١ْ َعاٜ ر ابإزلاش فتح قٓٛات االتضاٍ َع األقطاّ - 

 املكسز ايدزاضٞ ٚايتخطٝط يتطٜٛسٙ: ِصف إدسا٤ات ايتخطٝط يًُسادع١ ايدٚز١ٜ ملد٣ فعاي١ٝ

 ٚايعامل١ٝ احمل١ًٝ ايب١٦ٝ َتػ رات َتطًبات َع ٜتٛافل مبا تطٜٛسٖا بٗدف ايدزاض١ٝ يًُكسزات ايدٚز١ٜ املسادع١

 

 د. إميإ عبٝد ذلُد ايسفاعٞ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

. 

 هـ9889 – 8 -88 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
 

 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 إدازٗ اجلْدٗ   اسم املقرر:  

   2602721-2،  4إدازٗ   رمز املقرر:  
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 منْذد تْصٔف مكسز دزاضٕ

 ُ او الكسٚعجام إضه املؤضط٘ التعلٔنٔ٘: ٍـ 1440-2-.20  تازٓذ التْصٔف:

 : قطه الطهً ّ ادازٗ امليصل لكطها -التضامٔه : -لهلٔ٘ا

 
 التعسٓف باملكسز الدزاضٕ ّمعلْمات عام٘ عيُ . أ
   2602721-2،  4إدازٗ  / ادازِ اجلْدٗ   . اضه املكسز الدزاضٕ ّزمصِ: 1 .1
 ضاعتاٌ معتندٗ / ضاعتاٌ ىظسٖ. عدد الطاعات املعتندٗ: 2 .2
 . الربىامخ )أّ الربامخ( الرٖ ٓكدو ضنيُ املكسز الدزاضٕ: 3 .3

 )يف ذال ّجْد مكسز عاو يف عدٗ بسامخ، بًّٔ ٍرا بداًل مً إعداد قاٜن٘ بهل ٍرِ الربامخ(

 الطيُ التنَٔدٓ٘ لربىامخ الدنتْزاِ لكطه الطهً ّإدازٗ امليصل

  املطتْٚ الثاىٕ. الطي٘ أّ املطتْٚ الدزاضٕ الرٖ ٓعطٙ فُٔ املكسز الدزاضٕ: 4 .4
 ال ْٓجد . املتطلبات الطابك٘ هلرا املكسز )إٌ ّجدت(:5 .5
 ال ْٓجد. املتطلبات املتصامي٘ مع ٍرا املكسز )إٌ ّجدت(: 6 .6
 ٘: املكسز، إٌ مل ٓهً يف املكس السٜٔظ للنؤضط٘ التعلٔنٔفسع أّ فسّع تكدٓه . 7 .7
 . قاع٘ الدزاضات العلٔا بكطه الطهً ّ إدازٗ امليصل –املكس السٜٔطٕ للهلٔ٘  .8

 . منط الدزاض٘ املتبع )اخرت نل ما ٓيطبل(:8

  % 70 .9 اليطب٘: √ قاعات احملاضسات التكلٔدٓ٘ .أ 

    

 %30 اليطب٘: √ التعلٔه اإللهرتّىٕ .ب 

    

  اليطب٘:  تعلٔه مدمخ )تكلٔدٖ ّعً طسٓل اإلىرتىت( .ج 
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  اليطب٘:  باملساضل٘ .د 

    

  اليطب٘:  ترنس أخسٚ .ه 

 

 تعلٔكات:

 

 األٍداف . ب
 ما ٍدف املكسز السٜٔظ؟ -1

الكٔادٗ ّ ّ إدازٗ اجلْدٗ الػامل٘مً مناذد اىل  باإلضاف٘ أضاضٔات إدازٗ اجلْدٗ الػامل٘.ُ َٓدف املكسز اىل معسف

حتدٓد األٍداف ّزضه االضرتاتٔحٔات ّالطٔاضات يف ضٔام ّ. االىطباط اإلدازٖ ّاألداٜٕ يف إدازٗ اجلْدٗ الػامل٘

 . إدازٗ اجلْدٗ الػامل٘

املكسز الدزاضٕ. )مثل االضتدداو املتصآد لتطْٓس ّحتطني  -ٓته تيفٔرٍا  -اذنس بإجياش أٖ خطط  -2

  لتكئ٘ املعلْمات أّ مساجع اإلىرتىت، ّالتػٔريات يف احملتْٚ نيتٔح٘ لألعاث اجلدٓدٗ يف دلال الدزاض٘(.  
إدازٗ اضتدداو إمهاىٔات غبه٘ اإلىرتىت العاملٔ٘ لالطالع علٙ أذدث اإلصدازات ّالتطْزات يف دلال  -

 اجلْدٗ الػامل٘
 إدازٗ اجلْدٗ الػامل٘لبرْث العلنٔ٘ احلدٓث٘ ّاملؤمتسات ّاليدّات يف متابع٘ ا -
باضتدداو  إدازٗ اجلْدٗ الػامل٘تينٔ٘ الطسم الفعال٘ للتفهري ّتكٔٔه األضالٔب ّاملفأٍه املتيْع٘ يف دلال  -

 اليكاش ّالتفاعل ّالْاجبات التطبٔكٔ٘ املطتنسٗ.
 .ً قبل جلي٘ املياٍخ ّاخلطط الدزاضٔ٘املساجع٘ الدّزٓ٘ للربىامخ الدزاضٔ٘ بالكطه م -

)مالذظ٘: املطلْب ٍيا ّصٌف عاو بالطسٓك٘ ىفطَا املطتددم٘ يف اليػسٗ ّصف املكسز الدزاضٕ  . د

 دلٔل الربىامخ(.  التعسٓفٔ٘ أّ
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 ّصف عاو للنكسز:

األضـالٔب الـ    معسفُ أصْل اجلْدٗ الػامل٘ بهْىَا ميَخ ميظه ٓته مً خاللُ اضـتدداو ّ تْئـف األدّات ّ   

تَدف لترطني ميظْم٘ العنل يف املؤضطـات ّ املػـسّعات املدتلفـ٘ ّ ٓبـدأ العنـل ةيظْمـ٘ اجلـْدٗ الػـامل٘ يف         

املؤضطات املدتلف٘ مً بدآ٘ العنل مً الطسٓك٘ ال  تداز بَا املؤضطات املدتلف٘ ّ ذتٙ الكٔاو بالترطني املطتنس 

العنـل ّصـْاًل لتركٔـل السضـا لـدٚ العنـالٛ ّ تعنـل أصـْل اجلـْدٗ          ملدتلف العنلٔات ّ الْياٜف الـ  ٓتطـنيَا   

 الػامل٘ علٙ حتطني ميظْم٘ العنل ّ تعصٓص مطتْٚ اجلَْد التيافطٔ٘ ال  تكْو بَا املؤضطات املدتلف٘

 

 املْضْعات ال  ٓيبػٕ تياّهلا: .1

 قاٜن٘ املْضْعات
عدد 

 األضابٔع
 ضاعات التدزٓظ 

 2 1 تعسٓف اجلْدٗ

 4 2 التازخئ٘ يف اجلْدٗالتطْزات 

 4 2 ادازِ اجلْدٗ الػامل٘

 4 2 اإلدازٗ االضرتاتٔحٔ٘ ّادازِ التػري ّالترْل اىل ادازِ اجلْدٗ الػامل٘

 4 2 اجلْدٗ ّالتيافظ ّالعنالٛ

 4 2 أدّات اجلْدٗ

 4 2 ىظاو ادازِ اجلْدٗ 

 4 2 تْطني إدازٗ اجلْدٗ الػامل٘ يف جٍْس العنل اإلدازٖ

 30 15 اجملنْع
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   إمجالٕ عدد ضاعات املكسز ّتْشٓعَا:  .2
 

 ذلاضسات
دزّع 

 إضافٔ٘
معامل أّ 

 اضتدْٓ
 اجملنْع أخسٚ تطبٔل 

 30 - - - - 30 ضاعات التدزٓظ الفعلٔ٘
 2 - - - - 2 الطاعات املعتندٗ

 
  خالل أسبوعياً:( اليت يقوم هبا الطالب الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  -3

 ضاعتاٌ اضبْعًٔا

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها -4
 حيدد اجلدول التايل رلاالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤىالت

 ادلقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب ادلطلوب يف رلاالت التعلم ادلناسبة.أواًل: قم دبلء اجلدول دبخرجات تعلم  -
 اثنياً: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم ادلستهدفة. -
خمرجات تعلم ادلقرر ادلستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية  اثلثاً: ضع طرق التقييم ادلناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنو ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل رلال من رلاالت التعلم.
 Curriculum Mapخسٓط٘ ميَخ املكسز 

 و
اسرتاتيجيات التدريس  اإلطار الوطين للمؤىالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت 

 للمقرر
 طرق التقومي

 ادلعرفة 1

 ذلاضسات ادازِ اجلْدٗ الػامل٘ تعسف  1-1

 تطبٔكٔ٘ تذاال

 ّاجبات

املػازنات 

 الضفٔ٘

التكازٓس 

 ّاالختبازات

 معسف٘ اضرتاتٔحٔ٘ اجلْدٗ الػامل٘  1-2

 ادلهارات ادلعرفية 2

 مكاالت زاض٘ ذالُد ىظاو ادازٗ اجلْدٗ  تفَه 2-1

 مهارات العالقات الشخصية وربمل ادلسؤولية 3

 تطبٔل عنلٕ دزاض٘ ذالُ جتٔد اضتدداو أدّات اجلْدٗ 3-1
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 و
اسرتاتيجيات التدريس  اإلطار الوطين للمؤىالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت 

 للمقرر
 طرق التقومي

تعصش مَازات االتضال ّتطْٓس املَازات الكٔادٓ٘ ّبياٛ  3-2

  العالقات الػدضٔ٘

األعاث الفسدٓ٘  ّاجبات

 ّاجلناعٔ٘ 

 االتصال ومهارات تقنية ادلعلومات وادلهارات العدديةمهارات  4
 تطبٔل عنلٕ حتلٔل ذالُ الترلٔل الهنٕ ّاليْعٕ للحْدٗتطتددو  4-1

 ادلهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
تْضح باألدل٘ طسم ّأضالٔب االجتاٍات احلدٓثـ٘ يف إدازٗ   5-1

  اجلْدٗ  يف تكدٓه اخلدمات للنْاطيني

التعله  اضرتاتٔحٔ٘

 الراتٕ الفسدٖ
أىػط٘ التكْٓه 

 اجلناعٕ

 املالذظ٘

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:
مهام التقومي ادلطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  و

 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
نسبتو من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمو

 النهائي
 %10 اخلامظ عسض تكدميٕ يف اذد مْضْعات املكسزاعداد  1

 %15 العاغس اختباز ىضفٕ 2
 %15 الطابع عث عنلٕ)دزاض٘ ذالُ( 3
 %60 الطادع عػس اختباز ىَاٜٕ 4

 
 %100 اجملنْع

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . د
األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي ترتيبات إاتحة أعضاء ىيئة التدريس واذليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد 

 (.  يتوقع أن يتواجد خاللو أعضاء ىيئة التدريس ذلذا الغرض يف كل أسبوع

ٓته تْشٓع مَاو االزغاد العلنٕ للطالبات املطتحدات مً ِقَبل دلالظ األقطاو علٙ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ  -

 اض٘ .خالل مدٗ ال تتحاّش أزبع٘ أضابٔع مً بدٛ الدز

 إزضال صْزٗ مً التْشٓع الطابل إىل عنادٗ الدزاضات العلٔا . -
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تتْىل املسغدٗ العلنٔ٘ تْجُٔ الطالب٘ يف إعداد جدّهلا الدزاضٕ ّتتابع معَا خطْات تطحٔل مْضْع  -

 السضال٘ ّ تسغدٍا ظنٔع املعلْمات اخلاص٘ بالتعثس ّ الفسص اإلضافٔ٘ ّ التأجٔل .

سٓس مفضل اىل زٜٔظ الكطه عً ضري الطالب٘ يف ىَآ٘ نل فضل دزاضٕ ّ تكدو املسغدٗ االنادمئ٘ تك -

 تسضل صْزٗ ميُ اىل عنٔد الدزاضات العلٔا .

 
 مصادر التعّلم . ه

 :. أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

( : " ادازٗ اجلْدٗ الػامل٘ " " املْادز البػسٓ٘ ّاالداٛ املؤضطٕ ( ، داز قيدٓل 2017عبداهلل الدزمهٕ )-

 . للطباع٘

 -الٔاشّزٖ العلنٔ٘ لليػس ّ التْشٓع "إدازٗ اجلْدٗ الػامل٘" ، داز( : 2008)زعد  الطاٜٕ ّ عٔطٙ قدادٗ  -

 عناٌ األزدٌ. 

 (3+ احملهه ) (2احملهه )+  "إدازٗ اجلْدٗ الػامل٘" ( : 2016)ذلند الرتتسٖ ّ اغادٓس جْحياٌ -

 العلمية والتقارير وغريىا(:. أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية )اجملالت 2 
إدازٗ اجلْدٗ الػامل٘ يف ضٔاض٘ التعلٔه  أضظ ّمتطلبات (: 2007)العضٔنٕ، خالد بً ذلند محداٌ-

 السابع عػس للحنعٔ٘ الطعْدٓ٘ للعلْو الرتبْٓ٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘، عث مكدو إىل اللكاٛ الطيْٖ نله٘بامل

 العاو  ّاليفطٔ٘ (جطنت)، بعيْاٌ: (اجلْدٗ يف التعلٔه

ذد مكرتح هلا يف منْدٗ الػاملــــ٘. دزاض٘ ىظسٓ٘ ّإدازٗ الـحـــــْ( : " 2011)الساغد، ذلند بً عبدالعصٓص.-

 (3+ احملهه ) (2احملهه )+ مهتب٘ امللو فَد الْطئ٘
 . ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3

https://www.abahe.co.uk/ 

 ال ْٓجد . مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربرليات، واألسطواانت ادلدرلة:4
 املرافق املطلوبة . و

بّّي متطلبات ادلقرر الدراسي من ادلرافق دبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية وادلختربات )أي عدد ادلقاعد داخل القاعات الدراسية 
 اآليل ادلتاحة، وغريىا(:وادلختربات، وعدد أجهزة احلاسب 

 املباىٕ )قاعات احملاضسات، ّاملدتربات، ّقاعات العسض، ّاملعامل، ّغريٍا(: .1
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 ( مكعد دزاضٕ + مهتب اضتاذ15ذلاضسات دلَصٗ بعدد )قاع٘ 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربرليات وغريىا(:  .2
 باإلىرتىت لالتضال فاٖ ّاٖ غبه٘-

 بسجهتْز عسض ّجَاش إىل، ذاضب جَاش-

 .للعسّض بالشما غاغ٘-

 ْٓجد ال مصادر أخرى )حددىا: مثالً اذا كان ىناك حاجة إىل ذبهيزات خمربية خاصة، فاذكرىا، أو أرفق قائمة هبا(: .3
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ز

 فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص 
 .اضتطالع آزاٛ الطالبات ذْل مْضْعات املكسز ّاضرتاتٔحٔات التدزٓظ املتبع٘  -
 مً ذّٖ اخلربٗ .االضتعاى٘ بآزاٛ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ   -
 علٙ الطالبات يف ىَآ٘ الفضل الدزاضٕ متطني٘ بيْد تكٔٔه للنكسز ّاألضتاذ. اجلامع٘تْشٓع اضتنازٗ التكٔٔه املعتندٗ مً  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 . املساجع٘ الدّزٓ٘ للنكسزات الدزاضٔ٘ مً قبل جلي٘ تطْٓس املياٍخ ّاخلطط الدزاضٔ٘ بالكطه ّالهلٔ٘

 إجراءات تطوير التدريس:
  . بالكطهحتدٓث مضادز التعله بياًٛا علٙ تْصٔات اعطاٛ جلي٘ املياٍخ ّاخلطط الدزاضٔ٘ 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء ىيئة تدريس مستقلّي، 
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء ىيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 ف تطْٓسٍا ةا ٓتْافل مع متطلبات متػريات البٔٝ٘ احمللٔ٘ ّالعاملٔ٘ املساجع٘ الدّزٓ٘ للنكسزات الدزاضٔ٘ بَد -
 .امليايسٗ ملكازى٘ معآري اإلجناش املطبك٘ مع اقرتاح جْاىب التطْٓس الالشم٘ فتح قيْات االتضال مع األقطاو -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 .املساجع٘ الدّزٓ٘ للنكسزات الدزاضٔ٘ بَدف تطْٓسٍا ةا ٓتْافل مع متطلبات متػريات البٔٝ٘ احمللٔ٘ ّالعاملٔ٘

 

 د. إمياٌ عبٔد ذلند السفاعٕ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

. 

 ىـ0991 – 9 -99 التاريخ
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  توصيف ادلقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

 وّازات االضتػازات األضسٖٛ اسم ادلقرر:  

 2602722-2     5 إدازٚ رمز ادلقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

  داوعٛ أً الكسٝ إسم ادلؤسسة التعليمية: ِـ1440-1-8  التوصيفاتريخ 

 الطهَ ٔإدازٚ املٍصه   - التضاوٗي  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ
 2602722-2  5إدازٚ  /  وّازات االضتػازات األضسٖٛ . اسم ادلقرر الدراسي ورمزه: 1

 ضاعتاُ وعتىدٚ / ضاعتاُ ٌظسٙ . عدد الساعات ادلعتمدة: 2 .1
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنو ادلقرر الدراسي: 3 .2

  )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين ىذا بدالً من إعداد قائمة بكل ىذه الربامج(
 بسٌاور الدنتٕزآ  لكطي الطهَ ٔإدازٚ املٍصهالطٍٛ التىّٗدٖٛ 

 املطتٕٝ الجاٌ٘ . السنة أو ادلستوى الدراسي الذي يعطى فيو ادلقرر الدراسي: 4 .3
 دال ٖٕد . ادلتطلبات السابقة ذلذا ادلقرر )إن وجدت(:5 .4
 دال ٖٕد . ادلتطلبات ادلتزامنة مع ىذا ادلقرر )إن وجدت(: 6 .5
   ية: ادلقرر، إن مل يكن يف ادلقر الرئيس للمؤسسة التعليمفرع أو فروع تقدمي . 7 .6

 املكس السٟٗط٘ لمهمٗٛ ــ قاعٛ الدزاضات العمٗا بكطي الطهَ ٔإدازٚ املٍصه
 . منط الدراسة ادلتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %70 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب 
    

 %30 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج 
    

  النسبة:  ابدلراسلة .د 
    

   النسبة:  تذكر أخرى .ه 

 تعليقات
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 األىداف . ب
 ما ىدف ادلقرر الرئيس؟ -1

دف ِرا املكسز إىل تصٖٔد الطالبات باملعازف الٍظسٖٛ ٔاملّازات التطبٗكٗٛ الالشوٛ سٕه اإلزغاد ٔاالضتػازات ّٖ

باستٗادات  عَ املعسفٛ الهافٗٛ فغاًل االضسٙٔاإلملاً اجلٗد بٍظسٖات ٔطسم ٔأضالٗب اإلزغاد  األضسٖٛ,

يف زفع وّازات  تٕادّّي مما تطاِي ٔأِي وػهالتّي ٔاملعٕقات ٔالضعٕبات اليت  وَ األضس املطتفٗدَٖ

 .الطالبات ٔتطاعد يف تأِٗمّي لتكدٖي خدوات اضتػازٖٛ ٔإزغادٖٛ عمٜ دزدٛ عالٗٛ
)مثل االستخدام ادلتزايد لتقنية ادلعلومات أو مراجع اإلنرتنت، ادلقرر الدراسي. لتطوير وربسّي  -يتم تنفيذىا  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف رلال الدراسة(.  
وّازات اضتدداً إوهاٌٗات غبهٛ اإلٌرتٌت العاملٗٛ لالطالع عمٜ أسدخ اإلصدازات ٔالتطٕزات يف دلاه -

 االضتػازات األضسٖٛ.
دلاه وّازات االضتػازات األضسٖٛ ٔطسم ٔأضالٗب يف ٔاملؤمتسات ٔالٍدٔات وتابعٛ البشٕخ العمىٗٛ احلدٖجٛ -

 اإلزغاد.
-االضتػازات األضسٖٛ ٔتٍىٗٛ  تٍىٗٛ الطسم الفعالٛ لمتفهري ٔتكٗٗي األضالٗب ٔاملفاِٗي املتٍٕعٛ يف دلاه-

 كاش ٔالتفاعن ٔالٕادبات التطبٗكٗٛ املطتىسٚ.باضتدداً الٍ املّازات التطبٗكٗٛ الالشوٛ سٕه اإلزغاد
 املسادعٛ الدٔزٖٛ لمربٌاور الدزاض٘ بالكطي وَ قبن جلٍٛ املٍاِر ٔاخلطط الدزاضٗٛ.-

 )مالحظة: ادلطلوب ىنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها ادلستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف ادلقرر الدراسي  . ج
 وصف عام للمقرر:

احلادٛ  – وفًّٕ االضتػازات األضسٖٛ ٔطبٗعتّا ٔوكٕوات جناسّا)   وّازات االضتػازات األضسٖٖٛتغىَ وكسز 

 –االضتػازٚ الٍظسٖات الٍفطٗٛ ٔاألضسٖٛ ٔدٔزِا يف -وبادئ االضتػازٚ األضسٖٛ  - اىل االضتػازٚ األضسٖٛ 

 .(ازات الالشوٛ لفسٖل االضتػازٚاملّ –وساسن ٔخطٕات ٔاغهاه االضتػازٚ  -تػدٗط املػهالت األضسٖٛ

 
 

 ادلوضوعات اليت ينبغي تناوذلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة ادلوضوعات

 2 1 . وفًّٕ االضتػازٚ األضسٖٛ
احلادٛ إىل االضتػازٚ األضسٖٛ ٔالفسم بٍّٗا ٔبني اإلزغاد ٔالٍضٗشٛ 

 ٔالعالز.

1 2 
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 2 1 .ٔدٔزِا يف االضتػازٚ الٍظسٖات الٍفطٗٛ ٔاألضسٖٛ
 2 1 .طبٗعٛ االضتػازٚ األضسٖٛ
 2 1 وّازات املطتػاز األضسٙ.

 2 1 .خضاٟط وَ ٖكدً االضتػازٚ األضسٖٛ
 2 1 .وكٕوات جناح االضتػازٚ األضسٖٛ

 2 1 .وعٕقات االضتػازٚ األضسٖٛ
 2 1 .وػهالت غاٟعٛ يف األضسٚ
 2 1 .تػدٗط املػهمٛ األضسٖٛ

 2 1 .يف االضتػازٚ األضسٖٛ وكاٖٗظ
 2 1 .وساسن ٔخطٕات االضتػازٚ األضسٖٛ

 2 1 .وٍاِر االضتػازٚ األضسٖٛ
 2 1 .أغهاه االضتػازٚ األضسٖٛ

 2 1 .تطبٗل عىم٘ لكضط ٔساالت اضتػازٚ أضسٖٛ
 30 15 اجملىٕع

 

   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .2
معامل أو  دروس إضافية زلاضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

  30 - - - -  30 ساعات التدريس الفعلية
  2 - - - -  2 الساعات ادلعتمدة

 
 

   ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 ضاعتاُ اضبٕعًٗا

 

 للمؤىالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين .4
 حيدد اجلدول التايل رلاالت سلرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤىالت

 : قم دبلء اجلدول دبخرجات تعلم ادلقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب ادلطلوب يف رلاالت التعلم ادلناسبة.أوالً  -
 اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم ادلستهدفة.: ضع اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم ادلناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم ادلقرر ادلستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنو ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل رلال من رلاالت التعلم.
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 Curriculum Mapخريطة منهج ادلقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م
 ادلعرفة 1

–احملاعسٚ ٔاملٍاقػٛ  ُتعسف االضتػازٚ األضسٖٛ ٔودٝ احلادٛ الّٗا  1-1

 -العضف الرِين

 العسض  الفسدٖٛ

االوتشاٌات + 

التكازٖس + 

 ضذالت املتابعٛ
الٍظسٖات الٍفطٗٛ ٔاألضسٖٛ ٔدٔزِـا يف  تتعسف عمٜ  1-2

 ٚاالضتػاز

 ادلهارات ادلعرفية 2
–احملاعسٚ ٔاملٍاقػٛ  تعدد وّازات املطتػاز األضسٙ 2-1

 -العضف الرِين

 العسض  الفسدٖٛ

االوتشاٌات + 

 ػاٟعٛ يف األضسٚالػهالت تضٍف اِي امل 2-2 التكازٖس 

 وساسن ٔخطٕات االضتػازٚ األضسٖٛترنس  2-3

 وكٕوات جناح االضتػازٚ األضسٖٛتمدط اِي  2-4

 حتدد خضاٟط املطتػاز األضسٙ 2-5

 االضتػازٚ األضسٖٛوٍاِر تػسح  2-6

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل ادلسؤولية 3
ــٜ التفاعــن اجلىــاع٘ يف االٌػــطٛ    3-1 تظّــس الكــدزٚ عم

 املدتمفٛ

عضف  –اٌػطٛ عجٗٛ 

ذِين  + دلىٕعات 

 العىن الضغريٚ

ومفات اجناش  +  

 ضذالت املتابعٛ
 وع اآلخسَٖ  نلتٕاصاتطتددً اضالٗب  3-2

 االتصال ومهارات تقنية ادلعلومات وادلهارات العددية مهارات 4
دلىٕعات  –عضف ذِين  الفسٖل الٕاسد حٔبسمتازع العىن اجلىاع٘  4-1

 عىن صغريٚ
عسٔض فسدٖٛ 

ومفات +  ٔمجاعٗٛ

اجناش + ٔالتكازٖس 

 اجلىاعٗٛ

4-2 

 تبشح عَ املعمٕوات عَ طسٖل غبهٛ االٌرتٌت

التهٍٕلٕدٗا احلدٖجٛ يف اعداد التكازٖس ٔالعسٔض  تطتددً 4-3

 التكدميٛ

 ومفات اجناش ٔتكازٖس املػازٖع ٔالعسٔض

 (وجدت ادلهارات النفسية احلركية )إن 5
 بمغٛ وؤثسٚ وع اضتعىاه التعبريات تتٕاصن 5-1

 احلسنٗٛ املٍاضبٛ  
 التكٕٖي املطتىس التعمي التعأٌ٘

 االطالع عمٜ التكازٖس

يف سمكـات ٌكـاش وتعـددٚ     تػرتك وع دلىٕعٛ وـَ الطالبـات   5-2

 النتطاب الجكٛ.

والسظٛ اضتذابٛ 

الطالبات ٔوتابعٛ تفاعمّي 

 وع بعض
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .1
مهام التقومي ادلطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 مالحظة......اخل(تقدمي شفهي، 
 نسبتو من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمو

 االختباز الٍضف٘ 1
وَ األضبٕع اخلاوظ إىل 

 الطابع
20% 

أٌػطٛ ٔوػسٔعات )نتابٛ وكـاه وػـسٔع مجـاع٘ + تكـدٖي      2

 عسض + وػازٖع عجٗٛ(

 

وَ األضبٕع الجاوَ إىل الجاٌ٘ 

 عػس

 

20% 

 % 60 االختبازات الٍّاٟٗٛ فرتٚ االختباز الٍّاٟ٘ 3
 %100 اجملىٕع

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . د
ترتيبات إاتحة أعضاء ىيئة التدريس واذليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خاللو أعضاء ىيئة التدريس ذلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
قطاً عمٜ أعغاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ ٖتي تٕشٖع وّاً االزغاد العمى٘ لمطالبات املطتذدات وَ ِقَبن دلالظ األ -

 خاله ودٚ ال تتذأش أزبعٛ أضابٗع وَ بدٞ الدزاضٛ .

 إزضاه صٕزٚ وَ التٕشٖع الطابل إىل عىادٚ الدزاضات العمٗا . -

تتٕىل املسغدٚ العمىٗٛ تٕدْٗ الطالبٛ يف إعداد ددٔهلا الدزاض٘ ٔتتابع وعّا خطٕات تطذٗن وٕعٕع السضالٛ  -

 اخلاصٛ بالتعجس ٔ الفسظ اإلعافٗٛ ٔ التأدٗن . ٔ تسغدِا ظىٗع املعمٕوات

تكدً املسغدٚ االنادميٗٛ تكسٖس وفضن اىل زٟٗظ الكطي عَ ضري الطالبٛ يف ٌّاٖٛ نن فضن دزاض٘ ٔ  -

 تسضن صٕزٚ وٍْ اىل عىٗد الدزاضات العمٗا . 

 مصادر التعّلم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1

 داز املطريٚ–( : " االضتػازات االضسٖٛ " 2015, صاحل دزدٖس)أمحد ابٕ اضعد  -

 ( ": " االزغاد الصٔاد٘ االضسٙ " , داز الػسٔم لمٍػس ٔالتٕشٖع2014) أمحد ابٕ اضعد -

 ٚ ريداز املط " ,االضسٙ االزغاد ( : "2017) أمساٞ الٍذاز ,فاطىٛ العدٔاُ -

 (3احملهي )+  (2احملهي )+  ٔ التٕشٖع داز احلغازٚ لمٍػس, ))وّازات االضتػازٚ (( ( : 2004)شٖد السواٌ٘ -

 أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريىا(: .2
 رللة مجعية التنمية االسرية + مقاالت منشورة
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 . ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3

 املٍاضبٛ ملٕعٕعات املكسز املٕاقع االلهرتٌٔٗٛ

 mlsd.gov.saوزارة العمل والتنمية االجتماعية 
 msky.wsالدليل االرشادي االسري يف تصميم الربامج االرشادية 

 (3 مك)  احمل+  (2 مك)  +احملمجعية ادلودة لالستشارات االسرية ، مركز يسر النسائي   
 الربرليات، واألسطواانت ادلدرلة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، . 4

 لتدريب على حصر البيانات  spssبرنامج االحصاء 

 (3 مك)  احمل+  (2 مك)  + احمل املقاييس اليت يعتمد عليها يف االرشاد االسري منها مقياس بريكمان .

 ادلرافق ادلطلوبة . و
متطلبات ادلقرر الدراسي من ادلرافق دبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية وادلختربات )أي عدد ادلقاعد داخل القاعات الدراسية  بّين 

 وادلختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل ادلتاحة، وغريىا(:
 ادلباين )قاعات احملاضرات، وادلختربات، وقاعات العرض، وادلعامل، وغريىا(: .1

 .( وكعد دزاض٘ + وهتب اضتاذ15دلّصٚ بعدد )ذلاعسات قاعٛ 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربرليات وغريىا(:  .2
 .باإلٌرتٌت لالتضاه فاٙ ٔاٙ غبهٛ-
 .دهرتٔبس عسض ٔدّاش إىل, ساضب دّاش-
 .لمعسٔض بالشوا غاغٛ-

 ذبهيزات خمربية خاصة، فاذكرىا، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددىا: مثالً اذا كان ىناك حاجة إىل  .3
 دال ٖٕد 

 تقومي ادلقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: . س

 .اضتطالع آزاٞ الطالبات سٕه وٕعٕعات املكسز ٔاضرتاتٗذٗات التدزٖظ املتبعٛ -
 وَ ذٔٙ اخلربٚ .االضتعاٌٛ بآزاٞ أعغاٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ  -
عمٜ الطالبات يف ٌّاٖٛ الفضن الدزاض٘ وتغىٍٛ بٍٕد تكٗٗي  اجلاوعٛتٕشٖع اضتىازٚ التكٗٗي املعتىدٚ وَ  -

 .لمىكسز ٔاألضتاذ
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . ش

 .الدٔزٖٛ لمىكسزات الدزاضٗٛ وَ قبن جلٍٛ تطٕٖس املٍاِر ٔاخلطط الدزاضٗٛ بالكطي ٔالهمٗٛ املسادعٛ
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 إجراءات تطوير التدريس: . ص
ًٞ عمٜ تٕصٗات اعغاٞ جلٍٛ املٍاِر ٔاخلطط الدزاضٗٛ بالكطي    .حتدٖح وضادز التعمي بٍا

أعمال الطلبة بواسطة أعضاء ىيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من  . ض
 مستقلّي، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء ىيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

املسادعٛ الدٔزٖٛ لمىكسزات الدزاضٗٛ بّدف تطٕٖسِا مبا ٖتٕافل وع وتطمبات وتغريات الب٠ٗٛ احملمٗٛ  -

 .ٔالعاملٗٛ
 .املٍاظسٚ ملكازٌٛ وعاٖري اإلجناش املطبكٛ وع اقرتاح دٕاٌب التطٕٖس الالشوٛ االتضاه وع األقطاًفتح قٍٕات  -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ط
 .٠ٗٛ احملمٗٛ ٔالعاملٗٛاملسادعٛ الدٔزٖٛ لمىكسزات الدزاضٗٛ بّدف تطٕٖسِا مبا ٖتٕافل وع وتطمبات وتغريات الب

 

 د. إمياُ عبٗد ذلىد السفاع٘ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

. 

 ىـ0331 – 5 -15 التاريخ
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  توصيف ادلقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي 
 

 تصنٔه ّتأثٔح امليػآت الطهئ٘ اسم ادلقرر:  

  2602723-3     3ضهً  رمز ادلقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 دامعُ او الكسٚ إسم ادلؤسسة التعليمية: ٍــ1440-1-27  التوصيف: اتريخ

 الطهً ّادازِ امليصل - التصامٔه القسم: -لكليةا
 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ
 2602723 - 3،  3ضهً  -تصنٔه ّتأثٔح امليػآت الطهئ٘ . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 عنلٕ 2ىظسٖ  2معتندٗ /  ثالخ ضاعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 الدكتوراهبرانمج . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنو املقرر الدراسي: 3 .3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين ىذا بدالً من إعداد قائمة بكل ىذه الربامج(
 الطهً ّإدازٗ امليصلالطيُ التنَٔدٓ٘ لربىامر الدنتْزاِ لكطه 

 املطتْٚ الجاىٕ. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيو املقرر الدراسي: 4 .4
 ال ْٓدد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .5
 ال ْٓدد . املتطلبات املتزامنة مع ىذا املقرر )إن وجدت(:6 .6
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .7
 قاع٘ الدزاضات العلٔا بكطه الطهً ّإدازٗ امليصل –مكس نلٔ٘ التصامٔه  .8

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 قاعات احملاضرات التقليدية .أ 

 :70 النسبة% 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب 
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج 
 :30 النسبة % 

    

  النسبة:  ابملراسلة .د 
    

   النسبة:  تذكر أخرى .ه 
 

 األىداف . ب
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 ما ٍدف املكسز السٜٔظ؟ -1

٘ امليػـآت الطـهئ٘   نٔفٔـُ تصـنٔه ّتأثٔـح    معسفـ٘  َٓدف املكـسز إ    التعـسف علـٕ بيـاٛ التصـامٔه     ، ّ املدتلفـ

معسف٘ األضاضٔات اليت ٓبين علَٔا أٖ تصنٔه تهيْلْدٔ٘ باإلضاف٘ إ   الْظٔفٔ٘ ّاجلنالٔ٘ املدتلف٘ مً الياسٔ٘

ٕ ّأٓطا ا ناىت او بٔٝٔ٘ امليػـآت  أثٔـح  . ت إلملاو بطسم ّاألضالٔب اليت تطتددمَا للتعبري عً الفهس التصـنٔن

  . للنيػآت الطهئ٘٘ طاق  األفكٔ٘ ّالساضٔامل  زضهب علٕ ٓدزالتّ الطهئ٘ ّتْضٔح عياصسٍا املدتلف٘

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وربسّي  -يتم تنفيذىا  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 امليػآت الطهئ٘ ّنٔفُٔ تأثٔجَا  تصنٔهاضتدداو العسّض التكدمئ٘ يف غسح مناذز -

 لتْضٔع إدزانًَ مبْضْع املكسز املسادع ذات الصل٘ يفالطالبات للبشح  سح-

 االطالع علٙ األعاخ ّالدزاضات يف جمال مْضْعات املكسز -

علٙ تيفٔر شٓازات مٔداىُٔ لبعض امليػآت الطهئ٘ لتشكٔل االضتفادٗ للطالبات مً خالل مػاٍدِ التصامٔه -

 ازض الْاقع
 )مالحظة: املطلوب ىنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف ادلقرر الدراسي  . ج

 وصف عام للمقرر:
تصنٔه امليػآت الطهئ٘ املدتلف٘ ّنٔفُٔ تأثٔجَا ّجتَٔصٍا ّفل أضظ ّمعآري  مفَْوخيتص املكسز بدزاض٘ 

 الصشٔش٘.التصنٔه 

 

 ادلوضوعات اليت ينبغي تناوذلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة ادلوضوعات

 6 2  املدتلف٘ الطهئ٘مفَْو ّ أىْاع امليػآت  التعسف علٙ 
ّطـسم تيظـٔه    التعسف علٙ العياصس األضاضٔ٘ للتصـنٔه الـداخلٕ للنيػـآت الطـهئ٘ ،     

 ّتصنٔه تلو العياصس للْصْل إلٕ تصنٔه دٔد مً ىاسٔ٘ الػهل ّالْظٔف٘
2 6 

ــ٘ يف     ــانل املعنازٓـ ــٙ املػـ ــسف علـ ُ التعـ ــهئ ــآت الطـ ــاد ا لـــْل    امليػـ ــ٘ إ ـ ، ّحماّلـ

 التصنٔنٔ٘ هلا 

2 6 

تصـــنٔه املطـــاق  األفكٔـــ٘ ّالساضـــٔ٘ لـــبعض امليػـــآت الطـــهئ٘  مـــً خـــالل اضـــتدداو  

 الداخلٕ أضاضٔات التصنٔه
2 6 

– Uغـهل سـسف   –املتْاشٓـات  – Lأضظ تيظٔه املطك  األفكٕ للفساغ )غهل  تطبٔل 

 طسم اإلشال٘ ّاإلضاف٘( ّالتدزٓب علٕ تيظٔه ّحتدٓدا لفساغ الداخلٕ–التشدٓد املػلل 
3 9 
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 12 4 تطبٔكات تصنٔنُٔ 

 45 15 اجملنْع

 

   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية زلاضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 45 - 30 - - 15 ساعات التدريس الفعلية
 2 - 1 - - 1 الساعات ادلعتمدة

 

 ( اليت ٓكْو بَا الطالب خالل أضبْعًٔا:الراتٕ االضايفالتعله الفسدٖ ) -عدد ضاعات الدزاض٘  .3
 ضاعتاٌ اضبْعًٔا

 

 جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاسلرجات التعلم للمقرر وفقاً  .4
 حيدد اجلدول التايل رلاالت سلرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤىالت

 املناسبة.: قم دبلء اجلدول دبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تدريسها لتشكل معاً عملية ها واسرتاتيجيات : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنو ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج ادلقرر 

 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م
 ادلعرفة 1

 سْازمياقػ٘ ّ حماضسٗ ىظسٓ٘  مفَْو ّ أىْاع امليػآت الطهئ٘ املدتلف٘ التعسف علٙ 1-1
ــآت    1-3 ــداخلٕ للنيػــ ــٔ٘ للتصــــنٔه الــ ــس األضاضــ تْضــــح العياصــ

الطهئ٘ ، ّطسم تيظٔه ّتصنٔه تلو العياصس للْصْل إلـٕ  

 تصنٔه دٔد مً ىاسٔ٘ الػهل ّالْظٔف٘
 تْضٔشٔ٘حماضسٗ + مناذز 

تطبٔل عنلٕ علٙ بعض 

اليناذز لعنل 

تصشٔشات للْصْل ا  

 تصنٔه دٔد
 ادلهارات ادلعرفية 2

 مياقػ٘ عسض حماضسٗ +  املػانل املعنازٓ٘ يف امليػآت الطهئ٘ تطتيب  2-1
إ اد ا لْل التصـنٔنٔ٘ للنػـهالت املعنازٓـ٘ ّالتصـنٔنٔ٘      2-2

 حماضسٗ +  يف امليػآت الطهئ٘ 

 مناذز+ عسض 

تطبٔل بعض ا لْل 

املطتددم٘  ل 

املػهالت املعنازٓ٘ 

ّالتصنٔنٔ٘ داخل 

 احملاضسٗ
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 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل ادلسؤولية 3

 مياقػ٘ عسض ّمياقػ٘ مجاعٔ٘ عنل ضنً الفسٓل يف املػسّعت 3-1
 مياقػ٘ عسض ّمياقػ٘  مً تهلٔفات ّمَاو ايفر ما ْٓنل إلَٔت 3-2

 االتصال ومهارات تقنية ادلعلومات وادلهارات العددية مهارات 4
ــا     جت 4-1 ــد اضــتدداو حمسنــات البشــح العلنــٕ مل مــً  حتتادــُٔ

 حماضسٗ  معلْمات
اضتعساض احملسنات 

 البشجٔ٘ 

 عسض  األفهاز
 ادلهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

 مػسّع تدزٓبات تصنه بعض الفساغات الداخلٔ٘ للنيػآت الطهئ٘ املدتلف٘ 5-1
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهام التقومي ادلطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
 نسبتو من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمو

 %20 العاغسمً االضبْع السابع ا   تدزٓبات ّتطبٔكات  1
 %20 الطابع عح ىظسٖ 2
 %30 اخلامظ عػس ىَاٜٕ  مػسّع 3
 %30 الطادع عػس اختباز ىَاٜٕ 4

 %100 اجملنْع 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . د
تستٔبات إتاس٘ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّاهلٔٝ٘ التعلٔنٔ٘ لالضتػازات ّاإلزغاد األنادميٕ اخلاص لهل طالب )مع 

 ذنس مكداز الْقت الرٖ ٓتْقع أٌ ٓتْادد خاللُ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ هلرا الػسض يف نل أضبْع(.  
قطاو علٙ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ خالل مدٗ ال تتذاّش ٓته تْشٓع مَاو االزغاد العلنٕ للطالبات املطتذدات مً ِقَبل جمالظ األ -

 أزبع٘ أضابٔع مً بدٛ الدزاض٘ .

 إزضال صْزٗ مً التْشٓع الطابل إ  عنادٗ الدزاضات العلٔا . -

تتْ  املسغدٗ العلنٔ٘ تْدُٔ الطالب٘ يف إعداد ددّهلا الدزاضٕ ّتتابع معَا خطْات تطذٔل مْضْع السضال٘ ّ تسغدٍا ظنٔع  -

 اخلاص٘ بالتعجس ّ الفسص اإلضافٔ٘ ّ التأدٔل . املعلْمات

تكدو املسغدٗ االنادمئ٘ تكسٓس مفصل ا  زٜٔظ الكطه عً ضري الطالب٘ يف ىَآ٘ نل فصل دزاضٕ ّ تسضل صْزٗ ميُ ا   -

 عنٔد الدزاضات العلٔا . 



 ادلملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

881 
 

 مصادر التعّلم . ه
 الهتب املكسزٗ املطلْب٘: -يف قاٜن٘  –. أدزز 1

 ضْزٓا –دمػل ،  " التصنٔه الداخلٕ مبادئ أضاضٔ٘ "  : دسٓظ خْزٖ-

 تهلف٘ زفع يف ّدّزٍا السٓاض مبدٓي٘ للنطهً اإلىػاٜٕ التصنٔه يف املبالػ٘ " ( : 2006) زاغد بً إبسأٍه، اجلْٓس -

+  (2احملهه )  .ضعْد امللو دامع٘، ّالتدطٔ  العنازٗ نلٔ٘ عْخ مبسنص ميػْز". معنازٓ٘ ىظس ّدَ٘: اإلىػاٜٕ ٍٔهلُ

 (3احملهه )+

 . أدزز املْاد املسدعٔ٘ األضاضٔ٘ )اجملالت العلنٔ٘ ّالتكازٓس ّغريٍا(:2 
 دزاضٔ٘ سال٘ فػلَا:، أّ اإلضهاٌ مػازٓع جناح علٙ املؤثسٗ التصنٔنٔ٘ العـْامل"( : 2009زاغد)  بً إبسأٍه، اجلْٓس -

13  العدد، السابع اجمللد، األشٍس دامع٘، اهليدض٘ نلٔ٘. اهليدضٕ الكطاع جمل٘"، األدّاز متعددٗ للنباىٕ   

(3+ احملهه ) (2احملهه )+  
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3

  Archite cturalre covdمْقع جمل٘ -
-www.dezeen.com 
-www.architect.couk 
-www.architbang.com 
-www.albenaamag.com .  

 (3 مك)  احمل+  (2 مك)  +احمل
 :مْاد تعلٔنٔ٘ أخسٚ مجل الربامر ا اضْبٔ٘، الربجمٔات، ّاألضطْاىات املدجم٘. 4

 ، اتْناد ، زٓفٔت 3DMXالربامر : 

  . Futarby Design  ،Dreamhomeمجل  األضطْاىات

 (3 مك)  احمل+  (2 مك)  +احمل

 ادلطلوبة ادلرافق . و
بّين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق دبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريىا(:
 املباىٕ )قاعات احملاضسات، ّاملدتربات، ّقاعات العسض، ّاملعامل، ّغريٍا(: .1

 ( مكعد دزاضٕ + مهتب اضتاذ15حماضسات جمَصٗ بعدد )قاع٘ 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريىا(:  .2
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 باإلىرتىت لالتصال فاٖ ّاٖ غبه٘-

 بسدهتْز عسض ّدَاش إ ، ساضب دَاش-

 .للعسّض بالشما غاغ٘-

 الْٓدد إىل ذبهيزات خمربية خاصة، فاذكرىا، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددىا: مثالً اذا كان ىناك حاجة .3
 تقومي ادلقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ز

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 .اضتطالع آزاٛ الطالبات سْل مْضْعات املكسز ّاضرتاتٔذٔات التدزٓظ املتبع٘  -
 مً ذّٖ اخلربٗ .االضتعاى٘ بآزاٛ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ   -
 .علٙ الطالبات يف ىَآ٘ الفصل الدزاضٕ متطني٘ بيْد تكٔٔه للنكسز ّاألضتاذ اجلامع٘تْشٓع اضتنازٗ التكٔٔه املعتندٗ مً  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 . لدزاضٔ٘ مً قبل جلي٘ تطْٓس املياٍر ّاخلط  الدزاضٔ٘ بالكطه ّالهلٔ٘املسادع٘ الدّزٓ٘ للنكسزات ا

 إجراءات تطوير التدريس:
ًٛ   . علٙ تْصٔات اعطاٛ جلي٘ املياٍر ّاخلط  الدزاضٔ٘ بالكطه حتدٓح مصادز التعله بيا

بواسطة أعضاء ىيئة تدريس مستقلّي، إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة 
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء ىيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

املسادع٘ الدّزٓ٘ للنكسزات الدزاضٔ٘ بَدف تطْٓسٍا مبا ٓتْافل مع متطلبات متػريات البٔٝ٘ احمللٔ٘  -

 ّالعاملٔ٘ 
 .املياظسٗ ملكازى٘ معآري اإلجناش املطبك٘ مع اقرتاح دْاىب التطْٓس الالشم٘ األقطاوفتح قيْات االتصال مع  -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
  ّالعاملٔ٘ املسادع٘ الدّزٓ٘ للنكسزات الدزاضٔ٘ بَدف تطْٓسٍا مبا ٓتْافل مع متطلبات متػريات البٔٝ٘ احمللٔ٘

 
 

 د. إمياٌ عبٔد حمند السفاعٕ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

. 

 ىـ8110 – 2 -12 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 ذلك٘ عث  اسم املقرر:  

 2602724-2 ،  2عث  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

  جامع٘ أو الكسٚ إسم املؤسسة التعليمية: .1 ٍـ1440-2-12  اتريخ التوصيف:

  نلٔ٘ التضامٔه ـ قطه الطهً ّإدازٗ امليصل القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ
 2602724-2،   2عث   /ذلك٘ البرث    . اسم ادلقرر الدراسي ورمزه: 1 .2
 (3+ احملكم )    عنلٕ 2 +  ىظسٖ 1ضاعتاٌ معتندٗ /  . عدد الساعات ادلعتمدة: 2 .3
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنو ادلقرر الدراسي: 3 .4

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين ىذا بدالً من إعداد قائمة بكل ىذه الربامج(

صللكطه الطهً ّإدازٗ املي ِلطيُ التنَٔدٓ٘ لربىامخ الدنتْزاا  

 املستوى الثانيأو ادلستوى الدراسي الذي يعطى فيو ادلقرر الدراسي:  . السنة4 .5
  . ادلتطلبات السابقة ذلذا ادلقرر )إن وجدت(:5 .6
 2602714-2،   1عث   /قساٛات ّعْث يف زتال التخضط  .7
 ْٓجد ال. ادلتطلبات ادلتزامنة مع ىذا ادلقرر )إن وجدت(: 6 .8
 ادلقرر، إن مل يكن يف ادلقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .9

 املكس السٜٔطٕ للهلٔ٘ ــ قاع٘ الدزاضات العلٔا بكطه الطهً ّإدازٗ امليصل

 . منط الدراسة ادلتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ 
 :70 النسبة% 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب 
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج 
 :30 النسبة% 
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  النسبة:  ابدلراسلة .د 
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه 
 

 تعليقات

 األىداف . ب
 ما ىدف ادلقرر الرئيس؟ -1

اىل انتطاب الطالب٘ املَازات العنلٔ٘ يف إجساٛ البرْث ّذل قغآا اجملتنع ّمػهالتُ. باإلعاف٘  املكسز َٓدف 

التعلٔل علٙ ما ٓعسض يف اذتلكـ٘  املعلْمات ّمياقػتَا مع اعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّالتفاعل مع االخسًٓ، ّعسض 

 .بأضلْب علنٕ ضلٔه

)مثل االستخدام ادلتزايد لتقنية ادلعلومات أو مراجع اإلنرتنت، ادلقرر الدراسي. لتطوير وربسّي  -يتم تنفيذىا  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
   حملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف رلال الدراسة(.  والتغيريات يف ا

قغآا اجملتنع  صدازات ّالتطْزات يفاضتخداو إمهاىٔات غبه٘ اإلىرتىت العاملٔ٘ لالطالع علٙ أذدث اإل -

 ّمػهالتُ، ّالطسم ّاألضالٔب اذتدٓث٘ يف البرث العلنٕ.
 زتال التخضط.متابع٘ البرْث العلنٔ٘ اذتدٓث٘ ّاملؤمتسات ّاليدّات يف  -
باضتخداو اليكاش البرث العلنٕ تينٔ٘ الطسم الفعال٘ للتفهري ّتكٔٔه األضالٔب ّاملفأٍه املتيْع٘ يف زتال  -

 .ّالتفاعل ّالْاجبات التطبٔكٔ٘ املطتنسٗ
 .ملساجع٘ الدّزٓ٘ للربامخ الدزاضٔ٘ بالكطه مً قبل دتي٘ املياٍخ ّارتطط الدزاضٔ٘ا -

 )مالحظة: ادلطلوب ىنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها ادلستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  . ج
 وصف عام للمقرر:

إجـساٛ البرـْث ّذـل قغـآا اجملتنـع ّمػـهالتُ. باإلعـاف٘ اىل         املَـازات الـي ٓـته انطـابَا للطالبـ٘ يف نٔفٔـ٘       ٓتغنً املكسز 

ملاو بطسٓك٘ عسض البرث العلنٕ ّابساش اٍه ىكاطُ، مع تدزٓب الطالبـ٘  الإنطابَا ارتربٗ يف إعداد التكازٓس الفئ٘ املهتْب٘.  ّا

ّ علٙ املْقف العلنٕ يف عسض املعلْمات ّمياقػتَا مع اعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّالتفاعـل مـع اال   التعلٔـل علـٙ مـا ٓعـسض يف     خـسًٓ، 

 .اذتلك٘ بأضلْب علنٕ ضلٔه
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 مَازات اعداد العسّض الياجر٘ ّالربامخ املطتخدم٘ يف ذلو

 4 مً االضبْع االّل اىل السابع
 مَازات االلكاٛ ّالتْاصل ّاالقياع 

 مَازات متكدم٘ يف الطباع٘ ّاالخساد

 تْشٓع جدّل املْاعٔد ّتْعٔح الكْاعد 

 ذغْز ذلكات البرث أضبْعًٔا
 مً ارتامظ اىل ارتامظ

 عػس
26 

 30 15 اجملنْع

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

  30 30 - - - 30 ساعات التدريس الفعلية
  2 2 - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 معتمدة ساعتان

 

 للمؤىالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  .4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤىالت

 : قم دبلء اجلدول دبخرجات تعلم ادلقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب ادلطلوب يف رلاالت التعلم ادلناسبة.أوالً  -
 اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم ادلستهدفة.: ضع اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم ادلناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم ادلقرر ادلستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنو ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل رلال من رلاالت التعلم.
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 
جماالت التعلم وخمرجات تعلم املقرر وفقاً ملتطلبات 

 املؤىالت الوطنية 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات تدريس املقرر

 املعارف 1

1-1 
اٌ تهتــب ملخضـــًا لبرـــث علنــٕ مكـــرت  يف أذـــد زتـــاالت   

 التخضط
 العضف الرٍين

 املياقػ٘

 دزاض٘ اذتاالت

 التكْٓه الراتٕ

 تكْٓه االقساٌ

 2-1 املالذظات التضرٔرٔ٘
ــسّض الياجرــ٘ ّاإللكــاٛ       ــازات اعــداد الع ــٙ مَ ــسف عل اٌ تتع

 ّاإلخساد ّالطباع٘

1-3 
حتلٔلٕ  –أٌ تعدد االعاث العلٔن٘ عطب أضالٔبَا ) ّصفٕ 

 جتسٓيب ...( –تازخيٕ  –

 املياقػ٘

 دزاض٘ اذتاالت

 العسّض الفسدٓ٘ ّادتناعٔ٘

 التكْٓه الراتٕ

 تكْٓه االقساٌ

1-4 
اٌ تــرنس بعــحب االعــاث املستبطــ٘ هحــال ختضضــَا مـــع       

 تْعٔح ىبرٗ عيَا .

 أىػط٘ عثٔ٘

 العضف الرٍين
 االقساٌتكْٓه 

1-5 
اٌ تضـف االجـساٛات املتبعـ٘ لهتابـ٘ البرـث العلنـٕ عطـب        

 تضئفُ

 زتنْع٘ اليكاش

 االىػط٘ البرثٔ٘

 التكْٓه الراتٕ

 املالذظات التضرٔرٔ٘

 تكْٓه االقساٌ املياقػ٘ اٌ تعدد االدّات املطتخدم٘ عنً اجساٛات البرث العلنٕ 1-6

 ٘اإلدزانٔاملَازات  2

2-1 
اٌ تلخـــط البرـــث العلنـــٕ مـــً خـــالل املػـــهل٘ ّا نٔـــ٘       

 ّاألٍداف ّالفسّض

 املياقػ٘

 العسّض

 التكْٓه الراتٕ

 التكازٓس ادتناعٔ٘

2-2 
اٌ تكازٌ بني األضـالٔب املتبعـ٘ يف إجـساٛات االعـاث العلنٔـ٘      

 عطب اختالف اىْاعَا

 العضف الرٍين

 املياقػ٘

 التكْٓه الراتٕ

 التكازٓس ادتناعٔ٘

2-3 
تضف املػهل٘ أّ الظـاٍسٗ الـي ضـٔته تياّ ـا مـً خـالل       اٌ 

 البرث العلنٕ
 البرث ّاالضترناز

 التكْٓه الراتٕ

 التكازٓس ادتناعٔ٘

2-4 
اٌ تتيبأ باملعْقات ّاملػهالت الـي قـد تْاجـُ لبرـث ستـل      

 الدزاض٘

 املياقػ٘

 االىػط٘ البرثٔ٘

 التكْٓه الراتٕ

 تكْٓه االقساٌ

2-5 
ــًا   ــْز مكٔاضـ ــته حتهـــٔه    اٌ تطـ ــتخدامُ ّٓـ ــبل اضـ ــًا ضـ عثٔـ

 املكٔاع ّالتركل ميُ بعد تطْٓسِ .

 العسّض البرثٔ٘

 العضف الرٍين
 التكْٓه الراتٕ

2-6 
اٌ تــسبط بــني االضــالٔب املختلفــ٘ ملــدازع التضــنٔه البتهــاز 

 اضلْب تضنٔنٕ ممٔص

 املػازٓع

 العسّض العنلٔ٘

 التكْٓه الراتٕ

 التكازٓس ادتناعٔ٘
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2-7 
ّتضف السضْو البٔاىٔـ٘ الـي تْصـلت  ـا مـً خـالل       اٌ حتلل 

 البرث ستل الدزاض٘

 املياقػ٘

 دزاض٘ اذتاالت

املالذظات 

 التضرٔرٔ٘

 التكازٓس ادتناعٔ٘

2-8 
اٌ تلخـــط أٍـــه اليتـــاٜخ الـــي ه التْصـــل الَٔـــا مـــً خـــالل   

 اجساٛات البرث العلنٕ

 زتنْعات اليكاش

 دزاض٘ اذتاالت

املالذظات 

 التضرٔرٔ٘

 ادتناعٔ٘ التكازٓس

 مَازات التعامل مع اآلخسًٓ ّحتنل املطؤّلٔ٘ 3

3-1 
اٌ تْعح مً خالل عسض ّتكدٓه املػهل٘ ستل الدزاض٘ 

 ّأٍنٔتَا .

 التكازٓس ادتناعٔ٘ املػازٓع البرثٔ٘ 

3-2 
اٌ ًتعلل الطبب الختٔاز مػهل٘ البرث الي تياّ ا الدزاض٘ 

. 

 التكازٓس ادتناعٔ٘ املػازٓع البرثٔ٘ 

3-3 
اٌ تطتخدو السضْو البٔاىٔ٘ ّبسامخ العسض ، لعسض ّتكدٓه 

 ملخط ّىتاٜخ البرث الرٖ متت دزاضتُ

 املػازٓع البرثٔ٘ 

 العسّض

 املالذظات التضرٔرٔ٘

 التكازٓس ادتناعٔ٘

 مَازات التْاصل، ّتكئ٘ املعلْمات، ّاملَازات العددٓ٘ 4

4-1 

ــ٘     ــ٘ املختضـ ــع االلهرتّىٔـ ــً املْاقـ ــث عـ ــات اٌ تبرـ باملهتبـ

ــٕ      ــث العلنـ ــات البرـ ــالل ستسنـ ــً خـ ــ٘ مـ ــاث العلٔنـ ّاالعـ

 باضتخداو الػبه٘ العيهبْتٔ٘

 املػازٓع البرثٔ٘

 العسّض التْعٔرٔ٘

 التكْٓه الراتٕ

 التكازٓس ادتناعٔ٘

4-2 
اٌ حتطــب اليتــاٜخ االذضــأٜ٘ ّاليطــب املْٝٓــ٘ الــي تْصــلت  

 الَٔا مً خالل اجساٛات البرث العلنٕ

 التْعٔرٔ٘ العسّض

 املياقػ٘

 املالذظات التضرٔرٔ٘

 التكازٓس ادتناعٔ٘

4-3 
اٌ تفطس اليتاٜخ االذضأٜ٘ الي ه التْصـل الَٔـا مـً خـالل     

 اجساٛات البرث العلنٕ

 العسّض التْعٔرٔ٘

 املياقػ٘

 التكازٓس ادتناعٔ٘

 اليفظ ذسنٔ٘املَازات  5

5-1 
اٌ تْظف بسامخ اذتاضـب اآللـٕ عـنً أدّات البرـث العلـٔه      

 املطتخدم٘ 

 املياقػ٘

 العسّض التْعٔرٔ٘

 التكازٓس ادتناعٔ٘

5-2 

ًٛ علـــٙ أضـــظ ّمفـــأٍه  أٌ تيػـــٞ تضـــنٔنات مطـــتردع٘ بيـــا

ّمعـآري مـدازع التضـنٔه بأضـلْب مبتهـس ، ّذلـو فهــسٗ       

 مْعْع البرث

 العسّض التْعٔرٔ٘

 العسّض التطبٔكٔ٘

 الراتٕ التكْٓه

 التكازٓس ادتناعٔ٘
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمو
نسبتو من التقييم 

 النهائي

 ّاجبات ّتطبٔكات 1
مً االضبْع االّل اىل 

 السابع
20% 

 اذتغْز أضبْعًٔا ذلك٘ البرث العلنٕ ّاملػازن٘ الفعال٘ يف ذلك٘ البرث 2
مً ارتامظ اىل 

 ارتامظ عػس
40% 

اعداد ّنتاب٘ عث مضػس مػتنل علٙ ناف٘ اجساٛات ّأضالٔب البرث  3

 العلنٕ
 %40 الطادع عػس

 %100 اجملنْع
 ودعمهماإلرشاد األكادميي للطالب  . د

ترتيبات إاتحة أعضاء ىيئة التدريس واذليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 
 الذي يتوقع أن يتواجد خاللو أعضاء ىيئة التدريس ذلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

الظ األقطاو علٙ أعغاٛ ٍٔٝ٘ ٓته تْشٓع مَاو االزغاد العلنٕ للطالبات املطتحدات مً ِقَبل زت -

 التدزٓظ خالل مدٗ ال تتحاّش أزبع٘ أضابٔع مً بدٛ الدزاض٘ .

 إزضال صْزٗ مً التْشٓع الطابل إىل عنادٗ الدزاضات العلٔا . -

تتْىل املسغدٗ العلنٔ٘ تْجُٔ الطالب٘ يف إعداد جدّ ا الدزاضٕ ّتتابع معَا خطْات تطحٔل مْعْع  -

 علْمات ارتاص٘ بالتعثس ّ الفسظ اإلعافٔ٘ ّ التأجٔل .السضال٘ ّ تسغدٍا ظنٔع امل

تكدو املسغدٗ االنادمئ٘ تكسٓس مفضل اىل زٜٔظ الكطه عً ضري الطالب٘ يف ىَآ٘ نل فضل دزاضٕ ّ  -

 تسضل صْزٗ ميُ اىل عنٔد الدزاضات العلٔا . 

 مصادر التعّلم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1

 نتب البرث العلنٕ بضف٘ عام٘ ) ميَحُ ، ّأضالٔبُ ، ّأدّاتُ ( -
 الهتب املختض٘ هَازات االلكاٛ  -

 ( : " قاع٘ عث علنٕ ّذلك٘ عث ختضط " ،داز الهتاب اذتدٓث2019شٓيب ستنْد غكري ) -

 ّالتْشٓع( : " مَازات فً االلكاٛ ّالتكدٓه " ، مؤضط٘ ذْزع الدّلٔ٘ لليػس 2013علٕ عبدادتلٔل علٕ )-

 (3 مك)  احمل+  (2 مك)  +احمل
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 . أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريىا(:2 

 . ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربرليات، واألسطواانت ادلدرلة:. 4
 عسّض التكدٓه باضتخداو الربامخ املياضب٘ )مثل بسامخ عاٜل٘ مٔهسّضْفت ّغريٍا(. -
 spssبسىامخ اإلذضاٛ -

 املرافق املطلوبة . و
متطلبات ادلقرر الدراسي من ادلرافق دبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية وادلختربات )أي عدد ادلقاعد داخل القاعات الدراسية  بّين 

 وادلختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل ادلتاحة، وغريىا(:
 ادلباين )قاعات احملاضرات، وادلختربات، وقاعات العرض، وادلعامل، وغريىا(: .1

 ت ّالدزاضات العلٔا  بكطه الطهً ّإدازٗ امليصلقاع٘ االجتناعا

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربرليات وغريىا(:  .2
أجَصٗ ذاضب آلٕ متضل بالػبه٘ العيهبْتُٔ ، زتَصٗ بأذدث بسامخ التضنٔه ّ العسّض ذطب ما حيددِ 

 الطالب ّاملػسف ها ٓتياضب مع مْعْع البرث

 أخرى )حددىا: مثالً اذا كان ىناك حاجة إىل ذبهيزات خمربية خاصة، فاذكرىا، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر  .3
 ذطب ما ٓكتغُٔ مْعْع العسض

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: . س

 اضتطالع آزاٛ الطالبات ذْل مْعْعات املكسز ّاضرتاتٔحٔات التدزٓظ املتبع٘  -
 االضتعاى٘ بآزاٛ أعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ مً ذّٖ ارتربٗ  

تْشٓع اضتنازٗ التكٔٔه املعتندٗ مً ادتامع٘ علٙ الطالبات يف ىَآ٘ الفضل الدزاضٕ متغني٘ بيْد تكٔٔه -

 للنكسز ّاألضتاذ.
 . اص٘ بالترهٔه ذتٙ تتنهً الطالب٘ مً معسف٘ التكدٓس الرٖ ذضلت علُٔ يف املكسزتعبٝ٘ االضتباى٘ ارت-

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . ش
 املساجع٘ الدّزٓ٘ للنكسزات الدزاضٔ٘ مً قبل دتي٘ تطْٓس املياٍخ ّارتطط الدزاضٔ٘ بالكطه ّالهلٔ٘

 إجراءات تطوير التدريس: . ص
ًٛحتدٓث     علٙ تْصٔات اعغاٛ دتي٘ املياٍخ ّارتطط الدزاضٔ٘ بالكطه مضادز التعله بيا
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إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء ىيئة تدريس مستقلّي، 
 أعضاء ىيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع 

 املساجع٘ الدّزٓ٘ للنكسزات الدزاضٔ٘ بَدف تطْٓسٍا ها ٓتْافل مع متطلبات متػريات البٔٝ٘ احمللٔ٘ ّالعاملٔ٘ -
 .فتح قيْات االتضال مع األقطاو املياظسٗ ملكازى٘ معآري اإلجناش املطبك٘ مع اقرتا  جْاىب التطْٓس الالشم٘ -

 التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات  . ض
 االضتفادٗ مً تْصٔا ت ّمسٜٔات أعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ بالكطه ّدتي٘ تطْٓس املياٍخ بالكطه  -
 مساجع٘ املكسز مع املكسزات املػابَ٘ يف ادتامعات األخسٚ لالضتفادٗ مً جتازبَه يف ٍرا اجملال . -

ها ٓتْافل مع متطلبات  حتدٓث املساجع ّاملضادز بػهل ميتظه ّفكًا للتطْزات اذتدٓث٘ يف التخضط . -

 متػريات البٔٝ٘ احمللٔ٘ ّالعاملٔ٘ 
 

 

 د. إمياٌ عبٔد ستند السفاعٕ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

. 

 ىـ1441 – 6 -26 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
 

 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 ٘ للنظلً ٔمعاجلات تصنٔن  اسم املقرر:  

   2602725-3،  4طلً   رمز املقرر:  
 

 

 

file:///C:/Users/user/Desktop/سكن%201439-1440/برنامج%20الدراسات_العليا%20ماجستير%20+%20دكتوراه/برنامج%20الدكتوراه%20والماجستير%2017-3/_تعديلات_نموذج_102_بدون_سير_وتوصيفات/جديد%20هناء%20ماستر3.docx%23_توصيف_المقرر_الدراسي
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 منٛذز تٛصٝف َكسز دزاضٞ

 دامع٘ أو القشٚاملؤضط١ ايتع١ًُٝٝ:  أضِ ٍـ1440 -2-26تازٜخ ايتٛصٝف:  

 الظلً ّإداسٗ امليضل –كلٔ٘ التصامٔه ايكطِ:  -ايه١ًٝ

 
 ايتعسٜف باملكسز ايدزاضٞ َٚعًَٛات عا١َ عٓ٘ . أ

      2602725 -3،  4طلً  / معاجلات تصنٔنٔ٘ للنظلً. اضِ املكسز ايدزاضٞ ٚزَصٙ: 1 .1

 عنل2ٕ ىعش2ٖمعتنذٗ /  ثالخ طاعات. عدد ايطاعات املعتُد٠: 2
 . ايربْاَر )أٚ ايرباَر( ايرٟ ٜكدّ ضُٓ٘ املكسز ايدزاضٞ: 3 .2

ّٝٔ ٖرا بداًل َٔ إعداد قا١ُ٥ بهٌ ٖرٙ ايرباَر(  )يف ساٍ ٚدٛد َكسز عاّ يف عد٠ بساَر، ب

 لً ّإداسٗ امليضلالظيُ التنَٔذٓ٘ لربىامر الذكتْساِ لقظه الظ
 املظتْٚ الجاىٕ. ايط١ٓ أٚ املطت٣ٛ ايدزاضٞ ايرٟ ٜعط٢ فٝ٘ املكسز ايدزاضٞ: 4 .3
 ْٓدذ ال. املتطًبات ايطابك١ هلرا املكسز )إٕ ٚددت(:5 .4
 ْٓدذ ال. املتطًبات املتصا١َٓ َع ٖرا املكسز )إٕ ٚددت(: 6 .5
 يًُؤضط١ ايتع١ًُٝٝ: املكسز، إٕ مل ٜهٔ يف املكس ايس٥ٝظ فسع أٚ فسٚع تكدِٜ . 7 .6
 قاع٘ الذساطات العلٔا بقظه الظلً ّإداسٗ امليضل –مقش كلٔ٘ التصامٔه  .7

 . منط ايدزاض١ املتبع )اخرت نٌ َا ٜٓطبل(:8

 قاعات احملاضسات ايتكًٝد١ٜ .أ 
 :70 ايٓطب١% 

    

  ايٓطب١:  ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ .ب 

    

 تعًِٝ َدَر )تكًٝدٟ ٚعٔ طسٜل اإلْرتْت( .ج 
 30 :ايٓطب١% 

    

  ايٓطب١:  باملساض١ً .د 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

426 
 

 

  
  

  ايٓطب١:  ترنس أخس٣ .ه 
 

 تعًٝكات:

 األٖداف . ب
 َا ٖدف املكسز ايس٥ٝظ؟ -1

ــاسات التصــنٔنٔ٘ الصــشٔ٘ للنعاجلــ٘ باملظــلً     َٓــذه ٍــزا املقــشس ا    تقــذٓه دلٔــي مــشٕ معتنــذ علــٙ االعتم

  ّ مــتات املظــلً بعــذ املعاجلــ٘ ّباإلضــا ٘ إ  دلنْعــ٘ أٍــذاه  شعٔــ٘ تؼــتني علــٙ التعــشه علــٙ  صــاٜ  

املختلت٘ ّاستماط ٍزِ اخلصاٜ  ّالعالقات املتمادل٘ مع رلتلف العْامي املؤثشٗ ّالعتماسات التصنٔنٔ٘  )الصشٕ(

بالعيامش املعناسٓ٘ للنظلً ّتقذٓه األطالٔب ّاملعاجلات التصنٔنٔ٘ املعناسٓ٘ اليت تضٓذ مـً كتـاٛٗ املظـلً    

 .املعاجلات التقئ٘ لش ع كتاٛٗ املظلً مشًٔا ّتصنٔنًٔا مشًٔا باإلضا ٘ إ  التعشه علٙ
يتطٜٛس ٚذبطني املكسز ايدزاضٞ. )َجٌ االضتخداّ املتصاٜد  -ٜتِ تٓفٝرٖا  -اذنس بإجياش أٟ خطط  -2

 يتك١ٝٓ املعًَٛات أٚ َسادع اإلْرتْت، ٚايتػٝريات يف احملت٣ٛ نٓتٝذ١ يألحباخ اجلدٜد٠ يف دلاٍ ايدزاض١(.   
املعاجلات  دلال يف ّالتطْسات اإلمذاسات أسذخ علٙ لالطالع العاملٔ٘ اإلىرتىت ػمل٘ إملاىٔات اواطتخذ -

 التصنٔن٘ للنظلً.

 .املعاجلات التصنٔنٔ٘ للنظلً دلال يف ّاليذّات ّاملؤمتشات احلذٓج٘ العلنٔ٘ المشْخ متابع٘ -

 املعاجلات التصنٔنٔ٘ للنظلً دلال يف ْع٘املتي ّاملتأٍه األطالٔب ّتقٔٔه للتتلري التعال٘ الطشق تينٔ٘ -

 .املظتنشٗ التطمٔقٔ٘ ّالْادمات ّالتتاعي اليقاش باطتخذاو

 .الذساطٔ٘ ّاخلطط املياٍر جلي٘ قمي مً بالقظه الذساطٔ٘ للربىامر الذّسٓ٘ املشادع٘-
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س٠ ٚصف املكسز ايدزاضٞ )َالسع١: املطًٛب ٖٓا ٚصٌف عاّ بايطسٜك١ ْفطٗا املطتخد١َ يف ايٓػ . ز

 ايتعسٜف١ٝ أٚديٌٝ ايربْاَر(. 
  ٚصف عاّ يًُكسز:

 ً ٘        علـٙ التعشٓـف    املقـشس  ٓتطـن املعاجلــ٘  االعتمـاسات الصـشٔ٘ ّالعالقـ٘ املتمادلـ٘ بٔيَـا ّبـب االعتمـاسات التصـنٔنٔ

حتلٔي العْامي املؤثشٗ علٕ  عالٔـ٘ األداٛ الصـشٕ للنظـلًم ثـه املـيَر أالطـتيتادٕ         ُللنظلً بؼلي عاو ّ ٔ

 . املعاجل االعتماسات الصشٔ٘ ّاطتيتاز مالمح سٜٔظٔ٘ لذلٔي تصنٔنٕ للنظلً الصشٕ لملْسٗ 

 املٛضٛعات اييت ٜٓبػٞ تٓاٚهلا: .1

 قا١ُ٥ املٛضٛعات
عدد 

 األضابٝع
 ضاعات ايتدزٜظ 

 صاٜ  املظلً الصشٕ )قاعذٗ املعلْمات اليعشٓ٘ املتعلق٘ باالعتماسات 

  املعاجل٘ للنظلً(. ّعالقتَا باالعتماسات التصنٔنٔ٘ الصشٔ٘
1 

 
3 

–العْامي املؤثشٗ علٙ االداٛ الصشٕ للنظلً ) العْامي الذا لٔ٘ 

 التنذٓذات اللَشبأٜ٘ ّالصشٔ٘ (

1 3 

العْامي املؤثشٗ يف األداٛ الصشٕ للنظلً )دساط٘ عْامي المٔٝ٘ اخلاسدٔ٘ 

 مبآؼتني املياخ ّالتلْخ اهلْاٜٕ ّالطْضاٛ اخلاسدٔ٘ .
1 3 

اللَشّمػياطظٔ٘ ّعْامي المٔٝ٘ الذا لٔ٘ مبا تؼتني اخلصاٜ  املْدات  

التصــنٔنٔ٘ ّاخلصــاٜ  التؼــلٔلٔ٘ ّاجلنالٔــ٘ للنظــلً ّمــْاد الميــاٛ      

 ّالعضل ّالؼملات ّعْامي ّمؤثشات عام٘(.

1 3 

املعاجلات التصنٔنٔ٘ ّالتقئ٘ لضٓادٗ اللتاٛٗ الصشٔ٘ باملظلً )دساط٘ 

 املظلً الصشٕ (.األطالٔب التصنٔنٔ٘ لتشقٔق  صاٜ  
1 3 

املعاجلات املعناسٓ٘ للْمْل إ  الشاس٘ احلشاسٓ٘ ّحتقٔق التَْٓ٘ اجلٔذٗ  

ّالْطاٜي التصنٔنٔ٘ املظتخذم٘ لرتطٔب التشاغ ّالتشله يف اإلػعاع 

الؼنظٕ غري املشغْب  ُٔ باإلضا ٘ إ  املعاجلات التصنٔنٔ٘ للنظلً 

 لتشقٔق الشاس٘ الظنعٔ٘ ّالشاس٘ المصشٓ٘.

1 3 
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التنَٔذ إ  عشض بعض املعاجلات التقئ٘ اليت ميليَا س ع دسدـ٘ مـشٔ٘   

للنظـلً مـً  ــالل تقئـات مــً ػـاىَا تقلٔـي التلــْخ الـذا لٕ باملظــلً       

 ّتقلٔي

1 3 

اإلسظاغ بالطْضاٛ اخلاسدٔ٘ ّالذا لٔ٘ باإلضا ٘ إ  املعاجلات اخلام٘ 

 بإٓصال اإلضاٛٗ الطمٔع٘ إ  املظلً.

1 3 

الذلٔي التصنٔنٕ للنظلً الصشٕ ٍّْ َٓذه إ  )اطتيتاز  التعشه علٙ

دلٔي تصنٔنٕ ميجي أداٗ تصنٔنٔ٘ معاجل٘ ٓظتطٔع املعناسٖ االطتعاى٘ بَا يف 

العنلٔ٘ التصنٔنٔ٘ للْمْل إ  مظلً مشٕ معاجل بـالطشق التصـنٔنٔ٘   

 الظلٔن٘(.

1 3 

اد دساطــ٘ اخلامــات الصــياعٔ٘ الػــري ضــاسٗ باإلىظــاٌ ّدساطــ٘ كٔتٔــ٘ إ ــ   

احللْل التصنٔنٔ٘ للتشاغات املظلً الصشٕ املياطـب لنىظـاٌ ّعالقتـُ    

 بالمٔٝ٘ احملٔط٘ طمٔعٔا ّدػشا ٔا.

1 3 

 3 1 ا تماس ػامي ىصتٕ للنيَر.
ىؼاط )عح ٓتياّل مْضْع تصـنٔه املظـلً الصـشٕ ّاملعـاجل بالطشٓقـ٘      

 التصنٔنٔ٘ اهليذطٔ٘ املذسّط٘ ّاملعاجل٘ للتصنٔه الذا لٕ(

1 3 

 9 3 ؼاسٓعم
 54 15 اجملنْع

 
   إمجايٞ عدد ضاعات املكسز ٚتٛشٜعٗا:  .2
 

 ذلاضسات
دزٚع 

 إضاف١ٝ
َعاٌَ أٚ 

 اضتدٜٛ
 اجملُٛع أخس٣ تطبٝل 

 54 - 30 - -  15 ضاعات ايتدزٜظ ايفع١ًٝ
 3 - 2 - - 2 ايطاعات املعتُد٠

 
 ا ايطايب خالٍ أضبٛعًٝا:( اييت ٜكّٛ بٗايراتٞ االضايفايتعًِ ايفسدٟ ) -عدد ضاعات ايدزاض١  .3

 طاعتاٌ اطمْعًٔا



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

421 
 

 

رلسدات ايتعًِ يًُكسز ٚفكًا جملاالت اإلطاز ايٛطين يًُؤٖالت ٚاتطاقٗا َع طسم قٝاضٗا ٚاضرتاتٝذٝات  .4

 تدزٜطٗا
 حيدد اجلدٍٚ ايتايٞ دلاالت رلسدات ايتعًِ اخلُط١ ايٛازد٠ يف اإلطاز ايٛطين يًُؤٖالت

تعًِ املكسز، حبٝح تهٕٛ قاب١ً يًكٝاع سطب املطًٛب يف دلاالت ايتعًِ : قِ مب٤ٌ اجلدٍٚ مبخسدات أٚاًل -

 املٓاضب١.

 : ضع اضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ اييت تٓاضب طسم ايتكِٝٝ ٚ تتطل َعٗا َٚع رلسدات ايتعًِ املطتٗدف١.ثاًْٝا -

تتطل  : ضع طسم ايتكِٝٝ املٓاضب١ اييت تطاعد ع٢ً قٝاع ٚتكِٜٛ رلسدات ايتعًِ بدق١، ٚجيب إٔثايجًا -

رلسدات تعًِ املكسز املطتٗدف١ ٚطسم تكُٝٝٗا ٚاضرتاتٝذٝات تدزٜطٗا يتػهٌ َعًا ع١ًُٝ تعًِ ٚتعًِٝ 

 َتها١ًَ، َع َالسع١ أْ٘ ال ًٜصّ إٔ ٜتطُٔ نٌ َكسز رلسدات تعًِ يف نٌ دلاٍ َٔ دلاالت ايتعًِ.

 

 Curriculum Mapخسٜط١ َٓٗر املكسز 

ّ 
ت اإلطاز رلسدات ايتعًِ يًُكسز ٚفكًا جملاال

 ايٛطين يًُؤٖالت

اضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ 

 يًُكسز
 طسم ايتكِٜٛ

 املعسف١ 1

ــاسات   1-1 ــ٘ باالعتمــ ــ٘ املتعلقــ قاعــــذٗ املعلْمــــات اليعشٓــ

الصشٔ٘ ّعالقتَا باالعتمـاسات التصـنٔنٔ٘ املعاجلـ٘    

 للنظلً

عشض بْس بْٓيت 

 باحلاطب اآللٕ
  املياقؼ٘

 ّاحلْاس التتاعلٕ

 املٗازات املعسف١ٝ 2

عشض بْس بْٓيت   العْامي املؤثشٗ يف األداٛ الصشٕ للنظلً 2-1

 باحلاطب اآللٕ
 املياقؼ٘

 اال تماسات
 َٗازات ايعالقات ايػخض١ٝ ٚذبٌُ املطؤٚي١ٝ 3

)دساط٘ األطالٔب التصنٔنٔ٘ لتشقٔق  صاٜ  املظلً الصشٕ   3-1

مً  الل تياّل املعاجلات املعناسٓ٘ للْمْل إ  الشاسـ٘ احلشاسٓـ٘   

حتقٔق التَْٓ٘ اجلٔذٗ ّالْطاٜي التصنٔنٔ٘ املظـتخذم٘ لرتطٔـب   ّ

عشض بْس بْٓيت 

 باحلاطب اآللٕ
دلنْعات عني 

 مػريٗ
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ّ 
ت اإلطاز رلسدات ايتعًِ يًُكسز ٚفكًا جملاال

 ايٛطين يًُؤٖالت

اضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ 

 يًُكسز
 طسم ايتكِٜٛ

التشاغ ّالتشله يف اإلػعاع الؼنظٕ غري املشغْب  ُٔ باإلضا ٘ 

إ  املعاجلــات التصــنٔنٔ٘ للنظــلً لتشقٔــق الشاســ٘ الظــنعٔ٘      

 ّالشاس٘ المصشٓ٘(.

 ت تك١ٝٓ املعًَٛات ٚاملٗازات ايعدد١َٜٗازات االتضاٍ َٚٗازا 4
املعاجلات التقئ٘ اليت ميليَا س ع دسد٘ مـشٔ٘ للنظـلً    4-1

مً  الل تقئات مً ػاىَا تقلٔي التلْخ الذا لٕ باملظلً 

ّتقلٔي اإلسظاغ بالطْضاٛ اخلاسدٔ٘ ّالذا لٔـ٘ باإلضـا ٘   

 .إ  املعاجلات اخلام٘ بإٓصال اإلضاٛٗ الطمٔع٘ إ  املظلً

بْس بْٓيت  عشض

 باحلاطب اآللٕ
 التذشب٘ 

التطمٔق العنلٕ 

لمعض املعاجلات 

التقئ٘ علٙ منارز 

 ذلذدٗ
 املٗازات ايٓفط١ٝ احلسن١ٝ )إٕ ٚددت( 5

اخلامات الصياعٔ٘ الػري ضاسٗ التذسٓب علٙ مقاسى٘  5-1

باإلىظاٌ ّدساط٘ كٔتٔ٘ إ ـاد احللـْل التصـنٔنٔ٘    

ىظــــاٌ للتشاغــــات املظــــلً الصــــشٕ املياطــــب لن

 .ّعالقتُ بالمٔٝ٘ احملٔط٘ طمٔعٔا ّدػشا ٔا

عشض بْس بْٓيت 

 باحلاطب اآللٕ
 التقْٓه

 

 ددٍٚ َٗاّ تكِٜٛ ايطًب١ خالٍ ايفضٌ ايدزاضٞ: .5

َٗاّ ايتكِٜٛ املطًٛب١ )َجاٍ: اختباز، َػسٚع مجاعٞ، نتاب١ َكاٍ،  ّ

 خطاب١، تكدِٜ غفٗٞ، َالسع١......اخل(
َٔ ايتكِٝٝ  ْطبت٘ األضبٛع احملدد يتطًُٝ٘

 ايٓٗا٥ٞ

مً االطمْع الشابع ا   تذسٓمات ّتطمٔقات  1

 العاػش
20% 

 %20 الظابع عح ىعشٖ 2
 %30 اخلامع عؼش ىَاٜٕ  مؼشّع 3

 %30 الظادغ عؼش ا تماس ىَاٜٕ 
 %100 - اجملنْع  6
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 اإلزغاد األنادميٞ يًطالب ٚدعُِٗ . د
١ُٝٝ يالضتػازات ٚاإلزغاد األنادميٞ اخلاص يهٌ طايب )َع تستٝبات إتاس١ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاهل١٦ٝ ايتعً

 ذنس َكداز ايٛقت ايرٟ ٜتٛقع إٔ ٜتٛادد خالي٘ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ هلرا ايػسض يف نٌ أضبٛع(.  

ٓته تْصٓع مَاو االسػاد العلنٕ للطالمات املظتذذات مً ِقَمي دلالع األقظاو علٙ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التذسٓع  -

 أسبع٘ أطابٔع مً بذٛ الذساط٘ .  الل مذٗ ال تتذاّص

 إسطال مْسٗ مً التْصٓع الظابق إ  عنادٗ الذساطات العلٔا . -

تتْ  املشػذٗ العلنٔ٘ تْدُٔ الطالم٘ يف إعذاد دذّهلا الذساطٕ ّتتابع معَا  طْات تظذٔي مْضْع  -

 الشطال٘ ّ تشػذٍا ظنٔع املعلْمات اخلام٘ بالتعجش ّ التشص اإلضا ٔ٘ ّ التأدٔي .

قذو املشػذٗ االكادمئ٘ تقشٓش متصي ا  سٜٔع القظه عً طري الطالم٘ يف ىَآ٘ كي  صي دساطٕ ّ ت -

 تشطي مْسٗ ميُ ا  عنٔذ الذساطات العلٔا . 

 

 َضادز ايتعًِّٖـ. 
 . أدزز ايهتب املكسز٠ املطًٛب1١

الذاس الجقا ٔ٘ –القاٍشٗ  " مالعناسٗ ّالمٔٝ٘ يف املياطق الصششآّ٘ احلاسٗ"  :( 2002)  الذ طلٔه التذال-

 لليؼش.

املؤمتش الذّلٕ – " املعاجلات امليا ٔ٘ ّاالستٔادات المٔٝٔ٘ يف املياطق احلاسٗ"  :(2004)طلنٙ ابشأٍه دّٓذاس-

      العشبٕماطْٔطالجاىٕ للتينٔ٘ ّالمٔٝ٘ يف الْطً 

 (3احملله )+ ( 2احملله )+

 

 -يع١ًُٝ ٚايتكازٜس ٚغريٖا(:. أدزز املٛاد املسدع١ٝ األضاض١ٝ )اجملالت ا2 

 /الشٓاض /املنلل٘ العشبٔ٘ الظعْدٓ٘.13ذلنذ المذّٖ :العناسٗ اإلطالمٔ٘ الؼعمٔ٘"م دلل٘ عامل المياٛ عذد -

 (3احملله )+ ( 2+احملله )

 -. املٛاد اإليهرت١ْٝٚ َٚٛاقع اإلْرتْت َٚٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ٚغريٖا:3

 .ْضْع املقشساملْاقع االللرتّىٔ٘ املياطم٘ مل
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 -َٛاد تع١ًُٝٝ أخس٣ َجٌ ايرباَر احلاضٛب١ٝ، ايربدلٝات، ٚاألضطٛاْات املددل١:. 4

 املقشس مْضْعات سظب العلنٔ٘ املادٗ لتقذٓه املياطم٘ الربامر

 :املسافل املطًٛب١ .ٙ 
ّٝٔ َتطًبات املكسز ايدزاضٞ َٔ املسافل مبا يف ذيو سذِ ايكاعات ايدزاض١ٝ ٚاملختربات )أٟ عد د املكاعد ب

 داخٌ ايكاعات ايدزاض١ٝ ٚاملختربات، ٚعدد أدٗص٠ احلاضب اآليٞ املتاس١، ٚغريٖا(:

 املباْٞ )قاعات احملاضسات، ٚاملختربات، ٚقاعات ايعسض، ٚاملعاٌَ، ٚغريٖا(: .1
 اطتار ملتب+  دساطٕ مقعذ( 15) بعذد دلَضٗ ذلاضشات قاع٘

 ايرن١ٝ، ٚايربدلٝات ٚغريٖا(:َضادز تك١ٝٓ )أدٚات عسض ايبٝاْات، ٚايًٛسات   .2
 باإلىرتىت لالتصال  اٖ ّاٖ ػمل٘-

 بشدلتْس عشض ّدَاص إ م ساطب دَاص-

 .للعشّض بالصما ػاػ٘ -

َضادز أخس٣ )سددٖا: َجاًل اذا نإ ٖٓاى ساد١ إىل دبٗٝصات رلرب١ٜ خاص١، فاذنسٖا، أٚ أزفل قا١ُ٥  .3

 دذْٓ ال بٗا(:
 ٜسٙ تكِٜٛ املكسز ايدزاضٞ ٚإدسا٤ات تطٛ . ش

 اضرتاتٝذٝات احلضٍٛ ع٢ً ايتػر١ٜ ايسادع١ َٔ ايطالب خبضٛص فعاي١ٝ ايتدزٜظ: . ع
  املتمع٘ التذسٓع ّاطرتاتٔذٔات املقشس مْضْعات سْل الطالمات آساٛ اطتطالع-

  اخلربٗ رّٖ مً التذسٓع ٍٔٝ٘ أعطاٛ بآساٛ االطتعاى٘ -

  متطني٘ الذساطٕ التصي ىَآ٘ يف الطالمات علٙ اجلامع٘ مً املعتنذٗ التقٔٔه اطتناسٗ تْصٓع -

 .ّاألطتار للنقشس تقٔٔه بيْد -

 
 اضرتاتٝذٝات أخس٣ يتكِٜٛ ع١ًُٝ ايتدزٜظ َٔ قبٌ األضتاذ أٚ ايكطِ: . ش

 ّالللٔ٘ بالقظه الذساطٔ٘ ّاخلطط املياٍر تطْٓش جلي٘ قمي مً الذساطٔ٘ للنقشسات الذّسٓ٘ املشادع٘

 إدسا٤ات تطٜٛس ايتدزٜظ: . ص

 .بالقظه الذساطٔ٘ ّاخلطط املياٍر جلي٘ اعطاٛ تْمٔات علٙ بياٛ تعلهال مصادس حتذٓح
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إدسا٤ات ايتشكل َٔ َعاٜري إزلاش ايطايب ) َجٌ: تدقٝل تضشٝح ع١ٓٝ َٔ أعُاٍ ايطًب١ بٛاضط١  . ض

أعطا٤ ١٦ٖٝ تدزٜظ َطتكًني، ٚايتبادٍ بضٛز٠ دٚز١ٍٜ يتضشٝح االختبازات أٚ ع١ٓٝ َٔ ايٛادبات َع 

 -َٔ َؤضط١ أخس٣(:أعطا٤ ١٦ٖٝ تدزٜظ 
 املشادع٘ الذّسٓ٘ للنقشسات الذساطٔ٘ بَذه تطْٓشٍا مبا ٓتْا ق مع متطلمات متػريات المٔٝ٘ احمللٔ٘ ّالعاملٔ٘ -

 التطْٓش الالصم٘ قرتاح دْاىبااملطمق٘ مع 

 املياظشٗ ملقاسى٘ معآري اإلزلاص  تح قيْات االتصال مع األقظاو- 

 يدٚز١ٜ ملد٣ فعاي١ٝ املكسز ايدزاضٞ ٚايتخطٝط يتطٜٛسٙ:ِصف إدسا٤ات ايتخطٝط يًُسادع١ ا . ط
 ّالعاملٔ٘. احمللٔ٘ المٔٝ٘ متػريات متطلمات مع ٓتْا ق مبا تطْٓشٍا بَذه الذساطٔ٘ للنقشسات الذّسٓ٘ املشادع٘ . ظ

 
 

 د. إمياٌ عمٔذ ذلنذ الش اعٕ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

. 

 هـ0441 – 2 -62 التاريخ

 

 



 كة العربية السعوديةادلمل
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

431 
 

  توصيف ادلقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

 االضهاٌ ّمػانلُ اسم ادلقرر:

 2602726-2 ،  5ضهً  رمز ادلقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 دامع٘ أو الكسٚ إسم ادلؤسسة التعليمية: ٍـ1440-1-8  يف:اتريخ التوص

 قطه الطهً ّإدازٗ امليصل –نلٔ٘ التضامٔه  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ
 2602726-2،   5ضهً االضهاٌ ّمػانلُ / . اسم ادلقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 ندٗ / ضاعتاٌ ىظسٖمعت ضاعتاٌ. عدد الساعات ادلعتمدة: 2 .2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدـ ضمنو ادلقرر الدراسي: 3 .3

  )يف حاؿ وجود مقرر عاـ يف عدة برامج، بّين ىذا بدالً من إعداد قائمة بكل ىذه الربامج(

 الطيُ التنَٔدٓ٘ لربىامر الدنتْزاِ لكطه الطهً ّإدازٗ امليصل
 

  الجاىٕاملطتْٚ طى فيو ادلقرر الدراسي: . السنة أو ادلستوى الدراسي الذي يع4 .4
 ال ْٓدد . ادلتطلبات السابقة ذلذا ادلقرر )إف وجدت(:5 .5
 ال ْٓدد. ادلتطلبات ادلتزامنة مع ىذا ادلقرر )إف وجدت(: 6 .6
 ادلقرر، إف مل يكن يف ادلقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .7
 ات العلٔا بكطه الطهً ّإدازٗ امليصلقاع٘ الدزاض –مكس نلٔ٘ التضامٔه  .8

 . منط الدراسة ادلتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ 
 %70 النسبة: √

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب 
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج 
 %30 النسبة: √

    

  النسبة:  ابدلراسلة .د 
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  نسبة:ال  تذكر أخرى .ه 
 

 تعليقات:

 األىداف . ب
 ما ىدؼ ادلقرر الرئيس؟ -1

ؼدٓـد عْامـت   باإلعـاة٘ إىل  عـداد مساسـت  رـْز االضـهاٌ     َٓدف املكسز إىل التعسف علٙ مفَْو االضـهاٌ  ّ  

التعسف علٙ ّمً ثه التعسف علٙ االضهاٌ يف بعض مياطل املنله٘ ّعسض مناذز هلا .ّ دٍْز البٔٝ٘ الطهئ٘ .

  ضنٔنًٔا ( . _ لدٔط مػانت امليػآت الطهئ٘ ) صشًٔا ّ املتكدم٘ االضهاٌ يف الدّل

)مثل االستخداـ ادلتزايد لتقنية ادلعلومات أو مراجع اإلنرتنت، ادلقرر الدراسي. لتطوير وربسّي  -يتم تنفيذىا  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف رلاؿ الدراسة(.  

 اإلضهاٌ.اضتدداو إمهاىٔات غبه٘ اإلىرتىت العاملٔ٘ لالطالع علٙ أسدخ اإلصدازات ّالترْزات يف دلال -

 دلال مػهالت املطهً ّسلْهلا املترْزٗ .يف ّاملؤمتسات ّاليدّات متابع٘ البشْخ العلنٔ٘ احلدٓج٘ -

إلضهاٌ ّ ينٔ٘  املَازات التربٔكٔ٘ ا ينٔ٘ الرسم الفعال٘ للتفهري ّ كٔٔه األضالٔب ّاملفأٍه املتيْع٘ يف -

 باضتدداو اليكاش ّالتفاعت ّالْادبات التربٔكٔ٘ املطتنسٗ. الالشم٘ سْل إجياد احللْل الطهئ٘ 

 املسادع٘ الدّزٓ٘ للربىامر الدزاضٕ بالكطه مً قبت جلي٘ املياٍر ّاخلرط الدزاضٔ٘.-

 ريقة نفسها ادلستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: ادلطلوب ىنا وصٌف عاـ ابلطوصف ادلقرر الدراسي  . ج
 وصف عاـ للمقرر:

ّدزاض٘ لسغبات ّمترلبات الياع اخلاص٘ مبطانيَه، ّاملػانت اليت التعسف علٙ مفَْو اإلضهاٌ ّ رْٓسِ 

 .ّثكاةًٔآتعسض هلا الياع للشضْل علٙ مطهً مالٜه ّأٓغًا  أثري اإلضهاٌ علٙ الياع ىفطًٔا ّإدتناعًٔا 
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 ادلوضوعات اليت ينبغي تناوذلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة ادلوضوعات

 4 2 مفَْو االضهاٌ ّاىْاعُ .

 4 2 . ٘ٔالطهي البٔٝ٘  دٍْز عْامت

 4 2 ّصف االضهاٌ ّمػانلُ  يف بعض الدّل املتكدم٘ .

 4 2 ّصف االضهاٌ يف املنله٘ العسبٔ٘ الطعْدٓ٘ .

 4 2 اضرتا ٔذٔات االضهاٌ العاملٔ٘ ّاحمللٔ٘ .ضٔاضات ّ

 4 2 ف مػسّعات ّبسامر االضهاٌ .ٔ ضي

 4 2 . باإلضهاٌاحللْل التضنٔنٔ٘ الضشٔ٘ ّاجلنالٔ٘ اخلاص٘  

 2 1 أٍنٔ٘  سغٔد االىفام علٙ مػسّعات االضهاٌ .

  30 15 اجملنْع

 

   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .2
معامل أو  ضافيةدروس إ زلاضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30 - - - - 30 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات ادلعتمدة

 

  ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 اضبْعًٔاضاعتاٌ 

 

 ار الوطين للمؤىالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاسلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلط .4
 حيدد اجلدول التايل رلاالت سلرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤىالت

 : قم دبلء اجلدوؿ دبخرجات تعلم ادلقرر، حبيث تكوف قابلة للقياس حسب ادلطلوب يف رلاالت التعلم ادلناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرؽ التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم ادلستهدفة.اثنياً  -
ملية ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً ع: ضع طرؽ التقييم ادلناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أف تتسق خمرجات تعلم ادلقرر ادلستهدفة وطرؽ تقييماثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنو ال يلـز أف يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل رلاؿ من رلاالت التعلم.
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 Curriculum Mapخريطة منهج ادلقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت ـ
 ادلعرفة 1

 التكازٓس اجلناعٔ٘ احملاعسٗ ّاملياقػ٘ . االضهاٌ مفَْو علٙ التعسف 1-1

 االضهاٌ  رْز مساست  عدد 1-2

 ادلهارات ادلعرفية 2
 ّعــسض املنلهــ٘ ميــاطل بعــض يف االضــهاٌ اىــْاع  ضــيف 2-1

 . هلا مناذز

 التكازٓس اجلناعٔ٘ العسّض العنلٔ٘

 . الطهئ٘ البٔٝ٘  دٍْز عْامت  لدط 2-2

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل ادلسؤولية 3
 العسّض الفسدٓ٘ عسّض عنلٔ٘ املتكدم٘ . الدّل يف االضهاٌ  ػسح اغهال 3-1

ــ  3-2 ــانت  ْعـ ــآت مػـ ــهئ٘ امليػـ ــشًٔا)  الطـ  _ صـ

 ( .  ضنٔنًٔا

 العسّض الفسدٓ٘ احملاعسٗ ّاليكاش

 ةمهارات االتصال ومهارات تقنية ادلعلومات وادلهارات العددي 4
 –دلنْعات عنت صػريٗ   العنت مع الفسٓل الْاسد 4-1

 مػسّعات

 –ملفات االجناش 

عسّض ةسدٓ٘ 

 ّمجاعٔ٘ 

 (وجدت ادلهارات النفسية احلركية )إن 5
 ػسح باألدل٘ أٍه املػانت اجملتنعٔ٘ املتعلك٘ مبذال  5-1

 االضهاٌ

 -ملفات االجناش  دلنْعات عنت صػريٗ

 التكازٓس
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 ومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تق .5
مهام التقومي ادلطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
نسبتو من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمو

 النهائي

 %10 خالل الفضت الدزاضٕ اّزام عنت ّ كازٓس 1

 %15 مًالجااالضبْع  االختباز اليضفٕ 2

 %15 الجاىٕ عػس مػسّع عجٕ 3

 %60 الطادع عػس االختباز اليَاٜٕ 4

 %100 اجملنْع 5

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . د
ترتيبات إاتحة أعضاء ىيئة التدريس واذليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 خاللو أعضاء ىيئة التدريس ذلذا الغرض يف كل أسبوع(.   يتوقع أف يتواجد
ٓته  ْشٓع مَاو االزغاد العلنٕ للرالبات املطتذدات مً ِقَبت دلالظ األقطاو علٙ أعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ  -

 خالل مدٗ ال  تذاّش أزبع٘ أضابٔع مً بدٛ الدزاض٘ .

 إزضال صْزٗ مً التْشٓع الطابل إىل عنادٗ الدزاضات العلٔا . -

ْىل املسغدٗ العلنٔ٘  ْدُٔ الرالب٘ يف إعداد ددّهلا الدزاضٕ ّ تابع معَا خرْات  طذٔت مْعْع  ت -

 السضال٘ ّ  سغدٍا ظنٔع املعلْمات اخلاص٘ بالتعجس ّ الفسظ اإلعاةٔ٘ ّ التأدٔت .

 كدو املسغدٗ االنادمئ٘  كسٓس مفضت اىل زٜٔظ الكطه عً ضري الرالب٘ يف ىَآ٘ نت ةضت دزاضٕ ّ  -

 ضت صْزٗ ميُ اىل عنٔد الدزاضات العلٔا .  س

 مصادر التعّلم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1

: ةػلَا أّ اإلضهاٌ مػازٓع جناح علٙ املؤثسٗ التضنٔنٔ٘ العـْامت" ( : 2009) زاغد بً إبسأٍه، اجلْٓس-

، السابع اجمللد، األشٍس دامع٘، اهليدض٘ نلٔ٘. اهليدضٕ الكراع دلل٘"، األدّاز متعددٗ للنباىٕ دزاضٔ٘ سال٘
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 (3احملهه )+ ( 2احملهه )+ 13 العدد

 . أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريىا(:2 

  ضامٔه علٙ  أثريٍا ّمدٚ ّالبلدٓات ّالصباًٜ املعنازٓني بني العالق٘ عح،"زاغد بً إبسأٍه، اجلْٓس -

 آٌ،  الدنتْزاِ ،أطسّس٘" الطعْدٓ٘ العسبٔ٘ باملنله٘ السٓاض مدٓي٘ يف اظاخل الكراع إضهاٌ: اإلضهاٌ

 .و1990، األمسٓهٔ٘ املتشدٗ الْالٓات - مٔتػٔذً دامع٘، آزبس

 زضال٘". الطعْدٓ٘ العسبٔ٘ املنله٘ السٓاض، مدٓي٘ يف اإلضهاٌ مػانت، "زاغد بً إبسأٍه، اجلْٓس -

 .و1984، األمسٓهٔ٘ تشدٗامل الْالٓات - آداٍْ، مْضهْ، املادطتري

 . ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3

http://earth-arch.blogspot.com/2011/03/197.html 

 .اإلضهاٌ قطه املتشدٗ األمه ميظن٘ مْقع

 .العامل بلداٌ معظه يف هاٌاإلض مْاقع

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربرليات، واألسطواانت ادلدرلة:. 4

 املْاقع االلهرتّىٔ٘ املياضب٘ ملْعْعات األعاخ

 ادلرافق ادلطلوبة . و
ادلقاعد داخل القاعات الدراسية  بّين متطلبات ادلقرر الدراسي من ادلرافق دبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية وادلختربات )أي عدد

 وادلختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل ادلتاحة، وغريىا(:
 ادلباين )قاعات احملاضرات، وادلختربات، وقاعات العرض، وادلعامل، وغريىا(: .1

 .( مكعد دزاضٕ + مهتب اضتاذ15ذلاعسات دلَصٗ بعدد )قاع٘ 

 الذكية، والربرليات وغريىا(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات   .2
 باإلىرتىت. لال ضال ةاٖ ّاٖ غبه٘ -
 بسّدهرت. عسض ّدَاش إىل، ساضب دَاش -

http://earth-arch.blogspot.com/2011/03/197.html
http://earth-arch.blogspot.com/2011/03/197.html
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 .للعسّض بالشما غاغ٘ -

 

 ال ْٓدد مصادر أخرى )حددىا: مثالً اذا كاف ىناؾ حاجة إىل ذبهيزات خمربية خاصة، فاذكرىا، أو أرفق قائمة هبا(: .3
 

 يره تقومي ادلقرر الدراسي وإجراءات تطو  . ز
 اسرتاتيجيات احلصوؿ على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: . س

 .اضترالع آزاٛ الرالبات سْل مْعْعات املكسز ّاضرتا ٔذٔات التدزٓظ املتبع٘ -
 مً ذّٖ اخلربٗ .االضتعاى٘ بآزاٛ أعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ  -
ىَآ٘ الفضت الدزاضٕ متغني٘ بيْد  كٔٔه علٙ الرالبات يف  اجلامع٘ ْشٓع اضتنازٗ التكٔٔه املعتندٗ مً  -

 .للنكسز ّاألضتاذ

 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . ش

 .املسادع٘ الدّزٓ٘ للنكسزات الدزاضٔ٘ مً قبت جلي٘  رْٓس املياٍر ّاخلرط الدزاضٔ٘ بالكطه ّالهلٔ٘

 إجراءات تطوير التدريس: . ص
ًٛ علٙ  ْصٔات اعغاٛ جلي٘ املياٍر ّاخلرط الدزاضٔ٘ بالكطه.ؼدٓح مضادز التعله     بيا

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعماؿ الطلبة بواسطة أعضاء ىيئة تدريس  . ض
 مؤسسة أخرى(: مستقلّي، والتبادؿ بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء ىيئة تدريس من

املسادع٘ الدّزٓ٘ للنكسزات الدزاضٔ٘ بَدف  رْٓسٍا مبا ٓتْاةل مع مترلبات متػريات البٔٝ٘ احمللٔ٘ -

 .ّالعاملٔ٘

 .املياظسٗ ملكازى٘ معآري اإلجناش املربك٘ مع اقرتاح دْاىب الترْٓس الالشم٘ ةت  قيْات اال ضال مع األقطاو-

 رية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدو  . ط
 .املسادع٘ الدّزٓ٘ للنكسزات الدزاضٔ٘ بَدف  رْٓسٍا مبا ٓتْاةل مع مترلبات متػريات البٔٝ٘ احمللٔ٘ ّالعاملٔ٘

 اسرتاتيجيات احلصوؿ على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: . ظ
 لٔ٘ التدزٓظعغضْظ ةا الرلب٘٘ السادع٘ مً اضرتا ٔذٔات احلضْل علٙ التػرٓ -

  ْشٓع اضتباى٘  كٔٔه املكسز علٙ الرالبات بعد االختبازات اليَأٜ٘ اخلاص٘ بالترْٓس  -
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  كٔٔه املكسز الهرتّىًٔا يف ىَآ٘ الفضت الدزاضٕ مً الرالبات -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . ع
 . كٔٔه املكسز ّأضتاذ املكسز اخلاص٘ بالكطه اضتباى٘

 إجراءات تطوير التدريس: . غ
 الدّزات اليت  كدمُ اجلَات املدتض٘ ّنلٔات خدم٘ اجملتنع ّالتعلٔه املطتنس  -

 ؼدٓح مضادز التعله بياًٛا علٙ  ْصٔات ٍٔٝ٘ التدزٓظ يف اجملال ّجلي٘  رْٓس املياٍر بالكطه  -

و غبه٘ االىرتىت ّانطابَه مَازات التعامت معَا ةٔنا ٓتعلل مبشسنات  ػذٔع الرالب علٙ اضتددا -

 البشح

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعماؿ الطلبة بواسطة أعضاء ىيئة تدريس مستقلّي،  . ؼ
 تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادؿ بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء ىيئة 

 . كٔٔه اخلرط البشجٔ٘ املكدم٘ مً قبت جلي٘ متدضض٘ بالكطه

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ؽ
 االضتفادٗ مً  ْصٔا ت ّمسٜٔات أعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ بالكطه ّجلي٘  رْٓس املياٍر بالكطه  -

 كسز مع املكسزات املػابَ٘ يف اجلامعات األخسٚ لالضتفادٗ مً ػازبَه يف ٍرا اجملال .مسادع٘ امل -

 ؼدٓح املسادع ّاملضادز بػهت ميتظه ّةكًا للترْزات احلدٓج٘ يف التدضط -
 

 

 د. إمياٌ عبٔد ذلند السةاعٕ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

. 

 ىػ0441 – 2 -62 التاريخ
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  توصيف ادلقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
 

 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

 

 ايتضُِٝ ايب٦ٝٞاسم ادلقرر: 

 2602717- 2،  6غهٔ  رمز ادلقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

  داَع١ أّ ايكط٣  ادلؤسسة التعليمية: إسم ٖـ1440-1-8  :اتريخ التوصيف

 ايػهٔ ٚإزاض٠ املٓعٍ  - ايتضاَِٝ   القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ
 2602717- 2،  6/ غهٔ  : ايتضُِٝ ايب٦ٝٞاسم ادلقرر الدراسي ورمزه

 عًُٞ 2+ ْظطٟ   1 /  غاعتإ َعتُس٠ . عدد الساعات ادلعتمدة: 2 .1
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنو ادلقرر الدراسي: 3 .2

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين ىذا بدالً من إعداد قائمة بكل ىذه الربامج(

 يكػِ ايػهٔ ٚإزاض٠ املٓعٍ ايسنتٛضاٙربْاَر ي ايػ١ٓ ايتُٗٝس١ٜ 

 ٍٚاألاملػت٣ٛ أو ادلستوى الدراسي الذي يعطى فيو ادلقرر الدراسي:  . السنة4 .3
 ال ٜٛدس . ادلتطلبات السابقة ذلذا ادلقرر )إن وجدت(:5 .4
 ال ٜٛدس . ادلتطلبات ادلتزامنة مع ىذا ادلقرر )إن وجدت(: 6 .5
   ادلقرر، إن مل يكن يف ادلقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .6

 قاع١ ايسضاغات ايعًٝا بكػِ ايػهٔ ٚإزاض٠ املٓعٍ –َكط ن١ًٝ ايتضاَِٝ 
 . منط الدراسة ادلتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %50 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ 
 

   

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ب 

    

 %30 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج 

    

  النسبة:  ابدلراسلة .د 
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  النسبة:  تذكر أخرى .ه 
 

 تعليقات:

 

 األىداف . ب
 ما ىدف ادلقرر الرئيس؟ -1

بتهٓٛيٛدٝا املٛاز ايضسٜك١ ، ٚايطايب ع٢ً َفاِٖٝ َتعسز٠ تتعًل بايب١٦ٝ ٚايعُاض٠ ايب١ٝ٦ٝاىل تعطٜف كطض املٜٗسف 

َبازئ ايتضُِٝ ايساخًٞ يًعُاض٠ ايب١ٝ٦ٝ ٚأ١ُٖٝ احرتاّ ايب١٦ٝ  ايساخًٞ، ٚإزضاىيًب١٦ٝ ٚتٛظٝفٗا يف ايتضُِٝ 

ٚتٓاغُٗا َع ايب١٦ٝ َٔ خالٍ ايتعطف ع٢ً حٌ املشهالت ايفطاغ١ٝ ٚشيو مبا ٜتعًل بايفهط٠ ٚايتفهري 

  .انتػاب املٗاض٠ ايالظ١َ إلزضاى ٚحتًٌٝ املدططات املعُاض١ٜ يًعُا٥ط ايب١ٝ٦ٝٚ.ٚايتدطٝط ايفطاغٞ

)مثل االستخدام ادلتزايد لتقنية ادلعلومات أو مراجع اإلنرتنت، ادلقرر الدراسي. لتطوير وربسّي  -يتم تنفيذىا  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف رلال الدراسة(.  

ايتضُِٝ اغتدساّ إَهاْٝات شبه١ اإلْرتْت ايعامل١ٝ يالطالع ع٢ً أحسخ اإلصساضات ٚايتطٛضات يف دلاٍ -

 ايب٦ٝٞ .

 دلاٍ ايتضُِٝ ايب٦ٝٞ .يف ٚاملؤمتطات ٚايٓسٚات َتابع١ ايبحٛخ ايع١ًُٝ احلسٜج١ -

باغتدساّ ايٓكاش  ِ ايب٦ٝٞايتضُٝ ت١ُٝٓ ايططم ايفعاي١ يًتفهري ٚتكِٝٝ األغايٝب ٚاملفاِٖٝ املتٓٛع١ يف دلاٍ-

 ٚايتفاعٌ ٚايٛادبات ايتطبٝك١ٝ املػتُط٠.

 )مالحظة: ادلطلوب ىنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها ادلستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف ادلقرر الدراسي  . ج
 وصف عام للمقرر:

 َٚشهالتٗا ٚاالطالع ع٢ً ايب١٦ٝ بايب١٦ٝباملاز٠ ٚاملضطًحات اخلاص١  ايتعطٜفايتضُِٝ ايب٦ٝٞ ٜتطُٔ َكطض 

 اخلططا٤ ٚتاضٜذ ايعُاض٠ ايتكًٝس١ٜ ٚايرتاخ ٚتأثري املٓار ع٢ً ايشهٌ املعُاضٟ . ايساخ١ًٝ ٚايعُاض٠ ٚ ايب١٦ٝ
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 :تناوذلا ينبغي اليت ادلوضوعات .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع (النظري) ادلوضوعات قائمة

 ايتعطٜف باملاز٠
 َضطًحات َتعًك١ باملاز٠ تعطٜف

1 2 

 4 2 ْظط٠ تاضخي١ٝ ع٢ً ايعُاض٠ ايتكًٝس١ٜ، ايب١٦ٝ ٚايعُاض٠،  ايب١٦ٝ َٚشهالتٗا
 2 2 تأثري املٓار ع٢ً ايشهٌ املعُاضٟ، املٓار ٚايتضُِٝ
 2 1 ايعُاض٠ ٚايرتاخ

ايب٦ٝــ١ ايساخًٝــ١ اخلطــطا٤، احلــسا٥ل ايساخًٝــ١، ايفٓــا٤ ايٛغــطٞ، ايتٛدــ٘        

 ايساخًٞ
2 4 

 2 1 ايتًٛخ ايب٦ٝٞ-ايتػريات املٓاخ١ٝ 
َبـــــسأ ايتضـــــُِٝ األخطـــــط، املـــــٛاز ايضـــــسٜك١ يًب٦ٝـــــ١، تـــــسٜٚط املـــــٛاز،  -

 ايتهٓٛيٛدٝا اخلططا٤
1 2 

 2 1 ايعُاض٠ ايط١ٝٓٝ

 2 1 ايعُاض٠ ايضحطا١ٜٚ

ــ١، اغـــتٗالى    ــ١: أْـــٛاع ايطاقـ ــٝس اغـــتٗالى ايطاقـــ١،     ايطاقـ ايطاقـــ١، تطشـ

 ايطاقات ايبس١ًٜ، ايععٍ احلطاضٟ
2 4 

 ٟ  -ايتٜٗٛـ١ ايطبٝعٝـ١   -َبازئ ايب١٦ٝ ايضح١ٝ زاخٌ األب١ٝٓ : ايععٍ احلـطاض

 .ايتربٜس ٚايتسف١٦ ايطبٝعٝني
1 2 

 30 15 اجملُٛع
 

   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .2
معامل أو  دروس إضافية زلاضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

  45غاع١  - غاع١ 30 - - غاع١ 15 ساعات التدريس الفعلية
 غاع١ 30 - غاع١ 15 - - غاع١ 15 الساعات ادلعتمدة

 

  ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 أغبٛعًٝا غاعتإ
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 للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاسلرجات التعلم  .4
 حيدد اجلدول التايل رلاالت سلرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤىالت

 رلاالت التعلم ادلناسبة.: قم دبلء اجلدول دبخرجات تعلم ادلقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب ادلطلوب يف أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم ادلستهدفة.اثنياً  -
واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية ها : ضع طرق التقييم ادلناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم ادلقرر ادلستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنو ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل رلال من رلاالت التعلم.
 Curriculum Map خريطة منهج ادلقرر

 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م
 ادلعرفة 1

زٚض املضـــــُِ ايـــــساخًٞ يـــــسٚض ايب٦ٝـــــ١ يف ايكـــــطاضات ايطايبـــــ١ تفٗـــــِ   1-1

 .ايتض١ُُٝٝ

 –املٓاقش١ ٚاحملاضط٠ 

ايعطٚض  –ايعضف ايصٖين 

 ايع١ًُٝ

 -ايتكاضٜط ايتح١ًًٝٝ

 ايتكاضٜط اجلُاع١ٝ

 االختباضات
َبــــسأ تطشــــٝس االغــــتٗالى يف ايتضــــُِٝ ايــــساخًٞ،  تفٗــــِ  ايطايــــب  1-2

 .ٚاغتػالٍ ايطاق١ ايبس١ًٜ

 .تفِٗ زٚض املضُِ ايساخًٞ يسٚض ايب١٦ٝ يف ايكطاضات ايتض١ُُٝٝ  1-3

 المهبرات المعرفية 2

ــ١    .سضى ايطايب  أ١ُٖٝ زٚض ايب١٦ٝ يف ايتضُِٝت  2-1 ــسضٜبات عًُٝــــ ــات  ٚتــــ ٚادبــــ

َٓعيٝــ١ تُٓــٞ َٗــاضات احلػــاب    

 . ايهُٞ

 ايتكطٜط ايصاتٞ 

 .اقش األفهاض ايفًػف١ٝ ملفّٗٛ ايعُاض٠ اخلططا٤ ٚايتضُِٝ األخططتٓ 2-2 ٚضش ايعٌُ

 مهارات العالقات الذخرية وتحمل المدؤولية 3
 ايعطٚض  تتكٔ ايطايب١ َٗاض٠ ايتعاٌَ َع االخطٜٔ ٚحتٌُ املػؤٚي١ٝ 3-1

 االعاخ

 املٓاقش١

 ايتكاضٜط ايصات١ٝ

ايكسض٠ ع٢ً ايتٛاصٌ َع دٗات حه١َٝٛ ٚخاص١ جلُع ايبٝاْات  2-3 ٚاجلُاع١ٝ

 ٚاملعًَٛات حٍٛ َٛضٛع ايسضاغ١

 مهبرات االتصبل ومهبرات تقنية المعلىمبت والمهبرات العددية 4

االطالع ع٢ً انرب عسز ممهٔ َٔ املطادع ٚايبحٛخ املتعًك١  4-1

 –اغرتاتٝذ١ٝ ايعطٚض ايع١ًُٝ  .باملاز٠

 االتضاٍ

 أْشط١ تطبٝك١ٝ

 عطٚض تكسمي١ٝ

 .ايتٛاصٌ َع أِٖ األفهاض اييت تططحٗا املاز٠ َٔ خالٍ االْرتْت 4-2
 (وجدت ادلهارات النفسية احلركية )إن 5

 تظٗط تعابري ايٛد٘ بشهٌ غًِٝ اثٓا٤ االتضاٍ َع االخطٜٔ 5-1
 ايتكِٜٛ أْشط١ ايتعًِ ايصاتٞ ايفطزٟ

تٛظف حطنات اجلػس ٚاالميا٤ات ايضازض٠ عٓٗا اثٓا٤ ايتٛاصٌ َع  2-5 اجلُاعٞ
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 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م
 ايع١ًُٝ ايتسضٜبات االخطٜٔ

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهام التقومي ادلطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
 من التقييم النهائينسبتو  األسبوع احملدد لتسليمو

 االختباض ايٓضفٞ 1
 َٔ اخلاَؼ إىل

 ايػابع
02% 

2 
أْشط١ َٚشطٚعات )نتاب١ َكاٍ َشطٚع مجاعٞ + تكسِٜ 

 عطض + َشاضٜع عج١ٝ(

ايجأَ إىل الغبٛع َٔ ا

 ايجاْٞ عشط
02% 

 % 02 فرت٠ االختباضات ايٓٗا١ٝ٥ االختباض ايٓٗا٥ٞ 3
 %100 اجملُٛع

 للطالب ودعمهماإلرشاد األكادميي  . د
ترتيبات إاتحة أعضاء ىيئة التدريس واذليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خاللو أعضاء ىيئة التدريس ذلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
ِقَبٌ دلايؼ األقػاّ ع٢ً أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ خالٍ َس٠ ال ٜتِ تٛظٜع َٗاّ االضشاز ايعًُٞ يًطايبات املػتذسات َٔ  -

 تتذاٚظ أضبع١ أغابٝع َٔ بس٤ ايسضاغ١ .

 إضغاٍ صٛض٠ َٔ ايتٛظٜع ايػابل إىل عُاز٠ ايسضاغات ايعًٝا . -

تتٛىل املطشس٠ ايع١ًُٝ تٛدٝ٘ ايطايب١ يف إعساز دسٚهلا ايسضاغٞ ٚتتابع َعٗا خطٛات تػذٌٝ َٛضٛع ايطغاي١ ٚ تطشسٖا  -

 ظُٝع املعًَٛات اخلاص١ بايتعجط ٚ ايفطص اإلضاف١ٝ ٚ ايتأدٌٝ .

تكسّ املطشس٠ االنازمي١ٝ تكطٜط َفضٌ اىل ض٥ٝؼ ايكػِ عٔ غري ايطايب١ يف ْٗا١ٜ نٌ فضٌ زضاغٞ ٚ تطغٌ صٛض٠ َٓ٘  -

  .اىل عُٝس ايسضاغات ايعًٝا 

 مصادر التعّلم . ه
 :. أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

 زاض قابؼ "،ايعُاض٠ ايب١ٝ٦ٝ( : " 2004) ايسٜٔغًكٝين. ذلٝٞ  -  

 ( : " ايٛظٝف١ ٚايتضُِٝ يف ايعُاض٠ ايساخ١ًٝ " 2017بابًٞ .ّ اميإ )-

 (3 مك)  احمل+  (0 مك)  + احمل .  ( : " َٔ ايعُاض٠ اىل املس١ٜٓ "2009فٝاض .ضٖٝف )-
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 وغريىا(:. أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير 2 

 مجلة البيئة ، حمبية البيئة والتعليم لمشروع صديقة للبيئة .  -

evivirocitiesmag.com  

 www.env-news.comببر البيئة  مجلة اخ -

 (3 مك)  احمل+  (0 مك)  +احمل

 . ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3

 environment and Development Magazine atmaui.comايب٦ٝٞ ٚتٓػٝل املٛاقع  ايتضُِٝ-

 (3احملهِ )+ ( 2احملهِ ) +
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربرليات، واألسطواانت ادلدرلة:. 4

 

 ادلرافق ادلطلوبة . و
 

متطلبات ادلقرر الدراسي من ادلرافق دبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية وادلختربات )أي عدد ادلقاعد داخل القاعات الدراسية  بّين 
  وادلختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل ادلتاحة، وغريىا(:

 

 املباْٞ )قاعات احملاضطات، ٚاملدتربات، ٚقاعات ايعطض، ٚاملعاٌَ، ٚغريٖا(: .1

 ( َكعس زضاغٞ + َهتب اغتاش15دلٗع٠ بعسز )ذلاضطات قاع١ 

 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربرليات وغريىا(:  .2
 باإلْرتْت يالتضاٍ فاٟ ٚاٟ شبه١-

 بطدهتٛض عطض ٚدٗاظ إىل، حاغب دٗاظ-

 .يًعطٚض بالظَا شاش١   -

 

 ذبهيزات خمربية خاصة، فاذكرىا، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددىا: مثالً اذا كان ىناك حاجة إىل  .3
 الٜٛدس
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 تقومي ادلقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 .اغتطالع آضا٤ ايطايبات حٍٛ َٛضٛعات املكطض ٚاغرتاتٝذٝات ايتسضٜؼ املتبع١  -
 َٔ شٟٚ اخلرب٠ .االغتعا١ْ بآضا٤ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ   -
ع٢ً ايطايبات يف ْٗا١ٜ ايفضٌ ايسضاغٞ َتط١ُٓ بٓٛز تكِٝٝ  اجلاَع١تٛظٜع اغتُاض٠ ايتكِٝٝ املعتُس٠ َٔ  -

 .يًُكطض ٚاألغتاش

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 . يسضاغ١ٝ َٔ قبٌ جل١ٓ تطٜٛط املٓاٖر ٚاخلطط ايسضاغ١ٝ بايكػِ ٚايه١ًٝاملطادع١ ايسٚض١ٜ يًُكطضات ا

 إجراءات تطوير التدريس:
  . حتسٜح َضازض ايتعًِ بٓا٤ًا ع٢ً تٛصٝات اعطا٤ جل١ٓ املٓاٖر ٚاخلطط ايسضاغ١ٝ بايكػِ

بواسطة أعضاء ىيئة تدريس مستقلّي، إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة 
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء ىيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

املطادع١ ايسٚض١ٜ يًُكطضات ايسضاغ١ٝ بٗسف تطٜٛطٖا مبا ٜتٛافل َع َتطًبات َتػريات ايب١٦ٝ احمل١ًٝ  -

 ٚايعامل١ٝ 
 .املٓاظط٠ ملكاض١ْ َعاٜري اإلجناظ املطبك١ َع اقرتاح دٛاْب ايتطٜٛط ايالظ١َ األقػاّفتح قٓٛات االتضاٍ َع  -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
  ٚايعامل١ٝ املطادع١ ايسٚض١ٜ يًُكطضات ايسضاغ١ٝ بٗسف تطٜٛطٖا مبا ٜتٛافل َع َتطًبات َتػريات ايب١٦ٝ احمل١ًٝ

 

 ز. إميإ عبٝس ذلُس ايطفاعٞ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

. 

 ىـ3441 – 1 -61 التاريخ
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  توصيف ادلقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
 

 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

 اإلضهاٌ الصشٕ   اسم ادلقرر:

   2602718-2، 7ضهً   رمز ادلقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 دامعُ او الكسٚ إسم ادلؤسسة التعليمية: 1440ِ-1.-27:  اتريخ التوصيف

  الطهً ّادازِ امليصل -التصامٔه القسم: -لكليةا
 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ
 2602718-2، 7/ ضهً ٕ  االضهاٌ الصش. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 معتندٗ / ضاعتاٌ ىعسٖ ضاعتاٌ. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنو املقرر الدراسي: 3 .3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين ىذا بدالً من إعداد قائمة بكل ىذه الربامج(
 الطيُ التنَٔدٓ٘ لربىامر الدنتْزاِ لكطه الطهً ّإدازٗ امليصل

  املطتْٚ األّليعطى فيو املقرر الدراسي: . السنة أو املستوى الدراسي الذي 4 .4
 ال ْٓدد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .5
 ال ْٓدد . املتطلبات املتزامنة مع ىذا املقرر )إن وجدت(:6 .6
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .7
 قاع٘ الدزاضات العلٔا بكطه الطهً ّإدازٗ امليصل –مكس نلٔ٘ التصامٔه  .8

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %70 .9 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ 

 

   

 %30 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ب 
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج 
    

  النسبة:  ابملراسلة .د 
    

   النسبة:  تذكر أخرى .ه 
 تعليقات:
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 األىداف . ب
 ما ٍدف املكسز السٜٔظ؟ -1

ٌ  الطهً مفَْو بني التفسٓلف املكسز إىل التعسٓف باملطهً الصشٕ ، ّدَٓ   تطكْز  تكازٓذ ّمعسفك٘  . ّاإلضكها

ٌ  اختالل ّمطببات املطهً، البٔٝ٘ تدٍْز عْامل حتدٓد، ّ الصشٕ ّاملطهً. اإلضهاٌ  العكس   بكني  التكْاش

 تكئ٘، اقتصادٓ٘، ادتناعٔ٘،( الصشٕ املطهً يف املؤثسٗ األضاضٔ٘ اجلْاىب مياقػّ٘ .املطانً علٙ ّالطلب

 تكْٓه طسم تطبٔل، باإلضاف٘ إىل .ّاحمللٔ٘ العاملٔ٘ الصشٕ املطهً ّاضرتاتٔذٔات ضٔاضات ّحتلٔل ،  عنساىٔ٘

 الصشٕ املطهً ّ اإلضهاٌ مػسّعات

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وربسّي  -يتم تنفيذىا  - اذكر إبجياز أي خطط -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

ّبكاألخ   التطكْزات يف دلكال العنكازٗ    غكبه٘ اإلىرتىكا العاملٔك٘ لالطكالى علكٙ  سكدخ        إمهاىٔاتاضتدداو -

 الْسدات الطهئ٘ .

 .املؤمتسات ّ اليدّات ّ امللتكٔات العلنٔ٘ ذات العالق٘ املعاز  املػازن٘ يف-
 السسالت ّالصٓازات املٔداىٔ٘ لبعض املياطل العنساىٔ٘ التازخئ٘ .-
 تبادل اخلربات بني عطْات ٍٔٝ٘ التدزٓظ -

 )مالحظة: املطلوب ىنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف ادلقرر الدراسي  . ج
 وصف عام للمقرر:

 البٔٝكك٘ تككدٍْز عْامككل ثككه حتدٓككد  ِتطككْز تككازٓذ ّالصككشٕ  .ّاإلضككهاٌ الطككهً مفَككْوخيككت  املكككسز بدزاضكك٘ 

٘  األضاضٔ٘ املصطلشات ّ تعسٓف .املطانًعلٙ  ّالطلب العس  بني التْاشٌ اختالل ّمطببات املطهً،  املَنك

 ّاالضتدام٘ الصشٕ ّاملطهً باإلضهاٌ ّاملتعلك٘

 

 ادلوضوعات اليت ينبغي تناوذلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة ادلوضوعات

 2 1 ّ معآري بياٛ  ّتصنٔه املطهً الصشٕ مفَْو
 2 1 الصشٕ ّاملطهً. اإلضهاٌ تطْز تازٓذ 

 2 1 املطهً الصشٕ ّالعنازٗ اخلطساٛ

 2 1 .اليفطٔ٘ ّاجلطدٓ٘ الصش٘  ّتأثريِ علٙاملطهً الصشٕ 
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 2 1 ّاالضتدام٘ الصشٕ املطهً  
 2 1 عالقُ املطهً الصشٕ باحملٔط اخلازدٕ ّالتلْخ البٕٔٝ

 ادتناعٔككك٘،) الصكككشٕ املطكككهً يف املكككؤثسٗ األضاضكككٔ٘ اجلْاىكككب مياقػككك٘ 

 (عنساىٔ٘ تكئ٘، اقتصادٓ٘،
2 4 

از  ّتطبٔكككات ذللٔكك٘ ّعاملٔك٘ ىادشكك٘: ّميَككا اضكتعسا   ككاذز ألسٔككاٛ   تك 

 .ضهئ٘  ْذدٔ٘ ّمدٌ ذنٔ٘ ّمياقػتَا ّاالضتفادٗ ميَا
2 4 

ّضاٜل اإلعالو يف تجكٔف اجملتنع باملطهً الصشٕ ّالبٔٝك٘ اخلطكساٛ    دّز

ّتعسٓككف اجملتنككع يف دّزٍككه الفعككال يف مطككٔط سككَٔه الطككه  املجككالٕ       

 .ّالكطاٛ علٙ الطلبٔات املْدْدٗ

1 2 

 4 2 الصشٕ املطهً ّ اإلضهاٌ مػسّعات تكْٓه طسم تطبٔل 
املتطلبككات االدتناعٔكك٘  حتطككني بٔٝكك٘ األسٔككاٛ الطككهئ٘، ّمساعككاٗ   ّضككاٜل 

 ّالطلْنٔ٘ للطهاٌ للْصْل إىل دْدٗ مطٔط األسٔاٛ الطهئ٘،

1 2 

 2 1 الصشٕ املطهً يف االقتصادٓ٘ حتكل  ضالٔب تطْٓس  
 30 15 اجملنْى

 

   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية زلاضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30 - - - - 30 التدريس الفعلية ساعات
 2 - - - - 2 الساعات ادلعتمدة

 

 ( اليت ٓكْو بَا الطالب خالل  ضبْعًٔا:الراتٕ االضايفالتعله الفسدٖ ) -عدد ضاعات الدزاض٘  .3
 ضاعتاٌ اضبْعًٔا

 

 واسرتاتيجيات تدريسهاسلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت واتساقها مع طرق قياسها  .4
 حيدد اجلدول التايل رلاالت سلرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤىالت

 : قم دبلء اجلدول دبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق اثنياً  -
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ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -
 ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنو 

 Curriculum Mapخريطة منهج ادلقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م
 ادلعرفة 1

املطكككهً  ّ معكككآري بيكككاٛ  ّتصكككنٔه  تعكككسف مفَكككْو  1-1

 الصشٕ
 ذلاضسٗ ىعسٓ٘
  اذز تْضٔشٔ٘

 احلْازياقػ٘ ّامل
 

 

 الصشٕ ّاملطهً. اإلضهاٌ تطْز تْضح تازٓذ 1-2

ٙ املطكهً الصكشٕ    تْضح  ثس 1-3 اليفطكٔ٘  الصكش٘   علك

 .ّاجلطدٓ٘ 

 ادلهارات ادلعرفية 2
عالقُ املطهً الصشٕ باحملٔط اخلازدٕ  تطتيبط 2-1

 ّالتلْخ البٕٔٝ
 ذلاضسٗ 

 عس   اذز 
 دزاض٘ احلال٘ 

 مياقػ٘
 العنازٗ اخلطساٛباملطهً الصشٕ عالقُ دد حت 2-2

٘  اجلْاىكككب  تيكككاقؼ  2-3 ً  يف املكككؤثسٗ  األضاضكككٔ  املطكككه

 (عنساىٔ٘ تكئ٘، اقتصادٓ٘، )ادتناعٔ٘، الصشٕ

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل ادلسؤولية 3
 مجاعٔ٘ عس  ّمياقػ٘ عنل ضنً الفسٓل يف املػسّىت 3-1

 
 مً تهلٔفات ّمَاو ايفر ما ْٓنل إلَٔت 2-3 مياقػ٘

 مهارات االتصال ومهارات تقنية ادلعلومات وادلهارات العددية 4
 حتتادُٔد اضتدداو ذلسنات البشح العلنٕ ملا ت 4-1

 مً معلْمات 
 عس   األفهاز ذلاضسٗ

 ادلهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
املسافكككل الطكككهئ٘ بكككاختالف اىْاعَكككا  تكككصّز بعكككض  5-1

 دلنْعات عنل صغريٗ لتكٔٔه الْضع الصشٕ للنيػأٗ
 ملفات االجناش

 تعد مػسّعًا للشد مً تلْخ البٔٝ٘ اخلازدٔ٘ 2-5 التكازٓس
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مقال، خطابة، مهام التقومي ادلطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة  م

 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
نسبتو من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمو

 النهائي
 %10 طْال الفصل ّاملياقػ٘ ّاملػازن٘احلطْز  1
 %15 الطابع اختباز ىصفٕ 2

3 
مً االضبْى الجامً اىل اخلامظ  ّ حباخاّزام عنل 

 عػس
15% 

 %60 عػس الطادع اختباز ىَاٜٕ  4
 %100 اجملنْى 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . د
تستٔبات إتاس٘  عطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ّاهلٔٝ٘ التعلٔنٔ٘ لالضتػازات ّاإلزغاد األنادميٕ اخلاص لهل طالب )مع 

 ذنس مكداز الْقا الرٖ ٓتْقع  ٌ ٓتْادد خاللُ  عطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ هلرا الغس  يف نل  ضبْى(.  
االزغاد العلنٕ للطالبات املطتذدات مً ِقَبل دلالظ األقطاو علٙ  عطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ٓته تْشٓع مَاو  -

 خالل مدٗ ال تتذاّش  زبع٘  ضابٔع مً بدٛ الدزاض٘ .

 إزضال صْزٗ مً التْشٓع الطابل إىل عنادٗ الدزاضات العلٔا . -

ا خطْات تطذٔل مْضْى تتْىل املسغدٗ العلنٔ٘ تْدُٔ الطالب٘ يف إعداد ددّهلا الدزاضٕ ّتتابع معَ -

 السضال٘ ّ تسغدٍا جبنٔع املعلْمات اخلاص٘ بالتعجس ّ الفسص اإلضافٔ٘ ّ التأدٔل .

تكدو املسغدٗ االنادمئ٘ تكسٓس مفصل اىل زٜٔظ الكطه عً ضري الطالب٘ يف ىَآ٘ نل فصل دزاضٕ ّ  -

 تسضل صْزٗ ميُ اىل عنٔد الدزاضات العلٔا . 

 مصادر التعّلم . ه
 الهتب املكسزٗ املطلْب٘: -قاٜن٘ يف  –.  دزز 1
 اليَأٜ٘ الكٔن٘ زفع يف املهلف٘ ّالتيفٔرٓ٘ التصنٔنٔ٘ املنازضات دّز" ( :2004) زاغد بً إبسأٍه، اجلْٓس -

 املٔطس املطهً( "2) اإلضهاٌ ىدّٗ لبشْخ السمسٕ الطذل يف ميػْز حبح". السٓا  مبدٓي٘ املطانً لبياٛ

 تهلف٘ زفع يف ّدّزٍا السٓا  مبدٓي٘ للنطهً اإلىػاٜٕ التصنٔه يف املبالغ٘، "زاغد بً إبسأٍه، اجلْٓس-

، ضعْد امللو دامع٘، ّالتدطٔط العنازٗ نلٔ٘ حبْخ مبسنص ميػْز". معنازٓ٘ ىعس ّدَ٘: اإلىػاٜٕ ٍٔهلُ

 . و2006

 ملدٓي٘ دزاضٔ٘ سال٘: ّاملأمْل الْاقع بني الطهئ٘ للنباىٕ احلسازٖ العصل، "زاغد بً إبسأٍه، اجلْٓس-
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 .ٍك2006، 5 العدد ،34 اجمللد  ضْٔط، دامع٘ دلل٘". الطعْدٓ٘ العسبٔ٘ باملنله٘ السٓا 

 

 .  دزز املْاد املسدعٔ٘ األضاضٔ٘ )اجملالت العلنٔ٘ ّالتكازٓس ّغريٍا(:2 
 سال٘: فػلَا  ّ اإلضهاٌ مػازٓع جناح علٙ املؤثسٗ التصنٔنٔ٘ العكْامل، "زاغد بً إبسأٍه، اجلْٓس-

 العدد، السابع اجمللد، األشٍس دامع٘، اهليدض٘ نلٔ٘. اهليدضٕ الكطاى دلل٘"، األدّاز متعددٗ للنباىٕ دزاضٔ٘

 .و2009، 13

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3
 االضهاٌيف  املتدصص٘املْاقع 

  . مْاد تعلٔنٔ٘  خسٚ مجل الربامر احلاضْبٔ٘، الربدلٔات، ّاألضطْاىات املددل٘:4

 ال ْٓدد

 ادلرافق ادلطلوبة . و
 

متطلبات املقرر الدراسي من املرافق دبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية  بّين 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريىا(:

 

 املباىٕ )قاعات احملاضسات، ّاملدتربات، ّقاعات العس ، ّاملعامل، ّغريٍا(: .1

 ( مكعد دزاضٕ + مهتب اضتاذ15دلَصٗ بعدد )ذلاضسات قاع٘ 

 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريىا(:  .2
 باإلىرتىا لالتصال فاٖ ّاٖ غبه٘-

 بسدهتْز عس  ّدَاش إىل، ساضب دَاش-

 .للعسّ  بالشما غاغ٘   -

 

 ذبهيزات خمربية خاصة، فاذكرىا، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددىا: مثالً اذا كان ىناك حاجة إىل  .3
 الْٓدد 
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 تقومي ادلقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: . س

 .اضتطالى آزاٛ الطالبات سْل مْضْعات املكسز ّاضرتاتٔذٔات التدزٓظ املتبع٘ 
 مً ذّٖ اخلربٗ .االضتعاى٘ بآزاٛ  عطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ  

علٙ الطالبات يف ىَآ٘ الفصل الدزاضٕ متطني٘ بيْد تكٔٔه للنكسز  اجلامع٘تْشٓع اضتنازٗ التكٔٔه املعتندٗ مً 

 .ّاألضتاذ

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . ش
 . لدزاضٔ٘ مً قبل جلي٘ تطْٓس املياٍر ّاخلطط الدزاضٔ٘ بالكطه ّالهلٔ٘املسادع٘ الدّزٓ٘ للنكسزات ا

 إجراءات تطوير التدريس: . ص
  . حتدٓح مصادز التعله بياًٛا علٙ تْصٔات اعطاٛ جلي٘ املياٍر ّاخلطط الدزاضٔ٘ بالكطه

بواسطة أعضاء ىيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  . ض
 مستقلّي، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء ىيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

املسادع٘ الدّزٓ٘ للنكسزات الدزاضٔ٘ بَدف تطْٓسٍا مبا ٓتْافل مع متطلبات متغريات البٔٝ٘ احمللٔ٘  -

 ّالعاملٔ٘ 
 .املياظسٗ ملكازى٘ معآري اإلجناش املطبك٘ مع اقرتاح دْاىب التطْٓس الالشم٘ األقطاوفتح قيْات االتصال مع  -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ط
  ّالعاملٔ٘ املسادع٘ الدّزٓ٘ للنكسزات الدزاضٔ٘ بَدف تطْٓسٍا مبا ٓتْافل مع متطلبات متغريات البٔٝ٘ احمللٔ٘

 

 د. إمياٌ عبٔد ذلند السفاعٕ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

. 

 ىـ1111 – 1 -11 التاريخ
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  توصيف ادلقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

 سؤضطت املإداز٠  اسم ادلقرر:  

 2602727-2 ، 6إداز٠  رمز ادلقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

  جتَع١ أّ ايكس٣  إسم ادلؤسسة التعليمية: ٖـ1440-1-8  اتريخ التوصيف:

 ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ  - ايتصتَِٝ   القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ
 2602727-2،  6إداز٠  / سؤضطت املاداز٠   . اسم ادلقرر الدراسي ورمزه:1 .1
 َعتُد٠ / ضتعتتٕ ْظسٟ ضتعتتٕ . عدد الساعات ادلعتمدة: 2 .2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنو ادلقرر الدراسي: 3 .3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين ىذا بدالً من إعداد قائمة بكل ىذه الربامج(

 ربْتَج ايدنتٛزاٙ  يكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍي ايط١ٓ ايتُٗٝد١ٜ 

  املطت٣ٛ ايثتْٞأو ادلستوى الدراسي الذي يعطى فيو ادلقرر الدراسي:  . السنة4 .4
 ال ٜٛجد . ادلتطلبات السابقة ذلذا ادلقرر )إن وجدت(:5 .5
 ال ٜٛجد  . ادلتطلبات ادلتزامنة مع ىذا ادلقرر )إن وجدت(:6 .6
   ادلقرر، إن مل يكن يف ادلقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .7

 املكس ايس٥ٝطٞ يًه١ًٝ ــ قتع١ ايدزاضت  ايعًٝت بكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ

 . منط الدراسة ادلتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %70 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب 
    

 %30 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج 

    

  النسبة:  ابدلراسلة .د 
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  النسبة:  تذكر أخرى .ه 
 

 تعليقات:

 

 األىداف . ب
 ما ىدف ادلقرر الرئيس؟ -1

األضتض١ٝ يدزاض١ اهلٝهٌ اإلدازٟ إلداز٠ املسؤضطت  ٚايتعسف ع٢ً  ايطتيب١ يًُفتِٖٝ ادازى ٜٗدف  ٖرا املكسز إىل  

 –، اضتف١ اىل اإلملتّ بأْٛاع ايتطبٝكت  ايع١ًُٝ يإلداز٠ يف بعض املسؤضطت  َثٌ : )ايفٓتدم  هلتايتطًطٌ ايكٝتدٟ 

، ٚايتـدزٜ  عًـ٢ ٚضـط  طـ١ ٚاضـ ١      (  دٚز االٜتتّ – املدٕ اجلتَع١ٝ –ٚز املطٓني د –دٚز احلطت١ْ  –املدازع 

 . دد٠ يف إداز٠ املسؤضط١ممت ٜطِٗ يف زفط َطت٣ٛ ايطتيب١ ٚت١ُٝٓ املٗتزا  املتعحتدد اهلدف ايعتّ  ، 

)مثل االستخدام ادلتزايد لتقنية ادلعلومات أو مراجع اإلنرتنت، ادلقرر الدراسي. لتطوير وربسّي  -يتم تنفيذىا  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف رلال الدراسة(.  

إداز٠ اضتخداّ إَهتْٝت  غبه١ اإلْرتْـ  ايعتملٝـ١ يالعـالع عًـ٢ أاـدد اإلتـدازا  ٚايتطـٛزا  يف دلـتٍ         -

 املسؤضطت .

 إداز٠ املسؤضطت  بت تالف اْٛاعٗت ٚعبٝع١  صت٥صٗت.يف ٚاملسؤمتسا  ٚايٓدٚا  َتتبع١ ايب ٛد ايع١ًُٝ احلدٜث١ -

بتضتخداّ ايٓكتش إداز٠ املسؤضطت   املتٓٛع١ يف دلتٍ ت١ُٝٓ ايطسم ايفعتي١ يًتفهري ٚتكِٝٝ األضتيٝ  ٚاملفتِٖٝ-

 ٚايتفتعٌ ٚايٛاجبت  ايتطبٝك١ٝ املطتُس٠.

 .املساجع١ ايدٚز١ٜ يًربْتَج ايدزاض١ٝ بتيكطِ َٔ قبٌ جل١ٓ املٓتٖج ٚاخلطط ايدزاض١ٝ-

 )مالحظة: ادلطلوب ىنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها ادلستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف ادلقرر الدراسي  . ج
 وصف عام للمقرر:

ٜتطُٔ َكسز إداز٠ املسؤضطت  اهلٝهٌ اإلدازٟ يًُسؤضط١ ٚاُٖٝتٗت ٚٚظت٥فٗت  ٚ صت٥صٗت ٚتٛشٜط املٗتّ ٚاألعُتٍ 

ع٢ً ايكت٥ُني بتألدا٤ ٚايتعسف ع٢ً عدد َٔ املسؤضطت  ذا  ايعالق١ َٔ اٝث عبٝع١ عٌُ ٖرٙ املسؤضط١ ٚٚتف 
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 ايعتًَني فٝٗت.

 

 ادلوضوعات اليت ينبغي تناوذلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع ادلوضوعات قائمة

 2 1 َفّٗٛ إداز٠ املسؤضطت  

 2 1 يًُسؤضطت   ٚايتطًطٌ ايكٝتدٟاهلٝهٌ اإلدازٟ 

 4 2 ٚظت٥ف إداز٠ املسؤضطت ٚأ١ُٖٝ 

 4 2 َفتِٖٝ أضتض١ٝ يف إداز٠ املسؤضطت  

 4 2 تٛشٜط األعُتٍ يف األقطتّ املختًف١ إلداز٠ املسؤضطت 

 2 1 اال تبتز ايٓصفٞ

 2 1 ايعالقت  ايتعتقد١ٜ َط ايعُال٤

 4 2 أْٛاع ايعُتي١ يف إداز٠ املسؤضطت 

 4 2 أْٛاع املٗتزا  ٚايتدزٜ  يسفط َطت٣ٛ األدا٤

 2 1 األَٔ ٚايطال١َ يف إداز٠ املسؤضطت 

 30 15 اجملُٛع

 

   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية زلاضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30 - - - - 30 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات ادلعتمدة
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   ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 معتمدة ساعتان

 

 

 واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاسلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت  .4
 حيدد اجلدول التايل رلاالت سلرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤىالت

 : قم دبلء اجلدول دبخرجات تعلم ادلقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب ادلطلوب يف رلاالت التعلم ادلناسبة.أوالً  -
 التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم ادلستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم ادلناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم ادلقرر ادلستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 متكاملة، مع مالحظة أنو ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل رلال من رلاالت التعلم.تعلم وتعليم 
 

 Curriculum Mapخريطة منهج ادلقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م
 ادلعرفة 1

تتعــسف عًــ٢ املفــتِٖٝ األضتضــ١ٝ يًــٗٝهٌ اإلدازٟ      1-1

  إلداز٠ املسؤضطت  

 –املٓتقػ١ ٚاحملتضس٠ 

 –ايعصف ايرٖين 

 ايعسٚض ايع١ًُٝ

اال تبتزا  

عٌُ  –ايٓصف١ٝ  

 ايتكتزٜس 

تًِ بطسٜك١ تٛشٜط األعُتٍ يف األقطتّ املختًف١ إلداز٠  1-2

 املسؤضطت  ٚأْٛاع ايعُتي١ فٝٗت 

أْـٛاع املٗـتزا  ٚايتـدزٜ  يسفـط َطـت٣ٛ      تتعسف ع٢ً  1-3

 األدا٤

 ادلهارات ادلعرفية 2
تكتزٕ بني اهلٝهٌ اإلدازٟ ٚايتطًطٌ ايكٝتدٟ إلداز٠  2-1

 املسؤضطت  ٚبني األعُتٍ يف األقطتّ املختًف١
 –املٓتقػ١ ٚاحملتضس٠ 

 –ايعصف ايرٖين 

 ايعسٚض ايع١ًُٝ

 -عٌُ تكتزٜس

  –ًَصكت  

 ًَفت  االجنتش
تدزى أ١ُٖٝ ايتدزٜ  ٚأْٛاع املٗـتزا  يسفـط َطـت٣ٛ     2-2

 األدا٤

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل ادلسؤولية 3
ــ٢ ايتفتعــٌ اجلُــتعٞ يف االْػــط١    3-1 تظٗــس ايكــدز٠ عً

 املختًف١
 –دلُٛعت  عٌُ تغري٠ 

 َػسٚعت 
 ًَفت  االجنتش

 تطتخدّ اضتيٝ  ايتٛاص َط اآل سٜٔ َٗتز٠ 3-2

 االتصال ومهارات تقنية ادلعلومات وادلهارات العددية مهارات 4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م
 متتزع ايعٌُ اجلُتعٞ بٛزح ايفسٜل ايٛااد 4-1

 –دلُٛعت  عٌُ تغري٠ 

 َػسٚعت 

 –ًَفت  االجنتش 

عسٚض فسد١ٜ 

 ٚمجتع١ٝ

 تب ث عٔ املعًَٛت  عٔ عسٜل غبه١ االْرتْ  4-2

تطــتخدّ ايتهٓٛيٛجٝــت احلدٜثــ١ يف اعــداد ايتكــتزٜس  4-3

 ٚايعسٚض ايتكدمي١

 (وجدت ادلهارات النفسية احلركية )إن 5
تػسح بتألدي١ عسم ٚأضتيٝ  ايتعتَـٌ َـط ايعُتيـ١ يف     5-1

  إداز٠ املسؤضطت 
 –دلُٛعت  عٌُ تغري٠ 

 َػسٚعت 
 -ًَفت  االجنتش 

 ايتكتزٜس
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي ادلطلوبة )مثال:  م

 مالحظة......اخل(
 نسبتو من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمو

 %20 َٔ اخلتَظ إىل ايطتبط اال تبتز ايٓصفٞ 1

2 
أْػط١ َٚػسٚعت  )نتتب١ َكتٍ َػسٚع مجتعٞ + تكدِٜ 

 عسض + َػتزٜط حبث١ٝ(

 

 اخلتَظ َٔ ايثتَٔ إىل

 عػس

 

20% 

 % 60 ايطتدع عػس اال تبتز ايٓٗت٥ٞ 3
 %100 اجملُٛع

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . د
ترتيبات إاتحة أعضاء ىيئة التدريس واذليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خاللو أعضاء ىيئة التدريس ذلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
قطتّ ع٢ً أعطت٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٜتِ تٛشٜط َٗتّ االزغتد ايعًُٞ يًطتيبت  املطتجدا  َٔ ِقَبٌ دلتيظ األ -

  الٍ َد٠ ال تتجتٚش أزبع١ أضتبٝط َٔ بد٤ ايدزاض١ .

 إزضتٍ تٛز٠ َٔ ايتٛشٜط ايطتبل إىل عُتد٠ ايدزاضت  ايعًٝت . -

تتٛىل املسغد٠ ايع١ًُٝ تٛجٝ٘ ايطتيب١ يف إعداد جدٚهلت ايدزاضٞ ٚتتتبط َعٗت  طٛا  تطجٌٝ َٛضٛع  -

 ايسضتي١ ٚ تسغدٖت جبُٝط املعًَٛت  اخلتت١ بتيتعثس ٚ ايفسص اإلضتف١ٝ ٚ ايتأجٌٝ .

تكدّ املسغد٠ االنتدمي١ٝ تكسٜس َفصٌ اىل ز٥ٝظ ايكطِ عٔ ضري ايطتيب١ يف ْٗت١ٜ نٌ فصٌ دزاضٞ ٚ  -

 تسضٌ تٛز٠ َٓ٘ اىل عُٝد ايدزاضت  ايعًٝت . 
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 مصادر التعّلم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1
 َهتب١ املًو فٗد ايٛع١ٝٓ" اداز٠ املسؤضطت  االجتُتع١ٝ( : " 2011شاٖد ايدٜسٟ، ضعتد٠ اخلطٝ  ) -

 ، جتَع١ اًٛإ ، ايكتٖس٠ ( : " أجٗص٠ املسؤضطت  "2003شٜٓ  عبدايصُد )  -

( : " اداز٠ ٚاضـرتاتٝج١ٝ َٓظُـت  االعُـتٍ املتٛضـط١ ٚايصـغري٠ " ، داز ٚا٥ـٌ       2009عتٖس ذلطٔ ايغـتي  )  -

 يًٓػس ٚايتٛشٜط.

 ( : " إداز٠ املسؤضطت  االجتُتع١ٝ " داز َطري٠ يًٓػس ٚايتٛشٜط ٚايطبتع2015١أمحد محص٠ ) -

 (3احملهِ )+ ( 2احملهِ )+  "إداز٠ اإلٜٛا٤ ( :  " 2006) عُتز عبداهلتدٟ ٚآ سٕٚ -

 . أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريىا(:2 

يت١ُٝٓ االداز١ٜ ٚايعًّٛ االجتُتع١ٝ  يف ا دل١ً اق١ًُٝٝ زبط ض١ٜٛٓ ذله١ُ َتخصص١ –اجمل١ً ايعسب١ٝ يإلداز٠ -

 ذا  ايعالق١ ، َصس

     www.enjazmg.com   يالفساد ٚاملسؤضطت حتطٔ االدا٤ ٚايفتع١ًٝ  –دل١ً اجنتش -

 arado.org.wwwادلنظمة العربية للتنمية االدارية  -
 (3احملهِ )+ ( 2احملهِ )+
 :. ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا3

 املٛاقط االيهرت١ْٝٚ املٓتضب١ ملٛضٛعت  املكسز

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربرليات، واألسطواانت ادلدرلة:. 4
 ايرباَج املٓتضب١ يتكدِٜ املتد٠ ايع١ًُٝ اط  َٛضٛعت  املكسز

 ادلرافق ادلطلوبة . و
متطلبات ادلقرر الدراسي من ادلرافق دبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية وادلختربات )أي عدد ادلقاعد داخل القاعات الدراسية  بّين 

 وادلختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل ادلتاحة، وغريىا(:
 ادلباين )قاعات احملاضرات، وادلختربات، وقاعات العرض، وادلعامل، وغريىا(: .1

 .( َكعد دزاضٞ + َهت  اضتتذ15ٗص٠ بعدد )ذلتضسا  دلقتع١ 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربرليات وغريىا(:  .2
 بتإلْرتْ . يالتصتٍ فتٟ ٚاٟ غبه١-

 بسٚجهرت. عسض ٚجٗتش إىل، اتض  جٗتش-

 .يًعسٚض بالشَت غتغ١-

 دال ٜٛج ذبهيزات خمربية خاصة، فاذكرىا، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددىا: مثالً اذا كان ىناك حاجة إىل  .3
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 تقومي ادلقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 .اضتطالع آزا٤ ايطتيبت  اٍٛ َٛضٛعت  املكسز ٚاضرتاتٝجٝت  ايتدزٜظ املتبع١-
 َٔ ذٟٚ اخلرب٠.االضتعت١ْ بآزا٤ أعطت٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ - 

ع٢ً ايطتيبت  يف ْٗت١ٜ ايفصٌ ايدزاضٞ َتط١ُٓ بٓـٛد تكٝـِٝ    اجلتَع١تٛشٜط اضتُتز٠ ايتكِٝٝ املعتُد٠ َٔ  -

 يًُكسز ٚاألضتتذ.
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . س

 .يدزاض١ٝ َٔ قبٌ جل١ٓ تطٜٛس املٓتٖج ٚاخلطط ايدزاض١ٝ بتيكطِ ٚايه١ًٝاملساجع١ ايدٚز١ٜ يًُكسزا  ا

 إجراءات تطوير التدريس: . ش
  .حتدٜث َصتدز ايتعًِ بٓت٤ً ع٢ً تٛتٝت  اعطت٤ جل١ٓ املٓتٖج ٚاخلطط ايدزاض١ٝ بتيكطِ

 
بواسطة أعضاء ىيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ض. 

 مستقلّي، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء ىيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

املساجعــ١ ايدٚزٜــ١ يًُكــسزا  ايدزاضــ١ٝ بٗــدف تطٜٛسٖــت  ــت ٜتٛافــل َــط َتطًبــت  َــتغريا  ايب٦ٝــ١ احملًٝــ١  -

 .ٚايعتمل١ٝ
 .املٓتظس٠ ملكتز١ْ َعتٜري اإلجنتش املطبك١ َط اقرتاح جٛاْ  ايتطٜٛس ايالش١َ األقطتّفتح قٓٛا  االتصتٍ َط -
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ض

 .ٚايعتمل١ٝ املساجع١ ايدٚز١ٜ يًُكسزا  ايدزاض١ٝ بٗدف تطٜٛسٖت  ت ٜتٛافل َط َتطًبت  َتغريا  ايب١٦ٝ احمل١ًٝ
 

 

 د. إميتٕ عبٝد ذلُد ايسفتعٞ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

. 

 ىـ9111 – 6 -16 التاريخ
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  توصيف ادلقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

 عُاٍأإداز٠  اسم ادلقرر:

 2602728-2 ،7إداز٠  رمز ادلقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جاَع١ أّ ايكس٣ ادلؤسسة التعليمية: إسم ٖـ1440-2-22 اتريخ التوصيف:

 ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ  -ن١ًٝ ايتصاَِٝ    القسم: -لكليةا     

 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ
 2602728-2، 7إداز٠  /إداز٠ أعُاٍ: رمزهو . اسم ادلقرر الدراسي 1 .1
 َعتُد٠ / ضاعتإ ْظسٟ ضاعتإ. عدد الساعات ادلعتمدة: 2 .2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنو ادلقرر الدراسي: 3 .3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين ىذا بدالً من إعداد قائمة بكل ىذه الربامج(

 ايطٓ٘ ايتُٗٝد١ٜ يربْاَخ ايدنتٛزاٙ يكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ

  املطت٣ٛ ايثاْٞأو ادلستوى الدراسي الذي يعطى فيو ادلقرر الدراسي:  . السنة4 .4
 ال ٜٛجد . ادلتطلبات السابقة ذلذا ادلقرر )إن وجدت(:5 .5
 ال ٜٛجد. ادلتطلبات ادلتزامنة مع ىذا ادلقرر )إن وجدت(: 6 .6
 ادلقرر، إن مل يكن يف ادلقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:فرع أو فروع تقدمي . 7 .7
 ــ قاع١ ايدزاضات ايعًٝا بكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ ن١ًٝ ايتصاََِٝكس   .8

 . منط الدراسة ادلتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ 
 :70 النسبة% 

 

   

 التعليم اإللكرتوين .ب 
 :30 النسبة% 

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج 
    

  النسبة:  ابدلراسلة .د 
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  النسبة:  تذكر أخرى .ه 
 

 تعليقات:

 

 األىداف . ب
 ما ىدف ادلقرر الرئيس؟ -1

إضاف١ إىل دزاض١ ٚظا٥ف اإلداز٠ يف َٓظُات  عٓاصسٖا،ايتعسٜف بطبٝع١ َٓظُات األعُاٍ ٚأٖدافٗا ٚحتًٌٝ 

ٚايدٚز ايرٟ تًعب٘ إداز٠ األعُاٍ يف  اإلداز١ٜ،نريو تعاٌَ املٓظُات َع ايكسازات  اإلْتاج١ٝ،األعُاٍ ْٚػاطاتٗا 

  ايب١٦ٝ ايعا١َ ٚايب١٦ٝ ايطعٛد١ٜ خاص١.

)مثل االستخدام ادلتزايد لتقنية ادلعلومات أو مراجع اإلنرتنت، ادلقرر الدراسي. لتطوير وربسّي  -يتم تنفيذىا  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  الدراسة(.  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف رلال 

 يف زتاٍ اداز٠ األعُاٍ. املساجعاضتدداّ إَهاْٝات غبه١ اإلْرتْت يالطالع ع٢ً أحدث -
 ايع١ًُٝ اذتدٜث١ يف زتاٍ اداز٠ األعُاٍ. ألعاثَتابع١ ا-

 األعُاٍ بإداز٠املػازن١ يف املؤمتسات ٚايٓدٚات ٚاملًتكٝات ايع١ًُٝ ذات ايعالق١ -
 شٜاز٠ املعازض ايدٚي١ٝ يًهتاب يالطالع ع٢ً املطتحدات يف زتاٍ اداز٠ األعُاٍ. -
 املساجع١ ايدٚز١ٜ يتٛصٝف املكسزات-

 )مالحظة: ادلطلوب ىنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها ادلستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف ادلقرر الدراسي  . ج
 وصف عام للمقرر:

ٜتطُٔ املكسز ايتعسٜف باملعًَٛات األضاض١ٝ يف زتاٍ إداز٠ االعُاٍ َٔ حٝث َفَٗٛٗا ٚاُٖٝتٗا ٚب٦ٝاتٗا املدتًف١ 

إداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ  –ايكٝاد٠ اإلداز١ٜ  –اختاذ ايكسازات  –ايتٓظِٝ  –)ايتدطٝط ٚعٓاصسٖا ٚٚظا٥فٗا املتُث١ً يف 

 .اإلضاف١ اىل االملاّ باإلداز٠ املاي١ٝ ٚإداز٠ ايعًُٝاتاذتٛافص(ب –ايسقاب١  –االتصاالت اإلداز١ٜ  –
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 ادلوضوعات اليت ينبغي تناوذلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة ادلوضوعات

 2 1 َفّٗٛ اداز٠ االعُاٍ ٚأُٖٝتٗا
 2 1 إداز٠ االعُاٍ ٚايب٦ٝات املدتًف١ 

 2 1 االعُاٍ ٚاٖدافٗا  َٓظُاتطبٝع١ 
 2 1 عٓاصس إداز٠ األعُاٍ حتًٌٝ

 2 1 ٚظا٥ف االداز٠ يف َٓظُات االعُاٍ 
 2 1 ٚظا٥ف االداز٠ يف َٓظُات االعُاٍ ْٚػاطاتٗا االْتاج١ٝ)ايتدطط(
 2 1 ٚظا٥ف االداز٠ يف َٓظُات االعُاٍ ْٚػاطاتٗا االْتاج١ٝ)ايتٓظِٝ(
 2 1 ايكسازات(ٚظا٥ف االداز٠ يف َٓظُات االعُاٍ ْٚػاطاتٗا االْتاج١ٝ)اختاذ 

 2 1 ٚظا٥ف االداز٠ يف َٓظُات االعُاٍ ْٚػاطاتٗا االْتاج١ٝ)ايكٝاد٠ االداز١ٜ(
ــٛاد     ــ١)اداز٠ املـ ــاطاتٗا االْتاجٝـ ــاٍ ْٚػـ ــات االعُـ ــا٥ف االداز٠ يف َٓظُـ ٚظـ

 ايبػس١ٜ(
1 2 

ــاٍ ْٚػــــاطات ٗا االْتاج١ٝ)االتصــــاالت ٚظــــا٥ف االداز٠ يف َٓظُــــات االعُــ

 (االداز١ٜ
1 2 

 2 1 االداز٠ يف َٓظُات االعُاٍ ْٚػاطاتٗا االْتاج١ٝ)ايسقاب١(ٚظا٥ف 
 2 1 ٚظا٥ف االداز٠ يف َٓظُات االعُاٍ ْٚػاطاتٗا االْتاج١ٝ)اذتٛافص(

 2 1 االداز٠ املاي١ٝ 
 2 1 اداز٠ ايعًُٝات

 30  15 اجملُٛع
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   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .2
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل  دروس إضافية زلاضرات 

ساعات التدريس 
 - - - 30 الفعلية

شٜاز٠ َٓظُات اعُاٍ زع١ٝ 

يًتدزٜب ع٢ً اداز٠ االعُاٍ يف 

 املؤضطات

30 

 2 - - - 2 الساعات ادلعتمدة
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 ضاعتإ اضبٛعًٝا

 

 سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .4
 حيدد اجلدول التايل رلاالت سلرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤىالت

 ادلطلوب يف رلاالت التعلم ادلناسبة.: قم دبلء اجلدول دبخرجات تعلم ادلقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم ادلستهدفة.اثنياً  -
تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم ادلناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم ادلقرر ادلستهدفة وطرق اثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنو ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل رلال من رلاالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج ادلقرر 

 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م
 ادلعرفة 1

 تتعسف ع٢ً َفّٗٛ اداز٠ االعُاٍ ٚأُٖٝتٗا 1-1
اضرتاتٝح١ٝ املٓاقػ١ 

 ٚاذتٛاز

 -أٚزام ايعٌُ 
 االختبازات ايتحسٜس١ٜ

 اضرتاتٝح١ٝ املفاِٖٝ تتعسف ع٢ً طبٝع١ َٓظُات االعُاٍ ٚأٖدافٗا  1-2

1-3 
تتعــــسف عًــــ٢ اغــــهاٍ املًهٝــــ١ يف َػــــسٚعات  

 االعُاٍ  

اضرتاتٝح١ٝ ايتٛاصٌ 

 ايًػٟٛ

 تتعسف ع٢ً أضايٝب إداز٠ االعُاٍ  1-4
اضرتاتٝح١ٝ املٓاقػ١ 

 ٚاذتٛاز
 ادلهارات ادلعرفية 2

 تكازٕ َا بني إداز٠ االعُاٍ ٚايب٦ٝات املدتًف١ 2-1
اضرتاتٝح١ٝ االضتكصا٤ 

 ٚاالضتهػاف
 ايتكسٜس ايراتٞ

املكاالت ايصػري٠ 

 ٚايبحٛث
 

 حتًٌ عٓاصس اداز٠ االعُاٍ 2-2
 اضرتاتٝح١ٝ ايبحث

 ٚ االنتػاف



 ادلملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 الدراسات العلياعمادة 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

711 
 

 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م

2-3 
متٝـص َـا بـني ٚظـا٥ف االداز٠ يف َٓظُـات االعُـاٍ        

 ْٚػاطاتٗا االْتاج١ٝ

اضرتاتٝح١ٝ ايعصف 

 ايرٖين

 تدزى أ١ُٖٝ ٚقٛاعد االداز٠ املاي١ٝ 2-4
 اضرتاتٝح١ٝ

 ايتفهري ايٓاقد
 العالقات الشخصية وحتمل ادلسؤوليةمهارات  3

 تتعإٚ َع ايطايبات ضُٔ فسم ٚزتُٛعات ايعٌُ.  3-1
اضرتاتٝح١ٝ ايتعًِٝ 

 ايتعاْٚٞ
 ١ُاعٝاألْػط١ ادت-

 املالحظ١.-

 
3-2 

تظٗس زٚح ايكٝاد٠ يف ايفسٜـل ٚ ايكـدز٠ عًـ٢ حتُـٌ     

 َط٦ٛي١ٝ ايعٌُ ادتُاعٞ.

اضرتاتٝح١ٝ ايتعًِٝ 

 ايتعاْٚٞ

3-3 
َٗــاز٠ االتصــاٍ ايفعــاٍ َٚٗــاز٠ املبــادأ٠     تطــتددّ 

 ٚاالبتهاز، ٚايكدز٠ ع٢ً اختاذ ايكسازات.

اضرتاتٝح١ٝ االتصاٍ 

 مبصادز ايتعًِ

3-4 
ــدد فٝـــ٘ ا زا٤ دٕٚ إٔ      ــا تتعـ ــا فُٝـ ــٔ زأٜٗـ ــرب عـ تعـ

 تتعازض َع قِٝ اجملتُع ٚأخالقٝات٘.

اضرتاتٝح١ٝ ايتٛاصٌ 

 ايًػٟٛ

3-5 
ــبا     ــ٢ االْطـ ــدز٠ عًـ ــس ايكـ ــت تظٗـ ــرتاّ ايٛقـ ٚاحـ

 ٚاملٛاعٝد.

اضرتاتٝح١ٝ ايتعًِ 

 ايراتٞ ايفسدٟ

3-6 

تطتددّ اضايٝب ايتعًِ ايـراتٞ َـٔ خـالٍ ايتعـسف     

ع٢ً َصادز املعًَٛات اذتدٜث١ ٚطـسم اضـتدداَٗا   

 يف زتاٍ اداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ ٚاالفساد

اضرتاتٝح١ٝ ايتعًِ 

 ايراتٞ ايفسدٟ

 

3-7 
تكبــٌ ايٓكــد ٚٚجٗــات ايٓظــس   تظٗــس َكــدزتٗا عًــ٢ 

 املدتًف١

اضرتاتٝح١ٝ املٓاقػ١ 

 ٚاذتٛاز
 مهارات االتصال ومهارات تقنية ادلعلومات وادلهارات العددية 4

4-1 
اضتدداّ بساَخ اذتاضـب ا يـٞ يف إجـسا٤ عـسٚض     

 تكدمي١ٝ يف َٛضٛعات شتتًف١ َٔ زتاٍ ايتدصص

اضرتاتٝح١ٝ ايعسٚض 

 ايع١ًُٝ

 

َػازٜع  .1

 منٛذج١ٝ
 أْػط١ تطبٝك١ٝ.2

 2-4 عسٚض تكدمي١ٝ.3
تبحث يف ستسنات ايبحث ٚقٛاعد املعًَٛات عٔ 

 املعازف املتص١ً باملكسز

اضرتاتٝح١ٝ االتصاٍ 

 مبصادز ايتعًِ

4-3 
تٛضح نٝفٝـ١ االضـتفاد٠ َـٔ َٛاقـع تُٓٝـ١ املـٛازد       

ــازٜس     ــ٢ غــبه١ االْرتْــت يف اعــداد تك ايبػــس١ٜ عً

 اضرتاتٝح١ٝ

 ايٓاقد ايتفهري
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 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م

 ٚاٚزام عٌُ 

4-4 
تبحث باضتدداّ ٚضا٥ٌ ايتكٓٝـ١ يف قٛاعـد بٝاْـات ايبحـث     

 ايعًُٞ

اضرتاتٝح١ٝ ايتعًِ 

 ايراتٞ ايفسدٟ

 

4-5 
تطــتددّ بــساَخ ايتكٓٝــ١ يف ايتٛاصــٌ َــع املدتصــني بــإداز٠  

 املٛازد ايبػس١ٜ يتبادٍ املعًَٛات .

اضرتاتٝح١ٝ االتصاٍ 

 مبصادز ايتعًِ
 (وجدت احلركية )إنادلهارات النفسية  5

5-1 
ــع      ــاٍ   َـ ــا٤ االتصـ ــًِٝ اعٓـ ــهٌ ضـ ــ٘ بػـ ــابري ايٛجـ ــس تعـ تظٗـ

 االخسٜٔ
اضرتاتٝح١ٝ ايتعًِ ايراتٞ 

 ايفسدٟ
 أْػط١ ايتكِٜٛ ادتُاعٞ

 ايتدزٜبات ايع١ًُٝ

5-2 
تٛظــف حسنــات ادتطــد ٚاإلميــا٤ات ايصــادز٠ عٓٗــا اعٓــا٤      

 االتصاٍ داخٌ املٓظُات .
 اضرتاتٝح١ٝ يعب األدٚاز

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهام التقومي ادلطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م

 شفهي، مالحظة......اخل(
نسبتو من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمو

 النهائي

 %5 اضبٛعٝا  اذتطٛز ٚاملػازن١ 1
 %15 ايطابع ْصفٞاختباز  2

 َػازٜع عث١ٝاٚزام عٌُ ٚ 3
َٔ االضبٛع ايسابع اىل 

 ارتاَظ عػس
20% 

 %60 ايطادع عػس االختباز ايتحسٜسٟ ايٓٗا٥ٞ 4

 
 %100 اجملُٛع

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . د
ترتيبات إاتحة أعضاء ىيئة التدريس واذليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خاللو أعضاء ىيئة التدريس ذلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
األقطاّ ع٢ً أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ خالٍ َد٠ ال ٜتِ تٛشٜع َٗاّ االزغاد ايعًُٞ يًطايبات املطتحدات َٔ ِقَبٌ زتايظ  -

 تتحاٚش أزبع١ أضابٝع َٔ بد٤ ايدزاض١ .

 إزضاٍ صٛز٠ َٔ ايتٛشٜع ايطابل إىل عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا . -

تتٛىل املسغد٠ ايع١ًُٝ تٛجٝ٘ ايطايب١ يف إعداد جدٚهلا ايدزاضٞ ٚتتابع َعٗا خطٛات تطحٌٝ َٛضٛع ايسضاي١ ٚ تسغدٖا  -
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 َات ارتاص١ بايتعثس ٚ ايفسص اإلضاف١ٝ ٚ ايتأجٌٝ .ظُٝع املعًٛ

تكدّ املسغد٠ االنادمي١ٝ تكسٜس َفصٌ اىل ز٥ٝظ ايكطِ عٔ ضري ايطايب١ يف ْٗا١ٜ نٌ فصٌ دزاضٞ ٚ تسضٌ صٛز٠ َٓ٘  -

 اىل عُٝد ايدزاضات ايعًٝا . 

 مصادر التعّلم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1

ّ (: " َبادئ اداز٠ االعُاٍ ) َفاِٖٝ ْظس١ٜ ٚتطبٝكات ع١ًُٝ( ،  داز 2013)فٝصٌ ستُٛد ، ) ايػٛازٙ ( -

 املٓاٖخ يًٓػس ٚايتٛشٜع.
ّ( : " َبادئ اداز٠ االعُاٍ ) االضاضٝات ٚاالجتاٖات 2014) ٚآخسٕٚمحٔ ، سامحد عبداي) ايػُُٝسٟ ( -

 . اذتدٜث١ ( "، ايعبٝهإ يًٓػس ، ايسٜاض

 االعُاٍ ) االصٍٛ ٚاملبادئ ( ، داز ٚا٥ٌ يًٓػس ٚايتٛشٜع .ّ( : " اداز٠ 2004فسٜد فُٗٞ )-
حمكم + . ّ( : " االداز٠ ) اضاضٝات يف اداز٠ االعُاٍ (" ، داز ٚا٥ٌ يًٓػس ٚايتٛشٜع2005ضعاد ْا٥ف بسْٛطٞ )-

 (3+ حمكم ) (2)

 . أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريىا(:2 

 اجمللة االلكرتونية الشاملة  EIMJرللة  -
 رللة العلوم االدارية واالقتصادية ابدلملكة العربية السعودية-
 رللة ادللك عبدالعزيز يف االقتصاد واالدارة -

- MIT opcn Coursere 3 edx 
-Business planpor 

-Biz plan Builder Professional-Business  . +( 2حمكم) ( 3+ حمكم) 
 . ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3

 ال ٜٛجد مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربرليات، واألسطواانت ادلدرلة:. 4

  ادلرافق ادلطلوبة . و
متطلبات ادلقرر الدراسي من ادلرافق دبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية وادلختربات )أي عدد ادلقاعد داخل القاعات الدراسية  بّين 

 وادلختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل ادلتاحة، وغريىا(:
 املباْٞ )قاعات احملاضسات، ٚاملدتربات، ٚقاعات ايعسض، ٚاملعاٌَ، ٚغريٖا(: .1

 ( َكعد دزاضٞ + َهتب اضتاذ15ٗص٠ بعدد )ستاضسات زتقاع١ 
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربرليات وغريىا(:  .2
 باإلْرتْت يالتصاٍ فاٟ ٚاٟ غبه١-

 بسجهتٛز عسض ٚجٗاش إىل، حاضب جٗاش-

 .يًعسٚض بالشَا غاغ١-

 الٜٛجد خمربية خاصة، فاذكرىا، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددىا: مثالً اذا كان ىناك حاجة إىل ذبهيزات  .3
 تقومي ادلقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ز

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: . س
 .اضتطالع آزا٤ ايطايبات حٍٛ َٛضٛعات املكسز ٚاضرتاتٝحٝات ايتدزٜظ املتبع١  -
 َٔ ذٟٚ ارترب٠ .االضتعا١ْ بآزا٤ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ   -
ع٢ً ايطايبات يف ْٗا١ٜ ايفصٌ ايدزاضٞ َتط١ُٓ بٓٛد تكِٝٝ  ادتاَع١تٛشٜع اضتُاز٠ ايتكِٝٝ املعتُد٠ َٔ  -

 يًُكسز ٚاألضتاذ.

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . ش
 . املساجع١ ايدٚز١ٜ يًُكسزات ايدزاض١ٝ َٔ قبٌ دت١ٓ تطٜٛس املٓاٖخ ٚارتطط ايدزاض١ٝ بايكطِ ٚايه١ًٝ

 إجراءات تطوير التدريس: . ص
  . حتدٜث َصادز ايتعًِ بٓا٤ًا ع٢ً تٛصٝات اعطا٤ دت١ٓ املٓاٖخ ٚارتطط ايدزاض١ٝ بايكطِ

تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء ىيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق  . ض
 مستقلّي، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء ىيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 ١ٝ املساجع١ ايدٚز١ٜ يًُكسزات ايدزاض١ٝ بٗدف تطٜٛسٖا مبا ٜتٛافل َع َتطًبات َتػريات ايب١٦ٝ احمل١ًٝ ٚايعامل -
 .املٓاظس٠ ملكاز١ْ َعاٜري اإلصتاش املطبك١ َع اقرتاح جٛاْب ايتطٜٛس ايالش١َ فتح قٓٛات االتصاٍ َع األقطاّ -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ط
  املساجع١ ايدٚز١ٜ يًُكسزات ايدزاض١ٝ بٗدف تطٜٛسٖا مبا ٜتٛافل َع َتطًبات َتػريات ايب١٦ٝ احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ

 

 د. إميإ عبٝد ستُد ايسفاعٞ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

. 

 ىـ7111 – 6 -16 التاريخ
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  توصيف ادلقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

 ايسضاي١ اسم ادلقرر:  

 1371061-11 ، 1زضاي١  رمز ادلقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

  داَع١ أّ ايكس٣ إسم ادلؤسسة التعليمية: ٖـ1447-1-8  اتريخ التوصيف

 ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ   - ايتضاَِٝ  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ
 1371061-11،  1زضاي١ ايسضاي١ ،  . اسم ادلقرر الدراسي ورمزه: 1

   ضاع١ 11 . عدد الساعات ادلعتمدة: 2 .1
 الربامج( الذي يقدم ضمنو ادلقرر الدراسي: . الربانمج )أو 3 .2

  )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين ىذا بدالً من إعداد قائمة بكل ىذه الربامج(

 بسْاَر ايدنتٛزاٙ  يكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ 

 ايجايحاملطت٣ٛ  . السنة أو ادلستوى الدراسي الذي يعطى فيو ادلقرر الدراسي: 4 .3
  مجٝع املكسزات اإلدباز١ٜ ٚاالختٝاز١ٜ ادلتطلبات السابقة ذلذا ادلقرر )إن وجدت(:. 5 .4
 دال ٜٛد . ادلتطلبات ادلتزامنة مع ىذا ادلقرر )إن وجدت(: 6 .5
   ادلقرر، إن مل يكن يف ادلقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .6

 ايعًٝا بكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍاملكس ايس٥ٝطٞ يًه١ًٝ ــ قاع١ ايدزاضات 
 . منط الدراسة ادلتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ 
 

   

 %67 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ب 
    

 %47 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج 
    

 %67 النسبة: √ ابدلراسلة .د 
    

   النسبة:  تذكر أخرى .ه 
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 تعليقات:

 

 األىداف . ب
 ما ىدف ادلقرر الرئيس؟ -1
 اهلدف ايس٥ٝطٞ ٖٛ إعداد زضاي١ ع١ًُٝ يف احد٣ ايتدضضات ايدقٝك١ يكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ  -
 ِٜ عح عًُٞ ٜتُٝص باألصاي١ ٚاالبتهاز دتٗدف زضاي١ ايدنتٛزاٙ إىل تك -
يف ايتعإٚ ايٛثٝل َع املػسف األنادميٞ ، ٚايرٟ عاد٠ َا ٜهٕٛ ٚاحدا َٔ ذٟٚ  تكاّ أطسٚح١ دنتٛزا٠ -

ايدزاض١ ، ٚتعد ٖرٙ األطسٚح١ باعتبازٖا ايعُٛد ايفكسٟ يسضاي١  ارترب٠ يف ٖرا اجملاٍ بايرات َٔ

 ايدنتٛزاٙ 
بني ٖرٜٔ تٛضٝح ايعالقات ٚايسٚابط اييت تسبط بني فهستني َعٝٓتني َٚٔ ثِ دزاض١ َد٣ ق٠ٛ ايرتابط  -

 ايفهستني ٚاآلثاز املػرتن١ بُٝٓٗا 
، ٚقد ٜهٕٛ ذيو ٖدف اذتضٍٛ ع٢ً ٚظٝف١ ايدنتٛزاٙ  ع٢ً دزد١ أنادمي١ٝ َٔ نتاب١ زضا٥ٌاذتضٍٛ  -

 َع١ٓٝ أٚ تسق١ٝ يف ايٛظٝف١ اذتاي١ٝ 
١ٝ تتٝح يًباحح إَها١ْٝ ايٓذاح يف عٌُ ٚثٝك١ ع١ًُٝ َهتٛب١ َٚبتهس٠ َٔ قبً٘ َٔ أدٌ ٌْٝ ايدزد١ ايعًُ -

ٚايػٗاد٠ ايعًٝا َٔ قبٌ ادتاَع١ أٚ اهل١٦ٝ ايع١ًُٝ ايتب ٜٓتُٞ إيٝٗا ايباحح ٚحتكل زضا٥ٌ ايدنتٛزاٙ يًباحح 

إَها١ْٝ ايتُٝص ٚاالبداع يف عسض ايٛثٝك١ ايع١ًُٝ ارتاص١ ب٘ اييت تػٌُ ٚدٗات ايٓظس اييت ٜسٜد طسحٗا 

 عٔ طسٜل دال٥ٌ بأفهاز ٚاضح١ . ٚبايُٓط ايفهسٟ ايرٟ ٜتبٓاٙ ٜٚسٜد إٔ ٜٓػسٙ ٜٚكٓع ايٓاع ب٘
تتٝح زضا٥ٌ ايدنتٛزاٙ يهاتبٗا بٓا٤ غبه١ َٔ املعازف ٚاملدتضني يف اجملاٍ ايرٟ ٜهتب٘ ايباحح  -

ٜٚتطُٔ ذيو اجمل١ً ايع١ًُٝ املدتض١ ٚاملبحس٠ يف اجملاٍ ايرٟ ٜهتب٘ ايباحح ٚذيو بتحهِٝ ايسضاي١ 

 . يع١ًُٝ يًسضاي١ ٚايدزد١ اييت ٜطُح ايٝٗاايع١ًُٝ ٚتكُٝٝٗا ٚذيو بٗدف َٓح ايباحح االداش٠ ا
)مثل االستخدام ادلتزايد لتقنية ادلعلومات أو مراجع اإلنرتنت، ادلقرر الدراسي. لتطوير وربسّي  -يتم تنفيذىا  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف رلال الدراسة(.  
 ايبحح اضتدداّ إَهاْٝات غبه١ اإلْرتْت ايعامل١ٝ يالطالع ع٢ً أحدخ اإلصدازات ٚايتطٛزات يف زتاٍ  -
 .ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ زتاٍ يف ٚاملؤمتسات ٚايٓدٚات َتابع١ ايبحٛخ ايع١ًُٝ اذتدٜج١  -
ٚت١ُٝٓ  املٓصٍايطهٔ ٚإداز٠  ت١ُٝٓ ايطسم ايفعاي١ يًتفهري ٚتكِٝٝ األضايٝب ٚاملفاِٖٝ املتٓٛع١ يف زتاٍ -

  َٛضٛع ايبحح املٗازات ايتطبٝك١ٝ ايالش١َ حٍٛ 
 .املسادع١ ايدٚز١ٜ يًربْاَر ايدزاضٞ بايكطِ َٔ قبٌ دت١ٓ املٓاٖر ٚارتطط ايدزاض١ٝ -
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 )مالحظة: ادلطلوب ىنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها ادلستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف ادلقرر الدراسي  . ج
 عام للمقرر:وصف 

  ٚحد٠ دزاض١ٝ أضبٛعٝا 11ضٓٛات مبعدٍ  6فضٍٛ دزاض١ٝ أٚ  3تٛشٜع خط١ ايدزاض١ ملٛضٛع ايسضاي١ ع٢ً ٜتطُٔ 

 
 
 

 ادلوضوعات اليت ينبغي تناوذلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة ادلوضوعات

 ايفضٌ ايدزاضٞ األٍٚ ٚايجاْٞ 

 االطالع ع٢ً  ارتط١ ايبحج١ٝ يًكِٝ يتٛدٝ٘ ايسضاي١ يف أحد ْكاطٗا ايبحج١ٝ  
67 637 

جتُٝع ادتاْب ايٓظسٟ املتُجـٌ يف عـسض َـا ٖـٛ َتـاح َـٔ َضـادز َٛثٛقـ١         

 َتعازف عًٝٗا عٔ َٛضٛع ايبحح 

 ايبحح عٔ َضادز َٛثٛق١ يًدزاضات ايطابك١ يف ٖرا اجملاٍ 
يٛد١ٗ ْظس ايباحح يف تٓاٚي٘ يًُٛضٛع ٚعسض ايتٛدٗات ايفهس١ٜ  ايتُٗٝد

 ي٘ َٚا ٜسٜد إثبات٘ َٔ خالٍ تٓاٚي٘ هلرا املٛضٛع 
 ايفضٌ ايدزاضٞ ايجايح ٚايسابع : 

 عسض افرتاضات ٚدالالت ايباحح 
67 

 
637 
 

 حتدٜد َتغريات ايبحح ٚٚضع خط١ ايدزاض١ اذتكٝك١ 
 ادسا٤ ايتذازب ايع١ًُٝ احملدد٠ يًدط١ 

 ايفضٌ ايدزاضٞ ارتاَظ : 

 حتًٌٝ ايٓتا٥ر احضا٥ٝا 
11 187 

 عسض االضتٓتادات ايٓٗا١ٝ٥ يًباحح َٚٓاقػتٗا 
عسض املكرتحات ٚايتٛصٝات ٚإيكا٤ ايط٤ٛ ع٢ً َطازات عج١ٝ أخس٣ ذات 

 ص١ً باملٛضٛع 
 ايفضٌ ايدزاضٞ ايطادع : 

 ايسضاي١ ٚجتٗٝصٖا يًطباع١  نتاب١
11 187 
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   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية زلاضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

=  07× 6 ساعات التدريس الفعلية

 ضاع107١
- - 

0 ×07 =

 ضاع817١
 ضاع١ 1787 -

 ضاع١ 11 - 0 - - ضاع١ 6 الساعات ادلعتمدة
 

   ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -الدراسة عدد ساعات  .3
 ضاع١ اضبٛعٝا 11

 

 

 سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .4
 التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤىالت حيدد اجلدول التايل رلاالت سلرجات

 : قم دبلء اجلدول دبخرجات تعلم ادلقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب ادلطلوب يف رلاالت التعلم ادلناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم ادلستهدفة.اثنياً  -
واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية  ضع طرق التقييم ادلناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم ادلقرر ادلستهدفة وطرق تقييمها :اثلثاً  -

 ت التعلم.تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنو ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل رلال من رلاال
 Curriculum Mapخريطة منهج ادلقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م
 ادلعرفة 1

ايتعسٜف باالطاز ايٓظسٟ ملٛضٛع ايبحح ايرٟ مت  1-1

  اختٝازٙ 

َٓاقػات ٚجتُٝع املاد٠ 

ايتعًِ ايراتٞ ،  ايع١ًُٝ ،

 ايعسٚض ايتٛضٝح١ٝ 

تكِٝٝ َٗاز٠ 

ايباحج١ يف جتُٝع 

ٚفٗسض١ ايدزاضات 

 ايٓظس١ٜ
ايتعسف ع٢ً ايدزاضات  ايطابك١ يف املٛضٛع ستٌ  1-2

 ايدزاض١ 

 ايتعسف ع٢ً طسم تٓفٝر األفهاز   1-3

 ادلهارات ادلعرفية 2

املعسفـ١ ايٓظسٜـ١ ٚايعًُٝـ١ بػـهٌ َطـتُس يف       تطبل 2-1

ايتعاَـٌ َــع زتُٛعــ١ َــٔ ايطــٝاقات ادتدٜــد٠ ٚ ــري  

 املتٛقع١ عًُٝا أٚ َٗٓٝا أٚ نًُٝٗا 

ايعسٚض ايتٛضٝح١ٝ ، 

املٓاقػ١ ٚاذتٛاز ، 

 ايتذازب ايضف١ٝ 

تكِٝٝ َٗاز٠ 

ايباحج١ يف حتًٌٝ 

املػه١ً ٚٚضع 

تكـــدِٜ اضـــتذابات اصـــ١ًٝ َٚبتهـــس٠ يًُػـــهالت  2-2 حًٍٛ هلا 

ٚايكطــاٜا ٚإَهاْٝــ١ اصــاز احهــاّ َكٓعــ١ َٚبٝٓــ١  
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م

ع٢ً اطالع يف املٛاقف اييت ال تتـٛفس فٝٗـا َعًَٛـات    

 نا١ًَ أٚ َٓطك١ 

 ايكدز٠ ع٢ً ايتحًٌٝ  2-3

 انتطاب َٗازا ايفهس ايٓاقد  2-4

 تُٓٞ ايتفهري االبتهازٟ  2-5

 تطبٝل املعسف١ يف َٛاقف ددٜد٠ايكدز٠ ع٢ً  2-6

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل ادلسؤولية 3

إ تفِٗ ايطايب١ أ١ُٖٝ ايعٌُ ايتعاْٚٞ َٔ خالٍ  3-1

تبادٍ ارتربات َع أقساْٗا ايرٜٔ ٜدزضٕٛ َعٗا يف 

 ايدزاضات ايعًٝا 

املالحظ١ املباغس٠  ايتعًِ ايتعاْٚٞ

 ، إمتاّ ايٛادبات

إ تتكٔ ايطايب١ أضًٛب اذتٛاز َٔ خالٍ املػازن١  3-2

 ايضف١ٝ 

تُٓٝــ١ ايكــدز٠ عًــ٢ ايــتعًِ ايــراتٞ ٚحتُــٌ املطــ٦ٛي١ٝ   3-3

 ٚإداز٠ ادتًطات ايع١ًُٝ 

 املتابع١ ايدٚز١ٜ  اذتٛاز ٚايٓاقػ١ 

 املالحظ١ املباغس٠ 
ــ١ املػـــسف أثٓـــا٤ ايطـــاعات   3-4 تٛدٝـــ٘ ايطايبـــات ملكابًـ

االزغاد١ٜ االضبٛع١ٝ ٚازضاٍ ايسضـا٥ٌ االيهرتْٚٝـ١   

 ع٢ً بسٜدٙ يالضتفطاز ٚطًب املطاعد٠ 

 حطٛز ايٛزش ٚايٓدٚات 

تطًِٝ ايٛادبات ٚايتهًٝفات يف املٛعد احملدد بدٕٚ  3-5

 تأخري 

اضتدداّ ايػبه١ 

 ايعٓهبٛت١ٝ 
 االتصال ومهارات تقنية ادلعلومات وادلهارات العددية مهارات 4

ايتعًِٝ االيهرتْٚٞ ،  َٗازات االتضاٍ ايػفٗٞ ٚايهتابٞ  4-1

 اضتدداّ املعاٌَ ، 

 ايبحٛخ ايتطبٝك١ٝ 
 املػازٜع ٚايعسٚض

االختبازات ايع١ًُٝ 

،  ايتُازٜٔ ، 

 املٓاقػ١ 
ًَفات اجناش 

 ٚتكازٜس

 اضتدداّ ايتك١ٝٓ اذتدٜج١ يف ايبحح ايعًُٞ  4-2

 اضتدداّ األضايٝب اإلحضا١ٝ٥ يف حتًٌٝ املعًَٛات  4-3

 تبحح عٔ املعًَٛات عٔ طسٜل غبه١ االْرتْت 4-4

تطــتددّ ايتهٓٛيٛدٝــا اذتدٜجــ١ يف اعــداد ايتكــازٜس  4-5

 ٚايعسٚض ايتكدمي١

 (وجدت ادلهارات النفسية احلركية )إن 5

 ايتكِٜٛ املطتُس ايتعًِ ايتعاْٚٞ تتٛاصٌ بًغ١ َؤثس٠ َع اضتعُاٍ ايتعبريات 5-1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م

االطالع ع٢ً  اذتسن١ٝ املٓاضب١  

 ايتكازٜس
تػرتى َع زتُٛع١ َٔ ايطايبـات يف حًكـات ْكـاش     5-2

 َتعدد٠ النتطاب ايجك١.

َالحظ١ اضتذاب١ 

ايطايبات َٚتابع١ 

 تفاعًِٗ َع بعض

 تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: جدول مهام .5
مهام التقومي ادلطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
 نسبتو من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمو

 تكِٝٝ جتُٝع ادتاْب ايٓظسٟ  1
ْٗا١ٜ ايفضٌ ايدزاضٞ 

 ايجاْٞ
 

 ايتطبٝكات  ايع١ًُٝ تكِٝٝ تٓفٝر  2
ْٗا١ٜ ايفضٌ ايدزاضٞ 

 ايسابع
 

 تكِٝٝ حتًٌٝ ايٓتا٥ر َٚٓاقػتٗا  3
ْٗا١ٜ ايفضٌ ايدزاضٞ 

 ارتاَظ
 

تكِٝٝ نتاب١ ايسضاي١ طبكا رتطٛات نتاب١ ايبحح  4

 ايعًُٞ ايطًِٝ 

ْٗا١ٜ ايفضٌ ايدزاضٞ 

 ايطادع
 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم . د
ترتيبات إاتحة أعضاء ىيئة التدريس واذليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خاللو أعضاء ىيئة التدريس ذلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
قطاّ ع٢ً أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٜتِ تٛشٜع َٗاّ االزغاد ايعًُٞ يًطايبات املطتذدات َٔ ِقَبٌ زتايظ األ -

 خالٍ َد٠ ال تتذاٚش أزبع١ أضابٝع َٔ بد٤ ايدزاض١ .

 إزضاٍ صٛز٠ َٔ ايتٛشٜع ايطابل إىل عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا . -

تتٛىل املسغد٠ ايع١ًُٝ تٛدٝ٘ ايطايب١ يف إعداد ددٚهلا ايدزاضٞ ٚتتابع َعٗا خطٛات تطذٌٝ َٛضٛع  -

 ايسضاي١ ٚ تسغدٖا ظُٝع املعًَٛات ارتاص١ بايتعجس ٚ ايفسص اإلضاف١ٝ ٚ ايتأدٌٝ .

تكدّ املسغد٠ االنادمي١ٝ تكسٜس َفضٌ اىل ز٥ٝظ ايكطِ عٔ ضري ايطايب١ يف ْٗا١ٜ نٌ فضٌ دزاضٞ ٚ  -

 تسضٌ صٛز٠ َٓ٘ اىل عُٝد ايدزاضات ايعًٝا . 
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 مصادر التعّلم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1

  مجٝع ايهتب اييت ختدّ َٛضٛع ايبحح

 . أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريىا(:2 
 .نٌ َا ٜتٛفس َٔ زتالت ع١ًُٝ ٚأعاخ ٚتكازٜس ذات ايعالق١ باملٛضٛع

 . ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3
 . ايػبه١ ايعٓهبٛت١ٝ

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربرليات، واألسطواانت ادلدرلة:. 4

  اييت ختدّ َٛضٛع ايبححايرباَر املٓاضب١ يتكدِٜ املاد٠ ايع١ًُٝ 

 ادلرافق ادلطلوبة . و
متطلبات ادلقرر الدراسي من ادلرافق دبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية وادلختربات )أي عدد ادلقاعد داخل القاعات الدراسية  بّين 

 وادلختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل ادلتاحة، وغريىا(:
 ادلباين )قاعات احملاضرات، وادلختربات، وقاعات العرض، وادلعامل، وغريىا(: .1

 .( َكعد دزاضٞ + َهتب اضتاذ11زتٗص٠ بعدد )ستاضسات قاع١ 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربرليات وغريىا(:  .2
 .باإلْرتْت يالتضاٍ فاٟ ٚاٟ غبه١ -
 .دهرتٚبس عسض ٚدٗاش إىل، حاضب دٗاش -
 .يًعسٚض بالشَا غاغ١ -

 

 دال ٜٛدخمربية خاصة، فاذكرىا، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددىا: مثالً اذا كان ىناك حاجة إىل ذبهيزات .3
 تقومي ادلقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ز

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: . س
 .اضتطالع آزا٤ ايطايبات حٍٛ َٛضٛعات املكسز ٚاضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ املتبع١ -
 َٔ ذٟٚ ارترب٠ .االضتعا١ْ بآزا٤ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  -
ع٢ً ايطايبات يف ْٗا١ٜ ايفضٌ ايدزاضٞ َتط١ُٓ بٓٛد تكِٝٝ  ادتاَع١تٛشٜع اضتُاز٠ ايتكِٝٝ املعتُد٠ َٔ  -

 .يًُكسز ٚاألضتاذ
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 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . ش
 .ايدٚز١ٜ يًُكسزات ايدزاض١ٝ َٔ قبٌ دت١ٓ تطٜٛس املٓاٖر ٚارتطط ايدزاض١ٝ بايكطِ ٚايه١ًٝ املسادع١

 إجراءات تطوير التدريس: . ص
   .حتدٜح َضادز ايتعًِ بٓا٤ً ع٢ً تٛصٝات اعطا٤ دت١ٓ املٓاٖر ٚارتطط ايدزاض١ٝ بايكطِ

أعمال الطلبة بواسطة أعضاء ىيئة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من  . ض
تدريس مستقلّي، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء ىيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:
 عسض اجناش ايطايب١ يف َعسض ٚحتهِٝ عدد َٔ األضاتر٠ بايكطِ يالعُاٍ املٓفر٠  -
 .ملكاز١ْ َعاٜري اإلجناش املطبك١ َع اقرتاح دٛاْب ايتطٜٛس ايالش١َاملٓاظس٠  فتح قٓٛات االتضاٍ َع األقطاّ -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ط
بٗدف تطٜٛسٖا مبا ٜتٛافل َع َتطًبات َتغريات ايب١٦ٝ احمل١ًٝ  يًكطِ يًدطط ايبحج١ٝاملسادع١ ايدٚز١ٜ 

 .ٚايعامل١ٝ

 

 

 د. إميإ عبٝد ستُد ايسفاعٞ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
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