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 السعوديةادلملكة العربية 
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 
 ماجستري اخلطة الدراسية: 2/ 1/ 4

 :ادلقررات التخصصية اإلجباريةأوال 

 ادلستوى
االسم 

ادلختصر 
 للمقرر

ادلتطلب  نوع ادلقرر اسم ادلقرر رمز ادلقرر
 السابقة

 الساعات احملتسبة
 نظري( -عملي -)معتمدة 

 معتمده عملي نظري

 ادلستوى األول

 2 2 1 - نظري/عملي تطبيقات زبصصيو يف تصميم ادلسكن 2642611-2 1سكن
 2 - 2 - نظري االذباىات احلديثة يف اإلدارة 2642612-2 1ادارة
 2 - 2 - نظري مناىج البحث العلمي 2642613-2  1حبث
 2 - 2 - نظري قراءات وحبوث يف رلال التخصص 2642614-2 2حبث
 2 - 2 - نظري دراسات اجلدوى االقتصادية 2642615-2 2ادارة
 2 - 2 - نظري الداخلينظرايت التصميم  2642616-2 2سكن

 

 ادلستوى الثاين

 2 2 1 - نظري/عملي اداره ادلؤسبرات واحلفالت 2642621-2 3ادارة
 2 - 2 - نظري ترشيد استهالك ادلوارد الوطنية 2642622-2 4ادارة

قراءات وحبوث يف  نظري حلقو حبث 2642623-2 3حبث
 رلال التخصص

1 2 2  +
 3احملكم 

 2 2 1 - نظري/عملي اإلحصاء وتطبيقاتو على احلاسب االيل 2642624-2 4حبث
 2 2 1 - نظري/عملي تصميم ااثث 2642625-2 3سكن

  22رلموع الساعات  
 اثنيا :ادلقررات التخصصية االختيارية

 2 2 1 - نظري/عملي تصميم وتنسيق احلدائق ادلنزلية 2642617-2 4سكن ادلستوى األول
 2 - 2 - نظري علم نفس اسري واجتماعي 2642618-2 5ادارة ادلستوى األول
 2 2 1 - نظري/عملي تكنولوجيا اخلامات والديكور 2642626-2 5سكن ادلستوى الثاين

 2 - 2 - نظري طرق االتصال 2642627-2 6ادارة ثاينادلستوى ال
 4رلموع الساعات  
 اثلثا: الرسالة

ادلستوى 
صبيع ادلقررات  الرسالة 2642631-6 1رسالة الثالث

 6 - - اإلجبارية واالختيارية

 6رلموع الساعات  
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

 ثخصصية في ثصميم املسكن  ثطبيقات اسم املقرر:  

 2062011-2 ،  1سكن رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 دامع٘ أو الكسٚإسم ادلؤسسة التعليمية:  ىـ 1440 / 1/ 21اتريخ التوصيف: 

 نلٔ٘ التضامٔه ـ قطه الطهً ّإدازٗ امليصل القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ
 2662611-2 ، 1/ ضهً  يف تضنٔه املطهً ختضضٔ٘تطبٔكات . اسم ادلقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 عنلٕ 2ىعسٖ  1 معتندٗ  /  ضاعتاٌ. عدد الساعات ادلعتمدة: 2 .2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنو ادلقرر الدراسي: 3 .3

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

 الطيُ التنَٔدٓ٘ لربىامر املادطتري لكطه الطهً ّإدازٗ امليصل

 املطتْٚ األّل. 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
 قاع٘ الدزاضات العلٔا يف قطه الطهً ّإدازٗ امليصل/ مكس نلُٔ التضامٔه  .8

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ 
 :70 النسبة %  

 

   

  النسبة:  رتوينالتعليم اإللك .ب 
    

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

    

  النسبة:  ابدلراسلة .د 
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  النسبة:  تذكر أخرى .ه 
 

 تعليقات:

 األىداف . ب
 ما ىدف ادلقرر الرئيس؟ -1

ز السضْو ٍرِ الربامر يف إىتا ّاسرتافباضتدداو اذتاضب ،  التضنٔهعلٙ أٍه بسامر  الدازضاتتعسٓف 

ثالثٔ٘ األبعاد ، ّنٔفٔ٘ تعدٓلَا ، ّالتشهه يف خضاٜط العياصس املهْى٘ هلا ، ّالتأثريات ّالتضامٔه ثيأٜ٘ 

التكلٔدٖ  التضنٔنٕمً إعادٗ متجٔل ّإىػاٛ جتسب٘ العنل  الدازضات املالٜن٘ . ّإتكاٌ املَازات اليت متهً 

 باضتدداو األدّات السقنٔ٘ املعاصسٗ .

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

نٔه ضتطْزات يف زتال ضتدداو إمهاىٔات غبه٘ اإلىرتىت العاملٔ٘ لالطالع علٙ أسدخ اإلصدازات ّالتا-

 املطهً .

 زتال اذتاضب.تضنٔه املطهً يف زتال يف ّاملؤمتسات ّاليدّات متابع٘ البشْخ العلنٔ٘ اذتدٓج٘  -

باضتدداو ميَر البشح العلنٕ تينٔ٘ الطسم الفعال٘ للتفهري ّتكٔٔه األضالٔب ّاملفأٍه املتيْع٘ يف زتال  -

 طتنسٗ.اليكاش ّالتفاعل ّالْادبات التطبٔكٔ٘ امل
 .املسادع٘ الدّزٓ٘ للربىامر الدزاضٔ٘ بالكطه مً قبل دتي٘ املياٍر ّارتطط الدزاضٔ٘ -

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

ذتاضب اآللٕ يف تضنٔه الفساغات الطهئ٘ ثيأٜ٘ البعد ّنٔفٔ٘ ٓتغنً املكسز اضتدداو بسامر التضنٔه با
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حتْٓلَا إىل ثالثٔ٘ األبعاد ، اظَاز العياصس الداخلٔ٘ ّتْشٓع اإلعاٛٗ ّاختٔاز األلْاٌ ّارتامات بعد حتدٓدٍا يف 

(mood board . ّٗاسرتاف اإلخساز اليَاٜٕ للتضنٔه بالطسم اإلبداعٔ٘ إلظَاز املػسّع بأفغل صْز  ) 

 

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

ّالتدزب علٙ زضه   2D , 3Dالتعسٓف بأٍه الربامر ارتاص٘ بالتضنٔه 

 الهاٜيات الكٔاضٔ٘ ّاضتدداو املعدالت ّطسم الينرد٘ .

2 4 

 3D ىامر التدزب علٙ حتْٓل الهاٜيات ثيأٜ٘ األبعاد مً االّتْناد إىل بس
Max  ّذلو باختٔاز مطكط افكٕ لْسدٗ ضهئ٘ للعنل بَا يف تضنٔه

العياصس الداخلٔ٘ ّاختٔاز ّتضنٔه ّتْشٓع قطع األثاخ يف املطاسات 

 الداخلٔ٘ ّ

4 8 

( ّاختٔاز الدٓصآً ارتاظ باملػسّع التضنٔنٕ  mood boardاضتدداو )

 ّاأللْاٌ ّارتامات .
1 2 

ختٔاز ىْع التضنٔه ّاأللْاٌ ّارتامات يف تطبٔل الدزاض٘ ارتاص٘ با

 الفساغات الداخلٔ٘ 
2 4 

التدزب علٙ طسم اإلخساز االسرتايف للنػسّع بتعدٓل اإلعاٛٗ العام٘ ّشّآا 

 الهامريا يف الربىامر ّاضتدداو مكبظ الفرياٖ يف التعدٓل اليَاٜٕ 
2 4 

 2 1 بْاضطتَا التدزب علٙ اضتدداو الطابع٘ ثالثٔ٘ األبعاد ّتطبٔل العنل 
 6 3 البدٛ يف تطبٔل ما مت دزاضتُ عل املػسّع اليَاٜٕ للنادٗ 

 30 15 اجملنْع
 

   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية زلاضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

  30 - 15  - -  15 ساعات التدريس الفعلية

  2 - 1 - -  1 الساعات ادلعتمدة
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  ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 ضاعتاٌ اضبْعٔا

 

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

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم ادلقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب ادلطلوب يف رلاالت التعلم ادلناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع سلرجات التعلم ادلستهدفة.اثنياً  -
يات تدريسها لتشكل معاً عملية قييم ادلناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي سلرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق سلرجات تعلم ادلقرر ادلستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيج: ضع طرق التاثلثاً  -

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

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

تتعسف علٙ الربامر املدتض٘ بالتضنٔه ّزضه األثاخ  1-1

 ّتعدٓلَا  ّطسم منردتَا 

احملاعسٗ ، تطبٔكات 

 عنلٔ٘ 
املياقػ٘ ، ملف 

اجناش ، عسّض 

 تتعله اضتدداو الطابع٘ ثالثٔ٘ األبعاد  2-1 فسدٓ٘ 

تتدزب علٙ اختٔاز األلْاٌ ّارتامات مً خالل  1-3

 ( mood boardاضتدداو )

 املهارات املعرفية 2
تبتهس تضامٔه للفساغات الطهئ٘ ّقطع األثاخ  2-1

بسامر  ّاملهنالت ّتْشٓع اإلعاٛٗ ّاأللْاٌ عرب

 اذتاضب 

مػازٓع ، تطبٔكات 

 عنلٔ٘ 
ملف اجناش 

 ّأعنال فئ٘ 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
تطتددو بسامر اذتاضب يف تطَٔل أداَٜا بطسم  3-1

 ابتهازٓ٘ 

 اعنال فئ٘  مػازٓع 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
ٍْ ددٓد يف زتال التضنٔه ّالسضه  تبشح عً ما 4-1

 باذتاضب 

 ملف اجناش  ىػاط عجٕ 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
تبدع يف تطبٔل ما تعلنتُ يف بسامر اذتاضب اآللٕ  5-1

لسضه ّتضنٔه الفساغات ّقطع األثاخ ّاملهنالت 

 بطسم اسرتافٔ٘ 

املعسض ، ملف  الػسّع اليَاٜٕ 

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

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

  ّتطبٔكاتتدزٓبات  1
االضبْع السابع اىل 

  االضبْع العاغس
30% 

 %40 االضبْع ارتامظ عػس اليَاٜٕ  املػسّع 2
 %30 االضبْع الطادع عػس االختباز اليَاٜٕ 3

 %100 اجملنْع

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

 واجد خاللو أعضاء ىيئة التدريس ذلذا الغرض يف كل أسبوع(.  الذي يتوقع أن يت
ٓته تْشٓع مَاو االزغاد العلنٕ للطالبات املطتذدات مً ِقَبل زتالظ األقطاو علٙ أعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ  -

 خالل مدٗ ال تتذاّش أزبع٘ أضابٔع مً بدٛ الدزاض٘ .

 .إزضال صْزٗ مً التْشٓع الطابل إىل عنادٗ الدزاضات العلٔا  -

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

 السضال٘ ّ تسغدٍا ظنٔع املعلْمات ارتاص٘ بالتعجس ّ الفسظ اإلعافٔ٘ ّ التأدٔل .

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

 تسضل صْزٗ ميُ اىل عنٔد الدزاضات العلٔا .

 مصادر التعلنم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1

 (  pdf) نتاب بضٔػ٘  3D Max 2015عاغْز اليعٔنٕ ، اسرتف  -

. داز  2006، دّزٗ تدزٓب يف نتاب ، الطبع٘ األّىل .   3D Studio Maxإٓاد ٍاللٕ . تعله ّاسرتف  -

 الربام ، ضْزٓا . 

 . أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريىا(:2 
 /https://www.alarabimag.com. زتل٘ الهتب العسبٔ٘  -

 . ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3
- books-library-1-ebooks.com/37-pdf-engineering-https://download   

 /https://www.facebook.com/alrebat.atcمسنص السباط للتدزٓب  -

https://download-engineering-pdf-ebooks.com/37-1-library-books
https://download-engineering-pdf-ebooks.com/37-1-library-books
https://www.facebook.com/alrebat.atc/
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 غبه٘ احملرتفني
 رليات، واألسطواانت ادلدرلة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب . 4

 ، ادّبٕ فْتْغْب .   3D Maxالربامر املعتندٗ للتضنٔه باذتاضب االلٕ 

 لتصميم ادلنزل ، سامي التوايت    sweet Home3Dبرانمج 
 (3+ احملكم ) (2+ احملكم ) 

 ادلرافق ادلطلوبة . و
ًّن وتطمبات املقسز الدزاضٌ ون املسافق مبا يف ذلك حجي القاعات الد زاضًُ واملختربات )أٍ عدد املقاعد ب

 داخن القاعات الدزاضًُ واملختربات، وعدد أجوصَ احلاضب اآللٌ املتاحُ، وغريها(:

 املبانٌ )قاعات احملاضسات، واملختربات، وقاعات العسض، واملعاون، وغريها(: .1
 ( مكعد دزاضٕ + مهتب اضتاذ15ستاعسات زتَصٗ بعدد )قاع٘ 

 عسض البًانات، والمىحات الركًُ، والربجمًات وغريها(:وصادز تقنًُ )أدوات   .2
 غبه٘ ّاٖ فاٖ لالتضال باإلىرتىت -

 دَاش ساضب إىل، ّدَاش عسض بسدهتْز -

 غاغ٘ بالشما للعسّض.   -

وصادز أخسّ )حددها: وثاًل اذا كان هناك حاجُ إىل جتوًصات خمربيُ خاصُ، فاذكسها، أو أزفق قآىُ  .3

  بوا(:
 الْٓدد

 املقسز الدزاضٌ وإجساْات تطىيسه تقىيي  . ش
 خبصىص فعالًُ التدزيظ: طالبُاضرتاتًجًات احلصىه عمِ التغريُ الساجعُ ون ال

 اضتطالع آزاٛ الطالبات سْل مْعْعات املكسز ّاضرتاتٔذٔات التدزٓظ املتبع٘  -

 مً ذّٖ ارتربٗ االضتعاى٘ بآزاٛ أعغاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ  -

 علٙ الطالبات يف ىَآ٘ الفضل الدزاضٕ متغني٘  ادتامع٘عتندٗ مً تْشٓع اضتنازٗ التكٔٔه امل -

 بيْد تكٔٔه للنكسز ّاألضتاذ.  
 ضرتاتًجًات أخسّ لتقىيي عىمًُ التدزيظ ون قبن األضتاذ أو القطي:ا

 املسادع٘ الدّزٓ٘ للنكسزات الدزاضٔ٘ مً قبل دتي٘ تطْٓس املياٍر ّارتطط الدزاضٔ٘ بالكطه ّالهلٔ٘ 

 تطىيس التدزيظ: إجساْات

 حتدٓح مضادز التعله بياٛ علٙ تْصٔات اعغاٛ دتي٘ املياٍر ّارتطط الدزاضٔ٘ بالكطه
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إجساْات التحقق ون وعايري إجناش الطالب ) وثن: تدقًق تصحًح عًنُ ون أعىاه الطمبُ بىاضطُ أعطاْ ض. 

ٍُ لتصحًح االختبازات أو عًنُ  ون الىاجبات وع أعطاْ هًُٔ هًُٔ تدزيظ وطتقمني، والتباده بصىزَ دوزي

 تدزيظ ون وؤضطُ أخسّ(:
 املسادع٘ الدّزٓ٘ للنكسزات الدزاضٔ٘ بَدف تطْٓسٍا مبا ٓتْافل مع متطلبات متػريات البٔٝ٘ احمللٔ٘ ّالعاملٔ٘ -

التطْٓس الالشم٘ قرتاح دْاىبااملطبك٘ مع    املياظسٗ ملكازى٘ معآري اإلجناش فتح قيْات االتضال مع األقطاو - 

 

 ف إجساْات التخطًط لمىساجعُ الدوزيُ ملدّ فعالًُ املقسز الدزاضٌ والتخطًط لتطىيسه:ص

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

 

  السفاعٕ ستند د، إمياٌ عبٔد اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

  

 ىـ1446-6-36 خالتاري

 



 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 

 

25 
 

  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

 الاثجاهات الحديثة في إلادارةاسم املقرر:   

 2062012-2 ،1إدارة      رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 الكسٚ أودامع٘  إسم ادلؤسسة التعليمية: ٍـ10/1/1440  اتريخ التوصيف:

 طهً ّإدازٗ ميصلال    -.التصامٔه القسم:-لكليةا

 

 ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو التعريف . أ
 2602612-2 ، 1إدازٗ /  اإلدازٗاالجتاٍات احلدٓج٘ يف  . اسم ادلقرر الدراسي ورمزه:1 .1
  ضاع٘ ىظسٖ 2  /  ضاعتاٌ معتندٗ . عدد الساعات ادلعتمدة:2 .2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنو ادلقرر الدراسي: 3 .3

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

 الطيُ التنَٔدٓ٘ لربىامر املادطتري لكطه الطهً ّإدازٗ امليصل

  املطتْٚ األّل. السنة أو ادلستوى الدراسي الذي يعطى فيو ادلقرر الدراسي: 4 .4
  الْٓدد وجدت(:. ادلتطلبات السابقة ذلذا ادلقرر )إن 5 .5
 الْٓدد . ادلتطلبات ادلتزامنة مع ىذا ادلقرر )إن وجدت(: 6 .6

 ادلقرر، إن مل يكن يف ادلقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي  .7
  قاع٘ الدزاضات العلٔا بكطه الطهً ّإدازٗ امليصل/ مكس نلٔ٘ التصامٔه  .8

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

 %77 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب 
    

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

  النسبة:  ابدلراسلة .د 
    

   النسبة:  تذكر أخرى .ه 

 

 تعليقات:

 



 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 

 

25 
 

 األىداف . ب
  ما ىدف ادلقرر الرئيس؟ -1

ّ أٍه مفأٍه االجتاٍات احلدٓج٘ يف اإلدازٗ مجل  يف عله اإلدازٗ  ّاحلدٓج٘ اإلدازٓ٘ السٜٔط٘ التعسف علٙ املفأٍه

)املسّى٘ التيظٔنٔ٘ ّالتفهري أالبتهازٖ ّإدازٗ التنٔص ّالتنهني ّإدازٗ املعسف٘ ّالتعله التيظٔنٕ ...اخل الفهس اإلدازٖ 

كدٓه اخلدمات  املدتلف٘ للنْاطيني مما ٓطَه يف زفع مطتْٚ املعاصس ّاجتاٍاتُ إضاف٘ إىل اإلملاو بدّز اإلدازٗ يف ت

 التفهري العلنٕ للطالب٘ نأضاع ميَذٕ يف ىكد ىظسٓات اإلدازٗ .

 
اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى   )مثل االستخدام ادلتزايد لتقنية ادلعلومات أو مراجعلتطوير وربسّي ادلقرر الدراسي.  -يتم تنفيذىا  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 كنتيجة لألحباث اجلديدة يف رلال الدراسة(.  
 لإلدازٗ  ٘يف دلال االجتاٍات احلدٓج املسادعاضتدداو إمهاىٔات االىرتىت العاملٔ٘ لالطالع علٙ اسدخ  -

 لإلدازٗ .متابع٘ البشْخ العلنٔ٘ احلدٓج٘ ّاملؤمتسات ّاليدّات يف دلال االجتاٍات احلدٓج٘  -

 لتْصٔف املكسزات .املسادع٘ الدّزٓ٘  -

 

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

 وصف عام للمقرر:
املفأٍه احلدٓج٘ يف االجتاٍات -اإلدازٖتطْز الفهس –ٓتطنً مكسز االجتاٍات احلدٓج٘ يف اإلدازٗ )مفَْو اإلدازٗ 

السقاب٘( خطْات اضتدداو التهيْلْدٔا احلدٓج٘ يف -الكٔادٗ-التيظٔه-اإلدازٓ٘ )التدطٔط  فالْظاٜ-اإلدازٓ٘

 االتصاالت( .-اإلدازٗ)تكئ٘ املعلْمات

 
 
 

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

ّطسم التكٔٔه ّضْابط التعامل يف  ّأٍدافُالتعازف الػدصٕ ّالتعسٓف باملكسز 

 احملاضسات .

1 2 

 2 1 مفأٍه عام٘ عً اإلدازٗ .

 2 1 إعداد اخلطط(-أٍنٔتُ أىْاعُ-مفَْم٘ -مساسل العنلٔ٘ اإلدازٓ٘ )التدطٔط

 2 1 إعادٗ التيظٔه(-أىْاعُ-فْاٜدِ-التيظٔه )مفَْم٘

 2 1 أىْاعَا(-مبادَٜا-عياصسٍا-أٍدافَا-)مفَْمَا السقاب٘ اإلدازٓ٘
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 2 1 أمناطَا( -الكٔادٗ ّالسٜاض٘-الكٔادٗ اإلدازٓ٘ )مفَْمَا

 2 1 اختباز ىصفٕ 

 2 1 ّأٍنٔ٘ االعتناد علَٔا ملنازض٘ اإلدازٓ٘باتعسٓف اليظسٓ٘ ّمهْىاتَا ّعالقتَا 

 2 1 ىظسٓ٘ اإلدازٗ العلٔا

 2 1 ىظسٓ٘ الطلط٘ 

 4 2 اليظسٓ٘ اإلضرتاجتٔ٘ 

-أدّاتَا-خصاٜصَا-أٍنٔتَا-)مفَْمَا اإلدازٓ٘تكئ٘ املعلْمات ّاالتصاالت 

  معْقات االتصال(

1 2 

)املسّى٘ التيظٔنٔ٘ ّالتفهري أالبتهازٖ ّإدازٗ التنٔص  اإلدازٗاالجتاٍات احلدٓج٘ يف 

ّاإلبداع اإلدازٖ ّإدازٗ  ّالتنهني ّإدازٗ املعسف٘ ّالتعله التيظٔنٕ ّالتطْٓس التيظٔنٕ

 التغٔري ٍّيدض٘ التغٔري ّإدازٗ الهفاٛات ّإدازٗ األشمات ّتهيْلْدٔا األداٛ البػسٖ(

2 4 

  30  15 اجملنْع 
 

 

 

   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .2
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية زلاضرات 

 30 - - - - 30 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات ادلعتمدة
 

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

 

 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

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

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

اسرتاتيجيات التدريس  سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
 تعسف املفأٍه األضاضٔ٘ احلدٓج٘ يف دلال اإلدازٗ  1-1

 

التدزٓظ  إضرتاتٔذٔ٘

 االضتكسأٜ٘

 أّزام العنل ّالتكازٓس

االختبازات التشسٓسٓ٘ 

 ّالػفْٓ٘

 الْادبات

 تكدٓه العسّض

 املالسظ٘

تتعسف علٙ االجتاٍات ّاملداخل السٜٔط٘ احلدٓج٘ يف الفهس  1-2

 اإلدازٖ املعاصس .

عدد مً اليظسٓات اإلدازٓ٘ تلدص املبادئ األضاضٔ٘ احلدٓج٘ ل 1-3

 ْصفَا مناذز للتيظري اإلدازٖ ب

 املهارات املعرفية 2

يف دصٛ مً  طالبّ٘عسضَا مً الليظسٓات الدزاض٘ الراتٔ٘ لبعض ا 2-1

 .ّمياقػتَا معَه اضسٗ احمل

 

 أضلْب التشلٔل العصف الرٍين

 املرنسات ّالطذالت

املكاالت الصغريٗ 

 ّالبشْخ

الفهس اإلدازٖ  تتعسف علٙ االجتاٍات ّاملداخل السٜٔط٘ يف 2-2

 املعاصس

  تػسح أٍه مصطلشات االجتاٍات احلدٓج٘ يف اإلدازٗ 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

تظَس الكدزٗ علٙ التفاعل اجلناعٕ مً خالل املػازن٘ يف  3-1

  األىػط٘ املدتلف٘

 أىػط٘ التكْٓه اجلناعٕ التعلٔه التعاّىٕ

 املالسظ٘

 عسض بعض املْاقف اإلدازٓ٘ اليت تْادََه أثياٛ العنل 2-3 املػازٓع

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

4-1 
 االىرتىت يف البشح عً املعلْمات . اضتدداو

إضرتاتٔذٔ٘ االتصال 

 مبصادز التعله

 مػازٓع منْذدٔ٘  

 أىػط٘ تطبٔكٔ٘ 

 عسّض تكدمئ٘

4-2 
علٙ اضتدداو لغ٘ علنٔ٘ دقٔك٘ ّبطٔط٘ يف إعداد  الطالباتتدزٓب 

 أفهازٍه . عً التعبري يف الراتٔ٘ قدزتَه علٕ للتعسف ّالعسّض

 

إضرتاتٔذٔ٘ التعلٔه 

 التعاّىٕ

 أىػط٘ التكْٓه اجلناعٕ 

 املالسظ٘  

 املػازٓع 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

5-1 
ّأضالٔب االجتاٍات احلدٓج٘ يف اإلدازٗ يف  تْضح باألدل٘ طسم

  تكدٓه اخلدمات للنْاطيني

إضرتاتٔذٔ٘ التعله الراتٕ 

 الفسدٖ
 أىػط٘ التكْٓه اجلناعٕ

 املالسظ٘

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

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

 %15 االضبْع الطابع االختباز اليصفٕ 1

 %10 االضبْع العاغس اّزام عنل 2

 %15 االضبْع اخلامظ عػس مػازٓع عجٔ٘ 3

 %60 االضبْع الطادع عػس   االختباز اليَاٜٕ 4

 %100 اجملنْع

 ودعمهم طالبةاألكادميي للاإلرشاد  . 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(. 

املطتذدات مً ِقَبل دلالظ األقطاو علٙ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ خالل مدٗ ٓته تْشٓع مَاو االزغاد العلنٕ للطالبات  -

 ال تتذاّش أزبع٘ أضابٔع مً بدٛ الدزاض٘ .

 إزضال صْزٗ مً التْشٓع الطابل إىل عنادٗ الدزاضات العلٔا . -

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

 تسغدٍا ظنٔع 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 التعلنم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1

      ( : " االذباىات وادلفاىيم احلديثة  يف االدارة " ، دار اليازوري العلمية2717عالوي السعيد ) مسلم -

 مكتبة الرشد . –( : " االذباىات احلديثة يف إدارة ادلنظمات االجتماعية 2714)ىادٓ٘ عبداجلْاد اجلسّاىٕ  - 
 (3+ احملكم ) (2+ احملكم ) املدٓسًٓ "( : االجتاٍات احلدٓج٘ يف االدازٗ ّحتدٓات 2006نامل بسبس ) -

 . أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريىا(:2
Academy of Management Review 
Public Administration Review. 

 لليػس .داز دامع٘ امللو ضعْد –دّزٓ٘ علنٔ٘ ذلهن٘  –دامع٘ امللو ضعْد ( 2017دلل٘ العلْو االدازٓ٘ ) -

 (3+ احملكم ) (2+ احملكم )     االدتناعٔ٘ٔنٔ٘ متدصص٘ يف االدازٗ ّالعلْو ( دلل٘ اقل2018اجملل٘ العسبٔ٘ لالدازٗ ) -

 . ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3

 https://mawdoo3.comاضالٔب االدازٗ احلدٓج٘   -

 (3+ احملكم ) (2+ احملكم )   vb.arabsgate.com االدازٗ احلدٓج٘ غبه٘ بْاب٘ العسب  -

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

 ّمهتب لألضتاذ . +مكعد دازضٕ  15قاع٘ ذلاضسات دلَصٗ بعدد 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربرليات وغريىا(:  .2
 غاغ٘ بالشما .–دَاش عسض )بسّدهرت(  –دَاش ساضب آلٕ  –غبه٘ ّاٖ فاٖ 

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

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

 اضتطالع آزاٛ الطالبات سْل مْضْعات املكسز ّاضرتاتٔذٔات التدزٓظ املتبع٘  -

 مً ذّٖ اخلربٗ االضتعاى٘ بآزاٛ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ    -

 تْشٓع اضتنازٗ التكٔٔه املعتندٗ مً اجلامع٘ علٙ الطالبات يف ىَآ٘ الفصل الدزاضٕ متطني٘ بيْد التكٔٔه للنكسز ّاألضتاذ  -

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

 إجراءات تطوير التدريس: . ص
 حتدٓح مصادز التعله بياٛ علٙ تْصٔات أعطاٛ جلي٘ املياٍر ّاخلطط الدزاضٔ٘ بالكطه . -

عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء ىيئة تدريس مستقلّي، والتبادل إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح  . ض
 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  -
 ح قيْات االتصال مع األقطاو املياظسٗ ملكازى٘ معآري االجناش املطبك٘ مع اقرتاح دْاىب التطْٓس الالشم٘ .فت -
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ط

 .املسادع٘ الدّزٓ٘ للنكسزات الدزاضٔ٘ بَدف تطْٓسٍا مبا ٓتْافل مع متطلبات متغريات البٔٝ٘ احمللٔ٘ ّالعاملٔ٘  -
 

  د، إمياٌ عبٔد ذلند السفاعٕ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

  

 ىـ1447-6-37 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 لبحث العلمياسم املقرر:  مناهج ا  

   2062013-2،  1رمز املقرر:  بحث   
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 منٛذز تٛصٝف َكسز دزاضٞ

 داَع١ اّ ايكس٣املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ:  اضِ ٖـ1440-2-26تازٜخ ايتٛصٝف:  

 قطِ ايطهٔ ٚاداز٠ املٓصٍ - ن١ًٝ ايتؿاَِٝ ايكطِ:  -ايه١ًٝ

 
 ايتعسٜف باملكسز ايدزاضٞ َٚعًَٛات عا١َ عٓ٘ . أ

 2602613 - 2 ،  1عح /   َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ ايدزاضٞ ٚزَصٙ:  . اضِ املكسز1
 / ضاعتإ ْظسٟ ضاعتإ َعتُد٠. عدد ايطاعات املعتُد٠: 2 .1
 . 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

 يطٓ٘ ايتُٗٝد١ٜ يربْاَر املادطتري يكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍا
 . ايط١ٓ أٚ املطت٣ٛ ايدزاضٞ ايرٟ ٜعط٢ فٝ٘ املكسز ايدزاضٞ: 4 .3
 املطت٣ٛ األٍٚ .4
 ال ٜٛدد . املتطًبات ايطابك١ هلرا املكسز )إٕ ٚددت(:5 .5
 ال ٜٛدد. املتطًبات املتصا١َٓ َع ٖرا املكسز )إٕ ٚددت(: 6 .6
 املكسز، إٕ مل ٜهٔ يف املكس ايس٥ٝظ يًُؤضط١ ايتع١ًُٝٝ: ع تكدِٜ فسع أٚ فسٚ. 7 .7
 قاع١ ايدزاضات ايعًٝا بكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ/ َكس ن١ًٝ ايتؿاَِٝ  .8

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

 قاعات احملاضسات ايتكًٝد١ٜ .أ 
 :70 ايٓطب١% 

 
 

  

  ايٓطب١:  ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ .ب 

    

 َر )تكًٝدٟ ٚعٔ طسٜل اإلْرتْت( ِ ّتعًٝ .ج 
 :30 ايٓطب١% 
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  ايٓطب١:  باملساض١ً .د 

    

  ايٓطب١:  ترنس أخس٣ .ه 

 
 - تعًٝكات:

 األٖداف . ب
 َا ٖدف املكسز ايس٥ٝظ؟ -1

ٚنٝف١ٝ نتاب١ ايبشح ايعًُٞ بايطسٜك١ ايع١ًُٝ ايؿشٝش١ ايبشح ايعًُٞ  ٓاٖرمبايب١ ايط فٜعستاملكسز إىل ٖرا  ٜٗدف

 .ٚايتعًٝل ع٢ً ْتا٥ذٗا اسؿا٥ًٝا ؾٍٛ اىل ايٓتا٥ر االسؿا١ٝ٥ املسد٠ٛ ٚ ايداي١ ع٢ً سٌ املػه١ً ايبشج١ٝ ٚطسم دزاضتٗايًٛ

يتطٜٛس ٚحتطني املكسز ايدزاضٞ. )َجٌ االضتخداّ املتصاٜد يتك١ٝٓ  -ٜتِ تٓفٝرٖا  -اذنس بإجياش أٟ خطط  -2

 ت٣ٛ نٓتٝذ١ يبأاحاخ ادجدٜد٠ يف دلاٍ ايدزاض١(.   املعًَٛات أٚ َسادع اإلْرتْت، ٚايتػٝريات يف احمل

 ايبشح ايعًُٞ.ضتدداّ إَهاْٝات غبه١ اإلْرتْت ايعامل١ٝ يالطالع ع٢ً أسدخ اإلؾدازات ٚايتطٛزات يف دلاٍ ا -
 دلاٍ َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ.يف ٚاملؤمتسات ٚايٓدٚات َتابع١ ايبشٛخ ايع١ًُٝ احلدٜج١  -

باضتدداّ ايٓكاؽ َٓٗر ايبشح ايعًُٞ هري ٚتكِٝٝ األضايٝب ٚاملفاِٖٝ املتٓٛع١ يف دلاٍ ت١ُٝٓ ايطسم ايفعاي١ يًتف -

 ٚايتفاعٌ ٚايٛادبات ايتطبٝك١ٝ املطتُس٠.

 املسادع١ ايدٚز١ٜ يًربْاَر ايدزاض١ٝ بايكطِ َٔ قبٌ جل١ٓ املٓاٖر ٚاخلطط ايدزاض١ٝ. -

ٜك١ ْفطٗا املطتخد١َ يف ايٓػس٠ ايتعسٜف١ٝ أٚديٌٝ ٚصف املكسز ايدزاضٞ )َالسظ١: املطًٛب ٖٓا ٚصٌف عاّ بايطس . ز

 ايربْاَر(. 

 ٚصف عاّ يًُكسز:

 تطٛزٙ َٚساسٌ ٚتازخي٘ ايعًُٞ ايبشح َفّٗٛٚاالدزاى بأ١ُٖٝ   ٓٗر ايبشح ايعًُٞ ع٢ً  ايتعسبف مب كسزاملٜتكُٔ 

 ايتعسٜف إىل قاف١انُا ٚ ٜتِ   احلكا٥ل إىل ٚايٛؾٍٛ املعًَٛات مجع ٚطسم أضايٝب َٔ غريٙ عٔ متٝصٙ اييت ٚاخلؿا٥ـ
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 طسم ٚبعض بايعٝٓات ٚايتعسٜف  املعًَٛات مجع ٚطسم ٚٚضا٥ٌ ايبشح يف األضاض١ٝ ٚاملٓاٖر ايعًُٞ ايبشح بعٓاؾس

 .املسنص١ٜ ايٓصع١ َكاٜٝظ َجٌ  اإلسؿا٥ٞ ايتشًٌٝ

 

 املٛضٛعات اييت ٜٓبػٞ تٓاٚهلا: .1

 قا١ُ٥ املٛضٛعات
عدد 

 األضابٝع
 ضاعات ايتدزٜظ

 2 1 ّ ايبشح ايعًَُٞفٗٛ

 4 2 َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ

 2 1 َساسٌ إعداد ايسضاي١ ٚنتاب١ خط١ ايبشح

 2 1 ايتعسٜفات اإلدسا١ٝ٥ ، احلدٚد ، األ١ُٖٝ ٚاجلد٣ٚ ، املطًُات

 2 1 اإلطاز ايٓظسٟ يف ايبشح ٚاضتعساض اإلْتاز ايفهسٟ

 2 1 ايفسقٝات

 2 1 َؿادز املعًَٛات

 4 2 ْات ألغساض ايبشح ايعًُٞطسم ٚأدٚات مجع ايبٝا

 2 1 ايعٝٓات

 2 1 اإلسؿا٤ يف ايبشح ايعًُٞ

 2 1 تٛثٝل ايبشح ايعًُٞ

 2 1 تكسٜس ايبشح ايعًُٞ

 2 1 ؾفات ايباسح املتُٝص

  30  15 املـــــــــــذـــــــــــــُــــــــــــــــٛع

 
   إمجايٞ عدد ضاعات املكسز ٚتٛشٜعٗا:  .2
 

 دزٚع  ذلاضسات
عاٌَ أٚ َ

 اضتدٜٛ
 اجملُٛع أخس٣ تطبٝل 

 30 - - - - 30 ضاعات ايتدزٜظ ايفع١ًٝ

  2 - - - -  2 ايطاعات املعتُد٠
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  ( اييت ٜكّٛ بٗا ايطايب خالٍ أضبٛعًٝا:ايراتٞ االضايفايتعًِ ايفسدٟ ) -عدد ضاعات ايدزاض١  .3
  اضبٛعٝا ضاعتإ

 

 ٛطين يًُؤٖالت ٚاتطاقٗا َع طسم قٝاضٗا ٚاضرتاتٝذٝات تدزٜطٗارلسدات ايتعًِ يًُكسز ٚفكًا جملاالت اإلطاز اي .4
 حيدد ادجدٍٚ ايتايٞ دلاالت رلسدات ايتعًِ اخلُط١ ايٛازد٠ يف اإلطاز ايٛطين يًُؤٖالت

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

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

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

تعًِ ٚتعًِٝ َتها١ًَ، َع َالسظ١ أْ٘ ال ًٜصّ إٔ ٜتطُٔ نٌ َكسز رلسدات تعًِ يف تكُٝٝٗا ٚاضرتاتٝذٝات تدزٜطٗا يتػهٌ َعًا ع١ًُٝ 

 نٌ دلاٍ َٔ دلاالت ايتعًِ.

 

 Curriculum Mapخسٜط١ َٓٗر املكسز 

ّ 
رلسدات ايتعًِ يًُكسز ٚفكًا جملاالت اإلطاز ايٛطين 

 يًُؤٖالت

اضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ 

 يًُكسز
 طسم ايتكِٜٛ

 املعسف١ 1

أضاضٝات ايبشح ايعًُٞ ٚايتتبع املٓظِ يتازٜذ فِٗ ت 1-1

 تطٛز ايبشح ايعًُٞ
 اإليكا٤ ٚاحملاقس٠
 ايٓكاؽ ٚاحلٛاز

 االضتٓتاز
 إثاز٠ األض١ً٦

 ايعؿف ايرٖين
 ايتعًِ ايتعاْٚٞ
 ايتعًِ ايتٓافطٞ

تهًٝف ايطايبات 

بهتاب١ خط١ عح يف 

دلاٍ ايتدؿـ َساع١ٝ 

يألضظ ٚاملٓٗذ١ٝ 

 ايع١ًُٝ

 الختبازاتا

َٛدص عٔ َػسٚع 

َػه١ً عج١ٝ ٜتكُٔ 

 متٝص بني عٓاؾس ايبشح ايعًُٞ ٚحتدٜد ايفٛازم بٝٓٗا 1-2

1-3 
َػه١ً عج١ٝ َع١ٓٝ ٚحتدٜد أٖداف ٚفسٚض  تؿٝؼ

 ٚأض١ً٦ عج١ٝ َٓاضب١ هلا

إعداد ْٚكد إسد٣ أدٚات ايبشح ايعًُٞ َجٌ االضتبا١ْ  1-4

 ٚاملكاب١ً ايػدؿ١ٝ

تكسٜس أٚ َػسٚع عح َٛدص سطب أضايٝب  تهتب 1-5

 ايبشح ايعًُٞ

بعض ايعًُٝات  اإلسؿا١ٝ٥ َجٌ عسض ايبٝاْات  رتٓف 1-6

 ٚتبٜٛبٗا ٚسطاب ايٛضط ٚايٛضٝط ٚاملٓٛاٍ
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ّ 
رلسدات ايتعًِ يًُكسز ٚفكًا جملاالت اإلطاز ايٛطين 

 يًُؤٖالت

اضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ 

 يًُكسز
 طسم ايتكِٜٛ

حتكل ايتػر١ٜ االضرتداع١ٝ َٔ خالٍ تٛظٝف ٚت١ُٝٓ  1-7

 املٗازات اييت ٜهتطبٗا ايطايب يف ٖرا املكس

أِٖ عٓاؾس ايتكازٜس 

 ايع١ًُٝ

 

 ات املعسف١ٝاملٗاز 2

2-1 
ايبشح ايعًُٞ ٚفل األطس املٓٗذ١ٝ ايط١ًُٝ املتبع١   تهتب

 يف ذيو
 ايبشح

 االنتػافٚ

ايتعًِ ايراتٞ ايفسدٟ  

 ايتفهري ايٓاقد

 املٓاقػ١

 ًَف اجناش

ايتهًٝفات االضبٛع١ٝ 

 َٚتابعتٗا

االختبازات ايدٚز١ٜ 

 ٚايٓٗا١ٝ٥

2-2 

ْطا١ْٝ تعسف ع٢ً املػهالت ٚايظٛاٖس االدتُاع١ٝ ٚاإلت

ٚإجياد احلًٍٛ املٓاضب١ ٚاملُه١ٓ هلا  يف ق٤ٛ ْتا٥ر 

 فسقٝات ايبشح

2-3 
ٛؾف ٚحتًٌٝ ايٓتا٥ر اإلسؿا١ٝ٥ ٚتفطريٖا ٚايتعًٝل عًٝٗا ت

 مبا ٜربزٖا َٓطكٝا ٚتدعُٝٗا بٓتا٥ر ايدزاضات ايطابك١

 َٗازات ايعالقات ايػخص١ٝ ٚحتٌُ املطؤٚي١ٝ 3
 االْتٗا٤ َٔ َتطًبات املكسز يف ايٛقت احملدد تعٌُ ع٢ً 3-1

 احملاقسات
 املٓاقػات

ايًكا٤ات ايفسد١ٜ 

 ٚاجلُاع١ٝ

 ًَف اجناش

 األعاخ

 ٛادباتايتكِٝٝ 

 االختبازات

 املٓاقػات ، ٚايتفهري ايفعاٍ تػازى يف 3-2

 تفعٌ املػازن١ ايفسد١ٜ ايفعاي١ يف ايٓكاؽ اجلُاعٞ 3-3

3-4 

ضاض١ٝ يًتٛاؾٌ َجٌ   االضتُاع املٗازات األ تهتطب

ٚاملٓاقػ١ ٚتكدٜس َد٣ قٛتٗٔ أٚ قعفٗٔ بؿفتٗٔ أعكا٤ 

 يف فسٜل عٌُ

 َٗازات االتصاٍ َٚٗازات تك١ٝٓ املعًَٛات ٚاملٗازات ايعدد١ٜ 4

 اضتدداّ َٛاقع اإلْرتْت ذات ايؿ١ً باملكسز . 4-1

 
ايتٛضع يف اضتدداّ غبه١ 

اإلْرتْت يًتصٚد باملعًَٛات 

املٛاقع ذات ايؿ١ً  . َٔ  

ايعسٚض ايتكدمي١ٝ 

)ايبٛزبٜٛٓت( يف اإليكا٤ 

 ٚغسح احملاقسات .

اضتدداّ ايربٜد 

 

اضتدداّ احلاضب اآليٞ يف 

ٜستكساينتاب١ ايبشح ٚ  

السظ١امل  

 ًَف اجناش

 

4-2 

١ٜ تدزٜب ايطايبات ع٢ً اضتدداّ َٛقع املهتب١ املسنص

 يًشؿٍٛ ع٢ً يًذاَع١ ٚايدخٍٛ إىل قٛاعد ايبٝاْات

 املعًَٛات

 اضتدداّ َؿادز املعًَٛات األخس٣ َٔ خالٍ َٛقع اجلاَع١ 4-3

4-4 
ايتعاٌَ بايربٜد االيهرتْٚٞ َع املهتبات ايسق١ُٝ ٚاييت 

 تتٝح يًطايبات تٓصٌٜ ذلتٜٛات املاد٠ ايع١ًُٝ
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ّ 
رلسدات ايتعًِ يًُكسز ٚفكًا جملاالت اإلطاز ايٛطين 

 يًُؤٖالت

اضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ 

 يًُكسز
 طسم ايتكِٜٛ

بني ايطايبات َٔ خالٍ  تطٜٛس َٗاز٠ ايتعإٚ اجلُاعٞ 4-5

 األعاخ املػرتن١

االيهرتْٚٞ يف تطًِ 

ٚادبات ايطايبات 

 تطٜٛس َٗازات  ايعد اإلسؿا١ٝ٥ 6-4 ٚتؿشٝشٗا

 املٗازات ايٓفط١ٝ احلسن١ٝ )إٕ ٚددت( 5

تػسح باألدي١ طسم ٚاضايٝب نتاب١ َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ  5-1

 ايع١ًُٝ ايتدزٜبات ايتعًِ ايراتٞ ايفسدٟ املدتًف١

 

 دزاضٞ:ددٍٚ َٗاّ تكِٜٛ ايطًب١ خالٍ ايفصٌ اي .5

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

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

 يتطًُٝ٘
ْطبت٘ َٔ ايتكِٝٝ 

 ايٓٗا٥ٞ

 %03 ايطادعاالضبٛع  االختباز ايٓؿفٞ 1
 %03 ايتاضع تطًِٝ ايتكازٜس 2
 %03 ع عػساالضبٛع ايطاد االختباز ايٓٗا٥ٞ 3

 
 %033 اجملُٛع

 ٚدعُِٗ طايب١اإلزغاد األنادميٞ يًد.
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(.  
شٜع َٗاّ االزغاد ايعًُٞ يًطايبات املطتذدات َٔ ِقَبٌ دلايظ األقطاّ ع٢ً أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ خالٍ ٜتِ تٛ -

 َد٠ ال تتذاٚش أزبع١ أضابٝع َٔ بد٤ ايدزاض١ .

 إزضاٍ ؾٛز٠ َٔ ايتٛشٜع ايطابل إىل عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا . -

تتابع َعٗا خطٛات تطذٌٝ َٛقٛع ايسضاي١ ٚ تتٛىل املسغد٠ ايع١ًُٝ تٛدٝ٘ ايطايب١ يف إعداد ددٚهلا ايدزاضٞ ٚ -

 تسغدٖا ظُٝع املعًَٛات اخلاؾ١ بايتعجس ٚ ايفسف اإلقاف١ٝ ٚ ايتأدٌٝ .

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

 .ؾٛز٠ َٓ٘ اىل عُٝد ايدزاضات ايعًٝا 
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 َِصادز ايتعًّٖـ.  
 . أدزز ايهتب املكسز٠ املطًٛب١:1

 .  ايبشح ايعًُٞ ، أضط٘، َٓاٖذ٘،أضايٝب٘ ،إدسا٤ات٘، بٝت األفهاز ايدٚي١ٝ ، عُا2001ٕعٞ ،ايطسَؿطف٢ عًٝإ  -

 .  ) ايتفهري ٚايبشح ايعًُٞ ( ، َسنص ايٓػس ايعًُٞ ، داَع١ املًو عبدايعصٜص دد٠( 2008 )سطٔ عٛاد ايطسحيٞ ٚآخسٕٚ  -

  أضايٝب ايبشح ايعًُٞ يف ايعًّٛ  2008غساٜب١ ، ْعِٝ دُٖؼ ، زعٞ احلطٔ ، خايد عبدا هلل ، ٖاْٞ أبٛ دباز٠ ،فٛشٟ  -

 (3+ احملهِ ) (2+ احملهِ )   . االدتُاع١ٝ ٚاإلْطا١ْٝ ، داز ٚا٥ٌ يًٓػس ٚايتٛشٜع ، ايطبع١ ايسابع١ ، عُإ

  ٚايتكازٜس ٚغريٖا(: . أدزز املٛاد املسدع١ٝ األضاض١ٝ )اجملالت ايع2١ًُٝ 

 دل١ً االداب ٚايعًّٛ االْطا١ْٝ ، ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ االْطا١ْٝ ، داَع١ املًو عبدايعصٜص  - 

 دل١ً ايعًّٛ االْطا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ  ، ن١ًٝ ايعًّٛ االْطا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ ، داَع١ االَازات ايعسب١ٝ املتشد٠ -

 (3+ احملهِ ) (2+ احملهِ )

 يهرت١ْٝٚ َٚٛاقع اإلْرتْت َٚٛاقع ايتٛاصٌ االدتُاعٞ ٚغريٖا:. املٛاد اإل3

 (3+ احملهِ ) (2+ احملهِ )     .google scholar esarch Gateذلسنات ايبشح ايع١ًُٝ  

 َٛاد تع١ًُٝٝ أخس٣ َجٌ ايرباَر احلاضٛب١ٝ، ايربدلٝات، ٚاألضطٛاْات املددل١:. 4
 ال ٜٛدد

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

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

 املباْٞ )قاعات احملاضسات، ٚاملختربات، ٚقاعات ايعسض، ٚاملعاٌَ، ٚغريٖا(: .1
 ( َكعد دزاضٞ + َهتب اضتاذ15)ذلاقسات دلٗص٠ بعدد قاع١ 

 َصادز تك١ٝٓ )أدٚات عسض ايبٝاْات، ٚايًٛسات ايرن١ٝ، ٚايربدلٝات ٚغريٖا(:  .2
 غبه١ ٚاٟ فاٟ يالتؿاٍ باإلْرتْت -

 دٗاش ساضب إىل، ٚدٗاش عسض بسدهتٛز -

 .غاغ١ بالشَا يًعسٚض   -

 خاص١، فاذنسٖا، أٚ أزفل قا١ُ٥ بٗا(: َصادز أخس٣ )سددٖا: َجاًل اذا نإ ٖٓاى ساد١ إىل جتٗٝصات رلرب١ٜ .3
 الٜٛدد
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 تكِٜٛ املكسز ايدزاضٞ ٚإدسا٤ات تطٜٛسٙ  . ش
 خبصٛص فعاي١ٝ ايتدزٜظ: طايب١اضرتاتٝذٝات احلصٍٛ ع٢ً ايتػر١ٜ ايسادع١ َٔ اي

 اضتطالع آزا٤ ايطايبات سٍٛ َٛقٛعات املكسز ٚاضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ املتبع١ - 
 َٔ ذٟٚ اخلرب٠ ١ ايتدزٜظ االضتعا١ْ بآزا٤ أعكا٤ ٦ٖٝ -

ٓٛد تكِٝٝ يًُكسز بع٢ً ايطايبات يف ْٗا١ٜ ايفؿٌ ايدزاضٞ َتك١ُٓ  اجلاَع١تٛشٜع اضتُاز٠ ايتكِٝٝ املعتُد٠ َٔ  -

 ٚاألضتاذ.

 ضرتاتٝذٝات أخس٣ يتكِٜٛ ع١ًُٝ ايتدزٜظ َٔ قبٌ األضتاذ أٚ ايكطِ:ا
 املٓاٖر ٚاخلطط ايدزاض١ٝ بايكطِ ٚايه١ًٝ  املسادع١ ايدٚز١ٜ يًُكسزات ايدزاض١ٝ َٔ قبٌ جل١ٓ تطٜٛس

 إدسا٤ات تطٜٛس ايتدزٜظ:

 حتدٜح َؿادز ايتعًِ بٓا٤ ع٢ً تٛؾٝات اعكا٤ جل١ٓ املٓاٖر ٚاخلطط ايدزاض١ٝ بايكطِ

إدسا٤ات ايتشكل َٔ َعاٜري إزلاش ايطايب ) َجٌ: تدقٝل تصشٝح ع١ٓٝ َٔ أعُاٍ ايطًب١ بٛاضط١ أعطا٤ ١٦ٖٝ تدزٜظ  

ايتبادٍ بصٛز٠ دٚز١ٍٜ يتصشٝح االختبازات أٚ ع١ٓٝ َٔ ايٛادبات َع أعطا٤ ١٦ٖٝ تدزٜظ َٔ َؤضط١ َطتكًني، ٚ

 أخس٣(:
 املسادع١ ايدٚز١ٜ يًُكسزات ايدزاض١ٝ بٗدف تطٜٛسٖا مبا ٜتٛافل َع َتطًبات َتػريات ايب١٦ٝ احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ -

ايتطٜٛس ايالش١َ قرتاح دٛاْبااملطبك١ َع  املٓاظس٠ ملكاز١ْ َعاٜري اإلجناش  ؿاٍ َع األقطاّفتح قٓٛات االت -   

 ف إدسا٤ات ايتخطٝط يًُسادع١ ايدٚز١ٜ ملد٣ فعاي١ٝ املكسز ايدزاضٞ ٚايتخطٝط يتطٜٛسٙ:ص

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

 

  إميإ عبٝد ذلُد ايسفاعٞ د، اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

  

 هـ0443-0-03 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

 قراءات وبحوث في مجال التخصص اسم املقرر:  

 2062062-2 ،  2بحث  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 دامعة او الكسىإسم ادلؤسسة التعليمية:  ٍـ1440-2-22التوصيف:   اتريخ

  الطهً وإدازة امليصل  –التصاميه  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ
 2602614-2،   2عح  / قساءات وعوخ يف دلال التدصص . اسم ادلقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 ىعسي 2/ ضاعتاٌ معتندة  :  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(

 لكطه الطهً وإدازة امليصل املادطتريالطيُ التنَيدية لربىامر 

 أو ادلستوى الدراسي الذي يعطى فيو ادلقرر الدراسي:  . السنة4 .4
  املطتوى األول                                                    

 ال يودد  . ادلتطلبات السابقة ذلذا ادلقرر )إن وجدت(:5 .5
 ال يودد  . ادلتطلبات ادلتزامنة مع ىذا ادلقرر )إن وجدت(: 6 .6
   ادلقرر، إن مل يكن يف ادلقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .7

  قاعة الدزاضات العليا بكطه الطهً وإدازة امليصل –مكس نلية التصاميه 

 . 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 
    



 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 

 

07 
 

  النسبة:  ابدلراسلة .د 
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه 
 

 تعليقات:

 

 األىداف . ب
 ما ىدف ادلقرر الرئيس؟ -1

 اإلملاو بأضاضيات قساءة األعاخ واملكاالت العلنية يف دلاالت التدصص وتسمجتَا

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

لتعله يته حتديح ذلتوى املكسز بػهل دوزي واضتدداو التكييات اجلديدة إضافة اىل حتديح مصادز ا 

 باليطبة للنكسز بػهل ميتعه

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

 وصف عام للمقرر:
على دزاضة بعض املصطلشات العلنية اخلاصة مبذال الطهً وإدازة امليصل مً خالل قساءة يتطنً املكسز 

  اإلجنليصيةوتسمجة بعض املسادع باللغة 

 

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

اختياز املسادع ومصادز املعلومات يف دلال الطهً وإدازة  غسوط وأضاليب

 امليصل
1 2 

قساءة مكاالت متيوعة يف دلال التدصص باللغة اإلجنليصية مً مصادز علنية 

 متيوعة
2 4 

 4 2 اضتدساز بعض املصطلشات العلنية اخلاصة مبذال الطهً وإدازة امليصل

 4 2 تسمجة املصطلشات العلنية اخلاصة مبذال الطهً وإدازة امليصل
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 4 2 طسيكة تلديص األعاخ العلنية بطسيكة صشيشة
 4 2 نتابة خطة البشح وفل ميَذية علنية

 8 4 اعداد مػسوع عجي متَيدا لعسضُ يف سلكة البشح
 ضاعة 30 اضبوع 15 اجملنوع

 

   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية زلاضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 03 - - - - 03 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات ادلعتمدة

 

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

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

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

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

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

التعسف على غسوط وأضاليب اختياز املسادع ومصادز  1-1

 املعلومات يف دلال الطهً وإدازة امليصل

 احملاضسة واملياقػة

قواعد البياىات واملهتبات 

 االلهرتوىية
 

 التكازيس
االختبازات الػفَية 

مكاالت متيوعة يف دلال التدصص باللغة اإلجنليصية  قساءة 2-1 والتشسيسية والعسوض

 مً مصادز علنية متيوعة

 تسمجة اليصوص العلنية 1-3

 املهارات املعرفية 2

  التعليه التعاوىي جتنيع املادة العلنية مً املسادع والهتب العلنية وتسمجتَا 2-1
احملاضسة واملياقػة والعصف 

 الرٍين

 االختبازات 
اضتدساز بعض املصطلشات العلنية اخلاصة مبذال الطهً  2-2 

 وإدازة امليصل
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 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م
  تلديص بعض األعاخ العلنية العسبية واالجنليصية 2-3
 اعداد مػسوع عجي 2-4

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
الكدزة على العنل بػهل مطتكل إلجناش التهاليف  3-1

 املطلوبة

 العنلي التدزيب
 تاضتدداو قواعد البياىا

 املالسعة
 

الكدزة على العنل يف دلنوعات إلجناش التهاليف  3-2

 املطلوبة

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
عسض األعاخ يف  تاضتدداو قواعد البياىا تسمجة دلنوعة مً األعاخ العسبية واالديبية 4-1

 سلكة البشح
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

 اثياء ضليه بػهل الودُ واجلطد تعابري تعَس 5-1

 االخسيً مع عسض املادة العلنية والتواصل

  املالسعة العسوض الفسدية 

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

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

 %30 الجامًاالضبوع  مواظبة( –مػازنة  –تهليفات  –اعنال ضية )وادبات  1
 %30 السابع عػساالضبوع  باللغة االجنليصية 2 –باللغة العسبية  3األعاخ ) 2
 %40 االضبوع الطادع عػس االختباز اليَائي 3

 %100 اجملنوع

 ودعمهم طالبةاإلرشاد األكادميي لل . 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(.  
ِقَبل دلالظ األقطاو على أعطاء ٍيئة التدزيظ خالل مدة ال  يته توشيع مَاو االزغاد العلني للطالبات املطتذدات مً -

 تتذاوش أزبعة أضابيع مً بدء الدزاضة .

 إزضال صوزة مً التوشيع الطابل إىل عنادة الدزاضات العليا . -

تتوىل املسغدة العلنية توديُ الطالبة يف إعداد ددوهلا الدزاضي وتتابع معَا خطوات تطذيل موضوع السضالة و  -
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 تسغدٍا ظنيع املعلومات اخلاصة بالتعجس و الفسص اإلضافية و التأديل .

تسضل صوزة تكدو املسغدة االنادميية تكسيس مفصل اىل زئيظ الكطه عً ضري الطالبة يف ىَاية نل فصل دزاضي و  -

 . ميُ اىل عنيد الدزاضات العليا

 مصادر التعلنم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1
 نتب علنية يف دلال التدصص  

 ( : الودية يف طسم البشح العلني " ، داز اليػس خوازشو العلنية ، الطبعة الجاىية2013امحد االغعسي )-
 واضاليب البشح العلني " ، داز الهتاب احلديح( : "املودص يف طسيل 2012شييب ذلنود غكري )-

 (: " موضوعات أساسية يف البحث العلمي " ، دار جبلة2117امساعيل عاشور وآخرون )-
 ( : " منهجية البحث العلمي " ، دار الوالء للطباعة والنشر والتوزيع2116حسن زين الدين)-

 (0+ حمكم ) (2+ حمكم )

 األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريىا(:. أدرج ادلواد ادلرجعية 2 
 دزاضات وعوخ  –اجمللة العلنية علوو وفيوٌ -
 دامعة امليصوزة –دللة عوخ الرتبية اليوعية -

- Gournal of family and consumer sciences 
 . ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3

 داز امليعومة  قاعدة-
 موقع مهتبة امللو عبداهلل ظامعة او الكسى-

  مهتبة الييل والرتاخ-
 (0+ حمكم ) (2+ حمكم )

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

 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

 ( مكعد دزاضي + مهتب اضتاذ15دلَصة بعدد )ذلاضسات قاعة 
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربرليات وغريىا(:  .2
 باإلىرتىت لالتصال فاي واي غبهة-

 بسدهتوز عسض ودَاش إىل، ساضب دَاش-

 .للعسوض بالشما غاغة   -

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

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

 .ضتطالع آزاء الطالبات سول موضوعات املكسز واضرتاتيذيات التدزيظ املتبعة ا -

 مً ذوي اخلربة .االضتعاىة بآزاء أعطاء ٍيئة التدزيظ   -

على الطالبات يف ىَاية الفصل الدزاضي متطنية بيود تكييه  اجلامعةتوشيع اضتنازة التكييه املعتندة مً  -

 للنكسز واألضتاذ.

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . ش
 لدزاضية مً قبل جلية تطويس املياٍر واخلطط الدزاضية بالكطه والهلية .املسادعة الدوزية للنكسزات ا

 إجراءات تطوير التدريس: . ص
  . حتديح مصادز التعله بياءًا على توصيات اعطاء جلية املياٍر واخلطط الدزاضية 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(:

املسادعة الدوزية للنكسزات الدزاضية بَدف تطويسٍا مبا يتوافل مع متطلبات متغريات البيئة احمللية  -

 والعاملية 

 .املياظسة ملكازىة معايري اإلجناش املطبكة مع اقرتاح دواىب التطويس الالشمة قطاوفتح قيوات االتصال مع األ -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ط
 والعاملية املسادعة الدوزية للنكسزات الدزاضية بَدف تطويسٍا مبا يتوافل مع متطلبات متغريات البيئة احمللية 

 

  د، إمياٌ عبيد ذلند السفاعي اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

  

 ىـ1441-6-31 التاريخ

 



 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 

 

57 
 

  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
 
 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

 الجدوى الاقتصادية اتدراس اسم املقرر:

 2202251-2  ،  2إدارة  رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

  دامع٘ أو الكسٚ إسم ادلؤسسة التعليمية:  هـ1441-1-8اتريخ التوصيف:  

 الطهً ّإدازٗ امليصل  - التضامٔه   القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ
 2602615-2 ،  2إدازٗ /   اجلدّٚ االقتضادٓ٘ دزاضات . اسم ادلقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 نظري 2/ ضاعتاٌ معتندٗ  . 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(

 لكطه الطهً ّإدازٗ امليصل ادطترربىامر املل الطي٘ التنَٔدٓ٘ 

 االّلاملطتْٚ . 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

 قاع٘ الدزاضات العلٔا بكطه الطهً ّإدازٗ امليصل/املكس السٜٔطٕ للهلٔ٘ 

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

 %70 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب 
    

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

    

  النسبة:  ابدلراسلة .د 
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  النسبة:  تذكر أخرى .ه 
 

 تعليقات:

 

 األىداف . ب
 ما ىدف ادلقرر الرئيس؟ -1

معسف٘ ّحتدٓد الفسص ّتكسٓس أفطلٔ٘ الكٔاو بالفهسٗ،  الْصْل اىل، االقتضادٓ٘  اجلدّٚ اتَٓدف مكسز دزاض

دزاض٘ املفأٍه ّأضالٔب ّأمناط فّعال٘ لتكٔٔه املػسّعات، ّتطْٓسٍا،  لالضتجناز، ّابتهازالبدٓل٘، ّامُلتاس٘ 

اخلاّص٘، ّتعنٔكَا يف مجٔع الّيْاسٕ اخلاّص٘ باملػسّعات، مً الّيْاسٕ الّتهيْلْدّٔ٘، الفئّ٘، املالّٔ٘، 

 .ّاالقتضادّٓ٘

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

دزاض٘ ازات ّالتطْزات يف دلال اضتدداو إمهاىٔات غبه٘ اإلىرتىت العاملٔ٘ لالطالع علٙ أسدخ اإلصد -

 .اجلدّٚ االقتضادٓ٘  
باختالف اىْاعَا ّطبٔع٘ دزاض٘ اجلدّٚ االقتضادٓ٘  يف ّاملؤمتسات ّاليدّات متابع٘ البشْخ العلنٔ٘ احلدٓج٘  -

 خضاٜضَا.
دزاض٘ اجلدّٚ االقتضادٓ٘   تينٔ٘ الطسم الفعال٘ للتفهر ّتكٔٔه األضالٔب ّاملفأٍه املتيْع٘ يف دلال -

 باضتدداو اليكاش ّالتفاعل ّالْادبات التطبٔكٔ٘ املطتنسٗ.
 املسادع٘ الدّزٓ٘ للربىامر الدزاضٔ٘ بالكطه مً قبل جلي٘ املياٍر ّاخلطط الدزاضٔ٘. -

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

ّ  اجلدّٚ دزاضات ّمهْىات ّأٍنٔ٘ مفَْواىل معسف٘ االقتضادٓ٘  اجلدّٚ دزاضاتٓتطنً مكسز 

 السعٔ٘ ّ تكٔه االضتجنازٓ٘ التهالٔف ّتكدٓس الفئ٘ ّ الدزاض٘الطلب  ّتكدٓس التطْٓكٔ٘ الدزاض٘

  الدّل٘ . ىعس ّدَ٘ مً االدتناعٔ٘
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 :تناولها ينبغي التي الموضوعات .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع (النظري) الموضوعات قائمة

 4 2  اجلدّٚ دزاضات ّمهْىات ّأٍنٔ٘ مفَْو
 4 2 املػسّعات ددّٚ ّدزاض٘ البٔٝ٘

 4 2  الطلب ّتكدٓس التطْٓكٔ٘ الدزاض٘
 4 2 االىتاز ّالطاق٘ االىتادٔ٘

 4 2   االضتجنازٓ٘ التهالٔف ّتكدٓس الفئ٘ الدزاض٘
 2 1 السعٔ٘ ّتكٔه االقتضادٓ٘ الدزاض٘

 2 1  الدّل٘ ىعس ّدَ٘ مً االدتناعٔ٘ السعٔ٘ تكٔه
 6 3 مٔداىٔ٘ ّشٓازات تطبٔكُ ّساالت دزاضات

 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
 اضبْعًٔا ضاعتاٌ

 

 تدريسهاسلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .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  -
 معها ومع سلرجات التعلم ادلستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم ادلناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي سلرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق سلرجات تعلم ادلقرر ادلستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 يتضمن كل مقرر سلرجات تعلم يف كل رلال من رلاالت التعلم.تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنو ال يلزم أن 
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 Curriculum Mapخريطة منهج ادلقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م
 املعرفة 1
ف املهْىات األضاضٔ٘ لدزاضات اجلدّٚ تعس 1-1

 االقتضادٓ٘
التدزٓبات العنلٔ٘ امليفرٗ 

باإلضاف٘ إىل دزاضات 

 اجلدّٚ 

االختبازات، 

الْادبات امليصلٔ٘ 

 .التطبٔكٔ٘

عسّض دزاضات 

 اجلدّٚ

 تكازٓسالتكٔٔه 

معآر تكٔٔه اجلدّٚ االقتضادٓ٘ ّالكْمٔ٘ ف تعس 1-2

للنػازٓع مع انتطاب الكدزٗ علٙ املػازن٘ ضنً 

للنػازٓع  فسم إعداد دزاضات اجلدّٚ االقتضادٓ٘

 املدتلف٘.

 املهارات املعرفية 2
 جتنع البٔاىات ّاغتكاقَا ّتبْٓبَا. 2-1

 تدزٓبات عنلٔ٘

إعداد دزاض٘ ددّٚ 

 اقتضادٓ٘ ملػسّع معني

االختبازات 

ّالْادبات امليصلٔ٘ 

تكٔٔه عسّض 

 تكازٓس ّ

البٔاىات يف تكدٓس ىْاتر نل مسسل٘ مً  تطتددو 2-2

 مساسل دزاض٘ اجلدّٚ.

تكٔه ددّٚ املػازٓع مً خالل تطبٔل املعآر  2-3

 الهنٔ٘ املدتلف٘ اليت تطتددو يف تكٔٔنَا

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
يف فسم إلعداد دزاض٘ ددّٚ ٓهطبَه مَازٗ  طالب٘تكطٔه ال 3-1

التعامل مع اآلخسًٓ ّمَازٗ حتنل املطْٝلٔ٘ نٌْ نل طالب 

ضٔهٌْ مطْٝل عً دصٜٔ٘ ذلدد يف ٍرِ الدزاض٘، ننا أٌ 

سادتَه للتْاصل فٔنا بٔيَه ّمع دَات سهْمٔ٘ ّخاص٘ 

جلنع البٔاىات ّاملعلْمات سْل مْضْع الدزاض٘ ٓضكل 

 مع اآلخسًٓ.قدزتَه علٙ التعامل 

التأنٔد علٙ ّدْد 

مػازن٘ فاعل٘ مً نل 

طالب يف اجملنْع٘ مً 

خالل تكطٔه ّاضح 

 ّذلدد للنَاو.

تكٔييييئه عنيييييل الفسٓيييييل    

 نهل.

ّتكٔٔه مدٚ إضَاو نل 

عطْ فُٔ مً خالل 

مياقػ٘ األعطاٛ خالل 

 العسّض اليت ٓكدمْىَا
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

غفًْٓا ّنتابًٔا، ميع اآلخيسًٓ عيرب ّضياٜط التْاصيل       تتْاصل 4-1

 املتاس٘.

 عنل البشْخ

 العسّض التكدمئ٘

االختبازات  الفضلٔ٘ 

 ّاليَأٜ٘.

 ملف اإلزلاش

 املالسع٘ ّاملياقػ٘

األضالٔب السٓاضٔ٘ ّاإلسضأٜ٘ املياضب٘ حلل مطأل٘  تطتددو 4-2

 معٔي٘، ّتطبٔكَا، ّتفطر اليتاٜر.

تكئييات املعلْمييات ّاالتضيياالت، خاصيي٘ اإلىرتىييت،     تطييتددو 4-3

جلنييع املعلْمييات، ّفَنَييا، ّتبييادل املعلْمييات ّاألفهيياز مييع   

 اآلخسًٓ.

 مَازات الكساٛٗ باللػ٘ اإلزللٔصٓ٘ يف دلال املادٗ. تتكً 4-4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

 اثياٛ ضلٔه بػهل الْدُ ّاجلطد تعابر تعَس 5-1

 االخسًٓ مع عسض املادٗ العلنٔ٘ ّالتْاصل
  املالسع٘ العسّض الفسدٓ٘ 

 
 

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

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

 %20 الطابع االختباز اليضفٕ 1

2 
أىػط٘ ّمػسّعات )نتاب٘ مكال مػسّع مجاعٕ + تكدٓه 

 عسض غفْٖ + مػازٓع عجٔ٘(
مً الجامً إىل الجاىٕ 

 عػس
20% 

 % 60 الطادع عػس االختباز اليَاٜٕ 3
 %100 اجملنْع

 ودعمهم طالبةاإلرشاد األكادميي لل . 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(.  
قطاو علٙ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ ٓته تْشٓع مَاو االزغاد العلنٕ للطالبات املطتذدات مً ِقَبل دلالظ األ -

 خالل مدٗ ال تتذاّش أزبع٘ أضابٔع مً بدٛ الدزاض٘ .

 إزضال صْزٗ مً التْشٓع الطابل إىل عنادٗ الدزاضات العلٔا . -

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

 اخلاص٘ بالتعجس ّ الفسص اإلضافٔ٘ ّ التأدٔل . السضال٘ ّ تسغدٍا ظنٔع املعلْمات

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

 تسضل صْزٗ ميُ اىل عنٔد الدزاضات العلٔا .

 مصادر التعلنم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1

دّٚ االقتضادٓ٘ ّاألضالٔب الهنٔ٘ لتكٔٔه املػازٓع  الضياعٔ٘  ، ( : " دزاض٘ اجل2008صباح اضطٔفاٌ )-

 نتاب الهرتّىٕ ، بػداد 
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 .، دزاضات اجلدّٚ االقتضادٓ٘ ّاالدتناعٔ٘ للنػازٓع، داز امليَل اللبياىٕ.2009دٓاب، ذلند، -

 (3+ احملهه ) (2+ احملهه )

 والتقارير وغريىا(:. أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية )اجملالت العلمية 2 
 داز خْازشو العلنٔ٘ . – دٓات ددّٚ املػسّعات االضتجنازٓ٘بارلسمُ: اقتضاضعٔد امحد  -

 عبدالكادز عطٔ٘: دزاضات اجلدّٚ االقتضادٓ٘ ّاالدتناعٔ٘. -

 ( : دزاض٘ اجلدّٚ االقتضادٓ٘ ّتكٔٔه املػسّعات 2018ضعٔد ضامٕ احلالم ) –ذلند ذلنْد العذلْىٕ  -

 مْقع الباسح العلنٕ.مكاالت انادمئ٘ سْل بسىامر دزاضات اجلدّٚ االقتضادٓ٘  –دلل٘ زّاٛ االعنال  -

 (3+ احملهه ) (2+ احملهه )

 . ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3
 امليتدٚ العسبٕ الدزٗ املْازد البػسٓ٘  –دزاضات ددّٚ   -

 (3+ احملهه ) (2+ احملهه ) انادمئ٘ أمٕ بٕ ضٕ للتدزٓب   –دّزٗ اعداد دزاضات اجلدّٚ االقتضادٓ٘ -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربرليات، واألسطواانت ادلدرلة:. 4
 بسىامر ىعاو املآهسّ ددّٚ ( 

 تطبٔل دزاض٘ اجلدّٚ ) مْغني دسافٔو( 

 comFARlllبسىامر ٗ
 ادلرافق ادلطلوبة . و

بّين 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(:

 ّغرٍا(:املباىٕ )قاعات احملاضسات، ّاملدتربات، ّقاعات العسض، ّاملعامل،  .1

 ( مكعد دزاضٕ + مهتب اضتاذ15ذلاضسات دلَصٗ بعدد )قاع٘ 

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

 بسدهتْز عسض ّدَاش إىل، ساضب دَاش-

 .للعسّض بالشما غاغ٘   -

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

 خبصوص فعالية التدريس: طالبةاسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من ال . س
 .ضتطالع آزاٛ الطالبات سْل مْضْعات املكسز ّاضرتاتٔذٔات التدزٓظ املتبع٘ ا -
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 مً ذّٖ اخلربٗ .االضتعاى٘ بآزاٛ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ   -

علٙ الطالبات يف ىَآ٘ الفضل الدزاضٕ متطني٘ بيْد تكٔٔه  اجلامع٘تْشٓع اضتنازٗ التكٔٔه املعتندٗ مً  -

 للنكسز ّاألضتاذ.

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

 إجراءات تطوير التدريس: . ص
  . حتدٓح مضادز التعله بياًٛا علٙ تْصٔات اعطاٛ جلي٘ املياٍر ّاخلطط الدزاضٔ٘ بالكطه

التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء ىيئة تدريس إجراءات  . 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 متػرات البٔٝ٘ احمللٔ٘  -

 ّالعاملٔ٘ 

 .املياظسٗ ملكازى٘ معآر اإلزلاش املطبك٘ مع اقرتاح دْاىب التطْٓس الالشم٘ فتح قيْات االتضال مع األقطاو -

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

 

  د، إمياٌ عبٔد ذلند السفاعٕ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

  

 ىـ1443-6-33 التاريخ
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  توصيف ادلقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

 نظريات التصميم الداخلي اسم املقرر:  

 2262262-2 ،  2سكن   رمز املقرر:  

 

 

 

 

 

 



 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 

 

39 
 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 داَع٘ اّ ايكس٣ إسم ادلؤسسة التعليمية: ـه0441-1.-27  التوصيف:اتريخ 

 ايطهٔ ٚادازٙ املٓصٍ.. -...ايتضاَِٝ. القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه . أ
 2602616-2    2/ ضهٔ  ْظسٜات ايتضُِٝ ايداخًٞ. اسم ادلقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 نظري2/  َعتُدٙ ضاعتإ 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(

 ايطٓ٘ ايتُٗٝد١ٜ يربْاَر املادطتري يكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ

 املطت٣ٛ االٍٚ. 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
 قاع١ ايدزاضات ايعًٝا بكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ /َكس ن١ًٝ ايتضاَِٝ .8

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

 %01 .9 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب 
    

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

  النسبة:  ابدلراسلة .د 
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  .13 النسبة:  تذكر أخرى .ه 
 

 تعليقات:

 األهداف . ب
 ما ىدف ادلقرر الرئيس؟ -1

ٜعترب املكسز َدخٌ إىل ايتضُِٝ ٚايتػهٌٝ ايفين ٚايتفهري اإلبداعٞ بػهٌ عاّ, فٗٛ ٜتٓاٍٚ َا١ٖٝ ايتضُِٝ 

األٚي١ٝ ) ايعُل, احلسن١, ايتٛاشٕ, ايتٓٛع, ايٓطل, ايتبأٜ,...( , نُا ٜتغُٔ املكسز  َٚفسدات٘ َٚفاُٖٝ٘

  ْظسٜات ايتضُِٝ األضاض١ٝ ٚطسم ايتضُِٝ املدتًف١ .

)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 االْرتْت ايعامل١ٝ يالطالع ع٢ً احدخ املسادع يف دلاٍ ْظسٜات ايتضُِٝ ايداخًٞ . -

 َتابع١ ايبحٛخ ايع١ًُٝ احلدٜج١ ٚاملؤمتسات ٚايٓدٚات يف دلاٍ ْظسٜات ايتضُِٝ ايداخًٞ   -

 املسادع١ ايدٚز١ٜ يتٛصٝف املكسزات . -

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

ٜٗدف ٖرا املكسز إىل ت١ُٝٓ ايكدز٠ يد٣ ايطايب ع٢ً اإلدزاى ايٛاضع يهاف١ أضايٝب ايتدطٝط االبتهازٟ ) بٓا٤ 

ع٢ً َعطٝات ف١ٝٓ َعُاز١ٜ ( , َٚعاجل١ ايفساغ , أٚ األَانٔ, ٚناف١ أبعادٖا , أًٜا نإ طابعٗا , ٚ أًٜا ناْت 

تدداّ املٛاد املدتًف١ , ٚاأليٛإ املٓاضب١  ع٢ً أغساض اضتدداَٗا . ٚنريو تٛظٝف مجٝع عٓاصس ايتضُِٝ باض

سلٛ مجايٞ , ٜػٌُ األزعٝات , ٚاحلٛا٥ط , ٚاألضكف , ٚايتذٗٝصات , ٚغريٖا. ٜٚػتٌُ املكسز ع٢ً تدزٜب 

ع٢ً ابتهاز احلًٍٛ املٓاضب١ يف دلـاٍ احلسن١ يف ايفساغ , ٚضٗٛي١ اضتدداّ َا ٜػتٌُ عًٝ٘ َٔ أثاخ  طايب١اي

 ٚجتٗٝصات, ٚدعٌ ٖرا ايفساغ َسحيا , ٖٚاد٥ا , ٚممٝصا بهاف١ املٛاصفات ايٓفع١ٝ , ٚاملكاٜٝظ اجلُاي١ٝ .  
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 ادلوضوعات اليت ينبغي تناوذلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة ادلوضوعات

 4 2 َفّٗٛ ايتضُِٝ ايداخًٞ .
 2 1 .املعُاز١ٜ ايداخ١ًٝ  ايتفاصٌٝ
, أًٜا نإ طابعٗا , ٚ أًٜا ٚناف١ أبعادٖا  األَانٔ , أٚ, َعاجل١ ايفساغ أضايٝب 

 ناْت أغساض اضتدداَٗا .  
1 2 

 4 2 (.عُاز١ٜ ايف١ٝٓ , ٚامل عطٝاتامل ) ٚفل , ٚايتضُِٝ االبتهازٟايتدطٝط أضايٝب 
ع٢ً  املٓاضب١  ٚاأليٛإ , مجٝع عٓاصس ايتضُِٝ باضتدداّ املٛاد املدتًف١ طسم تٛظٝف

 , ٚغريٖا.ٚايتذٗٝصات , ٚاألضكف, ٚاحلٛا٥ط, ٜػٌُ األزعٝات, سلٛ مجايٞ 
2 4 

 2 1 .ٗا اتاضتدداَ طسمٚ, َاٖٝتٗا, خلاَات ا 
 2 1 . تٛشٜع٘ يف ايفساغ ايداخًٞ طسم ٚ,  ٘طٝٚ َكاٜ, األثاخ 
 2 1 .اختٝازٖا أضظ ٚ, ٚنٝف١ٝ اضتعُاهلا,  األيٛإ
 2 1 . ٚايًٛحات ايف١ٝٓ , ْٚباتات ايص١ٜٓ , اإلعا٠٤تٛشٜع 

 2 1 . اضتدداّ اإلنططٛازات املتعدد٠ األخس٣ ايالش١َ يًفساغ
اضتدداّ َا ٜػتٌُ عًٝ٘ ابتهاز احلًٍٛ املٓاضب١ يف دلـاٍ احلسن١ يف ايفساغ , ٚضٗٛي١ 

َٔ أثاخ ٚجتٗٝصات ,ع٢ً ايٓحٛ ايرٟ جيعٌ ٖرا ايفساغ َسحيا , ٖٚاد٥ا , ٚممٝصا 

  بهاف١ املٛاصفات ايٓفع١ٝ , ٚاملكاٜٝظ اجلُاي١ٝ

2 4 

 30 15 اجملُٛع

 

   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية زلاضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 01 - - - - 01 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات ادلعتمدة

 

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

 : قم دبلء اجلدول دبخرجات تعلم ادلقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب ادلطلوب يف رلاالت التعلم ادلناسبة.أوالً  -
 التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم ادلستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق 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  -

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

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

 ايعًُٞ .ايبٝإ  َفّٗٛ ايتضُِٝ ايداخًٞ.   تدزى 0-0
 احلٛاز ٚاملٓاقػ١
 ايعضف ايرٖين

 االختبازات
 تٛدٝ٘ األض١ً٦

 ٚادبات َٓصي١ٝ 
 .املعُاز١ٜ ايداخ١ًٝ  د ايتفاصٌٝحتد 0-2

 . َعاجل١ ايفساغٔ أضايٝب تكت 0-0

 ادلهارات ادلعرفية 2
 , ٚايتضُِٝ االبتهازٟ.ايتدطٝط أضايٝب  تتكٔ 2-0

 ٚزش ايعٌُ اجلُاع١ٝ
 ايتٛعٝح١ٝايعسٚض 

 ايعسض ايتفاعًٞ

 ايتكِٜٛ أْػط١

 اجلُاعٞ

 املالحظ١

 املػازٜع املػرتن١

 , مجٝع عٓاصس ايتضُِٝ باضتدداّ املٛاد املدتًف١ فتٛظ 2-2

, ٜػٌُ األزعٝات, ع٢ً سلٛ مجايٞ املٓاضب١  ٚاأليٛإ

 , ٚغريٖا.ٚايتذٗٝصات  , ٚاألضكف, ٚاحلٛا٥ط

  ايف١ٝٓ , ْٚباتات ايص١ٜٓٚايًٛحات  , اإلعا٠٤ع تٛش 2-0

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل ادلسؤولية 3
 ايعسٚض ايتكدمي١ٝ عٌُ بسٚح ايفسٜل ت 0-0

 ١األفالّ ايتعًُٝٝ
 

 ًَف ازلاش
تكِٜٛ يًعٌُ 

 اجلُاعٞ
 َكرتح١ل عٌُ دلُٛع١ تٓط 0-2

 األْػط١تؤدٟ ايعٌُ ايفسدٟ أثٓا٤ تضُِٝ  0-0

 ومهارات تقنية ادلعلومات وادلهارات العدديةمهارات االتصال  4
ّ احلاضب اآليٞ يف إدسا٤ عسٚض تكدمي١ٝ يف تطتدد 4-1

 ايبحح يف غبه١ االْرتْت  َٛعٛعات رلتًف١ َٔ دلاٍ ايتدضط 
 تضُِٝ ايعسض اجلُاعٞ

 ًَف ازلاش
تكدِٜ أْػط١ 

باضتدداّ احلاضب 

 اآليٞ
َٔ َٛاقع بعض ٚشازات ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ عًٞ غبه١ تطتفٝد  4-2

 االْرتْت يف اعداد أْػط١ منٛذد١ٝ 

 (وجدت ادلهارات النفسية احلركية )إن 5
 . ٚايًٛحات ايف١ٝٓ , ْٚباتات ايص١ٜٓ , اإلعا٠٤تٛشع  5-0

 ٚزش ايعٌُ اجلُاع١ٝ
 ايعسٚض ايتٛعٝح١ٝ

إعداد َػسٚع 

 مجاعٞ 
املتعدد٠ األخس٣ ايالش١َ اإلنططٛازات تطتددّ  5-2

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

 مالحظة......اخل(
 نسبته من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمه

 %10 اضبٛعٝا َٝدا١ْٝ/تكازٜساٚزام عٌُ /شٜازات  1
 %10 ايجأَ ْضفٞ اختباز  2
 %40 اضبٛعٝا َػازٜع ع١ًُٝ  3
 %40 ايطادع عػس االختباز  ايٓٗا٥ٞ 4
 %100  اجملُٛع  5

 ودعمهم طالبةاإلرشاد األكادميي لل . 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 ايتدزٜظ خالٍ ٜتِ تٛشٜع َٗاّ االزغاد ايعًُٞ يًطايبات املطتذدات َٔ ِقَبٌ دلايظ األ -

 َ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 َٛعٛع ايسضاي١ ٚ  -

 تسغدٖا ظُٝع املعًَٛات اخلاص١ بايتعجس ٚ ايفسظ اإلعاف١ٝ ٚ ايتأدٌٝ 
سضٌ تكدّ املسغد٠ االنادمي١ٝ تكسٜس َفضٌ اىل ز٥ٝظ ايكطِ عٔ ضري ايطايب١ يف ْٗا١ٜ نٌ فضٌ دزاضٞ ٚ ت -

 .صٛز٠ َٓ٘ اىل عُٝد ايدزاضات ايعًٝا 

 مصادر التعّلم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1
 .دار رلدالوي –( : "اسس التصميم الداخلي وتنسيق الديكور "2316يونس خنفر ) -

 املدططات ايتٓفٝر١ٜ ٚايسضّٛ ايتٛعٝح١ٝ يف ايتضُِٝ ايداخًٞ " , داز ايبدا١ٜ ( : "2018زاٜط١ )دذلُد اي-

 ابظ.ق( : " ايتضُِٝ ايداخًٞ " , داز 2009دسٜظ خٛزٟ )-

 , األزدٕ  داز أضا١َ يًٓػس ٚايتٛشٜع, " َبادئ ايتضُِٝ ٚايدٜهٛز  ( : " 2006), اجلبايٞ محص٠ , ـ 

 3DS MAX TUTORIALSبسْاَر ايتضُِٝ ثالثٞ األبعاد  َفتاحو إىل: "( 7008) ايصٜٔ  بطِٝ عبد ايبازٟ -

 , ضٛز١ٜ ـ حًب . َهتب١ ايسٚاد(, تع١ًُٝٝ دٚز٠)
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 ايتضُِٝ ٚايتػهٌٝ ايفين , َٓػٛزات داَع١ دَػل, دَػل ـ ضٛز١ٜ .(: أضظ 2008ايضفدٟ  ) دٗاد  -

ٕ  ٜٛضف  - : فـٔ ايتضـُِٝ ايـداخًٞ ٚايـدٜهٛز , َهتبـ١ املًـو فٗـد ايٛطٓٝـ١ يًٓػـس,          (2000)ايعُـٛد, ٚخخـسٚ

 ايسٜاض 

: ايسضِ اهلٓدضٞ باضتدداّ بسْاَر أٚتٛناد ٚأدٚات ايسضـِ   (2005) ايبػدادٟ ٚ َاٖس ايػهسٟ  , عُاز  -

  اهلٓدضٞ. داز ايفسداْٞ يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع . طسابًظ ـ يٝبٝا

" املدططات ايتٓفٝر١ٜ ٚايسضّٛ ايتٛعٝح١ٝ يف ايتضُِٝ ايداخًٞ" ( : 2009) ايدزاض١ٝذلُد عبد اهلل  -

 َهتب١ اجملتُع ايعسبٞ, عُإ , األزدٕ. 

 " ايتضُِٝ ايداخًٞ: فٔ ٚصٓاع١ " داز ايفهس ايعسبٞ , ايكاٖس٠ ( : 2001)َضطف٢ أمحد  -

 (3+ احملهِ ) (2+ احملهِ ) 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

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

) ايٓضُِٝ ايداخًٞ (  دل١ً ايتضُِٝ ايطعٛدٟ االٚىل –دل١ً دٜصأٜ -  

  Decoratmag.comدل١ً دٜهٛزات  

 دل١ً ايبٝت -

+ احملهِ  (2+ احملهِ )  ِ ايتضُِٝطق –ن١ًٝ ايفٕٓٛ اجل١ًُٝ  –داَع١ بابٌ  –دل١ً ايتضُِٝ ايداخًٞ -

(3) 

 اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:. ادلواد اإللكرتونية ومواقع 3
Home Designer. suite 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربرليات، واألسطواانت ادلدرلة:. 4
 sweet Home3Dبساَر 

  roomleبسْاَر 

 (3+ احملهِ ) (2+ احملهِ )  In Terior Desingn SoFtwareبسْاَر 

 ادلرافق ادلطلوبة . و
بّين 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(:
 املباْٞ )قاعات احملاعسات, ٚاملدتربات, ٚقاعات ايعسض, ٚاملعاٌَ, ٚغريٖا(: .1

 ( َكعد دزاضٞ + َهتب اضتاذ15ذلاعسات دلٗص٠ بعدد )قاع١ 
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربرليات وغريىا(:  .2
 باإلْرتْت يالتضاٍ فاٟ ٚاٟ غبه١-

 بسدهتٛز عسض ٚدٗاش إىل, حاضب دٗاش-

 .يًعسٚض بالشَا غاغ١   -

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

 خبصوص فعالية التدريس: طالبةاسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من ال . س
 .ضتطالع خزا٤ ايطايبات حٍٛ َٛعٛعات املكسز ٚاضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ املتبع١ ا -

 َٔ ذٟٚ اخلرب٠ .االضتعا١ْ بآزا٤ أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ   -

ع٢ً ايطايبات يف ْٗا١ٜ ايفضٌ ايدزاضٞ َتغ١ُٓ بٓٛد تكِٝٝ  اجلاَع١تٛشٜع اضتُاز٠ ايتكِٝٝ املعتُد٠ َٔ  -

 يًُكسز ٚاألضتاذ.

 قومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لت . ش
 املسادع١ ايدٚز١ٜ يًُكسزات ايدزاض١ٝ َٔ قبٌ جل١ٓ تطٜٛس املٓاٖر ٚاخلطط ايدزاض١ٝ بايكطِ ٚايه١ًٝ .

 إجراءات تطوير التدريس: . ص
  . حتدٜح َضادز ايتعًِ بٓا٤ًا ع٢ً تٛصٝات اعغا٤ جل١ٓ املٓاٖر ٚاخلطط ايدزاض١ٝ بايكطِ

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

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

 ٚايعامل١ٝ 

 .املٓاظس٠ ملكاز١ْ َعاٜري اإلزلاش املطبك١ َع اقرتاح دٛاْب ايتطٜٛس ايالش١َ فتح قٓٛات االتضاٍ َع األقطاّ -

 ِ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 ذلُد ايسفاعٞ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

  

 ىـ1443-3-14 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
 

 
 
 
 
 
 
 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

 إدارة املؤتمرات والحفالت اسم املقرر:

 2062022 -2 ،  3إدارة  :رمز املقرر 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 سى جامعة او الكإسم ادلؤسسة التعليمية: ... 1441 -1-02التوصيف:اتريخ 

 الطهً وإدازة امليصل –التصاميه  القسم:.....-لكليةا

 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ
 2602621-2،  3/ إدازة   إدازة املؤمتسات واذتفالت. اسم ادلقرر الدراسي ورمزه: 1

  عنلي 2ىظسي +1ضاعتاٌ معتندة  /  :عدد الساعات ادلعتمدة .0

 الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنو ادلقرر الدراسي:  .3
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين ىذا بدالً من إعداد قائمة بكل ىذه الربامج(

 الطيُ التنَيدية لربىامخ املاجطتري  لكطه الطهً وإدازة امليصل

 املطتوى الثاىي  السنة أو ادلستوى الدراسي الذي يعطى فيو ادلقرر الدراسي:  . 4
 يوجد ال . ادلتطلبات السابقة ذلذا ادلقرر )إن وجدت(:5 

 يوجد ال  ادلتطلبات ادلتزامنة مع ىذا ادلقرر )إن وجدت(: .6
 ادلقرر، إن مل يكن يف ادلقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي .  7

  قاعة الدزاضات العليا بكطه الطهً وإدازة امليصل /مكس نلية التصاميه

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

 %72 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ 
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب 
    

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

  النسبة:  ابدلراسلة .د 
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه 
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 تعليقات:

 األىداف .4
 ما ىدف ادلقرر الرئيس؟ -1

طسيكة ختطيط وإدازة اذتفالت واملؤمتسات بأىواعَا املدتلفة وطسم تطعريٍا وابساو عكودٍا التعسف على 

 والفيوٌ واآلداب اإلضالمية للتعامل .
)مثل االستخدام ادلتزايد لتقنية ادلعلومات أو مراجع اإلنرتنت، لتطوير وربسّي ادلقرر الدراسي.  -يتم تنفيذىا  -اذكر إبجياز أي خطط  -0

 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف رلال الدراسة(.  
 إدازة اذتفالت واملؤمتسات .يف زتال  املساجعاضتدداو إمهاىيات االىرتىت العاملية لالطالع على احدث  -

  إدازة اذتفالت واملؤمتساتمتابعة البحوث العلنية اذتديثة واملؤمتسات واليدوات يف زتال  -

 املساجعة الدوزية لتوصيف املكسزات . -

 

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

مميصاتَا ( ، أضظ ختطيط وإدازة  –أىواعَا  -يتطنً املكسز دزاضة إدازة اذتفالت مً حيث ) مفَومَا

اهليهل اإلدازي لوحدة اذتفالت وجتَيص الكاعات والفيادم  اذتفالت  واالجتناعات واليدوات واملَسجاىات ،

ومؤضطات اإلعاغة املدتلفة وأضاليب الطيافة واالضتكبال ، التعاقد على اذتفالت والتطويل هلا ، شيازة 

 . ميداىية ألحد الفيادم أو قاعات املؤمتسات ، تطبيكات عنلية على إدازة اذتفالت
 

 ادلوضوعات اليت ينبغي تناوذلا: .1

عدد  للجزء النظري قائمة املوضوعاتأواًل: 

 األسابيع

 ساعات التدريس

 3 1 التعسيف باملؤمتسات و أٍنيتَا وأىواعَا
 4 2 ، تطبيل للتدطيط للنؤمتسات نيفية التدطيط لعكد مؤمتس ىاجح

 4 2 والتطبيل هلا  وختطيطَااألمانً املدتلفة لعكد املؤمتسات
 4 2 يف ادازة اذتفالت واملؤمتسات قواعد العنل 

 3 1 واذتفالت  العنالة وتدزيبَا يف خدمة املؤمتسات
 3   1 واذتفالت خدمات األغرية و املػسوبات فى املؤمتسات

 2 1 ادازة اذتفالت واملؤمتسات 
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 2 1 ارتدمة يف اذتفالت واملؤمتسات

 3 1 نيفية تيظيه اذتفالت
 6 3 املػسوع اليَائي 

  30  15 اجملنوع 
 

   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .0
معامل أو  دروس إضافية زلاضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

  30 -  15 - -  15 ساعات التدريس الفعلية

  2 -  1 - -  1 الساعات ادلعتمدة

 

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

 

 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

 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 سلرجات التعلم ادلستهدفة.اثنياً  -
واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً  ضع طرق التقييم ادلناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي سلرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق سلرجات تعلم ادلقرر ادلستهدفة وطرق تقييمها :اثلثاً  -

 ت التعلم.عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنو ال يلزم أن يتضمن كل مقرر سلرجات تعلم يف كل رلال من رلاال
 

 Curriculum Mapخريطة منهج ادلقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م

 املعرفة 1
تتعسف على مفَوو إدازة اذتفالت واملؤمتسات  1-1

التدزيظ  ودوزٍا فريقي الطيافة 

 االضتكسائي

 االتصال مبصادز

 التعله

 أوزام العنل والتكازيس

االختبازات التحسيسية 

 والػفوية

 الواجبات

تعدد االليات املدتلفة املطتددمة يف تيظيه  1-0

 اذتفالت واملؤمتسات 

حتدد الطسم املثلى للتعامل والتواصل مع الطائحني  1-3

 بأصول الربتونول واللػات املتعددة

 املهارات املعرفية 2

 املرنسات والطحالت العصف الرٍين متيص األىواع املدتلفة للنؤمتسات واحملافل  0-1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م

0-0 
  تيظه املدطط األمثل إلدازة املؤمتسات الياجحة

التعله الراتي 

 الفسدي

ملكاالت الصػرية 

 والبحوث

 مهارات العالقات الشخصية وربمل ادلسؤولية 3

توضح ارتطط اإلدازية املياضبة ليوع احملفل مع  3-1

 فسيل العنل 

 

 التفهري الياقد 

 

 أضلوب التحليل  

املكاالت الصػرية 

 والبحوث

تعد خطة متهاملة العياصس مع تكطيه املَاو على  3-0

  فسيل العنل

 مهارات االتصال ومهارات تقنية ادلعلومات وادلهارات العددية 4

تبحث يف املواقع املدتصة على الػبهة لالطالع  4-1

  على املصيد مً املعلومات يف زتال إدازة اذتفالت

االتصال مبصادز 

 التعله 

 أىػطة تطبيكية

 عسوض تكدميية

 ادلهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

إالتعله الراتي   تصنه جتسبة اضتكبال إلدازة اذتفالت واملؤمتسات 5-1

 الفسدي

 والتعاوىي 

 املالحظة 

 0-5 املػازيع
  تيظه دوز اضتكبال الوفود

 
 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 الطابع االختباز اليصفي 1

0 
)نتابة مكال +مػسوع مجاعي –مػسوعات  –أىػطة 

 +تكديه عسض غفوي + مػازيع عثية(

الثامً إىل الثاىي مً 

 عػس
20% 

 %60 الطادع عػس االختباز اليَائي 3

 %100  اجملنوع 4

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

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خاللو أعضاء ىيئة التدريس ذلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
يته توشيع مَاو االزغاد العلني للطالبات املطتحدات مً ِقَبل زتالظ األقطاو على أعطاء ٍيئة  -

 مدة ال تتحاوش أزبعة أضابيع مً بدء الدزاضة .التدزيظ خالل 

 إزضال صوزة مً التوشيع الطابل إىل عنادة الدزاضات العليا . -

تتوىل املسغدة العلنية توجيُ الطالبة يف إعداد جدوهلا الدزاضي وتتابع معَا خطوات تطحيل  -
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 موضوع السضالة و تسغدٍا ظنيع املعلومات ارتاصة بالتعثس و الفسص اإلضافية و التأجيل .
تكدو املسغدة االنادميية تكسيس مفصل اىل زئيظ الكطه عً ضري الطالبة يف ىَاية نل فصل  -

 .  تسضل صوزة ميُ اىل عنيد الدزاضات العليادزاضي و 

 مصادر التعلنم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1

 . 1طبعة  -( إدازة اذتفالت واملؤمتسات1012ىفني الػسيف )-

 داز الوفاء للطباعة واليػس. – 1( إدازة اذتفالت واملؤمتسات طبعة 2007ٍالة الطيد حطً ) -

+  .: " ادازة اذتفالت واملؤمتسات " ، زتنوعة الييل العسبية ، الكاٍسة (2004ضامي عبدالكادز ضعيد )-

 (3+ احملهه ) (2احملهه )

 . أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريىا(:0

 

 . ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3

 (3+ احملهه ) (2+ احملهه ) اصة بددازة اذتفالت واملؤمتسات والفعاليات .ارتاملواقع االلهرتوىية 

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

 ال يوجد

 ادلرافق ادلطلوبة . و
بّين 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(:
 املباىي )قاعات احملاضسات، واملدتربات، وقاعات العسض، واملعامل، وغريٍا(: .1

 ( مكعد دزاضي + مهتب اضتاذ15ات زتَصة بعدد )ستاضسقاعة 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربرليات وغريىا(:  .0
 باإلىرتىت لالتصال فاي واي غبهة-

 بسجهتوز عسض وجَاش إىل، حاضب جَاش-

 .للعسوض بالشما غاغة   -

  مثالً اذا كان ىناك حاجة إىل ذبهيزات سلربية خاصة، فاذكرىا، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددىا: .3
 يوجد ال
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 تقومي ادلقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ز
 خبصوص فعالية التدريس: طالبةاسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من ال . س
 .ضتطالع آزاء الطالبات حول موضوعات املكسز واضرتاتيحيات التدزيظ املتبعة ا -

 مً ذوي ارتربة .االضتعاىة بآزاء أعطاء ٍيئة التدزيظ   -

على الطالبات يف ىَاية الفصل الدزاضي متطنية بيود  ادتامعةتوشيع اضتنازة التكييه املعتندة مً  -

 تكييه للنكسز واألضتاذ.

 قومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لت . ش
 وارتطط الدزاضية بالكطه والهليةاملساجعة الدوزية للنكسزات الدزاضية مً قبل دتية تطويس املياٍخ 

 إجراءات تطوير التدريس: . ص
  . حتديث مصادز التعله بياءًا على توصيات اعطاء دتية املياٍخ وارتطط الدزاضية بالكطه

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(:

ا يتوافل مع متطلبات متػريات البيئة احمللية املساجعة الدوزية للنكسزات الدزاضية بَدف تطويسٍا مب -

 والعاملية 

املياظسة ملكازىة معايري اإلجناش املطبكة مع اقرتاح جواىب التطويس  فتح قيوات االتصال مع األقطاو -

 .الالشمة

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ط
املساجعة الدوزية للنكسزات الدزاضية بَدف تطويسٍا مبا يتوافل مع متطلبات متػريات البيئة احمللية 

 والعاملية 
 

  د، إمياٌ عبيد ستند السفاعي اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

  

 ىـ1442-6-32 التاريخ
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  توصيف ادلقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

  تسغٝد اضتٗالى املٛازد ايٛط١ٝٓ :اسم ادلقرر  

 2602622-2 ،  4إداز٠  رمز ادلقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ  - ايتضاَِٝ   القسم: -لكليةا
 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه . أ
 2602622- 2 ،4اداز٠  /  ايٛط١ٝٓتسغٝد اضتٗالى املٛازد  . اسم ادلقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
  / ضاعتإ ْظسَٟعتُد٠ 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(

 ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ يكطِ ادطترربْاَر املي ايط١ٓ ايتُٗٝد١ٜ 
  املطت٣ٛ ايجاْٞ. 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

 قاع١ ايدزاضات ايعًٝا بكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ /املكس ايس٥ٝطٞ يًه١ًٝ 

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

 %70 ايٓطب١: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ 

 

   

  ايٓطب١:  التعليم اإللكرتوين .ب 

 

   

 %30 ايٓطب١: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج 

    

  النسبة:  ابدلراسلة .د 
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  النسبة:  تذكر أخرى .ه 
 

 تعليقات:

 

 األهداف . ب
 ما ىدف ادلقرر الرئيس؟ -1
َٔ خالٍ ٚ طسم تسغٝد اضتٗالنٗا   ايطاق١(   -ايهٗسبا٤–ايتعسف ع٢ً املٛازد ايٛط١ٝٓ املدتًف١ ) املا٤  

، َٔ خالٍ االعتُاد ع٢ً تكٓٝاٍت ٚإدسا٤اٍت ٠ عاي١ٝ ٤بهفا بايػهٌ األَجٌايتعسف ع٢ً نٝف١ٝ اضتدداَٗا 

 .ذلّدد٠ٍ دٕٚ إحلام األذ٣ بإْتاد١ٝ األفساد ٚزاحتِٗ، يًحّد َٔ ٖدزٖا
)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(.  
تسغٝد اضتدداّ إَهاْٝات غبه١ اإلْرتْت ايعامل١ٝ يالطالع ع٢ً أحدخ اإلصدازات ٚايتطٛزات يف دلاٍ  -

إداز٠ املؤضطات باختالف يف ٚاملؤمتسات ٚايٓدٚات ايع١ًُٝ احلدٜج١ َتابع١ ايبحٛخ اضتٗالى املٛازد ايٛط١ٝٓ  

 اْٛاعٗا ٚطبٝع١ خضا٥ضٗا.
تسغٝد اضتٗالى املٛازد ايٛط١ٝٓ   ت١ُٝٓ ايطسم ايفعاي١ يًتفهر ٚتكِٝٝ األضايٝب ٚاملفاِٖٝ املتٓٛع١ يف دلاٍ -

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

 )مالحظة: ادلطلوب ىنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها ادلستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف ادلقرر الدراسي  . ج
 وصف عام للمقرر:
اىل ايتعـسف عًـ٢ املـٛازد ايٛطٓٝـ١ املدتًفـ١ ، ٚنٝفٝـ١ اضـتدداَٗا          تسغٝد اضتٗالى املـٛازد ايٛطٓٝـ١  ٜتطُٔ َكسز 

سغـٝد اضـتٗالى ٖـرٙ املـٛازد ،     بايػهٌ األَجٌ ملٓع اٖـدازٖا ، نـريو ايتعـسف عًـ٢  ـازف رلتًـل ايـدٍٚ يف ت       

 نٝد ع٢ً دٚز املطتًٗو يف تسغٝد االضتٗالى .ٚايتأ
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 ادلوضوعات اليت ينبغي تناوذلا: .1
 ساعات التدريس األسابيع عدد قائمة ادلوضوعات

 2 1 َفّٗٛ  االضتٗالى

 2 1 اْٛاع االضتٗالى

 2 1  املٛازد ايٛط١ٝٓ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 
 2 1 اخلطط االضرتاتٝذ١ٝ يرتغٝد االضتٗالى يًُٛازد املدتًف١ .

 2 1 دٗٛد ايدٚي١ يف تسغٝد املٛازد ايٛط١ٝٓ.
 2 1 ايت١ُٝٓ املطتدا١َ ٚ اٖداز املٛازد

 2 1 دٚز املطتًٗو يف تسغٝد املٛازد ايٛط١ٝٓ .
 2 1 املٛازد ايبد١ًٜ ٚاالحالٍ .

 4 2  ازف عامل١ٝ يف تسغٝد اضتٗالى املٛازد ايٛط١ٝٓ .

 4 2 دٚز ٚضا٥ٌ االعالّ ٚاألفالّ ايتٛع١ٜٛ يف دلاٍ تسغٝد االضتٗالى.

 6 3 َٓاقػ١ املػسٚع ايبحجٞ 

 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

 

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

 

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

 قابلة للقياس حسب ادلطلوب يف رلاالت التعلم ادلناسبة.: قم دبلء اجلدول دبخرجات تعلم ادلقرر، حبيث تكون أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم ادلستهدفة.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  -

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

 ادلعرفة 1

 باملٛازد ايٛط١ٝٓ املدتًف١ ايتعسٜل  1-1

 احملاضس٠ ٚايٓكاش
 ايعسٚض ايع١ًُٝ

 ايتكازٜس اجلُاع١ٝ
 ايفسد١ٜ ايعسٚض

 . َٚطببات٘ ، اٖداز املٛازد ايٛط١ٝٓ  عٛاٌَ حتدٜد 1-2

 –باالضتٗالى  ٚاملتعًك١ امل١ُٗ األضاض١ٝ املضطًحات تعسٜل 1-3

 ايت١ُٝٓ املطتدا١َ –ايرتغٝد  –اإلٖداز 

 ادلهارات ادلعرفية 2

اضتدداّ املٛازد ايٛط١ٝٓ  يف املؤثس٠ األضاض١ٝ اجلٛاْب تػسح 2-1

 ايعسٚض ايع١ًُٝ .عُسا١ْٝ تك١ٝٓ، اقتضاد١ٜ، ادتُاع١ٝ،املدتًف١  
 احملاضس٠

 تسغٝد اضتٗالى ايهٛادز  ٚاضرتاتٝذٝات ضٝاضات حتًٌٝ 2-2 ايعسٚض ايفسد١ٜ

 .ٚاحمل١ًٝ ايعامل١ٝ

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل ادلسؤولية 3

اعداد َػسٚع عجٞ ضُٔ فسٜل عٌُ عٔ تسغٝد اضتٗالى  3-1

 املٛازد ايٛط١ٝٓ 
 ايعسٚض ايع١ًُٝ املػازٜع

 مهارات االتصال ومهارات تقنية ادلعلومات وادلهارات العددية 4

 عسض فٝدٜٛ  اعداد فٝدٜٛ تٛعٟٛ عٔ تسغٝد االضتٗالى يًُٛازد ايٛط١ٝٓ  4-1
 ايعسٚض ايع١ًُٝ

 اعداد عسٚض تفٓٝ٘ تستبط باحملاضسات االضبٛع١ٝ 2-4 ز٠ ٚايٓكاشٚاحملا

 (وجدت ادلهارات النفسية احلركية )إن 5

عٔ تسغٝد االضتٗالى يًُٛازد  تػسح باألدي١ طسم ٚأضايٝب 5-1

  ايٛط١ٝٓ 
 ًَفات االزلاش  صػر٠ دلُٛعات عٌُ

 ايتكازٜس
 

 

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

 مالحظة......اخل(
 نسبته من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمه

 %20 ايطابع االختباز ايٓضفٞ 1

2 
أْػط١ َٚػسٚعات )نتاب١ َكاٍ َػسٚع مجاعٞ + تكدِٜ 

 عسض غفٟٛ + َػازٜع عج١ٝ(
َٔ ايجأَ إىل ايجاْٞ 

 عػس
20% 

 % 60 ايطادع عػس االختباز ايٓٗا٥ٞ 3
 %100 اجملُٛع
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 ودعمهم طالبةاإلرشاد األكادميي لل . 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 دلايظ 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  -

 اخلاص١ بايتعجس ٚ ايفسص اإلضاف١ٝ ٚ ايتأدٌٝ . ٚ تسغدٖا ظُٝع املعًَٛات

تكدّ املسغد٠ االنادمي١ٝ تكسٜس َفضٌ اىل ز٥ٝظ ايكطِ عٔ ضر ايطايب١ يف ْٗا١ٜ نٌ فضٌ دزاضٞ ٚ تسضٌ  -

 .صٛز٠ َٓ٘ اىل عُٝد ايدزاضات ايعًٝا .

 مصادر التعّلم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1
 دلُٛع١ ايٌٓٝ ايعسب١ٝ يًٓػس ٚايتٛشٜع ( :تسغٝد ايطاق١ ٚإداز٠ ايطًب عًٝٗا ، 2013ذلُٛد ضسٟ ط٘ )   -

+ احملهِ ( : إداز٠ احلٝا٠ يف تسغٝد االضتٗالى ، ايداز االنادمي١ٝ يًعًّٛ ايطبع١ األٚىل 2010امحد إبساِٖٝ )  -

 (3+ احملهِ ) (2)

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

ايػٝذ ذلُد بٔ حطني ايعُٛدٟ :    تسغٝد اضتٗالى املٝاٙ  ، نسضٞ (2011)عبداحملطٔ بٔ عبدايسمحٔ اٍ ايػٝذ -

 ،ن١ًٝ اهلٓدض١ ، داَع١ املًو ضعٛدألعاخ املٝاٙ، بايتعإٚ َع نسضٞ ايصاٌَ ألعاخ تسغٝد املٝاٙ
 (3+ احملهِ ) (2+ احملهِ ) .دل١ً اقتضاد املاٍ ٚاالعُاٍ ، َعٗد ايعًّٛ االقتضاد١ٜ ٚايتذاز١ٜ -

 . ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3
 (3+ احملهِ ) (2+ احملهِ )  االضتٗالى يف حٝاتٓا ) اضا٤ات اقتضاد١ٜ ازبعٕٛ منٛذدًا(  شٜد ايسَاْٞ

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

 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، ٚغرٖا(: .1

 ( َكعد دزاضٞ + َهتب اضتاذ15ٗص٠ بعدد )ذلاضسات دلقاع١ 
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربرليات وغريىا(:  .2
 باإلْرتْت يالتضاٍ فاٟ ٚاٟ غبه١-

 بسدهتٛز عسض ٚدٗاش إىل، حاضب دٗاش-

 .يًعسٚض بالشَا غاغ١   -

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

 تقومي ادلقرر الدراسي وإجراءات تطويره  . ز
 خبصوص فعالية التدريس: طالبةاسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من ال . س
 .ضتطالع آزا٤ ايطايبات حٍٛ َٛضٛعات املكسز ٚاضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ املتبع١ ا -

 َٔ ذٟٚ اخلرب٠ .االضتعا١ْ بآزا٤ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ   -

ع٢ً ايطايبات يف ْٗا١ٜ ايفضٌ ايدزاضٞ َتط١ُٓ بٓٛد تكِٝٝ  اجلاَع١تٛشٜع اضتُاز٠ ايتكِٝٝ املعتُد٠ َٔ  -

 يًُكسز ٚاألضتاذ.

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . ش
 املسادع١ ايدٚز١ٜ يًُكسزات ايدزاض١ٝ َٔ قبٌ جل١ٓ تطٜٛس املٓاٖر ٚاخلطط ايدزاض١ٝ بايكطِ ٚايه١ًٝ .

 إجراءات تطوير التدريس: . ص
  . حتدٜح َضادز ايتعًِ بٓا٤ًا ع٢ً تٛصٝات اعطا٤ جل١ٓ املٓاٖر ٚاخلطط 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(:

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

 ١ٝ ٚايعامل

 .املٓاظس٠ ملكاز١ْ َعاٜر اإلزلاش املطبك١ َع اقرتاح دٛاْب ايتطٜٛس ايالش١َ فتح قٓٛات االتضاٍ َع األقطاّ -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ط
 املسادع١ ايدٚز١ٜ يًُكسزات ايدزاض١ٝ بٗدف تطٜٛسٖا مبا ٜتٛافل َع َتطًبات َتػرات ايب١٦ٝ احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ 

 

  د، إميإ عبٝد ذلُد ايسفاعٞ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

  

 ىـ1443-6-33 التاريخ
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  توصيف ادلقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

   بحثحلقة   اسم املقرر:

 2062023 -2،  3بحث  : رمز املقرر 
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 صيف مقرر دراسيمنوذج تو 

  دامع٘ أو الكسٚاملؤسشُ التعلًمًُ:  اسم يـ0441-6-66تاريخ التىصًف:  

   قطه الطهً ّإدازٗ امليصلالكطه:  -نلٔ٘ التصامٔه  :الكلًُ

 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ
 2602623  - 2 ،  3/ عح سلك٘ عح . اسم املقزر الدراسٌ ورمزه: 0
 (3+ احملكم )    عنلٕ 2 +  ىظسٖ 1/ ضاعتاٌ معتندٗ شاعات املعتمدَ: . عدد ال6
 . الربنامج )أو الربامج( الذٍ يقدم ضمهه املقزر الدراسٌ: 3

 لكطه الطهً ّإدازٗ امليصل املادطتريالطيُ التنَٔدٓ٘ لربىامر 

 . الشهُ أو املشتىّ الدراسٌ الذٍ يعطِ فًه املقزر الدراسٌ: 4

 الجاىٕ املطتْٚ
 ال ْٓدد . املتطلبات الشابقُ هلذا املقزر )إى وجدت(:5
 ْٓدد ال. املتطلبات املتزامهُ مع يذا املقزر )إى وجدت(: 6
 املقزر، إى مل يكو يف املقز الزئًص للمؤسشُ التعلًمًُ: فزع أو فزوع تقديم . 7

 قاع٘ الدزاضات العلٔا بكطه الطهً ّإدازٗ امليصل / التصامٔه  نلٔ٘ مكس

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ 
 :٘70 اليطب% 

 

   

 التعليم اإللكرتوين .ب 
 :٘30 اليطب% 

    

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

  النسبة:  ابدلراسلة .د 
    



 لعربية السعوديةاململكة ا
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

501 
 

  النسبة:  تذكر أخرى .ه 
 

 تعليقات:

 األىداف . ب
 ادلقرر الرئيس؟ ما ىدف -1

إنطاب الطالب٘ مَازات عنلٔ٘ يف أدساٛ َٓدف املكسز اىل تصّٓد الطالب٘ باملعلْمات األضاضٔ٘ مً خالل : 

إنطاب الطالب٘ ارتربٗ يف إعداد التكازٓس الفئ٘ ٔ٘ ّسل قطآا  اجملتنع ّمػهالتُ ، ّالبشْخ العلن

تدزٓب الطالب٘ علٙ املْقف العلنٕ ، ساش اٍه ىكاطُ املاو الطالب٘ بطسٓك٘ عسض البشح العلنٕ ّاب، املهتْب٘ 

 يف عسض املعلْمات ّمياقػتَا مع اعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ .ّالتفاعل مع االخسًٓ
)مثل االستخدام ادلتزايد لتقنية ادلعلومات أو مراجع اإلنرتنت، لتطوير وربسني ادلقرر الدراسي.  -يتم تنفيذىا  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 ت يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف رلال الدراسة(.   والتغيريا
االضتعاى٘ باملسادع ّالدّزٓات العلنٔ٘ اذتدٓج٘ يف زتال تصنٔه األثاخ ّشٓازٗ املْاقع االلهرتّىٔ٘  -

 املتدصص٘.

 حتدٓح ستتْٚ املكسز يف زتال التصنٔه ّالرتنٔب ّالتيفٔر لكطع األثاخ ّتدعٔنُ باألعاخ ادتدٓدٗ. -

تبادل ارتربات بني أعطاٛ ٍٔٝ٘ تدزٓظ املكسز يف الكطه العلنٕ ّبني أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ يف ادتامعات  -

 املياظسٗ.

 ٓطتددو تهيْلْدٔا االتصاالت اذتدٓج٘ يف ىكل املعلْمات مع تيْٓع مصادز املعلْمات. -

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

ف ادتامعات الل عسض بعض أعاخ التدصص يف شتتلسلك٘ البشح مً خ بأٍدافٓتطنً املكسز التعسٓف 

 احمللٔ٘ ّالعاملٔ٘ بهاف٘ اللػات .
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 (3+ حملكم )   ادلوضوعات اليت ينبغي تناوذلا: .1
 اعات التدريسس عدد األسابيع قائمة ادلوضوعات

 مَازات اعداد العسّض اليادش٘ ّالربامر املطتددم٘ يف ذلو 
االّل اىل االضبْع مً 

 السابع
4 

 مَازات االلكاٛ ّالتْاصل ّاالقياع
 مَازات متكدم٘ يف الطباع٘ ّاالخساز 
 تْشٓع ددّل املْاعٔد ّتْضٔح الكْاعد

مظ مً ارتامظ اىل ارتا سطْز سلكات البشح أضبْعًٔا

 عػس
26 

 30 15 اجملنْع
 

   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .2
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية زلاضرات 

 31 - 05 - - 05 ضاعات التدزٓظ الفعلٔ٘
 6 - 0 - - 0 الطاعات املعتندٗ

 

 ضاعتاٌ :  الطالب خالل أسبوعياً  ( اليت يقوم هباالذايت 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

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

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

 طسم التكْٓه اضرتاتٔذٔات تدزٓظ املكسز تطلبات املؤٍالت الْطئ٘ زتاالت التعله ّشتسدات تعله املكسز ّفكًا مل 

 املعازف 1

1-1 
تهتب ملدصًا لبشح علنٕ مكرتح يف أسد زتاالت 

 التدصص

 العصف الرٍين

 املياقػ٘

 دزاض٘ اذتاالت

 أىػط٘ عجٔ٘

 التكْٓه الراتٕ

 تكْٓه االقساٌ

املالسظات 

 التصشٔشٔ٘
1-2 

 –حتلٔلٕ  –ضالٔبَا ) ّصفٕ تعدد االعاخ العلٔن٘ عطب أ

 جتسٓيب ...( –تازخيٕ 
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1-3 
ترنس بعض االعاخ املستبط٘ مبذال ختصصَا مع تْضٔح 

 ىبرٗ عيَا .

1-4 
تصف االدساٛات املتبع٘ لهتاب٘ البشح العلنٕ عطب 

 تصئفُ

 تعدد االدّات املطتددم٘ ضنً ادساٛات البشح العلنٕ 1-5

 ٘اإلدزانٔاملَازات    2

2-1 
تلدص البشح العلنٕ مً خالل املػهل٘ ّاألٍنٔ٘ 

 ّاألٍداف ّالفسّض

 املياقػ٘

 العسّض

 العصف الرٍين

 البشح ّاالضترناز

 االىػط٘ البشجٔ٘

 

 التكْٓه الراتٕ

التكازٓس 

 ادتناعٔ٘

 تكْٓه االقساٌ

املالسظات 

 التصشٔشٔ٘

 

2-2 
تكازٌ بني األضالٔب املتبع٘ يف إدساٛات االعاخ العلنٔ٘ 

 طب اختالف اىْاعَاع

2-3 
تصف املػهل٘ أّ الظاٍسٗ اليت ضٔته تياّهلا مً خالل 

 البشح العلنٕ

2-4 
تتيبأ باملعْقات ّاملػهالت اليت قد تْادُ لبشح ستل 

 الدزاض٘

2-5 
تطْز مكٔاضًا عجًٔا ضبل اضتددامُ ّٓته حتهٔه املكٔاع 

 ّالتشكل ميُ بعد تطْٓسِ .

2-6 
الٔب املدتلف٘ ملدازع التصنٔه البتهاز تسبط بني االض

 اضلْب تصنٔنٕ ممٔص

2-7 
حتلل ّتصف السضْو البٔاىٔ٘ اليت تْصلت هلا مً خالل 

 البشح ستل الدزاض٘

2-8 
تلدص أٍه اليتاٜر اليت مت التْصل الَٔا مً خالل ادساٛات 

 البشح العلنٕ

 مَازات التعامل مع اآلخسًٓ ّحتنل املطؤّلٔ٘ 3

3-1 
تْضح مً خالل عسض ّتكدٓه املػهل٘ ستل الدزاض٘ 

 ّأٍنٔتَا .

 املػازٓع البشجٔ٘

 العسّض

التكازٓس 

 ادتناعٔ٘

املالسظات 

 التصشٔشٔ٘

 

 ًتعلل الطبب الختٔاز مػهل٘ البشح اليت تياّهلا الدزاض٘ . 3-2

3-3 
تطتددو السضْو البٔاىٔ٘ ّبسامر العسض ، لعسض ّتكدٓه 

 ٖ متت دزاضتُملدص ّىتاٜر البشح الر
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 مَازات التْاصل، ّتكئ٘ املعلْمات، ّاملَازات العددٓ٘ 4

4-1 
تبشح عً املْاقع االلهرتّىٔ٘ املدتص٘ باملهتبات ّاالعاخ العلٔن٘ 

 مً خالل ستسنات البشح العلنٕ باضتدداو الػبه٘ العيهبْتٔ٘

 املػازٓع البشجٔ٘

 العسّض التْضٔشٔ٘

 التكْٓه الراتٕ

 عٔ٘التكازٓس ادتنا

املالسظات 

 التصشٔشٔ٘
4-2 

حتطب اليتاٜر االسصأٜ٘ ّاليطب املْٝٓ٘ اليت تْصلت الَٔا مً خالل 

 ادساٛات البشح العلنٕ

4-3 
تفطس اليتاٜر االسصأٜ٘ اليت مت التْصل الَٔا مً خالل ادساٛات 

 البشح العلنٕ

 اليفظ سسنٔ٘املَازات  5

 املياقػ٘ ت البشح العلٔه املطتددم٘ تْظف بسامر اذتاضب اآللٕ ضنً أدّا 5-1

 العسّض التْضٔشٔ٘

 

 التكازٓس ادتناعٔ٘

 التكْٓه الراتٕ
5-2 

ًٛ علٙ أضظ ّمفأٍه ّمعآري مدازع  تيػٞ تصنٔنات مطتشدث٘ بيا

 التصنٔه بأضلْب مبتهس ، ّذلو فهسٗ مْضْع البشح

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

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

 %26 مً االضبْع االّل اىل السابع ّادبات ّتطبٔكات 1

اذتطْز أضبْعًٔا سلك٘ البشح العلنٕ ّاملػازن٘ الفعال٘ يف سلك٘  2

 البشح
ارتامظ اىل ارتامظ مً 

 عػس
46% 

اعداد ّنتاب٘ عح مصػس مػتنل علٙ ناف٘ ادساٛات ّأضالٔب  3

 البشح العلنٕ
 %46 الطادع عػس

 
 %100 اجملنْع

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

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

 أزبع٘ أضابٔع مً بدٛ الدزاض٘ .

 ٓع الطابل إىل عنادٗ الدزاضات العلٔا .إزضال صْزٗ مً التْش -

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

 املعلْمات ارتاص٘ بالتعجس ّ الفسص اإلضافٔ٘ ّ التأدٔل .

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

 عنٔد الدزاضات العلٔا .
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 مصادر التعّلم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1
 نتب البشح العلنٕ بصف٘ عام٘ ) ميَذُ ، ّأضالٔبُ ، ّأدّاتُ ( - 

 الهتب املدتص٘ مبَازات االلكاٛ  -

 ح علنٕ ّسلك٘ عح ختصص " ،داز الهتاب اذتدٓح( : " قاع٘ ع2019شٓيب ستنْد غكري ) -

 ( : " مَازات فً االلكاٛ ّالتكدٓه " ، مؤضط٘ سْزع الدّلٔ٘ لليػس ّالتْشٓع2013علٕ عبدادتلٔل علٕ )-

 (3+ احملكم ) (6+احملكم )

 . أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريىا(:2 
 ر االحباث العلمية ادلرتبطة ابلتخصصاجملالت ادلتخصصة يف نش

 . ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3
 قاعة دار ادلنظومة - 
 موقع مكتبة ادللك عبدهللا جبامعة ام القرى-
 قاعدة البياانت دبكتبة ادللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية-
 مج احلاسوبية، الربرليات، واألسطواانت ادلدرلة:مواد تعليمية أخرى مثل الربا. 4

 عسّض التكدٓه باضتدداو الربامر املياضب٘ )مجل بسامر عاٜل٘ مٔهسّضْفت ّغريٍا(. -
 spssبسىامر اإلسصاٛ -

 ادلرافق ادلطلوبة . و
اعد داخل القاعات الدراسية بنّي متطلبات ادلقرر الدراسي من ادلرافق دبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية وادلختربات )أي عدد ادلق

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

 ( مكعد دزاضٕ + مهتب اضتاذ15ستاضسات زتَصٗ بعدد )قاع٘ 

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

 بسدهتْز عسض ّدَاش إىل، ساضب دَاش-

 .للعسّض بالشما غاغ٘   -

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

 .ضتطالع آزاٛ الطالبات سْل مْضْعات املكسز ّاضرتاتٔذٔات التدزٓظ املتبع٘ ا -

 مً ذّٖ ارتربٗ .االضتعاى٘ بآزاٛ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ   -

آ٘ الفصل الدزاضٕ متطني٘ بيْد تكٔٔه علٙ الطالبات يف ىَ ادتامع٘تْشٓع اضتنازٗ التكٔٔه املعتندٗ مً  -

 للنكسز ّاألضتاذ.

 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
  . اًٛا علٙ تْصٔات اعطاٛ دتي٘ املياٍر ّارتطط الدزاضٔ٘ بالكطهحتدٓح مصادز التعله بي

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

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

 ّالعاملٔ٘ 

 .املياظسٗ ملكازى٘ معآري اإلصتاش املطبك٘ مع اقرتاح دْاىب التطْٓس الالشم٘ فتح قيْات االتصال مع األقطاو -

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

 

  د، إمياٌ عبٔد ستند السفاعٕ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

  

 ىـ1443-6-33 التاريخ
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  توصيف ادلقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

 الاحصاء وتطبيقاته على الحاسب آلالي  اسم املقرر:

 2062024-2،    4بحث  : رمز املقرر 
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 ر دراسيمنوذج توصيف مقر 

 جامع٘ أو الكرٚإسم ادلؤسسة التعليمية:  1441/  1/ 11اتريخ التوصيف: 

 نلٔ٘ التضامٔه ـ قصه الصهً ّإدارٗ امليسل القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ
 2-2602624 ،  4عث  /  االحضاٛ ّتطبٔكاتُ علٙ اذتاشب اآللٕ . اسم ادلقرر الدراسي ورمزه: 1

 عنلٕ 2ىعرٖ  1 / شاعتاٌ. عدد الساعات ادلعتمدة: 1 .1
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنو ادلقرر الدراسي: 3 .1

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

 الصيُ التنَٔدٓ٘ لربىامخ الدنتْراِ لكصه الصهً ّإدارٗ امليسل

  املصتْٚ الثاىٕ. السنة أو ادلستوى الدراسي الذي يعطى فيو ادلقرر الدراسي: 4 .3
 ال ْٓجد . ادلتطلبات السابقة ذلذا ادلقرر )إن وجدت(:5 .4
 ال ْٓجد. ادلتطلبات ادلتزامنة مع ىذا ادلقرر )إن وجدت(: 6 .5
 : ادلقرر، إن مل يكن يف ادلقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي . 7 .6
 قاع٘ الدراشات العلٔا يف قصه الصهً ّإدارٗ امليسل/ مكر نلُٔ التضامٔه  .7

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ 
 :07 النسبة % 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب 
    

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

    

  النسبة:  دلراسلةاب .د 
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  النسبة:  تذكر أخرى .ه 

 

 تعليقات:

 

 األىداف . ب
 ما ىدف ادلقرر الرئيس؟ -1

  اشتدداو تطبٔكات برىامخ اذتسو االحضأٜ٘ ادتاٍسٗ اىل ٓصعٙ املكررSpss ّ بأشالٔب التحلٔل  ٘تسّٓد الطالب

علٙ  ٘ب، ّتدرٓب الطال ضاٜٕ للبٔاىات.مَارات اختاذ الكرارات اإلدارٓ٘ املبئ٘ علٙ التحلٔل اإلحّ اإلحضاٜٕ

 اختٔار بعض األدّات ّاألشالٔب الرٜٔص٘ املصتددم٘ يف اإلحضاٛ التحلٔلٕ.
لتطوير وربسّي ادلقرر الدراسي. )مثل االستخدام ادلتزايد لتقنية ادلعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  -يتم تنفيذىا  -اذكر إبجياز أي خطط  -1

 نتيجة لألحباث اجلديدة يف رلال الدراسة(.   احملتوى ك
 االحضاٛشتدداو إمهاىٔات ظبه٘ اإلىرتىت العاملٔ٘ لالطالع علٙ أحدث اإلصدارات ّالتطْرات يف ا -
 زتال تضنٔه املصهً يف زتال االحضاٛيف ّاملؤمترات ّاليدّات متابع٘ البحْث العلنٔ٘ اذتدٓث٘  -

باشتدداو ميَخ البحث العلنٕ ٔه األشالٔب ّاملفأٍه املتيْع٘ يف زتال تينٔ٘ الطرم الفعال٘ للتفهري ّتكٔ -

 اليكاش ّالتفاعل ّالْاجبات التطبٔكٔ٘ املصتنرٗ.

 املراجع٘ الدّرٓ٘ للربىامخ الدراشٔ٘ بالكصه مً قبل دتي٘ املياٍخ ّارتطط الدراشٔ٘. -

 

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

ف باملفأٍه األشاشٔ٘ يف عله اإلحضاٛ، ّاألدّات ّاألشالٔب الرٜٔص٘ املصتددم٘ يف ٓتعرالَٓدف املكرر إىل 

 Spssباشتدداو تطبٔكات برىامخ اذتسو االحضأٜ٘ ادتاٍسٗ   ّالتحلٔلٕاإلحضاٛ الْصفٕ 
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 اليت ينبغي تناوذلا: ادلوضوعات .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة ادلوضوعات

 2 1 العٔيات ( –اشالٔب مجع البٔاىات  -مفأٍه أشاشٔ٘ ) عله اإلحضاٛ 

 2 1 البٔاىٙ ( –تبْٓب ّعرض البٔاىات ) ادتدّىل 

 4 2 مكآٔض اليسع٘ املرنسٓ٘

 4 2 مكآٔض التعتت

 2 1 صٔطاالرتباط ّاالحندار ارتطٙ الب

 2 1 األرقاو الكٔاشٔ٘ 

 2 1 ىعرٓــــ٘ بآــس   -االحتناالت       -اجملنْعات    : ىعرٓ٘ االحتناالت

 4 2 املتػريات الععْأٜ٘

 2 1  اليَآ٘ املرنسٓ٘ ىعرٓ٘،  التْزٓع الطبٔعٕ

 2 1 التكدٓر اإلحضاٜٙ ْزٓعات املعآي٘ ّ ىعرٓ٘ت

 2 1 ىعرٓ٘ اختبار الفرّض

 SPSS 1 2اى٘ باشتدداو االشتب حتلٔل

 30 15 اجملنْع
 

   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .1
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية زلاضرات 

ساعات التدريس 
 03 - 51 - - 51 الفعلية

 2 - 5 - - 5 الساعات ادلعتمدة
 

   ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:ضايفالذايت االالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 اسبوعيًا ساعتاٌ  

 

 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

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

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنو ال يلزم أن يتضمن كل مقرر سلرجات تعلم يف كل رلال من رلاالت التعلم.
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 Curriculum Mapخريطة منهج ادلقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر لم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالتسلرجات التع و
 املعرفة 1

 علٙ األشاشٔات ّ املَارات اإلحضأٜ٘تتعرف  1-1

 االختبارات

 الْاجبات الدراشٔ٘ .

 احملاضرٗ الضفٔ٘

 اذتْار ّاملياقع٘
1-2 

تعرف علٙ تطبٔكات اذتسو االحضأٜ٘ ادتاٍسٗ  ت 

ّاشتدداماتَا  فٙ زتال العلْو املالٔ٘ 

 .ّاالقتضادٓ٘

 .اإلحضاٜٕتعرف علٙ  ادّات التحلٔل ت 1-3

 املهارات املعرفية 2
 .كدر األشالٔب إلحضأٜ٘ دتنع املعلْماتت 2-1

التكْٓه يف داخل الضف 

مً خالل اذتْار 

 ّاملياقع٘

 الْاجبات ّاألعاث

 اذتْار ّاملياقع٘

 الكراٛات ارتارجٔ٘ .

2-2 
لل البٔاىات إحضأٜا بَدف قٔاط ّ ىتاٜخ حت

 البحث .

2-3 
حلْل مبتهرٗ باشتعنال الربامخ  إلجيادطط خت

 االحضأٜ٘  ادتاٍسٗ.

 مهارات العالقات الشخصية وحتنل املسؤولية 3

 ثبت العنل ضنً زتنْعات.ت 3-1

تكٔٔه ميحسات نل 

 زتنْع٘
 ملف اجناز

3-2 
لكدرٗ علٙ البحث علٙ معلْمات جدٓدٗ ت اثبت

 مصتعنال أدّات إحضأٜ٘

3-3 
علٙ  قٔادٗ زتنْعات ّ  ٘ينٕ قدرات الطالبت

 اختاذ الكرارات.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

4-1 
ثبت الكدرٗ علٙ التعبري العفَٕ ّالهتابٕ عً ت

 سلٔ٘ .الْاجبات املي مْضْع ما .

 االختبارات الضػريٗ

 الْاجبات ّالتكارٓر .

 املياقع٘ الضفٔ٘ .
4-2 

بني الكدرٗ علٙ التْاصل مع اآلخرًٓ ّتْضٔح ت 

 . الفهرٗ مبيطل شلٔه

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   نطبقيال 5-1
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
ة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، مهاو التقويه املطلوب م

 كتابة مقال، خطابة، تقديه شفهي، مالحظة......اخل(

ىسبته مً  األسبوع احملدد لتسلينه

 التقييه اليهائي

 %20 االشبْع الصابع اليضفٕاالختبار  1

 %40 اشبْعٔا الْاجبات ّالتكارٓر ّالتكٔٔنات الضفٔ٘  1

 %40 الصادط ععراالشبْع  االختبار اليَاٜٕ 3

 %100  اجملنْع 4

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

 ية ساعات مكتب 4 الذي يتوقع أن يتواجد خاللو أعضاء ىيئة التدريس ذلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
ٓته تْزٓع مَاو االرظاد العلنٕ للطالبات املصتحدات مً ِقَبل زتالض األقصاو علٙ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدرٓض خالل مدٗ ال تتحاّز  -

 أربع٘ أشابٔع مً بدٛ الدراش٘ .

 إرشال صْرٗ مً التْزٓع الصابل إىل عنادٗ الدراشات العلٔا . -

الدراشٕ ّتتابع معَا خطْات تصحٔل مْضْع الرشال٘ ّ ترظدٍا  تتْىل املرظدٗ العلنٔ٘ تْجُٔ الطالب٘ يف إعداد جدّهلا -

 ظنٔع املعلْمات ارتاص٘ بالتعثر ّ الفرص اإلضافٔ٘ ّ التأجٔل .

تكدو املرظدٗ االنادمئ٘ تكرٓر مفضل اىل رٜٔض الكصه عً شري الطالب٘ يف ىَآ٘ نل فضل دراشٕ ّ ترشل صْرٗ ميُ اىل  -

 عنٔد الدراشات العلٔا .

 علنممصادر الت . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1

مكدم٘ يف اإلحضاٛ ، مبادئ ّحتلٔل ( : " 2015عدىاٌ ستند عْض ، ستند صبحٕ أبْ صاحل  ) -

 ، دار املٔصرٗ لليعر ّالطباع٘ " spss باشتدداو 

 ( : " مبادئ االحضاٛ " ، دار غٔدا2013ٛحصني السبٔدٖ )-

 (3+ احملهه ) (2+ احملهه )   اإلحضاٛ" ، دار أشام٘ لليعر(: " مبادئ يف 2012إبرأٍه أبْ عكٔل )  -

 . أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريىا(:1 
 (3+ احملهه ) (2+ احملهه )  ادلعهد العريب للتدريب والبحوث االحصائية  –رللة العلوم االحصائية  
 نت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:. ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرت 3

https://download-learning-pdf-ebooks.com/173-1-library-books#results 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربرليات، واألسطواانت ادلدرلة:. 4

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

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

 ( مكعد دراشٕ + مهتب اشتاذ15ستاضرات زتَسٗ بعدد )قاع٘ 

 ادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربرليات وغريىا(:مص  .1
 باإلىرتىت لالتضال فاٖ ّاٖ ظبه٘-

 برجهتْر عرض ّجَاز إىل، حاشب جَاز-

 .للعرّض بالزما ظاظ٘   -

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

 خبصوص فعالية التدريس: طالبةاسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من ال . س
 .شتطالع آراٛ الطالبات حْل مْضْعات املكرر ّاشرتاتٔحٔات التدرٓض املتبع٘ ا -

 مً ذّٖ ارتربٗ .االشتعاى٘ بآراٛ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدرٓض   -

 علٙ الطالبات يف ىَآ٘ الفضل الدراشٕ متطني٘ بيْد تكٔٔه للنكرر ّاألشتاذ. ادتامع٘التكٔٔه املعتندٗ مً تْزٓع اشتنارٗ  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . ش
 املراجع٘ الدّرٓ٘ للنكررات الدراشٔ٘ مً قبل دتي٘ تطْٓر املياٍخ ّارتطط الدراشٔ٘ بالكصه ّالهلٔ٘ .

 إجراءات تطوير التدريس: . ص
  . حتدٓث مضادر التعله بياًٛا علٙ تْصٔات اعطاٛ دتي٘ املياٍخ ّارتطط الدراشٔ٘ بالكصه

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

 املراجع٘ الدّرٓ٘ للنكررات الدراشٔ٘ بَدف تطْٓرٍا مبا ٓتْافل مع متطلبات متػريات البٔٝ٘ احمللٔ٘ ّالعاملٔ٘  -

 .الالزم٘املياظرٗ ملكارى٘ معآري اإلجناز املطبك٘ مع اقرتاح جْاىب التطْٓر  فتح قيْات االتضال مع األقصاو -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ط
 املراجع٘ الدّرٓ٘ للنكررات الدراشٔ٘ بَدف تطْٓرٍا مبا ٓتْافل مع متطلبات متػريات البٔٝ٘ احمللٔ٘ ّالعاملٔ٘ 

 

  د، إمياٌ عبٔد ستند الرفاعٕ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

  

 ىـ1441-6-31 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

  
 

 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

 تصميم اثاث اسم املقرر:  

 2662625 -2،  3سكن  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 او الكسٚ دامع٘إسم ادلؤسسة التعليمية:  ه0441-6-62اتريخ التوصيف:  

 الطهً ّادازِ امليصل -...التصامٔه. القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ
 2602625 -2 ،  3/ ضهً  تصنٔه اثاخ. اسم ادلقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
  عنلٕ 2 +ىعسٖ 1 معتندٗ / ضاعتاٌ. 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(

 الطيُ التنَٔدٓ٘ لربىامر املادطتري لكطه الطهً ّإدازٗ امليصل

 املطتْٚ الجاىٕ. 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
 إن مل يكن يف ادلقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  ادلقرر،فرع أو فروع تقدمي . 7 .7
 قاع٘ الدزاضات العلٔا يف قطه الطهً ّإدازٗ امليصل نلُٔ التصامٔهمكس  .8

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

 %70 اليطب٘: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ 

 

   

  اليطب٘:  التعليم اإللكرتوين .ب 

    

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

    

  النسبة:  ابدلراسلة .د 
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    النسبة:  تذكر أخرى .ه 
 

 تعليقات:

 

 األىداف . ب
 ما ىدف ادلقرر الرئيس؟ -1

أضاضٔات تصنٔه األثاخ : التعسف علٙ ٘ مً خالل صّٓد الطالب٘ باملعلْمات االضاضَٔٓدف املكسز اىل ت 

دزاض٘ ّ اإلملاو باملعآري ّاألبعاد ارتاص٘ باألثاخ الطهين ّنرلو األثاخ اإلدازٖ.، الطهين ّاألثاخ اإلدازٖ

 ادتْاىب التيفٔرٓ٘ ّالتفصٔلٔ٘ لكطع األثاخ الطهين ّاإلدازٖ.

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

 االضتعاى٘ باملسادع ّالدّزٓات العلنٔ٘ اذتدٓج٘ يف زتال تصنٔه األثاخ ّشٓازٗ املْاقع االلهرتّىٔ٘ املتدصص٘.-

 ألعاخ ادتدٓدٗ.حتدٓح ستتْٚ املكسز يف زتال التصنٔه ّالرتنٔب ّالتيفٔر لكطع األثاخ ّتدعٔنُ با-

تبادل ارتربات بني أعطاٛ ٍٔٝ٘ تدزٓظ املكسز يف الكطه العلنٕ ّبني أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ يف ادتامعات -

 املياظسٗ.

 ٓطتددو تهيْلْدٔا االتصاالت اذتدٓج٘ يف ىكل املعلْمات مع تيْٓع مصادز املعلْمات.-

 مَازٗ التصنٔه ّاالعتناد علٙ اليفظ ّالعنل يف إطاز ادتناع٘. طالب٘إنطاب ال-

 ٓكْو الطالب بعنل دزاض٘ تطبٔكٔ٘ تتنجل يف تصنٔه ّسدات مً األثاخ الطهين ّاألثاخ اإلدازٖ.-
 

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

املعآري ّاألبعاد ننا ٓػنل بدزاض٘ أضاضٔات تصنٔه األثاخ الطهين ّ اإلدازٖ ، التعسبف املكسز  ٓتطنً

 ارتاص٘ باألثاخ ّادتْاىب التيفٔرٓ٘ ّالتفصٔلٔ٘ لكطع األثاخ الطهين ّاإلدازٖ.
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 ادلوضوعات اليت ينبغي تناوذلا: .1
 ساعات التدريس األسابيععدد  قائمة ادلوضوعات

األثاخ الطهين: دزاض٘ ىعسٓ٘ عً أضاضٔات تصنٔه األثاخ الطهين 

 أثاخ املعٔػ٘( –أثاخ الطعاو  –ّمعآري ّأبعادِ. )أثاخ اليْو 
2 4 

دزاض٘ تطبٔكٔ٘ تتنجل يف عنل تصنٔنات لْسدات مً األثاخ الطهين 

 مع مساعاٗ ادتاىب الْظٔفٕ ّادتنالٕ. أثاخ مططشات( –)أثاخ ٍٔهلٕ 
1 2 

 02 1 تطبٔل عنل تصنٔنات ألفهاز متعددٗ مً ألثاخ الطهين .
تكدٓه مػسّع تطبٔكٕ ٓتنجل يف: زضه املطاقط ارتاص٘ بهل قطع٘ أثاخ 

 ، ّميعْز صػري لكطع٘ األثاخ .  5: 1مبكٔاع زضه: 
2 4 

الجالث٘ لهل قطع٘ أثاخ ٓدًّٓا مع امليعْز ارتاص  تطبٔل علٙ زضه املطاقط

 بَا. 
2 4 

األثاخ اإلدازٖ: دزاض٘ ىعسٓ٘ عً أضاضٔات تصنٔه األثاخ اإلدازٖ ّمعآريِ 

 طاّل٘ ادتناعات(. –مهتب٘  –نسضٕ مهتب –ّأبعادِ )مهتب 
1 2 

 4 2 دزاض٘ تطبٔكٔ٘ تتنجل يف عنل تصنٔنات لْسدات مً األثاخ اإلدازٖ.
 2 1 تطبٔل علٙ زضه ّسدات األثاخ اإلدازٖ باضتدداو اذتاضب . 

تكدٓه مػسّع تطبٔكٕ ٓتنجل يف زضه املطاقط ارتاص٘ بهل قطع٘ أثاخ 

 باضتدداو اذتاضب  5: 1إدازٖ مبكٔاع زضه 
2 4 

تطبٔل علٙ زضه املطاقط الجالث٘ لهل قطع٘ أثاخ مً األثاخ اإلدازٖ 

 باضتدداو اذتاضب. 
1 2 

 30 15 اجملنْع 

 

   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية زلاضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 01 - 01 - - 01 ساعات التدريس الفعلية
 6 - 0 - - 0 الساعات ادلعتمدة
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  الطالب خالل أسبوعياً: ( اليت يقوم هباالذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
  ضاعتاٌ أضبْعٔا

 

 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

 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 سلرجات التعلم ادلستهدفة.اثنياً  -
جات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق سلرجات تعلم ادلقرر ادلستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم ادلناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي سلر اثلثاً  -

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

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

املعآري ّاألبعاد ارتاص٘ باألثاخ الطهين تعسف  0-0

 ّاألثاخ اإلدازٖ
ستاضسٗ ىعسٓ٘ + دزاض٘ 

 تطبٔكٔ٘
 

 مياقػ٘ ّتكٔٔه
 

علٙ أضاضٔات تصنٔه األثاخ الطهين  تعدد 0-6

 ّاإلدازٖ

بني األثاخ اهلٔهلٕ ّأثاخ  تتعسف علٙ الفسم 0-0

 املططشات يف األثاخ الطهين ّاإلدازٖ

 ادلهارات ادلعرفية 2
 ادتْاىب التيفٔرٓ٘ ّالرتنٔبٔ٘ يف قطع األثاخ تعدد 6-0

 ستاضسٗ 
 عسض مناذز 

 عسض تصنٔنات

 مياقػ٘
 مياقػ٘ ّحتاّز

 تكٔٔه -مياقػ٘ 

املػهالت األضاضٔ٘ يف عنلٔ٘ تصنٔه األثاخ  حتدد 6-6

 ّْٓدد سل هلا )الػهل ّاليطب ّاألبعاد(

 اذتل األمجل يف عنلٔ٘ التصنٔه  ختتاز 6-0

 مهارات العالقات الشخصية وربمل ادلسؤولية 3
 عنل ضنً الفسٓل يف املػسّعت 0-0

 عسض ّمياقػ٘ مجاعٔ٘
 عسض التصنٔنات

 ملف اصتاش

 تكٔٔه فسدٖ 
مع مساعاٗ التكئات اذتدٓج٘ يف  ايفر ما ْٓنل إلَٔت 0-6

 التصنٔه

 مهارات االتصال ومهارات تقنية ادلعلومات وادلهارات العددية 4
جتٔد اضتدداو ستسنات البشح العلنٕ ملا حتتادُ  4-0

مً معلْمات ملْانب٘ أسدخ مطتذدات زتال 

 ملف اصتاش  ىػاط عجٕ 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالتسلرجات ال م

 التدصص الداخلٕ

تطتددو الربامر التكئ٘ اذتدٓج٘ يف زتال التصنٔه  4-6

  الداخلٕ

 ادلهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
املعسض ، ملف  ػسّع اليَاٜٕ امل ؤدٖ التدزٓبات التطبٔكٔ٘ حملتْٚ املكسزت 1-0

 يتر شتسدات املكسز ّفكًا ملعطٔاتُت 6-1 اإلصتاش 
 

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

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

 %36 الطابع اختباز ىصفٕ 1

 %36 مً الجامً اىل السابع عػس مػازٓع تطبٔكٔ٘  2

 %46 عػس الطادع اختباز ىَاٜٕ 3

 %100 اجملنْع
 ودعمهم طالبةاإلرشاد األكادميي لل . د

ترتيبات إاتحة أعضاء ىيئة التدريس واذليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
 ساعات مكتبية  4 يف كل أسبوع(.   يتوقع أن يتواجد خاللو أعضاء ىيئة التدريس ذلذا الغرض

ٓته تْشٓع مَاو االزغاد العلنٕ للطالبات املطتذدات مً ِقَبل زتالظ األقطاو علٙ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ  -

 خالل مدٗ ال تتذاّش أزبع٘ أضابٔع مً بدٛ الدزاض٘ .

 إزضال صْزٗ مً التْشٓع الطابل إىل عنادٗ الدزاضات العلٔا . -

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

 ّ تسغدٍا ظنٔع املعلْمات ارتاص٘ 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 .
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 مصادر التعلنم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1
 .عناٌ، األزدٌكئات " داز أٓلُ، ت –" تصنٔه األثاخ : مفأٍه  ( :2008) ٍدٚ ستنْد عنس ّآخسٌّ - 

" خامات ّتكئات التصنٔه الداخلٕ" مهتب٘ اجملتنع العسبٕ لليػس، عناٌ، ( : 2015)أميً ضعدٖ ستند  -

  .األزدٌ

" املدططات التيفٔرٓ٘ ّالرتانٔب الصياعٔ٘ يف التصنٔه الداخلٕ" مهتب٘ ( : 2009)أميً ضعدٖ ستند  -

  .اجملتنع العسبٕ لليػس، عناٌ، األزدٌ

 ( : "  تصنٔه االثاخ مفأٍه ّتكئات " ، داز شٍساٌ لليػس ّالتْشٓع .2010ٖ )اّدالبلستند ثابت -

 ( : صتازٗ االثاخ امليصلٕ 2018التعله دٓلٔفسٖ نتاب الهرتّىٕ )-

 . أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريىا(:2 
: السضه اهليدضٕ باضتدداو بسىامر أّتْناد ّأدّات ( 2005)الػهسٖ ، عناز ، ّ البػدادٖ ، ماٍس   -

 السضه اهليدضٕ. داز الفسداىٕ للطباع٘ ّاليػس ّالتْشٓع . طسابلظ ـ لٔبٔا 

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

 Decorat mag.comزتل٘ دٓهْزات  -

 (3+ احملهه )( 2+ احملهه )  تْدُ ددٓد يف تصنٔه االثاخ  –زتل٘ البياٛ  -

 . ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3
 3d.com-res.https://wwwب مقاسات االاثث الداخلي يكت

 https://www.gool.comستفع٘ تصنٔه االثاخ -

  https://stytickets.com ( : اضاضٔات تصنٔه االثاخ 2018نابلٕ ) ضْٚز-

 www.horchow.com املتدصص٘ يف التصنٔه الداخلٕ مجلاملْاقع 
www.arabdesigners2012@gmail.com 

 (3+ احملكم ) (2+ احملكم )
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربرليات، واألسطواانت ادلدرلة:. 4

 https://sweet home3d.com  بسىامر ضْٓت ٍْو ثسٖ دٖ -

    IKEA Home بسىامر آهٔاٍْو -

 (3+ احملهه )( 2+ احملهه )
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 ادلرافق ادلطلوبة . و
بّين 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(:
 

 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 لالتصال فاٖ ّاٖ غبه٘-

 بسدهتْز عسض ّدَاش إىل، ساضب دَاش-

 .للعسّض بالشما غاغ٘   -
 
 مصادر أخرى )حددىا: مثالً اذا كان ىناك حاجة إىل ذبهيزات سلربية خاصة، فاذكرىا، أو أرفق قائمة هبا(: .3

 الْٓدد 
 

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

 .ضتطالع آزاٛ الطالبات سْل مْضْعات املكسز ّاضرتاتٔذٔات التدزٓظ املتبع٘ ا -

 مً ذّٖ ارتربٗ .االضتعاى٘ بآزاٛ أعطاٛ ٍٔٝ٘ التدزٓظ   -

علٙ الطالبات يف ىَآ٘ الفصل الدزاضٕ متطني٘ بيْد تكٔٔه  ادتامع٘تْشٓع اضتنازٗ التكٔٔه املعتندٗ مً  -

 للنكسز ّاألضتاذ.

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

 إجراءات تطوير التدريس: . ص
  . حتدٓح مصادز التعله بياًٛا علٙ تْصٔات اعطاٛ دتي٘ املياٍر ّارتطط الدزاضٔ٘ بالكطه

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(:

ا ٓتْافل مع متطلبات متػريات البٔٝ٘ احمللٔ٘ املسادع٘ الدّزٓ٘ للنكسزات الدزاضٔ٘ بَدف تطْٓسٍا مب -
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 ّالعاملٔ٘ 

املياظسٗ ملكازى٘ معآري اإلصتاش املطبك٘ مع اقرتاح دْاىب التطْٓس  فتح قيْات االتصال مع األقطاو -

 .الالشم٘

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

 

 
  د، إمياٌ عبٔد ستند السفاعٕ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

  

 ىـ1443-6-33 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
 

 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

 اسم املقرر: تصميم وتنسيق الحدائق املنزلية  

 2062062-2،   4رمز املقرر: سكن  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

  داوعة أً الكسى: ادلؤسسة التعليمية اسم هـ0441-6-62  التوصيف:اتريخ 

  ي الطهَ وإدازة املٍصه قط الكطي: -نمية التضاويي  :الكلية

 
 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ

 2602617  - 2 ،  4/ ضهَ تضىيي وتٍطيل اذتدائل املٍصلية  : . اسم ادلقرر الدراسي ورمزه1
 عىمي2ٌظسي + 1ضاعتاُ وعتىدة /  . عدد الساعات ادلعتمدة:2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنو ادلقرر الدراسي: 3

 الطٍْ التىّيدية لربٌاور املادطتري لكطي الطهَ وإدازة املٍصه

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

 وكس نميْ التضاويي قاعة الدزاضات العميا يف قطي الطهَ وإدازة املٍصه

 الدراسة ادلتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. منط 4

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ 
 :31 النسبة% 

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب 

    

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

    

  النسبة:  ابدلراسلة .د 

    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه 
 

  تعليقات:
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 األهداف . ب
 الرئيس؟ ما ىدف ادلقرر -1
عرب التازيذ ، وأِىية التدطيط  تازيذ تضىيي اذتدائل اىل تعسيف الطالبة عمى وفّوً يّدف ِرا املكسز 

والتضىيي لمشديكة املٍصلية وأِي العواون اليت تؤثس يف تضىيي اذتدائل املٍصلية، نىا تتعسف الفسم بني 

األغذاز والػذريات والٍباتات واألشِاز، ثي تتدزب عمي زضي املطاقط املدتمفة لمشدائل املٍصلية بوسداتّا 

 وعٍاصسِا املدتمفة .
لتطوير وربسني ادلقرر الدراسي. )مثل االستخدام ادلتزايد لتقنية ادلعلومات أو مراجع  -يتم تنفيذىا  -إبجياز أي خطط اذكر  -6

    اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف رلال الدراسة(.
تضىيي  يف والتطوزات اإلصدازات أسدخ عمى لالطالع العاملية اإلٌرتٌت غبهة إوهاٌيات اضتدداً -

 وتٍطيل اذتدائل املٍصلية

 زتاه تضىيي وتٍطيل اذتدائل املٍصلية يف والٍدوات واملؤمتسات اذتديجة العمىية البشوخ وتابعة -

تضىيي وتٍطيل اذتدائل  زتاه يف املتٍوعة واملفاِيي األضاليب وتكييي لمتفهري الفعالة الطسم تٍىية -

 .املطتىسة التطبيكية والوادبات والتفاعن الٍكاش باضتدداًاملٍصلية 

 .الدزاضية وارتطط املٍاِر دتٍة قبن وَ بالكطي الدزاضية لمربٌاور الدوزية املسادعة -
 

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

  وصف عام للمقرر:
ٍبرة تازخيية عَ تضىيي اذتدائل املٍصلية عرب التازيذ، والعواون املؤثسة يف تضىيي ب عمى تعسيف يتطىَ املكسز

والتعسف عمي األغذاز والػذريات والٍباتات ،  اذتدائل املٍصلية والعٍاصس األضاضية لتضىيي اذتديكة املٍصلية

 العٍاية بّا وأضاليب عسضّا املدتمفة واألشِاز، والتعسف عمي الٍباتات الداخمية وأِىيتّا وطسم

 

 ادلوضوعات اليت ينبغي تناوذلا: .1
 ساعات التدريس  األسابيع )النظري( قائمة ادلوضوعات

 4 2 اذتدائل املٍصلية عرب التازيذ تضىيي تطوز
 2 1 ، زضي املطاقطأِىية تضىيي وختطيط اذتدائل املٍصلية 

 2 1، زضي وسدات اذتديكة وجن العواون املؤثسة يف تضىيي اذتدائل املٍصلية 
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 –املططشات ارتطساء  -األثاخ –املىسات  -األزصفة –:)الٍباتات 

 األزصفة( 
 4 2 أضظ تضىيي وختطيط اذتدائل املٍصلية 

، تطبيل تضىيي وختطيط العٍاصس األضاضية لتضىيي اذتديكة املٍصلية 

 املٍصلية عمى بساور اذتاضب اآللياذتدائل 

1 2 

 -الفساغ -العالقة بني تضىيي اذتديكة ونن وَ: )نتمة املبين

 األلواُ(

 )تطبيل عىمي(

2 4 

 2 1 األغذاز والػذريات
 2 1 الٍباتات واألشِاز 

 2 1 ، بدء املػسوع بإٌػاء سديكة وٍصلية وهىالت اذتدائل املٍصلية 
طسم العٍاية  -اضتعىاالتّا -أٌواعّا -)أِىيتّاالٍباتات الداخمية 

 بّا(
1 2 

 2 1 وبادي وأضاليب عسض الٍباتات الداخمية 
 2 1 ، عسض املػسوع  اذتدائل الرنية 

 30 15 اجملىوع
 

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 01 - 01 - -  01 التدريس الفعليةساعات 
 6 - 0 - -  0 الساعات املعتمدة

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

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

 ال يلزم أن يتضمن كل مقرر سلرجات تعلم يف كل رلال من رلاالت التعلم.عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنو 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م

 ادلعرفة 0

 االختبازات  احملاضسة  تدزك تازيذ وتطوز اذتدائل املٍصلية  0-0

 تػسح أضظ تضىيي وختطيط اذتدائل املٍصلية  6-0 تكديي التكازيس 

 تضٍف العٍاصس األضاضية لتضىيي اذتديكة املٍصلية  0-0

 ادلعرفية ادلهارات 6

توضيح العالقة بني تضىيي اذتدائل املٍصلية ونتمة املبٍى  6-0

 والفساغ واأللواُ

 احملاضسات 

 املٍاقػة 

 العسض التوضيشي

 االختبازات 

 تكديي التكازيس
 تسضي وطاقط شتتمفة لمشدائل املٍصلية  6-6

تطبل تضىيي وختطيط سدائل وٍصلية عمي بساور اذتاضب  6-0

 األلي

 مهارات العالقات الشخصية وربمل ادلسؤولية 0
تػازك يف التطبيل العىمي لتضىيي وتٍطيل اذتدائل  0-0

 املٍصلية 

 الصيازات امليداٌية
 سن املػهالت 

املػازيع 

 التطبيكية 
تودد سموه ابتهازية وابداعية ذتن املػهالت التضىيىة  6-0 تكييي املػازنات 

 بتكٍيات سديجة يف اذتدائل املٍصلية 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية ادلعلومات وادلهارات العددية 4
والػذريات والٍباتات التعسف عمي الفسم بني األغذاز  4-0

 والصِوز وَ خاله البشح يف االٌرتٌيت

 العىن ادتىاعي 
 التعميي الفسدي

تكديي أعاخ 

عمىية أو وزقة 

 تضىيي اذتدائل املٍصلية باضتدداً بساور اذتاضب األلي  6-4 عىن 

 ادلهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 1

تكيي السضووات  التعميي التٍافطي  ي املطاقط األفكية املدتمفة لمشدائل املٍصلية تضى 1-0

 واملدططات 
 تكيي الٍىاذز املكدوة  التعميي التعاوٌي وسدات وعٍاصس اذتديكة املٍصلية اجملطىة تطبل  1-6
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، مهام التقومي ادلطلوبة )مثال:  م

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

 النهائي
 %30 الطابع  الٍضفي االختباز 1

 %10 الطادع املػسوع األوه  2

 %10 التاضع الجاٌي ػسوع امل 3

 %10 الجالح عػس الجالح ػسوع امل 4

 %40 الطادع عػس الٍّائياالختباز  5

 %100  اجملىوع 6
 ودعمهم طالبةاإلرشاد األكادميي لل . د

ترتيبات إاتحة أعضاء ىيئة التدريس واذليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 
 ساعات مكتبية  4 الذي يتوقع أن يتواجد خاللو أعضاء ىيئة التدريس ذلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

ِقَبن زتالظ األقطاً عمى أعطاء ِيئة التدزيظ  يتي توشيع وّاً االزغاد العمىي لمطالبات املطتذدات وَ -

 خاله ودة ال تتذاوش أزبعة أضابيع وَ بدء الدزاضة .

 إزضاه صوزة وَ التوشيع الطابل إىل عىادة الدزاضات العميا . -

تتوىل املسغدة العمىية توديْ الطالبة يف إعداد ددوهلا الدزاضي وتتابع وعّا خطوات تطذين ووضوع  -

 ظىيع املعمووات ارتاصة بالتعجس و الفسص اإلضافية و التأدين . السضالة و تسغدِا

تكدً املسغدة االنادميية تكسيس وفضن اىل زئيظ الكطي عَ ضري الطالبة يف ٌّاية نن فضن دزاضي و  -

 تسضن صوزة وٍْ اىل عىيد الدزاضات العميا .

 مصادر التعّلم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1

ً( :"التذىين الداخمي وارتازدي لمىطهَ"، 2017الصوً، ضاوية عبدالعصيص املوضي )ابتطاً عبداهلل  -

 وهتبة السغد، السياض.

 وٍػأة املعازف، االضهٍدزية. " ، ً( :"تٍطيل الصِوز وجتىين املباٌي2004وضطفى بدز )-

 (3+ احملهي )( 2+ احملهي )  ( : " اذتديكة املٍصلية ) فَ التضىيي والتٍطيل( .2008عبداملٍعي سافظ )-

 ( : " سديكة املٍصه الٍىوذدية " ، غسنة االعمىي لمىطبوعات2008ضتيفاُ باك )  -

  اشوزي العىميةفَ اذتديكة املٍصلية " ، داز الي ( : "2015ِبْ عبيد ) -

اذتدائل العاوة  واذتدائل املٍصلية ،  –(  اضظ تضىيي وتٍفير وصياٌة اذتدائل 2016زي )وٌاديا التهس-

 داز ازتد
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 (3+ احملهي )( 2+ احملهي )

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

 تصاميم حدائق منزلية  –رللة البيت  -
 (3+ احملهي )( 2+ احملهي )  ( 2118ديكورات احلدائق ادلنزلية  ) –رللة ليالينا -
 . ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3

-https://weziwezi.com 
-https://hiamag.com 

 (3+ احملهي )( 2+ احملهي )

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

 املكسز ووضوعات سطب العمىية املادة لتكديي املٍاضبة الرباور

 ادلرافق ادلطلوبة . و
بنّي 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(:
 العسض، واملعاون، وغريِا(: املباٌي )قاعات احملاضسات، واملدتربات، وقاعات .1

 ( وكعد دزاضي + وهتب اضتاذ15ستاضسات زتّصة بعدد )قاعة 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربرليات وغريىا(:  .2
 باإلٌرتٌت لالتضاه فاي واي غبهة-

 بسدهتوز عسض ودّاش إىل، ساضب دّاش-

 .لمعسوض بالشوا غاغة   -

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

 خبصوص فعالية التدريس: طالبةاسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من ال . س
 .ضتطالع آزاء الطالبات سوه ووضوعات املكسز واضرتاتيذيات التدزيظ املتبعة ا -

 وَ ذوي ارتربة .االضتعاٌة بآزاء أعطاء ِيئة التدزيظ   -

عمى الطالبات يف ٌّاية الفضن الدزاضي وتطىٍة بٍود  ادتاوعةتوشيع اضتىازة التكييي املعتىدة وَ  -

 تكييي لمىكسز واألضتاذ.

 لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى  . ش
املسادعة الدوزية لمىكسزات الدزاضية وَ قبن دتٍة تطويس املٍاِر وارتطط الدزاضية بالكطي والهمية 
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. 

 إجراءات تطوير التدريس: . ص
  . حتديح وضادز التعمي بٍاءًا عمى توصيات اعطاء دتٍة املٍاِر وارتطط الدزاضية بالكطي

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

 أخرى(:
ل وع وتطمبات وتػريات البيئة احملمية املسادعة الدوزية لمىكسزات الدزاضية بّدف تطويسِا مبا يتواف -

 والعاملية 

املٍاظسة ملكازٌة وعايري اإلصتاش املطبكة وع اقرتاح دواٌب التطويس  فتح قٍوات االتضاه وع األقطاً -

 .الالشوة

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ط
املسادعة الدوزية لمىكسزات الدزاضية بّدف تطويسِا مبا يتوافل وع وتطمبات وتػريات البيئة احملمية 

 والعاملية 
 

  د، إمياُ عبيد ستىد السفاعي اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

  

 ىـ1441-6-31 التاريخ

 



 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 

 

731 
 

  توصيف ادلقررات الدراسية: 4/ 1/ 4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

 علم نفس أسري واجتماعي اسم املقرر:  

 2062062-2 ، 5إدارة  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 داوعة اً الكسىادلؤسسة التعليمية:  اسم ِـ1440-2-66اتريخ التوصيف:  

 قطي الطهَ وادازة املٍصه - نمية التصاويي القسم:  -الكلية

 
 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ

 2602618-2     5إدازة / عمي ٌفظ أضسي وادتىاعي  . اسم ادلقرر الدراسي ورمزه: 1
  / ضاعتاُ ٌعسي ضاعتاُ وعتىدة. عدد الساعات ادلعتمدة: 6 .1
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنو ادلقرر الدراسي: 3 .6

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين ىذا بدالً من إعداد قائمة بكل ىذه الربامج(
 وإدازة املٍصه الطٍْ التىّيدية لربٌاور املادطتري لكطي الطهَ

 . السنة أو ادلستوى الدراسي الذي يعطى فيو ادلقرر الدراسي: 4 .3
 وكسز اختيازي  .4
 ال يودد . ادلتطلبات السابقة ذلذا ادلقرر )إن وجدت(:5 .5
 ال يودد. ادلتطلبات ادلتزامنة مع ىذا ادلقرر )إن وجدت(: 6 .6
 لمؤسسة التعليمية: ادلقرر، إن مل يكن يف ادلقر الرئيس لفرع أو فروع تقدمي . 7 .7
 قاعة الدزاضات العميا بكطي الطهَ وإدازة املٍصه  / وكس نمية التصاويي .8

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ 
 :70 الٍطبة% 

 
 

  

  الٍطبة:  التعليم اإللكرتوين .ب 

    

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

    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه 
 

 - تعليقات:

 األىداف . ب
 ما ىدف ادلقرر الرئيس؟ -1
التعسيف بأِىية الٍعاً األضسي يف البٍاء االدتىاعي واخر حملة تازخيية عَ عمي الٍفظ األضسي واالدتىاعي   

 ىاعي ، و دزاضة الٍعسيات يف عمي الٍفظ االضسيوأضاليب البحح يف زتاه عمي ٌفظ االضسة والبٍاء االدت

 التحمين الٍفطي (  –التعمي االدتىاعي  –التطوز االضسي  –التفاعن السوصي  –االدتىاعي ) البٍائية الوظيفية  

 اضافة التدزيب عمى إعداد الرباور ووضائن التوعية األضسية واجملتىعية

ير وربسّي ادلقرر الدراسي. )مثل االستخدام ادلتزايد لتقنية ادلعلومات أو مراجع لتطو  -يتم تنفيذىا  -اذكر إبجياز أي خطط  -6
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف رلال الدراسة(.   

عمي الٍفظ اضتدداً إوهاٌيات غبهة اإلٌرتٌت العاملية لالطالع عمى أحدخ اإلصدازات والتطوزات يف  -

 تىاعياألضسي واالد

 عمي الٍفظ االضسي واالدتىاعي .وتابعة البحوخ العمىية اذتديجة يف زتاه  -

 بعمي الٍفظ األضسي واالدتىاعي  .املػازنة يف املؤمتسات والٍدوات واملمتكيات العمىية ذات العالقة  -

 .ىاعيعمي الٍفظ االضسي واالدتشيازة املعازض الدولية لمهتاب لالطالع عمى املطتذدات يف زتاه  -

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

يتطىَ املكسز حملة تازخيية عَ عمي الٍفظ األضسي واالدتىاعي واألدواز واملطئوليات األضسية ، ويتطسم إىل 

 يات املدتمفة يف عمي الٍفظ الصوادي وإعداد الرباور يف زتاه التوعية األضسية الٍعاً الصوادي والٍعس
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 ادلوضوعات اليت ينبغي تناوذلا: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة ادلوضوعات
أِىية الٍعاً األضسي واالدواز واملطؤوليات  األضسي الٍفظ عمي اىل وودخن تازخيية حملة

 األضسية 
2 4 

 2 1 وادي ) التوافل الصوادي (الٍعاً الص

 2 1 األضسي وإعداد املكاييظ  الٍفظ عمي يف املدتمفة البحح طسم

التفاعن السوصي( الٍعسيات يف عمي  –الٍعسيات يف عمي الٍفظ األضسي ) البٍائية الوظيفية 

 التعمي االدتىاعي ( –الٍفظ األضسي ) التطوز األضسي 
2 4 

 4 2 ب والتوعية االضسية إعداد الرباور ووضائن التدزي

 2 1 املفاِيي واملصطمحات والٍعسيات املفطسة  لعمي الٍفظ االدتىاعي .

 6 3 البحوخ والدزاضات املتعمكة بادتىاعات واالجتاِات والسأي العاً 

الٍىو االدتىاعي والتٍػئة االدتىاعية   التفاعن االدتىاعي والتػيري االدتىاعي      

 والدوافع   الكيادة االدتىاعية الػدصية   االتصاه االدتىاعي 
3 6 

  30  15 اجملىوع

 
   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .6
 

 دروس إضافية زلاضرات
معامل أو 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

ساعات التدريس 
 الفعلية

30 - - - - 30 

 2 - - - - 2 الساعات ادلعتمدة
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  ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفلفردي )التعلم ا -عدد ساعات الدراسة  .3
  أضبوعياضاعتاُ 

 
 سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .4

 ؤىالتحيدد اجلدول التايل رلاالت سلرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للم
 : 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 سلرجات التعلم ادلستهدفة.اثنياً  -

س وتقومي سلرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق سلرجات تعلم ادلقرر ادلستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم ادلناسبة اليت تساعد على قيااثلثاً  -
 لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنو ال يلزم أن يتضمن كل مقرر سلرجات تعلم يف كل رلال من رلاالت التعلم.

 
 Curriculum Mapخريطة منهج ادلقرر 

 
رلاالت التعلم وسلرجات تعلم ادلقرر وفقاً دلتطلبات ادلؤىالت 

 الوطنية 
اسرتاتيجيات تدريس 

 أساليب تقومي ادلقرر ادلقرر

 املعارف 1

1-1 
تتعسف عمى أِىية الٍعاً االضسي واألدواز 

 واملطؤوليات األضسية 

 التدزيظ اضرتاتيذية

 االضتكسائية

 التواصن اضرتاتيذية

 المػوي

 

 والتكازيس لعىنا أوزام

 االختبازات

 الوادبات

 العسوض تكديي

 املالحعة

 

 تػسح أِىية الٍعاً الصوادي يف اجملتىع  1-6

 ترنس حملة تازخيية عَ عمي الٍفظ األضسي  1-3

 حتدد طسم البحح املدتمفة يف عمي الٍفظ األضسي 1-4

 تتعسف عمى الٍعسيات ارتاصة بعمي الٍفظ األضسي  1-5

 تػسح أِي عٍاصس التفاعن والتػري االدتىاعي 1-6

 تتعسف عمى أضظ الكيادة االدتىاعية  1-7
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 ةاإلدراكياملهارات  2

6-1 
تكازُ بني املفاِيي واملصطمحات والٍعسيات املفطسة 

 لعمي الٍفظ االدتىاعي
 اضرتاتيذية

 االضتكصاء

 واالضتهػاف

 العصف

 الرِين

 الٍاقد التفهري

 لفسديا الراتي التعمي

 التكسيس الراتي

 اضموب التحمين

 املرنسات

 

 

 تكازُ بني الٍعسيات املفطسة لعمي الٍفظ األضسي  6-6

 تدزك أِىية التفاعن األضسي واالدتىاعي 6-3

6-4 
حتمن البحوخ والدزاضات املتعمكة بادتىاعات 

 واالجتاِات والسأي العاً 

 لعمي الٍفظ األضسي تكازُ بني الٍعسيات املفطسة  6-5

 تٍاقؼ أضاليب االتصاه االدتىاعي 6-6

 مهارات التعامل مع اآلخرين وحتمل املسؤولية 3

  .الطالبات ضىَ فسم وزتىوعات العىن تتعاوُ وع 3-1

 التعميي اضرتاتيذية

 التعاوٌي

 واذتواز املٍاقػة

 

 التكويي أٌػطة

 ادتىاعي

 املالحعة

 املػازيع املػرتنة

 

الكدزة عمى حتىن  و زوح الكيادة يف الفسيلّس تع 3-6

 وطئولية العىن ادتىاعي.

3-3 
وّازة االتصاه الفعاه ووّازة املبادأة تطتددً 

 واالبتهاز، والكدزة عمى اختاذ الكسازات.

فيىا تتعدد فيْ اآلزاء دوُ أُ تتعازض  ّاعَ زأي تعرب 3-4

 وع قيي اجملتىع وأخالقياتْ.

واحرتاً الوقت   عمى االٌطباط زةتعّس الكد 3-5

 واملواعيد.

3-6 
التعمي الراتي وَ خاله التعسف عمى  تطتددً اضاليب

يف  وصادز املعمووات اذتديجة وطسم اضتدداوّا

 زتاه ادازة املوازد البػسية واالفساد

3-7 
عس تعّس وكدزتّا عمى تكبن الٍكد وودّات الٍ

 املدتمفة
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 ية املعلومات، واملهارات العدديةمهارات التواصل، وتقن 4

اذتاضب اآللي يف إدساء عسوض تكدميية يف بساور اضتدداً  4-1

 ووضوعات شتتمفة وَ زتاه التدصص
 العىمية العسوض

 مبصادز االتصاه 

 التعمي

 الٍاقد التفهري

 الفسدي الراتي التعمي

 

 وػازيع منوذدية

 اٌػطة تطبيكية

 عسوض تكدميية

 

املعازف عَ  البحح وقواعد املعمووات ستسناتتبحح يف  4-6

 املتصمة باملكسز

 ىعم تٍىية املوازد البػسيةاالضتفادة وَ وواقع توضح نيفية  4-3

  واوزام عىن تكازيس غبهة االٌرتٌت يف اعداد

البحح قواعد بياٌات التكٍية يف  وضائن ًتبحح باضتددا 4-4

 العمىي

املدتصني بإدازة املوازد صن وع التكٍية يف التوابساور  تطتددً 4-5

 البػسية لتباده املعمووات .

 حركية النفساملهارات  5

االخسيَ وع   االتصاه اثٍاء ضميي بػهن الودْ تعابري تعّس 5-1 الفسدي الراتي التعمي   

 األدواز لعب
 ادتىاعي التكويي أٌػطة

 اثٍاء عٍّا الصادزة واإلمياءات ادتطد حسنات توظف 6-5 العىمية التدزيبات

 . املٍعىات داخن االتصاه

 

 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 الطابعوع االضب االختباز الٍصفي 1

 %20 العاغساالضبوع  تكازيس وأوزام عىن 6

 %60 الطادع االضبوع غس االختباز  الٍّائي 3

 %111 اجملموع
 

 ودعمهم طالبةاإلرشاد األكادميي لل . د
لوقت الذي ترتيبات إاتحة أعضاء ىيئة التدريس واذليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار ا

 ساعات مكتبية  4 يتوقع أن يتواجد خاللو أعضاء ىيئة التدريس ذلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
يتي توشيع وّاً االزغاد العمىي لمطالبات املطتذدات وَ ِقَبن زتالظ األقطاً عمى أعطاء ِيئة التدزيظ  -

 خاله ودة ال تتذاوش أزبعة أضابيع وَ بدء الدزاضة .
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 شيع الطابل إىل عىادة الدزاضات العميا .إزضاه صوزة وَ التو -

تتوىل املسغدة العمىية توديْ الطالبة يف إعداد ددوهلا الدزاضي وتتابع وعّا خطوات تطذين ووضوع السضالة  -

 و تسغدِا ظىيع املعمووات ارتاصة بالتعجس و الفسص اإلضافية و التأدين .

عَ ضري الطالبة يف ٌّاية نن فصن دزاضي و تسضن تكدً املسغدة االنادميية تكسيس وفصن اىل زئيظ الكطي  -

 صوزة وٍْ اىل عىيد الدزاضات العميا .

 مصادر التعلنم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1

 ( : " ضيهولودية العالقات األضسية " ، داز قباء  2000ستىد ستىد بيووي ) -
 الفهس العسبي  ً( : "  عمي الٍفظ االدتىاعي "، داز2006فؤاد البّي الطيد ) -

 ً( : " عمي الٍفظ االضسي " ، داز الفهس العسبي .2009عالء الديَ نفايف ) -

 ً( : " عمي الٍفظ االدتىاعي "  ، داز الفالح لٍػس والتوشيع2005محد ستىد وبازك )أ -

 (3+ احملهي ) (2+ احملهي ) .  ( : " عمي الٍفظ االدتىاعي " ، داز شِسا2013ُامحد الصعيب )  -
 . أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريىا(:6 

-journal of Family Psychology  
-Journal of Social Psychology    

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

 https://twitter.com,tb_ershadوسنص االزغاد االضسي   -
 ويهبيديا املوضوعة اذتسة -

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

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

 وادلختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل ادلتاحة، وغريىا(:
 املباٌي )قاعات احملاضسات، واملدتربات، وقاعات العسض، واملعاون، وغريِا(: .1

 ( وكعد دزاضي + وهتب اضتاذ15ستاضسات زتّصة بعدد )قاعة 

 ر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربرليات وغريىا(:مصاد  .6
 باإلٌرتٌت لالتصاه فاي واي غبهة-

https://twitter.com,tb_ershad/
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 بسدهتوز عسض ودّاش إىل، حاضب دّاش-

 .لمعسوض بالشوا غاغة   -

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

 خبصوص فعالية التدريس: طالبةاسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من ال . س
 .ضتطالع آزاء الطالبات حوه ووضوعات املكسز واضرتاتيذيات التدزيظ املتبعة ا -

 وَ ذوي ارتربة .االضتعاٌة بآزاء أعطاء ِيئة التدزيظ   -

عمى الطالبات يف ٌّاية الفصن الدزاضي وتطىٍة بٍود تكييي  ادتاوعةتكييي املعتىدة وَ توشيع اضتىازة ال -

 لمىكسز واألضتاذ.

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . ش
 املسادعة الدوزية لمىكسزات الدزاضية وَ قبن دتٍة تطويس املٍاِر وارتطط الدزاضية بالكطي والهمية .

 إجراءات تطوير التدريس: . ص
  . حتديح وصادز التعمي بٍاءًا عمى توصيات اعطاء دتٍة املٍاِر وارتطط الدزاضية بالكطي

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

املسادعة الدوزية لمىكسزات الدزاضية بّدف تطويسِا مبا يتوافل وع وتطمبات وتػريات البيئة احملمية  -

 والعاملية 

 .الشوةاملٍاظسة ملكازٌة وعايري اإلصتاش املطبكة وع اقرتاح دواٌب التطويس ال فتح قٍوات االتصاه وع األقطاً -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ط
 املسادعة الدوزية لمىكسزات الدزاضية بّدف تطويسِا مبا يتوافل وع وتطمبات وتػريات البيئة احملمية والعاملية 

 

 

  د، إمياُ عبيد ستىد السفاعي اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

  

 ىـ1441-6-31 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

 والديكور  تكنولوجيا الخامات : اسم املقرر   

 2262222 -2 5سكن  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 دامعة أو الكسىإسم ادلؤسسة التعليمية:  6441/  6/ 16التوصيف: اتريخ 
 نلية التضاميه ـ قطه الطهً وإدازة امليصل القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ

 2602626-2 ،  5/ ضهً تهيولوديا ارتامات والديهوز. اسم ادلقرر الدراسي ورمزه: 6 .6
 عنلي 2ىظسي  1 معتندة /  ضاعتاٌادلعتمدة: . عدد الساعات 1 .1
 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 التنَيدية لربىامر املادطتري لكطه الطهً وإدازة امليصل .4
  مكسز اختيازي. السنة أو ادلستوى الدراسي الذي يعطى فيو ادلقرر الدراسي: 4 .5
 ال يودد . ادلتطلبات السابقة ذلذا ادلقرر )إن وجدت(:5 .6
 ال يودد. ادلتطلبات ادلتزامنة مع ىذا ادلقرر )إن وجدت(: 6 .7
 إن مل يكن يف ادلقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  ادلقرر،فرع أو فروع تقدمي . 7 .8
 قاعة الدزاضات العليا يف قطه الطهً وإدازة امليصل/ مكس نليُ التضاميه  .9

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

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب 
    

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

  النسبة:  ابدلراسلة .د 
    

   النسبة:  تذكر أخرى .ه 

 تعليقات:
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 األىداف . ب

  ما ىدف ادلقرر الرئيس؟ -6
 توضيع فَه الطالبة وادزانَاوالتعسيف بارتامات املطتددمة يف التأثيح وجتنيل الديهوز  يَدف املكسز إىل 

 بَا . طسم العياية  و .نيفية اضتدداو ارتامات وتوظيفَا التعسف علىوضتو نيفية اختياز ارتامات املياضبة 
 )مثل االستخدام ادلتزايد لتقنية ادلعلومات أو مراجع اإلنرتنت،لتطوير وربسّي ادلقرر الدراسي.  -يتم تنفيذىا  -اذكر إبجياز أي خطط  -1

 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف رلال الدراسة(. 
ضتدداو إمهاىيات غبهة اإلىرتىت العاملية لالطالع على أحدخ اإلصدازات والتطوزات يف زتال ا -

 . تهيولوديا ارتامات والديهوز 

 زتال تضنيه املطهً.يف واملؤمتسات واليدوات متابعة البحوخ العلنية اذتديجة  -

باضتدداو ميَر البحح العلني تينية الطسم الفعالة للتفهري وتكييه األضاليب واملفاٍيه املتيوعة يف زتال  -

 اليكاش والتفاعل والوادبات التطبيكية املطتنسة.
 .املسادعة الدوزية للربىامر الدزاضية بالكطه مً قبل دتية املياٍر وارتطط الدزاضية -

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

  وصف عام للمقرر:
 –يتغنً املكسز التعسيف بارتامات املطتددمة يف تأثيح املطهً والديهوز الداخلي مً حيح ) األىواع 

توظيفَا مبا  –طسم العياية بَا  –معادتتَا  –مميصاتَا  –تسنيبَا –اضتدداماتَا  –أضاليب وطسم اختيازٍا 

 يتياضب مع عياصس وشوايا املطهً 
 

 ادلوضوعات اليت ينبغي تناوذلا: .6

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة ادلوضوعات

 4 2 توظيف ارتامة على شتتلف عياصس املطهً
 4 2 اثس التهيولوديا على خامات البيئة

 4 2 أضظ اختيازٍا -واىواعَا–التعسف على املططحات االفكية ) ازعيات 
 4 2 املعادٌ ( –الفلني –البالضتيو –خامات االضكف وتهطياتَا )االخػاب 

 4 2 ارتامات املطتددمة فيَا (  –اىواعَا  –املططحات السأضية ) اذتوائط 
 –يات ارتػبية طالته-وزم اذتائط  –الدٍاىات  –اذتوائط  ) طسم معادتة

 (الطرياميو والكيػاىي
3 6 

 4 2 تطبيل مػسوع للنكسز
 30 15 اجملنوع
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   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .1

معامل أو  دروس إضافية زلاضرات 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

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

 

  أضبوعيا ضاعتاٌ:  التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً  -عدد ساعات الدراسة  .3

 

 سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .4

 الواردة يف اإلطار الوطين للمؤىالتحيدد اجلدول التايل رلاالت سلرجات التعلم اخلمسة 
 : 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 سلرجات التعلم ادلستهدفة.اثنياً  -
واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً  ضع طرق التقييم ادلناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي سلرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق سلرجات تعلم ادلقرر ادلستهدفة وطرق تقييمها :اثلثاً  -

 ت التعلم.عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنو ال يلزم أن يتضمن كل مقرر سلرجات 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 6

 تتعسف على املواد املطتددمة يف التضنيه الداخلي 1-1

تتعسف على املضطلحات العامة املستبطة التضنيه 

 الداخلي

 ستاعسة 

 عسوض تكدميية

 

 امتحاىات

 ةاالدراكيادلهارات  1

حتدد املططحات املدتلفة يف التضنيه الداخلي )  2-1

 السأضية واالفكية واالزعيات
 ستاعسة

 عسوض تكدميية

 

 امتحاىات
 

توعح األىواع املدتلفة رتامات املططحات يف  2-2

 التضنيه الداخلي
تكازٌ بني أىواع الدٍاىات واضتدداماتَا حطب  2-3

 املهاٌ
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

ختتاز األضلوب األىطب ملعادتة نل خامة عطب  3-1

 خضائضَا
زتنوعات العنل 

 الضغرية

-التكويه الراتي

 تكويه االقساٌ
 ةتهتػف الطالبة األضاليب ادتديدة ملعادت 3-2

 ارتامات حطب خضائضَا
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر سلرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت م
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

زتنوعات  -اليكاش تضف الطالبة أىواع ارتامات املدتلفة 4-1

 العنل الضغرية

 

-التكويه الراتي

 تكويه االقساٌ
 

تهػف الطالبة عً ارتضائط الطبيعية  4-2

 والهينيائية للدامات
 النفسية احلركية )إن وجدت(املهارات  5

جتسى زتنوعة جتازب ملعادتة بعض خامات  5-1

 التضنيه الداخلي
 اليكاش

 زتنوعات العنل 

 العسوض الفسدية

العسوض 

تكويه -العنلية

 االقساٌ
تػسح الطالبة ما دزضتُ وتعلنتُ مبعادتة بعض مً  5-2

 ارتامات وميهً توظيفَا ننػسوع تطبيكي
 

 الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي  .5

مهام التقومي ادلطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

 نسبتو من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمو

6 
مً ارتامظ اىل  تطبيكات اضبوعية

 السابع عػس
26% 

 %26 الطابع  االختباز اليضفي 1

 %06 ارتامظ عػس االختباز اليَائي التطبيكي 3

 %06 الطادع عػس االختباز اليَائي اليظسي 4

 %100 اجملنوع  
 ودعمهم طالبةاإلرشاد األكادميي لل . د

ترتيبات إاتحة أعضاء ىيئة التدريس واذليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 
 ساعات مكتبية  4 يتوقع أن يتواجد خاللو أعضاء ىيئة التدريس ذلذا الغرض يف كل أسبوع(.  الوقت الذي 

يته توشيع مَاو االزغاد العلني للطالبات املطتذدات مً ِقَبل زتالظ األقطاو على أعغاء ٍيئة التدزيظ  -

 خالل مدة ال تتذاوش أزبعة أضابيع مً بدء الدزاضة .

 إزضال صوزة مً التوشيع الطابل إىل عنادة الدزاضات العليا . -

تتوىل املسغدة العلنية توديُ الطالبة يف إعداد ددوهلا الدزاضي وتتابع معَا خطوات تطذيل موعوع  -

 السضالة و تسغدٍا ظنيع املعلومات ارتاصة بالتعجس و الفسظ اإلعافية و التأديل .

ضل اىل زئيظ الكطه عً ضري الطالبة يف ىَاية نل فضل دزاضي و تكدو املسغدة االنادميية تكسيس مف -

 تسضل صوزة ميُ اىل عنيد الدزاضات العليا .
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 مصادر التعلنم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:6

 ( : " تهيولوديا خامات الديهوز " ، مهتبة اجملتنع 2007اميً ضعدي )-

  تهيولوديا ارتامات واضتدداماتَا يف التضنيه الداخلي "  ( : "2003ستند ثابت وآخسوٌ ) -

 (3+ احملهه )( 2+ احملهه )

 . أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريىا(:1 
 realsimpleزتلة -

          Pocadesignزتلة  -

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

 اجمللة االلهرتوىية الػاملة ) املسضال ( -

 (3+ احملهه )( 2+ احملهه )
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربرليات، واألسطواانت ادلدرلة:. 4

 ال يودد

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

 وادلختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل ادلتاحة، وغريىا(:
 ادلباين )قاعات احملاضرات، وادلختربات، وقاعات العرض، وادلعامل، وغريىا(: .6

 ( مكعد دزاضي + مهتب اضتاذ15ستاعسات زتَصة بعدد )قاعة 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربرليات وغريىا(:  .1
 باإلىرتىت لالتضال فاي واي غبهة-

 بسدهتوز عسض ودَاش إىل، حاضب دَاش-

 .للعسوض بالشما غاغة   -
 اليودد هبا(:مصادر أخرى )حددىا: مثالً اذا كان ىناك حاجة إىل ذبهيزات سلربية خاصة، فاذكرىا، أو أرفق قائمة  .3

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

 .ضتطالع آزاء الطالبات حول موعوعات املكسز واضرتاتيذيات التدزيظ املتبعة ا -

 مً ذوي ارتربة .االضتعاىة بآزاء أعغاء ٍيئة التدزيظ   -

على الطالبات يف ىَاية الفضل الدزاضي متغنية بيود تكييه  ادتامعةتوشيع اضتنازة التكييه املعتندة مً  -

 للنكسز واألضتاذ.
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 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: . ش
لكطه املسادعة الدوزية للنكسزات الدزاضية مً قبل دتية تطويس املياٍر وارتطط الدزاضية با

 والهلية .
 إجراءات تطوير التدريس: . ص

  . حتديح مضادز التعله بياءًا على توصيات اعغاء دتية املياٍر وارتطط الدزاضية بالكطه

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

املسادعة الدوزية للنكسزات الدزاضية بَدف تطويسٍا مبا يتوافل مع متطلبات متغريات البيئة احمللية  -

 والعاملية 

صتاش املطبكة مع اقرتاح دواىب التطويس املياظسة ملكازىة معايري اإل فتح قيوات االتضال مع األقطاو -

 .الالشمة
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ط

املسادعة الدوزية للنكسزات الدزاضية بَدف تطويسٍا مبا يتوافل مع متطلبات متغريات البيئة احمللية 

 والعاملية 
 

 
  د، إمياٌ عبيد ستند السفاعي اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

  
 ىـ6441-6-31 التاريخ
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  توصيف ادلقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
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 توصيف ادلقرر الدراسي
 

 طرق الاتصال  اسم املقرر:  

 2662626-2 ،  6إدارة   رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جاَع١ اّ ايكس٣إسم ادلؤسسة التعليمية:  1440- 2- 12اتريخ التوصيف:  

 ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ  -ن١ًٝ ايتؿاَِٝ    القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ
 2602627-2  ، 6/ إداز٠    طسم االتؿاٍ. اسم ادلقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
  ضاعتإ ْظسٟ/ ضاعتإ َعتُد٠  . 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(
 يكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ يطٓ٘ ايتُٗٝد١ٜ يربْاَخ املاجطتريا

 َكسز اختٝازٟ   . السنة أو ادلستوى الدراسي الذي يعطى فيو ادلقرر الدراسي: 4 .4
 ٜٛجد ال . ادلتطلبات السابقة ذلذا ادلقرر )إن وجدت(:5 .5
 ٜٛجد ال . ادلتطلبات ادلتزامنة مع ىذا ادلقرر )إن وجدت(:6 .6
 :ادلقرر، إن مل يكن يف ادلقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي . 7 .7
  قاع١ ايدزاضات ايعًٝا بكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ / َكس ن١ًٝ ايتؿاَِٝ  .8

 . منط الدراسة ادلتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %70 ايٓطب١: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ 

 

   

 %30 ايٓطب١: √ التعليم اإللكرتوين .ب 
    

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

  النسبة:  راسلةابدل .د 
    

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

ايتعسف ع٢ً االتؿاالت  باإلقاف١ اىل .٘ ٚاُٖٝت٘ َٚهْٛات٘ َٚساذً٘ٚأٖداف، االتؿاٍَفّٗٛ ع٢ً ف ايتعس

ٚطسم  ادتُاٖريٟ االتؿاٍ مبٗازاتّ االملااإلداز١ٜ، ٚايعالق١ بٝٓٗا ٚبني ايعًُٝات اإلداز١ٜ األخس٣ يف املٓظ١ُ. 

  .اإلعالّ ٚضا٥ٌ َع ايتعاٌَ

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

طسم ضتدداّ إَهاْٝات غبه١ اإلْرتْت ايعامل١ٝ يالطالع ع٢ً أذدث اإلؾدازات ٚايتطٛزات يف زتاٍ ا -

 االتؿاٍ .

 .طسم االتؿاٍ يف زتاٍ ٚاملؤمتسات ٚايٓدٚات َتابع١ ايبرٛث ايع١ًُٝ اذتدٜث١  -

تدداّ ايٓكاؽ باض طسم االتؿاٍاملفاِٖٝ املتٓٛع١ يف زتاٍ ت١ُٝٓ ايطسم ايفعاي١ يًتفهري ٚتكِٝٝ األضايٝب ٚ -

 ٚايتفاعٌ ٚايٛاجبات ايتطبٝك١ٝ املطتُس٠.

 اَخ ايدزاض١ٝ بايكطِ َٔ قبٌ دت١ٓ املٓاٖخ ٚارتطط ايدزاض١ٝ.املساجع١ ايدٚز١ٜ يًرب -

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

 ايعٓاؾسٚ األعُاٍ، مبٓظُات االتؿاٍ أ١ُٖٝٚ االتؿاٍ، ٚأٖداف ٚأ١ُٖٝ مبفّٗٛايتعسٜف  ٜتكُٔ املكسز ع٢ً

 باد االملاّ مب باملٓظ١ُ. اإلداز١ٜ ٚاملسانص بايٛظا٥ف االتؿاٍ عالق١باإلقاف١ اىل  االتؿاٍ، يع١ًُٝ األضاض١ٝ

 ٗازاتَ يت١ُٝٓ ايالش١َ األضاض١ٝ املباد  سف ع٢ً ادتٝد. ايتع االضتُاعٚ االتؿاٍ َٗازاتٚ ادتٝد، االتؿاٍ

 . يالتؿاٍ ٚايٓفط١ٝ ٚاالجتُاع١ٝ ٚايثكاف١ٝ ايطًٛن١ٝ ٚاألبعاداالتؿاٍ ايفسدٟ ٚادتُاعٞ ، 

 

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

 أٖداف ، التؿاٍا أ١ُٖٝ ، االتؿاٍ تعسٜف)  االتؿاٍ ٚطبٝع١ َفّٗٛ

 (االتؿاٍ ،َساذٌ االتؿاٍ ،َهْٛات االتؿاٍ أْٛاع ، االتؿاٍ
1 2 

( اإلدازٟ االتؿاٍ أ١ُٖٝ ، اإلدازٟ االتؿاٍ َفّٗٛ)  اإلداز١ٜ االتؿاالت  1 2 

 2 1 ( عٝٛبٗا ، ممٝصاتٗا ، أْٛاعٗا)  اإلدازٟ االتؿاٍ غبهات

ايفعاٍ التؿاٍا َٚعٛقات َكَٛات ، ايفعاٍ اإلدازٟ االتؿاٍ خطٛات  1 2 
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 َطتٜٛات ، املٓظ١ُ يف اإلداز١ٜ ٚايعًُٝات اإلداز١ٜ االتؿاالت بني ايعالق١

.املٓظ١ُ يف اإلداز١ٜ االتؿاالت  
1 2 

( ايسَص١ٜ ، ايػفٗٞ ، ايهتابٞ)  اإلدازٟ االتؿاٍ طسم  1 2 

(االيهرت١ْٝٚ ، ايبؿس١ٜ ، ادتطد١ٜ) اإلدازٟ االتؿاٍ طسم تابع  1 2 

 ايسمس١ٝ ايػبهات) املٓظ١ُ داخٌ اإلداز١ٜ االتؿاالت ع٢ً ؤرس٠امل ايعٛاٌَ

املعًَٛات( ،ًَه١ٝ ايٛظٝف١ٝ ايطًط١، َٛاؾفات ٖٝهٌ ، ايسمس١ٝ ٚغري  
1 2 

 أْٛاع٘، ايتٛرٝل ، ٚظا٥ف٘ ، أُٖٝت٘) اإلداز١ٜ االتؿاالت يف ايتٛرٝل

( اإلداز١ٜ باملٓظُات ٚاألزغف١  
1 2 

 ايعٌُ أدي١ ، املؤمتسات ، االجتُاعات)  ١ٜاإلداز االتؿاالت ٚٚضا٥ٌ قٓٛات

( ٚايػها٣ٚ املكرتذات ، ٚاالعالْات املٓظ١ُ زت١ً ، ٚايعاًَني  
1 2 

 ، ايتعًِ ، ايكِٝ ، ،اإلدزاى ايػدؿ١ٝ)  ايفسدٟ االتؿاٍ َٗازات

(املؿداق١ٝ ، االجتاٖات  
1 2 

 ، ٚاإلقٓاع ، ٚايعسض،  ٚاإليكا٤ اإلْؿات،)  ادتُاعٞ االتؿاٍ َٗازات

(ايؿساعات ذٌ ، ٚايتعًُٝات األٚاَس إعطا٤ ، ايبٓا٤ ٚايٓكد ٚايتفاٚض،  
1 2 

 ايطًٛن١ٝ األبعاد ،( االتؿاٍ َٗازات)  األفساد بني االتؿاٍ فاع١ًٝ

.يالتؿاٍ ٚايٓفط١ٝ ٚاالجتُاع١ٝ ٚايثكاف١ٝ  
1 2 

 2 1 .اإلعالّ ٚضا٥ٌ َع ٚايتعاٌَ،  ادتُاٖريٟ االتؿاٍ َٗازات

 2 1 تطبٝل يف إذد٣ املٓظُاتعسض تكسٜس عٔ اي

 30 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 أضبٛعٝا ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:يفالذايت االضاالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 
 
 



 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 

 

351 
 

 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

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

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر قرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالتسلرجات التعلم للم م
 املعرفة 1
 ٖٚٝانًٗا األعُاٍ َٓظُات تتعسف ع٢ً طبٝع١ 1-1

 يالتؿاالت ايعاّ اإلطاز باعتبازٖا ايتٓظ١ُٝٝ

 .اإلداز١ٜ

 ايتٛاؾٌ اضرتاتٝح١ٝ

 ايًػٟٛ 

اذتٛاز ٚاملٓاقػ١ 

ايعؿف ايرٖين 

 ٓاقد هري ايايتف

 ايبرث ٚاالنتػاف 

 ٚايتكازٜس ايعٌُ أٚزام

االختبازات ايترسٜس١ٜ 

اٚ ايػف١ٜٛ ٚايع١ًُٝ 

 اٚ ايكدزات

 ايٛاجبات

 ايعسٚض تكدِٜ

 

 ٚتبني أُٖٝت٘ ايتٛاؾٌ ٚ االتؿاٍ َفّٗٛ تٓاقؼ 1-2

 ٚأغساق٘ ٚخؿا٥ؿ٘ ٚمناذج٘ ٚعٓاؾسٙ ٚأْٛاع٘

                                                                                      .        ب٘ املستبط١ ارتاط١٦ ٚاملفاِٖٝ،  َكَٛات٘

 ، ٚأُٖٝتٗا ، اإلداز١ٜ االتؿاالت َفّٗٛ ترنس 1-3

 .ٚٚضا٥ًٗا ، ٚأْٛاعٗا ، ٚأٖدافٗا

 . املعًَٛات عؿس ظٌ يف االتؿاٍ تكٓٝات تعدد أِٖ 1-4

 ، االتؿاٍ احصت إىل تؤد٣ اييت ايعٛاٌَ حتدد 1-5

 االتؿاٍ فاع١ًٝ َٔ حتد اييت ٚاملعٛقات

ٚتػسح  ايًفظٞ ٚغري ايًفظٞ االتؿاٍ تفسم بني 1-6

 .ايعٌُ ب١٦ٝ يف حتطٝٓ٘ ٚنٝف١ٝ ٚأدٚات٘ أُٖٝت٘

 يف اإلداز١ٜ ٚايتكازٜس ايسضا٥ٌ تًدـ طسٜك١ إعداد 1-7

 .املٓظُات

 دراييةاملهارات اال 2

2-1 
 ٚاالجتُاع١ٝ ٚايثكاف١ٝ ١ٝايطًٛن تكِٝ األبعاد

 . يالتؿاٍ ٚايٓفط١ٝ
اتٝح١ٝ ايتفهري اضرت

 اإلبداعٞ

ايتعًِ ايعؿف ايرٖين 

 ايتفهري ايٓاقدايتعاْٚٞ 

 ٚاجبات

 تطبٝك١ٝ

 ايتكِٜٛ أْػط١

 ادتُاعٞ

 ايراتٞ ايتكسٜس

  املٓظ١ُ يف اإلدازٟ االتؿاٍ تكازٕ بني قٓٛات 2-2

2-3 
 ادتٝد يًتٛاؾٌ ايتٛاؾٌ اييت تؤًٖٗا َٗازات متٝص

  اآلخسٜٔ َٚع ايرات َع ٚايٓاجح
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر قرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالتسلرجات التعلم للم م

 .املٓظ١ُ يف اإلداز١ٜ االتؿاالت َػهالت حتًٌ 2-4

2-5 
 عؿس يف ٚاإلداز١ٜ ايتٓظ١ُٝٝ االتؿاالت تؿٓف

 .املعًَٛات تهٓٛيٛجٝا

2-6 
 االجياب١ٝ ٚايطًب١ٝ  ايطًٛن١ٝ ادتٛاْب تكٝظ

 شتتًف١ . ركافات ظٌ ف٢ يالتؿاٍ،

2-7 
يالتؿاٍ ايفعاٍ عٓد اداز٠ االجتُاعات ختطط 

 ٚايًحإ

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

3-1 
 َع ٚاالتؿاٍ ايتعاٌَ يف االضايٝب ايط١ًُٝ ختتاز

 .  املدتًف١ املٓظُات داخٌ اآلخسٜٔ

 ايتعًِٝ اضرتاتٝح١ٝ

 ايتعاْٚٞ

االتؿاٍ مبؿادز 

 ايتعًِ

 ايتٛاؾٌ ايًػٟٛ

 عؿف ايرٖيناي

 ازٜعاملػ

 ايتكِٜٛ أْػط١

 ادتُاعٞ

 ايعسٚض ايتكدمي١ٝ

3-2 
 املدتًف١ باملٓظُات االتؿاٍ ٚٚضا٥ٌ أْٛاع تطتددّ

 .ع١ًُٝ َٛاقف يف

3-3 
 ٚزتُٛعات فسم قُٔ َع االخسٜٔ ايتعإٚ حتكل

  ايعٌُ

3-4 
 املبادأ٠ َٚٗاز٠ ايفعاٍ االتؿاٍ تظٗس َٗاز٠

 .ايكسازات اختاذ ع٢ً ٚايكدز٠ ٚاالبتهاز،

3-5 

 ٚتطسذ٘ اآلزا٤ فٝ٘ تتعدد فُٝا زأٜٗا عٔ تعرب

 ايػعٛز َساعا٠ فٝٗا ٜتِ بطسٜك١ اآلخسٜٔ َع ٚتبادي٘

 .ٚأخالقٝات٘ اجملتُع قِٝ َع تتعازض إٔ ٚدٕٚ

3-6 
 َط٦ٛي١ٝ حتٌُ ع٢ً ٚايكدز٠ ايكٝاد٠ زٚح تظٗس

 . ادتُاعٞ ايعٌُ

 ات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهار  4

4-1 
 اآلخسٜٔ َع ٚنتابًٝا غفًٜٛا تتٛاؾٌ بػهٌ فعاٍ

اذتٛاز  اضرتاتٝح١ٝ .املٓظ١ُ داخٌ

ايتٛاؾٌ  –ٚاملٓاقػ١ 

ايتفهري  –ايًػٟٛ 

 ايٓاقد ٚاالبداعٞ

 املػازٜع

 ٚايتكازٜس ايعٌُ أٚزام

 ايتكِٜٛ أْػط١

 ادتُاع٢

4-2 

 اآليٞ ناذتاضب اذتدٜث١ ايتٛاؾٌ تكٓٝات تطتددّ

 َع يًتٛاؾٌ ٚاالتؿاالت املعًَٛات ٚتكٓٝات

 .اآلخسٜٔ

  ايبٝاْات املتعًك١ مبػانٌ بعض إذؿا٥ًٝا حتًٌ 4-3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر قرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالتسلرجات التعلم للم م

 . املٓظُات يف االدازٟ االتؿاٍ

 املهارات النفسية احلريية )إن وجدت( 5

5-1 
 َع   االتؿاٍ ارٓا٤ ضًِٝ بػهٌ ايٛج٘ تعابري تظٗس

األدٚاز  يعب اضرتاتٝح١ٝ االخسٜٔ

 راتٞ ايفسدٟايتعًِ اي –

 ايتكِٜٛ أْػط١

 ادتُاعٞ

 2-5 ايع١ًُٝ ايتدزٜبات
 عٓٗا ايؿادز٠ ٚاإلميا٤ات ادتطد ذسنات تٛظف

 االتؿاٍ داخٌ املٓظُات. ارٓا٤

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5

مهام التقومي ادلطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م
 ، مالحظة......اخل(شفهي

 نسبتو من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمو

 %26 ايطابع االختباز ايٓؿفٞ 1

 تكازٜس اٚزام عٌُ ٚ 2
َٔ االضبٛع ارتاَظ اىل ايسابع 

 عػس
26% 

 %66 االضبٛع ايطادع عػس ايٓٗا٥ٞ االَترإ 3

 %100  اجملُٛع  5

 ودعمهم طالبةاإلرشاد األكادميي لل . د
ات إاتحة أعضاء ىيئة التدريس واذليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي ترتيب

 ساعات مكتبية  4 يتوقع أن يتواجد خاللو أعضاء ىيئة التدريس ذلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
ٌ زتايظ األقطاّ ع٢ً أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٜتِ تٛشٜع َٗاّ االزغاد ايعًُٞ يًطايبات املطتحدات َٔ ِقَب -

 خالٍ َد٠ ال تتحاٚش أزبع١ أضابٝع َٔ بد٤ ايدزاض١ .

 إزضاٍ ؾٛز٠ َٔ ايتٛشٜع ايطابل إىل عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا . -

تتٛىل املسغد٠ ايع١ًُٝ تٛجٝ٘ ايطايب١ يف إعداد جدٚهلا ايدزاضٞ ٚتتابع َعٗا خطٛات تطحٌٝ َٛقٛع ايسضاي١  -

 ع املعًَٛات ارتاؾ١ بايتعثس ٚ ايفسف اإلقاف١ٝ ٚ ايتأجٌٝ .ٚ تسغدٖا ظُٝ

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

 ؾٛز٠ َٓ٘ اىل عُٝد ايدزاضات ايعًٝا .
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 مصادر التعلنم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1
 ؿاٍ ، ، ايداز ادتاَع١ٝ يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع .(: االت2013أمحد َاٖس) -

(: تكٓٝات إداز١ٜ ذدٜث١ يف اإلداز٠ ٚاالتؿاٍ اإلدازٟ ، داز ايٛفا٤ يدْٝا ايطباع١  2010ذطٔ ستُد ايػٝذ  ) -

 ٚايٓػس ، ايطبع١ األٚىل .

 .األٚىل ايطبع١ ، عالّاإل داز ايعا١َ، ٚايعالقات االزادازٟ االتؿاٍ: ( 2011 ) ارتايدٟ غٗاب بدز إبساِٖٝ - 

  . األٚىل ايطبع١ ، ٚايتٛشٜع يًٓػس اضا١َ داز ، االداز١ٜ االتؿاالت: ( 2009 ) فسد غعبإ - -

 ، ايع١ًُٝ ايٝاشٚزٟ ،داز األعُاٍ َٚساضالت َٚفاِٖٝ اإلداز١ٜ االتؿاالت: ( 2007) عًٞ محٝد ؾباح -

 . األٚىل ايطبع١

 ١ٜ ، َؤضط١ ذٛزع األ١ًٖٝ يًٓػس ٚايتٛشٜع ، ايطبع١ األٚىل .(: االتؿاالت اإلداز 2007ستُد ايؿرييف )  -

 ( : نٝف تسفع َٗازاتو اإلداز١ٜ يف االتؿاٍ ، اإلضهٓدز١ٜ ، ايداز ادتاَع١ٝ  2004أمحد َاٖس )  -

 (3+ احملهِ )( 2+ احملهِ ) . االتؿاٍ عًِ اىل ( : َدخ2002ٌ ) ستُٛد طًعت َٓاٍ -

 

 )اجملالت العلمية والتقارير وغريىا(: . أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية2 
- Harry E. Chambers, “Effective Communication Skills for Scientific and 

Technical Professionals” , Perseus Books Group 2000. 

-  Margaret Lioyd and Robert Bor, “Communication Skills in Medicine”, 
Churchill Livingstone  2004 

 (3+ احملهِ )( 2+ احملهِ )   (2116واالتصال ) إلعالملاجلمعية السعودية  –واالتصال  لإلعالماجمللة العربية  -
 . ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3

 . ايٓحاح َٗازات نُٓتد٣ اإلداز١ٜ األعُاٍ مبٓظُات املدتؿ١ االيهرت١ْٝٚ املٛاقع

http://www.aljlees.com/17s3598200-2376.html 
http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=436&SecID=77 

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

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

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

 ( َكعد دزاضٞ + َهتب اضتاذ15ستاقسات زتٗص٠ بعدد )قاع١ 

 أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربرليات وغريىا(:مصادر تقنية )  .2
 باإلْرتْت يالتؿاٍ فاٟ ٚاٟ غبه١-

 بسجهتٛز عسض ٚجٗاش إىل، ذاضب جٗاش-

 .يًعسٚض بالشَا غاغ١   -

 الٜٛجد مصادر أخرى )حددىا: مثالً اذا كان ىناك حاجة إىل ذبهيزات سلربية خاصة، فاذكرىا، أو أرفق قائمة هبا(: .3
 مي ادلقرر الدراسي وإجراءات تطويره تقو  . ز

 خبصوص فعالية التدريس: طالبةاسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من ال . س
 .ضتطالع آزا٤ ايطايبات ذٍٛ َٛقٛعات املكسز ٚاضرتاتٝحٝات ايتدزٜظ املتبع١ ا -

 َٔ ذٟٚ ارترب٠ .االضتعا١ْ بآزا٤ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ   -

ع٢ً ايطايبات يف ْٗا١ٜ ايفؿٌ ايدزاضٞ َتك١ُٓ بٓٛد تكِٝٝ  ادتاَع١عتُد٠ َٔ تٛشٜع اضتُاز٠ ايتكِٝٝ امل -

 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 .

 طوير التدريس:إجراءات ت . ص
  . حتدٜث َؿادز ايتعًِ بٓا٤ًا ع٢ً تٛؾٝات اعكا٤ دت١ٓ املٓاٖخ ٚارتطط ايدزاض١ٝ بايكطِ

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

املساجع١ ايدٚز١ٜ يًُكسزات ايدزاض١ٝ بٗدف تطٜٛسٖا مبا ٜتٛافل َع َتطًبات َتػريات ايب١٦ٝ احمل١ًٝ  -

 ٚايعامل١ٝ 

 .املٓاظس٠ ملكاز١ْ َعاٜري اإلصتاش املطبك١ َع اقرتاح جٛاْب ايتطٜٛس ايالش١َ فتح قٓٛات االتؿاٍ َع األقطاّ -

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ص   . ط
 املساجع١ ايدٚز١ٜ يًُكسزات ايدزاض١ٝ بٗدف تطٜٛسٖا مبا ٜتٛافل َع َتطًبات َتػريات ايب١٦ٝ احمل١ًٝ ٚايعامل١ٝ 

 

 

  د، إميإ عبٝد ستُد ايسفاعٞ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

  

 ىـ1441-6-31 التاريخ
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  توصيف املقررات الدراسية: 4/ 1/ 4
 
 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف ادلقرر الدراسي
 

 الرسالةاسم املقرر:   

 2662631-6 ، 1رسالة  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

  داَع١ أّ ايكس٣إسم ادلؤسسة التعليمية:  ٖـ1440-1-8  اتريخ التوصيف

 ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ   - ايتؿاَِٝ  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابدلقرر الدراسي ومعلومات عامة عنو . أ
 2602631-6،  1/ زضاي١ ايسضاي١  . اسم ادلقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
  ضاع١  6 . عدد الساعات ادلعتمدة: 2 .2
 الربامج( الذي يقدم ضمنو ادلقرر الدراسي: . الربانمج )أو 3 .3

  )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بّين ىذا بدالً من إعداد قائمة بكل ىذه الربامج(
 يكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ  املادطتريبسْاَر 

 ايجايحاملطت٣ٛ بدا١ٜ َٔ  . السنة أو ادلستوى الدراسي الذي يعطى فيو ادلقرر الدراسي: 4 .4
 مجٝع املكسزات اإلدباز١ٜ ٚاالختٝاز١ٜ  ادلتطلبات السابقة ذلذا ادلقرر )إن وجدت(:. 5 .5
 دال ٜٛد . ادلتطلبات ادلتزامنة مع ىذا ادلقرر )إن وجدت(: 6 .6
   ادلقرر، إن مل يكن يف ادلقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .7

 قاع١ ايدزاضات ايعًٝا بكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ / املكس ايس٥ٝطٞ يًه١ًٝ 
 . منط الدراسة ادلتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ 
 

   

 %30 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ب 
    

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

 %30 النسبة: √ ابدلراسلة .د 
    

   النسبة:  تذكر أخرى .ه 

 تعليقات:
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 األىداف . ب
 ما ىدف ادلقرر الرئيس؟ -1

 اهلدف ايس٥ٝطٞ ٖٛ إعداد زضاي١ ع١ًُٝ يف اسد٣ ايتدؿؿات ايدقٝك١ يكطِ ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ  -
  اتكإ ايبشح ايعًُٞ َٚٗازات٘إىل  املادطتريتٗدف زضاي١  -
حتكٝل عد٠ ْكاط ٚأٖداف سٝح إٔ أِٖ َا تٗدف إيٝ٘ ٖٛ إثاز٠ َطأي١ ايٓكاؽ سٍٛ َػه١ً َع١ٓٝ تعادتٗا  -

 َٔ خالٍ ايسضاي١ َٚٔ ثِ ارتسٚز َٔ ٖرا ايٓكاؽ بػ٤ٞ ًَُٛع ٜطتفٝد َٓ٘ ايباسح ٚاجملتُع  
فٝٗا  إعاد٠ تستٝب أفهاز ناْت َٛدٛد٠ يف املاضٞ بػهٌ َعني ٜٚطًب ايٛقت اذتايٞ إعاد٠ ايٓعس -

 ات ٜكّٛ بٗا ايباسح تعهظ متٝصٙ ارتاص . ٤ٚؾٝاغتٗا بػهٌ آخس عٔ طسٜل اضا
ٚاألَٛز  ألفهازٜٓكد أَٛز قا١ُ٥ ٚزاضد١ يف ايب١٦ٝ اييت ٜعٝؼ فٝٗا ايباسح ٜٚهٕٛ ذيو بٗدف ؾكٌ ٖرٙ  -

 َٔ أدٌ بٓا٤ أفهاز ٚاضش١ ٚددٜد٠ ٚيٝظ َٔ باب ايتكًٌٝ َٔ ق١ُٝ َا جيسٟ .
ايعالقات ٚايسٚابط اييت تسبط بني فهستني َعٝٓتني َٚٔ ثِ دزاض١ َد٣ ق٠ٛ ايرتابط بني ٖرٜٔ  تٛضٝح -

 ايفهستني ٚاآلثاز املػرتن١ بُٝٓٗا 
َعادت١ ٚتٓكٝح ايهجري َٔ ايكطاٜا ٚايعٛاٖس اييت تعٗس يف ٚقت َعني ٚتهٕٛ يف ساد١ ملٔ ٜٛيٝٗا اٖتُاَا  -

 ٜٚدزضٗا َٔ ْاس١ٝ َع١ٓٝ 
ف١ عٔ طسٜل االثسا٤ ايعًُٞ هلرٙ اذتكا٥ل باألضًٛب ايرٟ ٜتبٓاٙ ايهاتب ٜٚهٕٛ ذيو اثبات سكا٥ل َعسٚ -

بٗدف خًل سكا٥ل أخس٣ حتٌُ ايديٌٝ املكٓع َٔ أدٌ فسض سكا٥ل ددٜد٠ ٜطُح ايباسح إىل اٜؿاهلا 

 يًُذتُع . 
١ٓ أٚ اذتؿٍٛ ع٢ً دزد١ انادمي١ٝ َٔ زضاي١ املادطتري ٚقد ٜهٕٛ ذيو بٗدف اذتؿٍٛ ع٢ً ٚظٝف١ َعٝ -

 تسق١ٝ ٟ ايٛظٝف١ اذتاي١ٝ . 
يهاتبٗا بٓا٤ غبه١ َٔ املعازف ٚاملدتؿني يف اجملاٍ ايرٟ ٜهتب٘ ايباسح ٜٚتطُٔ  املادطتريتتٝح زضا٥ٌ  -

ذيو اجمل١ً ايع١ًُٝ املدتؿ١ ٚاملبشس٠ يف اجملاٍ ايرٟ ٜهتب٘ ايباسح ٚذيو بتشهِٝ ايسضاي١ ايع١ًُٝ 

 ٠ ايع١ًُٝ يًسضاي١ ٚايدزد١ اييت ٜطُح ايٝٗا .ٚتكُٝٝٗا ٚذيو بٗدف َٓح ايباسح االداش
)مثل االستخدام ادلتزايد لتقنية ادلعلومات أو مراجع اإلنرتنت، لتطوير وربسّي ادلقرر الدراسي.  -يتم تنفيذىا  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف رلال الدراسة(.   
 ايبشح اضتدداّ إَهاْٝات غبه١ اإلْرتْت ايعامل١ٝ يالطالع ع٢ً أسدخ اإلؾدازات ٚايتطٛزات يف زتاٍ  -
 .ايطهٔ ٚإداز٠ املٓصٍ زتاٍ يف ٚاملؤمتسات ٚايٓدٚات َتابع١ ايبشٛخ ايع١ًُٝ اذتدٜج١  -
ٚت١ُٝٓ املٗازات ايتطبٝك١ٝ  املٓصٍايطهٔ ٚإداز٠  ت١ُٝٓ ايطسم ايفعاي١ يًتفهري ٚتكِٝٝ األضايٝب ٚاملفاِٖٝ املتٓٛع١ يف زتاٍ -

  َٛضٛع ايبشح ايالش١َ سٍٛ 
 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 

 دزاض١ٝ أضبٛعٝا ٚسدات  9مبعدٍ فؿٍٛ دزاض١ٝ أٚ ضٓتني  4تٛشٜع خط١ ايدزاض١ ملٛضٛع ايسضاي١ ع٢ً ٜتطُٔ 
 
 

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

 ايفؿٌ ايدزاضٞ األٍٚ 

 االطالع ع٢ً  ارتط١ ايبشج١ٝ يًكِٝ يتٛدٝ٘ ايسضاي١ يف أسد ْكاطٗا ايبشج١ٝ  
15 90 

جتُٝع ادتاْب ايٓعسٟ املتُجٌ يف عسض َا ٖٛ َتاح َٔ َؿادز َٛثٛق١ 

 َتعازف عًٝٗا عٔ َٛضٛع ايبشح 

 ايبشح عٔ َؿادز َٛثٛق١ يًدزاضات ايطابك١ يف ٖرا اجملاٍ 
يٛد١ٗ ْعس ايباسح يف تٓاٚي٘ يًُٛضٛع ٚعسض ايتٛدٗات ايفهس١ٜ  ايتُٗٝد

 ي٘ َٚا ٜسٜد إثبات٘ َٔ خالٍ تٓاٚي٘ هلرا املٛضٛع 
 :  ايجاْٞايفؿٌ ايدزاضٞ 

 عسض افرتاضات ٚدالالت ايباسح 
15 

 
90 

 حتدٜد َتػريات ايبشح ٚٚضع خط١ ايدزاض١ اذتكٝك١ 
 ادسا٤ ايتذازب ايع١ًُٝ احملدد٠ يًدط١ 

 :  ايجايحايفؿٌ ايدزاضٞ 

 حتًٌٝ ايٓتا٥ر اسؿا٥ٝا 
15 90 

 عسض االضتٓتادات ايٓٗا١ٝ٥ يًباسح َٚٓاقػتٗا 
عسض املكرتسات ٚايتٛؾٝات ٚإيكا٤ ايط٤ٛ ع٢ً َطازات عج١ٝ أخس٣ ذات 

 ؾ١ً باملٛضٛع 
 :  ايسابعايفؿٌ ايدزاضٞ 

 نتاب١ ايسضاي١ ٚجتٗٝصٖا يًطباع١ 
15 90 
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   إمجايل عدد ساعات ادلقرر وتوزيعها:  .2
معامل أو  دروس إضافية زلاضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 90 - 90 - - - ساعات التدريس الفعلية
 6 - 6 - - - الساعات ادلعتمدة

 

 اضبٛعٝا ضاعات9  ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: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

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

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنو ال يلزم أن يتضمن كل مقرر سلرجات 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
 املعرفة 1
ــرٟ       1-1 ــب باالطــاز ايٓعــسٟ ملٛضــٛع ايبشــح اي ايتعسٜ

  اختٝازٙ 

َٓاقػات ٚجتُٝع املاد٠ 

ايع١ًُٝ ، ايتعًِ ايراتٞ ، 

 ايعسٚض ايتٛضٝش١ٝ 

تكِٝٝ َٗاز٠ 

ايباسج١ يف جتُٝع 

ايدزاضات  ٚفٗسض١

 ايٓعس١ٜ
ايتعــسف عًــ٢ ايدزاضــات  ايطــابك١ يف املٛضــٛع ستــٌ    1-2

 ايدزاض١ 

 ايتعسف ع٢ً طسم تٓفٝر األفهاز   1-3

 املهارات املعرفية 2
املعسفــ١ ايٓعسٜــ١ ٚايعًُٝــ١ بػــهٌ َطــتُس يف    تطبــل 2-1

ايتعاَــٌ َــع زتُٛعــ١ َــٔ ايطــٝاقات ادتدٜــد٠ ٚغــري    

 املتٛقع١ عًُٝا أٚ َٗٓٝا أٚ نًُٝٗا 

ايعسٚض ايتٛضٝش١ٝ ، 

املٓاقػ١ ٚاذتٛاز ، 

 ايتذازب ايؿف١ٝ 

تكِٝٝ َٗاز٠ 

ايباسج١ يف حتًٌٝ 

املػه١ً ٚٚضع 

ــهالت     2-2 سًٍٛ هلا  ــس٠ يًُػـ ــ١ًٝ َٚبتهـ ــتذابات اؾـ ــدِٜ اضـ تكـ

ٚايكطــاٜا ٚإَهاْٝــ١ اؾــاز اسهــاّ َكٓعــ١ َٚبٝٓــ١      

ع٢ً اطـالع يف املٛاقـب ايـيت ال تتـٛفس فٝٗـا َعًَٛـات       

 نا١ًَ أٚ َٓطك١ 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر جملاالت اإلطار الوطين للمؤىالت سلرجات التعلم للمقرر وفقاً  م

 ايكدز٠ ع٢ً ايتشًٌٝ  2-3

 انتطاب َٗازا ايفهس ايٓاقد  2-4

 تُٓٞ ايتفهري االبتهازٟ  2-5

 تطبٝل املعسف١ يف َٛاقب ددٜد٠ايكدز٠ ع٢ً  2-6

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
ــادٍ     3-1 ــٔ خـــالٍ تبـ ــاْٚٞ َـ ــٌ ايتعـ ــ١ ايعُـ ــ١ أُٖٝـ ــِ ايطايبـ إ تفٗـ

 ايتعًِ ايتعاْٚٞ ارتربات َع أقساْٗا ايرٜٔ ٜدزضٕٛ َعٗا يف ايدزاضات ايعًٝا 
املالسع١ املباغس٠ ، 

 إ تتكٔ ايطايب١ أضًٛب اذتٛاز َٔ خالٍ املػازن١ ايؿف١ٝ  2-3 إمتاّ ايٛادبات

ــ٦ٛي١ٝ ٚإداز٠     3-3 ــٌ املطـ ــراتٞ ٚحتُـ ــتعًِ ايـ ــ٢ ايـ ــدز٠ عًـ ــ١ ايكـ تُٓٝـ

 ادتًطات ايع١ًُٝ 
 اذتٛاز ٚايٓاقػ١

 املتابع١ ايدٚز١ٜ

 املالسع١ املباغس٠

تٛدٝــ٘ ايطايبــات ملكابًــ١ املػــسف أثٓــا٤ ايطــاعات االزغــاد١ٜ        3-4

االضـــــبٛع١ٝ ٚازضـــــاٍ ايسضـــــا٥ٌ االيهرتْٚٝـــــ١ عًـــــ٢ بسٜـــــدٙ  

 يالضتفطاز ٚطًب املطاعد٠ 

 سطٛز ايٛزؽ ٚايٓدٚات

اضتدداّ ايػبه١  تطًِٝ ايٛادبات ٚايتهًٝفات يف املٛعد احملدد بدٕٚ تأخري  3-5

 ايعٓهبٛت١ٝ
 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية مهارات 4
ايتعًِٝ االيهرتْٚٞ ،  َٗازات االتؿاٍ ايػفٗٞ ٚايهتابٞ  4-1

 اضتدداّ املعاٌَ ، 

 ايبشٛخ ايتطبٝك١ٝ 
 املػازٜع ٚايعسٚض

االختبازات ايع١ًُٝ 

،  ايتُازٜٔ ، 

 املٓاقػ١ 
ًَفات اجناش 

 ٚتكازٜس

 اضتدداّ ايتك١ٝٓ اذتدٜج١ يف ايبشح ايعًُٞ  4-2

 اضتدداّ األضايٝب اإلسؿا١ٝ٥ يف حتًٌٝ املعًَٛات  4-3

 تبشح عٔ املعًَٛات عٔ طسٜل غبه١ االْرتْت 4-4

ــازٜس     4-5 ــ١ يف اعــداد ايتك ــا اذتدٜج تطــتددّ ايتهٓٛيٛدٝ

 ٚايعسٚض ايتكدمي١

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 تتٛاؾٌ بًػ١ َؤثس٠ َع اضتعُاٍ ايتعبريات 5-1

 اذتسن١ٝ املٓاضب١  
 ايتكِٜٛ املطتُس ايتعًِ ايتعاْٚٞ

 االطالع ع٢ً ايتكازٜس
تػــرتى َــع زتُٛعــ١ َــٔ ايطايبــات يف سًكــات ْكــاؽ َتعــدد٠   5-2

 النتطاب ايجك١.

َالسع١ اضتذاب١ 

ايطايبات َٚتابع١ 

 تفاعًِٗ َع بعض
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 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 النهائي األسبوع احملدد لتسليمو

 تكِٝٝ جتُٝع ادتاْب ايٓعسٟ  1
ْٗا١ٜ ايفؿٌ ايدزاضٞ 

 االٍٚ
 

 تكِٝٝ تٓفٝر ايتطبٝكات  ايع١ًُٝ  2
ْٗا١ٜ ايفؿٌ ايدزاضٞ 

 ايجاْٞ
 

 تكِٝٝ حتًٌٝ ايٓتا٥ر َٚٓاقػتٗا  3
ْٗا١ٜ ايفؿٌ ايدزاضٞ 

 ايجايح
 

4 
نتاب١ ايسضاي١ طبكا رتطٛات نتاب١ ايبشح تكِٝٝ 

 ايعًُٞ ايطًِٝ 
 ايسابع

 

 ودعمهم طالبةاإلرشاد األكادميي لل . 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 ؾٛز٠ َٔ ايتٛشٜع ايطابل إىل عُاد٠ ايدزاضات ايعًٝا . -

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

 ايسضاي١ ٚ تسغدٖا ظُٝع املعًَٛات ارتاؾ١ بايتعجس ٚ ايفسص اإلضاف١ٝ ٚ ايتأدٌٝ .

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

 ؾٛز٠ َٓ٘ اىل عُٝد ايدزاضات ايعًٝا . تسضٌ

 مصادر التعلنم . ه
 . أدرج الكتب ادلقررة ادلطلوبة:1

 مجٝع ايهتب اييت ختدّ َٛضٛع ايبشح 

 . أدرج ادلواد ادلرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريىا(:2 
 .نٌ َا ٜتٛفس َٔ زتالت ع١ًُٝ ٚأعاخ ٚتكازٜس ذات ايعالق١ باملٛضٛع
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 . ادلواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريىا:3
 .ايػبه١ ايعٓهبٛت١ٝ 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربرليات، واألسطواانت ادلدرلة:. 4
 اييت ختدّ َٛضٛع ايبشح ايرباَر 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

 .زتٗص٠ + َهتب اضتاذستاضسات قاع١ 

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

 

 فاذكرىا، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددىا: مثالً اذا كان ىناك حاجة إىل ذبهيزات سلربية خاصة،  .3
 سطب َتطًب ايبشح 

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

 .اضتطالع آزا٤ ايطايبات سٍٛ َٛضٛعات املكسز ٚاضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ املتبع١ -
 َٔ ذٟٚ ارترب٠ .االضتعا١ْ بآزا٤ أعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  -
ع٢ً ايطايبات يف ْٗا١ٜ ايفؿٌ ايدزاضٞ َتط١ُٓ بٓٛد تكِٝٝ  ادتاَع١تٛشٜع اضتُاز٠ ايتكِٝٝ املعتُد٠ َٔ  -

 .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 اعطا٤ دت١ٓ املٓاٖر ٚارتطط ايدزاض١ٝ بايكطِ
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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(:

 عسض اجناش ايطايب١ يف َعسض ٚحتهِٝ عدد َٔ األضاتر٠ بايكطِ يالعُاٍ املٓفر٠  -
 .ملكاز١ْ َعاٜري اإلجناش املطبك١ َع اقرتاح دٛاْب ايتطٜٛس ايالش١َاملٓاظس٠  فتح قٓٛات االتؿاٍ َع األقطاّ -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية دلدى فعالية ادلقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: . ط
بٗدف تطٜٛسٖا مبا ٜتٛافل َع َتطًبات َتػريات ايب١٦ٝ احمل١ًٝ  يًكطِ يًدطط ايبشج١ٝاملسادع١ ايدٚز١ٜ 

 .ٚايعامل١ٝ
 

  د، إميإ عبٝد ستُد ايسفاعٞ اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
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