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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة أم القرى.  ة التعليمية:ؤسسالمإسم  هـ1440  :التوصيفتاريخ  

 عمادة السنة األولى المشتركة. :القسم /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

( 48021002 -3( للمسار الطبي /  )4800104 -3) –مهارات التعلم مقرر : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1
 للمسار العلمي.

 ثالث ساعات معتمدة. 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3
 برنامج السنة األولى المشتركة()

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم. :. اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي4
 األولى المشتركة. ي، السنةفصل دراسالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسيالسنة أو المستوى . 5 .3

 ال يوجد.  )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر6 .4

 ال يوجد. هذا المقرر )إن وجدت(:المتزامنة مع . المتطلبات 7 .5

مباني عمادة السنة األولى المشتركة الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،المقرر. موقع تقديم 8

.بالجامعة نفسها  

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:9

 %25 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

 %10 النسبة: √ كترونيلالتعليم اإل .ب
    

 %20 النسبة: √ طريق اإلنترنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن  .ج
    

يستخدم  بالمراسلة .د
البريد 

اإللكتروني 
وبعض 
الوسائط 

اإللكترونية 
ض لتنفيذ بع

المهام 
وعرضها 
على أستاذ 

 المقرر

 %5 النسبة:

    

مجموعات  أخرى .ه
 عمل

 %40 النسبة:

 
 

 
  :تعليقات
مختلفة بعمل بحوث علمية وتنفيذ عروض تقديمية يتم تكليف الطالب في صورة فردية وفي مجموعات عمل           

 وأعمال فصلية وأنشطة مختلفة ال صفية.
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 األهداف .ب

 

 ئيس ؟هدف المقرر الرما  -1

 
نهم من فنيات كتابة البحث العلمي ومهاراته، وتنمية مهارات تكوين يتنمية معرفة ومهارات الطلبة وتمك         

 ومهارات القيادة، وتنمية مهارات التفكير الناقد واإلبداعي لديهم.الفريق ومهارات التواصل مع اآلخرين 
 

 

 المقرر الدراسي .   لتطوير وتحسين - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2
 المراجعة الدورية للمقرر التي تتوالها لجنة الخطط والجداول بالقسم. -

الحديثة في مجال اكتساب مهارات التعلم تحديث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات  -
 والتفكير والبحث بشكل عام.

 تحديث مصادر تعلم المقرر بشكل منتظم. -
مل دورات تدريبية بصفة مستمرة تدعم تدريس بصفة مستمرة وذلك بعتطوير قدرات أعضاء هيئة ال -

أعضاء هيئة  جوانب وأهداف المقرر بشكل شامل، ويقوم على تلك الدورات مدربين من داخل وخارج
 التدريس.

االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات والمراجع على شبكة اإلنترنت، ومتابعة التغييرات المستمرة في  -
   نتيجة لألبحاث الجديدة في مجال ما يحتويه المقرر الدراسي.المحتوى ك

 

 :المقرر الدراسي وصف .ج

 

 
 عام للمقرر: وصف
          
نهم من فنيات كتابة البحث العلمي ومهاراته، وتنمية مهارات تكوين يتنمية معرفة ومهارات الطلبة وتمك يتم         

، وذلك من نمية مهارات التفكير الناقد واإلبداعي لديهمالفريق ومهارات التواصل مع اآلخرين ومهارات القيادة، وت
ي مجموعات عمل مختلفة بعمل بحوث علمية في صورة فردية وف ةتكليف الطلبفعاليات تدريس المقرر و خالل

 وتنفيذ عروض تقديمية وأعمال فصلية وأنشطة مختلفة ال صفية.
 

 

  الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1
  قائمة الموضوعات م

 األسبوع

ســاعات 

 التدريس

 مهارات االستذكار الفعال. 1
 األول

2 
 1 التلخيص(.مهارات معالجة المعلومات )مهارة  2
 مهارات معالجة المعلومات )مهارة تدوين المالحظات(. 3

 الثاني
1 

 2 مهارات معالجة المعلومات )مهارة استخدام الخريطة الذهنية(. 4
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 مهارات االستعداد(. مهارة إدارة االختبار) 5
 الثالث

1 
التغلب على القلق مهارة إدارة االختبار) مهارات التعامل مع االختبار، وكيفية  6

 الناتج عنه(.
2 

 خطواته(. -أهميته -البحث العلمي )مفهومه 7
 الرابع

1 
 2 مجاالت البحث عن المعلومات. 8
 أدوات البحث العلمي.  9

 الخامس
1 

 2 البحث. تنفنيات كتابة م 10

 المراجع. فنيات كتابة قائمة 11

 السادس

1 

 -األهداف -المشكلة –ومهاراته )المقدمةعناصر كتابة البحث العلمي  12
 الحدود(. -األهمية

2 

 -المصطلحات -الفروض -عناصر كتابة البحث العلمي ومهاراته )المنهج 13
 األدبيات(.

 السابع

1 

 -المالحق -ةالخاتم -مهاراته )اإلجراءاتعناصر كتابة البحث العلمي و  14
 والجداول(.قائمة المحتويات واألشكال  -الملخص

2 

 1 الثامن العناصر(. -األهمية -االتصال ) المفهوم 15

 2 مهارات القيادة وفرق العمل. 16

 2 التاسع مهارات العرض الفعال. 17

 1 مهارات التواصل في البيئة الجامعية. 18

 1 العاشر السيرة الذاتية. كتابة مهارات 19

 2 مهارات مقابلة التوظيف. 20
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الحادي  مهارات التواصل اإللكتروني. 21
 عشر

1 

 2 مهارات التفاوض واإلقناع. 22

 -مفهوم التفكير الناقد –مهارات التفكير الناقد ) مفهوم التفكير وخصائصه  23
 التمييز بين الحقائق و اآلراء(.

الثاني 
 عشر

1 

الصحة الكشف عن  -االفتراضات إلى التعرف مهارات التفكير الناقد )مهارة 24
 االستقراء(. -االستنباط -والخطأ

2 

 مهارات التفكير اإلبداعي. 25
الثالث 
 عشر

1 

 2 قبعات التفكير الست. 26

الرابع  برنامج كورت. 27
 عشر

2 

 1 تطبيقات برنامج كورت. 28

س الخام برنامج سكامبر. 29
 عشر

2 

 1 تطبيقات برنامج سكامبر. 30

   الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:مكونات المقرر 

مادة  المحاضرات المسار
 الدرس

 أخرى  عملي/ميداني/تدريبي المختبر

 الدراسي الفصل
 األول

الفصل الدراسي 
 الثاني

  المسار الطبي
........... 

 ساعات 3
 أسبوعيا  

علم
 الت

رات
مها

 

 
...... 

 
.......... 

 / 
حث

 بب
ركة

شـــا
م

ي 
ديم

 تق
ض

عر
 

 المسار العلمي
 ساعات 3

 .........  أسبوعيا  
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   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 3 ....... ....... ....... ....... 3 ساعات التدريس الفعلية

 3 ....... ....... ....... ....... 3 المعتمدةالساعات 

 

 أسبوعياً:خالل التي يقوم بها الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي(ساعات عدد  .3

يحتاج الطلبة إلى ساعات أسبوعية في المكتبة والبيت للتدريب والمذاكرة وإجادة المهارات من خالل التطبيق        
( ساعة لكل 30( ساعة مكتبية أسبوعيًا لكل عضو هيئة تدريس بما يعادل )2واالطالع، إضافة إلى عدد )لمستمر ا

 فصل دراسي يستفيد منها الطلبة لتلقي الدعم والتوجيه المناسب.
 

 

ً لمجاالت اإلطارمخرجات التعلم  .4 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  للمقرر وفقا
 هايسدرت واستراتيجيات

 :الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 

 م
 للمقرر وفقاً لمجاالت مخرجات التعلم

 لمؤهالتإلطار الوطني لا

 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

الستذكار الفعال إكساب الطلبة مهارات ا - 1-1
 ات معالجة المعلومات.ومهار

إكساب الطلبة القدرة على التفكير الناقد  -
والتفكير اإلبداعي في مواقف الحياة 

 المختلفة.

إكساب الطلبة القدرة على عمل البحث  -
 العلمي وما يتضمنه من مهارات وفنيات.

إكساب الطلبة مهارات االتصال الفعال  -
 خرين بفعالية.وكيفية التعامل مع اآل

ن إكساب الطلبة مهارات القيادة وتكوي -
  فرق العمل.

إكساب الطلبة مهارات العرض الفعال،  -
ومهارات تسويق الذات وكتابة السيرة 
الذاتية، وكيفية اجتياز مقابالت التوظيف، 

 وتنمية مهارات التواصل اإللكتروني.
إكساب الطلبة مهارات الحوار وإدارة  -

 س التفاوض واإلقناع.االختالف وأس

تنمية استعداد الطلبة لالختبارات و  -

 حصيل المعلومات، وخفض قلق االختبار.ت

 العمل في مجموعات من خالل؛ -

 تعلم تعاوني.* 
 عصف ذهني.* 

 المناقشة والحوار. * 

 التعلم باالكتشاف.* 

 المحاضرات.* 
 التطبيقات العملية.* 

البحث العلمي )الرجوع للمصادر * 
مراجع، وبعض مواقع الشبكة وال

 ة(.العالمي

 الواجبات المنزلية.* 

استبانات مبدئية للطلبة في  -
 بداية المقرر.

بطاقة مالحظة أثناء السير في  -
 التدريب والتعلم.

 مقاييس محكية المرجع. -
 االختبارات التحريرية. -

 المشاركة أثناء المحاضرات. -

   .تقويم الواجبات المنزلية -
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 :(اإلدراكية) المعرفيةارات مهال 2

 المالحظة. - 2-1

 التشفير. -

 الترميز. -

 المعالجة والتخزين. -

 االستيعاب. -

  .تقييم البحوث العلمية -

 .تقييم العروض التقديمية -

 التدريب العملي. -

 عات.العمل في مجمو -

 التعلم الفردي. -

 التعلم الذاتي.  -

 المناقشة.  -

 الخريطة المعرفية. -

 النمذجة. -

 التعلم اإللكتروني. -

االطالع على المراجع وبعض  -
 المواقع اإللكترونية.

 التمارين. -
 

 المالحظة. -
 التطبيقات العملية. -

 التمارين الكالمية والكتابية. -

الواجبات والتكاليف  -
 األسبوعية.

 

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

أن يكتسب الطلبة القدرة على اتخاذ  - 3-1
 .القرار و حل المشكالت

 

طريقة حل المشكالت المتمركزة  -
 حول الطالب.

 المالحظة. بطاقات -

المناقشات الجماعية وتحليل  -
 األخطاء وتصحيحها.

 

في مجموعات إلدارة أن يعمل الطلبة  - 3-2
 وايتبعو واحترام الرأي اآلخرالحوار 

الطرق المنهجية في تحسين الفهم 
 االستيعاب.و
 

 الجماعية.ليف االتك -
 .لمناقشةر والحواا -

تقويم األعمال الجماعية بشكل  -
 دوري.

 

بشكل مستقل إلنجاز ما أن يعمل الطلبة  - 3-3
القدرة وأن يكون لديهم  يطلب من تكاليف

على تبني اآلراء والدفاع المنطقي 
 والعلمي عنها.

 

 التكاليف الفردية. -

 .لحوار والمناقشةا -

 

بشكل الفردية  تقويم األعمال -
 دوري.
 

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

أن يكتسب الطلبة القدرة على فهم ذاتهم  - 4-1
 والقدرة على التواصل الفعال مع اآلخرين.

طرح قضايا متعلقة بموضوعات -
 المقرر.

المشاركة الفاعلة في إدارة  -
 .الحوار

 اختبار مواقف حياتية. -
 

القدرة على البحث في ة أن يكتسب الطلب - 4-2
من المواقع ذات  واالستفادةنترنت اإل

 الصلة بالمقرر.

 

نماذج من وحدات المقرر في  -
صورة التعلم اإللكتروني )شاملة 
الدروس وعروض تقديمية لها، 

وفيديوهات خاصة بالمقرر، إضافة 
إلى أسئلة ورد على استفسارات 

 الطلبة(.
 

 المالحظة. -

 بعة.المتا -
يرية االختبارات التحر -

 والشفهية.

 

أن يكتسب الطلبة القدرة على التفكير  - 4-3
، والقدرة على التعامل مع ياإليجاب
 األعداد.

االستفادة من مواقع المشاركة  -
 والتواصل االجتماعي.

إعطاء التكليفات والواجبات  -
 المنزلية.

 
 
 

 اختبار مواقف حياتية. -

التحريرية االختبارات  -
 فهية.والش

 



 

 
 
 

 المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation 

 

7 

 

 

 جامعة أم القرى

عمادة السنة األولى المشتركة

 

 Umm Al-Qura University 
Common First Year Deanship 
 

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

مع قواعد البحث الطلبة ن يتعامل أ - 5-1
، بصورة تسهل لهم إعداد بحوث العلمي

 .مفيدة في مساراتهم المختلفة

دوات الويب أ -
)محركات  الداللية

البحث والمواقع 
 .المستخدمة في ذلك(

 

 استمارة تقييم إلكترونية. -

ي النقاش والحوار مع متابعة الطلبة ف -
 زمالئهم.

 التكليف بواجبات إضافية أو أساسية. -
 التقويم المستمر. -

قراءة اإلجابات بعد التصحيح قراءة ناقدة  -
وتسجيل نقاط القوة ونقاط الضعف وطرق 

التحسين وتبادل التصحيح لعينة من 
االختبارات أو الواجبات بين الزمالء الذين 

 يدرسون المقرر نفسه.

 

 
 

 خالل الفصل الدراسي: ة. جدول مهام تقويم الطلب5

رقم 
 التقييم

)كتابة مقال، اختبار، التقييم طبيعة مهمة 
 مشروع جماعي، اختبار نهائي .... إلخ(

 األسبوع المستحق

 )المحدد له(

نسبة الدرجة إلى 
التقييم   درجة

 النهائي

المشاركة الفاعلة )تمرينات، واجبات،  1
.. (............تكليفات  

% 5 طيلة الفصل الدراسي  

.البحث العلمي 2 % 01 أثناء الفصل الدراسي   
% 5  12 العروض التقديمية )إعداد وتقديم(. 3  
صفياالختبار الن 4  8 30 %  
% 05 16 االختبار النهائي 5  

%100 المجموع  
 

 :همدعمو ةاإلرشاد األكاديمي للطلب .د

 
 /الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي هيئة التعليمية والأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل اقدمذكر مع ) طالبة
 أسبوع(.  

 .وقات محددة مسجلة على باب المكتبجلوس أساتذة المقرر يومين في األسبوع في مكاتبهم بأ -
 ووسائل التواصل اإللكترونية األخرى، ومتابعة ،عبر البريد اإللكترونيتذة المقرر أسا التواصل مع -

 " على شبكة اإلنترنت،ةولى المشترك"موقع السنة األالتعليمات على موقع جامعة أم القرى و كل
 المحادثة والغرفة الصوتية. وبرنامج

 ة.ولى المشتركاأل دعم  واستشارات مقدمة من وحدة اإلرشاد األكاديمي بعمادة السنة -
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 مصادر التعلّم .ه

 الكتب المقررة المطلوبة: .1
 ".التعلممهارات  أعضاء هيئة التدريس بالقسم بعنوان " على إعدادهاقام  )كتاب( مذكرة

 
 

 المراجع الرئيسة: .2
برنامج الكورت لتعليم  الصافي.، عبد الحكيم ترجمة دينا عمر فيضي ؛م( 2008) إدوارد ،بونودي  •

  والتوزيع.دار الفكر للنشر  مان.ع .رالتفكي
  والتوزيع.دار الثقافة للنشر  القاهرة. .التفكير ومهاراتهتعليم . (م 2007) سعيد ،زيزعبد الع •
دار  .عمان .تنمية مهارات التفكير. (م 2009) موفقبشارة،  ؛عبد الناصر ،الجراح ؛عدنان ،العتوم •

 . الميسرة للنشر
العصف  –االستقصاء  التفكير:راتيجيات حديثة في تعليم وتعلم است. (م 2008) عمر محمود، غباين •

  .دار إثراء للنشر والتوزيع عمان. .تريز –الذهني 
  والنشر.دار الفكر للطباعة  .عمان .اإلبداع .(م 2002) فتحي عبد الرحمن جروان، •
  .دار الفكر عمان.. 3ط  .وتطبيقاتمفاهيم  -تعليم التفكير  م(. 2007جروان )د الرحمن فتحي عب  •
  الحديثة.عالم الكتب  عمان: .واإلبداعيالتفكير الناقد  .(م 2006)فراس محمد  ،سليتي •
دار الفكر  القاهرة. .1ط  .المعلوماتتعليم التفكير في عصر  .م( 2007) عبد الكريم مجدي ،حبيب •

  العربي.
عمليتي التعلم العمليات الذهنية ومهارات التفكير من خالل  .(م 2000) محمد جهاد ،جمل •

 الجامعي.دار الكتاب  العين. .والتعليم
  للنشر.دار وائل  . عمان.1 . طاإلبداعمقدمة في  .(م 2002) ناديا هايل ،السرور •
دار اليازوري العلمية للنشر  عمان. .المشكالتالعصف الذهني وحل  .(م 2008) يحي محمد ،نبهان •

  والتوزيع.
 .، جامعة الملك سعودرات االتصال، السنة التحضيريةمها :(م2009) جمعان سعيد ،القحطاني •
دار المكتبة  .عمان .أساسيات االتصال )نماذج ومهارات( :(م2009) بشير ،العالق حميدي؛ ،الطائي •

 . الوطنية
مركز الملك عبد . الرياض. دابه وتطبيقات في التربيةآالحوار و  :(هـ1430) خالد محمد ي،المغامس •

  .الوطني للحوار العزيز
  .مكتبة جرير .الرياض .الثقة التامة بالنفس :م(2008)روبرت  ،أنتوني •
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مركز الرياض،  ،المسلمينالحوار النبوي مع المسلمين وغير  :م(2005) إسماعيلسعيد ، صالح •
   الوطني.الملك عبد العزيز للحوار 

 .زيعللنشر والتو  اإلبداعشركة . الكويت .فن اإللقاء الرائع :ـ(ه1429)طارق  ،سويدان •
 .دار مصر للطباعة . القاهرة. النفسيالتكيف (: 1978)مصطفى  ،فهمي •
 الجامعي الحديث.، القاهرة: المكتب التكيف والصحة النفسية(: 2003محمد السيد ) ،الهابط •
 .التوزيع، القاهرة: دار الفكر للنشر و دليل مقياس التكيف االجتماعي(: 1998فاروق ) ،الروسان •

 

 :الخ( )أرفق قائمة بها( ........ يوصى بها )المجالت العلمية، التقارير، المراجع التيالكتب و -

 

 .الحديثةمجلة التربية  •

 .التدريسطرق ومجلة المناهج  •

 الخليج العربي للبحوث العلمية.مجلة  •

 مجلة التربية العلمية. •

 مجلة التنمية البشرية. •

 مجلة العلوم بالعربية. •

 مكتبة الملك فهد الوطنية. •

 

 اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ:المراجع  .3
http://academic.research.microsoft.com/ 

http://www.agu.edu.bh/AGJSR/journal_rules.aspx 

http://www.kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx 

http://sciarab.org/ 

http://scholar.google.com/ 

  
 

البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير مواد تعليمية أخرى مثل  .4

 :اللوائح التنظيمية الفنية/
 

 المسابقات والمشاركات التفاعلية. •

 ألغاز ابتكارية. •

 وثائقية.  –مواد إثرائية فيلمية  •

 أنشطة إلكترونية جاهزة. •

 عة الشاملة.الموسو CD's ) أقراص ممغنطة )  •

 واللوائح التنظيمية الفنية.المعايير  •
 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Facademic.research.microsoft.com%2F&h=oAQEPTZlMAQGwi4EEXWMjWTjXk0B5i9Yosy7gWBWvwow73g&s=1
http://www.agu.edu.bh/AGJSR/journal_rules.aspx
http://sciarab.org/
http://scholar.google.com/
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 :المطلوبةالمرافق  .و

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 
 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 
 ...الخ(:.... )قاعات المحاضرات، المختبرات،المباني  .1

 لمرافق التعليمية والقاعات يتوافر بها كل مما يلي:ا
 طاوالت تعلم تعاوني للمجموعات. •
 جهاز حاسب آلي ألستاذ المقرر وسماعات إضافية. •
 .Data Shawجهاز عرض داتا شو  •
 بورة ذكية.ـــس •
 م.9× م 9قاعة ال يقل حجمها عن  •
 عدد الطالب.توفر أجهزة حاسب ب •
 لكل قاعة.  e – stationجهاز العرض •
 متطلبات شبكة إنترنت •

  

 وغيرها(: والبرمجيات ،اللوحات الذكية، و)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر .2

معامل في  4مقعدا وينبغي توفير ماال يقل عن  25تقل سعته عنمعمل الحاسب اآللي يجب أال  •
 القسم مزودة بأقراص مضغوطة.

، إضافة إلى "جاري العمل على إنشائها" ةولى المشتركر التعلم ومكتبة عمادة السنة األمركز مصاد •
 .الجامعيةمكتبة الملك عبد هللا بن عبد العزيز 

 
 

 

 مصادر أخرى: .3

 .والتطبيقفيديو وتلفاز في قاعات مجهزة للتدريب وأجهزة  أفالم تسجيلية •

 .لتنمية الذكاءات المتعددة وغيرهاعروض تقديمية وبرامج تدريبية لتنمية بعض المهارات و  •
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 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وتق .ز
 

 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .1

 عن تحقق األهداف.عمل استبانة  •

 تنفيذ تدريبات عملية بصفة مستمرة على كل محتوى معرفي. •

 اختبارات فصلية. •

 .عملورش    •

 بارات تقويمية مستمرة.اخت •

  .ومتابعتها بصفة منتظمة أنشطة منزلية وتدريبات •

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2

 التخطيط المسبق لعملية التقييم قبل وأثناء وبعد التنفيذ للتدريس. •

 عمل استبانة مرحلية لتقييم عملية التدريس.  •

 .تمرالتقويم الذاتي المس •

 .(الجداولو الخطط الدراسية  )لجنةالمراجعة الدورية الداخلية للمقرر   •

المقرر وفعالية األدوات  هفي تقديم األداءوتقويم إلعداد العام لعضو هيئة التدريس متابعة لجنة ا   •
 .وعمل التقارير الالزمة المستخدمة لتقديمه

 .تقويم األساتذة الزائرين •

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .3

 التدريس.ورات تدريبية ألعضاء هيئة د •

 هيئة التدريس.تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء  •

 في بداية كل فصل دراسي لمناقشة مشكالت الفصل السابق وطرح الحلول.وندوات عقد لقاءات منظمة  •

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمرات الهادفة إلى تطوير األداء. •
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 :راءات التحقق من معايير إنجاز الطالب إج .4
 .انات والمراجعة الدوريةإعداد لجان التنسيق للتدقيق والمتابعة لالمتح •

 والعمل على معالجتها. ةبوالنهائية ومعرفة مواضع ضعف الطلتحليل نتائج االختبارات الفصلية  •

 حها.تكوين لجنة من أساتذة القسم تتولى مراجعة عينات من األوراق بعد تصحي •

 عقد ورش عمل ألساتذة المقرر. •

  .وإنجاز الطلبة االستعانة بأساتذة زائرين لتقويم المقرر •

 

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ص   .5

 الصدد.تجميع وتوصيف المقرر الدراسي في ضوء اللوائح المنظمة من العمادة والقوانين الخاصة بذلك  •

مراجعة إعداد لجنة دائمة لتطوير المقرر بما يتناسب مع احتياجات الطلبة واحتياجات المجتمع )بحيث يتم  •
 (.توصيف المقرر ومفرداته بشكل دوري 

 .بجامعات متعددة بمقررات مماثلة في أقسام متشابهة المقرر ارنةمق •

 تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر لمواكبة ما يستجد. •

 تطويره. المقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين المقرر و ةبلالنتائج اإلحصائية لتقويم ط تحليل •
 

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:

 

       
 


