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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي:  

 3 المعتمدة:. الساعات 1

 . نوع المقرر2

   أخرى  متطلب قسم     ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

     اختياري  إجباري   ب.

  يقدم فيه المقرر  الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوي السادس

 

 وجدت(  إن) . المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 )إن وجدت( . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 ال توجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة   عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية  1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

 %100 15   عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 )على مستوى الفصل الدراسي(   االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 15 محاضرات  1

 ال ينطبق  إستوديو أو معمل  2

 ال ينطبق  إضافيةدروس  3

 ال ينطبق  )تذكر( ى أخر  4

 15 اإلجمالي  
 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 

 المقرر  هذا خالل  من الطالب يقدم .التخرج  مشروع يتناوالن  متتاليين مقررين من  األول  المقرر هو  المقرر  هذا
 التخرج  لمشروع كامال مقترحا األساتذة أحد إشراف تحت

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 بحثي مشروع بمفاهيم الطالب تعريف

 التخرج  مشروع  لمقترح للتوصل األساسية المهارات الطالب إكساب

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

1.1   

1.2   

1.3   

1...   
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المهارات 2

 ومراحله وأنواعه اإلنساني البحث مفاهيم دراك 2.1
 .ومهاراته

S1 

2.2   

2.3   

2...   

  القيم 3

3.1   

3.2   

3.3   

3...   
 

   المقرر موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات م

  بدون  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

  المجموع
 

 د. التدريس والتقييم: 
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يم يالتق طرق التدريس   استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

1.1    

1.2    

…    

 المهارات  2.0

2.1 
 ومراحله وأنواعه اإلنساني البحث مفاهيم دراك

 .ومهاراته

محاضرات ومناقشات  

ومتابعة التقييم المستمر  

 للطالب

تطبيق وإنجاز مكونات خطة  

 البحث

2.2    

…    

 القيم  3.0
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 يم يالتق طرق التدريس   استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

3.1    

3.2    

…    

 الطلبة   تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 التقييمتوقيت 

 )باألسبوع(
 النسبة  

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %100 15 تقويم نهائي  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    
 الخ(  ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي  تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 األكاديمي والدعم الطالبي:  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ت توزيع الطالب علي المرشدين وتحديد ساعات االرشاد االسبوعية وحديد الساعات المكتبية والتواصل مع الطالب  

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم: قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 

 المساندة المراجع 
 

 اإللكترونية المصادر 
 

   ىأخر

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة: . 2

 متطلبات المقرر العناصر 

 المرافق 
 قاعة دراسة   ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 سبورة زكية

  التخصص(تبعاً لطبيعة ) ىأخر تجهيزات



 
6 

 

 لمقرر: اجودة   تقويمز. 

 يم قيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

استراتيجيات الحصول  .1

على التغذية الراجعة من 

الطالب بخصوص فعالية  

 التدريس: 

المراجعة الدورية  

واإلختبارات واإلمتحانات  

   , وإستمارات اإلستبانة
 

 

 الطالب
 تقرير المقرر الدراسي 

 االختباراتتقرير جودة 

استراتيجيات أخرى  

يم عملية التدريس من ولتق

 قبل األستاذ أو القسم: 
  

 المقيم النظير 

 استبيانات للطالب 
 تحليل نتائج الطالب 

 تقييم طرق التقويم           

إجراءات تطوير   .2

 التدريس: 
 

 إدارة الكلية

تدريب عضو هيئة 

التدريس علي المستجدات  

 في طرق التدريس 
جميع الوسائل توفير 

 الحديثة المساعدة 

تجهيز القاعات بالوسائل   

 الحديثة 

 تبادل الخبرات والكفاءات           

 

   
 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل )مثل. فاعلية التدريسمجاالت التقويم 

 تم تحديدها( يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 ح. اعتماد التوصيف  

 المالية  جهة االعتماد 
 امنة الث رقم الجلسة 

هـ   تاريخ الجلسة  1443/04/05   
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