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 :األهداف( ب

 :ماهو الهدف األساسي من هذا المقرر-1

 .اختاره الذي الموضوع عن هقرأ  ما على بناء التخرج مشروع يخطط أن .1
 .بينها ما في ويقارن المراجع، و المصادر فيكتب يبحث أن .2
 .المشروع خطة حسب يرتبها و ويصنفها العلمية المادة يجمعن أ .3
 .ويضع مشكلة لمشروع بحثه ، بالمشروع عالقة ماله يثبت أن .4
 .المشروع نتائج صيستخل أن .5
 .ومرتبا   منظما عرضا التخرج مشروع يعرض أن .6
 .يكتبها التي أرائه عن يدافع أن .7
 .والبناء هادفال األدبي الحوار أسس وفق آراءه يناقش أن .8

 

 . ........ المقررالدراسي وتحسين صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2

يتم مراجعتها دوريا من قبل القسم في الكلية للتأكد من مواكبتها للتطورات في التخصص من  المشاريع -
 .حيث الحداثة واستجابتها لسوق العمل 



 .استخدام المراجع الحديثة  -

 .مراجعة متطلبات سوق العمل  -

 .التوافق مع ما تقدمه المؤسسات التعليمية المماثلة في نفس التخصص  -

 .متابع المؤتمرات العلمية وورش العمل المتخصصة  -
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 :تناولها التي سيتمالموضوعات -1

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

   من قبل الطالب وتناقش في مجلس القسم تحددالموضوعات
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 المحاضرة
فصول 
 دراسية

 المختبر
/      ميداني/عملي

 تدريبي
 االجمالي أخرى

ساعات 

 01 ............ ............ ............ ............ 33 التدريس

الساعات 
 المعتمدة

33 ............ ............ ............ ............ 01 

 

 

 ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا  /ساعات دراسة خاصة إضافية-0
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مخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم باإلطار الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق  – 4

 .التقويم واستراتيجيات التدريس

 

 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت 

 (مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر)

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقويم

 المعارف 1.0

 التحريرية الكتابة . المحاضرة (2)التخرجمشروع التعرف على  1.1



 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت 

 (مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر)

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقويم

 .الحاالت العملية . الحاالت العملية .منهجية البحث العلميالتعرف على  1.2

  . المناقشات العملية .مشروع التخرجالمؤثرة في  العواملالتعرف على  3.1

  . المحاضرة  3.1

3.1 ..................................................................... .................. .................. 

3.1 ..................................................................... .................. .................. 

 المهارات المعرفية 2.0

التركيز على األمثلة  . على استيعاب مشروع التخرج ودوره في تطور المنظمات والمجتمعاتالقدرة  2.1

والحاالت العملية التي 

تمثل الواقع من خالل 

 الحاالت اإلدارية

 . تمثيل األدوار

إعطاء الطالب  - .................. .تطوير مهارة التحليل واالستنتاج 2.2

عملية تمثل  ابحاث

 حاالت حقيقية

3.1 ..................................................................... .................. .................. 

3.1 ..................................................................... .................. .................. 

3.1 ..................................................................... .................. .................. 

3.1 ..................................................................... .................. .................. 

 وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين  3.0

إشراك الطالب في  . القدرة على العمل ضمن فريق العمل 3.1

 . مناقشات جماعية

 مناقشة الحاالت العملية

. 

إعطاء الفرصة  - . لقدرة على التحليل واالستنتاج 3.2

للطالب لعرض وتقديم 

مواضيع مختلفة 

 . للمناقشة

تقويم المناقشات  -

 . الجماعية

إشراك الطالب في  . التعامل مع المشكالت اإلداريةلقدرة على ا 1.1

 . مناقشات جماعية

 مناقشة الحاالت العملية

. 
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 (مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر)

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقويم

1.1 ..................................................................... .................. .................. 

1.1 ..................................................................... .................. .................. 

1.1 ..................................................................... .................. .................. 

 المعلومات والمهارات العدديةمهارات التواصل وتقنية  4.0

تكليف الطالب بعمل  . االتصال الكتابي من خالل التقارير 4.1

تقارير كتابية عن 

موضوعات يتم تناولها 

 . المشروعفي 

 . المناقشة المستمرة

تكليف الطالب  -  . االتصال الشفوي من خالل العرض واإللقاء - 4.2

ما بعرض وتقديم 

 .استجد من مشروع

 الواجبات المنزلية -

 الخاصة بالمشروع

1.1 ..................................................................... .................. .................. 

1.1 ..................................................................... .................. .................. 

1.1 ..................................................................... .................. .................. 

1.1 ..................................................................... .................. .................. 

 المهارات النفس حركية 5.0

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 5.1

5.2 ..................................................................... .................. .................. 

1.1 ..................................................................... .................. .................. 

1.1 ..................................................................... .................. .................. 

1.1 ..................................................................... .................. .................. 

1.1 ..................................................................... .................. .................. 
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 األسبوع مهمة التقويم 

 النسبة 

من التقويم 

 النهائي

1 

 

 %13 9،  5،  3 التقارير والواجبات

2 

 

 %13 12،  8،  4 المناقشات والحضور

3 

 

 %23 4 الشهر األول تقارير

4 

 

 %23 12 تقارير الشهر الثاني

5 

 

 %43 15 .المناقشة النهائية

 

 الدعم واالرشاد األكاديمي للطالب. د

من خالل الساعات المكتبية  المشروعاإلشراف المباشر على الطالب ومتابعة تقدمهم في  -

  .المحاضرات وداخل قاعة 

 

 هـ   مصادر التعلم 

 :الكتب المقررة المطلوبة-1

  جميع المراجع المتعلقة بالبحث العلمي واالبحاث العلمية ذات العالقة بمشروع كل مجموعة من
 .الطالب



 :المراجع الرئيسة-2

 

 :بهايوصى  والمراجع التيالكتب -3

 العلمية ذات العالقة بمشروع كل مجموعة من  جميع الكتب المتعلقة بالبحث العلمي واالبحاث
 .الطالب

 :الخ...المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت-4

 

 :أخرىمواد تعليمية -5

 االنترنت. 

 مكتبة المصادر 

 األبحاث ورسائل التخرج في الجامعات. 

 التعليم والتعلم االلكتروني. 
 

 

 

 

 :المرافق الالزمة .و

 :المباني-1

 ............................................................. 

  ............................................................. 

 ............................................................ 

 :مصادر الحاسب اآللي-2

  جهاز حاسب إلي. 

  ............................................................. 

 ............................................................ 

 :أخرىمصادر -3

 ال يوجد 
 



 

 

 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

 :التدريساستراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية -1

  استبيانات للطالب لمعرفة أرائهم حول المقرر ومدى فاعلية أسلوب التدريس عن طريق الموقع
  .االلكتروني لعضو هيئة التدريس 

  التواصل عن طريق الموقع االلكتروني لتقويم برامج الطالب. 

 :القسماستراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو -2

  الء في القسم الداء عضو هيئة التدريس في تقديم المقرر وفعالية األدوات المستخدمه تقييم الزم
 . لتقديمه

   المراجعة الدورية للمقرر من قبل لجنة الخطط والجداول في القسم.  

   تدوير المقررات. 

 :التدريسعمليات تطوير -3

  تحديث مصادر التعلم بناء على توصيات لجنة الخطط الدراسية والجداول بالقسم والمراجعة
  الداخلية 

   تشجيع استخدام التقنية الحديثة في تقديم المقرر الدراسي. 

   تشجيع عمليات التعلم الذاتي. 

  تشجيع القراءات الخارجية. 

   تشجيع الطالب على المناقشات الجماعية. 

 :الطالبعمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى -4

  مراجعة عينة من اإلجابات من قبل لجنة متخصصة بالقسم. 

 -  المراجعة والتصحيح الجماعي بالقسم. 

 -  المراجعة الخارجية لعينة من اإلجابات الخاصة بالطالب. 

 :الدراسي والتخطيط لتطويرها فعالية المقررإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  -5

  يتم مراجعة المقرر بشكل دوري من قبل لجنة الخطط والجداول الدراسية بالقسم لضمان مواكبته
 .للتطورات الحديثة في التخصص 

  مقابلته من حيث المحتوى والمستوى لمقرر أخر مماثل يقدم في برنامج مشابه. 
منتظم وفقا للتطورات الحديثة في التخصص  تحديث المصادر والمراجع الخاصة بالمقرر بشكل 

. 

  االستفادة من التقنيات الحديثة في تقديم المقرر. 

  األخذ بتوصيات المراجعة الداخلية والخارجية في تحسين وتطوير المقرر بشكل متتابع. 
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