توصيف مقرر دراسي
المؤسسة
الكلٌة/القسم
التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .1اسم ورمز المقرر الدراسً:
 .2عدد الساعات المعتمدة:
 .3البرنامج أو البرامج الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً.
(فً حال وجود مقرر اختٌاري عام فً عدة برامج  ,بٌّن هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج)
 .4اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً
 .5السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً
 .6المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت)
 .7المتطلبات اآلنٌة لهذا المقرر (إن وجدت)
 .8موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌسً للمؤسسة التعلٌمٌة
ب األهداف
موجز بأهم مخرجات تعلم الطالب الملتحق بالمقرر الدراسً.

 .2صف بإٌجاز أٌة خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن المقرر الدراسً ( .مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة
المعلومات أو مراجع اإلنترنت ،والتغٌٌرات فً المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة).

ج توصيف المقرر الدراسي (مالحظةٌ :نبغً إرفاق توصٌف عام فً االستمارة المستخدمة فً النشرة
التعرٌفٌة أو الدلٌل ).
 1الموضوعات التً ٌنبغً تناولها

عدد
األسابٌع

قائمة الموضوعات

ساعات
التدرٌس

 2مكونات المقرر الدراسً (إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً):
المحاضرة:

مادة الدرس:

المختبر

عملً/مٌدانً/
تدرٌبً

أخرى:

 .3ساعات دراسة خاصة إضافٌة/ساعات التعلم المتوقع أن ٌستوفٌها الطالب أسبوعٌا ًٌ( .نبغً أن ٌمثل هذا
المتوسط لكل فصل دراسً ولٌس المطلوب لكل أسبوع):

 .4تطوٌر نتائج التعلم فً مختلف مجاالت التعلم
بٌّن لكل من مجاالت التعلم المبٌنة أدناه ما ٌلً:




موجز سرٌع للمعارف أو المهارات التً ٌسعى المقرر الدراسً إلى تنمٌتها.
توصٌف الستراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة فً المقرر الدراسً بغٌة تطوٌر تلك المعارف أو المهارات.
الطرق المتبعة لتقوٌم الطالب فً المقرر الدراسً لتقٌٌم نتائج التعلم فً هذا المجال الدراسً.

أ.

المعارف
()i

توصٌف للمعارف المراد اكتسابها

()ii

استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المعارف

()iii

طرق تقوٌم المعارف المكتسبة

ب.

المهارات المعرفية

()i

توصٌف للمهارات المعرفٌة المراد تنمٌتها

()ii

استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات المعرفٌة

()iii

طرق تقوٌم المهارات المعرفٌة لدى الطالب

ج .مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية
توصٌف لمهارات التعامل مع اآلخرٌن و تحمل المسؤولٌة المراد تنمٌتهما

استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات والقدرات

( )iiiطرق تقوٌم مهارات التعامل مع اآلخرٌن والقدرة على تحمل المسؤولٌة لدى الطالب

د .مهارات التواصل ،وتقنية المعلومات ،والمهارات العددية

()i

توصٌف للمهارات المراد تنمٌتها فً هذا المجال

()ii

استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك
المهارات

()iii

طرق تقوٌم المهارات العددٌة ومهارات التواصل
لدى الطالب

هـ .المهارات النفس-حركية (إن وجدت)
()i
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 .5جدول مهام تقوٌم الطالب خالل الفصل الدراسً
مهمة التقوٌم (كتابة مقال ،اختبار ،مشروع جماعً ،اختبار
التقوٌم
نهائً...الخ)
1
2
3
4
5

األسبوع
المحدد له

نسبته من
التقوٌم النهائً

6
7
8
د .الدعم الطالبي
 .1تدابٌر تقدٌم أعضاء هٌئة التدرٌس لالستشارات واإلرشاد األكادٌمً للطالب (أذكر قدر الوقت الذي ٌتوقع أن
ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع).

هـ  .مصادر التعلم
.1

الكتب المقررة المطلوبة

.2

المراجع الرئٌسة

.3

الكتب و المراجع التً ٌوصى بها (المجالت العلمٌة  ،التقارٌر...،الخ) (أرفق قائمة بها)

.4

المراجع اإللكترونٌة ،مواقع اإلنترنت...الخ

.5

مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللً/األسطوانات المدمجة ،والمعاٌٌر
/اللوائح التنظٌمٌة الفنٌة

و  .المرافق الالزمة
بٌّن متطلبات المقرر الدراسً بما فً ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات (أي :عدد المقاعد داخل الفصول
الدراسٌة والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة...إلخ).

المبانً (قاعات المحاضرات ،المختبرات...،الخ).

مصادر الحاسب اآللً

 .3مصادر أخرى (حددها...مثل :الحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة ,أ ذكرها ،أو أرفق قائمة بها).

ز تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره
 1استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس

 2استراتٌجٌات أخرى لتقٌٌم عملٌة التدرٌس من قبل المدرس أو القسم

 3عملٌات تطوٌر التدرٌس

 .4عملٌات التحقق من معاٌٌر اإلنجاز لدى الطالب ( مثل :تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسٌن
ً
دورٌة لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس من مؤسسة
مستقلٌن ،والتبادل بصورة
أخرى).

 5صف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها.

إرشادات استخدام نموذج توصيف المقرر الدراسي
ٌوجد شرح لما ٌنبغً تضمٌنه فً توصٌفات البرنامج والمقرر الدراسً وفً التقارٌر الدورٌة والسنوٌة فً
القسم  2.4من الجزء  2من هذا الدلٌل.
أ.

أذكر اسم المؤسسة والكلٌة أو القسم المسؤول الرئٌس عن المقرر الدراسً.
المؤسسة/الكلٌة/القسم
التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
ِّ
دون اسم المقرر الدراسً ورمزه كما حددته المؤسسة التعلٌمٌة
 .1اسم ورمز المقرر
الدراسً
دوّ ن عدد الساعات المقررة لكل مقرر دراسً
 .2الساعات المعتمدة
ِّ
دون اسم البرنامج الذي ٌُقدم فٌه المقرر الدراسً  .وبما أنه ٌمكن تقدٌم المقرر
 .3البرنامج أو البرامج التً
الدراسً فً أكثر من برنامج  ,نحتاج إلى شرح موجز لتبٌان كٌفٌة ارتباطه
ٌقدم فٌها المقرر الدراسً
بتلك البرامج .وكإرشاد أولً  ,إذا كان المقرر الدراسً من المكونات الهامة
فً عدة برامج ,فما علٌك إال أن تعمل قائمة بتلك البرامج .وإذا كان من
مقررات المهارات العامة أو مقرر خدمً لعدد من البرامج ،فٌنبغً ذكر ذلك
مع تبٌان المجاالت التً ٌدعمها ذلك المقرر( .ومن األمثلة على ذلك مقرر
الرٌاضٌات للسنة األولى) .وإذا كان المقرر عبارة عن مادة اختٌارٌة عامة
ٌمكن أخذها فً العدٌد من البرامج المختلفة ٌ ,دون ذلك دون الحاجة الى قائمة
بتلك البرامج.
فً حال كان أحد أعضاء هٌئة التدرٌس مسؤول عن تدرٌس وإعداد تقرٌر
 .4اسم عضو هٌئة التدرٌس
المسؤول عن المقرر الدراسً حول تنفٌذ المقرر الدراسً فالبد من ذكر اسمه .وفً حال قام بالتدرٌس فرٌق
من المدرسٌن  ,وكان احدهم مسؤول التنسٌق فالبد من ذكر اسمه .وفً حال
كان المقرر الدراسً جدٌداً ولم ٌتم تعٌٌن أستاذ له بعد ،فالبد من تدوٌن ذلك,
وذكر أسم من تم تعٌٌنه متى عُرف.
أذكر العام/المستوى الذي ٌؤخذ فٌه المقرر الدراسً.
 .5المستوى/العام الذي ٌقُدم
فٌه المقرر الدراسً
ً
ً
أذكر المقررات دراسٌة أو متطلبات أخرى تعد متطلبا سابقا للتسجٌل بهذا
 .6المتطلبات السابقة لهذا
المقرر.
المقرر
ً
 .7المتطلبات اآلنٌة لاللتحاق أذكر أي مقررات دراسٌة أو خبرات أخرى تعد متطلبا متزامنا مع هذا
المقرر.
بهذا المقرر الدراسً.
فً حال تم تدرٌس المقرر فً موقع مختلف  ,مثل مصنع أو فً مدٌنة أو بلدة
 .8الموقع إن لم ٌكن داخل
أخرى  ,بٌّن الموقع.
المبنى الرئٌس للمؤسسة.

ب .األهداف
 .1موجز بمخرجات التعلم
الرئٌسة.
 .2خطط تطوٌر المقرر
الدراسً

ٌهدف هذا البند إلى تقدٌم بٌان موجز بأهم مخرجات التعلم فً المقرر
الدراسً .تفاصٌل نتائج التعلم فً مختلف المجاالت مبٌنة فً الجزء التالً.
صف بإٌجاز أٌة خطط لتطوٌر أو تغٌٌر فً المقرر الدراسً مثل التغٌٌرات فً
استخدام مصادر شبكة اإلنترنت ،أو أسالٌب التدرٌس الجدٌدة ،أو التغٌٌرات فً
المحتوى ،أو اعتماد الطالب المتزاٌد على أنفسهم فً الدراسة ،أو استخدام
مصادر المكتبةٌ .نبغً أن ٌشتمل التوصٌف على سبب أو أسباب التغٌٌرات
التً تمت.

ج .توصيف المقرر الدراسي
ٌنبغً إرفاق التوصٌف العام للمقرر الدراسً كما هو مبٌن فً الدلٌل أو النشرة التعرٌفٌة.
 .1الموضوعات الواجب
تغطٌتها حسب الخطة
 .2مكونات المقرر الدراسً
 .3دراسة خاصة إضافٌة أو
ساعات تعلم
 .4تطوٌر مخرجات التعلم
فً المجاالت المختلفة

أ.

المعارف
( )1المعارف المراد اكتسابها
( )2استراتٌجٌات التدرٌس

()3طرق التقوٌم

أكمل الجدول وبٌّن قدر الوقت وإجمالً عدد ساعات التدرٌس المناطة لكل
موضوع من موضوعات المقرر الدراسً .إذا تم تخصٌص جزء من األسبوع
لموضوع بعٌنه استخدم كسوراً عشرٌة لتبٌن جزئٌات الوقت المخصص.
(مثال :قد ٌتم التخطٌط لموضوع معٌن ٌستغرق  2.5أو  3.5أسبوعا ً ).
بٌّن إجمالً عدد ساعات التدرٌس المخصصة فً كل ترتٌب تنظٌمً –
المحاضرة  ،مادة الدرس ،المختبر...الخ.
حدد القدر الزمنً المتوقع من الطالب عمله كدراسة خاصة ،أو عمل واجبات،
أو أعمال أخرى ذات صلة بالمقرر الدراسً .وٌنبغً أن ٌأخذ ذلك شكل
متوسط لكل أسبوع على مدار الفصل الدراسً.
فً هذا البند  ,أوجز مخرجات التعلم المتوقع تحقٌقها من خالل المقرر
الدراسً فً كل من مجاالت التعلم ،واستراتٌجٌات التدرٌس المتبعة لتطوٌر
التعلم ،وأسلوب تقوٌم تعلم الطالب .الحظ أن من غٌر المنتظر أن ٌسهم كل
مقرر دراسً فً كل مجال تعلٌمً  .لكن كلما كان ذلك ممكنا ً ٌ ,صار إلى
تصمٌم المقرر الدراسً بحٌث ٌسهم فً تنمٌة مهارات ما مثل :مهارات
الدراسة الذاتٌة ،والقدرة على المساهمة بفعالٌة فً العمل الجماعً ،ومهارات
التواصل والقدرة على حل المشكالت.
توصٌف استراتٌجٌات التعلم ٌتطلب أكثر من مجرد توصٌف للترتٌب التنظٌمً
المبٌن فً ج( )2؛ إذ ٌنبغً أن ٌشٌر إلى ما ٌتم ضمن إجراءات تطوٌر نوعٌة
التعلم المأمولة.
ٌنبغً أن تتخذ هذه صورة قائمة بالموضوعات أو مجاالت المعرفة التً ٌنبغً
على الطالب معرفتها وفهمها عند إتمام المقرر الدراسً.
أوضح اإلستراتٌجٌات المستخدمة كً ٌكتسب الطالب المعارف التً ٌسعى
البرنامج إلى أن ٌستوعبها الطالب.
مثال  :محاضرات  ,دروس ،واجبات دراسة مستقلة  .فالمحاضرات التمهٌدٌة
تبدأ باستعراض للمحتوى و أهمٌة المقرر وربطه بما لدى الطالب من
معلومات .وتبدأ كل محاضرة تالٌة باستعراض مشابه  ,فٌربط محتوى هذه
المحاضرة بالعرض العام  .أما المادة الدراسٌة فتراجع محتوى كل محضرة
وتوضح المسائل الغٌر مفهومة .تتطلب مهام الواجبات الفردٌة التً تعطى
للطالب  ,الرجوع إلى المكتبة ومواقع اإلنترنت للتعرف على المعلومات
الالزمة إلتمام تلك الواجبات .
اشرح كٌفٌة تقوٌم اكتساب الطالب للمعرفة.
مثال – اختبارات من نمط االختٌار المتعدد مدته  15دقٌقة حول المحتوى
وذلك عند اكتمال كل موضوع وتمثل نتائجها  %22من إجمالً درجة التقوٌم

النهائٌة .وسؤال من نمط االختٌار المتعدد فً اختبار نهاٌة الفصل الدراسً.
(ب) المهارات المعرفٌة
( )1المهارات المعرفٌة المراد اكتب قائمة بمهارات التفكٌر وحل المشكالت التً ٌسعى المقرر الدراسً إلى
تنمٌتها .وقد ٌكون من المفٌد أن تبدأ بعبارة " القدرة علىٌ ."...نبغً أن تشتمل
تنمٌتها
القائمة على استخدام كل من صٌغتً التحلٌل والتنبؤ  ,وأدوات التفكٌر  ,وذلك
عندما ٌطلب من الطالب ذلك .كما تشمل القدرة على تحدٌد واستعمال الصٌغ
المالئمة للمشكالت الجدٌدة غٌر المتوقعة.
أشرح األسالٌب المتبعة فً التدرٌس وتشجٌع االستخدام المناسب للمهارات
( )2استراتٌجٌات التدرٌس
المعرفٌة.
مثال – ما ٌقدم فً المحاضرات من شرح وأمثلة وٌطبق تحت اإلشراف فً
واجبات الدروس والمهام المختبرٌة .تشجٌع انتقال التعلم عن طرٌق استعمال
أدوات تحلٌلٌة فً تطبٌقات مختلفة ومن خالل مناقشة إمكانٌة التطبٌق فً
محاالت أخرى .وتشتمل الواجبات الدراسٌة على بعض المهام المفتوحة
المصممة بحٌث ٌطبق الطالب مهاراته التنبؤٌة والتحلٌلٌة ومهارات حل
المشكالت (ما الذي قد ٌحدث إذا....؟ كٌف ٌمكن.....؟)
أوضح طرق تقوٌم المهارات المعرفٌة.
( )3طرق التقوٌم
مثال – تمثل أسئلة حل المشكالت  % 52من مجموع اختبار كل موضوع،
وكذلك من اختبار نهاٌة الفصل الدراسً .الواجبات الجماعٌة والفردٌة تتطلب
تطبٌق األدوات التحلٌلٌة فً مهام حل المشكالت.
(ج) مهارات التعامل مع
اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة
( )1المهارات المراد تنمٌتها أسرد أهداف هذا المقرر الدراسً فٌما ٌتعلق بالقدرات التً ٌنبغً تنمٌتها لدى
الطالب فً مجاالت العالقات مع اآلخرٌن ،والقدرة على االعتماد على الذات
عند التعلم ،وتحمل المسؤولٌة الفردٌة والمسؤولٌة تجاه المجتمع.
وضح ما ٌجب عمله فً المقررات الدراسً لتنمٌة مهارات التعامل مع
( )2استراتٌجٌات التدرٌس
اآلخرٌن ،وتحمل الطالب للمسؤولٌة الفردٌة واالجتماعٌة ،والقدرة على التعلم
الذاتً.

مثال – واجب جماعً  %25من تقوٌمه ٌعتمد على إسهام كل فرد فً العمل
الجماعًٌ( .لتقً المعلم مع كل مجموعة خالل المشروع للمناقشة وتقدٌم
النصائح بشأن طرٌقة العمل) .واجبات فردٌة تتطلب البحث باالعتماد على
اإلنترنت والمكتبة كوسٌلة لتنمٌة مهارات الدراسة الذاتٌة  .تمرٌن لعب أدوار
فً قضاٌا جدلٌة ذات صلة بالمقرر الدراسً ومبنٌة على دراسة حالة معٌنة،
مع نقاش حول الردود المناسبة وعاقب ذلك ,بالنسبة لألطراف المشاركة.

()3طرق التقوٌم

(د) مهارات التواصل،
واستخدام تقنٌة المعلومات،
والمهارات العددٌة
المهارات المراد
()i
تنمٌتها

( )2استراتٌجٌات التدرٌس

صف كٌفٌة تقوٌم مهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل المسؤولٌة لدى
الطالب.
مثال – ٌشمل تقوٌم الواجبات الجماعٌة تقوٌم ما أسهم به كل فرد فً
المجموعة .و القدرة على الدراسة الذاتٌة متمثلة فً الواجبات الفردٌة.

بٌّن إسهام هذا المقرر الدراسً فً تنمٌة مهارات التواصل واستخدام
المعلومات ،والمهارات العددٌة لدى الطالب .الحظ أن الهدف من هذا الجزء
هو تنمٌة المهارات العامة التً ٌمتلكها جمٌع الطالب ولٌست دراسات
متخصصة ذات صلة بمجال دراسً مما ٌندرج تحت البند "أ " أو البند "ب" .
فمثالً مقرر فً الفلسفة أو التارٌخ قد ٌشتمل على بعض االستخدام لمعلومات
رٌاضٌة أو إحصائٌة أساسٌة ،وكذلك على استخدام تقنٌة االتصاالت
والمعلومات فً البحث عن معلومات وعرض التقارٌر .و قد ٌشتمل مقرر
دراسً فً علم الحاسب على القدرة على تقدٌم تقارٌر مكتوبة مما ٌساعد على
تنمٌة القدرات اللغوٌة لدى الطالب.
اشرح ما ٌتم فً المقرر الدراسً لتنمٌة مهارات التواصل والمهارات العددٌة

لدى الطالب.

مثال – تستلزم الواجبات المطلوبة من الطالب معاٌٌر جٌدة المستوى الستخدام
تقنٌة االتصاالت وتقنٌة المعلومات.فإذا كانت هذه المعاٌٌر غٌر مرضٌة لدى
طالب ماٌ ,تم توجٌهه إلى برنامج عالجً خاص .وتستلزم الواجبات الدراسٌة
من الطالب أسلوب ًا مناسب ًا ,مع استخدام صحٌح لسرد المراجع بالصورة التً
حددها له دلٌل الكلٌة.
( )3طرق التقوٌم

(هـ) المهارات
النفس-حركٌة
( )1المهارات المراد تنمٌتها
( )2استراتٌجٌات التدرٌس
( )3طرق التقوٌم
 .6جدول مهام التقوٌم
د .الدعم الطالبي
 .1توفر مهام االستشارة
واإلرشاد األكادٌمً من قبل
اعضاء هٌئة التدرٌس.
.1

هـ .مصادر التعلم
الكتب المقررة
. 1المراجع الضرورٌة
 .3الكتب والمراجع التً
ٌوصى بها
 2مواد إلكترونٌة
 3مواد أخرى

.1

و .المرافق المطلوبة
المبانً

.2
.3

مصادر الحاسب
مرافق أخرى

صف كٌفٌة تقٌٌم المهارات العددٌة والتواصلٌة فً هذا المقرر الدراسً.

مثال – تستلزم أسئلة االختبار تفسٌر معلومات إحصائٌة بسٌطة .وتشتمل
تقوٌمات واجبات الطالب وعمل مشروع على ما ٌتوقع من التطبٌق المناسب
للمهارات العددٌة ومهارات التواصلٌ .تم تخصٌص  %5لمستوى العرض
مستعٌن ًا بتقنٌة االتصاالت و المعلومات.
حدد ما ٌسعى إلٌه المقرر الدراسً من تنمٌة للمهارات النفسحركٌة  ,وصف
المستوى المراد تحقٌقه.
اشرح العملٌات المزمع إتباعها لتنمٌة المهارات النفس-حركٌة المطلوبة كما هو
محدد فً نتائج تعلم المقرر الدراسً.
اشرح كٌفٌة تقوٌم المهارات النفس-حركٌة.
أكمل الجدول مبٌنا ً التوارٌخ المحددة لكل مهمة تقوٌم ونسبة التقوٌم النهائً
المخصص لتلك المهمة.
قم بتوصٌف تدابٌر تقدٌم االستشارات واإلرشاد األكادٌمً للطالبٌ .شتمل هذا
على تحدٌد قدر الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء التدرٌس لاللتقاء
مع الطالب.
عد قائمة بجمٌع الكتب المقررة.
عد قائمة بالمراجع الضرورٌة لتدرٌس ذلك المقرر الدراسً.
أرفق قائمة بما ٌلزم توفره كمراجع لطالب المقرر الدراسً.
عد قائمة بمتطلبات الوصول إلى المواد االلكترونٌة وقواعد البٌانات...الخ. .
عد قائمة بأٌة مواد تعلٌمٌة أخرى مطلوبة للمقرر الدراسً.
بٌّن متطلبات تنفٌذ المقرر الدراسً من المبانً ،مع تحدٌد نوعٌة المرافق
(مثال :قاعات محاضرات ،مختبرات...الخ) ،ومقدار الوقت المطلوب ،وأٌة
متطلبات خاصة لوضع جداول العمل ،وعدد الطالب الملتحقٌن .
حدد المتطلبات الالزمة الستخدام الحاسب
حدد أي متطلبات أخرى للمقرر تشمل على تجهٌزات خاصة  .أرفق قائمة عند
الضرورة.

ز .تقييم المقرر الدراسي وعمليات التطوير
قم بتوصٌف االستراتٌجٌات .مثال :أكمال استمارة استبٌان سري موحدة حول
 .1استراتٌجٌات الحصول
تقٌٌم المقرر الدراسً .استخدام حلقات نقاش مع عدد محدود من الطالب.
على التغذٌة الراجعة من
الطالب بخصوص مدى جودة
التدرٌس

 .2استراتٌجٌات أخرى لتقٌٌم
التدرٌس
 .3عملٌات تطوٌر التدرٌس
 .4عملٌات التحقق من معاٌٌر
إنجاز الطلبة
 .5خطة العمل من اجل
التطوٌر

قم بتوصٌف استراتٌجٌات أخرى لتقٌٌم التدرٌس ،مثل :استخدام المالحظات
واالستعانة بالزمالء ،والتقوٌم المستقل للمعاٌٌر التً حققها الطالب،
والتوصٌات المستقلة بشأن مهام الواجبات...الخ.
قم بتوصٌف عملٌات تطوٌر التدرٌس .مثال :ورش العمل التً تقام حول طرق
التدرٌس ،ومراجعة استراتٌجٌات التدرٌس الموصى بها.
قم بتوصٌف الطرق المتبعة فً مقارنة معاٌٌر اإلنجاز مع معاٌٌر تحققت فً
مكان آخر.مثال :تصحٌح عٌنة من أوراق االختبارات أو الواجبات.
قم بتوصٌف عملٌات مراجعة التغذٌة الراجعة بخصوص جودة المقرر الدراسً
وخطط االرتقاء به.

 4-4-2تقارير المقررات الدراسية
فً ختام كل فصل أو سنة ٌتم فٌها تدرٌس أحد المقررات الدراسٌةٌ ،نبغً على المدرس إعداد تقرٌر موجز لعرضه
على منسق البرنامج .على أن ٌُرفق هذا التقارٌر بنسخة من تو صٌف المقرر الدراسً ،وكل ذلك ضمن مجلد أو ملف
المادة ،للنظر فٌها عند مراجعة البرنامج.
أما بالنسبة للتوصٌفات والتقارٌر األخرى ،فهناك نموذج للتقارٌر كٌفٌة إكمالها فً المرفق ( 2ز).

ٌستكمل هذا التقرٌر من قبل مدرسً المقرر فً نهاٌة الفصل الدراسً وٌقدم إلى منسق البرنامج.

فً حال كان المقرر الدراسً ٌُدرس فً أكثر من مكان ،فٌنبغً إعداد التقرٌر من قبل من هم مسؤولون عنه فً
كل موقع على حده .و على منسق المقرر إعداد تقرٌر جامع مع إرفاق التقارٌر الخاصة بكل موقع.

تقرير المقرر الدراسي

لالسترشاد حول ملئ هذا النموذج ،أنظر القسم  2.5من الفصل  2فً الجزء  2من هذا الدلٌل
المؤسسة التعلٌمٌة
الكلٌة/القسم
التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
.1اسم ورمز المقرر الدراسً:
. 2فً حال كان المقرر ٌُدرس فً أكثر من قسم ،حدد القسم الذي اعد له هذا التقرٌر
.3السنة و الفصل الدراسً الذي أعد هذا التقرٌر عنه
.4الموقع (إذا لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة )

تنفيذ المقرر الدراسي
تغطٌة البرنامج المخطط لها
الموضوعات

ساعات
التدرٌس
كما هو
مخطط

ساعات
التدرٌس
الفعلٌة

أسباب االختالف إذا تعدت نسبة
االختالف  %25من عدد الساعات
المخططة مسبقاً

 .2عواقب عدم تغطٌة مواضٌع فً مقرر
بالنسبة ألٌة موضوعات أعطٌت من الوقت الدراسً اقل مما مخطط لها فً توصٌف المقرر الدراسً ،أو فً حال لم
ٌتم تدرٌس تلك الموضوعات إطالقا ً  ،قم بالتعلٌق حسب اعتقادك على مدى الحاجة إلى تغطٌة تلك المواضٌع لتحقٌق
أهداف البرنامج أو على بقٌة المقررات الدراسٌة بالبرنامج ،واقترح ما ٌمكن اتخاذه من خطوات تعوٌضٌة ترى أنها
مطلوبة.
ما ٌمكن اتخاذه من خطوات تعوٌضٌة
أهمٌة الحاجة إلى التغطٌة
الموضوعات التً لم تغطى بالكامل
فً باقً أجزاء البرنامج
(إن وجدت)

 .3فعالٌة استراتٌجٌات التدرٌس المخطط لها لتحقٌق مخرجات التعلم المرجوة  ,المحددة فً توصٌف المقرر
الدراسً( .أنظر استراتٌجٌات التدرٌس المخطط لها  ,فً توصٌف المقرر الدراسً وتوصٌف نتائج التعلم للمجاالت
الدراسٌة المختلفة فً "اإلطار الوطنً للمؤهالت "
المجاالت الدراسٌة

أ.

المعارف

ب .المهارات المعرفٌة

ج .مهارات
التعامل مع
اآلخرٌن وتحمل
المسؤولٌة
د .مهارات
التواصل
والمهارات العددٌة

أكتب قائمة باستراتٌجٌات التعلم
المحددة فً توصٌف المقرر
الدراسً

هل كانت فعالة؟
نعم

ال

الصعوبات الحاصلة من جراء تطبٌق
اإلستراتٌجٌة (إن وجدت) والخطوات
المقترحة للتعامل مع تلك الصعوبات

هـ المهارات
النفس-حركٌة (إن
وجدت)

ً
نتٌجة للتقٌٌمات الواردة فً الجدول  3أعاله.
 .4أذكر بإٌجاز أٌة خطوات توصً بها لتطوٌر استراتٌجٌات التدرٌس

ج .النتائج

 1عدد الطالب الذٌن بدأوا دراسة المقرر الدراسً:
عدد الطالب الذٌن أتموا دراسة المقرر الدراسً

2

توزٌع الدرجات (فً
حال وضع نسب مئوٌة ،
حدد األعداد فً كل من
مجموعة من  5مئوٌة)

3

عدد

%

عدد

%

9572122
74
926594
69
856289
64
82< 62
84
7579
حرم من دخول االمتحان
مسجل فً المقرر

عدد
أ
ب
ج
د
أو

هـ
حرم من دخول
االمتحان
مسجل فً
المقرر

غٌر مكتمل

غٌر مكتمل

ناجح

ناجح

راسب

راسب

منسحب

منسحب

ملخص النتائج
ناجح :عدد
لم ٌحضر االمتحان:عدد

النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة

راسب :عدد

النسبة المئوٌة

حرم من دخول االمتحان :عدد

النسبة المئوٌة

 5عوامل خاصة تؤثر على النتائج

.6التباٌن عن عملٌات تقوٌم الطالب المخططة (إن وجدت) (أنظر البند ج( )4و ج( )5فً توصٌف المقرر الدراسً)

أ.

التباٌن (إن وجدت) عن جدول التقوٌم المحدد مسبقا ً (ج( )5فً توصٌف المقرر الدراسً)
السبب
التباٌن

ب .االختالفات (إن وجدت) عن عملٌات التقوٌم المحددة مسبقا ً فً مجاالت التعلم (ج  ) 4 ,فً توصٌف المقرر
الدراسً)
السبب
التباٌن

 7التحقق من معاٌٌر اإلنجاز (مثال :تصحٌح عٌِّنة من األوراق من قبل آخرٌن فً القسم .أنظر ز( )4فً توصٌف
المقرر الدراسً) (ٌنبغً إرفاق نسخة من أي تقرٌر مستقل).
طرٌقة (طرق) التحقق

النتٌجة

د المصادر والمرافق
 .1صعوبة الوصول إلى المصادر أو المرافق (إن
وجدت)

 .2عواقب أٌة صعوبات ٌواجهها الطالب الملتحق بالمقرر
الدراسً.

هـ مسائل إدارية
 .1المصاعب التنظٌمٌة أو اإلدارٌة الحاصلة (إن
وجدت)

.2عواقب أٌة مصاعب على تعلم الطالب خالل تدرٌس
المقرر الدراسً

و .تقييم المقرر الدراسي
1
(أرفق نتائج االستطالع فً حال توفر ذلك)

.تقٌٌم الطالب للمقرر الدراسً

أسرد أهم االنتقادات ونقاط القوة

ب .رد المدرس أو فرٌق العمل فً المقرر الدراسً على هذا التقٌٌم

 .2تقٌٌمات أخرى...ما هً التقٌٌمات التً تم تلقٌها؟
حددها وأرفق تقارٌر بها فً حال كانت متوفرة( .مثال :من رئٌس القسم ،مالحظات زمٌل  ،مراجعة من أجل
االعتماد ،من أصحاب الشأن...،الخ):

أسرد أهم االنتقادات ونقاط القوة

ب .رد المدرس أو فرٌق العمل فً المقرر الدراسً على هذا التقٌٌم

ز التخطيط للتطوير
 .1ما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوٌر المقرر الدراسً فً ما سبق من تقارٌر عنها:
الخطوات المقترحة فً أحدث تقرٌر أو تقارٌر سابقة عن
المقرر الدراسً

بٌّن ما إذا كان قد تم تنفٌذ كل خطوة  ،وتأثٌرها ،او ان
كانت الخطوة المقترحة لم تتخذ أو لم تكتمل ،وأوضح
األسباب.

 .2الخطوات األخرى لتطوٌر مستوى المقرر الدراسً هذا الفصل الدراسً/العام الدراسً .قدم موجزاً سرٌعا ً بأٌة
خطوات أخرى تم اتخاذها لتطوٌر مستوى المقرر الدراسً وما تحقق من نتائج( .مثال :التطور الفنً لهٌئة التدرٌس،
التعدٌالت على المقرر الدراسً ،التجهٌزات الجدٌدة ،أسالٌب تدرٌس جدٌدة....الخ).

 .3خطة العمل للفصل/العام الدراسً
تارٌخ إتمامها

الخطوات المطلوبة

الشخص المسؤول

 .4توصٌات لمنسق البرنامج (إذا اقتضى األمر ذلك)
(توصٌات المدرس لمنسق البرنامج فً حال كلن العمل التطوٌري المقترح ٌتطلب الموافقة على مستوى البرنامج أو
القسم أو المؤسسة ،أو قد ٌؤثر على بقٌة المقررات الدراسٌة بالبرنامج).

اسم األستاذ المسؤول عن المقرر الدراسً______________________________ :
التوقٌع ______________________ :تارٌخ إتمام التقرٌر_____________________ :
تسلمه منسق البرنامج ______________________ :فً تارٌخ:
_____________________

توجيهات استخدام نموذج تقرير المقرر الدراسي
أذكر اسم المؤسسة والكلٌة أو القسم المسئول عن المقرر الدراسً.
المؤسسة/الكلٌة/القسم
أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
دون اسم المقرر الدراسً ورمزه كما حددته المؤسسة التعلٌمٌة
 .1اسم ورمز المقرر
الدراسً
فً حال كان المقرر الدراسً ٌدرس فً أكثر من قسم ،حدد القسم الذي اعد له
 .2القسم الخاص بالمقرر

الدراسً
 .3السنة والفصل الدراسً
الذي أعد عنه التقرٌر
 .4موقع تنفٌذ المقرر ,ما لم
ٌكن داخل مبنى المؤسسة .

هذا التقرٌر ،إما برقم القسم أو بتحدٌد اسم هٌئة التدرٌس المعنٌة.
حدد العام والفصل الدراسً.
فً حال تم التدرٌس فً موقع مختلف  ,كأن ٌكون فً مصنع أو فً مدٌنة أو
بلدة أخرى ٌ ,بٌّن الموقع  .وفً حال كان التنفٌذ فً كل من المبنى الرئٌسً
وفً مكان آخر فعلٌك كتابة تقرٌرٌن .فً تلك الحالة تذكر المبانً المنفصلة
المختلفة مرة تحت هذا البند  ,ومرة تحت البند .2

ب تنفيذ تدريس المقرر الدراسي
 .1الموضوعات الواجب
تغطٌتها حسب الخطة
 .2عواقب عدم تغطٌة
موضوعات ما فً مقرر

 .3فعالٌة استراتٌجٌات
التدرٌس فً تحقٌق مخرجات
التعلم المأمولة

 .4التغٌٌرات أو عملٌات
التطوٌر التً الموصً بها
ج .النتائج
 .1عدد الطالب الذٌن بدأوا
المقرر
 .2عدد الطالب الذٌن أتموا
الدراسة
 .3توزٌع الدرجات
 .4ملخص النتائج
 .5عوامل خاصة
 .6االختالفات عن عملٌات
التقوٌم المخطط لها.
أ .االختالفات عن الجدول
الزمنً المحدد
ب .االختالفات عن استراتٌجٌات
التقوٌم لمختلف مجاالت التعلم
 .7االختالفات عن معاٌٌر
اإلنجاز

أكمل الجدول لمقارنة ما خطط له من الموضوعات أن ٌغطى وما تمت
تغطٌته بالفعل .فً حال كان هناك اختالف كبٌر (ما نسبته  %25أو أكثر)
فعلٌك إٌضاح ذلك بإٌجاز.
الغرض من هذا البند لفت االنتباه إلى العواقب المحتملة  ,من جراء عدم إعطاء
موضوعات ما الوقت الكافً كما هو مخطط لها .بالنسبة للموضوعات التً لم
تعطى وقتها المحدد ,علٌك التعلٌق حول ما تعتقده أن كان هذا ٌشكل مشكلة
كبٌرة بالنسبة للبرنامج  ،واقتراح الخطوات التعوٌضٌة الممكنة .فقد ٌكون من
الممكن مثالً تقدٌم حلقات دراسٌة خاصة أو إضافة موضوعات على المقررات
الدراسٌة الحقا ً.
علق تحت كل مجال تعلٌمً بما ٌوصى به من استراتٌجٌات التدرٌس ،مع
اإلشارة إلى إذا ما كنت تعتقد أنها فعالة فً تحقٌق أغراضها أم ال .مع تدوٌن
أٌة مصاعب قائمة واقتراح ما ٌستوجبه هذا من تغٌٌرات عند اللزوم .فقد ٌكون
من المرغوب مثالً تقدٌم مواد داعمة مختلفة أو إعداد الطالب بصورة مغاٌرة،
أو أن ٌتلقى المدرس المزٌد من التدرٌب على استخدام اإلستراتٌجٌة ،أو تبنً
إستراتٌجٌة جدٌدة لتحقٌق هذا المخرج التعلٌمً.
إذا كان التوصٌف بالبند ٌ 3شٌر إلى الحجة إلى إجراء ٌتخذ فبماذا توصً؟
دون عدد الطالب الذٌن التحقوا وبدأوا بالفعل حضور المقرر فً بداٌة الفصل
الدراسً.
ٌنبغً أن ٌكون هذا عدد من حضر الدروس حتى نهاٌة الفصل الدراسً بغض
النظر عما إذا كانوا قد نجحوا أم رسبوا.
بٌّن توزٌع الدرجات أو النسب المئوٌة للتوزٌع باستخدام النظام المستخدم عادة
بالمؤسسة .
بٌن أعداد ونسب الطالب الذٌن نجحوا  /رسبوا ...الخ .
اكتب شرحا ً موجزاً إن كانت هناك وقائع أو ظروف غٌر عادٌة ٌمكن أن تكون
قد أثرت على توزٌع الدرجات.
فً حال كانت هناك اختالفات عن خطة مهام التقوٌم أو أنشطة الواجبات ,
فعلٌك بذكر التغٌٌر الذي أُحدث وأسبابه.
فً حال كانت هناك اختالفات عن استراتٌجٌات تقوٌم الطالب فً مختلف
مجاالت التعلم كم هً محددة فً توصٌف المقرر الدراسً  ,فعلٌك اإلشارة إلى
التغٌٌرات التً أحدثت وأسبابها.
أوضح ما تم إنجازه للتأكد من أن المعاٌٌر المطبقة فً تقوٌم أعمال الطالب
مالئمة وذات مصداقٌة.

د .المصادر والمرافق
 .1مصاعب الوصول إلى
المصادر أو استخدام المرافق
.2عواقب تلك المصاعب

فً حال كانت هناك أٌة صعوبات فً الوصول إلى المصادر أو المرافق التً
ٌتطلبها المقرر الدراسً  ,فعلٌك تقدٌم شرح موجز لها.
بالنسبة ألٌة صعوبات قائمة  ,أوضح التأثٌرات التً قد تكون قد لحقت بتعلم
الطالب.

هـ مسائل إدارية
 .1مصاعب إدارٌة أو
تنظٌمٌة
 .2تأثٌر الصعوبات على تعلم
الطالب

فً حال كانت هناك أٌة مصاعب إدارٌة أو تنظٌمٌة أثرت على المقرر
الدراسً  ,قدم شرحاًًً موجزاً بها.
أوضح طبٌعة الصعوبات القائمة والتً قد تؤثر على تلقً الطالب للمقرر
الدراسً.

و تقييم المقرر الدراسي
 .1تقٌٌم الطالب للمقرر
الدراسً
أ .عدد أهم االنتقادات ونقاط
القوة
ب .ردود المدرس أو فرٌق
المقرر الدراسً
 .2تقٌٌمات أخرى
أ .اكتب قائمة بأهم االنتقادات
أو نقاط القوة
ب .ردود المدرس أو فرٌق
المقرر الدراسً
ز التخطيط من اجل لتطوير
 .1ما اتخذ من خطوات
لتطوٌر المقرر الدراسً هذا
الفصل/العام الدراسً
 .2التقدم الذي تحقق فً
خطوات أخرى مقترحة.
 .3خطة العمل للفصل/العام
الدراسً التالً
 .4التوصٌات المقدمة لمنسق
البرنامج

أرفق نتائج استطالع الرأي
عدد أهم االنتقادات ونقاط القوة التً ظهرت من خالل تقٌٌمات الطالب.
قدم تفسٌراً موجزاً أو تعلٌقا ً .إذ ٌحتمل أن ٌقر هؤالء أو ٌختلفون مع ما ورد
من نقاط القوة أو المجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر أو ٌقدمون شرحا ً أو تفسٌراً
.
صف أٌة تقٌٌمات أخرى تم تلقٌها من مصادر مغاٌرة .مثل :تعلٌقات زمالء أو
رئٌس قسم ،أو مراجعة من أساتذة زائرٌن.
عدد أهم االنتقادات ونقاط القوة التً أظهرتها بقٌة التقٌٌمات.
قدم تفسٌراً موجزاً أو تعلٌقا ً .إذ ٌحتمل أن ٌقر هؤالء أو ٌختلفون مع ما ورد
من نقاط القوة أو المجاالت التً تحتاج إلى تطوٌر أو ٌقدمون شرحا ً .
قدم شرحا ً موجزاً ألٌة خطوات اتخذت كنتٌجة لتقٌٌمات سابقة للمقرر ،أو أي
خطط تم شرحها فً تقارٌر المقرر الدراسً لتطوٌر مستواها ،وعلق على ما
تحقق من نتائج.
اذكر الخطوات األخرى التً اتخذت لتطوٌر مستوى المقرر الدراسً ,وعلق
على ما تحقق من نتائج.
اذكر الخطوات المقترحة لتطوٌر مستوى المقرر الدراسً للفصل  /العام
القادم ،مع تدوٌن تارٌخ إتمام كل خطوة والشخص المسؤول عن تنفٌذها.
اذكر التوصٌات المقدمة إلى رئٌس القسم أو منسق البرنامج لدراستها  ,والتً
قد تستلزم اتخاذ قرار بشأنها على هذا المستوى  ,أو التً قد تؤثر على بقٌة
المقررات الدراسٌة بالبرنامج.

