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ًَٕزط رٕطٛف يقصش ذشاغٙ
إغى انًؤغػخ انزؼهًٛٛخ :خاِؼح ذثىن
انكهٛخ /انقػى :لغُ اٌذساعاخ اإلعالُِح تاٌىٍُح اٌداِؼُح تأٍِح

ربشٚخ انزٕطٛف3440/8/11 :

أ -انزؼصٚف ثبنًقصش انرشاغٔ ٙيؼهٕيبد ػبيخ ػُّ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

 .1اغى انًقصش انرشاغٔ ٙشيطِ :فمه األعشج(ISLS 456 - )1
 .2ػرذ انػبػبد انًؼزًرح :عاػراْ
 .3انجصَبيظ (أٔ انجصايظ) انس٘ ٚقرو ػًُّ انًقصش انرشاغ :ٙتىاٌىسَىط ذخصص اٌذساعاخ اإلعالُِح
(ف ٙؽبل ٔعٕذ يقصش ػبو ف ٙػرح ثصايظ ،ثْ ٍّٛسا ثرالً يٍ إػراذ قبئًخ ثكم ْسِ انجصايظ)
 .4انػُخ أٔ انًػزٕٖ انرشاغ ٙانس٘ ٚؼطٗ ف ّٛانًقصش انرشاغ :ٙاٌّغرىي اٌثآِ
 .5انًزطهجبد انػبثقخ نٓسا انًقصش (إٌ ٔعرد) :فمه األعشج (ISLS 407 - )3
 .6انًزطهجبد انًزطايُخ يغ ْسا انًقصش (إٌ ٔعرد) :ال َىخذ
 .7يٕقغ رقرٚى انًقصش ،إٌ نى ٚكٍ ف ٙانًقص انصئٛع نهًؤغػخ انزؼهًٛٛخ :المقر الرئٌس بتبوك ،والمقار

الفرعٌة :فرع تٌماء ،وفرع حقل ،وفرع أملج
.8
ًَ .8ؾ انرشاغخ انًزجغ (اخزص كم يب ُٚطجق):
أ .قبػبد انًؾبػصاد انزقهٛرٚخ

انُػجخ:

ب .انزؼهٛى اإلنكزصَٔٙ

انُػجخ:

ج .رؼهٛى يريظ (رقهٛر٘ ٔػٍ ؽصٚق اإلَزصَذ)

انُػجخ:

د .ثبنًصاغهخ

انُػجخ:

ه .أخصٖ

انُػجخ:

300

رؼهٛقبد:
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ة -األْراف
 -1يب ْرف انًقصش انصئٛع ؟
 -3أْ َرؼشف اٌطالب /اٌطاٌثاخ ػًٍ األزىاَ اٌّرؼٍمح تاٌطالق وششوغه وأزىاِه.
 -1أْ َمف اٌطاٌة/اٌطاٌثاخ ػًٍ األزىاَ اٌّرشذثح ػًٍ اٌطالق واٌؼذج وإٌفمح واٌسعأح ِٓ خالي اٌذساعح اٌّماسٔةح
اٌّؼرّذج واٌّغرٕذج إٌٍ اٌذًٌُ اٌششػٍ ِغ األخز تاٌمىي اٌشاخر ِٕها.
 -1أْ ٍَُ اٌطالب /اٌطاٌثاخ تأزىاَ اٌخٍغ واإلَالء واٌظهاس وِا َرشذة ػٍُها ِٓ آثاس.
 -4أْ َسُػ اٌطالب /اٌطاٌثاخ تثؼط األزىاَ ٌٍمعاَا اٌّؼاصشج اٌّغردذج ػًٍ اٌّدرّغ اإلعالٍِ.
 -5أْ َرىىْ ٌذي اٌطالب /اٌطاٌثاخ اٌمذسج ػًٍ اٌسىاس وإٌّالشح.
 -6أْ ٍَُ اٌطالب /اٌطاٌثاخ تاٌّصادس واٌّشاخغ اٌرٍ ذؼُٕهُ ػًٍ فهُ اٌّمشس.
 -7أْ َىىْ ٌذي اٌطالب/اٌطاٌثاخ اٌمذسج ػًٍ اٌرؼاًِ ِغ اٌّغردذاخ اٌسذَثح.
 -2ازكررص ثئٚغرربض أ٘ خطررؾ ٚ -ررزى رُذٛررسْب  -نزطررٕٚص ٔرؾػرر ٍٛانًقررصش انرشاغرر( . ٙيضررم االغررزدراو انًزطاٚررر نزقُٛررخ
انًؼهٕيبد أٔ يصاعغ اإلَزصَذٔ ،انزغٛٛصاد ف ٙانًؾزٕٖ كُزٛغخ نألثؾبس انغرٚرح ف ٙيغبل انرشاغخ).
 ذىظُر اٌّادج اٌؼٍُّح ػٓ غشَك ػشض ششائر (.)power point اعرخذاَ شثىح االٔرشٔد فٍ اعرخشاج اٌّادج اٌؼٍُّح راخ اٌصٍح تاٌّىظىع. -ذفؼًُ اٌرؼٍُُ اإلٌىرشؤٍ.

طٔ -طرررف انًقرررصش انرشاغرررِ( ٙالزظةةةحل اٌّطٍةةةىب هٕةةةا وصةةةف ػةةةاَ تاٌطشَمةةةح ٔفغةةةها اٌّغةةةرخذِح
فٍ إٌششج اٌرؼشَفُح أودًٌُ اٌثشٔاِح).
ٔطف ػبو نهًقصش:
َرٕةةاوي اٌّمةةشس ذؼشَةةف اٌطةةالب /اٌطاٌثةةاخ تأزىةةاَ األعةةشج اٌّرؼٍمةةح تةةـ ل اٌطةةالق  ،واٌشخؼةةح  ،واإلَةةالء  ،واٌٍؼةةاْ ،
واٌظهاس  ،واٌؼذج  ،اٌسعأح  ،وإٌىاصي اٌّغردذج
 .1قبئًخ انًٕػٕػبد انزُٚ ٙجغ ٙرغطٛزٓب:
قبئًخ انًٕػٕػبد

اٌطالق وأزىاِهل
أ -ذؼشَف اٌطالق ٌغحً واصطالزاً.
ب -زىّه وزىّح ِششوػُره وأسوأه.
جَ ِٓ -صر ِٕه اٌطالق وِٓ ال َصر.
اٌطالق اٌغٍٕ واٌطالق اٌثذػٍل
أ -أٔىاع اٌطالق وزىُ وً ٔىع .
ب -أٌفاظ اٌطالق اٌصشَسح واٌىٕاَح وزىُ وً ٔىع.
ج -أزىاَ اٌرىوًُ واالعرثٕاء فٍ اٌطالق ووزٌه ذؼٍُمه ػًٍ شٍء.
د -ػذد اٌطٍماخ اٌّؼرثشج وأزىاَ اٌشه فٍ اٌطالق.

ػرذ األغبثٛغ

غبػبد انزرشٚع

األوي

1

اٌثأٍ

1
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اٌشخؼح وأزىاِهال
أِ -فهىَ اٌشخؼح ٌغح واصطالزا واالدٌح ػٍُها وزىّح ِششوػُرها.
ب -ششوغ صسرها و ِتُ ذسصً.
ج -أزىاَ اٌّطٍمح سخؼُا وِرً ذٕرهٍ اٌشخؼح وِٓ ٍَّىها.
اإلَالء وأزىاِهل
ً
ً
أ -ذؼشَف اإلَالء ٌغح واصطالزا وزىّه ودٌٍُه وزىّح ِششوػُره.
بَٕ ِٓ -ؼمذ ِٕه اإلَالء وِٓ ال َٕؼمذ.
ج -صُغره وأزىاَ اٌّىٌٍ.
دِ -ا ٍَسك تاإلَالء وزىُ اٌفٍء اٌٍفظٍ.
اٌظهاس وأزىاِهل
أ -ذؼشَف اٌظهاس ٌغحً واصطالزاً.
ب -زىّه ودٌٍُه وصُغره.
ج -األزىاَ اٌّرؼٍمح تاٌّظاهش ووفاسذه.
اٌٍؼاْ وأزىاِهل
ً
ً
أ -ذؼشَف اٌٍؼاْ ٌغح واصطالزا وزىّه ،وزىّح ِششوػُره.
ب -أٔىاع اٌمزف فٍ اٌششَؼح ،وزىُ وً ٔىع .
ج -صُغح اٌٍؼاْ ،وششوغ صسره ،واِثاس اٌّرشذثح ػٍُه.
زىاَ ٌسىق إٌغة وػذَ ٌسىلهل
أِ -فهىَ ٌسىق إٌغة ٌغحً واصطالزاً.
ب -اٌساالخ اٌرٍ ٍَسك فُها إٌغة.
ج -اٌّذج اٌّؼرثشج ششػا ٌٍسىق إٌغة وأزىاَ اٌّىٌىد فٍ اٌرثؼُح.
االخرثاس اٌذوسٌ األوي
اٌؼذج وأزىاِهال
أ -ذؼشَف اٌؼذج ودٌٍُها وزىّح ِششوػُرها.
ب -أٔىاع اٌؼذج واٌّؼرذاخ وزىُ وً ٔىع.
ج -األزىاَ اٌّرؼٍمح تاالعرساظح.
د -اٌسىاَ اٌّرؼٍمح تاالعرثشاء.
اٌشظاع واٌسعأحل
أ -ذؼشَف اٌشظاع ٌغحً واصطالزا ً وِذذه اٌرٍ ذرشذة ػٍُها األزىاَ.
ب -ذؼشَف اٌسعأح واألزىاَ اٌّرؼٍمح تها.
األزىاَ اٌّرؼٍمح تإٌفمح واٌخٍغل
أ -األزىاَ اٌّرؼٍمح تٕفمح اٌضوخح.
ب -األزىاَ اٌّرؼٍمح تٕفمح األلاسب.
ج -ذؼشَف اٌخٍغ واألزىاَ اٌّرؼٍمح ته.
إٌىاصي اٌفمهُح واٌّغردذاخ اٌسذَثح
االخرثاس اٌذوسٌ اٌثأٍ

اٌثاٌث

1

اٌشاتغ

1

اٌخاِظ

1

اٌغادط

1

اٌغاتغ

1

اٌثآِ

1

اٌراعغ

1

اٌؼاشش

1

اٌسادٌ ػشش

1

اٌثأٍ ػشش

1

اٌثاٌث ػشش

1
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ِشاخؼح ٌّا عثك دساعره

1

اٌشاتغ ػشش

 .3إعًبن ٙػرذ غبػبد انًقصش ٔرٕضٚؼٓب:
يؾبػصاد
غبػبد انزرشٚع انذؼهٛخ
انػبػبد انًؼزًرح

ذشٔظ
إػبفٛخ

يؼبيم أٔ
اغزرٕٚ

رطجٛق

أخصٖ

انًغًٕع

31
1

 .1ػرذ غبػبد انرشاغخ  /انزؼهى انذصذ٘ (اإلػبف )ٙانزٚ ٙقٕو ثٓب انطبنت أغجٕػٛبً:
يتطلب من الطالب زيارة مكتبة الكلية بمعدل  3ساعات أسبوعيا لالطالع والقراءة

 .1يدصعبد انزؼهى نهًقصش ٔفقب ً نًغبالد اإلؽبش انٕؽُ ٙنهًؤْالد ٔارػبقٓب يغ ؽصق قٛبغٓب ٔاغزصارٛغٛبد
ررشٚػٓب
ٚؾرذ انغرٔل انزبن ٙيغبالد يدصعبد انزؼهى اندًػخ انٕاشذح ف ٙاإلؽبش انٕؽُ ٙنهًؤْالد
 أٔالًل لُ تًّء اٌدذوي تّخشخاخ ذؼٍُ اٌّمشس ،تسُث ذىىْ لاتٍح ٌٍمُاط زغة اٌّطٍىب فٍ ِداالخ اٌرؼٍُإٌّاعثح.
 صبَٛب ًل ظغ اعرشاذُدُاخ اٌرذسَظ اٌرٍ ذٕاعة غشق اٌرمُُُ و ذرغك ِؼها وِغ ِخشخاخ اٌرؼٍُ اٌّغرهذفح. صبنضب ًل ظغ غشق اٌرمُُُ إٌّاعثح اٌرٍ ذغاػذ ػًٍ لُاط وذمىَُ ِخشخاخ اٌرؼٍُ تذلح ،وَدة أْ ذرغك ِخشخاخذؼٍُ اٌّمشس اٌّغرهذفح وغشق ذمُُّها واعرشاذُدُاخ ذذسَغها ٌرشىً ِؼا ً ػٍُّح ذؼٍُ وذؼٍُُ ِرىاٍِحِ ،غ ِالزظح
أٔه ال ٍَضَ أْ َرعّٓ وً ِمشس ِخشخاخ ذؼٍُ فٍ وً ِداي ِٓ ِداالخ اٌرؼٍُ.

و
1

-1
1

-1
2

عرٔل يدصعبد انزؼهى نهًقصش
اغزصارٛغٛبد ررشٚع
يغبالد انزؼهّى ٔفق اإلؽبش انٕؽُ ٙنهًؤْالد
انًقصش
ٔيدصعبد انزؼهى نهًقصش
انًؼصفخ
ػصع انًبذح انؼهًٛخ
ثٕاغطخ ثصَبيظ
أٌ ٚؼصف انطبنت انطالق ٔأؽكبيّ:
power point
أ -رؼصٚف انطالق نغخً ٔاططالؽبً.
ؽصػ األغئهخ
ة -ؽكًّ ٔؽكًخ يشصٔػٛزّ ٔأشكبَّ.
انًُبقشخ ٔانؾٕاش
ط -يٍ ٚظؼ يُّ انطالق ٔيٍ ال ٚظؼ.
انشصػ ٔانزًضٛم
أٌ ٚسكص انطبنت انطالق انػُٔ ٙانطالق
انجرػ:ٙ
إَٔاع انطالق ٔؽكى كم َٕع .
أنذبظ انطالق انظصٚؾخ ٔانكُبٚخ ٔؽكى كم

ػصع انًبذح انؼهًٛخ
ثٕاغطخ ثصَبيظ
power point
ؽصػ األغئهخ

أغبنٛت انزقٕٚى
انًػزدريخ ف ٙانًقصش
األغئهخ انًجبشصح:
شذٕٚخ أٔ رؾصٚصٚخ
يقبنٛخ أٔ يٕػٕػٛخ
اغزدراو أغهٕة االخزجبش
انًذزٕػ ٔاالخزجبش
انقظٛص ( )quizنؼًبٌ
االغزسكبش انًزٕاطم
األغئهخ انًجبشصح:
شذٕٚخ أٔ رؾصٚصٚخ
يقبنٛخ أٔ يٕػٕػٛخ
اغزدراو أغهٕة االخزجبش
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َٕع.
ط -أؽكبو انزٕكٛم ٔاالغزضُبء ف ٙانطالق
ٔكسنك رؼهٛقّ ػهٗ شٙء.
ذ -ػرذ انطهقبد انًؼزجصح ٔأؽكبو انشك فٙ
انطالق.

-1
3

2
-1

انًُبقشخ ٔانؾٕاش
انشصػ ٔانزًضٛم .

انًذزٕػ ٔاالخزجبش
انقظٛص ( )quizنؼًبٌ
االغزسكبش انًزٕاطم

ػصع ًَبزط نُظٕص انزقٕٚى انجُبئٔ ٙاندزبيٙ
نؼًبٌ رُجّ انطالة
يزؼهقخ ثًٕػٕػبد
انرشاغخ ٔزنك يٍ خالل :انًػزًص خالل انًؾبػصح
انزقٕٚى انًػزًص نؼًبٌ
 ثؼغ يؼبعى انهغخ
رذبػم انطبنت أصُبء
انؼصثٛخ
انرشظ.
 ثؼغ كزت
انًظطهؾبد
انشصػٛخ
 ثؼغ َظٕص
انقصآٌ انكصٚى
 ثؼغ األؽبذٚش
انُجٕٚخ انشصٚذخ
 انزؼهى انسار ٙيٍ
أٌ ٚهدض انطبنت إَٔاع انؼرذ ٔأؽكبو انصعؼخ
خالل ركهٛف انطالة
.
ثئػراذ ثؾٕس
ٔرقبشٚص ػٍ ثؼغ
عطئٛبد انًقصش
األَشطخ انزؼهًٛٛخ
ٔانزرشٚػٛخ انًظبؽجخ:
اغزدراو اإلَزصَذ –
أشصؽخ فٛرٔ ٕٚأشصؽخ
غًؼٛخ ٔأقصاص كًجٕٛرص
– ؽؼٕش انُرٔاد
انرشٔظ ٔانًؾبػصاد -
ػًم اغزجبَبد ؽٕل
ثؼغ انقؼبٚب أٔ ثؼغ
يذصذاد انًقصش .
انًٓبشاد انًؼصفٛخ
رؾهٛم انُظٕص
ؽم ررشٚت شذٕ٘ أٔ
أٌ ٚؾهم انطبنت أغجبة اخزالف انذقٓبء ،فٙ
انكزبثخ
رؾصٚص٘
اندهغ ٔانصػبع ٔانؾؼبَخ.
انًُبقشخ
كزبثخ فقصح يدزظصح
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أٌ ٚقبشٌ انطبنت ث ٍٛأصص انزقُٛخ انؾرٚضخ فٙ
ؽظٕل انًؾصيٛخ ف ٙانصػبع.

إعصاء انًقبشَبد
انؾٕاش
رؾهٛم انُظٕص
ٔاغزُجبؽ يب فٓٛب يٍ
ؽقبئق
انزؼهى انسارٙ
انزؼهى انزؼبَٔٙ

ؽصػ األغئهخ انًجبشصح
ؽٕل انًقبشَبد
رؼجئخ ًَٕزط نهًقبشَخ
ٔانُقبؼ ؽٕنّ .

يٓبشاد انؼالقبد انشدظٛخ ٔرؾًم انًػؤٔنٛخ
رػغٛم انًالؽظبد ػٍ رػغٛم انًالؽظبد ػهٗ
كم ؽبنت ٔيزبثؼخ كٛذٛخ يرٖ فؼبنٛخ انزٕاطم ثٍٛ
يغًٕػبد انؼًم.
رذبػهّ يغ يٕػٕع
انرشظ ٔاغزًبػّ
أٌ ٚػزؼصع انطبنت أؽكبو انُذقبد.
نهًؼهٕيبد
ؽصػ األغئهخ ٔررشٚت
انطالة ػهٗ انزصكٛط
ٔانذٓى.
اغزدراو ؽصق انزرشٚع رػغٛم انًالؽظبد ػٍ
انذؼبل[ :انُقبؼ ،انؾٕاش ،كم ؽبنت ٔيزبثؼخ كٛذٛخ
رذبػهّ يغ يٕػٕع
انزغسٚخ انصاعؼخ] رقػٛى
انرشظ ٔاغزًبػّ
انطالة نًغًٕػبد
أٌ ٚؾهم انطبنت أؽٕال نؾٕق انُػت ثأؽر
نهًؼهٕيبد
نًُبقشخ عطئٛخ يٍ
انٕانر ٍٚأٔ كهًٓٛب.
ؽصػ األغئهخ ٔررشٚت
انرشظ
انطالة ػهٗ انزصكٛط
ٔانذٓى.
يٓبشاد االرظبل ٔرقُٛخ انًؼهٕيبد ٔانًٓبشاد انؼرذٚخ
إربؽخ انذصطخ نهطالة
ؽصػ األغئهخ انزقًٕٛٚخ
الغزؼصاع يب عًؼِٕ
انز ٙرقٛع قرشح انطالة
ٔكزجِٕ أيبو ضيالئٓى
أٌ ٚقٕو يغًٕػخ يٍ انطالة ثئػراذ ثؾٕس
ػهٗ اغزٛؼبة
ٔانقرشح ػهٗ شصؽّ
يدزظصح ػٍ انطالق انػُٔ ٙانجرػ. ٙ
يٕػٕػبد انرشظ
ٔثٛبَّ .
أٌ ٚػزدرو انطالة يٕاقغ اإلَزصَذ
انًزدظظخ ف ٙيٕػٕػبد انًقصش ف ٙانجؾش
ؽٕل ثؼغ انقؼبٚب زاد انظهخ َٔشص َزبئظ

انزؾهٛم ٔانُقر
انؼصع ٔاالغزرالل

رقٕٚى َزبئظ انجؾٕس انزٙ
كهذذ ثٓب انًغًٕػبد.
ػًم اغزجبَخ فَٓ ٙبٚخ
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انجؾش ػهٗ يُزرٚبد ؽالة انغبيؼخ.
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انرشظ نهٕقٕف ػهٗ
َقبؽ انقٕح ٔانؼؼف فٙ
رغصثخ انؼًم فٙ
يغًٕػخ ثؾضٛخ.

انًٓبشاد انُذػٛخ ؽصكٛخ (إٌ ٔعرد)
ال رٕعر

 .4عرٔل يٓبو رقٕٚى انطهجخ يٍ خالل انذظم انرشاغ:ٙ
يًٓخ انزقٕٚى
(يضبل :اخزجبش ،يشصٔع عًبػ ،ٙيقبل،
خطبثخ ،رقرٚى شذٓ ،ٙيالؽظخ ... ،إنخ)
االخزجبش انرٔش٘ األٔل

األغجٕع انًؾرذ نزػهًّٛ

َػجزّ يٍ انزقٛٛى انُٓبئٙ

األغجٕع انضبيٍ

%22

.2

االخزجبش انرٔش٘ انضبَٙ

األغجٕع انضبنش ػشص

%22

.3

االخزجبش انُٓبئٙ

األغجٕع اندبيع ػشص

%42

.4

انًشبشكخ ف ٙانًؾبػصح

ؽٛهخ انذظم انرشاغٙ

%22

.1

ذ .اإلششبذ األكبذٔ ًٙٚذػًٓى:
رصرٛجبد إربؽخ أػؼبء ْٛئخ انزرشٚع ٔانٓٛئخ انزؼهًٛٛخ نالغزشبشاد ٔاإلششبذ األكبذ ًٙٚاندبص نكم ؽبنت
(يغ زكص يقراش انٕقذ انس٘ ٚزٕقغ أٌ ٚزٕاعر خالنّ أػؼبء ْٛئخ انزرشٚع نٓسا انغصع ف ٙكم أغجٕع).
ٚزٕاعر أغزبز انًقصش ثٕاقغ غذ غبػبد أغجٕػٛب ً نزقرٚى انًشٕشح ٔاإلششبذ األكبذ.ًٙٚ
انػبػبد انًكزجٛخ نكم ػؼٕ =  4غبػبد أغجٕػٛب ً
 رقرٚى اإلششبذ انكبفٔ ،ٙرقرٚى انًشٕشح ف ٙانًٕػٕػبد األكبذًٛٚخ انًدزهذخ -إقبيخ عهػبد إػبفٛخ نًُبقشخ األثؾبس انز ٙأػرْب انطالة ف ٙانًقصش .

ْـ .يظبذش انزؼهّى :
 .1قبئًخ انكزت انًقصشح :
زاشُح اٌشوض اٌّشتغ ػًٍ صاد اٌّغرمٕغ ل اتٓ لاعُ إٌدذٌ..
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 .2قبئًخ انًصاعغ انًػبَرح األغبغٛخ (يضالً :انرٔشٚبد انؼهًٛخ ،انزقبشٚص ... ،إنخ) :
 -3اٌّغٍٕ ل اتٓ لذاِح اٌّمذعٍ.
 -1اٌششذ اٌىثُش ل ػثذ اٌشزّٓ تٓ لذاِه اٌّمذعٍ.
 -1اإلفصاذ ػٓ ِؼأٍ اٌصساذ ل اتٓ هثُشج.
4ـ اخرالف اٌؼٍّاء ل اٌّشورٌ.
5ـ ِغائً فٍ اٌفمه اٌّماسْل د .ػّش األشمش.
6ـ اٌّغائً اٌطثُح اٌّغردذج فٍ ظىء اٌششَؼح اإلعالُِح ل دِ .سّذ ػثذ اٌدىاد.
7ـ ِغردذاخ فمهُح فٍ لعاَا اٌضواج واٌطالق ل أعاِح ػّش األشمش.
 -8دساعاخ فمهُح فٍ لعاَا غثُح ِؼاصشج ل د .ػّش عٍُّاْ األشمش.
9ـ ِشىٍح اإلخهاض دساعح غثُح فمهُح ل دِ .سّذ ػٍٍ اٌثاس.
 -30اٌشظاع وتٕىن اٌٍثٓ ل دِ .سّذ إتشاهُُ اٌسفٕاوٌ.
 -33أثش اٌرمُٕح اٌسذَثح فٍ اٌخالف اٌفمهٍ ل د .هشاَ آي اٌشُخ.
 .3قبئًخ انكزت ٔانًصاعغ انًقزصؽخ (يضالً :انرٔشٚبد انؼهًٛخ ،انزقبشٚص ... ،إنخ):
.......................
 .4قبئًخ انًظبذش اإلنكزصَٔٛخ (يضالً :يٕاقغ اإلَزصَذٔ ،غبئم انزٕاطم االعزًبػ ...ٙإنخ):
اٌّىرثح اٌشاٍِح.
ٔ .انًصافق ٔانزغٓٛطاد انًطهٕثخ :
ؽرررذ اؽزٛبعرربد انًقررصش ثًررب فرر ٙزنررك ؽغررى انذظررٕل انرشاغررٛخ ٔانًؼبيررم (يررضالً :ػرررذ انًقبػررر فرر ٙانذظررٕل انرشاغررٛخ
ٔانًؼبيم ،يرٖ رٕفص أعٓطح انكًجٕٛرص ... ،إنخ).
ػذد اٌّماػذ ( )50غاٌة.
 .1انًصافق انزؼهًٛٛخ (يضالً :فظٕل ذشاغٛخ ،يؼبيم ،قبػبد ػصع أٔ يؼبيم إٚؼبػ ... ،إنخ):
لاػح دساعُح ِدهضج تىعائً اٌؼشض.
 .2انزغٓٛرررطاد انؾبغرررٕثٛخ (يرررضالً :أعٓرررطح انظرررٕد ٔانظرررٕشح ) ،(AVأعٓرررطح انؼرررصع ،انػرررجٕشح انسكٛرررخ ،ثرررصايظ
انكًجٕٛرص ... ،إنخ) وخىد عثىسج روُح تاإلظافح إًٌ أخهضج زغاب آٌٍ.
 .3يٕاشذ أخصٖ (يضالً :إزا انًطهٕة يؼراد يدزجص يؼُٛخ فؾرذ االؽزٛبعبد أٔ أشفق قبئًخ):
ز .تقوٌم المقرر الدراسً وإجراءات تطوٌره:
 .1استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس:
 االختبارات الفصلٌة التحرٌرٌة والشفوٌة. األبحاث ومناقشتها. االختبارات النهائٌة. توزٌع استبانات على الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس . .2استراتٌجٌات أخرى لتقوٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:
إعداد استبانات لقٌاس مستوى التدرٌس.
 وضع استبانة فً كل فصل دراسً لتقوٌم تدرٌس المقرر ٌتم تعبئته من قبل الشرٌحة الدارسة ،ونتائج االستبانة ٌدفعّٔىرج ذىصُف ِمشس دساعٍ ،سِعاْ 3418هـ ،اٌّىافك َىُٔى َ1037
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النص
سق من
ّ
منسق المقرر تحري اإلٌجابٌات وتجنب السلبٌات خاصة التً تعود إلى القائم بتدرٌس المقرر ،كما ُتم ّكن ال ُمن ّ
على السلبٌات فً المقرر والخارجة عن نطاق التدرٌس وتقدٌمها لمن ٌه ّمه األمر لٌتم تالفٌها.
 مراجعة محتوى الملف األكادٌمً الورقً للمقرر؛ إذ من خالله تتبٌن بعض معالم التقوٌم؛ من الوفاء بمتطلباتالتدرٌس ،أو اإلخالل بها.
 دراسة اإلٌجابٌات والسلبٌات فً تقرٌر المقرر . .3إجراءات تطوٌر التدرٌس:
االستفادة من أعضاء هٌئة التدرٌس اآلخرٌن فً األقسام المناظرة فً الجامعات األخرى.
 اإلفادة من نتائج االستبانات.الفعالة لتدرٌس المقرر.
الطرق
استخدام
فً
التدرٌس
 تقدٌم دورات ألعضاء هٌئةّ
 التدرٌس عن طرٌق العارضات الضوئٌة الحدٌثة. اإلفادة من تقرٌر المقرر فً تطوٌر التدرٌس . . 4إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب (مثل :تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هٌئة تدرٌس
مستقلٌن ،والتبادل بصورة دورٌ ٍة لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع أعضاء هٌئة تدرٌس من مؤسسة أخرى):
مراجعة تصحٌح االختبارات من زمٌل آخر ألستاذ المقرر.
 إعداد االختبار النهائً بواسطة أستاذ المقرر. مراجعة تصحٌح ورقة االختبار. مقارنة أداء الطالب فً المقرر بأدائهم فً المقررات األخرى. الوقوف على أوراق اإلجابة والنظر فً تحصٌل الطالب..5صِ ف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌره:
 تم تشكٌل لجنة بالقسم لتطوٌر المقرر . تعقد شعبة الفقه وأصوله اجتماعات دورٌة لمناقشة كٌفٌة تطوٌر مقرراتها. تقوم وحدة الجودة بالقسم بالمراجعة الدورٌة لخطط مقررات البرنامج. تقوم لجنة المناهج بالقسم بالمراجعة الدورٌة للمصادر والمراجع الدراسٌة. -تتم اإلفادة من تقرٌر المقرر فً تطوٌر المقرر .

اسم العضو المسئول عن التوصٌف د .محمد إسماعٌل العطٌوي
اسم منسق البرنامج :د.علٌوي الشمرانً
التوقيع:

التاريخ  0441/8/22هـ
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