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ج
ملف املقرر
التعريف مبلف املقرر:
ملف املقرر هو وثيقة بكل ما خيص املقرر :اترخيه ،أهدافه ،حدوده ،القائمني على التدريس ،توصيفه ،حمتوايته
وتوزيع ساعاته على الفصل الدراسى ،مصادره ،طرق تدريسه ،طرق تقوميه ،االنطباعات الشخصية للقائمني على
التدريس من واقع التدريس ونتيجة التقومي ،وكذلك املقرتحات لتطويره (مبا هو متاح طب ًقا لالئحة).

اهلدف:

مرجعا موث ًقا لكل أستاذ جامعى يتوىل تدريس املقرر.
 أن يكون ً نقل اخلربات بطرق التدريس من عضو هيئة تدريس إىل آخر. املساعدة ىف تطوير املقرر. تفادى الوقوع ىف األخطاء. بيان مدى تعلم الطالب وعالقة ذلك بطرق التدريس توثيق لألداء التدريسى واألكادميى والعلمى لعضو هيئة التدريس. -البد أن يكون هناك مل ًفا واح ًدا للمقرر حىت ىف حالة تعدد األساتذة.

ج
حمتوايت امللف
 -أوالً :بياانت املقرر

 -اثنيًا :بياانت عن األساتذة السابقني للمقرر

 -اثلثًا :بياانت عن األستاذ احلاىل للمقرر

ابعا :املتطلبات السابقة أو املرافقة للمقرر
 رًخامسا :توصيف املقرر
ً
سادسا :تقرير املقرر
ً

1

2

سابعا :مرفقات :وتشمل:
ً

أ -املادة العلمية للمقرر (الكتاب ،املذكرة العلمية ،املواقع العلمية ،العروض "الداات شو")

ب-

مناذج من أعمال الطلبة (حبوث ،صور من إجاابت الطلبة املتميزة واملتوسطة واملنخفضة)

 اثمنًا ا :اخلطة املستقبلية للمقرر :وتشمل :وصف الوضع القائم للمقرر ،العناصر اإلجيابية والسلبيةللمقرر ،عناصر اخلطة االسرتاتيجية لتطوير املقرر.

1

يمأل طبقًا لنموذج التوصيف الوارد من الهيئة القومية لالعتماد والجودة ،ويكون ملفًا فى ذاته ضمن ملف المقرر
2
يمأل طبقًا لنموذج التقرير الوارد من الهيئة القومية لالعتماد والجودة ،ويكون ملفًا فى ذاته ضمن ملف المقرر

ج
أوالً :بياانت املقرر:
 القسم: الشعبة: الفرقة اسم املقرر: -كود املقرر:

 اتريخ املقرر:1 الفصل الدراسى: العام الدراسى:تدريب:

 عدد ساعات التدريس :نظرى: مكان تدريس املقرر: موقع املقرر على شبكة املعلومات (إن وجد) املتطلب السابق للمقرر (إن وجد)اثنيًا بياانت عن األساتذة السابقني للمقرر:
 -االسم:

 -الدرجة:

 -االسم:

 -الدرجة:

اثلثًا :بياانت عن األستاذ احلاىل للمقرر:
 اسم األستاذ: وسائل االتصال ابالستاذ -1 :رقم التليفون (اختيارى)-

 -2الربيد اإللكرتوىن

 الساعات املكتبية لألستاذ:1

المقصود بتاريخ المقرر :بدء تدريس المقرر فى الالئحة

ابعا :املتطلبات السابقة أو املرافقة للمقرر:1
رً
خامسا :توصيف املقرر:
ً
-1

أهداف املقرر :يهدف املقرر إىل:

-2

املخرجات التعليمية املستهدفة:

أ-

املعرفة والفهم:

ب-

املهارات الذهنية :

ج -املهارات املهنية:
د – املهارات العامة :
1

ينطبق على الساعات المعتمدة فقط.

ج

-3

حمتوايت املقرر الدراسى

1

األسبــوع

1

إذا كان المقرر ممتدًا ،فيصمم جدول آخر لألسابيع والمحتوى.

ج
احملتــوى

مالحظات

ج
-4

طرق التدريس:

-5

طريقة التقييم:

-6

الواجبات واألعمال املطلوبة ىف املقرر (إن وجدت)
1

-7

قائمة ابلكتب واملراجع

-8

املعينات املطلوب لعملية التدريس:

-9

كيفية التواصل مع األستاذ:

 -11منوذج االمتحان:2
 -11نتيجة االمتحان:3
 -12تقرير استبيان الطالب عن املقرر:
 -13مالحظات األستاذ على املقرر وأداء الطلبة
سادسا :تقرير املقرر
ً
1

تكتب القائمة ،ثم يوضع نماذج فى المرفقات
2
يرفق أيضًا نماذج امتحانات سابقة (ثالث سنوات على األقل)
3
يتم الحصول عليها من وحدة الكمبيوتر .ويرفق أيضًا نتيجة أعمال السنة (إن وجدت) ،وكذلك نتيجة امتحان الشفوى (إن وجدت).

ج
سابعا :املرفقات
ً

أ -املادة العلمية للمقرر (الكتاب ،املذكرة العلمية ،املواقع العلمية ،العروض "الداات شو")

ب-

مناذج من أعمال الطلبة (حبوث ،صور من إجاابت الطلبة املتميزة واملتوسطة واملنخفضة)

اثمنًاا :اخلطة املستقبلية للمقرر:
أ -وصف الوضع القائم للمقرر
ب-

العناصر اإلجيابية والسلبية للمقرر.

ت-

عناصر اخلطة االسرتاتيجية لتطوير املقرر.

