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رر ملف و المق ة ھ ق خارط ة طری دریس لعملی ث الت مل حی ة یش ن مجموع ائق م  الوث

ائلھ، ومصادره، إجراءاتھ، وتوثق إطاره تصفھ وتحدد دراسي، لمقرر العلمیة والمصادر  ووس

ھ، تدریسھ، وطرق ھ، وتقویم یة واالنطباعات ونواتج ھ، الشخص ائم بتدریس ون للق ً  وتك ا  مرجع

 ً ل بھدف وذلك المقرر، تدریس یتولى جامعي أستاذ لكل موثقا رات نق ة والتجارب الخب  الخاص

ن دراسي لمقرر بطرق التدریس ة عضو م دریس ھیئ ى ت ر، إل ادي آخ رار وتف وع تك ي الوق  ف

ابقة، األخطاء ل وشرح الس ة المواقف وتحلی ي التربوی ھ الت ق األستاذ، تواج دى وتوثی م م  تعل

الب ة الط ك وعالق دریس، ذل اءة وتحسین بالت دریس كف رر، ت ة المق ات وتلبی ات ھیئ  متطلب

   .األكادیمي االعتماد

  :المقرر ملف مكونات

ة السیرة .١ و الذاتی ة لعض دریس ھیئ فتھ الت ي وفلس دریس ف ً  :الت ة فیھا موضحا  أھمی

ھ، بالنسبة التدریس اذا ل ف ولم درّس، وكی ھ ی ن  ومفھوم دریس،ع  واالستراتیجیات الت

 .التدریسي أدائھ یقوم وكیف محاضراتھ، في المتبعة

یف .٢ رر توص ح: المق وى یوض رر محت ھ المق ائمین وأھداف  والمخرجات بتدریسھ والق

تعلم، التعلیم وطرق المتوقعة، التعلیمیة ویم وطرق وال م تق ات، ونظ ات الطالب  االمتحان

 وأیة الدراسیة والكتب المراجع وقائمة االمتحانات، ومواعید الدرجات وتوزیع والتقویم

 .للمقرر أخرى تعلیمیة مصادر

ات .٣ د :المحتوی ا یُقص ي الموضوعات بھ ات ستدرّس الت ً  للطالب ا موضحا دد إزاءھ  ع

 فضلیُ  كما العملیة، النظریة واألجزاء للمحاضرات التدریسیة الساعات وعدد األسابیع

ة ماء كتاب رین أس ام المحاض ل أم وع ك ن موض د وتوضیح الموضوعات م  مواعی

ات ة، االمتحان اتو الدوری ة االمتحان ة النھائی ي والعملی ا ف ددة أماكنھ دول المح  بج

 .المحتویات
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وى .٤ رر العلمي المحت ل :للمق ى ویتمث رآ ف رر نسخة خ منة ،للمق ة متض ات أی  أو تنقیح

ت إضافات أو تصحیحات ن ِّ الل دو ي، خ ل الدراس مل الفص رات :وتش ي( المحاض  ف

ي بوینت باور عروض أو شفافیات أو ورقیة صورة ة، صورة ف ة مطبوع ً  مرتب ا  زمنی

ي والعروض، المقرر من إلكترونیة نسخةوكذا  ،)المحاضراتتلك  تسلسل حسب  والت

ب ختُ  أن یج ى نس راص عل ة أق ن وإرشادات أسطوانات، أو مرن ة ع تعمال كیفی  اس

 .العملیة التجارب إجراء أو ألجھزةا

 مثل المقرر لتدریس الالزمة االحتیاجات وتتضمن: والتعلمتعلیم لل المطلوبة اإلمكانات .٥

ة ، شو داتا عرض جھاز كمبیوتر، جھاز یلة أجھزة، ، أدوات معملی الت وس   ...مواص

 .آخره إلى

ول .٦ كالت حل من: والنصائح المش ى تساعد إرشادات وتتض ادي عل رار تف وع تك  وق

 .المتكررة للمشكالت مجربة حلول أو متكررة، أخطاء في الباتالط

ات أعمال .٧ مل :الطالب ات وتش ن عین ات م ارات الواجب اریر واالختب ي والتق دم الت  ھاتق

 .للمقرر دراستھم أثناء في الطالبات

ك .٨ مل :األسئلة بن ارات األسئلة ویش ة واالختب ات العملی ة،  واالمتحان  والوصفالنھائی

ات وأیة إجابة، نموذج( الحلول مع لھا الكامل ا تعلیق ذلك ، )علیھ ئلة وك  اإلضافیة األس

 .الشفویة االمتحانات في الطالبات على طرحھا یمكن التي

یم .٩ دریس تقی ي :الشخصیة واالنطباعات الت ذا ف زء ھ ر( الج ة األكث ي أھمی  )الملف ف

 أو الطالبات من للتغذیة الراجعة الشخصي وتقویمھ الشخصیة انطباعاتھ األستاذ یعطي

ة تربویة اقتراحات أیة ھ مشجعة، وعلمی ن وانطباعات رر ع ل المق ِ  قب وم د األول، الی  بع

 ِ ي، أثناء في األول، الیوم د الفصل الدراس ي، الفصل وبع ذلك الدراس ویم وك تاذ تق  األس

 .اإللكترونیة البریدیة الرسائل ومنھا العالقة ذات والمراسالت للمقرر، النھائي
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ر. ١٠ رر تقری ى یشتمل :المق ات عل رر، بیان ماء المق اركین األساتذة وأس ي المش دریس، ف  الت

ات داد اإلحصائیة والبیان ات ألع دم الطالب ب اتوالناجح اتالمتق ع اتوالراس  وتوزی

ي التقدیرات ل ف ل ك اب وإحصائیات دراسي، فص ات والحضور الغی ي للطالب ل ف ن ك  م

یم الستمارة الطالبات استجابة على والتعلیق العملیة، النظریة والحصص المحاضرات  تقی

رر ي المق وم الت ة إدارة تق تاذ أو الكلی ا األس یھن  بتوزیعھ ةعل ي نھای رر ف ي، المق  الدراس

دریس ھیئة أعضاء من دعوتھ یمكن لذيا( الخارجي المحكم تقریر على تعلیقھ وكذلك  الت

ة قیود أو عوائق وأیة ،)التخصصات المماثلة إحدى في ین وطرق إداری ویر التحس  والتط

 آخر شكل ووضعھا في تغییرھا إلي الحاجة أو معینة، ألجزاء حذف أو إضافة من للمقرر

  .المقرر تطویر شأنھا من جدیدة أفكار ألي تسجیل أو

  


