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 2الصفحة 

 

 الدراسي. إعداد الخطة التدريسية للمقرر وفق النموذج المعتمد من وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية، وتسليمها ألساتذة المقرر قبل بداية الفصل  .1

المقرر في بداية الفصل  تسليمه ألساتذةوإعداد توصيف المقرر وفق نموذج هيئة تقويم التعليم "الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي سابقاً"  .2

 الدراسي، ولمنسق وحدة الجودة واالعتماد األكاديمي بالقسم.

 إعداد ملف المقرر وتسليمه لرئيس/مشرف القسم بعد االنتهاء من رصد الدرجات واعتمادها لجميع شعب المقرر على أن يتضمن: .3

 .سيرة ذاتية مختصرة عن المنسق 

  الجدول الدراسي 

  التدريسية للمقرر.الخطة 

 .توصيف المقرر 

 .كشوف حضور الطالب في جميع الشعب 

 .كشوف النتائج النهائية معتمدة  لجميع شعب المقرر 

  صور االختبارات الفصلية، واالختبار النهائي تتضمننماذج من: 

 

 

 كراسة إجابة الطالب الحاصل على أعلى درجة. -

 كراسة إجابة الطالب الحاصل على أقل درجة. -

 سة الطالب الحاصل على متوسط الدرجات.كرا -
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 3الصفحة 

  ."ًتقرير المقرر وفق نموذج هيئة تقويم التعليم "الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي سابقا              

 

 

 

 

 

 إرشادات عامة:

 .بجميع المهام المذكورة سابقاً ومن ثم يقوم  ، يعتبر األستاذ الذي يقوم بتدريس المقرر بمفردة لشعبة أو أكثر منسقاً لهذا المقرر .1

 يقوم كل أستاذ بتسليم منسق المقرر كشوف حضور الطالب لالختبارات الفصلية والنهائية  قبل كل اختبار بأسبوع على األقل. .2

، يقزززوم بتدريسزززها التزززييززز ود كزززل أسزززتاذ منسزززق المقزززرر بكشزززوف حضزززور الطزززالب أثنزززاء الفصزززل الدراسزززي، وكشزززوف النتيجزززة النهائيزززة بعزززد اعتمادهزززا لجميزززع الشزززعب  .3

 لتضمينها بملف المقرر.
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 4الصفحة 

 يقوم كل أستاذ بتزويد  منسق المقرر بعينة من االختبار الفصلي لكل شعبة يقوم بتدريسها تتضمن صور: .4

 كراسة إجابة الطالب الحاصل على أعلى درجة. -

 كراسة إجابة الطالب الحاصل على أقل درجة. -

 كراسة الطالب الحاصل على متوسط الدرجات. -

  :صور تتضمن بتدريسها يقوم شعبة لكل النهائي   االختبار من بعينة المقرر منسق  بت ويد أستاذ كل يقوم  .5

 كراسة إجابة الطالب الحاصل على أعلى درجة. -

 كراسة إجابة الطالب الحاصل على أقل درجة. -

 كراسة الطالب الحاصل على متوسط الدرجات. -

ر المقوورر و ووق جموووذ  قييووة تقوووي" التعلووي" نالهييووة الوانيووة للتقوووي" واالقتموواك ا كوواكيمي سووابقا ن لكوول المقوورر بتقريوو منسووق  بتزويوود أسووتاذ كوول يقوووم .6

 شعبة يقوم بتدريسها.   
     تزوك لجنة الكنترول أساتذة المقرر بنموذ  اإلجابة النموذجية لالختبار النهائي قند استالمه" كراسات اإلجابة للتصحيح. .7

 
 


