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 أ. التعريف بالمقرر 

 عدد الشعب  مكان تقديم المقرر  التدريسهيئة  أعضاء/عضو م
 عدد الطالب 

 الذين أنهوا المقرر الذين بدأوا المقرر

 50 52 2 53كلية اآلداب قاعة  د منى شداد المالكي   1

      

      

      

 

 المقرر  تنفيذ. ب

 الدراسي( )على مستوى الفصل المقرر  ساعات. 1

 الفعلية  المخطط لها  النشاط  م

 14 14 محاضرات 1

   إستوديو أو معمل  2

   إضافيةدروس  3

   )تذكر( ى أخر 4

   المجموع

 

 يتم تغطيتها  . الموضوعات التي لم2

 الموضوعات 
 أسباب

 عدم التغطيةاالختالف/ 

 مدى تأثيرها  

 مخرجات التعلم على 
 *اإلجراءات التعويضية

    يوجد ال 

    

    

    

 التعويضية التي تم اتخاذها بالفعل أو المقترحة  اإلجراءات* 

 

 التدريس  ات. استراتيجي3

 المخطط لها  استراتيجيات التدريس
الصعوبات التي واجهت   هل تم تطبيقها 

  تطبيقها
 اإلجراءات المقترحة 

 ال  نعم

 ال يوحد   √ المحاضرة 
استراتيجية حل استخدام 

 المشكلة 

      دال يوج              √     التعليم التعاوني  

  ال يوجد   √     الحوار 

  ال يوجد   √      دراسة الحالة

  ال يوجد    

 

    التقييم طرق /أنشطة. 4

 المخطط لها  التقييم طرق/أنشطة
الصعوبات التي واجهت   هل تم تطبيقها 

  تطبيقها
 المقترحة اإلجراءات 

 ال  نعم

  ال يوجد               √  االختبار األول والثاني  

    √  عروض تقديمية                       

 كثرة عدد الطالبات  √    إجراء بحوث                       

تعويضه بكتابة تقارير  

وارسالها على البريد  

 اإللكتروني
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 المخطط لها  التقييم طرق/أنشطة
الصعوبات التي واجهت   هل تم تطبيقها 

  تطبيقها
 المقترحة اإلجراءات 

 ال  نعم

     

 

  الطالبمصداقية نتائج التحقق من . 5

 االستنتاجات    طرق التحقق

 مطابقة لجنة االختبارات في القسم  

 مطابقة لجنة تنسيق المقرر          

  

  

 

 . التوصيات 6

 

 

 

 

  الطالب. نتائج ج

 

 . توزيع التقديرات 1

 
 الحاالت توزيع  التقديرات 

 مستمر  محروم  هـ  د  د+  ج ج+  ب ب+  أ أ+ 
غير 

 مكتمل 
 منسحب  راسب ناجح 

 2            5 22 23 الطالب عدد 

ــ             9 88 92 النسبة المئوية   ـ

 

 الطالب . التعليق على نتائج 2
 ( -وجدتن إ -لتي أثرت على النتائج العوامل ا  ا  )متضمن

 

 .  التوزيع للمعدالت غير طبيعي -

 التوصيات . 3

 

 تغيير طريقة كتابة األسئلة بحيث تحتوي على أسئلة مقالية. -

 استنتاج(  –تطبيق  –تقسيم األسئلة على المستويات الثالث )تذكر  -
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 . مخرجات التعلم للمقرر د

 

 لمقررا . نتائج قياس مخرجات تعلم 1

 مقرر ال مخرجات تعلم

رمز  

مخرج  

تعلم ال

 للبرنامج

 طرق التقييم 

 التقييم نتيجة 

المستوى   التعليق على نتائج القياس 

 المستهدف 

المستوى  

 الفعلي 

 المعرفة والفهم  1

1.1 

؛ بحيث  ةاللغوي لدى الطالب األداءرفع 

خالية من ستطيع أداء عبارة سليمة ت

والنحوية  اإلمالئية األخطاء

واللغوية بشكل  واألسلوبيةوالصرفية 

 .عام

  التذكر تبارخا 1-1

 م والفه

  اتمتوسط درجات الطالب 69% 85%

المخصصة  األسئلةعلى 

 82%لهذا الناتج 

1.2 

أصول التحرير   ةتعليم الطالب-

 .وأساسيات الكتابة بالعربية

  اتمتوسط درجات الطالب 67% 75%  1-2

المخصصة  األسئلةعلى 

 %74لهذا الناتج 

1.3       

1...       

 المهارات 2

2.1 
تستطيع الطالبة كتابة موضوع أن 

 خالي من األخطاء االمالئية.

  %50 %60 كتابة موضوع 2-1

2.2 
ة وزيادة  رفع القدرات التعبيرية للطالب

 ثروتها اللغوية. 

  %33 %40 ورشة عمل   2-2

2.3 
والتنظيم   التحدث،تدريب الطالب على 

 . المنطقي لألفكار

  %61 %70 مشاهد تمثيلية 2-3

2...       

 القيم  3

3.1 

العمل  1-3 الحرص على التمسك باللغة العربية.

الجماعي 

 التعاوني. 

85% 80%  

3.2 

العمل  2-3 رفع األداء اللغوي لدى الطالبة.

الجماعي 

 التعاوني. 

88% 80%  

3.3       

3...       
 

 

 . التوصيات 2

 

لن  ، وهذا الصحيحةمهارات الكتابة  ةالشعبة ليحقق المقرر المرجو منه فهو مقرر ينشد إتقان الطالب اتتقليل عدد طالب 

 الطالبات.على الوجه المطلوب في ظل وجود أعداد كبيرة من يتحقق 
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 المقرر جودة . تقويم هـ

 

 لجودة المقرر  الطالب. تقويم 1

 جيدة   نتيجة التقويم: %66 نسبة المشاركة: 33 :المشاركين عدد هـ 1440-6-23: التقويمتاريخ 

 المقرر أستاذ   /منسق تعليق الطالب   مالحظات

 القوة: جوانب  

 للمقرر. الجانب التطبيقي    •

•   

•  

 

 

 : التي تحتاج إلى تحسينجوانب ال

 .بالبرنامج األخرىمراعاة صلة هذا المقرر بالمقررات   •

•   

 

 

بالمقررات األخرى  جانب التطبيق في المقرر   هذا مفرداتربط 

 البرنامج.  في

 التطوير: مقترحات 

محاسبة الطالبة على األخطاء اإلمالئية والنحوية والصياغة    •

 في مقررات البرنامج كامالُ . 

•   

•  

 

 

 

 . التقويمات األخرى 2
 قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى )يتم تحديدها(  تدريس، هيئة  )أعضاء

 التاريخ:  التقويم:  طريقة

 المقرر أستاذ   /منسق تعليق   مالحظات المقيمين

 القوة: جوانب  

 شكر الطالبات على الجانب التطبيقي في البرنامج.   •

•   

 

 

 

 : التي تحتاج إلى تحسينجوانب ال

 ال يوجد   •

•   

 

 

 

 التطوير: مقترحات 

 ربط مواضيع المقرر بالحياة اليومية للطالبة.   •

•   

 

 

 

 يتم إضافة جداول منفصلة لكل عملية تقويم * 

 

 . التوصيات 3

 ال يوجد 

 

 

 التحديات الصعوبات و. و

 اإلجراءات التي تم اتخاذها  التأثير على البرنامج  التحديات  الصعوبات و

 اإلدارية الجوانب 

   ال يوجد . 
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 اإلجراءات التي تم اتخاذها  التأثير على البرنامج  التحديات  الصعوبات و

   

 مصادر التعلم 

عدم توفر الكتاب المقرر في مكتبة 

 الجامعة.

التأخر في المحاضرة األولى إلى  

   الثالث.األسبوع 

تزويد الطالبات بعنوان مكتبة ابن رشد 

 للتواصل معهم لتوفير الكتاب. 

 اإللكترونيةصعوبة العودة إلى الروابط 

 .المخصصة

تجهيز العينات والمواد السمعية  • 

 .والبصرية قبل المحاضرات

   

 التجهيزات المرافق و

   ال يوجد. 

   

   

 

 

 

 

 . خطة تطوير المقرر ز

 

 . إجراءات تطوير المقرر 1

 اإلجراءات المقترحة 
 اإلجراءات 

 التي تم اتخاذها  
 التعليقات  النتائج 

 أ. توصيات التقرير السابق للمقرر

    ال يوجد ! 

    

    

  * اإلجراءات التطويرية األخرىب. 

   ال يوجد! 

   

   

 تدريس ولم تدرج في الخطة التطويرية للمقرر الالتي تم اتخاذها أثناء * اإلجراءات التطويرية 

 

 العام القادم  /للفصل الدراسي  للمقرر. الخطة التطويرية 2

 مسؤولية التنفيذ  اإلجراءات  التوصيات 
الدعم   التوقيت 

 النهاية  البداية  المطلوب

تقليل مفردات المقرر المشابه لها    .1

 في مقرر آخر. 

عرض الموضوع على  

 . مجلس القسم
    

2.        

3.        

 

 


