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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع  . 2

   أخرى   متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري    إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 السنة األولى 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 اليوجد 

 

 وجدت(  )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 اليوجد 

 

 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 14 المحاضرات التقليدية  1

  - التعليم المدمج  2

  -   اإللكترونيالتعليم  3

  -   عن بعدالتعليم  4

     أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 14 محاضرات 1

  إستوديو أو معمل  2

  إضافية دروس  3

  تذكر( )ى أخر 4

 14 اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام ل وصف ال. 1

في جامعة دار العلوم،   برنامج اإلعداد الجامعيصلية لطلبة يهدف هذا المقرر إلى تنمية المهارات األكاديمية والذاتية والتوا

 وتطبيقهم تلك المهارات في حياتهم الجامعية والعملية.

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

ينمي هذا المقرر مهاارات واسااااتراتيجياات التعلم االكاديمي التي يحتااجهاا الطااه في حياات، الجاامعياة، حياط يتوقع من الطاالب 

والقدرة على  ،  التطبيق األمثل لمهارات التواصال في البيةة الجامعية،بعد االنتهاء من دراساة هذا المقرر أن يوون قادرا  على  

واتقان  ،اساتخدام مهارات صاندوق أدوات التعلم في حيات، الجامعيةو، ل في حيات، الجامعيةتوظيف مهارات التخطيط للمساتقب

 مهارات العرض والتحدث أمام الجمهور،  وامتالك الطالب لمهارات اكتشاف الذات وتسويقها.
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 للمقرر: مخرجات التعلم . 

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

  التعلم أدوات صندوق لعناصر الرئيسة المفاهيم الطالب يستذكر أن 1.1

 .  الجامعية البيةة محيط مع التواصل ومهارات

 

  المهارات 2

 األقران أمام المقرر مواضيع  أحد حول فعاال   تقديميا   عرضا   الطالب ينفذ أن 2.1

 . للموضوع الجماعية المناقشة خالل  من بإيجابية والتفاعل

 

  ومهارات،  شااهادات،  كتابة  وكيفية الذاتية، الساايرة  كتابة من  الطالب  يتمون أن 2.2

 .وخبرات،

 

  القيم 3

  ثقة  ويظهر األقران، مع  بناء وتعاونا   إيجابيا   تفاعال   الطالب يظهر أن 3.1

. المشتركة واألنشطة المشاريع في  الفعالة المشاركة خالل  من بالنفس  
 

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 1 محاضرة تعريفية بخطة المقرر ) التعريف بالمقرر، وآلية توزيع الدرجات، والواجبات، ونظام الحضور والغياب (  1

 3 صندوق أدوات التعلم 2

 2 مهارات التواصل في البيئة الجامعية 3

 3 والتحدث أمام الجمهورمهارات العرض   4

 2 مهارات التخطيط للمستقبل 5

 3 مهارات اكتشاف الذات وتسويقها 6

 14 المجموع
 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 

 الرئيسااااة المفاهيم  الطالب  يسااااتذكر أن

  الاتاعالام  أدوات  صااااناادوق  لاعاناااصاااار

 البيةاة  محيط  مع  التواصااااال  ومهاارات

 .الجامعية

العصةةةةةةةةةة    -مناقشةةةةةةةةةة    ا   
 .الخرائط الذهن    -الذهني

  –االختبةةاا اليصةةةةةةةةةةةةةة ر ا   
ا    اخةتةبةةةةةةةاا   –  الةاا ةةةةةةة  

 اختباا نهائي –ال نتص  

 المهارات 2.0

2.1 
 فعاال   تقديميا   عرضا   الطالب ينفذ أن

  األقران أمام المقرر مواضيع أحد حول

الةةتةةعةةةةةةةا نةةي   الةةتةةعةةعةةن    –الةةتةةعةةعةةن 
تةةةسابا بةةةال يعا     -بةةةال اق   

 تععن ذاتي  –

االختباار    -العرض التقاديمي

الثاااني االختبااار  -  القصااااير 

 النهائي
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 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المناقشة خالل  من بإيجابية والتفاعل

 . للموضوع الجماعية

2.2 

  الساااايرة  كتااباة  من  الطاالاب  يتمون  أن

  ومهارات،  شااهادات،  كتابة  وكيفية الذاتية،

 .وخبرات،

الةةتةةعةةةةةةةا نةةي   الةةتةةعةةعةةن    –الةةتةةعةةعةةن 
 تععن ذاتي  –بال اق 

االختبااار   الثاااني،  الواجااب 

 النهائي

 القيم  3.0

3.1 

 إيجابيا   تفاعال   الطالب يظهر أن

  ويظهر  األقران، مع بناء  وتعاونا  

 المشاركة خالل من  بالنفس ثقة

 واألنشطة المشاريع في الفعالة

. المشتركة  

الةةتةةعةةةةةةةا نةةي   الةةتةةعةةعةةن    –الةةتةةعةةعةةن 
تةةةسابا بةةةال يعا     -بةةةال اق   

 تععن ذاتي –

 العرض التقديمي 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 
 )باألسبوع( 

 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 الخامس االختبار القصير األول 1

 %5 عشر الثالط االختبار القصير الثاني 2

 %20 السابع االختبار النصفي 3

 %40 السادس عشر االختبار النهائي 4

 %5 الرابع الواجب األول 5

 %5 الرابع عشر الواجب الثاني 6

 %10 مستمرة المشاركة 7

 %10 العاشر عرض تقديمي 8
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 وإيجاد الحلول للصعوبات التي قد يواجهونها. ساعات مكتبية للرد على استفسارات الطلبة  6األستاذ يخصص 

 

 

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

 لمؤلف، الجريوي وآخرون –طبعة جامعة الملك سعود  –كتاه المهارات الجامعية  للمقرر المرجع الرئيس

 - المساندةالمراجع 
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 المواد اإلثرائية اإللوترونية التابعة للوتاه. اإللكترونية المصادر 

 الموتبة المركزية للجامعة.   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
  إلخ( ...  ، قاعات المحاكاةالعرض  الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات(  الذكية،السبورة  البيانات، عرض  )جهاز

 

  تبعا  لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 رئيس القسم –الطلبة  فاعلية التدريس والتقييم
الطالابااة   قباال  من  التاقايايام   –اسااااتامااارة 

 التي يقوم بها رئيس القسمالزيارات 

 رئيس القسم –أعضاء هيةة التدريس  مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
تحليل مخرجات التعلم ونسابة تحققها في  

 تقرير المقرر.

 عن طريق استمارة التقييم. أعضاء هيةة التدريس –الطلبة  مصادر التعلم
 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطاله، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيةة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح
 

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


