النماذج العامة
نموذج 2 :

مخطط تدريس المقرر اإللكتروني
 .1معلومات عن أستاذ المادة
االسم :
البريد اإللكتروني:
مكان العمل :
ساعات التواجد :
معلومات (سيرة) مختصرة :

 .2معلومات عن المقرر
عنوان المقرر
كود المقرر
لغة المقرر

عربى – انجليزى  -أخرى

البرنامج الرئيسي
وصف المقرر
وقت تقديم المقرر

هذا المقرر يهدف إلى
ويدخل ضمن مقررات
ويتم تدريسه عن طريق
مستمر طول العام
التيرم الثاني

التيرم األول

المؤسسة التعليمية التى
يقدم بها المقرر
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 .3نمط تقديم المقرر
اختر نمط تقديم
المقرر

مختلط (جلسات صفية  +عبر الويب)

عبر الويب

 .4األهداف العامة للمقرر
األهداف العامة

يهدف هذا المقرر إلى:
.1
2.
3.
4.
.5
 .5متطلبات دراسة المقرر

المتطلبات

المتطلبات السابقة (إجبارية)
يتطلب دراسة المقررات التالية كشرط التسجيل لهذا المقرر:

المتطلبات الموازية (اختيارية)

 .6المواد التعليمية للمقرر
كتب دراسية
سي دي
أخرى
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نموذج 2 :

 .7المتطلبات الفنية

المعلومات التقنية
الدعم التقنى

 .8سياسات وقواعد تقديم المقرر
الحضور
األمانة األكاديمية:
السرقة
الغش
التزوير
الخصوصية
أعمال الطالب
التأخير في تقديم العمل
االحتياجات الخاصة
 .9محتوى المقرر
الموديول (الوحدة) األول:
الدرس (المحاضرة) األول
األهداف

بعد االنتهاء من دراسة هذا الدرس ،يتوقع من الطالب أن يكون قادرا
على:
.1
2.
.3
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الموضوعات

.1
2.
.3

األنشطة

الواجبات

الدرس (المحاضرة) الثانى

 .11خريطة التقييم
الوزن النسبي %

النوع
امتحانات أسبوعية
امتحانات نصف فصلية
امتحانات فصلية (نهاية التيرم)
المهام والواجبات (التكليفات)
شفوي
اإلجمالي

%111

 .11نظام تقدير الدرجات
من %......
من %......
من %......
من %......
من %......

امتياز
جيد جدا
جيد
مقبول
راسب
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إلى %.......
إلى %.......
إلى %.......
إلى %.......
إلى %.......
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 .12جدول المقرر
األسابيع
األسبوع األول

الوحدات  /الموضوعات

األنشطة
ملحق األنشطة

األسبوع الثاني

األسبوع الثالث

ألسبوع الرابع
األسبوع الخامس

األسبوع السادس

األسبوع الثامن

األسبوع التاسع

األسبوع العاشر

األسبوع الحادي
عشر
األسبوع الثاني
عشر

األسبوع الثالث
عشر
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الوقت المطلوب
للتنفيذ

طريقة التنفيذ

نموذج توثيق المحتوى (خاص بأستاذ المادة)
رجاء تحديد مكونات المقرر التى تم تسليمها لفريق العمل ،وتحديد نوعيتها تبعا للجدول التالى ،بوضع عالمة على
نوعية المحتوى التى تم تقديمها بالفعل مع تحديد ما إذا كانت هذه المادة ملكية خاصة لكم أو تم الحصول عليها من
مصدر آخر وفى هذه الحالة ينبغى تقديم ما يؤكد حق االستخدام.
)Content form (authors
Specify components of course materials, and identify formats for each part if included
and turned in. indicate if the material is a property of yours, otherwise provide proof of
legal use.
formats
video
تسجيالت فيديو

audio
تسجيالت صوتية

graphics
صور ثابتة او
متحركة او عروض
تقديمية

text
نصوص مكتوبة

content outline
topics
الموضوعات
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