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كلية التربية بعفيفملف المقرر االلكتروني

شطر الطالبات
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٠٥٠٦٥٤٣١٣٨  :اجلوال رقم
االلكرتوين الربيد s.jan@su.edu.sa 
 ودةكامل مشس الدين ، مساعدة الوكيلة للتطوير واجل  مىن.د

 ٠٥٥٧٦٦٨٤٩١: رقم اجلوال 
mona.shamse@su.edu.saالربيد االلكرتوين 



 ً   الممارسة : ثانيا
  بها المشركة المتميزة

الكلية

ملف
المقرر

كترونياالل



فكرة عن 
الممارسة 

والهدف منها 

 خارطة يناإللكرتو  املقرر ملف يعترب
  هأن إذ ، التدريس لعملية طريق
ئق من جمموعة يشمل  صادروامل الو
 ذهه تبدأ ،دراسي ملقرر العلمية
 دوحتدي املقرر بوصف املمارسة
 ادرهومص إجراءاته، وتوثيق إطاره

 نواجتهو  وتقوميه، تدريسه ووسائل
 تكون ثحبي بتدريسه، القائم ورأي
 لتحسنيل خطة الذايت تقوميه نتائج
 . التايل للفصل



فكرة عن 
الممارسة 

والهدف منها 

  : إىل املقرر ملف ويهدف
 طرقب اخلاصة والتجارب اخلربات نقل-

 إىل تدريس هيئة عضو من التدريس
 . اآلخرين

 . األخطاء تكرار تفادي يف يساعد-
 الرتبوية املواقف وحتليل شرح يف يساهم-
 . اجلامعي األستاذ تواجه اليت
 ذلك ةوعالق الطالب تعلم مدى توثيق-

 . املقرر ستدري كفاءة  وحتسني لتدريس،
 يليب املقرر ملف كله  ذلك وقبل-

 مادلالعت الوطنية اهليئة متطلبات
.األكادميي



الفئة المستفيدة
 )الطالبات  شطر(طالبات كلية الرتبية بعفيف 
جامعة شقراء

 



ارتباط الممارسة المتميزة بنظم الجودة ومعايير 
) : البرامجي / المؤسسي ( االعتماد األكاديمي 

يار الرئيس الرابع املع، الذي يعد جبودة التعليم والتعلم ترتبط املمارسة 
 .من  معايري اهليئة لوطنية لالعتماد األكادميي



:المجال المرتبطة  بها الممارسة 
.التعليم والتعلم 

:  المعايير المرتبطة بها الممارسة  
ساعدات خمرجات التعلم ونواجته ، تقييم الطالب ، امل
سني جودة التعليمية للطالب ، جودة التدريس ، دعم وحت

شطة التدريس ، مؤهالت وخربات هيئة التدريس ، وأن
.اخلربة امليدانية



 ، فيذهتن خطوات كل  وتوثيق ، إطاره وحتديد املقرر وصف
 ونتائج ، ةاملستخدم التعليمية والوسائل املقرر تعلم ومصادر
 املقرر يسبتدر  القائم ورأي للمقرر، الطالب وتقومي ، الطالب
 للفصل رللمقر  وحتسني تطوير خطة وعمل الطالب، ردود وفق

.القادم
 

ا املمارسة  :املؤشرات املرتبطة 





:إجراءات وخطوات التنفيذ

 عة التخصص توصف املقرر بشكل دوري مبا يتناسب مع طبيحتديث
.وتطورات العصر احلاضر 

 إجراءات تدريس املقرر توثيق.
لتدريس فحص .مدى تعلم الطالبات ومقارنة النتائج 
قررالقرار املناسب الذي يضمن حتسني كفاءة تدريس امل اختاذ.

 



:النتائج المتحققة 
 ت حمدثة لية الرتبية بشطر لوصف املقررات يف مجيع برامج كاحلصول على قاعدة بيا

.الطالبات 
 لفصل التايل يف ااالستفادة من نتائج التقومي الذايت وخطة التحسني املقرتحة.
 لتدريس اخلاصة بطرق التدريس بني أعضاء هيئة اتبادل اخلربات والتجارب.
 اليت صدرت يف بعض املقررات تفادي تكرار نفس األخطاء.
 لتدريس، وحتاحلصول على توثيق ملدى تعلم الطالب سني كفاءة وعالقة ذلك 

.تدريس املقرر 
اهليئة الوطنية لالعتماد األكادميي  حتقيق متطلبات.

 



:أعضاء الفريق المشارك في تنفيذ الممارسة 

 سناء فضل الدين جان   . د 
تصميم ملف املقرر االلكرتوين / وكيلة كلية الرتبية    

 مىن كامل مشس الدين. د 
كرتوين إلقاء عرض ملف املقرر االل/ مساعدة الوكيلة للتطوير واجلودة    
 بات أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية بعفيف شطر الطال 
اية     الفصل الدراسي املشاركة يف تطبيق وتنفيذ امللف اإللكرتوين يف 

 



:العوامل التي ساهمت في تميز الممارسة وتحقيقها 

 اجلودة والتطوير على تنفيذ كل املمارسات وفق معايريحرص كلية الرتبية بعفيف  .
 ا وحتفيزهم على بني منسوبيها ومنسوجناح الكلية يف حتقيق ونشر ثقافة اجلودة

.التطبيق 
 لتجويد العمل األكادميي وجود دافعية لدى أعضاء هيئة التدريس.
 رية الذي يضمن عدم استهالك األوراق كما يضمن سطبيعة امللف اإللكرتوين

ت .البيا

 



:أهم الصعوبات وطرق التغلب عليها 

ت هنالك ليس   الشامل رتويناإللك امللف فكرة إن بل ، التنفيذ يف صعو
 ، الورقية امللفات حفظ وصعوبة األوراق استهالك عقبات على تغلب قد

 احلفظ ووسائل الكتابة أدوات وفرت اإللكرتونية امللف طبيعة أن حيث
.سريتها وضمان



لية المؤشرات التي استخدمت لقياس فعا/ أهم المقاييس 
:التحقق للممارسة 

ر للمقرر النماذج اإللكرتونية للهيئة الوطنية من توصيف وتقري
ت تقومي املقرر   .واستبا

 نتائج الطالبات يف االختبارات الفصلية والنهائية.

 


