
 ملف المساق

Course File 



 ملف المساق االلكتروني

تسعى الجامعة إلى تحسين األداء األكاديمي من خالل مجموعة •
من اإلجراءات والممارسات التي تساعد على تحسين تقديم 

المساق للطلبة، بما في ذلك االحتفاظ في ملف المساق بنسخ من 
 .األسئلة والوظائف البيتية والمشاريع ونماذج من اإلجابات

يهدف هذا اإلجراء إلى تقليل من عدد الملفات الورقية الموجودة •
لدى الدوائر ولتسهيل متابعتها من قبل المدرسين والمسؤولين في 

 .الدوائر
 
 



 المرجعية
 التدريسمن تعليمات  15المادة •

تحتفظ الدوائر بملف خاص لكل مساق تقدمه، ويستطيع عضو الهيئة التدريسية الرجوع إلى هذا الملف –
عند الحاجة، ويحتفظ في الملف بجميع المعلومات المتعلقة بالمساق وتطوره فصال بعد فصل، أو سنة 

 :بعد سنة ومنها
 .وصف المساق، وأهدافه، ونمط تدريسه، وأية تعديالت على هذه البيانات تقّر من حين إلى آخر -أ–
 .خطط تدريس المساق التي يضعها أعضاء هيئة التدريس في الفصول المتعاقبة -ب–
االمتحانات التي تعطى في المساق واإلجابات النموذجية التي يعتمدها أعضاء هيئة التدريس في  -ج–

 .وعينات مصححة من أوراق اإلجابة  التصحيح
 .التقارير الفصلية ألعضاء هيئة التدريس عن المساق وتقييم الطلبة للمساق -د–
 .أسماء الكتب المقررة والمراجع المقترحة والكتب المقترح وضعها على رف الحجز في المكتبة -هـ–
 .أية قرارات أو معلومات تتعلق بالمساق -و–

 



 نموذج ملف مساق الكتروني



 ماذا يحتوي ملف المساق؟

 خطة تدريس المساق•
 المواد الدراسية•

 مواد تدريسية•
 صورة•
 عرض•
 فلم •
 قراءات•
 متفرقات•

 أعمال الطلبة•
 وظائف بيتية•
 مشروع•
 تقرير •
 بحث•

 االمتحانات•
 امتحان قصير•
 االمتحان األول•
 االمتحان الثاني•
 االمتحان الثالث•
 االمتحان النصفي•
 االمتحان النهائي•
 االجابة النموذجية لالمتحان األول•
 االجابة النموذجية لالمتحان الثاني•
 االجابة النموذجية لالمتحان الثالث•
 االجابة النموذجية لالمتحان النصفي•
 االجابة النموذجية لالمتحان النهائي•
 امتحاننموذج مصحح من •

 تقرير المساق•



 كيف تضيف مواد الى ملف المساق؟

 مباشر
 عن طريق نظام التراسل



مباشر –مواد الى ملف المساق إضافة   



 مباشر –إضافة مواد الى ملف المساق 



 نظام التراسل –المساق الى ملف مواد إضافة  



 نظام التراسل –إضافة مواد الى ملف المساق  



 مدير البرنامج/ رئيس الدائرة 



 مدير البرنامج/ رئيس الدائرة 



 سكرتيرة الدائرة



 سكرتيرة الدائرة



 عميد الكلية
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