Course Title:

English (2)

Course Code:

11030119

Program:

B. Sc in Mathematics

Department:

Mathematics

College:

Faculty of Science and Arts in Qilawah

Institution:

Al-Baha University

Table of Contents
A. Course Identification .................................................................................................... 3
6. Mode of Instruction (mark all that apply) ............................................................................... 3
B. Course Objectives and Learning Outcomes ............................................................... 4
1. Course Description ................................................................................................................. 4
2. Course Main Objective............................................................................................................ 4
3. Course Learning Outcomes ..................................................................................................... 4
C. Course Content ............................................................................................................. 4
D. Teaching and Assessment ............................................................................................ 5
1. Alignment of Course Learning Outcomes with Teaching Strategies and Assessment
Methods ....................................................................................................................................... 5
2. Assessment Tasks for Students ............................................................................................... 5
E. Student Academic Counseling and Support .............................................................. 6
F. Learning Resources and Facilities............................................................................... 6
1.Learning Resources .................................................................................................................. 6
2. Facilities Required................................................................................................................... 6
G. Course Quality Evaluation .......................................................................................... 7
H. Specification Approval Data ....................................................................................... 7

2

A. Course Identification
1. Credit hours:
3
2. Course type
University
College X Department
Others
a.
Required X
Elective
b.
3. Level/year at which this course is
offered:level 1- First Year
4. Pre-requisites for this course (if any):English (1)- 11030119

5. Co-requisites for this course (if any): No

6. Mode of Instruction (mark all that apply)
No
Mode of Instruction
1
2
3
4
5

Traditional classroom
Blended
E-learning
Correspondence
Other

Contact Hours
60

Percentage
70%

24

30%

7. Actual Learning Hours (based on academic semester)
No
Activity
Contact Hours
1
Lecture
2
Laboratory/Studio
3
Tutorial
4
Others (specify)
Total
Other Learning Hours*
1
Study
2
Assignments
3
Library
4
Projects/Research Essays/Theses
5
Others(specify)
Total

Learning Hours
84

84
28
14

42

* The length of time that a learner takes to complete learning activities that lead to achievement of course learning
outcomes, such as study time, homework assignments, projects, preparing presentations, library times
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B. Course Objectives and Learning Outcomes
1. Course Description
It is a goals-based English language course which prepares first year students to interact
successfully in real-life situations. It aims to provide them with rich, high-frequency
vocabulary and explicit grammar syllabus to achieve such goals. It also builds cultural
awareness and develops A2level of proficiency across the four skills via explicit presentation
of grammar, vocabulary, reading texts and social exchange in conversations and listening
activities related to general topics.

2. Course MainObjective
This course is taught as part of the first year program for students majoring in business
administration related fields. It is designed to provide students with a strong foundation in
general English. Its main goal is to develop and to improve students' English language
proficiency level A2: listening, reading, speaking and writing, vocabulary and grammar.

3. Course Learning Outcomes
CLOs
1
1.1
1.2

2
2.1

2.2
3
3.1

3.2

AlignedPLO
s

Knowledge:
Knowledge of Grammar:
Recall A2 level grammar structures.
Knowledge of Vocabulary:
Recognize the meaning of A2 level words and expressions used in
different real-life contexts.
Skills :
Reading Comprehension:
Analyze A2 level reading passages to determine their main idea and
details.
Listening Comprehension:
Understand short talks about different topics covered in class.
Competence:
Written Interaction
Compose very short paragraphs related to the covered topics.
Spoken Interaction
Deliver short talks about different topics covered in class.

C. Course Content
No

List of Topics

English Unlimited(Special Edition) Book (2)
1 Introduction
2 Unit 1 – People in your life
3 Unit 2- Away from how
4 Unit 3  ــYour time
5 Unit 4 – Change
6 Unit 5 – Your space
7 Revision and Midterm Exam
8 Unit 6 – What would you like

Contact
Hours
6
6
6
6
6
6
6
6

4

9
10
11
12
13
14

Unit 7- Work life balance
Unit 8- What’s she like?
Unit 9- Getting around
Unit 10- Getting together
Final revision
Final Revision

6
6
6
6
6
6

84

Total

D. Teaching and Assessment
1. Alignment of Course Learning Outcomes with Teaching Strategies and
Assessment Methods
Code
1.0

1.1

1.2

2.0

2.1

Course Learning Outcomes
TeachingStrategies
Knowledge
Knowledge of Grammar:
Recall A2 level grammar Using both deductive and
structures.
inductive approaches, as well
as pair and group work
Knowledge of Vocabulary:
Recognize the meaning of A2
level words and expressions used
in different real-life contexts.
.
Skills
Reading Comprehension:
Analyze A2 level reading
passages to determine their main
idea and details
Listening Comprehension:
Understand short talks about
different topics covered in class.

3.1

3.2

Competence
Written Interaction
Compose very short paragraphs
related to the covered topics
Spoken Interaction
Deliver short talks about different
topics covered in class

Assignments and
midterm and final
exams

Classroom
discussions,reading texts, and
representations of new
vocabulary
(e.g. Photos and realia).

Assignments and
midterm and
final exams

Reading activities done
individually, in pairs, and in
groups

Assignments, and
midterm and final
exams

Playing recorded lectures and
dialogs

2.2

3.0

AssessmentMethods

Writing activities done
individually, in pairs, and in
groups.
Oral presentation, pair work,
group work, games, and roleplay

listening activities
and quizzes

Assignments,
midterm and final
exams

speaking activities
and quizzes

2. Assessment Tasks for Students
#

Assessment task*

Week Due

Percentage of Total
Assessment Score

5

#
1
2
3

Assessment task*

Week Due

Midterm (Grammar, Vocabulary, Reading and
Writing)
Activities (Oral Skills)
Final Exam (Grammar, Vocabulary, Reading and

Week
Seven
Weekly
Week
Fifteen

Writing)

Percentage of Total
Assessment Score

40%
20%
40%

*Assessment task (i.e., written test, oral test, oral presentation, group project, essay, etc.)

E. Student Academic Counseling and Support
Arrangements for availability of faculty and teaching staff for individual student
consultations and academic advice :
Six office hours per week.

F. Learning Resources and Facilities
1.Learning Resources
-

Tilbury, A, Clementson, T, Hendra, L. A, & Rea, D. (2017).
English Unlimited Series, Special Edition, Book (2).
Cambridge: Cambridge University Press.



English Unlimited E-Portfolio DVDs.





Web sites, digital book version, My English Lab
https://www.englishclub.com
https://www.englishlive.ef.com/ar-sa/learn-english-online/





https://www.esl-lab.com/
https://www.podcastsinenglish.com/

Required Textbooks

Essential References
Materials

Electronic Materials

Other Learning
Materials






Cambridge :LMS.
Reader’s Digest Magazine
Sunset Magazine
British Council Magazine

2. Facilities Required
Item
Accommodation
(Classrooms, laboratories, demonstration
rooms/labs, etc.)

Resources


Spacious classrooms to accommodate 25 students
per class with traditional and smart whiteboards.
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Item

Resources

Technology Resources



(AV, data show, Smart Board, software, etc.)

 Smart boards.
Internet connection

Other Resources
(Specify, e.g. if specific laboratory
equipment is required, list requirements or
attach a list)

N/A

G. Course Quality Evaluation
Evaluation
Areas/Issues

Evaluators

Evaluation Methods


Effectiveness of Teaching




Students
Quality
and
Development Unit





Effectiveness of Assessment

Quality and Development
Unit






Extent of Achievement of
Course Learning Outcomes

Quality and Development
Unit





Analyzing students’ marks of
the midterm exam and the
final exam.
Students’ surveys to collect
their feedback about the
course materials and
instructors
Formal classroom
observation
Item Analysis Data
Teacher Feedback
Student Feedback
Course Reports
Item Analysis Data
Course Reports
Annual Program Review

Evaluation areas (e.g., Effectiveness of teaching and assessment, Extent of achievement of course learning
outcomes,Quality oflearning resources, etc.)
Evaluators (Students,Faculty, Program Leaders,Peer Reviewer, Others (specify)
Assessment Methods(Direct, Indirect)

H. Specification Approval Data
..Council / Committee

Quality and Development Unit

Reference No.
Date

1st March 2020
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A. Course Identification
4credit hours
1. Credit hours:
2. Course type
University
College
Department 
a.
Required
Elective

b.
3. Level/year at which this course is offered: Second level
4. Pre-requisites for this course(if any): None
5. Co-requisites for this course(if any): None

6. Mode of Instruction (mark all that apply)
No
Mode of Instruction
1
2
3
4
5

Traditional classroom
Blended
E-learning
Correspondence
Other (Laboratory)

Contact Hours
30
15
30

Others

Percentage
40%
20%
40%

7. Actual Learning Hours(based on academic semester)
No
Activity
Contact Hours
1
Lecture
2
Laboratory/Studio
3
Tutorial
4
Others (specify)
Total
Other Learning Hours*
1
Study
2
Assignments
3
Library
4
Projects/Research Essays/Theses
5
Others(Lab reports and exam preparation time)
Total

Learning Hours
45
30
75
15
15
15
20
65

*The length of time that a learner takes to complete learning activities that lead to achievement of course learning
outcomes, such as study time, homework assignments, projects, preparing presentations, library times

B. Course Objectives and Learning Outcomes
1. Course Description
- Recognize the concepts of units, dimensions and vectors.
- State the different kinds of motion including one-dimention and two-dimention motionand
the laws that govern them .
- Illustrate the basic principles of fluid mechanics.
- Memorize the reflection and refraction of light using different optical devices.
- Summarize the elastic inelastic properties of solids

2. Course MainObjective
To introduce the students to the basic concepts of general physics.
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3. Course Learning Outcomes
CLOs
1

Knowledge:

1.1

Recall the fundamental principles of general physics.

1.2

Describe the basicphysical lowsand apply them to some systems.

1.3

Recognize the latest development in physics.

2
2.1

AlignedPL
Os
K1
K1, K2
K3

Skills :
S1

2.3

Explain the physical phenomena related to general physics.
Apply appropriate mathematical concepts and computational techniques
to solve problems in motion, fluid mechanics, elasticity, heatand optics
Conduct experiments in basic general physics.

2.4

Analyze data using general physics principles.

S4

C1

3.2

Competence:
Demonstrate interpersonal skills of teamwork, individual responsibility
for own learning and ethical standards on assigned tasks in general
physics.
Manage a certain topic in the field of general physics with his classmates.

....

-

2.2

3
3.1

S2
S3

C2

C. Course Content
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

List of Topics
Lectures
Units, dimensions and vectors
Displacement, velocity, acceleration, and motion in one dimension
Motion in two dimensions
Application of Newton s Lows – work and energy
Linearmomentum and collisions
Fluid Mechanics: Pressure-Buoyant Forces and Archimedes's PrincipleFluid dynamics-Bernoulli's equation.
Elasticity: Conditions for Equilibrium-Elastic Properties of Solids.
Heat:Temperature and work – heat capacity- heat expansion – heat
conductivity- kinetic theory of gases.
Reflection and refraction of light: Dirac s lows (reflection and refraction)
-refraction by plane-parallel plate, total internal reflection and the critical
angle.
Geometrical optics: mirrors, lenses, and prisms.
Total (Lectures)

Practical Part
Measuring of length, time, mass and density
1
Experimental errors and statistics of practical physics
2 Determining the gravitation constant
3 Friction of surfaces

Contact
Hours
6
3
3
6
3
6
3
6
6
3
45

2
2
2

4

Faculty of Science-Albaha University
No
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

List of Topics
Free fall
Modulus of elasticity
Hooke's law
Centripetal force
Surface tension
heat capacity
Thermal expansion
Viscosity using Stocks law
Speed of sound in air
GeometricalOptics
- reflection and refraction
- law of imaging
- Optical instrument
Total (practical)
Total (Lectures + practical)

B.Sc.Program in Physics
Contact
Hours
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6

30
75

D. Teaching and Assessment
1. Alignment of Course Learning Outcomes with Teaching Strategies and
Assessment Methods
Code
1.0

Course Learning
Outcomes
Knowledge

1.1

Recall the fundamental
principles of General Physics.

1.2

Describe the basic physical
lows using in General Physics

1.3

Recognize the latest
development in physics.

2.0

Skills

2.1

Explain the physical
phenomena related to
general physics.

2.2

2.3

2.4

Apply appropriate
mathematical concepts and
computational techniques to
solve problems in motion,
Newton s low and collisions
Explain the characteristics
of heat and fluid mechanics
and their interaction with
envirOment
Explain the nature of light

TeachingStrategies

AssessmentMethods

Lectures, blended learning,
open discussion and
brainstorming
Lectures, blended learning,
open discussion and
brainstorming
Lectures, blended learning,
open discussion and
brainstorming

Quizzes,homeworkperiodical
Exams, midterm and final
exam
Quizzes, homework
periodical exams, midterm
and final exam.
Quizzes, homework
periodical exams, midterm
and final exam.

Lectures, blended learning,
open discussion and
brainstorming, Problem based
learning, cooperative learning
and lab working.

Quizzes, homework
periodical Exams, midterm
and final exam.

Lectures, blended learning,
open discussion and
brainstorming, problem based
learning, Cooperative learning
and computer Simulated labs

Quizzes, homework
periodical exams, midterm
and final exam.

brainstorming, problem based
learning, cooperative
learning,lab working and
computer Simulated labs

Lab report, oral exam, final
practical exam

Lectures, cooperative

Quizzes, lab report, oral
exam, final practical exam

learning, lab working and
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Code

3.0

3.1

3.2

Course Learning
Outcomes
and its propagation and
handle geometrical
Competence
Demonstrate interpersonal
skills of teamwork,
individual responsibility for
own learning and ethical
standards on assigned tasks
in general physics.
Manage a discussion in a
certain topic in the field of
generalphysics with his
classmates.

TeachingStrategies

AssessmentMethods

computer Simulated labs

Group working,
cooperative learning

Observation card

Group working,
cooperative learning

Observation card

…

2. Assessment Tasks for Students
#

Assessment task*

Week Due

Percentage of Total
Assessment Score

1

Periodical exam 1

6

5%

2

Mid- Term exam

9

10 %

3

Periodical exam 2

13

5%

4

Home works

During the term

10 %

5

Practical (lab reports)

During the term

10 %

6

Final practical

16

10 %

7

Theoretical Exam

17

50%

*Assessment task (i.e., written test, oral test, oral presentation, group project, essay, etc.)

E. Student Academic Counseling and Support
Arrangements for availability of faculty and teaching staff for individual student
consultations and academic advice :
1. Student Academic Counseling
- The arrangements for academic counseling and advices for the students, including
scheduling of faculty office hours, advices on program planning, subjects selection and
career planning are announced and published to the students in the physics department
and the faculty website.
- The students are divided into groups, whereas each student has academic counseling.
2. Student Appeals
- The regulations for student appeals on academic matters are announced and published in
the physics department and the faculty website.
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F. Learning Resources and Facilities
1.Learning Resources
Required Textbooks

Essential References Materials
Electronic Materials
Other Learning Materials

Halliday, David, Robert Resnick, Jearl Walker.
Fundamentals of Physics, 7th ed. Hoboken, N.J.: John
Wiley and Sons. 2005.
- Physics for Scientists and Engineers, Raymond A.
Serway, ThomsonBrooks, 2004; 6th Edition.
- John D. Cutnellkenneth W. Johnson; John Wiley& Sons;
9th edition; (2012)
- Raymond A. Serway and Chris Vuille; Cengage
Learning; 9th edition; (2011)
None
None

2. Facilities Required
Item
Accommodation
(Classrooms, laboratories, demonstration
rooms/labs, etc.)

Technology Resources
(AV, data show, Smart Board, software, etc.)

Resources
-

One classroom containing computer access, and
white board ,One laboratory

-

One AV.
One data show.
One Smart Board.

Other Resources
(Specify, e.g. if specific laboratory equipment
is required, list requirements or attach a list)

None

G. Course Quality Evaluation
Evaluation
Areas/Issues
- Effectiveness of teaching.
- The course content.
- Satisfaction with the course
- Quality of Learning Resources
- Teaching methods.
- Planned and actual study hours.
- Achievement of course learning
outcomes.
- Teaching methods.
- Planned and actual study hours.
- Achievement of course learning
outcomes.
- Teaching methods.
- Planned and actual study hours.
- Achievement of course learning
outcomes.

Evaluators

Evaluation Methods

Students

Questionnaire

Faculty
(staff member)

Observation of lectures, analysis of
assessment data,

Program Leader

Observation of lectures, interviews
with involved faculty, analysis of
assessment data,

Peer Reviewer

interviews with involved faculty and
course participants, analysis of
assessment data,

Evaluation areas (e.g., Effectiveness of teaching and assessment, Extent of achievement of course learning
outcomes,Quality oflearning resources, etc.)
Evaluators (Students,Faculty, Program Leaders,Peer Reviewer, Others (specify)
Assessment Methods(Direct, Indirect)
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Date
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A. Course Identification
1. Credit hours:
4 credit hours (3 T + 1 P)
2. Course type
University
College √
Department
Others
a.
Required
Elective
b.
3. Level/year at which this course is offered: Second Level, First Year
4. Pre-requisites for this course (if any): None

5. Co-requisites for this course (if any): None

6. Mode of Instruction (mark all that apply)
No
Mode of Instruction
1
2
3
4
5

Traditional classroom
Blended
E-learning
Correspondence
Other

Contact Hours
75

Percentage
100%

7. Actual Learning Hours (based on academic semester)
No
Activity
Contact Hours
1
Lecture
2
Laboratory/Studio
3
Tutorial
4
Others (specify)
Total
Other Learning Hours*
1
Study
2
Assignments
3
Library
4
Projects/Research Essays/Theses
5
Others(specify)
Total

Learning Hours
45
30

75
45
15
15

75

*The length of time that a learner takes to complete learning activities that lead to achievement of course learning
outcomes, such as study time, homework assignments, projects, preparing presentations, library times

B. Course Objectives and Learning Outcomes
1. Course Description
This course is the first semester course in the General Chemistry sequence that provides a
thorough foundation of chemical principles. This course is appropriate both as a introductory
course for chemistry and other science majors as well as an introductory and terminal course
for non-science majors who desire a basic foundation in chemical principles. The primary
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learning outcomes are: learning the fundamental of Matter, Structure of the atom, Periodic
Table, Electron Configurations, Chemical Substances, The Mole Concept, Chemical
Reactions, Chemical bonding, States of Matter, Gases state, Liquid state, Solids state, Acids
and Bases , as well as an Introduction to organic.

2. Course MainObjective
This course aimed at providing the students with fundamental understanding of chemistry
concepts and principles.

3. Course Learning Outcomes
CLOs
1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2...
3
3.1
3.2
3.3

AlignedPLO
s

Knowledge:
Define the basic concepts in general Chemistry.
1-1
Recall symbols, formulas, chemical equations for reactions.
1-2
Explain and interpret atomic structure, basic chemical and physical 1-3
properties, and bonding and chemical forces.
Skills :
Use laws in calculations and principle to interpret the behavior of 2-1
different states (gases, liquids and solids) of materials.
Conduct laboratory experiments by using different techniques and 2-4
effective communication

Competence:
Cooperate with his colleagues in teamwork and actively collaborate 3-1
within one team in solving chemical problems.
Bear self-learning responsibility.
3-2
Write the lab reports from results obtained from using practical 3.3
techniques.

3...

C. Course Content
No

List of Topics

Introduction to Matter: Physical states; elements and compounds;
chemical changes
2 Structure of the atom:
Periodic Table, Periodic Properties: Atomic radius, Ionization energy,
3
Electron affinity, properties of Groups on the Periodic Table
Electron Configurations: Orbital diagrams, Aufbau Principle, writing
4
electron configurations, Hund’srule,……
Chemical Substances: Formulas and names; chemical reactions, writing
and balancing chemical equations
5
Exam 1
The Mole Concept: Molar mass, empirical and molecular formulas,
6 significant figures in calculations, Molar concentration and Solution,
Stoichiometry: Limiting reactants, percent yield
1

Contact
Hours
3
3
3
3
3
3

4

7
8

9
10
11
12
13
14

Chemical Reactions: Aqueous solutions; Precipitation reactions; AcidBase reactions; Oxidation-Reduction reactions
Chemical bonding, Covalent Bonds, Intermolecular Forces: dipoledipole, London, Hydrogen bonding, Ionic bonding, metallic bonds,
coordination bonds….
States of Matter: Intermolecular forces and changes of state; solid-liquidgas;
Midterm Exam
Gases state: Kinetic Molecular theory of gases, Gas laws, partial
pressures, diffusion, effusion, Ideal vs. Real gases
Liquid state: Surface tension, viscosity. boiling point, vapourpressure,
Types of solutions the solution process, molality, colligative properties,
Solids state: Types of solids, melting point, hardness, conductivity,
Acids and Bases: PH, PH scale, indicators, Arrhenius, Bronsted-Lowry,
hydronium ion, conjugate acid-basepairs, Relative strength
Introduction to organic chemistry
Total

3
6

3
3
3
3
3
3
45

D. Teaching and Assessment
1. Alignment of Course Learning Outcomes with Teaching Strategies and
Assessment Methods
Code
1.0

1.1

1.2

1.3
2.0

2.1

Course Learning Outcomes
Knowledge
Define the basic concepts in general
Chemistry.

Lectures
PowerPoint
presentation
Recall symbols, formulas, chemical
Debate and discussion.
equations for reactions.
Assignments (CoExplain and interpret atomic structure, operative &Individual
basic chemical and physical properties, assignments).
and bonding and chemical forces.
Skills
Use laws in calculations and principle
* Lectures
to interpret the behavior of different
* Discussion questions
states (gases, liquids and solids) of
during class
materials.
* Assignments
Conduct laboratory experiments by
using different techniques and
effective communication

2.2

TeachingStrategies

 Lectures
 Scientific movies and
animated life cycles.
 Debate and discussion.
 Assignments
(Cooperative
&Individual
assignments).
 Cooperative Learning
 Working
in
small
groups
Individual
&
group
research

AssessmentMethods

quizzes
assigned textbook
problems;
Responses to in-class
questions asked by
instructor.
students group work
Mid-term and Final
exam

* Short quizzes
* Mid-term exam
* Final exam
*Individual
and
group assignments
 Continuous evaluation
through
interaction
during work in the
laboratory.
 Presentation
of
summaries and reports
during experimentation.
 Evaluation
of
assignments.
 Lab reports.
 Midterm exam.
Final practical exam
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Code

Course Learning Outcomes

TeachingStrategies

AssessmentMethods

*The
classroom
strategy of studentteacher and studentstudent
discussions
and groupWork.
*problem-solving
encourages
the
development of these
skills.
 Working in small
groups
Individual & group
assignments

*participation
and
interaction
with
peers during class.
*Monitoring
individual behavior
during the class and
group work.

2.3
3.0

Competence
Cooperate with his colleagues in
teamwork and actively collaborate
within one team in solving chemical
problems.

3.1

Bear self-learning responsibility.
3.2

 Evaluation of
individual &
group works.
Observation Card

…

2. Assessment Tasks for Students
#

Assessment task*

Week Due

1
2
3

Quiz 1
Midterm Written Theoretical Exam
Quiz2
Assignments and Activities

5
9
13
During
Semester
16
During
semester
17

4
5
6
7

Final Practical Exam
Lab Reports
Final Written Theoretical Exam

Percentage of Total
Assessment Score

5%
10%
5%
10%
10%
10%
50%

*Assessment task (i.e., written test, oral test, oral presentation, group project, essay, etc.)

E. Student Academic Counseling and Support
Arrangements for availability of faculty and teaching staff for individual student
consultations and academic advice :
. (include amount of time teaching staff are expected to be available each week)
• The presence of faculty members to provide advice, academic advice and academic
guidance to the student in need within the six hours a week available to all students.
•
Arrange extra hours gifted students or Program for students who default in
scholastic achievement.

F. Learning Resources and Facilities
1.Learning Resources
Required Textbooks

1.General Chemistry Enhanced by Ebbing and Gammon 9th Edition
Houghton Mifflin
2.Foundations of Chemistry: Applying POGIL Principles. D.
Hanson; Pacific Crest: Lisle IL, 2007.
3. Chemistry: A Guided Inquiry. R. Moog and J. Farrell; John Wiley
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& Sons: New York, 2008.
4. ,  احالم عبالدالعز ز العالرف. د, سهير نظمي عبدالرحمن.د. أ,اساسيات في الكيمياء العامة
.2014 , مكتبة المتنبي,  شيخة محمد الغنا.د.أ.
Essential References
Materials

General Chemistry: Principles and Structure; by: James E. Brady; 5th
edition, Wiley (2000). ISBN-13: 978-0471528746

Electronic Materials
Other Learning
Materials

2. Facilities Required
Item

Resources

 Classrooms equipped with smart board and display
screen for (40) students
• Practical labs provided with glassware, chemicals and
different equipment for (20-25) students.
Provision of computers for students training to be used in
Technology Resources
(AV, data show, Smart Board, software, etc.) research on scientific topics that serve the course.
 Glass wares.
Other Resources
 A sensitive balance and melting point equipment and
(Specify, e.g. if specific laboratory
other lab instruments.
equipment is required, list requirements or
 Chemicals.
attach a list)
Accommodation

(Classrooms, laboratories, demonstration
rooms/labs, etc.)

G. Course Quality Evaluation
Evaluation
Evaluators
Areas/Issues
Effectiveness
of
teaching
Students
strategies.
Course contents and Learning Students, Faculty
resources
external reviewer.
Verifying Standards of Student Independent
Achievement
teaching staff

Evaluation Methods
Direct
survey
and

member

Students

feedback/

Direct
Direct, check marking and
assessment methods.
Analyzing results of students.

Evaluation areas (e.g., Effectiveness of teaching and assessment, Extent of achievement of course learning
outcomes,Quality oflearning resources, etc.)
Evaluators (Students,Faculty, Program Leaders,Peer Reviewer, Others (specify)
Assessment Methods(Direct, Indirect)

H. Specification Approval Data
Council / Committee
Reference No.
Date
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توصيف المقرر الدراسي
اسم المقرر :الثقافة اإلسالمية  ( 2الحضارة اإلسالمية )
رمز المقرر11010111 :
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نموذج توصيف مقرر دراسي
تاريخ التوصيف1440/6/1 :

إسم المؤسسة التعليمية :جامعة الباحة
الكلية /القسم :كلية العلوم واآلداب بقلوة  /قسم الرياضيات

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .1 .1اسم المقرر الدراسي ورمزه :الثقافة اإلسالمية  ( 2الحضارة اإلسالمية ) 11010111
 .2 .2عدد الساعات المعتمدة2 :
 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:
متطلب جامعة إجباري

.4
.5
.6
.7

 .4السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي :المستوى الثاني
 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
 .7موقع تقديم المقرر ،إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية :جامعة الباحة
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ينطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقليدية

*

النسبة:

%75

ب .التعليم اإللكتروني

*

النسبة:

%25

ج .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنترنت)

النسبة:

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

تعليقات:
اتاحة التعلم االلكتروني مرتبط بوجود نظام رافد وتكليف الطالب بحل واجبات وتقديمها من خالله

ب .األهداف
 -1ما هدف المقرر الرئيس ؟
أن يتعرف الطالب على مفهوم الحضارة ومصادرها وأهميتها ووخصائصها وأسباب انتشارها في
العالم.
 -2اذكر بإيجاز أي خطط  -يتم تنفيذها  -لتطوير وتحسين المقرر الدراسي .
1438

2017

1

المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation

-1معرفة اتجاهات الطالب نحو هذا المقرر والصعوبات التي قد تواجههم والعمل على معالجتها.
-2استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في عرض مفردات المقرر .مثل /البوربوينت والحاسب اآللي
والـ.Data show
-3تحديث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم.
-4مقارنة مفرداته بما يتم تقديمه بهذا المجال في أقسام أخرى محلية وإقليمية
-5تشجيع الطالب للرجوع إلى األبحاث التي أجريت في هذا المجال .

وصف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل
ج .وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا
ٌ
البرنامج).

وصف عام للمقرر:
يشتمل المقرر على تسعة موضوعات وهي :مفهوم الحضارة وعوامل نشأتها وأحوال العرب قبل اإلسالم
وأصول الحضارة اإلسالمية وخصائصها وأثرها ومظاهرها وأثر الحضارة اإلسالمية على الشرق وأوروبا
ووسائل انتشارها

 .1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد األسابيع

قائمة الموضوعات

بيان مفهوم الحضارة اإلسالمية
عوامل نشأة الحضارة
أحوال العرب والعالم قبل اإلسالم
أصول الحضارة اإلسالمية
خصائص الحضارة اإلسالمية
تابع خصائص الحضارة اإلسالمية
تابع خصائص الحضارة اإلسالمية
أثر خصائص الحضارة على انتشار اإلسالم
مظاهر الحضارة اإلسالمية
تابع مظاهر الحضارة اإلسالمية
تابع مظاهر الحضارة اإلسالمية
أثر الحضارة اإلسالمية على العالم
أثر الحضارة اإلسالمية على الشرق
أثر الحضارة اإلسالمية على الغرب
وسائل انتقال الحضارة الى اوروبا
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 .2إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
محاضرات

ساعات التدريس الفعلية
الساعات المعتمدة

دروس
إضافية

معامل أو
استديو

تطبيق

أخرى

30
30

المجموع
30
30

 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:ال يوجد

 .4مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها
واستراتيجيات تدريسها
يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 أوالً :قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر ،بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة. ثانيا ً :ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة. ثالثا ً :ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة ،ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقررالمستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا ً عملية تعلم وتعليم متكاملة ،مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن
كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

جدول مخرجات التعلم للمقرر
م

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت

1

المعرفة

1-1

أن يعرف الطالب معنى الحضارة االسالمية

2-1

أن يشرح الطالب أهم خصائص الحضارة االسالمية.

3-1

أن يشرح الطالب مصادر الحضارة وعوامل نشأتها.

1-2

المهارات المعرفية
أن يبين الطالب وسائل اتنقال الحضارة على خارطة العالم.

2
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استراتيجيات التدريس طرق التقويم
للمقرر

المحاضرات
الحوار والمناقشات
تكليف الطالب
ببعض الواجبات.

حلقات نقاش
تدريبات بكتابة أبحاث

االختبار الدوري
األول واالختبار
النهائي
االختبار النصفي
والنهائي
االختبار الدوري
الثاني واالختبار
النهائي

االختبار الدوري الثاني
والنصفي واالختبار
النهائي
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2-2

أن يكتب الطالب بحثا مميزا في موضوع الحضارة

3-2

أن يميز الطالب بين أحوال العرب قبل اإلسالم وبعده

4-2

أن يصيغ الطالب األفكار بشكل سليم عند كتابة األبحاث العلمية
المتعلقة بالحضارة

3
1-3
2-3

4
1-4

صغيرة
ومقاالت قصيرة

االختبار الدوري الثاني
والنصفي والنهائي
االختبار الدوري الثاني
والنصفي والنهائي
االختبار الدوري الثاني
والنصفي والنهائي

مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
استخدام الروبركس
تقديم واجبات
أن يتحمل الطالب مسؤولية تعلمه الذاتي.
استخدام الروبركس
أن يعمل الطالب في مجموعة بشكل فعال ويمارس القيادة عند تقديم سمنارات-الدراسة
باستخدام المجموعات
الحاجة.
الصغيرة
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
العروض التقديمية  -استخدام الروبركس
أن يتواصل الطالب شفهيا ً وكتابيا ً بشكل فعال
حلقات النقاش –تقديم
أبحاث

2-4
3-4

5
1-5
2-5

المهارات النفسية الحركية (إن وجدت)
ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

 .5جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:
نسبته من التقييم
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال ،خطابة ،األسبوع
المحدد لتسليمه النهائي
تقديم شفهي ،مالحظة......الخ)
1

اختبار دوري أول

2

اختبار نصفي

3

االختبار الدوري الثاني

4

الواجبات واألبحاث (فردي وجماعي)

5

االختبار النهائي
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األسبوع
الخامس
األسبوع
التاسع
األسبوع
الثاني عشر
على مدار
الفصل
األسبوع
السادس عشر

%10
%20
%10
%10
%50

2017

4

المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation

د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
-1تحديد الساعات المكتبية في بداية الفصل .
 -2تفعيل البريد االلكتروني في تواصل الطالب بأستاذهم.
-3يتم مراجعة الطلبة لوحدة اإلرشاد االكاديمي التابعة للكلية فيما يخص خدمتهم من الناحية األكاديمية.
-4يتاح لجميع الطلبة مراجعة وحدة اإلرشاد األكاديمي في مقرهم،وللوحدة برامج وأنشطة،وتضم بعضا ً من
أعضاء الهيئة التعليمية.
-5التواصل من خالل برنامج البالك بورد،والبريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس،وغيرها من الوسائل
ه .مصادر التعلّم
 .1أدرج – في قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
اإلسالم  ..أثره في الحضارة وفضله على اإلنسانية – الشيخ أبو الحسن الندوي.
من روائع حضارتنا – الدكتور مصطفى السباعي.
الحضارة اإلسالمية – عبد الرحمن الميداني.
الحضارة اإلسالمية وأثرها في الغرب – إسماعيل ياغي.
تاريخ الحضارة اإلسالمية والفكر اإلسالمي – الدكتور أبو زيد شلبي.
العلوم والفنون في الحضارة اإلسالمية – الدكتور تاج السر أحمد حران.
تاريخ النظم والحضارة اإلسالمية – الدكتورة فتحية النبراوي.

 .2أدرج – في قائمة  -المواد المرجعية األساسية (المجالت العلمية والتقارير وغيرها):
الحضارة اإلسالمية للدكتور أمين يونس والدكتور عبد هللا الثقفي
 .3أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php

 .4أدرج أي مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
أقراص مدمجة (  ( CDالمكتبة الشاملة.

و .المرافق المطلوبة
بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات (أي عدد المقاعد
داخل القاعات الدراسية والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة ،وغيرها):
 .1المباني (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغيرها):
 -1قاعات درس مناسبة .
 -2مقاعد مريحة للطالب .
1438
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 -3أجهزة عرض متنوعة .
مصادر تقنية (أدوات عرض البيانات ،واللوحات الذكية ،والبرمجيات وغيرها):
أجهزة عرض (أوفر هيد بروجكتر) .
أجهزة تلفزيونية وأشرطة فديو تعليمية .
االنترنت لتصفح المواقع وعرض يوتيب وبعض المواد العلمية

 -4مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق قائمة
بها):

معمل الحاسب اآللي يجب أال تقل سعته عن 25مقعدا وينبغي توفير ماال يقل عن  4معامل في القسم مزودة بأقراص
مضغوطة.

ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:





توزيع استبانة تقويم المقررعلى الطلبة في نهاية كل الفصل الدراسي للحصول على تقويم المقرر.
استخدام حلقات نقاش مع عدد محدود من الطالب.
تحليل درجات الطلبة في االختبارات إحصائيا ً وتفسيرها.
عدد مشاركات الطلبة أثناء الشرح يعد مؤشرا لفاعلية التدريس.

 .2استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:






المراجعة الدورية لنموذج توصيف المقرر.
االستعانة بالزمالء والتقويم المستقل للمهارات التي حققها الطالب.
التوصيات المستقلة بشأن مهام الواجبات وتقيمها.
أخذ عينة عشوائية وإعادة تقيمها.
االلتقاء بعدد من الطالب الذين يدرسون المقرر وابداء آرائهم حول تقييم عملية التدريس.

 .3إجراءات تطوير التدريس:
-1دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس.
2ـ تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس.
3ـ االطالع على الجديد في مجال التدريس الجامعي.
 .4عقد حلقات نقاش لتبادل الخبرات.
 .4إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
أعضاء هيئة تدريس مستقلين ،والتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات
مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى):
-1تكوين لجنة من أساتذة القسم تتولى مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها.
2ـ التبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى.
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3ـ المشاركة والتبادل في التصحيح والتدقيق بين الزمالء الذين يدرسون نفس المقرر.
صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون المقرر لمعرفة مرئياتهم واقتراحاتهم لتطويره.

تقديم تقارير المقررات بشكل منظم ودراسة ما جاء في وغلق حلقة الجودة.

اعداد ملف المقرر وتقييم مخرجات التعلم.

استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بدريس المقرر لمعرفة مرئياتهم

واقتراحاتهم لتطويره من واقع خبرة .
لقاءات دورية مع المميزين من الطالب المبدعين لمعرفة نقاط القوة والضعف في المقرر .


اسم منسق البرنامج:
التوقيع:

د .سعيد بن محمد جمعان الهدية

التاريخ
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توصيف المقرر الدراسي
اسم المقرر :القرآن الكريم ( تصحيح التالوة )
رمز المقرر11020107 :
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نموذج توصيف مقرر دراسي
تاريخ التوصيف1440/6/1 :

إسم المؤسسة التعليمية :جامعة الباحة
الكلية /القسم :كلية العلوم واآلداب بقلوة  /قسم الرياضيات

أ .التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .1 .1اسم المقرر الدراسي ورمزه :القرآن الكريم ( تصحيح التالوة ) 11020107
 .2 .2عدد الساعات المعتمدة2 :
 .3 .3البرنامج (أو البرامج) الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:
متطلب جامعة إجباري

.4
.5
.6
.7

 .4السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي :المستوى األول
 .5المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
 .6المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت) :ال يوجد
 .7موقع تقديم المقرر ،إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية :جامعة الباحة
 .8نمط الدراسة المتبع (اختر كل ما ينطبق):
أ .قاعات المحاضرات التقليدية

*

النسبة:

%75

ب .التعليم اإللكتروني

*

النسبة:

%25

ج .تعليم مدمج (تقليدي وعن طريق اإلنترنت)

النسبة:

د .بالمراسلة

النسبة:

ه .أخرى

النسبة:

تعليقات:
اتاحة التعلم االلكتروني متوفر بوجود معمل حاسب آلي

ب .األهداف
 -1ما هدف المقرر الرئيس ؟
أن يتعرف الطالب على أحكام التجويد ويتقن تالوة جزء عم.
 -2اذكر بإيجاز أي خطط  -يتم تنفيذها  -لتطوير وتحسين المقرر الدراسي .

1438

2017

1

المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation

-1معرفة اتجاهات الطالب نحو هذا المقرر والصعوبات التي قد تواجههم والعمل على معالجتها.
-2استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في عرض مفردات المقرر .مثل /البوربوينت والحاسب اآللي
والـ.Data show
-3تحديث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم.
-4مقارنة مفرداته بما يتم تقديمه بهذا المجال في أقسام أخرى محلية وإقليمية
-5تشجيع الطالب للرجوع إلى األبحاث التي أجريت في هذا المجال .

وصف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل
ج .وصف المقرر الدراسي (مالحظة :المطلوب هنا
ٌ
البرنامج).

وصف عام للمقرر:
يشتمل المقرر على أحد عشر موضوعا وهي :تعريف القرآن وفضله وآداب تالوته وأحكام
االستعاذة والبسملة والغنة وأحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة وأحكام المدود
والقلقلة والتفخيم والترقيق وهمزة الوصل والقطع.
 .1الموضوعات التي ينبغي تناولها:
عدد األسابيع

قائمة الموضوعات

تعريف القرآن والتجويد ،وفضل القرآن
آداب التالوة.
أحكام االستعاذة والبسملة.
تعريف الغنة ،حكم النون والميم المشددتين .ثم التطبيق بتصحيح
تالوة سور جزء
أحكام النون الساكنة والتنوين :اإلظهار .ثم التطبيق بتصحيح تالوة
سور جزء عم
تكملة أحكام النون الساكنة والتنوين :اإلدغام ،اإلقالب .ثم التطبيق
بتصحيح التالوة
تكملة أحكام النون الساكنة والتنوين :اإلخفاء .ثم التطبيق بتصحيح
تالوة سور جزء
أحكام الميم الساكنة .ثم التطبيق بتصحيح تالوة سور جزء عم
بالترتيب.
أحكام المدود :مد المتصل ،المنفصل .ثم التطبيق بتصحيح تالوة
سور جزء عم
1438
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تكملة أحكام المدود :البدل ،الالزم الكلمي .ثم التطبيق بتصحيح
تالوة سور جزء عم
تكملة أحكام المدود :الالزم الحرفي .ثم التطبيق بتصحيح تالوة
سور جزء عم
حروف القلقلة .ثم التطبيق بتصحيح تالوة سور جزء عم بالترتيب
التفخيم .ثم التطبيق بتصحيح تالوة سور جزء عم بالترتيب.
 الترقيق .ثم التطبيق بتصحيح تالوة سور جزء عم بالترتيب.همزتا الوصل والقطع .ثم التطبيق بتصحيح تالوة سور جزء عم
بالترتيب.

1

2

1

2

1
1
1
1

2
2
2
2

 .2إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:
محاضرات

ساعات التدريس الفعلية
الساعات المعتمدة

دروس
إضافية

معامل أو
استديو

تطبيق

أخرى

30
30

المجموع
30
30

 .3عدد ساعات الدراسة  /التعلم الفردي (اإلضافي) التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:ال يوجد

 .4مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها
واستراتيجيات تدريسها
يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 أوالً :قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر ،بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة. ثانيا ً :ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة. ثالثا ً :ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة ،ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقررالمستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا ً عملية تعلم وتعليم متكاملة ،مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن
كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

جدول مخرجات التعلم للمقرر
م

مخرجات التعلم للمقرر وفقا ً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت

1

المعرفة

1-1

أن يعرف الطالب معنى القرآن الكريم وآداب تالوته
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استراتيجيات التدريس طرق التقويم
للمقرر

المحاضرات
الحوار والمناقشات
تكليف الطالب

االختبار الدوري
األول واالختبار
النهائي

2017

3

المركز الوطني للتقويم واالعتماد االكاديمي
National Center for Academic Accreditation and Evaluation

2-1

أن يشرح الطالب أحكام االنون الساكنة والتنوين والميم
الساكنة
أن يشرح الطالب أحكام المدود

2
1-2

المهارات المعرفية
أن يطبق الطالب أحكام التجويد أثناء تالوة القرآن.

2-2

أن يكتب الطالب بحثا مميزا في آداب تالوة القرآن

3-2

أن يميز الطالب بين التفخيم والترقيق

3-1

ببعض الواجبات.

حلقات نقاش
تدريبات بكتابة أبحاث
صغيرة
ومقاالت قصيرة

4-2

3
1-3
2-3

4
1-4

االختبار النصفي
والنهائي
االختبار الدوري
الثاني واالختبار
النهائي

االختبار الدوري الثاني
والنصفي واالختبار
النهائي
االختبار الدوري الثاني
والنصفي والنهائي
االختبار الدوري الثاني
والنصفي والنهائي
االختبار الدوري الثاني
والنصفي والنهائي

مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية
تقديم واجبات
أن يتحمل الطالب مسؤولية تعلمه الذاتي.
أن يعمل الطالب في مجموعة بشكل فعال ويمارس القيادة عند تقديم سمنارات-الدراسة
باستخدام المجموعات
الحاجة.
الصغيرة
مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية
العروض التقديمية  -استخدام الروبركس
أن يتواصل الطالب شفهيا ً وكتابيا ً بشكل فعال
حلقات النقاش –تقديم
أبحاث

استخدام الروبركس
استخدام الروبركس

2-4
3-4

5
1-5
2-5

المهارات النفسية الحركية (إن وجدت)
ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

ال ينطبق
ال ينطبق

 .5جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:
نسبته من التقييم
م مهام التقويم المطلوبة (مثال :اختبار ،مشروع جماعي ،كتابة مقال ،خطابة ،األسبوع
المحدد لتسليمه النهائي
تقديم شفهي ،مالحظة......الخ)
1

اختبار دوري أول

2

اختبار نصفي
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3

االختبار الدوري الثاني

4

الواجبات واألبحاث (فردي وجماعي)

5

االختبار النهائي

التاسع
األسبوع
الثاني عشر
على مدار
الفصل
األسبوع
السادس عشر

%10
%10
%50

د .اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
-1تحديد الساعات المكتبية في بداية الفصل .
 -2تفعيل البريد االلكتروني في تواصل الطالب بأستاذهم.
-3يتم مراجعة الطلبة لوحدة اإلرشاد االكاديمي التابعة للكلية فيما يخص خدمتهم من الناحية األكاديمية.
-4يتاح لجميع الطلبة مراجعة وحدة اإلرشاد األكاديمي في مقرهم،وللوحدة برامج وأنشطة،وتضم بعضا ً من
أعضاء الهيئة التعليمية.
-5التواصل من خالل برنامج البالك بورد،والبريد اإللكتروني لعضو هيئة التدريس،وغيرها من الوسائل
ه .مصادر التعلّم
 .1أدرج – في قائمة  -الكتب المقررة المطلوبة:
البرهان في تجويد القرآن -للشيخ محمد القمحاوي.
غاية المريد في أحكام التجويد  -للشيخ عطية قابل نصر.
التجويد الميسر  -للشيخ عبد العزيز القارئ.
دراسات في التجويد واألصوات  -د .عبد الحميد أبو مسكين.
التجويد واألصوات  -د .إبراهيم النجا.

 .2أدرج – في قائمة  -المواد المرجعية األساسية (المجالت العلمية والتقارير وغيرها):
التبيان في أحكام تجويد القرآن  /مجموعة من المؤلفين
 .3أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:
http://www.al-mostafa.com/index.htm
http://www.alwaraq.net/index
http://www.almeshkat.net/books/index.php

 .4أدرج أي مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
أقراص مدمجة (  ( CDفي تالوات بعض القراء
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و .المرافق المطلوبة
بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات (أي عدد المقاعد
داخل القاعات الدراسية والمختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة ،وغيرها):
 .1المباني (قاعات المحاضرات ،والمختبرات ،وقاعات العرض ،والمعامل ،وغيرها):
 -1قاعات درس مناسبة .
 -2مقاعد مريحة للطالب .
 -3أجهزة عرض متنوعة .
مصادر تقنية (أدوات عرض البيانات ،واللوحات الذكية ،والبرمجيات وغيرها):
أجهزة عرض (أوفر هيد بروجكتر) .
أجهزة تلفزيونية وأشرطة فديو تعليمية .
االنترنت لتصفح المواقع وعرض يوتيب وبعض المواد العلمية

 -4مصادر أخرى (حددها :مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ،فاذكرها ،أو أرفق قائمة
بها):

معمل الحاسب اآللي يجب أال تقل سعته عن 25مقعدا وينبغي توفير ماال يقل عن  4معامل في القسم مزودة بأقراص
مضغوطة.

ز .تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 .1استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:





توزيع استبانة تقويم المقررعلى الطلبة في نهاية كل الفصل الدراسي للحصول على تقويم المقرر.
استخدام حلقات نقاش مع عدد محدود من الطالب.
تحليل درجات الطلبة في االختبارات إحصائيا ً وتفسيرها.
عدد مشاركات الطلبة أثناء الشرح يعد مؤشرا لفاعلية التدريس.

 .2استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:






المراجعة الدورية لنموذج توصيف المقرر.
االستعانة بالزمالء والتقويم المستقل للمهارات التي حققها الطالب.
التوصيات المستقلة بشأن مهام الواجبات وتقيمها.
أخذ عينة عشوائية وإعادة تقيمها.
االلتقاء بعدد من الطالب الذين يدرسون المقرر وابداء آرائهم حول تقييم عملية التدريس.

 .3إجراءات تطوير التدريس:
-1دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس.
2ـ تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس.
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3ـ االطالع على الجديد في مجال التدريس الجامعي.
 .4عقد حلقات نقاش لتبادل الخبرات.
 .4إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
أعضاء هيئة تدريس مستقلين ،والتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات
مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى):
-1تكوين لجنة من أساتذة القسم تتولى مراجعة عينات من األوراق بعد تصحيحها.
2ـ التبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى.
3ـ المشاركة والتبادل في التصحيح والتدقيق بين الزمالء الذين يدرسون نفس المقرر.
صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون المقرر لمعرفة مرئياتهم واقتراحاتهم لتطويره.

تقديم تقارير المقررات بشكل منظم ودراسة ما جاء في وغلق حلقة الجودة.

اعداد ملف المقرر وتقييم مخرجات التعلم.

استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بدريس المقرر لمعرفة مرئياتهم

واقتراحاتهم لتطويره من واقع خبرة .
لقاءات دورية مع المميزين من الطالب المبدعين لمعرفة نقاط القوة والضعف في المقرر .


اسم منسق البرنامج:
التوقيع:

د .سعيد بن محمد جمعان الهدية

التاريخ
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