
تدشـــــــــــين
بوابـة ملــف 
المقرر اإللكتروني

الجديدة 2.01

والزراعـــــةكلية علوم األغذية 
وحـــــــدة التطـــــــوير والجـــــودة



؟..ما هو ملف المقرر 

هو خارطة الطريق لعملية التدريس  

.حيث يشمل مجموعة من الوثائق والمصادر العلمية للمقرر

 تصفه

تحدد إطارة وتوثق إجراءاته

ومصادره

ووسائله

 طرق تدريسه

تقويمه

ونواتجه

واالنطباعات الشخصية للقائم بتدريسه

وتكون مرجعًا موثقًا لكل أستاذ جامعي يتولى تدريس المقرر



؟..لماذا ملف المقرر 

س  معيارًا لتمييز عضو هيئة التدري
سي لكونه يعد توثيقًا لألداء التدري

لماذا ملف 
المقرر

نقل الخبرات والتجارب الخاصة 
بطرق تدريس المقرر  من عضو 

هيئة التدريس إلى آخر

تفادي تكرار الوقوع في األخطاء 
السابقة

لتي شرح وتحليل المواقف التربوية ا
تواجه االستاذ

توثيق مدى تعلم الطالب وعالقة
ذلك بالتدريس

تحسين كفاءة التدريس للمقرر

اديمياالعتماد األكتلبيه متطلبات هيئة 

قياس مخرجات التعلم للمقرر



؟..من المستفيد من ملف المقرر 

لجان االعتماد 
األكاديمي 

–الكلية-بالبرنامج
المؤسسة 
التعليمية

تطوير المقررات 
الدراسية 

خالل التغذية من 
الراجعة 

المقررلطالب 

اللجان التعليمية 
بالبرنامج 

والمؤسسة والكلية 
التعليمية

لجنة إعداد 
التقرير السنوي 

للبرنامج

لجان الجودة 
والتطوير 

ةوالكليبالبرنامج 

لجان التطوير 
بالبرنامج 

( سنوات 4كل ) 



مخرجات التعلم

مخرجات 
المقررات

مخرجات 
البرامج

مخرجات 
الكلية

مخرجات 
المقررات

مخرجات 
المقررات



وقت إعداد ملف المقرر

هاء بعد االنت) يتم إعداد ملف المقرر الدراسي في نهاية الفصل الدراسي 

اس وبعد االنتهاء من قي( من رصد درجات الطالب في البوابة التعليمية 

مخرجات التعلم للمقرر



مكونات ملف المقرر

توصيف. البكالوريوس،لمقررات(T4-2020)نموذجبها،كتبالتيباللغةالمقرر1

)ونموذج T15-2020)العلياالدراساتلمقررات

تقرير. )نموذج،بهاكتبالتيباللغةالدراسيالمقرر2 T7-2020)البكالوريوس،لمقررات

)ونموذج T17-2020)العلياالدراساتلمقررات.

.(التعليميةالبوابةمن)الطالبتقييم.3

.(التعليميةالبوابةمن)النجاحإحصائيات.4

إرفاق. المقررفيالطالبأداءتقييمفياستخدمتوسيلةأي5

.الطالبتقييمفيالمستخدمةالوسائلجميعإرفاقRubricsالمتدرجالتقديرساللم-مالحظةورقة-مباشرتقييم-مشاريع-تقارير-نهائيةأوفصليةامتحانات)

.التعلمنواتجقياستقرير.6



البوابة اإللكترونية لملف المقرر 

الخدماتمنوالجودةالتطويروحدةاستفادت

شاءبإنلمنسوبيهاالجامعةتقدمهاالتياإللكترونية

ةالكليبرامجلجميعاإللكترونيالمقررلملفبوابة

حابيالسالتخزينفيالرسميةالنماذجعلىاألكاديمية

.للجامعة



مميزات البوابة اإللكترونية لملف المقرر

01 02 03

04 05 06
مواكبة رؤية وتطلعات الجامعة 

ملفات االعتماد إلكترونياً ألرشفة 
تطبيق سياسة هيئة تقويم 

األكاديمي بالتحول اإللكترونياالعتماد 
اإلدخال المرن والذكي 

ملف المقررلمكونات 

المتابعة والتدقيق 
للمدخالتوالمرجعة اآلنية 

الوصول السريع 
للملفات 

الحفظ اآلمن 
للملفات 



خطوات تنفيذ البوابة اإللكترونية 
سحب المقررات 

المطروحة للفصل 
الدراسي من النظام 

األكاديمي

e-register

فرز المقررات 
الدراسية حسب 
القسم األكاديمي
والدرجة العلمية 

.للمقرر

إرسال المقررات 
إلى األقسام 
األكاديمية 
للمراجعة 
واالعتماد

إدراج المقررات بعد 
التغذية الراجعة من 
األقسام في البوابة

اإللكترونية

نشر رابط البوابة 
اإلكترونية لجميع 

أعضاء هيئة التدريس

–بريد إلكتروني ) 
(.رسائل واتس 

فتح البوابة بموعد
األسبوع األول: محدد 

من األمتحانات 
النهائية 

استقبال مكونات
.ملف المقرر

المراجعة اليومية 
عة للبيانات المرفو
.على البوابة

التغذية الراجعة 
ألعضاء هيئة 

م التدريس وتزويده
بالمالحظات إن 

.وجدت

غلق البوابة بموعد 
األسبوع : محدد 

الثاني من الفصل 
الدراسي التالي 

األعتماد وحفظ 
البيانات لكل 
.برنامج أكاديمي

تزويد البرامج 
ية بنسخة إلكترون

من ملف المقرر



ةللوصول للبواب

تدشين البوابة
..وعلى بركة هللا .. بسم هللا 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=M_x5vWu0u0-dc80PBpIb3fBwcNz9c15MjWH5rG1bUQRUMjQzMEU5U1U3UzhSWEtESkhRVVBUM1VVRC4u


شكراً لكم


