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المادة القسم



 اختيار القسم ثم املادة ثم الكلية ثم املستوى ثم املادة

المستوى الكلیة



تظهر عدة مجلدات للمقرر الواحد منها 

املتعلق مبتطلبات ملف املقرر بناء على خطاب مدير اجلامعة :أوال ´
 :وهي

 .تقرير املقرر وفق منوذج الهيئة اجلديد ´
ر واحد, وإذا كان األستاذ يدرس أكثر من شعبة للمستوى الواحد فيكتفي بتقري ´

 .على أن يدرج جدوال خاصا بالنسب لكل شعبة 
ي , والتي يبي اخلطة التدريسية التي ت توزيعها على الطلبة ف بداية الفصل الدراس´

تاريخ  مفردات املقرر, الساعة املكتبية , طرق التواصل مع الطلبة ,:  مايليفيها 
ة توزيع اختبار أعمال السنة ,عدد ساعات احلرمان , نوع األنشطة التفصيلية , طريق

 .الدرجات



 تابع اجمللدات

 .ذجيةمنوذج اختبارات األعمال فصلية , والنهائية, فارغ مع اإلجابة النمو´
 ووصف الوسائل التعليمية التقدمييمع العرض  ٠احملاضرة النموذجية ´

 .واألنشطة



 :القسم أجل تبادل اخلبرات بي األساتذة فاختيارية من مجلدات : ثانيا ´
 .الشروح الصوتية ´
 .املهارات التي ينبغي للمتعلم إتقانها´
 .القواعد الفقهية واألصولية املتعلقة باملقرر´



 طريقة إدراج امللفات وحتميل املستند

 اختيار تقرير املقرر ١٤٣٨/١٤٣٩اختيار مجلد الفصل األول عام 



طريقة حتميل املستند

 إما من حتميل املستند أو من عنصر جديد



 اختيار املستند املطلوب من جهاز الكمبيوتر أو الفالش

 الضغط على موافق تغيير االسم ثم حفظ



 مالحظة

هذه الصالحيات فقط لإلضافة والنسخ , أما عند عند وجود ´
يس خطأ ف الرفع , وترغب ف احلذف , ميكنك التواصل مع رئ

كرا وش. القسم لتحديد من ميلك صالحية احلذف والتواصل معه 
.



 فائـدة

احلرم  يحتوي ملف املقرر على املكتبة الشاملة , وهي نسخة فريدة موجودة ف´
 ., وميكنك حتميلها على جهازك pdfاملدني , وتتضمن جميع الكتب بصيغة 

 
كل أستاذ يتضمن كذلك مجلدا بعنوان طريقتي ف التدريس , وهو مجلد يتيح ل´

 وال املوفق  رفع ما يرغب بنشره بي أعضاء القسم من استراتيجيات ف التدريس
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