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أمور مطلوبة من عضو ىيئة التدريس يف تنسيق ادلقرر

 

:  إذا كاف عضو ىيئة التدريس منسًقا للمقرر أو منفردا بتدريس مجيع الشعب(  أ
مع التواصل أثناء الفصل الدراسي من خالل , حضورينيدعوة ادلشاركني وادلشاركات يف تدريس ادلقرر حلضور ما ال يقل اجتماعني  :أوًل 

.الوسائل ادلتاحة
وتسليمو لرئيس القسم العلمي أو من , مع التقرير العام عن عملية تنسيق ادلقرر طيلة الفصل, إعداد تقرير عن كل اجتماع حضوري :اثنًيا

.ينوبو
( الطالب)؛ لضمان كون ادلخرج وادلهاري,اإلسهام يف تبادل اخلربات بني أعضاء ىيئة التدريس ادلكلفني بتدريس ادلقرر يف اجلانب ادلعريف :اثلثًا

.وادلهارة ادلخطط ذلا يف توصيف ادلقرر, يف مجيع الشعب قد حتصل على نفس ادلعرفة
وإشراك مجيع ادلشاركني وادلشاركات يف , من خالل اعتماد مصفوفة االختبارات الشطرينإخراج أسئلة موحدة لالختبار النهائي لكال  :رابًعا

.تدريس ادلقرر يف حتديد األسئلة
إن  الفروقاتوإبراز , الشطرينللمقرر بعد االطالع على تقرير مقرر كل شعبة يف كال ( نفس النموذج ادلعتمد)إعداد التقرير النهائي : خامًسا

.وجدت
ومتابعة مجيع ادلشاركني وادلشاركني يف إدتام , والتحقق من مصداقية التصحيح, أخذ عينات عشوائية من كراسات اإلجابة لكل شعبة :سادًسا

.عملية الرصد
.استالم ملف ادلقرر من كل مشارك ومشاركة  :سابًعا
 (.سبق بيانو)حبسب ما ىو مطلوب يف خطاب مدير اجلامعة , إعداد ملف ادلقرر النهائي :اثمًنا

 التأكيد على ادلشاركني دبا جاء يف بنود التقرير األول والثاين والثالث ومتابعة الشركاء يف ذلك : اتسعاً 
استخدام  -بورد  البالكاستخدام  -وكذلك أساليب التقييم  -متابعة ادلشاركني يف استخدام االسًتاتيجيات ادلضمنة يف التوصيف: عاشراً 

 .الدخول ادلتبادل بني األعضاء والتنسيق لذلك  -اطالع الطالب بنتائج األعمال الفصلية  -التقنية يف العرض والشرح
صياغة سلرجات تعلم تفصيلية للمقرر ابدلشاركة مع األساتذة الذين يدرسون ادلقرر ليتم على أساسها توحيد األسئلة وفق : احلادي عشر

 .مصفوفة االختبارات ,وصياغة اسًتاتيجيات التدريس وتنفيذىا وفق ىذه ادلخرجات
 



 
أمور مطلوبة من عضو ىيئة التدريس يف تنسيق ادلقرر

 
:  إذا كاف عضو ىيئة التدريس مشارًكا يف تدريس ادلقرر(  ب
والتفاعل اإلجيايب دبا خيدم العملية التعليمية من حضور االجتماعات أو اإلسهام يف , التواصل مع منسق ادلقرر :أوًل 

.وادلهاريةتبادل اخلربات ادلعرفية 
وادلشاركني وادلشاركات يف تدريس ادلقرر يف إعداد األسئلة ادلوحدة لالختبار النهائي , التعاون مع منسق ادلقرر :اثنًيا

.وفق مصفوفة االختبارات
سبق )إعداد ملف ادلقرر لكل شعبة مكلف بتدريسها حبسب ما ىو مطلوب يف خطاب مدير اجلامعة  :اثلثًا

.وتسليمها دلنسق ادلقرر, (بياهنا



أمور 
جيب     

مراعاهتا 
عند 
وضع 
األسئلة

  

 
ا
.  طسوزة إعداد ألاشئلت وفق النمىذج املخصص لرلك من إدازة الجامعت:أول

 
ا
طباعت ألاشئلت بالحاشب آلالي، والخأكد من صحت البُاهاث اإلاىحىدة في أعلى :ثانيــــــــــا

.  الصفحت
 
ا
شمىل ألاشئلت للمقسز، ومناشبتها إلاا قدم لهم من خبراث ومعازف أثناء :ثالثـــــــــــــا

. ٌشسح لهم مالمالفصل الدزاس ي، وعدم الصؤال فُما هى خازج عن اإلاقسز، أو 
 
ا
.  واإلاهازي جنىع ألاشئلت، بحُث جقِض مصخىي الطالب اإلاعسفي :رابعــــــــــــــــا
 
ا
. لبعد عن ألاشئلت اإلاكشىفت أو الىاضحت بشكل كبيرا:خامسا
 
ا
.  عدم الخكساز بين هماذج ألاشئلت املخخلفت:سادسا
ا
ا
 من حُثا:سابعـــــــ

ً
 مناشبا

ً
هىع الخط، وحجمه، : لحسص على إخساج ألاشئلت إخساحا

ن ما ًفُد  ن دزحت كل فقسة، وجسقُم الصفحاث، وجدٍو واشخكمال البُاهاث، وجدٍو

.باهتهاء ألاشئلت
 
ا
.جحدد مدة ؤلاحابت بصاعخين في مقسزاث الخخصص:ثامنـــــــــــــا
 
ا
 ـبدًل  ـحعازض  ـفصلي )حعد هماذج ألاشئلت بحصب ما ًطلب من ألاشخاذ :تاسعـــا

.  (جكمُلي
 
ا
.ال بد من جىقُع زئِض القصم على ألاشئلت، واعخماده لها: عاشرا

إذا كان اإلاقسز من اإلاقسزاث التي جدزس داخل الكلُت فالبد من احخفاظ : حادي عشر

ف الخاصت باللجان .القصم بنسخت من ألاشئلت، وألاشئلت محفىعت في اإلاغاٍز



أمور جيب مراعاهتا عند تصحيح أوراق اإلجابة 
 
 

 

. جيب التأكد من سالمة ورقة اإلجابة اخلاصة ابلطالب من النقص أو التمزيق: أولً 
 ضرورة العدل بني الطالب يف تصحيح أوراق اإلجابة, السيما إذا كانت األسئلة  :اثنيػػػػػػػػػػػػػػاً 

. , بوضع معايري واضحة يف تصحيحهامقالية
.توزيع درجات كل فقرة دبا يتناسب معها وما تتضمن من إجابة: اثلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً 
.تدوين درجة كل سؤال يف هنايتو :رابعػػػػػػػػػػػػػػػػاً 

.تدوين درجة كل سؤال على صفحة الغالف:  خامساً 
.التأكد من تصحيح كل األسئلة, وتدوينها على صفحة الغالف: سابعػػػػاً 

 .التأكد من صحة مجع درجات األسئلة: اثمنػػػػػػػػػػػػاً 



  
أمور جيب مراعاهتا عند تدقيق أوراق اإلجابة  
 
 

 

.  االطالع على جدول تدقيق ادلقررات اليت يرعاىا القسم: أولً 
.  التنسيق مع ادلدقق من حيث االلتزام ابلوقت وادلدة ادلخصصة لرصد درجات ادلقرر: اثنياً 
:  يتم تدقيق ما يلي: اثلثاً 
 التأكد من تصحيح مجيع أجوبة الطالب .
 التأكد من صحة الدرجة ادلنقولة على صفحة الغالف .
 التأكد من صحة مجع الدرجات  .
  (.   ابنر)التأكد من صحة رصد الدرجات يف نظام



 
أمور 
 جيب

مراعاهتا 
عند 
رصد 

الدرجات

.  رصد الدرجات يف النظام مسؤولية أستاذ ادلقرر وحده, وليس من مسؤولية جلنة الرصد يف القسم: أولً 
. اخلدمة الذاتية ادلوجودة يف موقع اجلامعة:يتم رصد الدرجات من خالل: اثنياً 
(.  األعمال الفصلية, واالختبار النهائي, واجملموع: )يقوم األستاذ بتعبئة كشف رصد ادلقرر, ويتم تعبئة احلقول اآلتية: اثلثاً 
يتحقق األستاذ من تدوين كل درجة إبزاء اسم كل طالب؛ إذ يكون يف بعض األحيان عدم تطابق يف الًتتيب بني  :رابعاً 

.  الكشوف
.  يف كشف الرصد( ح)يضع أستاذ ادلقرر عند حرمان الطالب رمز :خامساً 
.  يف كشف الرصد( من)يضع أستاذ ادلقرر عند كون الطالب منقطعاً رمز  :سادساً 
.  إبدخال اجملموع فقط يكتفىعند إدخال الدرجات يف النظام  :سابعاً 
بعد االنتهاء من رصد الدرجات يقوم أستاذ ادلقرر دبراجعتها مع ادلدقق, والتوقيع أسفل كشف الرصد اليدوي  :اثمناً 

.  وادلطبوع
. يقوم أستاذ ادلقرر بتوقيع كشف الرصد اليدوي وادلطبوع من رئيس القسم :اتسعاً 
.  ترحيل الدرجات إال بعد استكمال األستاذ دلتطلبات اجلودة, وطلبو من جلنة الرصد بًتحيل الدرجات اليتم:عاشراً 

التنسيق مع األستاذ ادلشارك يف ادلقرر فيما يتعلق ابلدرجات ورصدىا حىت ال يًتتب على ذلك ترحيل خاطئ  :حادي عشر
.لبعض الدرجات

االلتزام ابدلواعيد احملددة للتصحيح ورصد الدرجات يف احلاسب اآليل التابع للقسم العلمي والتأكد من مراجعتها  :اثين عشر
:قبل الًتحيل لتاليف ما يًتتب على التأخري من مشكالت أمهها

أتخر إعالن النتائج.
أتخر تسليم الواثئق للخرجيني.
أتخر أو انقطاع صرف ادلكافآت عن الطالب.
عدم استقرار اجلدول الدراسي للطالب.
حصول الطالب على إنذار غري مستحق .

.  ساعة فقط من وقت اختبار ادلقرر( 72)ضرورة االنتباه إىل أن ادلدة ادلخصصة لتصحيح الدرجات ورصدىا  :اثلث عشر



ادلطلوباإلجراءات
اإلجراءات ادلتعلقة 
مبباشرة عضو ىيئة 

التدريس

حضور عضو ىيئة التدريس إىل رئيس القسم العلمي أو وكيلو  .
سلاطبة رئيس القسم العلمي دلدير الشؤون اإلدارية واألكادديية يف الكلية للرفع ابدلباشرة .
إعداد خطاب ادلباشرة من قبل ادلدير الشؤون اإلدارية واألكادديية يف الكلية ابسم عميد الكلية .
الرفع ابدلباشرة إىل عميد شؤون أعضاء ىيئة التدريس يف اجلامعة   .

اإلجراءات ادلتعلقة 
ابستخراج بطاقة عضو 

 ىيئة تدريس

تعبئة منوذج طلب إصدار بطاقة دلنسويب اجلامعة من إدارة السجالت إبدارة اجلامعة يف الدور الرابع.
 4إحضار صورتني شخصية مقاسx6وذلك خاص ابلرجال ,.
 إحضار صورة من بطاقة األحوال أو اإلقامة ابلنسبة للرجال, وصورة من بطاقة العائلة ابلنسبة

.للنساء
تعبئة إقرار ابستالم البطاقة وادلصادقة عليها من جهة عملو.

اإلجراءات ادلتعلقة 
ابستخراج بطاقة ادلركز 

 الطيب

إحضار بطاقة العمل الصادرة من إدارة السجالت ابجلامعة.
إحضار صورة شخصية حديثة, وذلك خاص ابلرجال.
إحضار إثبات اذلوية للمتقدم وعائلتو. 

     

إجراءات هتم عضو ىيئة التدريس       



ادلطلوباإلجراءات
اإلجراءات ادلتعلقة ابستخراج 

تصريح دخوؿ دلواقف أعضاء ىيئة 
 التدريس

 تعبئة االستمارة ادلخصصة لذلك, وديكن االطالع عليها من خالل مدير الشؤون
.  اإلدارية واألكادديية يف الكلية, وتوقيعها من قبل عميد الكلية

الرفع ابالستمارة إىل إدارة األمن والسالمة يف مبٌت إدارة اجلامعة    .

 
اإلجراءات ادلتعلقة ابلستفادة من 
اخلدمة الذاتية ادلقدمة من عمادة 

شؤوف القبوؿ والتسجيل

 للحصول على اسم ادلستخدم وكلمة ادلرور( وكيل الكلية)الكلية  مسؤويلالتنسيق مع.
 التواصل مع إدارة اخلدمات الذاتية يف عمادة شؤون القبول والتسجيل للحصول على

.  اسم ادلستخدم وكلمة ادلرور
 ضرورة تعديل كلمة ادلرور عند الدخول للمرة األوىل, وتعبئة السؤال السري ادلتعلقة

.ابستعادة كلمة ادلرور
ضرورة احملافظة على سرية معلومات الدخول.
 ال يتم االستفادة من ىذه اخلدمة إال من خالل ربط اسم األستاذ ابلشعبة لدى الكلية

.للتمكن من احلصول على خدمة رصد الدرجات, ومتابعة الطالب

إلجراءات ادلتعلقة ابحلصوؿ على 
 (FTP)حساب 

تعبئة االستمارة اخلاصة بطلب احلصول على احلساب يف اجلامعة .
توقيع االستمارة من عميد الكلية .
إرسال االستمارة ابلفاكس إلدارة احلاسب اآليل يف اجلامعة .



؟(FTP)ما ىو حساب  •

ىي خدمة بروتوكول 
نقل ادللفات بني 

أجهزة احلاسب اآليل 
ادلختلفة وادلرتبطة 
 بشبكة االنًتنت



ادلطلوباإلجراءات
اإلجراءات ادلتعلقة ابحلصوؿ على 

مكتب لعضو ىيئة التدريس يف 
القسم العلمي

 التواصل مع رئيس القسم ومدير الشؤون اإلدارية واألكادديية بشأن الرغبة يف احلصول
. على مكتب خاص يف القسم العلمي

حتديد ادلكتب ادلناسب لعضو ىيئة التدريس وفق مرتبتو العلمية  .
 الرفع بطلب أتثيث ادلكتب وتزويده ابحلاسب اآليل إلدارة اجلامعة من خالل مدير

. الشؤون اإلدارية وادلالية يف الكلية
 ,وأاثتتوقيع عضو ىيئة التدريس على استالم العهدة اخلاصة ابدلكتب من مفتاح ,

.  وحاسب آيل

 
اإلجراءات ادلتعلقة ابحلصوؿ على 

خدمة إلكًتونية يف اجلامعة

الدخول على األنظمة االلكًتونية من موقع جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية
الدخول على نظام انسياب للخدمات اإللكًتونية.
  حيث مت حتويل النماذج الورقية إىل مناذج الكًتونية, ويتم من خالذلا تقدمي الطلبات

, كطلب بريد الكًتوين رمسي , أو طلب ىواتف  العماداتومتابعتها وآلية سري العمل حبسب 
 ابتعاثشبكية , أو تفعيل نقطة شبكة من عمادة تقنية ادلعلومات , أو خدمة طلب 

للدراسة داخل أو خارج ادلملكة , أو دتديد بعثة , أو طلب رحلة علمية , من عمادة 
الدراسات العليا , أو طلب مكافأة التميز العلمي من عمادة البحث ,  أو  فتح ملف طيب 

., أو طلب بطاقة دخول سيارة دلواقف ادلدينة اجلامعية, وغريىا



ادلطلوباإلجراءات
اإلجراءات ادلتعلقة ابلتقدمي على وحدة 

سكنية
 تعبئة منوذج طلب وحدة سكنية لدى إدارة اإلسكان وادلرافق العامة الدور األرضي دببٌت

.ادلؤدترات , وتوقيعها من قبل عميد الكلية
 رايل أتمني تسًتد عند تسليم الوحدة السكنية( 2000)تسديد مبلغ.

 
اإلجراءات ادلتعلقة بعمل عضو ىيئة 

التدريس مستشارًا غري  متفرغ 

 ورود طلب اجلهة للكلية.
حيال الطلب إىل رئيس القسم  .
يعرض الطلب على رللس القسم   .
التوصية بقبول الطلب أو بعدم قبولو  .
ترفع إىل رللس الكلية .
  تزويد عضو ىيئة التدريس خبطاب ادلوافقة.

اإلجراءات ادلتعلقة مبشاركة عضو ىيئة 
 التدريس يف ادلؤدترات والندوات

يقدم طلب إىل رئيس القسم, متضمنا  :
موعد ادلؤدتر, ومقره, واجلهة ادلنظمة  .
طبيعة ادلشاركة
اجملال الذي ستتم ادلشاركة فيو   .
خطاب الدعوة للمشاركة إن وجد  .
تعبئة النموذج اخلاص بذلك  .
يعرض الطلب على رللس القسم   .
التوصية بقبول الطلب أو بعدم قبولو  .
ترفع إىل رللس الكلية .



ادلطلوباإلجراءات
:  يقدم طلب إىل رئيس القسم, متضمناً اإلجراءات ادلتعلقة إبيفاد عضو ىيئة التدريس

طلب اإليفاد .
الدولة
تعبئة النموذج اخلاص بذلك  .
يعرض الطلب على رللس القسم   .
التوصية بقبول الطلب أو بعدم قبولو  .
ترفع إىل رللس الكلية .

اإلجراءات ادلتعلقة مبشاركة عضو ىيئة التدريس يف 
الدورات التدريبية

يقدم طلب إىل رئيس القسم, متضمنا  :
موعد الدورة, ومقرىا, واجلهة ادلنظمة  .
تعبئة النموذج اخلاص بذلك  .
يعرض الطلب على رللس القسم   .
التوصية بقبول ادلتقدم أو بعدم قبولو  .
ترفع إىل رللس الكلية .

اإلجراءات ادلتعلقة مبشاركة عضو ىيئة التدريس يف 
 الدورة التدريبية يف اللغة اإلجنليزية

يقدم طلب إىل رئيس القسم, متضمنا  :
الرغبة يف احلصول على دورة تدريبية يف اللغة اإلجنليزية  .
خطاب قبول من أحد ادلعاىد ادلتخصصة .
تقرير ادلشرف وحاجة الطالب إىل حصولو على دورة يف اللغة اإلجنليزية .
يعرض الطلب على رللس القسم   .
التوصية بقبول الطلب أو بعدم قبولو  .
ترفع إىل رللس الكلية .

 



.  الئحة الدراسة واالختبارات للمرحلة اجلامعية

لشؤون منسويب اجلامعات السعوديني من الالئحة ادلنظمة 
.  أعضاء ىيئة التدريس ومن يف حكمهم

 : من ادلهم أف يطلع عضو ىيئة التدريس على اللوائح اليت تساعده يف حتقيق ادلأموؿ منو، وىذه اللوائح ىي

لىائح 

مهمت 

.  الالئحة ادلوحدة للدراسات العليا

.نظام رللس التعليم العايل واجلامعات

 
 الئحة توظيف غري السعوديني يف اجلامعات

.الالئحة ادلوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات       



 أرقاـ هتم عضو ىيئة التدريس
 
ا
:ألارقام الهاتفية  ـأول

الناسوخرقم رقم اذلاتفاسم اجلهةـ
01125821000112590292مكخب عمُد الكلُت1
01125824510112590292مدًس مكخب العمُد2
01125825000112590293مكخب وكُل الكلُت للشؤون الخعلُمُت والجىدة3
0112582265شكسجير مكخب وكُل الكلُت للشؤون الخعلُمُت والجىدة4
01125973460112597340مكخب وكُلت الكلُت للشؤون الخعلُمُت والجىدة5
01125824130112582587مكخب وكُل الكلُت للدزاشاث العلُا والبحث العلمي6

شكسجير مكخب وكُل الكلُت للدزاشاث العلُا7
0112582414
0112582415

01125824780112582478إدازة طمان الجىدة 8
0112597837طالباث -إدازة طمان الجىدة 9

0112582479شكسجير مكخب إدازة طمان الجىدة10
0112582266مكخب زئِض قصم الفقه11

0112582266 0112582151مكخب وكُل قصم الفقه12
0112582150مكخب أمين قصم الفقه13
0112599421مكخبت منصقت قصم الفقه14
0112582449مكخب زئِض قصم أصىل الفقه15

0112582449 0112582085مكخب وكُل قصم أصىل الفقه16
0112582084مكخب أمين قصم أصىل الفقه17
0112599410مكخب منصقت قصم أصىل الفقه18



الناسوخرقم رقم اذلاتفاسم اجلهةـ
0112582483مكخب زئِض قصم الثقافت ؤلاشالمُت19

0112582483 0112582123مكخب وكُل قصم الثقافت ؤلاشالمُت20
0112582122مكخب أمين قصم الثقافت ؤلاشالمُت21
0112599344مكخب منصقت قصم الثقافت ؤلاشالمُت22
0112582342مكخب اإلاسشد ألاكادًمي23
0112597869طالباث–مكخب ؤلازشاد ألاكادًمي24
ت25 0112582233مكخب مدًس الشؤون ؤلاداٍز
0112582296مكخب مدًس شؤون الطلبت26

مكخب شؤون الطلبت27
0112582577
0112582533

0112597231طالباث–مكخب إشساف القصم 28

مكخب شؤون الاخخبازاث 29
0112582330
0112582336

0112597799طالباث–مكخب شؤون الاخخبازاث30
ت 31 0112582249مكخب الاجصاالث ؤلاداٍز
س32 0112582238مكخب النسخ والخصٍى
ت33 01125812220112590187اإلاكخبت اإلاسكٍز
0112580000السئِس ي للجامعتاإلاقصم 34



:الربيد اللكًتوين  ػاثنياً 
:الربيد اإللكًتوين العام للجامعة •

webmaster@imamu.edu.sa
:الربيد اإللكًتوين لكلية الشريعة•

shariacollege@imamu.edu.sa
:روابط شبكية  ػاثلثاً 

:ديكن الوصول إىل معلومات ىامة أو خدمات هتمك من خالل الروابط التالية  
:البوابة اإللكًتونية جلامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية •

http://www.imamu.edu.sa/colleg_instt/colleg/arabi_colleg/Pages/default.aspx
موقع كلية الشريعة            •

http://www.imamu.edu.sa/colleg_instt/colleg/Sharia_colleg/Pages/default.aspx
عمادة القبول والتسجيل    •

http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/admissions/Pages/default.aspx
الذاتية للقبول والتسجيل        خلدماتا•

http://iussb.imamu.edu.sa:7710/pls/PROD/twbkwbis.P_WWWLogin
ادلكتبة ادلركزية                                                       •

http://library.imamu.edu.sa
:موقع عمادة الدراسات العليا•

http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/graduates/Pages/default_.aspx
:موقع عمادة القبول والتسجيل•

http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/admissions/Pages/default.aspx
:موقع عمادة شؤوف ادلكتبات•

http://library.imamu.edu.sa/
(العروض يف رلاؿ الصحة والسكن وادلطاعم وغريىا/ الدورات التدريبية) انيفموقع عمادة معهد األمري •

http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/pnircs/Pages/default_.aspx
:موقع خدمة اجملتمع واخلاص بتقدمي الدورات•

http://www.imamu.edu.sa/Pages/deploma.aspx

mailto:webmaster@imamu.edu.sa
mailto:shariacollege@imamu.edu.sa
http://www.imamu.edu.sa/colleg_instt/colleg/arabi_colleg/Pages/default.aspx
http://www.imamu.edu.sa/colleg_instt/colleg/arabi_colleg/Pages/default.aspx
http://www.imamu.edu.sa/colleg_instt/colleg/arabi_colleg/Pages/default.aspx
http://www.imamu.edu.sa/colleg_instt/colleg/Sharia_colleg/Pages/default.aspx
http://www.imamu.edu.sa/colleg_instt/colleg/Sharia_colleg/Pages/default.aspx
http://www.imamu.edu.sa/colleg_instt/colleg/Sharia_colleg/Pages/default.aspx
http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/admissions/Pages/default.aspx
http://iussb.imamu.edu.sa:7710/pls/PROD/twbkwbis.P_WWWLogin
http://iussb.imamu.edu.sa:7710/pls/PROD/twbkwbis.P_WWWLogin
http://iussb.imamu.edu.sa:7710/pls/PROD/twbkwbis.P_WWWLogin
http://iussb.imamu.edu.sa:7710/pls/PROD/twbkwbis.P_WWWLogin
http://iussb.imamu.edu.sa:7710/pls/PROD/twbkwbis.P_WWWLogin
http://library.imamu.edu.sa/
http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/graduates/Pages/default_.aspx
http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/admissions/Pages/default.aspx
http://library.imamu.edu.sa/
http://library.imamu.edu.sa/
http://www.imamu.edu.sa/support_deanery/pnircs/Pages/default_.aspx


 مناذج مهمة



...........لتنسيق مقرر ( 1)الجتماع  
: ..............ادلوافق ........ يـو   

الفصل       العاـ اجلامعي 
رمز ادلقرر  اسم ادلقرر 

  
ة ادلقرر /اسم منسق دلستوىا

أمساء أساتذة ادلقرر 
التوقيع 

 البياانت عن ادلقرر 
ملحوظاتضع عالمة صحالبنود

الطالع على التقارير السابقة للمقرر
 .اعتماد الكتاب ادلقرر لتدريس ادلادة

اعتماد تقسيم ادلوضوع على عدد الساعات حبسب األسابيع الفعلية
توضيح اخلطة التدريسية للطلبة

.آلية توزيع الدرجات 
 .حتديد األنشطة ادلطلوبة خالؿ الفصل

 حتديد أوقات الختبارات وتقدمي أنشطة للمقرر
حتديد البدء يف احملاضرات لكل شعبة

 حتديد السًتاتيجيات ادلستخدمة يف شرح ادلقرر
 اعتماد عدد من ادلراجع للمقرر وتوفريه للطلبة



:تفصيل ما سبق لكل شعبة 

ملحوظات الكتاب ادلقرر لتدريس ادلادة : أول 

  آلية توزيع الدرجات : اثنيا 
ملحوظات  آلية توزيع الدرجات  ة /اسم األستاذ الشعبة

.األنشطة ادلطلوبة خالؿ الفصل: اثلثاً 
ملحوظات  النشاط ادلطلوب ة /اسم األستاذ الشعبة

أوقات الختبارات وتقدمي أنشطة ادلقرر:رابعا 
ملحوظات  وقت الختبار وتسليم األنشطة ة /اسم األستاذ الشعبة



السًتاتيجيات ادلستخدمة يف الشرح  بناء على توصيف ادلقرر: خامسا 

ملحوظات السًتاتيجيات ادلطبقة يف الفًتة األوىل ة /اسم األستاذ الشعبة

وطريقة توفريىا وإرشاد الطلبة إليها ، ادلراجع ادلعتمدة للمقرر :سادسا 

ة /تسليم اخلطط الدراسية للمنسق
مل يتم التسليم  مت التسليم متأخرا مت التسليم  ة /اسم األستاذ الشعبة

:التوصيات وأولوايت التحسني 

•   

•   



...........لتنسيق مقرر ( 2)الجتماع  
: ..............ادلوافق ..... ....... يـو   

الفصل       العاـ اجلامعي 
رمز ادلقرر  اسم ادلقرر 

ة ادلقرر /اسم منسق
أمساء أساتذة ادلقرر 

التوقيع 

ملحوظاتضع عالمة صحالبنود
  متابعة ما مت حتديده من توزيع مفردات ادلقرر سابقا

العمل على إنشاء مصفوفة الختبارات معتمدة على سلرجات التعلم
توحيد آليات قياس سلرجات التعلم

التأكد من تنفيذ الختبارات الدورية واألنشطة
  .التأكد من رفع احلرماف وما يتعلق ابلطلبة

  عمل عروض بوربوينت لبعض مفردات ادلقرر 
تطبيق اسًتاتيجيات جديدة  

وغري ذلك ,.....رفع درجات الطلبة  ، بورد يف رفع ملفات  البالؾاستخداـ  

 :التقرير التفصيلي لكل اجتماع



التأكد من تنفيذ الختبارات الدورية واألنشطة
ملحوظات  تنفيذ الختبارات الدورية واألنشطة ة /اسم األستاذ الشعبة

.التأكد من رفع احلرماف وما يتعلق ابلطلبة
ملحوظات  التأكد من رفع احلرماف  ة /اسم األستاذ الشعبة

لبعض مفردات ادلقرر بوربوينتعمل عروض 
ملحوظات  عمل عروض لبعض مفردات ادلقرر ة /اسم األستاذ الشعبة

تطبيق اسًتاتيجيات جديدة
ملحوظات  تطبيق اسًتاتيجيات جديدة يف الفًتة الثانية  ة /اسم األستاذ الشعبة

بورد  البالؾاستخداـ  
ملحوظات  بورد البالؾرلالت استخداـ  ة /اسم األستاذ الشعبة

يف حال احتياج البنود لتفصيل أكثر يرفق ابلتنسيق ورقة تقرير بكل جزئية.
:اقًتاحات وأولوايت التحسني   



...........لتنسيق مقرر ( 3)الجتماع  
: ..............ادلوافق ..... ....... يـو   

الفصل       العاـ اجلامعي 
رمز ادلقرر  اسم ادلقرر 

ة ادلقرر /اسم منسق
أمساء أساتذة ادلقرر 

التوقيع 

ملحوظاتضع عالمة صحالبنود
  متابعة ما مت حتديده من توزيع مفردات ادلقرر سابقا

توحيد آليات قياس سلرجات التعلم
وتوزيع الدرجات، توحيد أسئلة المتحاف النهائي للمقرر

.التأكد من رفع احلرماف وما يتعلق ابلطلبة
  اطالع الطلبة على نتيجة األعماؿ الفصلية

  مت تطبيق اسًتاتيجيات جديدة يف ىذه الفًتة 
استخداـ البالؾ بورد يف العملية التعليمية

 :التقرير التفصيلي لكل اجتماع



.التأكد من رفع احلرماف وما يتعلق ابلطلبة
ملحوظات  التأكد من رفع احلرماف  ة /اسم األستاذ الشعبة

تطبيق اسًتاتيجيات جديدة
ملحوظات  ىذه الفًتةتطبيق اسًتاتيجيات جديدة يف  ة /اسم األستاذ الشعبة

بورد  البالؾاستخداـ  
ملحوظات  بورد البالؾرلالت استخداـ  ة /اسم األستاذ الشعبة

يف حال احتياج البنود لتفصيل أكثر يرفق ابلتنسيق ورقة تقرير بكل جزئية. 

:اقًتاحات وأولوايت التحسني   

اطالع الطلبة على نتيجة األعماؿ الفصلية
ملحوظات  اطالع الطلبة على نتيجة األعماؿ الفصلية  ة /اسم األستاذ الشعبة



 واخلطة الدراسية ................ تسليم تقارير التنسيق 
 مقرر  ................. 

مالحظات  مل يتم التسليم  مت التسليم متأخرا  مت التسليم  اسم ادلنسقة  ادلستوى 
األوؿ  

الثاين
 

الثالث

الرابع

اخلامس

السادس

السابع

الثامن



: فكرة التقارير ادللونة
يتم البدء إبعداد ىذه التقارير من ، ويكوف ملوف ليسهل ادلطلوب، يوضح كيفية تعبئة التقارير بشكل صحيح 

.وحىت تسليم التقارير إىل منسق القسم ، بداية الفصل احلايل 

من اذليئة الوطنية اجلهة ادلصدرة للتقرير:اللوف األسود

وىذا يتفق عليو مجيع أساتذة ادلقرر ، يعبأ من منسق ادلقرر ويكوف مقابالً للتوصيف دتاما :اللوف األزرؽ 
.الواحد

.وادلعلومات لبد أف ختتلف من أستاذ آلخر، بويعبأ من أستاذ ادلقرر ويكوف خاصاً :اللوف األخضر 

لبد من حذفو وقد ُوضع للتوضيح فقط:اللوف األمحر

.  فإف ىذا لبد من تعبئتو من األستاذ أو يكتب ل يوجدXXXعند وجود إشارة  1.

.يضع منسق ادلقرر تقرير جلميع الشعب،2.

تنبيهات مهمة إلعداد تقرير ادلقرر ادللوف



وملحقاتو منوذج تسليم تقرير ادلقرر



منوذج تقرير ادلقرر



(الزميل ادلقـو)دعوة لتقدمي دور منوذج 

اسم ادلقرر
رمزه

...............قسم –كلية الشريعة : اسم الربانمج التابع لو ادلقرر
:الكلية اليت ستلقى فيها احملاضرة

القسم
ادلستوى
الشعبة

عدد الطلبة 

 
....................ادلرتبة العلمية /............................. ة الفاضل/الزميل

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو,
, لتقومي األداء التدريسي حملاضرة تعليمية, وتقدمي ادلالحظات عليها ألغراض النقد (الزميل ادلقوم)يسعدين دعوتك للقيام بدور 

.والتطوير والتحسني
.تعاونك, وتقبل فائق االحًتام والتقدير لكشاكرة 

/ .................................زميلك
/ .............................ادلرتبة العلمية

.يعبأ ىذا النموذج مرتني, ابلتبادل مع األستاذتني يف احلضور ادلتبادل( تقومي احلضور ادلتبادل)عند إجراء ([1])

:معلومات ادلقرر/ أولً •



:آلية التقومي/ اثلثًا

:معلومات اجللسة التعليمية/ اثنياً •
موضوع اجللسة

نوع اجللسة التعليمية 
ادلراد تقييمها 

زلاضرة تعليمية, درس تعاوين, درس : مثال) 
(:تطبيقي,إخل 

ىـ 14.. / .. / .... التاريخ
.... : ....     الوقت
.......مبٌت .......... كلية ادلكاف

( .......................1:أىداؼ اجللسة التعليمية
2....................... )
3....................... )

.....ل ....   / نعم ىل سيقدـ ادلقو ِّـ للطلبة؟
.....................مكاف جلوس ادلقـو

معيار األولوية الذي تود أف يركز عليو 
التقومي

(إن وجد).....................

(إن وجد)........................صعوابت أو حتدايت زلتملة أثناء التقومي



مبدأ السرية

:لقاء التغذية الراجعة بني ادلقو ِـّ وادلقوَّـ لو/ رابعاً 

التاريخ
الوقت
ادلكاف

يتم االتفاق على غري  ماملختضع دلبدأ السرية, وعدم إعالهنا ألي طرف اثلث, ( تقومي الزميل)ادلنبثقة عن عملية ( دبا فيها ادلالحظات خبط اليد)مجيع ادلواد "
 ذلك

 
 
 
 
 
 

لتاريخ، اتوقيع ادلقوَّـ لو، التاريخ                                                                                     توقيع ادلقو ِّـ
................................                                                             ...................................



تقرير حضور ومتابعة إدارة ضماف اجلودة بكلية الشريعة

 
 
 
 
 
 
"

)                                     (قسم                                               
: ................ادلستوى:...........................      ىػ   ادلقرر14:    /   /   التاريخ: ..................  اليـو

: ................رقم الزايرة : .........................    التوقيع : ...............................  اسم أستاذ ادلقرر
ضعيفمقبوؿجيدمتفوؽمتفوؽ جداً أسلوب التدريسـ
وضوح األىداؼ والنتائج ادلتوقعة للمحاضرة1
القدرة على إيصاؿ ادلعلومة2
العناية ابألمثلة والربط ابلواقع3
...(تعلم تعاوين  -نقاش -زلاضرة)التنويع يف أساليب التدريس 4
زلتوى احملاضرة الطلبة مع جتاوب 5
طرح األسئلة بطريقة تشجع على التفكري6
للمناقشةالطلبة إاتحة الفرصة أماـ كثري من 7
مراعاة الفروؽ الفردية8
تلخيص النتائج9

...(جهاز عرض  -سبورة)استخداـ الوسائل التعليمية يف تدريس ادلقرر 10
وضوح الصوت وسالمة اللغة11
الربط بني ادلعلومات وحسن النتقاؿ من موضوع آلخر12
قوة الشخصية ومرونتها وحسن تعاملها مع الظروؼ ادلختلفة13
اللتزاـ ابلوقت احملدد للمحاضرة14

: .................................................................................................... نقاط القوة
: ................................................................................................. نقاط الضعف
: .................................................................................................. الوضع العاـ

مل يتم                    تـم     :      تقدمي التغذية الراجعة
: ..................................... التقرير اسم كاتب
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