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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر:
☒ إجباري

☐ اختياري

السنة الثانية :المستوى السادس

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال ينطبق

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال ينطبق

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى (لقاءات مكتبية)

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4
اإلجمالي

عدد الساعات التدريسية
11
34

النسبة
%25
%75

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو إستوديو
حلقات بحث
أخرى (مكتبية)

ساعات التعلم
42
42

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
تعلم النظريات والمفاهيم المختلفة في الدراسة النظرية يمكن ان يساهم في بلورة فكر الطالب ولكن تطبيق ذلك في العالم الحقيقي
او الواقع يعتبر إضافة مهمة تساهم في رفع مستوى الطالب وتعمق هذه المفاهيم والنظريات التي تم دراستها في الفصول الدراسية
وكما ان هذا المقرر يقيس قدرتهم على تصميم وتنفيذ مشروع اعمال محدد وتطبيق الجانب النظري عمليا.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
تهدف فكرة مشررروع التخرج حول إختيار شررركة او فكرة مشررروع او مشرركلة إدارية تعاني منها شررركة او مجموعة شررركات او
الشرررركة التي يعمل بها الطالبم ومن يم يقوم الطالب او مجموعة من الطالب بدراسرررتها وتقديم تقرير مفصرررل يشرررمل النظريات
والمفاهيم التي تم تعلمها مما سيضيف قيمة مضافة للطالب وللجامعة وللشركات التي يمكن ان تبني معها الجامعة شراكة في هذا
الجانب .كما يتيح الفرصة للطالب لتطوير مهاراتهم وخبراتهم التعليمية والعملية.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1...
2

3

المعرفة والفهم

المهارات

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

مخرجات التعلم للمقرر

2.1
2.2
2.3
2...
3
3.1
3.2
3.3
3...

أن يطبق الطالب ما تم تعلمه نظريا ً على أرض الواقع.
أن يحلل الطالب المنظمات.
أن يكون الطالب قادرا ً على تحليل البيانات التي تم جمعها.

م1
م2
م3

القيم
أن يُقدم الطالب حلول ابتكارية وابداعية.
أن يقود الطالب فريق العمل.
أن يُقدم الطالب عرضا ً تقديميا ً حول مشروع التخرج.

ق1
ق2
ق3

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

ساعات االتصال

1

يقوم الطالب او مجموعة من الطالب بإختيار شرررررركة او فكرة مشرررررروع او مشررررركلة إدارية تعاني منها
شركة او مجموعة شركات او ال شركة التي يعمل بها الطالبم ومن يم يقومون بدرا ستها وتقديم تقرير
مفصل يشمل النظريات والمفاهيم التي تم تعلموها.

42

2
3
4
42

المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

المعرفة والفهم

1.1
1.2
…
2.0

2.1
2.2
2.3
3.0

3.1
3.2
3-3

4

المهارات
ً
أن يطبق الطررالررب مررا تم تعلمرره نظري را على أرض
الواقع.
أن يحلل الطالب المنظمات.
أن يكون الطالب قادرا ً على تحليل البيانات التي تم
جمعها.
القيم
أن يُقدم الطالب حلول ابتكارية وابداعية.
أن يقود الطالب فريق العمل.
أن يُقدم الطالب عرضرررررررا ً تقديميا ً حول مشرررررررروع
التخرج.

استراتيجية الحوار
والمناقشات
استراتيجية الحوار
والمناقشات
استراتيجية الحوار
والمناقشات
استراتيجية الحوار
والمناقشات
استراتيجية الحوار
والمناقشات
استراتيجية العروض التقديمية

تقييم المناقشات
تقييم المناقشات
تقييم المناقشات
تقييم المناقشات
تقييم المناقشات
تقييم العروض

 .2أنشطة تقييم الطلبة
أنشطة التقييم

م

تطبيق النظريات والمفاهيم
جمع البيانات وتحليلها والتوصيات
التعاون مع الفريق
التقرير النهائي (كتابة) ( ال يقل عن  ٦٠٠٠كلمة)
عرض المشروع النهائي

1
2
3
4
5
6
7
8

توقيت التقييم
(باألسبوع)

10-1
10-1
10-1
10-8
12-11

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%20
%20
%20
%20
%20

أنشطة التقييم (اختبار تحريريم شفهيم عرض تقديميم مشروع جماعيم ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
-

التواصل مع الطالب في الساعات المكتبية.
ارسال رسائل نصية او بريد االلكتروني لتقديم الدعم واإلرشاد.
تفعيل البالك بورد للتعلم االلكتروني بالجامعة في االستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

المراجع الرئيسة للمقرر

-

المراجع المساندة

دليل كتابة الرسائل العلمية:
https://www.tu.edu.sa/Attachments/1408149b-5061-48cc-85c212fc507856bf_.pdf

المصادر اإللكترونية

أخرى

5

قالب وورد استرشادي لكتابة الرسالة العلمية:
https://www.tu.edu.sa/Ar/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%
D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A
7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7/110/Pag
es/20938/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84
-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%B7
-%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8
4%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
-

 .2المرافق والتجهيزات التعليمية والبحثية المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسيةم المختبراتم قاعات العرضم قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية

(جهاز عرض البياناتم السبورة الذكيةم البرمجيات)

تجهيزات

قاعة اجتماعات يوجد بها  10مقاعد ومجهزة بالمرافق الالزمة لنجاح عملية
مشروع التخرج.
 أجهزة عرض الكتروني Data Show Projectors جهاز حاسوب. انترنت. -سبورة ذكية.

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم
-

مصادر التعلم

-

فاعلية طرق التدريس
مدى تحصررريل مخرجات التعلم
للمقرر

المقيمون

طرق التقييم

الطالب /أعضاء هيئة التدريس

غير مباشر

الطالب

غير مباشر

أعضاء هيئة التدريس

مباشر

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريسم فاعلة طرق تقييم الطالبم مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقررم مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبةم أعضاء هيئة التدريسم قيادات البرنامجم المراجع النظيرم أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
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جهة االعتماد

مجلس قسم االدارة

رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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