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الملف األكاديمي

The academic portfolio 

:س يضم اإلنجازات األكاديمية لعضو هيئة التدري

السيرة الذاتية 

الجوائز األكاديمية

األنشطة األنشطة األكاديمية

االبتكارات التعليمية



Teaching Portfolioملف التدريس 

له عالقة بكل المقررات التي يدرسها 

.عضو هيئة التدريس

األمريهمهيوضح لمن 

"من أنت كعضو هيئة التدريس"

صفحات تضم حقائق 10-5يتكون من 

عن صاحب الملف



فلسفته عن التدريس

س إستراتيجيات وطرق التدريونظريات 

.ويطبقهابهاالتي يؤمن 

.رأيه عن دور المعلم بقاعة الدرس

.أهدافه الخاصة بتعلم الطالب

.األساليب التي يتبعها في التدريس

طالب في عينات من التكليفات التي يعطيها لل

.ه لها وتحليل, بعض المقررات التي يدرسها 



:مسؤولياته التدريسية

,قائمة بالمقررات التي يدرسها 

.والسنوات التي تم فيها التدريس
.سهاالمخطط الدراسي للمقررات التي يقوم بتدري



قرر البرامج والمستويات التي يدرس بها كل م

-رئيس القسم: خطابات مرجعية من 

زميل في القسم –مراجع نظير 

ةتوضح تقييمهم لخبراته التدريسي



Course Portfolioملف المقرر 

ضو يتعلق بمقرر واحد يقوم بتدريسه ع

هيئة التدريس

هذا هو موضوع ورشة العمل الحالية



مفهوم ملف المقرر

جيات كثير من إستراتيجيات أو تكنولو

ستخدم التدريس اإلبداعية والفعالة التي ت

ع في تدريس مقرر معين قد تنسى م

يام أو ق, االنتقال من فصل دراسي آلخر

أستاذ آخر بتدريس هذا المقرر



باستخدام ملف  المقرر

لن تفقد هذه اإلستراتيجيات أو 

التكنولوجيات

سيتم استخدامها من فصل دراسي آلخر

تاذ سيتم تبادل هذه اإلستراتيجيات من أس

المقرر ألستاذ آخر سيقوم بتدريس هذا

المقرر في المستقبل



لماذا يجب على أستاذ المقرر أن 

يقوم بعمل ملف للمقرر؟

ملف المقرر المعد إعدادا جيدا 

......يكون

محامي يدافع عنك

تتحدث عنه بفخرلكملف 

سلم يرفعك ألعلى

مرآة ألدائك



ملفات المقررات تمنع فقد إستراتيجيات أو-

تكنولوجيات التدريس الفعالة

تبادلون وسيلة لكل أعضاء هيئة التدريس الذين سي-

ررتدريس هذه المقررات للتحسين المستمر للمق

بداية ألعضاء هيئة التدريس الجدد-

ي فرصة ألعضاء هيئة التدريس المستمرون ف-

تدريس المقرر للتحسين المستمر للمقرر

وم  التحسين المستمر لمنهج البرنامج الذي يق-

بتقديم هذه المقررات



مقرر؟كيف تستفيد الكلية من ملف ال



كلية و اإلدارة العليا لل, أعضاء هيئة التدريس 

:  بعدة طرقاألقسام العلمية بالكلية سيستفيدون

سهولة ودقة اختيار أعضاء هيئة التدريس -

.الجدد

وثائق المعلومات التي يحتويها ملف المقرر تمثل-

ماد مطلوبة ومفيدة في عمليات التقييم واالعت

ى األكاديمي من جهات االعتماد سواء على المستو

.المؤسسي أو البرامجي 



لفات تشجيع أعضاء هيئة التدريس بعمل م-

للمقررات التي يدرسونها

ات وضع نظام لحفظ وتأمين وتبادل ملف-

.المقررات

علمي تعيين عضو هيئة تدريس بكل قسم-

وص أو برنامج ليعمل كضابط اتصال بخص

.كل ما يتعلق بملفات المقررات



اءة استخدام ملف المقرر سيرفع من كف-

.وفاعلية عملية تدريس المقرر

في حالة قيام عضو هيئة التدريس -

ة ستكون كاف,بتدريس المقرر ألول مرة

المعلومات والمواد المتعلقة بالمقرر 

جاهزة للطالب منذ اليوم األول من 

.الدراسة 



يئة ستتيح لعضو ه, ملف المقررجاهزية

:كيلالقائم بالتدريس الفرصة الكافية 

وجيا يركز في االختيار األمثل لتكنول-

.التدريس التي سيستخدمها

.مراجعة المقرر بغرض تحسينه-



االستفادة من التجميع التراكمي 

للمعلومات في ملف المقرر 

..…في 

ابقةتنفيذ مقترحات التحسين الس-

بقةتفادى األخطاء والصعوبات السا-



ما الذي يحتويه ملف المقرر ؟



مكونات المقرر: العنصر األول 

س يشمل كل المعلومات الضرورية لتدري

:المقرر 

syllabusالمخطط الدراسي -

teaching materialsالمواد التعليمية -

support materialالمواد الداعمة -

assignmentsالتكليفات -



عملية التحليل الدقيق ل: العنصر الثاني 

التعليم والتعلم الخاصة بالمقرر 

يشمل تحليل دقيق للتكليفات 

assignments  الرئيسية مثل  :

ب إحصائيات خاصة بأداء الطال/ عينات 



Reflectionsانطباعات أو رد فعل 

: عضو هيئة التدريس عن 

عملية تدريس المقرر-

أنشطة التعلم -

من الطالب Feedbackالتغذية الراجعة -



Checklistقائمة مراجعة -1

:قبل اليوم األول من تدريس المقرر( أ 

يجب مراجعة ما الذي تم وضعه في ملف 

المقرر في المرات السابقة من تدريس 

المقرر

يتم إضافة أي مكونات جديدة ضرورية

بعد ذلك يتم عمل قائمة مراجعة لمحتوى

ملف المقرر في هذا التوقيت



أثناء تدريس المقرر خالل الفصل( ب 

:الدراسي 

...........  من المحتمل مثال أن يحدث 



.الطالبعلىإضافيةhandoutsتوزيع-

ومالحظاتcorrectionsتصويباتعمل-

observationsالمحتوياتبعضعلى.

homeworkللإجاباتنموذجإضافة-

بعضتقييمفيجديدةمقاييساستخدام-

Assignmentsالتكليفات



يضاف ذلك أوال بأول في ملف المقرر

ديث بالمكان المناسب ، ويتم تعديل وتح

قائمة المراجعة أثناء الفصل الدراسي

هاية ال ننتظر حتى ن..... بصفة مستمرة 

! الفصل الدراسي 



رس في نهاية الفصل الدراسي الذي يد( ج

:فيه المقرر

ب نهاية الفصل الدراسي هو الوقت المناس

جيل ما لتسللقائم بتدريس المقرر والطالب

:يلي 



م ما الذي تم تحقيقه بنجاح ،وذلك الذي ل-

ر يمكن تحقيقه في عملية  تدريس المقر

تحليل مدى تحقق نواتج تعلم المقرر-

م ذلك وكيف يت, ما الذي يحتاج إلى تحسين-

في المرة القادمة لتدريس المقرر 

التغييرات أو التعديالت المقترحة -

( خطة تحسين المقرر)



يضاف كل ما سبق في ملف المقرر 

عديل ويتم بعد ذالك ت, بالمكان المناسب 

وتحديث قائمة المراجعة 



المخطط الدراسي للمقرر -2

Syllabus

ي بصفة عامة يتضمن المخطط الدراس

:للمقرر

تصميم المقرر -

أهداف تدريس المقرر -

قررالنواتج التعليمية المتوقعة للم-



أنشطة التعلم المرتبطة بالمقرر -

طرق التدريس-

جدول تدريس الموضوعات -

Topics  المرتبطة بالمقرر



استراتيجية وطرق  التقييم ومتطلبات-

.اجتياز المقرر

المراجع اإلجبارية واالختيارية المرتبطة-

.بالمقرر

التواصل بين القائم بتدريس المقرر -

والطالب الدارسين

الساعات المكتبية ....... 

مجموعات االنترنت ......



.....  على مدى الفصل الدراسي 

راقب انجازك وفقا لما ورد في المخطط

الدراسي 

....قيم أدائك وأداء الطالب 

!!عالج المشكلة فورا .....الحظت خلل؟ 



سجل كل ذلك في ملف المقرر 



 Teaching materialsمواد التدريس -3

,للمقرر 

يضم هذا الجزء من ملف المقرر كل المواد 

.المقررالتي تعتبر أساسية في عملية تدريس



من أمثلة هذه المواد التدريسية 

  Course manualدليل المقرر 1-3

يضم المعلومات الواردة في نموذج 

 NCAAAبتوصيف المقرر الخاص 

.استخدام هذا النموذج ....



 Lectureمذكرات المحاضرات 2-3

notes.

CDS –handouts-مذكرات ورقية 

مرتبة بترتيب زمني ... الخ ,



  Additionsاإلضافات 3-3

يضاف أي مواد أساسية أخرى لها عالقة 

ليل ولم يتم ذكرها في د, مباشرة بالمقرر

رة مثال مقالة علمية حديثة منشو, المقرر

وتتحدث عن , في مجلة علمية عالمية 

.اكتشاف جديد له عالقة بالمقرر



المواد الداعمة -4

Support materials

از لكي يٌستطيع الطالب أن يقٌوموا بإنج

تكليفٌاتهم وواجباتهم المنزلية 

اعد المرتبطة بالمقرر بكفاءة، والذي بدوره سٌ 

دريٌس في تحقق نواتج التعلم المستهدفة من ت

المقرر، فإن أستاذ المقرر يقٌوم بإمداد

:الطالب الدارسين بمواد إضافية داعمة، مثل



شرح لنظام الدخول وطرق االستفادة من-

.المكتبة الرقمية  بالكلية  أو الجامعة

و قائمة بأماكن شراء بعض المواد الخام أ-

ميم األدوات التي يٌحتاجها الطالب في تص

مشروع أو عمل نشاط مرتبط بالمقرر



ل معين مثل برنامج تحلي softwareدليل استخدام -

إحصائي

كتالوجات استخدام بعض األجهزة و المعدات -

مرتبطة المعملية التي تستخدم في الدروس العملية ال

بالمقرر

لتي دليل للتعامل مع المشاكل الشائعة الحدوث و ا-

واجهت طالب السنوات السابقة و المرتبطة بأي

......عنصر من عناصر تدريس المقرر 

في المكان ... كل هذا يوضع في ملف المقرر 

المناسبالترتيب الزمني والمناسب 



Assignmentsالتكليفٌات -5

يتٌضمن هذا الجزء من ملف المقرر -

ةنماذج التكليفٌات الرسمية المرتبط

بموضوعات المقرر النظرية والعملية ،

:............مثل



problemsالمسائل • 

 laboratoryتجارب المعمل • 

experiments

handoutsمواد مسلمة • 

quizzesاختبارات قصيرة • 

examsامتحانات •



خدمة في يٌضاف أيٌضا المعاييٌر المست

والتصحيح  وإعطاء الدرجات 

التقديٌرات، وذلك

.قةلكل تكليف من التكليفات الساب



بون من بعض أعضاء هيئٌة التدريٌس يٌطل

اتهمالطالب أن يقٌوموا بتسليٌم تكليفٌ 

assignments في....على نماذج معينٌة

هذه الحالة ترفق هذه النماذج في ملف

.المقرر



يةٌ إذا كان هناك إرشادات توجيهية بكيفٌ 

 assignmentتعامل الطالب مع 

....معينٌ 

.يتٌم وضعها أيٌضا في ملف المقرر



Student workأعمال الطالب -6

يتٌضمن هذا الجزء من ملف المقرر 

.نماذج من أعمال الطالب



مال يٌجب أن يٌحتوي ملف المقرر على نماذج أع

الطالب بحيٌث تكون

ط، ممثلة للمستوى الجيٌد، والمستوى المتوس

والمستوى المنخفض من

 assignments ،exams ،labالـ

reports



توضع قائمة بمشروعات الطالب 

.إذا كان ذلك ينٌطبق–السابقة 

في ترفق معاييٌر التقييم المستخدمة

تقييم أعمال الطالب المرفقة في ملف

.المقرر



:خصوصيةٌ الطالب

في بالنسبة لنماذج أعمال الطالب المرفقة

:  ملف المقرر

يٌجب أن يتٌم إخفاء أسماء الطالب من

عليٌها، وكذلك أي معلومات أخرى

.تدل على شخٌصية صاحب النموذج



من األفضل أخذ تصريٌح رسمي من 

ماذج القسم العلمي ،ً يتٌيٌح استخدام ن

.أعمال الطالب في ملف المقرر



ةٌ التغذيواالنعكاسات الشخصية  -7

الراجعة من الطالب

Personal reflections and 

student feedback

النقد يعٌتبر هذا الجزء والذي يتٌضمن• 

البناء للمقرر، من أهم أجزاء ملف

...:المقرر، حيث يٌوضع فيه ما يلٌي 



ذا االنطباعات الشخصية ألستاذ المقرر عن ه-

:المقرر 

ةٌ بخصوص أيةٌ مقترحات تعليٌميةٌ أو تشجيعٌي-

كنت”المقرر تضاف، مثل تلك التي تبدأ بـ 

ي لو أتيٌحت ل”أو “ .....أتمنى لو أنني فعلت

م فرصة تدر يٌس هذا المقرر مرة أخرى، سأقو

،“بطريقٌة أفضل....... بعمل 

ر وهكذا تضاف أي أفكار أخرى لدى أستاذ المقر

.في هذا الجزء من ملف المقرر



المعلومات المتعلقة بصعوبة بعض 

في التكليفٌات problemsالمسائل 

assignment  و االمتحاناتexams  التي أعطيت

.للطالب

مدى الوسائل التشجيعٌية التي استخدمت مع الطالب و

.  فاعلتيٌها

ة نقاط قوة ونقاط ضعف الطالب الذيٌن قاموا بدراس

.  المقرر

ة أيةٌ صعوبات تٌكون قد واجهها الطالب أثناء دراس

.المقرر، وهل تم التعامل معها

.تقييٌم الطالب للمقرر

NCAAAاستخدم نموذج .... تقريٌر المقرر



دراسة تحليلية لملف المقرر



:ملحوظات هامة

حليله توملف المقرر الذي سيتم استعراضه 

يمكن وهنا يعتبر ملف مقرر نموذجي 

benchmarkكـاستخدامه 
لمقرر نحن هنا لسنا بصدد تقييم المادة العلمية ل

نحلل آلية إعداد ملف المقرر وكننا نقيم و

.المعروض هنا كنموذج استرشادي فقط



نشاط تدريبي

.أفراد6تكوين مجموعات بحيث تتكون كل مجموعة من يتم 

تقوم كل مجموعة باختيار مقرر من المقررات التي تدرس -

بجامعة نجران، بحيث تٌكون هذا المقرر

.يتٌم تدريٌسه بواسطة أحد أفراد المجموعة

:مطلوب عمل اآلتي من كل مجموعة-

لمكونات ملف هذا  Checklistعمل جدول للمحتوياٌت أو ) أ

.ًاالفتراض Course Portfolioالمقرر 

ٌكتب تحت كل مكون من مكونات ملف المقرر، عبارة ) ب

.مختصرة توضح طبيعٌة وأهمية وجود هذا المكون

ى أكتب النتائج التي تم التوصل إليها داخل المجموعة عل) ج

واعرضها وناقشها مع باقي ، Flip Chartورقة 

.المجموعات



:مثال لملف المقرر



http://www.chem.tamu.edu/

class/fyp/chem101-portfolio/

http://www.chem.tamu.edu/class/fyp/chem101-portfolio/




https://www.google.com/searc

h?q=course+portfolio+chemist

ry&safe=active#q=course+port

folio+computer+science&safe

=active

https://www.google.com/search?q=course+portfolio+chemistry&safe=active


A Course Portfolio for CIS121

Introduction to Computer 

Information Systems



Course Outline



Program Maps and Intended 

Learning Outcomes

Programming Mapping

Intended Roles

-S/W Developer

-Programmer/

Analyst

-S/W Tester

-Web Developer

-4 yr Transfer

CIS121

CIS130

CIS150

CIS134
CIS265

CIS260

CIS122

CIS280

CIS290

ENGL101
Or BUS105/6

Or BUS250

MGMT130

OrBUS240

MATH121

Or MATH281

ACCNT101
SPCH110

SPCH210
BUS101

MATH98

Advising

Program Outcomes

-Develop Software

-Use Computer 

Programming 

Skills

-Use Vendor 

Applications 

Effectively

-Exhibit 

Professional 

Interpersonal 

Skills and 

Attitudes

-Communicate 

Effectively

CIS251(+3)CIS250

CIS201 CIS202(+3)

CIS270 CIS271 CIS272(+2)

CIS261 CIS269(+1+3)

CIS185 CIS285(+1+3)

CIS215 CIS216 CIS217(+2)

TRIO

Tutoring

Center

Advising

Advising

Advising

Advising

Advising

Advising

(Computer Labs)

(Computer Labs)
X

fe
r

.N
e

t

(Pick Track)

Reading?

Tutoring?

Tutoring?

Programming Certs

Java

MCSD

Oracle SQL
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Demographics

Women Men

White NonAsian PoC Asian Other

CIS Intent 

Code 

Graduating

Enrollment in 

all CIS classes

Enrollment 

in CIS121

In CIS121 

with CIS 

Intent

Total 

Number 

Graduating

Women MenWomen Men

White NonAsian PoC Asian OtherWhite NonAsian PoC Asian Other

CIS Intent 

Code 

Graduating

Enrollment in 

all CIS classes

Enrollment 

in CIS121

In CIS121 

with CIS 

Intent

Total 

Number 

Graduating



Objective Outcome/

Assessment

Passive Methods Active Methods Artifact

Vocabulary, 

terminology, jargon, 

acronyms

Identify parts of computer, file 

extensions, programming control 

structures

Read Text, Text 

Companion Website, 

Lookup, Lecture

Discussion, Directed 

Lab

Directed lab to 

Explore the 

Textbook 

Companion Website

skills Operate applications such as 

Word Processing, Excel Charts, 

Search Engines

Read Text, Lecture, 

Demonstration

Directed Lab, team 

research assignments

Word Processing 

Tutorial

concepts Compare and contast Operating 

Systems, Information 

Processing, Programming, 

Enterprise Computing

Read Text, Lecture, 

individual homework 

assignments 

Discussion, group 

projects, jigsaw 

activities, collaborative 

assignments

PBJ Robots

Issues Discuss Information privacy, 

Cybercrime, IT Culture

individual homework Discussion, group 

projects,jigsaw activities 

collaborative 

assignments

IT Culture team 

research project



Assessment with tests

0

1

2

3

4

5

6

7

8

45.00% 55.00% 65.00% 75.00% 85.00% 95.00%

Test 2

Test 1



Course web site URL: 

http://snrs.unl.edu/powell/teach

ing/nres311/nres311.htm

http://snrs.unl.edu/powell/teaching/nres311/nres311.htm




استماعكملحسن شكرا 


