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 جامعة الملك سعود :المؤسسة التعليمية  -

 

 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني  :القسم  /الكلية -

 تحديد المقرر والمعلومات العامة ( أ 

 (تتب 101)  المدخل في علوم الرياضة والنشاط البدني:    اسم المقرر و رقمه – 1

 

 اعتانس 2: المعتمدة الساعات – 2

 

 البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها – 3
 إذا كان هناك أشياء عمومية مختارة في برامج عدة يجب ذكرها فضال عن ذكر البرامج)

 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني

 

 عضو هيئة تدريس متخصص: اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس  المقرر – 4

 

 نيالمستوى الثا: و السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيهالمستوى أ – 5

 

 ال يوجد  ( إن وجدت) المقررالمتطلبات المسبقة لهذه  – 6

 

 ال يوجد ( إن وجدت) المقررالمتطلبات المصاحبة لهذه  – 7

 

 .التعليمية للمؤسسة الرئيسي المقر في يكن لم إن المقرر تدريس مكان – 8
 المقر الرئيسي

 

  :تدريس المقررلغة  –9
 العربية

 

 منوذج  ) و (
 توصيف املقرر 
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  :األهداف ( ب 
  

 :وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر – 1
 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن يكون قادرا على: 
 مناقشة التطور التاريخي لعلوم الرياضة والنشاط البدني والمجاالت المرتبطة. -
 صية لمفهوم علوم الرياضة والنشاط البدني والمجاالت المرتبطة بها.صياغة فلسفة شخ -
 علوم الرياضة والنشاط  البدني.  التعرف على القضايا واالتجاهات المعاصرة في -
 معرفة وفهم برامج علوم الرياضة والنشاط البدني والمجاالت المرتبطة بها.   -
     ضة والنشاط البدني والمجاالت المرتبطة بها.تقييم الفرص الوظيفية المختلفة في علوم الريا -
 

 ملخص:
يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بمجاالت علوم الرياضة والنشاط البدني. ويشتمل المحتوى 
على دراسة تاريخ, ومبادئ, وأهداف, وفلسفة علوم الرياضة والنشاط البدني. باإلضافة إلى 

 ه المجاالت. القضايا واالتجاهات المعاصرة المرتبطة بهذ

 

 

المقرر تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين  خطط يتمصف باختصار أية  – 2

االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة : مثال)

 (:المجالاالنترنت، والتغييرات في محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة في 
 زيادة استخدام المراجع عبر شبكة المعلومات- 

 التغيير في محتوى المقرر بناًء على البحوث العلمية الجديدة في المجال.  - 

وصف عام للنموذج الذي سيستخدم للنشرة أو الدليل الذي : مالحظة: )وصف المقرر( ج 

 (سيرفق
 

 المواضيع المطلوب بحثها وشمولها – 1

 ساعات االتصال األسابيع عدد الموضوع 

المجاالت الحيوية: التربيةة البدنيةةع علةوم الحركةة 

 والرياضة: األهداف والمبادئ 

2 4 

وعلةةوالتري ة ةةالوترن ةةة لمهنةةالتربية ةةالترة ن ةةال
 ترة ني

ل2ل1

فلسةة التربية ةةالترة ن ةةالوعلةةوالتري ة ةةالوترن ةةة ل
لترة ني

ل2ل1

بةةةةي تلوب ةةةويلتربية ةةةالترة ن ةةةالوتري ة ةةةالفةةةيل
 ترمملكالترعية الترسعو  الوترعةرا

ل4ل2

أسةةالتربية ةةالترة ن ةةالوعلةةوالتري ة ةةالوترن ةةة ل
لترح و ةةةةالة,لترم كةن كةةةةتربية ةةةةالترة ن ةةةةالترةةةةة ني ل

،لفسةةة ورو  ةلتر هةةة لترةةةة نيل،وترسةةةلوللترحيكةةةي
 تإل تيةلتري ة  الوتربيو ح ا.

ل10ل5

وتري ة الوترن ةة للترة ن الق ة ةلفيلتربية ا -
لترة ني

لتري ة ةةةا,لترن ةةةة لترةةةة نيل,ترة ن ةةةالتربية ةةةا -
ترحةةةةةة  للترقةةةةةي لفةةةةةيترل ةقةةةةةالترصةةةةةحالوو

ل8ل4
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 ترحة يلوترمسبقةل للوترع ي  

ل
ل

 (: )مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسيالمقرر مكونات  – 2

التدريب  /الميداني  /العملي  الدروس الخاصة  المحاضرة

التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 التخصصات الصحية

 رىأخ

 

15 
   

 

هنا المعدل  )المطلوباألسبوع  الطلبة فيساعات تعلم متوقعة من  /دراسة إضافية خاصة – 3

 (:المتطلبات المحددة في كل أسبوع الدراسي وليسالمتوقع للفصل 
 ساعة تدريس مباشر 30 

 

 التعلم مجاالت أو نطاقات في التعلم نتائج تطوير – 4

 :    ضحة فيما يلي يجب توضيح لكل مجال من مجاالت التعلم المو

 . تطويرها أجل من المقرر صمم المهارات التي أو موجز للمعرفة ملخص  -

 . اتالمهار أو المعرفة تلك لتطوير استخدامها المطلوب التعلم الستراتيجيات وصف -
 . المعني المجال في التعلم نتائج لتقييم المقرر في المستخدمة الطالب تقييم طرق -

 

 

 المـــــــــــعــرفـــة  –أ 

 

 .وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها من المقرر 

 إظهار: بعد إتمام هذا المقرر سيكون الطالب قادراً على

 بها المرتبطة والمجاالت البدني والنشاط الرياضة علوم في المعرفي لتطورل الناقد الفهم -

ً  وخارجها  الكلية اخلد وتعددها التخصصات ترابط تراعي لمنهجية الحاجة تفهم -  من منطلقا

 .مالئم ومهني وبحثي خدمي سياق

 الممارسات بأفضل والمدعوم والقانونية والبيئية األخالقية للقضايا الناقد الوعي و العميق الفهم -

 .المهنية

 .والمهنية األكاديمية لتطبيقاته الناقد التقييم خالل من بالرياضة المرتبط للسلوك والفهم المعرفة -

 

 التعليم )التدريس المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة. إستراتيجية 

 المحاضرة -

 المناقشة الجماعية -

 قراءات إضافية -

 

 .طرق تقييم المعرفة المكتسبة 
 

 الحضور -

 اختبارات -

 اختبارات مفاجئة -
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 اختبار نهائي -

 

 (اإلدراكية)المهارات المعرفية  –ب  -        
 

 

 :ات المعرفية المطلوب تطويرهاالمهار - 1

 :بعد إتمام هذا المقرر سيكون الطالب قادراً على

 .الصلة ذات والمجاالت البدني والنشاط الرياضة علوم في المشكالت لحل المعرفة توظيف -

  .والتعليم البدني والنشاط الرياضة في بالتطبيق النظرية ربط -

 التعليمية والنماذج والتفسيرات النظريات جدارة تقييمل باألدلة مدعومة منطقية نظر وجهة تقديم -

 .المتباينة

  .بالتخصص المرتبطة والمفاهيم والحقائق والنظريات والمبادئ المنهجية النماذج وتقييم بحث -

 

 

 :استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية -2

 التدريس المباشر من خالل المحاضرة -
 ورش العمل  -
 لمناقشات الفردية والجماعية كتعليم مساعد للطالب ا -
 

 :طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة –3

 (أ) انظر ةمعرفال قسم في المذكورة الطرق سوف يضمن خالل في المعرفية مهاراتال تقييم 

 

 

 والمسئولية ( الشخصية)البينية مهارات العالقات   –ج 

 

ية مع اآلخرين، والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب وصف لمهارات العالقات الشخص  – 1

 :  تطويرها
 بعد إتمام هذا المقرر سيكون الطالب قادراً على:

 .والمهنية الشخصية المهارات تنمية في واالستمرار الذاتي التعلم مسؤولية تحمل -

 .التصرف بمسؤولية في التعامالت والعالقات الشخصية والمهنية

 .ية وبصفة دائمة أثناء المناسبات العامة والخاصةالتصرف بمهنية عال  -

 

 :استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات - 2

 التدريس المباشر من خالل المحاضرة -
 ورش العمل  -
 المناقشات الفردية والجماعية كتعليم مساعد للطالب -
 

 :صية وقدرتهم على تحمل المسئوليةطرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخ – 3

 قسم في المذكورة الطرق سوف يضمن خالل تقيم مهارات العالقات البينية والمسؤولية -

   (أ) انظر ةمعرفال
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 (:العددية)وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية  االتصال،مهارات  –د 

 

 : وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها – 1
  :بعد إتمام هذا المقرر سيكون الطالب قادراً على

 .واألفكار المعلومات وتوصيل وتفسير لجمع واالتصاالت المعلومات لتقنية األمثل االستخدام -
 الجماعي العمل و التفاعل مهارات إبراز -
ً  ذلك وتوظيف ذاته تقييم -  . عمليا
 .موإدارة التعل   تخطيط -
 

 :ة في تطوير هذه المهاراتاستراتيجيات التعليم المستخدم - 2

سوف يوظف التدريس المباشر في المحاضرة وورش العمل على تعزيز وتطوير استخدام وسائل 

 االتصال والتفاعل والعمل الجماعي خالل الفصل الدراسي.   

  
طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية  – 3

 (: العددية)

سوف يضمن خالل الطرق  وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية االتصال،مهارات تقيم 

 قسم المعرفة عانظر  )أ( المذكورة في

 

 

 ( كانت مطلوبة الحركية )إنالمهارات ( هـ 

 

المطلوب تطويرها في هذا ( مهارات عضلية ذات منشأ نفسي)وصف للمهارات الحركية  – 1

 :المجال

 ال يوجد

 :راتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركيةاست - 2

 ال يوجد -

 :طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية – 3

 ال يوجد  -

  الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي تحديد - 5 -

رقم 

 التقييم 

ار مقالة، أو اختب: مثال)طبيعة مهمة التقييم  

... قصير، أو مشروع جماعي، أو اختبار فصلي

 الخ

نسبة الدرجة  األسبوع المستحق

إلى درجة  

 التقييم النهائي

 %45 12، 9، 5 3× شهرية  اختبارات 1

 %8 كل أسبوع الحضور  2

خالل الفصل  اختبارات مفاجئة 3

 الدراسي

7 % 

 % 40 16 اختبار نهائي 4
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 الدعم المقدم للطلبة( د
 

اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة 

الذي  -الساعات المكتبية –مع تحديد مقدار الوقت ) واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك 

 (:يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع

 

    

 مصادر التعلمهـ (

 : الرئيسة المطلوبة (الكتب) الكتاب – 1

دار الفكر العربي،  .الفلسفة -التاريخ –أصول التربية البدنية: المدخل م( 2001الخوليع أمين )

  القاهرة.
 

 

: المراجع األساسية – 2 -  

 Lumpkin, Angela. (2005) Introduction to Physical Education, Exercise Science, and Sport Studies (6th 

ed.). McGraw-Hill, Boston. 

- Wuest, D,. Bucher, C., (2003) Foundation of physical Education, Exercise Science, and sport. (14th 

ed.). McGraw-Hill, Boston.  
- Introduction to Physical Education, Fitness, and Sport. (4th ed.). McGraw-Hill, Boston.  

 

(:يرفق قائمة بذلك( )الخ... العلمية، التقارير الدورياتبها )جع الموصى الكتب والمرا – 3  

Journal of Sports Sciences 
Research Quarterly for Exercise and Sport 
Quest 

  

 :الخ... مواقع االنترنت  و االلكترونيةالمواد  – 4

 ال يوجد

 

وتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبي – 5

 : المهنية أو األنظمة

 ال يوجد

 

 

 

 

 

  المرافق المطلوبة( و 
 

أي عدد المقاعد في الفصول )بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات  حدد متطلبات المقرر

 (.الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر 
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 :(الخ ... والمختبرات ات حجرات المحاضر)التعليمية  المرافق – 1

 القاعة الدراسية -

 جهاز حاسب -

 

 :أجهزة الكمبيوتر – 2
 (1)  جهاز حاسب -
 جهاز عرض  -

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معينة حدد المتطلبات أو أرفق : مثال –حددها )موارد أخرى  – 3

 :(قائمة

 ال يوجد
 

 

 : وعمليات التحسين تقييم المقرر( ز 
 :التعليم وفعالية الطالب نتائج على صولالح استراتيجيات – 1
 تقييم الطالب للمقرر  -
 المناقشة مع الطالب -
إما عن طريق األستاذ أو عن طريق            التعليمالمتبعة في تقييم عملية ستراتيجيات األخرى اال -2

 :القسم
  تقييم رئيس القسم -

 تقرير عمادة تطوير الجودة األداء أعضاء هيئة التدريس   -

 : عمليات تحسين التعليم – 3

 التطوير المهني المستمر   -

 المشاركة في دورات عمادة تطوير المهارات في الجامعة -

 

من قبل التصحيح أو الدرجات فحص : مثال)الطلبة عمليات التحقق من مستويات إنجاز  – 4

ح عينة من تصحيتبادل ، وقيام أستاذ المقرر بعضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة

مؤسسة  آخر لنفس المقرر في هيئة تدريس الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو

 (تعليمية أخرى

 ال يوجد

 

  

 :للتحسين المقرر والتخطيطعلية الفوالخطط المعدة للمراجعة الدورية  صف الترتيبات – 5

تدريس المكلف بعد نهاية كل فصل دراسي يتم أعداد تقرير عن المقرر من عضو هيئة ال -

 بالمقرر.  
تتم مناقشة نتائج الطالب و أبرز التحديات التي توجه الطالب و اقتراح سبل التغلب عليها   -

 بشكل مستمر بين أعضاء هيئة التدريس .
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Course Specification 

Institution:       King Saud University 

College/Department :      College of Sport Sciences and Physical Activity 

A Course Identification and General Information 

1.  Course title and code:   (  PHE 101 )   Introduction to Sport and 
Physical Activity 

2.  Credit hours  :     2 hrs. 
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3.  Program(s) in which the course is offered.  

(If general elective available in many programs indicate this rather 
than list programs) 

                                       Introduction to Sport Science and Physical Activity 

 

 
4.  Name of faculty member responsible for the course 
            
                                                     TBC 

5.  Level/year at which this course is offered                  Level 2 

 

6.  Pre-requisites for this course (if any)                         None 
 

7.  Co-requisites for this course (if any)                          None 
 
 

8.  Location if not on main campus 
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B  Objectives   

1.  Summary of the main learning outcomes for students enrolled in the course. 

This module aims to: 
-  Discuss the historical development of sport sciences and physical activity. 
- Formulate a personal philosophy of sport sciences and physical activity as well as 
related domains. 
- Identify the current issues and trends in sport sciences and physical activity as well 
as related domains. 
-  Know and understand the sport sciences and physical activity programs as well as 
related domains.  
- Assess the different career opportunities in the sport sciences and physical activity 
as well as related domains 

Summary 

The course is designed to introduce students to the fields of sport sciences and 
physical activity. The content includes a study of the history, principles, objectives, 
philosophy, as well as current trends and issues related to these fields. 

2.  Briefly describe any plans for developing and improving the course that are being 
implemented.  (eg increased use of IT or web based reference material,  changes in 
content as a result of new research in the field) 

1. Increased use of web based reference material,   
2. changes in content as a result of new research in the field 

C.  Course Description (Note:  General description in the form to be used for the 

Bulletin or Handbook should be attached) 

 
1 Topics to be Covered  
 

List of Topics No of 
Weeks 

Contac
thours 

Physical Education, Movement Sciences, and Sport 

Studies-Dynamic Fields: Principles and Objectives 

2 4 

The Profession of Physical Education, Sport Studies and 

physical activity 

1 2 

Philosophy of Physical Education, Sport Sciences, and 

Physical Activity 

1 2 

History and Development of Physical Education, Sport  in 

Saudi Arabi and world 

2 4 
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Foundations of  Physical Education, Sport Sciences and 

physical Activity: Physical Education, Biomechanics and 

Motor Behavior, Physical effort Physiology, Sport 

Management and Recreation.     

5 10 

The Changing Nature of Physical Education, Sport Science, 
and Physical Activity: 
- Opportunities and Challenges in Physical Education and 
sport         - Issues in Sports and physical Activity  
- Physical Education, Physical Activity, Sport, and  Fitness 
in the Twenty-First Century: Present and Future   

4 8 

 
 

2 Course components (total contact hours per semester):  30  

Lecture: 15 Tutorial:   Laboratory:  Practical/Field 
work/Internship 

Other: 

 

3. Additional private study/learning hours expected for students per week. (This should be an 
average: for the semester not a specific requirement in each week) 

 30 hours of directed study time 

 
4. Development of Learning Outcomes in Domains of Learning   

For each of the domains of learning shown below indicate: 

 A brief summary of the knowledge or skill the course is intended to develop;  

 A description of the teaching strategies to be used in the course to develop that 
knowledge or  skill; 

 The methods of student assessment to be used in the course to evaluate learning 
outcomes in the domain concerned. 

a. Knowledge   

(i)  Description of the knowledge to be acquired 

On successful completion of this course, students should be able to demonstrate:  

 

- A critical understanding of the development of knowledge in sport sciences, physical activity 

and related domains. 

- An understanding of the need for both a multi-disciplinary and inter-disciplinary approach to 

study, drawing as appropriate from service, research and professional contexts. 
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- An understanding and critical awareness of the moral, ethical, environmental and legal issues 

which underpin best practices. 

-  A knowledge and understanding of sport-related behaviour through critical evaluation of 

both academic and professional practices. 

 

(ii)  Teaching strategies to be used to develop that knowledge 

- Lecture  
- Group Discussions 
- Additional Reading Materials 

 

(iii)  Methods of assessment of knowledge acquired 

- Attendance  
- Exams  
- Pop Quizzes 
- Final 

 

b. Cognitive Skills 

(i) Description of cognitive skills to be developed 

On successful completion of this course, students should be able to:  

- Apply knowledge to the solution of problems in sport sciences, physical activity and related 

domains. 

- Relate theory to practice in sport, exercise and pedagogy 

- Present a reasoned argument to assess the merits of contrasting theories, explanations and 

instructional models. 

- Research and assess subject specific concepts, facts, theories, principles and paradigms. 
 

(ii)  Teaching strategies to be used to develop these cognitive skills 

Lectures, workshops, tutorials and directed study time will be used to develop cognitive skills. 

The lectures are intended to provide sound theoretical knowledge and understanding. This will 

be consolidated with tutorials and workshops. The directed time will be used to emphasise the 

application of theory into practice through tasks and experiences that further substantiate and 

extend issues addressed in contact time.  

(iii)  Methods of assessment of students cognitive skills  

The assessment of cognitive skills will be embedded in that mentioned in the knowledge 
section [see a (iii)].   

c. Interpersonal Skills and Responsibility  

(i)  Description of the interpersonal skills and capacity to carry responsibility to be developed  
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On successful completion of this course, students should be able to: 

- Take responsibility for their own learning and continuing personal and professional development.  

- Act responsibly in personal and professional relationships. 

- Act ethically and consistently with high moral standards in personal and public forums. 

 

 

(ii)  Teaching strategies to be used to develop these skills and abilities 

Lectures, workshops, tutorials and directed study time will be used to develop interpersonal 

skills. In particular, the workshops and laboratory sessions will provide opportunities for group 

work that enhances the interaction and communication skills. This will be consolidated through 

the tutorial sessions. 

(iii)  Methods of assessment of students interpersonal skills and capacity to carry 
responsibility 

The assessment of interpersonal skills will be embedded in that mentioned in the knowledge 
section [see a (iii)].  

d.   Communication, Information Technology and Numerical Skills  

(i)  Description of the skills to be developed in this domain. 

 

On successful completion of this course, students should be able to:  

- Demonstrate capacity for using the most appropriate information and communications 

technology in gathering, interpreting and communicating information and ideas.  
- Show interactive and group skills 

- Self appraise and reflect on practice. 

- Plan and manage learning. 

(ii)  Teaching strategies to be used to develop these skills 

Lectures, workshops, and directed study tasks will be used to develop communication and IT 

skills.  

(iii)  Methods of assessment of students numerical and communication skills  

The assessment of interpersonal skills will be embedded in that mentioned in the knowledge 
section [see a (iii)]. 

e. Psychomotor Skills (if applicable) 

(i)  Description of the psychomotor skills to be developed and the level of performance 
required 

 

Not Applicable  
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(ii)  Teaching strategies to be used to develop these skills 

None 

(iii)  Methods of assessment of students psychomotor skills 

 
 
5. Schedule of Assessment Tasks for Students During the Semester 
 
Assess
ment  

Assessment task (eg. essay, test, group project, 
examination etc.) 

Week due Proportion 
of Final 
Assessmen
t 

1 
 

Exams × 3 5, 9, 12 45% 

2 
  

Attendance Every week 8% 

3 
 

Pop Quizzes During 
Semester 

7% 

4 
 

Final  16 40% 

D. Student Support 

 

1. Arrangements for availability of teaching staff for individual student 

consultations and academic advice. (Include amount of time teaching 

staff are expected to be available each week) 

a. Consultation during office hours  

b. Via email 

c. The dedicated office hours for consultation are 7 hrs per 

week. 

 

E Learning Resources 

 
1. Required Text(s) 
Kholi, A. A. (2001). Foundations of Physical Education: Introduction-History-
Philosophy. Dar Elketab, Cairo. 

2. Essential References  
-  Lumpkin, Angela. (2005) Introduction to Physical Education, Exercise Science, and Sport 

Studies (6th ed.). McGraw-Hill, Boston. 

- Wuest, D,. Bucher, C., (2003) Foundation of physical Education, Exercise Science, and sport. 
(14th ed.). McGraw-Hill, Boston.  

- Introduction to Physical Education, Fitness, and Sport. (4th ed.). McGraw-Hill, Boston.  
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3- Recommended Books and Reference Material (Journals, Reports, etc) (Attach List) 

Journal of Sports Sciences 

Research Quarterly for Exercise and Sport 

Quest 

4-.Electronic Materials, Web Sites etc 
None 

 

5- Other learning material such as computer-based programs/CD, professional 
standards/regulations 
None 

 
F. Facilities Required 
 

Indicate requirements for the course including size of classrooms and laboratories (ie number 
of seats in classrooms and laboratories, extent of computer access etc.) 

1.  Accommodation (Lecture rooms, laboratories, etc.) 
 

d. Lecture room 

e. Computer  

3. Computing resources 
a. Computers – 1 
b. PowerPoint projector and screen 1 
 

3. Other resources (specify --eg. If specific laboratory equipment is required, list requirements 
or attach list)  

a. None. 

G   Course Evaluation and Improvement Processes 
 

1 Strategies for Obtaining Student Feedback on Effectiveness of Teaching 

- Evaluation of course by students – At the end of each semester 
- Discussion with students 

 

2  Other Strategies for Evaluation of Teaching by the Instructor or by the Department 
 

- Evaluation of head of department 
- Reports of quality deanship regarding performance of faculty 

compares to peers in department, college, and university 
 

3  Processes for Improvement of Teaching  
a. Continuous professional development 
b. Participation in training sessions introduced by deanship of skills 

development 
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c. Participation in conferences 
d.  

4. Processes for Verifying Standards of Student Achievement (eg. check marking by an 
independent  member teaching staff of a sample of student work, periodic exchange and 
remarking of tests or a sample of assignments with staff at another institution) 
 
Not applicable  

5 Describe the planning arrangements for periodically reviewing course effectiveness and 
planning for improvement. 
 

At the end of each semester, a course report has to be prepared by every faculty 
member teaching the course. A meeting to discuss the course effectiveness is usually 
held at the end of the semester amongst the faculty to evaluate the course and 
propose possible solutions to resolve and areas that require improvement. 
 

 

 
 
 
 
 

 


