
 
 

 : جامعة الملك سعودالمؤسسة التعليمية  -

 

 : كلية علوم الرياضة والنشاط البدني/ قسم التربية البدنيةالقسم  /الكلية -

 تحديد المقرر والمعلومات العامة ( أ 

 304تتب   منهج وتطبيقات التربية البدنية لألطفال:    اسم المقرر و رقمه – 1

 

 ساعة عملي (  2 –ساعة نظري 1)   ساعتان: المعتمدة اعاتالس – 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)

 البدني  النشاط و الرياضة علوم بكالوريوس
 

 عضو هيئة تدريس متخصص : ل عن تدريس  المقرراسم عضو هيئة التدريس المسئو – 4

 

 اري()اجبالمستوي الخامس : المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيه – 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
 

 اللغة العربية .لغة تدريس المقرر –9

 

 

  :األهداف ( ب 
  

 :وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر – 1

 التعريف بمنهج التربية البدنية لألطفال -

 التعرف على كيفية تطوير منهج التربية البدنية -

 ، والتقويم والمعالجة لمنهج التربية البدنيةالتخطيط  -

 وتحليلها  تدريب الطالب على مشاهدة حصص التربية البدنية -
 لتنمية جوانب الشخصية وخدمة المجتمع  مختلفة ألغراضتصميم وتطبيق العاب  -

 

 ملخص:

ية إلى تعريف الطالب المرشحين للتدريس كيفية تنمية وتطوير التربية البدن  يسعى هذا المقرر

لألطفال، ويكون ذلك من خالل التخطيط  المالئم،  التعديل والتطوير ، التقويم. بحيث يقوم 

 منوذج  ) و (
 توصيف املقرر 



، وتصميم وتنفيذ  الطالب بزيارات ميدانية للمدارس ومشاهدة حصص فعلية للتربية البدنية

 مختلفة ألغراضالعاب 

 

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

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

 (:االنترنت، والتغييرات في محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة في المجال

 اجع الحديثة في التخصصمرال استخدام  -أ

 
  .تيوب(اليو -استخدام االنترنت )مثل الفيس بوك -ب
 

 الزيارات الميدانية للمدارس  -ت

 

 
 

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

 (سيرفق

 المواضيع المطلوب بحثها وشمولها – 1

ساعات  عدد األسابيع الموضوع

 االتصال
 العمل أسلوب – وأهدافه المقرر مفردات توضيح – تعارف:  نظري

 الغرضية األلعاب عن مقدمة:  عملي
1 3 

  االبتدائية بالمرحلة لألطفال البدنية التربية منهج معرفة : نظري

 التنظيم بسيطة العاب وتنفيذ تصميم:  عملي 
1 3 

 ( التعليمية الوحدات – التخطيط)  البدنية التربية درس مكونات : نظري

 االولي ةالثالث الصفوف لتالميذ العاب وتنفيذ تصميم:  عملي 
1 3 

 االساسية المهارات – تصميمها – اغراضها – األلعاب تقسيم : نظري

 محددة ألغراض العاب وتنفيذ تصميم :  عملي
1 3 

  ميدانية زيارة 

 
1 3 

 البدنية التربية حصص وتحليل الزيارة تقارير مناقشة : نظري

 وتنمية الشخصية المختلفة للمراحل غرضية العاب تصميم :  عملي
1 3 

 زيارة ميدانية 

 
1 3 

  اول فصلي نظري اختبار
  اول فصلي عملي أختبار 

1 3 

  االبتدائية المرحلة في الحركية واألنشطة األساسية المتطلبات:  نظري

 ة وبيئة المجتمعالمختلف للمراحل غرضية العاب وتنفيذ تصميم:  عملي
1 3 

 زيارة ميدانية

   
1 3 

  البدنية التربية حصص وتحليل يارةالز تقارير مناقشة : نظري

 المختلفة للمراحل غرضية العاب وتنفيذ تصميم : عملي
1 3 

  ثاني فصلي نظري اختبار 

 ثاني فصلي عملي أختبار 
1 3 

 زيارة ميدانية

 
1 3 



  تقويمال:  نظري

 الغرضية األلعاب تنفيذ علي ومالحظات ومناقشات مراجعة : عملي
1 3 

 :  نهائي نظري اختبار

 :نهائي عملياختبار
1 3 

   

 

 
 
 

 ساعة  45(: )مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسيالمقرر مكونات  – 2

التدريب  /الميداني  /العملي  الدروس الخاصة  المحاضرة

التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 التخصصات الصحية

 أخرى

15  

 ساعة 15)

 30 – ينظر

 (ساعة عملي

 

دارس زيارات ميدانية للم 

 االبتدائية 

 

 

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

 (:المتطلبات المحددة في كل أسبوع الدراسي وليسالمتوقع للفصل 
 

 في الفصل الدراسي.ساعة  15بإجمالي إضافية من المتوقع من الطالب تحصيل ساعات تعلم 

 األسبوع(.)بواقع ساعة في 

  

 

 التعلم مجاالت أو نطاقات في التعلم نتائج تطوير – 4

 :    لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح 

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

 . اتمهارال 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 

 الفهم العميق والوعي ألسس بناء منهج التربية البدنية 

 بدنيةإدراك وفهم القضايا المؤثرة في منهج التربية ال 

 معرفة كيفية تحليل حصة التربية البدنية 

 معرفة أسس تصميم األلعاب الغرضية 

 

 .استراتيجية التعليم )التدريس المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة 
 



 المحاضرات الدراسية -1
 الزيارات المدرسية -2
 مجموعات النقاش -3
 اإلنترنت -4
 العرض التقديمي -5

 

 .طرق تقييم المعرفة المكتسبة 
 ن فصلياناختبارا -1
 اختبار نهائي -2
 تقديم تقرير عن الزيارات المدرسية  -3
 عرض تقديمي   -4

 

 (اإلدراكية)المهارات المعرفية  –ب  -        
 

 

 :المهارات المعرفية المطلوب تطويرها - 1

 لألطفالالمتعلقة ببناء منهج التربية البدنية  القضايا ونقد وتفسير تحليل   - 

 نهج التربية البدنيةتوظيف المعرفة لتطوير م - 

 تحليل حصة التربية البدنية - 

 تقويم منهج التربية البدنية   -         

 

 :استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية -2

 جموعات النقاشم -أ
 استخدام الحاسب اآللي واإلنترنت -ب
 الزيارات الميدانية للمدارس -ت
 المشاركة في تقديم عرض تقديمي  -ث
 يل حصص تربية بدنيةتحل -ج

 

 :طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة –3

 االختبارات  - 

 تقديم تقاريرعن الزيارة المدرسية   - 

 عرض تقديمي - 

 مناقشات -          

 

 والمسئولية ( الشخصية)البينية مهارات العالقات   –ج 

 

ى تحمل المسئولية المطلوب وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة عل  – 1

 :  تطويرها

 العلمية المناقشات خالل من األقران مع الجماعي والعمل التواصل على المقدرة تطوير .1

 .المجموعات وعمل

 .والمهنية الشخصية المهارات تنمية في االستمرار .2



 . وقدراته معارفه تطوير بمهام الطالب فيتكل خالل من الذاتي مالتعل   تعزيز .3

 .والمهنية الشخصية العالقات في مسؤوليةب التصرف  .4

 

 

 

 :استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات - 2

 .الطالب بين الجماعي التفاعل حاالت في وخاصة المستمر التوجيه -

 .للمقرر التعليمية المخرجات تخدم ومسئوليات مهام لعمل  والجماعي الفردي التكليف -

 باستخدام المادة ومدرس الطالب مع ومناقشته تقديمي عرض وتقديم دادإع على القدرة -

 المتبع العلمي المنهج

 

 

 :طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئولية – 3

 المالحظة -  

 الزمالء تقييم -          
 
 (:العددية)لحسابية وتقنية المعلومات، والمهارات ا االتصال،مهارات  –د 

  

 : وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها – 1

 العالمية الشبكة على المواقع أهم على التعرفواآللي القدرة على استخدام الحاسب  -أ

 بالمقرر العالقة ذات

 الزمالء أمام تقديمي عرض تقديمالقدرة على  -ب

 تلفة في المجاالت ذات العالقة.القدرة على الوصول إلى مصادر التعلم المخ -ت

 تعلم المهارات الضرورية الالزمة لتطوير المهارات التدريسية -ث

 

 

 :استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات - 2

 التأكد من قدرة الطالب على استخدام تطبيقات الحاسب اآللي  -  -أ

 التدريب على كتابة التقارير الميدانية  -ب

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

 (: العددية)

  الختباراتا -أ

 عرض تقديمي -ب
 تقارير الزيارات المدرسية -ت

 

 

 ( كانت مطلوبة الحركية )إنالمهارات ( هـ 

 



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

 :لالمجا

 ال يوجد

 

 :استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية - 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 

مقالة، أو اختبار : مثال)لتقييم  طبيعة مهمة ا

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

 الخ

األسبوع 

 المستحق

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

 التقييم النهائي

 %20 8 1 فصلي اختبار 1

 %15 12 2 فصلي اختبار 2

 %10 15 - 1 واجبات 3

 %10 15 – 1 حضور وغياب ومشاركة 4

 %5 15 بحث 5

حسب التقويم  النهائياالختبار  6

 الجامعي

40% 

    

 
 الدعم المقدم للطلبة( د

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

الساعات  –مع تحديد مقدار الوقت ) المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك 

 (:ة التدريس في األسبوعالذي يتواجد فيه أعضاء هيئ -المكتبية
 ساعات أسبوعية( 10مع أستاذ المقرر خالل الساعات المكتبية ) التواصل -

  والموقع الشخصي التواصل مع أستاذ المقرر من خالل البريد اإللكتروني -

 مصادر التعلمهـ (

 : الرئيسة المطلوبة الكتب() الكتاب – 1

طرق التدريس في التربية الرياضية أساسيات في تدريس :   زكية كامل ، نوال شلتوت ، ميرفت خفاجة - 

 .2007، التربية الرياضية  الجزء األول. دار الوفاء

 

 : المراجع األساسية – 2

 ، للطباعة المتحدون ، إبراهيم هللا عبد احمد محمد ، الصغيرة األلعاب في مدخل -

 . 2005 ، العربية مصر جمهورية ، الزقازيق

-  

 

 

 



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

 :الخ... مواقع االنترنت  و االلكترونيةالمواد  – 4

 افالم تعليمية -
-  

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو  – 5

 : المعايير المهنية أو األنظمة

 

 

  ق المطلوبةالمراف( و 

 

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

 (.الخ.. والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر 

 

 

 

 :(الخ ... والمختبرات حجرات المحاضرات )التعليمية  المرافق – 1

 يةالعالم للشبكة برابط مجهزة مقعد عشرون و خمس دراسية قاعة -

 

 :أجهزة الكمبيوتر – 2

a. الرأس فوق عرض جهاز مع للمحاضر آلي حاسب جهاز (overhead projector )

 .وسبورة زكية

 
 

 

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

 :(قائمة

 

 

 

 : وعمليات التحسين تقييم المقرر( ز 
 :التعليم وفعالية الطالب نتائج على صولالح استراتيجيات – 1

   التدريس هيئة عضو تقييم استمارة- 
 القسم رئيس تقييم- 

 الطالب مناقشة- 

 

إما عن طريق األستاذ أو عن طريق            التعليمالمتبعة في تقييم عملية االستراتيجيات األخرى  – 2

 :القسم

 القسم رئيس تقييم-- 

 األقران تقييم- 



 

 : ليات تحسين التعليمعم – 3

 التدريبية الدورات و المؤتمرات في المشاركة- 

 العلمية الدوريات في االشتراك خالل من التخصص مستجدات آخر على اإلطالع- 

  الطالب تقييم نتائج على اإلطالع-         
 

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

تصحيح عينة من تبادل ، 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

 

 

 .حاليا   مطبق غير

 

 

  

 :للتحسين لمقرر والتخطيطاعلية الفوالخطط المعدة للمراجعة الدورية  صف الترتيبات – 5

كل فصل دراسي يتم مراجعة تقرير المقرر المعد من أعضاء هيئة التدريس المقدمين للمقرر بعد نهاية   -
 وتتم مناقشة نتائج الطالب وأبرز التحديات التي تواجه الطالب واقتراح سبل التغلب عليها

 .سالتدري هيئة أعضاء بين واآلراء والمناقشة الخبرات تبادل -
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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: Child Physical Education curriculum and practicum PHE 304 

2.  Credit hours: 2 hours  (Theoretical 1 hour - two hours practical) 

3.  Program(s) in which the course is offered.  

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

BS in Sport Sciences and Physical Activity  

4.  Name of faculty member responsible for the course 
A Specialist faculty member 

5.  Level/year at which this course is offered: level  5 

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 
No need 

B  Objectives   

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

- Identify the children physical education curriculum. 

- Identify the development of physical education curriculum. 

- Planning, constriction, and assessment for the physical education curriculum. 

- Training students to watch the physical education classes and analysis . 

- Design and application of games for different purposes to develop aspects of personality and 

community service 

Summary 
The purpose of this course is to introduce teacher candidates to the developmentally appropriate 

physical education for children. Appropriate planning, instruction, and assessment make-up the 

foundation of the course. So that the students conducted field visits to schools and watch the actual 

physical education classes.  

 

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) 

- The usage of new specialized references. 

- Internet usage (such as Facebook, youtube websites)  



- School visits  

 

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  
 

Topic No of 
Weeks 

Contact
hours 

Theoretical: acquaintance - clarification of the course's vocabulary and 
objectives - the method of work 
Practical: Introduction to the purpose games 
 

1 3 

Theoretical: knowledge of the curriculum of physical education for children in 
the primary stage 
Practical: Design and implementation of simple games 
 
 

1 3 

Theoretical: Components of Physical Education Lesson (Planning - Educational 
Units) 
Practical: Design and implementation of games for students in the first three 
grades 
 
 

1 3 

Theoretical: the division of games - their purposes – design  - basic skills 
Practical: Design and implementation of games for specific purposes 
 
 

1 3 

A field visit 
 

1 3 

 
Theoretical: Discuss visit reports and analysis of physical education classes 
Practical: Design games for the purpose of various stages and personal     
development  
 

1 3 

 
A field visit 

1 3 

First theoretical test 
 First Practical Test 

1 3 

 
Theoretical: basic requirements and motor activities at the primary level 
Practical: Design and implementation of purpose games for various stages and 
community environment 
 

1 3 

 
A field visit 

1 3 

 
Theoretical: Discuss visit reports and analysis of physical education classes 
Practical: Design and implementation of purpose games for various stages 
 

1 3 

 
Second semester theoretical test 
 Second Quarterly Practical Test 

1 3 

A field visit 
 

1 3 

 
Theoretical: Evaluation 
Practical: Review, discussions and observations on the implementation of the 
purpose games 
 

1 3 



 
Final theoretical test: 
Final Practical  test: 

1 3 

 

2 Course components (total contact hours per semester):  45 hours  

Lecture: 

15 (15 theoretical 
hours - 30 practical 
hours)) 

Tutorial:   Practical/Fieldwork/Int
ernship: 

Primary school visits 

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) 15 hours 

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 

- Understanding and awareness of the foundations of physical education curriculum.  

- Understanding and awareness of the effective issues in physical education curriculum  
- Knowing the analysis of the physical education class.  
- Know the basics of designing the purpose games 

 

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

- Theoretical lecture 
- school visits 
- seminars 
- Internet 
- Presentations   

(iii)  Methods of assessment of knowledge acquired 

- Two midterm exams 
- Final exam 
- School visits report 
- Presentation  



b.  Cognitive Skills 

(i)  Cognitive skills to be developed 

- Analysis and interpretation and critique of related issues for forming the children physical 
education curriculum. 

-  Knowledge functioning for the development of physical education curriculum.  

- Analysis of physical education classes. 

- Assessment of physical education curriculum.  

 

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

- Group discussions 
-  Usage of the Internet and PC 
- School visits 
- Presentation 
- Analysis of physical education classes  

(iii)  Methods of assessment of students cognitive skills  

- Exams 
- Provide school visits reports 
- Presentation 
- Discussions   

c. Interpersonal Skills and Responsibility  

(i)  Description of the interpersonal skills and capacity to carry responsibility to be developed  

- Ability to develop communication and teamwork with peers through scientific discussions and 

group work. 
- The Continuous development of personal and professional skills. 
-  Promote self-learning through the assignment of tasks to develop student knowledge and abilities. 
- Act responsibly in the personal and professional relationships.  

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

- Continuous guidance particularly in cases of group interaction among students. 

- Commissioning of individual and group work tasks and responsibilities of serving the 
educational outcomes of the course. 

- Ability to prepare and present a presentation and discussion with students and teachers 
using the scientific method.  

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

- Observation   

- Peer- assessment 

d.   Communication, Information Technology and Numerical Skills  



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

- Ability to use the computer and identify the most important sites on the web sites related to the 
curriculum. 

- Ability to present a presentation to colleagues 
- Ability to access learning resources in different related topics 
- Learn the necessary skills needed to develop teaching skills.  

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

Ensure students' ability to use computer applications 

Writing  reports training 

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

- Exams 
- Presentation 
- School visits reports 

e.  Psychomotor Skills (if applicable) 

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

none 

 

 

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

none 

 

 

(iii)  Methods of assessment of students psychomotor skills 

 

none 

 

 
 

 
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 
Assessment 

1 
 

Midterm exam 1 8 20% 



2 
  

Midterm exam 2 12 15% 

3 
 

Duties  1-15 10% 

4 
 

4 Attendance, absence, participation and reports  15-1  10% 

5 
 

Search 15 5%  

6 
 

Final exam According 
to 

university 
calendar 

40% 

    

    

D. Student Support 

 
1. Arrangements  for availability of faculty for individual student consultations and academic advice. (include amount of time 
faculty are available each week) 

 

- Consultation during office hours (10 hrs per week) .  

- Via e-mail and Website of the teacher. 

 

 

 

 

 

 

E Learning Resources 

 
1. Required Text(s) 
 

2. Essential References  

 

- Zakia Kamel, Nawal Shaltot & Mervat Khafaga: teaching methods in physical education, 
basics of teaching physical education, part 1, pub. Dar Alwafaa, 2007. 

3- Recommended Books and Reference Material (Journals, Reports, etc) (Attach List) 

 - Entrance in minor Games, Mohamed Ahmed Abdullah Ibrahim, United for Printing, Zagazig, Egypt, 
2005. 

 

 

4-.Electronic Materials, Web Sites etc 

 



 

5- Other learning material such as computer-based programs/CD, professional standards/regulations 
 

- Educational videos. 
 
 

 
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.) 
 
An equipped classroom (for 25 students) with IP-board & internet access.  
 

2. Computing resources 
 
Overhead projector,  IP-board & Pc 
 

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

 
 
 
 
G   Course Evaluation and Improvement Processes 
 

1 Strategies for Obtaining Student Feedback on Effectiveness of Teaching 

 
- Evaluation form of the faculty 

- The head of department evaluation 
- Students’ discussion 

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

- The head of department evaluation 
- Peer Evaluation 

 
3  Processes for Improvement of Teaching 

- Participation in conferences and training courses. 
- Update knowledge from the latest development in scientific journals 
- Review of the students evaluation 



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

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. Discussion meeting is usually held among 
the faculty to evaluate effectives of teaching and propose possible solution to 
obstacles 

- Exchange of experiences, discussion and consensus among faculty staff 
 

 
 

 
 

 


