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 البرنامج أهداف- 2
 مج في صيغة المخرجات التي يفترض أن يكتسبها الخريج بعد إكمال البرنامج التعليمي بنجاحتكتب األهداف العام للبرنا

 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 

 

 

 األكاديمية المعايير- 3
 

 توضح ما يجب أن يكون الطالب قد حققه عند إكماله البرنامجي كاديمية للبرنامج التايير األتكتب المواصفات والمع

 .......................................................................................................... 
 .......................................................................................................... 
 .......................................................................................................... 
 .......................................................................................................... 
  

 

 ما يتم تقديمه مع المراجع الخارجية مقارنة- 4
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 ................................................................................................. 
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 القبول نظـــــــــــــــــــــــــــام- 5
 

 :لتحاق للدراسة بالبرنامج موضحة التاليالاالمؤسسة تحديد متطلبات  ىيجب عل

  البرنامج.التقدير األكاديمي للطالب في المرحلة السابقة لهذا 

 المؤسسة ضرورة توفرها بالمتقدم للدراسة ىذات عالقة بالبرنامج وتر ىأي متطلبات أخر. 

 امتحان قبول ومقابلة شخصية إن رأت المؤسسة ذلك. 

  لغة التدريسجادة إشهادة. 
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  بالدراسةوااللتحاق ود تغيير في متطلبات القبول وج المؤسسة والطالب في حال يةلؤومستحديد. 

  المتوفرة.ات اإلمكانقدرة استيعاب البرنامج من الطالب حسب 

 بالدراسببةي يلضبب يلتحقببوا  ولبب المقبببولين نسبببة الطلبببة  ىلببإا نسبببة الطلبببة الملتحقببين بالدراسببة فعلي بب 

 .إدراج نسبة آخر سنتين دراسيتين(

 ات الطلببة الملتحقبين بالمؤسسبة إمكانى دراسة مقارنة إلمكانات الطلبة الملتحقين بالبرنامج نسبة إل

 لخ.إالعلمي والمهارات ...... ىكك  من حيث المستو

 

 التعلم المستهدفة مخرجات- 6

 التي يتكون منها ةمخرجات التعل  المستهدفة حتى يمكن تحديد المقررات الدراسي جميع يجب كتابة

 كما يجب إعطاء ك  مخرج تعل    تحققهايالبرنامج التعليمي من خالل مخرجات التعل  المستهدفة التي 

ا أو رمزا  حتى يمكن الرجوع إليه. مستهدف    رقم 
 :المعرفة والله  .أ

يجب إدراج المعلومات األساسية والملاهي  الرئيسية التي يجب أن يكتسبها الطالب بعد إكمال 

 بنجاح في مجالي المعرفة والله .البرنامج التعليمي 

 :مث : معرفة الحقائق  يذكر(على تذكر واسترجاع وتكرار المعلومات دون تغيير ي   )القدرة المعرفة

 مدلوالت)اللنيــــــــــة معرفة المصطلحات  يخصائص( يتواريخ معينة يمحددة أحداث)المحددة 

عارف عليها للتعام  مع الظواهر أو معرفة االصطالحات المت يالرمز الللظية وغير الللظية(

معرفة  يمعرفة منهجية وطرق البحث يمعرفة المعايير يمعرفة التصنيلات واللئات يالمعارف

 (.ةوالتعميمات ومعرفة النظريات والتراكيب المجرد المبادئ)والمجردات العموميات 
   لب في مستوى المعرفة على تلسير أو إعادة صياغة المعلومات التي حصلها الطا )القدرة :الله

 يالوصف يالتلسير ياإليضاح يرحشال :مث  ي(والتلسير واالستنتاج بلغته الخاصة وتشم  الترجمة

 اإلشارة إلى.........إلخ. يالرس 

 

  1أ.

  2أ.

  3أ.

  4أ.

 

 :الذهنيةالمهارات  .ب
القدرة على  لتحلي يا مث : يتذكر المهارات الذهنية التي سيكتبها الخريج بعد إكمال البرنامج بنجاح

 تحديد وح  المشكالت.......إلخ. اإلبداعييالتلكير 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1ب.

  2ب.

  3ب.

  4ب.
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 :المهارات العملية والمهنيةج. 

من  بما يمكنه بنجاحيلبرنامج التعليمي ب أن يكتسبها الطالب عند إكماله ايجب إدراج المهارات التي يج

على سبي  المثال استخدام بعض األجهزة والمعدات  يت المهنيةه في التطبيقااستخدام ما درس

ي إجراء تصمي  برنامج الحاسوب هندسييالقيام بتصمي   يعلى تشخيص مرض ما ةالقدر ياإللكترونية

  .........إلخ.إجراء استبانات  علميةيبحوث 
 

  1ج.

  2ج.

  3ج.

  4ج.

 
 
  والمنقولة. عامةالمهارات ال. د 

ب أن يكتسبها التي يج لمهارات العامة أو المهارات القابلة لالستخدام في مجاالت العم تدرج مختلف ا

المهارات اللغوية/  وتتضمن:يمكن تطبيقها في أي مجال  بحيث بنجاحيلبرنامج الطالب عند إكماله ا

التصاالت/ المعلومات واقنية الحديثة/ تقنية االتصال والتواص  التحريري والشلوي/ استخدام األدوات الت

 لي/ العم  في فريق/ ح  المشكالت/ اإلدارة......إلخ.اآلالتعام  مع الحاسب 
 

  1د.

  2د.

  3د.

  4د.

 
 البرنامج ()محتويات مكونات- 7

 
  الساعات األسبوعيةعدد:     

 لمجموع  ا          التدريب           المعام        المحاضرات  

 
  النسبة               العامة: العددالمعتمدة للمواد الوحدات دد ـــــــــــــــــــــــع 
 
   النسبة                  االختيارية: العددالمعتمدة للمواد الوحدات عــــــــــــــدد 

 
   لنسبة  ا               االخبارية: العددالمعتمدة للمواد الوحدات عــــــــــــــــدد 
  لي/ الميدانيالتدريب العم 
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 البرنامج مقررات- 8
 .المواد العامة/ 1 

رمز 

 المقرر
  س  المقررا

عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع

 األسبقيات

مخرجات التعل  

التي  للبرنامج المستهدفة

 في المقرراتيت  تغطيتها 
 تمارين معم  محاضرات

تدرج رموز المخرجات         

ل الواردة في جداو

مخرجات التعل  

 (دأي بي جي )المستهدفة 

         

         
      وعـــــــــــــــــــــــالمجم

 
 
 

 .االجبارية التخصيصية/المواد 2 

رمز 

 المقرر
  س  المقررا

عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع

 األسبقيات

مخرجات التعل  

للبرنامج التي المستهدفة 

 اتيت  تغطيتها في المقرر
 تمارين معم  محاضرات

تدرج رموز المخرجات         

الواردة في جداول 

مخرجات التعل  

 (دأي بي جي )المستهدفة 

         

         
      وعـــــــــــــــــــــــالمجم

 
  / المواد االختيارية3

رمز 

 المقرر
  أس  المقرر

عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع

 األسبقيات

مخرجات التعل  

المستهدفة للبرنامج التي 

 يت  تغطيتها في المقررات
 تمارين معم  محاضرات

تدرج رموز المخرجات         

الواردة في جداول 

مخرجات التعل  

 (دأي بي جي )المستهدفة 

         

         
      وعـــــــــــــــــــــــالمجم

 

 

 .ةالداعممواد ال/ 4

رمز 

 المقرر
  س  المقررا

عدد 

 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع

 األسبقيات

مخرجات التعل  

للبرنامج التي المستهدفة 

 يت  تغطيتها في المقررات
 تمارين معم  محاضرات

تدرج رموز المخرجات         

الواردة في جداول 

مخرجات التعل  

 (دجي بي أي )المستهدفة 

         

         
      وعـــــــــــــــــــــــالمجم
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 التعليم والتعلم طرق-9
مع تحديد مدى توظيف ك   تعليميييجب إعطاء نبذة مختصرة عن طرق التعلي  والتعل  لك  برنامج 

الزيارات  المحاضراتي( من عدد %)ذلك ية ما أمكن ئوطريقة من طرق التعلي  المستخدمة كنسب م

 دراسة الحالة وحلقات المناقشة......إلخ. المعلوماتيجمع  معمليةيالاألنشطة  الميدانيةي

 ................................................................................................ 
 ................................................................................................ 
 ................................................................................................ 
 ................................................................................................ 

 

 

 التقييم طرق- 10 
المقررات  تحديد معبالبرنامج التعلي  والتعل  عملية ة في لتلصي  طرق التقيي  المتبعتوضيح وباال يجب

سبي  المثال: جميع ى عل يتقييمها وكيلية_ _إن وجدت يالمتبعةالعامة  التقيي لطرق  التي ال تخضع

دراسات حالة وأنشطة  %40شلوية و ةتحريريامتحانات  %60تقيي  بطريقة  األولمقررات اللص  

 إلخ..علمية.....
 
 

ة / ـــــــــــــــــــــــالسن

 ل الدراسي ــــــــــــــــــــــــــــــالفص

 طريقة التقييم

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

 مــــــــــــــالتقيي تصنيـــــــــف- 11
تحديبد الحبد األدنبى المسبموح ببه إلبى  (ي إضبافةا  أو أبجبدي ا  رقميب )تقييمبا   عتصبنيف التقيبي  المتبب تحديديجب 

بالتسببجي  فببي المقببرر التببالي / اللصبب  بالتببالي و يالدراسببيةالسببنة  أوي سببيالدراالمقببرر / اللصبب   الجتيبباز

 :التقيي في عملية  التالي االسترشاد بالنموذجيمكن  يالدراسي التالي أو السنة الدراسية التالية

 

 
 
 
 
 
 
 

 يةئوالنسبة الم المصطلح

  ناجح

  متوسط

  جيد

  اجيد جد  

  ممتاز
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 مخرجات التعلم المستهدفة  تقييم- 12
 

متضبمنة  نبتظ يومبشبك  دوري  البتعل  المسبتهدفة( مخرجبات)البرنبامج يجب تحديبد اآلليبة واألسباليب المسبتخدمة فبي تقيبي  

التبدريس  ةوالطبالب والخبريجين وأعضباء هيئب (يسبوق العمب  المسبتهدف مؤسسبات)البرنبامج مجموعة من المستليدين مبن 

 .نيخارجيوالمقيمين ال

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 مكاناتواإلالتعليم  مصادر- 13
 

تنليببذ ن لين عببؤوفببى الجببدول التببالي حببدد عببدد أعضبباء هيئببة التببدريس المسبب أعضبباء هيئببة التببدريس:

 عالقة بالبرنامج:ذات  ىريس وبحث علمي وخدمات أخرالبرنامج من تد
 

 ا سبوعي  أمتوسط عدد الساعات التدريسية  عدد األساتذة الدرجة العلمية
   

   

   

   

 
 
 

 توفرها يجب معلومات- 14
 ا بها ــــــــوضح  ـــــــــــمدريس ــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــاء هيئــــــــــــــــــائمة بأعضــــــــــــــــــــــــق

 .ميةدرجة العلــــــــــال
 ذة ــــــــــــــــــــــــع األساتـــــــــــــــــذاتية لجميـــــــــــــــــــــــــــــيرة الــــــــــــــــــــالس

 .جــــــــــــــــــالبرنامـــــــــــــــــــب
 القائمينواللنيين األساتذة اء ـــــامج مع أسمــــــــــــــــــــدراسي للبرنــــــــــــــــــــــدول الـــــــــــــــــــــالج 

 .بعملية التدريس
 نشرها من قب  أعضاء هيئة التدريس خالل آخر سنتين ــــــــــــــــــوث التي تــــــــــــــــــة بالبحائمــــــــــــــــق  

 .دراسيتين
 ال االستشارية التي نلذها أعضاء هيئة التدريس مع ذكر اس  المنلذ للعملية ـــــــــائمة باألعمـــــــــــــــــــــق

 .االستشارية
  إداريين ذوي عالقة  –فنيين  –معيدين  –في تنليذ العملية التعليمية من محاضرين  ةالمساعدالكوادر قائمة بأسماء

دمة المقدمة من ــــــــــــــــــــوع الخـــــــــــــــــــــــوضيح نــــــــــــــــــــــــامج التعليمي مع تــــــــــــــــــــبالبرن

  .ك  منه  وعدده 
 ذ ـــــــــــــــــــــــــاعد في تنليـــــــــــــــــــــــاق  المســـــــــــــــــــــذاتية للطـــــــــــــــــــــالسيرة ال

 .ة التعليميةـــــــــــــــالعملي

 النسبة /العدد األسلوب المشارك في التقييم

  استبيان سوق العمل 

  استبيان طالب السنة النهائية

  اجتياز امتحان الخريجون

  تقارير المساقات أعضاء هيئة التدريس

  استطالع الرأي والمتابعة المقيمون الخارجيون

   جهات أخرى
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 المكتبة- 15
 ي تحت تصرفهاديد المكتبة أو المكتبات التـــــــــــــــــــــــــتحادارة البرنامج  علىب ـــــــــــــــــــيج. 

 المكتبـــــــــــــــــات.ذه ــــــــــــــــــــــدوام بهـــــــــــــــــــــــــــاعات الــــــــــــــــــــــــــام وســـــــــــــــــــــــــأي 

 ب والمراجع والدورياتـــــــــــــــــلكتان ـــــــــــــم ارةـــــــــــــــــاإلعات ــــــــــــــد متطلبــــــــــــــــــــتحدي. 

 ةــــــــــــــــات المختللــــــــــــــــــة في التخصصـــــــــــــــــــــدوريات العلميــــــــــــــــــدد الــــــــــــــــــــــــع 

 .التي تخدم البرنامج

 ادة ــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــهيئى عل اتــــــــــــــــــيودور راجعــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــــوج

 .لكترونيةإ

 وفير اللوائح المعمول بها في المكتبة ونظ  اإلعارة ألعضاء هيئة التدريس والعاملين من غير الطلبةـــت. 

  غير ذلكم كترونية ألإخدمات الطالب بتوفير المادة العلمية للمحاضرات والدروس المعملية سواء كانت. 

 الطالبي وأعضاء هيئة التدريس ــــالستعملالاسوب المتوفرة بالمكتبة ــــــــــــــــدد أجهزة الحـــــــــــــــع. 

 تدريسها بالبرنامجــــــــة التي يتــــــــــــــــراجع لجميع المقررات الدراسيــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــوج  . 
 

 

 

 والمعامل المختبرات- 16
 توفير:المؤسسة  ىيجب عل     

 ذ البرنامجـــــــــــالعدد المناسب من المختبرات الالزمة لتنلي. 

 التجارب راءـــــــــــــــــوإج  ــــــــــــــــــواد التشغيـــــــــــــــم. 

  خ.... الالمرافق المساعدة من مخازن ومعام  تجهيز تجارب. 

 ائ  التعليمية المناسبة للبرنامجــــــــزات والوســــــــــالتجهي. 

 
 

 المــــــــــــــــــالحق- 17
      

 يجب تضمين مواصلات ومتطلبات جميع المقررات الدراسية الخاصة بالبرنامج كملحق

 
  


