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- 1معلومات عامة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

المؤسسة التعليمية
الكلية
القسم  /الشعبة التي تقدم البرنامج
اسم البرنامج التعليمي
الساعات الدراسية االزمة الستكمال البرنامج
الشهادات العلمية الممنوحة عند استكمال البرنامج
األقسام العلمية ذات العالقة بالبرنامج
اللغة المستخدمة في العملية التعليمية
منسق البرنامج
المراجع الخارجية للبرنامج
سنة منح اإلذن في البرنامج
الجهة التي منحت اإلذن بالمزاولة
السنة التي بدأت فيها الدراسة الفعلية بالبرنامج

- 2أهداف البرنامج
تكتب األهداف العام للبرنامج في صيغة المخرجات التي يفترض أن يكتسبها الخريج بعد إكمال البرنامج التعليمي بنجاح
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 

- 3المعايير األكاديمية
تكتب المواصفات والمعايير األكاديمية للبرنامج التي توضح ما يجب أن يكون الطالب قد حققه عند إكماله البرنامج
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
.......................................................................................................... 


- 4مقارنة ما يتم تقديمه مع المراجع الخارجية





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

- 5نظـــــــــــــــــــــــــــام القبول
يجب على المؤسسة تحديد متطلبات االلتحاق للدراسة بالبرنامج موضحة التالي:






التقدير األكاديمي للطالب في المرحلة السابقة لهذا البرنامج.
أي متطلبات أخرى ذات عالقة بالبرنامج وترى المؤسسة ضرورة توفرها بالمتقدم للدراسة.
امتحان قبول ومقابلة شخصية إن رأت المؤسسة ذلك.
شهادة إجادة لغة التدريس.
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تحديد مسؤولية المؤسسة والطالب في حال وجود تغيير في متطلبات القبول وااللتحاق بالدراسة.
قدرة استيعاب البرنامج من الطالب حسب اإلمكانات المتوفرة.
نسبببة الطلبببة الملتحقببين بالدراسببة فعليبا إلبى نسبببة الطلبببة المقبببولين ولب يلتحقببوا بالدراسببةي يلضب
إدراج نسبة آخر سنتين دراسيتين).
دراسة مقارنة إلمكانات الطلبة الملتحقين بالبرنامج نسبة إلى إمكانات الطلببة الملتحقبين بالمؤسسبة
كك من حيث المستوى العلمي والمهارات ......إلخ.

- 6مخرجات التعلم المستهدفة
يجب كتابة جميع مخرجات التعل المستهدفة حتى يمكن تحديد المقررات الدراسية التي يتكون منها
البرنامج التعليمي من خالل مخرجات التعل المستهدفة التي تحققهاي كما يجب إعطاء ك مخرج تعل
مستهدف رقما أو رمزا حتى يمكن الرجوع إليه.
أ .المعرفة والله :
يجب إدراج المعلومات األساسية والملاهي الرئيسية التي يجب أن يكتسبها الطالب بعد إكمال
البرنامج التعليمي بنجاح في مجالي المعرفة والله .
 المعرفة( :القدرة على تذكر واسترجاع وتكرار المعلومات دون تغيير يذكر)ي مث  :معرفة الحقائق
المحددة (أحداث محددةي تواريخ معينةي خصائص)ي معرفة المصطلحات اللنيــــــــــة (مدلوالت
الرمز الللظية وغير الللظية)ي معرفة االصطالحات المتعارف عليها للتعام مع الظواهر أو
المعارفي معرفة التصنيلات واللئاتي معرفة المعاييري معرفة منهجية وطرق البحثي معرفة
العموميات والمجردات (المبادئ والتعميمات ومعرفة النظريات والتراكيب المجردة).
 الله ( :القدرة على تلسير أو إعادة صياغة المعلومات التي حصلها الطالب في مستوى المعرفة
بلغته الخاصة وتشم الترجمة والتلسير واالستنتاج)ي مث  :الشرحي اإليضاحي التلسيري الوصفي
الرس ي اإلشارة إلى.........إلخ.
أ1.
أ2.
أ3.
أ4.

ب .المهارات الذهنية:
تذكر المهارات الذهنية التي سيكتبها الخريج بعد إكمال البرنامج بنجاحي مث  :التحلي ي القدرة على
التلكير اإلبداعيي تحديد وح المشكالت.......إلخ.
ب1.
ب2.
ب3.
ب4.
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ج .المهارات العملية والمهنية:
يجب إدراج المهارات التي يجب أن يكتسبها الطالب عند إكماله البرنامج التعليمي بنجاحي بما يمكنه من
استخدام ما درسه في التطبيقات المهنيةي على سبي المثال استخدام بعض األجهزة والمعدات
اإللكترونيةي القدرة على تشخيص مرض ماي القيام بتصمي هندسيي تصمي برنامج الحاسوبي إجراء
بحوث علميةي إجراء استبانات .........إلخ.
ج1.
ج2.
ج3.
ج4.

د .المهارات العامة والمنقولة.
تدرج مختلف المهارات العامة أو المهارات القابلة لالستخدام في مجاالت العم التي يجب أن يكتسبها
الطالب عند إكماله البرنامج بنجاحي بحيث يمكن تطبيقها في أي مجال وتتضمن :المهارات اللغوية/
االتصال والتواص التحريري والشلوي /استخدام األدوات التقنية الحديثة /تقنية المعلومات واالتصاالت/
التعام مع الحاسب اآللي /العم في فريق /ح المشكالت /اإلدارة......إلخ.
د1.
د2.
د3.
د4.

- 7مكونات (محتويات) البرنامج
 عدد الساعات األسبوعية:
المعام
المحاضرات

التدريب

ا لمجموع

 عـــــــــــــــــــــــدد الوحدات المعتمدة للمواد العامة :العدد

النسبة

 عــــــــــــــدد الوحدات المعتمدة للمواد االختيارية :العدد

النسبة

 عــــــــــــــــدد الوحدات المعتمدة للمواد االخبارية :العدد
 التدريب العملي /الميداني

النسبة
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- 8مقررات البرنامج
 /1المواد العامة.
رمز
المقرر

اس المقرر

عدد
الوحدات

عدد الساعات/األسبوع
معم
محاضرات

تمارين

األسبقيات

مخرجات التعل
المستهدفة للبرنامج التي
يت تغطيتها في المقررات
تدرج رموز المخرجات
الواردة في جداول
مخرجات التعل
المستهدفة (أي بي جي د)

المجمـــــــــــــــــــــــوع

/2المواد التخصيصية االجبارية.
رمز
المقرر

اس المقرر

عدد
الوحدات

عدد الساعات/األسبوع
معم
محاضرات

تمارين

األسبقيات

مخرجات التعل
المستهدفة للبرنامج التي
يت تغطيتها في المقررات
تدرج رموز المخرجات
الواردة في جداول
مخرجات التعل
المستهدفة (أي بي جي د)

المجمـــــــــــــــــــــــوع

 /3المواد االختيارية
رمز
المقرر

أس المقرر

عدد
الوحدات

عدد الساعات/األسبوع
معم
محاضرات

تمارين

األسبقيات

مخرجات التعل
المستهدفة للبرنامج التي
يت تغطيتها في المقررات
تدرج رموز المخرجات
الواردة في جداول
مخرجات التعل
المستهدفة (أي بي جي د)

المجمـــــــــــــــــــــــوع

 /4المواد الداعمة.
رمز
المقرر

اس المقرر

عدد
الوحدات

عدد الساعات/األسبوع
معم
محاضرات

تمارين

األسبقيات

مخرجات التعل
المستهدفة للبرنامج التي
يت تغطيتها في المقررات
تدرج رموز المخرجات
الواردة في جداول
مخرجات التعل
المستهدفة (أي بي جي د)

المجمـــــــــــــــــــــــوع
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-9طرق التعليم والتعلم
يجب إعطاء نبذة مختصرة عن طرق التعلي والتعل لك برنامج تعليميي مع تحديد مدى توظيف ك
طريقة من طرق التعلي المستخدمة كنسب مئوية ما أمكن ذلك ( )%من عدد المحاضراتي الزيارات
الميدانيةي األنشطة المعمليةي جمع المعلوماتي دراسة الحالة وحلقات المناقشة......إلخ.
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 

- 10طرق التقييم
يجب التوضيح وبالتلصي طرق التقيي المتبعة في عملية التعلي والتعل بالبرنامج مع تحديد المقررات
التي ال تخضع لطرق التقيي العامة المتبعةي _إن وجدت_ وكيلية تقييمهاي على سبي المثال :جميع
مقررات اللص األول تقيي بطريقة  %60امتحانات تحريرية وشلوية  %40دراسات حالة وأنشطة
علمية......إلخ.

السنـــــــــــــــــــــــة /
الفصــــــــــــــــــــــــــــــل الدراسي

طريقة التقييم

- 11تصنيـــــــــف التقييــــــــــــــم
يجب تحديد تصبنيف التقيبي المتببع (تقييمبا رقميبا أو أبجبديا)ي إضبافة إلبى تحديبد الحبد األدنبى المسبموح ببه
الجتيبباز المقببرر  /اللص ب الدراسببيي أو السببنة الدراسببيةي وبالتببالي بالتسببجي فببي المقببرر التببالي  /اللص ب
الدراسي التالي أو السنة الدراسية التاليةي يمكن االسترشاد بالنموذج التالي في عملية التقيي :
المصطلح
ناجح
متوسط
جيد
جيد جدا
ممتاز

النسبة المئوية
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- 12تقييم مخرجات التعلم المستهدفة
يجب تحديبد اآلليبة واألسباليب المسبتخدمة فبي تقيبي البرنبامج (مخرجبات البتعل المسبتهدفة) بشبك دوري ومنبتظ ي متضبمنة
مجموعة من المستليدين مبن البرنبامج (مؤسسبات سبوق العمب المسبتهدف)ي والطبالب والخبريجين وأعضباء هيئبة التبدريس
والمقيمين الخارجيين.
المشارك في التقييم
سوق العمل
طالب السنة النهائية
الخريجون
أعضاء هيئة التدريس
المقيمون الخارجيون
جهات أخرى

النسبة /العدد

األسلوب
استبيان
استبيان
اجتياز امتحان
تقارير المساقات
استطالع الرأي والمتابعة

- 13مصادر التعليم واإلمكانات
أعضبباء هيئببة التببدريس :فببى الجببدول التببالي حببدد عببدد أعضبباء هيئببة التببدريس المس بؤولين ع بن تنليببذ
البرنامج من تدريس وبحث علمي وخدمات أخرى ذات عالقة بالبرنامج:
الدرجة العلمية

عدد األساتذة

متوسط عدد الساعات التدريسية أسبوعيا

- 14معلومات يجب توفرها








قــــــــــــــــــــــــائمة بأعضــــــــــــــــــاء هيئـــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــدريس مـــــــــــوضحــــــــا بها
الــــــــــدرجة العلمية.
الســــــــــــــــــــيرة الـــــــــــــــــــــــــــــذاتية لجميـــــــــــــــــع األساتــــــــــــــــــــــــذة
بـــــــــــــــــــالبرنامــــــــــــــــــج.
الجـــــــــــــــــــــدول الــــــــــــــــــــــدراسي للبرنــــــــــــــــــــامج مع أسمـــــاء األساتذة واللنيين القائمين
بعملية التدريس.
قــــــــــــــــائمة بالبحــــــــــــــــــوث التي تــــــــــــــــــ نشرها من قب أعضاء هيئة التدريس خالل آخر سنتين
دراسيتين.
قـــــــــــــــــــــائمة باألعمـــــــــال االستشارية التي نلذها أعضاء هيئة التدريس مع ذكر اس المنلذ للعملية
االستشارية.
قائمة بأسماء الكوادر المساعدة في تنليذ العملية التعليمية من محاضرين – معيدين – فنيين – إداريين ذوي عالقة
بالبرنــــــــــــــــــــامج التعليمي مع تــــــــــــــــــــــــوضيح نـــــــــــــــــــــــوع الخــــــــــــــــــــدمة المقدمة من
ك منه وعدده .
السيرة الـــــــــــــــــــــذاتية للطـــــــــــــــــــــاق المســـــــــــــــــــــــاعد في تنليـــــــــــــــــــــــــذ
العمليـــــــــــــــة التعليمية.
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- 15المكتبة
يجـــــــــــــــــــب على ادارة البرنامج تحـــــــــــــــــــــــــديد المكتبة أو المكتبات التي تحت تصرفها.
أيـــــــــــــــــــــــــام وســــــــــــــــــــــــــاعات الـــــــــــــــــــــــــــدوام بهــــــــــــــــــــــذه المكتبـــــــــــــــــات.
تحديــــــــــــــــــــد متطلبــــــــــــــات اإلعـــــــــــــــــارة مـــــــــــــن الكتـــــــــــــــــب والمراجع والدوريات.
عــــــــــــــــــــــــدد الــــــــــــــــــدوريات العلميـــــــــــــــــــــة في التخصصــــــــــــــــــات المختللــــــــــــــــة
التي تخدم البرنامج.
وجــــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــراجع ودوريــــــــــــــــــات على هيئـــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــادة
إلكترونية.
تـــوفير اللوائح المعمول بها في المكتبة ونظ اإلعارة ألعضاء هيئة التدريس والعاملين من غير الطلبة.
خدمات الطالب بتوفير المادة العلمية للمحاضرات والدروس المعملية سواء كانت إلكترونية أم غير ذلك.
عـــــــــــــــدد أجهزة الحــــــــــــــــاسوب المتوفرة بالمكتبة لالستعمــــال الطالبي وأعضاء هيئة التدريس.
وجـــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــراجع لجميع المقررات الدراسيــــــــــــــــة التي يتــــــــ تدريسها بالبرنامج.

- 16المختبرات والمعامل
يجب على المؤسسة توفير:
 العدد المناسب من المختبرات الالزمة لتنليـــــــــــذ البرنامج.
 مـــــــــــــــواد التشغيــــــــــــــــــ وإجـــــــــــــــــراء التجارب.
 المرافق المساعدة من مخازن ومعام تجهيز تجارب  ....الخ.
 التجهيــــــــــزات والوســــــــائ التعليمية المناسبة للبرنامج.

- 17المــــــــــــــــــالحق
يجب تضمين مواصلات ومتطلبات جميع المقررات الدراسية الخاصة بالبرنامج كملحق
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