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 للربنامج االكادميياملتطلبات األكادميية 

 
 ٘ــــــــــــــــمعلْمات عام

 

  املؤطظ٘ التعلٔنٔ٘  .1

  الهلٔ٘  .2

  الكظه / الشعب٘ اليت تكذو الربىامخ  .3

  اطه الربىامخ التعلٔنٕ  .4
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  ميظل الربىامخ  .9

  املشاجع اخلاسجٔ٘ للربىامخ  .11
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 املظتَذفات -2
 

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

 ..................................................................................................... 
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 مكاسى٘ ما ٓته تكذميُ مع املشاجع اخلاسجٔ٘ -3
 

 ..................................................................................................... 
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 ىظاو الكبْل -4

 ..................................................................................................... 
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 خمشجات التعلٔه املظتَذف٘ -5

 

ٓيبػٕ نتاب٘ مجٔع خمشجات التعله املظتَذف٘ ّفكا ألٍذاف الربىامخ , ننا ٓيبػٕ إعطاء نل خمشد تعله 

 ذتٙ ميهً الشجْع الُٔ.مظتَذف سقنا أّ سمضا 

  
 أ / املعشف٘ ّالفَه 

 

  1أ 

   2أ 

  3أ 

  4أ 

 
 املَاسات الزٍئ٘/  ب

 

  1ب

   2ب

  3ب

  4ب
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 ّ٘املَئ نلٔ٘ملَاسات العا/  د

 

  ج1

  ج2

  ج3

  ج4

5ج    

 
   املَاسات العام٘/  د

 

  د1

  د2

  د3

4د   

 
 

 املكشس مهْىات )حمتْٓات( -6
 

  الظاعات األطبْعٔ٘عذد 

 

       هجهوعام                تدريبام                  هعاهنام        هحاضراتام

 

  امعدد                 امىسبةللنْاد العــــــــــام٘ :            عذد الظاعات  

  امىسبة  امعدد               ملْاد العلْو االىظاىٔ٘ :              عذد الظاعات  

  امعدد                 امىسبةللنْاد االختٔاسٓــــ٘ :              عذد الظاعات  

  امعدد                 امىسبةللنْاد االضافٔــــــ٘ :              عذد الظاعات  

 :ٕالتذسٓب العنلٕ / املٔذاى  
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 مكشسات الربىامخ -7
 

 العام٘  املْاد . أ
 

 امهقرراسو  رهز امهقرر

عدد 

 اموحدات 

 عدد امساعات / االسبوع

 االسبقيات

هخرجات امتعمو 

امهستًدف امتي يتو 

 تغطيتًا )امرهز(
 امتدريب امهعهن امهحاضرات 

تذسد سمْص املخشجات الْاسدٗ         

يف جذاّل خمشجات التعله 

 ,د( ,د ب )أ, املظتَذف٘

         

         

         

      امهجهوع

 

  املْاد التخصصٔ٘  . ب
 

 اسو امهقرر رهز امهقرر

عدد 

 اموحدات 

 عدد امساعات / االسبوع

 االسبقيات

هخرجات امتعمو 

امهستًدف امتي يتو 

 تغطيتًا )امرهز(
 امتدريب امهعهن امهحاضرات 

تذسد سمْص املخشجات الْاسدٗ         

يف جذاّل خمشجات التعله 

 ,د( ,د ب )أ, املظتَذف٘

         

         

         

      امهجهوع

 

   االختٔاسٓ٘ املْاد  . د

 

 اسو امهقرر رهز امهقرر

عدد 

 اموحدات 

 عدد امساعات / االسبوع

 االسبقيات

هخرجات امتعمو 

امهستًدف امتي يتو 

 تغطيتًا )امرهز(
 امتدريب امهعهن امهحاضرات 

تذسد سمْص املخشجات الْاسدٗ         

خمشجات التعله يف جذاّل 

 ,د( ,د ب )أ, املظتَذف٘

         

         

         

      امهجهوع
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    الذاعن٘املْاد  . د

 

 اسو امهقرر رهز امهقرر

عدد 

 اموحدات 

 عدد امساعات / االسبوع

 االسبقيات

هخرجات امتعمو 

امهستًدف امتي يتو 

 تغطيتًا )امرهز(
 امتدريب امهعهن امهحاضرات 

تذسد سمْص املخشجات الْاسدٗ         

يف جذاّل خمشجات التعله 

 ,د( ,د ب )أ, املظتَذف٘

         

         

         

      امهجهوع

 

 طشم التعلٔه ّالتعله  -8

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

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

 ...................................................................................................... 
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 التكٔٔهطشم  -9

 

 طريقة امتقييو امسىة / امفصن امدراسي 
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  تكٔٔه الربىامخ -11

 

 امىسبة / امعدد االسموب  امتقييو امهصارل في  

  استبيان سوق امعهن 

  استبيان طالب امسىة امىًائية 

  اجتياز اهتحان امخريجون

  تقارير امهسافات اعضاء ييئة امتدريش

  استطالع امرأي وامهتابعة امهقيهون امخارجيون

   جًات أخرى

   

 

 تصئف التكٔٔه  -11

 

 امىسبة امهئوية امهصطمح 

  ىاجح 

  هتوسط

  جيد

  جيد جدا 

  ههتاز

 

 متطلبات االطتنشاس يف الذساط٘ بالربىامخ -12

 

 طريقة امتقييو / امفصن امدراسي  امسىة
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 مصادس التعلٔه ّالتعله  ّ اإلمهاىات -13

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

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

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

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

 معلْمات جيب تْفشٍا -14
  

 قائن٘ بأعضاء ٍٔئ٘ التذسٓع مْضرا بَا الذسج٘ العلنٔ٘ ّالتخصص 
 

 امهًاو امهكمف بًا امتخصص امدرجة امعمهية  االسو

    

    

    

    

 
  .الظريٗ الزاتٔ٘ جلنٔع األطاتزٗ بالربىامخ 

  .اجلذّل الذساطٕ للربىامخ مع أمساء األطاتزٗ الكائنني بعنلٔ٘ التذسٓع ّالفئني 

 قبل أعضاء ٍٔئ٘ التذسٓع خالل آخش طيتني ً ٘ بالبرْث اليت مت ىششٍا م  دساطٔتني.  قائن

    ـ  ع رنـش اطـه امليفـز   قائن٘ باألعنال االطتشاسٓ٘ اليت ىفزٍا أعضاء ٍٔئـ٘ التـذسٓع م

 للعنلٔ٘ االطتشاسٓ٘. 

  ًمعٔـذًٓ   –حماضـشًٓ  ) قائن٘ بأمساء الطاقه املظاعذ يف تيفٔز العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘ م       

بالربىامخ التعلٔنٕ مع تْضٔح ىْع اخلذم٘ املكذم٘ مً ( إداسٓني رّٖ عالق٘  –فئني  –

 نل ميَه ّعذدٍه.

 العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘. الظريٗ الزاتٔ٘ للطاقه املظاعذ يف تيفٔز 

 املهتب٘ -15

  .جيب عل املؤطظ٘ حتذٓذ املهتب٘ أّ املهتبات اليت حتت تصشفَا 

 ّ طاعات الذّاو بَزِ املهتبات.  أٓاو 

  .حتذٓذ متطلبات اإلعاسٗ مً الهتب ّاملشاجع ّالذّسٓات 

  .٘عذد الذّسٓات العلنٔ٘ يف التخصصات املختلف 

 مشاجع ّدّسٓات علٙ ٍٔئ٘ مذٗ إلهرتّىٔ٘.  ّجْد 

        تْفري اللْائح املعنْل بَا يف املهتبـ٘ ّىظـه اإلعـاسٗ ألعضـاء ٍٔئـ٘ التـذسٓع

 ّالعاملني مً غري الطلب٘. 

  للنراضشات ّالذسّغ املعنلٔ٘ طْاء ناىت ٘ ٗ العلنٔ خذمات الطالب بتْفري املاد

 إلهرتّىٔ٘ أو غري رلو. 

  باملهتبـ٘ لالطـتعنال الطالبـٕ ّأعضـاء ٍٔئـ٘      عذد أجَضٗ احلاطْب املتـْفش ٗ

 التذسٓع. 

 .ّجْد مشاجع جلنٔع املكشسات الذساطٔ٘ اليت ٓته تذسٓظَا بالربىامخ 
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 املختربات ّ املعامل -16
 

 جيب على املؤسشة توفري:

 

  لتيفٔز الربىامخ.  ٘الالصمالعذد املياطب مً املختربات 

  .مْاد التشػٔل ّإجشاء التحاسب 

  .املشافل املظاعذٗ مً خماصٌ ّمعامل جتَٔض جتاسب ....اخل 

 .التحَٔضات ّالْطائل التعلٔنٔ٘ املياطب٘ للربىامخ 

 

 املالذل  -17

 
 .ٓيبػٕ علٙ املؤطظ٘ إسفام تْصٔف مجٔع املكشسات الذساط٘ اخلاص٘ بالربىامخ ننلرل

 

 

 
 

  

 ................................... :التوقيع           ........................................... :مهشل الربنامج
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 التعليمي وخمزجات التعلم املشتوذفة للربنامج التعليمي أهذاف الربنامجمصفوفة 

 

اهذاف الربنامج  

 التعليمي
 املعزفة والفوم)أ(  

 ارات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملو

 و املهكولة املوارات العامة  ( د) املوارات العلمية واملوهية  ) ج(         الذههية املوارات ( ب)

 4د. 4د. 3د. 2د. 1د. 5ج. 4ج. 3ج. 2ج. 1ج. 5ب. 4ب. 3ب. 2ب. 1ب. 5أ. 4أ. 3أ. 2أ. 1أ. 
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 ة وخمزجات التعلم املشتوذفة للربنامج التعليمي الذراسي اتمصفوفة املكزر

 

رمز املكزر 

 الذراسي
 املعزفة والفوم ( أ)

 املوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 

 و املهكولة املوارات العامة  )ج(  املوارات العلمية واملوهية ( ت) املوارات الذههية ( ب)

 4د. 4د. 3د. 2د. 1د. 5ج. 4ج. 3ج. 2ج. 1ج. 5ب. 4ب. 3ب. 2ب. 1ب. 5أ. 4أ. 3أ. 2أ. 1أ. 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

 مالحظة : 
 أطابٔع الفصل طت٘ عشش أطبْعا ميَا أطبْعاٌ لالمتراىات. عذد - 0

 لالمتراىات. أطبْعنيأطابٔع الظي٘ الذساطٔ٘ ثالثٌْ أطبْعا ميَا  عذد - 9


