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أهداف البرنامج - 2  
 
 
 

تكتب األهداف العام للبرنامج في صيغة المخرجات التي يفترض أن •

 بنجاحالبرنامج التعليمي يكتسبها الخريج بعد إكمال 

 
(1............................................................................................................ 

(2............................................................................................................ 

(3............................................................................................................ 

(4............................................................................................................ 

(5.................................................................................................. 

(6.................................................................................................. 

(7.................................................................................................. 

(8.................................................................................................. 

 

 

 

 



 
 المعايير األكاديمية -3

المواصفات والمعايير األكاديمية للبرنامج التي توضح ما يجب تكتب  

 .البرنامجأن يكون الطالب قد حققه عند إكماله 

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

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

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

.......................................................................................................... 
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مقارنة ما يتم تقديمه مع المراجعيات الخارجية - 4  
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نظـــــــام القبول  - 5  

 

 
 

 على المؤسسة تحديد متطلبات االلتحاق للدراسة بالبرنامج موضحة يجب
 :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. 

 تحديد مسؤولية المؤسسة والطالب في حال وجود تغيير في متطلبات القبول
 .و االلتحاق بالدراسة

 قدرة استيعاب البرنامج من الطالب حسب اإلمكانات المتوفرة. 

 ولم نسبة الطلبة الملتحقين بالدراسة فعليًا إلى نسبة الطلبة المقبولين
 (.يفضل إدراج نسبة آخر سنتين دراسيتين,يلتحقوا بالدراسة 

 دراسة مقارنة إلمكانات الطلبة الملتحقين بالبرنامج نسبة إلى إمكانات الطلبة
 .إلخ......الملتحقين بالمؤسسة ككل من حيث المستوى العلمي والمهارات 

 



 

مخرجات التعلم المستهدفة( 6  
  واضحة، محددة، إجرائية يمكن عبارات تصاغ مخرجات التعلم في

 قياسها

 حسب دليل ) تصنف مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر الدراسي

 :إلى(  المركز

المعرفة والفهم. 

المهارات الذهنية 

 المهارات العملية والمهنية 

 يعطي كل مخرج تعلٍم مستهدٍف رقًما و رمزاً حتى يمكن الرجوع

 .إليه

 

 



 

                             قدرة المتعلم على تذكر ما سبق تعلمه :المعرفة

    
 المعرفةومن أمثلة األفعال السلوكية المستخدمة في:- 

 ، يعرف ، يضيف ، يكتب ، يحدد ، يشير إلى ، يسترجع ، يذكر

 يعرض ، يسمى ، يختار ، يكرر 

 وتستخدم فيها العبارات التالية : 

 أن يذكر الطالب مفردات ومفاهيم وإجابات بسيطة. 

  أن يحدد الطالب ، أن يسمي الطالب ، أن يعرف الطالب. 

  أن يعدد الطالب ، أن يتحقق الطالب ، أن يحسب الطالب . 

 أن يستخدم الطالب ، أن يطبق الطالب ، أن يوجد الطالب. 

 

 

12-May-17 8  بشير حسني زغوان. د.ا -توصيف المقرر  



   (مع: )رفةمعال

 1.مع
  

 2.مع
  

 3.مع
  

 4.مع
  

 5.مع

 6.مع

 7.مع

  



 (فه:) :مـــــلفها

 الخاصة بلغته على تفسير أو إعادة صياغة المعلومات القدرة

, الرسم, الوصف, التفسير, اإليضاح, الشرح ووتشمل الترجمة 

 .........اإلشارة

 يترجم، يعبر، : ومن أمثلة األفعال السلوكية المستخدمة في الفهم

يشرح، يعيد صياغة، يميز، يوضح، يقدر، يستنتج، يستكمل، يستوفى، 

 .يستخرج، يعلل، يقارن، يفرق يصنف، يمثل، يصوغ، يصف

أن يشرح  ،أن يصف الطالب ،،أن يتعرف الطالب: وتصاغ كالتالي

 .أن يرسم الطالب ، أن يستنتج الطالب  ،أن يفسر الطالب ،الطالب

 12-May-17  زغوانبشير حسني . د.ا -توصيف المقرر  



 (فه:)مهفال

 1.فه
  

 2.فه
  

 3.فه
  

 4.فه
  

 5.فه

 6.فه

 7.فه



 
  Skills :المهارة-3

 
التي يجب أن يكتسبها الطالب عند  األداءاتوهي مجموعة من 

هو األداء  إكماله البرنامج التعليمي بنجاح، ويقصد بالمهارة

بطريقة يقل معها الدقة واإلتقان والسرعة ب الذي يتصف 

 .وتنقسمالوقت  و الجهد 

 (مذ) :مهارات ذهنية 

(مع) .المهارات العملية والمهنية 

(عم) .المهارات العامة والمنقولة 

 

 

 

 

 

 

 

12-May-17 



 

 :المهارات الذهنية
وهي المهارات المتصلة بالتفكير : )مهارات عقلية  (:المهارات الذهنية 

   .واالبتكار مثل مهارات التفكير الناقد أو أالبتكاري

البرنامج تحدد المهارات الذهنية التي يكتسبها الطالب عند دراسة  

 .بنجاح 

/  أن يميز الطالب/ أن يحلل الطالب/ أن يربط الطالب : وتصاغ كالتالي 

أن يستنتج / أن يقترح الطالب/ أن ينتقد الطالب/ أن يقارن الطالب

 .أن يحل الطالب مشكلة/ الطالب

/  Papers المشاريع/ الواجبات: المهارة الذهنية من خالل وتتحقق

 .Case Study دراسة الحالة/ العمل الجماعي

امتحان تحريري ، مشاريع مستقلة، : المهارة الذهنية من خاللوتقاس 

  Seminars أبحاث
12-May-17 13  بشير حسني زغوان. د.ا -توصيف المقرر  



(مذ) :هنيةذهارات المال  

 1.مذ
  

 2.مذ
  

 3.مذ
  

 4.مذ
  

 5.مذ

 6.مذ

 7.مذ



 
 المهارات العملية والمهنية 

 .األجهزةواألدوات ، باستخدام المهارات العملية و المهنية ما تنفذ عادة  

 :على سبيل المثال 

 .األجهزة والمعدات اإللكترونيةو األدوات الطبيةاستخدام 

 .  القيام بتصميم هندسي

 .تصميم برنامج الحاسوب، إجراء  بحوث  علمية 

أن يؤدي الطالب، أن يشخص الطالب، أن يستخدم ،أن  :وتصاغ كالتالي

 .يصمم الطالب

األنشطة المعملية، ورش : وتتحقق المهارات العملية والمهنية من خالل 

 .رسم العلميلا،  العمل ، التدريب الميداني

 

 

 

12-May-17 15  بشير حسني زغوان. د.ا -توصيف المقرر  



(مع) :هنيةموالالعملية هارات مال  

 1.مم
  

 2.مم
  

 3.مم
  

 4.مم
  

 5.مم

 6.مم

 7.مم



 

   (عم:) نقولةمامة والعالهارات مال
 
يكتسبها الطالب عند  مهارات عبارة عن العامة والمنقولةمهارات ال

 :وهي مرتبطةالدراسي بنجاح  البرنامجدراسة 

 اآلخرينبأساليب التعامل مع   

القدرة على العمل في فريقب. 

معرفة الحقوق والوجبات. 

 وإتباع النظام في التعامل مع اآلخرين. 
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 (تابع)المهارات العامة والمنقولة                    

 :  وتصاغ كالتالي

 ,  أن يكون الطالب قادراً على االتصال والتواصل التحريري والشفوي

 ,أن يكون الطالب قادراً على العمل في فريق 

 .االخرينبالتعاون مع  أن يكون الطالب قادراً على حل المشاكل 

القدرة على االتصال : وتحقق المهارات العامة والمنقولة من خالل 

والتواصل ، القدرة على العمل الجماعي ، القدرة على إدارة الوقت، 

القدرة على اإللقاء والتقديم، القدرة على استخدام الحاسوب وشبكة 

 (.اإلنترنت)المعلومات الدولية 

كتابة التقارير والمقاالت : وتقاس المهارات العامة والمنقولة من خالل 

 الخ......... العلمية ، تقديم العروض الشفوية، مهارات فريق العمل
12-May-17 18  بشير حسني زغوان. د.ا -توصيف المقرر  



(عم) :نقولةملأوألعامة هارات مال  

 1.عم
  

 2.عم
  

 3.عم
  

 4.عم
  

 5.عم

 6.عم

 7.عم



 

 

البرنامج( محتويات) مكونات  - 7  
 
 

 :    الساعات  األسبوعيةعدد •

 ا لمجموع      التدريب           المعامل         المحاضرات    •

•  

 العدد             النسبة     : الوحدات المعتمدة للمواد العامةعــــدد   •

•  

 النسبةالعدد            : الوحدات المعتمدة للمواد االختيارية عــــدد   •

•    

 النسبة    العدد         :  الوحدات المعتمدة للمواد االخباريةعـــدد   •

•    

 الميداني/ التدريب العملي •

 



 

مقررات  البرنامج - 8  
 .    العامةالمواد ( 1 

 

 
رمز 

 المقرر

اسم 

 المقرر

عدد 

 الوحدات

 األسبوع/عدد الساعات
مخرجات التعلم 

المستهدفة 

للبرنامج التي 

يتم تغطيتها في 

 المقررات

تدرج رموز 

المخرجات 

الواردة في 

جداول مخرجات 
 التعلم المستهدفة

 (د,ج,ب,أ)

 

 تمارين معمل محاضرات

            

              

              

           المجمـــــوع



 

مقررات  البرنامج - 8  
 .االجباريةالتخصصية المواد ( 2 

 

 
رمز 

 المقرر

اسم 

 المقرر

عدد 

 الوحدات

 األسبوع/عدد الساعات
مخرجات التعلم 

المستهدفة 

للبرنامج التي 

يتم تغطيتها في 

 المقررات

تدرج رموز 

المخرجات 

الواردة في 

جداول مخرجات 
 التعلم المستهدفة

 (د,ج,ب,أ)

 

 تمارين معمل محاضرات

            

              

              

           المجمـــــوع



 

مقررات  البرنامج - 8  
   :االختياريةالمواد ( 3 

 

 
رمز 

 المقرر

اسم 

 المقرر

عدد 

 الوحدات

 األسبوع/عدد الساعات
مخرجات التعلم 

المستهدفة 

للبرنامج التي 

يتم تغطيتها في 

 المقررات

تدرج رموز 

المخرجات 

الواردة في 

جداول مخرجات 
 التعلم المستهدفة

 (د,ج,ب,أ)

 

 تمارين معمل محاضرات

            

              

              

           المجمـــــوع



 

مقررات  البرنامج - 8  
   :االختياريةالمواد ( 3 

 

 
رمز 

 المقرر

اسم 

 المقرر

عدد 

 الوحدات

 األسبوع/عدد الساعات
مخرجات التعلم 

المستهدفة 

للبرنامج التي 

يتم تغطيتها في 

 المقررات

تدرج رموز 

المخرجات 

الواردة في 

جداول مخرجات 
 التعلم المستهدفة

 (د,ج,ب,أ)

 

 تمارين معمل محاضرات

            

              

              

           المجمـــــوع



 

مقررات  البرنامج - 8  
 .المواد الداعمة( 4 

 

 
رمز 

 المقرر

اسم 

 المقرر

عدد 

 الوحدات

 األسبوع/عدد الساعات
مخرجات التعلم 

المستهدفة 

للبرنامج التي 

يتم تغطيتها في 

 المقررات

تدرج رموز 

المخرجات 

الواردة في 

جداول مخرجات 
 التعلم المستهدفة

 (د,ج,ب,أ)

 

 تمارين معمل محاضرات

            

              

              

           المجمـــــوع



 
طرق التعليم والتعلم - 9  

إعطاء نبذة مختصرة عن طرق التعليم والتعلم لكل يجب • 

مع تحديد مدى توظيف كل طريقة من طرق , برنامج تعليمي 

من عدد )%( التعليم المستخدمة كنسب مئوية ما أمكن ذلك

جمع , األنشطة المعملية, الزيارات الميدانية, المحاضرات

 .إلخ......دراسة الحالة وحلقات المناقشة, المعلومات
................................................................................................................................................................................................................ 

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

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

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



  

طرق التقييم - 10  
 

يجب التوضيح وبالتفصيل طرق التقييم المتبعة في عملية التعليم 

التي ال تخضع لطرق  التقييم   والتعلم بالبرنامج  مع تحديد المقررات

: على سبيل المثال, وكيفية تقييمها_  إن وجدت, _العامة المتبعة

امتحانات تحريرية % 60الفصل األول تقييم بطريقة    جميع مقررات

 .إلخ......دراسات حالة وأنشطة علمية% 40وشفوية 
 

 

 

 

 

 طريقة التقييم السنة    /الفصل الدراسي               
    

    

    

    

    

    

    

    



 

تصنيـــــــــف التقييــــــــــــــم  - 11  
 

ً ) يجب تحديد تصنيف التقييم المتبع • إضافة ,( تقييماً رقمياً أو أبجديا

الفصل / إلى تحديد الحد األدنى المسموح به الجتياز المقرر 

وبالتالي بالتسجيل في المقرر , أو السنة الدراسية ,  الدراسي

يمكن , الفصل الدراسي التالي أو السنة الدراسية التالية/ التالي 

 :االسترشاد  بالنموذج التالي في عملية التقييم

 

 

 

 النسبة المئوية المصطلح

   ناجح

   متوسط

   جيد

   جيد جدًا

   ممتاز



 

 

 

تقييم مخرجات التعلم المستهدفة  - 12  

 

 
 

مخرجات  )يجب تحديد اآللية واألساليب المستخدمة في تقييم البرنامج

متضمنة مجموعة من , بشكل دوري ومنتظم ( التعلم المستهدفة

والطالب , ( مؤسسات سوق العمل المستهدف) المستفيدين من البرنامج
 .والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والمقيمين الخارجيين

 العدد/النسبة  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



 

مصادر التعليم واإلمكانات - 13  
 

فى الجدول التالي حدد عدد أعضاء هيئة : أعضاء هيئة التدريس•

التدريس المسؤولين عن تنفيذ البرنامج من تدريس وبحث علمي 

 :وخدمات أخرى ذات عالقة بالبرنامج

 

 

متوسط عدد الساعات  عدد األساتذة الدرجة العلمية

 التدريسية أسبوعيًا 
      

      

      

      



 معلومات  يجب توفرها - 14 

العلمية الــدرجة بها مــوضًحـــا التــــدريس هيئــــة بأعضــاء قـــائمة. 

بــالبرنامــج األساتـــذة لجميـــع الــــذاتية الســــــيرة. 

القائمين والفنيين األساتذة أسماء مع للبرنــامج الــــدراسي الجــدول 
 .التدريس بعملية

التدريس هيئة أعضاء قبل من نشرها تـــم التي بالبحـــوث قـــائمة 
 .دراسيتين سنتين آخر خالل

مع التدريس هيئة أعضاء نفذها التي االستشارية باألعمـال قــــائمة 
 .االستشارية للعملية المنفذ اسم ذكر

من التعليمية العملية تنفيذ في المساعدة الكوادر بأسماء قائمة 
  بالبرنـامج عالقة ذوي إداريين – فنيين – معيدين – محاضرين

  .وعددهم منهم كل من المقدمة الخـــدمة نــــــوع تـوضيح مع التعليمي

التعليمية العمليـــة تنفيــــذ في المســاعد للطـاقم الـــذاتية السيرة. 
 



 

 

 

 

 المكتبة – 15

 

 

 
 

 المكتبة أو المكتبات تحديد علي ادارة البرنامج يجب

 .التي تحت تصرفها

المكتبـــات بهــــــذه الـدوام وساعات أيـام . 

 والمراجع تحديـد متطلبات اإلعارة مـــن الكتـب

 .والدوريات

 التخصصات المختلفـــة في عدد الـدوريات العلمية

 .التي تخدم البرنامج

 إلكترونيةهيئة مـادة على وجود مـراجع ودوريات. 

  
 



 

 

 

 

 (تابع)                    المكتبة – 15   

 

 

 
 

 تـــوفير اللوائح المعمول بها في المكتبة ونظم اإلعارة

 .ألعضاء هيئة التدريس والعاملين من غير الطلبة

 خدمات الطالب بتوفير المادة العلمية للمحاضرات

 .والدروس المعملية سواء كانت إلكترونية أم غير ذلك

 عـدد أجهزة الحــاسوب المتوفرة بالمكتبة

 .لالستعمــــال الطالبي وأعضاء هيئة التدريس

 وجــود مـراجع لجميع المقررات الدراسيــة التي يتـم

 .تدريسها بالبرنامج

 



 

المختبرات والمعامل - 16  
 

 على المؤسسة توفير يجب: 

العدد المناسب من المختبرات الالزمة لتنفيـــــــــــذ •

 .البرنامج

 .التجاربمـــــواد التشغيـــل وإجـراء •

المرافق المساعدة من مخازن ومعامل تجهيز تجارب •

 .الخ....

 التعليمية المناسبة للبرنامجالتجهيــزات والوسائل •



 

المــــــــــــــــــالحق - 17  
       

يجب تضمين مواصفات ومتطلبات جميع المقررات 

 الدراسية الخاصة بالبرنامج كملحق

 



 شكرا  على  االصغاء

 نتمنى التوفيق للجميع

 


