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اد ــــــــودة واعتمـــــــــان جـــــــنً لضمــــــــــركز الوطــــــــــالم

 درٌبٌة ـــــــــــة و التـــــــــؤسسات التعلٌمٌــــــــالم
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

اد ـــــــــــلب االعتمـــــــــــــنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذج ط
 البرامجً

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 ةــامــــــــــــــــــــــات عـــــــــــــــــــمعلوم-     أوال  
 

  اسم المؤسسة التعلٌمٌة
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 موقع المؤسسة التعلٌمٌة
 

 االلكترونً  نواـــــــــــالعن
 

                                                                                           العنوان البرٌدي
                 ص.ب

 
                                                                                                       رقم الهاتف
 رقم الفاكس

 
  المؤسسة التعلٌمٌةوتارٌخ اعتماد رقم 
 

  ) حكومٌة أو خاصة( الجهة المالكة للمؤسسة التعلٌمٌة
 

  لمؤسسة التعلٌمٌةا رئٌساسم 
 

                                                                                             العلمً المؤهل
  لعلمٌةالدرجة ا

 
                                         عدد سنوات الخبرة اإلدارٌة                                                 التخصص

 رقم هاتف المكتب
 

 المشرف على البرنامج األكادٌمًاسم 
 

                                                       العلمٌةالدرجة                                                      العلمً المؤهل
 التخصص

 
رقم                                                                     عدد سنوات الخبرة اإلدارٌة

 هاتف المكتب
 
 
 
 

 

 معلومات عامة عن البرنامج األكادٌمً -       ثانٌا  
 
 

  المؤسسة التعلٌمٌة 1

  الكلٌة 2

  الكلٌة فً  سجلٌنالم عدد الطلبة 3

  القسم / الشعبة التً تقدم البرنامج 4

  قسمفً ال المسجلٌن عدد الطلبة  5

  البرنامج التعلٌمًاسم  6

  البرنامجفً المستهدفٌن عدد الطلبة  7
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  زمة الستكمال البرنامجالالساعات الدراسٌة ال 8

الشهادات العلمٌة الممنوحة عند استكمال  9
 البرنامج

 

  العلمٌة ذات العالقة بالبرنامجاألقسام  11

  اللغة المستخدمة فً العملٌة التعلٌمٌة 11

  منسق البرنامج 12

  المراجع الخارجٌة للبرنامج 13

  سنة منح اإلذن فً البرنامج 14

  الجهة التً منحت اإلذن بالمزاولة 15

  البرنامجسنة بدء الدراسة الفعلٌة ب 16

 

 األكادٌمً برنامجالعامة لل هداف األ-1
بعد  ،للبرنامج فً صٌغة المخرجات التً ٌفترض أن ٌكتسبها الخرٌج ةتكتب األهداف العام

 إكمال البرنامج التعلٌمً بنجاح
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 

 :المعاٌٌر األكادٌمٌة-2
 تم االستناد علٌهاتكتب المواصفات والمعاٌٌر األكادٌمٌة للبرنامج التً 

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

 :مقارنة ما ٌتم تقدٌمه مع المراجع الخارجٌة-3
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 

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

 :ام القبولـــــــــــــــــــــــــــنظ -4
  :                                     اللتحاق للدراسة بالبرنامج موضحة التالً ا              تحدٌد متطلبات         المؤسسة    ى      ٌجب عل

  التقدٌر األكادٌمً للطالب فً المرحلة السابقة لهذا البرنامج                                                         .  

 المؤسسااة ضاارورة توفرهااا بالمتقاادم    ى   وتاار   ،                  ذات عالقااة بالبرنااامج   ى              أي متطلبااات أخاار                              
  .       للدراسة

 امتحان قبول ومقابلة شخصٌة إن رأت المؤسسة ذلك                                            .  

  لغة التدرٌس     جادة  إ      شهادة           .  
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  االلتحااق                                                       المؤسسة والطالب فً حال وجود تغٌٌر فً متطلبات القباول و         مسؤولٌة      تحدٌد         
          بالدراسة.

 . قدرة استٌعاب البرنامج من الطالب حسب اإلمكانات المتوفرة                                                       

   ٌ                      ولام ٌلتحقاوا بالدراساة                         نسبة الطلبة المقباولٌن    ى ل إ   ، ا                                     نسبة الطلبة الملتحقٌن بالدراسة فعل
  .                        نسبة آخر سنتٌن دراسٌتٌن(            ٌفضل إدراج ، )

 إمكانات الطلباة الملتحقاٌن   ى        نسبة إل   ،                                               دراسة مقارنة إلمكانات الطلبة الملتحقٌن بالبرنامج                         
    لخ. إ                      العلمً والمهارات ...   ى                          بالمؤسسة ككل من حٌث المستو

 
 
 
 
 

 :مخرجات التعلم المستهدفة -5
التً  ،المقررات الدراسٌةٌجب كتابة جمٌع مخرجات التعلم المستهدفة حتى ٌمكن تحدٌد 

أن ٌتكون منها البرنامج التعلٌمً من خالل مخرجات التعلم المستهدفة التً تحققها ، كما ٌجب
                                                           كل مخرج تعلم  مستهدف  رقم ا أو رمزا  حتى ٌمكن الرجوع إلٌه. ٌعطى

 :المعرفة والفهم . أ
الطالب بعد  ٌجب إدراج المعلومات األساسٌة والمفاهٌم الرئٌسٌة التً ٌجب أن ٌكتسبها

 إكمال البرنامج التعلٌمً بنجاح فً مجالً المعرفة والفهم.
  :القدرة على تذكر واسترجاع وتكرار المعلومات دون تغٌٌر ٌ ذكر(، مثل:  المعرفة (                                                                   

خصائص، معرفة المصطلحات ، توارٌخ معٌنة، أحداث محددة معرفة الحقائق المحددة
 الفنٌــــــــــة
الرمز اللفظٌة وغٌر اللفظٌة(، معرفة االصطالحات المتعارف علٌها للتعامل مع  ) مدلوالت

معرفة منهجٌة وطرق ، معرفة التصنٌفات والفئات، معرفة المعاٌٌر، الظواهر أو المعارف
معرفة العمومٌات والمجردات) المبادئ والتعمٌمات و النظرٌات والتراكٌب ، البحث

 المجردة(.
   :الفهم 

ى تفسٌر أو إعادة صٌاغة المعلومات التً حصلها الطالب فً مستوى المعرفة ) القدرة عل
التفسٌر ، اإلٌضاح، مثل :الشرح، االستنتاج(،التفسٌر ،الترجمة  :وتشمل ،بلغته الخاصة

 إلخ. اإلشارة إلى...،الرسم ،الوصف ،
  1أ.

  2أ.

  3أ.

  4أ.

 

 :المهارات الفنٌة . ب
القدرة  ،تذكر المهارات الذهنٌة التً سٌكتبها الخرٌج بعد إكمال البرنامج بنجاح، مثل : التحلٌل 

 إلخ. تحدٌد وحل المشكالت... ،على التفكٌر اإلبداعً 

  1ب.

  2ب.
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 :المهارات العملٌة والمهنٌة ج.
بما ، ٌجب إدراج المهارات التً ٌجب أن ٌكتسبها الطالب عند إكماله البرنامج التعلٌمً بنجاح 

استخدام بعض األجهزة والمعدات مثل:  ،ٌمكنه من استخدام ما درسه فً التطبٌقات المهنٌة
، القٌام بتصمٌم هندسً  ،القدرة على تشخٌص مرض ما، أداء تطبٌقات اللٌزر ،اإللكترونٌة
 إلخ. رنامج الحاسوب...تصمٌم ب

 

  1ج.

  2ج.

  3ج.

  4ج.

  
  والمنقولة. عامةالمهارات ال. د

تدرج مختلف المهارات العامة أو المهارات القابلة لالستخدام فً مجاالت العمل التً ٌجب أن 
بحٌث ٌمكن تطبٌقها فً أي مجال وتتضمن : ، ٌكتسبها الطالب عند إكماله البرنامج بنجاح

استخدام األدوات التكنولوجٌة  ،االتصال والتواصل التحرٌري والشفوي ، اللغوٌةالمهارات 
حل ، العمل فً فرٌق، التعامل مع الحاسب اآللً، تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت، الحدٌثة

 إلخ. اإلدارة...، المشكالت
 

  1د.

  2د.

  3د.

  4د.

 
 :البرنامج كونات ) محتوٌات(م-6

   األسبوعٌة:عدد الساعات 
 المجموع  التدرٌب    المعامل  المحاضرات   

 
    عـــــــــــــــــــــــدد الساعات المعتمدة للمواد العامة:     العدد                    النسبة 
  عــــــــدد الساعات المعتمدة لمواد العلوم اإلنسانٌة:   العدد                  النسبة 
    عــــــــــــــدد الساعات المعتمدة للمواد االختٌارٌة :   العدد                   النسبة 
    عــــــــــــــــدد الساعات المعتمدة للمواد اإلضافٌة:     العدد                    النسبة 
  ًالتدرٌب العملً/ المٌدان 

 

 :البرنامج مقررات -7

  3ب.

  4ب.
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 .المواد العامة/ 1 

رمز 
 المقرر

  اسم المقرر
عدد 
 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع
 األسبقٌات

مخرجات التعلم 
المستهدفة التً ٌتم 
 تغطٌتها ) الرمز(

 تمارٌن معمل محاضرات

تدرج رموز المخرجات         
الواردة فً جداول 
مخرجات التعلم 

 المستهدفة)أ،ب،ج،د(

         

         
      المجمـــــــــــــــــــــــوع

 
 /المواد التخصٌصٌة.2

رمز 
 المقرر

  اسم المقرر
عدد 
 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع
 األسبقٌات

مخرجات التعلم 
المستهدفة التً ٌتم 
 تغطٌتها ) الرمز(

 تمارٌن معمل محاضرات

تدرج رموز المخرجات         
الواردة فً جداول 

التعلم مخرجات 
 المستهدفة)أ،ب،ج،د(

         

         
      المجمـــــــــــــــــــــــوع

 
 
 
 
 
 
 / المواد االختٌارٌة.3

رمز 
 المقرر

  أسم المقرر
عدد 
 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع
 األسبقٌات

مخرجات التعلم 
المستهدفة التً ٌتم 
 تغطٌتها ) الرمز(

 تمارٌن معمل محاضرات

تدرج رموز المخرجات         
الواردة فً جداول 
مخرجات التعلم 

 المستهدفة)أ،ب،ج،د(

         

         
      المجمـــــــــــــــــــــــوع

 
 / مواد أخرى.4

رمز 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 
 الوحدات

  عدد الساعات/األسبوع
 األسبقٌات

مخرجات التعلم 
التً ٌتم  المستهدفة

 تغطٌتها ) الرمز(
 تمارٌن معمل محاضرات

تدرج رموز المخرجات         
الواردة فً جداول 
مخرجات التعلم 

 المستهدفة)أ،ب،ج،د(

         

         
      المجمـــــــــــــــــــــــوع
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 :طرق التعلٌم والتعلم-8
مع تحدٌد مدى ، ٌجب إعطاء نبذة مختصرة عن طرق التعلٌم والتعلم لكل برنامج تعلٌمً 

توظٌف كل طرٌقة من طرق التعلٌم المستخدمة كنسب مئوٌة ما أمكن ذلك)%( من عدد 
ة الحالة ـــــــــــــدراس، جمع المعلومات، األنشطة المعملٌة، الزٌارات المٌدانٌة، المحاضرات

 إلخ. ...وحلقات المناقشة
 ................................................................................................ 
 ................................................................................................ 
 ................................................................................................ 
 ................................................................................................ 

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

 
 
 
 
 
 
 

 :التقٌٌمطرق -9
 تحدٌدمع  ،التعلٌم والتعلم بالبرنامج توضٌح وبالتفصٌل طرق التقٌٌم المتبعة فً عملٌة ال ٌجب

سبٌل ى عل ،وكٌفٌة تقٌٌمها - إن وجدت-، التقٌٌم العامة المتبعة لطرق  المقررات التً ال تخضع
% 06شفوٌة وتحرٌرٌة % امتحانات 06م بطرٌقة تقٌ األولالمثال: جمٌع مقررات الفصل 
 إلخ..دراسات حالة وأنشطة علمٌة..

ة / ـــــــــــــــــــــــالسن
 ل الدراسً ــــــــــــــــــــــــــــــالفص

 طرٌقة التقٌٌم

  السنة األولً / الفصل األول

  السنة األولً / الفصل الثانً

  السنة الثانٌة / الفصل األول

  السنة الثانٌة / الفصل الثانً

  السنة الثالثة / الفصل األول

  السنة الثالثة / الفصل الثانً

  السنة الرابعة / الفصل األول

  السنة الرابعة / الفصل الثانً

 
 :متطلبات االستمرار فً الدراسة بالبرنامج-11

المؤسسة تحدٌد متطلبات االستمرارٌة فً الدراسة ى فً هذه الفقرة من المتطلبات ٌجب عل
للحصول  ،التالٌةأو السنة الدراسٌة التالً واالنتقال إلى الفصل الدراسً ، بالبرنامج التعلٌمً 

مع توضٌح العوامل المساعدة التً قد ٌحتاجها الطالب من مقررات  ،الدرجة العلمٌة ىعل
  .الدراسة بالقسم  فًاالستمرارٌة بتساعد الطالب  ، تمهٌدٌة

 

ل ــــــــــــــــــــــــــــــة / الفصـــــــــــــــــــــــالسن
 الدراسً 

 طرٌقة التقٌٌم

  السنة األولً / الفصل األول
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  السنة األولً / الفصل الثانً

  السنة الثانٌة / الفصل األول

  السنة الثانٌة / الفصل الثانً

  الثالثة / الفصل األول السنة

  السنة الثالثة / الفصل الثانً

  السنة الرابعة / الفصل األول

  السنة الرابعة / الفصل الثانً

 
 
 

 :مــــــــــــــف التقٌٌـــــــــتصنٌ -11
                              ( ،إضااافة إلااى تحدٌااد الحااد األدنااى                        ) تقٌااٌم رقمٌااا  أو أبجاادي                     تصاانٌف التقٌااٌم المتبااع        تحدٌااد    ٌجااب 

           التسااجٌل فااً         بالتااالً  و   ،                   أو الساانة الدراسااٌة    ،                              الجتٌاااز المقاارر / الفصاال الدراسااً           المسااموح بااه 
          باالنموذج           االسترشااد      ٌمكان  و   ،                                                              المقرر التالً / الفصل الدراساً التاالً أو السانة الدراساٌة التالٌاة

  :                       التالً فً عملٌة التقٌٌم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تقٌٌم البرنامج -12
 

                                                                                    ٌجب تحدٌد اآللٌة واألسالٌب المستخدمة فً تقٌاٌم البرناامج) مخرجاات الاتعلم المساتهدفة( بشاكل 
     دوري           ومنتظم ،
       متضااامنة        مجموعااة 

   مااااااااااااااان 

                                                                             المستفٌدٌن من البرناامج) مؤسساات ساوق العمال المساتهدف( ، والطاالب والخارٌجٌن وأعضااء 
                                  هٌئة التدرٌس والمقٌمٌن الخارجٌٌن.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٌةئوالنسبة الم المصطلح

  ناجح

  متوسط

  جٌد

  ا        جٌد جد  

  ممتاز

 النسبة /العدد األسلوب المشارك فً التقٌٌم

  هاستبٌان سوق العمل 

  هاستبٌان طالب السنة النهائٌة

  اجتٌاز امتحان الخرٌجون

  تقارٌر المساقات هٌئة التدرٌس أعضاء

استطالع الرأي  المقٌمون الخارجٌون
 والمتابعة

 

   جهات أخرى
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 :مصادر التعلٌم واإلمكانات- 13
      تنفٌاذ   ن      لٌن عا  ؤو                                             الجدول التالً حدد عدد أعضاء هٌئاة التادرٌس المسا    فً                    أعضاء هٌئة التدرٌس: 

                    ذات عالقة بالبرنامج:   ى   أخر       وخدمات   ،                 تدرٌس وبحث علمً   ،          البرنامج 
 

متوسط عدد الساعات التدرٌسٌة  عدد األساتذة الدرجة العلمٌة
 ا        سبوعٌ  أ

   

   

   

   

 

 :معلومات  ٌجب توفرها -14

 درٌس ــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــاء هٌئــــــــــــــــــائمة بأعضــــــــــــق
 .درجة العلمٌةــــــــــــا بها الــــــــــــ     وضح  ـــــــــــم
 ع ـــــــــــــــــــــــــــذاتٌة لجمٌـــــــــــــــــــــــــــــٌرة الـــــــــــــــــــــــــــــــالس

 .جــــــــــــــــــــــــــالبرنامـــــــــــــــــــذة بــــــــــــــــــــــــاألسات
 اء األساتذة القائمٌن بعملٌة التدرٌس ـــــامج مع أسمـــــــــــــندراسً للبرـدول الــالج

 .والفنٌٌن
 قائمة بالبحوث التً تم نشرها من قبل أعضاء هٌئة التدرٌس. 
 للعملٌة  هٌئة التدرٌس مع ذكر اسم المنفذ ال االستشارٌة التً نفذها أعضاءـقائمة باألعم

 .االستشارٌة
  فنٌٌن ، معٌدٌن ، قائمة بأسماء الطاقم المساعد فً تنفٌذ العملٌة التعلٌمٌة من محاضرٌن

وضٌح ــــــــــــــــــــــــمع ت ،امج التعلٌمًــــــــــــــــــــإدارٌٌن ذوي عالقة بالبرن، 
  .همددـــدمة المقدمة من كل منهم وعــــــــــــــــــــوع الخـــــــــــــــــــــــن
 ذ ـــــــــــــــــــــــــاعد فً تنفٌـــــــــــــــــــــــاقم المســـــــــــــــــــــالسٌرة الذاتٌة للط

 .ةـــــــــة التعلٌمٌـــــــــــــــالعملٌ
 

 :ةـــــــــــــــــالمكتب -15
 دٌد المكتبااااة أو                          ــــــــــــــــــــــــااااـ       ؤسسة تح                      ـــــــــــــــــــــااااـ         ب علااااً الم                   ــــــــــــــــــااااـ  ٌج               

  .                        المكتبات التً تحت تصرفها

 ٌدوام                            ــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااـ       اعات ال                          ـــــــــــــــــــــــــااااااااااااااـ     ام وس                         ــــــــــــــــــــــــااااااااااااااـ  أ     
  .   ات                  ـــــــــــــــــ         ذه المكتب                      ــــــــــــــــــــــ  به

 ٌن              ــــــــــــاااااااااااـ     ارة م                 ــــــــــــــــاااااااااااـ      ات اإلع       ــــــاااااااااااـ       ـــــــ       د متطلب                    ـــــــــــــــــــاااااااااااـ    تحد  
  .           ع والدورٌات              ــــــــــــــ         ب والمراج                 ـــــــــــــــــ    الكت

 ة فاااااً                      ــــــــــــــــــــاااااـ             دورٌات العلمٌ                  ـــــــــــــــــاااااـ     دد ال                   ــــــــــــــــــاااااـ                        ــــــــــــــــــــــــ ع     
  . ة                ــــــــــــــــ          ات المختلف                  ــــــــــــــــــ      التخصص
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 ة                      ــــــــــــــــــــاـ   هٌئ  ى      ات علا                  ــــــــــــــــــ          راجع ودورٌ                  ــــــــــــــــــ    ود م                      ــــــــــــــــــــــ  وج  
  . ة                     ـــــــــــــــــــــ       لكترونٌ إ    ادة                 ــــــــــــــــ م

 ونظاام اإلعااارة ألعضاااء هٌئااة التاادرٌس   ،                                     وفٌر اللااوائح المعمااول بهااا فااً المكتبااة    ــااـ ت                                ،  
  .                       والعاملٌن من غٌر الطلبة

 كاناات  أ     سااواء    ،                                                            خاادمات الطااالب بتااوفٌر المااادة العلمٌااة للمحاضاارات والاادروس المعملٌااة     
  .       غٌر ذلك  م           لكترونٌة أ إ

 الطالباً وأعضااء               لالستعمـــاـال                       اسوب المتاوفرة بالمكتباة                 ــــــــــــــــ            دد أجهزة الحـ      ـــــ ع              
  .            هٌئة التدرٌس

 ة التاااً                 ـــــــــــــــاااـ                           راجع لجمٌاااع المقاااررات الدراسٌ                ـــــــــــــــاااـ    ود م                     ــــــــــــــــــــاااـ  وج       
  .                   م تدرٌسها بالبرنامج        ــــــــ  ٌت

 

 :المختبرات والمعامل -16
  :              المؤسسة توفٌر    ى      ٌجب عل          

 ٌذ البرنامج           ـــــــــــ                                       العدد المناسب من المختبرات الالزمة لتنف          .  

 ارب    ــــ                 ـــــــــــــــــ   ـــ        راء التج                 ـــــــــــــــــ     ل وإج                  ــــــــــــــــــ          واد التشغٌ               ـــــــــــــــ م   .  

 المرافق المساعدة من مخازن ومعامل تجهٌز تجارب...الخ                                                  .  

 ٌرنامج   ـــ                          ائل التعلٌمٌة المناسبة للب        ــــــــ         زات والوس          ــــــــــ      التجه     .  
 

 :المــــــــــــــــــالحق-17
                                              جمٌع المقررات الدراسٌة الخاصة بالبرنامج كملحق                            ٌجب تضمٌن مواصفات ومتطلبات

 
 

 منسق البرنامج:.....................................................
 رئٌس القسم:.........................................................
 عمٌد الكلٌة:.........................................................

التارٌخ:.............../............./.............
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 مصفوفة أهداف البرنامج التعلٌمً ومخرجات التعلم المستهدفة
 
 

أهداف 
 البرنامج

 أ. المعرفة والفهم
 المهارات

 د. المهارات العامة والمنقولة ج. المهارات العملٌة والمهنٌة ب. المهارات الذهنٌة

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