وزارة التعميم العالي والبـحث العممي

جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

الجامعة :
الكلية /المعهد:
القسم العلمي :
تاريخ ملء الملف :
التوقيع :

التوقيع :

اسم رئيس القسم :

اسم المعاون العلمي :

التاريخ :

التاريخ :

دقـق الملف من قبل
شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي
اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:
التاريخ
التوقيع

مصادقة السيد العميد

وصف البرناهج األكادَوٍ
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 .1انًؤسسح انرؼهًُُح
 .2انمسى انؼهًٍ  /انًزكز
 .3اسى انثزنايج األكادًٍَ او
انًهنٍ
 .4اسى انشهادج اننهائُح
 .5اننظاو انذراسٍ :
سنىٌ /يمزراخ /أخزي
 .6تزنايج االػرًاد انًؼرًذ
 .7انًؤثزاخ انخارجُح األخزي
 .8ذارَخ إػذاد انىصف
 .9أهذاف انثزنايج األكادًٍَ

الصفحت 1

 .11يخزجاخ انثزنايج انًطهىتح وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى
أ -االهذاف انًؼزفُح
أ -1
أ -2
أ -3
أ -4
أ -5
أ -6
ب – األهذاف انًهاراذُح انخاصح تانثزنايج
ب-1
ب-2
ب-3
طزائك انرؼهُى وانرؼهى

طزائك انرمُُى

ج -األهذاف انىجذانُح وانمًُُح .
ج -1
ج-2
ج-3
ج -4
طزائك انرؼهُى وانرؼهى

طزائك انرمُُى

الصفحت 2

د -انًهاراخ انؼايح وانرأهُهُح انًنمىنح (انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ).
د- 1
د- 2
د- 3
د- 4
طزائك انرؼهُى وانرؼهى

طزائك انرمُُى

 .11تنُح انثزنايج
انًزحهح انذراسُح

ريز انًمزر أو انًساق

اسى انًمزر أو انًساق

انساػاخ انًؼرًذج
نظزٌ

الصفحت 3

ػًهٍ

 .12انرخطُظ نهرطىر انشخصٍ

 .13يؼُار انمثىل (وضغ األنظًح انًرؼهمح تاالنرحاق تانكهُح أو انًؼهذ)

 .14أهى يصادر انًؼهىياخ ػن انثزنايج

الصفحت 4

هخطط ههاراث الونهج
َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن
هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج
السنت  /الوستىي

رهز الوقرر

اسن الوقرر

أساسٍ
أم اختُارٌ

األهذاف الوعرفُت

أ1

أ2

أ3

الصفحت 5

األهذاف الوهاراتُت
الخاصت بالبرناهج

أ4

األهذاف الىجذانُت
والقُوُت

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج2

ج3

ج4

الوهاراث العاهت والتأهُلُت
الونقىلت( الوهاراث األخري
الوتعلقت بقابلُت التىظُف
والتطىر الشخصٍ)
د1

د2

د3

د4

نوىرج وصف الوقرر

وصف الوقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1انًؤسسح انرؼهًُُح
 .2انمسى انؼهًٍ  /انًزكز
 .3اسى  /ريز انًمزر
 .4أشكال انحضىر انًراحح
 .5انفصم  /انسنح
 .6ػذد انساػاخ انذراسُح (انكهٍ)
 .7ذارَخ إػذاد هذا انىصف
 .8أهذاف انًمزر

الصفحت 6

 .11يخزجاخ انًمزر وطزائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى
أ -األهذاف انًؼزفُح
أ -1
أ -2
أ -3
أ -4
أ -5
أ -6
ب  -األهذاف انًهاراذُح انخاصح تانًمزر.
ب- 1
ب- 2
ب- 3
ب -4
طزائك انرؼهُى وانرؼهى

طزائك انرمُُى

ج -األهذاف انىجذانُح وانمًُُح
ج-1
ج-2
ج-3
ج-4
طزائك انرؼهُى وانرؼهى

طزائك انرمُُى

الصفحت 7

د  -انًهاراخ انؼايح وانرأهُهُح انًنمىنح ( انًهاراخ األخزي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىر انشخصٍ ).
د- 1
د- 2
د- 3
د- 4
 .11تنُح انًمزر
األسثىع

انساػاخ

يخزجاخ انرؼهى
انًطهىتح

اسى انىحذج  /أو
انًىضىع

 .12انثنُح انرحرُح
1ـ انكرة انًمزرج انًطهىتح
2ـ انًزاجغ انزئُسُح (انًصادر)

اـ انكرة وانًزاجغ انرٍ َىصً تها
( انًجالخ انؼهًُح  ,انرمارَز ) ....,
ب ـ انًزاجغ االنكرزونُح ,يىالغ االنرزنُد
....

 .13خطح ذطىَز انًمزر انذراسٍ

الصفحت 8

طزَمح انرؼهُى

طزَمح انرمُُى

