
 دراسينموذج توصيف برنامج 
 (.... للعام األكاديمي  )

 

 ....../ أكاديمية : .................جامعة 
 ...عهد : .........................كلية / م

 قسم  : ...................................
 
 معلومات أساسية :  -أ

 اسم البرنامج :     -1
 ( (          )مشترك) ثنائي    (     ) أحادي     طبيعة البرنامج :    -2

  :المسئول عن البرنامج العلمي القسم 



 معلومات متخصصة :  -ب
 األهداف العامة للبرنامج  :  -1

1/1  ...................................................................... 
1/2  ...................................................................... 
1/3  ...................................................................... 
 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج  :  -2

 المعرفة والفهم :  2/1
 أ  .......................................................................... 

 ......................................................ب  ...................
 جـ ........................................................................

 د ...........................................................................
 الذهنية : المهارات  2/2

 ......................................................أ  ....................
 ب  ........................................................................
 جـ  .......................................................................

 ...........................د ...............................................
 المهنية والعملية : المهارات 2/3 

 ................... ......................أ  .................................
 ................................... ...............................ب  .......

 .............. ..................................................جـ  ........ 
 عامــة :المهارات ال 2/3/2

 ............................... ................................أ  ............
 ............. ...................................ب  .........................

 للبرنامج : المرجعيةالمعايير األكاديمية  -3
3/1 ............................................................ ............ 
3/2 ................................... ..................................... 
3/3 ............................................. ........................... 



 كونات البرنامج :هيكل وم -4
 مدة البرنامج :  ..............................  -أ 
 هيكل البرنامج : ............................. -ب

        إجمالي          عملي            نظري           عدد الساعات / عدد الوحدات :  □

 اختياري          ي  انتقائ         إلزامي              
 

 %                                                 مقررات العلـوم األساسـية :           □

 %                           مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية: □

 %                                     مقررات علوم التخصص:       □

 %                                 اسب آلي و..(:مقررات من علوم أخرى )ح □

 التدريب الميداني  :    □
 :مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة (   -ج

 : على النحو التاليالمستوى األول / السنة األولى  :  يلزم اجتياز ..... وحدة  موزعة 

 .. انتقائي ..... اختياري ..... إلزامي ...                                       

 موزعة كالتالي :..... وحدة  المستوى األول / السنة الثانية :  يلزم اجتياز

 إلزامي ...... اختياري .....                            

 

 

 

 



 

 د . مقررات البرنامج :
 إلزامي  : -أ 
كود أو 
رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

عدد الساعات 
ألسبوعيةا  

الفرقة 
 والمستوى

الفصل 
 عملي تمارين نظري الدراسي

        

        

        

 اختياري :   -ب
كود أو 
رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 

 الوحدات

عدد الساعات 
 األسبوعية

الفرقة 
 والمستوى

الفصل 
 الدراسي

 عملي تمارين نظري

        

        

        



 تويات المقررات  :مح  -5
 كود أو رقم المقرر  :    

 اسم المقرر :
 متطلبات االلتحاق بالبرنامج  :  -6

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

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  :  -7
................................................................................... 

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

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج  : -8

 طرق  تقويم البرنامج  : -9

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم
طالب الفرقة النهائية -1    

خريجونال -2    

أصحاب األعمال -3    

مقيم خارجي أو ممتحن خارجي -4    

طرق أخرى  -5    

          البرنامج :            التوقيع :          منسق
 /تاريخ اعتماد البرنامج من المجلس المختص :     /     

 

 راجع استمارات توصيف المقررات


