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 :الربىامرزاف ــــــأٍ -1
 

األٍزاف العاو للربىامر يف صٔػ٘ املدضدات اليت ٓفرتض أٌ ٓهتغبَا ارتضٓر بعز   تهتب 

 إننال الربىامر التعلٔنٕ بيذاح

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

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

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

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

 :املغتَزفات -2
 

 ر بعز إىَاِٛ الربىامر التعلٔنٕ بيذاح.تزصز الصفات اليت جيب أٌ ٓتنتع بَا ارتضٓ
 

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

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

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

 ..................................................................................................... 
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 مكاصى٘ ما ٓته تكزميُ مع املضادع ارتاصدٔ٘ -3
 

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

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

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

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

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

 

 ىظاو الكبْل -4
 

 :جيب علٙ املؤعغ٘ حتزٓز متطلبات االلتشام للزصاع٘ بالربىامر مْضش٘ التالٕ

 . التكزٓض األنارميٕ للطالب يف املضسل٘ الغابك٘ هلشا الربىامر 

 .٘أٖ متطلبات أخضٚ سات عالق٘ بالربىامر ّتضٚ املؤعغ٘ ضضّصٗ تْفضٍا باملتكزو للزصاع 

 املؤعغ٘ سلو. امتشاٌ قبْل ّمكابل٘ ؽدصٔ٘ إٌ صأت 

 .ؽَارٗ إدارٗ لػ٘ التزصٓػ 

           حتزٓز مغـؤّلٔ٘ املؤعغـ٘ ّالطالـب يف سـال ّدـْر تػـٔط يف متطلبـات الكبـْل ّ االلتشـام

 بالزصاع٘.

 . ٗقزصٗ اعتٔعاب الربىامر مً الطالب سغب اإلمهاىات املتْفض 

      ّ  ًٔـا إ  ىغـب٘ الطلبـ٘ املكبـْلني ٓلتشكـْا بالزصاعـ٘    ىغب٘ الطلب٘ امللتشكني بالزصاع٘ فعل

 ,ٓفضل إرصاز ىغب٘ آخض عيتني رصاعٔتني(.

    رصاع٘ مكاصى٘ إلمهاىات الطلب٘ امللتشكني بالربىامر ىغب٘ إ  إمهاىات الطلبـ٘ امللـتشكني

 غتْٚ العلنٕ ّاملَاصات ......إخل.باملؤعغ٘ نهل مً سٔح امل
 

 شتضدات التعلٔه املغتَزف٘ -5

 

جيب نتاب٘ مجٔع شتضدات التعله املغـتَزف٘ ستـٙ ميهـً حتزٓـز املكـضصات الزصاعـٔ٘ الـيت             

ٓتهٌْ ميَا الربىامر التعلٔنٕ مً خالل شتضدات التعله املغتَزف٘ الـيت حتككَـا , ننـا جيـب     

 إعطاٛ نل شتضز تعلٍه مغتَزٍف صقًنا أّ صمظًا ستٙ ميهً الضدْع إلُٔ.

 

 املعضف٘ ّالفَه: . أ
 

إرصاز املعلْمات األعاعـٔ٘ ّاملفـأٍه الضٜٔغـٔ٘ الـيت جيـب أٌ ٓهتغـبَا الطالـب بعـز          جيب

 إننال الربىامر التعلٔنٕ بيذاح يف زتالٕ املعضف٘ ّالفَه.

 

 املعزفة:        

 

ٌٓشنض(, مجل: معضفـ٘ اذتكـاٜل      ) الكزصٗ علٙ تشنض ّاعرتداع ّتهضاص املعلْمات رٌّ تػٔط 

ْاصٓذ معٔي٘, خصاٜص(, معضف٘ املصـطلشات الفئـــــــــــ٘) مـزلْالت    احملزرٗ) أسزاخ ستزرٗ, ت

الضمظ اللفظٔ٘ ّغط اللفظٔ٘(, معضف٘ االصطالسات املتعاصف علَٔا للتعامل مع الظْاٍض أّ املعاصف, 

معضف٘ التصئفات ّالفٝات, معضف٘ املعـآط, معضفـ٘ ميَذٔـ٘ ّ ـضم البشـح, معضفـ٘ العنْمٔـات        

 ّالتعنٔنات ّمعضف٘ اليظضٓات ّالرتانٔب اجملضرٗ(.ّاجملضرات) املبارئ 
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  الفوم:              
 

) الكزصٗ علٙ تفغط أّ إعارٗ صٔاغ٘ املعلْمات اليت سصلَا الطالب يف مغتْٚ املعضف٘ بلػتُ ارتاص٘  

, الْصف , الضعـه , اإلؽـاصٗ   ّتؾنل الرتمج٘ ّ التفغط ّاالعتيتاز(, مجل :الؾضح, اإلٓضاح, التفغط 

 إ .........إخل.

 

 

 الفئ٘ املَاصات / ب 

 

تشنض املَاصات الشٍئ٘ اليت عٔهتبَا ارتضٓر بعز إننال الربىامر بيذاح, مجل : التشلٔل , الكـزصٗ  

 علٙ التفهط اإلبزاعٕ , حتزٓز ّسل املؾهالت.......إخل.

 

 ّ٘املَئ نلٔ٘ملَاصات العا/  ز

 

جيب إرصاز املَاصات اليت جيب أٌ ٓهتغبَا الطالب عيز إننالـُ الربىـامر التعلٔنـٕ بيذـاح ,  ـا       

ميهيُ مً اعتدزاو ما رصعـُ يف التطبٔكـات املَئـ٘, علـٙ عـبٔل املجـال اعـتدزاو بعـ  األدَـظٗ          

بتصـنٔه  ّاملعزات اإللهرتّىٔـ٘, أراٛ تطبٔكـات اللٔـظص, الكـزصٗ علـٙ تؾـدٔص مـضض مـا, الكٔـاو          

 ٍيزعٕ , تصنٔه بضىامر اذتاعْب.........إخل.

 

 

 

 

 

  1أ 

   2أ 

  3أ 

  4أ 

  1ب

   2ب

  3ب

  4ب

  ج1

  ج2

  ج3

  ج4

5ج    
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   ّامليكْل٘ املَاصات العام٘/  ر

 

 

اليت جيـب أٌ ٓهتغـبَا    تزصز شتتلف املَاصات العام٘ أّ املَاصات الكابل٘ لالعتدزاو يف زتاالت العنل

تطبٔكَـا يف أٖ زتـال ّتتضـنً : املَـاصات     الطالب عيـز إننالـُ الربىـامر بيذـاح, مئـح ميهـً       

ــ٘/       ــ٘ اذتزٓج ــتدزاو األرّات التهيْلْدٔ ــفْٖ/ اع ــضٖ ّالؾ ــل التشضٓ ــال ّالتْاص ــ٘/ االتص اللػْٓ

تهيْلْدٔا املعلْمات ّاالتصاالت/ التعامل مع اذتاعب اآللـٕ/ العنـل يف فضٓـل/ سـل املؾـهالت/      

 اإلراصٗ......إخل.

 
 

 املكضص )ستتْٓات( مهْىات -6
 

 ٘ٔعزر الغاعات األعبْع 

 

       هجهوعام                تدريبام                  هعاهنام        هحاضراتام

 

  امعدد                 امىسبةللنْار العــــــــــام٘ :            املعتنزٗ  عزر الغاعات  

  امعدد                 امىسبةملْار العلْو االىغاىٔ٘ :               ٗاملعتنز عزر الغاعات  

 امعدد                 امىسبةللنْار االختٔاصٓــــ٘ :                ٗاملعتنز عزر الغاعات  

 امعدد                 امىسبةللنْار االضافٔــــــ٘ :               املعتنزٗ  عزر الغاعات  

 العنلٕ / املٔزاىٕ: التزصٓب  

 مكضصات الربىامر -7
 

 العام٘  املْار . أ
 

 اسو امهقرر رهز امهقرر

عدد 

 اموحدات 

 عدد امساعات / االسبوع

 االسبقيات

هخرجات امتعمو 

امهستًدف امتي يتو 

 تغطيتًا )امرهز(
 امتدريب امهعهن امهحاضرات 

تزصز صمْط املدضدات الْاصرٗ         

التعله يف دزاّل شتضدات 

 ,ر( ,ز ب )أ, املغتَزف٘

         

         

         

      امهجهوع

  د1

  د2

  د3

4د   
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  املْار التدصصٔ٘  . ب
 

 اسو امهقرر رهز امهقرر

عدد 

 اموحدات 

 عدد امساعات / االسبوع

 االسبقيات

هخرجات امتعمو 

امهستًدف امتي يتو 

 تغطيتًا )امرهز(
 امتدريب امهعهن امهحاضرات 

صمْط املدضدات الْاصرٗ تزصز         

يف دزاّل شتضدات التعله 

 ,ر( ,ز ب )أ, املغتَزف٘

         

         

         

      امهجهوع

 

   االختٔاصٓ٘ املْار  . ز

 

 اسو امهقرر رهز امهقرر

عدد 

 اموحدات 

 عدد امساعات / االسبوع

 االسبقيات

هخرجات امتعمو 

امهستًدف امتي يتو 

 تغطيتًا )امرهز(
 امتدريب امهعهن امهحاضرات 

تزصز صمْط املدضدات الْاصرٗ         

يف دزاّل شتضدات التعله 

 ,ر( ,ز ب )أ, املغتَزف٘

         

         

         

      امهجهوع

 

    الزاعن٘ املْار  . ر

 

 اسو امهقرر رهز امهقرر

عدد 

 اموحدات 

 عدد امساعات / االسبوع

 االسبقيات

هخرجات امتعمو 

امهستًدف امتي يتو 

 تغطيتًا )امرهز(
 امتدريب امهعهن امهحاضرات 

تزصز صمْط املدضدات الْاصرٗ         

يف دزاّل شتضدات التعله 

 ,ر( ,ز ب )أ, املغتَزف٘

         

         

         

      امهجهوع

 

 



 ذريبيةـــة و التــؤسشات التعليميــامل  ادـــاعتم وودة ـــــــــان جـــين لضمــــزكز الوطــــامل

 

 7الصفش٘   للربىامر االنارميٕلنتطلبات األنارمئ٘ ل االعرتؽارٖ رلٔل 

  ضم التعلٔه ّالتعله -8
 

 ـضم التعلـٔه ّالـتعله لهـل بضىـامر تعلٔنـٕ , مـع حتزٓـز مـزٚ          جيب إعطاٛ ىبشٗ شتتصضٗ عـً  

تْظٔف نل  ضٓك٘ مً  ـضم التعلـٔه املغـتدزم٘ نيغـب مْٝٓـ٘ مـا أمهـً سلـو)د( مـً عـزر           

ــات         ــ٘ ّسلك ــ٘ اذتال ــات, رصاع ــ٘, مجــع املعلْم ــط٘ املعنلٔ ــ٘, األىؾ ــاصات املٔزاىٔ ــضات, الظٓ احملاض

 املياقؾ٘......إخل.

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

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

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

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

 

 التكٔٔه ضم  -9

تبع٘ يف عنلٔـ٘ التعلـٔه ّالـتعله بالربىـامر مـع حتزٓـز       جيب التْضٔح ّبالتفصٔل  ضم التكٔٔه امل

ّنٔفٔـ٘ تكٔٔنَـا, علـٙ عـبٔل       _إٌ ّدـزت _املكضصات اليت ال ختضع لطضم التكٔٔه العام٘ املتبع٘, 

د رصاعـات  06د امتشاىـات حتضٓضٓـ٘ ّؽـفْٓ٘    06املجال: مجٔع مكضصات الفصل األّل تكٔٔه بطضٓكـ٘  

 سال٘ ّأىؾط٘ علنٔ٘......إخل.

 

 طريقة امتقييو امفصن امدراسي  امسىة /
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 تكٔٔه الربىامر-11

 

جيب حتزٓز اآللٔ٘ ّاألعالٔب املغتدزم٘ يف تكٔٔه الربىـامر) شتضدـات الـتعله املغـتَزف٘( بؾـهل       

متضني٘ زتنْع٘ مً املغتفٔزًٓ مً الربىامر) مؤعغـات عـْم العنـل املغـتَزف( ,      رّصٖ ّميتظه ,

 ّالطالب ّارتضجيني ّأعضاٛ ٍٔٝ٘ التزصٓػ ّاملكٔنني ارتاصدٔني.

 

 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
 

جيب حتزٓز تصـئف التكٔـٔه املتبـع ) تكٔٔنـًا صقنٔـًا أّ أ(ـزًٓا( ,إضـاف٘ إ  حتزٓـز اذتـز األرىـٙ           

الغي٘ الزصاعٔ٘ , ّبالتالٕ بالتغذٔل يف املكضص التـالٕ  املغنْح بُ الدتٔاط املكضص / الفصل الزصاعٕ,  أّ 

/ الفصل الزصاعٕ التالٕ أّ الغي٘ الزصاعٔ٘ التالٔ٘, ميهـً االعرتؽـار  بـالينْسز التـالٕ يف عنلٔـ٘      

 التكٔٔه:

 
 امىسبة امهئوية امهصطمح 

  ىاجح 

  هتوسط

  جيد

  جيد جدا 

  ههتاز
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 االعتنضاص يف الزصاع٘ بالربىامر متطلبات-12
 

يف ٍشِ الفكضٗ مً املتطلبات جيب علٙ املؤعغ٘ حتزٓـز متطلبـات االعـتنضاصٓ٘ يف الزصاعـ٘      

بالربىامر التعلٔنٕ ّاالىتكال إ  الفصل الزصاعٕ التالٕ أّ الغـي٘ الزصاعـٔ٘ التالٔـ٘ للشصـْل علـٙ      

حيتادَا الطالب مـً مكـضصات ئَزٓـ٘ تغـاعز     الزصد٘ العلنٔ٘, مع تْضٔح العْامل املغاعزٗ اليت قز 

 الزصاع٘ بالكغه .  الطالب باالعتنضاصٓ٘ يف

 
 طريقة امتقييو امسىة / امفصن امدراسي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 مصارص التعلٔه ّ اإلمهاىات-13
 

ادتزّل التالٕ سـزر عـزر أعضـاٛ ٍٔٝـ٘ التـزصٓػ املغـؤّلني عـً تيفٔـش          أعضاٛ ٍٔٝ٘ التزصٓػ: فٙ

 الربىامر مً تزصٓػ ّميح علنٕ ّخزمات أخضٚ سات عالق٘ بالربىامر:

 

 هتوسط عدد امساعات امتدريسية أسبوعًيا  عدد األساتذة امدرجة امعمهية

   

   

   

  
 

 

 

 معلْمات جيب تْفضٍا-14
  

 قاٜن٘ بأعضاٛ ٍٔٝ٘ التزصٓػ مْضشا بَا الزصد٘ العلنٔ٘ ّالتدصص 
 

 امهًاو امهكمف بًا امتخصص امدرجة امعمهية  االسو
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 10الصفش٘   للربىامر االنارميٕلنتطلبات األنارمئ٘ ل االعرتؽارٖ رلٔل 

 

  .الغطٗ الشاتٔ٘ دتنٔع األعاتشٗ بالربىامر 

  .ادتزّل الزصاعٕ للربىامر مع أمساٛ األعاتشٗ الكاٜنني بعنلٔ٘ التزصٓػ ّالفئني 

 قبل أعضاٛ ٍٔٝ٘ التزصٓػ خالل آخض عيتني ً ٘ بالبشْخ اليت مت ىؾضٍا م  رصاعٔتني.  قاٜن

       قاٜن٘ باألعنال االعتؾاصٓ٘ اليت ىفشٍا أعضاٛ ٍٔٝـ٘ التـزصٓػ مـع سنـض اعـه امليفـش 

 للعنلٔ٘ االعتؾاصٓ٘. 

  ًمعٔـزًٓ   –ستاضـضًٓ  ) قاٜن٘ بأمساٛ الطاقه املغاعز يف تيفٔش العنلٔ٘ التعلٔنٔ٘ م       

بالربىامر التعلٔنٕ مع تْضٔح ىْع ارتزم٘ املكزم٘ مً ( إراصٓني سّٖ عالق٘  –فئني  –

 نل ميَه ّعزرٍه.

 .٘ٔالغطٗ الشاتٔ٘ للطاقه املغاعز يف تيفٔش العنلٔ٘ التعلٔن 
 

 املهتب٘-15
 

  .جيب عل املؤعغ٘ حتزٓز املهتب٘ أّ املهتبات اليت حتت تصضفَا 

 ّ املهتبات. عاعات الزّاو بَشِ  أٓاو 

  .حتزٓز متطلبات اإلعاصٗ مً الهتب ّاملضادع ّالزّصٓات 

  .٘عزر الزّصٓات العلنٔ٘ يف التدصصات املدتلف 

  .ّ٘ٔدْر مضادع ّرّصٓات علٙ ٍٔٝ٘ مزٗ إلهرتّى 

         تـْفط اللـْاٜح املعنـْل بَــا يف املهتبـ٘ ّىظـه اإلعــاصٗ ألعضـاٛ ٍٔٝـ٘ التــزصٓػ

 ّالعاملني مً غط الطلب٘. 

    خزمات الطالب بتْفط املارٗ العلنٔ٘ للنشاضضات ّالزصّؼ املعنلٔ٘ عـْاٛ ناىـت

 إلهرتّىٔ٘ أو غط سلو. 

  ٘عــزر أدَــظٗ اذتاعــْب املتــْفضٗ باملهتبــ٘ لالعــتعنال الطالبــٕ ّأعضــاٛ ٍٔٝــ

 التزصٓػ. 

 .ّدْر مضادع دتنٔع املكضصات الزصاعٔ٘ اليت ٓته تزصٓغَا بالربىامر 
 

 

 املدتربات ّ املعامل-16
 

 جيب على املؤسشة توفري:

 

  لتيفٔش الربىامر.  ٘الالطمالعزر املياعب مً املدتربات 

  .مْار التؾػٔل ّإدضاٛ التذاصب 

  .املضافل املغاعزٗ مً شتاطٌ ّمعامل جتَٔظ جتاصب ....اخل 

 .التذَٔظات ّالْعاٜل التعلٔنٔ٘ املياعب٘ للربىامر 

 

 املالسل-17
 

 .املكضصات الزصاع٘ ارتاص٘ بالربىامر ننلشلٓيبػٕ علٙ املؤعغ٘ إصفام تْصٔف مجٔع 

 
 

 ................................... :التوقيع           ........................................... :مهشق الربنامج
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 (xxxxالذراسي ) الربنامجمصفوفة 
 

 االسبوع 

 الذراسي
 املعزفة والفوم ( أ)

 املوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 

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