اندبمعخ االردويخ
مزكز االعتمبد وضمبن اندىدح

طهت اصتحذاث ثزوبمح

اندبمعخ االردويخ
اصم انجزوبمح
انكهيخ
انقضم
انفصم انذراصي
انضىخ انذراصيخ
تبريخ تقذيم انطهت
د .أمدذ هذيت
مذيز مزكز االعتمبد وضمبن اندىدح
ضبثظ االتصبل

هبتف 00962-6-5355000
فزعي 23636
فبكش 00962-6-5300833
ثزيذ إنكتزووي aqao@ju.edu.jo

فهزس انمحتىيبد

انعىىان
 .1المقذمخ
 .2األهذاف
 .3مجزراد الجزوبمح
 .4الىصف التحلُلٍ للجزوبمح
 .5دراسخ الدذوي االقتصبدَخ
 .6الفئبد المستهذفخ
 .7أعذاد الطلجخ المتىقع قجىلهم
 .8ثُبوبد أعضبء الهُئخ التذرَسُخ
 .9شزوط عبمخ للجزوبمح
 .10شزوط خبصخ للجزوبمح
 .11الخطخ الذراسخ
 .12وصف المىاد
 .13مخزخبد التعلُم
 .14اتفبقُبد مىقعخ
 .15المزافق والمختجزاد
 .16الكتت والذورَبد
 .17المالحق
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انصفحخ
3
3
4
5
6
6
6
7
8
8
8
8
8
8
9
10
10

 -1انمقذمخ
مقذمخ عه الجزوبمح ..........
1- 1

الزؤَخ :

2- 1

الزسبلخ :

 -2األهذاف

 -3مجزراد ثزوبمح
(مثالً ) أحذ المجزراد تتضمه الجزامح المثُلخ للجزوبمح المذكىر فٍ خبمعبد متمُزح

Page 3 of 9

 -4انىصف انتحهيهي نهجزوبمح
وقبط انقىح ،وتتمثم في اندىاوت انتبنيخ:
وقبط انضعف ،وتتمثم في اندىاوت انتبنيخ:

انفزص ،وتتمثم في اندىاوت انتبنيخ:

انتهذيذاد ،وتتمثم في اندىاوت انتبنيخ:

 -5دراصخ اندذوي االقتصبديخ
يمكه نخزيدي هذا انجزوبمح:
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 -6انفئبد انمضتهذفخ

 -7أعذاد انطهجخ

أ -أعذاد الطلجخ المتىقع قجىلهم
أعذاد انطهجخ

انضىخ
السىخ األولً
السىخ الثبوُخ
السىخ الثبلثخ
السىخ الزاثعخ
السىخ الخبمسخ
السىخ السبدسخ
المدمىع
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 -8ثيبوبد أعضبء انهيئخ انتذريضيخ

اصم عضى هيئخ

انتخصص

صفخ

انتذريش

انذقيق

انتعييه

اندىضيخ

انمؤهم

تبريخ انميالد

انعهمي

اندبمعخ

تبريخ

انزتجخ

اصم اندبمعخ

تبريخ

انىصبة

فتزح

انتي تخزج

انتخزج

األكبديميخ

انمبوحخ

مىح

انتذريضي

انعقذ

نهزتجخ

انزتجخ

مىهب

 مهحق رقم  : 1يتضمه انىتبج انعهمي ألعضبء انهيئخ انتذريضيخ الخز خمش صىىاد

أصمبء انمىفذون /خطخ اإليفبد
الدبمعخ المىفذ إلُهب

اسم المىفذ

التخصص الذقُق

الذرخخ

أصمبء أعضبء انهيئخ انتذريضيخ وانمدبالد انمعزفيخ انمعتمذح مه هيئخ االعتمبد انتي يغطىوهب ( نجزامح
انجكبنىريش )
المجاالت المعرفية التي يغطيها حسب المعايير
اسم عضو هيئة التدريس
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 -9شزوط عبمخ نهجزوبمح

 -10شزوط خبصخ نهجزوبمح

 -11انخطخ انذراصيخ
ملحق رقم 2
 1-11الخطخ االستزشبدَخ

 -12وصف انمىاد
ملحق رقم 3

 -13مخزخبد انتعهم
اندبمعخ :الىتبخبد الدبمعُخ العبمخ لمخزخبد التعلم ( مه الدبمعخ )
1
2
3
4

الفهم واالستُعبة :
المهبراد الفكزَخ والمعزفُخ والتحلُلُخ :
المهبراد الخبصخ  /التطجُقُخ :
المهبراد اإلثذاعُخ  /القبثلخ للتحىل :

انكهيخ :وتبخبد الكلُخ لمخزخبد التعلم ( مه الكلُخ )
1
2
3
4

الفهم واالستُعبة :
المهبراد الفكزَخ والمعزفُخ والتحلُلُخ :
المهبراد الخبصخ  /التطجُقُخ :
المهبراد اإلثذاعُخ  /القبثلخ للتحىل :
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انجزوبمح :وتبخبد التعلم الخبصخ ثبلجزامح األكبدَمُخ لمخزخبد التعلم
 -1الفهم واالستُعبة :
1-1
2-1
3-1
 -2المهبراد الفكزَخ والمعزفُخ والتحلُلُخ :
1-2
2-2
3-2
 -3المهبراد الخبصخ  /التطجُقُخ :
1-3
2-3
3-3
 - 4المهبراد اإلثذاعُخ  /القبثلخ للتحىل :
1-4
2-4
3-4
انضبعبد انمعتمذح

رقم
انمبدح

اصم *وىع وظزي
انمبدح انمبدح

عمهي

وتبخبد انتعهيم انتي تحققهب انمبدح
 -1انفهم واالصتيعبة

 -2انمهبراد
انفكزيخ وانمعزفيخ
وانتحهيهيخ

3-1

3-2

1-1

*متطلت تخصص إخجبرٌ
*متطلت تخصص اختُبرٌ
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2-1

1-2

2-2

 -3انمهبراد
انخبصخ
/انتطجيقيخ
1-3

2-3

 -4انمهبراد اإلثذاعيخ
/انقبثهخ نهتحىل
3-3

1-4

2-4

3-4

 -14اتفبقيبد مىقعخ
ان وخذد ( مقذمخ عىهب  ،وَتم إضبفتهب فٍ الملحق )

 -15انمزافق وانمختجزاد

التجهيزات

العدد المتوفر

 -16انكتت وانذوريبد

المقتنيات

الكتت و المزاخع
الذورَبد
المعبخم
والمىسىعبد

 -17انمالحق
ملحق رقم  1الىتبج العلمٍ
ملحق رقم  2الخطخ الذراسُخ
ملحق رقم  3وصف المىاد
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العدد المتوفر

