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 -1انمقذمخ
مقذمخ عه الجزوبمج ..........
1- 1

الزؤَخ :

2- 1

الزسبلخ :

 -2األهذاف

 -3مجرراد اصتمراريخ ثروبمح
(ممالًال) أحذ المجزراد تتضمه الجزامج الممُلخ للجزوبمج المذكىر فٍ جبمعبد متمُزح
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 -4انىصف انتحهيهي نهجروبمح
وقبط انقىح ،وتتمثم في اندىاوت انتبنيخ:
وقبط انضعف ،وتتمثم في اندىاوت انتبنيخ:

انفرص ،وتتمثم في اندىاوت انتبنيخ:

انتهذيذاد ،وتتمثم في اندىاوت انتبنيخ:

 -5دراصخ اندذوي االقتصبديخ
تىضُح الحبجخ الستمزارَخ الجزوبمج

Page 4 of 10

AQAO.doc 1.2012

 -6انفئبد انمضتهذفخ

 -7أعذاد انطهجخ
أ – أعذاد الطلجخ الحبلُُه
انضىخ

أعذاد انطهجخ

السىخ االولً
السىخ المبوُخ
السىخ المبلمخ
السىخ الزاثعخ
السىخ الخبمسخ
السىخ السبدسخ
المجمىع
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 -8ثيبوبد أعضبء انهيئخ انتذريضيخ

اصم عضى هيئخ

انتخصص

صفخ

انتذريش

انذقيق

انتعييه

اندىضيخ

انمؤهم

تبريخ انميالد

انعهمي

اندبمعخ

تبريخ

انرتجخ

اصم اندبمعخ

تبريخ

انىصبة

فترح

انتي تخرج

انتخرج

األكبديميخ

انمبوحخ

مىح

انتذريضي

انعقذ

نهرتجخ

انرتجخ

مىهب

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

أصمبء انمىفذون /خطخ االيفبد
اسم المىفذ

الجبمعخ المىفذ إلُهب

التخصص الذقُق

الذرجخ

أصمبء أعضبء انهيئخ انتذريضيخ وانمدبالد انمعرفيخ انتي يغطىوهب ( نجرامح انجكبنىريش عهمب ثأن انمدبالد
معتمذح مه هيئخ االعتمبد
المجاالت المعرفية التي يغطيها حسب المعايير
اسم عضو هيئة التدريس وتخصصه الدقيق
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 -9شروط عبمخ نهجروبمح

 -10شروط خبصخ نهجروبمح

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

 -12وصف انمىاد
ملحق رقم 3

 -13مخرخبد انتعهيم
اندبمعخ :الىتبجبد الجبمعُخ العبمخ لمخزجبد التعلم (مه الجبمعخ )
1
2
3
4

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

انكهيخ :وتبجبد الكلُخ لمخزجبد التعلم ( مه الكلُخ )
1
2
3
4

الفهم واالستُعبة :
المهبراد الفكزَخ والمعزفُخ والتحلُلُخ :
المهبراد الخبصخ  /التطجُقُخ :
المهبراد اإلثذاعُخ  /القبثلخ للتحىل :
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انجروبمح :وتبجبد التعلم الخبصخ ثبلجزامج االكبدَمُخ لمخزجبد 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 وظري
انمبدح انمبدح

عمهي

وتبخبد انتعهيم انتي تحققهب انمبدح
 -1انفهم واالصتيعبة

 -2انمهبراد
انفكريخ وانمعرفيخ
وانتحهيهيخ

3-1

3-2

1-1

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

*متطلت تخصص إججبرٌ
*متطلت تخصص اختُبرٌ
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 -14اتفبقيبد مىقعخ
ان وجذد ( مقذمخ عىهب  ،وَتم اضبفتهب فٍ الملحق )

 -15انمرافق وانمختجراد

التجهيزات

العدد المتوفر

 -16انكتت وانذوريبد

المقتنيات

العدد المتوفر

الكتت و المزاجع
الذورَبد
المعبجم
والمىسىعبد
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 -17انمالحق
ملحق رقم  1الىتبج العلمٍ
ملحق رقم  2الخطخ الذراسُخ
ملحق رقم  3وصف المىاد
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