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 (55ًَىرج سلى )

 رمشيش عٍ ثشَبيح دساصي

 9159/9191نهعبو األكبديًي     

 انًُىفيخخبيعخ 

 انزشثيخ انُىعيخ كهيخ :

 ركُىنىخيب انزعهيى لضى : 

 يعهىيبد أصبصيخ   -أ 

 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللي )مرحمة الماجستير( البرنامج : اسم -1
 ليتكنولوجيا التعميم والحاسب اآل التخصص : -2
 سنتان ) سنه لممقررات التمهيدية +سنة  لتجهيز خطة البحث ومناقشتها ( عدد السنوات الدراسية : -3
 عدد الساعات المعتمدة / عدد -4

 المقررات 
 ساعة 21ساعة اجمالي   4عممى ساعة ، 8نظري 

 استاذ المادة + االساتذة+ االساتذة المساعدين + المدرسين تشكيل لجان الممتحنين أسس -5
 :   الخارجيين ام الممتحنيننظ -6

 
 غير متاح             متاح      ✓

 

 يعهىيبد يزخصصخ -ة

 

 

 

 

إحصبئيبد : -7  

 11 ػذد انطالة انًهزؾمٍٛ ثبنجشَبيظ: -

 % 111 يؼذل انُغبػ فٙ انجشَبيظ )%(: -

ارغبِ االنزؾبق ثبنجشَبيظ )يُغٕثخ ئنٗ األػذاد  -

 عُٕاد(: 3انًهزؾمخ ثبنجشَبيظ خالل آخش 

 يزُبلض□        صبثذ□    يزضاٚذ          

 َزبئظ االيزؾبٌ انُٓبئٙ : -
      عذد        %                              عذد      

             %111        11            أرى انجشَبيظ   11      

 رٕصٚغ رمذٚشاد انُغبػ ) % ( :  -
 % جيد جدا82% امتياز                 12
 % مقبول                % جيد      2
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 : انًعبييش األكبديًيخ -8

انًعاااااااااااابييش األكبديًيااااااااااااخ  8/5

 : انًشخعيخ

  ش ثبنكهٛخ ثاعزخذاو انًؼبٚٛدثهٕو ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى بيظ َئػذاد يٕاطفبد ثشرى

 .(ARS) انًإعغٛخ األكبدًٚٛخ
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 انًضزهذفبد انزعهيًيخ انًمشساد انذساصيخ

 يهبساد عبيخ يهبساد يهُيخ يهبساد رهُيخ يعشفخ و فهى انًمشس إصى

االؽظبء ٔرطجٛمبد انؾبعت فٗ يغبل 

 انزخظض
 11-أ     11-أ       1-أ

-ة 11-ة     9-ة 8-ة  6-ة 1-ة    1-ة

11  
-ط     8-ط 7-ط 6-ط 1-ط    1-ط

13        
  11-د  11-د   7-د 6-د     1-د

  11-د

د ركُٕنٕعٛب يمشس ػشثٙ ) يغزؾذصب

 انزؼهٛى (
-أ 13-أ 11-أ 11-أ    7-أ  1-أ    1-أ 

  19-أ  17-أ 16-أ 11-أ 11
 13-ة  11-ة 11-ة  8-ة   1-ة   1-ة 

  11-ة 11-ة

 11-ط 11-ط    7-ط  1-ط   1-ط 

 18-ط  16-ط 11-ط 11-ط 13-ط

  19-ط

-د   8-د 7-د 6-د  1-د  1-د 1-د

    11-د 11

ركُٕنٕعٛب  يمشس أعُجٙ ) رٕظٛف آنٛبد

 االرظبالد فٙ ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى ( 
 11-أ 11-أ  9-أ  7-أ 6-أ 1-أ   3-أ  1-أ

  19-أ     11-أ 13-أ
-ة 11-ة 11-ة   7-ة  1-ة  3-ة  1-ة

 16-ة   13-ة 11
 11-ط  9-ط 8-ط 7-ط  1-ط  3-ط  

 11-ط     11-ط  13-ط 11-ط
 11-د 9-د 8-د  6-د 1-د  3-د  

  11-د  11-د 11-د

 مخ انجؾش ؽه
-أ   11-أ  8-أ 7-أ 6-أ 1-أ 1-أ    1-أ

 11-أ  18-أ 17-أ  11-أ  13
-ة 11-ة  8-ة 7-ة 6-ة 1-ة 1-ة  1-ة 

   11-ة   11
 11-ط  8-ط 7-ط 6-ط 1-ط 1-ط   

   18-ط 17-ط      11-ط
-د  11-د   9-د 8-د 7-د   1-د   

 11-د 11
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ٖٔ رؽشق دػى انطالة  ) -

انمذساد انًؾذٔدح 

 :ًٛضٍٚ(ٔانًز

 :فً رزًثم انطالة ورحفيز نذعى واآلنيبد انىصبئم يٍ يدًىعخ وضع رى -5
  دػى يبد٘ ٔثشش٘ نهًششٔػبد ٔاألفكبس انًمزشؽخ 

 :فً رزًثم انًجذعيٍ انطالة ورحفيز نذعى واآلنيبد انىصبئم يٍ يدًىعخ وضع رى -9
 انًمشساد يٓبساد انزظًٛى يٍ خالل انًششٔػبد انظغٛشح فٗ انفشق انذساعٛخ ػًٍ  رًُٛخ

 انذساعٛخ.

 .رشغٛغ انطالة ػهٗ انًشبسكخ فٗ انًُبفغبد اإللهًٛٛخ نهغبيؼبد انًظشٚخ 

 .ػًم عًُٛبس ػهًٙ نهمغى 

 .ئلبيخ ٔسػ ػًم فٙ انًمشساد انذساعٛخ 

 .ئلبيخ َذٔاد ػهًٛخ ٔصمبفٛخ ٔرٕػٕٚخ نهطالة 

 ثشايح سعبيخ انطالة انًزعثشيٍ دساصيب : -3

 غبػبد ان يٍانزذسٚظ ٔ انٓٛئخ انًؼبَٔخ ثؼذد  شؽ أػؼبء ْٛئخٕٚفش انُظبو األكبدًٚٗ نهكهٛخ رف

عزؼظٗ اأعجٕػٛب )انغبػبد انًكزجٛخ( ٔ رنك ؽزٗ ًٚكٍ نهطبنت ؽهت انًؼبَٔخ نهزغهت ػهٗ يب 

 رؾظٛهّ يٍ انًبدح انؼهًٛخ.

يؼبٚٛش انمٛبط انًشعؼٛخ  -

 نهجشَبيظ

 ًعبييش األكبديًيخ انًزجُبِ :اإلخشاءاد انًزجعخ نهزأكذ يٍ رىافك انجشايح انذساصيخ يع ان

 أؽذنهذساعبد انؼهٛبنهشئٌٕ انزؼهًٛٛخ ٔ رطٕٚش انزؼهٛى ثشئبعخ ٔكٛم انكهٛخ  نغُخ ثبنكهٛخ ٕٚعذ ٔ ، 

 انًزجُبِ. األكبدًٚٛخ انًؼبٚٛش يغ انزؼهًٛٛخ انجشايظ رٕافك يذ٘ يزبثؼخ انشئٛغٛخ يٓبيٓب

 زُفٛزٚخ نٕؽذح ػًبٌ انغٕدح ثبنكهٛخ رى رشكٛم نغبٌ نهًشاعؼخ انذاخهٛخ يٍ أػؼبء انهغُخ ان

انًخشعبد  انزخظظٙ ثبنكهٛخ ٔانزأكذ يٍ رٕافكَبيظ األكبدًٚٙ بد انجشفنًشاعؼخ يٕاط

 .ARSنهًؼبٚٛش انًشعؼٛخ  (ILOs)  انزؼهًٛٛخ انًغزٓذفخ
 :انًبخضزيشطبنت وإنً خبَت هزِ االخشاءاد يدت أٌ يكىٌ 

 (  انًعشفخ و انفهى 5

يدت  أٌ  يكى ٌ  انخشيح  لبدسا  عهً  فهى  و اصزيعبة كم  انًبخضزيش ثبَزهبء داسصخ ثشَبيح 

 يٍ: 

النظرياتواألساسياتالمتعلقةبمجالالتعلموكذافيالمجاالتذاتالعالقة .أ

التأثيرالمتبادلبينالممارسةالمهنيةوانعكاسهاعليالبيئة .ب

 التطوراتالعلميةفيمجالالتخصص .ج
قانونيةللممارسةالمهنيةفيمجالالتخصصالمبادئاألخالقيةوال .د

مبادئوأساسياتالجودةفيالممارسةالمهنيةفيمجالالتخصص .ه

 أساسياتوأخالقياتالبحثالعلمي .و
 انًهبساد انزهُيخ  9-9

 ثبَزهبء داسصخ ثشَبيح انًبخضزيش يدت اٌ يكى ٌ انخشيح لبدسا عهً: 
 و القياس عميها لحل المشاكل  تحميل و تقييم المعمومات في مجال التخصص .أ 
 حل المشاكل المتخصصة مع عدم توافر بعض المعطيات    .ب 
 الربط بين المعارف المختمفة لحل المشاكل المهنية  .ج 
 إجراء دارسة بحثية أو كتابة دارسة عممية منهجية حول مشكمة بحثية      .د 
 تقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال التخصص    .ه 
 طوير األداء في مجال التخصص      التخطيط لت .و 
 اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية متنوعة  .ز 
 انًهبساد انًهُيخ     9-3

 ثبَزهبء داسصخ ثشَبيح انًبخضزيش يدت اٌ يكى ٌ انخشيح لبدسا عهً: 
 إتقان المهارات المهنية األساسية و الحديثة في مجال التخصص  .أ 
      كتابة و تقييم التقارير المهنية .ب 
 تقييم الطرق و األدوات القائمة في مجال التخصص  .ج 
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 انًهبساد انعبيخ و انمبثهخ  نهُمم   9-4

 ثبَزهبء داسصخ ثشَبيح انًبخضزيش يدت أٌ يكى ٌ انخشيح لبدسا عهً: 
 التواصل الفعال بأنواعه المختمفة  - أ
 استخدام تكنولوجيا المعمومات بما يخدم الممارسة المهنية      - ب
 ذاتي وتحديد احتياجاته التعممية الشخصية التقييم ال - ت
 استخدام المصادر المختمفة لمحصول عمى المعمومات و المعارف  - ث
 وضع قواعد ومؤشرات تقييم أداء اآلخرين  - ج
 العمل في فريق ، وقيادة فر ق في سياقات مهنية مختمفة - ح
 إدارة الوقت بكفاءة    - خ
 التعمم الذاتي و المستمر  - د
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 دنٛم انجشَبيظ  -

 غٛش يزٕافش□   زٕافش    ي□ 

 ئطذاس انًطجك ثبنكهٛخ؛ ؽٛش ٚزى ثبنُظبورٓزى انكهٛخ ثزٕػٛخ انطالة أكبدًٚٛب ٔرنك نؼًبٌ يؼشفزٓى 

 ٔنٕائؼ انذساعٛخ انًُبْظ ٔٚزؼًٍ يؾزٕٚبد ،نزٕصٚؼّ ػهٗ انطهجخ  كزٛت ْٛئخ نهطبنت ػهٗ دنٛم

 دنٛم انطبنت رؾذٚش ، ٔٚزى ٔانذسعبد انًمشساد انذساعٛخ، االيزؾبَبد ثخظٕص انغبيؼخ األكبدًٚٛخ

 ٚغزغذ. ؽغت يب

َظاابو انًشاعؼااخ انذٔسٚااخ   -

 نهجشَبيظ 

 غٛش يزٕافش□  يزٕافش       

 أكضش يٍ عُخ□  عُٕ٘       

 : كبٜرٗػذح يغزٕٚبد  بيظ ٔانًمشساد انذساعٛخ ػهَٗنهجش انًشاعؼخ رزى

ثًشبسكخ يُغمٗ انغٕدح ثبأللغبو  ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح ثبنكهٛخ: نغبٌ يشاعؼخ دٔسٚخ داخهٛخ -1

  انؼهًٛخ. 

َبيظ : يشاعؼخ رمبسٚش انجشانذساعبد انؼهٛبانشئٌٕ انزؼهًٛٛخ ٔرطٕٚش انزؼهٛى ثشئبعخ ٔكٛم  نغُخ -1

أعبنٛت انزؼهى ٔ  ٔ يُبلشخ اإلعشاءاد انزظؾٛؾٛخ إلصانخ أعجبة انمظٕس فٗ انذساعٙ انغُٕ٘

  رطٕٚش انًمشساد انذساعٛخ انًخزهفخ.

 انشئٌٕ انزؼهًٛٛخ ٔ رطٕٚش انزؼهٛى. كهٛخ: يُبلشخ ٔ ئػزًبد رمشٚش نغُخيغهظ ان -3

رزى يشاعؼخ انجشَبيظ ثٕاعطخ يشاعؼٍٛٛ خبسعٍٛٛ نذٚٓى خجشح كم خًظ عُٕاد أٔ ػُذ رؼذٚم 

 انالئؾخ.

ياااااااذٖ رٕافاااااااك انٓٛكااااااام  -

األكااااابدًٚٙ نهجشَااااابيظ ياااااغ 

 انًغزٓذف يٍ انزؼهٛى

 مشساد/انغبػبد( يغ انًغزٓذف يٍ انزؼهٛى ػهٗ انُؾٕ انزبنٗ :ٚزٕافك انٓٛكم األكبدًٚٗ نهجشَبيظ )انً

 زهذفخ ألهذاف انجشَبيح انزعهيًً:يطبثمخ يصفىفخ يخشخبد انزعهى انًض 

 يمشسارّ خالل يٍ يؾممخ جشَبيظان انًغزٓذفخ يٍ انزؼهى يخشعبد ركٌٕ أٌ ػهٗ انكهٛخ ؽشطذ -

 يزكبيهخ يغًٕػخ رًُٛخ بيظَشانج يؾزٕٖ ٚؾمك ٔ انجشَبيظ أْذاف انًخشعبد ْزِ رؾمك ٔأٌ
 .ٔغٛشْب انًشكالد ٔؽم ٔانؼبيخ ٔانزُْٛخ انًُٓٛخ ٔانًٓبساد انًؼبسف يٍ يزشاثطخ

 أْذاف رطبثك يٍ انزأكذ ٔٚزى ؼهًٗان جشَبيظنه يخشعبد انزؼهى انًغزٓذفخ يظفٕفخ ػذادئ رى -
 .انجشَبيظ  يٕاطفبد ًَٕرط عزٛفبءئ ػٍ انًمشساد يظفٕفخ يغ انجشَبيظ

 يحزىيبد انجشَبيح انذساصً فً رًُيخ انًهبساد انزهُيخ و انعبيخ ورنك يزضح فً  يضبهًبد

 رىصيف انًمشساد.

 :انزُْٛخ انًٓبساد رًُٛخ فٙ انذساعٙ انجشَبيظ ٚغبْى -

( ثبإلػبفخ ئنٗ ْبغٛش ٔ انًجزكشٔ انزفكٛش اإلثذاػٙ اػزًبد - ارخبر انمشاساد – انًشكالد ؽم)

 يٓبساد رُظٛى انًشبسٚغ اكزغبة -انؾبعت يٓبساداكزغبة  - كفشٚ فٗ انؼًم) انًٓبساد انؼبيخ

 ْب(.غٛش ٔ  -انزؼبيم يغ انًغزؾذصبد انزكُٕنٕعٛخ -انزظًٛى انزؼهًٛٙ –انظغٛشح 

 رمهٛذٚخ غٛش أعبنٛت ئعزخذاو فاٌ يُٓغٛخ رذسٚظ انًمشس رؼزًذ ػهٗ انًمشسادؽجمب نًٕاطفبد  -
 ػهٗ ؽالعإلٔا يُبلشخ ؽهمبد ٔ األثؾبس ػذادٔئ انزارٗ انزؼهى ػهٗ انطالة رشغٛغ ٔ نهزؼهٛى

 انزخظظٛخ فٗ يششٔػبد رطجٛمٛخ. اٜنٗ انؾبعت ثشايظ  ئعزخذاو ٔ انذٔنٛخ انًؼهٕيبد شجكخ
 انًغزٓذفخ يٍ انزؼهى يخشعبدنزؾمٛك بيظ ٔ انًمشساد انذساعٛخ َنهجشانذٔسٚخ  انًشاعؼخ رزى -

ٌٕ انزؼهًٛٛخ ٔ رطٕٚش انزؼهٛى ٔ ٔؽذح انشئ ٔ نغُخ انمغىٔ رشًم  ػذح يغزٕٚبد جشَبيظ ػهٗان

 ػًبٌ انغٕدح ثبنكهٛخ ٔ يغهظ انكهٛخ ٔ نغُخ يٍ اعزبرزح يزخظظٍٛ يٍ انغبيؼبد انؾكٕيٛخ

انًؼٕلاااااااااابد اإلداسٚااااااااااخ  -

 ٔانزُظًٛٛخ

   ٔ ًٗال ٕٚعذ يؼٕلبد ئداسٚخ نزؾمٛك انًؼبسف ٔ انًٓبساد انًغزٓذفخ يٍ انجشَبيظ انؼه

ٌ ؽجمب نألْذاف اإلعزشارٛغٛخ نهكهٛخ. ٔ ٚزجُٗ يشكض ػًبٌ انزٗ ٚغت أٌ ٚكزغجٓب انخشٚغٕ

 انًغزٓذفخ انزؼهى يخشعبدنزؾمٛك  انغٕدح ثبنغبيؼخ رذػٛى يغٕٓداد ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح ثبنكهٛخ

 نغبٌ انًشاعؼخ انخبسعٛخ نًهفبد انًمشساد ثبنكهٛخ. ػمذ انذٔساد ٔأٚؼب ػٍ ؽشٚكػٍ ؽشٚك 
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 رمىيى طالة نميبس يذي اكزضبة انًضزهذف يٍ انزعهيى :  -9

 أدٔاد انزمٕٚى : -

 : آنيخ انزمىيى و رشًم ( أ

  ركهٛفبد نمٛبط يذٖ ئعزٛؼبة انطبنت نزطجٛمبد انًبدح انؼهًٛخ(Assignments)  . 

  دساعبد ثؾضٛخ(Research Study & Presentations). 

 انًمشس انذساعٗ(. دساعبد ػًهٛخ فٗ انًخزجشاد )ؽجمب نًٕاطفبد 

  يششٔػبد طغٛشح(Mini-projects) .نًمشساد انزظًٛى 

 ( يششٔػبد يٛذاَٛخcommunity projects)  

 .ٗئيزؾبَبد رؾشٚشٚخ فٗ يُزظف انفظم انذساعٗ ٔ فٗ َٓبٚخ انفظم انذساع 
 : طشق انزمىيى و رشًم ( ة

 :رمٛٛى أػًبل انغُخ ٔ رشًم 

 ٍٚركهٛفبد رًبس 

 شخ نُزبئظ انجؾش دساعبد ثؾضٛخ ٔ ػشع ٔ يُبل 

  يششٔػبد طغٛشح 

  )ٗرمٛٛى انؼًهٗ )رمبسٚش + ئيزؾبٌ ػًه  

  ٗاإليزؾبٌ انزؾشٚشٖ نُٓبٚخ انفظم انذساع 

 (18ٔاألعجٕع  17)فٙ األعجٕع   انًٕاػٛذ: -

يالؽظبد انًشاعغ انخبسعٙ  -

:1119 

 :ٔعذد ثؼغ انًالؽظبد نهًشاعغ انخبسعٙ يضم 

o ٚزًبشٗ يغ اؽزٛبعبد عٕق انؼًم رؼذٚم نجؼغ انًمشساد انذساعٛخ ثًب. 
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 اإليكبَبد انزعهيًيخ : -51

َغاااااجخ أػؼااااابء ْٛئاااااخ  -

 انزذسٚظ ئنٗ انطالة 
إلعًبنٗ ػذد انطالة انًمٛذٍٚ فٗ انكهٛخ فٗ األلغبو األكبدًٚٛخ نهؼبو  َغجخ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ

نإليكبَبد  NORMSٛخ انمٕيٛخ كبفٛخ ؽجمب نهًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ انًشعؼ 1111/ 1119 األكبدًٚٗ

 انجششٚخ :

 4أعضبء هيئخ انزذسيش انًعيُىٌ =   عذد 

 9أعضبء هيئخ انزذسيش انًُزذثىٌ =  عذد 

  = 11: 6َغجخ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ 

 

يااااااااااااااذٖ يالءيااااااااااااااخ  -

رخظظبد أػؼابء ْٛئاخ 

انزذسٚظ ٔرٕصٚغ األػجابء 

ا الؽزٛبعااابد  ػهاااٛٓى ؽجماااب

 انجشَبيظ :

 غٛش يُبعت )نًبرا؟(□ ٗ ؽذ يب  ئن□ يُبعت            

 البيخ دٔساد ألػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ. -

 ئلبيخ ٔسػ ػًم ألػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ. -

 ػًم ؽهمبد ثؾش فٙ انزخظض نًُبلشخ انًؼٕلبد ٔانًمزشؽبد. -

 انًكزجخ : -

 غٛش يُبعت )نًبرا؟(□ ئنٗ ؽذ يب    □  يُبعت             

 ٕٚانغٛذح ٔانزٕٓٚخ ٔاإلػبءح ٔانُظبفخ ثبنُظبو عذ ثبنكهٛخ يكزجخ رزًزغ 

  ثبنًكزجبد.انًٕاسد انًبدٚخ ٔ انجششٚخ انخبطخ  رطجٛك يؼبٚٛشٚزى 

 . رفزمش نهٕعبئم انغًؼٛخ ٔانجظشٚخ 

 .رفزمش الربؽخ شجكخ االَزشَذ نهطالة ٔألػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ 

 انًؼبيم : -

 غٛش يُبعجخ )نًبرا؟(□ ؽذ يب    ئنٗ □  يُبعجخ              

 نزؾمٛك انًؼبسف ٔ انًٓبساد انًغزٓذفخ يٍ انجشَبيظ  رزٕافش ثبنكهٛخ انًؼبيم انزخظظٛخ انالصيخ

 انؼهًٗ ٔ انزٗ ٚغت أٌ ٚكزغجٓب انخشٚغٌٕ ؽجمب نألْذاف اإلعزشارٛغٛخ نهكهٛخ.

 ششٔؽ ْٛئخ  انمٕيٛخ انًشعؼٛخاألكبدًٚٛخ  ؽجمب نهًؼبٚٛش رزٕافش ئعشاءاد األيٍ ٔ انغاليخ ثبنًؼبيم ٔ

 انذفبع انًذَٗ ٔ انؾشٚك. 

  رُبعت انًؼبيم انزخظظٛخ أػذاد انطالة انًغًٕػ ثٓب ؽجمب نًؼبٚٛش عٕدح انزؼهٛى. 

  رُبعت انطبلخ اإلعزٛؼبثٛخ ٔ انًغبؽخ انًخظظخ نكم ؽبنت فٗ انًؼبيم. 

 انؾبعت اٜنٙ: -

 ُبعت )نًبرا؟(غٛش ي□ ئنٗ ؽذ يب    □  يُبعت               

 ْٛئخ انزذسٚظ ٔأػؼبء نهطالة ٔانجؾضٛخ انزؼهًٛٛخ ثبإلؽزٛبعبد رفٙ اٜنٙ نهؾبعت انكهٛخ يؼبيم رخظض

 .ٔيؼبَٔٛٓى ٔعًٛؼٓب رؼًم ثكفبءح 

يذٖ انزؼبٌٔ يغ عٓبد  -

األػًبل فٙ رٕفٛش فشص 

 انزذسٚت نهطالة :

 يغ انششكبد ٔانًإعغبد نزٕفٛش  ٌٔشٔرٕكالد رؼبٕٚعذ يشكض انخذيخ ثبنكهٛخ انز٘ يٍ يٓبيّ ػمذ ث

 فشص رذسٚت نهطالة.

   رمٕو انكهٛخ ثزُظٛى يهزمٗ انزٕظٛف عُٕٚب ٔرمٕو ثذػٕح ػذد يٍ انششكبد راد انظهخ ثزخظظبد
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 انكهٛخ.

أ٘ يزطهجبد أخشٖ  -

 نهجشَبيظ:

  ٔٔسػ انؼًم ٔانًإرًشاد راد انظهخ.رفؼٛم يشدٔد انضٚبساد انًٛذاَٛخ 

 ٛش يٕاكجخ نهزطٕس انؼهًٙ نزخظض ٔٚزى اٌٜ ػًم يمزشػ عذٚذ ثؼغ يغًٛبد انًمشساد غ

 نجشَبيظ انذساعبد انؼهٛب ثُظبو انغبػبد انًؼزًذح ٔفك االعشاءاد انًزجؼخ فٙ رنك
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 إداسح اندىدح وانزطىيش :  -55

 َظبو انًزبثؼخ نغٕاَت انمظٕس:  -

 غٛش فؼبل )نًبرا؟(  □ ئنٗ ؽذ يب    □  فؼبل                

ُبء ػهٗ رمبسٚش انغٕدح نهفبػهٛخ انزؼهًٛٛخ رى رؾذٚذ عٕاَت انمظٕس ٔ ئرخبر اإلعشاءاد ث

 انزظؾٛؾٛخ ػهٗ انُؾٕ انزبنٗ :

 انُمص فً أعضبء هيئخ انزذسيش/انهيئخ انًعبوَخ 

رى اَزذاة أ ػؼبء ْٛئخ رذسٚظ نًٕاعٓخ انُمض فٗ أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ يغ يشاػبح انزخظظٛخ 

 ٔ انكفبءح.

ءاد رطجٛك نٕائؼ ٔلٕاٍَٛ انكهٛاخ ئعشا -

 ٔانغبيؼخ:

 غٛش يُبعجخ )نًبرا؟(□ ئنٗ ؽذ يب    □  يُبعجخ           

ثُبء ػهٗ رمبسٚش انغٕدح نهفبػهٛخ انزؼهًٛٛخ رى ئرخبر ئعشاءاد نزطجٛك نٕائؼ ٔ لٕاٍَٛ انكهٛخ ٔ 

 انغبيؼخ :

 انًمشساد انذساعٛخ ٔعٕد آنٛخ يزبثؼخ نشؤعبء األلغبو نزغغٛم ؽؼٕس ٔ غٛبة انطالة ف ٗ

 انًخزهفخ.

  )ٌٕاػذاد ٔصبئك انغٕدح فٗ يهفبد ثئنضاو أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ )انًؼٌُٕٛ/انًؼبسٌٔ/انًُزذث

 انًمشساد ٔ رؾشٚش ئعزًبساد انزمٕٚى انزارٗ انذانّ ػهٗ عٕدح األداء.

 انغبػبد انًؼبَٔخ ثغذأل  انزذسٚظ/انٓٛئخلغبو ثًشاعؼخ ئنزضاو أػؼبء ْٛئخ ركهٛف سؤعبء األ

 انًكزجٛخ انًؼهُخ نهطالة.

يذٖ فبػهٛخ َظــبو انًشاعؼاخ انذاخهٛاخ  -

 فٙ رطٕٚش انجشَبيظ:

  نغبٌ داخهٛخ يٍ ٔؽذح ػًبٌ انغٕدح ثًشبسكخ يُغمٗ انغٕدح ثبأللغبو انؼهًٛخ ثؼًم رمٕو

يشاعؼخ دٔسٚخ نزمبسٚش ٔ يهفبد انًمشساد انذساعٛخ ٔ يشاعؼخ رمبسٚش انًمشساد فٗ َٓبٚخ 

 ظم دساعٗ ٔ رمبسٚش انجشايظ انزؼهًٛٛخ فٗ َٓبٚخ انؼبو األكبدًٚٗ.كم ف

 بيظ انذساعٙ َٚزى يُبلشخ أٔعّٓ انمظٕس انٕاسدح فٗ رمبسٚش انًمشساد انذساعٛخ ٔ رمبسٚش انجش

ثٓذف ػًم اإلعشاءاد انزظؾٛؾٛخ إلصانخ أعجبة انمظٕس ٔ ٔػغ انخطؾ انًغزمجهٛخ نزؾذٚش 

 نكٗ رزٕافك يغ أؽذس انزطٕساد انزكُٕنٕعٛخ. ذساعٛخٔ انًمشساد ان انجشايظٔ رطٕٚش 

يالؽظبد انًشاعؼٍٛ انخبسعٍٛٛ فًٛاب  -

ٚخااااض يخشعاااابد انجشَاااابيظ ٔيؼاااابٚٛش 

 انمٛبط:

نغبٌ خبسعٛخ يٍ يشكض ػًبٌ انغٕدح ثؼًم يشاعؼخ دٔسٚخ نزمبسٚش ٔيهفبد انًمشساد رمٕو 

بٚٛش انمٕيٛخ األكبدًٚٛخ يذٖ يطبثمزٓب نهًؼ نزمٛٛىانذساعٛخ ٔيشاعؼخ رمبسٚش انًمشساد 

انًشعؼٛخ ٔٚزى رذٍٔٚ يالؽظبرٓى فٗ رمبسٚش ٚزى سفؼٓب ئنٗ انًذٚش انزُفٛزٖ نًشكض ػًبٌ 

 انغٕدح ٔانزٖ ٚمٕو ثذٔسِ ثاسعبنّ ئنٗ ػًٛذ انكهٛخ إلرخبر اإلعشاءاد انزظؾٛؾٛخ انالصيخ.

 ٔ:ٙعذد ْزِ انًالؽظبد نهًشاعغ انخبسع 

 -  َٕٔارظ انزؼهى نززكبيم ػهٗ يذاس انؼبيٍٛ.رؼذٚم نجؼغ األْذاف ٔانًؼبٚٛش 
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 يمزشحبد رطىيش انجشَبيح  :  -59

ْٛكاام انجشَاابيظ )  -

انًماااااااااااااااااااااشساد / 

  انغبػبد(:

 سنتان      الماجستير:       مدة البرنامج -أ 
 :  نظري وتطبيقي  هيكل البرنامج

 ساعة اجمالي  21 ، عممىساعات  4، نظري ساعات  8:  عدد الساعات  / عدد الوحدات
 

 يمشساد عذٚذح: -
 ال ًٚكٍ اػبفخ يمشس دٌٔ اػزًبدِ يٍ انًغهظ االػهٗ نهغبيؼبد

انزااااااااااااااااااااااااذسٚت  -

 ٔانًٓبساد:

 .ثُبء ػهٗ ئعزجٛبٌ ٔئعزطالع اإلؽزٛبعبد انزذسٚجٛخ ألػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ انزذسٚجٛخ انغُٕٚخ ٚزى ٔػغ انخطخ

 .انزذسٚجٛخ نهخطخ ؽجماب ٚزى رذسٚت أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ/انٓٛئخ انًؼبَٔخ -

  ػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ/انٓٛئخ انًؼبَٔخ أل ٛخرذسٚجػًم دٔساد ٚزى. 

 ػٍ ؽشٚك نغُخ انزذسٚت ٔانزٕػٛخ انزبثؼخ نٕؽذح ػًبٌ انغٕدح ثبنكهٛخٚزى رذسٚت أػؼبء ْٛئخ انزذسٚظ/انٓٛئخ انًؼبَٔخ 

 

 

 

يمزشؽااابد لطااابع  -

األػًااااابل نزطااااإٚش 

 انجشَبيظ:

  ٍ1119-1118يالؽظبد ثزمشٚش رى رطجٛك يب ٔسد ي  

 

 يدبالد انزطىيش
يمزشحبد 

 انزطىيش
 انًضئىل انزىليذ انيبد انزُفيز

يؤششاد 

 انًزبثعخ

انًعبييش 

 األكبديًيخ

االعزًشاس فٙ 

رًُٛخ انٕػٙ 

ألػؼبء ْٛئخ 

انزذسٚظ 

ٔانٓٛئخ 

انًؼبَٔخ 

ثبنًؼبٚٛش 

األكبدًٚٛخ 

ٔيُبلشخ 

عٕاَت 

 .انزؾذٚش ثٓب

  لذ َذٔاد

ػ ػًم ٔنمبءاد ٔ ٔس

ػٍ انًؼبٚٛش األكبدًٚٛخ 

 ٔ انؼاليبد انًشعؼٛخ

ا   دٔسٚب

 سئٛظ

 انمغى يغهظ

 نغُخ سئٛظ

 انًؼبٚٛش

 ٔ االكبدًٚٛخ

انًمشساد 

 انذساعٛخ

 انًؼبٚٛش رطجٛك.

 ثُغجخ االكبدًٚٛخ

 ػهٙ % 91

 .االلم

 تصميم البرنامج

رُفٛز انًشاعؼخ 

انذاخهٛخ 

ٔانخبسعٛخ 

نًمشاسد 

 . انجشَبيظ

 خزٛبس انًشاعؼٍٛا

انذاخهٍٛٛ ٔ 

انخبسعٍٛٛ نهجشايظ  

ٔ نًمشساد انمغى 

انذساعٛخ ؽغت 

يؼبٚٛش اخزٛبس 

 انًشاعغ انخبسعٙ

أغغطظ 

1111 

يغبنظ 

 انمغى

ٔكٛم انكهٛخ 

هذساعبد ن

 انؼهٛب

 

رمبسٚش انًشاعؼخ 

 انذاخهٛخ ٔانخبسعٛخ

يشاعؼخ 

انالئؾخ  

انذاخهٛخ 

 .نهجشَبيظ

ػًم نمبءاد يغ 

سؤعبء األلغبو ألخز 

ى نزغٛٛش يمزشؽبرٓ

 انالئؾخ

ػشع انالئؾخ 

انًمزشؽخ ػهٗ ٔكٛم 

انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى 

  ٔ انطالة

 

أغغطظ

1111. 

ٔكٛم انكهٛخ 

نشئٌٕ 

انذساعبد 

  انؼهٛب

يُغك يؼٛبس 

انجشايظ 

 انزؼهًٛٛخ

 ئٛظ انمغىس

 

 

 

انالئؾخ انذاخهٛخ 

 نهجشَبيظ
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 أ.د أؽًذ يظطفٗ كبيم ػظشانًضئىل عٍ انجشَبيح :         

   /     /      انزبسيخ :                           انزىليع :                          

 

 

 انزعهيى وانزعهى

 رُفٛز يزبثؼخ

 اعزشارٛغٛبد

 انزؼهى ٔ انزؼهٛى

 انؼًهٛخ عٛش بثؼخيز-

 .انزؼهًٛٛخ

 انطالة يغ نمبءاد-

 اػؼبء يغ نمبءاد-

 انزذسٚظ ْٛئخ

 ؽٕال انؼبو

 سئٛظ

 نغُخ +انمغى

 انزؼهٛى

 انزؼهىٔ

 رٕافك

 االعزشارٛغٛبد

 انًُفزح ٔ انًؼزًذح

 % 08 ثُغجخ

انًحبضشاد 

وطشق انزذسيش  

في ظم خبئحخ 

 كىسوَب

وجوووووووووووود  ليوووووووووووة 
لتطبيووووق طوووورق 
التوووووووووووووووووووووووووووووودريس 
التفاعميووووووووووووووووووووووووووووة 

 تعمم الهجينوال

 هيئة أعضاء تدريب
 طرق  عمي التدريس
 الغيوور التوودريس
 تقميدية
 التعمويم نظوم تطبيوق

 لتعموويما و التفواعمي
 التعموويم و الوذاتى
 نالهجي

يااااااااااااااابسط : 

أغغاااااااااااااطظ 

1111 

 لجنووووووة
 التووودريب

 التابعووووووووووووووووووووووووووة
 ادارة لوحودة
 الجودة

 

اسووووووووووتخدام منصووووووووووة 
الجامعة في العممية 

 التدريسية
 

وجوووووووووووووووووود قنووووووووووووووووووات 
يووووووة تعميميووووووة الكترون

وغيوووووووووور الكترونيووووووووووة 
لمقيووووووووووووام بالجانووووووووووووب 

 التدريسي.

يشاخعخ 

االيزحبَبد في 

ظم خبئحخ 

 كىسوَب

 محدوديووووة
 المراجعووووة

 الداخميووووووووووووووووووووووووووووووة
 لالمتحانووات

وأسووووووووووووووووووووووووووووواليب 
التقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووويم 

 اإللكتروني
 

عمووووووول دراسوووووووة 
تحميميوووة لنتوووائ  
االمتحانووووووووووووووووات 

 ومناقشتها

 نتوووائ  مناقشوووة
 خالل من المراجعة

 مجمس القسم

أغغاااااااااطظ : 

أكزااااااااااااااااااإثش 

1111 

ة إدارة وحووووووووود
 الجودة

 جوووودة زيوووادة
 بنسبة االمتحانات

 األقل عمي % 50

 
انًغااااااائٕل ػاااااااٍ  -

 انزُفٛز :

 أعزبرح انًمشساد. 

 .سئٛظ انمغى 

 رٕلٛذ انزُفٛز : -
 1111/ 1119انؼبو األكبدًٚٙ 
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