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أولا :كتابة توصيف البرنامج
توجيهات عامة
يجب أن تتأكد المؤسسة من أن كل أقساممام هاام يلتاما لاة تاة ل مةاالاة الد رياة عدادال الترامرية
ل ريم ً ل بةامج التل تمتة التى تردمام المؤسسة.
يجااب أن تتأكااد المؤسسااة ماان ااامل ااامس ل ااممن الت سااتن المسااتمة و هماام يت ا ما الاااة
ال ملتة الرممتة الد لتة.
يجب أن ترمس المؤسسة هتلةيف تطبت الملميتة األكمليمتة لبةامجام همم يتممشى ما رساملتام و
همستخداس رمط مةالتة ةمراتة مالئمة و كمام يجاب أن ت امن اكتسامط الط باة ل اد األل اى مان
الملةفة المامراا التى ت ر أهدا البة ممج النتمئج التل تمتة المستادفة.
يجب أن ترمس المؤسسة هت ديد رمط مةالتة ةمراتة (ملميتة قتمستة مةالتة) تساتخدس لتلةياف
مرمر ة الملميتة األكمليمتة.

(أ) البيانات األساسية
1ـ دنمان البة ممج :
يكتب دنمان البة ممج.
2ـ مع البة ممج :
يكتب عذا كمن البة ممج أحملى (تخصصة يتب قسمم ً احداً) أ مشاتة (لا تخصصاتن) أ متلادل
التخصص (ل أكثة من تخصصتن) .قد تأتى التخصصما من قسمتن مخت تن فاى اا الك تاة أ
فى أكثة من ك تة.
3ـ الك تة :
يكتب اسم الك تة المسئملة دن البة ممج .فى حملة البة ممج المشاتة أ متلادل التخصاص و يكتاب
اسم الك تة الةئتستة المسئملة دن البة ممج.
4ـ الرسم :
يكتب اسم الرسم أ أسممء األقسمس التى تردس البة ممج.
5ـ المنس المسمدد :
يكتب األسم.
6ـ المنس :
يكتب األسم.
7ـ المةاا الخمراى :
يكتب اسم المرتَّم الخمراى (أ أسممء المةاالتن الخمراتتن).
8ـ يةة تمريخ ل ممافرة د ى البة ممج :
يكتب السنة.
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البيانات المهنية
1ـ أهدا البة ممج :
يكتب أهدا البة ممج هص ة دممة م ت ديد أهم الملمر
أن يكتسبام الطالط هلد عكمملام ل بة ممج.

الماامراا السا مكتما التاى ي تاة

2ـ النتمئج التل تمتة المستادفة :
دنااد ات تااامء ماان ه ا ا البنااد و يجااب كتمهااة النتاامئج التل تمتااة المسااتادفة كمم ااة حتااى يمكاان ت ديااد
المرااةراا التااى ت اكاامن البة ااممج ماان ةااالت النتاامئج التل تمتااة المسااتادفة التااى ت ررااام .أي ام ً يجااب
عدطمء كل تتجة تل تمتة مستادفة رقمم ً أ رمزاً كمليم ً حتى يسال ذكةه مةالتم ً.
تت من النتمئج التل تمتة المستادفة و ت ترتصة د ى مم ي ى :
أ) الملةفة ال ام :
المرصمل هم المل ممما األسمستة الم مهتم الم تة
البة ممج.

أن يكمن الطاالط قاد اكتسابمهم دناد عكمامت

ط) المامراا ال هنتة :
المرصمل هم المامراا ال هنتة المكتسبة هماسطة الخةيج دند عكمملا البة اممج مثال  :الرادر د اى
اتةتتمر من هتن هدائل أ ةتمراا مخت ة و اتستنتمج المنمقشة و اتهتكمر و ت ديد المشكالا
عيجمل ح مت و الخ.
اـ) المامراا المانتة اللم تة :
المرصمل هم الردر د ى استخداس الممل األكمليمتة فاى تطبتراما مانتاة و التاى يجاب أن يكتسابام
الطملب دند عكممل ل بة ممج .تشمل أمث ة ها ه الرادراا  :اساتخداس ةاةائا اتستشالمر دان هلاد و
تطبترما ال تزر و الردر د ى تشاختص ماة مام و كتمهاة هطمقاة داالج و علار المامارل الممئتاة و
الرتمس هتصمتم هندسى و تصمتم هة ممج حمسب يلى و الخ.
ل المامراا اللممة المنرملة :
المرصمل هم مخت ف المامراا اللممة أ المامراا الرمه ة لالستخداس فى مجمتا اللمل التاى يجاب
أن يكتسبام الطملب دند عكممل ل بة ممج .هى مامراا غتة مختصة هممل الدراسة مثل :
مامراا اتتصمت
مامراا اللمل فى فةي

مامراا التلممل م ال مسب اآللى
مامراا اإللار
مامراا حل المشكالا

3ـ الملميتة األكمليمتة :
يكتب مماص ما الملميتة األكمليمتة ل بة ممج التى تمضح مم يجب أن يكمن الطملب قاد حررا دناد
عكممل ل بة ممج .يجب اإلشمر على مةاا ةمراتة.
4ـ المةاا الخمراتة ل ملمية (الملميتة الرتمستة المةالتة) :
المرصمل ه لك هم مجممدة الرتمسما التى يتم تطبتراام هماساطة المجتما األكامليمى ل تأكاد مان أن
الخةيجتن قد حررما الملميتة األكمليمتة مستمى الجمل األكمليمتة الم دل فى رسملة المؤسسة0
5ـ هتكل المناج الم تميما :
أ) مد البة ممج :
يكتب ال د األل ى للدل السنماا المط مهة إلكممت البة ممج ال صمت د ى المؤهل0
ط) هتكل البة ممج :
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يجب تغطتة النرمط التملتة :
 دااادل السااامدما المط مهاااة إلكمااامت البة اااممج (مت ااامنة الم مضاااةااو التااادريبماو الملمااالوغتةه).
 تمزي السمدما المارل فى شكل اةى دم ى. ددل السمدما سبتام المئمية من مجممع سمدما البة ممجو ممزدة تبمدم ً كملتملى :ـ مرةراا الل مس اتاتممدتة اإل سم تة
ـ مرةراا أةةى

ـ مرةراا الل مس األسمستة
ـ المرةراا المتخصص
ـ تدريب دم ى /متدا ى

 مستميما البة ممج (هملنسبة لنامس السمدما الملتمد )عذا كمن ل بة ممج مستميما مخت ة و أذكاة ها ه المساتميما متط باما الت ميال مان مساتمى أل اى
على مستمى أد ى.
ي كة ك لك عذا كمن هنم شاملاا تمنح إلكممت كل مستمى.
6ـ مرةراا البة ممج :
يستخدس اد ت من صل لكل من :
( )1المرةراا اإلابمرية
( )3المرةراا اإلةتتمرية

( )2المرةراا اإلضمفتة (اإل ترمئتة)

يلد اد ت لكل سنة  /مستمى  /فصل.
م مظة  :ستكمن هنم ضة ر لتلديل الجد ت لت ديد أية متط بما مسبرة.
 7ـ شة ط الربمت فى البة ممج :
تكتب ال ماها اللممة ال مائح الم دل لربمت الطاالط فاى البة اممح ي ادل دناد أى مساتمى يبادأ
البة ممج.
 8ـ لمائح التردس عكممت البة ممج :
ت دل الرما تن ال مائح لال ترمت من اللمس  /المستمى على اللمس  /المستمى التاملى فاى اامس ال صال/
السمدما الملتمد  .ت دل ك لك قما تن ات س مط أ الت ميل من هة ممج يةة أ ك تة أةةى.
9ـ ترميم البة ممج :
ً
تكتاب المسات ة التاى ياتم ماان ةاللاام تراميم البة اممج هشااكل ل رى مناتام .ي ادل أي ام مجممدااما
المست تدين الملنتتن هملبة ممج الرمئمتن هملترميم و ت كة األساملتب المساتخدمة ل تراميم و مت امنة
ظت ة المةاا الخمراى ( عذا كمن ينطب ).
يجب ت متن مماص ما امت المرةراا د ى شكل مالح .
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ثانيا :كتابة تقرير البرنامج
توجيهات عامة :
يجب أن تتأكد المؤسسة من امل يلتما ل ممن تس تم ترةية البة ممج فى ممدد م دل.
يجااب أن تتأكااد المؤسسااة ماان ااامل ستمسااما يلتااما ت اامن اسااتجمهة حرترتااة لمتط بااما تطاامية
البة ممج.
يجااب أن تتأكااد المؤسسااة ماان أن الستمسااما اآللتااما المسااتخدمة لترااميم البااةامج تتساام هملش ا مفتة
المصداقتة.
يجب أن يأة ترةية البة ممج فى اتدتبمر كل المل ممما المتمحة فى امت ترمرية المراةراا و عذ
يجب لمج ه ه المل ممما ملم ً لتكمين ترةية البة ممج.
تمثل ترمرية البةامج هد رهم أسمس ترةية الترميم ال اتى السنمى ل ك تة.

(أ) البيانات األساسية
 دنمان البة ممج :







يكتب دنمان البة ممج التخصص.
تمضح دالمة أممس مع البة ممج.
ي دل الرسم المسئمت.
يكتب اسم منس البة ممج.0
يكتب أسم (أ أسممء) المةاا الخمراى (أ المةاالتن).
ت دل سنة هدء اللمل هملبة ممج.
(ب) اإلحصائيات

1ـ ا داادل الطااالط المربااملتن  :ي اادل داادل الطااالط ال ا ين الت رااما ها ا ا البة ااممج ماان هااتن الطااالط
المربملتن فى المؤسسة .هملتملى و تدةل األددال لا ا اللمس هملنسبة ل بةامج التى يبادأ فتاام الطاالط
فى السنة الجمملتة األ لى لام .أمم عذا كمن البة ممج دبمر دن تخصص يبادأ فاى السانة الثملثاة و
يدةل ددل الطالط الم ت رتن ه فى ه ا اللمس.
2ـ يمكن حسمط ه ا البند من ةالت ددل الطالط المربملتن فى اللمس ال ملى ل بة ممج كنسابة مئمياة
من ددل الطالط المربملتن فى اللمس الممضى.
3ـ لكل دمس /مستمى /فصل فى البة ممج و يادةل دادل الطاالط الناما تن يلباة دان ذلاك كنسابة
مئمية من ددل الطالط ال ين هدء ا البة ممج.
 4ـا ياادةل داادل الطااالط الا ين أكم ااما البة ااممج هأكم ا و يلبااة داان ذلااك كنساابة مئميااة ماان داادل
الطالط ال ين هدء ا البة ممج.
5ـ يدةل اللدل النسبة المئمية ل طالط فى كل تردية.
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(جـ) البيانات المهنية
المعايير األكاديمية :
ت دل الملميتة األكمليمتة التى تم ت رترام مرمر ة هت ك التى قممت المؤسسة هتلةي اام دناد التخطاتا
الممافرااة د ااى البة ااممج .ذلااك و للااة ماادى تماف ا تصاامتم البة ااممج هتك ا تناتم ا م ا
الملميتة األكمليمتة أهدا البة ممج و يجب أن يرمس المنس هتغطتة النرمط التملتة :
ـ مم مردار تماف النتامئج التل تمتاة المساتادفة ما البة اممج مرةراتا ي ادل أى مراةراا تباد
فلملة أ غتة فلملة هشكل ةمص.
ً
ـ مم هى اتتجمهما فى الملميتة األكمليمتة دملمتم و هل النرمط المةالتاة الخمراتاة المساتخدمة
ل مماص ما مم زالت سمرية
ـ رم ط الرم رمط ال لف فى م تمى الممل الل متاة و د اى سابتل المثامت اتسات مل مان النشامط
الب ثى ال ديث الملمصة.
 )1النتمئج التل تمتة المستادفة دند التخةج :
ً
من أال ترتتم البة ممج و يُصمم اد تً مشمهام لجد ت النتامئج التل تمتاة المساتادفة المساتخدس فاى
مماص ما البة مم ج و ي م الجد ت أسملتب التل م النتمئج التل تمتة المستادفة التاى تام ت رتراام
هماسطة كل أس مط من األسملتب الم كمر  .يتم اإلشمر مةالتم ً على النتمئج التل تمتاة المساتادفة
همستخداس رقمام الكملى المارل فاى تمصاتف البة اممج .أي ام ً و يجاب أن يرامس المنسا هت امتن
تل ترما المةاالتن الخمراتتن (عن اد) حمت أسملتب التل م فى مرةراا مخت ة.
 )2ت رت اهدا البة ممج :
ترتم مدى مسمهمة ت رت النتمئج التل تمتة المستادفة فى ت رت أهدا

البة ممج.

 )3أسملتب ترتتم الط بة :
يكتب ترةيةاً دن أسملتب الترتتم المستخدمة كمام هام م ادل فاى ترامرية المراةراا .يا كة مام عذا
كم اات أسااملتب الترتااتم عاماامتً تمضااح ه لملتااة ماام حرر ا الطااالط ماان مخت ااف النتاامئج التل تمتااة
المستادفة الم دل ل بة ممج .ينمقش مدى ال ماة لتلديل أسملتب الترتتم.
 )4ع جمزاا الط بة :
ت كة اإلحصمئتما المارل فى الرسم (ط) .ما األةا فاى اتدتبامر ألاء الط باة فاى كال مساتمى.
يمضح مم عذا كم ت سب اإل جمز المئمية مربملة و عن لم تكن فترتةح أياة اإلااةاءاا الماااب
اتخمذهم .ي كة د ى مم عذا كم ت الترديةاا /الدراما التى تم ت رترام منمسبة فاى ضامء الملاميتة
األكمليمتة ل ترتتم .ت كة أممكن اللمل التى ي ت هام الطالط هلد التخةج.
جودة فرص التعلم
 )5التل تم التل م :
ترتااتم ااامل دم تااة التل ااتم الااتل م التااى تماات .يةاا علااى الترميمااما التااى قمماات هااام اممدااما
المست تدين و مت منة الط بة من امت يملمستميما.
 )6لدم الطالط :
التل ت د ى امل كل من الددم األكمليمى الددم اإلرشاملى /الشخصاى المرادمتن علاى الطاالط
م األة فى اتدتبمر فلملتة أى ام عرشمل ةمص شخصتة أ اممدتة .هل تام تراديم لدام كام
ل ط بة المت مقتن ذ ى اإلدمقما هل كم ت هنم لراساة ةمصاة لاددم الط باة الا ين كام ما فاى
ةطة التخ ى دن الدراساة كا لك الط باة الا ين كامن ألاتهام مت مقام ً قاد يسات تد ن مان ممااااة
ت ديما أكبة
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 )7ممارل التل م :
أ ـ أد مء هتئة التدريا :
ددل أد مء هتئة التدريا ملم تام و سبة أددال أد مء هتئة التدريا للدل الطالط فى كل
سنة /مستمى فى البة ممج.
ط ـ تخصصما أد مء هتئة التدريا الا ين قاممما هتادريا مخت اف المراةراا كتاف يتالءمامن
م متط بما البة ممج .ي كة أى رص فى التخصصما.
اـ ـ هل هنم كتتب للتل ل بة ممج هل ي تمى د ى كل المل ممما التى قد ي تامج علتاام الطملاب
ي دل مدى تمفةه مدى لراية الط بة هم تميمت .
يل

دى:

مدى ك مية الت مصتل فى الدلتل حمت لمائح البة ممج (الربمتو التردسو اإلكممتو الخ).
أية ت مصتل أةةى يةاهم منس البة ممج.
ل ـ المكتبما :
يل د ى :
ـ تمافة الكتاب الدراساتة المط مهاة و المجاالا الد رياة و أل اا ال تاديم و الاخ و ذلاك هأدادال
كمفتة لكل الط بة .ك لك د ى حداثتام مالءمتام لمتط بما البة ممج.
ـ منمط اللمل و سمدما اللمل و ددل ك مء أد مء هتئة التدريا الاتئة الملم ة.
ـ مة ة مالءمة لمائح المكتبة لتتستة اتستلمر .
هـ ـ الملممل :
يل د ى :
ـ ك مية و ك مء و حداثة الملداا و األل اا و الممال و ددل الطالط لكل تجةهة.
ـ التماف هتن ألاء الجزء اللم ى م مم هم ارل فى مماص ما المرةر.
ـ ددل مؤهالا ال نتتن فى الملممل.
ـ مدى تمافة الملممل ل طالط هغة التل م ال اتى.
و ـ معامل الكمبيوتر :
يل د ى :
ـ ددل الملممل و ددل األااز و حداثتام و تمافة هةامج ال مسب المالئمة و عمكم تة الادةمت
د ى اإل تة ت و مالءمة اإلمكم ما ل ماابما المط مهاة مان الطاالط أد امء هتئاة التادريا
الاتئة الملم ة.
ـ السمدما المتمحة تستخداس عمكم ما الكمبتمتة الددم ال نى مكمتب المسمدد و الخ.
ز ـ العمل الميدانى /التدريب :
يل د ى :
ـ مدى تماف التدريب المتدا ى المت ر م مم هم الم كمر فى مماص ما البة ممج.
ـ ترتتم التدريب هملناة على المد و التمقتت و الممقا و مالءمتا ل ماامراا المنشامل كنتتجاة
ددل سبة الطالط ال ين أكم ما التدريب.
ـ ا الملمقااما الرتاامل (عن اااد) التااى تماا ا التاادريب المتاادا ى التااى تحاااام المشااةفمن د ااى
التدريب أ مدية مماق التدريب.
ح ـ االحتياجات األخرى للبرامج :
ت دل أية احتتماما أةةى ل بة ممج يل
أداله.

د اى مادى تمافةهام املتاام هان ا الطةيراة المتبلاة
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 )8إدارة الجودة :
يل د ى :
أ ـ امل ترميم امل لاة ى ل رى ل بة ممج.
ط ـ فلملتااة علار النااامس الملمقااما اإللاريااة التااى تلةقاال ت رت ا النتاامئج التل تمتااة المسااتادفة
ل بة ممج.
ك لك الخطماا التى اتخ تام علار الك تة  /الجمملة (لتخطى أ ا الرصمر) هلد حصملام د ى
ترةية البة ممج السمه .
ترميم المنس ل لملتة تةتتبما المؤسسة الخمصة هت ديد المممرسة الجتد عزالة أ تر تال أ اا
الرصمر.
رل فلل اإللار ل مرتةحما المردمة فى الترةية اللمس السمه من أال تطمية البة ممج.
امر

اـ ـ مردار ت لتل اإللاريتن ل امائح الك تاة لامائح الجمملاة و مت امنة ال امائح الخمصاة ه
الطالط التزاس أد مء هتئة التدريا هإكممت ترمرية المرةراا و الخ.
ل – الترميم ( أ أكثة من ترميم) ل مةاالتن الخمراتتن (عذا كمن ينطب ) و يل ا د ى :
* ضماها اتةتتمر
* اتلتزاس م عددال الترمرية دن مخت ف ق ميم البة ممج.
* تل ااترام د ااى أل اا تاامئج الترااميم الا ى قاامس ها مجممدااما المساات تدين (الماامظ تن و ط بااة
السنة النامئتة و الخةيجتن و النرمهما المانتة و الخ).
هـ ـ م خص ترميمما مجممدما المست تدين.
ـ اسااتجمهة علار الك تااة /المؤسسااة د ااى تراامرية المااةاالتن الخاامراتتن (عذا كاامن ينطبا ) ل لاامس
الممضى ك لك ترميمما مجممدما المست تدين.
 )9مرتةحما لتطمية البة ممج :
ـااا يااا كة المرتةحاااما لتطااامية البة اااممج هنااامء د اااى مماصااا ما المراااةر البة اااممج الملاااميتة
األكمليمتة الملميتة الرتمستة المةالتة ترميمما مجممدما المست تدين.
ـ يجب أن تت من المرتةحما :
أ) هتكل البة ممج.
ط) المرةراا.
اـ) تنمتة قدراا أد مء هتئة التدريا الاتئة الملم ة.
 )10التردس فى ةطة دمل السنة السمهرة :
َّ
يدرج سخة من ةطة دمل السنة السمهرة و يل د ى عكممت أ ددس عكممت األدمامت الم ادل و
م ذكة أسبمط ددس عكممت أية رمط .م عدمل الناة فى األدممت التى لم يتم عكمملاام يراةر عذا
كمن يجب ت متنام فى ةطة دمل السنة ال ملتة عمام هان ا الشاكل السامه أ هلاد التلاديل د اى
ضمء الخبة المكتسبة فى السنة ال ملتة.
 )11ةطة اللمل :
تكتب قمئمة هكل األدممت التى تم تةحت ام من السنة السمهرة و همإلضمفة على كل األدممت النمتجة
يلن ت تل دمل البة ممج فى السنة ال ملتة.
حدل كل دمل مط مط و الشخص المسئمت و تمريخ اإلكممت.
يجب علراج امت ترمرية المرةراا فى شكل مالح .
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