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        )Program Outcomes(لبرنامج امخرجات  -3
 
 

A. المعرفة والفھم )Knowledge and understanding( 
1. .......................................................... 
2. .......................................................... 
3. .......................................................... 

 
B. والعقلیة  المھارات الذھنیة)Intellectual/Cognitive skills( 

1. .......................................................... 
2. .......................................................... 
3. .......................................................... 

 
C.  متعلقة بالموضوع مھارات)Subject specific and practical skills( 

1. .......................................................... 
2. .......................................................... 
3. .......................................................... 

 
D. مھارات عامة ولھا قابلیة النقل )General and transferable skills( 

1. .......................................................... 
2. .......................................................... 
3. .......................................................... 

 
 )Graduates Career Opportunities( الخریجون عملفرص  -4

1. .......................................................... 
2. .......................................................... 
3. .......................................................... 
4. .......................................................... 
5. .......................................................... 
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 )Program Outcomes Matrix( * البرنامجمخرجات  جدول -5
 

 البرنامجمخرجات             مساقاتال
 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 رمز المساق #
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
21              
22              
23              
24              
25              

 )القلیل من التركیز=  1، بعض التركیز=  2، تركیز قوي=  3مخرجات البرنامج: (  *

 7من  2 الصفحة



 
  Curriculum البرنامجھیكل  -6
 

  المعتمدةعدد الساعات 

 متطلبات تخصص إجباریة 
 متطلبات تخصص اختیاریة 
 مواد اختیاریة حرة 
 المجموع العام 

 
A. أو لغویة استدراكیة تمتطلبا 

 
الساعات  متطلب سابق

 المعتمدة
 # للمساق رمز المساق اسم

     

     
     
     
     
     
     
     

 
 

B. مقررات البرامج الدراسیة 
I. إجباري 

 فيعدد الساعات 
 األسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 # للمساق رمز المساق اسم

   نظري عملي

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
II.  العدد المطلوب –اختیاري 

 فيعدد الساعات 
 األسبوع

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

  # للمساق رمز المساق اسم

    نظري عملي
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  Academic Program Plan خطة البرنامج -2
 ساعات اللقاءات االسبوعیة  السنة األولى - الفصل األول

الساعات  اسم المساق رمز المساق #
 المعتمدة

متطلب 
 سابق

 مجموع عملي نظري متزامن

1         
2         
3                
4                
5                
6                
         المجموع   
 

 ساعات اللقاءات االسبوعیة  السنة األولى - الفصل الثاني

الساعات  اسم المساق رمز المساق #
 المعتمدة

متطلب 
 سابق

 مجموع عملي نظري متزامن

1         
2         
3                
4                
5                
6                
         المجموع   
 

 ساعات اللقاءات االسبوعیة  السنة الثانیة - الفصل األول

الساعات  اسم المساق رمز المساق #
 المعتمدة

متطلب 
 سابق

 مجموع عملي نظري متزامن

1         
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2         
3                
4                
5                
6                
         المجموع   
 

 ساعات اللقاءات االسبوعیة  السنة الثانیة - الفصل الثاني

الساعات  اسم المساق رمز المساق #
 المعتمدة

متطلب 
 سابق

 مجموع عملي نظري متزامن

1         
2         
3                
4                
5                
6                
         المجموع   
 

 ساعات اللقاءات االسبوعیة  السنة الثالثة - األولالفصل 

الساعات  اسم المساق رمز المساق #
 المعتمدة

متطلب 
 سابق

 مجموع عملي نظري متزامن

1         
2         
3                
4                
5                
6                
         المجموع   
 

 ساعات اللقاءات االسبوعیة  السنة الثالثة - الفصل الثاني

الساعات  اسم المساق رمز المساق #
 المعتمدة

متطلب 
 سابق

 مجموع عملي نظري متزامن

1         
2         
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3                
4                
5                
6                
         المجموع   
 
 
 
 

 
 
 

  

 7من  6 الصفحة



 
 

    :الثانيالجزء 
 
 

  Detailed courses syllabiالبرنامج) (لكل مساق في  خطط المساقات التفصیلیة
 

 7من  7 الصفحة
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