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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 ة العلم الجامعةكلية مدين التعليميةالمؤسسة  .1

 قسم علوم الفيزياء الطبية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 علوم فيزياء طبية

 في الفيزياء الطبية بكالوريوس علوم اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 التدريب الصيفي, اطروحة البحث المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

والتي تقع على عاتقها مسؤولية دراسة حاجة البلد في  علوم الفيزياء الطبيةإعداد مالكات في تخصص -1

وقطاعات الصناعة, الصحية التطور والتقدم وقادرا على تلبية احتياجات سوق العمل في مؤسسات الدولة 

وإعداد جيل مثقف يتسلح بالعلم ويعتمده أساساً سليماً إلحداث التغييرات الجذرية ويضع المعرفة العلمية 

متابعة دراسته العليا والتكيف مع   ي التفكير والتحليل في خدمة أهداف البلد متمكنا منواألسلوب العلمي ف

 .من اجل مواكبة توسع الحاجات اإلنسانية الطبية تطور التقنيات
( وعالجها Diagnosisالى تطبيق مبادىء وطرق الفيزياء لتشخيص االمراض ) يهدف البرنامج االكاديمي-2

(Therapyوتع )ة الطب الحديث بشكل فاعل على عدد هام من التقنيات واالدوات والمبادىء تمد ممارس

الفيزيائية ولقد ادت الحاجة الملحة الى الدقة في طرائق التشخيص والعالج وتحسين ادائها والى التطوير 

 المستمر للتقنيات واالدوات الفيزيائية المستخدمة في ذلك الى ضهور تخصص الفيزياء الطبية

كوادر ترفد وزارة الصحة و وزارة البيئه للعمل في مجاالت تشخيص ومعالجة مرضى اقسام االورام  اعداد -3

 السرطانيه
النظرية والتطبيقية, والعمل على تزويد الطلبة باألدوات  الطبية الفيزياءالتوازن في التركيز على مبادىء -4

وصياغتها  الطبيةمنهجية للتعرف على المشاكل الالرياضاتية ووالوسائل التحليلية والتجريبية والحاسوبية و
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وحلها والتركيز على إدخال طرق حديثة في نظام التعلم التي تزيد من قدرة الطلبة على التصميم واإلبداع 

وتوفير التعليم الذاتي والتعليم المستمر للمجتمع ونشر المعرفة  .في مجال االجهزة والمعدات الطبية واالبتكار

عات العامة والخاصة وذلك من خالل الدورات القصيرة, وورش العمل, والندوات والمؤتمرات في القطا الطبية

وتوفير  الطبية في المجال العلمي والبحثيواالرتقاء بمستوى الدراسات  .وتقديم االستشارات, والمحاضرات

 .دختلفة وبما يتناسب مع حاجة البلمستلزماتها الم

باستعمال التقنيات  الطبيةة والبحث للمساهمة في أيجاد حلول للمشاكل توفير مناخ أكاديمي مالئم للدراس

عن طريق المقررات التي توفر اساسا قويا في جانب الرياضيات والفيزياء الصحية   المناسبة والمالئمة 

نفيذ باالضافة الى المساهمة الفاعلة في تعميق وتوثيق عالقة الجامعة بالمجتمع من خالل توتطبيقاتها  الطبية 

 االعمال االستشارية والتدريب وتطوير الكوادر التدريسية واألدارية

 

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  -أ
والرياضيات وااللتزام  الفيزياءالقدرة على التحليل والتفكير العلمي عن طريق تطبيق القوانين في  -1أ

فيزيائية باالرشادات والتعليمات الي فعالية في االطار التنظيمي واالداري في تنفيذ مشروع او مواجهة مشكلة 

  وحلها وتقييمها وتقديم اقتراحٍ او خطة ما او اعادة صياغتها او ترجمتها او تفسيرها طبية

 .سلوب علمي  مؤثر باللغة العربية واالنكليزيةن يكون الطالب قادراً على التحدث والكتابة باا -2أ
وتطبيق مفاهيم  الجانب الطبي والصحيالدولية وتخمين احتياجات  الفيزياء الطبيةان يكون عارفاً بمعايير  -3أ

 الصحي.ادارة الجودة في العمل 
ة الى االلتزام بالمظهر التمسك باخالقيات ممارسة المهنة والقدرة على ابداء الكفاءة المهنية العالية اضاف  -4أ

 .الشخصي والسلوك
لمريض من اخطار استخدام االجهزة الطبية وخاصه ذات العالقة بالجانب ان يكون مهتماً بحماية ا -5أ

 وتقليل االضرار بالمريض والعاملين في هذا الحقلاإلشعاعي 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 زمبادىء الفيزياء الطبيةالقدرة على تطبيق   - 1ب 

والتوصل الى حلها والقابلية على  الطبية من الجانب العلمي ذات االساس الفيزيائيتحليل المشاكل   - 2ب 

  اقتراح البدائل المناسبة

      . البنائة وابداء الرأي الطبية المناقشات   - 3ب 

تمكين المتخرجين من مواكبه التطور البحثي في جانب علوم الفيزياء الطبية الذي يساهم في  – 4ب 

 تطوير الجانب الطبي .
 طرائق التعليم والتعلم      

)المحاضرة  -, واهم هذه الطرق هي: قسم علوم الفيزياء الطبيةتتعدد طرائق التعليم والتعلم المستخدمه في 

التدريب الصيفي في , للمستشفيات والمراكز الطبية النظرية والعملية ,المناقشة والحوار,الزيارات الميدانية

الحلقات النقاشية لمواضيع معينة , بحوث المستشفيات الحكومية لغرض التطبيق على مختلف الجهزة الطبية ,

 -لنشاطات المكتبية( مما يساعد الطلبة في الوصول الى النتائج التالية :الطلبة النظرية والعملية , ا

 على التمييز بين المعلومة الصحيحة والمعلومة الخطأ . العلميةالقدرة    -1
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 سهولة الصياغة العلمية وسهولة التصحيح .   -2

 .التشخيصية والعالجيةعلى معرفه االساس الفيزيائي لعمل مختلف االجهزة الطبية القدرة    -3

 . الفيزيائية والطبيةالقدرة على ربط المفاهيم والمبادئ    -4

 
 طرائق التقييم      

 

 النقاش العلمي والحوار الشفوي واالمتحانات الفصلية والنهائية. .1

 الحلقات الدراسية )السمنار(. .2

 الواجبات البيتية. .3

 االنشطة العملية و دراسة الحاالت. .4

في الزيارات  طبيةوتقديم تقارير و تدوين المالحظات عن ما اتم اكتسابه من خبرات   كتابة .5

 .والتدريب الصيفي الميدانية

لتحديد مستوى كسب المتعلم للمعلومات والمهارات في مادة دراسية كان قد تم  اختبارات الكفاءة .6

 ي تمثل محتوى المادة الدراسية.االسئلة والفقرات التعلى تعلمها مسبقاً وذلك من خالل اجاباته 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 وطلب التفكير في الحلول او التطويرات الممكنة. الطبيةاو  لفيزيائيةعرض المشكلة ا  -1ج           

للطلبة في الحفظ والتخمين و تحفيزه نحو التفكير الناقد  لعلميالتشجيع على تطوير الفكر ا -2ج  

 قبل التذكر.  والتفكير في مرحلة

      

 

 
 

 طرائق التعليم والتعلم     

القدرة على التعلم البسيط والعميق في استكشاف المعرفة والتركيز على تطبيق المعرفة لحل  .1

 المشكالت الموجودة.

االفتراضات والتفسير الى  وضع وترتيب المعرفة كي يستطيع قدرة الطالب على التحليل , تطبيق .2

 جانب وصف الحلول.

 استخدام العصف الذهني في اخراج االفكار االبداعية لبعض الطلبة الموهوبين. .3
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 التمييز بان االختبار يزيد من تحفيز الطالب نحو الدراسة واالستزادة وليس وسيلة عقاب له .4

 
 طرائق التقييم    

 

وذلك والحداثة على أساليب وأدوات تقييم واضحة لتعلم الطلبة وذات نوعية تتمتع بالجودة العالية  القسماعتمد  

ومتطلبات التقويم  كليةفي لوائح ال  نوعية الخريج وسمعة القسم العلمية, تجسد ذلك ألجل المحافظة على 

جل التأكد من جودة و نوعية الخريج من ا  أنواع عدة من طرق التقييم  المستمر للطلبة, على إن تكون هناك

 : والذي يشكل الناتج النهائي للعملية التعليمية, ومن اهم طرق التقييم

واستيعابها وتطبيق المعرفة العلمية في  لعلميةلقياس معرفة الحقائق ا موضوعية الاالختبارات      -أ

 -مواطن جديدة وقياس التذكر وذلك عن طريق ما يلي:

 ة الصواب والخطأ.اسئل         -

 متعدد.الاسئلة االختيار          -

 (.matching itemsاسئلة المقابلة )         -

 (.completionاسئلة التكميل)         -

 -تخص االمور التالية : علميةاختبارات -ب

 تذكر الحقائق واالرقام.         -

 .الطبيةالفيزيائية فهم المادة العلمية والمبادىء          -

 القدرة على االستدعاء والربط والتفسير.         -

والعالج لمختلف االمراض التي البيانات , التشخيص  تطبيق المعرفة بصورة بسيطة في تفسير         -

 .تصيب االنسان والبيئة

 -وتتم عن طريق ما يلي:

 -االسئلة المفتوحة: اختبار    -              

 التي لها اجابة محددة.االسئلة          -

 اسئلة التي ليس لها اجابة محددة.         -

 -والتي تقوم على تحفيز الطالب في :    
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 امتالك القدرة على حرية االجابة .         -

 امتالك المهارة في التنظيم.         -

 امتالك المهارة في ترتيب االفكار.         -

  عدم الغش والتصدي له         -

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

اتيجيات لذلك في فريق ووضع استر الحديثه في المجال الفيزيائي الطبيتكنولوجيا الو التدريب على -1د 

نكليزية( في فن بالغة العربية واال مهارت لغوية )اجادة التحدث والكتابة والفهم  امتالك  و العمل

 االستماع وفن االقناع والحوار.

 الميل للتعاون والعمل الجماعي. -2د 

  امتالك صفات قيادية, قوة ذاكرة , سرعة بديهية , فراسة , قابلية على التنبؤ واالستقراء  -3د 

 
 طرائق التعليم والتعلم          

/ اطالعهم على وتدريب يتم ذلك عن طريق اختبار الطلبة بصورة نظرية وشفوية,انشطة صفية وبيتية     

تجارب مسبقة , عرض مشكلة او قضية بفديو او ورشة عمل وطلب معالجتها او تحسين ادائها او تطويرها 

 المجدولة على سبيل المثال:والتشجيع على تدوين المالحظات و المقارنة 

( في تقديم وصف يشمل حقائق علمية حول مشكلة مرضية يمكن تشخيصها وعالجهادراسة حالة) 

الفيزيائي ويطلب من الطلبة تحليل بعض المعلومات , وتشخيص المشكلة ووصف الحل  الفيزيائية الطبية

 .لها

 دراسة المزيد.ل لتطلعوادخال عامل التشويق اثارة حوافز الطالب نحو االجابة  

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          



  
 6الصفحة 

 
  

 اعتمد القسم لغرض التقييم في هذا المجال الطرق التالية

حلقات النقاش الشهرية التي تخصص لعرض مختلف المشاكل الطبية واخر الطرق العلمية والطبية  -

 لحلها
ووصول المشرف الى قناعات محدودة حول ماتم تحصيلة  الميداني في حاله التدريب الصيفي االشراف  -

 من معلومات من خالل التدريب الصيفي.
 

 
 

 بنية البرنامج  .11

 الفصل الدراسي االول-المرحلة االولى

 التسلسل
Course  No Course Name Lecture units 

1 BLG 143 Biology I Lect.: 2hrs.  /Lab: 2 hrs. 3 
2 CHY 103 General Chemistry I Lect: 2 hrs.  /Lab:2 hrs. 3 
3 

CPS 118 
Introductory Programming 

for Scientists 

Lect.:2hrs. / Lab: 2 hrs. 3 

4 MTH 131 Modern Mathematics I Lect.:3hrs.   3 

5 PCS 120 Physics I Tut: 1 

hrs./Lect: 

2hrs.   

/Lab: 2 hrs. 3 

6 SCI 180 Orientation Lect: 1 hr.  1 

7 Human 

rights 
University requirements Lect: 2 hrs.  2 

 
 

 الفصل الدراسي الثاني – االولىالمرحلة 

No Course  

No 

Course Name Lecture units 

1 
BLG 144 Biology II 

Lect: 

2hrs.. 

/Lab: 2hrs 3 

2 
CHY 113 General Chemistry II 

Lect: 2hrs.  /Lab:2 

hrs. 

3 

3 

CPS 118 

Introductory 

Programming for 

Scientists 

Lect.: 2 

hrs.  

/Lab: 2 

hrs. 

3 

4 MLS 210 Medical Terminology   Lect.: 2 

hrs. 

 2 

5 MTH 231 Modern Mathematics II Lect: 3hrs.   3 

6 PCS 130 Physics II Tut: 1 

hr./Lect: 

2hrs.. 

/Lab: 2 hr 3 

7 Democrac

y 

University requirements Lect: 2 

hrs. 

 2 

 
 الفصل الدراسي االول – الثانيةالمرحلة

http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3340.html#262730
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3340.html#262730
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3347.html#262955
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3347.html#262955
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3355.html#263150
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3355.html#263150
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3392.html#264365
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3392.html#264365
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264904
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264904
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3356.html#265337
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3356.html#265337
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3340.html#262731
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3340.html#262731
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3347.html#262957
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3347.html#262957
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3355.html#263150
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3355.html#263150
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3392.html#264370
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3392.html#264370
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264906
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264906
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No Course  

No 

Course Name Lecture  units 

1 
CHY 142 medical Chemistry  

Lect: 3 

hrs.. 

/Lab: 

2hrs 

4 

2 
MTH 330 Calculus and Geometry 

Lect: 4 

hrs. 

 4 

3 MTH 380 Probability and Statistics 

I 

Lect: 4hrs.   4 

4 PCS 229 Introduction to Medical 

Physics 

Lect: 3 

hrs. 

 3 

5 
PCS 228 Electricity and Magnetism 

Lect: 3 

hrs. 

 3 

 

 الفصل الدراسي الثاني –المرحلة الثانية 

No Course  

No 

Course Name Lecture units 

1 
MTH 430 

Dynamic Systems 

Differential Equations 

Lect: 4 

hrs. 

 4 

2 
PCS 227 Biophysics 

Lect: 4 

hrs. 

 4 

3 PCS 230 Photonics and Optical 

Devices 

Lect: 4 

hrs. 

/Lab: 2 

hrs. 

5 

4 PCS 229 Introduction to Medical 

Physics 

Lect: 3 

hrs. 

 3 

 الفصل الدراسي االول-المرحلة الثالثة

No Course  

No 

Course Name Lecture units 

1 
BLG 311 Cell Biology I 

Lect: 3 

hrs.  

/Lab: 2 

hrs. 

4 

2 
MTH 501 Numerical Analysis 

Lect: 3 hrs . /Lab: 

2 hr. 

4 

3 

PCS 352 

Nuclear 

Physics/Radiation 

Protection 

Tut: 1 hr. 

/Lect: 

4hrs.  

/Lab: 2 

hrs. 

5 

4 CPE  585 Medical 

instrumentations 

Tut: 1 hr. 

/Lect: 2 

hrs. 

 2 

5 ELE 404 Medical Electronics Lect: 2 hrs . /Lab: 

2 hrs. 

3 

 الفصل الدراسي الثاني -المرحلة الثالثة

No Course  

No 

Course Name Lecture units 

1 
BLG 700 Anatomy 

Lect: 3 

hrs. 

 3 

2 PCS 335 Thermodynamics and 

Statistical Physics 

Tut: 1 hr. 

/Lect: 3 

hrs. 

Lab: 2 

hrs. 

4 

3 PCS 350 Modeling in Medical 

Physics 

Lect: 3 

hrs.  

/Lab: 2 

hrs. 

4 

4 CPE  585 Medical 

instrumentations 

Tut: 1 hr. 

/Lect: 2 

hrs. 

 2 

http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3347.html#262959
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3347.html#262959
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3392.html#264378
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3392.html#264378
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3392.html#264379
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3392.html#264379
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264914
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264914
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264913
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264913
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3392.html#264383
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3392.html#264383
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264912
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264912
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264915
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264915
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264914
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264914
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3340.html#262737
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3340.html#262737
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3392.html#264386
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3392.html#264386
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264919
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264919
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3340.html#262758
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3340.html#262758
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264917
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264917
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264918
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264918
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  الفصل الدراسي االول-المرحلة الرابعة 

No Course  

No 

Course Name Lecture  units 

1 
BLG 600* Physiology 

Lect: 3 

hrs. 

 3 

2 

PCS 

40A/B 

Medical Physics Thesis 

 

Tut: 1 hr. 

/Lect: 4 

hrs. 

Weight of 

the course 

: 2 

 8 

3 
PCS 354 Radiation Biology 

Lect: 3 

hrs. 

 3 

4  Training   3 

5 

PCS 405 Medical Imaging 

Tut: 1.0 

hrs. /Lect: 

3 hrs. 

 3 

  الفصل الدراسي الثاني -المرحلة الرابعة

No Course  

No 

Course Name Lecture  units 

1 
MTH 820 Image Analysis 

Lect: 3 

hrs.. 

/Lab: 2 

hr 

4 

2 EOE-

033/EOE-

043 

Laser In Medicine 

 Lect: 2 

hrs 

. /Lab: 

2 hrs. 

3 

3  Training   3 

4 

PCS 

40A/B 

 

Medical Physics Thesis 

 

 

Tut: 1hr. 

/Lect: 

4hrs. 

 Weight of 

the course 

: 2 

 8 

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

على التحسين المستمر, فالقسم يسعى دائما لتحسين المسيرة  قسم علوم الفيزياء الطبيةيتم التركيز في 

العلمية واالدارية وتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تعيق البرنامج التعليمي عن طريق تنمية 

 الموارد البشرية لتطوير الشخصية .

 اإلجراءات التالية توضح الخطوات المنفذة او في طور التنفيذ في هذا المجال:

سين والتطوير المستمر ألعضاء هيئة التدريس من خالل برامج التدريب وورش العمل داخل . التح1

 وخارج القسم والجامعة والبلد.

األنشطة الالصفية مثل إقامة المؤتمرات والندوات العلمية واالبداعات الشخصية  التشجيع على. 2

 والرياضية محليا واقليميا ودوليا.

http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3340.html#262754
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3340.html#262754
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264898
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264898
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264920
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264920
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264923
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264923
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3392.html#264416
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3392.html#264416
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264898
http://www.ryerson.ca/calendar/2013-2014/pg3406.html#264898
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 للحصول على أعلى الرتب العلمية واالدارية. . تشجيع أعضاء هيئة التدريس3

 .الطبية. توفير المصادر والكتب العلمية الحديثه لمكتبة القسم لمواكبة التقدم المتسارع في العلوم 4

وأجهزة الكمبيوتر الالزمة لذلك مع خطوط  الفيزياء الطبية. توفير البرمجيات التخصصية في 5

 االنترنت لكافة التدريسيين.

 

 

 

 

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 

قسم  – / دائره التعليم االهليالى الية عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قسم علوم الفيزياء الطبيهيخضع 

, حيث يتم ترشيح خريجي الدراسة االعدادية الفرع العلمي للقبول في القسم بناءا على   القبول المركزي

 ويتم العمل بكافة الضوابط والقوانين الخاصه بالقبول المركزي وحسب توجيهات الوزارة معدالت التخرج. 

 

 

 

 

 

 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 التعليم العالي والبحث العلمي واالدلة االسترشادية لها.المنهاج المعتمد من وزارة         ·

 .كلية مدينه العلم الجامعة /قسم ضمان الجودةمقررات وتوصيات اللجان العلمية         ·

 دورات في منظمات المجتمع المدني.        ·

 بحوث في االنترنيت         ·

 خبرات شخصية        ·

 

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي المقرراسم  رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

  المؤسسة التعليمية .1

     / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

  الفصل / السنة .5

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
الوحدة / أو اسم 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      


