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 تاصصختلا ددعتم 

 

 ةمدقم

 ةرباعو ة1نDEو تاصصختلا ةددعتم ةثيدح جمارب وحن ة1م*دا5الاو ة1ملعلا تاهجلا نم د*دعلا تهجتا

MKف .ة1لحملا تاعمتجملاو ةعانصلاو ةعماجلا IJKب ام1ف تاصصختلل
N ٢٠١٥ ماع Tالا وحن ەاجتالا أدTثاح 

XYلاو تاصصختلا ةددعتم
N Zو م\اسZكراش aK

N ب ةددعتم تاعوضومIJK ش مولعXY لdN لولح دجت وأ جلاعت 

 .طقف دحاو صصحت لpق نم فاm لlشk اهتجلاعم نكم* ال ةحلم ل5اشم وأ ةلئسأل

 ب~ردت جمانرب م*دقت ي|ملا ةفرعملا كنب عم نواعتلاyN Tلعلا ثحpلاو wNاعلا م1لعتلا ةرازو تعس كلذل 

aK تاصصختلا ددعتم yNلعلا ثحpلا ز~Çعتلو تاردقلا ءانبل لماش
N عتل اًض*أ كلذو ة~|ملا تاعماجلاÇ~ز 

aK تا*دحت ةجلاعمل ا\ذ1فنتو ثوحpلا لماlت
N ي|ملا عمتجملا، Tام aK

N ة1منتلا فاد\أ قيقحت كلذ 

  .ةمادتسملا

aK ملعتلاو م1لعتلا قرط دمتعت
N \لا اذçéع جمانè تاراهملا competency-based learning)( 

IJK aKكراشملا ةçéخ نم ةدافتسالل
N ةكراشملاو ةد*دج تاءافك ءانبل ة1لاحلا عــــ~راشملا aK

N نم ةفرعملا خيسرت 

XYلاو ة1نهملا تاسرامملا عقاو
N ثأت مدقت نأ اهنأش نمçJًع اً~روف ا1ًلمع اè ةمادتسملا ة1منتلا فاد\أ aK

N 

 .ي|ملا عمتجملا

 

  جمانS@لا فادQأ

 ن~رامتلاو yNلعلا ىوتحملا م*دقت wإ تنçYنإلا çéع ة1لعافتلا تاسلجلا لالخ نم جمانçéلا اذ\ فدهي

 ÆNامجلاو يدرفلا لمعلا IJKب عمج* جمانçéلا لخاد لمعلا راطإ نوك* جمانçéلا اذ\ لالخو .ة1لمع تاشقانمو

XYلاو ة1حلا تاسلجلا لخاد
N Zاهتاق1بطتو تا1بدالا ةعجارم لمش aK

N عيمج م1يقت مت~و .ة1عقاو جذامن 

 يدمو ة1لمعلاو ة1فرعملا تاراهملا جئات≤ب ةددحم س±ياقم لالخ نم IJKقحتلملا نم ةمدقملا لامعالا

  .IJKقحتلملل ةلاعفلا ةكراشملا

 èع زكرت ،ة1عامجو ة*درف ةطش∂أ عم ،تنçYنإلا çéع ملعتلا تادحو نم ةلسلس µ~XéNجتلا جمانçéلا اذ\ مدق*

aK ەاندأ حضوم و\ امm( تاصصختلا ةددعتم ثوحpلل ة1ساسألا تاءاف∏لا ر~∑طت
N مزلا لودجلاXK

N للçéجمان( 

 ،IJK~|ملا ةحلصملا باحصأ لعف دودرو ،ة1موكحلا تاسا1سلا ،يداصتقالا ومنلا فاد\أ èع ًءانب

 èNمعلا قيبطتلا èع ءوضلا طلسZ ة*درف ة1م*دقت ضورعT جمانçéلا متتخ1س .IJKيلودلا ءاçéخلا ةراشºساو

  .ة1عقاو عــــ~راشمل ةق~µط وأ موهفمل

 

Tاحملا
I

 جمانS@لا يريدمو نو

 نم ءاçéخلا راpك ةوعدKnowledge E T ةمظنم موقت فوس جمانçéلا اذهل yNلع يوتحم لضفأ نامضل

 نوسردنأ ن~راmو çJماT ل~µباج عم قافتالا مت دقو .جمانçéلا اذ\ تاجرخم ةراداو م1مصتل ملاعلا ءاحنأ عيمج



éN( aK¬1تاçYسالاو ةفرعملا ط1طخت ةرادإ ءاçéخ(
N √ƒةك Knowledge E سا تالخدم م*دقتلçYةلماش ة1ج1تا 

 ،ة*درفلا لمعلا شرو ةداق ة1صوتو ةعجارم çJبخلل ة1س±ئرلا راودألا لمشZ نأ بج* .جمانçéلل حجانلا ذ1فنتلل

  .IJKكراشملا تام1يقت م1مصتو ،جمانçéلا اذ\ نم ةعقوتملا تا1صوتلاو جمانçéلا ىوتحم ةعجارمو

 

XHقحتلملا
I

 Yلا@Sجمان 

 :مهيدل رفاوتي نمم IJKحشرملا را1تخال ةددحملا ةçYفلا لالخ جمانçéلا اذهل IJKمدقتملا را1تخا متي

  سامحT لمعلاو قمعçJ Tكفتلا èع ةردقلا يدم راهظإ .1

  ةpسºكملا ةفرعملا è ∂Àƒع ةردقلا .2

aK ةقالطلا .3
N لجنإلا ةغللاçJK~ات∏لا( ةTثدحتلاو ة1م*دا5ألا ة( 

aK تاpلطتملا ةفاm م*دقتو مامتœب ماçYKلالا .4
N ددحملا تقولا 

aK ةçéخ .5
N لاpامجلا ثحÆN، خ مهيدل نمم كلذ نوك* نأ لضف~وçéة aK

N لمعلا aK
N تالاجملا 

 تاصصختلا ةددعتم

 جمانçéلا لالخ لمعلا قوعت ة1ئEب وآ ة1عامتجا ل5اشم وآ تاقوعم يأ دوجو مدع .6

 ةحونمملا تاداهشلا

 :ة1لاتلا دونبلا عيمج ققحت دنع طقف ةداهشلا حنمت

 èعأ وأ ٪٨٥ ةpس≤ب روضح •

aK ةطش≤لا ةكراشملا •
N احملا عم لماعتلاو ن~رامتلا عيمج÷K~ن kشlمهنارقأ عم لعافتلاو ،لاعف ل، 

 تاشقانملاو ن~رامتلا لامlتساو ةد1جلا ةءارقلا سكع* ضرم لlشk تارودلا عيمج مامتإ •

 .ةçJغصلا تاعومجملاو

 

XHكراشملا را8تخاو تاJلطلا م[دقت
I

 

 جمانçéلا اذهل م*دقتلاT نومتهملا

 ل5اشملا عاونأ عيمج èع ثاحTألا نودوق~و نورج* نيذلا IJK~|ملا IJKثحاT جمانçéلا اذهل مدقتي نأ نكم*

Xÿحpلا çJKمتلا جمانرب wإ مدقتلل ةدقعملا ة1ئEبلاو ة1عمتجملا
N سحتل تاصصختلا ددعتمIJK مهتاراهم 

 جمانçéلاIJK Tقحتلملا طوƒ√ ةاعارم عم درف ٣٠ نع د~Çي ال ث1حT مهتاسسؤمل IJKهجومو ةودق اوحpص~و

  .م*دقتلا لpق

1MKظولا ىوتسملا èع ةددحم دويق دوجو مدع نم مغرلا èع
N للpثحاIJK نوبغارلا aK

N لا اذهل مدقتلاçéجمان، 

aK ةقTاس ةçéخ ه*دل نأ تfipي فلم زهج* نا مدقتم لè mع بج*
N لاpع مئاقلا ثحè امجلا لمعلاÆN، 

aK ةçéخ ةقTاس ه*دل وذ نوك* نأ لضف~و
N لمعلا TأTساسأ نامض لجأ نم ،تاصصختلا ةددعتم ثاح 

 .IJKكراشملا ةعومجم لخاد ةçéخلل كçYشم

 ةلlشم èع زكرت( ةصاخلا مهع~راشم دحأ èع ةد*دج قرطو م1\افم قيبطتل ن~رامتلا نوكراشملا لم1lس

IJK aKحضاو نوكراشملا نوك* نأ بج* .)ةدقعم ة1ئEب وأ ة1عامتجا
N ملا لوح مهق1بطتÀƒنووني يذلا عو 

 .جمانçéلا ءانثأ همادختسا



aK نوكراشملا لمع1س
N لاçéجمان kشlع اًعم قيثو لè بك ةعومجمل تاشقانم لالخçJةعومجمل تاشقانمو ة 

 IJKمعادو IJKنواعتمو IJKنواعتم اونوك* نأ IJKثحاpلا نم عقوتُي .يدرفلا لمعلل ءارظنلا ةعجارمو ةçJغص

K·واعتلا مههجوت راهظإ IJKمدقتملا èع بج* .مهنارقأل
N ع مهتردقوè ةكراشم aK

N ∂Àƒ ةفرعملا لقنو 

 .مهتسسؤم لخاد ةpسºكملا

 م*دقتلا تاوطخ

K·وçY∏لإلا جذومنلا çéع اpًلط IJKثحاpلا مدق*  .١
N قفرملا بلطلا جذومن نمضتت تامولعم بلطتي يذلا 

. ان\  
https://docs.google.com/forms/d/17V04EFohAr34JT7gpBpFDOCU90QkmqIxIdcCmIhf_Ao/vi
ewform?edit_requested=true 

 حÀƒ„ )ةملm ٥٠٠( N‚خش نا1ب .٢

aK ةكراشملا نود~µي اذامل •
N لاçéجمان، 

 ،ق~µف نمض لمعلا èع ةمئاقلا ة1ثحpلا مهتçéخ •

XYلا ةددحملا ةدقعملا ة1ئEبلا وأ ة1عمتجملا ةلlشملا •
N *قçYاهيلع لمعلا نوح، 

 ،ةpسºكملا ةفرعملا Àƒ∂و قيبطت نوعقوتي ف1ك •

XYلا ةçéخلا وأ تافصلا وأ تاراهملا •
N *اهب ةم\اسملا مهنكم aK

N امجلا ملعتلاÆN لا ءانثأçéجمان،  

 ةطش∂ألا عيمج لامlتسا èع مهتقفاومو •

  م1كحتلا ةنجل

 :نم ةلlشم را1تخالا ةنجل لpق نم اهم1يقتو اهضرع متي فوس ةمدقملا تاpلطلا

 yNلعلا ثحpلاو wNاعلا م1لعتلا ةرازو èNثمم  •

  ي|ملا ةفرعملا كنب •

Xÿحpلا çJKمتلا تارود يK÷احم ةداق •
N تاصصختلا ددعتم. 

•  
Kمزلا لودجلا

I

M
 ةمهملا تاتيقوتلاو 

 اًعوبسأ ١٢ ىدم èع اµ~pًقت لماÂلاT جمانçéلا م*دقت متEس دجتسملا انورك سوçJفل ةpحاصملا فورظلـل اًرظن

 اهيل* IJKعوبسأ لm تاعاس ٣ ةدمل( ءاعDرألا ما*أ 09:30 ةعاسلا ة1حلا تاسلجلا أدºpس .تنçYنالا çéع

aK ة1فاضإ ةطش∂أ ماقتس .)ةدحاو ةعاس ةدمل ةçJغص ة1عامج تاشاقن
N ع ملعتلا ةرادإ ماظنçé نإلاçYتن 

)Moodle(. ع بج~وè كراشملاIJK أتلاÈنإلا ةعس نم دçYلا تنÂة1فا aK
N ةددحملا د1عاوملا. 

 

 ةمهملا تاتيقوتلا

Í·اهنلا دعوملا
N اًرهظ ١٢:٠٠ ةعاسلا ٢٠٢٠ سطسغأ ٢٣ دحألا م*دقتلل 

mراشم IJKثالثلا را1تخا
Î

 ٢٠٢٠ çéمتÔس ٦ دحألا :ضفرلا ÏلوبقلاT م\راطخاو ا

 .٢٠٢٠ çéمتÔس ١٦ ءاعDرألا جمانçéلا ءدpلا خــــ~رات



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ٢٠٢٠ ربمــــــــتبس٢٠٢٠ سطسغأ – ویلوی

 رایتخاو میدقتلا

نیمدقتملا

  :ىلوألا ةیسیردتلا ةدحولا
 ةماع ةرظن•

 ةیسیئرلا تانوكملا•
 ددعتم جمانربلل
تاصصختلا

:ةیناثلا ةیسیردتلا ةدحولا  
 ءازجأ عیمجت•

 تالكشملا  دیدحت•

 رطأ لخاد اھعضوو

 باحصأ دیدحت•

جئاتنلاو ةحلصملا

:ةثلاثلا ةیسیردتلا ةدحولا  
 قیرف نمض لمعلا•

 قرط دیدحت•

 لعجی امم ،ةكراشملا

ةلاعف ةكراشملا

 ٢٠٢٠ ربوـــــــــــــــــــــتكأ

 :ةعبارلا ةیسیردتلا ةدحولا
  لماكتلا طاقن دیدحت•

 اذھ قیقحت قرط•

لماكتلا

٢٠٢٠ ربـــــــــــــــــــــــمفون

 :ةسماخلا ةیسیردتلا ةدحولا
 قورف دیدحت•

  رییغتلا مھف•

 ثحبلل لاعفلا ریثأتلا بیلاسأ•

تاصصختلا ددعتم

٢٠٢٠ربــــــمسید

  ةسداسلا ةسیبردتلا ةدحولا
 ةدافتسملا سوردلا•

  ةیلاتلا تاوطخلا•
 عیراشملا ىلع قیبطتلا•

ةیقیقحلا




