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 نًىرج تىصيف انًمرر
 

 حجامتة أة السيى: اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 1437-1-10:ربس٠خ اٌزمش٠ش

 ولُتة املىأةالاكخصجدًتةو إلاجاُتةؤلاطالاُت: اٌى١ٍخ  اخأاحنكظمة:اٌمغُ

 

تحذيذ انًمرر ويعهىيبد عبيخ عنه .  أ

 

بةعملى:ػٕٛاْ اٌّمشس ٚسِضٖ. ١  463043901- جدٍز

 4:اٌغبػبد اٌّؼزّذح. ٢

 

إرا وبْ اٌّمشس ٠ُمذَ وّبدح اخز١بس٠خ ػّٓ ثشاِظ ِزؼذدح، ٠شعٝ اإلشبسح إٌٝ رٌه ثذالً )اٌجشٔبِظ أٚ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠زُ رمذ٠ُ اٌّمشس ػّٕٙب . ٣

 لسى انتأيين:(.ِٓ رؼذاد اٌجشاِظ

 عهي أثى انسعىد.ريسي انذريسي و د.د:اٌّمشس اعُ ػؼٛ ١٘ئخ اٌزذس٠ظ اٌّغؤٚي ػٓ رذس٠ظ.  ٤

 اٌغبدط..:اٌّغزٜٛ أٚ اٌغٕخ اٌزٟ ٠ُمذَ ف١ٙب ٘زٖ اٌّمشس.  ٥

 63043902ى-2ةبحثُتةفية اخأاحنةثاىطىعج:(إْ ٚعذ)اٌّزطٍت اٌغبثك ٌٙزٖ اٌّمشس .  ٦

 ال يىجذ:(إْ ٚعذ)اٌّزطٍت اٌّظبؽت ٌٙزٖ اٌّمشس . ٧

 داخم انجبيعخ:ِىبْ رذس٠ظ اٌّمشس إْ ٌُ ٠ىٓ فٟ اٌّمش اٌشئ١غٟ ٌٍّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ. ٨

 

 :(فٟ اٌّىبْ إٌّبعتػغ إشبسح )أّٔبؽ اٌزؼ١ٍُ . ٩

 

 اٌفظً اٌذساعٟ اٌزم١ٍذٞ                                        إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ.      أ

 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ                                                (ح اٌزم١ٍذٞ ٚاإلٌىزشٟٚٔ)اٌزؼ١ٍُ اٌّذِظ .     ة

 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخثؼذ                                                                        اٌزؼ١ٍُ ػٓ .      ط

 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ       اٌّشاعٍخ                                                                               .      د

 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ       أخشٜ                                                                          ؽشق .     ٘ـ

 

 :يالحظبد
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األهذاف   .  ة

 

اجة اهدفة اسئِظلهر ة إلالسز؟ة.ى١

 .ى اخمسفةعلىة اى كعة امملىةفىةانشآثة اخأاحنة إلاحلُت -1

 .ى اتهُؤةاالهخس غةفىةاججالثة امملة اخأاُنىةفىزة اخخسج -2

 . اخمُحزةبحنة طجاُبة امملةفيةفسوعة اخأاُنجثة إلاخخلفت -3

 . اخؼبُلُتى( إلاخدزبةى)جنمُتةكدز ثة اؼجابة -4

 

ص٠بدح اعزخذاَ اٌّشاعغ اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد أٚ : ِضثً ). طف ثبخزظبس أٞ خطؾ ٠زُ رٕف١ز٘ب ٌزط٠ٛش ٚرؾغ١ٓ اٌّمشس.  ٢

 (شجىخ االٔزشٔذ، أٚ رغ١١شاد فٟ ِؾزٜٛ اٌّمشس ثٕبًء ػٍٝ ثؾٛس ػ١ٍّخ عذ٠ذح فٟ اٌّغبي اٌؼٍّٟ

سة إلالسزى  . إلالسزة ىةطممةبسهجامةحدًدةالظمة اخأاحنة ةواِعة نجنة جاُجةبؼبُمتة الجاة ؼؽةًخمةجنفُر جةاخؼٍى

 

وصف انًمرر .  ج

 

 :(٠ٕجغٟ إسفبق اٌٛطف اٌؼبَ وّب ٠ظٙش فٟ د١ًٌ أٚ ٔششح اٌجشٔبِظ: ِثؽظخ)اٌٛطف اٌؼبَ ٌٍّمشس . ١

 

 

بة بسهجامة اخدٍز

بةفىة  دة إلاؤطظجثة اتىةجمجزضة عمجاة اخأاحنةوعلىةوحهة اخصىصة اخجاُتة :-ىًخمة اخدٍز

شسوجثة اخأاحنةبجاظىقة اظمىدية -1

 . إلاؤطظتة امجاتةالخأاُنجججالحخمجعُت -2

 . إلاؤطظتة امجاتةالخلجعد -3

ظخمسةة ادو أة الاةالاحجشةة اصُفُتةة بةدو أةوجالةًىاجنة طبىعُجة الاة افصلة ادز س ىة اظجدضةةَو ىىنة اخدٍز ٍو

بةادشملةحمُعةالاكظجأة افنُتة جبة نةجىشعةفترةة اخدٍز ب ةٍو  إلاخمللتةبجعمجاةى)ػى اة ًجأة امملةالاطبىعُتةوفلجةاجهتة اخدٍز

بى( اخأاحنة .ىبجهتة اخدٍز
 

 

أسبنيت انتمىيى انًستخذيخ في 

 انًمرر
 استراتيجيبد تذريس انًمرر

 يجبالد انتعهّى وفك اإلطبر انىطني نهًؤهالد

 ويخرجبد انتعهى نهًمرر
 

 ١.٠ انًعرفخ

  ،اٌزم٠ُٛ ِٓ لجً عٙخ اٌزذس٠ت

ٚاٌزٞ ٠م١ظ اٌّؼبسف 

اٌّىزغجخ خثي اٌزذس٠ت 

ٚاإلٌّبَ ثطج١ؼخ اٌؼًّ اٌّغٕذ 

ٌٗ ٚأٔظّزٗ ٚاٌّذاِٚخ ػٍٝ 

اٌزذس٠ت ٚاٌزؼبًِ ِغ ا٢خش٠ٓ 

  ٍٝل١بَ اٌّششف١ٓ ػ

اٌزذس٠ت ِٓ اٌى١ٍخ ِٚٓ 

عٙخ اٌزذس٠ت ثزمذ٠ُ إٌظؼ 

ٚاإلسشبد ٌٍطثة ؽٛي 

 .أٔظّخ اٌؼًّ ٚإعشاءارٗ

ٌؼٍَٛ إٌظش٠خ اٌزٟ رٍمٛ٘ب فٟ ِغبي  ػٍٝ ااٌطثة٠زؼشف 

 .رخظظبرُٙ

 

١.١ 

رؼّشف اٌطثة ػٍٝ ٚالغ عٛق اٌؼًّ فٟ ِغبي ٞ

رخظظُٙ، ٚإربؽخ اٌفشطخ ٌغٙخ اٌزذس٠ت ٌزم٠ُٛ أداء 

ؽثة اٌى١ٍخ ٚاٌزؼشف ػ١ٍُٙ ػٓ وضت أصٕبء فزشح اٌزذس٠ت 

١.٢ 
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ِٚشاػبح لٛاػذ رؼ١ٍّبد عٙخ 

 . اٌزذس٠ت

  ًسأٞ اٌّششف اٌّزبثغ ِٓ لج

اٌى١ٍخ ٚاٌزٞ ٠مَٛ ثض٠بساد 

ِزىشسح ٌغٙبد اٌزذس٠ت أصٕبء 

 فزشح اٌزذس٠ت

 

  وزبثخ اٌطثة ثٕٙب٠خ فزشح

اٌزذس٠ت اٌؼٍّٟ رمش٠شاً ٠ج١ٓ 

خثطخ رغشثزُٙ اٌزذس٠ج١خ 

ٚاٌخجشاد ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ 

 ؽظٍٛا ػ١ٍٙب

 

 .ِٚؼشفخ ِذٜ االعزفبدح ُِٕٙ ٚرٛظ١فُٙ ثؼذ رخشعُٙ

 

فٟ اٌٛالغ لجً رٗ  أٔظّخ اٌؼًّ ٚث١ئ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ

 .اٌزخشط

 أفؼً اٌفشص اٌٛظ١ف١خ اٌّزبؽخ ثؼذ  ػٍٝرؼش٠ف اٌطثةٞ

 .رخشعُٙ

 

3.1 

 ٢.٠ انًهبراد اإلدراكيخ

مةفيةد  لة اصفة -1  اخلٍى

امة الاة الى زة

 و إلانجكشت

  اى حبجثةوألابحجر -2

  الى زةو إلانجكشتة -1

 . الس ء ثة اخجزحُتة -2

لّىأة ىطجهُد إلاملىاجثةوالا إلاخخسجةةبجمعةًفهمةٍو

.ىوألاداتة اجدًدةةامةاصجدزةاخنىعت

 

٢.١ 

بةٌشسح ة إلاظجئلة إلاجاُتة اتيةًى حههجةفيةبِئتة اخدٍز

 امملي ةوةحشخُصةؤلاشيجالثة اتيةحمترطهةو اخىصُتة

جثة اتيةدزطهج ةوآلازجزة بحلىاةاظدندةةإلىة انظٍس

  إلاخىكمتةاخؼبُلهج ةو اخججزبة اظجبلتةالجالثةامجزلت

 

٢.٢ 

 ٣.٠ يهبراد انتعبيم يع األشخبص وتحًم انًسؤونيخ

جلُُمة عظجءة إلاجمىعتة -1

ايلةكجئدةطممةامجًحرة

 .احددةة

جلُُمةانجص ثةولة -2

 اجمىعتة

جلُُمةولةكجئدةألعظجءة -3

 . إلاجمىعت

جلظُمة اؼالبةإلىة -1

اجمىعجثةصغحرةةايلة

 .انهجةكجئدة

حغُحرةكُجدةة إلاجمىعجثة -2

 ولةفترة

جيلُفةولةاجمىعتة -3

بمنجكشتةكظُتة

 .ى كخصجدًتةطممة إلالسزة

ثبذ  الدزةةعلىة ابحثةعمةاملىاجثةة إلاخخسجةًُ

ى.جنمُتة طجاُبةحدًدةةالخحلُلىحدًدةةو
٣.١ 

  

 ٤.٠ يهبراد االتصبل وتمنيخ انًعهىيبد وانًهبراد انحسبثيخ

 . اى حبجثة إلاجزاُتة -1

 الا خبجز ثة اصغحرةة -2

 الا خبجز ثة اشفهُتة -3

جلىٍمةألاكس نةابمظهمة -4

  ابمعة

سة -1  . اى حبجثةو اخلجٍز

الا خبجز ثة اصغحرةةفية -2

 اىطىعةاحددة

 . إلانجكشتة اصفُتة -3

ةألاطجاُبةؤلا صجئُتةكدزةة إلاخخسجةعلىةجحدًدي

جطُتةذ ثة امالكتةعندةدز طتة الظجًجة و اٍس

و إلاشىالث ةو نةًؼبلهجةبشيلةإبد عيةفيةجفظحرة

.ى إلاملىاجثةو كتر حة اللىاى

٤.١ 

 ةكدزةة إلاخخسجةعلىة اي
ً
ةوهخجبُج

ً
جى صلةبفمجاُتةشفهُج

ظخخدأة شيجاة امسضة إلانجطبتة و نةًخخجزةَو

ى..اللظجًجة إلاخخلفتةوالمخللحنة إلاخخلفحن

٤.٢ 

 هثرةى(زوجُني)ةبشيلةامخجدةكدزةة إلاخخسجةعلىيًلُمة

جلنُجثة إلاملىاجثةوالاجصجالثةانجطبتةفيةحمع ة

وجفظحر ةوإًصجاة إلاملىاجثةوألافيجزة

٤.٢ 
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 ٥.٠  ال ينطجك انًهبراد اننفس حركيخ

   ٥.١ 

   ٥.٢ 

 

 األفعبل انًستخذيخ في صيبغخ يخرجبد انتعهى وفك اإلطبر انىطني نهًؤهالد،

 والتراحبد حىل طرق انتمىيى واستراتيجبد انتذريس

 األفعبل انًمترحخ
 يجبالد انتعهى

 وفك اإلطبر انىطني نهًؤهالد

َّٟ، ٠ُغّغً، ٠ُؼّشف، ٠ؼغ إعّبً، ٠غزؼشع، ٠زوش، ٠ظف، ٠ززَوش، ٠ؾفع، ٠ٕغخ، ٠زؼّشف ػٍٝ،  ٠ُؼَذد، ٠ُغ

 ٠ُخجش، ٠ىزت
 انًعرفخ

٠ُمّذس، ٠ششػ، ٠ٍَُخض، ٠ىزت، ٠ُمبسْ، ٠ُفّشق، ٠ُّضًَ ثشعُ ث١بٟٔ، ٠ُمّغُ اٌٝ فشٚع، ٠ُفَشق ث١ٓ، ٠ٕزمذ، 

٠ؾغت، ٠ُؾًٍَ، ٠ُؤٌَف، ٠ُطَٛس، ٠ُٕشئ، ٠ُؼذ، ٠ُؼ١ذ ثٕبء، ٠ُؼ١ذ رشر١ت، ٠ششػ، ٠زٕجأ، ٠ُجَشس، ٠ُم١َُ، ٠ُمَذس، 

َّٓ ُ، ٠م١ظ، ٠ؾىُ ػٍٝ، ٠ُفَغش، ٠ُخ َّ  ٠ُخطًؾ، ٠ُظ

 انًهبراد اإلدراكيخ

  ٠ُضجذ، ٠ؾىُ، ٠خزبس، ٠ُّٛػؼ، ٠ُؼَذي أٚ ٠ُغ١َش، ٠ُج١َٓ، ٠غزخذَ، ٠ُمّذس، ٠ُم١َُ، ٠ُجَشس، ٠ُؾًٍَ، ٠زغبءي، ٠ىزت
يهبراد انتعبيم يع األشخبص 

 وتحًم انًسؤونيخ 

 ٠ُضجذ، ٠ؾغت، ٠َُٛػؼ، ٠ُفَغش، ٠جؾش، ٠زغبءي، ٠ُشّغً، ٠ُمّذس، ٠ُم١َُ، ٠ٕزمذ
يهبراد االتصبل وتمنيخ 

 انًعهىيبد وانًهبراد انحسبثيخ 

ظف ِٙبساد أٚ أدٚاد، ٠زثػت،  ّٛ ٠ُضجذ، ٠ُظٙش، ٠َُٛػؼ، ٠ُؤدٞ، ٠ُؼجَش ثطش٠مخ ِغشؽ١خ دسا١ِخ، ٠ُ

 ٠ُشّغً، ٠ُؼذ، ٠ُٕزظ، ٠شعُ، ٠ُّضً ثشعُ ث١بٟٔ، ٠زفؾض، ٠جٕٟ أٚ ٠ُشَىً، ٠ُشّوت، ٠ُغشة، ٠ُؼ١ذ ثٕبء
 انًهبراد اننفس حركيخ

 

 .ػٕذ وزبثخ ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌزٟ ٠ّىٓ ل١بعٙب ٚرم١١ّٙبػذَ اعزخذاِٙب األفؼبي اٌزٟ ٠ُمزشػ 

 ٠ؼزجش                  ٠ُؼخُ أٚ ٠ض٠ذ                     ٠ُىًّ              ٠ُشاعغ                 ٠ؼّٓ               ٠ُىجّش                    ٠فُٙ

ك  ّّ ٞ                  ٠غىزشف           ٠ُشَغغ                    ٠ُؼ َٛ  ٠ؾبفع أٚ ٠ُجمٟ        ٠ؼىظ                              ٠فؾض            ٠ُم

 

 .٠ّىٓ اعزخذاَ ثؼغ ٘زٖ األفؼبي ارا وبٔذ راد ػثلخ  ثأػّبي أٚ ِمب١٠ظ ِؼ١ٕخ

 

 :طرق انتمىيى و استراتيجيبد انتذريس انًمترحخ هي

ِٓ اٌّطٍٛة ٚفمب ٌألثؾبس ٚأفؼً اٌّّبسعبد اعزخذاَ ؽشق ِزؼذدح ِٚغزّشح ٌٍزؾمك ِٓ رؼٍُ اٌطثة، ٚرشًّ اٌزٛعٙبد اٌؾب١ٌخ ِغّٛػخ 

ِٓ ػّٕٙب أٔظّخ ل١بط أداء اٌطبٌت ػٍٝ اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ ٚاٌزٟ  (Rubrics)ٚاعؼخ ِٓ أدٚاد اٌزم١١ُ ثبعزخذاَ عٍُ اٌزمذ٠ش اٌٍفظٟ 

ٚاٌزؾ١ًٍ، ٠ٚؼزجش ( KPIs)ِٚؤششاد األداء اٌشئ١غ١خ  (Benchmarks)ٚاٌّمبسأبد اٌّؼ١بس٠خ  (Rubrics)رغزخذَ عٍُ اٌزمذ٠ش اٌٍفظٟ 

أِب اعزشار١غ١بد اٌزم١١ُ اٌّشاػ١خ . (Qualitative Evaluation)ِف١ذ ثشىً خبص فٟ اٌزم١١ُ إٌٛػٟ  (Rubrics)عٍُ اٌزمذ٠ش اٌٍفظٟ 

االخزجبساد، ٍِف اٌطبٌت، اٌّمبالد اٌط٠ٍٛخ ٚاٌمظ١شح، دفبرش اٌّزبثؼخ أٚ عغثد اٌزؼٍُ، اٌزمبس٠ش : ٚاٌّج١ٕخ ٌٍفشٚلبد فزشًّ ِب ٠ٍٟ

اٌزؾ١ٍ١ٍخ، اٌؼشٚع اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ، اٌٍّظمبد، ا١ِٛ١ٌبد، دساعخ اٌؾبٌخ، ِزوشح ِؼًّ، رؾ١ًٍ ف١ذ٠ٛ، اٌزمبس٠ش اٌغّبػ١خ، رمش٠ش ِؼًّ، 

، رم١١ُ اٌضِثء، اٌزم١١ُ اٌزارٟ، ػًّ ف١ذ٠ٛ، ػًّ سعِٛبد، األداء اٌذساِٟ، ػًّ (Learning Logs)إٌّبظشاد، اٌخطت، عغثد اٌزؼٍُ 

 Learning)، ِٕزذ٠بد إٌمبػ، اٌّمبثثد، ػمٛد اٌزؼٍُ  (Graphic Organizers)عذاٚي، اٌؼشٚع اٌزٛػ١ؾ١خ، إٌّظّبد اٌجظش٠خ

Contracts) عغً ِثؽظبد اٌّؼٍُ ػٍٝ اٌطبٌت ،((Anecdotal Notes ٍُاألػّبي اٌف١ٕخ، عذاٚي اٌزؼ ،(KWL)(  ِبرا أػشف؟ ِبرا

 .  ، خشائؾ اٌّفب١ُ٘(أس٠ذ أْ أػشف؟ ِبرا رؼٍّذ؟

 

٠غت اخز١بس اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ اٌّشاػ١خ ٌٍفشٚلبد ثؾ١ش رزٕبعت ِغ ِؾزٜٛ اٌّمشس اٌذساعٟ ٚاؽز١بعبد اٌطثة ِٚخشعبد اٌزؼٍُ 

اٌّؾبػشح، إٌّبظشح، اٌؼًّ فٟ ِغّٛػبد طغ١شح، إٌّبلشخ ِغ اٌفظً ثشىً ػبَ أٚ فٟ : رشًّ اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ ِب ٠ٍٟ. اٌّشعٛح

ِغّٛػبد ٔمبػ طغ١شح، إٌشبؽبد اٌجؾض١خ، اٌششػ اٌؼٍّٟ فٟ اٌّؼًّ، اٌّشبس٠غ، إٌّبظشاد، ٌؼت األدٚاس، دساعخ اٌؾبٌخ، االعزؼبٔخ 

 .ثؼ١ف ِزؾذس، اٌؾفع، اٌفىب٘خ،رمذ٠ُ اٌؼشٚع اٌفشد٠خ، اٌؼظف اٌزٕٟ٘، ِٚغّٛػخ ٚاعؼخ ِزٕٛػخ ِٓ أٔشطخ اٌزؼٍُ اٌؼ١ٍّخ

 

 

 



 

 

    6 إٌغخخ اٌؼشث١خ    طفؾخ   -٢٠١٣  ١ٌٛ٠ٛ -  رٛط١ف اٌّمشس- أ ٥ّٔٛرط 
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National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

 انًًهكــخ انعرثيــخ انسعىديــخ

 انهيئــــخ انىطنيــــخ نهتمـىيــى

 واالعـــتــًـــبد األكــبديــًــــي

 

: اإلرشبد األكبديًي وانذعى انًمذو نهطهجخ.  د

 

ؽذد اٌّذح اٌض١ِٕخ اٌّزٛلغ ).رشر١جبد رٛاعذ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚٓ فٟ ؽىُّٙ ٌزمذ٠ُ اٌّشٛسح ٚاإلسشبد األوبد٠ّٟ اٌفشدٞ ٌٍطثة. ١

 (رٛاعذ أػؼبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ خثٌٙب فٟ األعجٛع

  اخى صلة إلاظخمسة -

 

: يصبدر انتعهّى.  ٘ـ

 

 :لبئّخ اٌىزت اٌّمشسح. ١

 ال توجد كتب مقررة

 :(إٌخ... اٌذٚس٠بد اٌؼ١ٍّخ، اٌزمبس٠ش،  )لبئّخ اٌّشاعغ اٌّغبٔذح األعبع١خ . ٢

.ىىإزشجد ثةحهتة اخدٍزب - ى

 .ةإزشجد ثة ايلُت -بى
 

 :(إٌخ... اٌذٚس٠بد اٌؼ١ٍّخ، اٌزمبس٠ش،  )لبئّخ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌّمزشؽخ .  ٣

 الةًىحد

 :(إٌخ... ِٛالغ اإلٔزشٔذ، ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ، ٔظبَ اٌجثن ثٛسد، : ِضثً )لبئّخ اٌّظبدس اإلٌىزش١ٔٚخ  . ٤

 الةًىحد

 :ِٛاد رؼٍُ أخشٜ ِضً اٌجشاِظ اٌزٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌىّج١ٛرش أٚ األلشاص اٌّؼغٛؽخ أٚ اٌّؼب١٠ش أٚ اٌٍٛائؼ ا١ٌّٕٙخ أٚ األٔظّخ اٌجشِغ١خ. ٥

 الةًىحدة

 

 انًرافك وانتجهيساد انًطهىثخ.  و

 

ػذد اٌّمبػذ فٟ اٌفظٛي اٌذساع١خ ٚاٌّؼبًِ، ِذٜ رٛافش أعٙضح : ِضثً )ؽذد اؽز١بعبد اٌّمشس ثّب فٟ رٌه ؽغُ اٌفظٛي اٌذساع١خ ٚاٌّؼبًِ 

 .(إٌخ... اٌىّج١ٛرش، 

 

 :(إٌخ... فظٛي دساع١خ، ِؼبًِ،  لبػبد اٌؼشع أٚ ِؼبًِ اإل٠ؼبػ، : ِضثً )اٌّشافك اٌزؼ١ّ١ٍخ . ١

 

 :(إٌخ... ، أعٙضح اٌؼشع، اٌغجٛساد اٌزو١خ، ثشاِظ اٌىّج١ٛرش، (AV)أعٙضح اٌظٛد ٚاٌظٛسح : ِضثً )اٌزغ١ٙضاد اٌؾبعٛث١خ . ٢

 الجطبجثةآلااُتة اشخصُتةادية اؼالبة -

 شبىتة هترهذةد  لة اججامت -

 :(إرا وبْ ِطٍٛثبً ِؼذاد ِخزجش ِؼ١ٕخ ؽذد االؽز١بعبد أٚ أسفك لبئّخ: ِضثً  )ِٛاسد أخشٜ . ٣

 الةًىحدة

 

 

: تمييى انًمرر وعًهيبد انتحسين.   ز

 



 

 

    7 إٌغخخ اٌؼشث١خ    طفؾخ   -٢٠١٣  ١ٌٛ٠ٛ -  رٛط١ف اٌّمشس- أ ٥ّٔٛرط 

 

 

Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

 انًًهكــخ انعرثيــخ انسعىديــخ

 انهيئــــخ انىطنيــــخ نهتمـىيــى

 واالعـــتــًـــبد األكــبديــًــــي

 :اعزشار١غ١بد اٌؾظٛي ػٍٝ اٌزغز٠خ اٌشاعؼخ ِٓ اٌطثة ؽٛي فؼب١ٌخ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ. ١

مةاىكعة اججامتة - ىى( طدبجهتةجلُُمةى) اخلُُمة اؼالبيةعمةػٍس

  الى زة إلابجشسةاعة اؼالب -

 :اعزشار١غ١بد أخشٜ ٌزم١١ُ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ِٓ لِجًَ اٌّذسط فٟ اٌمغُ أٚ فٟ اٌجشٔبِظ. ٢

 ال٠ٛعذ

 :ػ١ٍّبد رؾغ١ٓ اٌزذس٠ظ. ٣

 

ِشاعؼخ اٌزظؾ١ؼ ِٓ لجً ػؼٛ ١٘ئخ رذس٠ظ ِغزمً ٌؼ١ٕخ ِٓ أػّبي اٌطٍجخ، أٚ رجبدي : ِضثً )ػ١ٍّبد اٌزؾمك ِٓ ِغز٠ٛبد إٔغبص اٌطٍجخ  . ٤

 :(رظؾ١ؼ االخزجبساد أٚ ػ١ٕخ ِٓ اٌٛاعجبد ثظفخ دٚس٠خ ِغ ػؼٛ ١٘ئخ رذس٠ظ فٟ ِؤعغخ رؼ١ّ١ٍخ أخشٜ

 

 

 :طف رشر١جبد اٌزخط١ؾ ٌٍّشاعؼخ اٌذٚس٠خ ٌفبػ١ٍخ اٌّمشس ٌٍٚزخط١ؾ ٌٍزؾغ١ٓ. ٥

 الةًىحد

ى

 

 

 

 

 عهي أثى انسعىد.ريسي انذريسي و د. د____: عضى هيئخ انتذريس وين في حكًه

_________________________________________________ 

 

 ____________________:  تبريخ إكًبل انتمرير_____________________________________    :انتىليع

 

 ____________________:   رئيس انمسى/ عًيذ_________________________    :تى استالو انتمرير ين لِجَم 

 

____________________ : انتبريخ_____________________________________   :انتىليع

 

 


