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 مشروع بناء وقياس مخرجات تعلم البرامج األكاديمية بجامعة المجمعة
 

 مخرجات تعلم برنامج نظم المعلومات االدارية
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 أكاديمي بجامعة المجمعة مخرجات تعلم برنامجنماذج لبناء 

 نامج نظم معلومات اداريةمخرجات تعلم بر

 رسالة البرنامج:. 1

 اسنققاا  خنل  من  وذلك ، المعلومات نظم في عالية بجودة ومهنية علمية بيئة توفير إلى القسم يسعى

 رفع إلى يؤدي الذي بالشكل ، العلمي والبحث والقدريب واالسقشارة القعليم مجاالت في الكفاءات أعلى

 ، المهنينة والمسنئولية القخصن  من  عا  مسقوى على الخريجي  أهيلوت واالكاديمي العلمي المسقوي

 الشنراكة وتفعينل واسنقحقاق بجندار  العمنل بسوق فرصهم على الحصو  م  بالمعرفة لقمكنهم والقميز

 المجقمعية

 .  أهداف البرنامج:2

 .المعلومات نظم بمجا  للال  األساسية المعرفة تعزيز في الجودة مبدأ تبني -1

 .االدارية المعلومات نظم مجا  جميع في العلمي واإلنقاج البحث شجيعت -2

 تمكنهم القي األساسية والمعارف بالمهارات وتزويدهم االدارية المعلومات نظم خريجي وتاوير تأهيل -3

 .االحقرافية مسقويات بأعلى المهنية حياتهم مزاولة م 

 على ليحصلوا المعلومات نظم مجا  في بالكفاءة تقميز بشرية بموارد العمل سوق احقياجات تلبية -4

 .بجدار  الوظيفية

 .الال  لدى العملية الخبرة لقأصيل القعاوني القدريب تفعيل -5

 

 :أهداف المؤسسة/الكليةرسالة والبرنامج مع  أهدافو . عالقة رسالة3

 شكل مصفوفة القالي: الة وأهداف الكلية فييمك  توضيح العلقة بي  رسالة وأهداف البرنامج مع رس

 
 

 

 . خصائص خريجي البرنامج:4

 نظم المعلومات مجا  وفي عام، بشكل اإلدارة مجا  في العلمية والنظريات المفاهيم ويصف يذكر -1

 .خاص بشكل

 جمع في المعلومات وتقنية المناسبة، العلمي البحث ومنهجية السليمة، الكمية األساليب يسقخدم -2

 .والمعلومات البيانات وتفسير وتحليل

 وغير اإلدارية المعارف بقابيق وذلك لها، حلوالا  ويعاي المخقلفة، اإلدارية والمشاكل المواقف يقيم -3

 .اكقسبها القي اإلدارية
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 .المخقلفة القرارات اتخاذ في والدولية الثقافية األبعاد يراعي -4

 .األعما  بأخلقيات يلقزمو باحقرافية، ويعمل المسؤولية، يقحمل -5

 .بفعالية العمل فرق وعضوية قيادة يمارس -6

 .العرض مهارات ويسقخدم وكقابياا، شفهياا  بفعالية يقواصل -7

 .الذاتي تعلمه مسؤولية ويقحمل نفسه، ياور -8

 وينمي بصحقه، ويهقم ومجقمعه، وأصدقائه بأسرته وعلققه تعلمه بي  حياته في القوازن يحقق -9

 .دينه بقعاليم ويلقزم ياته،هوا

 . مخرجات تعلم البرنامج*5

   المعارف:

 .اإلدارية المعلومات بنظم المقعقلة والنظريات   واألسس المفاهيم   معرفة 1ع
 .المعلومات لنظم القاريخي والقاور االدارية المعلومات نظم مفاهيم معرفة 2ع

   المهارات:

 الحل هذا اخقيار  وسبب لها الحل واعااء المعلومات بنظم مقعلقة ادارية مشاكل دراسة 1م

 .حل لمهارات وإتقانه
 اعداد في الجماعي العمل مع والقكيف االدارية المعلومات بنظم مقعلقة عملية تابيقات حل 2م

 .بحثية مشاريع
 والحكومية الخاص القااع شركات في االدارية المعلومات نظم تقنية مع القعامل مهارة تابيق 3م

 الصيفي القدريب أثناء والبنوك
 .اآلخري  مع الشخصية العلقات مهارات تكوي  علي العمل 4م
 وامقلك والبحوث القخرج مشاريع في وتابيقها الحاسب مجا  في الحديثة الققنية اسقخدام 5.م

 .االتصا  مهارات

   الكفاءات:

 االخلقية بالقيم وااللقزام األعما  قااع في العملي الواقع أرض على المسئولية تحمل 1ك

 .عالية وقدرة فعا  بشكل والقصرف
 في وتابيقها االحصائية البرامج وحزم المعلومات نظم مجا  في الجديدة القكنولوجيا اسقخدام 2ك

 .وظيفقه مجا 
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 مصفوفة مخرجات التعلم للبرنامج: -2

 

 ة مخرجات التعلم للبرنامجمن الجدول السابق يتم بناء مصفوف
 م بالربط بي  كل م  مخرجات تعلم  البرنامج والمقررات وفقاا للمسقويات القالية:ق

 )س = مستوى التأسيس ، ر = مستوى الممارسة ، ت = مستوى التمكن(

* 

 المقررات

 مخرجات التعلم للبرنامج

 الكفاءات المهارات المعارف

 2ك 1ك 5م 4م 3م 2م 1م 2ع 1ع

 X X     X   االتصال مهارات

   X   X    االقتصاد الجزئي مبادئ

        X X مبادئ إدارة االعمال

  X    X X  X مقدمة فى الرياضيات

  X X  X     (1اإلحصاء اإلداري )

 X   X     X قراءات انجليزية  إدارة األعمال

  X   X     مبادئ االقتصاد الكلي

   X     X  مبادئ التسويق

     X     إدارة الموارد البشرية

  X X      X مبادئ المالية

    X    X  نظم المعلومات اإلدارية

  X        (2اإلحصاء اإلداري )

 X X     X X  منهج البحث في إدارة األعمال

 X      X  X السلوك التنظيمي

   X       أخالقيات العمل االجتماعية

      X   X إدارة العمليات

   X X   X   اإلدارة االستراتيجية

    X     X اسس الخوارزميات والبرمجة

     X   X  أساسيات قواعد البيانات

  X   X X    قراءات متخصصة في النظم

   X  X     إدارة مشروعات المعلومات

    X      نظم دعم القرارات

     X  X   الحاسب في اإلدارةتطبيقات 

   X  X   X  األعمال اإللكترونية

 X      X   بحوث العمليات

    X   X   إدارة سلسلة اإلمداد

    X X     تدريب تعاوني

  X     X X  )1مشروع تخرج)

 X X   X  X X X (2مشروع تخرج)

 سار ) إن وجد(يتم إضافة جدول منفصل لكل م 
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 مخرجات التعلم للمقرر: -3

 :التالي وفق الجدولاالسترشادية المرفقة يتم استيفاء مخرجات التعلم لجميع مقررات البرنامج  السابقين والنماذجبناء على الجدولين 

 مهارات االتصال مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع أهمية مهارات االتصا . كإدرا 1.1

 2ع االتصا . نماذج  على  قعرفال 1.2

 2ع القعرف على نظريات االتصا  1.3

  المهارات 2

 1م االتصاالت مهارةالقعرف على  2.1

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

3.1   

3.2   
 

 االقتصاد الجزئي مبادئ مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 2ع القدرة على  فهم وتحليل قضايا االققصاد الجزئي 1.1

 1ع و االسقنباط االسققراءالقدرة على  1.2

 1ع القابيقوالقدرة على الربط بي  النظرية  1.3

 2ع وعات المقعلقة باالققصاد الجزئيالموضالقدرة على مناقشة  1.4

  المهارات 2

 1م الجزئية االققصادية الوحدات االققصادي لسلوك ليلالقح أسس تمكي  الال  م  القعرف علي 2.1

2.2   

  الكفاءات 3

3.1   

3.2   

3.3   
 

 إدارة االعمال مبادئ مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع القعرف على مفهوم االدارة والمدير والمنظمة 1.1

 1ع رية ) القخايط , القنظيم ,صنع واتخاذ القرار , القوجيه, الرقابة(القعرف على الوظائف االدا 1.2

 2ع القعرف على البيئة المؤثرة في منظمات االعما  1.3

 2ع اسقيعا  مفهوم االدارة ودورها في تاوير المنظمات والمجقمعات 1.4

 2ع اسقيعا  مفهوم االدارة ودورها في تاوير المنظمات والمجقمعات 1.5

  المهارات 2

2.1   

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

3.1   

3.3   
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 مقدمة فى الرياضيات مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع المفاهيم األساسية في الرياضيات والحسا  مثل الجبر الخاي و القفاضل والقكامل  إدراك 1.1

 1ع ت الحسابيةتحسي  أداء الاالب في العمليا 1.2

 2ع .تاوير مهارات الاالب في اسقخدام المفاهيم الرياضية في العلوم اإلدارية 1.3

  المهارات 2

2.1   

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

3.1   

3.2   

3.3   
 

 (1اإلداري ) اإلحصاء مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع ايع الاالب تمثيل  البيانات م  خل   رسوم وجداو  واشكا  هندسيةان يسق 1.1

 1ع ان يسقايع الاالب ايجاد مقاييس النزعة المركزية ومقاييس  القشقت 1.2

1.3   

  المهارات 2

 5م ان يسقخدم الاالب اإلحصاء في تابيقات اققصادية 2.1

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

  وتابيقاتها  SPSS ام احد البرامج الحاسوبية مثلان يسقايع الاالب اسقخد 3.1

3.2   

3.3   
 

 قراءات انجليزية في إدارة األعمال مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع م االدارية باللغة االنجليزيةيقدرة على فهم المصالحات االدارية والمفاهلا 1.1

 2ع الربط بي  المعرفة المكقسبة والقابيق العملي القدرة على 1.2

 2ع القدرة على العمل في مجموعات م  الزملء في الصف 1.3

  المهارات 2

2.1   

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

3.1   

3.2   

3.3   
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 مبادئ االقتصاد الكلي مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع تقييم و قياس الناتج المحلي اإلجمالي بارقه المخقلفة وأهم المفاهيم المقعلقة بهالقدرة علي  1.1

 2ع قياس الرقم القياسي ألسعار المسقهلكي  ومخفض ومثبط الناتج المحلي اإلجمالي. القدرة علي 1.2

واالسنقثمار ومقني يقحقنق أهم العوامل المؤثرة فني العنرض الكلني و الالنب الكلني القدرة علي تحديد  1.3

 توازن الدخل القومي

 2ع

  المهارات 2

 2م الباالة والقضخم  وكيفية قياسها ومعالجقهاأنواع  تحديد 2.1

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

  القجارة الدولية والقنمية االققصادية. واسقراتيجياتالسياسات المالية والنقدية تقييم  3.1

3.2   

3.3   
 

 مبادئ التسويق لم للمقررمخرجات التع
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع معرفة مفهوم القسويق ومراحل تاور    1.1

 2ع إدراك أهمية القسويق والعوامل المؤثرة عليه 1.2

 2ع دور نظم المعلومات القسويقية وبحوث القسويق في اتخاذ القرار القسويقي 1.3

  المهارات 2

2.1   

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

3.1   

3.2   

3.3   
 

 إدارة الموارد البشرية مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع معرفة مفهوم وأهداف إدارة الموارد البشرية 1.1

 1ع الدور االسقراتيجي إلدارة الموارد البشرية في منظمات األعما  1.2

 2ع م األنشاة والوظائف إلدارة الموارد البشرية، وطبيعة العلقة  القكاملية بينهاأه 1.3

  المهارات 2

 3م تاوير القدرة على اتخاذ القرارات المقعلقة بالعنصر البشري داخل بيئة األعما  2.1

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

خلقني والبعند االجقمناعي فني إدارة تاوير قدرة الاالب على تقديم حلو  مبقكرة ومراعناة الحنس األ 3.1

 منظمات األعما  والموارد البشرية

 1ك

3.2   

3.3   
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 مبادئ المالية مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع األساسية المالية بالمبادئ اإللمام 1.1

 2ع المالية البيانات تحليل 1.2

 2ع الحلو  وايجاد كلالمشا وتحليل تحديد 1.3

  المهارات 2

 4م فريق ضم  العمل 2.1

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

  بفعالية النقائج وعرض بكفاءة البحوث اعداد 3.1

3.2   

3.3   
 

 نظم المعلومات اإلدارية مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع ظم  المعلومات اإلداريةالقعرف على مفهوم ن 1.1

 1ع نشأت وتاور نظم المعلومات اإلدارية 1.2

 2ع القعرف على نظم المعلومات القشغيلية 1.3

  المهارات 2

 1م اسقخدام النظم في حل المشاكل االدارية  2.1

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

  ي الميزة القنافسية و دورها ف الربط بي  نظم المعلومات االدارية واسقراتيجية األعما  3.1

3.2   

3.3   
 

 (2) اإلحصاء اإلداري مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع ان يعرف الاالب اهم المفاهيم األساسية في اإلحصاء القحليلي 1.1

 2ع اققصادية  احصائيةيعرف تابيقات ان  1.2

1.3   

  المهارات 2

 3م يسقايع اسقخدام جداو  القوزيعاتان  2.1

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

 2ك وتابيقاتها  SPSSان يسقايع   اسقخدام احد البرامج الحاسوبية مثل  3.1

3.2   

3.3   
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 منهج البحث في إدارة األعمال مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع انات و تفسيرهاتحليل البي 1.1

 2ع تقرير البحث 1.2

1.3   

1.4   

  المهارات 2

 2م تصميم القجار  2.1

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

 2ك قياس المقغيرات 3.1

3.2   

3.3   
 

 السلوك التنظيمي  مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

ة لنندى الاالننب والقنني تقعلننق بسننلوك الموظننف واألسننبا  والاريقننة المثلننى تنميننة المهننارات المعرفنن 1.1

 لقغيير  وإدارته

 1ع

تنمية قندرة الاالنب فني القعامنل منع القعنارض بني  الجماعنات وضنغوط العمنل وإدارة القغيينر داخنل  1.2

 المنظمة.

 2ع

1.3   

  المهارات 2

قغينرات المنؤثرة فني االتصنا  داخنل الهياكنل تنمية قدرة الاالب على االتصا  وكيفية القعامل مع الم 2.1

 القنظيمية.

 4م

2.2   

  الكفاءات 3

3.1   

3.2   
 

 أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع معرفة القيم االخلقية للعمل 1.1

 1ع ة للعمل وسبل القخل  منهاااللمام بالمشاكل االخلقي 1.2

 2ع الجقماعية لمنظمات االعما ا معرفة المسؤولية 1.3

 2ع القدرة على ترسيخ القيم االخلقية في العمل والارق المقبعة في ذلك 1.4

  المهارات 2

2.1   

2.2   

  الكفاءات 3

3.1   

3.2   

3.3   
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 إدارة العمليات مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع معرفة مفهوم إدارة العمليات وتاورها 1.1

 2ع تقدير حجم الالب على منقجات الشركات الصناعية. 1.2

1.3   

  المهارات 2

 1م في الشركات الصناعية المحلية الحاالت دراسة  2.1

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

 1ك الشركات الصناعيةالقخايط والرقابة في اتقان  3.1

3.2   

3.3   
 

 دارة االستراتيجيةاإل مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

تنمية المهارات المعرفة واإلدراكينة لندى الاالنب من  خنل  وتانوير رصنيد  المعرفني حنو  مفهنوم  1.1

هما ومسقوياتهما وخصائصهما ودورهما فني صنياغة البيئة الخارجية وكذلك البيئة الداخلية وعناصر

 االسقراتيجية

 1ع

إكسننا  الاالننب القنندرة علننى إعننداد وصننياغة البنندائل االسننقراتيجية علننى مسننقوى المنظمننة ووحنندات  1.2

 األعما 

 2ع

1.3   

  المهارات 2

 2م القدرة علي العمل الجماعي والقعاوني 2.1

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

3.1   

3.2   
 

 اسس الخوارزميات والبرمجة مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع إكسا  الاالب مهارات القحليل في القعامل مع المعايات. 1.1

1.2   

1.3   

  المهارات 2

 1م كقابة حلو  المشكلة وفق آلية منظمة 2.1

2.2   

  الكفاءات 3

 2ك رزميات وكقابقها في لغة برمجة معينةتاوير الخوا 3.1

3.2   

3.3   
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 أساسيات قواعد البيانات مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع اإللمام بالمفاهيم األساسية إلدارة بيانات األعما  1.1

 2ع اإللمام بأساليب بناء قواعد البيانات 1.2

1.3   

  تالمهارا 2

 3م القدرة على اسقخدام نظم برامج تاوير قواعد البيانات. 2.1

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

3.1   

3.2   

3.3   
 

 قراءات متخصصة في نظم المعلومات االدارية مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع وماتاسقعما  الحاسب في إدارة نظم المعل 1.1

1.2   

1.3   

  المهارات 2

 2م إكسا  الاالب مهارات االتصا  مع اآلخري   وإجراء المناقشات الهامة 2.1

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

3.1   

3.2   

3.3   
 

 إدارة مشروعات تقنية المعلومات مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع فهم الجوانب األساسية في إدارة المشروع وأهميقها لنجاح المشروع 1.1

 2ع تنمية قدرة الاالب على الممارسات العملية في إدارة المشروع 1.2

1.3   

  المهارات 2

 4م تنمية المهارات القحليلية ومهارات االتصا  لدى الاالب 2.1

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

3.1   

3.2   

3.3   
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 نظم دعم القرارات رجات التعلم للمقررمخ
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع القدرة على تحديد نوعية المشاكل في المنشأة القي تقالب نظم دعم قرارات 1.1

 2ع القدرة على اخقيار النماذج الرياضية الملئمة للمشكلة. 1.2

1.3   

  المهارات 2

 1م امل واسقخدام نظم دعم القراراتالقدرة على القع 2.1

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

3.1   

3.2   

3.3   
 

 تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع القدرة على تحديد أنواع تابيقات األعما  وكيفية بناؤها. 1.1

1.2   

1.3   

  المهارات 2

 2م القدرة على تخايط وتصميم تابيقات األعما  2.1

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

 2ك القدرة على اسقخدام نظم البرامج القي مك  اسقخدامها في هذا المجا  3.1

3.2   

3.3   
 

 األعمال اإللكترونية مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  فالمعار 1

شاة عبر االنقرنت واالسقفادة م  القاورات القكنولوجية فني هنذا ندارة األاإكسا  الاالب لمهارات  1.1

 المجا 

 1ع

 2ع االلكقرونية االعما تنمية مهارات الاالب الققنية واإلدارية اللزمة للعمل في بيئة  1.2

 2ع  1.3

  المهارات 2

 االعمننا الاالننب منن  خننل  تعريفننه بمفهننوم وطبيعننة  تنميننة المهننارات المعرفيننة واإلدراكيننة لنندى  2.1

 اإللكقروني

 5م

2.2   

  الكفاءات 3

 2ك اإللكقرونية االعما إ كسا  الاالب مهارة صياغة وتنفيذ اسقراتيجية  3.1

3.2   

3.3   
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 بحوث العمليات مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع رة على اسقخدام النماذج والارق المدروسة في المقرر لحل المشاكل اإلداريةالمقد 1.1

 2ع اسقخدام نظم برامج الحاسب اآللي لحل المشاكل اإلدارية 1.2

1.3   

  المهارات 2

 2م اإللمام بكيفية صياغة، حل وتحليل الحساسية للمشاكل اإلدارية القي تواجه الاالب في الواقع العملي 2.1

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

3.1   

3.2   

3.3   
 

 إدارة سلسلة اإلمداد مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع اإلمدادمعرفة بعض الارق المسقعملة لقصميم وإدارة سلسلة  1.1

 2ع .اإلمداداسقعما  تقنية المعلومات في سلسلة  1.2

1.3   

  المهارات 2

 1م .اإلمداداسقعما  الحاسب اآللي في إدارة سلسلة  2.1

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

3.1   

3.2   
 

 تدريب تعاوني مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

1.1   

1.2   

1.3   

  المهارات 2

2.1   

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

3.1   

3.2   
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 )1مشروع تخرج) مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع تعريف الاالب بمفاهيم مشروع بحثي 1.1

 2ع إدراك مفاهيم البحث اإلنساني وأنواعه ومراحله ومهاراته 1.2

1.3   

  المهارات 2

2.1   

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

3.1   

3.2   

3.3   
 

 (2مشروع تخرج) مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع ممارسة المهارات األساسية للقواصل مع اآلخري  وبناء العلقات اإليجابية معهم 1.1

1.2   

1.3   

  المهارات 2

 2ك إتقان ممارسة البحث العلمي 2.1

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

3.1   

3.2   

3.3   
 

  مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

1.1   

1.2   

1.3   

  المهارات 2

2.1   

2.2   

2.3   

  الكفاءات 3

3.1   

3.2   

3.3   
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 التدريس والتقييم:. 4

 يميالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط

 

 

 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات االتصال مهارات  مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

 اخقبارات فصلية و اخقبار نهائي  المحاضرات  إدراك أهمية مهارات االتصا . 1.1

 االخقبارات الشفوية  لم النشط القع االتصا . مهارات  اكقسا 1.2

 المناقشات الشفوية  العصف الذهني  القعرف على نظريات االتصا  1.3

 المهارات 2.0

 القشجيع على مناقشة القضايا العملية  المناقشات الجماعية القعرف على نماذج االتصاالت 2.1

2.2    

 الكفاءات 3.0

3.1    

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات االقتصاد الجزئي ئمباد  مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

 االخقبارات  المحاضرات  القدرة على  فهم وتحليل قضايا االققصاد الجزئي 1.1

 االخقبار القحريري وتقويم الققرير القعلم النشط  القدرة على االسققراء و االسقنباط 1.2

 االخقبار القحريري وتقويم الققرير العصف الذهني  القابيقالقدرة على الربط بي  النظرية و 1.3

 االخقبار القحريري وتقويم الققرير العصف الذهني  مقعلقة باالققصاد الجزئيوعات القدرة على مناقشة موض 1.4

 المهارات 2.0

2.1 
 القحليننل أسننس تمكني  الاننل  منن  القعننرف علنني

 ةالجزئي االققصادية الوحدات االققصادي لسلوك
 االخبارات  المحاضرات

2.2    

 الكفاءات 3.0

3.1    

3.2    

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات إدارة االعمال مبادئ مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

 االخقبار القحريري وتقويم الققرير المحاضرات  القعرف على مفهوم االدارة والمدير والمنظمة 1.1

1.2 
لى الوظائف االدارية ) القخايط , القنظنيم القعرف ع

 ,صنع واتخاذ القرار , القوجيه, الرقابة(
 القعلم النشط 

 االخقبار القحريري وتقويم الققرير

 االخقبار القحريري وتقويم الققرير العصف الذهني  القعرف على البيئة المؤثرة في منظمات االعما  1.3

1.4 
فننننني تانننننوير اسنننننقيعا  مفهنننننوم االدارة ودورهنننننا 

 المنظمات والمجقمعات
 االخقبارات  المحاضرات 

1.5 
اسنننننقيعا  مفهنننننوم االدارة ودورهنننننا فننننني تانننننوير 

 المنظمات والمجقمعات
 االخقبار القحريري وتقويم الققرير القعلم النشط 

 المهارات 2.0

2.1    

2.2    

 الكفاءات 3.0

3.1    

3.2    
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات فى الرياضياتمقدمة   مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
إدراك  المفنناهيم األساسننية فنني الرياضننيات والحسننا  

 مثل الجبر الخاي و القفاضل والقكامل

 االخقبارالقحريريوتقويم الققرير المحاضرة، تقارير

 خقبارالقحريري وتقويم الققريراال المحاضرة، تقارير تحسي  أداء الاالب في العمليات الحسابية 1.2

1.3 
تاننننوير مهننننارات الاالننننب فنننني اسننننقخدام المفنننناهيم 

 .الرياضية في العلوم اإلدارية

 االخقبار القحريري وتقويم الققرير المحاضرة، تقارير

 المهارات 2.0

2.1    

2.2    

2.3    

 الكفاءات 3.0

3.1    

3.2    

3.3    

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات  (1اإلداري ) حصاءاإل مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
ان يسقايع الاالب تمثيل  البيانات م  خل   رسنوم 

 وجداو  واشكا  هندسية
 اخقبارات فصلية و اخقبار نهائي  المحاضرات 

1.2 
ان يسقايع الاالنب ايجناد مقناييس النزعنة المركزينة 

 ومقاييس  القشقت
 االخقبارات الشفوية  شط القعلم الن

1.3    

 المهارات 2.0

 الواجبات المنزلية  المحاضرات ان يسقخدم الاالب اإلحصاء في تابيقات اققصادية 2.1

2.2    

2.3    

 الكفاءات 3.0

3.1 
ان يسقايع الاالب اسقخدام احند البنرامج الحاسنوبية 

 وتابيقاتها  SPSS مثل

 اسننقخدام القابيقننات العمليننة فنني

 الشرح 
 تقويم أداء الاالب في القماري   

3.2    

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات قراءات انجليزية في إدارة األعمال  مقرر: مخرجات تعلم رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
م االدارية يقدرة على فهم المصالحات االدارية والمفاهلا

 باللغة االنجليزية
 اخقبار نهائي اخقبارات فصلية و  المحاضرات 

 االخقبارات الشفوية  القعلم النشط  القدرة على الربط بي  المعرفة المكقسبة والقابيق العملي 1.2

 اخقبارات فصلية و اخقبار نهائي  المحاضرات  الزملء في الصف معالقدرة على العمل في مجموعات  1.3

 المهارات 2.0

2.1    

2.2    

 الكفاءات 3.0

3.1    

3.2    
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مبادئ االقتصاد الكلي  مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
تقيدديو ق ايددلن ال ددلتل الإلج دد  اطرإلددلل     ادد  القددة ع ي دد  

 الإلخت فة قأهو الإلفلهيو الإلتع قة   
 اخقبارات فصلية و اخقبار نهائي  المحاضرات 

1.2 
 او القيلس  ألسعل  الإلسدتل يي  قإلخفد  ايلن ال القة ع ي  

 قإلث   ال لتل الإلج   اطرإللل .
 االخقبارات الشفوية  القعلم النشط 

1.3 
أهو العقاإلد  الإلدرث ع  د  العد   الي د  ق القة ع ي   تجةية 

 ال  ب الي   قاالستثإلل  قإلت  يتجقق تقاز  الةخ  الققإل 
 المناقشات الشفوية  العصف الذهني 

 اتالمهار 2.0

 الواجبات المنزلية  المحاضرات ال  للة قالتضخو  قييفية ايلسلل قإلعللرتللأ قاع  تجةية 2.1

2.2    

 الكفاءات 3.0

3.1 
التردل ع الةقليدة  قاست اتيريلتالسيلسلت الإلللية قال قةية تقييو 

 قالت إلية االاتصلةية.
 القماري   تقويم أداء الاالب في  اسقخدام القابيقات العملية في الشرح 

3.2    

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مبادئ التسويق  مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

 اخت ل ات  ص ية ق اخت ل   للئ   الإلجلض ات  إلع  ة إلفلقو التسقيق قإل اج  ت ق ه   1.1

 ات الشفقية االخت ل  التع و ال ش   إة اك أهإلية التسقيق قالعقاإل  الإلرث ع ي ي  1.2

 الإل لاشلت الشفقية  العصف الذه    ةق   ظو الإلع قإللت التسقيقية ق جقث التسقيق    اتخلذ الق ا  التسقيق  1.3

 المهارات 2.0

2.1    

2.2    

 الكفاءات 3.0

3.1    

3.2    

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مبادئ التسويق  مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 لمعارفا 1.0

 اخت ل ات  ص ية ق اخت ل   للئ   الإلجلض ات  إلع  ة إلفلقو قأهةاف إةا ع الإلقا ة ال ش ية 1.1

 االخت ل ات الشفقية  التع و ال ش   الةق  االست اتير  طةا ع الإلقا ة ال ش ية    إل ظإللت األيإلل  1.2

1.3 
ة  أهو األ ش ة قالقظلئف طةا ع الإلقا ة ال ش ية، ق  يعة العالا

 التيلإل ية  ي لل
 الإل لاشلت الشفقية  العصف الذه   

 المهارات 2.0

2.1 
ت قي  القة ع ي ى اتخلذ الق ا ات الإلتع قة  للع ص  ال ش ي 

 ةاخ   يئة األيإلل 
 القار لت الإل زلية  الإلجلض ات

2.2    

 الكفاءات 3.0

3.1 
ت قي  اة ع ال للب ي ى تقةيو ج ق  إل تي ع قإل ايلع الجن 

خالا  قال عة االرتإللي     إةا ع إل ظإللت األيإلل  قالإلقا ة األ

 ال ش ية

تي يف ال للب  لأليإلل  الف ةية 

 قالرإلليية  شي  ةائو 
 تققيو أةاء ال للب    االخت ل ات 

3.2    
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات  مبادئ المالية مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

 اخت ل ات  ص ية ق اخت ل   للئ   الإلجلض ات  األسلسية الإلللية  للإل لةئ اطلإللو 1.1

 االخت ل ات الشفقية  التع و ال ش   الإلللية ال يل لت تج ي  1.2

 الإل لاشلت الشفقية  العصف الذه    الج ق  قايرلة الإلشلي  قتج ي  تجةية 1.3

 المهارات 2.0

 تققيو أةاء ال للب    التإلل ي    العإل ية    الش ح استخةاو الت  يقلت    يق ضإل  العإل  2.1

2.2    

2.3    

 الكفاءات 3.0

3.1 
تكليف الاالب باألعما  الفردية   فعللية ال تلئل قي    يفلءع ال جقث ايةاة

 والجماعية بشكل دائم 

تقنننننننننويم أداء الاالننننننننننب فنننننننننني 

 االخقبارات 

3.2    

3.3    

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات المعلومات اإلدارية نظم  مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

 اخت ل ات  ص ية ق للئية  الإلجلض ات التع ف ي ى إلفلقو  ظو  الإلع قإللت اطةا ية 1.1

 اخت ل ات شفقي   التع و ال ش   شأت قت ق   ظو الإلع قإللت اطةا ية 1.2

 إل لاشلت صف الذه  الع التع ف ي ى  ظو الإلع قإللت التشغي ية 1.3

 المهارات 2.0

 القار لت الإل زلية  الإلجلض ات قالإل لاشلت الإلشت ي  استخةاو ال ظو    ج  الإلشلي  االةا ية 2.1

2.2    

2.3    

 الكفاءات 3.0

3.1 
ق ةق هل     ال     ي   ظو الإلع قإللت االةا ية قاست اتيرية األيإلل 

 الإليزع الت ل سية 
 تققيو اةاء ال للب  تة ي لت العإل ي     الش ح استخةاو الت يقلت

3.2    

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات  (2) اإلحصاء اإلداري مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

 اخت ل ات  ص ية ق اخت ل   للئ   الإلجلض ات  ا  يع ف ال للب اهو الإلفلهيو األسلسية    اطجصلء التج ي   1.1

 االخت ل ات الشفقية  التع و ال ش   ااتصلةية  اجصلئيةيع ف ت  يقلت  ا  1.2

1.3    

 المهارات 2.0

 الواجبات المنزلية  المحاضرات ا  يست يع استخةاو رةاق  التقزيعلت 2.1

2.2    

2.3    

 الكفاءات 3.0

 تققيو أةاء ال للب    التإلل ي    تخةاو الت  يقلت العإل ية    الش ح اس قت  يقلتلل  SPSSا  يست يع   استخةاو اجة ال  اإلل الجلسق ية إلث   3.1

3.2    

3.3    
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات  منهج البحث في إدارة األعمال مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

 االإلتجل لت التج ي ية الإلجلض ات تج ي  ال يل لت ق تفسي هل 1.1

 االإلتجل لت التج ي ية الإلجلض ات ال جثتق ي   1.2

1.3    

 المهارات 2.0

   تصإليو الترل ب 2.1

2.2    

 الكفاءات 3.0

   ايلن الإلتغي ات 3.1

3.2    

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات  السلوك التنظيمي مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
لب قالت  تتع ق  س قك الإلقظف ت إلية الإللل ات الإلع  ة لةى ال ل

 قاألس لب قال  يقة الإلث ى لتغيي ه قإةا ت 
استخةاو الت  يقلت العإل ية    

 الش ح 
 تققيو أةاء ال للب    التإلل ي   

1.2 
ت إلية اة ع ال للب    التعلإل  إلع التعل    ي  الرإلليلت قضغق  

 العإل  قإةا ع التغيي  ةاخ  الإل ظإلة.
  الف ةية تي يف ال للب  لأليإلل
 قالرإلليية  شي  ةائو 

 تققيو أةاء ال للب    االخت ل ات 

1.3    

 المهارات 2.0

2.1 
ت إلية اة ع ال للب ي ى االتصل  قييفية التعلإل  إلع الإلتغي ات الإلرث ع    

 االتصل  ةاخ  الليلي  الت ظيإلية.
 االخت ل ات الشفقية  التع و ال ش  

2.2    

2.3    

 الكفاءات 3.0

3.1    

3.2    

3.3    

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات   أخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

 اخت ل ات  ص ية ق اخت ل   للئ   الإلجلض ات  إلع  ة القيو االخالاية ل عإل  1.1

 االخقبارات الشفوية  القعلم النشط   ص إل للااللإللو  للإلشلي  االخالاية ل عإل  قس   التخ 1.2

 الإل لاشلت الشفقية  العصف الذه    الرتإلليية لإل ظإللت االيإلل ا إلع  ة الإلسرقلية 1.3

 الإل لاشلت الشفقية  العصف الذه    القة ع ي ى ت سيخ القيو االخالاية    العإل  قال  ق الإلت عة    ذلك 1.4

 المهارات 2.0

2.1    

2.2    

2.3    

 الكفاءات 3.0

3.1    

3.2    

3.3    
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات   إدارة العمليات مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

 االإلتجل لت التج ي ية الإلجلض ات إلع  ة إلفلقو إةا ع العإل يلت قت ق هل 1.1

 االخت ل ات الشفقية لتع و ال ش ا تقةي  جرو ال  ب ي ى إل ترلت الش يلت الص ليية. 1.2

1.3    

 المهارات 2.0

 التي يف  للقار لت الإل زلية الإل لاشلت الرإلليية    الش يلت الص ليية الإلج ية الجلالت ة اسة  2.1

2.2    

 الكفاءات 3.0

 إلل  الف ةيةالتققيو الةق ي ل قار لت قاألي الإلجلض ات التخ ي  قال ال ة    الش يلت الص لييةاتقل   3.1

3.2    

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات  دارة االستراتيجيةاإل مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
ت إلية الإللل ات الإلع  ة قاطة ايية لةى ال للب إل  خال  قت قي   صيةه 

الإلع    جق  إلفلقو ال يئة الخل رية قيذلك ال يئة الةاخ ية قي لص هإلل 

 تلإلل قخصلئصلإلل قةق هإلل    صيلغة االست اتيريةقإلستقيل

 اخت ل ات  ص ية ق اخت ل   للئ   الإلجلض ات 

1.2 
إيسلب ال للب القة ع ي ى إيةاة قصيلغة ال ةائ  االست اتيرية ي ى إلستقى 

 الإل ظإلة ققجةات األيإلل 
  

 المهارات 2.0

 التي يف  للقار لت الإل زلية ةالإل لاشلت الرإلليي القة ع ي   العإل  الرإللي  قالتعلق   2.1

2.2    

 الكفاءات 3.0

3.1    

3.2    

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات  اسس الخوارزميات والبرمجة مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

 االخت ل ات  الإلجلض ات  إيسلب ال للب إللل ات التج ي     التعلإل  إلع الإلع يلت. 1.1

1.2    

1.3    

 المهارات 2.0

 القار لت الإل زلية  الإلجلض ات قالإل لاشلت الإلشت ي  يتل ة ج ق  الإلشي ة ق ق آلية إل ظإلة 2.1

2.2    

2.3    

 الكفاءات 3.0

 اتتفقيو اةاء ال للب    االخت ل  تي يف ال للب  للعإلل  الف ةية قالرإللي ة ت قي  الخقا زإليلت قيتل تلل    لغة   إلرة إلعي ة 3.1

3.2    

3.3    
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات  أساسيات قواعد البيانات مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

 اخت ل ات  ص ية ق اخت ل   للئ   الإلجلض ات  اطلإللو  للإلفلهيو األسلسية طةا ع  يل لت األيإلل  1.1

 االخت ل ات الشفقية  ع و ال ش  الت اطلإللو  أسلليب   لء اقاية ال يل لت 1.2

1.3    

 المهارات 2.0

2.1 
 القة ع ي ى استخةاو  ظو   اإلل ت قي  اقاية ال يل لت.

 الإل لاشلت الرإلليية
التشريع ي ى إل لاشة القضليل 

 العإل ية 

2.2    

 الكفاءات 3.0

3.1    

3.2    

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات  مات االداريةقراءات متخصصة في نظم المعلو مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

 اخت ل ات  ص ية ق اخت ل   للئ   الإلجلض ات  استعإلل  الجلسب    إةا ع  ظو الإلع قإللت 1.1

1.2    

 المهارات 2.0

 تشريع ي ى إل لاشة القضليل العإل ية ال الإل لاشلت الرإلليية إيسلب ال للب إللل ات االتصل  إلع اآلخ ي   قإر اء الإل لاشلت الللإلة 2.1

2.2    

 الكفاءات 3.0

3.1    

3.2    

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات   إدارة مشروعات تقنية المعلومات مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

 ل ات  ص ية ق اخت ل   للئ  اخت  الإلجلض ات   لو الرقا ب األسلسية    إةا ع الإلش قع قأهإليتلل ل رلح الإلش قع 1.1

 االخت ل ات الشفقية  التع و ال ش   ت إلية اة ع ال للب ي ى الإلإلل سلت العإل ية    إةا ع الإلش قع 1.2

1.3    

 المهارات 2.0

 التشريع ي ى إل لاشة القضليل العإل ية  الإل لاشلت الرإلليية ت إلية الإللل ات التج ي ية قإللل ات االتصل  لةى ال للب 2.1

2.2    

2.3    

 الكفاءات 3.0

3.1    

3.2    

3.3    
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات  نظم دعم القرارات مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

 اخت ل ات  ص ية ق للئية  الإلجلض ات القة ع ي ى تجةية  قيية الإلشلي     الإل شأع الت  تت  ب  ظو ةيو ا ا ات 1.1

 اخت ل ات شفقي   التع و ال ش  القة ع ي ى اختيل  ال إللذج ال يلضية الإلالئإلة ل إلشي ة. 1.2

1.3    

 المهارات 2.0

 القار لت الإل زلية  الإلجلض ات قالإل لاشلت الإلشت ي  القة ع ي ى التعلإل  قاستخةاو  ظو ةيو الق ا ات 2.1

2.2    

 الكفاءات 3.0

3.1    

3.2    

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات   تطبيقات الحاسب اآللي في اإلدارة مقرر: تعلمات مخرج رمزال

 المعارف 1.0

 اخت ل ات  ص ية ق للئية  الإلجلض ات القة ع ي ى تجةية أ قاع ت  يقلت األيإلل  قييفية   لرهل. 1.1

1.2    

 المهارات 2.0

2.1 
 القة ع ي ى تخ ي  قتصإليو ت  يقلت األيإلل 

 قا ات قإل ل شلتالج
التشريع ي ى خ ق الت  يقلت 

 قالعإل  ي ى ت قي هل

2.2    

2.3    

 الكفاءات 3.0

 تققيو اةاء ال للب  تة ي لت استخةاو الت يقلت العإل ي     الش ح القة ع ي ى استخةاو  ظو ال  اإلل الت  إلي  استخةاإللل    هذا الإلرل  3.1

3.2    

3.3    

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات  األعمال اإللكترونية مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
ش ة ي   اال ت  ت قاالستفلةع إل   ةا ع األاإيسلب ال للب لإللل ات 

 الت ق ات التي قلقرية    هذا الإلرل 
 اخت ل ات  ص ية ق للئية  الإلجلض ات

1.2 
 االيإلل إلة ل عإل      يئة ت إلية إللل ات ال للب التق ية قاطةا ية الالز

 االليت ق ية
 اخت ل ات شفقي   التع و ال ش 

1.3    

 المهارات 2.0

2.1 
ت إلية الإللل ات الإلع  ية قاطة ايية لةى ال للب إل  خال  تع يف   إلفلقو 

 اطليت ق   االيإلل ق  يعة  
التشريع ي ى خ ق الت  يقلت  إل لاشلتالالجقا ات ق

 قالعإل  ي ى ت قي هل

2.2    

 الكفاءات 3.0

 تققيو اةاء ال للب  تة ي لت استخةاو الت  يقلت العإل ية     الش ح اطليت ق ية االيإلل إ يسلب ال للب إللل ع صيلغة قت فيذ است اتيرية  3.1

3.2    

3.3    
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات  بحوث العمليات مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
الإلقة ع ي ى استخةاو ال إللذج قال  ق الإلة قسة    الإلق   لج  الإلشلي  

 اطةا ية
 اخت ل ات  ص ية ق اخت ل   للئ   الإلجلض ات 

 االخت ل ات الشفقية  التع و ال ش   استخةاو  ظو   اإلل الجلسب اآلل  لج  الإلشلي  اطةا ية 1.2

1.3    

 المهارات 2.0

2.1 
يلغة، ج  قتج ي  الجسلسية ل إلشلي  اطةا ية الت  تقار  اطلإللو  ييفية ص

 ال للب    القااع العإل  
 القار لت الإل زلية  الإلجلض ات

2.2    

2.3    

 الكفاءات 3.0

3.1    

3.2    

3.3    

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات  إدارة سلسلة اإلمداد مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

 االإلتجل لت التج ي ية الإلجلض ات اطإلةاةإلع  ة  ع  ال  ق الإلستعإل ة لتصإليو قإةا ع س س ة  1.1

 االخت ل ات الشفقية التع و ال ش  .اطإلةاةاستعإلل  تق ية الإلع قإللت    س س ة  1.2

1.3    

 المهارات 2.0

 القكليف بالواجبات المنزلية المناقشات الجماعية .اطإلةاةاستعإلل  الجلسب اآلل     إةا ع س س ة  2.1

2.2    

2.3    

 الكفاءات 3.0

3.1    

3.2    

3.3    

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات  تدريب تعاوني مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

1.1    

1.2    

1.3    

 المهارات 2.0

2.1    

2.2    

2.3    

 الكفاءات 3.0

3.1    

3.2    

3.3    
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات  )1مشروع تخرج) مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

 االخت ل ات الشفقية  التع و ال ش   تع يف ال للب  إلفلهيو إلش قع  جث  1.1

  الإل لاشلت الشفقية العصف الذه    إة اك إلفلهيو ال جث اط سل   قأ قاي  قإل اج   قإللل ات  1.2

1.3    

 المهارات 2.0

2.1    

2.2    

2.3    

 الكفاءات 3.0

3.1    

3.2    

3.3    

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات  (2مشروع تخرج) مقرر: تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 
إلإلل سة الإللل ات األسلسية ل تقاص  إلع اآلخ ي  ق  لء العالالت 

 اطيرل ية إلعلو
 االخت ل ات الشفقية  و ال ش  التع 

1.2    

1.3    

 المهارات 2.0

   إتقل  إلإلل سة ال جث الع إل  2.1

2.2    

2.3    

 الكفاءات 3.0

3.1    

3.2    

3.3    

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات  تعلممخرجات  رمزال

 المعارف 1.0

1.1    

1.2    

1.3    

 المهارات 2.0

2.1    

2.2    

2.3    

 الكفاءات 3.0

3.1    

3.2    

3.3    


