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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1
       دَبنًخبيؼخ /     صاسح انزؼهُى انؼبنٍ وانجسث انؼهًٍو  

 الَغبَُخ/ كهُخ انزشثُخ نهؼهىو اانزبسَخغى ل / انًشكض  انمغى انؼهًٍ .2

او نجشَبيح األكبدًٍَ اعى ا .3

 رمُُبد رشثىَخ انًهٍُ 

 اعى انشهبدح انُهبئُخ  .4
 ىسَىطانجكه

  :انُظبو انذساعٍ  .5

 عُىٌَظبو دساعٍ   عُىٌ /يمشساد /أخشي 

 انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6
اندبيؼبد  نشبيهخ انؼبنًُخ ويؼبَُش ارسبداػزًبد يؼبَُش خىدح انزؼهُى ا

 فٍ يدبل خىدح انزؼهُى. انؼشثُخ

  . انًؤثشاد انخبسخُخ االخشي 7

 ربسَخ إػذاد انىصف  .7
15 /7 /2116 

 أهذاف انجشَبيح األكبدًٍَ .8

 انزشثُخ. اعظ  هًُخ أ_انًبو انطبنت ث 1

 .انًشازم انزٍ يشد ثهب انزشثُخهًُخ أ_انًبو انطبنت ث 2

 انؼبيخ . االهذاف انزشثىَخرسمُك  _رًكٍُ انطبنت يٍ  3

 .انؼصىس انزٍ يشد خالنهب انزشثُخم يفصم ػهً _اطالع انطبنت ثشك 4

 ػهً يؼشفخ انزشثُخ االعجبسطُخ_رًكٍُ انطبنت  5

 .ثًؼشفخ اهذاف انزشثُخ لذًَب وزذَثب_انًبو انطبنت  6

 .انجسث ثزبسَخ انزشثُخ رًكٍُ انطبنت كُفُخ  – 7
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 انًطهىثخ وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى يخشخبد انجشَبيح  .9

  اف انًؼشفُخ االهذ - أ
 ورًكُُهى نزطجُك االعبنُت انؼهًُخاػذاد انطهجخ   -1أ

 اػذاد انطهجخ اػذاد يؼشفُب-2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ

 

 جشَبيح نخبصخ ثبنا ُخانًهبسار األهذاف –ة 

 اٌ َؼشف انطبنت انزمُُبد انزشثىَخ – 1ة 

 اٌ َىضر انطبنت اهًُخ انزمُُبد انزشثىَخ – 2ة 

 طشق انمذًَخ وانطشق انسذَثخَمبسٌ ثٍُ اناٌ  – 3ة 

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 واعهىة االعزدىاة. انًسبضشح وانًُبلشخ االنمبء و           

 

 

 
 طشائك انزمُُى      

 

 االخزجبساد انزسشَشَخ 

 االَشطخ انصُفُخ وانُىيُخ

 
 انىخذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ج

 .انزمُُبد انزشثىَخ  خاٌ َغزُزح انطبنت اهًُ -1ج         

 اٌ َؼشف  انطبنت اَىاع انىعبئم انزمهُذَخ-2ج

 انىعبئم االصُهخانؼاللخ ثٍُ  اٌ َذسن انطبنت -3ج

 -4ج   
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 انًُبلشخ واالعزدىاة -

 

 
 طشائك انزمُُى    +

 االخزجبساد انزسشَشَخ 

 انُشطخ انصُفُخ
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 .انشخصٍ(األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس  )انًهبسادانًُمىنخ نزأهُهُخ او انًهبساد انؼبيخ-د 

 يهبسح انزىاصم االخزًبػٍ -1د

 يهبسح شخصُخ رطىَشَخ-2د

 يهبسح انزىاصم ثٍُ انطهجخ واندبيؼخ-3د

  -4د   

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى          

 

 طشَمخ انًُبلشخ -

 طشَمخ االعزكشبف-

 

 
 ائك انزمُُى طش         

 
 االخزجبساد انًمبنُخ

 االخزجبساد انًىضىػُخ-

 ثُُخ انجشَبيح  .11

 الساعاث الوعتوذة           اسن الوقرر أو الوساق رهز الوقرر أو الوساق الورحلت الذراسُت 

 عولٍ     نظرٌ      

 1 2 انزمُُبد انزشثىَخ /              ثبنثخان

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحت 

 
  

 انزخطُظ نهزطىس انشخصٍ .11

 

 

 %( يٍ انًىضىػبد انسذَثخ رًبشُب يغ يغزدذاد انؼصش 21انًُهح ثُغجخ )رطىَش يفشداد 

 

 انًؼهذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزسبق ثبنكهُخ أو  غ)وضيؼُبس انمجىل  .12

 

 

 

 

 

 

 

 أهى يصبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيح .13

 .انذوساد فٍ يبدد انزمُُبد انزشثىَخانًمشس انذساعٍ وانًشاخغ وانكزت و
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

السنت / 

 الوستىي
رهز 

 الوقرر
اسن 

 الوقرر
 أساسٍ

أم 

 اختُارٌ

الخاصت  ُتالوهاراتألهذاف ا ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج بال

والتأهُلُت اراث العاهت الوه والقُوُت األهذاف الىجذانُت 

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف والتطىر 

 (الشخصٍ

 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

2115-

2116  /

الذراست 

 االولُت

         

/ 
ث التقنُا

 التربىَت
 2   2 2  2 2 2 2 2 2 اساسٍ

2 
 . 
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 وىرج وصف الوقررن

 عقُل عبىد فالح م.

 وصف الوقرر

 

 

 /كهُخ انزشثُخ نهؼهىو االَغبَُخخبيؼخ دَبنً انًؤعغخ انزؼهًُُخ .1

 ؼهىو انزشثىَخ وانُفغُخانلغى     / انًشكض ؼهًٍ انمغى ان .2

 انزمُُبد انزشثىَخ اعى / سيض انًمشس .3

 انطهجخ أشكبل انسضىس انًزبزخ .4

 (2116 – 2115انؼبو انذساعٍ ) خانفصم / انغُ .5

 عبػخ دساعُخ  91 )انكهٍ(ػذد انغبػبد انذساعُخ  .6

 5/2116/ 17 ربسَخ إػذاد هزا انىصف  .7

 أهذاف انًمشس .8

 .انزشثُخ انمذًَه_انًبو انطبنت ثبهًُخ  1

 .انزشثُخ انسذَثخ_انًبو انطبنت ثبهًُخ  2

 خ ._رًكٍُ انطبنت يٍ  رسمُك االهذاف انزشثىَخ انؼبي 3

 .اشكبل انزشثُخ_اطالع انطبنت ثشكم يفصم ػهً  4

 انجسث ثزبسَخ انزشثُخ._رًكٍُ انطبنت رسمُك  5

 .انزشثُخ_انًبو انطبنت ثبنخصبئص  6

 .انزشثُخ انسذَثخ فٍ زُبره انُىيُخرًكٍُ انطبنت كُفُخ اعزؼًبل  – 7

 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحت 

 
  

 وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشخ .11

  انًؼشفُخ هذاف األ - أ
 اٌ َؼشف انطبنت انزمُُبد انزشثىَخ –1أ - ة

 اٌ َىضر انطبنت اهًُخ انزمُُبد انزشثىَخ – 2أ

 اٌ َمبسٌ ثٍُ انطشق انمذًَخ وانطشق انسذَثخ – 3أ
 اٌ َمبسٌ ثٍُ انىعبئم انسذَثخ وانمذًَخ-4أ
 اٌ َؼطٍ انطبنت ساَه فٍ انىعبءل انزؼهًُُخ-5أ         

  ًمشس.انخبصخ ثبن خُانًهبساراألهذاف   -ة 

 اٌ َزكش انطبنت انىعبئم انزمهُذَخ– 1ة 

 اٌ َؼذ انطبنت يخطظ نكم وعُهخ رؼهًُُخ – 2ة 

 َؼذ انطبنت ًَىرج انظبو انزؼهًٍُ اٌ  – 3ة 

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 االعزكشبف-انًُبلشخ

 

 

 
 طشائك انزمُُى      

 االخزجبساد انزسصُهُخ. -

 

 

 
 خذاَُخ وانمًُُخ األهذاف انى -ج

 .انزمُُبداٌ َغزُزح انطبنت اهًُخ   -1ج        

 .اَىاع انىعبئم انزؼهًُُخاٌ َسهم انطبنت -2ج

 اٌ َذسن انطبنت انؼاللخ ثٍُ انىعبئم انزؼهًُُخ -3ج

 فٍ انىعبئم انزؼهًُُخاٌ َجذٌ انطبنت  سأَه  -4ج   
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 

 .عزدىاةضشح واالانًُبلشخ وانًسب

 
 طشائك انزمُُى    

 

 انًخزهفخ. االخزجبساد انزسصُهُخ

 

 



  
 8الصفحت 

 
  

 

 انجُُخ انزسزُخ  .12

 . اعظ انزشثُخ  ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

  )انًصبدس(  ـ انًشاخغ انشئُغُخ 2

               ـ انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاخغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ 

.... 
 

 

 خطخ رطىَش انًمشس انذساعٍ  .13

 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 يهبسح اداسح انصف وضجطه -1د

 يهبسح طشذ االعئهخ-2د

 يهبسح انزمىَى-3د

 ًبدح ثبنىالغ ثأعزؼًبل االيثهخ انزؼضَضَخ يٍ انسُبح انُىيُخ.يهبسح سثظ ان -4د         

 ثُُخ انًمشس .11

 األعجىع
31 

 ػبدبانغ
61 

يخشخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اعى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

 االخزجبساد انًُبلشخ  انزمُُبد انزشثىَخ   2 1

 = االعزكشبف   2 1
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 ثُُخ انًمشس .11

 عجىعاأل

31 
 انغبػبد

91 
يخشخبد انزؼهى 

 انًطهىثخ
اعى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

ثكهىسَىط رشثُخ  3 االول

 )ػهىو رشثىَخ وَفغُخ(
يمذيه فٍ ركُهىخُب 

 انزشثُخ
انًسبضشح 

وانًُبلشخ 

 واالعزدىاة

االخزجبساد 

انزسصُهُخ  

/انزسشَشَخ 

 وانشفهُخ
نىعبئم اَىاع ا = 3 انثبٍَ

 انزؼهًُُخ وانىعبئم
= = 

 = = انًؼبدنخ انزؼهًُُخ = 3 انثبنث
دوس انىعبئم انزؼهًُُخ  = 3 انشاثغ

 فٍ االدسان وانزؼهُى
= = 

انىعبئم انزؼهًُُخ نهؼهى  = 3 انخبيظ

 ال ثذَهخ
= = 

انخصبئص انزمُُخ  = 3 انغبدط

 انزؼهًُُخ
= = 

زبالد رغزىخت  = 3 انغبثغ

 اعزخذاو انىعبئم
 = 

 = = ايزسبٌ فصهٍ = 3 انثبيٍ
يؼبَشح وكُفُخ اخزُبس  = 3 انزبعغ

 انىاعبئم
= = 

انىعبئم انزمهُذَخ  = 3 انؼبشش

 واهًُزهب
= = 


