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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص

 

       دٚبنٗعبيؼخ /  صاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙٔ   انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو االَغبَٛخ / انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ  لغى  / انًشكض  انمغى انؼهًٙ .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 هٛخانزشثٛخ انؼً

 انجكبنٕسٕٚط اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5

 أخشٖ  يمشساد / عُٕ٘ /
 عَُٕ٘ظبو دساعٙ  

 انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6
انغبيؼبد  نشبيهخ انؼبنًٛخ ٔيؼبٚٛش ارؾبداػزًبد يؼبٚٛش عٕدح انزؼهٛى ا

 فٙ يغبل عٕدح انزؼهٛى. انؼشثٛخ

 . انًؤصشاد انخبسعٛخ االخشٖ 7
ٔصاسح انصؾخ, ٔصاسح انؼًم  ٔصاسح انزشثٛخ, , انزؼهٛى انؼبنٙ ٔصاسح

 ٔانشؤٌٔ االعزًبػٛخ

 2116-9 -1 ربسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

 رمٕٚخ يٓبساد انطهجخ انزخصصٛخ .   - 1

 رمٕٚخ يٓبساد انطبنت فٙ االنمبء .  - 2

 يًبسعخ انطبنت ػهٗ االعزغٕاة . .  - 3

 خ انطبنت ػهٗ عًٛغ االعبنٛت انزذسٚغٛخ .رمٕٚ   - 4

 يغبػذح انطبنت ػهٗ ثُبء شخصٛزّ االكبدًٚٛخ .  - 5

 يغبػذح انطبنت ػهٗ انزؼهى نًٓبساد انجؾش انؼهًٙ .    - 6

 رمٕٚخ انطبنت ػهٗ ثُبء شخصٛزّ انزذسٚغٛخ .    - 7
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 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى يخشعبد انجشَبيظ .11

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
     انززكش  -1أ

 انفٓى ٔاالعزٛؼبة -2أ

 انزطجٛك -3أ
 انزؾهٛم -4أ
  انزشكٛت -5أ
 انزمٕٚى -6أ

 جشَبيظ نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 رذسٚت انطهجخ ػهٗ انزذسٚظ 

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 غٕاة.ٔاعهٕة االعز انًؾبضشح ٔانًُبلشخ االنمبء ٔ           

 طشائك انزمٛٛى      

 % اخزجبساد فصهٛخ.  41          - ٔركٌٕ ػهٗ انشكم االرٙ: د انزؾصٛهٛخااالخزجبس

 .َٓبٚخ انفصم% اخزجبساد  61                                                                      

 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط

 ارغبْبد انطهجخ َؾٕ انًبدحاكغبة يٕٛل ٔ         
 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 االنمبء , ٔانًؾبضشح ٔانًُبلشخ ٔاالعزغٕاة
 ركهٛف انطهجخ ثئػذاد انزمبسٚش ٔانجؾٕس. -

 االعئهخ انزمهٛذٚخ. ثبعزؼًبلاعزغٕاة انطهجخ  -

 
 طشائك انزمٛٛى    +

 االخزجبساد انزؾشٚشٚخ

 االَشطخ انصفٛخ ٔانالصفٛخ

 رمغى انٗ  انزؾصٛهٛخ االخزجبساد

 شفٓٙ -
 رؾشٚش٘ -
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 .انشخصٙ(األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 يٓبسح اداسح انصف ٔضجطّ -1د

 يٓبسح طشػ االعئهخ -2د

 يٓبسح انزمٕٚى -3د

 بح انٕٛيٛخ.يٍ انؾٛ ٚخااليضهخ انزؼضٚض ثبعزؼًبليٓبسح سثظ انًبدح ثبنٕالغ  -4د   

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 اعهٕة نؼت انذٔس( اعبنٛت انزذسٚظ انًخزهفخ )اعهٕة انزؼهى انزؼبَٔٙ, اعهٕة االنؼبة انشٚبضٛخ,

 

 طشائك انزمٛٛى          

 االخزجبساد انزؾصٛهٛخ  ثًخزهف إَاػٓب ٔيغزٕٚبرٓب.

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

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

 عولٍ نظرٌ

 2 انزشثٛخ انؼًهٛخ / شاثؼخان
1 
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 انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ .12

 

 

 %( يٍ انًٕضٕػبد انؾذٚضخ رًبشٛب يغ يغزغذاد انؼصش نغشض اػذاد21رطٕٚش يفشداد انًُٓظ ثُغجخ )

 انطبنت اػذادا يُٓٛب ٔرشثٕٚب َٔفغٛب صؾٛؾب.

 

 

 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبس انمجٕل  .13

 

 

 ٔكزنك انشلؼخ انغغشافٛخ نغكٍ انطبنت اضبفخ انٗ سغجخ انطبنت ٚخدانذساعخ االػذايشؽهخ  يؼذل انطبنت فٙ 

 ٔانكهٛبد ٔانًؼبْذ انؼشالٛخ.رًبشٛب يغ عٛبعخ انمجٕل فٙ انغبيؼبد 

 

 

 

 

 

 

 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

 اإلَزشَذيٍ انكزت ٔانجؾٕس ٔانذساعبد ٔانذٔسٚبد ٔٔعبئم االرصبل انًخزهفخ يٍ  انًشاعغ ٔانًصبدس

 .  ٔغٛشْب
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 هخطط ههاراث الونهج

 ناهج الخاضعت للتقُُنَرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البر

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

السنت / 

 الوستىي
رهز 

 الوقرر
اسن 

 الوقرر

 أساسٍ

أم 

 اختُارٌ

 تُالوعرفاألهذاف 
الخاصت  ُتالوهاراتاألهذاف 

 برناهجبال
 والقُوُتاألهذاف الىجذانُت 

والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

بقابلُت التىظُف والتطىر الوتعلقت 

 (الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2016\

2017 \ 
التربُت 

 العولُت
   2 2   2 2  2 2 2 2 2 2 اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

   ا. د. سالن نىرٌ صادق اسن التذرَسٍ:

 

 

 

 ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انؼهًٙ/ عبيؼخ دٚبنٗ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 / كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو االَغبَٛخ. ٕٚخ ٔانُفغٛخانؼهٕو انزشثلغى  / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

 انزشثٛخ انؼًهٛخ اعى / سيض انًمشس .3

 انطهجخ أشكبل انؾضٕس انًزبؽخ .4

 (2117 – 2116انؼبو انذساعٙ ) انفصم / انغُخ .5

 عبػخ دساعٛخ 61 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2116 \9\1 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8
 خ يٓبساد انطهجخ انزخصصٛخ .رمٕٚ    - 1

 رمٕٚخ يٓبساد انطهجخ ػهٗ االنمبء .    - 2

 رمٕٚخ يٓبساد انطبنت ػهٗ صٛبغخ االعئهخ ٔاالعزغٕاة .    - 3

 رمٕٚخ يٓبساد انطبنت ػهٗ عًٛغ االعبنٛت انزذسٚغٛخ .     - 4

 يغبػذح انطبنت فٙ ثُبء شخصٛزّ االكبدًٚٛخ .      - 5

 ت فٙ يٓبساد انجؾش االكبدًٚٙ .رمٕٚخ انطبن   -6

 اػذاد شخصٛخ انطبنت ػهٗ اػزجبسِ رذسٚغٙ يغزمجهٙ .  – 7

 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .11

  ْذاف انًؼشفٛخ األ - أ
 اٌ ٚؼشف انطبنت طشائك انزذسٚظ -1
 ٕٚضؼ اًْٛخ انطشائك -2
 ٚمبسٌ ثٍٛ انطشائك انؾذٚضخ ٔانطشائك انمذًٚخ -3

 

  ًمشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبسارْذاف األ  -ة 

 ٚصًى دسٔط رؼهًٛٛخ -1
 ٚزذسة ػهٗ انزذسٚظ -2

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًؾبضشح ٔاالنمبء ٔانًُبلشخ ٔاالعزغٕاة. -

 

 

 

 طشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزؾصٛهٛخ. -

 

 .  انشفٕٚخ          )ة( انزؾشٚشٚخ       )ط( انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ ٔانفصهٛخ ( أ)

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 اػذاد طبنت نذّٚ ايكبَٛبد ػهًٛخ فٙ اخزصبصّ .  -1ط         

 اػذاد طبنت يزؾًظ ٔٚؼشك اخزصبصّ .  -2ط

 رٓٛئخ انطبنت نكٙ ٚكٌٕ رذسٚغٙ يغزمجهٙ .  -3ط

 اػذاد شخصٛخ انطبنت اػذاداً عٛذاً نكٙ ٚكٌٕ يزًكُب فٙ االنمبء .   -4ط         
 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 .ضشح ٔاالعزغٕاةانًُبلشخ ٔانًؾب

 

 طشائك انزمٛٛى    

 

 انًخزهفخ. االخزجبساد انزؾصٛهٛخ
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

  )انًصبدس(  ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

 اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ 

.... 

 
 يٕالغ االرصبل انًخزهفخ ) انكٕكم ٔانٕٛرٕٛة ( .... انخ

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

 

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 يٓبسح اداسح انصف ٔضجطّ -1د

 ػ االعئهخيٓبسح طش -2د

 يٓبسح انزمٕٚى -3د

 االيضهخ انزؼضٚضٚخ يٍ انؾٛبح انٕٛيٛخ. ثبعزؼًبليٓبسح سثظ انًبدح ثبنٕالغ  -4د         

 ثُٛخ انًمشس .11

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕؽذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

31 61 
شٓبدح انجكهٕسٕٚط فٙ   

ػهٕو رشثٕٚخ   ) انزشثٛخ

 ( ٔانُفغٛخ
  طشائك انزذسٚظ

انًؾبضشح 

ٔانًُبلشخ 

 ٔاالعزغٕاة

خزجبساد اال

 انزؾصٛهٛخ

انشٓشٚخ 

ٔانفصهٛخ 

 ٔانُٓبئٛخ
      كم اعبثٛغ

 = = يفبْٛى رزؼهك ثبنزشثٛخ = 3 االٔل
 = = انزشثٛخ انؼًهٛخ = = انضبَٙ
 = = انًشبْذح = = انضبنش
 = = انزطجٛك = = انشاثغ

 = = رٕلٛغ اًْٛخ انزطجٛك = = بيظانخ
 = = انزطجٛك = = انغبدط
 = = انغبٚخ يٍ انزطجٛك = = انغبثغ
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ٔٚكٌٕ انزطٕٚش يٍ خالل ؽزف أ اضبفخ أ  انزأنٛفرطٕٚش انًبدح انذساعٛخ ؽغت طجٛؼخ انًُٓظ ٔعُخ   

 .ارا كبَذ ُْبنك دٔاػٙ فؼهٛخ نهزطٕٚش رؾذد يغجمب انذساعٙ انًمشس اعزجذال اعضاء أ فصٕل يٍ انًُٓظ
 


