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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

       دَبًٌعبِؼخ /  صاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجؾش اٌؼٍٍّو   اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 غبُٔخوٍُخ اٌزشثُخ ٌٍؼٍىَ االٔ / اٌزبسَخلغُ  / اٌّشوض  اٌمغُ اٌؼٍٍّ .2

او اعُ اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 
 اٌزبسَخ

 اٌجىبٌىسَىط اعُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٍ  .5

 أخشي  ِمشساد / عٕىٌ /
 عٕىٌٔظبَ دساعٍ  

 اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6
اٌغبِؼبد  ٌشبٍِخ اٌؼبٌُّخ وِؼبَُش ارؾبداػزّبد ِؼبَُش عىدح اٌزؼٍُُ ا

 اٌزؼٍُُ. فٍ ِغبي عىدح اٌؼشثُخ

 اٌغُبؽخ واِصبسوصاسح اٌزشثُخ, وصاسح  , وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ . اٌّؤصشاد اٌخبسعُخ االخشي 7

 2116/ 7/ 28 ربسَخ إػذاد اٌىصف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ .9

1 -  

2 -  

3 -  

4 -  

5 -  

6 -  

7 -  
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 زمُُُاٌّطٍىثخ وغشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌ ِخشعبد اٌجشٔبِظ .11

  االهذاف اٌّؼشفُخ  - أ
     اٌززوش  -1أ

 اٌفهُ واالعزُؼبة -2أ

 اٌزطجُك -3أ
 اٌزؾًٍُ -4أ
  اٌزشوُت -5أ
 اٌزمىَُ -6أ

 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ُخاٌّهبسار األهذاف –ة 

 ثزؼٍُ غشائك اٌزذسَظ اٌخبصخ ثبٌّبدحاْ َشعُ اٌطبٌت ِخططب  – 1ة 

 َمذَ اٌطبٌت وسلخ ثؾضُخاْ  – 2ة 

       اٌّىظىػُخ االخزجبسادَغزخذَ اٌطبٌت عهبص اٌذارب شى ٌؼشض أىاع  اْ – 3ة 

 

 غشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 واعٍىة االعزغىاة. اٌّؾبظشح وإٌّبلشخ االٌمبء و           

 غشائك اٌزمُُُ      

 % اخزجبساد فصٍُخ.  41          - ورىىْ ػًٍ اٌشىً االرٍ: د اٌزؾصٍُُخااالخزجبس

 .ٔهبَخ اٌفصً% اخزجبساد  61                                                                      

 اٌىعذأُخ واٌمُُّخ . األهذاف -ط

 االعئٍخ  اٌّمبٌُخ.  اْ َغزٕزظ اٌطبٌت اهُّخ -1ط         

 اْ َؾًٍ اٌطبٌت أىاع االعئٍخ اٌّىظىػُخ.-2ط

 اٌؼصىس اٌزبسَخُخ.ثُٓ اٌؼاللخ  اْ َذسن اٌطبٌت -3ط

 .َفغش اٌطبٌت أعجبة اٌؾىادس اٌزبسَخُخاْ  -4ط   

 غشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 رىٍُف اٌطٍجخ ثئػذاد اٌزمبسَش واٌجؾىس. -

 االعئٍخ اٌزمٍُذَخ. ثبعزؼّبياعزغىاة اٌطٍجخ  -

 
 غشائك اٌزمُُُ    +

 رمغُ اًٌ  االخزجبساد اٌزؾصٍُُخ

 شفهٍ -
 رؾشَشٌ -
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 .اٌشخصٍ(األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس  )اٌّهبسادإٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ و د اٌؼبِخاٌّهبسا-د 

 ِهبسح اداسح اٌصف وظجطه -1د

 ِهبسح غشػ االعئٍخ -2د

 ِهبسح اٌزمىَُ -3د

 بح اٌُىُِخ.ِٓ اٌؾُ االِضٍخ اٌزؼضَضَخ ثبعزؼّبيِهبسح سثػ اٌّبدح ثبٌىالغ  -4د   

 واٌزؼٍُ  غشائك اٌزؼٍُُ         

 

 اعٍىة ٌؼت اٌذوس( اعبٌُت اٌزذسَظ اٌّخزٍفخ )اعٍىة اٌزؼٍُ اٌزؼبؤٍ, اعٍىة االٌؼبة اٌشَبظُخ,

 

 غشائك اٌزمُُُ          

 االخزجبساد اٌزؾصٍُُخ  ثّخزٍف أىاػهب وِغزىَبرهب.

 ثُٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اسن الوقرر أو الوساق رهز الوقرر أو الوساق الورحلت الذراسُت
 اعاث الوعتوذةالس

 عولٍ نظرٌ

 / اٌضبٌضخ
ربسَخ اٌخٍُظ اٌؼشثٍ 

 اٌؾذَش واٌّؼبصش
6 
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 اٌزخطُػ ٌٍزطىس اٌشخصٍ .12

 

 

%( ِٓ اٌّىظىػبد اٌؾذَضخ رّبشُب ِغ ِغزغذاد اٌؼصش ٌغشض اػذاد 21رطىَش ِفشداد إٌّهظ ثٕغجخ )

 َب ؤفغُب صؾُؾب.اٌطبٌت اػذادا ِهُٕب ورشثى

 

 

 

 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وظِؼُبس اٌمجىي  .13

 

 

 ووزٌه اٌشلؼخ اٌغغشافُخ ٌغىٓ اٌطبٌت اظبفخ اًٌ سغجخ اٌطبٌت َخداٌذساعخ االػذاِشؽٍخ  ِؼذي اٌطبٌت فٍ 

 واٌىٍُبد واٌّؼبهذ اٌؼشالُخ.رّبشُب ِغ عُبعخ اٌمجىي فٍ اٌغبِؼبد 

 

 

 

 

 

 

 أهُ ِصبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 اإلٔزشٔذِٓ اٌىزت واٌجؾىس واٌذساعبد واٌذوسَبد ووعبئً االرصبي اٌّخزٍفخ ِٓ  اٌّشاعغ واٌّصبدس

 .  وغُشهب
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 هخطط ههاراث الونهج

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

 ن الوطلىبت هن البرناهجهخرجاث التعل 

السنت / 

 الوستىي
رهز 

 الوقرر
اسن 

 الوقرر

 أساسٍ

أم 

 اختُارٌ

 تُالوعرفاألهذاف 
الخاصت  ُتالوهاراتاألهذاف 

 برناهجبال
 والقُوُتاألهذاف الىجذانُت 

والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف والتطىر 

 (الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىرج وصف الوقررن

                             م.نبُل خلُل ابراهُن  اسن التذرَسٍ:

 وصف الوقرر

 

 

 وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجؾش اٌؼٍٍّ/ عبِؼخ دَبًٌ اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 / وٍُخ اٌزشثُخ ٌٍؼٍىَ االٔغبُٔخ. اٌزبسَخلغُ  / اٌّشوض ؼٍٍّ اٌمغُ اٌ .2

 ربسَخ اٌخٍُظ اٌؼشثٍ اٌؾذَش واٌّؼبصش اٌّمشس اعُ / سِض .3

 اٌطٍجخ أشىبي اٌؾعىس اٌّزبؽخ .4

 (2116 – 2115اٌؼبَ اٌذساعٍ ) اٌفصً / اٌغٕخ .5

 عذ عبػبد )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6

 5/2116/ 17 ربسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

 ِؼشفخ اٌطٍجخ ٌغغشافُخ ِٕطمخ اٌخٍُظ اٌؼشثٍ  - 1

 اْ َؼشف اٌطبٌت اهُ اٌمىي اٌؼشثُخ اٌزٍ ظهشد لجً ِغٍء اٌمىي االوسثُخ  - 2

 اْ َؾذد اٌطبٌت اٌذوافغ االعبعُخ اٌزٍ دفؼذ اٌمىي االوسثُخ ٌٍزىعه ٔؾى إٌّطمخ  - 3

 اْ َجُٓ اٌطبٌت اعجبة أهُبس اٌمىي اٌؼشثُخ اِبَ اٌمىي االوسثُخ  - 4

 االوسثٍ فٍ إٌّطمخ اْ َؾذد اٌطبٌت اهُ ِٕبغك إٌفىر  - 5

 اْ َجُٓ اعجبة االٔغؾبة اٌجشَطبٍٔ فٍ إٌّطمخ - 6

 اْ َىظؼ اهُ إٌزبئظ اٌزٍ رشرجذ ػًٍ االٔغؾبة اٌجشَطبٍٔ فٍ إٌّطمخ - 7

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وغشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ّمشسبد اٌِخشع .11

  هذاف اٌّؼشفُخ األ - أ

 ./ِصطٍؼ اٌخٍُظ اٌؼشثٍ وِبهُزهاْ َؼشف اٌطبٌت   -1أ

 ىي اٌؼشثُخ اِبَ اٌمىي االوسوثُخ./اعجبة أهُبس اٌم اْ َىظؼ اٌطبٌت -2أ

 . األوسوثُخ/ ؽالً ٌّشىالد اٌزغُُت اٌؼشثٍ فٍ ِىاعهخ اٌمىي  اْ َعغ اٌطبٌت  -3أ
 / اعجبة ػذَ االهزّبَ اٌؼضّبٍٔ ثبٌّٕطمخ.   اْ َؾًٍ اٌطبٌت -4أ
 ُب فٍ اٌغُطشح ػًٍ إٌّطمخ/ اٌذوافغ اٌزٍ ِىٕذ ثشَطبٔاْ َغزٕزظ اٌطبٌت  -5أ
 /ػٓ فهّه ٌٍّبدح اٌؼٍُّخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّىظىع  اْ َؼشة اٌطبٌت -6أ         

  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ُخاٌّهبساراألهذاف   -ة 

 خشَطخ َىظؼ فُهب ِٕطمخ اٌخٍُظ اٌؼشثٍ.اْ َشعُ اٌطبٌت – 1ة 

 ًٌ ِٕطمخ اٌخٍُظرمشَشاً ػٍُّبً ػٓ اهُ اٌمىي اٌزٍ دخٍذ ا اٌطبٌت  اْ َؼذ – 2ة 

 عهبص اٌفىرىشىة ٌؼشض ثؼط اٌصىس اٌزٍ رجُٓ ِٕبغك إٌفىر االوسوثٍاْ َغزخذَ اٌطبٌت  – 3ة 

 غشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 اٌّؾبظشح واالٌمبء وإٌّبلشخ واالعزغىاة. -

 

 

 

 غشائك اٌزمُُُ      

 االخزجبساد اٌزؾصٍُُخ. -

 

 

 
 األهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ  -ط

  -1ط        

 -2ط

  -3ط

  -4ط   

 غشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 

 .ظشح واالعزغىاةإٌّبلشخ واٌّؾب

 

 غشائك اٌزمُُُ    

 

 اٌّخزٍفخ. االخزجبساد اٌزؾصٍُُخ
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 اٌجُٕخ اٌزؾزُخ  .12

  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 1

  )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئُغُخ 2

               اعغ اٌزٍ َىصً ثهب  ـ اٌىزت واٌّشا

 ( اٌّغالد اٌؼٍُّخ , اٌزمبسَش ,.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ, ِىالغ االٔزشُٔذ 

.... 
 ِىالغ االرصبي اٌّخزٍفخ )اٌىىوً واٌُىرُىة( ...اٌخ

 

 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساعٍ  .13

ْ اٌزطىَش ِٓ خالي ؽزف او اظبفخ او وَىى اٌزأٌُفرطىَش اٌّبدح اٌذساعُخ ؽغت غجُؼخ إٌّهظ وعٕخ   

 .ارا وبٔذ هٕبٌه دواػٍ فؼٍُخ ٌٍزطىَش رؾذد ِغجمب اعزجذاي اعضاء او فصىي ِٓ إٌّهظ اٌذساعٍ اٌّمشس
 

 

 إٌّمىٌخ ) اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخصٍ (.اٌزأهٍُُخ اٌؼبِخ و اٌّهبساد -د 

 اداسح اٌصف وظجطه ِهبسح -1د

 ِهبسح غشػ االعئٍخ -2د

 ِهبسح اٌزمىَُ -3د

 االِضٍخ اٌزؼضَضَخ ِٓ اٌؾُبح اٌُىُِخ. ثبعزؼّبيِهبسح سثػ اٌّبدح ثبٌىالغ  -4د         

 ثُٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجىع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اعُ اٌىؽذح / أو 

 اٌّىظىع
 غشَمخ اٌزمُُُ غشَمخ اٌزؼٍُُ

31 61 
 اٌجىبٌىسَىطهبدح ش

 (اٌزبسَخفٍ   اٌزشثُخ)
 

اٌّؾبظشح 

وإٌّبلشخ 

 واالعزغىاة

خزجبساد اال

 اٌزؾصٍُُخ

اٌشهشَخ 

واٌفصٍُخ 

 وإٌهبئُخ
      
      
      
      
      
      


