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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهج األكازَوٍ 

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

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ / عبِؼخ د٠بٌٝ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ اٌزبس٠خ / و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ
 بس٠خاٌز

 اٌجىبٌٛس٠ٛط اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

 :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5

  عٕٛٞ /ِمشساد/اخشٜ 
 ٔظبَ دساعٟ عٕٛٞ

 اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6
اعتماد معايري جودة التعليم الشاملة العاملية ومعايري احتاد اجلامعات العربية يف جمال 

 جودة التعليم.

اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ  .7

 األخشٜ 
 اٌغ١بؽخ ٚا٢صبسٚصاسح اٌزشث١خ, ٚصاسح  , ١ُ اٌؼبٌٟٚصاسح اٌزؼٍ

 22/7/2221 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 اطالع اٌطٍجخ ػٍٝ ِصبدسُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٌٍّبدح اٌّمشس ٌُٙ – 1

 اطالع اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّفشداد اٌزٟ عٛف ٠ذسعٛٔٙب ثىً دلخ ٚرفص١ً – 2

 ٝ و١ف١خ اعزخشاط اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ِٓ ِصبدس٘ب .ل١بَ اٌطٍجخ ثبالعزؼبٔخ ثأعبرزرُٙ ػٍ – 3

 ل١بَ اٌطٍجخ ثبٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕجبط ٌٍجشٔبِظ اٌزؼ١ٍّٟ اٌزٞ ع١ذسعٛٔٗ – 4

 ٌّؼشفخ ٚث١بْ لذساد اٌطٍجخ ِٚىبٔزُٙ اٌؼ١ٍّخ ِٕز اٌجذا٠خ . – 5

 

 اٌزأوذ ػٍٝ سثظ اٌجشٔبِظ ِغ ػٍَٛ أخشٜ ِالئّخ ٌٙب ػاللخ ٚص١مخ ثٙب . – 6

ِذاسن اٌطٍجخ فٟ ِٛاد اٌجشٔبِظ ٚاٌجشاِظ االخشٜ ٌٍؼًّ ػٍٝ خٍك ّٔٛرط ِٓ اٌطٍجخ ِٓ إٌٛع  رٛع١غ – 7

 اٌزٞ ع١ؼزّذ ػ١ٍٗ ِغزمجالً ١ٌزأً٘ اٌٝ دسعبد ػ١ٍّخ أػٍٝ ٚخٍك ُِٕٙ ثبؽض١ٓ ع١ذ٠ٓ ٚ٘ٛ اٌٙذف إٌّشٛد .

 
 
 



  
 2الصفحت 

 
  

 
 
 

 اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ٌجشٔبِظِخشعبد ا  .12

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ .اال ا-أ

       اٌززوش -1أ

 اٌفُٙ ٚاالعز١ؼبة -2أ

 اٌزطج١ك -3أ

 اٌزؾ١ًٍ -4أ

 اٌزشو١ت -5أ

 اٌزم٠ُٛ -6أ

  اال٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌجشٔبِظ :-ة 

 اْ ٠شعُ اٌطبٌت ِخططب ثزؼٍُ طشائك اٌزذس٠ظ اٌخبصخ ثبٌّبدح - 1ة 

 

 اْ ٠مذَ اٌطبٌت ٚسلخ ثؾض١خ - 2ة 

 

       َ اٌطبٌت عٙبص اٌذارب شٛ ٌؼشض أٛاع االخزجبساد اٌّٛضٛػ١خاْ ٠غزخذ - 3ة 

       

 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 االٌمبء ٚ اٌّؾبضشح ٚإٌّبلشخ ٚاعٍٛة االعزغٛاة.

 

 

 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 % اخزجبساد فص١ٍخ.  42          -االخزجبساد اٌزؾص١ٍ١خ ٚرىْٛ ػٍٝ اٌشىً االرٟ: 

 % اخزجبساد ٔٙب٠خ اٌفصً. 62                                                                      

 

 

 

 اال٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :-ط

 اْ ٠غزٕزظ اٌطبٌت ا١ّ٘خ  االعئٍخ  اٌّمب١ٌخ. -1ط         

 اْ ٠ؾًٍ اٌطبٌت أٛاع االعئٍخ اٌّٛضٛػ١خ. -2ط

 ٓ اٌؼصٛس اٌزبس٠خ١خ.اْ ٠ذسن اٌطبٌت اٌؼاللخ ث١ -3ط

 اْ ٠فغش اٌطبٌت أعجبة اٌؾٛادس اٌزبس٠خ١خ. -4ط   

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 رى١ٍف اٌطٍجخ ثئػذاد اٌزمبس٠ش ٚاٌجؾٛس. -

 اعزغٛاة اٌطٍجخ ثبعزؼّبي االعئٍخ اٌزم١ٍذ٠خ-

 

 

 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد اٌزؾص١ٍ١خ رمغُ اٌٝ 

 شفٟٙ -
 رؾش٠شٞ -

 

 

 
 

 

 .اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ ٙبساد اٌؼبِخاٌّ-د 

 ِٙبسح اداسح اٌصف ٚضجطٗ -1د

 ِٙبسح طشػ االعئٍخ -2د

 ِٙبسح اٌزم٠ُٛ -3د

 ِٙبسح سثظ اٌّبدح ثبٌٛالغ ثبعزؼّبي االِضٍخ اٌزؼض٠ض٠خ ِٓ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ. -4د   

 ٚاٌزؼٍُ  ؼ١ٍُاٌزطشائك          

 

 اعب١ٌت اٌزذس٠ظ اٌّخزٍفخ )اعٍٛة اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ, اعٍٛة االٌؼبة اٌش٠بض١خ, اعٍٛة ٌؼت اٌذٚس(

 

 

 

 

 طشائك اٌزم١١ُ          

 

 

 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 الورحلت السراسُت
رهز الوقرر أو 

 الوساق
 الساعاث الوعتوسة اسن الوقرر أو الوساق
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   بٌضخاٌض
ذ٠ش اع١ب اٌؾربس٠خ 

 ٚاٌّؼبصش
  ٔظشٞ

 اعزخذاَ اٌخشائظ                               

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌزخط١ظ ٌٍزطٛس اٌشخصٟ .12

 
%( ِٓ اٌّٛضٛػبد اٌؾذ٠ضخ رّبش١ب ِغ ِغزغذاد اٌؼصش ٌغشض اػذاد 22رط٠ٛش ِفشداد إٌّٙظ ثٕغجخ )

 اٌطبٌت اػذادا ١ِٕٙب ٚرشث٠ٛب ٚٔفغ١ب صؾ١ؾب.

 
 
 
 
 

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚضِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 
 
 

٠خ اضبفخ اٌٝ سغجخ اٌطبٌت ٚوزٌه اٌشلؼخ اٌغغشاف١خ ٌغىٓ اٌطبٌت دِؼذي اٌطبٌت فٟ  ِشؽٍخ اٌذساعخ االػذا

 رّبش١ب ِغ ع١بعخ اٌمجٛي فٟ اٌغبِؼبد ٚاٌى١ٍبد ٚاٌّؼب٘ذ اٌؼشال١خ.

 
 
 

 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14
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 اإلٔزشٔذِٓ اٌىزت ٚاٌجؾٛس ٚاٌذساعبد ٚاٌذٚس٠بد ٚٚعبئً االرصبي اٌّخزٍفخ ِٓ  اٌّشاعغ ٚاٌّصبدس

 .ٚغ١ش٘ب  
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 هرطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوررجاث التعلن الفرزَت هن البرناهج الراضعت للتقُُن

 لن الوطلىبت هن البرناهجهررجاث التع 

السنت / 

 الوستىي
 اسن الوقرر رهز الوقرر

 أساسٍ

 أم اذتُارٌ

 االهساف الوعرفُت
االهساف الوهاراتُت 

 الراصت بالبرناهج
االهساف الىجسانُت 

 والقُوُت

تأهُلُت الوهاراث العاهت وال

 الونقىلت

)الوهاراث األذري الوتعلقت بقابلُت 

 (التىظُف والتطىر الشرصٍ

 4ز 3ز 2ز 1ز 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 وىشج وصف الوقررن

 .ز هزبر حسن شالىخ اسن التسرَسٍ : أ

 اسُا الحسَث والوعاصر: تارَد  وصف الوقرر

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ/ عبِؼخ د٠بٌٝ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ اٌزبس٠خ / و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ.  / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

 خ اع١ب اٌؾذ٠ش ٚاٌّؼبصشربس٠ اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اٌطٍجخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .4

 2222-2221اٌؼبَ اٌذساعٟ  اٌفصً / اٌغٕخ .5

 عبػزبْ )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

  ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 ػبٜ االؽذاس اٌغ١بع١خ اٌزٟ شٙذ رٙب لبسح اع١باطالع اٌطٍجخ    - 1

 .اؽذاس اع١برٛع١غ ِذاسن اٌطالة ِٓ خالي اطالػُٙ ػٓ   - 2

 ع١بٟ ااالٔظّخ اٌش١ٌّٛخ ف ث١بْ ٚرٛض١ؼ اٌؼٛاًِ اٌزٟ عبػذد ػٍٝ   - 3

 .ذٜ اٌزطٛساد اٌزٟ ؽصٍذ فٟ أع١ب فٟ اٌؼصش اٌؾذ٠ش ٚاٌّؼبصشافٙبَ اٌطٍجخ ػٍٝ ِ   - 4

 

 
 

 

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 

 نامج.البر
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 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  .9

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ -أ
 . اؽزالي اٌذٚي االٚسث١خ ٌجٍذاْ اع١ب اْ ٠ؼشف اٌطبٌت  اٌؼٛاًِ اٌزٟ ادد -1أ

 

االٔظّخ اٌش١ٌّٛخ ٚخبطش٘ب ػٍٝ اٌغٛأت اٌفىش٠خ ٚاٌؼ١ٍّخ اٌزٟ عبءد ثٙب   اْ ٠ٛضؼ اٌطبٌت -2أ

 . اٌّغزّغ

 

 .اٌضٛساد ضذ االؽزالي االٚسثٟ اْ ٠ضغ اٌطبٌت  االعجبة اٌزٟ ادد اٌٝ ل١بَ   -3أ
 ٔغبػ اٌٛؽذح ٚرؾم١ك اٌمٛح االلزصبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ .اْ ٠ؾًٍ اٌطبٌت  االعجبة اٌزٟ ادد اٌٝ  -4أ

 
 أزصبس اٌذٚي االع٠ٛ١خ ػٍٝ االعزؼّبس االٚسثٟغزٕزظ اٌطبٌت  اعجبة اْ ٠  -5أ
 رغبسة اٌذٚي االع٠ٛ١خ إٌبعؾخ فٟ ثٕبء اٌذٌٚخ ٠ج١ٓ اٌطبٌتاْ   -6أ
  اال٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌّمشس  -ة 

 .   ش٠طخ دٚي أع١ب اْ ٠شعُ اٌطبٌت   خ - 1ة

 د اٌطبٌت دٚي عٕٛة ششق اع١باْ ٠ؼذ  - 2ة

 االطٍظ اٌزبس٠خٟ ٌزؾذ٠ذ دٚي اٌششق االلصٝ  اْ ٠غزخذَ اٌطبٌت   - 3ة

    

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبضشح ٚاالٌمبء ٚإٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة.

 

 

 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 الخزجبساد اٌزؾص١ٍ١خ. ( أ)

 

 )أ(اٌشف٠ٛخ          )ة( اٌزؾش٠ش٠خ       )ط( ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ ٚاٌفص١ٍخ . 

 

 

 
 اال٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 .االعزؼّبس االٚسثٟ ٌمبسح اع١ب أعجبةعؼً اٌطبٌت لبدس ػٍٝ ِؼشفخ  -1ط

 ٠ذافغ اٌطبٌت ػٓ ِٛلف اٌشؼٛة االع٠ٛ١خ اٌشافضخ ٌالٔظّخ اٌفشد٠خ -2ط

 ٠غزفذ اٌطبٌت ِٓ رغبسة االُِ اٌغبثمخ فٟ ثٕبء ؽبضش ِغزمجً ثٍذٖ  -3ط         

 

  

 ؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ طشائك اٌز    

 إٌّبلشخ ٚاٌّؾبضشح ٚاالعزغٛاة.
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .11

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -1
ِٕزٙٝ طبٌت عٍّبْ ِٛعض ربس٠خ اع١ب اٌؾذ٠ش 

  ٚاٌّؼبصش

 .ػجذ اٌؾ١ّذ اٌؼبٟٔ ٚاخشْٚ ربس٠خ اع١ب اٌؾذ٠ش ٚاٌّؼبصش اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّصبدس( -2

صٝ ثٙب اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛ ( أ

  ..(اٌؼ١ٍّخ, اٌزمبس٠ش ,)اٌّغالد 
 ١ِالد اٌّمشؽٟ ربس٠خ اع١ب اٌؾذ٠ش ٚاٌّؼبصش

 

 

 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 

 االخزجبساد اٌزؾص١ٍ١خ اٌّخزٍفخ.

 

 
 .اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ -د 

 ِٙبسح اداسح اٌصف ٚضجطٗ -1د

 ِٙبسح طشػ االعئٍخ -2د

 ِٙبسح اٌزم٠ُٛ -3د

     ِٙبسح سثظ اٌّبدح ثبٌٛالغ ثبعزؼّبي االِضٍخ اٌزؼض٠ض٠خ ِٓ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ.  -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .12

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

  
شٙبدح اٌجىٍٛس٠ٛط فٟ   

 اٌزشث١خ )اٌزبس٠خ(
 اٌّفشداد ؽغت

 اٌزغٍغً اٌضِٕٟ
  

      
      
      
      
      
      



  
 11الصفحت 

 
  

اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ ,ِٛالغ االٔزش١ٔذ  ( ة

....., 
 ِٛالغ االرصبي اٌّخزٍفخ )اٌىٛوً ٚا١ٌٛر١ٛة( ...اٌخ

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ .12

٠ىْٛ اٌزط٠ٛش ِٓ خالي ؽزف اٚ اضبفخ اٚ اعزجذاي رط٠ٛش اٌّبدح اٌذساع١خ ؽغت طج١ؼخ إٌّٙظ ٚعٕخ اٌزأ١ٌف ٚ

 اعضاء اٚ فصٛي ِٓ إٌّٙظ اٌذساعٟ اٌّمشس ارا وبٔذ ٕ٘بٌه دٚاػٟ فؼ١ٍخ ٌٍزط٠ٛش رؾذد ِغجمب.

 


