


  
 1الصفحت 

 
  

 وصف البرًاهح األكادَوٍ 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من

 

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

 لغى انهغخ انؼشثّٛخ / كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو اإلَغبَّٛخ / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ
 انُظٕص انمذًٚخ  

 دكزٕساِ ثبنهغخ انؼشثٛخ ٔآداثٓب شٓبدح انُٓبئٛخ اعى ان .4

 :انُظبو انذساعٙ  .5
٘ /يمشساد/اخشٖ    عُٕ

 انُظبو انغُٕ٘

 اػزًبد يؼبٚٛش االرحبد نهغبيؼبد انؼشثٛخ انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

ٖ فٙ انذٔنخ انًؤصشاد انخبسعٛخ األخشٖ  .7  ٔصاسح انزشثٛخ / يؤعغبد اخش

 2/9/2919  ربسٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

ٙ كهٛخ انزشثٛخ ػُظشاً فؼبالً فٙ خذيخ انًغزًغ   ٍ لغى انهغخ انؼشثٛخ ف ٘ ٚزًخض ػ عؼم انًُزظ انز

 ٔرٕطٛم انشعبنخ انزشثٕٚخ انًطهٕثخ فٙ اػالء افضم انًغزٕٚبد انؼهًٛخ ٔانزشثٕٚخ .
 ؼهًٛٛخ.نهطهجخ ٔسفغ انًغزٕٚبد انز ٔرًُٛخ انمذساد انؼهًٛخ ٔانزشثٕٚخ

 
 

 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى نجشَبيظيخشعبد ا  .19

  االْذاف انًؼشفٛخ . ا-أ
    

ٍ انطهجخ يٍ انحظٕل ػهٗ انًؼشفخ ٔانفٓى نإلطبس انفكش٘ نًبدح    -1أ         انُظٕص انمذًٚخ.رًكٛ
ٙ انًذاسط ا -2أ  نضبَٕٚخ .اػذاد انطهجخ اػذادا" َفغٛب" ٔرشثٕٚب" نًُٓخ انزذسٚظ ف

 فٙ انًذاسط انضبَٕٚخ    انُظٕص انمذًٚخ اػذاد انطهجخ اػذادا" َفغٛب" ٔرشثٕٚب" نًُٓخ رذسٚظ يبدح   -3أ
 اػذاد انطهجخ اػذادا ػهًٛب نزًكُٛٓى يٍ يؼشفخ انًغزٕٚبد انهغٕٚخ . -4أ

ٍ ػهٗ لشاءح انُظٕص انؼشثٛخ ٔلشاءرٓب ٔرحهٛهٓب رحهٛال نغٕٚب. -5أ  عؼم انطهجخ لبدسٚ
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  االْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيظ :-ة 
ٙ داخم انظف انًذسعٙ.   -1ة    ٗ انغبَت انزطجٛم  ٚحذد آنٛخ َمم انًؼشفخ انُظشٚخ ان

 داخم انظف انًذسعٙ . انُظٕص انمذًٚخ ٚطجك اعزشارٛغٛبد    - 2ة  
ٌ . - 3ة    ٚطجك االعبنٛت انًُبعجخ نهزمهٛم يٍ أصش انُغٛب
ٙ انًٕالف انزؼهًٛٛخ .     ٚطجك َظشٚبد - 4ة     انزؼهى ف

  
 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

اعزخذاو طشٚمخ االنمبء ٔانًحبضشح فٙ رضٔٚذ انطهجخ ثبألعبعٛبد ٔانًٕاضٛغ انًزؼهمخ ثبنًؼشفخ  -1
ٙ ) أ ( .  انًٕضحخ ف

ٍ لجم  -2  انكبدس االكبدًٚٙ. يٍ خالل طشٚمخ االعزغٕاة  ٔانًُبلشخ ٚزى رٕضٛح انًٕاد انذساعٛخ ٔششحٓب ي
ٗ انًؼهٕيبد ٔانحمبئك. -3 ّ انطهجخ ثضٚبسح انًكزجخ ٔ انشجكخ انذٔنٛخ نهًؼهٕيبرٛخ نهحظٕل ػه  رٕعٛ

 
 

 طشائك انزمٛٛى      

 
 % ايزحبَبد فظهٛخ , ٔٚؤخز ثُظش االػزجبس انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ  ٔانحضٕس انكزشَٔٛب.49

 .% اخزجبساد َٓبٚخ انفظم انذساعٙ 69
 

 

 االْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ :-ط
ٙ األدثٙ ٔلشاءرٓب . – 1     ٗ  كزت انزشاس انؼشث  االطالع  ػه

 ظحٛحخ .انزًكٍ يٍ انمشاءح ان – 2   
ٍ أعبنٛجٓى األدثٛخ.ٚ – 3     زؼشف ػهٗ ػهًبء انؼشثٛخ ٔيؼشفخ يؤنفبرٓى ٔعٛشرٓى انؼهًٛخ ٔانًمبسَخ ثٛ
 .   هغخ ٚحهم انُظٕص ٔفك يغزٕٚبد ان – 4  

  

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 ركهٛف انطهجخ ثؼًم رمبسٚش فًٛب ٚخض انًحبضشح انًزذأنخ  ٔاظٓبس  اًْٛزٓب . -1
 اعزغٕاة انطهجخ يٍ خالل يغًٕػخ يٍ االعئهخ انزفكٛشٚخ )كٛف,نًبرا,اٍٚ,ا٘( نجؼض انًٕاضٛغ . -2

 
ّ انطبنت ضًُٓ -3 ٌ انكزشَٔٛب رشكٛم حهمبد َمبشٛخ ٚكبفئ ػهٗ اعبثز ب ٔرظحح يؼهٕيبرّ ارا اخطأ ٔٚكٕ

 ٔفك ثشَبيظ كالط سٔو ٔانًٛذ .

 انزحهٛم . يغزٕٚبدرذسٚظ انطهجخ كٛفٛخ ثُبء  -4
 

 

 طشائك انزمٛٛى    

 
ٍ خالل يكبفئخ انًزمذو ثبنذسعبد. -1 ٍ انطهجخ ي  اصبسح ػُظش انزحفٛض ثٛ
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ٙ  .احزغبة االعبثخ انظحٛحخ كئعبثخ ًَٕرعٛخ يؼزًذح فٙ  -2 ٙ أٔ انُٓبئ ٌ  انٕٛي  االيزحب
ٍ نذٚٓى كفبءح عٛذح ثًب ٚزالئى ٔيزطهجبد انمغى . -3  دػى انطهجخ انزٚ

 
 

 
 

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 الورحلت الذراسُت
رهس الوقرر أو 

 الوساق
 الساعاث الوعتوذة اسن الوقرر أو الوساق

 ػًهٙ َظش٘   

 الٕٚعذ  عبػخ عُٕٚب   69 انُظٕص انمذًٚخ  انًشحهخ انضبَٛخ
 (عبػخ  نكم شؼجخ 2ثٕالغ) 

    

    

    

    
 
 

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخظٙ .12

 ي ان يراعي ميول الطلبة واتجاهاتهم وحاجاتهم ومشكالتهم .نبغان المنهج ي -1 

        ان المنهج ينبغي ان يكون متكيفا" مع حاضر الطلبة ومستقبلهم , وان يكون توافق  بين اساليب التعلم  -2
 وبين خصائص نمو الطلبة .

بالتدريسي, واالستاذ  -اوال–ان يكون التدريسي ذو شخصية مؤثرة في طلبته, كون الطالب يتأثر  -3
 المتمكن يضيف اسلوب خاص لشخصية الطالب في التدريس.

 
 التحديث الدوري  )السنوي( لخطط التدريب المعتمدة . -4
 

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

 
 القبول مركزي -1

 رغبة الطالب. -2
 المعدل التنافسي بين األقسام. -3
 

ٍ انجشَبيظ .14  أْى يظبدس انًؼهٕيبد ػ
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الكتب, الدوريات , الرسائل واألطاريح الجامعية التي تطابق آخر متطلبات الدراسة في تخصص النقد  - 1

 الحديث.
 شبكة المعلومات الدولية . -2
 الخبرة الشخصية للقائم بتدريس المقرر . -3
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 هخطط ههاراث الوٌهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هي البرًاهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هي البرًاهح 

السٌت / 

 الوستىي
 اسن الوقرر رهس الوقرر

 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 رفُتاالهذاف الوع
االهذاف الوهاراتُت 

 الخاصت بالبرًاهح
االهذاف الىخذاًُت 

 والقُوُت

تأهُلُت الوهاراث العاهت وال

 الوٌقىلت

)الوهاراث األخري الوتعلقت بقابلُت 

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

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

الٌصىص   الثاًُت

 القذَوت
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسٍ
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 وىرج وصف الوقررً

 م . د شُواء زَذاى عبذ                                      

  

 

 َغبَٛخكهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو اإل / عبيؼخ دٚبنٗ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 انهغخ انؼشثٛخ  / انًشكض ؼهًٙانمغى ان .2

 انُظٕص انمذًٚخ اعى / سيض انًمشس .3

 طهجخ انًشحهخ انضبَٛخ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 انغُٕ٘ انفظم / انغُخ .5

 نكم شؼجخ( عبػخ  2عبػخ ثٕالغ )  69 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2919/ 2/9 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕطف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 .انُظٕص انمذًٚخاػذاد انطهجخ نزذسٚظ يبدح  -1

   

ٙ يغبل انجحش فٙ يبدح  - 2 ٍ ف ٍ ػهًٛٛ  .انُظٕص انمذًٚخ اػذاد ثبحضٛ

 .ظٕص انمذًٚخٙ يبدح انُاعشاء انجحٕس ٔانزمبسٚش ف -3

 

 

 
 

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

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

 البرنامج.



  
 7الصفحت 

 
  

 

 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى انًمشسيخشعبد  .9

  االْذاف انًؼشفٛخ -أ
 .اس انؼشثٛخ األدثٛخٚمشأ كزت رش -1  

ٍ اًْٛخ  -2  .دساعخ انكزت األدثٛخ دساعخ نغٕٚخٚجٛ

 (.انُظٕص انمذًٚخٚحذد اْذاف انذساعخ نٓزا انًمشس) -3
ٍ اْذاف دساعخ  -4  انُظٕص انمذًٚخًٚٛض ثٛ

ِ انًبدح . -5  ٕٚضح خظبئض دساعخ ْز
   ُظٕص انمذًٚخانٚحذد انخظبئض انًًٓخ ٔانٕاعت رغهٛظ انضٕء ػهٛٓب ضًٍ دساعخ يبدح  -6

    
  االْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنًمشس  -ة 
 1 -          ٙ  .انُظٕص انمذًٚخٚكزت ٔسلخ ثحضٛخ , ٔكزبثخ ثحٕس ٔدساعبد يزخظظخ ف

ٙ  ٔيؤنفبرٓى  -2  يؼشفخ ادثبء ٔػهًبء االدة انؼشث
ٍ اعبنٛجٓى األدثٛخ -3  انزًٛٛض ثٛ

 يغزٕٚبد انهغخ انًؼغًٛخ ٔانُحٕٚخ ٔانظشفٛخ ٔانظٕرٛخرحهٛم انُظٕص األدثٛخ ٔفك رؼهى       - 4 
ٍ انُظٕص ٔانزًٛٛض ثُٛٓبرؼهى         - 5 ٌ انجالغٛخ ي  اعزخشاط انفُٕ

 ضجظ انمٕاػذ اإليالئٛخ .        - 6

      

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًؼذح يغجمبانًحبضشح  -1
 انًُبلشخ . -2

 االعزغٕاة . -3
4-  ٙ  .انؼظف انزُْ

 االعئهخ انزحفٛضٚخ . -5
 االخزجبساد انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ. – 6
 

 

 

 طشائك انزمٛٛى      

 

% ايزحبَبد فظهٛخ , ٔٚؤخز ثُظش االػزجبس انًٕاظجخ ٔانًشبسكخ انٕٛيٛخ  انكزشَٔٛب ٔفك ثشَبيظ  49   -1
 انظف انذساعٙ ٔانًٛذ.

2- 69. ٙ  %  اخزجبساد َٓبٚخ انفظم انذساع
 

 
 ٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخاالْذاف ان -ط

 فٙ رطٕس انهغخ انؼشثٛخ . ػهًبء األدة انؼشثٙانزؼشٚف ثأصش  -1 
٘ االْزًبو انفبػم ثذساعخ يبدح  -2  .انُظٕص انمذًٚخٚجذ

ٕ ػًهٛخ انزؼهى . -3  رًُٛخ االرغبْبد االٚغبثٛخ َح
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ٙ ػًهٛخ ا -4  نزؼهى ٔانزؼهٛى .ثًب ٚخض انًمشس رؼذٚم االرغبْبد انغهجٛخ ف

 ئك انزؼهٛى ٔانزؼهى طشا    

1- . ٙ  انؼظف انزُْ
 انًُبلشخ . -2

 االعئهخ انًزشؼجخ فٙ االخزظبص . -3
 

 

 طشائك انزمٛٛى    

 
 

 انًكبفئخ ٔانزحفٛض فٙ سفغ انًؼُٕٚبد يٍ خالل انذسعبد انًحزغجخ ضًٍ انزمٛٛى انٕٛيٙ .

 
ٙ (.انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًانزأْٛهٛخ انًٓبساد  انؼبيخ ٔ -د   زؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظ

 يشاعؼخ انخطٕاد انغبثمخ ٔيخشعبرٓب . -1   

ٍ طشٚك انكزت ٔانذٔسٚبد . -2 ٗ انًغزغذاد انؼهًٛخ ٔاالدثٛخ ػ  االطالع ػه
ٙ يغبل االخزظبص .   -3  االطالع انًزٕاطم ػهٗ شجكخ انًؼهٕيبد انذٔنٛخ ف

غ رٔ٘ االخزظبص انذلٛك ثذافغ رطٕٚش انًؼشفخ اعشاء انًغبعالد ٔانحهمبد انُمبشٛخ ي  -4
 ٔانًؼهٕيبد انشخظٛخ .

     



  
 9الصفحت 

 
  

 انجُٛخ انزحزٛخ  .11

 ثُٛخ انًمشس .19

 انغبػبد نشٓشا
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

1 8 
ضجظ انطهجخ نٓزا   

 انًٕضٕع

انزؼشف ػهٗ يظبدس 
 انزشاس انؼشثٙ

ٍ يغزٕٚبد  ٔانزًٛٛض ثٛ
 نهغخ األعبطا

 انمشاءح 
انًُبلشخ ٔ

 ٔانحٕاس

االخزجبس 
 ٘ انشفٕ

ٔاػذاد رمبسٚش 
ٍ رنك  ػ

2 8 
ضجظ انطهجخ نٓزا 

 انًٕضٕع

 ( ٙ ػٓذ اإليبو ػه
ّ انغالو( يٍ كزبة  ػهٛ

 َٓظ انجالغخ

لشاءح انُض 
انًُبلشخ 
 ٔانحٕاس

االخزجبس 

 ٘  انشفٕ
االخزجبس 

 انشٓش٘
 انحضٕس

 ٔانًشبسكخ

3 8 
ضجظ انطهجخ نٓزا 

 ًٕضٕعان

انًمبيخ انجغذادٚخ يٍ 
كزبة انًمبيبد نجذٚغ 

 انضيبٌ انًٓزاَٙ

لشاءح انُض 
انًُبلشخ 

 ٔانحٕاس

االخزجبس 
 ٘  انشفٕ

االخزجبس 
 انشٓش٘

 انحضٕس
 ٔانًشبسكخ

4 8 
ضجظ انطهجخ نٓزا 

 انًٕضٕع

ٍ كزبثٙ  َظٕص ي

األدة انظغٛش ٔاألدة 
ٍ انًمفغ  انكجٛش الث

لشاءح انُض 

انًُبلشخ 
 ٔانحٕاس

جبس االخز

 ٘  انشفٕ
االخزجبس 

 انشٓش٘
 انحضٕس

 ٔانًشبسكخ

5 8 
ضجظ انطهجخ نٓزا 

 انًٕضٕع
لظخ انكُذ٘ يٍ كزبة 

 انجخالء نهغبحع

لشاءح انُض 
انًُبلشخ 

 ٔانحٕاس

االخزجبس 
 ٘  انشفٕ

االخزجبس 
 انشٓش٘

 انحضٕس
 ٔانًشبسكخ

6 8 
ضجظ انطهجخ نٓزا 

 انًٕضٕع

ٗ يٍ كزبة  انهٛهخ األٔن

اإليزبع ٔانًؤاَغخ 
ٙ حٛبٌ انزٕحٛذ٘أل  ث

لشاءح انُض 

انًُبلشخ 
 ٔانحٕاس

االخزجبس 

 ٘  انشفٕ
االخزجبس 

 انشٓش٘
 انحضٕس

 ٔانًشبسكخ
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 انكزت انًمشسح انًطهٕثخ -1

ّ انغالو ( َٓظ انجالغخ - 1  نإليبو ػهٙ ) ػهٛ
 انجخالء نهغبحع – 2

ٍ انًمفغ – 3  األدة انظغٛش ٔاألدة انكجٛشالث
 مبيبد نجذٚغ انضيبٌ انًٓزاَٙانً – 4

ٌ انزٕحٛذ٘ – 5 ٙ حٛب  اإليزبع ٔانًؤاَغخ ألث
 

 انًشاعغ انشئٛغٛخ )انًظبدس( -2
ٙ ركٌٕ راد اعهٕة اكبدًٚٙ  اْى انكزت ضًٍ االخزظبص ٔانز

 يفٕٓو ٔغٛش يؼمذ .

ٗ ثٓب  ( أ ٙ ٕٚط انكزت ٔانًشاعغ انز
  )انًغالد انؼهًٛخ ,انزمبسٚش ,.....(

ٗ ثجؼض انكزت ٔانشعب ٍ ٕٚط ٙ رزضً ئم ٔاالطبسٚح  انز
 يفشداد انًمشس .

انًشاعغ االنكزشَٔٛخ ,يٕالغ االَزشَٛذ  ( ة

....., 
ٙ رشًم كم يب ٚزؼهك  يكزجبد انهغخ انؼشثٛخ ٍ االَزشَٛذ ٔانز ضً

ٙ  دلٛك ٔيٕضح.  ثبنًمشس ٔثشكم رفظٛه
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ٙ رخض ي ٙ ثبنغٕاَت انزطجٛمٛخ انز ٙ ْزا انًغبلاصشاء انًمشس انذساع  ُٓخ انزؼهٛى ٔاالطالع ػهٗ يبٚؤنف حذٚضب ف

 

 


