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 1الصفحت 

 
  

      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

       دٚبنٗعبيعخ /  صاسح انزعهٛى انعبنٙ ٔانجحش انعهًٙٔ   انًؤعغخ انزعهًٛٛخ .1

 اإلَغبَٛخٛخ انزشثٛخ نهعهٕو كه /   انعهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ لغى  / انًشكض  انمغى انعهًٙ .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 

 انجكبنٕسٕٚط اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5

 أخشٖ  يمشساد / عُٕ٘ /
 عَُٕ٘ظبو دساعٙ  

 انًعزًذ   ثشَبيظ االعزًبد .6
انغبيعبد  نشبيهخ انعبنًٛخ ٔيعبٚٛش ارحبداعزًبد يعبٚٛش عٕدح انزعهٛى ا

 فٙ يغبل عٕدح انزعهٛى. ٛخانعشث

 انغٛبحخ ٔاٜصبسٔصاسح انزشثٛخ, ٔصاسح  , ٔصاسح انزعهٛى انعبنٙ . انًؤصشاد انخبسعٛخ االخشٖ 7

 1/9/2219 ربسٚخ إعذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

 رمٕٚخ يٓبساد انطهجخ انزخصصٛخ .   - 1

 رمٕٚخ يٓبساد انطبنت فٙ االنمبء .  - 2

 ًبسعخ انطبنت عهٗ االعزغٕاة .ي .  - 3

 رمٕٚخ انطبنت عهٗ عًٛع االعبنٛت انزذسٚغٛخ .   - 4

 يغبعذح انطبنت عهٗ ثُبء شخصٛزّ االكبدًٚٛخ .  - 5

 يغبعذح انطبنت عهٗ انزعهى نًٓبساد انجحش انعهًٙ .    - 6

 رمٕٚخ انطبنت عهٗ ثُبء شخصٛزّ انزذسٚغٛخ .    - 7
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 ًطهٕثخ ٔطشائك انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزمٛٛىان يخشعبد انجشَبيظ .12

  االْذاف انًعشفٛخ  - أ
     انززكش  -1أ

 انفٓى ٔاالعزٛعبة -2أ

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

 جشَبيظ نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ اكزغبة انًٓبساد االعبعٛخ – 1ة 

 هٛى انزارٙاكزغبة يٓبساد انزع -2ة

 

 طشائك انزعهٛى ٔانزعهى      

 ٔاعهٕة االعزغٕاة. انًحبضشح ٔانًُبلشخ االنمبء ٔ           

 طشائك انزمٛٛى      

 % اخزجبساد فصهٛخ.  42          - ٔركٌٕ عهٗ انشكم االرٙ: د انزحصٛهٛخااالخزجبس

 .َٓبٚخ انفصم% اخزجبساد  62                                                                      

 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط

 حت انعهى ٔانًعشفخ -1ط         

 يغبعذح انطهجخ عهٗ اكزغبة االرغبْبد ٔانمٛى -2ط

 .رًُٛخ ٔرطٕٚش االرغبْبد ٔانمٛى االخاللٛخ -3ط

 طشائك انزعهٛى ٔانزعهى     

 .انًُبلشخ ٔاالعزغٕاة -

 االعئهخ انزمهٛذٚخ. ثبعزعًبلهجخ اعزغٕاة انط -

 
 طشائك انزمٛٛى    +

 رمغى انٗ  االخزجبساد انزحصٛهٛخ

 شفٓٙ -
 رحشٚش٘ -
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 .انشخصٙ(األخشٖ انًزعهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انعبيخ-د 

 يٓبسح اداسح انصف ٔضجطّ -1د

 يٓبسح طشػ االعئهخ -2د

 انزمٕٚىيٓبسح  -3د

 بح انٕٛيٛخ.يٍ انحٛ االيضهخ انزعضٚضٚخ ثبعزعًبليٓبسح سثظ انًبدح ثبنٕالع  -4د   

 طشائك انزعهٛى ٔانزعهى          

 

 (,اعهٕة االعزغٕاة اعهٕة نعت انذٔس , اعبنٛت انزذسٚظ انًخزهفخ )اعهٕة انزعهى انزعبَٔٙ

 

 طشائك انزمٛٛى          

 زهف إَاعٓب ٔيغزٕٚبرٓب.االخزجبساد انزحصٛهٛخ  ثًخ

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

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

 عولٍ نظرٌ

 2 الزصبدٚبد  انزعهٛى  / انًشعهخ انشاثعخ 
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 انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ .12

 

 

%( يٍ انًٕضٕعبد انحذٚضخ رًبشٛب يع يغزغذاد انعصش نغشض اعذاد 22ٓظ ثُغجخ )رطٕٚش يفشداد انًُ

 انطبنت اعذادا يُٓٛب ٔرشثٕٚب َٔفغٛب صحٛحب.

 

 

 

 انًعٓذ(األَظًخ انًزعهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  ع)ٔضيعٛبس انمجٕل  .13

 

 

 ٔكزنك انشلعخ انغغشافٛخ نغكٍ انطبنت اضبفخ انٗ سغجخ انطبنت ٚخدانذساعخ االعذايشحهخ  يعذل انطبنت فٙ 

 ٔانكهٛبد ٔانًعبْذ انعشالٛخ.رًبشٛب يع عٛبعخ انمجٕل فٙ انغبيعبد 

 

 

 

 

 

 

 أْى يصبدس انًعهٕيبد عٍ انجشَبيظ .14

 اإلَزشَذيٍ انكزت ٔانجحٕس ٔانذساعبد ٔانذٔسٚبد ٔٔعبئم االرصبل انًخزهفخ يٍ  انًشاعع ٔانًصبدس

 .  ٔغٛشْب
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 نهجهخطط ههاراث الو

 َ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

 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

2222-

  2 2 2  2 2 2 2 2 2  2 2 2 اساسٍ   2221
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 وىرج وصف الوقررن

  أ.م.د اهُرة هحوىد خضُر  اسن التذرَسٍ:

  

 الوقرر وصف 

 

 

 عبنٙ ٔانجحش انعهًٙ/ عبيعخ دٚبنٗٔصاسح انزعهٛى ان انًؤعغخ انزعهًٛٛخ .1

 / كهٛخ انزشثٛخ نهعهٕو االَغبَٛخ. انعهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخلغى  / انًشكض عهًٙ انمغى ان .2

 الزصبدٚبد انزعهٛى اعى / سيض انًمشس .3

 انطهجخ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 (2222 – 2219انعبو انذساعٙ ) انفصم / انغُخ .5

 عبعخ 62 )انكهٙ(عذد انغبعبد انذساعٛخ  .6

 2219-9-1 ربسٚخ إعذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8
 رمٕٚخ يٓبساد انطهجخ انزخصصٛخ .    - 1

 رمٕٚخ يٓبساد انطهجخ عهٗ االنمبء .    - 2

 رمٕٚخ يٓبساد انطبنت عهٗ صٛبغخ االعئهخ ٔاالعزغٕاة .    - 3

 رمٕٚخ يٓبساد انطبنت عهٗ عًٛع االعبنٛت انزذسٚغٛخ .     - 4

 يغبعذح انطبنت فٙ ثُبء شخصٛزّ االكبدًٚٛخ .      - 5

 رمٕٚخ انطبنت فٙ يٓبساد انجحش االكبدًٚٙ .   -6

 اعذاد شخصٛخ انطبنت عهٗ اعزجبسِ رذسٚغٙ يغزمجهٙ .  – 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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 ٔطشائك انزعهٛى ٔانزعهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .12

  ْذاف انًعشفٛخ األ - أ

 اعذاد انطهجخ اعذاد يعشفٛب  -1أ

 اٌ ٚعشف انطهجخ طشائك انزذسٚظ -2أ

 اٌ ٚعشف انطبنت كٛفٛخ كزبثخ انخطخ -3أ

 يعشفخ اًْٛخ انخطخ -4أ
. 

  ًمشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 اٌ ٚكزت انطبنت خطخ ٕٚيٛخ 1ة 

 اٌ ٚعذ انطبنت ًَٕرط نخطخ ٕٚيٛخ -2ة
 

 طشائك انزعهٛى ٔانزعهى      

 ٔاالعزغٕاة. انًحبضشح ٔاالنمبء ٔانًُبلشخ -

 

 

 

 طشائك انزمٛٛى      

 االخزجبساد انزحصٛهٛخ. -

 

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

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 اعذاد طبنت نذّٚ ايكبَٛبد عهًٛخ فٙ اخزصبصّ .  -1ط         

 ّ .اعذاد طبنت يزحًظ ٔٚعشك اخزصبص  -2ط

 رٓٛئخ انطبنت نكٙ ٚكٌٕ رذسٚغٙ يغزمجهٙ .  -3ط

 اعذاد شخصٛخ انطبنت اعذاداً عٛذاً نكٙ ٚكٌٕ يزًكُب فٙ االنمبء .   -4ط         
 

 طشائك انزعهٛى ٔانزعهى     

 

 .ضشح ٔاالعزغٕاةانًُبلشخ ٔانًحب

 

 طشائك انزمٛٛى    

 

 انًخزهفخ. االخزجبساد انزحصٛهٛخ
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 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

  )انًصبدس(  ـ انًشاعع انشئٛغٛخ 2

 اـ انكزت ٔانًشاعع انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( انًغالد انعهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 

ة ـ انًشاعع االنكزشَٔٛخ, يٕالع االَزشَٛذ 

.... 
 ٕٛرٕٛة ( .... انخيٕالع االرصبل انًخزهفخ ) انكٕكم ٔان

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

ٔٚكٌٕ انزطٕٚش يٍ خالل حزف أ اضبفخ أ  انزأنٛفرطٕٚش انًبدح انذساعٛخ حغت طجٛعخ انًُٓظ ٔعُخ   

 .ارا كبَذ ُْبنك دٔاعٙ فعهٛخ نهزطٕٚش رحذد يغجمب اعزجذال اعضاء أ فصٕل يٍ انًُٓظ انذساعٙ انًمشس
 

 

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزعهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انعبيخ ٔ انًٓبساد -د 

 يٓبسح اداسح انصف ٔضجطّ -1د

 يٓبسح طشػ االعئهخ -2د

 يٓبسح انزمٕٚى -3د

 االيضهخ انزعضٚضٚخ يٍ انحٛبح انٕٛيٛخ. ثبعزعًبليٓبسح سثظ انًبدح ثبنٕالع  -4د         

 ثُٛخ انًمشس .11

 انغبعبد عجٕ األ
يخشعبد انزعهى 

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕ 
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزعهٛى

  
شٓبدح انجكهٕسٕٚط فٙ   

   انزشثٛخ
  

انًحبضشح 

ٔانًُبلشخ 

 ٔاالعزغٕاة

خزجبساد اال

 انزحصٛهٛخ

انشٓشٚخ 

ٔانفصهٛخ 

 ٔانُٓبئٛخ
     عبعبد2 كم اعبثٛع

      
      
      
      
      


