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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

       د٠بٌٝعبِؼخ /  صاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟٚ   اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ / اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ  لغُ  / اٌّشوض  اٌمغُ اٌؼٍّٟ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 ١خ اٌخبصخاٌزشث

 اٌجىبٌٛس٠ٛط اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5

 أخشٜ  ِمشساد / عٕٛٞ /
 عٕٛٞٔظبَ دساعٟ  

 اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6
اٌغبِؼبد  ٌشبٍِخ اٌؼب١ٌّخ ِٚؼب١٠ش ارحبداػزّبد ِؼب١٠ش عٛدح اٌزؼ١ٍُ ا

 فٟ ِغبي عٛدح اٌزؼ١ٍُ. اٌؼشث١خ

 . اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ االخشٜ 7
ٚصاسح اٌصحخ, ٚصاسح اٌؼًّ  ٚصاسح اٌزشث١خ, , ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ

 ٚاٌشؤْٚ االعزّبػ١خ

 2219-9 -1 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 .  اٌزشث١خ اٌخبصخاٌّبَ اٌطبٌت ثب١ّ٘خ دساعخ   - 1

 تحز١بعبد اٌخبصخ رؼٍُ اػذاد اٌجشاِظ اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ ٌزٚٞ االاٌّبَ اٌطبٌت ثب١ّ٘خ   - 2

 . 

 .ٚاٌخبصخ  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رحم١ك اال٘ذاف اٌزشث٠ٛخاٌؼبِخ.  - 3

اػذاد اٌجشاِظ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ ٚا١ٌّٕٙخ ٌزٚٞ االتحز١بعبد رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رحم١ك وبفخ اعشاءاد    - 4

 . اٌخبصخ 

 ِغبػذح اٌطبٌت ػٍٝ ثٕبء شخص١زٗ االوبد١ّ٠خ .  - 5

 . اٌزؼ١ٍُ فٟ ِذاسط اٌزشث١خ اٌخبصخ ِٙبساد  رؼٍُ ِٓ ٌطبٌت ِغبػذح ا    - 6

 .  ٚاٌزؼبًِ  إٌفغٟ ِغ رٚٞ االتحز١بعبد اٌخبصخ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ    - 7
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 اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِخشعبد اٌجشٔبِظ .12

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
     اٌززوش  -1أ

 ؼبةاٌفُٙ ٚاالعز١ -2أ

 اٌزطج١ك -3أ
 اٌزح١ًٍ -4أ
  اٌزشو١ت -5أ
 اٌزم٠ُٛ -6أ

 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 االعب١ٌت إٌفغ١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاالعزّبػ١خ ٌشػب٠خ االفشاد ِٓ رٚٞ االتحز١بعبد اٌخبصخ رؼٍُ دساعخ  

 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٚاعٍٛة االعزغٛاة. شخاٌّحبضشح ٚإٌّبل االٌمبء ٚ           

 طشائك اٌزم١١ُ      

 % اخزجبساد فص١ٍخ.  42          - ٚرىْٛ ػٍٝ اٌشىً االرٟ: د اٌزحص١ٍ١خااالخزجبس

 .ٔٙب٠خ اٌفصً% اخزجبساد  62                                                                      

 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘ذاف -ط

 اٌزؼبًِ إٌفغٟ ٚاالٔغبٟٔ ِغ رٚٞ االتحز١بعبد اٌخبصخ فٟ اٌّغبي اٌزؼ١ٍّٟ ٚاْ ٠ذسن اٌطبٌت ا١ّ٘خ          

 فٟ اٌح١بح اٌؼبِخ 
 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثئػذاد اٌزمبس٠ش ٚاٌجحٛس. -

 االعئٍخ اٌزم١ٍذ٠خ. ثبعزؼّبياعزغٛاة اٌطٍجخ  -

 
 طشائك اٌزم١١ُ    +

 رمغُ اٌٝ  اٌزحص١ٍ١خاالخزجبساد 

 شفٟٙ -
 رحش٠شٞ -
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 .اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 ِٙبسح اداسح اٌصف ٚضجطٗ -1د

 ِٙبسح طشػ االعئٍخ -2د

 ِٙبسح اٌزم٠ُٛ -3د

 بح ا١ِٛ١ٌخ.ِٓ اٌح١ خاالِضٍخ اٌزؼض٠ض٠ ثبعزؼّبيِٙبسح سثظ اٌّبدح ثبٌٛالغ  -4د   

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

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

 

 طشائك اٌزم١١ُ          

 االخزجبساد اٌزحص١ٍ١خ  ثّخزٍف أٛاػٙب ِٚغز٠ٛبرٙب.

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

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

 عولٍ نظرٌ

 ٔظشٞ  / ٌشاثؼخا
 ػٍّٟ
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 اٌزخط١ظ ٌٍزطٛس اٌشخصٟ .12

 

 

%( ِٓ اٌّٛضٛػبد اٌحذ٠ضخ رّبش١ب ِغ ِغزغذاد اٌؼصش ٌغشض اػذاد 22رط٠ٛش ِفشداد إٌّٙظ ثٕغجخ )

 ػذادا ١ِٕٙب ٚرشث٠ٛب ٚٔفغ١ب صح١حب.اٌطبٌت ا

 

 

 

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

 

 

 ٚوزٌه اٌشلؼخ اٌغغشاف١خ ٌغىٓ اٌطبٌت اضبفخ اٌٝ سغجخ اٌطبٌت ٠خداٌذساعخ االػذاِشتحٍخ  ِؼذي اٌطبٌت فٟ 

 ٌؼشال١خ.ٚاٌى١ٍبد ٚاٌّؼب٘ذ ارّبش١ب ِغ ع١بعخ اٌمجٛي فٟ اٌغبِؼبد 

 

 

 

 

 

 

 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 اإلٔزشٔذِٓ اٌىزت ٚاٌجحٛس ٚاٌذساعبد ٚاٌذٚس٠بد ٚٚعبئً االرصبي اٌّخزٍفخ ِٓ  اٌّشاعغ ٚاٌّصبدس

 .  ٚغ١ش٘ب
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 هخطط ههاراث الونهج

 نَرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُ

 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

تطىر الوتعلقت بقابلُت التىظُف وال

 (الشخصٍ

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

2219-

                اساسٍ   2222
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 وىرج وصف الوقررن

 أ.م.د لطُفت هاجذ هحوىد   اسن التذرَسٍ:

 

 

 

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

 خ./ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خلغُ  / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

  اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اٌطٍجخ أشىبي اٌحضٛس اٌّزبتحخ .4

 (2222 – 2219اٌؼبَ اٌذساعٟ ) اٌفصً / اٌغٕخ .5

 عبػخ 32 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 2219-9-1 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8
 رم٠ٛخ ِٙبساد اٌطٍجخ اٌزخصص١خ .    - 1

 . رم٠ٛخ ِٙبساد اٌطٍجخ ػٍٝ االٌمبء    - 2

 رم٠ٛخ ِٙبساد اٌطبٌت ػٍٝ ص١بغخ االعئٍخ ٚاالعزغٛاة .    - 3

 رم٠ٛخ ِٙبساد اٌطبٌت ػٍٝ ع١ّغ االعب١ٌت اٌزذس٠غ١خ .     - 4

 ِغبػذح اٌطبٌت فٟ ثٕبء شخص١زٗ االوبد١ّ٠خ .      - 5

 رم٠ٛخ اٌطبٌت فٟ ِٙبساد اٌجحش االوبد٠ّٟ .   -6

 رذس٠غٟ ِغزمجٍٟ . اػذاد شخص١خ اٌطبٌت ػٍٝ اػزجبسٖ  – 7

 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .12

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ - أ

 

  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّحبضشح ٚاالٌمبء ٚإٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة. -

 

 

 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌزحص١ٍ١خ. -

 

 ف٠ٛخ          )ة( اٌزحش٠ش٠خ       )ط( ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ ٚاٌفص١ٍخ . اٌش ( أ)

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اػذاد طبٌت ٌذ٠ٗ اِىب١ٔبد ػ١ٍّخ فٟ اخزصبصٗ .  -1ط         

 اػذاد طبٌت ِزحّظ ٠ٚؼشك اخزصبصٗ .  -2ط

 ر١ٙئخ اٌطبٌت ٌىٟ ٠ىْٛ رذس٠غٟ ِغزمجٍٟ .  -3ط

 ذاد شخص١خ اٌطبٌت اػذاداً ع١ذاً ٌىٟ ٠ىْٛ ِزّىٕب فٟ االٌمبء . اػ  -4ط         
 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 .ضشح ٚاالعزغٛاةإٌّبلشخ ٚاٌّحب

 

 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 اٌّخزٍفخ. االخزجبساد اٌزحص١ٍ١خ
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 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .12

  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

  )اٌّصبدس(  شئ١غ١خ ـ اٌّشاعغ ا2ٌ

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

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

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

٠ٚىْٛ اٌزط٠ٛش ِٓ خالي تحزف اٚ اضبفخ اٚ  اٌزأ١ٌفاع١خ تحغت طج١ؼخ إٌّٙظ ٚعٕخ رط٠ٛش اٌّبدح اٌذس  

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

 

 
 زٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌاٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 ِٙبسح اداسح اٌصف ٚضجطٗ -1د

 ِٙبسح طشػ االعئٍخ -2د

 ِٙبسح اٌزم٠ُٛ -3د

 االِضٍخ اٌزؼض٠ض٠خ ِٓ اٌح١بح ا١ِٛ١ٌخ. ثبعزؼّبيِٙبسح سثظ اٌّبدح ثبٌٛالغ  -4د         

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛتحذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ مخ اٌزؼ١ٍُطش٠

  
شٙبدح اٌجىٍٛس٠ٛط فٟ   

 (   ) اٌزشث١خ
  

اٌّحبضشح 

ٚإٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

خزجبساد اال

 اٌزحص١ٍ١خ

اٌشٙش٠خ 

ٚاٌفص١ٍخ 

 ٚإٌٙبئ١خ
      وً اعبث١غ

      
      
      
      
      


