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نامج األكاديمي هذا  ايجازا نامج ومخرجات التعلم المتوقعة  يوفر وصف البر  ألهم خصائص البر

 
مقتضيا

 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 
 
هنا من الطالب تحقيقها مبر

نامج  وصف لكل مقرر ضمن البر

 

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

 لغى   انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ / كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو االَغبَٛخ انمغى انؼهًٙ / انًشكض  .2

اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ أ  .3

 انًُٓٙ 
 انمٛبط ٔانزمٕٚى

 انجكبنٕسٕٚط اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 انُظبو انذساعٙ :  .5

 عُٕ٘ / يمشساد / أخشٖ 
 َظبو دساعٙ عُٕ٘ 

 ثشَبيظ االػزًبد انًؼزًذ   .6
اػزًبد يؼبٚٛش عٕدح انزؼهٛى انشبيهخ انؼبنًٛخ ٔيؼبٚٛش ارحبد انغبيؼبد 

 انؼشثٛخ فٙ يغبل عٕدح انزؼهٛى.

 . انًؤصشاد انخبسعٛخ االخشٖ 7
ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ , ٔصاسح انزشثٛخ, ٔصاسح انصحخ, ٔصاسح انؼًم 

 ٔانشؤٌٔ االعزًبػٛخ

 2019-9 -1 ربسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 األكبدًٚٙأْذاف انجشَبيظ  .9

 رمٕٚخ يٓبساد انطهجخ انزخصصٛخ .   - 1

 رمٕٚخ يٓبساد انطبنت فٙ االنمبء .  - 2

 . يًبسعخ انطبنت ػهٗ االعزغٕاة .  - 3

 رمٕٚخ انطبنت ػهٗ عًٛغ االعبنٛت انزذسٚغٛخ .   - 4

 يغبػذح انطبنت ػهٗ ثُبء شخصٛزّ االكبدًٚٛخ .  - 5

 نًٓبساد انجحش انؼهًٙ . يغبػذح انطبنت ػهٗ انزؼهى    - 6

 رمٕٚخ انطبنت ػهٗ ثُبء شخصٛزّ انزذسٚغٛخ .    - 7

 

 

 

 

 يخشعبد انجشَبيظ انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .11
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 االهداف المعرفية   -1
 التذكر      -1أ
 الفهم واالستيعاب -2أ
 التطبيق -3أ
 التحليل -4أ
كيب  -5أ  البر
 التقويم -6أ

نامج األهداف  –ب   المهاراتية الخاصة بالبر
 تدريب الطلبة عىل التدريس 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

ة والمناقشة واسلوب االستجواب.              االلقاء و المحاضر

 طرائق التقييم      

 : ي
 % اختبارات فصلية.   44          -االختبارات التحصيلية وتكون عىل الشكل االتر

 % اختبارات نهاية الفصل.  64                                                                      

 األهداف الوجدانية والقيمية .  -ج
 اكساب ميول واتجاهات الطلبة نحو المادة         
 

 طرائق التعليم والتعلم     
ة والمناقشة واالستجواب  االلقاء , والمحاضر

 الطلبة بإعداد التقارير والبحوث. تكليف  -

 استجواب الطلبة باستعمال االسئلة التقليدية.  -

 

 +   طرائق التقييم 
 االختبارات التحريرية

 االنشطة الصفية والالصفية

 االختبارات التحصيلية تقسم اىل 
 شفهي  -

 تحريري -
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بقابلية التوظيف والتطور المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة -د 
 .)  الشخصي

 مهارة ادارة الصف وضبطه -1د
 مهارة طرح االسئلة -2د
 مهارة التقويم -3د
 مهارة ربط المادة بالواقع باستعمال االمثلة التعزيزية من الحياة اليومية.  -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
, اسلوب االلعاب الرياضية, اسلوب لعب الدور(اساليب التدريس المختلفة )اسلوب التعلم  ي

 التعاوتر
 

 طرائق التقييم          

 االختبارات التحصيلية  بمختلف انواعها ومستوياتها. 

نامج  .11  بنية البر

 اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية
 الساعات المعتمدة

 عمىلي  نظري

 2 والتقويمالقياس  / الرابعة
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 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 

 

%( يٍ انًٕضٕػبد انحذٚضخ رًبشٛب يغ يغزغذاد انؼصش نغشض اػذاد 21رطٕٚش يفشداد انًُٓظ ثُغجخ )

 انطبنت اػذادا يُٓٛب ٔرشثٕٚب َٔفغٛب صحٛحب.

 

 

 

 ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓذ(يؼٛبس انمجٕل )ٔضغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق  .13

 

 

يؼذل انطبنت فٙ  يشحهخ انذساعخ االػذادٚخ اضبفخ انٗ سغجخ انطبنت ٔكزنك انشلؼخ انغغشافٛخ نغكٍ انطبنت 

 رًبشٛب يغ عٛبعخ انمجٕل فٙ انغبيؼبد ٔانكهٛبد ٔانًؼبْذ انؼشالٛخ.

 

 

 

 

 

 

 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

ٔانذساعبد ٔانذٔسٚبد ٔٔعبئم االرصبل انًخزهفخ يٍ اإلَزشَذ انًشاعغ ٔانًصبدس يٍ انكزت ٔانجحٕس 

 ٔغٛشْب  .
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 يخطظ يٓبساد انًُٓظ

 يٍ انجشَبيظ انخبضؼخ نهزمٛٛىٚشعٗ ٔضغ اشبسح فٙ انًشثؼبد انًمبثهخ نًخشعبد انزؼهى انفشدٚخ 

 يخشعبد انزؼهى انًطهٕثخ يٍ انجشَبيظ 

/ انغُخ 
 انًغزٕٖ

سيض 

 انًمشس
اعى 

 انًمشس

 أعبعٙ
أو 

 اخزٛبس٘

 األْذاف انًؼشفٛخ
األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ 

 ثبنجشَبيظ
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ

انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ 

انًٓبساد األخشٖ ) انًُمٕنخ

انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس 

 (انشخصٙ

 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

2017\2
018 \ 

انمٛبط 

 ٔانزمٕٚى
   2 2   2 2  2 2 2 2 2 2 اعبعٙ
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 ًَٕرط ٔصف انًمشس

 اعى انزذسٚغٙ: ا. د. خبنذ عًبل حًذ٘

 

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

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

 .كهٛخ انزشثٛخ نهؼهٕو االَغبَٛخ/ لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ  انًشكض/ انمغى انؼهًٙ   .2

 انمٛبط ٔانزمٕٚى سيض انًمشس/ اعى  .3

 انطهجخ أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 (2020 – 2019)انؼبو انذساعٙ  انغُخ/ انفصم  .5

 عبػخ دساعٛخ 00 (انكهٙ)ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 2019 \9\1 ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8
 رمٕٚخ يٓبساد انطهجخ انزخصصٛخ .    - 1

 رمٕٚخ يٓبساد انطهجخ ػهٗ االنمبء .    - 2

 رمٕٚخ يٓبساد انطبنت ػهٗ صٛبغخ االعئهخ ٔاالعزغٕاة .    - 3

 رمٕٚخ يٓبساد انطبنت ػهٗ عًٛغ االعبنٛت انزذسٚغٛخ .     - 4

 يغبػذح انطبنت فٙ ثُبء شخصٛزّ االكبدًٚٛخ .      - 5

 رمٕٚخ انطبنت فٙ يٓبساد انجحش االكبدًٚٙ .   -6

 اػذاد شخصٛخ انطبنت ػهٗ اػزجبسِ رذسٚغٙ يغزمجهٙ .  – 7
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 يخشعبد انًمشس ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .11

 األْذاف انًؼشفٛخ   -1
 اٌ ٚؼشف انطبنت انمٛبط ٔانزمٕٚى -1
 انمٛبط ٔانزمٕٚىٕٚضح اًْٛخ  -2
 

 

 . األْذاف انًٓبسارٛخ انخبصخ ثبنًمشس  -ة 
 ٚصًى اخزجبساد -1
 ٚزذسة ػهٗ انمٛبط -2

 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .انًحبضشح ٔاالنمبء ٔانًُبلشخ ٔاالعزغٕاة -
 
 
 

 طشائك انزمٛٛى      

 .االخزجبساد انزحصٛهٛخ -

 
 . انٕٛيٛخ ٔانشٓشٚخ ٔانفصهٛخ ( ط)انزحشٚشٚخ       ( ة)انشفٕٚخ           (1)

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط
ي اختصاصه .   -1ج         

ر
 اعداد طالب لديه امكانيات علمية ف

 اعداد طالب متحمس ويعشق اختصاصه .   -2ج
 تهيئة الطالب لكي يكون تدريسي مستقبىلي .   -3ج

 . اػذاد شخصٛخ انطبنت اػذاداً عٛذاً نكٙ ٚكٌٕ يزًكُب فٙ االنمبء   -4ط         
 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     
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 .انًُبلشخ ٔانًحبضشح ٔاالعزغٕاة
 

 طشائك انزمٛٛى    

 
 .االخزجبساد انزحصٛهٛخ انًخزهفخ

 
 

 (.األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ  انًٓبساد) انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ  -د 
 مهارة ادارة الصف وضبطه -1د
 مهارة طرح االسئلة -2د
 مهارة التقويم -3د
 مهارة ربط المادة بالواقع باستعمال االمثلة التعزيزية من الحياة اليومية.  -4د         

 

 ثُٛخ انًمشس .11

 انغبػبد األعجٕع
يخشعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
أٔ / اعى انٕحذح 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

30 60 
شٓبدح انجكهٕسٕٚط فٙ   

ػهٕو رشثٕٚخ )  انزشثٛخ 

 (ٔانُفغٛخ 
 انمٛبط ٔانزمٕٚى 

انًحبضشح 

ٔانًُبلشخ 

 ٔاالعزغٕاة

االخزجبساد 

انزحصٛهٛخ 

انشٓشٚخ 

ٔانفصهٛخ 

 ٔانُٓبئٛخ
يفبْٛى اعبعٛخ فٙ    كم اعبثٛغ

 انمٛبط ٔانزمٕٚى
  

خصبئص انمٛبط  = 3 االٔل

 ٔانزمٕٚى
= = 

 = = االخزجبس = = انضبَٙ
انزمٕٚى ٔػاللزّ  = = انضبنش

 ثبالخزجبس
= = 

 = = إَاع انزمٕٚى = = انشاثغ
 = = ايزحبٌ فصهٙ = = انخبيظ
رحذٚذ االْذاف  = = انغبدط

 انزؼهًٛٛخ
= = 

 = = ششٔط رطجٛك االخزجبس = = انغبثغ
 = = إَاع االخزجبساد = = انضبيٍ
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اعزخشاط انخصبئص  = = انزبعغ

 اإلحصبئٛخ
= = 

 = = انٕعبئم االخزجبسٚخ = = انؼبشش
 = = لٕائى انزمذٚش = = انحبد٘ ػشش
 = = يمبٚٛظ انزمذٚش = = انضبَٙ ػشش
يصبدس انخطبء فٙ  = = انضبنش ػشش

 انزمذٚش
= = 

 = = ششٔط االخزجبس انغٛذ = = انشاثغ ػشش
 = = انصذق = = انخبيظ ػشش
 = = صذق انجُبء = = انغبدط ػشش
 = = انضجبد = = انغبثغ ػشش
 = = انطشٚمخ انًزكبفئخ = = انضبيٍ ػشش
 = = انطشٚمخ انُصفٛخ = = انزبعغ ػشش

 = = انًٕضٕػٛخ = = انؼششٌٔ
انحبد٘ 

 ٔانؼششٌٔ
 = = انغٕٓنخ  = =

انضبَٙ 

 ٔانؼششٌٔ
 = = انشًٕنٛخ = =

انضبنش 

 ٔانؼششٌٔ
صؼٕثخ ٔعٕٓنخ  = =

 انفمشاد
= = 

انشاثغ 

 ٔانؼششٌٔ
رًٛٛض فمشاد  = =

 االخزجبساد
= = 

انخبيظ 

 ٔانؼششٌٔ
 = = رمذٚش فؼبئم انجذائم = =

انغبدط 

 ٔانؼششٌٔ
 = = انزغشثخ االعزطالػٛخ = =

انغبثغ 

 ٔانؼششٌٔ
اخزجبساد انٕسلخ  = =

 ٔانمهى
= = 

انضبيٍ 

 ٔانؼششٌٔ
 = = انزغشثخ االعزطالػٛخ = =

انزبعغ 

 ٔانؼششٌٔ
اخزجبساد انٕسلخ  = =

 ٔانمهى
= = 

 = = صذق انجُبء = = انضالصٌٕ
 

 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1
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  (  انًصبدس)ـ انًشاعغ انشئٛغٛخ 2

اـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                 

 ,....  (انزمبسٚش , انًغالد انؼهًٛخ ) 
 

يٕالغ االَزشَٛذ , ة ـ انًشاعغ االنكزشَٔٛخ

.... 
 

 يٕالغ االرصبل انًخزهفخ ) انكٕكم ٔانٕٛرٕٛة ( .... انخ

 

 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

رطٕٚش انًبدح انذساعٛخ حغت طجٛؼخ انًُٓظ ٔعُخ انزأنٛف ٔٚكٌٕ انزطٕٚش يٍ خالل حزف أ اضبفخ أ   

 .أ فصٕل يٍ انًُٓظ انذساعٙ انًمشس ارا كبَذ ُْبنك دٔاػٙ فؼهٛخ نهزطٕٚش رحذد يغجمباعزجذال اعضاء 
 


