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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

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

 

 عبيؼّ ركزٚذ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

  انصٛذنخكهٛخ  / انًزكش  ؼهًٙانمسى ان .2

أ اسى انجزَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 

 دكزٕراِ اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذراسٙ  .5
 ٖ ٘ /يمزراد /أخز  سُٕ

 يمزراد 

ٙ  انًؼزًذ   ثزَبيظ االػزًبد .6  فصه

 انًسزشفٛبد انزؼهًٛٛخ ٔانًخزجزاد انؼهًٛخ ٔانطجٛخ  انًؤصزاد انخبرعٛخ األخزٖ  .7

 15/11/2116 ربرٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجزَبيظ األكبدًٚٙ .9

ّ  ٔاالحٛبء انًغٓزٚخ ٔانطفٛهٛبد  دراسخ َظزٚخ  ٙ ٔاالَسغ دراسخ انًٕاد انؼهًٛخ األسبسٛخ يضم انجبٕٚنٕع
 ٔػًهٛخ 

 

 

 

 

 

 
 

 



  
 2الصفحت 

 
  

 

 انًطهٕثخ ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جزَبيظيخزعبد ان  .11

  االْذاف انًؼزفٛخ  - أ
ٗ أعشاء انغسى ٔرشزٚحٓب.   -1أ      ٚزؼزف انطبنت ػه
ٙ رصٛت اإلَسبٌ ٔطزق يؼبنغزٓب .-2أ ٗ األيزاض انز  ٚزؼزف انطبنت ػه

 إػطبء انطبنت خجزح فٙ إػذاد انشزائح انشعبعٛخ انطجٛخ  -3أ
 طبنت خجزح فٙ إعزاء انفحٕصبد انطجٛخ أنًخزجزّٚ. إػطبء ان-4أ
ٍ انطفٛهٛبد  -5أ ٙ يؼزفخ كم إَٔاع انطبنت ثبألَٕاع انًخزهفخ ي  إنًبو انطبنت ف
 -6أ

 جزَبيظ نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبرار األْذاف –ة 
 ثحٕس رخزط – 1ة 

 رمبرٚز طجٛخ  – 2ة 
        - 3ة 

 
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 
 

 اد انٕٛيٛخ انًفبعئخ .االخزجبر
ّ ٔانشٓزٚخ    االيزحبَبد االسجٕػٛ

 
 طزائك انزمٛٛى      

 
 اخزجبراد ٕٚيٛخ 

 يشبركبد ٕٚيٛخ 
 أَشطخ يُٕػّ

 
 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط

 رطٕٚز لذرح انطبنت ػهٗ انًُبلشخ  -1ط         

ٙ ثبإليكبَٛبد انًٕعٕدح -2ط  انزطجٛك انفؼه
ٗ أداء انٕاعجبد انٕٛيٛخ رطٕٚز لذرح ان-3ط  طبنت ػه

 -4ط   
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 
 اسزخذاو اعٓشح ال دارب شٕ  -1
 اسزخذاو شجكخ االَززَٛذ  -2
 انكزت انًصذرٚخ ٔانًُٓغٛخ  -3

 

 
 طزائك انزمٛٛى    



  
 3الصفحت 

 
  

 
 انزشاو انطبنت فٙ انًشبركخ  -1
 رمذٚى ثحٕس -2
 ايزحبَبد ٕٚيٛخ ٔفصهٛخ  -3
 

 
 

 
 .انشخصٙ(األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر  )انًٓبرادانًُمٕنخ زأْٛهٛخ انٔ انًٓبراد انؼبيخ-د 

ٗ انزؼبيم يغ انٕسبئم انحذٚضخ-1د  رفؼٛم لذرح انطبنت ػه
 رًُٛخ لذرح انطبنت ػهٗ انحٕار ٔانًُبلشخ -2د

 رًُٛخ لذرح انطبنت ػهٗ انزؼبيم يغ انٕسبئم انحذٚضخ -3د
 -4د   

 انزؼهى طزائك انزؼهٛى ٔ         

 
 

 
 

 
 طزائك انزمٛٛى          

 
 
 

 ثُٛخ انجزَبيظ  .11

 انسبػبد انًؼزًذح           اسى انًمزر أٔ انًسبق ريش انًمزر أٔ انًسبق انًزحهخ انذراسٛخ 

 ػًهٙ     َظز٘      

 3 3 ثبٕٚنٕعٙ  األٔنٗ 

 2 2 طفٛهٛبد   انضبَٛخ 

      

     

     

     



  
 4الصفحت 

 
  

 
 
 
 
 
 

 ظ نهزطٕر انشخصٙانزخطٛ .12

 
 

ٙ انزطٕٚز االكبدًٚٙ يٍ خالل االطالع ػهٗ انطزق انحذٚضخ   االسزفبدح يٍ انغبيؼبد انؼبنًٛخ ف

 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  غ)ٔضيؼٛبر انمجٕل  .13

 
ٙ ٔسارح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ   ٚزى انمجٕل ضًٍ انمجٕل انًزكش٘ ف

 
 
 
 
 
 
 

ٍ انجزَبيظ .14  أْى يصبدر انًؼهٕيبد ػ

  ٔاألعُجٛخٔانغبيؼبد انؼزثٛخ  األكبدًٚٛخانًؤسسبد 

 



  
 5الصفحت 

 
  

 

 

 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

 ً ٍ  باَىلىخٍ   األول   √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ أساس

                   
ٍ  طفُلُاث   الثانُت    √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ اساس

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحت 

 
  

 قرروىرج وصف الون

 

 وصف الوقرر

 

 

 هٛخ انصٛذنخ عبيؼخ ركزٚذ / ك انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 انصٛذنخ     / انًزكش ؼهًٙ انمسى ان .2

  اسى / ريش انًمزر .3

 دٔاو رسًٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .4

ٙ  انفصم / انسُخ .5  فصه

  )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذراسٛخ  .6

 11/2116/ 15 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 أْذاف انًمزر .8

ٙ ٔاالَسغ  ّ  ٔاإلحٛبء انًٓغزٚخ ٔانطفٛهٛبد  دراسخ َظزٚخ دراسخ انًٕاد انؼهًٛخ األسبسٛخ يضم انجبٕٚنٕع
 ٔػًهٛخ

 انفحٕصبد انًخزجزٚخ انطجٛخ  إعزاءدراسخ طزق 

 
 
 
 
 
 

 

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.



  
 7الصفحت 

 
  

 ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمزربد انيخزع .11

  ْذاف انًؼزفٛخ األ -أ
ٗ انفحٕصبد انطجٛخ -1أ  ٚزؼزف انطبنت ػه

ٙ رصٛت -2أ ٗ األيزاض انز  اإلَسبٌ ٚزؼزف انطبنت ػه
 ٚزؼزف انطبنت ػهٗ طزق يؼبنغخ األيزاض  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمزر.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبراراألْذاف   -ة 
 ثحٕس رخزط – 1ة

 رمبرٚز طجٛخ  – 2ة
  - 3ة

     -4ة
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 
 اخزجبراد ٕٚيٛخ يفبعئخ 

 ايزحبَبد اسجٕػٛخ 
 

 
 طزائك انزمٛٛى      

 
 و انطبنت فٙ انًشبركخ فٙ لبػخ انًحبضزاد انزشا

ٙ انٕلذ انًحذد  رمذٚى انجحٕس ف
ٍ انٕٛيٛخ   انزًبرٚ

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 رطٕٚز لذراد انطبنت ػهٗ انًُبلشخ -1ط
ٙ ثباليكبَٛبد انًٕعٕدح -2ط  انزطجٛك انفؼه
ٍ انٕسبئم انًزبحخ -3ط  رًُٛخ لذرح انطبنت ػهٗ االسزفبدح ي

   -4ط

  
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 
 

 
 طزائك انزمٛٛى    

 
 
 



  
 8الصفحت 

 
  

 

 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

ٙ نهٕسارح  انًطهٕثخ ـ انكزت انًمزرح 1  انكزبة انًُٓغ

 انكزت انًشٔدح يٍ انٕسارح ٔانًصبدر انسبَذح نكم يبدح ػهًٛخ  )انًصبدر(  ـ انًزاعغ انزئٛسٛخ 2

ٗ ثٓب  ا ٙ ٕٚص                ـ انكزت ٔانًزاعغ انز

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبرٚز ,.... ) 
ٙ االخزصبصبد االسبسٛخ   انًغالد انؼهًٛخ ف

انًزاعغ االنكززَٔٛخ, يٕالغ االَززَٛذ  ة ـ
.... 

 انًٕالغ االنكززَٔٛخ نهغبيؼبد انؼزثٛخ ٔاالعُجٛخ 

 
 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراسٙ  .13

   
ٗ انكزت انحذٚضخ ٔانٕسبئم انًزمذيخ فٙ إٚصبل انًؼهٕيبد   االػزًبد ػه

 
 

 

ٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -د   انًُمٕنخ ) انًٓبراد األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخص

ٗ انزؼبيم يغ شجكخ االَززَٛذ -1د  رفؼٛم لذرح انطبنت ػه
 انحذٚضخ  رًُٛخ لذرح انطبنت ػهٗ انزؼبيم يغ انٕسبئم-2د

ٗ انحٕار ٔانًُبلشخ  -3د  رًُٛخ لذرح انطبنت ػه
    -4د

 ثُٛخ انًمزر .11

يخزعبد انزؼهى  انسبػبد األسجٕع
 انًطهٕثخ

اسى انٕحذح / أٔ 
 انًٕضٕع

 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

 ايزحبَبد  َظز٘ ثبٕٚنٕعٙ انخهٛخ ٔأعشائٓب  3 1

2 3  ّ   ايزحبَبد َظز٘ ثبٕٚنٕعٙ انُسٛظ ٔإَاػ

 ايزحبَبد  َظز٘ ثبٕٚنٕعٙ انغٓبس انٓضًٙ 3 3
4 3  ٙ  ايزحبَبد  َظز٘ ثبٕٚنٕعٙ انغٓبس انزُفس
 ايزحبَبد  َظز٘ ثبٕٚنٕعٙ عٓبس انًُبػخ  3 5
 ايزحبَبد  َظز٘ ثبٕٚنٕعٙ عٓبس انذٔراٌ  3 6
 ايزحبَبد َظز٘ ثبٕٚنٕعٙ انغهذ ٔيهحمبرّ  3 7



  
 9الصفحت 

 
  

 

 


