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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذ

 

 خاهعه حكرَج/كلُه الصُذلت انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 انصٛذنخ / انًزكش  ؼهًٙانمسى ان .2

أ اسى انجزَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 ٔانطفم ٔانذًٚمزاطٛخحمٕق االَسبٌ 

 رٕٚص صٛذنخثكبنٕ اسى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذراسٙ  .5
 سُٕ٘ /يمزراد /أخزٖ 

 يمزراد

 فصهٙ انًؼزًذ   ثزَبيح االػزًبد .6

 .ٔانًكزجخ ٔانًؼبْذاد انذٔنٛخ   رطٕر انمٕاٍَٛ انذاخهٛخ ٔانذٔنٛخ انًؤثزاد انخبرخٛخ األخزٖ  .7

 1/9/2116 ربرٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجزَبيح األكبدًٚٙ .9

 .انزًزغ ثٓبٔػهٗ كٛفّٛ  بٌ ٔانحزٚبد انؼبيخحمٕق االَسانزؼزف ػهٗ 

 ثذاٚخ َشٕء حمٕق االَسبٌ ٔرطٕرْب ٔيذٖ رػبٚخ يُظًخ االيى انًزحذح نحمٕق االَسبٌ ٔانحزٚبد انؼبيخدراسخ 

 أْى انًؼبْذاد ٔانذسبرٛز ٔانمٕاٍَٛ انزٙ رزُبٔل حمٕق االَسبٌ ٔانحزٚبد انؼبيخرؼزف انطالة ػهٗ 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحت 

 
  

 انًطهٕثخ ٔطزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جزَبيحيخزخبد ان  .11

  االْذاف انًؼزفٛخ  - أ
       .يبْٛخ حمٕق االَسبٌ ٔانحزٚبد انؼبيخٚزؼزف انطبنت ػهٗ  -1أ

 .انزًزغ ثحمٕق االَسبٌ ٔانحزٚبد انؼبيخٚزؼزف انطبنت ػهٗ كٛفّٛ -2أ

 ؼبيخ فٙ انًدزًغ انذ٘ ٚؼٛش فَّٛجذح ثسٛطخ ػٍ اًْٛخ حمٕق االَسبٌ ٔانحزٚبد اناػطبء انطبنت  -3أ
 .حمٕق االَسبٌ ٔانحزٚبد انؼبيخ ٔكَٕخ فزد يٓى ٔيُزح فٙ انًدزًغٚزؼزف انطبنت ػهٗ اًّْٛ -4أ

 

 جزَبيح نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبرار األْذاف –ة 

 .حبنٙرثظ انًؼهٕيبد ثبنٕالؼٙ ان  - 1ة 

 

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 االخزجبراد انٕٛيٛخ انًفبخئخ

 االيزحبَبد االسجٕػٛخ

 ارشبد انطالة انٗ يصبدر حذٚثّ

 
 طزائك انزمٛٛى      

 . اخزجبراد ٕٚي1ّٛ

 . انًشبركخ انٕٛيٛخ2

 . األَشطخ انًُٕػخ3

 
 انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ج

 رطٕٚز لذرح انطبنت ػهٗ انًُبلشخ  -1ج         

 ثبإليكبَٛبد انًٕخٕدحانزطجٛك انفؼهٙ -2ج

 ّٛ لذرِ انطبنت ػهٗ االسزفبدح يٍ انٕسبئم انًزبحخرًُ -3ج

 رطٕٚز لذرِ انطبنت ػهٗ اداء انٕاخجبد انٕٛيٛخ -4ج   
 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 
 طزائك انزمٛٛى    

 . انزشاو انطبنت ٔانًشبركخ فٙ لبػّ انذرص1

 . رمذٚى انجحٕس فٙ انٕلذ انًحذد2

 . انزًبرٍٚ ٔااليزحبَبد انٕٛيٛخ3

 

 

 
 



  
 3الصفحت 

 
  

 

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

 رفؼٛم لذرِ انطبنت ػهٗ انزؼبيم يؼّ االَززَٛذ -1د

 رًُّٛ لذرِ انطبنت ػهٗ انزؼبيم يؼّ انٕسبئم انحذٚثخ -2د

 ذدحرطٕٚز لذرِ انطبنت ػهٗ انزؼبيم يؼّ انٕسبئم انًزؼ -3د

 رًُّٛ لذرِ انطبنت ػهٗ اندٕار ٔانًُبلشخ -4د   

 

 

 

 

 ثُٛخ انجزَبيح  .11

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

 ػًهٙ     َظز٘      

   1 حمٕق االَسبٌ   االولً

  1 انحزٚبد انؼبيخ  الثانُت

 
 
 
 
 

 هزطٕر انشخصٙانزخطٛظ ن .12

 
 االستفادة من اجلامعات العاملية يف التطور االكادميي من خالل االطالع على الطرق احلديثة

 
 
 
 



  
 4الصفحت 

 
  

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

 
 يتم القبول ضمن القبول املركزي يف وزاره التعليم العايل والبحث العلمي

 
 
 

 ؼهٕيبد ػٍ انجزَبيحأْى يصبدر انً .14

والقرارات والقوانني الدولية والداخلية على مستوى الدول واملنظمات الدولية  االكادميية واجلامعات العربية واالجنبية املؤسسات   
 واالقليمية واهم املعاهدات واملواثيق الدولية والعهود واالعالنات الدولية ذات الصلة. 

   



  
 5الصفحت 

 
  

 

 

 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث الخعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للخقُُن

 هخرخاث الخعلن الوطلىبت هن البرناهح 

رهز  السنت / الوسخىي

 الوقرر
 أساسٍ اسن الوقرر

 أم اخخُارٌ
 ُتالوهاراحاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 قُوُت وال
والخأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوخعلقت بقابلُت الخىظُف 

 (والخطىر الشخصٍ

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

 االٔنٗ 
 

 √ √ √ √   √ √  √ √ √  √ √ √ اساسٍ حمٕق االَسبٌ 

 انثبَٛخ
 

 √ √ √ √   √ √  √ √ √  √ √ √ اساسٍ انحزٚبد انؼبيخ 



  
 6الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 خبيؼّ ركزٚذ/كهّٛ انصٛذنخ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 انصٛذنخ    / انًزكش ؼهًٙ انمسى ان .2

 حمٕق االَسبٌ ٔانطفم ٔانذًٚمزاطٛخ اسى / ريش انًمزر .3

 دٔاو رسًٙ أشكبل انحضٕر انًزبحخ .4

 فصهٙ انفصم / انسُخ .5

 28 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذراسٛخ  .6

 1/9/2116 ربرٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 ًمزرأْذاف ان .8

 انزؼزف ػهٗ حمٕق االَسبٌ ٔانحزٚبد انؼبيخ ٔػهٗ كٛفّٛ انزًزغ ثٓب.
 
 
 
 
 
 
 

 

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 انيخزخ .11

  ْذاف انًؼزفٛخ األ -أ
       ٚزؼزف انطبنت ػهٗ يبْٛخ حمٕق االَسبٌ ٔانحزٚبد انؼبيخ. -1أ

 ق االَسبٌ ٔانحزٚبد انؼبيخ.ٚزؼزف انطبنت ػهٗ كٛفّٛ انزًزغ ثحمٕ-2أ

 اػطبء انطبنت َجذح ثسٛطخ ػٍ اًْٛخ حمٕق االَسبٌ ٔانحزٚبد انؼبيخ فٙ انًدزًغ انذ٘ ٚؼٛش فّٛ -3أ
 ٚزؼزف انطبنت ػهٗ اًّْٛ حمٕق االَسبٌ ٔانحزٚبد انؼبيخ ٔكَٕخ فزد يٓى ٔيُزح فٙ انًدزًغ.-4أ

 

  ًمزر.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبراراألْذاف   -ة 

 نًؼهٕيبد ثبنٕالؼٙ انحبنٙ.رثظ ا 1ة

 طزائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 االخزجبراد انٕٛيٛخ انًفبخئخ

 االيزحبَبد االسجٕػٛخ

 ارشبد انطالة انٗ يصبدر حذٚثّ

 

 
 طزائك انزمٛٛى      

 . انزشاو انطبنت ٔانًشبركخ فٙ لبػّ انذرص1

 . االيزحبَبد انٕٛيٛخ2

 

 

 
 األْذاف انٕخذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ج

 رطٕٚز لذرح انطبنت ػهٗ انًُبلشخ  -1ج      

 انزطجٛك انفؼهٙ ثبإليكبَٛبد انًٕخٕدح-2ج      

 رًُّٛ لذرِ انطبنت ػهٗ االسزفبدح يٍ انٕسبئم انًزبحخ -3ج      

 رطٕٚز لذرِ انطبنت ػهٗ اداء انٕاخجبد انٕٛيٛخ -4ج      

  

 األخزٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر انشخصٙ (. انًُمٕنخ ) انًٓبرادانزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبراد -د 

 رفؼٛم لذرِ انطبنت ػهٗ انزؼبيم يؼّ االَززَٛذ --1د

 رًُّٛ لذرِ انطبنت ػهٗ انزؼبيم يؼّ انٕسبئم انحذٚثخ -2د

 رطٕٚز لذرِ انطبنت ػهٗ انزؼبيم يؼّ انٕسبئم انًزؼذدح -3د

 بلشخرًُّٛ لذرِ انطبنت ػهٗ اندٕار ٔانًُ -4د         



  
 8الصفحت 

 
  

 

  انجُٛخ انزحزٛخ.12

 )حمٕق االَسبٌ ٔانطفم ٔانذًٚمزاطٛخ(انكزت انًُٓدٛخ انًمزرح ـ انكزت انًمزرح انًطهٕثخ 1

ٔانًصبدر انسبَذح نكم يبدح  انكزت انًشٔدح يٍ لجم ٔسارح انزؼهٛى )انًصبدر(  ـ انًزاخغ انزئٛسٛخ 2

 ػهًٛخ

 اـ انكزت ٔانًزاخغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب                

 ( انزمبرٚز ,.... انًدالد انؼهًٛخ , ) 
 االسبسٛخ انًدالد انؼهًٛخ فٙ االخزصبصبدانجحٕس ٔ

ة ـ انًزاخغ االنكززَٔٛخ, يٕالغ االَززَٛذ 

.... 
ٔكبفخ يصبدر انًٕالغ االنكززَٔٛخ نهدبيؼبد انؼزثٛخ ٔاالخُجٛخ 

 حمٕق االَسبٌ ٔانحزٚبد انؼبيخ

 
 خطخ رطٕٚز انًمزر انذراسٙ .13

 ذٚثخ ٔانٕسبئم انًزمذيخ فٙ اٚصبل انًؼهٕيبداالػزًبد ػهٗ انكزت انح  

 

 

حمٕق االَسبٌ ٔانحزٚبد انؼبيخ ٔانمٕاٍَٛ انذٔنٛخ انزطٕر انحبصم فٙ رطٕٚز انًمزراد انذراسٛخ ثًب ٚزالئى يغ 

 ٔانذاخهٛخ
 

 ثُٛخ انًمزر.11

 رحلت االولًـــــــــــوــــــال                                                   
اسى انٕحذح / أٔ  يخزخبد انزؼهى انًطهٕثخ  

 انًٕضٕع
 طزٚمخ انزمٛٛى طزٚمخ انزؼهٛى

 انسبػبد األسجٕع

 ايزحبَبد َظز٘ حمٕق اَسبٌ يمذيّ 1 1

ٌ فٙ حمٕق االَسب 1 2

 انحضبراد انمذًٚخ
 ايزحبَبد َظز٘ حمٕق اَسبٌ

حمٕق االَسبٌ فٙ انشزائغ  1 3

 ٔاالدٚبٌ انمذًٚخ
 ايزحبَبد َظز٘ حمٕق اَسبٌ

 ايزحبَبد َظز٘ حمٕق اَسبٌ يصبدر حمٕق االَسبٌ 1 4

 ايزحبَبد َظز٘ حمٕق اَسبٌ ضًبَبد حمٕق االَسبٌ 1 5

 ايزحبَبد َ٘ظز حمٕق اَسبٌ يسزمجم حمٕق االَسبٌ 1 6

 الثــــــــــــــــانــــــــُـــــــــت

 ايزحبَبد َظز٘ حزٚبد ػبيخ يمذيخ 1 1

 ايزحبَبد َظز٘ حزٚبد ػبيخ يفٕٓو انذًٚمزاطٛخ 1 2

 ايزحبَبد َظز٘ حزٚبد ػبيخ اشكبل انذًٚمزاطٛخ 1 3

 ايزحبَبد َظز٘ حزٚبد ػبيخ انٛخ انُظبو انزًثٛهٙ 1 4


