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 1الصفحت 

 
  

      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 عبِؼخ دَبًٌ وٍُخ اٌؼٍىَ االعالُِخ اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 اٌؼمُذح واٌفىش اإلعالٍِ  / اٌّشوض  اٌمغُ اٌؼٍٍّ .2

او اعُ اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 

 ارغبهبد فىشَخ ِؼبطشح / اٌّشحٍخ اٌشاثؼخ 

 ثىبٌىسَىط  اعُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

  :ساعٍ إٌظبَ اٌذ .5

 عٕىٌ /ِمشساد /أخشي 

 عٕىٌ

 وزبة اٌفٍغفخ االعالُِخ اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

اٌّؤصشاد اٌخبسعُخ  .7

 األخشي 

 اٌىزت اٌفٍغفُخ واٌفىشَخ 

 10/12/2019 ربسَخ إػذاد اٌىطف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ .9

 اًٌ رؼشَف اٌطٍجخ ثأعظ اٌفىش اإلعالٍِ ٌؼمُذح وفٍ لغُ ا شاثؼخَهذف اٌجشٔبِظ االوبدٍَّ اٌخبص ثبٌّشحٍخ اٌ

 اٌزُبساد اٌفىشَخ اٌّؼبطشح

 ؼمٍٍ اٌزٍ عبء ثهب االعالَ اٌحُٕف وِذي اٌؼاللخ ضُغ اٌزفىُش اٌوِىا ّفىشوْ االعالُِخ اٌزٍ عبء ثهب اٌ

 وِحبوٌخ ورؼشَف اٌطالة ػًٍ اٌّشبوً اٌفٍغفُخ وِحبوٌخ حٍهب اٌىصُمخ ثُٓ اٌمشاْ اٌىشَُ واالِىس اٌؼمٍُخ ، 

 االعبثخ ػٓ االعئٍخ اٌزٍ َطشحهب اٌىىْ ثّب َزىافك ِغ ِجبدئ اٌذَٓ االعالٍِ 
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 اٌّطٍىثخ وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ جشٔبِظِخشعبد اٌ  .10

  االهذاف اٌّؼشفُخ  - أ
       ِؼشفخ االدٌخ ػًٍ وعىد اٌؼٍخ االوًٌ اٌّغؤوٌخ ػٓ اٌىىْ -1أ

 ٌٍىىْ وهى هللا ػض وعً اصجبد اْ هٕبن طبٔغ -2أ

 اٌزىفُك ثُٓ اٌفىش االعالٍِ واٌفىش اٌذخًُ ورؼشَفه ٌٍطٍجخ  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جشٔبِظ ٌخبطخ ثبٌا ُخاٌّهبسار األهذاف –ة 

 اٌزٍ رخض اٌىىْ ىشَخحً اٌّشىالد اٌف– 1ة 

 ٍ اَغبد اٌحٍىي اٌزٍ رخض اٌظبٔغ واٌّظٕىع ثّب َزٕبعت ِغ ِجبدئ اٌذَٓ االعالِ – 2ة 

        - 3ة 

 
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 اٌّحبضشاد اٌُىُِخ  -
 إٌمبشبد اٌؼٍُّخ  -
 اٌحٍمبد اٌجحضُخ -

 
 طشائك اٌزمُُُ      

 االخزجبساد اٌفظٍُخ  -
 االخزجبساد اٌُىُِخ اٌزحشَشَخ  -

 
 اٌىعذأُخ واٌمُُّخ . األهذاف -ط

 ٌىىْ غشط االػزمبد واالَّبْ ثبٌخبٌك ٌهزا ا -1ط         

 فٍ اٌ ِغأٌخ رخض اٌخٍُمخ واٌخبٌكطشد اٌشه -2ط

 رىضُح اٌظىس اٌؼمٍُخ واٌفىشَخ اٌزٍ وسدد فٍ اٌذَٓ االعالٍِ-3ط

 -4ط   
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 اٌّحبضشاد -
 إٌّبلشبد وإٌذواد -

 
 طشائك اٌزمُُُ    

 االخزجبساد -
 ورّشَٕهب  رمُُُ ِغزىي اٌزفىُش ٌذي اٌطٍجخ وِحبوٌخ شحز اٌؼمىي -
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األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس  )اٌّهبسادإٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ و اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

 .اٌشخظٍ(

 ِؼشفخ ادٌخ وعىد هللا ثشىً ٔظشٌ وػٍٍّ-1د

 اٌذفبع ػٓ اٌؼمُذح واٌذَٓ ػمال وطذ وً االفىبس اٌذخٍُخ اٌزٍ رحبوي اعزهذاف اٌذَٓ االعالٍِ-2د

 -3د

 -4د   

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ          

 اٌحٍمبد اٌجحضُخ فٍ ِىزجخ اٌىٍُخ  -
 اٌجحش او اٌزمشَش اٌؼٍٍّ ثّب َخض ِىضىع اٌّبدح اٌّذسعخ  -

 
 طشائك اٌزمُُُ          

 اٌجحىس -
 اٌزمشَش اٌؼٍٍّ -

 ثُٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أو اٌّغبق سِض اٌّمشس أو اٌّغبق اٌّشحٍخ اٌذساعُخ 

 ػٍٍّ     ٔظشٌ      

  /  ارغبهبد فىشَخ ِؼبطشح  عٕىٌ  شاثؼخاٌ
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 اٌزخطُظ ٌٍزطىس اٌشخظٍ .12

اػطبء اٌّغبي ثشىً اوجش ٌٍٕمبػ وإٌشبط اٌؼٍٍّ ٌٍطالة ِٓ اعً اثشاص اٌؼمىي راد االِىبُٔخ ثهزا اٌخظىص 

 ٌزفٍغف اٌغٍُُ ٌٍفٍغفخ وا

 
 
 

 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وضِؼُبس اٌمجىي  .13

 َزُ هزا ػٓ طشَك لجىي اٌطٍجخ فٍ اٌىٍُخ ِؼزّذاً ػًٍ ِغبٌُٓ :

َزؼٍك ثبٌّغزىي اٌؼٍٍّ واٌفىشٌ ورمىَّه ٌٍطبٌت ػٓ طشَك اداء االِزحبْ اٌزحشَشٌ  -1

 واٌّمبثٍخ اٌؼٍُّخ 

 أزمبء اٌطٍجخ اٌّمجىٌُٓ رحذ ضىاثظ اٌّؼذي إٌّبعت اٌزٌ َشاػٍ دسوط اٌزخظض االٔغبٍٔ -2

 
 

 أهُ ِظبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 فىشَخ اٌّؼبطشحوزت اٌ -

 ّزاهت واٌزُبساد اٌّؼبطشحوزت اٌ -

 وزت اٌفىش االعالٍِ -

 وزت اٌفىش اٌششلٍ -

 وزت اٌفىش اٌغشثٍ  -

 شجىخ االٔزشٔذ  -
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 ونهجهخطط ههاراث ال

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

ُت األهذاف الىجذان

 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

                    

                   
اتجاهاث فكرَت   رابعتالورحلت ال

  هعاصرة
   / /        /   / / اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 عبِؼخ دَبًٌ وٍُخ اٌؼٍىَ االعالُِخ اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

  اٌؼمُذح واٌفىش اإلعالٍِ  / اٌّشوض ؼٍٍّ اٌمغُ اٌ .2

 ارغبهبد فىشَخ ِؼبطشح  اعُ / سِض اٌّمشس .3

 ثىبٌىسَىط  اٌّزبحخ أشىبي اٌحضىس .4

  وىسط اوي اٌفظً / اٌغٕخ .5

 ِؼبطشح خارغبهبد فىشَوزبة ا )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6

 ىشَخ اٌّؼبطشحاٌىزت اٌف ربسَخ إػذاد هزا اٌىطف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

أعظ ًٌ رؼشَف اٌطٍجخ ثاٌؼمُذح واٌفىش اإلعالٍِ لغُ شاثؼخ َهذف اٌجشٔبِظ االوبدٍَّ اٌخبص ثبٌّشحٍخ اٌ

 اٌفٍغفخ 

 االعالُِخ اٌزٍ عبء ثهب اٌفالعفخ اٌّغٍُّٓ وِىاضُغ اٌزفىُش اٌؼمٍٍ اٌزٍ عبء ثهب االعالَ اٌحُٕف وِذي اٌؼاللخ 

وِحبوٌخ حٍهب غبىً اٌفىشَخ اٌّؼبطشحاٌىصُمخ ثُٓ اٌمشاْ اٌىشَُ واالِىس اٌؼمٍُخ ، ورؼشَف اٌطالة ػًٍ اٌّ

 وِحبوٌخ 

 شحهب اٌىىْ ثّب َزىافك ِغ ِجبدئ اٌذَٓ االعالٍِ االعبثخ ػٓ االعئٍخ اٌزٍ َط

 
 

 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ّمشسبد اٌِخشع .10

  هذاف اٌّؼشفُخ األ -أ
       ِؼشفخ االدٌخ ػًٍ وعىد اٌؼٍخ االوًٌ اٌّغؤوٌخ ػٓ اٌىىْ -1أ

 اصجبد اْ هٕبن طبٔغ ٌٍىىْ وهى هللا ػض وعً -2أ

 ش االعالٍِ واٌفىش اٌذخًُ ورؼشَفه ٌٍطٍجخاٌزىفُك ثُٓ اٌفى -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ُخاٌّهبساراألهذاف   -ة 

 حً اٌّشىالد اٌفٍغفُخ اٌزٍ رخض اٌىىْ - 1ة

 اَغبد اٌحٍىي اٌزٍ رخض اٌظبٔغ واٌّظٕىع ثّب َزٕبعت ِغ ِجبدئ اٌذَٓ االعالٍِ – 2ة 

  - 3ة

     -4ة

 ٍُ طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼ     

 اٌّحبضشاد اٌُىُِخ  -

 إٌمبشبد اٌؼٍُّخ  -

 اٌحٍمبد اٌجحضُخ -
 طشائك اٌزمُُُ      

 االخزجبساد اٌفظٍُخ  -

 االخزجبساد اٌُىُِخ اٌزحشَشَخ -

 
 األهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ  -ط

 غشط االػزمبد واالَّبْ ثبٌخبٌك ٌهزا اٌىىْ  -1ط

 ٌخبٌكطشد اٌشه فٍ اٌ ِغأٌخ رخض اٌخٍُمخ وا-2ط

 رىضُح اٌظىس اٌؼمٍُخ واٌفىشَخ اٌزٍ وسدد فٍ اٌذَٓ االعالٍِ-3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 اٌّحبضشاد -

 إٌّبلشبد وإٌذواد -

 
 طشائك اٌزمُُُ    

 االخزجبساد -

 رمُُُ ِغزىي اٌزفىُش ٌذي اٌطٍجخ وِحبوٌخ شحز اٌؼمىي ورّشَٕهب -
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 خ اٌزحزُخ اٌجُٕ .12

 اجتاهات فكرية معاصرة  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 1

  )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئُغُخ 2

               ـ اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىطً ثهب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼٍُّخ ، اٌزمبسَش ،.... ) 
 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ، ِىالغ االٔزشُٔذ 

.... 
 املكتبة الشاملة

 
 ش اٌّمشس اٌذساعٍ خطخ رطىَ .13

 

 

 

 إٌّمىٌخ ) اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخظٍ (.ٌزأهٍُُخ ااٌؼبِخ و اٌّهبساد -د 

 ِؼشفخ ادٌخ وعىد هللا ثشىً ٔظشٌ وػٍٍّ -1د

اٌذفبع ػٓ اٌؼمُذح واٌذَٓ ػمال وطذ وً االفىبس اٌذخٍُخ اٌزٍ رحبوي اعزهذاف اٌذَٓ -2د

 االعالٍِ

 -3د

    -4د

 ثُٕخ اٌّمشس .11

بد اٌزؼٍُ ِخشع اٌغبػبد األعجىع

 اٌّطٍىثخ
اعُ اٌىحذح / أو 

 اٌّىضىع
 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ

رؼشَف ارغبهبد   2 15/12

فىشَخ 

 ِؼبطشحؤشبرهب

  

   إٔشبئهب وأثشص االفىبس  2 22/12
29/12 2      
   اٌذَّمشاطُخ   12/1
   اٌٍُجشاٌُخ   19/1
   االشزشاوُخ   26/1

   دمحم اسوىْ   2/2
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 ِذسط اٌّبدح : أ.د.وضحخ ػٍُىٌ طبٌح  
 


