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 1الصفحت 

 
  

      

 وصف البرًاهج األكادَوٍ        

 

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

 

 عبيؼخ ثغذاد / كهٛخ انؼهٕو االعاليٛخ انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 لغى انؼمٛذح ٔانفكش االعاليٙ / انًشكض  ؼهًٙانمغى ان .2

أ اعى انجشَبيظ األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 ػهٕو انمشآٌ

  اعى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

  :انُظبو انذساعٙ  .5
 عُٕ٘ /يمشساد /أخشٖ 

 اخشٖ / كٕسعبد

 انزجٛبٌ –ػهٕو انمشاٌ  –انجشْبٌ فٙ ػهٕو انمشاٌ  انًؼزًذ   ثشَبيظ االػزًبد .6

انًؤصشاد انخبسعٛخ  .7

 األخشٖ 
 االرمبٌ فٙ ػهٕو انمشاٌ  –انؼشفبٌ فٙ ػهٕو انمشاٌ 

 1١/5/2١2١ ربسٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أْذاف انجشَبيظ األكبدًٚٙ .9

 ٔاًْٛزّ فٙ حٛبرُب انٕٛيٛخرٕصٛم انطبنت انٗ يؼشفخ رؼشٚف ػهٕو انمشاٌ ٔيٕضٕػّ  -1

 رٕصٛم انطبنت نًؼشفخ ربسٚخ رذٍٔٚ انمشاٌ انكشٚى ٔاعًبء انمشاٌ ٔأصبفّ -2

 ( ٔأل آٚخ َضنذ ػهّٛانطبنت الٔل ظٕٓس انٕحٙ ػهٗ انُجٙ دمحم)يؼشفخ  -3

 نزٕصٛم انطبنت نًؼشفخ كٛفٛخ َضٔل انمشاٌ ٔانحكًخ يٍ َضٔنّ -4

 ٔكٛف رى عًؼّ –نزٕصٛم انطبنت نًؼشفخ اعجبة انُضٔل  -5

 نزٕصٛم انطبنت كٛف رى رُمٛظ انمشاٌ ٔانشجٓبد انًضبسح حٕل عًؼّ -6

 حزٗ ٚزًكٍ انطبنت يٍ لشاءح انمشاٌ ٔحفظّ  -7

 

 
 



  
 2الصفحت 

 
  

 انًطهٕثخ ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جشَبيظيخشعبد ان  .1١

  االْذاف انًؼشفٛخ  - أ
       ؼّرؼشٚف انطبنت اًْٛخ ػهٕو انمشاٌ ٔانغبٚخ يٍ دساعزّ ٔيٕاضٛ -1أ

 انطبنت كٛفٛخ َضٔل انمشاٌ ٔصٕس انٕحٙرؼشٚف -2أ

 رؼشٚف انطبنت أل ٔاخش يب َضل يٍ انمشاٌ -3أ
 رؼشٚف انطبنت رُغٛى انمشاٌ ٔانحكًخ يُّ -4أ
 رؼشٚف انطبنت رذٍٔٚ انمشاٌ ٔربسٚخّ ٔكٛفٛزّ -5أ
 رؼشٚف انطبنت كٛفٛخ عًغ انمشاٌ ٔرُمٛطّ ٔانشجٓبد انًضبسح -6أ

 جشَبيظ نخبصخ ثبنا ٛخانًٓبسار األْذاف –ة 

 رؼشٚف انطبنت ٔصٚبدح صمزّ نٛؼشف انًصذس االٔنًٍ دُّٚ– 1ة 

 ػهى انُجٕادحزٗ ٚؼشف انطبنت اًْٛخ  – 2ة 

        نٛضداد رؼهك انطبنت ثكزبة هللا انز٘ َضل سحًخ ٔشفبء نهُبط – 3ة 

 
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 االنمبء انًجبشش  -
 ٔانًُبلشخ ثٍٛ انطالةانحٕاساد فزح  -
 اعزخذاو نٕحخ انزؼهى -
 كزبثّ انًمشس -

 طشائك انزمٛٛى      

 االخزجبس انشفٕ٘ انٕٛيٙ -1
 االخزجبساد انزحشٚشٚخ  -2

 
 انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . األْذاف -ط

 نزطٓٛش انمهت ٔرٓزٚت انُفظ ٔصٚبدح االًٚبٌ ارا رؼهى ػهٕو انمشاٌ -1ط         

 ّ ٔكٛفٛخ َضٔل انمشاٌنٛزًكٍ انطبنت يؼشفخ دُٚ-2ط

 نٛزًكٍ انطبنت يٍ سد انشجٓبد حٕل كزبة انمشاٌ-3ط

 -4ط   
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 طشٚمخ االعزمشائٛخ  -
 انًُبلشخ ٔاالعئهخ ثٍٛ االعزبر ٔانطالة  -

 
 طشائك انزمٛٛى    

 االعئهخ ٔاالعٕثخ  -
 انًالحظخ انًجبششح  -

 

 

 
 



  
 3الصفحت 

 
  

 

األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس  )انًٓبسادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبساد انؼبيخ-د 

 .انشخصٙ(

 يٓبسح انًشبسكخ ٔانؼًم انغًبػٙ -1د

 يٓبسح رحًم انًغؤٔنٛخ-2د

 يٓبسح يٓبو انمٛبدح-3د

 -4د   

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 

 

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى          

 
 
 

 ثُٛخ انجشَبيظ  .11

 انغبػبد انًؼزًذح           اعى انًمشس أٔ انًغبق سيض انًمشس أٔ انًغبق انًشحهخ انذساعٛخ 

 ػًهٙ     َظش٘      

 الٕٚعذ 3 ػهٕو انمشاٌ  االٔنٗ 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحت 

 
  

 انزخطٛظ نهزطٕس انشخصٙ .12

 كزبثخ انجحٕس -

 دساعخ انكزت نكزبثخ يالصو نهطالة -

 ذساعخ فٙ انًبدحركضٛف ان -

 يكزجخ اْم انجٛذ –انزؼبيم يغ ثشايظ انحبعٕة : انًكزجخ انشبيهخ  -

 

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

 بدرجة  )جيد جدًا (حصولي عمى شهادة الماجستير  -
 حصولي عمى شهادة طرائق تدريس بدرجة ) امتياز ( -
 جمة بيت الحكمةكتابة بحوث ونشرها في م -

 
 

 أْى يصبدس انًؼهٕيبد ػٍ انجشَبيظ .14

 

 



  
 5الصفحت 

 
  

 

 

 هخطط ههاراث الوٌهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هي البرًاهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هي البرًاهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السٌت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفألهذاف ا

 برًاهج الخاصت بال

األهذاف الىجذاًُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الوٌقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

 / / / /          / / /  علىم القراى  االولً  2119

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررً

 

 وصف الوقرر

 

 

 / كهٛخ انؼهٕو االعاليٛخ دٚبنٗعبيؼخ  انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 عاليٙانؼمٛذح ٔانفكش اال       / انًشكض ؼهًٙ انمغى ان .2

  اعى / سيض انًمشس .3

  أشكبل انحضٕس انًزبحخ .4

 كٕسعبد انفصم / انغُخ .5

 عبػخ  48 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .6

 1١/5/2١2١ ربسٚخ إػذاد ْزا انٕصف  .7

 أْذاف انًمشس .8

 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحت 

 
  

 ٔطشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًمشسبد انيخشع .1١

  ْذاف انًؼشفٛخ األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ٛخانًٓبساراألْذاف   -ة 

 - 1ة

  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 

 

 

 
 األْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 -1ط

 -2ط

 -3ط

   -4ط

  
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى    

 

 

 

 



  
 8الصفحت 

 
  

 

 انجُٛخ انزحزٛخ  .12

 يجبحش ػهٕو انمشاٌ  ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 انجشْبٌ فٙ ػهٕو انمشاٌ نهضسكشٙ  - )انًصبدس(  نًشاعغ انشئٛغٛخ ـ ا2

 االرمبٌ فٙ ػهٕو انمشاٌ نهغٕٛطٙ  -

               ـ انكزت ٔانًشاعغ انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  ا

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبسٚش ,.... ) 
 يُبْم انؼشفبٌ فٙ ػهٕو انمشاٌ نهضسلبَٙ  -

 ػهٕو انمشاٌ نغبَى لذٔس٘ -

النكزشَٔٛخ, يٕالغ االَزشَٛذ ة ـ انًشاعغ ا

.... 
يٕالغ َشش انجحٕس ٔانًغالد انزٙ رؼزُٙ  –انًكزجخ انشبيهخ 

 ثذساعخ انمشاٌ .

 
 خطخ رطٕٚش انًمشس انذساعٙ  .13

   

 يذسط انًبدح : أ.و.عًٛهخ سٔكبٌ سشٛذ
 

 انًُمٕنخ ) انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبساد - د

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ثُٛخ انًمشس .11

يخشعبد انزؼهى  انغبػبد األعجٕع

 انًطهٕثخ
اعى انٕحذح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمخ انزمٛٛى طشٚمخ انزؼهٛى

ٚف ػهٕو انمشاٌ رؼش رؼشٚف ػهٕو انمشاٌ  2 1    

 ٔرذُّٔٚ
 ايزحبٌ شفٕ٘  االنمبء

يٕضٕػّ ٔاعًبء  اعًبء انمشاٌ ٔأصبفّ 2 2    

 ٔأصبف انمشاٌ
 ايزحبٌ شفٕ٘ االنمبء 

أل يب َضل يٍ انٕحٙ  ظبْشح انٕحٙ 2 3    

 ٔصٕسِ
انًُبلشخ 

 ٔانحٕاس
 ايزحبٌ رحشٚش٘

 زحبٌ رحشٚش٘اي انًحبٔسح كٛفٛزّ–رذُّٔٚ ٔربسٚخّ  كزبة انمشاٌ 2 4    

رُمٛظ ٔانشجٓبد انًضبسح  شجٓبد حٕل انمشاٌ 2 5   

 حٕنّ
 ايزحبٌ شفٕ٘ انمبء ٔانًُبلشخ 

كٛفٛزّ ٔلشاءح  -عًؼّ رذٍٔٚ انمشاٌ 2 6   

 ٔحفع انمشاٌ
 ايزحبٌ شفٕ٘ انمبء ٔيُبلشخ

    7 2     


