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مصادقة السيد العميد

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

 .1اٌّؤعغخ اٌزؼٍ١ّ١خ

كلُت الرافذَي الجاهعت

 .2اٌمغُ ايػٍّ / ٟاٌّشوض

لغُ اداسح االػّبي

 .3اعُ اٌجشٔبِح األوبد ّٟ٠اٚ
اٌّٟٕٙ
 .4اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ

اداسح االػّبي
اٌجىبٌٛسٛ٠ط

 .5إٌظبَ اٌذساع: ٟ
عِٕ/ ٞٛمشساد /أخشٜ
 .6ثشٔبِح االػزّبد اٌّؼزّذ

عٕٚ. ٞٛع١جذأ اػزّبد إٌظبَ اٌفظٍ( ٟوٛسعبد) اػزجبسا ِٓ اٌغٕخ
اٌذساع١خ 2017/2016

 .7اٌّؤثشاد اٌخبسخ١خ األخشٜ

دٚساد رذس٠ج١خ ٌٍطٍجخ ٌزط٠ٛش اٌّٙبساد االداس٠خ رذس٠ت ط١فٌٍّ ٟشزٍخ
اٌثبٌثخ
2016/6/22

 .8ربس٠خ إػذاد اٌٛطف
 .9أ٘ذاف اٌتسٔبِح األوبدّٟ٠

رأعظ لغُ اداسح االػّبي ف ٟاٌؼبَ اٌذساع 2004/2003 ٟأغدبِب ِغ رطٍؼبد اٌىٍ١خ ف ٟاعزىّبي
اٌزخظظبد اٌؼٍّ١خ فِ ٟدبالد االداسح ٚاٌّسبعجخ ٚاإلزظبء ٚاٌزغ٠ٛك ٙ٠ٚ .ذف اٌ ٝاػذاد وٛادس ػٍّ١خ
ِزخظظخ فِ ٟدبي اداسح االػّبي ٌٍؼًّ فِ ٟخزٍف اٌزخظظبد االداس٠خ ثّب ٠زالئُ ِغ زبخخ اٌّدزّغ ٚ
إٌّبفظ ٚاٌزطٛساد اٌزهٌٔٛٛخ ٗ١اٌّزغبسػخ وّب ٙ٠ذف
ح
رطٛسٖ ٚع١بدح اٌّفب٘ ُ١االداس٠خ اٌسذ٠ثخ ف ٟػبٌُ رغٛدٖ
ا٠ؼب اٌ ٝص٠بدح دسخخ اٌزخظض ف ٟاٌّدبالد االداس٠خ ف ٟاٌّشازً إٌّز١ٙخ (اداسح اٌّظبسف،االداسح اٌّبٌ١خ
،اداسح االٔزبج ،االداسح اٌظٕبػ١خ ...اٌخ) ٠ٚغؼ ٝاٌجشٔبِح اٌ ٝرمذِ ُ٠غز ٜٛػبي اٌدٛدح ِٓ اٌزؼٍٚ ُ١رّٕ١خ
ٚرط٠ٛش ِٙبساد اٌزفى١ش االثذاػ ٚ ٟأالثزىبسٚ ٞرض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبٌم ُ١اٌدبِؼ١خ ٚاٌّؼشفخ ٚاٌّٙبساد االداس٠خ
اٌّطٍٛثخ ثّب ٠غبػذُ٘ ف ٟاٌزؼبًِ ثأعٍٛة ػٍّ ٟف ٟارخبر اٌمشاساد االداس٠خ ٌّٛاخٙخ ِشبوً اٌؼًّ
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ِ .10خشخبد ايثشٔبِح اٌّطٍٛثخ ٚؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
٠غؼ ٝاٌمغُ ٌزأ٘ ً١اٌطٍجخ ف ٟوبفخ ِدبالد رخظض االداسح ثٗدف رٛع١غ فشص اٌؼًّ اٌّغزمجٍ١خ ثّب ٠ؤٍُ٘ٙ
ٌٍؼًّ ف ٟاٌّدبالد االداس٠خ فِ ٟخزٍف ِؤعغبد اٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌخبص (االداسح اٌّبٌ١خ ٚاٌّظبسف ،اداسح
اٌزغ٠ٛك ٚاٌّج١ؼبد ،اٌزفبٚع ،اداسح اٌؼٍّ١بد ٚاإلٔزبج ،اداسح اٌّٛاسد اٌجشش٠خ ،اداسح االِذاداد اٌٍٛخغز١خ )
٠ٚغؼ ٝاٌمغُ ٌٍزٕغ١ك ِغ اٌّؤعغبد اٌسى١ِٛخ ٚاٌخبطخ ف ٟرفؼ ً١اٌزؼب ْٚاٌؼٍِّ ٟؼٙب ٌز١ٙئخ اسػ١خ ٌفشص
 ٞاػذاد ِشبس٠غ اٌزخشج ثّب ٠زٓاعت ٚازز١بخبد رٍه اٌّؤعغبد ٚ.انعبثُٙ
ػًّ ِظرمجٍ١خ ِٓ خالي صج اٌطٍجخ ف
اٌؼٍ َٛإٌظش٠خ ٚاٌؼٍّ١خ فِ ٟدبالد االخزظبص ٌّّبسعخ ٚظ١فخ اإلداسح ثفبػٍ١خ ٚرسم١ك إٌدبذ ٌٍّؤعغبد
ٚإٌّظّبد.
أ  -اال٘ذاف اٌّؼشف١خ
أ -1اْ ٠زؼشف ػٍ ٝاٌّفب٘ٚ ُ١األفىبس االداس٠خ اٌسذ٠ثخ ٚاٌّجبدئ اٌؼٍّ١خ
أ-2اْ ٠زؼٍُ ِّبسعخ ِٕٙخ االداسح ِٙٚبساد اعزخذاَ رمٕ١بد اٌّؼٍِٛبد ٚاألعبٌ١ت اٌىّ١خ فِ ٟدبي االداسح
أ -3اْ ٠زؼٍُ ِٙبساد اٌزسٍٚ ً١اٌزمٌٍّ ُ١١شبوً االداس٠خ ف ٟإٌّظّبد ِٛٚاخٙزٙب ثأعٍٛة ػٍّّ٠ ٟىٕٗ
ِٓ ارخبر اٌمشاسد االداس٠خ اٌظبئجخ
أ-4اْ ٠شبسن ِغ ِحِٛػخ ِٓ اٌطٍجخ ف ٟاػذاد اٌجسٛس االداس٠خ ٚرمذ ُ٠االعزشبساد ٌٍّؤعغبد
اٌسى١ِٛخ ٚدساعخ اٌسبالد اٌز ٟرغبػذ اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزؼشف ػٍ ٝاٌحٚأت اٌؼٍّ١خ ٚو١ف١خ ِٛاخٙخ
اٌّٛالف اٌّخزٍفخ.
ة – األ٘ذاف اٌّٙبساد٠خ اٌخبطخ ثبيثشٔبِح
ة – 1لذسح اٌطبٌت ػٍ ٝرشخ١ض ٚرسٍ ً١اٌّشىٍخ االداس٠خ ٚو١ف١خ ٚػغ اٌسٍٛي ٚاٌّؼبٌدبد اٌظس١سخ
ٌٙب
ة  – 2رّى ٓ١اٌطٍجخ ِٓ اعزخذاَ رمٕ١بد اٌّؼٍِٛبد ٌجٕبء ٔظبَ ِؼٍِٛبد اداس٠خ فِ ٟدبالد اداسح
االٔزبج،اداسح اٌزغ٠ٛكٚ،إداسح االِذاداد اٌٍٛخغزٗ١
ة  – 3رض٠ٚذ اٌطبٌت ثبٌّٙبساد اٌّطٍٛثخ ٌزؼّ١ك اٌزفى١ش االعزشار١د ٟفِ ٟخزٍف ِدبالد اداسح
االػّبي
ةِ -4ؼشفخ اٌطبٌت ٌٍجشاِح اٌدب٘ضح ٚو١ف١خ اعزخذاِٙب ف ٟرٕف١ز اٌفؼبٌ١بد االداس٠خ
ة -5خٍك ث١ئخ خبِؼ١خ رفبػٍ١خ ثبعزخذاَ اعبٌ١ت اٌسٛاس ٚإٌّبلشخ لبدسح ػٍ ٝرسف١ض اٌطبٌت ٔس ٛاٌزفى١ش
االثذاػ ٟاٌّؼزّذ ػٍ ٝاٌّٙبساد اٌزار١خ اٌّىزغجخ.
ؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
-

ؽش٠مخ اٌمبء اٌّسبػشاد ثبػزّبد اعٍٛة اٌؼشع اٌزفبػٍٚ ٟإٌمبػ ٚاٌسٛاس
ٚسػ اٌؼًّ Work ship
رطج١ك اٌزؼٍُ١
اٌّدبِ١غ اٌطالث١خ
اٌسبالد اٌذساع١خ ()Case Study
اعزخذاَ االِثٍخ ٚاالعزؼبٔخ ثبٌّٕبرج اٌؼٍّ١خ

-

ؽشائك اٌزمُ١١
االخزتاساد اٌؼٍّ١خ
االخزجبساد إٌظش٠خ
اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد
ٔغجخ رفبػً اٌطبٌت ِٚشبسوزٗ ف ٟإٌمبػ
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ج -األ٘ذاف اٌٛخذأ١خ ٚاٌم١ّ١خ .
جِٙ -1بسح اٌزفى١ش زغت لذسح اٌطبٌت  /اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ ٛاْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت ثّب ٍِّ٘ٛ ٛط
(لذسح اٌطبٌت) ٚفِ ُٙزِٚ ٝبرا ٚو١ف ٠دت اْ ٠فىش ٠ٚؼًّ ػٍ ٝرسغ ٓ١اٌمذسح ػٍ ٝاٌزفى١ش ثشىً ِؼمٛي.
جِٙ -2بسح اٌزفى١ش اٌٙذف ِٓ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ ٛرؼٍ ُ١اٌزفى١ش خ١ذا لجً ارخبر اٌمشاس اٌز٠ ٞسذد اٌطبٌت.
ج-3اعزشار١د١خ اٌزفى١ش إٌبلذ ف ٟاٌزؼٍُ (ِ٘ ٟظطٍر ٠شِض ألػٍِ ٝغز٠ٛبد اٌزفى١ش ٚاٌز ٟرٙذف اٌٝ
ؽشذ ِشىٍخ ِب ثُ رسٍٍٙ١ب ِٕطم١ب ٌٍٛطٛي اٌ ٝاٌسً اٌّطٍٛة)
ج-4اعزشار١د١خ اٌؼًّ وفش٠ك ِشزشن ِٓ االخزظبطبد االداس٠خ االلزظبد٠خ ٚاٌّسبعج١خ ٚاٌزمٕ١خ ٌسً
ِشىٍخ اداس٠خ رٛاخٗ ِٕظّبد االػّبي فِ ٟدبالد االٔزبج ٚاٌزغ٠ٛك ٚاٌّخبصْ.
ؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
-

اٌششذ ٚاٌزٛػ١ر
ؽس٠مخ اٌزدبسة ف ٟاٌّخزجشاد
ؽش٠مخ اٌّسبػشاد
ؽش٠مخ اٌزؼٍ ُ١اٌزارٟ

ؽشائك اٌزمُ١١
 االخزجبساد ايػٍّ١خ االخزجبساد إٌظش٠خ -اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

د -اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ٘١ٍ١خ إٌّمٌٛخ (اٌّٙبساد األخش ٜاٌّزؼٍمخ ثمبثٍ١خ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظ.)ٟ
د-1رّٕ١خ لذسح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ ٚعبئً اٌزمٕ١خ
د -2رّٕ١خ لذسح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ االٔزشٔ١ذ
د -3رّٕ١خ لذسح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌزؼبًِ ِغ اٌٛعبئً اٌّزؼذدح
د-4رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت ػٍ ٝاٌسٛاس ٚإٌّبلشخ
ؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ
 اداسح اٌّسبػشح ػٍٔ ٝس٠ ٛشؼش ثبٖ ِ١خ اٌٛلذ رىٍ١ف اٌطٍجخ ثجؼغ االٔشطخ ٚاٌٛاخجبد اٌدّبػ١خ ٌٍؼًّ وفش٠ك -رخظ١ض ٔغجخ ِٓ اٌذسخخ ٌالٔشطخ اٌدّبػ١خ
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ؽشائك اٌزمُ١١
 االخزجبساد اٌؼٍّ١خ االخزجبساد إٌظش٠خ -اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

 .11ثٕ١خ اٌجشٔبِح
اٌّشزٍخ اٌذساع١خ

سِض اٌّمشس أ ٚاٌّغبق

اطَ اٌّمشس أ ٚاٌّغبق

اٌغبػبد اٌّؼزّذح
ٔظشٞ

 .12اٌزخط١ؾ ٌٍزطٛس اٌشخظٟ

ِ .13ؼ١بس اٌمجٛي (ٚعع األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزسبق ثبٌىٍ١خ أ ٚاٌّؼٙذ)
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ػٍّٟ

 .14أُ٘ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِح
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م خطط ههاراث الوٌهج
َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هي البرًاهج الخاضعت للتقُُن
هخرجاث التعلن الوطلىبت هي البرًاهج
السٌت  /الوستىي

رهز الوقرر

اسن الوقرر

أساسٍ
أم اختُارٌ

ٌ
األهذاف الوعرفة

أ1

أ2

أ3
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األهذاف الوهاراثَت
الخاصت بالبرًاهج

أ4

ب 1ب 2ب 3ب4

األهذاف الىجذاًُت
والقُوُت

ج1

ج2

ج3

ج4

الوه اراث العاهت والتأهُلُت
الوٌقىلت( الوهاراث األخري
الوتعلقت بقابلُت التىظُف
والتطىر الشخصٍ)
د1

د2

د3

د4

ىهىرج وصف الوقرر

وصف الوقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصو ى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .1اٌّؤعغخ اٌزؼٍ١ّ١خ
 .2اٌمغُ ايػٍّ / ٟاٌّشوض
 .3اعُ  /سِض اٌّمشس
 .4أشىبي اٌسؼٛس اٌّزبزخ
 .5اٌفظً  /اٌغٕخ
 .6ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ (اٌىٍ)ٟ
 .7ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف
 .8أ٘ذاف اٌّمشس
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ِ.10خشجاد ايِمشس ٚؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ ٚاٌزمُ١١
أ -األ٘ذاف اٌّؼشف١خ
أ-1
أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
ة  -األ٘ذاف اٌّٙبساد٠خ اٌخبطخ ثبيِمشس.
ة- 1
ة- 2
ة- 3
ة-4
ؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ

ؽشائك اٌزمُ١١

ج -األ٘ذاف اٌٛخذأ١خ ٚاٌم١ّ١خ
ج-1
ج-2
ج-3
ج-4
ؽشائك اٌزؼٍٚ ُ١اٌزؼٍُ

ؽشائك اٌزمُ١١
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د  -اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ٘١ٍ١خ إٌّمٌٛخ ( اٌّٙبساد األخش ٜاٌّزؼٍمخ ثمبثٍ١خ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظ.) ٟ
د-1
د-2
د-3
د-4
 .11ثٕ١خ اٌّمشس
األعجٛع

اٌغبػبد

ِخشخبد اٌزؼٍُ
اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛزذح  /أٚ
اٌّٛػٛع

.12اٌجٕ١خ اٌزسز١خ
1ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ
2ـ اٌّشاخغ اٌشئ١غ١خ (اٌّظبدس)

اـ اٌىزت ٚاٌّشاخغ اٌزٛ٠ ٟط ٝثٙب
( اٌّدالد اٌؼٍّ١خ  ،ايرمبس٠ش ) ....،
ة ـ اٌّشاخغ االٌىزش١ٔٚخِٛ ،الغ االٔزشٔ١ذ
....

.13خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ

الصفحت 9

ؽش٠مخ اٌزؼٍُ١

ؽش٠مخ اٌزمُ١١

