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 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي 

اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا
 . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجستاادة القصو  من الار  املتاحةمربهناً عما إذا كان قد حقق اال

 

 كهٛخ انزرثٛخ نهؼهٕو انظرفخ/اثٍ انٓٛضى انًإضطخ انزؼهًٛٛخ .1

 لطى انكًٛٛبء / انًركس  ؼهًٙانمطى ان .2

أ  اضى انجرَبيظ األكبدًٚٙ .3

  انًُٓٙ
 ثكبنٕرٕٚش ػهٕو كًٛٛبء

 ثكبنٕرٕٚش اضى انشٓبدح انُٓبئٛخ  .4

 : انُظبو انذراضٙ .5

   ضُٕ٘/يمرراد/اخرٖ
 ضُٕ٘

 يإضطخ اَكبرب االيرٚكٛخ اػزًبد انًؼزًذ   ثرَبيظ االػزًبد .6

 انًإصراد انخبرعٛخ األخرٖ  .7
 انؼًهٙ انًخزجر٘انزذرٚت -انزطجٛك انًذرضٙ

 يشبرٚغ ثحٕس انزخرط انُظرٚخ ٔانؼًهٛخ

 22/10/2012 ربرٚخ ئػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انجرَبيظ األكبدًٚٙ .9

 .اػذاد عٛم يٍ انطهجخ نٓى يإْالد يؼرفٛخ ثؼهٕو انكًٛٛبء -1

 .اػذاد يذرضٍٛ نٓى رحظٛم يؼرفٙ ثؼهٕو انكًٛٛبء ٔألطبيٓب ٔفرٔػٓب -2

 .نهطهجخ يٍ خالل انزذرٚت انؼًهٙرطٕٚر انًٓبراد  -3

 .رٕضٛغ انًؼرفخ انؼهًٛخ نهطهجخ ٔأغُبؤْى ثبنًؼهٕيبد انُظرٚخ انحذٚضخ -4

 .فزح افبق انذراضبد انؼهٛب نًٍ ٚرغت ألْهٛخ انذراضخ فٛٓب -5

 .ارشبد انطهجخ انٗ اضهٕة انجحش انؼهًٙ انرطٍٛ يٍ خالل اػذاد يشبرٚغ طهجخ انطًُٛبر )يشرٔع انجحش( -6

 .اكطبة انطهجخ انًٓبراد انزمُٛخ الضزخذاو ٔضبئم االرظبل االنكزرَٔٛخ انالزيخ فٙ انزؼهٛى االنكزرَٔٙ -7
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 انًطهٕثخ ٔطرائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جرَبيظيخرعبد ان  .10

  االْذاف انًؼرفٛخ –أ       

 .رًكٍٛ انطبنت يٍ انحظٕل ػهٗ انًؼرفخ انُظرٚخ نؼهٕو انكًٛٛبء  -1أ

 .رًكٍٛ انطبنت كٛفٛخ انزذرٚص ٔطرق اٚظبل انًؼهٕيبد انؼهًٛخ انٗ انطهجخ -2أ

 .يؼرفخ انطبنت ألضبنٛت انزمٕٚى ٔانمٛبش ٔأضبنٛت طرائك انزذرٚص انحذٚضخ فٙ انكًٛٛبء -3أ

 . ٚزؼرف انطبنت ػهٗ انًبدح انزؼهًٛٛخ ػٍ طرٚك رٕفٛرْب ثظٕرح انكزرَٔٛخ فٙ انظفٕف االفزراضٛخ -4أ

 جرَبيظانخبطخ ثبن ٛخانًٓبراراالْذاف  –ة 

 .كطت ٔيؼرفخ ٔأغُبء انطبنت ثبضبنٛت انؼًم انًخزجر٘ - 1ة 

 .رٕعّٛ انطبنت انٗ األضهٕة انؼهًٙ فٙ حم عًٛغ انًشبكم انؼهًٛخ - 2ة 

 .يؼرفخ أْذاف ٔأطٕل فٍ رذرٚص انكًٛٛبء  - 3ة 

 .رذرٚص انطبنت فٍ ٔأضهٕة طرائك انزذرٚص  - 4ة 

 .رًكٍٛ انطهجخ يٍ اكزطبة يٓبراد اضزخذاو انفظٕل االفزراضٛخ -5ة 

 طرائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 .أضهٕة األطغبء ٔانزفكٛر ثؼًك نغرع اضزٛؼبة انًشكهخ نحهٓب -1     

 .أضهٕة انُمبظ انؼهًٙ ٔانحٕار انٓبدف انجُبء -2

 .انزمبرٚر األضجٕػٛخأػزًبد أضهٕة األيزحبَبد انشٓرٚخ ٔانُٓبئٛخ ٔرمذٚى  -3

 طرائك انزمٛٛى      

 .أضهٕة انًؼبنغخ ثبضزخذاو انذرعبد انُٓبئٛخ -1

 .األخزجبراد انؼشٕائٛخ ٔانًفبعئخ -2

 .انزمبرٚر انًخزجرٚخ -3

 .يٓبو رؼهًٛٛخ فٙ انظفٕف االفزراضٛخ - 4

 االْذاف انٕعذاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ط

 .ٔاألضزبرأػزًبد اضهٕة انحٕار ثٍٛ انطبنت  -1ط         

 .أػذاد رمبرٚر يُظًخ -2ط

 .أػزًبد اضهٕة انًُبلشخ -3ط

 .األْزًبو ثبنًشبرٚغ انجحضٛخ )رغبرة األداء ٔانطًُٛبراد( -4ط         

 .اػزًبد انزؼهٛى االنكزرَٔٙ نزٕفٛر ثٛئخ رؼهًٛٛخ يشٕلخ ٔيرَخ -5ط    

 طرائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 .انجحضٛخأضهٕة انزطجٛك فٙ انًخزجراد  -1

 .أػزًبد اضهٕة انحٕار ٔانًُبلشخ انٓبدفخ انجُبءح -2

 .أػزًبد اضهٕة انزغرثخ ٔانظٕاة ٔانخطأ -3

 .اػزًبد انٕضبئط انًزؼذدح فٙ انظفٕف االفزراضٛخ )انظٕرح, انُض, انظٕد, انفٛذٕٚ( -4

 طرائك انزمٛٛى    

 .أػذاد ثحش انطًُٛبر )ثحش انزخرط( -1

 .ػًهٛخ انزمٛٛىأػزًبد اضهٕة انذرعبد كأضبش فٙ  -2

 أػزًبد اضهٕة األخزجبراد. -3

 .أػزًبد اضهٕة انًُبلشبد ٔانحٕاراد ثٍٛ انطهجخ ٔاألضزبر -4

 اَشبء يًٓخ اخزجبر فٙ انظفٕف االفزراضٛخ. -5
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 .انشخظٙ(األخرٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕر  )انًٓبرادنًُمٕنخ انزأْٛهٛخ أ انًٓبراد انؼبيخ –د 

 .يٍ رؼهًّ ٔرغطٛذ رنك فٙ رطٕرِ انشخظٙ ٔانًُٓٙ أٌ ٚطزفٛذ انطبنت -1د

 .أٌ ٚطزطٛغ انطبنت رٕظٛف انًؼرفخ انزٙ ٚزهمبْب خالل يرحهخ انذراضخ -2د

     أٌ ٚطزفبد انطبنت يٍ انًؼرفخ انُظرٚخ فٙ رٕظٛف يُٓخ انزذرٚص ٔأرمبَٓب ثأضهٕة ٚؼزًذ ػهٗ  -3د

 .انكًٛٛبءانًفبْٛى األضبضٛخ فٙ رذرٚص ػهٕو               

  يٓبراد انزمُٛبد انحذٚضخ فٙ االرظبالد ٔانزٕصٛك ٔانزٕاطم. -4د        

 .طرائك انزؼهٛى ٔانزؼهى         

 .انسٚبراد انًٛذاَٛخ فٙ انًخزجراد -1

 .انزطجٛك انؼهًٙ فٙ انًخزجراد ٔانًراكس انزخظظٛخ -2

 .األضزفبدح يٍ ثحٕس انزخرط -3

االفزراضٛخ ثبضزؼًبل ٔضبئط يزؼذدح )فٛذٕٚ,  ػرع ٔرمذٚى انًحزٕٖ انزؼهًٛٙ فٙ انظفٕف -4

 يظٕراد, يحبضرح يطغهخ, َظٕص(.

 طرائك انزمٛٛى          

 انًمبالد ٔانجحٕس انذٔرٚخ -1

 انًمبثالد -2

 األيزحبَبد انُٓبئٛخ -3

 رحذٚذ يٓبو ٔٔاعجبد دراضٛخ ثشكم دٔر٘ ٔيُزظى فٙ انظف االفزراضٙ  -4

 /ثُٛخ انجرَبيظ  .11

 انًؼزًذحانشٓبداد ٔانطبػبد  .12
 انًطزٕٖ / انطُخ

ريس انًمرر أٔ 

 انًطبق
 انطبػبد انًؼزًذح اضى انًمرر أٔ انًطبق

 / يبدح دراضٛخ13 - انطُخ األٔنٗ
 /ضبػخ30

 /ٔحذح44

 

 درعخ انجكبنٕرٕٚش

 / ضبػخ118رزطهت 

 / يبدح دراضٛخ9 - انطُخ انضبَٛخ / ٔحذح يؼزًذح180
 /ضبػخ 29

 /ٔحذح  43

 يبدح دراضٛخ /9 - انطُخ انضبنضخ
 /ضبػخ30

 /ٔحذح48

 

 

 / يبدح دراضٛخ9 - انطُخ انراثؼخ
 /ضبػخ29

 /ٔحذح45
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 انزخطٛط نهزطٕر انشخظٙ .13

 .أضزخذاو يظبدر ػهًٛخ حذٚضخ -1

 .أضزخذاو شجكبد انزٕاطم انطرٚغ نُمم انًؼهٕيبد يضم األَزرَذ -2

 خ.ضبد انؼًهٛخ فٙ انًخزجراد انخذيٛانسٚبراد ٔانًًبر -3

 خجراد ٔيٓبراد ػهًٛخ ٔحذٚضخ فٙ يغبل انزٕاطم انزمُٙ  انحذٚش. اكزطبة -4

 انًؼٓذ(األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزحبق ثبنكهٛخ أٔ  )ٔضغيؼٛبر انمجٕل  .14

 .انمجٕل حطت َظبو انًؼذل انؼبو ٔانًركس٘ -1

 .انمجٕل فٙ األلطبو حطت رغجخ انطبنت ٔيؼذنّ -2

 .حظرا  أٌ ٚكٌٕ شرط خرٚظ انذراضخ األػذادٚخ ٔانفرع انؼهًٙ  -3

 .ضاليخ انطبنت انًمجٕل انشخظٛخ ٔانؼمهٛخ ٔخهِٕ يٍ انؼبْبد انغطذٚخ -4

 أْى يظبدر انًؼهٕيبد ػٍ انجرَبيظ .15

 .انكزت انًُٓغٛخ انًؼزًذح يٍ لجم انهغُخ انمطبػٛخ انخبطخ ثكهٛبد انزرثٛخ -1

 .انكزت انًطبػذح -2

 .انكزت ٔانًظبدر األصرائٛخ/يظبدر انهغخ األَكهٛسٚخ -3

 .يٍ األَزرَذيظبدر أضبفٛخ  -4

 انذٔراد انزذرٚجٛخ انزٙ البيزٓب انكهٛخ حٕل يُظبد انزؼهٛى االنكزرَٔٙ. -5
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