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 1الصفحت 

 
  

 األكبديمي البرنبمجنمىذج وصف 

 (األكبديمي()مراجعت البرنبمج العبلي )مراجعت أداء مؤصضبث التعليم 

 وصف البرنبمج األكبديمي 

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

 

 كهُح انترتُح نهؼهىو انصرفح )اتٍ انهُثى( انًؤضطح انتؼهًُُح .1

 انحُاج ػهىو انمطى اندايؼٍ / انًركس  .2

 ترَايح يخرخاخ انتؼهُى انًتىلؼح يٍ انطانة اضى انثرَايح األكادًٍَ  .3

 تكانىرَىش ترتُح فٍ ػهىو انحُاج اضى انشهادج انُهائُح  .4

 ضُىٌ/ فصهٍ )َظاو انًمرراخ( انُظاو انذراضٍ   .5

 ترَايح اَكاتا االيرَكٍ انًؼتًذ   ترَايح االػتًاد .6

 انًؤثراخ انخارخُح األخري  .7
تطثُماخ يذرضُح، تطثُماخ ػًهُح )تطثُك فٍ انًختثراخ انصحُح+ 

 انتؼهُى انتمهُذٌ ،تؼهُى االنكتروٍَ، انانًطتشفُاخ(

 2020-2019تذاَح انؼاو انذراضٍ  تارَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انثرَايح األكادًٍَ .9

 اػذاد طهثح خرَدٍُ يٍ لطى ػهىو انحُاج نُكىَىا يذرضٍُ خُذٍَ فٍ انًذارش انًتىضطح واالػذادَح

 نرفذ يؤضطاخ وزارج انصححاػذاد كىادر يهُُح 

 يخرخاخ انتؼهى انًطهىتح وطرائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى  .10



  
 2الصفحت 

 
  

 وانفهى  انًؼرفح-أ

 اٌ َتؼرف انطانة ػهً انًفاهُى انؼهًُحانثاَىنىخُح نهُثاخ  -1أ

 اٌ َتؼرف انطانة ػهً انًفاهُى انؼهًُح انثاَىنىخُح نهحُىاٌ-2أ

 انؼهًُح انطهىكُح انًرتثطح تؼًهُح انتؼهى نالحُاء انًدهرَح وانًُاػح.اٌ َتؼرف انطانة ػهً انًفاهُى  -3أ

 اٌ َتؼرف انطانة ػهً كُفُح االضتفادج واضتخذاو االخهسج انًختثرَح. -4أ

 اٌ َتؼهى انطانة اضتخذاو طرائك يتُىػح فٍ انتذرَص. -5أ

 اػذاد كىادر يذرتح ويؤههح نهؼًم فٍ انًؤضطاخ انترتىَح. -6أ

 ىادر يذرتح ويؤههح نهؼًم فٍ انًؤضطاخ انصحُح.اػذاد ك -7أ

 انخاصح تانًىضىع  انًهاراخ-ب 

 يهارج انتذرَص فٍ يادج االحُاء – 1ب 

 االوضاط انًختثرَحاٌ َكىٌ نهطانة انمذرج ػهً تىصُف انًُارج و – 2ب 

  اٌ ًَتهك انطانة انمذرج ػهً رتظ االضثاب تانًطثثاخ انطثُؼُح – 3ب 

 طرائك انتؼهُى وانتؼهى      

 

 اضهىب انتفكُر وانًُالشح -1

 االختثاراخ انؼًهُح انتٍ تطتخذو فٍ انًختثراخ -2

 ًحاضرج االضتكشافُحانانتؼهُى تىضاطح  -2

فضال ػٍ اضتخذاو  Edmodoويُصح  Google classroom روٍَ تاضتؼًال يُصاخالنكتاانتؼهُى  -3

  .ُكراو ولُىاخ انُىتُىبلُىاخ انته

 طرائك انتمُُى      

 تمذَى تمارَر اضثىػُح -1

 درخاخ االيتحاَاخ -2

 تحىث انتخرج -3

نشهرَح يٍ خالل يُصاخ انتؼهُى االنكتروٍَ ورنك تتكهُف انطانة االضثىػُح وااالختثاراخ  -4

 .شُراخ انتٍ تخص انًادج انؼهًُحتانرضىياخ وانتا

 انتفكُر يهاراخ-ج

 تٍُ انطانة واالضتار اضهىب انًحاورج -1ج         

 اػذاد تمارَر اضثىػُح -2ج

 اخراء يُالشاخ نهُتائح فٍ َتائح انتحهُالخ انثاَىنىخُح -3ج

 انتمرَر االضتكشافٍ )كشف انحمائك انؼهًُح يٍ خالل انتدارب فٍ انًختثراخ(  -4ج   

 طرائك انتؼهُى وانتؼهى     

 انذرخاخ -1

 انًُالشح وانتحاور -2

 االختثاراخ -3

 االنكتروٍَانتؼهُى  -4

 طرائك انتمُُى    

 انذرخاخ  -1

 انثحىث وانتمارَر -2

 .هُح تاضتؼًال يُصاخ انتؼهُى االنكتروٍَ ولُىاخ انتهُكراو وانُىتُىبانُظرَح وانؼً االختثاراخ -3



  
 3الصفحت 

 
  

 

 

 

 .انشخصٍ(األخري انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىر  )انًهاراخوانًُمىنح  انًهاراخ انؼايح-د 

 اٌ َطتطُغ انطانة يٍ تىظُف انًؼرفح انتٍ تهماها  -1د

 اٌ َتًكٍ انطانة يٍ االضتفادج يٍ انًؼرفح وكُفُح تىظُفها -2د

 اٌ َكتطة انطانة يهارج يهُُح انتؼهُى وانتذرَص -3د

 اٌ َطتطُغ انطانة يٍ تدطُذ يا اكتطثه فٍ انتطىَر انًهٍُ -4د

اٌ َكىٌ انطانة لادرا ػهً اضتؼًال يُصاخ انتؼهُى االنكتروٍَ فٍ انتؼهُى انتمهُذٌ فٍ انظروف  -5د

 .االػتُادٌ واالضتثُائُح نهثهذ

 طرائك انتؼهُى وانتؼهى          

 انتطثُماخ انؼًهُح -1

 انسَاراخ انًُذاَُح -2

 تدىث انتخرج -3

 انتٍ َمًُها انمطى وانكهُحوورظ انؼًم وانذوراخ انُذواخ  -4

 طرائك انتمُُى          

 االختثاراخ انُظرَح وانؼًهُح -1

 االيتحاَاخ انشفىَح وانطُىَح -2

 انتطثُك انؼًهٍ -3

 (اوٌ الٍَ)انتؼهُى االنكتروٍَ انُماشُح تاضتؼًال تمُُاخ انحهماخ  -4

 /تُُح انثرَايح  .11

 انشهاداخ وانطاػاخ انًؼتًذج .12
 انًطتىي / انطُح

ريس انًمرر أو 

 انًطاق
 انًؼتًذجانطاػاخ  اضى انًمرر أو انًطاق

 انطُح األونً

 

( 27درخح انثكانىرَىش تتطهة ) وحدة 2-صبعت 1  2الحبصىة  

ة فٍ خًُغ ضاػح اضثىػُاً نهطان

 يىاد انًرحهح االونً

  

 وحدة 1-صبعت 1  2 اللغت االنكليزيت 

 وحدة 4-صبعت 1  اللغت العربيت 

 وحدة 4-صبعت 1  أصش تربيت 

 وحدة 6-صبعت 4  علم االحيبء 

 وحدة 6-صبعت 4  حيبتيت خليت 

 وحدة 4-صبعت 3  كيميبء عبمت 

 وحدة 1-صبعت 2  علم االرض 

 
حمىق االنضبن 

 والديممراطيت
 وحدة 2-صبعت 2 

 وحدة 4-صبعت 1  علم النفش التربىي 

 وحدة 6-صبعت 4  تشريح نببث 

 - انطُح انثاَُح

( 29انثكانىرَىش تتطهة )درخح  وحدة 6-صبعت 4  الفمريبث

ضاػح اضثىػُاً نهطانة فٍ خًُغ 

 انًىاد نهًرحهح انثاَُح 

 وحدة 6-صبعت 4  تصنيف نببث

 وحدة 6-صبعت 4  االنضجت

 وحدة 6-صبعت 4  االجنت

 وحدة 6-صبعت 4  الكيميبء الحيبتيت

 وحدة 2-صبعت 1  الحبصببث

 وحدة 4-صبعت 1  علم نفش النمى



  
 4الصفحت 

 
  

تعليم حبنىي وادارة 

 تربىيت
 وحدة 4-صبعت 1 

 وحدة 4-صبعت 1  احصبء حيبتي

 وحدة 1-صبعت 2  لغت انكليزيت

 - انطُح انثانثح

( 27درخح انثكانىرَىش تتطهة ) وحدة 6-صبعت 4  وتلىث بيئت

فٍ خًُغ  ضاػح اضثىػُاً نهطانة

 انًىاد نهًرحهح انثانثح

 وحدة 6-صبعت 4  حشراث

 وحدة 6-صبعت 4  تشريح ممبرن للحبليبث

 وحدة 6-صبعت 4  الىراحت

 وحدة 6-صبعت 4  الفطريبث

منهج وفلضفت البحج 

 العلمي
 وحدة 4-صبعت 1 

منبهج وطرائك 

 التدريش
 وحدة 4-صبعت 1 

االرشبد التربىي 

 والصحت النفضيت
 وحدة 4-صبعت 1 

 وحدة 1-صبعت 2  لغت انكليزيت

 - انطُح انراتؼح

( 28درخح انثكانىرَىش تتطهة ) وحدة 6-صبعت 4  الطفيليبث

ضاػح اضثىػُاً نهطانة فٍ خًُغ 

 انًىاد نهًرحهح انثانثح

 وحدة 6-صبعت 4  فضلجت حيىان

 وحدة 6-صبعت 4  فضلجت نببث

 وحدة 6-صبعت 4  االحيبء المجهريت

 وحدة 4-صبعت 3  المنبعت

 وحدة 4-صبعت 1  االختيبري

 وحدة 4-صبعت 1  ليبس وتمىيم

 وحدة 1-صبعت 1  مشروع بحج

 وحدة 4-صبعت 3  التربيت العمليت

 
 
 

 انتخطُظ نهتطىر انشخصٍ .13

 االهتمام ابلوقت وااللتزام ابلزي ادلوحد -1

 ابنظمة قوانني انضباط الطلبةاالتزان السلوكي داخل احلرم اجلامعي من خالل نشر الوعي اخلاص  -2

  يف ان يكون مدرس انجح يف مهنة التدريسميكن ان يتطور طالب البكالوريوس من خالل جعله ذو قابلية  -3

 انًؼهذ(األَظًح انًتؼهمح تاالنتحاق تانكهُح أو  )وضغيؼُار انمثىل  .14

 القبول ادلركزي -1

 قبول الطلبة خرجيي الفرع العلمي حصراً  -2

 ادلعاهد الرتبويةقبول الطلبة خرجيي  -3

 ادلقابلة الشخصية للطلبة لغرض حتديد مدى مالئمة الطالب للتدريس -4

 استثناء العمر يف القبول للدراسات ادلسائية -5

 الطاقة االستيعابية القسام الكلية  -6



  
 5الصفحت 

 
  

 أهى يصادر انًؼهىياخ ػٍ انثرَايح .15

 وثيقة خترج الطالب من االعدادية الصادرة من وزارة الرتبية -7

 ادلركزي )الصادر من وزارة التعليم العايل والبحث العلمي( نتائج القبول -8

 الواثئق الرمسية الشخصية للطالب -9
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