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 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة 

 

 التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم كهُح  انًؤصضح انتعهًُُح .1

 لضى انفُزَاء انمضى انزايعٍ / انًركز  .2

 ترتُح  فُزَاء ستكهىرَى اصى انثرَايذ األكادًٍَ  .3

 تكهىرَىس اصى انشهادج انُهائُح  .4

 صُىٌ انُظاو انذراصٍ   .5

 االيرَكُح      NCATE انًعتًذ   ترَايذ االعتًاد .6

 انتطثُماخ انًذرصُح انضُىَح انًؤحراخ انخاررُح األخري  .7

 2020-12-24 تارَخ إعذاد انىصف  .8

 أهذاف انثرَايذ األكادًٍَ .9

  )انًتىصطح واالعذادَح (تخرَذ طانة لادر عهً اٌ َذرس فٍ انًذارس انخاَىَح  

 تخرَذ طانة يهى تانًفاهُى واالصش انفُزَائُح 

 تاألصانُة انترتىَح نهتعايم يع انطهثح تخرَذ طانة يهى 

 تخرَذ َخثح يٍ انطهثح نذَها انمذرج عهً يىاصهح انذراصح انعهُا نرفذ انتعهُى انعانٍ يضتمثال 

 وَُح يضتمثال .تخرَذ يذرس يهى تعًهُح انتعهُى االنكتروٍَ وانتعايم يع انصفىف االنكتر

 



 يخرراخ انتعهى انًطهىتح وطرائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى  .10

  االهذاف انًعرفُح  - أ

        تًكٍُ انطانة نهحصىل عهً فهى يادج انفُزَاء -1أ

 اعذاد يذرصٍُ يؤههٍُ نهتذرَش فٍ انًؤصضاخ انترتىَح  -2أ

 اعذاد يذرصٍُ فُزَاء تًضتىي عانٍ انزىدج  -3أ

  االهذاف انًهاراتُح انخاصح تانثرَايذ  –ب 

 اٌ َكتضة انطانة انًعهىياخ االصاصُح فٍ انفُزَاء  – 1ب 

 اٌ َكتضة انطانة يهارج عًهُح وعهًُح  فٍ تحهُم انظىاهر انفُزَائُح  – 2ب 

      اٌ َكتش انطانة لذرج فٍ اَصال االفكار انفُزَائُح ورتطها فٍ انحُاج انُىيُح   - 3ب 

 

 طرائك انتعهُى وانتعهى      

 

 اصهىب انتفكُر انعهًٍ انفُزَائٍ  .1

 انتزارب انعًهُح فٍ انًختثراخ .2

 انُىيُح وانشهرَح وانضُىَح خاالختثارا .3

 

 

 طرائك انتمُُى      

 تمذَى انتمارَر انعهًُح انًختثرَح -1

 تحىث انتخرد االنكتروَُح  -2

 انًُالشاخ و االيتحاَاخ االنكتروَُح  -3

 

 االهذاف انىرذاَُح وانمًُُح  -د

 اصهىب انًُالشح وانحىار تٍُ انطانة واالصتار -1د         

 انتحهُم واالصتُتاد -2د

 انًُطك انرَاضٍ وانفُزَائٍ-3د

    

 طرائك انتعهُى وانتعهى     

 طرائك انتمُُى    

 درراخ االيتحاَاخ انُىيُح وانشهرَح وانضُىَح -1

 انًختثراخاالختثاراخ انعًهُح فٍ  -2

 تحىث انتخرد -3

 



 

 

 .انشخصٍ(األخري انًتعهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىر  )انًهاراخوانًُمىنح  انًهاراخ انعايح-د 

 تىظُف انًعهىياخ انًكتضثح  -1د

 انتطىَر انشخصٍ يٍ خالل انمراءج وتحذَج انًعارف -2د

 االَخراط فٍ يهُح انتذرَش -3د

 انًشاركح فٍ انُذواخ وانًؤتًراخ وورط انعًم انًتخصصح -4د   

 وانتعهى  انتعهُىطرائك          

 

 نعهىو انفُزَاء وتحىث انتخرد وغُرها   (on line)انتذرَش انُظرٌ وانعًهٍ وانتعهُى االنكتروٍَ 

 

 

 

 طرائك انتمُُى          

 انُظرَح وانعًهُح خاالختثارا -1

 انًُالشاخ االنكتروَُح وانتمهُذَح  -2

 االيتحاَاخ انُهائُح -3

 االيتحاَاخ االنكتروَُح  -4

 

 

 

 تُُح انثرَايذ  .11

 انشهاداخ وانضاعاخ انًعتًذج .12
 انًضتىي / انضُح

ريز انًمرر أو 

 انًضاق
 اصى انًمرر أو انًضاق

انضاعاخ 

وانىحذاخ 

 انًعتًذج

 انضُح االونً

101 HR وحذج  1س ،  1 حقوق انسان وديمقراطية   

 دررح انثكانىرَىس 

 صاعح 105تتطهة 

 وحذج  155

 

102 AR اخوحذ 4س ،  2 لغة عربية  

103 PHM اخوحذ 7س ،  6 ميكانيك  

104 PHEM   كهربائية ومغناطيسيةI 6  ، اخوحذ 7س  

105 PHHM اخوحذ 4س ،  2 حرارة وخواص مادة  

106 PHMT1 اخوحذ 6س ،  3 رياضيات  

107 PHBB اخوحذ 4س ،  2 اسس تربية  

108 PHIC اخوحذ 1س ،  2 حاسبات  

109 PHES اخوحذ 4س ،  2 علم النفس التربوي  

 



 انضُح انخاَُح

210 PHOP اخوحذ 7س ،  6 البصريات  

  

211 PHAS اخوحذ 4س ،  2 فلك  

212 PHEA الكهربائية والمغناطيسية  II 5  ، اخوحذ 5س  

213 PHMT2 اخوحذ 6س ،  3 رياضيات  

214 PHRM اخوحذ 2س ،  1 بحث علمي اسس  

215 PHC اخوحذ 1س ،  2 حاسبات  

216 PHEt اخوحذ 4س ،  2 ادارةتعليم ثانوي و  

217 PHDP اخوحذ 4س ،  2 علم نفس النمو  

218 PHS اخوحذ 4س ،  2 الصوت والحركة الموجية  

 

 انخانخحانضُح 

319 PHAP اخوحذ 7س ،  6 الفيزياء الذرية والجزيئية  

 

320 PHTH اخوحذ 5س ،  3 ثرموداينمك  

321 PHE اخوحذ 7س ،  6 الكترونيات  

322 PHAM اخوحذ 5س ،  3 ميكانيك تحليلي  

323 PHMP اخوحذ 4س ،  3 مناهج وطرائق تدريس  

324 PHCT اخوحذ 4س ،  2 ارشاد وصحة نفسية  

325 PHCF اخوحذ 4س ،  2 دوال معقدة  

300 PHOT اخوحذ 4س ،  2 اختياري  

 

 انضُح انراتعح

426 PHSS اخوحذ 5س ،  3 فيزياء الحالة الصلبة  

 

427 PHNP اخوحذ 7س ،  6 الفيزياء النووية  

428 PHV اخوحذ 4س ،  3 تربية عملية  

429 PHP اخوحذ 4س ،  2 مشروع البحث  

430 ME اخوحذ 4س ،  2 قياس وتقويم  

431 PHLA اخوحذ 4س ،  2 ليزر  

432 PHQM اخوحذ 5س ،  3 ميكانيك كمي  

433 PHEP اخوحذ 5س ،  3 كهرومغناطيسية  

434 PHEL اخوحذ 2س ،  3 اجهزة ووسائل ايضاح  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 انتخطُط نهتطىر انشخصٍ .13

 الواجبات اليت تتطلب معلومات خارجيةاالكثار من  -1

 االكثار من التطبيقات العملية -2

 العمل على تعزيز التواصل بالتعليم االلكرتوين من خالل الصفوف االلكرتونية  -3

 الزيارات امليدانية للمكتبات العلمية  -4

 
 

 انًعهذ(األَظًح انًتعهمح تاالنتحاق تانكهُح أو  ع)وضيعُار انمثىل  .14

 القبول املركزي -1

 املقابلة العلمية -2

 يقبل خريج املرحلة االعدادية الفرع العلمي حصرا -3

 الفحص الطيب -4

 املقابلة الشخصية  -5

 

 أهى يصادر انًعهىياخ عٍ انثرَايذ .15

 املصادر املعتمدة من قبل اجلامعة ) اللجنة القطاعية ( -1

 مصادر خارجية وكتب متنوعة -2

 مصادر من شبكة االانرتنت العاملية  -3

 


