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 وصف البرناهح األكادَوٍ 

لطالب حتدقيدقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مدقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من ا
 مربهناً عما إذا كان قد حدقق االستفادة الدقصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مدقرر ضمن الربانمج

 

 عبيؼخ كٚبنٗ –كهٛخ انزوثٛخ انًملاك  انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .1

 لَى انوٚبظٛبد / انًوكي  ؼهًٙانمَى ان .2

أ اٍى انجوَبيظ األكبكًٚٙ  .3

 انًُٓٙ
 ظٛبدثكهٕهًٕٚ روثٛخ هٚب

 انوٚبظٛبد/ لَى  روثٛخ هٚبظٛبدثكهٕهًٕٚ  اٍى انشٓبكح انُٓبئٛخ  .4

 :انُظبو انلهاٍٙ  .5
  ٍُٕ٘ /يموهاد/افوٖ 

ٍُٕ٘ 

  انًؼزًل   ثوَبيظ االػزًبك .6

 انًؤصواد انقبهعٛخ األفوٖ  .7

 انجؾٕس انؼهًٛخ ماد انصهخ ثزقصص انمَى.
 انشجكخ انؼُكجٕرٛخ انؼبنًٛخ ) االَزوَٛذ( .

 ؼبكٚخ ٔانولًٛخ.انًكزجبد ان

Data show 

Power point 

 1/9/2221 ربهٚـ إػلاك انٕصف  .8

 أْلاف انجوَبيظ األكبكًٚٙ .9

 انؼهٕو انوٚبظٛبد انزطجٛمٛخ ٔ انُظوٚخػهٗ اَّ ػهى ٚجؾش فٙ  انوٚبظٛبدرؼهٛى ثأٍبٍٛبد ػهى  .1
 ٔانُظوٚبد انزٙ ػًهذ ػهٗ ٔظغ انؾهٕل ٔاٚغبك انَجم انٍٕبئم انكفٛهخ .

 هٗ اٍبً االلزجبً صى انزؼهى ثٓلف رطٕٚو انمبثهٛخ اننُْٛخ نهطبنت.انزؼبيم ػ  .2

 رًُٛخ للهح انطبنت ػهٗ عًغ انًؼهٕيبد ٔرطجٛمٓب. .3

 رشغٛغ انجؾش انؼهًٙ ٔرؾٍَٛ انًٓبهاد انُمبشٛخ نلٖ انطبنت. .4
رًُٛخ ٔرطٕٚو انًٓبهاد االثلاػٛخ ٔانزفكٛوٚخ نطهجخ انمَى ثًب ًٚكُٓى يٍ انزؼبيم ثأٍهٕة ػهًٙ  .5

 ارقبم انمواهاد ماد انصهخ ثزقصصٓى أ انزٙ رًكُٓى يٍ انُغبػ فٙ يٕاعٓخ يشبكم انؼًم. فٙ
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 انًطهٕثخ ٔغوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى نجوَبيظيقوعبد ا  .12

  االْلاف انًؼوفٛخ . ا-أ

 ٔاٍَّ ٔلٕاػلِ . ّٔيجبكئ انوٚبظٛبد انزطجٛفٛخ ٔ انُظوٚخاٌ ٚهى انطبنت ثأصٕل ػهى  -1
لله  وٚبظٛبدنجوَبيظ انٗ هفغ ايكبَٛخ انطبنت انٗ يَزٕٖ انفٓى فٙ يغبل انزقصص انٚٓلف ا -2

 انوٚبظٛبد انزطجٛمٛخ ٔ انُظوٚخ.رؼهك االيو ثزقصصّ انللٛك ْٕٔ 

  االْلاف انًٓبهارٛخ انقبصخ ثبنجوَبيظ :-ة 
 رؼهٛى انطبنت كٛف ٚصجؼ لبكها ػهٗ انزفكٛو انًُطمٙ. -1ة

 ٔرٕظٛف يفوكاد انًزٓظ انًموهح. رؼهٛى انطبنت انزؾهٛم -2ة

 رطٕٚو انملهح اننُْٛخ ٔاننارٛخ نهطبنت فٙ انزقصص ٚؼل عيءا يٓى فٙ يغبل رقصصّ -3ة
 اكَبة انطبنت يٓبهاد انزٕاصم ٔاٍزقلاو رمُٛبد انزؼهٛى انؾلٚضخ ثفبػهٛخ. -4ة          

 غوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انًؾبظواد .1
 كم يٛذ. كٕكم كالً هٔو ٔ ك2ٕ

 .رٕعّٛ االٍئهخ ٔفزؼ ثبة انؾٕاه.3

 .data show.انزلهٌٚ انًلػٕو ثبنؾبٍت االنكزؤَٙ ٔػوض انًٕظٕع ثبل 4

 . ركهٛف انطبنت ثجؼط انجؾٕس5
 

 غوائك انزمٛٛى      

 

 االفزجبهاد انٕٛيٛخ، انشٓوٚخ. .1

 انجؾٕس انؼهًٛخ. .2
 ى نهًبكحاعواء ؽهمبد َمبشٛخ نهطهجخ نًؼوفخ يلٖ اٍزٛؼبثٓ .3

 

 

 االْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ :-ط

 انملهح ػهٗ ارقبم انمواه ػجو انزؼوف ػهٗ انًشكهخ ٔاٚغبك انؾهٕل -1ط         

 انملهح ػهٗ رورٛت انًؼهٕيبد ٔرطجٛمٓب -2ط          
 انملهح ػهٗ انجؾش ٔانزمصٙ -3ط     

 غوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

ئى نهزفكٛو انًُطمٙ ػٍ غوٚك انزٕعّٛ انًَزًو نهطهجخ يٍ لجم االٍبرنح اصُبء رٕفٛو انًُبؿ انزؼهًٛٙ انًال

 انهمبء انًؾبظواد، فزؼ ثبة نهًُبلشبد انًفزٕؽخ ٔانًجبشوح يغ انطهجخ

 غوائك انزمٛٛى    

 رمٛٛى انطبنت كافم انمبػخ انلهاٍٛخ يٍ فالل انؾعٕه انٕٛيٙ. .1
ُبلشبد .2  انصفٛخى رفبػم انطبنت يغ انًؾبظوح ٔاًن

 انَهٕن اننارٙ نهطبنت .3
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 .انشقصٙ(األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه  )انًٓبهادانًُمٕنخ انزأْٛهٛخ ٔ انًٓبهاد انؼبيخ-ك 

يٓبهاد اٍبٍٛخ نالرصبل ٔانزٕاصم ػٍ غوٚك )انُشبغبد انوٚبظٛخ ، االهشبك انزوثٕ٘،   -1ك
 .انقبصخ ثبنمَى ، ًٍُٛٛواد  نًُبلشخ ثؾٕس انطهجخ(انًؤرًواد انقبصخ ثبنكهٛخ ، ٔانُلٔهاد 

 .رؼهٛى انطبنت كٛفٛخ رًُٕٛح ٔرطٕٚو يٓبهاد انزفكٛو االثلاػٙ ٔاالثزكبه٘ فٙ يغبل انزقصص -2ك  

 

 ٔانزؼهى  انزؼهٛىغوائك          

 

 power، اٍزقلاو ال  data showانًُبْظ انلهاٍٛخ،  اٍزقلاو انشجكخ انؼُكجٕرٛخ االَزوَٛذ، اٍزقلاو ال 

point. 
 

 

 

 غوائك انزمٛٛى          

 

 اعواء انجؾٕس ٔأهاق ػًم ٔثؾٕس رقوط نهًوؽهخ انًُزٓٛخ .
 االيزؾبَبد انشفٕٚخ ٔانشٓوٚخ ٔانٕٛيٛخ

 

 
 

 ثُٛخ انجوَبيظ  .11

 الورحلت الذراسُت
رهز الوقرر أو 

 الوساق
 الساعاث الوعتوذة اسن الوقرر أو الوساق

 ٙػًه َظو٘   

 0 3 وتكامل تفاضل  الورحلت االولً

 0 0 رايضيات أسس  

 0 0 خطي جرب  

 - 0 عامة فيزايء  

 0 2 حاسبات  

 اإلنسان حدقوق  

 والدميدقراطية
2 - 
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 - 0 عربية لغة  

 - 0 تربية أسس  

 - 0 الرتبوي النفس علم  

 - 0 االنكليزية اللغة  

 0 3 متدقدم وتكامل تفاضل  الورحلت الثانُت

 - 3 الزمر جرب  

 0 0 اعتيادية تفاضلية معادالت  

 - 3 واهلندسة البديهيات نظم  

 - 0 العلمي البحث اسس  

 0 2 حاسبات متدقدم  

 - 0 النمو النفس علم  

 - 0 تربوية وإدارة اثنوي تعليم  

 - 0 االنكليزية اللغة  

 0 0 رايضي حتليل  الورحلت الثالثت

 0 0 عددي حتليل  

 0 0 احتمالية  

 0 0 احللدقات جرب  

 0 0 جزئية تفاضلية معادالت  

 - 0 االنكليزية اللغة  

 - 0 تدريس وطرائق مناهج  

 - 0 النفسية والصحة االرشاد  

 0 0 تبولوجي  الورحلت الرابعت

 0 0 رايضي إحصاء  

 0 0 عدقدي حتليل  

 0 0 تطبيدقات اجلرب  

 0 0 حتليل دايل  

 - 0 وتدقومي قياس  

 - 0 االنكليزية اللغة  

 0 - البحث مشروع  

 0 2 الرتبية العملية  
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 انزقطٛػ نهزطٕه انشقصٙ .12

 ػٍ غوٚك انًؤرًو انؼهًٙ نهكهٛخ.

 انُلٔح انؼهًٛخ انفصهٛخ نهمَى.

 ؽهمبد َمبشٛخ نالٍبرنح ٔ انطالة.

 انؾهمبد انجؾضٛخ
 

 انًؼٓل(انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ األَظًخ  غ)ٔظيؼٛبه انمجٕل  .13

حسب الضوابط المحددة من قبل وزارة التعميم العالمي عن طريق القبول المركزي ، ضوابط القبول المعتمدة من قبل الجامعة 
 والكمية، حسب رغبة الطالب  لمتقديم في القسم

 أْى يصبكه انًؼهٕيبد ػٍ انجوَبيظ .14

 اتذةالكتب المنهجية ، محاضرات االس
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

السنت / 

 الوستىي
 اسن الوقرر رهز الوقرر

 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُت
االهذاف الوهاراتُت 

 رناهحالخاصت بالب
االهذاف الىخذانُت 

 والقُوُت

تأهُلُت الوهاراث العاهت وال

 الونقىلت

)الوهاراث األخري الوتعلقت بقابلُت 

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

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

   / /  / / / / / / /   / / اساسٍ /  /
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 عبيؼخ كٚبنٗ -كهٛخ انزوثٛخ انًملاك انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .1

 لَى انوٚبظٛبد  / انًوكي ؼهًٙانمَى ان .2

  اٍى / هيي انًموه .3

  أشكبل انؾعٕه انًزبؽخ .4

 2221-2222 انفصم / انَُخ .5

   )انكهٙ(َبػبد انلهاٍٛخ ػلك ان .6

   ربهٚـ إػلاك ْنا انٕصف  .7

 أْلاف انًموه .8

  

 

 
 

 

 

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

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

 البرنامج.

 ٔغوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى انًموهيقوعبد  .9



  
 8الصفحت 

 
  

  االْلاف انًؼوفٛخ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  االْلاف انًٓبهارٛخ انقبصخ ثبنًموه  -ة 

 - 1ة
  - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 ٔانزؼهى  غوائك انزؼهٛى     

 
 

 

 

 غوائك انزمٛٛى      

 
 

 

 
 االْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ -ط

 -1ط
 -2ط

 -3ط

   -4ط

  

 غوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 

 

 غوائك انزمٛٛى    
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 انجُٛخ انزؾزٛخ  .11

  انكزت انًموهح انًطهٕثخ -1

  انًواعغ انوئَٛٛخ )انًصبكه( -2

انزٙ ٕٚصٗ ثٓب  انكزت ٔانًواعغ ( أ
  )انًغالد انؼهًٛخ ،انزمبهٚو ،.....(

 

انًواعغ االنكزؤَٛخ ،يٕالغ االَزوَٛذ  ( ة

.....، 
 

 

 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ .12

 

ُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقصٙ (.انزأْٛهٛخ انًٓبهاد  انؼبيخ ٔ -ك   اًن

 -1ك

 -2ك
 -3ك

    -4ك

 ثُٛخ انًموه .12

 انَبػبد األٍجٕع
يقوعبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / أٔ 

 انًٕظٕع
 غوٚمخ انزمٛٛى غوٚمخ انزؼهٛى
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