
 وصف البرنامج االكاديمي

 ا ألىم خصائص البرنامج،بيوفر وصف البرنامج االكاديمي ىذا إيجازا مقتض
 ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقيا،

 عما أذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعمم المتاحة، امبرىن
 ويصاحبو وصف لكل مقرر دراسي ضمن البرنامج.
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 اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ شاد اٌظٍخ ثزرظض اٌمؽُ.

 اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ اٌؼب١ٌّخ ) االٔزط١ٔذ( .

 اٌّىزجبد اٌؼبز٠خ ٚاٌطل١ّخ.
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اٌؽ١بؼ١خ إلؼؼبف اٌّغزّغ ٚاٌسٌٚخ فٟ رغبٚظ اٌّطاحً 
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رّز١ٓ اٚاطط افبق اٌزؼبْٚ ِغ اٌٛظضاد  -6

ٚاٌّؤؼؽبد ١٘ٚئبد اٌسٌٚخ اٌّح١ٍخ ِٕٚظّبد اٌّغزّغ 

 اٌّسٟٔ ِٕٚظّبد االل١ّ١ٍخ ٚاٌس١ٌٚخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخشخبد انجشوبمح انمطهُة َطشائق انتعهٕم َانتقٕٕم -01

 اال٘ساف اٌّؼطف١خ -أ

ٚاٌسثٍِٛبؼ١خ ثأطٛي ػٍُ اٌؽ١بؼخ ِٕٚٙب اٌفىط اٌؽ١بؼٟ ٚاالٔظّخ اٌؽ١بؼ١خ اْ ٠ٍُ اٌطبٌت  -1

 ٚاالؼزطار١غ١بد ٚاٌؽ١بؼخ اٌس١ٌٚخ ٚاٌؼاللبد اٌؼبِخ اٞ ػٍُ اٌؽ١بؼخ ثشىً اٌؼبَ.

اٌؽ١بؼٟ  ٠ٙسف اٌجطٔبِظ اٌٝ ضفغ اِىب١ٔخ اٌطبٌت اٌٝ ِؽزٜٛ اٌفُٙ فٟ ِغبي اٌزرظض  -2

  اٌؽ١بؼ١خ.اٌؼٍَٛ  لسض رؼٍك االِط ثزرظظبد 

 االٌذاف انمٍبساتٕخ انخبصخ ثبنجشوبمح-ة

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف ٠ظجح لبزضا ػٍٝ اٌزفى١ط إٌّطمٟ. -1ة

 رؼ١ٍُ اٌطبٌت اٌزح١ًٍ ٚرٛظ١ف ِفطزاد اٌّزٙظ اٌّمطضح. -2ة

 رط٠ٛط اٌمسضح اٌص١ٕ٘خ ٚاٌصار١خ ٌٍطبٌت فٟ اٌزرظض ٠ؼس ععءا ُِٙ فٟ ِغبي ررظظٗ -3ة

 بضاد اٌزٛاطً ٚاؼزرساَ رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ اٌحس٠ضخ ثفبػ١ٍخ.اوؽبة اٌطبٌت ِٙ -4ة

 طشائق انتعهٕم َانتعهٕم

 . اٌّحبضطاد1

ٚإٌّبلشبد ضّٓ عٛ زضاؼٟ ؼ١ٍُ ثبٌزؼبْٚ اٌؼبَ ث١ٓ االؼزبش  .رٛع١ٗ االؼئٍخ ٚفزح ثبة اٌحٛاض2

 ٚاٌطبٌت فٟ ضٛء إٌّٙظ اٌّحسز ٚٚؼبئً االرظب١ٌخ االذطٜ

 .data show.اٌزسض٠ػ اٌّسػَٛ ثبٌحبؼت االٌىزطٟٚٔ ٚػطع اٌّٛضٛع ثبي 3

 ضّٓ ِغبالد االذزظبص.اٌجحٛس  ثأػساز . رى١ٍف اٌطبٌت 4

 طشائق انتقٕٕم    

 االذزجبضاد ا١ِٛ١ٌخ، اٌشٙط٠خ، ٔظف اٌؽ٠ٕٛخ، ؼ٠ٕٛخ. .1

 ، ِٕٚبلشخ اٌجحٛس.اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ .2

 اؼز١ؼبثُٙ ٌٍّبزح.اعطاء حٍمبد ٔمبش١خ ٌٍطٍجخ ٌّؼطفخ ِسٜ  .3



 االٌذاف انُخذاوٕخ َانقٕمٕخ-ج

إٌّبؼجخ ٌٙب ػجط إٌمبشبد  اٌمسضح ػٍٝ ارربش اٌمطاض ػجط اٌزؼطف ػٍٝ اٌّشىٍخ ٚا٠غبز اٌحٍٛي-1ط

  اٌؼ١ٍّخ .

 ضّٓ إٌّٙظ اٌسضاؼٟ. اٌمسضح ػٍٝ رطر١ت اٌّؼٍِٛبد ٚرطج١مٙب -2ط

 . اٌمسضح ػٍٝ اٌجحش ٚاٌزمظٟ -3ط

 

 َانتعهم طشائق انتعهٕم

رٛف١ط إٌّبخ اٌزؼ١ٍّٟ اٌّالئُ ٌٍزفى١ط إٌّطمٟ ػٓ طط٠ك اٌزٛع١ٗ اٌّؽزّط ٌٍطٍجخ ِٓ لجً االؼبرصح 

ثأػساز اٌجحٛس وً  اصٕبء اٌٍمبء اٌّحبضطاد، فزح ثبة ٌٍّٕبلشبد اٌّفزٛحخ ٚاٌّجبشطح ِغ اٌطٍجخ

 حؽت اذزظبص اٌسل١ك ٌألؼبرصح .

 

 

 طشائق انتقٕٕم

 

ِٚزبثؼخ إٌّٙظ اٌسضاؼٟ  اٌمبػخ اٌسضاؼ١خ ِٓ ذالي اٌحضٛض ا١ٌِٟٛ رم١١ُ اٌطبٌت زاذً .1

 ٚاٌزحض١ط ٚإٌّبلشخ.

 .اٌؼ١ٍّخرفبػً اٌطبٌت ِغ اٌّحبضطح ٚإٌّبلشبد  .2

 اٌصٞ ٠زؼٍك ثىٛٔٗ فطزا فٟ اٌّغزّغ. اٌؽٍٛن اٌصارٟ ٌٍطبٌت .3

نتُصٕف َانتطُس انمٍبساد انعبمخ َانتإٌٔهٕخ انمىقُنخ )انمٍبساد االخشِ انمتعهقخ ثقبثهٕخ ا-د

 انشخصٓ(

ِٙبضاد اؼبؼ١خ ٌالرظبي ٚاٌزٛاطً ػٓ طط٠ك )إٌشبطبد اٌط٠بض١خ ، االضشبز اٌزطثٛٞ،   -1ز

 ٌّٕبلشخ ثحٛس اٌطٍجخ(  ؼ١ّ١ٕبضاداٌّؤرّطاد اٌربطخ ثبٌى١ٍخ ، ٚإٌسٚاد اٌربطخ ثبٌمؽُ ، 

 ٚاالثزىبضٞ فٟ ِغبي اٌزرظضٚرط٠ٛط ِٙبضاد اٌزفى١ط االثساػٟ ر١ّٕخ رؼ١ٍُ اٌطبٌت و١ف١خ  -2ز

 

 طشائق انتعهٕم َانتعهٕم

، اؼزرساَ اي  data showإٌّب٘ظ اٌسضاؼ١خ،  اؼزرساَ اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ االٔزط١ٔذ، اؼزرساَ اي 

power point .ٚاٌجطاِظ االذطٜ اشا رطٍجذ شٌه 

 

 طشائق انتقٕٕم

 

 اعطاء اٌجحٛس ٚاٚضاق ػًّ ٚثحٛس ررطط ٌٍّطحٍخ إٌّز١ٙخ .

 ٚإٌظف اٌؽ٠ٕٛخ ٚاٌؽ٠ٕٛخ. االِزحبٔبد اٌشف٠ٛخ ٚاٌشٙط٠خ ٚا١ِٛ١ٌخ

 

 ث١ٕخ اٌجطٔبِظ-11

 

 اٌّطحٍخ اٌسضاؼ١خ

 

 

ضِع اٌّمطض اٚ 

 اٌّؽبق

 

 اؼُ اٌّمطض اٚ اٌّؽبق

 

 

 اٌؽبػبد اٌّزؼزّسح

ٔظط

ٞ 

 ػٍّٟ

 انمشحهخ االَنّ

101PPE 3 ِجبزئ ػٍُ اٌؽ١بؼخ  
102PPCL   ٞٚإٌظُ  اٌمبْٔٛ اٌسؼزٛض

 اٌؽ١بؼ١خ

3  

103PHIR 2 ربض٠د اٌؼاللبد اٌس١ٌٚخ  
104PTCL ْٛٔ2 ِسذً زضاؼخ اٌمب  
 

105PIC 

  2 ِسذً ػٍُ االلزظبز

106PPCE  ِمسِخ فٟ ػٍُ اٌؽ١بؼخ

 ثبالٔى١ٍعٞ
2  

107PAL 2 اٌٍغخ اٌؼطث١خ  



108PC 2 2 اٌحبؼٛة 

109PHR 2 حمٛق االٔؽبْ ٚاٌحط٠بد  

 

 

 انثبوٕخانمشحهخ 

210PIR 3 ِجبزئ اٌؼاللبد اٌس١ٌٚخ  

211PHA  ُاٌفىط اٌؽ١بؼٟ اٌمس٠

 ٚاٌٛؼ١ظ

   3  

212PPP 3 اٌّشىالد اٌؽ١بؼ١خ  

213PPS ٟ2 االعزّبع اٌؽ١بؼ  

214PLG 2 حىِٛبد اٌّح١ٍخ  

215PCI 2 ربض٠د اٌؼطاق اٌّؼبطط  

216PLC َ2 لبْٔٛ اٌسٌٟٚ اٌؼب  

217PEL 2 االٔى١ٍع٠خ  

218PC 2 2 اٌحبؼٛة 

 

 

 انمشحهخ انثبنثخ

319PS 3 االؼزطار١غ١خ  

320PPO 3 االحعاة اٌؽ١بؼ١خ  

321PMPT 3 اٌفىط اٌؽ١بؼٟ اٌغطثٟ اٌحس٠ش  

322PAIP 3 اٌفىط اٌؽ١بؼٟ اٌؼطثٟ اٌحس٠ش  

323PAR 3 أظّخ اٌحىُ اٌؼطث١خ  

324PIEO  2 اٌؼاللبد االلزظبز٠خ اٌس١ٌٚخ  

325PIO 2 إٌّظّبد اٌس١ٌٚخ  

326PEL 2 اٌٍغخ االٔى١ٍع٠خ  

    

 

  

 

 

 انمشحهخ انشاثعخ

427PFP  3 اٌؽ١بؼخ اٌربضع١خ  

428PCPI  ِٟاٌفىط اٌؽ١بؼٟ االؼال

 اٌّؼبطط

3  

429PCWP  ٟاٌفىط اٌؽ١بؼٟ اٌغطث

 اٌّؼبطط

3  

430PD 2 اٌسثٍِٛبؼ١خ  

431PGO َ2 اٌطأٞ اٌؼب  

423PSTI  إٌظبَ اٌؽ١بؼٟ فٟ رطو١ب

 ٚا٠طاْ

2  

433PPC 2 اٌمض١خ اٌفٍؽط١ٕخ  

434PEL 2 اٌٍغخ االٔى١ٍع٠خ  

 435PPR ٟ1 اٌجحش اٌؽ١بؼ  

 436PGR 1 ثحش اٌزرطط  

 

 

  



 

 

 

 

 

 التخطيط لمتطوير الشخصي -21
 والندوات والسيمنارات والمحاضرات في الكمية.  عن طريق المؤتمر العممي 

 العممية الفصمية لمقسم.الندوة 
 حيث تجري ىذه النقاشات بأستمرار بين الطمبة واالساتذه  حمقات نقاشية لالساتذة و الطالب

 وىناك بحوث فردية لمطالب اضافة الى البحوث المقررة في المنيج الدراسي لممرحمة الرابعة. الحمقات البحثية
 

 بالكمية او المعيد ( معيار القبول )وضع االنظمة المتعمقة بااللتحاق-21
 
 

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

 
 

 اىم مصادر المعمومات عن البرنامج -21

 مخطط مٍبساد انمىٍح

 

انخبضعخ نهتقٕٕمٔشخّ َضع اشبسح فٓ انمشثعبد انمقبثهخ نمخشخبد انتعهٕم انفشدٔخ مه انجشامح   

 

 مخشخبد انتعهم انمطهُثخ مه انجشوبمح

 

انمٍشاد 

انعبمخَانتبٌٕهٕخانمىقُنخ)انمٍبساد 

االخشِ انمتعهقخثقبثهٕخانتُظٕف 

 َانتطُٔش انشخصٓ(

 

انمٍبساد انعبمخ ٌٓ انتٓ تمكه 

انطبنت مه االستمشاس ثبنىدبذ 

 َاحشاصي ألٌذافً.

 

 االٌذاف انُخذاوٕخ

 َانقٕمٕخ

ٌزي االٌذاف  ٔتم تطجٕق

مه خالل اوتجبي انطبنت 

َاصغبءي َاخبثتً ألسئهخ 

مه خالل انتعبَن ثٕه 

 انطبنت َاالستبر

 

االٌذاف 

انمٍبساتٕخ 

 انخبصخ ثبنجشوبمح

 

ٔتم تطجٕق 

انمٍبساد 

انذساسٕخ مه خالل 

اخشاء مىبقبشبد 

َاخشاء انجحُث 

 َوذَاد َانس

 

 

 

 االٌذاف انمعشفٕخ

 

ٔتم تطجٕق االٌذاف 

انمعشفٕخ مه خالل 

تعبَن انطبنت مع 

استبر انمبدح مه 

خالل اقتشاذ 

 َاعطبء انحم 

 

اختٕبسْ/اسب

 سٓ

 

اسم 

 انمقشس

 

سمض 

 انمقشس

 

انسىخ/انمستُ

ِ 



 
 
 

 محاضرات االساتذة الكتب المساعدة، الكتب المنيجية ،
 
 
 


