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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

 َبئُخاالػوٍُخ اٌزمبٔبد  -عبِؼخ اٌمبدعُخ اٌزؼٍُُّخاٌّؤعغخ  .1

 لغُ اٌزمبٔبد االحُبئُخ اٌطجُخ اٌّشوض /  ػٍٍّاٌمغُ اي .2

او اعُ اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 
 حُبئُخ طجُخرمبٔبد اسَىط ثىبٌى

 ثىبٌىسَىط رمبٔبد احُبئُخ طجُخ اعُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٍ  .5
 أخشي /ِمشساد /عٕىٌ 

 فظٍٍ

 ABET اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6

  اٌّؤصشاد اٌخبسعُخ األخشي  .7

 2017 ربسَخ إػذاد اٌىطف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ .9
اػذاد اٌىىادس اٌؼٍُّخ واِذاد عىق اٌؼًّ ثحبعزه ِٓ اٌّزخظظُٓ فٍ ِغبالد اٌزمُٕخ اٌحُىَخ ِضً  .1

 .واٌجحش اٌؼٍٍّ وغُشهب اٌظحخ واٌظٕبػخ واٌذفبع واٌزؼٍُُ

 .رشغُغ اٌجحش اٌؼٍٍّ ورضوَذ اٌطٍجخ ثبٌّهبساد االعبعُخ فٍ اٌزمُٕبد واٌزطجُمبد اٌحُىَخ .2

َهذف ا ٌمغُ ا ًٌ رىظُف اٌّؼشفخ اٌؼٍُّخ فٍ االٔزبط وحً ا ٌّشىالد اٌظحُـــخ ووزٌه اٌزؼبِـً ِغ  .3

وإٌّبػُخ واٌؼالط اٌغٍُٕ ثزمُٕبد اٌهٕذعخ ا االحُبء ا ٌّغهُشَخ فٍ اٌّغبالد اٌطجُخ واٌظُذالُٔخ 

 .ٌىساصُخ
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 اٌّطٍىثخ وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ثشٔبِظِخشعبد اي  .10

  االهذاف اٌّؼشفُخ  - أ
 حیاٌذسوط إٌظش ػبةیاٌّمذسح ػًٍ فهُ واعذ -1أ

      رضوَذ اٌطٍجخ ثبٌّؼشفخ واٌخجشح اٌالصِخ فٍ ِغبي اٌزمبٔبد االحُبئُخ اٌطجُخ -2أ

 اهُّخ اٌزمبٔبد االحُبئُخ فٍ رشخُض االِشاع -3أ

 اهُّخ اٌزمبٔبد االحُبئُخ فٍ اٌظٕبػخ واٌضساػخ واٌطت -4أ

 اهُّخ اٌزمبٔبد االحُبئُخ فٍ وشف االدٌخ اٌغٕبئُخ واصجبد إٌغت -5أ

 ثشٔبِظ ٌخبطخ ثبيا َخاٌّهبساد األهذاف –ة 

 رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اعشاء اٌزغبسة اٌؼٍُّخ ثّهبسح  –1ة 

 رّىُٓ اٌطٍجخ ِٓ اداء اٌغبٔت اٌؼٍٍّ ثّهبسح ثؼذ اٌزخشط  –2ة 

     حیَیواٌزؼً حیاٌزفىق فٍ اٌذسوط االعبط  -3ة 
 حیاٌجشاِظ اٌّخزٍفخ ِٓ خالي اٌّخزجشاد اٌّىعىدح داخً اٌىً ریرٕف -4ة
 واٌزأوذ ِٓ حغٓ األداء واٌىفبءح حیاٌذسوط اٌؼًّ ریرٕف -5ة

 
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 

 طشائك إٌّبلشخ وحً اٌّشىالد و اٌزغبسة 

ٌّشبسوخ اٌطٍجخ ( ػًّ ٔذواد، وسػ) ادیالبِخ اٌفؼبي

( اٌحبعجبد, اٌىُُّبء, حُبء اٌّغهشَخاال ،حُبء اٌغضَئٍ، االٔغغخاال) العزفبدح ِٓ اٌّخزجشاد ا

 فٍ اعزخذاَ االعهضح اٌّخزجشَخ اٌّهبساد اٌؼٍُّخ

 
 طشائك اٌزمُُُ      

 

 االخزجبساد إٌظشَخ واٌؼٍُّخ -1

 حیواٌذاخً حیاٌذسعبد اٌزٍ رىضغ ػًٍ اٌّشبسوبد اٌخبسط-2

  حیاٌؼًّ عیاٌجحىس واٌّشبس-3

 حاٌذسوط اٌؼٍّیٌطٍجخ فٍ ِخ ِٓ لجً ااٌّمذ سیاٌزمبس -4

 
 .اٌىعذأُخ واٌمُُّخ  األهذاف -ط

 حت اٌّبدح اٌؼٍُّخ واعشاء رغبسثهب   -1ط         

اٌؼًّ  ئخیاٌؼًّ ِغ اٌطبٌت ِٓ اعً فهُ حبعبد وِزطٍجبد ثت -2ط

 اٌخالق واٌّجذع سیاٌزفه هبسادوَ وثٕبء اٌزاد ٌخیاٌّغزّغ األص َاٌؼًّ ػًٍ صسع لی  -3ط
 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 

: فٍ ثبدیاٌزذس

 اٌّشىالد وإٌّبلشخاٌّحبضشح وطشَمخ حً  -1
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 هٍ ِزؼذدحو( اٌىٍُخ ِخزجشاد ) اٌّخزجشاد  -2

 عهضح ثظىسح ػٍُّخ اعزخذاَ اال-3

 ٌ ِخزجشاد اٌىٍُبد االخشي اٌخبسعٍ ف دسَتاٌذ-4

 خذاَ اٌغجىسح اٌزوُخ واالػزُبدَخاعذ -5

 اعزخذاَ ثشٔبِظ اٌزؼٍُُ االٌىزشؤٍ فٍ اٌّحبضشاد -6

 

 
 طشائك اٌزمُُُ    

 اٌزٍ رىزت ػٓ وً ِشحٍخ ِٓ خالي اعبرزح اٌّىاد سیاٌزمبس قیػٓ طش -1

 االِزحبٔبد اٌّخزٍفخ قیػٓ طش -2

 داٌطالة فٍ اٌّهشعبٔب هبیػً حظًیواٌغىائض اٌزٍ  حیسیاٌشهبداد اٌزمذ -3

 
 

. (اٌشخظٍاألخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس  اٌّهبساد)إٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ و اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

اٌؼًّ  ئخهُ حبعبد وِزطٍجبد ثجیاٌؼًّ ِغ اٌطبٌت ِٓ اعً ف -1د

 هب ِٓ ِخبطشة طیػیوِب ِهٕخاي- -2د

وثٕبء اٌزاد  ٌخیاٌّغزّغ األص َاٌؼًّ ػًٍ صسع لی -3د

 اٌخالق واٌّجذع سیاٌزفه هبسادَ -4د         

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ          

 

 ٌّشبسوخ اٌطٍجخ( ٔذواد، وسػ،)البِخ اٌفؼبٌُبد  واالعزفبدح ِٓ اٌّخزجشاد  -1

 ِٓ خالي اٌّغبهّخ رهبیورمى حیاالعزبر واٌطبٌت ػًٍ اٌغىأت إٌفظ ْیاٌؼًّ اٌّشزشن ة -2

 رغبسة اٌّخزجشَخِٓ خالي اي ةیعهذ اٌطبٌت واٌزذس يیرفغ -3

 االعزّبػٍ وعبئً اٌزىاطًو شبشبد اٌؼشعاعزخذاَ  -4

 حیاٌؼٍُ اسادیواٌض حیةیاٌغىالد اٌزذس - -5

طشائك اٌزمُُُ          

االِزحبٔبد اٌُىُِخ واٌشهشَخ  -1

 اٌذسعبد اٌزٍ رىضغ ػًٍ اٌّشبسوبد اٌخبسعُخ واٌذاخٍُخ -2

 اٌجحىس واٌّشبسَغ -3

 اٌزمبسَش اٌّمذِخ ِٓ لجً االعبرزح خبطخ خالي اٌّهشعبٔبد واٌذسوط اٌؼٍُّخ  -4
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 ثُٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اٌغبػبد اٌّؼزّذح           اعُ اٌّمشس أو اٌّغبقاٌّغبق سِض اٌّمشس أو  اٌّشحٍخ اٌذساعُخ 

 ػٍٍّ     ٔظشٌ      

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 

 

 اٌزخطُظ ٌٍزطىس اٌشخظٍ .12

ِزبثؼخ اٌطالة ِٓ خالي األداء اٌؼٍٍّ وإٌظشٌ اٌزٌ َمذِىٔه خالي اٌفظىي اٌذساعُخ وِزبثؼخ ٍِفبد اٌؼًّ 

ورؼُّك اٌذساعخ ٌذَهُ وحضهُ ػًٍ اٌّشبسوخ فٍ , َىغجىٔهب ِٓ اٌّخزجشاد اٌؼٍُّخ واٌّهبساد اٌزٌٍذَهُ 

 .اٌذوساد ووسػ اٌؼًّ اٌذاخٍُخ واٌخبسعُخ

 

 (اٌّؼهذاألٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌىٍُخ أو  عوع)ِؼُبس اٌمجىي  .13

 ػًٍ الغبَ اٌىٍُخحغت اٌّؼذالد اٌطٍجخ اٌّمجىٌُٓ رىصَغ و (اٌمجىي اٌّشوضٌ)ي ػٓ طشَك خطخ اٌىصاسح اٌمجى

 
 
 أهُ ِظبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 

واهّهب وزت ػٍُ االحُبء , إٌظشٌ واٌؼٍٍّ  ثبٌزمبٔبد االحُبئُخاٌىزت واٌّشاعغ واٌّظبدس اٌزٍ رزؼٍك  وً

واٌىُُّبء اٌؼضىَخ واٌحُىَخ اٌغضَئٍ و ػٍُ االحُبء اٌّغهشَخ واٌظٕبػُخ واٌّشضُخ و وزت اٌضساػخ إٌغُغُخ 

 .وػٍىَ االعٕخ اٌحُىأُخ واٌفغٍغخ وغُشهب ِٓ اٌّظبدس اٌحذَضخ
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 هخطط ههاراث الونهج

 الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُنَرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن 

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

أساسٍ  اسن الوقرر رهز الوقرر الوستىي/ السنت 

 أم اختُارٌ
 َتالوهاراثاألهذاف  ة ٌالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

    √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   


