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 2012-2012 األكاديسيوصف البخنامج 

 جازا مقتضبا ألهم خصائص البرنامجهذا إي  األكاديمييوفر وصف البرنامج  
 تعلم المتوقعة من الطالب تحقيقهاومخرجات ال

 دة القصوى من فرص التعلم المتاحةعما أذا كان قد حقق االستف ا  امبرهن
  اٜكاةكهٛخ  انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ -1

 ػهى االعزًبعلَى  انمَى انؼهًٙ /انًوكي -2

اٍى انجوَبيظ االكبكًٚٙ أٔ  -3

 انًُٓٙ

 ػهى اعزًبعنٕهًٕٚ بثك

 ػهى اعزًبعنٕهًٕٚ بثك اٍى انشٓبكح انُٓبئٛخ -4

 انُظبو انلهاٍٙ : -5

 / افوٖ فظهٍُٕٙ٘ / 
 ٔ فظهٙ ٍُٕ٘

 نًؤٍَبد انزؼهٛى انؼبنٙ فٙ انؼواق انًؤٍَٙ انٕؽُٛخ االػزًبكيؼبٚٛو  ثوَبيظ االػزًبك انًؼزًل  -6

انًؤصواد انقبهعٛخ  -7

 االفوٖ 

 

 انجؾٕس انؼهًٛخ ماد انظهخ ثزقظض انمَى.

 انشجكخ انؼُكجٕرٛخ انؼبنًٛخ ) االَزوَٛذ( .

 انًكزجبد انؼبكٚخ ٔانولًٛخ.

Data show 

Power point 

Pdf 

Word 

 12/12/2018 ربهٚـ اػلاك انٕطف  -8

ػهٗ اَّ ػهى ٚجؾش فٙ يغوٚبد  االعزًبع،رؼهٛى ثأٍبٍٛبد ػهى  .1  األكبكًٚٙاْلاف انجوَبيظ  -9

نُظوٚبد انزٙ ػًهذ ػهٗ االعزًبػٛخ ٔا ٔانًشكالدانظٕاْو 

 انكفٛهخ.نٍٕبئم ٔا ٔػغ انؾهٕل ٔاٚغبك انَجم

انمبثهٛخ اننُْٛخ انزؼبيم ػهٗ اٍبً االلزجبً صى انزؼهى ثٓلف رطٕٚو  .2

 نهطبنت.

 رًُٛخ للهح انطبنت ػهٗ عًغ انًؼهٕيبد ٔرؾهٛهٓب. .3

 رشغٛغ انجؾش انؼهًٙ ٔرؾٍَٛ انًٓبهاد انُمبشٛخ نلٖ انطبنت. .4

ٔانملهح ػهٗ انزؾهٛم  رًُٛخ ٔرطٕٚو انًٓبهاد االثلاػٛخ ٔانزفكٛوٚخ .5

نطهجخ انمَى  ٔانفٓى ٔاالٍزُجبؽ ٔانزؼًٛى انًجُٙ ػهٗ رشبثّ انظبْوح

ب ًٚكُٓى يٍ انزؼبيم ثأٍهٕة ػهًٙ فٙ ارقبم انمواهاد ماد ثً

انظهخ ثزقظظٓى أ انزٙ رًكُٓى يٍ انُغبػ فٙ يٕاعٓخ يشبكم 

 انؼًم.

 

 

 مخرخاث انبرنامح انمطهىب وطرائك انتعهيم وانتقييم  -01

 االْلاف انًؼوفٛخ -أ

 ٔيجبكئّ ٔاٍَّ ٔلٕاػلِ . االعزًبعاٌ ٚهى انطبنت ثأطٕل ػهى  -1

لله   االعزًبػٙٚٓلف انجوَبيظ انٗ هفغ ايكبَٛخ انطبنت انٗ يَزٕٖ انفٓى فٙ يغبل انزقظض  -2

االعزًبػٛخ, ، انؼاللبد  االعزًبػٛخ، انُظى  االعزًبػٙ) انفكو  االعزًبعرؼهك االيو ثفؤع ػهى 

 ( انظٕاْو ٔانًشكالد انًغزًؼٛخ

 االهذاف انمهاراتيت انخاصت بانبرنامح-ب



 انطبنت كٛف ٚظجؼ لبكها ػهٗ انزفكٛو انًُطمٙ. رؼهٛى -1

 ٓظ انًموهح.ُٔرٕظٛف يفوكاد انً ٔانفٓى ٔاالٍزُجبؽ انطبنت انزؾهٛم رؼهٛى -2

 .رطٕٚو انملهح اننُْٛخ ٔاننارٛخ نهطبنت فٙ انزقظض ٚؼل عيءا يٓى فٙ يغبل رقظظّ  -3

 خ.اكَبة انطبنت يٓبهاد انزٕاطم ٔاٍزقلاو رمُٛبد انزؼهٛى انؾلٚضخ ثفبػهٛ  -4

 طرائك انتعهيم وانتعهيم

 . انًؾبػواد1

 .رٕعّٛ االٍئهخ ٔفزؼ ثبة انؾٕاه.2

 .data show.انزلهٌٚ انًلػٕو ثبنؾبٍت االنكزؤَٙ ٔػوع انًٕػٕع ثبل 3

 (Classroom Googleاٍزقلاو رطجٛك ). 4

 ( PowerPoint ,Word Pdf & َشو انًؾبػواد ػهٗ يٕلغ انكهٛخ ٔانمَى ٔثظٛغخ ). 5

  انزمبهٚو انؼهًٛخ ٔانلهاٍبد انًٛلاَٛخ ٔثؾٕس انزقوط. ركهٛف انطبنت ثجؼغ. 6

 طرائك انتقييم    

 االفزجبهاد انٕٛيٛخ، انشٓوٚخ. .1

 انجؾٕس انؼهًٛخ. .2

 اعواء ؽهمبد َمبشٛخ نهطهجخ نًؼوفخ يلٖ اٍزٛؼبثٓى نهًبكح. .3

 االيزؾبٌ انُٓبئٙ .4

 االهذاف انىخذانيت وانقيميت-ج

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

 انملهح ػهٗ رورٛت انًؼهٕيبد ٔرطجٛمٓب -2

 انملهح ػهٗ انجؾش ٔانزمظٙ -3

 انملهح ػهٗ انفٓى ٔانزؾهٛم ٔاالٍزُجبؽ ٔاؽالق انؾكى نهقؤط ثُزبئظ رؼبنظ انظبْوح االعزًبػٛخ. – 4

 

 طراق انتعهيم وانتعهم

ُبؿ انزؼهًٛٙ انًالئى نهزفكٛو انًُطمٙ ػٍ ؽوٚك انزٕعّٛ انًَزًو نهطهجخ يٍ لجم االٍبرنح اصُبء انهمبء رٕفٛو انً

انًؾبػواد، فزؼ ثبة نهًُبلشبد انًفزٕؽخ ٔانًجبشوح يغ انطهجخ نقهك هٔػ انملهح ػهٗ اثلاء انوأ٘ ًٍٔبع 

 .االفوٖ ٔاؽزوايٓب اٜهاء

 

 طرائك انتقييم

 

 انمبػخ انلهاٍٛخ يٍ فالل انؾؼٕه انٕٛيٙ.رمٛٛى انطبنت كافم  .1

 ت يغ انًؾبػوح ٔانًُبلشبد انظفٛخ.رفبػم انطبن .2

 .انَهٕن اننارٙ نهطبنت .3

 االفزجبهاد انؼًهٛخ ٔانُظوٚخ نهطبنت. .4

5.  

 انمهاراث انعامت وانتأهيهيت انمنقىنت )انمهاراث االخري انمتعهقت بقابهيت انتىصيف وانتطىر انشخصي(-د

يٓبهاد اٍبٍٛخ نالرظبل ٔانزٕاطم ػٍ ؽوٚك )انُشبؽبد انوٚبػٛخ ، االهشبك انزوثٕ٘، انًؤرًواد   -1

 هاد  نًُبلشخ ثؾٕس انطهجخ(بانقبطخ ثبنمَى ، ًٍُٛٛ ٔانُلٔادانقبطخ ثبنكهٛخ ، 

 خ ٔرطٕٚو يٓبهاد انزفكٛو االثلاػٙ ٔاالثزكبه٘ فٙ يغبل انزقظضرؼهٛى انطبنت كٛفٛخ رًُٛ -2

 

 طرائك انتعهيم وانتعهيم

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

point اٍزقلاو .pdf  ٔword .فٙ َشو ٔػوع انًؾبػواد نهطبنت 

 

 طرائك انتقييم

 

 اعواء انجؾٕس ٔأهاق ػًم ٔثؾٕس رقوط نهًوؽهخ انًُزٓٛخ .

 االيزؾبَبد انشفٕٚخ ٔانشٓوٚخ ٔانٕٛيٛخ

 

 

 

 



بنية البرنامج-11  

 انمرحهت انذراسيت
رمز انمقرر او 

 انمساق
 اسم انمقرر او انمساق

 انساعاث انمعتمذة

 عمهي نظري

انفصم  \انمستىي االول 

متطهباث  \انذراسي االول 

 اندامعت

SO1SIS01  3 أٌٍ ػهى االعزًبع - 

SO1SIS02   3 أٌٍ انقليخ االعزًبػٛخ - 

SO1SIS03 3 أٌٍ االَضؤثٕنٕعٛب - 

 متطهباث انكهيت

SO1SAL08 2 َؾٕ/ انهغخ انؼوثٛخ - 

SO1SIP06  ٌ2 انًلفم انٗ ػهى انُف - 

SO1SCE04 3 يفبْٛى ثبنهغخ االَكهٛيٚخ - 

SO1SHR05 ٌ2 ؽمٕق االََب - 

SO1SCP07 1 1 ؽبٍٕة 

  
 
 
 
 

انفصم  \االول انمستىي 

متطهباث  \انذراسي انثاني 

 اندامعت

SO1SIS01  3 انًلفم انٗ ػهى االعزًبع - 

SO1SIS02  انًلفم انٗ انقليخ

 االعزًبػٛخ
3 - 

SO1SIS03 3 انًلفم انٗ االَضؤثٕنٕعٛب - 

SO1SAL08 2 اكة/ انهغخ انؼوثٛخ - 

 متطهباث انكهيت

SO1SPH09 2 فهَفخ - 

SO1SHR05 2 كًٚمواؽٛخ - 

SO1SCE04  يفبْٛى اعزًبػٛخ ثبنهغخ

 االَكهٛيٚخ
3 - 

SO1SIP06  ٌ2 ػهى انُف - 

          

 انمرحهت انثانيت

SO1S2PS10 ٙ3 ػهى انُفٌ االعزًبػ - 

SO1S2RM11 ٙ3 ؽوق انجؾش االعزًبػ - 

SO1S2SP12 3 يشكالد اعزًبػٛخ - 

SO1S2RS13  ٙػهى االعزًبع انوٚف

 ٔانؾؼو٘
2 - 

SO1S2ES14 ٘2 ػهى االعزًبع االلزظبك - 

 
 

 



SO1S2ED15 ٕ٘2 ػهى االعزًبع انزوث - 

SO1S2SA16 2 االَضؤثٕنٕعٛب االعزًبػٛخ - 

SO1S2IQ17 ٙ2 يغزًغ ػوال - 

SO1S2ET18 ٘2 َظٕص اَكهٛي - 

          

 انمرحهت انثانثت

SO1S3ST19 3 فكو اعزًبػٙ يؼبطو - 

SO1S3SS20 ٙ3 اؽظبء اعزًبػ - 

SO1S3CY21 2 ػهى االعواو - 

SO1S3SC22 ٙرغٛو اعزًبػ (E) 3 - 

SO1S3W23 2 ػهى اعزًبع انًواح - 

SO1S3CS24 3 انضمبفٙ ػهى االعزًبع - 

SO1S3SF25 2 ػهى اعزًبع انؼبئهخ - 

SO1S3RD26 2 رظًٛى ثؾٕس - 

SO1S3DM27 ٌ2 ػهى اعزًبع انَكب - 

          

 انًوؽهخ انواثؼخ

SO1S4PD28 3 رقطٛؾ ٔرًُٛخ - 

SO1S5TH29 3 َظوٚبد اعزًبػٛخ - 

SO1S6SC30 2 ػهى اعزًبع االىيبد - 

SO1S7PS31 2 انَٛبٍٙ ػهى االعزًبع - 

SO1S8SL32 2 انمبََٕٙ ػهى االعزًبع - 

SO1S9SR33 ُٙٚ2 ػهى االعزًبع انل - 

SO1S10SO34  2 انزُظٛىػهى اعزًبع - 

SO1S11GR35 2 - ثؾش رقوط 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التخطيط لمتطهيخ الذخري -12
 عن طخيق

  .السؤتسخ العمسي لمكمية  
  .الشجوة العمسية الفرمية لمقدم 
   و الطالب. لألساتحةحمقات نقاشية 
  الحمقات البحثية 

 
 الستعمقة بااللتحاق بالكمية او السعهج ( األنعسةمعيار القبهل )وضع  -13

 .عن طخيق القبهل السخكدي  والبحث العمسي يحجدة من قبل وزارة التعميم العالحدب الزهابط السب
 

 مرادر السعمهمات عن البخنامج أهم -14
 

 الكتب السشهجية 
 الكتب الدانجة 
  األساتحةمحاضخات 
 االنتخنت 
  والعالم.االقدام السشاظخة في العخاق 

 
 
 


