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 1الصفحح 

 
  

 وصف الثرناهح األكادَوٍ        

 

ــتعلم المتوقعــة مــن ال الــ   ــامد األكــاديمي اــًا  ايجــازام مقتئــيام ألاــم مصــائ  البرنــامد ومةرجــات ال                                       م       م                                                      يــوفر و ــف البرن
                                                       ى من الفرص المتاحة . ويصاحبه و ف لكل مقرر ضمن البرنامد              م                                   تحقيقها مبرانام عما إذا كان قد حقق االستفادة القصو 

 

 خبيؼخ انفراد االٔسظ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 / فرع أإلَزبج_لسى انزمُٛبد انًٛكبَٛكٛخ / كٕفخانًؼٓذ انزمُٙ / انًركز ؼهًٙانمسى ان .2

أ اسى انجرَبيح األكبدًٚٙ  .3

 انًُٓٙ
 لسى انزمُٛبد انًٛكبَٛكٛخ

 ُٙرمدثهٕو  خاسى انشٓبدح انُٓبئٛ .4

 :انُظبو انذراسٙ  .5
 سُٕ٘ /يمرراد /أخرٖ

 َظبو سُٕ٘

 انزخظظبد انُٓذسٛخ  ABET انًؼزًذ ثرَبيح االػزًبد .6

 . انمطبع انؼبو ٔانمطبع انخبص انًؤثراد انخبرخٛخ األخرٖ .7

 2118\1\11 ربرٚخ إػذاد انٕطف .8

 :أْذاف انجرَبيح األكبدًٚٙ .9

                       خزظبطىٙ ٔانؼبيىم انًبْى ر                                  ح كىٕادر فُٛىخ ركىٌٕ ةهمىخ ٔطىم ثىٍٛ االٚ   خىر ر     إنىٗ                         لسى انزمُٛبد انًٛكبَٛكٛخ      ٚٓذف 

      رُفٛى                                                                                    ٔرٓٛئخ انخرٚح ٔرزٔٚذِ ثبنًؼهٕيبد انُظرٚخ ٔانزطجٛمٛخ ٔانؼًهٛىخ نٛكىٌٕ لىبدرا ػه   ى ٗ        ثئػذاد            ٔٚمٕو انمسى 

            انًُبطخ ثّ.        األػًبل

 
 

 :انًطهٕثخ ٔطرائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى جرَبيحيخرخبد ان  .11

  الوعرفُح  االهذاف - أ
        رٚبضٛبد  -1-أ

 يٛكبَٛك -2-أ

 1/ ػًهٛبد رظُٛغ -3-أ
 ُٓذسٙانرسى ان-4-أ
 1/ انحبسٕة رطجٛمبد -5-أ
 خٕاص انًٕاد-6-أ

 ةمٕق اإلَسبٌ  -7-أ

 1/يؼبيم  -8-أ
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 1/ َكهٛزٚخ الغخ اهنا -9-أ
 ركُٕنٕخٛب انكٓرثبء . –11-أ

        أخزاء يكبئٍ  -11-أ

 2/ػًهٛبد رظُٛغ 12-أ
 يؼبدٌ  -13-أ
 اإلدارح ٔانساليخ انًُٓٛخ -14-أ
 2/ رطجٛمبد انحبسٕة -15-أ
 انرسى انظُبػٙ-16-أ

 2/يؼبيم  -17-أ
 انًشرٔع -18-أ

 2/االَكهٛزٚخ  انهغخ-19-أ
 ثرناهح لخاصح تالا ُحالوهارات األهذاف –ب 

 .انًٛكبَٛكٛخ نألخٓزحانزؼرف ػهٗ انًجبدا األسبسٛخ  – 1 -ة

 ٓبراد انخبطخ ثًٕضٕع األخٓزح ٔانًكبئٍ ٔانخٕاص انًٛكبَٛكٛخ ةسبة انً – 2-ة 

 انزؼرف ػهٗ انخظبئض انًٛكبَٛكٛخ نهًٕاد   - 3 -ة

      كٛفٛخ ةًبٚخ ٔطٛبَخ االخٓزِ انًٛكبَٛكٛخ   -4 -ة

 طرائك التعلُن والتعلن      

 ) انًحبضراد  ,  انًخزجراد  ,  انٕرش  , انزذرٚت انظٛفٙ  , انًشبرٚغ  ( 

 طرائك التقُُن      

 ) االيزحبَبد انشٓرٚخ  ,  االيزحبَبد انٕٛيٛخ  , االيزحبَبد انشفٓٛخ  ,  االيزحبَبد انُٓبئٛخ  ( 

 الىخذانُح والقُوُح . األهذاف -ج

 لبثهٛخ انطبنت ػهٗ ةسبة انمذرح انًٛكبَٛكٛخ  -1ج         

 رؼهى انطبنت طرق انحًبٚخ نهًكبئٍ ٔانًؼذاد  -2ج

 انحسبثبد انًٛكبَٛكٛخ ٔيؼرفّ خٕاص انًٕاد ؼهى انطبنت ػهٗ ر -3ج 

 طرائك التعلُن والتعلن     

 ) انًحبضرح  ,  انًخزجر  ,  انٕرش  ,  انزذرٚت انظٛفٙ  , انًشبرٚغ  ( 

 طرائك التقُُن    

 بئٛخ  ( , االيزحبَبد انشفٓٛخ  ,  االيزحبَبد انُٓ  انزمٛٛى انٕٛيٙ) االيزحبَبد انشٓرٚخ  ,  

 .الشخصٍ(األخري الوتعلقح تقاتلُح التىظُف والتطىر  )الوهاراخالونقىلح التأهُلُح و الوهاراخ العاهح -د 

 .(  األٔرٕكبد ...اسزخذاو األَظًخ اندبْزح يثم )  -1د

 .CNCانؼًم ػهٗ انًكبئٍ انًجريدخ  -2د

 .رٓٛئخ فريزخ انحبسجبد ٔادخبل انجرايدٛبد فٛٓب -3د

 .اخٓزح االخزجبراد انًٛكبَٛكٛخخ أػًبل يؼرف-4د   
 _انهغخ االَكهٛزٚخ5د         

 طرائك التعلُن والتعلن          

 (انزذرٚت انًُٓدٙ,انًشبرٚغ   ) انًحبضراد  ,  انًخزجراد  ,  انٕرش  , انزذرٚت انظٛفٙ  , 
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 طرائك التقُُن          

 اليزحبَبد انشفٓٛخ  ,  االيزحبَبد انُٓبئٛخ  ( , انزمٛٛى انٕٛيٙ) االيزحبَبد انشٓرٚخ  ,  ا 

 تنُح الثرناهح  -11

 
ريز انًمرر أٔ 

 انًسبق
 اسى انًمرر أٔ انًسبق

 انسبػبد انًؼزًذح أسجٕػٛب 

 َظر٘       ػًهٙ

 21 13 لسى انزمُٛبد انًٛكبَٛكٛخ _    انًرةهخ األٔنٗ
 

 19 11 لسى انزمُٛبد انًٛكبَٛكٛخ _   انًرةهخ انثبَٛخ

الشهاداخ والساعاخ  -11

 الوعتوذج 
=  31*31+ 31*  33درخخ انذثهٕو انزمُٙ نمسى انزمُٛبد انًٛكبَٛكٛخ رزطهت:  

 ساعح هعتوذج 1981

 التخطُط للتطىر الشخصٍ -11

_____________________ 

  الوعهذ(األنظوح الوتعلقح تااللتحاق تالكلُح أو  ع)وضهعُار القثىل  -11

 فاكثر %55: لمعدل ا
 الفرع المتةرج منة : العلمي  +  الصناعي 

 
 
 

 أهن هصادر الوعلىهاخ عن الثرناهح -51

 , يحبضراد ٔيظبدر االَزرَذ ( ررحانخطخ انزطٕٚرٚخ نمسى انزمُٛبد انًٛكبَٛكٛخ ) انًُبْح انًم
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 هخطط ههاراخ الونهح

 َرخً وضع اشارج فٍ الورتعاخ الوقاتلح لوخرخاخ التعلن الفردَح هن الثرناهح الخاضعح للتقُُن

 هخرخاخ التعلن الوطلىتح هن الثرناهح 

 اسن الوقرر رهز الوقرر / الوستىيالسنح
 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 حُالوعرفاألهذاف 
 ُحالوهاراتاألهذاف 

 ثرناهحالخاصح تال

األهذاف الىخذانُح 

 ُحوالقُو

والتأهُلُح اراخ العاهح الوه

الوهاراخ األخري  )الونقىلح

الوتعلقح تقاتلُح التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

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

  االولً
 التقنُاخ

 الوُكانُكُح
 اساسٍ

/ / / / / / /  / / / / / / / / 

                

  الثانُح
 التقنُاخ

 الوُكانُكُح
 اساسٍ

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

 

 وصف الوقرر

 خبيؼخ انفراد االٔسظ انزمُٛخ انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 ًٙانمسى انؼه  / انًركزؼهًٙانمسى ان .2

 2ػًهٛبد رظُٛغ / اسى/ ريز انًمرر .3

 لبػبد , يخزجراد , ٔرش. أشكبل انحضٕر انًزبةخ .4

 سُٕ٘ انفظم / انسُخ .5

 سبػبد أسجٕػٛب. 4 )انكهٙ(ػذد انسبػبد انذراسٛخ  .6

 11/1/2118 ربرٚخ إػذاد ْ ا انٕطف  .7

 ٌٕ يُٓٙ نإلػًبل :  ٚكٌٕ انطبنت لبدرا ػهٗ انؼًم فٙ يدبالد انزظُٛغ ٔاإلَزبج ٔٚكأهذاف الوقرر .8
 انزبنٛخ:

   انمذرح ػهٗ رحهٛم انؼًهٛبد إنٗ ػُبطر انزشغٛم. 1

   أػذاد انًسبر انزكُٕنٕخٙ ثٍٛ انٕةذاد اإلَزبخٛخ. 2

   أػذاد ثطبلبد ٔأٔاير انزشغٛم نكم ٔةذح ٔنكم يبكُخ ٔةست ػُبطر ٔلذ انزشغٛم ٔثرايح انزحًٛم 3

 نهٕةذاد.      

 زكبنٛف انزشغٛم.  أخراء ةسبثبد يجذئٛخ ن 4

 

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

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

 البرنامج.
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 تعلُن والتعلن والتقُُنوطرائك ال وقررهخرخاخ ال .11

  هذاف الوعرفُح األ -أ
 انسًبةبد انُٓذسٛخ. -1-أ

 رظُٛغ انًؼبدٌ. -2-أ

 الالو انخراطخ. -3-أ
 ثطبلبد انزشغٛم. -4-أ
 يؼذالد انزشغٛم. -5-أ
   رشكٛم انًؼبدٌ. -6-أ

  وقرر.الخاصح تال ُحالوهاراتاألهذاف   -ب 

 ٔرشخ انخراطخ ٔانزفرٚز. -1-ة

 نمٛبسبد .يخزجر ا -2-ة

 انًكبئٍ انًجريدخ . -3-ة

 يخزجر انًؼبدٌ .  -4-ة

 طرائك التعلُن والتعلن      

 الوحاضرج , الىرشح ,الوختثر, التذرَة الونهدٍ , التذرَة الصُفٍ 

 طرائك التقُُن      

 التقُُن الُىهٍ .االختثاراخ التحرَرَح , االهتحاناخ الفصلُح , االهتحاناخ النهائُح ,  ,االختثاراخ الشفهُح

 األهذاف الىخذانُح والقُوُح  -ج

 .  CNCكٛفٛخ انزؼبيم يغ انًكبئٍ انًجريدخ   -1-ج

 طٛبَخ يكبئٍ انخراطخ ٔانزفرٚز . -2-ج

 ةسبثبد يؼذالد انزشغٛم انزمرٚجٛخ . -3-ج

 يؼرفخ االػطبل . -4-ج

 طرائك التعلُن والتعلن     

 َة الونهدٍ , التذرَة الصُفٍ .الوحاضرج , الىرشح , الوختثر , التذر

 طرائك التقُُن    

 االختثاراخ الشفهُح , االختثاراخ التحرَرَح , االهتحاناخ الفصلُح , االهتحاناخ النهائُح , التقُُن الُىهٍ.

 الونقىلح )الوهاراخ األخري الوتعلقح تقاتلُح التىظُف والتطىر الشخصٍ(.التأهُلُح الوهاراخ العاهح و -د 

 . CNCكٛفٛخ انزؼبيم يغ انًكبئٍ انًجريدخ   -1-د

 طٛبَخ انًكبئٍ . -2-د

 اػذاد ثطبلخ انزشغٛم نؼًهٛبد انزظُٛغ . -3-د

  يؼرفخ االػطبل . -4-د
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 الثنُح التحتُح  .12

 انكزبة انًُٓدٙ   انكزت انًمررح انًطهٕثخ 1

 انكزبة انًُٓدٙ + يظبدر االَزرَذ )انًظبدر(    انًراخغ انرئٛسٛخ 2

                 انكزت ٔانًراخغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب  ا

 ( انًدالد انؼهًٛخ , انزمبرٚر ,.... ) 

 د . لحطبٌ خهف انخزرخٙ , د . ػبدل يحًٕد ةسٍ , 

 يجبدا ػًهٛبد االَزبج , انطجؼخ انثبَٛخ , خبيؼخ ثغذاد ,  

  . 7891يطجؼخ انزؼهٛى انؼبنٙ   

ة   انًراخغ االنكزرَٔٛخ, يٕالغ االَزرَٛذ 

.... 
 انؼرالٛخ يٕلغ ٔكٙ ثٛذٚب, انًكزجخ االفزراضٛخ

 

 خطخ رطٕٚر انًمرر انذراسٙ .13

 انزمُٛبد انًٛكبَٛكٛخ  ) انًُبْح انًمررح + يظبدر االَزرَذ (انخطخ انزطٕٚرٚخ نمسى 

 تنُح الوقرر .11

 انسبػبد األسجٕع
يخرخبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اسى انٕةذح/ أٔ 

 انًٕضٕع
 طرٚمخ انزمٛٛى طرٚمخ انزؼهٛى

1     4 4 
نطبنت ػهٗ رؼرٚف ا

 انزسبيحبد انُٓذسٛخ

انزسبيحبد انُٓذسٛخ 

ٔإَاػٓب , يحذداد 

 انمٛبس

يحبضرح 

 ٔيخزجر
ٕٚيٙ + 

 شٓر٘

5      8 4 
رؼرٚف انطبنت ػهٗ 

 رظُٛف انًؼبدٌ

رظُٛف انًؼبدٌ , 

رشكٛم انًؼبدٌ , الالو 

 انمطغ

يحبضرح 

 ٔيخزجر
ٕٚيٙ + 

 شٓر٘

9      12 4 
رؼرٚف انطبنت ػهٗ 

 ثطبلخ انزشغٛم

كٛفٛخ اخراء ثطبلخ 

انزشغٛم , رحذٚذ 

 ظرٔف انمطغ

يحبضرح 

 ٔيخزجر
ٕٚيٙ + 

 شٓر٘

13     16 4 
رؼرٚف انطبنت ػهٗ 

انًكبئٍ إَاع 

 ٔيهحمبرٓب

كٛفٛخ انؼًم ػهٗ 

انًكبئٍ انًجريدخ 

االٔرٕيبرٛكٛخ ٔانؼذد 

 انًسزخذيخ ٔيهحمبرٓب 

يحبضرح 

 ٔيخزجر
ٕٚيٙ + 

 شٓر٘

17    21 4 
رؼرٚف انطبنت ػهٗ 

 ًهٛبد انزفرٚزػ
اخراء ػًهٛبد انزفرٚز 

 رظُٛغ انزرٔس
يحبضرح 

 ٔيخزجر
ٕٚيٙ + 

 شٓر٘

21     24 4 
رؼرٚف انطبنت ػهٗ 

انًمشطخ ٔيبكُخ 

 انزدهٛخ

رٕضٛح شٕط انمطغ 

ٔانرخٕع , ػًهٛخ 

انزدهٛخ ٔاالةدبر 

 انًسزخذيخ

يحبضرح 

 ٔيخزجر
ٕٚيٙ + 

 شٓر٘

25     31 4 
رؼرٚف انطبنت ػهٗ 

 رشكٛم انًؼبدٌ

 َظرٚخ نزشكٛم انًؼبدٌ 

) انجبرد ٔانسبخٍ ( 

 ٔانطرق انزمهٛذٚخ 

يحبضرح 

 ٔيخزجر
ٕٚيٙ + 

 شٓر٘


