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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهح 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 

 

 خايعح تغذاد كهُح انهغاخ  انًؤصضح انتعهًُُح .1

 لضى انهغح االَكهُزَح  انًركز /  عهًٍانمضى ال .2

او اصى انثرَايح األكادًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 االَكهُزَحتكانىرَىس فٍ انهغح 

 نغح اَكهُزَح –تكانىرَىس نغاخ  اصى انشهادج انُهائُح  .4

  :انُظاو انذراصٍ  .5
 أخري /يمرراخ /صُىٌ 

 صُىٌ

 ال َىخذ انًعتًذ   ترَايح االعتًاد .6

 ال تىخذ انًؤثراخ انخارخُح األخري  .7

 2016-5-15  تارَخ إعذاد انىصف  .8

 أهذاف انثرَايح األكادًٍَ .9

االكادًٍَ انً اعذاد كىادر يتخصصح تانهغح  االَكهُزَح  وانترخًح تتًتع تانمذرج عهً اصتخذاو َهذف انثرَايح 

انهغح االَكهُزَح  شفاهح وكتاتح وفٍ يختهف انًىالف  عالوج عهً ايكاَُح انترخًح يٍ انهغح االَكهُزَح انً انهغح 

 انعرتُح وتانعكش
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 انًطهىتح وطرائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى ترَايحيخرخاخ ال  .10

  االهذاف انًعرفُح  - أ
    خرَح يىهم نهتحذث وانحىار تاالَكهُزَح فٍ يىالف يختهفح    -1أ

 خرَح يىهم  نهتعثُر كتاتح عٍ يىالف يختهفح وتهغح صهًُح   -2أ

 خرَح يىهم نهترخًح تٍُ انهغتٍُ االَكهُزَح وانعرتُح  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 ترَايح نخاصح تالا َحانًهاراخاألهذاف  –ب 

 يهارج انًحادثح  –1ب 

 يهارج انكتاتح   -2ب 

  وانمراءج    يهارج االصغاء   -3ب 

 
 طرائك انتعهُى وانتعهى      

طرائك يختهفح يع انتركُز عهً انتعهى انمائى عهً انطانة عالوج عهً انتركُز عهً انحىار تٍُ انتذرَضٍ 

 انطهثح اَفضهىوانطانة وتٍُ 

 

 

 
 طرائك انتمُُى      

االيتحاَاخ انمصُرج االيتحاَاخ انفصهُح وانُهائُح  عالوج عهً انىاخثاخ انُىيُح وانُشاط انصفٍ 

 وانالصفٍ

 

 

 
 .األهذاف انىخذاَُح وانمًُُح  -ج

 رفع يضتىي انطهثح نغىَا وترخًُا   -1ج         

 تشدُع انطهثح عهً انتحاور وكضر انركىد فًُا تُُهى  -2ج

- 3ج

 -4ج   
 طرائك انتعهُى وانتعهى     

 كًا اشُر اعالِ
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 طرائك انتمُُى    

 كًا اشُر اعالِ

 

 

 
 

 

. (انشخصٍاألخري انًتعهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىر  انًهاراخ)انًُمىنح انتأهُهُح و انًهاراخ انعايح-د 

 يهارج انتحذث -1د

 يهارج انكتاتح-2د

 يهارج يعاندح انًىالف عهً انًضتىي انشخصٍ -3د

 تشدُع انطهثح عهً االنماء انضهُى -4د   

 طرائك انتعهُى وانتعهى          

 

 

 كًا اشُر اعالِ

 

 
 طرائك انتمُُى          

 
 كًا اشُر اعالِ

 

 تُُح انثرَايح  .11

 انضاعاخ انًعتًذج           اصى انًمرر أو انًضاقأو انًضاق ريز انًمرر  انًرحهح انذراصُح 

 عًهٍ     َظرٌ      

انًرحهح  

 األونً
101 EG صاعاخ أصثىعُا 3 انمىاعذ  

 102 ECON صاعاخ  4 انًحادثح

 أصثىعُا
 

 103 ECOM صاعاخ  4 االصتُعاب

 أصثىعُا
 

 104 EPRO صاعح أصثىعُا 4 انصىخ  

 105 HRD  اإلَضاٌ حمىق

 وانذًَمراطُح
  صاعح أصثىعُا 2



  
 4الصفحت 

 
  

 106 C صاعح أصثىعُا 2 حاصثاخ  

 107 EIL صاعح أصثىعُا 2 يمذيح فٍ األدب  

 108 ECO صاعح أصثىعُا 2 اإلَشاء  

 109 FL صاعح أصثىعُا 2 انهغح انفرَضُح  

  صاعح أصثىعُا 2 انمىاعذ EG 210 انًرحهح انثاَُح

 211 ETR صاعاخ 3 انترخًح 

 أصثىعُا
 

 212 ECOM صاعاخ  3 االصتُعاب

 أصثىعُا
 

 213 ECON صاعاخ  6 انًحادثح

 اأصثىعٍ
 

 214 ECO صاعح أصثىعُا 2 اإلَشاء  

 215 AL صاعح أصثىعُا 2 انهغح انعرتُح  

 216 C صاعح أصثىعُا 2 حاصثاخ  

 217 EPR صاعاخ  3 انُثر

 أصثىعُا
 

 218 EFL أصثىعُاصاعح  2 انهغح انفرَضُح  

 219 EPH صاعاخ  3 عهى انصىخ

 أصثىعُا

 

  أصثىعُاصاعاخ  4 انترخًح انعهًُح و انماَىَُح ETR 320 انًرحهح انثانثح

 321 EITL صاعاخ  3 يذخم إنً عهى انهغح

 أصثىعُا

 

 322 AL صاعح أصثىعُا 2 انهغح انعرتُح  

 323 EPOT صاعح أصثىعُا 2 انشعر  

 324 EPR صاعاخ  3 انُثر

 أصثىعُا
 

 325 ECG صاعح أصثىعُا 2 تماتهٍالَحى ال  

 326 EESS صاعاخ  3 انًمانح وكتاتح انرصائم

 أصثىعُا

 

 327 EG ٍصاعاخ  3 انُحى انتركُث

 أصثىعُا
 

  صاعح أصثىعُا 2 عهى انهغح ELIN 428 انًرحهح انراتعح

 429 ECG ٍصاعاخ  3 انُحى انتىاصه

 أصثىعُا

 

 430 ENOV صاعاخ  3 انرواَح

 أصثىعُا
 

 432 EDR صاعاخ  3 انًضرحُح

 أصثىعُا
 

 433 EPOT صاعاخ  3 انشعر

 أصثىعُا
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 434 ETRA صاعاخ  4 انترخًح  وانترخًح انفىرَح

 أصثىعُا
 

 435 ECW صاعاخ  3 انكتاتح اإلتذاعُح

 أصثىعُا
 

 
 
 
 
 

 

 انتخطُط نهتطىر انشخصٍ .12

 ال بد من ان يفهم الطالب فهما عميقا للغة االنكليزية  

ان يكون لديه مهارات عالية يف استخدام اللغة االنكليزية 
مما يعزز فرصه يف سوق العمل  للغةاين يكتسب الطالب االسس املعرفية  
العمل كفريق حيقق مبدا روح التعاون 

 
 
 

 
 (انًعهذاألَظًح انًتعهمح تاالنتحاق تانكهُح أو  وضع)يعُار انمثىل  .13

 
 

 تعليمات عامة على صعيد القسم العلمي والكلية واجلامعة والوزارة –املعدل يف مرحلة االعدادية 
 
 
 
 
 

 
 أهى يصادر انًعهىياخ عٍ انثرَايح .14



  
 6الصفحت 

 
  

 املوقع االكرتوين للكلية و اجلامعة
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 هخطط ههاراث الونهح

 الخاضعت للتقُُنَرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح 

 هخرخاث التعلن الوطلىبت هن البرناهح 

أساسٍ  اسن الوقرر رهز الوقرر الوستىي/ السنت 

 أم اختُارٌ
 َتالوهاراثاألهذاف  ة ٌالوعرفاألهذاف 

 برناهح الخاصت بال

األهذاف الىخذانُت 

 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

2015-2016 

 األولًالورحلت 
101 EG أساسٍ انمىاعذ    √   √   √     √  

102 ECON أساسٍ انًحادثح    √   √     √    √ 

103 ECOM أساسٍ االصتُعاب     √   √  √   √    

104 EPRO أساسٍ انصىخ   √     √   √     √ 

105 HRD  ٌحمىق اإلَضا

 وانذًَمراطُح

 √    √    √    √    أساسٍ

106 C أساسٍ حاصثاخ   √    √   √     √  

107 EIL أساسٍ يمذيح فٍ األدب    √    √    √    √ 

108 ECO أساسٍ اإلَشاء     √  √     √    √ 
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109 FL أساسٍ انهغح انفرَضُح    √   √    √   √   

2015-2016 

 الثانُتالورحلت 
210 EG أساسٍ انمىاعذ    √   √    √    √  

211 ETR أساسٍ انترخًح    √    √    √    √ 

212 ECOM أساسٍ االصتُعاب    √   √     √    √ 

213 ECON أساسٍ انًحادثح    √    √ √     √   

214 ECO أساسٍ اإلَشاء    √    √    √    √ 

215 AL أساسٍ انهغح انعرتُح    √   √    √     √ 

216 C أساسٍ حاصثاخ   √    √   √     √  

217 EPR أساسٍ انُثر    √    √    √    √ 

218 EFL أساسٍ انهغح انفرَضُح   √    √    √   √   

219 EPH أساسٍ عهى انصىخ    √    √    √    √ 

2015-2016 

 الثالثتالورحلت 
320 ETR  انترخًح انعهًُح و

 انماَىَُح

 √    √    √    √    أساسٍ

321 EITL  يذخم إنً عهى

 انهغح

   √    √    √   √   أساسٍ

322 AL أساسٍ انهغح انعرتُح    √   √    √    √  

323 EPOT أساسٍ انشعر    √    √    √    √ 

324 EPR أساسٍ انُثر   √    √    √     √ 
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325 ECG ٍأساسٍ انُحى انتماته    √    √   √     √ 

326 EESS  انًمانح وكتاتح

 انرصائم

  √     √  √    √    أساسٍ

327 EG ٍأساسٍ انُحى انتركُث    √    √   √     √ 

2015-2016 
 الرابعتالورحلت 

428 ELIN أساسٍ عهى انهغح    √   √    √    √  

429 ECG ٍأساسٍ انُحى انتىاصه   √     √   √     √ 

430 ENOV أساسٍ انرواَح    √   √   √     √  

432 EDR أساسٍ انًضرحُح     √   √    √    √ 

433 EPOT أساسٍ انشعر  √     √   √    √   

434 ETRA   انترخًح

 وانترخًح انفىرَح

 √    √    √   √     أساسٍ

435 ECW أساسٍ انكتاتح اإلتذاعُح   √   √     √     √ 


