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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما

 

  كهُح انترتُح نهعهىو االَطاَُح انًإضطح انتعهًُُح .1

 عهىو لراٌ و انترتُح االضاليُح  / انًركس  عهًٍانمطى ان .2

او اضى انثرَايح األكادًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 وانترتُح االضاليُحوطف  تذرَص يادج عهىو انمراٌ 

 تكانىرَىش ترتُح اضى انشهادج انُهائُح  .4

  :انُظاو انذراضٍ  .5
 ضُىٌ /يمرراخ /أخري 

 ضُىٌ 

 ضًاٌ اندىدج انًعتًذ   ترَايح االعتًاد .6

 انمثىل انًركسٌ  انًإثراخ انخارخُح األخري  .7

 2116|11|11 تارَخ ئعذاد انىطف  .8

 أهذاف انثرَايح األكادًٍَ .9

 اعذاد يذرضٍ ترتُح اضاليُح  -1

 اعذاد تازثٍُ فٍ انعهىو االَطاَُح  -2

 َشر انثمافح االضاليُح انىضطُح انًعتذنح  -3

 انتعًك فٍ دراضح انعهىو االضاليُح  -4

 

 

 

 

 
 

 انًطهىتح وطرائك انتعهُى وانتعهى وانتمُُى ثرَايحيخرخاخ ان  .11
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  االهذاف انًعرفُح  - أ
     و انرؤي االضاليُح  تسَذ انطهثح تاالفكار -1أ

 شرذ و تىضُر انُظرَاخ  االضاليُح انتٍ اَتدها انفكر االضاليٍ  -2أ

 تعًُك انذرش االضاليٍ زتً َىاكة انتطىر انسذَث  -3أ
 يعرفح انًظادر انًهًح و االضاضُح نهفكر االضاليٍ  -4أ
 يعرفح انًكتثاخ االضاليُح  -5أ
 تُاراخ انًتشذدجتسظٍُ انطهثح نكٍ الَُدرفىا يع ان -6أ

 ثرَايح انخاطح تان األهذاف انًهاراتُح –ب 

 اعذاد يذرش َاخر فٍ  انترتُح االضاليُح – 1ب 

 اعذاد تازث اضاليٍ يتًكٍ يٍ انعهىو االضاليُح  – 2ب 

 تعهُى انطانة كُفُح يراخعح انًظادر, وانًظادر االضاليُح انًهًح – 3ب 

 
 طرائك انتعهُى وانتعهى      

 انًساضراخ انشفىَح انماء -1
 اضتعًال انىضائم االنكتروَُح يثم انشاشح االنكتروَُح -2
 تكهُف انطانة تاعذاد تسث او تمرَر فظهٍ   -3

 

 
 طرائك انتمُُى      

 اخراء االيتساٌ انُىيٍ لثم تذء انًساضرج انعهًُح  -1
 اخراء االيتساٌ انفظهٍ  -2
 اخراء االيتساٌ انُهائٍ  -3

 

 

 
 وانمًُُح .األهذاف انىخذاَُح  -ج

 َشر انثمافح االضاليُح و انىطُُح  -1ج         

 َشر االخالق االضاليُح  -2ج

 َشر روذ انتطاير انسًُذج و انماَىٌ انطهًٍ  -3ج

 -4ج   
 طرائك انتعهُى وانتعهى     

 انًساضراخ انعهًُح -1

 انطاعاخ االرشاد االخاللٍ و انترتىٌ  -2

 انتعايم االخاللٍ اٌ تكىٌ لذوج نهطانة تاالخالق و انتعايم انُىيٍ  -4

 

 
 طرائك انتمُُى    

 اضتثُاَاخ -1

 يتاتعح انطهثح خالل انًساضرج و انُشاطاخ انظفُح و الطفُح  -2



  
  3الصفحة 

  

 

 
 

 .انشخظٍ(األخري انًتعهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىر  )انًهاراخانًُمىنح انتأهُهُح و انًهاراخ انعايح-د 

 اعذاد كفاءاخ تذرَطُح نها انمذرج عهً تذرَص يادج انترتُح االضاليُح  -1د

 اعذاد تازثٍُ نهى انمذرج عهً اكًال انذراضاخ انعهُا فٍ انتخظظاخ االضاليُح  -2د

تأهُم طالاخ ًَكُها انعًم فٍ يُادٍَ اخري غُر تذرَص يادج انترتُح االضاليُح يثم انظسافح و  -3د

 انتثهُغ االضاليٍ

  -4د   

 طرائك انتعهُى وانتعهى          

 

 طرَمح انطإال ) االضتدىاب ( -1
 طرَمح انًساضرج انشفىَح -2

 تكهُف انطانة تانماء يساضرج تذرَطُح  -3

 

 
 طرائك انتمُُى          

 االيتساَاخ انتسرَرَح  -1
 اعذاد تمارَر خاطح تانًىاد االضاليُح زظرا  -2
 عرع كتاب خاص يٍ انكتة االضاليُح  -3

 تُُح انثرَايح  .11

 انطاعاخ انًعتًذج           اضى انًمرر أو انًطاق ريس انًمرر أو انًطاق انًرزهح انذراضُح 

 عًهٍ     َظرٌ      

 1 2 لىاعذ انتالوج وانسفع لرأ األونً

  2 عهىو انمرآٌ لرأ األونً

  3 فمه انعثاداخ فمه األونً

  2 يذخم نذراضح انشرَعح ضهى األونً

  3 انُسى و انظرف عرب األونً
  1 انًُطك ضهى األونً
  2 عهى انُفص انترتىٌ َفص األونً
  2 أضص انترتُح َفص األونً
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  2 زمىق االَطاٌ خًع األونً
  2 يظطهر انسذَث ضهى األونً
 1 2 انسطاتاخ زطة األونً

     
 1 1 لىاعذ انتالوج وانسفع لرأ انثاَُح

  2 انتفطُرعهى  فطر انثاَُح
  3 فمه االزىال انشخظُح فمه انثاَُح
  2 انعمُذج االضاليُح ضهى انثاَُح
  3 انُسى و انظرف عرب انثاَُح
  2 انثالغح انمرآَُح عرب انثاَُح
انتعهُى انثاَىٌ واالدارج  َفص انثاَُح

 انترتىَح

2  

  2 عهى َفص انًُى َفص انثاَُح
  2 انطُرج انُثىَح ضهى انثاَُح
  2 يُاهح انًسذثٍُ ضهى انثاَُح
 1 2 انسطاتاخ زطة انثاَُح

     
 1 1 لىاعذ انتالوج وانسفع لرأ انثانثح

  2 يمارَح االدَاٌ ضهى انثانثح
  3 فمه انًعايالخ فمه انثانثح
  2 تفطُر آَاخ االزكاو فطر انثانثح
  2 انعمُذج االضاليُح ضهى انثانثح
  2 اطىل انفمه فمه انثانثح
  2 انثالغح عرب انثانثح
 2 1 يُاهح انتذرَص وطرائمه  انثانثح

 1 1 انًكتثح وانثسث انعهًٍ تسث انثانثح

  2 االرشاد وانظسح انُفطُح َفص انثانثح

     
 1 1 لىاعذ انتالوج وانسفع لرأ انراتعح

  2 يُاهح انًفطرٍَ ضهى انراتعح
  2 أطىل انفمه فمه انراتعح
  2 فمه اندُاَاخ فمه انراتعح
  2 تسهُم انُض فطر انراتعح
  2 انُسى عرب انراتعح
  2 االعداز انمرآٍَ لرأ انراتعح
  2 انمُاش وانتمىَى َفص انراتعح
  2 انًشاهذج وانتطثُك شهذ انراتعح
 2  تسث انتخرج تسث انراتعح
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 انتخطُط نهتطىر انشخظٍ .12

 
 املسامهة يف بناء شخصية تدريسية متتلك ثقافة اسالمية معتدلة 

 
 
 
 

 انًعهذ(األَظًح انًتعهمح تاالنتساق تانكهُح أو  )وضعيعُار انمثىل  .13

 القبول املركزي من وزارة التعليم العايل و البحث العلمي
 القبول املركزي . املعلمني اجملازين من وزارة الرتبية 

 
 
 
 
 
 
 

 انًعهىياخ عٍ انثرَايحأهى يظادر  .14

 الكتب املنهجية املقررة  -1

 الكتب املساعدة  -2

 االنرتنيت  -3



  
 6الصفحة 

 
  

 


