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وصف البرنامج األكاديمي
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا انجازا مقتضيا الهم خصائص البرامج ومخرجات التعلم المتوقعة من
الطالب تحقيقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة ويصاحبه وصف لكل
مقرر ضمن البرنامج
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اسُ اٌثشناِح األوادٍَّ أو ػٍُ اٌثاَىُِىانُه ٌٍّشحٍح اٌثانُح
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ذاسَخ إػذاد اٌىصف
أهذاف اٌثشناِح األوادٍَّ
 1ـ ذؼٍُُ ِثادئ اٌثاَىُِىانُه تشىً ػاَ
 2ـ ذؼٍُُ ِثادئ اٌثاَىُِىانُه فٍ اٌّداي اٌشَاظٍ
 3ـ ذؼٍُُ وُفُح ذنفُز اٌثادئ اٌُّىانُىُح فٍ اٌحشواخ واٌفؼاٌُاخ
اٌشَاظُح

ِ - 1خشخاخ اٌثشناِح اٌّطٍىب وطشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ واٌرمُُُ
أ  -األهذاف اٌّؼشفُح
أ -1اٌّؼشفح واألدسان
أ  -2اٌفهُ واٌىصىذ وذصىس اٌحشوح
أ -3وُفُح ذمُُ اٌحشوح
ب -األهذاف اٌّهاساذُح اٌخاصح تاٌثشناِح
ب  -1ذطثُك اٌّثادئ اٌُّىانُىُح فٍ اٌحشواخ األسظُح
ب  -2وُفُح ذىظُف وأسرغالي اٌّثادئ اٌُّىانُىُح فٍ خذِح ذطىَش األداء
ب  -3أػذاد ِذسسُن لادسَن ػًٍ ذحًٍُ اٌحشواخ ُِىانُىُا
طشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ
ذُ األػرّاد ػًٍ اٌؼشض واٌششذ ووزٌه اٌرحًٍُ وِن ثُ األسردىاب
طشائك اٌرمُُُ
 1ـ اٌىاخثاخ واٌرماسَش
 2ـ األِرحاناخ اٌُىُِح واٌشهشَح
 3ـ أسرثّاس اٌرىنىٌىخُا اٌحذَثح فٍ ػشض اٌّادج ِن خالي ػشض تؼط األفالَ ألتطاي اٌؼاٌُ فٍ
فؼاٌُاخ ِخرٍفح
 4ـ ششذ وُفُح أسرثّاس اٌثشاِح اٌرحٍٍُُح فٍ ذحًٍُ اٌحشواخ ِثً تشناِح Kinove
ج -األهذاف اٌىخذانُح واٌمُُّح
ج -1اٌّساهّح فٍ ذطىَش اٌصفاخ األَداتُح
ج  -2وُفُح اٌرخٍص ِن األفىاس اٌسٍثُح
ج -3وُفُح اٌرّرغ تصحح تذنُح ونفسُح خُذج
ج  -4وُفُح ذحمُك حُاج ِرزنح
طشائك اٌرؼٍُُ واٌرؼٍُ
ذُ األػرّاد ػًٍ اٌؼشض واٌششذ ووزٌه اٌرحًٍُ وِن ثُ األسردىاب
طشائك اٌرمُُُ
 1ـ اٌىاخثاخ واٌرماسَش
 2ـ األِرحاناخ اٌُىُِح واٌشهشَح
 3ـ اٌّشاسواخ اٌُىُِح داخً اٌّحاظشج

د -اٌّهاساخ اٌؼاِح واٌرأهٍُُح اٌّنمىٌح ( اٌّهاساخ األخشي اٌّرؼٍمح تماتٍُح اٌرىظُف واٌرطىس
اٌشخصٍ )
د -1أسرثّاس اٌرىنٍىخُا اٌحذَثح فٍ ششذ اٌّادج
د  -2أسرثّاس اٌثشاِح اٌرحٍٍُُح فٍ ػشض اٌّهاساخ ِن خالي ػشض صىس تؼط اٌنّارج اٌشَاظُح
تنُح اٌثشناِح
اٌّشحٍح اٌذساسُح

اٌثانُح

سِز اٌّمشس او
اٌّساق
اٌثاَىُِىانُه

اٌثنُح اٌرحرُح
 - 1اٌىرة اٌّمشسج اٌّطٍىتح
 - 2اٌّشاخغ اٌشئُسُح (اٌّصادس)
أ  -اٌىرة واٌّشاخغ اٌرٍ َىصً تها
(اٌّدالخ اٌؼٍُّح ,اٌرماسَش).....,
ب -اٌّشاخغ االٌىرشونُحِ,ىالغ
االنرشنُد....

اٌساػاخ اٌّؼرّذج
نظشٌ
 2ساػح اسثىػُا

وراب اٌثاَىُِىانُه 2001سُّش ِسٍط
اٌرحًٍُ اٌحشوٍ وخُه ِحدىب
اٌثاَىُِىانُه صائة اٌؼثُذٌ
األوادَُّح اٌؼشالُح

خطة تطوير المقرر الدراسي

أػرّاد نرائح اٌثحىز واٌذساساخ اٌحذَثح راخ اٌؼاللح تّداي اٌثاَىُِىانُه
أػرّاد وسائً وطشق ِخرٍفح فٍ ػشض ِفشداخ اٌّادج

ػٍٍّ

