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 نمىرج

 تىصيف انبشنامج

 انتشتُحانكهية : 

 

 

 تىصيف انبشنامج 

 أوال : انمعهىمات األساسية 
 ػُىاٌ انثشَايح -1 تؼهُى اتتذائٍ() انهُغاَظ فٍ اِداب وانتشتُح تخظض انهغح انؼشتُح انذساعاخ اإلعاليُح

 يتؼذد – يضدوج –َىع انثشَايح : يفشد  -2 يتؼذد

 انمغى / األلغاو -3 شؼثح انهغح انؼشتُح 

 يُغك انثشَايح -4      

 انخاسخٍانًسكى  -5      

 تاسَخ انًىافمح ػهً تىطُف انثشَايح -6      

 ثاَُا : يؼهىياخ يهُُح 

 انؼايح  أهذاف انثشَايح -1   

      

 ( ILOs ) يخشخاخ انتؼهى انًشخىج   -2 

 انًؼشفح و انفهى -أ

   1 – أ إكغاب انطالب يدًىػح يٍ انًؼهىياخ وانًؼاسف انهغىَح انالصيح نهى .

 2 – أ اكتغاب انطالب يدًىػح يٍ انمىاػذ انهغىَح وانثالغُح انالصيح نالتظال انهغىٌ انظسُر 

 3 - أ هى اِخشٍَ وإفهايهىإكغاتهى انمذسج ػهٍ ف

 

 انمهاسات انزهنية –ب  
 1 –ب  اكتغاب يدًىػح يٍ انمىاػذ انهغىَح وانثالغُح انالصيح .

 2 –ب  انمذسج ػهٍ تزوق انُظىص انًختهفح وتسهُهها فٍ ضىء يؼاَُش يؼُُح .

 3 -ب  انمذسج ػهٍ انتفغُش انهغىٌ نهُظىص انششَفح )لشآٌ كشَى , زذَث لذعٍ , زذَث َثىٌ( 

 انمهاسات انمهنية وانعمهية –ج 

 1 –ج  يًاسعح انهغح يًاسعح عهًُح

 2 –ج  اَتماء انًفشداخ انهغىَح انًُاعثح نهًماو

 3 -ج   .ال فٍ انُظىص انًمشوءج أو انًغًىػح ًتسذَذ يىاطٍ اند

 انمهاسات انعامة وانقابهة نهنقم –د          

 1 –د  انتًكٍ يٍ انًهاساخ انهغىَح انؼايح 

 2 –د  انتًكٍ يٍ َمذ انُظىص انًختهفح وتزولها

 3 -د  تفغُش انُظىص وزغٍ تأوَهها

 انمعاييش األكاديمية – 3 

 (  انمشاجع انخاسجية نهمعاييش ) انعالمات انمشجعية –ا 3 

 انتًكٍ يٍ يستىٌ انًادج 

 

 مقاسنة انمحتىيات انحانية بانمعاييش انخاسجية -ب3  
 ندُح انًؼاَُش تانكهُح

 

 هيكم انمنهج وانمحتىيات -4

 ج انثشَايحيذ -ا4      

 هُكم انثشَايح -ب4      

 يساضشاخ األعثىع فٍػذد انغاػاخ  -1ب4       يؼايم تذسَثاخ       إخًانٍ      

 غاػاخ فً األعثىع إخثاسٌػذد ان -2ب4       اَتمائٍ       اختُاسٌ      

 ػذد عاػاخ انذساعح نهؼهىو األعاعُح                                   انؼذد  -3ب4       %      

 انؼذد    ػذد عاػاخ انذساعح نهؼهىو االختًاػُح واإلَغاَُح                -4ب4       %      

 انًمشساخ انتخظظُح                       انؼذد فٍػذد عاػاخ انذساعح  -5ب4       %      

 ػذد عاػاخ انذساعح فً انًمشساخ األخشي  -6ب4       %      

 وانًُذاٍَ نؼًهٍاػذد عاػاخ انتذسَة  -7ب4      
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 يغتىَاخ انثشَايح ) تُظاو انغاػاخ انًؼتًذج (  -8ب4      

 

 مقشسات انبشامج انذساسية -5

1-5 انفشلح انذساعُح األونً انفظم انذساعً األول  

 إجباسي -ا
يخشخاخ انتؼهى 

 انًغتهذفح يٍ انثشَايح 

 ) انشيض انشلًً (

ػذد  ػذد انغاػاخ فً األعثىع

 انىزذاخ
 انشلى انكىدي نهًمشس ػُىاٌ انًمشس

 يساضشاخ يؼايم تًشَُاخ

 A121 انذٍَ وانسُاج 2 1                  

 A112 أدب خاههٍ وإعاليٍ 2 1 1            

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

 انعذد انمطهىب –اختياسي  -ب      
يخشخاخ انتؼهى 

انًغتهذفح يٍ انثشَايح 

 ) انشيض انشلًً (

ػذد  ػذد انغاػاخ فً األعثىع

 انىزذاخ
 انشلى انكىدي نهًمشس ػُىاٌ انًمشس

 يساضشاخ يؼايم تًشَُاخ

                                          

                                          

 انعذد انمطهىب –إضافي  -ج
يخشخاخ انتؼهى 

انًغتهذفح يٍ انثشَايح 

 ) انشيض انشلًً (

ػذد  ػذد انغاػاخ فً األعثىع

 انىزذاخ
 انشلى انكىدي نهًمشس ػُىاٌ انًمشس

 يساضشاخ يؼايم تًشَُاخ

                                          

                                          

 

2-5 انفشلح انذساعُح األونٍ انفظم انذساعً انثاٍَ  

 إجباسي - أ
يخشخاخ انتؼهى 

انًغتهذفح يٍ انثشَايح 

 ) انشيض انشلًً (

ػذد  ػذد انغاػاخ فً األعثىع

 انىزذاخ
 انشلى انكىدي نهًمشس ػُىاٌ انًمشس

 يساضشاخ يؼايم تًشَُاخ

 A121 وانظشف انُسى  2 1 1            

 A122 ػهى انهغح 2 1                  

 A123 يذخم إنٍ انثالغح وانُمذ 2 1 1            

                                     

                                          

                                          

                                          

 انعذد انمطهىب –اختياسي  -ب      
يخشخاخ انتؼهى 

انًغتهذفح يٍ انثشَايح 

 ) انشيض انشلًً (

ػذد  ػذد انغاػاخ فً األعثىع

 زذاخانى
 انشلى انكىدي نهًمشس ػُىاٌ انًمشس

 يساضشاخ يؼايم تًشَُاخ

                                          

                                          

 انعذد انمطهىب –إضافي  -ج

 
يخشخاخ انتؼهى 

انًغتهذفح يٍ انثشَايح 

 ) انشيض انشلًً (

ػذد  ػذد انغاػاخ فً األعثىع

 انىزذاخ
 انشلى انكىدي نهًمشس ػُىاٌ انًمشس

 ساضشاخي يؼايم تًشَُاخ

                                          


