
 / لقسم التصميم أنموذج وصف البرنامج األكاديمي                    
 

 البرنامج األكاديمي (( )) مراجعة العالي مراجعة أداء مؤسسات التعميم  
 

 وصف البرنامج 
 

 حقيقيا مبرىنًا يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازًا مقتضيًا ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب ت
 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
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يسعى القسم ضمن اإلمكانيات المتاحة إلى تحقيق التفوق في التعميم 
والتربوية في نفوس وعقول الجامعي وغرس القيم الفنية والجمالية 

ت وتبني اإلبداع في البحوث الفنية والجمالية واالتجاه نحو الطالبا
عداد  التجديد في تدريس التصميم واالستجابة لممستجدات المعاصرة وا 
خريجات وفق معايير إدارة الجودة الشاممة في مختمف مجاالت التصميم 
والتربية الجمالية التي تحتاجيا مؤسسات الدولة التعميمية والمجتمع 

 المحمي .
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  البرنامج األكاديمي  : أىداف -9
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 التنمية .
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 واإلسالمية األصيمة ضمن إطار التحوالت االشتراكية .
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 تنمية القدرات العقمية واإلدراكية في المجال التخصص. -
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 1ومجاالتو  صميممعرفة الطالب لمفيوم الت -1
 1قدرة الطالب عمى استخدام طرائق التدريس القديمة منيا والحديثة -3

 طرائق التعميم والتعمم
 طريقة المحاضرة االلقائية -1
 طريقة المناقشة -2
 طريقة المحادثة -3
 التعميم االلكتروني  -4
 طريقة العصف الذىني -5
 التقييم    طرائق
1- Exams 
 Feed Bakeالتغذية الراجعة  -2
3- Qwise 

 ميارات التفكير -ج
 / ميارة التفكير التباعدي 1ج 
 /ميارة التفكير الناقد  2ج
 /ميارة التحميل والتركيب 3ج

 طرائق التعميم والتعمم
االبداع في الفن سوف يكتسب إستراتيجية التفكير حسب قدرة المتعمم بحيث اذا استطاع الطالب إن يتعمم مفيوم معنى  -1

 ميارات فنية متنوعة في انتاج اإلعمال الفنية الغير متشابية
إستراتيجية التفكير الناقد في التعمم وفي تحميل اإلعمال الفنية وىذه اإلستراتيجية تشير إلى اعمى مستويات التفكير  -2

 اإلعمال الفنية عند المتعمم عمى استنباط الحمول لمشكمة معينة أو عند القيام بتحميل
إستراتيجية التفكير التباعدي تتيح لممتعمم التعرف عمى الكثير من الحمول المناسبة الغير متشابية لمعالجة مشكمة  -3

 تعميمية معينة أو عدة حمول مناسبة مثال لتكوين عمل فني معين
 العصف الذىني إلنتاج حمول وأجوبة سريعة لمشكمة في التعمم -4

 طرائق التقييم
 حانات الشيرية والفصمية والنيائية لممواد العممية والنظرية والتطبيقيةاالمت -1
2- Feed Bake   عن طريق التغذية الراجعة 
3- Qwise 

 د / الميارات العامة والمنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطوير الشخصي (
 ميارة إدارة الصف -1
 الميارات المفظية وغير المفظية -2
 ات الفنية الميار  -3
 ميارات تنويع الحافز في التعمم -4



 ميارة التعامل مع اآلخرين -5
  ميارة التعبير عن االفكار واآلراء بوضوح وثقة في النفس -6
 ميارة العمل ضمن المجموعة الواحدة أو المجاميع المختمفة -7
 ميارة التحميل واالستنتاج -8
 ميارة المرونة في التفكير -9

 
 لتصميم :بنية البرنامج االكاديمي لقسم ا

 كلٌة الفنون الجمٌلة
 التصمٌمالقسم :        
   

 المرحلة االولى
   

اسم المقر باللغة          
 العربٌة 

اسم المقرر باللغة 
 الرمز االنكلٌزٌة

عدد 
 الوحدات

 عدد الساعات

 المرحلة القسم
الفصل 
 عملً نظري الدراسً

 حضارةتارٌخ 

History of 
Civilization Anar 011 4 2 / االولى التصمٌم 

االول 
 والثانً

وعناصر التصمٌم  اسس 
 تصمٌم

Foundotions 
design Desi 001 4 0 2 االولى التصمٌم 

االول 
 والثانً

 free hand daawing تخطٌط
Draw 
021 4 

 
 االولى التصمٌم 4

االول 
 والثانً

 الرسم الهندسً

Engineering 
drawing Aper 031 4 0 2 االولى التصمٌم 

االول 
 والثانً

 االولى التصمٌم English Aper 041 4 0 3 للغة النكلٌزٌة ا
االول 
 والثانً

 ورشة ) دراسات حرة (
Work shop( free 
studies) psyc051 4 2   االولى التصمٌم 

االول 
 والثانً

 االولى التصمٌم Computer cosc 061 4 0 2 حاسوب
االول 
 والثانً

 االولى التصمٌم   Arabic language Arab071 4 2 اللغة العربٌة
االول 
 والثانً

 االنسان حقوق
 ودٌمقراطٌة 

Human rights of 
democracy Arab081 4 2       

  
 

 وسائل اتصال 
 

Means of 
communication Meco091 2 2 

 
 االولى  التصمٌم 

 

 colors Co 211 الوان 
  

 التصمٌم  4
 

 
 

 لفنون الجمٌلةكلٌة ا         
        

 التصمٌمالقسم :
   

المرحلة 
 الثانٌة

    

اسم المقر باللغة          
 العربٌة 

اسم المقرر باللغة 
 الرمز االنكلٌزٌة

عدد 
 الوحدات

 عدد الساعات

 المرحلة القسم
الفصل 
 عملً نظري الدراسً

 تارٌخ الفن االسالمً

History of 
Islamic Isar 211 4 2 / الثانٌة التصمٌم 

االول 
 والثانً

 تصمٌم وطباعة ورقٌة
Design and print 
paper Apar201 4 0 2 الثانٌة التصمٌم 

االول 
 والثانً

 الثانٌة التصمٌم Industrial design Apar221 4 0 2 تصمٌم صناعً
االول 
 والثانً

 قوالب وخٌاطة طفل

Templates child 
stitching Apar231 4 0 2 الثانٌة مٌمالتص 

االول 
 والثانً

 الثانٌة التصمٌم / art phlosophy Apar241 4 2 فلسفة الفن
االول 
 والثانً

 الثانٌة التصمٌم / History and Apar251 4 2 تارٌخ االزٌاء
االول 
 والثانً



 Computer الحاسوب
Cosc 
 الثانٌة التصمٌم 2 0 4 261

االول 
 والثانً

 Hand warks اعمال ٌدوٌة
Hand 
 الثانٌة التصمٌم 3 0 4 271

االول 
 والثانً

 كلٌة الفنون الجمٌلة
 التصمٌمالقسم :        
   

 المرحلة الثالث
   

اسم المقر باللغة          
 العربٌة 

اسم المقرر باللغة 
 الرمز االنكلٌزٌة

عدد 
 الوحدات

 عدد الساعات

 المرحلة التصمٌم
الفصل 
 عملً نظري الدراسً

 الثالثة التصمٌم / History art Apar 311 4 2 رٌخ الفن االوربًتا
االول 
 والثانً

 تصمٌم وطباعة االقمشة
design and 
Clothesprnting Apar 301 4 0 2 الثالثة التصمٌم 

االول 
 والثانً

 الثالثة التصمٌم Decorate architeat Apar 321 4 0 2 تزٌٌن معماري
االول 
 والثانً

 ءتصمٌم ازٌا

Fachion 
designing Apar 331 4 0 2 الثالثة التصمٌم 

االول 
 والثانً

 خط وزخرفة
Colligraphy 
ornamentotion Apar 341 5 0 2 الثالثة التصمٌم 

االول 
 والثانً

 الثالثة التصمٌم Interior designing Apar 351 4 0 2 تصمٌم داخلً
االول 
 والثانً

 قوالب وخٌاطة نسائٌة
Templates 
Dressmakers Apar 361 4 0 2 الثالثة التصمٌم 

االول 
 والثانً

 Research methods مناهج بحث
Rese 
 الثالثة التصمٌم / 4 4 371

االول 
 والثانً

 طرائق تدرٌس
Ateaching 
methods Teac 381 4 4 / الثالثة التصمٌم 

االول 
 والثانً

 التصمٌمالقسم :         
   

 المرحلة الرابعة
   

اسم المقر باللغة          
 العربٌة 

اسم المقرر باللغة 
 الرمز االنكلٌزٌة

عدد 
 الوحدات

 عدد الساعات

 المرحلة القسم
الفصل 
 عملً نظري الدراسً

 الرابعة التصمٌم Project praj411 6 / 6 المشروع
االول 
 والثانً

 لرابعةا التصمٌم / Design interfaces Apar 401 4 0 تصمٌم واجهات
االول 
 والثانً

 الرابعة التصمٌم / Aesthetics licr 421 4 2 علم الجمال
االول 
 والثانً

 الرابعة التصمٌم / art criticism View 431 4 2 نقد فنً
االول 
 والثانً

 الرابعة التصمٌم / Environmental art Apar 441 4 0 فنون بٌئٌة
االول 
 والثانً

 المشاهدة والتطبٌق
Viewing and 
production Apar 451 4 / 4 الرابعة التصمٌم 

االول 
 والثانً

 الرابعة التصمٌم / Sientific research Apar 461 4 2 بحث علمً
االول 
 والثانً

 التصمٌم بنية البرنامج االكاديمي :         
 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 د٠ّٟ((ِشاعؼخ أداء ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ))ِشاعؼخ اٌجشٔبِظ األوب



 

 عبِؼخ ثبثً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ اٌزظ١ُّ ٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوضا .2

  اعُ / سِض اٌّمشس .3

 ثىبٌٛس٠ٛط اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .4

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .5

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .6

 ) سلُ فشػٟ(111 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .7

 2116/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

مذساد اٌفىش٠خ ٚاٌّٙبساد اٌزٕف١ز٠خ ٌطٍجخ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ ِب ٠ٙذف اٌجشٔبِظ اٌٝ ر١ّٕخ اٌ

٠طٍت ُِٕٙ ِٓ رظب١ُِ ِزٕٛػخ ٚرٕف١ز٘ب رظ١ّ١ّب ثؾغت ِب ٠الئّٙب  ِٓ رم١ٕبد، وزٌه ر١ّٕخ اٌزائمخ 

ِٓ اٌغّب١ٌخ ٚاالؽغبط ثبٌغّبي فٟ ِغبي األخزظبص ثبعزخذاَ األدٚاد اٌجغ١طخ أٚ اٌزم١ٕبد اٌؾبعٛث١خ، 

 أعً سفذ اٌغٛق ٚاٌّؤعغبد اٌخذ١ِخ ثىفبءاد ِؤٍ٘خ ٌٍؼًّ فٟ ِغبي االخزظبص.

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 اؽالع اٌطٍجخ ػٍٝ اثغذ٠بد االخزظبص ٚرؼش٠فُٙ ثّب ٠زذاخً ِغ اخزظبطُٙ ِٓ ِفب١ُ٘.   -1أ

 ؽٛي اخزظبطُٙ ٚدػّٙب ثّب ٠ّىٓ ِٓ اٌزطج١ك اٌٛالؼٟ.اوغبة اٌطٍجخ ِؼٍِٛبد ٔظش٠خ   -2أ

 رؾف١ض اٌطٍجخ ػٍٝ االؽالع ٚاالعزفبدح ِّب ِٛعٛد ؽٌُٛٙ ِٓ ِٛاد رزظً ثبخزظبطُٙ.   -3أ

 
 



 

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ر١ّٕخ اٌمذساد اٌزٕف١ز٠خ ٌٍطبٌت ِٓ ؽ١ش اٌفىشح ٚاٌزطج١ك.   - 1ة  

 اٌزؼبًِ ِغ ِفب١ُ٘ ٚرٕف١ز٘ب ثزم١ٕبد ِخزٍفخ. اوغبثٗ اٌمبث١ٍخ ػٍٝ   - 2ة 

 االسرمبء ثبٌّغزٜٛ اٌّٙبسٞ ِٓ ؽ١ش اٌزفى١ش ٚاٌز٠ٕٛغ االخشاعٟ   - 3ة 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ؽش٠مخ اٌمبء اٌّؾبػشاد . -1

 اٌزّش٠ٕبد ا١ِٛ١ٌخ -2

 البِخ ٚسػ اٌؼًّ اٌغّبػ١خ. -3

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 

 ء االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ.اٌّالؽظخ ا١ِٛ١ٌخ ، اعشا

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثبعشاء اخزجبساد ٚرّش٠ٕبد ١ِٛ٠خ.    -1ط

 ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثبٌز٠ٕٛغ فٟ اٌزّش٠ٕبد اٌظف١خ ٚاٌج١ز١خ الوغبثُٙ ِٙبساد اٌزؼبًِ ِغ ِؼط١بد أوضش.   -2ط

 ػخ اِبُِٙ ، ٌزؼض٠ض لذساد اٌزفى١ش ٌذ٠ُٙ.ػشع ششائؼ رمذ١ّ٠خ ٚاعشاء رظ١ّّبد ِزٕٛ   -3ط

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔزبط سعِٛبد ِؼ١ٕخ ِٓ اخشاعُٙ فىش٠ب ٚرٕف١ز٠ب الوزشبف لذسارُٙ ػٍٝ اعزخذاَ االدٚاد 

 ٚاٌزم١ٕبد ٚرٛظ١فٙب ، ِٚالؽظخ لبث١ٍزُٙ ػٍٝ االعزفبدح ٚاٌزؼٍُ.

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 الخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ.اعشاء ا

 

 
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 دفغ اٌطبٌت ثبرغبٖ االعزفبدح ِٓ ِؾ١طٗ اٌشخظٟ ٚاٌؼبَ ثّب ٠زٕبعت ٚاخزظبطٗ.   -1د

 د اٌّزٛفشح فٟ ث١ئزٗ.دفغ اٌطبٌت ٌالعزفبدح ِٓ اٌشعَٛ ٚاالدٚا   -2د

اؽالع اٌطٍجخ ػٍٝ ِب ِٛعٛد ِٓ رظ١ّّبد ٚاٌزم١ٕبد إٌّبعجخ ٌىً ٔٛع ِٓ أٛاع اٌزظب١ُِ    -3د

 ٚرى١ٍفُٙ ثزٕف١ز اِضبٌٙب.

 



 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 4 

ر١ّٙذٞ ؽٛي فٓ  دسط

اٌزظ١ُّ ثشىً ػبَ 

ٚاٌزظ١ُّ اٌطجبػٟ 

 ثظٛسح خبطخ.

 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ
اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

2 4 

اٌزؼش٠ف ثّب١٘خ اٌزظ١ُّ 

اٌطجبػٟ ٚاالػزجبساد اٌزٟ 

٠غت ِشاػبرٙب ػٕذ 

 اٌزظ١ُّ.

 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ
اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

3 4 
رّش٠ٓ ػٍّٟ ؽٛي اعزخذاَ 

 ٛاْ الع١ّب اٌطجبػ١خ ِٕٙباألٌ
 اٌذلخ ٚإٌٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ رظ١ُّ ؽجبػٟ

4 4 
اٌزؼش٠ف ثأٔٛاع اٌزظ١ُّ 
اٌطجبػٟ ِٚغبالد اعزخذاَ وً 

 ٔٛع

 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ
اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

5 4 
دساعخ أعبع١بد اٌزظ١ُّ 

اٌطجبػٟ ثبعزخذاَ األٌٛاْ 

 اٌشئ١غخ

 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ
خ اٌّشبسو

 ٚإٌمبػ

6 4 
دساعخ ػ١ٍّخ ػٓ و١ف١خ فشص 

 اٌٛاْ
 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ

اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

7 4 
دساعخ ػ١ٍّخ ػٓ و١ف١خ دِظ 

األٌٛاْ اٌطجبػ١خ ألخشاط 

 اٌٛاْ اخشٜ
 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ

اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

8 4 
اٌزؼش٠ف ثؤٔٛاع اٌزم١ٕبد 

 اٌطجبػ١خ
 حاٌمبء ِؾبػش رظ١ُّ ؽجبػٟ

اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

9 4 
رّش٠ٓ ألٔزبط رظب١ُِ 

 شؼبساد ِؼ١ٕخ
 اٌذلخ ٚإٌٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ رظ١ُّ ؽجبػٟ

11 4 
اٌزؼش٠ف ثبٌؼٕبطش اٌزٕف١ز٠خ 

 ٌٍزظ١ُّ اٌطجبػٟ
 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ

اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

11 4 

ػشع ّٔبرط ِخزٍفخ ِٓ 

اٌّط١ٛػبد ػٍٝ 

اٌطٍجخٌغشع رم٠ُٛ األفؼً 

 ِٕٙب

 اٌمبء ِؾبػشح ظ١ُّ ؽجبػٟر
اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

12 4 
رّش٠ٓ ػٍّٟ ثبعزخذاَ اٌٍْٛ 

 األعٛد فمؾ الٔزبط

 رظب١ُِ ثّٛاطفبد ِؼ١ٕخ
 اٌذلخ ٚإٌٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ رظ١ُّ ؽجبػٟ

13 4 
رّش٠ٓ ػٍّٟ ثبعزخذاَ 

 األٌٛاْ ٌشعُ شؼبساد

 اثزىبس٠خ ِٓ لجً اٌطٍجخ
 خاٌذلخ ٚإٌٛػ١ رّش٠ٓ ػٍّٟ رظ١ُّ ؽجبػٟ

14 4 
اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً ) 

 ٔظشٞ(.
 رم١١ُ ِجبشش اِزؾبْ رظ١ُّ ؽجبػٟ

15 4 
اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً 

 )ػٍّٟ(.
 رم١١ُ ٌغٕخ ف١ٕخ اِزؾبْ رظ١ُّ ؽجبػٟ

16 4 
رّش٠ٕبد ػ١ٍّخ الٔزبط 

 رظ١ُّ رم٠ُٛ
 اٌذلخ ٚإٌٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ رظ١ُّ ؽجبػٟ

 اٌذلخ ٚإٌٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ ١ُ ؽجبػٟرظّرّش٠ٓ ػٍّٟ الٔزبط  4 17



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

 

 ِالصَ األخزظبص ، راد ػاللخ ِجبششح ثبٌذسط.

 أدث١بد االخزظبص. ِزٕٛػخ.
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 الٌىزش١ٔٚخ (ٚاٌّٛالغ ا
 اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ 

 رظ١ُّ ثطبلخ دػٛح

18 4 
اٌزؼش٠ف ثزظ١ُّ اٌؼٍت 

 ٚاٌّغٍفبد
 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ

اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

19 4 
رّش٠ٓ ػٍّٟ ٌزظ١ُّ 

 اغٍفخ وزت
 اٌذلخ ٚإٌٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ رظ١ُّ ؽجبػٟ

21 4 
رّش٠ٓ ػٍّٟ ٌزظّجُ 

 وبسربد شخظ١خ
 ٛػ١خاٌذلخ ٚإٌ رّش٠ٓ ػٍّٟ رظ١ُّ ؽجبػٟ

21 4 
ص٠بسح ١ِذا١ٔخ الؽذٜ 

 اٌّطبثغ
 ؽؼٛس ٚرفبػً ِشب٘ذح رظ١ُّ ؽجبػٟ

22 4 
رّش٠ٓ الٔزبط ِجزىشاد 

 رظ١ّ١ّخ ؽشح
 اٌذلخ ٚإٌٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ رظ١ُّ ؽجبػٟ

23 4 

اٌزؼش٠ف ثبٌخبِبد 

اٌّغزخذِخ فٟ اٌزظ١ُّ 

اٌطجبػٟ ٚو١ف١بد 

 اعزخذاِٙب.

 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ
اٌّشبسوخ 

 مبػٚإٌ

24 4 

ِشب٘ذح ف١ذ٠ٛ٠خ ػٓ 

 أٛاع اٌزظب١ُِ ٌّظ١ّّٓ

 ػب١١ٌّٓ

 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ
اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

25 4 
ِشب٘ذح ف١ذ٠ٛ٠خ ٌزم١ٕبد 

 ؽجبػ١خ ِخزٍفخ
 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ

اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

26 4 
رّش٠ٓ ػبَ الٔزبط 

 ٍِظمبد رضم١ف١خ
 ٕٛػ١خاٌذلخ ٚاٌ رّش٠ٓ ػٍّٟ رظ١ُّ ؽجبػٟ

27 4 
رّش٠ٓ ػبَ الٔزبط رظب١ُِ 

 ِٕٛػخ فٟ ٌٛؽخ

 ٚاؽذح
 اٌذلخ ٚإٌٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ رظ١ُّ ؽجبػٟ

28 4 
ِشاعؼخ ػبِخ ٌٍّفشداد 

اٌزٟ ٚسدد خالي 

 اٌفظ١ٍٓ.
 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ

اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

29 4 
اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً 

 )ٔظشٞ(
 رم١١ُ ِجبشش اِزؾبْ رظ١ُّ ؽجبػٟ

31 4 
اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً 

 )ػٍّٟ(.
 رم١١ُ ٌغٕخ ف١ٕخ اِزؾبْ رظ١ُّ ؽجبػٟ

      



اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 اٌمجٛي  .13

 ِشوضٞ اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 ) سلُ فشػٟ (111 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ) سلُ فشػٟ(211 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 
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 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 عبِؼخ ثبثً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .14

 و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ / لغُ اٌزظ١ُّ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .15

 (Design Bases/  أعظ اٌزظ١ُّ ) CASE 161 اعُ / سِض اٌّمشس .16

 ثىبٌٛس٠ٛط اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .17

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .18

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .19

 عبػخ 121 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .21

 2116/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .21

 : أ٘ذاف اٌّمشس .22

ف١ز٠خ ٌطٍجخ اٌّشؽٍخ االٌٚٝ ػٍٝ فُٙ اٌىض١ش ِٓ االِٛس اٌشى١ٍخ ٠ٙذف اٌّمشس اٌٝ ر١ّٕخ اٌمذساد اٌفىش٠خ ٚاٌّٙبساد اٌزٕ

اٌزٟ لذ رظبدفٗ ف١غزط١غ ثزٌه اْ ٠فّٙٙب ٠ٚؾً سِٛص٘ب ، ٟٚ٘ ِضً اٌجزسح ، ار أٙب رفزؼ ٌٍطبٌت آفبلبً عذ٠ذح رطٛس ِٓ 

ٌٗ.ار رؼذ ِبدح اعظ لذسارٗ ػٍٝ اٌزظ١ُّ ٚاٌزشى١ً فٟ ِغبي اخزظبطٗ ٚاٌز٠ٕٛغ فٟ اٌّٛاػ١غ اٌزٟ ٠زٕبٌٚٙب فٟ اػّب

ٌٍطبٌت . ٚاْ اٌزظ١ُّ ٘ٛ فؼً اثذاػٟ ٠ٕشؤ ِٓ اٌغشع اٌزٞ ٘ٛ ثّضبثخ اٌزظ١ُّ ِٓ اٌّٛاد اٌذساع١خ راد إٌفغ اٌىج١ش 

ثبٌّٕفؼخ ٚاالثذاع. ٚعّب١ٌخ اٌشىً رمزشْ ثبٌغشع  -عجت ٌٍٕز١غخ اٌخاللخ، ٚوٛٔٗ ٠ؤوذ ػٍٝ أٗ ػًّ خالق فئٔٗ ِششٚؽ

١ّ١ّخ اٌزٞ ٘ٛ ِشعؼ ػٍٝ اٌشىً ثٕغجخ ِب فٟ عج١ً رؾم١ك اٌٙذف اٌٛظ١فٟ اٌزٞ ٚػغ ِٓ اعٍٗ اٌّشعٛ ِٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزظ

 شاعؼخ أداء ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ))ِشاعؼخ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ((ِ

ع١ّؼبً فٟ رظ١ُّ اٌشىً ٚرى٠ٕٛٗ إٌٙبئٟ االٔشبئٟ ٟٚ٘ ِٕشآد ٌٕظُ اٌؼاللبد ١ٌٚغذ ٟ٘ اٌؼاللبد رارٙب ، اٌزظ١ُّ عظ ارؼًّ 

زٛاصْ ٚاٌزٕبعت ٚاٌغ١بدح اٌٛؽذح ٚاال٠مبع ٚاٌٚوً اعبط ٠فزشع غ١شٖ ٚوً ٚاؽذ ٠ؼبػذ االخش ػّٓ و١ٍخ ِزّبعىخ شبٍِخ، ٚ

ٟ٘ ل١ُ اٌؾ١بح اٌزٟ ٔجؾش ػٕٙب فٟ اٌؼًّ اٌفٕٟ ٚوً اعبط ِٓ ٘زٖ االعظ اٌف١ٕخ ٌٗ ِشادفٗ فٟ اٌؾ١بح ٠ٚىزغت طالؽ١زٗ 

را وبٔذ ٚا، ٚطذلٗ ِٓ ٘زا إٌّجغ اٌؾ١ٛٞ . فٟٙ ١ٌغذ ِغشد ِغّٛػخ ِٓ اٌمٛا١ٔٓ اخزٍمٙب شخض ِب ١ٌم١ُ ثٙب االػّبي اٌف١ٕخ

اٌؼٕبطش اٌزشى١ٍ١خ ٌٍفْٕٛ اٌجظش٠خ اٌّفشداد االعبع١خ اٌزٟ ٠غزخذِٙب اٌفٕبْ ١ٌجٕٟ أ٠بً ِٓ اػّبٌٗ ، فبْ اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠ٕظُ ثٙب 

٘زٖ اٌؼٕبطش ٟ٘ اٌزٟ ر١ّض اٌؼًّ اٌفٕٟ اٌٛاؽذ ِٓ ا٢خش . فمذ ٠غّغ اٌشعبَ ثؼؼبً ِٓ اٌؼٕبطش )وبٌخؾ( ٚاٌٍْٛ ٚاٌشىً 

فٟٙ رظت ع١ّؼٙب فٟ خٍك ػًّ  ٙب ػّالً ف١ٕبً ِب ، ِٚٓ اٌؼٕبطش رارٙب لذ ٠ؤٌف طٛسح اخشٜ ِغب٠شحٚاٌٍّّظ( ١ٌؤٌف ِٕ

 رظ١ّّٟ ٠ذسوٗ اٌطبٌت ٠ٚؾبٚي رٕف١زٖ فٟ ِغبالد اٌؾ١بح.
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 ِٚٓ اُ٘ اال٘ذاف ٌٍّمشس) أعظ اٌزظ١ُّ (.اٌزظ١ُّ

رض٠ٚذ اٌطبٌت ثّؼشفخ ٔظش٠خ ػٓ فٓ اٌزظ١ُّ ٚر١ّٕخ اٌمذساد اٌّٙبس٠خ ٌذ٠ٗ فٟ رٕف١ز االفىبس اٌزٟ ٠طٍت ِٕٗ  .1

 .رظ١ّّٙب
غبالد ٚاالخزظبطبد اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب دسط اٌزظ١ُّ ثٕبطشٖ ٚاعغٗ ِٚفب١ّ٘ٗ ثشىً ِجبشش ٚفؼبي رؼش٠ف اٌطبٌججبٌّ .2

 ، ٚاوزشبف رٌه ِٓ خالي ِب٠ؾ١ؾ ثٗ ِٓ ِبد٠بد .
رؼش٠ف اٌطبٌت ثؤ١ّ٘خ ٘زا اٌّمشس فٟ دساعزٗ ٌّب ٠ؼ١فٗ ٌٗ ِٓ خجشح ػ١ٍّخ فٟ ِغبي اخزظبطٗ ٚصمبفخ ٔظش٠خ  .3

 ػّبي اٌزٟ ٠شب٘ذ٘ب . ٠غزط١غ ِٓ خالٌٙب اٌؾىُ ػٍٝ اال

 رؼ١ّك اػزضاص اٌطبٌت ثّغبي اخزظبطٗ وٛٔٗ ٠ذسط ِمشساد ِّٙخ لذ الرزٛفشاللشأٗ فٟ االخزظبطبد اٌمش٠جخ. .4

ر١ّٕخ لذساربٌطبٌت ثزٛظ١ف اٌؼٕبطش ٚاعظ اٌزظ١ُّ فٟ اٌّغبالد اٌؾ١بح اٌّخزٍفخ وبٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ ٚاٌزظ١ُّ  .5

 اٌطجبػٟ.
ٌزظ١ُّ ٚاٌّغبّ٘خ فٟ رط٠ٛش اٌىٛادس اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي ػٕبطش ٚاعغبٌزظ١ُّ فٟ اػذاد وٛادس وفؤح فٟ ِغبي ا .6

 ِؤعغبد ٚدٚائش اٌذٌٚخ.

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .33

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ-أ
 اْ ٠ىزغت اٌطبٌت ِؼٍِٛبد ٔظش٠خ ؽٛي اخزظبطُٙ ٚدػّٙب ثّب ٠ّىٓ ِٓ اٌزطج١ك اٌٛالؼٟ . .1

ثبالؽالع ػٍٝ ػٕبطش ٚاعظ اٌزظ١ُّ ٚاٌّٛاد ٚاٌخبِبد اٌطجبػ١خ  اٌزٟ ٠زؼبٍِْٛ ِؼٙب ٌزغًٙ اْ ٠غزٛػت اٌطبٌت  .3

 ػ١ٍّخ فُّٙٙ ٚادساوُٙ أل١ّ٘زٙب .

 اْ ٠زؾفض اٌطبٌت ػٍٝ اٌّشب٘ذح ِّب ِبٚعٛد ؽٌُٛٙ ِٓ ِٛاد رزظً ثبخزظبطُٙ .  .3

 . اْ ٠زؾفض اٌطبٌت ػٍٝ اٌّشب٘ذح ِّب ِبٚعٛد ؽٌُٛٙ ِٓ ِٛاد رزظً ثبخزظبطُٙ .4

اْ ٠زّىٓ اٌطبٌت فٟ رظ١ُّ ِخزٍف االش١بء )اٌٛظ١ف١خ( ثؼذ أْ ٠زفُٙ ؽج١ؼزٙب ٠ٚؼًّ فٟ ؽذٚد٘ب وٟ ٠جذع ٠ٚجزىش أش١بء  .5

 عذ٠ذح، ٠غزٕذ فٟ ثٕبء٘ب ٚإٔشبء٘ب ػٍٝ اٌزٕظ١ُ اٌفٕٟ.

ُ (ػّالً ف١ٕبً اْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ أغبص  اٌؼًّ اٌزظ١ّّٟ ١ٌظٕغ ِٓ خالي ِب ثٗ ِٓ ػاللبد ف١ٕخ )ػٕبطش ٚاعظ اٌزظ١ّ .6

 طشفبً ػٓ ؽش٠ك اعزضّبس عٛأجٗ اٌغّب١ٌخ ٚاػبدح ط١بغزٙب ثزغش٠ذ إٌّغض ِٓ شىٍٗ اٌٛظ١فٟ.

 
 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع  -ة 

 ز١ّٕخ اٌمذساد اٌزٕف١ز٠خ ٌٍطبٌت ِٓ ؽ١ش اٌفىشح ٚاٌزطج١ك.ث (1

١ٌٙؤرٙب اٌغّب١ٌخ اٌّج١ٕخ ٚفك رٕظ١ُ أش١بء ٚظ١ف١خ عّب١ٌخ رؾظٝ ثبال٘زّبَ ٌّٕفؼزٙب اٌؼ١ٍّخ ٚاال٘زّبَ ثزظ١ُّ  (3

 فٕٟ ِجزىش.

اوغبة اٌطبٌت ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ ِفب١ُ٘ رظ١ّ١ّخ ف١ٕخ ٚرٕف١ز٘ب ثزم١ٕبد ِخزٍفخ ثؾغت اٌطش٠مخ االخشاع١خ  (3

 ٌطجبػخ اٌزظ١ُّ .

٠غت اْ ٠زؼّٓ اٌزظ١ُّ ثؼغ اٌزؾش٠ف ٌٍظ١غ اٌطج١ؼ١خ ، ار أٗ ١ٌظ ٔمالً ػٓ اٌطج١ؼخ ثً طٕغ شٟء ِٕٙب ،  (4

 ٕب ٠ىّٓ اثذاػٗ .ٚ٘

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 

 ٌّؾبػشح )ثبعزخذاَ ثشٔبِظ اٌؼشٚع اٌجبٚسث٠ٕٛذ (.ا -1
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 اٌؾٛاس ٚ إٌّبلشخ . -2

 اٌزؼٍُ فٟ ِغّٛػبد . -3

 ػشٚع رٛػ١ؾ١خ ألػّبي فٕب١ٔٓ وجبس ٚأػّبي ثؼغ اٌطٍجخ فٟ عبِؼبد ِخزٍفخ. . -4

 ١خ.اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ١ٌّذاْ ٚٚالغ االػّبي اٌزظ١ّّ -5

 اعزخذاَ ِؾشوبد اٌجؾش ، ٚلٛاػذ اٌّؼٍِٛبد ٌغّغ اٌّؼبسف اٌّزظٍخ ثبٌّمشس. -6

 اٌّشبسوخ فٟ اٌزجبدي اٌّؼشفٟ ثبعزخذاَ شجىخ اإلٔزشٔذ . -7

ػشع ّٔبرط ِٓ االػّبي راد اٌطبثغ اٌزظ١ّّٟ إٌّفزح ثزٛظ١ف اٌؼٕبطش ٚاالعظ ٌٍزظ١ُّ  -8

 ِٙب.ٚاٌخبِبد ٚرؼش٠فُٙ ثٙب ٚؽشق ٚاعب١ٌت اعزخذا

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ 

 

 اٌّالؽظخ ا١ِٛ١ٌخ . -1

 االخزجبساد اٌزؾش٠ش٠خ . -3

 األعئٍخ اٌشف٠ٛخ. -3

 اعشاء االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ . -4

 .االِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ ٚاٌغ٠ٕٛخ  -5

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 : ِٙبسح ؽغت لذسح اٌطبٌت 
 . ُاإلؽغبط ثغّبي اٌزظ١ّ 

 .ٗوزبثخ اٌزمش٠ش اٌجؾضٟ ثظٛسح ف١ٕخ ٚػشػ 
 ى١ش اٌؼب١ٌخ:ِٙبسح اٌزف 
 . ٓاٌجٕبء اٌغ١ذ ٚاٌّؾىُ ٌٍزى٠ٛ 
 : ٍُاعزشار١غ١خ اٌزفى١ش إٌبلذ فٟ اٌزؼ 
 ٠غزط١غ إداسح فٓ اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ 
  ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثئعشاء رظ١ّّبد ِزٕٛػخ ثخبِبد ِٕٛػخ

 ثؾغت ِٛػٛع اٌذسط.

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 .اٌّؾبػشح )ثبعزخذاَ ثشٔبِظ اٌؼشٚع اٌجبٚسث٠ٕٛذ ( -1

 اٌؾٛاس ٚ إٌّبلشخ . -2

 اٌزؼٍُ فٟ ِغّٛػبد . -3

 ػشٚع رٛػ١ؾ١خ ألػّبي فٕب١ٔٓ وجبس ٚأػّبي ثؼغ اٌطٍجخ فٟ عبِؼبد ِخزٍفخ. . -4

 اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ١ٌّذاْ ٚٚالغ االػّبي اٌزظ١ّ١ّخ. -5

 اعزخذاَ ِؾشوبد اٌجؾش ، ٚلٛاػذ اٌّؼٍِٛبد ٌغّغ اٌّؼبسف اٌّزظٍخ ثبٌّمشس. -6

 سوخ فٟ اٌزجبدي اٌّؼشفٟ ثبعزخذاَ شجىخ اإلٔزشٔذ .اٌّشب -7

ػشع ّٔبرط ِٓ االػّبي راد اٌطبثغ اٌزظ١ّّٟ إٌّفزح ثزٛظ١ف اٌؼٕبطش ٚاالعظ ٌٍزظ١ُّ  -8

 إدسان اٌم١ُ اٌغّب١ٌخ فٟ اٌزذسعبد ا١ٌٍٔٛخ . ٚٚاٌخبِبد ٚرؼش٠فُٙ ثٙب ٚؽشق ٚاعب١ٌت اعزخذاِٙب.

 بطش اٌزظ١ُّ.ٚاٌّذسٚط ثؼٕب٠خ ٌؼ١ٕف اٌغ١ذ اٌزٛظ -9

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔزبط ِٛاػ١غ رظ١ّ١ّخ ِؼذح ٌٍزٕف١ز ثطش٠مخ ِؼ١ٕخ. -11
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 ؽشائك اٌزم١١ُ   

 اٌّالؽظخ ا١ِٛ١ٌخ . -1

 االخزجبساد اٌزؾش٠ش٠خ . -2

 األعئٍخ اٌشف٠ٛخ. -3

 اعشاء االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ . -4

 .االِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ ٚاٌغ٠ٕٛخ -6

 ػشع األػّبي ٚٔمذ٘ب. -7

 ّبي اٌؾبعٛث١خ.ِزبثؼخ األػ -8

 رم٠ُٛ اإلػّبي اٌف١ٕخ اٌفشد٠خ ٚاٌغّبػ١خ  ثشىً دٚسٞ. -9

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 
 دفغ اٌطبٌت ثبرغبٖ االعزفبدح ِٓ ِؾ١طٗ اٌشخظٟ ٚاٌؼبَ ثّب ٠زٕبعت ٚاخزظبطٗ. (1
 غ ٚاالٔزشٔذ إلعشاء اٌجؾٛس ٚ وزبثخ اٌزمبس٠ش.اٌزٛعٗ إٌٝ اٌىزت ٚ اٌّشاع (3

 دفغ اٌطبٌت ٌالعزفبدح ِٓ اٌشعَٛ ٚاالدٚاد اٌّزٛفشح فٟ ث١ئزٗ. (3

 اؽالع اٌطٍجخ ػٍٝ ِب ِٛعٛد ِٓ خبِبد  ٚاٌزم١ٕبد إٌّبعجخ ٌىً ٔٛع ِٓ أٛاع اٌخبِبد اٌطجبػ١خ. (4

 ص٠بساد ١ِذا١ٔخ ٌٍج١ئخ اٌخبسع١خ ِٚالؽظخ اٌؼٛء ػٍٝ األشىبي  . (5
ؼٍِٛبد ٌغّغ ّٚلٛاػذاٌ ، ِؾشوبد اٌجؾشً ِغئ١ٌٛخ اٌجؾش ػٓ ِؼٍِٛبد عذ٠ذح ٚاعزخذاَ رؾّ (6

 ثبٌّمشس ٚاٌزٛاطً ِغ ا٢خش٠ٓ.اٌّؼبسف اٌّزظٍخ 
ٔمذ ٚرؾ١ًٍ اٌؼًّ اٌفٕٟ رار١ب ػٍٝ إٌؾٛ اٌزٞ ٠مٛد إٌٝ اوزشبف ِٛاؽٓ اٌؼؼف، ٚاٌمٛح فٟ  (7

 رظ١ّّٗ .
 ٚسشخ اٌؼًّ ) ِغّٛػبد ٔمبػ طغ١شح(. (8
 ة فٟ رٕف١ز رذسعبد ١ٌٔٛخ ثغ١طخ .ٛاٌؾبع اعزخذاَ (9

 ة ٌؼشع رظب١ُِ ف١ٕخ.ٛاعزخذاَ اٌؾبع (11
 اعزخذاَ شجىخ االٔزشٔذ فٟ اٌجؾش ػٓ اٌزظ١ّّبد ٚاٌزذسعبد ا١ٌٍٔٛخ. (11
(  ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌّؾبػشاد ٚ web ctاعزخذاَ شجىخ االٔزشٔذ ِٓ خالي ِٛلغ اٌغبِؼخ ) (12

 ٛاعجبد ٚاٌزٛاطً ِغ ِذسط اٌّبدح .اٌ
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 : ػٕبطش اٌزظ١ُّ   ) اٌىٛسط االٚي(  ّمشسث١ٕخ اٌ .34

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

االعجٛع 

 االٚي
3 

 عبػبد
ْ ٠فُٙ اٌطبٌت ) ِب١٘خ فٓ أ

 اٌزظ١ُّ(

ػٓ  ِمذِخ رؼش٠ف١خ 

ٚأٛاػٗ  اٌزظ١ُّ

 ِٚغبالد اعزخذاِٗ

ٚإٌّبلشخ  اٌّؾبػشح

 ٚاٌؼشع

االخزجبساد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

األعئٍخ ٚ

 اٌشف٠ٛخ.

االعجٛع 

 اٌضبٟٔ
3 

 عبػبد

أْ ٠ذسن اٌطبٌت اٌؼاللخ 

إٌّغغّخ ث١ٓ اٌزظ١ُّ 

 ٚاٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خ

ػاللخ اٌزظ١ُّ 

 ثبٌفْٕٛ اٌزشى١ٍ١خ

اٌّؾبػشح )ثبعزخذاَ 

ثشٔبِظ اٌؼشٚع 

 اٌجبٚسث٠ٕٛذ (.

 

اعشاء االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ .

جٛع االع

 ضبٌشاٌ
3 

 عبػبد

اْ ٠غزٛػت اٌطبٌت 

ثبالؽالع ػٍٝ ػٕبطش 

ٚاعظ اٌزظ١ُّ ٚاٌّٛاد 

 ٚاٌخبِبد اٌطجبػ١خ  

ِمذِخ فٟ ػٕبطش 

 اٌزظ١ُّ

ػشع اٌّؾبػشح ٚ

ّٔبرط ِٓ االػّبي 

راد اٌطبثغ 

اٌزظ١ّّٟ إٌّفزح 

ثزٛظ١ف اٌؼٕبطش 

ٚاالعظ ٌٍزظ١ُّ 

ٚاٌخبِبد 

ٚرؼش٠فُٙ ثٙب 

ٚؽشق ٚاعب١ٌت 

 اعزخذاِٙب.

اٌّالؽظخ -1

 ا١ِٛ١ٌخ .

االخزجبساد -3

 اٌزؾش٠ش٠خ .

االعجٛع 

 اٌشاثغ
3 

 عبػبد
اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِفَٙٛ 

 إٌمطخ ٚاصش٘ب فٟ اٌزظ١ُّ
اثغؾ اٌؼٕبطش  إٌمطخ ،

 ، رؼش٠فٙب ِٚفِٙٛٙب

اٌّؾبػشح 
ػشٚع رٛػ١ؾ١خ ٚ

ألػّبي فٕب١ٔٓ وجبس 

ٚأػّبي ثؼغ اٌطٍجخ 

فٟ عبِؼبد ِخزٍفخ. 

اٌزؼٍُ فٟ ٚ

 ِغّٛػبد 

اء اعش

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ .

 االعجٛع اٌخبِظ
3 

 عبػبد

اْ ٠ىزغت اٌطبٌت ِؼٍِٛبد 

ػٓ ) ِب١٘خ اٌخؾ  ٔظش٠خ

ٚث١بْ   ٚأٛاػٗ 

 اعزخذاِبرٗ

رؼش٠فٗ ٚث١بْ ،اٌخؾ 

 أٛاػٗ .ٚاعزخذاِبرٗ

اٌّؾبػشح 

اٌزٛظ١ف ٚاٌؼشػٛ

اٌغ١ذ ، ٚاٌّذسٚط 

ثؼٕب٠خ ٌؼٕبطش 

 اٌزظ١ُّ.

االخزجبساد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

األعئٍخ ٚ

 شف٠ٛخ.اٌ

 االعجٛع اٌغبدط
3 

 عبػبد

اْ ٠ظٕف اٌطبٌت ث١ٓ 

االٌٛاْ ِٓ خالي االٌٛاْ 

 االعبع١خ ٚاٌذافئخ ٚاٌجبسدح

اٌٍْٛ ٚرطج١مبرٗ 

 اٌشى١ٍخ

اٌّؾبػشح 

ٚإٌّبلشخ ؽٛي 

إدسان اٌم١ُ 

اٌغّب١ٌخ فٟ 

 اٌزذسعبد ا١ٌٍٔٛخ 

االخزجبساد 

رم٠ُٛ اٌؼ١ٍّخ ٚ

اإلػّبي اٌف١ٕخ 

اٌفشد٠خ 

ٚاٌغّبػ١خ  

 ٚسٞ.ثشىً د

 بثغاالعجٛع اٌغ
3 

 عبػبد
اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِب٘ٛ 

 االرغبٖ فٟ اٌزظ١ُّ
ٚث١بْ ػاللزٗ  االرغبٖ

 ِغ ػٕبطش اٌزظ١ُّ

اٌّؾبػشح 

)ثبعزخذاَ ثشٔبِظ 

اٌؼشٚع 

 اٌجبٚسث٠ٕٛذ (.

االخزجبساد 

 اٌزؾش٠ش٠خ .

 االعجٛع اٌضبِٓ
3 

 عبػبد
اٌشىً  اٌطبٌت اْ ٠غزٛػت

 ٚأٛاػٗ ٚػاللزٗ ثبٌزظ١ُّ 

اٌّغطؼ صٕبئٟ اٌشىً 

ٚرٛػ١ؾٗ   االثؼبد

 ثبٌششػ

ػشع ّٔبرط ِٓ 

االػّبي راد اٌطبثغ 

اٌزظ١ّّٟ إٌّفزح 

اٌشىً ِغ ثزٛظ١ف 

ػٕبطش اٌزظ١ُّ 

 االخشٜ

اعشاء 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ .

 

 3 االعجٛع اٌزبعغ

 عبػبد
اْ ١ّ٠ض اٌطبٌت ثٓ اٌشىً 

 صالصٟ االثؼذ ٚاٌضٕبئٟ االثؼبد
اٌشىً اٌّغغُ صالصٟ 

ٚاعشاء  االثؼبد

1-

)ثبعزخذااٌّؾبػشح

َ ثشٔبِظ اٌؼشٚع 

اٌّالؽظخ -

 ا١ِٛ١ٌخ .
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 اٌجبٚسث٠ٕٛذ (. رطج١مبد ٚسل١خ

اٌؾٛاس ٚ -3

 إٌّبلشخ .

اٌزؼٍُ فٟ -3

 . ِغّٛػبد

االخزجبساد -3

 اٌزؾش٠ش٠خ .

 االعجٛع اٌؼبشش
3 

 عبػبد
اْ ٠غزٛػت اٌطبٌت 

 ِفَٙٛ اٌفؼبء

، أٛاػٗ  اٌفؼبء

اٌزظ١ّ١ّخ ٚرطج١مبرٗ 

 اٌزظ١ُّ ِٓ خالي

اٌّؾبػشح 

ٚإٌّبلشخ 

 ٚاٌؼشع

االخزجبساد 

 اٌزؾش٠ش٠خ .

االعجٛع 

 اٌؾبدٞ ػشش
3 

 عبػبد
اْ ٠ذسن اٌطبٌت ِفَٙٛ 

 اٌٍّّظ
، ٚا٠ؼبؽٗ  اٌٍّّظ

 ٔظش٠ب  

 اٌؾٛاس ٚ إٌّبلشخ 

اٌزؼٍُ فٟ ٚ

 ِغّٛػبد .

 

اعشاء 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ .

االعجٛع 

 اٌضبٟٔ ػشش
3 

 عبػبد
اْ ٠غزٛػت اٌطبٌت 

 خ اٌؼٛئ١خٌٍم١ّ

اٌم١ّخ اٌؼٛئ١خ 

ِب١٘زٙب ٚػاللزٙب 

 ثبٌزظ١ُّ

اٌّؾبػشح 

ٚإٌّبلشخ 

 ٚاٌؼشع

االخزجبساد 

األعئٍخ ٚ

 اٌشف٠ٛخ.

االعجٛع 

 اٌضبٌش ػشش
3 

 عبػبد
اْ ٠فُٙ اٌطبٌت اٌؾغُ 

 ِٚبآصشٖ ثبٌزظ١ُّ
ِٚفِٙٛٗ  اٌؾغُ

 ثبٌزظ١ُّ

اٌّؾبػشح 

)ثبعزخذاَ ثشٔبِظ 

اٌؼشٚع 

 اٌجبٚسث٠ٕٛذ (.

االخزجبساد 

زؾش٠ش٠خ اٌ

األعئٍخ ٚ

 اٌشف٠ٛخ.

االعجٛع 

 اٌشاثغ ػشش
3 

 عبػبد

اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدساً ػٍٝ 

رٕف١ز ػًّ رظ١ّّٟ ِٓ 

خالي أشبء ػاللبد ث١ٓ 

 ػٕبطش اٌزظ١ُّ

اعشاء رّش٠ٕبد ػ١ٍّخ 

ٌزٕف١ز اٌؼٕبطش ثبالٌٛاْ 

ٚأشبء ػاللبد ف١ّب 

 ث١ٕٙب

ػشع ّٔبرط ِٓ االػّبي 

راد اٌطبثغ اٌزظ١ّّٟ 

ٛظ١ف اٌؼٕبطش إٌّفزح ثز

ٚاالعظ ٌٍزظ١ُّ 

ٚاٌخبِبد ٚرؼش٠فُٙ ثٙب 

ٚؽشق ٚاعب١ٌت 

إدسان اٌم١ُ ٚاعزخذاِٙب.

اٌغّب١ٌخ فٟ اٌزذسعبد 

 ا١ٌٍٔٛخ .

االخزجبساد 

 اٌزؾش٠ش٠خ .

االعجٛع 

اٌخبِظ 

 ػشش

3 

 عبػبد
  اِزؾبْ ٔظشٞ ٚػٍّٟ 

االِزؾبٔبد 

اٌفظ١ٍخ 

 ٚاٌغ٠ٕٛخ
 

 اٌضبٟٔ( : أعظ اٌزظ١ُّ   ) اٌىٛسط   ث١ٕخ اٌّمشس

 
ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع

 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

االعجٛع 

 االٚي
عبػب3

 د

أْ ٠فُٙ اٌطبٌت ) ِب١٘خ 

اٌؼاللبد اٌزٟ رشثؾ ػٕبطش 

 ف١ّب ث١ٕٙب(اٌزظ١ُّ 

ِمذِخ فٟ ػاللبد 

ػٕبطش اٌزظ١ُّ           

 ١خ() اٌّفب١ُ٘ اٌفٍغف

ػشع ّٔبرط ِٓ 

االػّبي راد اٌطبثغ 

اٌزظ١ّّٟ إٌّفزح 

ثزٛظ١ف اٌؼٕبطش 

ٚاالعظ ٌٍزظ١ُّ 

ٚاٌخبِبد 

ٚرؼش٠فُٙ ثٙب 

ٚؽشق ٚاعب١ٌت 

 اعزخذاِٙب.

االخزجبساد 

 اٌزؾش٠ش٠خ .

االعجٛع 

 اٌضبٟٔ
عبػب3

اْ ٠غزٛػت اٌطبٌت  د

 اٌزىشاسِفَٙٛ 

/ ػاللخ اٌزىشاس 

اٌؼٕبطش فٟ إظٙبس 

 ٘زا اٌّفَٙٛ

ػشح اٌّؾب

ٚإٌّبلشخ 

 ٚاٌؼشع

االخزجبساد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

األعئٍخ ٚ

 اٌشف٠ٛخ.
االعجٛع 

 اٌضبٌش
عبػب3

 د

اْ ٠ذسن اٌطبٌت ِفَٙٛ 

 االٔغغبَ 
ٚؽشق االٔغغبَ 

أظٙبسٖ اٌزظ١ّ١ّخ 
اٌّؾبػشح 

ٚإٌّبلشخ ؽٛي 

اعشاء 

االخزجبساد 
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 إدسان اٌم١ُ  ٚفٍغفزٗ اٌشى١ٍخ 

ٚاالٔغغبَ 

اٌغّب١ٌفٟ 

 اٌزذسعبد ا١ٌٍٔٛخ

 ١ِخ .ا١ٌٛ

االعجٛع 

 اٌشاثغ
عبػب3

اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِفَٙٛ  د

ٚاصش٘ب فٟ اٌزذسط 

 اٌزظ١ُّ

ٚعجً اظٙبس اٌزذسط 

٘زا اٌّفَٙٛ اٌؼاللبرٟ 

ثبعزخذاَ اٌؼٕبطش 

 اٌجٕبئ١خ 

ػشع ّٔبرط ِٓ 

االػّبي راد اٌطبثغ 

اٌزظ١ّّٟ إٌّفزح 

اٌزذسط ِغ ثزٛظ١ف 

ػٕبطش اٌزظ١ُّ 

 االخشٜ

االخزجبساد 

 اٌزؾش٠ش٠خ .

عجٛع اال

 اٌخبِظ
عبػب3

 د
اْ ٠شوض اٌطبٌت ػٍٝ 

 اٌزؼبد فٟ اٌزظ١ُّ

رؼش٠فٗ ٚث١بْ اٌزؼبد 

اٌطشق اٌزٟ رؾىّٗ 

ِٕخالي ػاللزٗ 

 ثبالعظ االخشٜ

اٌؾٛاس ٚ 

 إٌّبلشخ 

اٌزؼٍُ فٟ ٚ

 ِغّٛػبد .

 

االخزجبساد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

ٚاألعئٍخ 

 اٌشف٠ٛخ.

عبػب3 االعجٛع اٌغبدط

 د

اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِب١٘خ 

 اٌزٛاصْ 

ششػ اٌّفَٙٛ  زٛاصْاٌ

ٔظش٠ب  ٚػ١ٍّب  

ثبعزخذاَ اٌؼٕبطش 

 اٌجٕبئ١خ 

اٌّؾبػشح 

ػشٚع ٚ

رٛػ١ؾ١خ ألػّبي 

فٕب١ٔٓ وجبس ٚأػّبي 

ثؼغ اٌطٍجخ فٟ 

عبِؼبد ِخزٍفخ. 

اٌزؼٍُ فٟ ٚ

 ِغّٛػبد

االخزجبساد 

اٌزؾش٠ش٠خ 

األعئٍخ ٚ

 اٌشف٠ٛخ.

االعجٛع 

 اٌغبثغ
عبػب3

اْ ٠ذسن اٌطبٌت ِفَٙٛ  د

 اٌغ١بدح

، أٛاػٙب  اٌغ١بدح

ٚاٌم١ُ اٌزٟ رؾىّٙب فٟ 

 اٌزى٠ٕٛبد اٌزظ١ّ١ّخ 

اٌّؾبػشح 

)ثبعزخذاَ ثشٔبِظ 

اٌؼشٚع 

 اٌجبٚسث٠ٕٛذ (.

اعشاء 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ .

االعجٛع 

 اٌضبِٓ
عبػب3

  اِزؾبْ ٔظشٞ ٚػٍّٟ  د
االِزؾبٔبد 

اٌفظ١ٍخ 

 ٚاٌزؾش٠ش٠خ
االعجٛع 

 اٌزبعغ

عبػب3

اْ ٠غزٛػت اٌطبٌت  د

و١ف١خ ٚ جب٠ِٓفَٙٛ اٌز

 رؾم١مٗ فٟ اٌزظ١ُّ

ث١بْ ٚو١ف١خ  اٌزجب٠ٓ

رؾم١مٗ فٟ اٌزظ١ُّ 

ٚػاللزٗ ثبٌّفب١ُ٘ 

 اٌمش٠جخ ِٕٗ 

اٌؾٛاس ٚ 

 إٌّبلشخ 

اٌزؼٍُ فٟ ٚ

 ِغّٛػبد .

 

االخزجبساد 

األعئٍخ ٚ

 اٌشف٠ٛخ.

االعجٛع 

 اٌؼبشش

عبػب3

اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِفَٙٛ  د

 اٌٛؽذح ِغ اٌز٠ٕٛغ

 ٚاصش٘ب فٟ اٌزظ١ُّ

٠ٕٛغ ِغ اٌز اٌٛؽذح

ٚث١بْ و١ف١خ رٕف١ز٘ب 

ِٓ خالي اٌفىشح 

 اٌزظ١ّ١ّخ

ػشع ّٔبرط ِٓ 

االػّبي راد اٌطبثغ 

اٌزظ١ّّٟ إٌّفزح 

اٌٛؽذح  ثزٛظ١ف 

ِغ ػٕبطش 

 اٌزظ١ُّ االخشٜ

اعشاء 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ .

االعجٛع 

 اٌؾبدٞ ػشش
عبػب3

اْ ٠ذسن اٌطبٌت ِفَٙٛ  د

 اال٠مبع

ٚرٛػ١ؼ اال٠مبع 

فىشرٗ اٌزؼج١ش٠خ ِٓ 

الي اٌؼٕبطش خ

 ٚثؼغ اٌّفب١ُ٘

اٌّؾبػشح 

ٚإٌّبلشخ 

 ٚاٌؼشع

االخزجبساد 

 اٌزؾش٠ش٠خ .

االعجٛع 

 اٌضبٟٔ ػشش
عبػب3

 د

اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبدسا  

ػٍٝ رٕف١ز ػًّ 

رظ١ّّٟ ِٓ خالي 

أشبء ػاللبد ث١ٓ أعظ 

رّش٠ٕبد ثبعزخذاَ 

اٌىٛالط ) رم١ٕخ 

الٔشبء اٌٍظك( 

 ػاللبد شى١ٍخ عذ٠ذح 

اٌّؾبػشح 
ٚإٌّبلشخ ؽٛي 

إدسان اٌم١ُ 

اٌغّب١ٌخ فٟ 

االخزجبساد 

األعئٍخ ٚ

 اٌشف٠ٛخ.
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .25

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

سكوت ، روبرت جيالم : اسس التصميم ، ترجمة : عبد الباقي محمد ابراىيم  (1
 . 1981، محمد محمود يوسف ، الطبعة الثانية ، دار النيضة بمصر ، القاىرة ، 

 . 2111ف جاسم : التصميم فكر وافكار ، بدون دار نشر ، محمد ، نصي (2
 .  1997البزاز ، عزام : التصميم في التصميم ، بغداد ،  (3
 .  1999البزاز ، عزام : تصميم فضاء العالقات وعالقات الفضاء ، بغداد ،  (4
البزاز ، عزام : التصميم حقائق وفرضيات ، المؤسسة العربية لمدراسات  (5

 . 2111، بيروت ،  1ط والنشر ،
وبعض من الرسائل واالطاريح الجامعية الخاصة بمادة أسس التصميم او العناصر 

 والمتواجدة في مكتبة الكمية.

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ 

عج١ً اٌّضبي ٚسػ اٌؼًّ 

ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (

 .)ٚسشخ اٌؼًّ ) ِغّٛػبد ٔمبػ طغ١شح 

 ٌؾبعٛة فٟ رٕف١ز رذسعبد ١ٌٔٛخ ثغ١طخ .اعزخذاَ ا 

 ( اعزخذاَ شجىخ االٔزشٔذ ِٓ خالي ِٛلغ اٌغبِؼخweb ct ٌٍٍٝؾظٛي ػ  )

 اٌّؾبػشاد ٚ اٌٛاعجبد ٚاٌزٛاطً ِغ ِذسط اٌّبدح.

 .ٟرم٠ُٛ اٌطبٌت إصٕبء ِّبسعزٗ ٌٍؼًّ اٌغّبػ 

 .ِٟٕالؽظخ رفبػً اٌطبٌت ِغ اٌضِالء أصٕبء ٔمذ اٌؼًّ اٌف 

 د ٚ اٌٛاعجبد  ػٍٝ رغغ١ً اٌّؾبػشاweb ct. 

 اٌزذسعبد ا١ٌٍٔٛخ ٚػٕبطش اٌزظ١ُّ
 االعجٛع

اٌضبٌش ػشش   
عبػب3

 د
اْ ٠فُٙ اٌطبٌت ِب١٘خ 

اٌخبِبد ٚاٌزم١ٕبد 

 اٌطجبػ١خ

ثؤٔٛاع اٌزؼش٠ف 

اٌخبِبد ٚاٌزمز١ٕبد 

 اٌطجبػ١خ

ػشٚع ٚاٌّؾبػشح 

رٛػ١ؾ١خ ألػّبي 

ػّبي فٕب١ٔٓ وجبس ٚأ

ثؼغ اٌطٍجخ فٟ 

عبِؼبد ِخزٍفخ. 

اٌزؼٍُ فٟ ٚ

 ِغّٛػبد

اعشاء 

االخزجبساد 

 ا١ِٛ١ٌخ .

االعجٛع 

 اٌشاثغ ػشش
عبػب3

 د

اْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ 

أغبص  اٌؼًّ اٌزظ١ّّٟ 

فٟ ا٘ذاف اعظ 

اٌزظ١ُّ ٚاعزخذاِٙب فٟ 

 اٌؼًّ اٌزظ١ّّٟ  

رّش٠ٕبد ػبِخ ثٙذف 

أزبط ٌٛؽبد 

رظ١ّ١ّخ ثبعزخذاَ 

 ٍفخخبِبد ِخز

 اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ

١ٌّذاْ ٚٚالغ 

 االػّبي اٌزظ١ّ١ّخ

اعزخذاَ ِؾشوبد ٚ

اٌجؾش ، ٚلٛاػذ 

اٌّؼٍِٛبد ٌغّغ 

اٌّؼبسف اٌّزظٍخ 

 ثبٌّمشس.

اٌّشبسوخ فٟ ٚ

اٌزجبدي اٌّؼشفٟ 

ثبعزخذاَ شجىخ 

 اإلٔزشٔذ .

 

االخزجبساد 

 اٌزؾش٠ش٠خ .

االعجٛع 

ِظ بخاٌ

 ػشش

عبػب3

  اِزؾبْ ٔظشٞ ٚػٍّٟ  د
بٔبد االِزؾ

اٌفظ١ٍخ 

 ٚاٌزؾش٠ش٠خ
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 ٌ ف١ٕخ ػب١ٌّخ  زظب١ُِرشغ١غ اٌطبٌت ػٍٝ رظفؼ االٔزشٔذ ٚ اعزخشاط طٛس

 .ِٚؾ١ٍخ

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ 

ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ِؾبػشاد 

اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت إٌّٟٙ 

 ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 

 اٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ ١ٌّذاْ ٚٚالغ االػّبي اٌزظ١ّ١ّخ. -0

 زظبص اٌؼ١ٍّخ .ٚسػ االخ -2

ّؼبًِ اٌاٌّشب٘ذح اٌؾ١خ ػٓ ؽش٠ك اٌز٘بة اٌٝ اٌٛسػ اٌزظ١ّ١ّخ ٌٍّطبثغ ٚ -3

 . اٌظٕبػ١خ

ِشب٘ذح اٌجشاِظ اٌزٟ رزؼٍك ثّٛػٛع االخزظبص ػٓ ؽش٠ك االٔظّخ  -4

 اٌف١ذ٠ٛ٠خ

ِٛاد رؼ١ّ١ٍخ أخشٜ ِضً اٌجشاِظ اٌّؼزّذح ػٍٝ اٌؾبعت ا٢ٌٟ/األعطٛأبد  -5

 .اٌزٕظ١ّ١خ اٌف١ٕخاٌّذِغخ، ٚاٌّؼب١٠ش /اٌٍٛائؼ 

 
 

 اٌمجٛي  .26

  اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

  ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

  أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 عبِؼخ ثبثً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .27

 لغُ اٌزظ١ُّ  اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .28

 ِشاعؼخ أداء ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ))ِشاعؼخ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ((

المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم 

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

 البرنامج.
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 -apar321اٌزض١٠ٓ اٌّؼّبسٞ    اعُ / سِض اٌّمشس .29

 ثىبٌٛس٠ٛط اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب اٌجشاِظ .31

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .31

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .32

 ) سلُ فشػٟ(111 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .33

 2116/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .34

 أ٘ذاف اٌّمشس .35

ر١ّٕخ اٌمذساد اٌزار١خ ٚاٌفىش٠خ ٌٍطبٌت ٚرط٠ٛش٘ب ٚرّى١ُٕٙ فٟ وبفخ اٌمذساد اٌؼ١ٍّخ -1

 ػًّ اٌزظب١ُِ ِٓ خالي  اٌزض١٠ٓ اٌّؼّبسٞ ١ٍخ ٚاٌزم١ٕخ فٟ ِغبي ٚاٌؼّ

رذس٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ االعظ ٚاٌؼٕبطش اٌزظ١ّ١ّخ ٚعؼٍٙب اعبعب فٟ اٞ رظ١ُّ إلخشاط  -3

 اٌؼًّ اٌزظ١ّّٟ وبِال دْٚ خًٍ .

 .     ، اٌّٛاد ٚاٌخبِبد، االػبءح، ٚػٍٝ ، ػٍٝ اٌزخط١ؾ رذس٠ت اٌطٍجخ  -3

رىض١ف ِؼشفزُٙ ٚاٌخبسعٟ ٚعذ٠ذ ِٚجذع فٟ ِغبي اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ اٌزفىش ثّب ٘ٛ  -4

 ثبٌؼًّ إٌّٟٙ ٚاٌزؼشف ػٍٝ اٌّجبدا االعبع١خ ٌزؾم١ك اٌغبٔت اٌغّبٌٟ ٌٍؼًّ .

 ٚرض١٠ٓ اٌٛاعٙبد اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ ٚو١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌخبِبد اٌمذسح ػٍٝ رظ١ُّ  -5

 ٚدٚائش اٌذٌٚخ ثّظ١ّّٓ اوفبء فٟ ِغبي سفذ االعٛاق ٚاٌششوبد اٌؼشث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ  -6

 ِٓ خالي رذس٠ت ٚاػذاد اٌطٍجخ  اٌزض١٠ٓ

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .36

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  - أ

 
اؽالع اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّٛاد ٚاٌخبِبد اٌزظ١ّ١ّخ اٌزٟ ٠زؼبٍِْٛ ِؼٙب ٌزغًٙ ػ١ٍّخ فُّٙٙ ٚادساوُٙ    -1أ

 أل١ّ٘زٙب.
 اٌطٍجخ ِؼٍِٛبد ٔظش٠خ ؽٛي اخزظبطُٙ ٚدػّٙب ثّب ٠ّىٓ ِٓ اٌزطج١ك اٌٛالؼٟ. غبةزاو  -2أ
 رؾف١ض اٌطٍجخ ػٍٝ االؽالع ٚاالعزفبدح ِّب ِٛعٛد ؽٌُٛٙ ِٓ ِٛاد رزظً ثبخزظبطُٙ.   -3أ
 االعزفبدح ِٓ اٌخبِبد اٌجغ١طخ اٌّزٛفشح ٌزٕف١ز اػّبي لذ رىْٛ اثذاػ١خ.   -4أ

 
 
 ػٛع اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛ  -ة 

 ر١ّٕخ اٌمذساد اٌزٕف١ز٠خ ٌٍطبٌت ِٓ ؽ١ش اٌفىشح ٚاٌزطج١ك.   -- 1ة

 غبثٗ اٌمبث١ٍخ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ ِفب١ُ٘ ٚرٕف١ز٘ب ثزم١ٕبد ِخزٍفخ زاو   - 2ة 

  . اٌزض١٠ٓ اٌّؼّبسٞ رؼش٠ف اٌطٍجخ ثطشق    - 3ة 

      -4ة
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 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 . اعظ اٌزض١٠ٓ ِٓ خالي ِؼشفخ االعظ ٚاٌمٛاػذ بي ٚفك ١خ سعُ االشىف:  رطج١مبد ؽٛي و١ -4

 اٌّالؽظخ ا١ِٛ١ٌخ ، اعشاء االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ.  : ؽشائك اٌزم١١ُ     

 

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثبعشاء اخزجبساد ٚرّش٠ٕبد ١ِٛ٠خ.    --1ط

 ٍّٟ )وبالعظ ٚاٌؼٕبطش ٚرطج١مبرٙب( ؽٛي اٌّٛاد إٌظش٠خ ثشىً ػرطج١مبد    -2ط

   -4ط

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ:     

 اٌطٍجخ ثبٔزبط ٚرظ١ُّ ٚاعٙبد ٚاعٙبد ِمزشؽخ ٌّذاخً ػّبساد ِغبعذ عبِؼبد  رى١ٍف    

 
 

 

 

 :  اعشاء االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ. ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 

 

 
 ٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّم -د 

 

 فٟ إٌّبصي ٚرٕف١ز٘ب ثظٛسح ِظغشح  اٌٛاعٙبد االؽالع ػٍٝ ِٛالغ    -1د

 دفغ اٌطبٌت ٌالعزفبدح ِٓ ِؾ١طٗ ٚاالدٚاد اٌّزٛفشح فٟ ث١ئزٗ.   -2د

 خ ٌىً ٔٛع ِٓ أٛاع اٌخبِبد.  اؽالع اٌطٍجخ ػٍٝ ِب ِٛعٛد ِٓ خبِبد  ٚاٌزم١ٕبد إٌّبعج   -3د

    -4د
 ث١ٕخ اٌّمشس .33

 اٌغبػبد األعجٛع
 

 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ

اٌزض١٠ٓ   ِب٘ٛ اٌزض١٠ٓ اٌّؼّبسٞ  عبػبد 3 1

 اٌّؼّبسٞ
 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح 

اٌزض١٠ٓ   ِجشساد اٌزظ١ُّ  عبػبد 3 2

 اٌّؼّبسٞ
 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ ؾبػشح اٌمبء ِ

اٌزض١٠ٓ   ػٕبطش اٌزظ١ُّ  عبػبد 3 3

 اٌّؼّبسٞ 
 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح 

اٌزض١٠ٓ   إٌمطخ ٚاٌخؾ  عبػبد 3 4

 اٌّؼّبسٞ
 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح 

اٌزض١٠ٓ   اٌؾغُ -اٌشىً اٌّغبؽخ  عبػبد 3 5

 اٌّؼّبسٞ
 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح 

اٌزض١٠ٓ   اعظ اٌزظ١ُّ  عبػبد 3 6

 اٌّؼّبسٞ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .38

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 اٌّؼّبسٞ )د ػٍٟ ص٠ٕٟٛ(ِجبدا اٌزظ١ُّ 
 )ِجبدا فٟ اٌفٓ ٚاٌؼّبسح)ش١ش٠ٓ اؽغبْ ش١شصاد(  
 

اٌزض١٠ٓ   اٌزٛاصْ  عبػبد 3 7

 اٌّؼّبسٞ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ

 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزض١٠ٓ    اٌزىشاس  عبػبد 3 8
اٌزض١٠ٓ   اٌغ١بدح  عبػبد 3 9

 اٌّؼّبسٞ

 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ

اٌزض١٠ٓ   اٌٍْٛ  بػبدع 3 11

 اٌّؼّبسٞ

 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح 

11 

 

اٌزض١٠ٓ   االػبءح ٚدٚس٘ب فٟ رض١٠ٓ اٌفؼبء  عبػبد 3

 اٌّؼّبسٞ

 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ

12 

 

اٌزض١٠ٓ  أٛاع اٌؼّبسح  عبػبد 3

 اٌّؼّبسٞ 

 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ

13 

 

اٌزض١٠ٓ   ِظبدس اٌّظُّ  عبػبد 3

 ّبسٞاٌّؼ

 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ

14 

 

اٌزض١٠ٓ   اِزؾبْ ) ٔظشٞ( عبػبد 3

 اٌّؼّبسٞ

 رم١١ُ ِجبشش اِزؾبْ

15 

 

اٌزض١٠ٓ   اِزؾبْ  )ػٍّٟ ( عبػبد 3

 اٌّؼّبسٞ

 رم١١ُ ٌغٕخ ف١ٕخ  اِزؾبْ 

16 

 

اٌزض١٠ٓ   صخبسف اٌخشت  عبػبد 3

 اٌّؼّبسٞ   

 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح 

17 

 

اٌزض١٠ٓ   اٌٍذائٓ ٚاعزخذاِبرٗ عبػبد 3

 اٌّؼّبسٞ

 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح 

18 

 

اٌزض١٠ٓ   ٚسق اٌغذساْ ِٚٛاطفبرٗ عبػبد 3

 اٌّؼّبسٞ

 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ

19 

 

اٌزض١٠ٓ    اعظ رظ١ُّ اٌضخبسف إٌجبر١خ ػٍٝ االعش  عبػبد 3

 اٌّؼّبسٞ

 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ

21 

 

اٌزض١٠ٓ    ١ّخ اٌغّب١ٌخ ٚاالعمبؽ فٟ اٌزظ١ُّاال٘  عبػبد 3

 اٌّؼّبسٞ

 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ

 

21 

اٌزض١٠ٓ  رؾ١ًٍ ػٕبطش اٌزظ١ُّ  عبػبد 3

 اٌّؼّبسٞ 

 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ

22 

 

اٌزض١٠ٓ   صخشفخ ٚرض١٠ٓ اٌغذساْ عبػبد 3

 اٌّؼّبسٞ

 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ

23 

 

اٌزض١٠ٓ    اٌغزبئش ٚاٌشجبث١ه عبػبد 3

 اٌّؼّبسٞ

 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ

24 

 

اٌزض١٠ٓ   االسػ١بد  عبػبد 3

 اٌّؼّبسٞ 

 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح 

25 

 

رّش٠ٓ ؽٛي رمغ١ُ إٌّضي اٌٝ فؼبءاد   عبػبد 3

 ِخزٍفخ
اٌزض١٠ٓ  

 اٌّؼبسٞ

 دلخ ٚٔٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ

اٌزض١٠ٓ  صخبسف  اٌجٛسن  عبػبد 3 26

 اٌّؼّبسٞ 

 دلخ ٚٔٛػ١خ ش٠ٓ ػٍّٟرّ

27 

 

اٌزض١٠ٓ اٌّؼّب   دساعخ رظ١ُّ اٌشىً اٌّؼّبسٞ   عبػبد 3 

 سٞ

 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ

28 

 

اٌزض١٠ٓ   االشىبي إٌٙذع١خ فٟ اٌزظ١ُّ   عبػبد 3

 اٌّؼّبسٞ 

 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ

29 

 

اٌزض١٠ٓ   اِزؾبْ ) ٔظشٞ (  عبػبد 3

 اٌّؼّبسٞ

 رم١١ُ ِجبشش اِزؾبْ

31 

 

اٌزض١٠ٓ   اِزؾبْ  ) ػٍّٟ ( عبػبد

 اٌّؼّبسٞ 

 رم١١ُ  اِزؾبْ
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ّضبي ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌ

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

 اٌمجٛي  .39

 ِشوضٞ اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 ) سلُ فشػٟ (111 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ) سلُ فشػٟ(211 ٓ اٌطٍجخ أوجش ػذد ِ

 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 عبِؼخ ثبثً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .41

 لغُ اٌزظ١ُّ  اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .41

 Apar351 اعُ / سِض اٌّمشس .42

 ثىبٌٛس٠ٛط اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .43

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .44

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .45

 ِشاعؼخ أداء ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ))ِشاعؼخ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم صوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة الق

 البرنامج.
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 ) سلُ فشػٟ(111 )اٌىٍٟ(اٌذساع١خ  ػذد اٌغبػبد .46

 2116/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .47

 أ٘ذاف اٌّمشس .48

ر١ّٕخ اٌمذساد اٌزار١خ ٚاٌفىش٠خ ٌٍطبٌت ٚرط٠ٛش٘ب ٚرّى١ُٕٙ فٟ وبفخ اٌمذساد اٌؼ١ٍّخ -1

ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١ٕخ فٟ ِغبي اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ ِٓ خالي طٕبػخ اٌّبو١زبد اٌّغغّخ اٌّخزٍفخ 

 شؤح اٌّطٍٛة رض١٠ٕٙب .ثؾغت إٌّ

رذس٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ االعظ ٚاٌؼٕبطش اٌزظ١ّ١ّخ ٚعؼٍٙب اعبعب فٟ اٞ رظ١ُّ إلخشاط  -3

 اٌؼًّ اٌزظ١ّّٟ وبِال دْٚ خًٍ .

رذس٠ت اٌطٍجخ فٟ اٌشعُ اٌؾش، اٌز٠ٍٛٓ، اٌزشاو١ت االٔشبئ١خ، اٌّٛاد ٚاٌخبِبد، االػبءح،  -3

 .اٌظٛر١بد، االصبس، اٌزظ١ُّ ثجؼذ٠ٓ ٚصالصخ 

اٌزفىش ثّب ٘ٛ عذ٠ذ ِٚجذع فٟ ِغبي اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ ٚرىض١ف ِؼشفزُٙ ثبٌؼًّ إٌّٟٙ  -4

 ٚاٌزؼشف ػٍٝ اٌّجبدا االعبع١خ ٌزؾم١ك اٌغبٔت اٌغّبٌٟ ٌٍؼًّ .

اٌمذسح ػٍٝ رظ١ُّ االصبس ٚرٕف١ز٘ب ثّب ٠ٕغغُ ٚؽبعخ االعٛاق ٌٙب ٚؽغت اٌطٍت ٌشفذ  -5

 اٌٛسػ اٌف١ٕخ ثؤؽذس اٌزظب١ُِ . 

سفذ االعٛاق ٚاٌششوبد اٌؼشث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ ٚدٚائش اٌذٌٚخ ثّظ١ّّٓ اوفبء فٟ ِغبي  -6

 اٌذ٠ىٛس ِٓ خالي رذس٠ت ٚاػذاد اٌطٍجخ .

 

 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .49

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  - ة

 
١ٍّخ فُّٙٙ ٚادساوُٙ اؽالع اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّٛاد ٚاٌخبِبد اٌزظ١ّ١ّخ اٌزٟ ٠زؼبٍِْٛ ِؼٙب ٌزغًٙ ػ   -1أ

 أل١ّ٘زٙب.
 غبة اٌطٍجخ ِؼٍِٛبد ٔظش٠خ ؽٛي اخزظبطُٙ ٚدػّٙب ثّب ٠ّىٓ ِٓ اٌزطج١ك اٌٛالؼٟ.زاو  -2أ
 رؾف١ض اٌطٍجخ ػٍٝ االؽالع ٚاالعزفبدح ِّب ِٛعٛد ؽٌُٛٙ ِٓ ِٛاد رزظً ثبخزظبطُٙ.   -3أ
 ْٛ اثذاػ١خ.االعزفبدح ِٓ اٌخبِبد اٌجغ١طخ اٌّزٛفشح ٌزٕف١ز اػّبي لذ رى   -4أ

 
   -6أ

 
 
 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ر١ّٕخ اٌمذساد اٌزٕف١ز٠خ ٌٍطبٌت ِٓ ؽ١ش اٌفىشح ٚاٌزطج١ك.   -- 1ة

 غبثٗ اٌمبث١ٍخ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ ِفب١ُ٘ ٚرٕف١ز٘ب ثزم١ٕبد ِخزٍفخ زاو   - 2ة 

 رؼش٠ف اٌطٍجخ ثطشق رٕف١ز اٌذ٠ىٛس الشغبي اٌفؼبء اٌذاخٍٟ .   - 3ة 

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      



 15 

 . ١خ سعُ االشىبي ٚفك لبْٔٛ إٌّظٛس، ٚرٕف١ز اٌّبو١زبدف:  رطج١مبد ؽٛي و١ -5

 اٌّالؽظخ ا١ِٛ١ٌخ ، اعشاء االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ.: ؽشائك اٌزم١١ُ     

 

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 بد ١ِٛ٠خ.ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثبعشاء اخزجبساد ٚرّش٠ٕ    --1ط

 رطج١مبد ؽٛي رٛصثغ االصبس الشغبي اٌفؼبء اٌذاخ١ٍجطش٠مخ اٌّبو١ذ  .   -2ط

 -3ط

   -4ط

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ:    

رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔزبط اشىبي ِٓ االصبس  ٌزط٠ٛش اٌمبث١ٍبد فىش٠ب ٚرٕف١ز٠ب الوزشبف لذسارُٙ ػٍٝ اعزخذاَ    

 لبث١ٍزُٙ ػٍٝ االعزفبدح ٚاٌزؼٍُ ٚاٌشثؾ اٚ اٌذِظ ف١ّب ث١ٓ اٌخبِبد.االدٚاد ٚاٌزم١ٕبد ٚرٛظ١فٙب ، ِٚالؽظخ 
 

 

 

 :  اعشاء االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ.ؽشائك اٌزم١١ُ    

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 

 ذ٠ىٛس فٟ إٌّبصي ٚرٕف١ز٘ب ثظٛسح ِظغشح االؽالع ػٍٝ ِٛالغ اٌ   -1د

 دفغ اٌطبٌت ٌالعزفبدح ِٓ ِؾ١طٗ ٚاالدٚاد اٌّزٛفشح فٟ ث١ئزٗ.   -2د

 اؽالع اٌطٍجخ ػٍٝ ِب ِٛعٛد ِٓ خبِبد  ٚاٌزم١ٕبد إٌّبعجخ ٌىً ٔٛع ِٓ أٛاع اٌخبِبد.     -3د

    -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .51

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٌٛؽذح / اٌّغبق  اعُ

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ ِب١٘خ اٌزظ١ُّ ٚأٔٛاػٗ عبػبد 3 1

 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ أعبع١بد اٌزظ١ُّ إٌبعؼ عبػبد 3 2

 عبػبد 3 3
اٌزغبٔظ اٌٍٟٛٔ فٟ اٌزظ١ُّ 

 ذاخٍٟاٌ
 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ 

 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ اٌؾذاصخ فٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ عبػبد 3 4

 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ إٌّضي ٚرظب١ِّٗ عبػبد 3 5

 عبػبد 3 6
و١ف١خ سعُ اشىبي االصبس 

 إٌّضٌٟ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ ٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟا

 عبػبد 3 7
رّش٠ٓ ػٍّٟ ػٓ ؽش٠مخ 

 رٛص٠غ األصبس ثبٌشعُ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

 عبػبد 3 8
اٌّٛاد اٌذاخٍخ فٟ رظ١ٕغ 

 األصبس ٚاٌذ٠ىٛس
 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

 عبػبد 3 9
خ رّش٠ٓ ػٍّٟ ؽٛي و١ف١

 طٕبػخ اٌّبو١ذ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

 عبػبد 3 11
االػبءح فٟ اٌزظ١ُّ 

 اٌذاخٍٟ
 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .51

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 االداسح اٌؼبِخ ) االعزبر ػجذ اٌؼض٠ض طبٌؼ ثٓ ؽجزٛس( ِجبدا
ِجبدا ِٚذاخً االداسح ٚٚظبئفٙب فٟ اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ ) 

 االعزبر اٌذوزٛس صوش٠ب اٌذٚسٞ(
 اٌزخط١ؾ االعزشار١غٟ ) االعزبر اٌذوزٛس ؽغٓ اٌغجٛسٞ( 

 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

غ١بد ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِ

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

11 

 
 عبػبد 3

رّش٠ٓ ػٍّٟ ػٓ و١ف١خ 

 رٛص٠غ اصبس غشفخ إٌَٛ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

12 

 
 عبػبد 3

صبس اٌّغزخذَ أٛاع اال

 ؽغت اٌؾبعخ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

13 

 
 عبػبد 3

رّش٠ٓ ػٍّٟ ػٓ طٕبػخ 

 ػبسػخ ِٛاد/ثٛف١ٗ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

14 

 
 رم١١ُ ِجبشش اِزؾبْ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ اِزؾبْ ) ٔظشٞ( عبػبد 3

15 

 
 رم١١ُ ٌغٕخ ف١ٕخ  اِزؾبْ  اخٍٟاٌزظ١ُّ اٌذ اِزؾبْ  )ػٍّٟ ( عبػبد 3

16 

 
 عبػبد 3

اٌخبِبد ٚاعزخذاِبرٙب فٟ 

 اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ
 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

17 

 
 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ اٌٍذائٓ ٚاعزخذاِبرٗ عبػبد 3

18 

 
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اخٍٟاٌزظ١ُّ اٌذ ٚسق اٌغذساْ ِٚٛاطفبرٗ عبػبد 3

19 

 
 عبػبد 3

رّش٠ٓ ػٍّٟ ػٓ طٕبػخ 

 ِطجخ ِغ اصبصٗ /ِغغُ 
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

21 

 
 عبػبد 3

ػشع ِٛعض ػٓ اعظ 

  اٌزظ١ُّ ٚػٕبطشٖ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

 

21 
 عبػبد 3

ؽشق ػشع االصبس 

 ٚرٛص٠ؼٙب
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ ٍٟاٌزظ١ُّ اٌذاخ

22 

 
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ صخشفخ ٚرض١٠ٓ اٌغذساْ عبػبد 3

23 

 
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ  اٌغزبئش ٚاٌشجبث١ه عبػبد 3

24 

 
 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ  اٌذاخٍٟ  االسػ١بد  عبػبد 3

25 

 
 عبػبد 3

ّش٠ٓ ؽٛي رمغ١ُ إٌّضي ر

 اٌٝ فؼبءاد  ِخزٍفخ
 دلخ ٚٔٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

 دلخ ٚٔٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ ػًّ ِبو١ذ ٌٍّٕضي ٚاصبصٗ عبػبد 3 26
27 

 
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ ػًّ اصبس  ِظغش ٌٍّبو١ذ عبػبد 3 

28 

 
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ اخً إٌّضي رٛص٠غ االصبس د عبػبد 3

29 

 
 رم١١ُ ِجبشش اِزؾبْ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ اِزؾبْ ) ٔظشٞ (  عبػبد 3

31 

 
 رم١١ُ  اِزؾبْ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ اِزؾبْ  ) ػٍّٟ ( عبػبد
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 اٌمجٛي  .52

 ِشوضٞ اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 ) سلُ فشػٟ (111 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ) سلُ فشػٟ(211 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ٚطف اٌّمشس ّٔٛرط

 

 ٚطف اٌّمشس

 عبِؼخ ثبثً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .53

 لغُ اٌزظ١ُّ  اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .54

 Apar351 اعُ / سِض اٌّمشس .55

 ثىبٌٛس٠ٛط اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .56

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .57

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .58

 () سلُ فشػ111ٟ )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .59

 2116/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .61

 أ٘ذاف اٌّمشس .61

ر١ّٕخ اٌمذساد اٌزار١خ ٚاٌفىش٠خ ٌٍطبٌت ٚرط٠ٛش٘ب ٚرّى١ُٕٙ فٟ وبفخ اٌمذساد اٌؼ١ٍّخ -1

ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١ٕخ فٟ ِغبي اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ ِٓ خالي طٕبػخ اٌّبو١زبد اٌّغغّخ اٌّخزٍفخ 

 ثؾغت إٌّشؤح اٌّطٍٛة رض١٠ٕٙب .

اٌطٍجخ ػٍٝ االعظ ٚاٌؼٕبطش اٌزظ١ّ١ّخ ٚعؼٍٙب اعبعب فٟ اٞ رظ١ُّ إلخشاط رذس٠ت  -3

 ِشاعؼخ أداء ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ))ِشاعؼخ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

د من الربط بٌنها وبٌن وصف المتاحة. والبالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.
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 اٌؼًّ اٌزظ١ّّٟ وبِال دْٚ خًٍ .

رذس٠ت اٌطٍجخ فٟ اٌشعُ اٌؾش، اٌز٠ٍٛٓ، اٌزشاو١ت االٔشبئ١خ، اٌّٛاد ٚاٌخبِبد، االػبءح،  -3

 اٌظٛر١بد، االصبس، اٌزظ١ُّ ثجؼذ٠ٓ ٚصالصخ .

ٟ ِغبي اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ ٚرىض١ف ِؼشفزُٙ ثبٌؼًّ إٌّٟٙ اٌزفىش ثّب ٘ٛ عذ٠ذ ِٚجذع ف -4

 ٚاٌزؼشف ػٍٝ اٌّجبدا االعبع١خ ٌزؾم١ك اٌغبٔت اٌغّبٌٟ ٌٍؼًّ .

اٌمذسح ػٍٝ رظ١ُّ االصبس ٚرٕف١ز٘ب ثّب ٠ٕغغُ ٚؽبعخ االعٛاق ٌٙب ٚؽغت اٌطٍت ٌشفذ  -5

 اٌٛسػ اٌف١ٕخ ثؤؽذس اٌزظب١ُِ . 

ٌؼب١ٌّخ ٚدٚائش اٌذٌٚخ ثّظ١ّّٓ اوفبء فٟ ِغبي سفذ االعٛاق ٚاٌششوبد اٌؼشث١خ ٚا -6

 اٌذ٠ىٛس ِٓ خالي رذس٠ت ٚاػذاد اٌطٍجخ .

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .62

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ر١ّٕخ اٌمذساد اٌزٕف١ز٠خ ٌٍطبٌت ِٓ ؽ١ش اٌفىشح ٚاٌزطج١ك.   -- 1ة

 زؼبًِ ِغ ِفب١ُ٘ ٚرٕف١ز٘ب ثزم١ٕبد ِخزٍفخ غبثٗ اٌمبث١ٍخ ػٍٝ اٌزاو   - 2ة 

 رؼش٠ف اٌطٍجخ ثطشق رٕف١ز اٌذ٠ىٛس الشغبي اٌفؼبء اٌذاخٍٟ .   - 3ة 

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 . ١خ سعُ االشىبي ٚفك لبْٔٛ إٌّظٛس، ٚرٕف١ز اٌّبو١زبدف:  رطج١مبد ؽٛي و١ -6

 شاء االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ.اٌّالؽظخ ا١ِٛ١ٌخ ، اع: ؽشائك اٌزم١١ُ     

 

 

 

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثبعشاء اخزجبساد ٚرّش٠ٕبد ١ِٛ٠خ.    --1ط

 رطج١مبد ؽٛي رٛصثغ االصبس الشغبي اٌفؼبء اٌذاخ١ٍجطش٠مخ اٌّبو١ذ  .   -2ط

 -3ط

   -4ط

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ:    

ىبي ِٓ االصبس  ٌزط٠ٛش اٌمبث١ٍبد فىش٠ب ٚرٕف١ز٠ب الوزشبف لذسارُٙ ػٍٝ اعزخذاَ رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔزبط اش   

 االدٚاد ٚاٌزم١ٕبد ٚرٛظ١فٙب ، ِٚالؽظخ لبث١ٍزُٙ ػٍٝ االعزفبدح ٚاٌزؼٍُ ٚاٌشثؾ اٚ اٌذِظ ف١ّب ث١ٓ اٌخبِبد.
 

 
 

 

 

 :  اعشاء االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ.ؽشائك اٌزم١١ُ    
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 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 

 االؽالع ػٍٝ ِٛالغ اٌذ٠ىٛس فٟ إٌّبصي ٚرٕف١ز٘ب ثظٛسح ِظغشح    -1د

 دفغ اٌطبٌت ٌالعزفبدح ِٓ ِؾ١طٗ ٚاالدٚاد اٌّزٛفشح فٟ ث١ئزٗ.   -2د

 خبِبد  ٚاٌزم١ٕبد إٌّبعجخ ٌىً ٔٛع ِٓ أٛاع اٌخبِبد.   اؽالع اٌطٍجخ ػٍٝ ِب ِٛعٛد ِٓ   -3د

    -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .63

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ ِب١٘خ اٌزظ١ُّ ٚأٔٛاػٗ عبػبد 3 1

 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ أعبع١بد اٌزظ١ُّ إٌبعؼ عبػبد 3 2

 عبػبد 3 3
اٌزغبٔظ اٌٍٟٛٔ فٟ اٌزظ١ُّ 

 اٌذاخٍٟ
 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ 

 ػاٌّشبسوخ ٚإٌمب اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ اٌؾذاصخ فٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ عبػبد 3 4

 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ إٌّضي ٚرظب١ِّٗ عبػبد 3 5

 عبػبد 3 6
و١ف١خ سعُ اشىبي االصبس 

 إٌّضٌٟ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

 عبػبد 3 7
رّش٠ٓ ػٍّٟ ػٓ ؽش٠مخ 

 رٛص٠غ األصبس ثبٌشعُ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

 دعبػب 3 8
اٌّٛاد اٌذاخٍخ فٟ رظ١ٕغ 

 األصبس ٚاٌذ٠ىٛس
 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

 عبػبد 3 9
رّش٠ٓ ػٍّٟ ؽٛي و١ف١خ 

 طٕبػخ اٌّبو١ذ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

 عبػبد 3 11
االػبءح فٟ اٌزظ١ُّ 

 اٌذاخٍٟ
 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

11 

 
 عبػبد 3

رّش٠ٓ ػٍّٟ ػٓ و١ف١خ 

 رٛص٠غ اصبس غشفخ إٌَٛ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

12 

 
 عبػبد 3

أٛاع االصبس اٌّغزخذَ 

 ؽغت اٌؾبعخ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

13 

 
 عبػبد 3

رّش٠ٓ ػٍّٟ ػٓ طٕبػخ 

 ػبسػخ ِٛاد/ثٛف١ٗ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ ذاخٍٟاٌزظ١ُّ اٌ

14 

 
 رم١١ُ ِجبشش اِزؾبْ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ اِزؾبْ ) ٔظشٞ( عبػبد 3

15 

 
 رم١١ُ ٌغٕخ ف١ٕخ  اِزؾبْ  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ اِزؾبْ  )ػٍّٟ ( عبػبد 3

16 

 
 عبػبد 3

اٌخبِبد ٚاعزخذاِبرٙب فٟ 

 اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ
 ٌٕمبػاٌّشبسوخ ٚا اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

17 

 
 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ اٌٍذائٓ ٚاعزخذاِبرٗ عبػبد 3

18 

 
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ ٚسق اٌغذساْ ِٚٛاطفبرٗ عبػبد 3

19 

 
 عبػبد 3

رّش٠ٓ ػٍّٟ ػٓ طٕبػخ 

 ِطجخ ِغ اصبصٗ /ِغغُ 
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

21 

 
 عبػبد 3

ػشع ِٛعض ػٓ اعظ 

  اٌزظ١ُّ ٚػٕبطشٖ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

 

21 
 عبػبد 3

ؽشق ػشع االصبس 

 ٚرٛص٠ؼٙب
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ صخشفخ ٚرض١٠ٓ اٌغذساْ عبػبد 3 22
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .64
 

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 ِجبدا االداسح اٌؼبِخ ) االعزبر ػجذ اٌؼض٠ض طبٌؼ ثٓ ؽجزٛس(
ِجبدا ِٚذاخً االداسح ٚٚظبئفٙب فٟ اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ ) 

 س صوش٠ب اٌذٚسٞ(االعزبر اٌذوزٛ
 اٌزخط١ؾ االعزشار١غٟ ) االعزبر اٌذوزٛس ؽغٓ اٌغجٛسٞ( 

 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 ساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( إٌّٟٙ ٚاٌذ
 

 

 اٌمجٛي  .65

 ِشوضٞ اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 ) سلُ فشػٟ (111 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ) سلُ فشػٟ(211 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 

 ٚطف اٌّمشس

 

23 

 
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ  جبث١هاٌغزبئش ٚاٌش عبػبد 3

24 

 
 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ  اٌذاخٍٟ  االسػ١بد  عبػبد 3

25 

 
 عبػبد 3

رّش٠ٓ ؽٛي رمغ١ُ إٌّضي 

 اٌٝ فؼبءاد  ِخزٍفخ
 دلخ ٚٔٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

 دلخ ٚٔٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ ٌذاخٍٟاٌزظ١ُّ ا ػًّ ِبو١ذ ٌٍّٕضي ٚاصبصٗ عبػبد 3 26
27 

 
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ ػًّ اصبس  ِظغش ٌٍّبو١ذ عبػبد 3 

28 

 
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ رٛص٠غ االصبس داخً إٌّضي  عبػبد 3

29 

 
 رم١١ُ ِجبشش اِزؾبْ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ اِزؾبْ ) ٔظشٞ (  عبػبد 3

31 

 
 رم١١ُ  اِزؾبْ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ اِزؾبْ  ) ػٍّٟ ( بدعبػ

 ِشاعؼخ أداء ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ))ِشاعؼخ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ((

رر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المق
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 البرنامج.
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 عبِؼخ ثبثً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 لغُ اٌزظ١ُّ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .2

 Drw 121 اعُ / سِض اٌّمشس .3

 ثىبٌٛس٠ٛط زٟ ٠ذخً ف١ٙباٌجشاِظ اٌ .4

 أعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .5

 وٛسعبد اٌفظً / اٌغٕخ .6

 ) سلُ فشػٟ(121 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .7

 2116/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .8

 أ٘ذاف اٌّمشس .9

 داعٌة المبنٌة القدرات اإلبوإعداد الطالب إعداداً علمٌاً وفنٌاً فً مجال الرسم وتنمٌة المهارات والكفاءات 

 التفاعلالتعامل وابتكار أسالٌب فنٌة وطرق أداء متمٌزة من خالل وعلى المعرفة العلمٌة والفنٌة لدى لطلبة 

 والتواصل مع دور الثقافة والمتاحف والمعارض .

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ -أ

 .١ٍخ ٔبفؼخ وٕشبؽ  رارٝاْ رٕزظ أػّبال  ف١ٕخ ػّ  -1أ

اؽالع اٌطبٌت ػٍٝ ِٛاد اٌشعُ ٚأٔٛاػٙب ٚو١ف١خ اعزخذاِٗ ثؾغت دسعبد لٍُ اٌزخط١ؾ ٌزغ١ًٙ   -2أ

 ػ١ٍّخ اٌفُٙ .

 االعزفبدح ِٓ األشىبي اٌّزٛفشح الرخبر٘ب وّٕٛرط ٌٍشعُ .  -3أ

 ١ز٘ب ثؾغت ارغبٖ إٌّظٛس .فاْ ٠ظٕف ارغب٘بد إٌظش ٌٍشعُ ٚو١ف١خ رٕ -4أ

 

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 .اْ ٠زؼشف اٌطٍجخ ػٍٝ ثؼغ اٌطشق اٌؼ١ٍّخ ٚ إٌٙذع١خ ٌزٕف١ز ثؼغ اٌزخط١طبد - 1ة

ر١ّٕخ اٌمذساد اٌف١ٕخ ٌٍطبٌت ثبالؽالع ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٚ اٌؾمبئك اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌخبطخ ثبعزخذاَ   - 2ة

 اٌخبِبد ٚاألدٚاد اٌخبطخ ثبٌشعُ .

رأص١ش اٌؼٛء اٌؾبدس ٚ اٌّزغ١ش ػٍٝ األشىبي فٟ خبطخ  ثمبث١ٍخ اٌزؼبًِ ِغ إوغبثٗ اٌّٙبسح اٌ  - 3ة

 اٌطج١ؼخ اٌظبِزخ ٚاٌّٛد٠ً.

 -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ؽش٠مخ اٌمبء اٌّؾبػشاد . -1
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 ػشع ّٔبرط ِٓ اٌزخط١طبد ػٍٝ شبشخ اٌؼشع. -2

 ش إٌشبؽبد اٌف١ٕخ .آخٌّزبثؼخ إلبِخ اٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ إٌٝ اٌّزبؽف اٌف١ٕخ ِٚؼبسع اٌشعَٛ  -3

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثزٕف١ز سعِٛبد رخط١ط١خ ثّب ِٛعٛد ِٓ ّٔبرط فٟ ث١ئزُٙ الوزشبف لذسارُٙ  فٟ    -4

 .اعزخذاَ األدٚاد ٚرٛظ١فٙب ثّب ٠زٕبعت ثزط٠ٛش إِىب١ٔبرُٙ      

 إلبِخ اٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ إٌٝ اٌّزبؽف اٌف١ٕخ ِٚؼبسع اٌشعَٛ . -5

 ؽشائك اٌزم١١ُ 

 .ِٛبد ا١ِٛ١ٌخ اٌزم١١ُ ٌٍشع-1

 االخزجبساد اٌشٙش٠خ ٚاٌفظ١ٍخ.-2
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 ٚفُٙ و١ف ٠غت أْ ٠فىش ٗ اٌف١ٕخ لذسارثّغزٜٛ أْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت )ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت  -1ط

 ِغزٛاٖ فٟ اٌشعُ (.٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ 

 ُ .رى١ٍف اٌطبٌت ثئعشاء سعِٛبد ١ِٛ٠خ  ٌزط٠ٛش ٚرؾغ١ٓ ِٙبسح اٌشع -2ط

 سفغ ِغزٜٛ اٌزفى١ش ثذلخ اٌّشب٘ذح ٚاٌزشو١ض ػٍٝ رفبط١ً ّٔٛرط اٌشعُ ٌٍزخط١ؾ . -3ط

 -4ط   

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 رٕف١ز ِشاؽً اٌشعُ أِبَ اٌطٍجخ ِجبششح أصٕبء اٌّؾبػشح ِٚالؽظخ  لبث١ٍزُٙ ػٍٝ االعزفبدح ٚاٌزؼٍُ . -1

 ٘ب ِٓ خالي إٌمبء اٌّؾبػشاد .ػشع ّٔبرط ِٓ اٌزخط١طبد ٚرؼش٠فُٙ ثأعب١ٌت رٕف١ز -2

 ؽشائك اٌزم١١ُ 

 إعشاء اٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالخزجبساد األعجٛػ١خ ٚاالِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ .

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 .ٚرم١ٕخ أوبد١ّ٠خ ػب١ٌخ ثّب ٠زٕبعت ٚاخزظبطٗ رؾف١ض اٌطبٌت ٌٍزؼٍُ ِٓ اٌزخط١طبد اٌّشعِٛخ ثذلخ -1د

 اؽالع اٌطٍجخ ػٍٝ ِشاؽً رٕف١ز سعُ اٌزخط١ؾ ثبٌّشب٘ذح اٌّجبششح ثشبشخ اٌؼشع . -2د

 رشغ١غ اٌطٍجخ ثئلبِخ اٌّؼبسع اٌغ٠ٕٛخ ٚاٌشخظ١خ ٌشعِٛبرُٙ راد اٌّغزٜٛ اٌؼبٌٟ . -3د

 -4د   

 ٚطف اٌّمشس .11

 األعجٛع

اٌ

عب

ػب

 د

 طٍٛثخِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّ

اعُ 

اٌٛؽذح / 

اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛػٛع

 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 تشرٌن االول/ -1

 عن تاريخ الحضارةمقدمة
 ثزبس٠خ اٌؾؼبسحاٌزؼش٠ف  2

ربس٠خ  

 ؽؼبسح

إٌمبء ِؾبػشح 

ػشع –ٔظشٞ

ٌجؼغ األػّبي 

 اٌزبس٠خ١خ

 االِزؾبْ 

 تشرٌن االول/ -3

 العصور الحجرية
2 

إوغبة اٌطٍجخ ثؼغ اٌّؼٍِٛبد 

اٌؼظش اٌؾغشٞ اٌمذ٠ُ ؽٛي 

 ٚاٌّزٛعؾ ٚاٌؾذ٠ش.

ربس٠خ 

 ؽؼبسح

–إٌمبء ِؾبػشح

اؽالع اٌطٍجخ 

ػٍٝ ثؼغ 

األػّبي ٌٍّمبسٔخ 

 االِزؾبْ 
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ث١ٓ اٌؼظٛس 

 اٌمذ٠ّخ
 تشرٌن االول/ -4

العصر الحجري 
 المعدني 

2 

رؼش٠ف اٌطٍجخ ػٍٝ اُ٘ 

اٌزطٛساد اٌؾبطٍخ فٟ اٌؼظش 

 اٌّؼذٟٔ .

ربس٠خ 

 ؽؼبسح

االؽالع ػٍٝ أُ٘ 

ضاد اٌشعُ ١ِّ

 اٌؾغشٞ اٌّؼذٟٔ
 االِزؾبْ 

 تشرٌن الثانً / -5

 الفترة السومرية االولى
2 

رؼش٠ف اٌطٍجخ ػٍٝ أُ٘ ِٕغضاد 

 اٌفزشح اٌغِٛش٠خ  

ربس٠خ 

 ؽؼبسح 

اٌّؾبػشح 

ٚػشع ثؼغ 

االػّبي 

ٚاٌشٛا٘ذ 

اٌزبس٠خ١خ 

 اٌغِٛش٠خ

 االِزؾبْ 

 تشرٌن الثانً  -6

 االوذ٠ْٛ
2 

اٌزؼشف ػٍٝ اُ٘ أغبصاد 

 االوذ٠ْٛ
ربس٠خ 

 ؽؼبسح

ٚػشع ثؼغ 

االػّبي 

ٚاٌشٛا٘ذ 

 االوذ٠خاٌزبس٠خ١خ

 االِزؾبْ 

 تشرٌن الثانً / -7

 اٌجبث١ٍخ. الفترة
2 

اٌزؼشف ػٍٝ اُ٘ أغبصاد 

 ؽّٛساثٟ
ربس٠خ 

 ؽؼبسح 

ٚػشع ثؼغ 

االػّبي 

ٚاٌشٛا٘ذ 

 اٌزبس٠خ١خ

 االِزؾبْ 

رشش٠ٓ اٌضبٟٔ -7

 اآلشوريون/
2 

 رؼش٠ف اٌطٍجخ ػٍٝ أُ٘ ِٕغضاد

 ْا٢شٛس٠ٛ
ربس٠خ 

 ؽؼبسح

اٌّؾبػشح 

ٚػشع ثؼغ 

األػّبي 

ٚاٌشٛا٘ذ 

 اٌزبس٠خ١خ

 االِزؾبْ 

 كانون االول / -8
 ٚادٞ ا١ًٌٕ

2 
رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبٌغٛأت اٌفىش٠خ 

 فٟ ٚادٞ ا١ًٌٕ
ربس٠خ 

 ؽؼبسح

ِؾبػشح 

ِٕٚبلشخ اٌفٛاسق 

اٌشئ١غ١خ ث١ٓ 

ؽؼبسح  ٚادٞ 

ا١ًٌٕ ٚؽؼبسح 

 ٚادٞ اٌشافذ٠ٓ

 االِزؾبْ 

 كانون االول  -9

 النيل وادي
2 

رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘ االٔغبصاد 

 اٌزبس٠خ١خ ٌٛادٞ ا١ًٌٕ

 

ربس٠خ 

 ؽؼبسح

اٌّؾبػشح 

ٚػشع ثؼغ 

األػّبي 

ٚاٌشٛا٘ذ 

 اٌزبس٠خ١خ

 االِزؾبْ 

 بألٚيوبٔٛٔ  -11
إجراء دراسة تاريخية بحثية 
 عن أهم الشواهد التاريخية 

2 
رؼش٠ف اٌطٍجخ ثى١ف١خ عّغ 

 اٌّؼٍِٛبد.
ربس٠خ 

 ؽؼبسح 
 -اٌّؾبػشح

 إٌّبلشخ
 االِزؾبْ 

 وبْٔٛ االٚي  -11

 فٓ اٌؼّبسح فٟ ٚادٞ ا١ًٌٕ
2 

رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘ االٔغبصاد 

 اٌزبس٠خ١خ ٌٛادٞ ا١ًٌٕ
ربس٠خ 

 ؽؼبسح

اٌّؾبػشح 

ٚػشع ثؼغ 

األػّبي 

ٚاٌشٛا٘ذ 

 االِزؾبْ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

 ِظبدس ػشث١خ ٚاعٕج١خ

 . اٌشعبئً ٚاالؽبس٠ؼ اٌغبِؼ١خ
 ،مبادئالرسمواللون(خلٌلبدوي-د) كٌفتتعلمالرسموتعلمه

 Light and Shade in Portrait)،(محٌالدٌنطالو)

Drawing -A .Alikhani) 

 

 ػشٚع خبسع١خ 
ٚآخش اٌؼشٚع اٌف١ٕخ  ،ِشب٘ذح اٌّزبؽف ٚاٌّؼبسع اٌف١ٕخ 

ٌٍزخط١ؾ األوبد٠ّٟ ، ِشب٘ذح اٌجشاِظ اٌزٟ رزؼٍك ثّٛػٛع 

 االخزظبص ػٓ ؽش٠ك األٔظّخ اٌفذ٠ٛ٠خ .

عج١ً  ػٍٝاٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ 

 اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف( 
 اعزؼبفخ اٌفٕب١ٔٓ

 

 ٛي اٌمج .13

 ِشوضٞ اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 اٌزبس٠خ١خ

 وبْٔٛ اٌضبٟٔ  -11

ؽؼبسح اٌفٓ تاريخ 

 ا١ٌٛٔبٟٔ
2 

 ٌذٜ اٌطبٌتسفغ ِغزٜٛ اٌزفى١ش 

ثأُ٘ ا١ٌّّضاد اٌزٟ ر١ّض ثٙب اٌفٓ 

 ا١ٌٛٔبٟٔ

ربس٠خ 

 ؽؼبسح

اٌّؾبػشح 

ٚػشع ثؼغ 

األػّبي 

ٚاٌشٛا٘ذ 

 اٌزبس٠خ١خ

 االِزؾبْ 

 /وبْٔٛ اٌضبٟٔ -11
الفن اليوناني عصور 

 ماقبل التاريخ
2 

اٌزؼشف ػٍٝ أُ٘ اٌزمغ١ّبد 

 ٌؼظٛس ِبلجً اٌزبس٠خ
ربس٠خ 

 ؽؼبسح

اٌّؾبػشح 

ٚػشع ثؼغ 

األػّبي 

ٚاٌشٛا٘ذ 

 اٌزبس٠خ١خ

 االِزؾبْ 

 /وبْٔٛ اٌضبٟٔ  -14
 2 النحت في الفن اليوناني

رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘ االٔغبصاد 

 اٌزبس٠خ١خ
ربس٠خ 

 ؽؼبسح

اٌّؾبػشح 

ٚػشع ثؼغ 

األػّبي 

ٚاٌشٛا٘ذ 

 اٌزبس٠خ١خ

 االِزؾبْ 

 /وبْٔٛ اٌضبٟٔ-11

 الرسم في الفن اليوناني
2 

رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘ االٔغبصاد 

 اٌزبس٠خ١خ

 

 

٠خ ربس

 ؽؼبسح

 

اٌّؾبػشح 

ٚػشع ثؼغ 

األػّبي 

ٚاٌشٛا٘ذ 

 اٌزبس٠خ١خ

 

 

 

 االِزؾبْ 
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 ) سلُ فشػٟ (61 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ) سلُ فشػٟ(111 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس                                

 ٚطف اٌّمشس

 

 عبِؼخ ثبثً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .14

 لغُ اٌزظ١ُّ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .15

 Drw 121 ساعُ / سِض اٌّمش .16

 ثىبٌٛس٠ٛط اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .17

 أعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .18

 وٛسعبد اٌفظً / اٌغٕخ .19

 ) سلُ فشػٟ(121 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .21

 2116/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .21

 أ٘ذاف اٌّمشس .22

 القدرات اإلبداعٌة المبنٌة وارات والكفاءات إعداد الطالب إعداداً علمٌاً وفنٌاً فً مجال الرسم وتنمٌة المه       

 التفاعل التعامل وابتكار أسالٌب فنٌة وطرق أداء متمٌزة من خالل وعلى المعرفة العلمٌة والفنٌة لدى لطلبة 

 والتواصل مع دور الثقافة والمتاحف والمعارض .

 ِشاعؼخ أداء ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ))ِشاعؼخ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ((

تضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مق
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 البرنامج.

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .23
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  اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ -أ

        . اْ رٕزظ أػّبال  ف١ٕخ ػ١ٍّخ ٔبفؼخ وٕشبؽ  رارٝ  -1أ

اؽالع اٌطبٌت ػٍٝ ِٛاد اٌشعُ ٚأٔٛاػٙب ٚو١ف١خ اعزخذاِٗ ثؾغت دسعبد لٍُ اٌزخط١ؾ ٌزغ١ًٙ   -2أ

 ػ١ٍّخ اٌفُٙ .

 االعزفبدح ِٓ األشىبي اٌّزٛفشح الرخبر٘ب وّٕٛرط ٌٍشعُ .  -3أ

 ١ز٘ب ثؾغت ارغبٖ إٌّظٛس .ف١ف١خ رٕاْ ٠ظٕف ارغب٘بد إٌظش ٌٍشعُ ٚو -4أ

  

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 .اْ ٠زؼشف اٌطٍجخ ػٍٝ ثؼغ اٌطشق اٌؼ١ٍّخ ٚ إٌٙذع١خ ٌزٕف١ز ثؼغ اٌزخط١طبد - 1ة

ر١ّٕخ اٌمذساد اٌف١ٕخ ٌٍطبٌت ثبالؽالع ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد ٚ اٌؾمبئك اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌخبطخ ثبعزخذاَ   - 2ة

      اٌخبطخ ثبٌشعُ .اٌخبِبد ٚاألدٚاد 

رأص١ش اٌؼٛء اٌؾبدس ٚ اٌّزغ١ش ػٍٝ األشىبي فٟ إوغبثٗ اٌّٙبسح اٌخبطخ  ثمبث١ٍخ اٌزؼبًِ ِغ   - 3ة

 اٌطج١ؼخ اٌظبِزخ ٚاٌّٛد٠ً.

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ؽش٠مخ اٌمبء اٌّؾبػشاد . -6

 ػٍٝ شبشخ اٌؼشع. ػشع ّٔبرط ِٓ اٌزخط١طبد  -7

 آخش إٌشبؽبد اٌف١ٕخ .ٌّزبثؼخ ٌؼ١ٍّخ إٌٝ اٌّزبؽف اٌف١ٕخ ِٚؼبسع اٌشعَٛ إلبِخ اٌشؽالد ا -8

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثزٕف١ز سعِٛبد رخط١ط١خ ثّب ِٛعٛد ِٓ ّٔبرط فٟ ث١ئزُٙ الوزشبف لذسارُٙ  فٟ    -9

 . اعزخذاَ األدٚاد ٚرٛظ١فٙب ثّب ٠زٕبعت ثزط٠ٛش إِىب١ٔبرُٙ      

 ١ٕخ ِٚؼبسع اٌشعَٛ .إلبِخ اٌشؽالد اٌؼ١ٍّخ إٌٝ اٌّزبؽف اٌف -11

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 .اٌزم١١ُ ٌٍشعِٛبد ا١ِٛ١ٌخ -1

 االخزجبساد اٌشٙش٠خ ٚاٌفظ١ٍخ.-2
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

  ٚفُٙ و١ف ٠غت أْ ٠فىش ٗ اٌف١ٕخ لذسارثّغزٜٛ أْ ٠ؼزمذ اٌطبٌت )ِٙبسح اٌزفى١ش ؽغت لذسح اٌطبٌت  -1ط         

 زٛاٖ فٟ اٌشعُ (.ِغ٠ٚؼًّ ػٍٝ رؾغ١ٓ              

 رى١ٍف اٌطبٌت ثئعشاء سعِٛبد ١ِٛ٠خ  ٌزط٠ٛش ٚرؾغ١ٓ ِٙبسح اٌشعُ . -2ط

 سفغ ِغزٜٛ اٌزفى١ش ثذلخ اٌّشب٘ذح ٚاٌزشو١ض ػٍٝ رفبط١ً ّٔٛرط اٌشعُ ٌٍزخط١ؾ . -3ط

 -4ط   

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

لبث١ٍزُٙ ػٍٝ االعزفبدح   رٕف١ز ِشاؽً اٌشعُ أِبَ اٌطٍجخ ِجبششح أصٕبء اٌّؾبػشح ِٚالؽظخ -11

 ٚاٌزؼٍُ .

 ػشع ّٔبرط ِٓ اٌزخط١طبد ٚرؼش٠فُٙ ثأعب١ٌت رٕف١ز٘ب ِٓ خالي إٌمبء اٌّؾبػشاد . -11

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 إعشاء اٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالخزجبساد األعجٛػ١خ ٚاالِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ .
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 مبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ث -د 

  .رؾف١ض اٌطبٌت ٌٍزؼٍُ ِٓ اٌزخط١طبد اٌّشعِٛخ ثذلخ ٚرم١ٕخ أوبد١ّ٠خ ػب١ٌخ ثّب ٠زٕبعت ٚاخزظبطٗ -1د

 اؽالع اٌطٍجخ ػٍٝ ِشاؽً رٕف١ز سعُ اٌزخط١ؾ ثبٌّشب٘ذح اٌّجبششح ثشبشخ اٌؼشع . -2د

 شعِٛبرُٙ راد اٌّغزٜٛ اٌؼبٌٟ .رشغ١غ اٌطٍجخ ثئلبِخ اٌّؼبسع اٌغ٠ٕٛخ ٚاٌشخظ١خ ٌ -3د

 -4د          
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 ث١ٕخ اٌّمشس .24

 األعجٛع
اٌغب

ػب

 د
 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ

اعُ 

اٌٛؽذح / 

اٌّغبق 

أٚ 

اٌّٛػٛ

 ع

 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 تشرٌن االول/ -2

 مقدمة عن فن التخطيط
4 

اٌزؼش٠ف اٌشبًِ ثطش٠مخ 

 اٌشعُ)اٌزخط١ؾ ٚاٌزظ١ًٍ(
 اٌزخط١ؾ

ػشح اٌمبء ِؾب

 ٚسعُ -ٔظشٞ 
االِزؾبْ 

 اٌؼٍّٟ

تشرٌن  -12
 االول/

 عناصر فن التخطيط

4 
إلوغبة اٌطٍجخ اٌّؼشفخ 

 ٌؼٕبطش اٌزخط١ؾ
 اٌزخط١ؾ

اؽالع اٌطٍجخ ػٍٝ 

ِشاؽً رٕف١ز سعُ 

 اٌزخط١ؾ

االِزؾبْ 

 اٌؼٍّٟ

تشرٌن  -11

 االول/

 رسم اشكال ىندسية

4 
ػٍٝ ثؼغ  ٌزؼشف اٌطٍجخ

اٌطشق اٌؼ١ٍّخ ٚ إٌٙذع١خ 

  اٌزخط١طبد ٌزٕف١ز ثؼغ
 اٌزخط١ؾ

سعُ األشىبي 

إٌٙذع١خ أِبَ 

 اٌطٍجخ

االِزؾبْ 

 اٌؼٍّٟ

تشرٌن  -04

 الثانً /

 تقنيات التظميل

4 

اٌؾمبئك ٌزؼشف اٌطٍجخ ػٍٝ 

اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌخبطخ ثبعزخذاَ 

اٌخبِبد ٚاألدٚاد اٌخبطخ 

      ثبٌشعُ .

 اٌزخط١ؾ

ؽش٠مخ اعزخذاَ 

اٌمٍُ ٚرٛظ١فٗ ثّب 

٠زٕبعت ثزط٠ٛش 

 ُإِىب١ٔبرٙ

االِزؾبْ 

 اٌؼٍّٟ

رشش٠ٓ اٌضبٟٔ  -1

التخطيط من زوايا /
 ومستويات مختمفة

4 
اْ ٠ظٕف ارغب٘بد إٌظش 

ٌٍشعُ ٚو١ف١خ رٕم١ز٘ب ثؾغت 

 ارغبٖ إٌّظٛس 
 اٌزخط١ؾ

رٕف١ز ّٔٛرط اٌشعُ 

 ثىً صٚا٠بٖ
االِزؾبْ 

 اٌؼٍّٟ

رسم رشش٠ٓ اٌضبٟٔ / -6
 نحاسية وأوانيفخاريات 

4 
ِغزٜٛ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌؼًّ 

 ٌطٍجخ فٟ اٌشعُا
 اٌزخط١ؾ

اػطبء اٌّالؽظبد 

ػٍٝ اٌٛاعجبد 

 ا١ِٛ١ٌخ

االِزؾبْ 

 اٌؼٍّٟ

رسم رشش٠ٓ اٌضبٟٔ / -7
 نحاسية وأوانيفخاريات 

4 
رؾف١ض اٌطٍجخ ٌٍزؼٍُ ثذلخ ٚرم١ٕخ 

 أوبد١ّ٠خ ػب١ٌخ
 اٌزخط١ؾ

اٌزؼٍُ ِٓ 

اٌزخط١طبد 

 اٌّشعِٛخ 

االِزؾبْ 

 اٌؼٍّٟ

 

رسم  وبْٔٛ االٚي / -8
 نحاسية وانيوأفخاريات 

4 
سفغ ِغزٜٛ اٌزفى١ش ثذلخ 

اٌّشب٘ذح ٚاٌزشو١ض ػٍٝ 

 رفبط١ً ّٔٛرط اٌشعُ
 اٌزخط١ؾ

اٌشعُ  ٚاػطبء 

اٌّالؽظبد ػٍٝ 

 اٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ

االِزؾبْ 

 اٌؼٍّٟ

رسم وبْٔٛ االٚي /  -9
 الطبيعة الصامتة

4 

رأص١ش لبث١ٍخ اٌزؼبًِ ِغ ٌزط٠ٛش

اٌؼٛء اٌؾبدس ٚ اٌّزغ١ش 

 ؼخ اٌظبِزخ ألشىبي فٟ اٌطج١ٌ

 

 اٌزخط١ؾ
اٌزؼٍُ ِٓ 

اٌزخط١طبد 

 اٌّشعِٛخ

االِزؾبْ 

 اٌؼٍّٟ

 وبْٔٛ االٚي /  -11
  دراسة األقمشة وطياتيا

4 
ٌزؼ١ٍُ اٌطٍجخ ثى١ف١خ سعُ خٍف١خ 

اٌؼًّ ٚإثشاصٖ ٚرظ١ًٍ ؽ١بد 

 اٌمّبػ
 اٌزخط١ؾ

اٌشعُ  ٚاػطبء 

اٌّالؽظبد ػٍٝ 

 اٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ

االِزؾبْ 

 اٌؼٍّٟ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .25

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

 ٚاعٕج١خ ِظبدس ػشث١خ

 . اٌشعبئً ٚاالؽبس٠ؼ اٌغبِؼ١خ
 واللون الرسم مبادئ ،(بدوي خلٌل-د) وتعلمه الرسم تتعلم كٌف
 Light and Shade in Portrait)،(طالو الدٌن محً)

Drawing -A .Alikhani) 

 

 ػشٚع خبسع١خ    
ٚآخش اٌؼشٚع اٌف١ٕخ  ،ِشب٘ذح اٌّزبؽف ٚاٌّؼبسع اٌف١ٕخ 

٘ذح اٌجشاِظ اٌزٟ رزؼٍك ثّٛػٛع ٌٍزخط١ؾ األوبد٠ّٟ ، ِشب

 االخزظبص ػٓ ؽش٠ك األٔظّخ اٌفذ٠ٛ٠خ .

عج١ً  ػٍٝاٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ 

 اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف( 
 اعزؼبفخ اٌفٕب١ٔٓ

 

 اٌمجٛي  .26

 ِشوضٞ اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 ) سلُ فشػٟ (61 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ) سلُ فشػٟ(111 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ٚطف اٌّمشس ّٔٛرط

 الٚي /وبْٔٛ ا -11
 تطبيقات عممية

4 
الوغبة اٌطٍجخ اٌخجشح ِٓ 

 خالي رطج١ك اٌشعُ 
 اٌزخط١ؾ

رؼش٠ف اٌطٍجخ 

ثأعب١ٌت رٕف١ز 

 اٌزخط١طبد

االِزؾبْ 

 اٌؼٍّٟ

وبْٔٛ اٌضبٟٔ   -11

 4 تطبيقات عممية/
سفغ ِغزٜٛ اٌزفى١ش ثذلخ 

اٌّشب٘ذح ٚاٌزشو١ض ػٍٝ 

 رفبط١ً ّٔٛرط اٌشعُ
 اٌزخط١ؾ

اٌشعُ  ٚاػطبء 

د ػٍٝ اٌّالؽظب

 اٌٛاعجبد ا١ِٛ١ٌخ

االِزؾبْ 

 اٌؼٍّٟ

 /وبْٔٛ اٌضبٟٔ  -11
 4 دراسة لشكل طبيعي 

ٌزذس٠ت اٌطٍجخػٍٝ سعُ 

 األشىبي اٌّخزٍفخ
 اٌزخط١ؾ

اٌشعُ اِبَ اٌطٍجخ 

 ٌالشىبي ِخزٍفخ
االِزؾبْ 

 اٌؼٍّٟ

  /وبْٔٛ اٌضبٟٔ  -14
 4 رسم منظر طبيعي

ٌزذس٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ و١ف١خ 

  اٌشعُ خبسط االعزٛد٠ٛ
 اٌزخط١ؾ

سعُ إٌّظش 

اٌطج١ؼٟ أِبَ 

 اٌطٍجخ

االِزؾبْ 

 اٌؼٍّٟ

  /وبْٔٛ اٌضبٟٔ -11

 رسم فخاريات
4 

ِغزٜٛ ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌؼًّ 

ٚاوغبثٗ  اٌطٍجخ فٟ اٌشعُ

 اٌخجشح

 

 

 

 اٌزخط١ؾ

 اػطبء اٌّالؽظبد

 ِٓ خالي اٌشعُ 

 

 

 

 

االِزؾبْ 

 اٌؼٍّٟ

 ِشاعؼخ أداء ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ))ِشاعؼخ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ((
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 ٚطف اٌّمشس

 

 عبِؼخ ثبثً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .27

 لغُ اٌزظ١ُّ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .28

  اعُ / سِض اٌّمشس .29

 ثىبٌٛس٠ٛط اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .31

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .31

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .32

 ) سلُ فشػٟ(111 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .33

 2116/2117 إػذاد ٘زا اٌٛطف  ربس٠خ .34

 أ٘ذاف اٌّمشس .35

٠ٙذف اٌجشٔبِظ اٌٝ ر١ّٕخ اٌمذساد اٌفىش٠خ ٚاٌّٙبساد اٌزٕف١ز٠خ ٌطٍجخ اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ ِب 

٠طٍت ُِٕٙ ِٓ رظب١ُِ ِزٕٛػخ ٚرٕف١ز٘ب رظ١ّ١ّب ثؾغت ِب ٠الئّٙب  ِٓ رم١ٕبد، وزٌه ر١ّٕخ اٌزائمخ 

ّبي فٟ ِغبي األخزظبص ثبعزخذاَ األدٚاد اٌجغ١طخ أٚ اٌزم١ٕبد اٌؾبعٛث١خ، ِٓ اٌغّب١ٌخ ٚاالؽغبط ثبٌغ

 أعً سفذ اٌغٛق ٚاٌّؤعغبد اٌخذ١ِخ ثىفبءاد ِؤٍ٘خ ٌٍؼًّ فٟ ِغبي االخزظبص.
 
 
 
 
 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

د من الربط بٌنها وبٌن وصف المتاحة. والبالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .36
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -أ
 خزظبص ٚرؼش٠فُٙ ثّب ٠زذاخً ِغ اخزظبطُٙ ِٓ ِفب١ُ٘.اؽالع اٌطٍجخ ػٍٝ اثغذ٠بد اال   -1أ

 اوغبة اٌطٍجخ ِؼٍِٛبد ٔظش٠خ ؽٛي اخزظبطُٙ ٚدػّٙب ثّب ٠ّىٓ ِٓ اٌزطج١ك اٌٛالؼٟ.  -2أ

 رؾف١ض اٌطٍجخ ػٍٝ االؽالع ٚاالعزفبدح ِّب ِٛعٛد ؽٌُٛٙ ِٓ ِٛاد رزظً ثبخزظبطُٙ.   -3أ

 
 

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ١ّٕخ اٌمذساد اٌزٕف١ز٠خ ٌٍطبٌت ِٓ ؽ١ش اٌفىشح ٚاٌزطج١ك.ر   - 1ة  

 اوغبثٗ اٌمبث١ٍخ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ ِفب١ُ٘ ٚرٕف١ز٘ب ثزم١ٕبد ِخزٍفخ.   - 2ة 

 االسرمبء ثبٌّغزٜٛ اٌّٙبسٞ ِٓ ؽ١ش اٌزفى١ش ٚاٌز٠ٕٛغ االخشاعٟ   - 3ة 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ؽش٠مخ اٌمبء اٌّؾبػشاد . -11

 ا١ِٛ١ٌخاٌزّش٠ٕبد  -12

 البِخ ٚسػ اٌؼًّ اٌغّبػ١خ. -13

 ؽشائك اٌزم١١ُ      

 

 

 اٌّالؽظخ ا١ِٛ١ٌخ ، اعشاء االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ.

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثبعشاء اخزجبساد ٚرّش٠ٕبد ١ِٛ٠خ.    -1ط

 وغبثُٙ ِٙبساد اٌزؼبًِ ِغ ِؼط١بد أوضش.ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثبٌز٠ٕٛغ فٟ اٌزّش٠ٕبد اٌظف١خ ٚاٌج١ز١خ ال   -2ط

 ػشع ششائؼ رمذ١ّ٠خ ٚاعشاء رظ١ّّبد ِزٕٛػخ اِبُِٙ ، ٌزؼض٠ض لذساد اٌزفى١ش ٌذ٠ُٙ.   -3ط

 

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔزبط سعِٛبد ِؼ١ٕخ ِٓ اخشاعُٙ فىش٠ب ٚرٕف١ز٠ب الوزشبف لذسارُٙ ػٍٝ اعزخذاَ االدٚاد 

 ٚرٛظ١فٙب ، ِٚالؽظخ لبث١ٍزُٙ ػٍٝ االعزفبدح ٚاٌزؼٍُ. ٚاٌزم١ٕبد

 

 ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 اعشاء االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ.

 

 



 32 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 ٗ اٌشخظٟ ٚاٌؼبَ ثّب ٠زٕبعت ٚاخزظبطٗ.دفغ اٌطبٌت ثبرغبٖ االعزفبدح ِٓ ِؾ١ط   -1د

 دفغ اٌطبٌت ٌالعزفبدح ِٓ اٌشعَٛ ٚاالدٚاد اٌّزٛفشح فٟ ث١ئزٗ.   -2د

اؽالع اٌطٍجخ ػٍٝ ِب ِٛعٛد ِٓ رظ١ّّبد ٚاٌزم١ٕبد إٌّبعجخ ٌىً ٔٛع ِٓ أٛاع اٌزظب١ُِ    -3د

 ٚرى١ٍفُٙ ثزٕف١ز اِضبٌٙب.
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 ث١ٕخ اٌّمشس .37

 اٌغبػبد األعجٛع
زؼٍُ ِخشعبد اٌ

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 4 

دسط ر١ّٙذٞ ؽٛي فٓ 

اٌزظ١ُّ ثشىً ػبَ 

ٚاٌزظ١ُّ اٌطجبػٟ 

 ثظٛسح خبطخ.

 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ
اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

2 4 

اٌزؼش٠ف ثّب١٘خ اٌزظ١ُّ 

اٌطجبػٟ ٚاالػزجبساد اٌزٟ 

٠غت ِشاػبرٙب ػٕذ 

 زظ١ُّ.اٌ

 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ
اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

3 4 
رّش٠ٓ ػٍّٟ ؽٛي اعزخذاَ 

 األٌٛاْ الع١ّب اٌطجبػ١خ ِٕٙب
 اٌذلخ ٚإٌٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ رظ١ُّ ؽجبػٟ

4 4 
اٌزؼش٠ف ثأٔٛاع اٌزظ١ُّ 
اٌطجبػٟ ِٚغبالد اعزخذاَ وً 

 ٔٛع

 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ
اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

5 4 
أعبع١بد اٌزظ١ُّ دساعخ 

اٌطجبػٟ ثبعزخذاَ األٌٛاْ 

 اٌشئ١غخ

 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ
اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

6 4 
دساعخ ػ١ٍّخ ػٓ و١ف١خ فشص 

 اٌٛاْ
 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ

اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

7 4 
دساعخ ػ١ٍّخ ػٓ و١ف١خ دِظ 

األٌٛاْ اٌطجبػ١خ ألخشاط 

 اٌٛاْ اخشٜ
 شحاٌمبء ِؾبػ رظ١ُّ ؽجبػٟ

اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

8 4 
اٌزؼش٠ف ثؤٔٛاع اٌزم١ٕبد 

 اٌطجبػ١خ
 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ

اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

9 4 
رّش٠ٓ ألٔزبط رظب١ُِ 

 شؼبساد ِؼ١ٕخ
 اٌذلخ ٚإٌٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ رظ١ُّ ؽجبػٟ

11 4 
اٌزؼش٠ف ثبٌؼٕبطش اٌزٕف١ز٠خ 

 ٌٍزظ١ُّ اٌطجبػٟ
 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ

وخ اٌّشبس

 ٚإٌمبػ

11 4 

ػشع ّٔبرط ِخزٍفخ ِٓ 

اٌّط١ٛػبد ػٍٝ 

اٌطٍجخٌغشع رم٠ُٛ األفؼً 

 ِٕٙب

 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ
اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

12 4 
رّش٠ٓ ػٍّٟ ثبعزخذاَ اٌٍْٛ 

 األعٛد فمؾ الٔزبط

 رظب١ُِ ثّٛاطفبد ِؼ١ٕخ
 اٌذلخ ٚإٌٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ رظ١ُّ ؽجبػٟ

13 4 
َ رّش٠ٓ ػٍّٟ ثبعزخذا

 األٌٛاْ ٌشعُ شؼبساد

 اثزىبس٠خ ِٓ لجً اٌطٍجخ
 اٌذلخ ٚإٌٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ رظ١ُّ ؽجبػٟ

14 4 
اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً ) 

 ٔظشٞ(.
 رم١١ُ ِجبشش اِزؾبْ رظ١ُّ ؽجبػٟ

15 4 
اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً 

 )ػٍّٟ(.
 رم١١ُ ٌغٕخ ف١ٕخ اِزؾبْ رظ١ُّ ؽجبػٟ

16 4 
رّش٠ٕبد ػ١ٍّخ الٔزبط 

 رظ١ُّ رم٠ُٛ
 اٌذلخ ٚإٌٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ ظ١ُّ ؽجبػٟر

17 4 
رّش٠ٓ ػٍّٟ الٔزبط 

 رظ١ُّ ثطبلخ دػٛح
 اٌذلخ ٚإٌٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ رظ١ُّ ؽجبػٟ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .38

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

 

 ِالصَ األخزظبص ، راد ػاللخ ِجبششح ثبٌذسط.

 أدث١بد االخزظبص. ِزٕٛػخ.
 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

 

18 4 
اٌزؼش٠ف ثزظ١ُّ اٌؼٍت 

 ٚاٌّغٍفبد
 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ

اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

19 4 
رّش٠ٓ ػٍّٟ ٌزظ١ُّ 

 اغٍفخ وزت
 خ ٚإٌٛػ١خاٌذل رّش٠ٓ ػٍّٟ رظ١ُّ ؽجبػٟ

21 4 
رّش٠ٓ ػٍّٟ ٌزظّجُ 

 وبسربد شخظ١خ
 اٌذلخ ٚإٌٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ رظ١ُّ ؽجبػٟ

21 4 
ص٠بسح ١ِذا١ٔخ الؽذٜ 

 اٌّطبثغ
 ؽؼٛس ٚرفبػً ِشب٘ذح رظ١ُّ ؽجبػٟ

22 4 
رّش٠ٓ الٔزبط ِجزىشاد 

 رظ١ّ١ّخ ؽشح
 اٌذلخ ٚإٌٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ رظ١ُّ ؽجبػٟ

23 4 

اٌزؼش٠ف ثبٌخبِبد 

خذِخ فٟ اٌزظ١ُّ اٌّغز

اٌطجبػٟ ٚو١ف١بد 

 اعزخذاِٙب.

 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ
اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

24 4 

ِشب٘ذح ف١ذ٠ٛ٠خ ػٓ 

 أٛاع اٌزظب١ُِ ٌّظ١ّّٓ

 ػب١١ٌّٓ

 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ
اٌّشبسوخ 

 ٚإٌمبػ

25 4 
ِشب٘ذح ف١ذ٠ٛ٠خ ٌزم١ٕبد 

 ؽجبػ١خ ِخزٍفخ
 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ

وخ اٌّشبس

 ٚإٌمبػ

26 4 
رّش٠ٓ ػبَ الٔزبط 

 ٍِظمبد رضم١ف١خ
 اٌذلخ ٚإٌٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ رظ١ُّ ؽجبػٟ

27 4 
رّش٠ٓ ػبَ الٔزبط رظب١ُِ 

 ِٕٛػخ فٟ ٌٛؽخ

 ٚاؽذح
 اٌذلخ ٚإٌٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ رظ١ُّ ؽجبػٟ

28 4 
ِشاعؼخ ػبِخ ٌٍّفشداد 

اٌزٟ ٚسدد خالي 

 اٌفظ١ٍٓ.
 اٌمبء ِؾبػشح رظ١ُّ ؽجبػٟ

سوخ اٌّشب

 ٚإٌمبػ

29 4 
اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً 

 )ٔظشٞ(
 رم١١ُ ِجبشش اِزؾبْ رظ١ُّ ؽجبػٟ

31 4 
اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفظً 

 )ػٍّٟ(.
 رم١١ُ ٌغٕخ ف١ٕخ اِزؾبْ رظ١ُّ ؽجبػٟ
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 اٌمجٛي  .39

 ِشوضٞ اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 ) سلُ فشػٟ (111 اٌطٍجخ ألً ػذد ِٓ 

 ) سلُ فشػٟ(211 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 سٚطف اٌّمش

 عبِؼخ ثبثً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .41

 اٌزظ١ُّ و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ /لغُ اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .41

 ػٕبطش اٌزظ١ُّ اعُ / سِض اٌّمشس .42

 ثىبٌٛس٠ٛط اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .43

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .44

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .45

 عبػخ 121 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .46

 2116/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .47

 أ٘ذاف اٌّمشس .48

 ٌٍزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌزظ١ُّ . ِٚؼشف١ب إػذاد اٌطبٌت إػذادا  ػ١ٍّب  -1

  ٌزظ١ُّ .اػذاد اٌطبٌت اػذادا ػ١ٍّب ِٚؼشف١ب ٌٍزؼشف ػٍٝ ػٕبطش ا -2

 ر١ّٕخ اٌمذساد اٌّٙبس٠خ ٌٍطبٌت ٌزٛظ١ف وً ػٕظش ِٓ اٌؼٕبطش فٟ اٌؼًّ اٌزظ١ّّٟ .  _3

 ر١ّٕخ ِٙبسح اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ البِخ ػاللبد ث١ٓ اٌؼٕبطش اٌزظ١ّ١ّخ الٔزبط ػًّ رظ١ّّٟ . -4

 

 

 ِشاعؼخ أداء ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ))ِشاعؼخ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ((

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  مبرهناً 

 البرنامج.

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .49
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 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ -أ

 ػٍٝ ِفَٙٛ اٌزظ١ُّ . اٌطبٌتاْ ٠زؼشف -1

  اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ ػٕبطش اٌزظ١ُّ . -2

 اْ ٠فُٙ اٌطبٌت اٌٛظبئف اٌشئ١غ١خ ٌىً ػٕظش ِٓ اٌؼٕبطش اٌزظ١ّ١ّخ . -3

 ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ و١ف١خ البِخ ػاللبد ث١ٓ اٌؼٕبطش اٌزظ١ّ١ّخ الٔزبط ػًّ رظ١ّّٟ  اْ -4

 ٚصالص١خ االثؼبد .٠ٕزظ اٌطبٌت اػّبال رظ١ّ١ّخ صٕبئ١خ اْ -5

 

 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

    ٌزٛظ١ف اٌؼٕبطش فٟ االػّبي                                                                                                     رؾ١ًٍ ٚرفغ١ش اٌّؼٍِٛبد اٌالصِخ - 1

 اٌزظ١ّ١ّخ 

 .الٔزبط ػًّ رظ١ّّٟخ رطج١ك ع١ّغ اٌّؼبسف االعبع١ – 2

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ؽش٠مخ اٌمبء اٌّؾبػشاد . -14

15- Team Project اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ 

16- Experiential Learningٟاٌزؼٍُ اٌزغش٠ج. 

 ؽش٠مخ إٌّبلشخ. -17

 ؽشائك اٌزم١١ُ       

 عشاء االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ ٚاالخزجبساد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خ .ا   

 بساد اٌزفى١شِٙ -ط

 االعزذالي -1       

 ؽً اٌّشىٍخ-2

 رؼٍُ اٌّفب١ُ٘-3

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌؼٍُ :    

 اٌّؾبػشح /إٌّبلشخ /اٌزطج١ك اٌزؼ١ٍّٟ /اٌزؼٍُ اٌزغش٠جٟ .

 ؽشائك اٌزم١١ُ :   

 اعشاء االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ ٚاالخزجبساد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خ .

 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚ -د 

 .ٌزٛظ١ف اٌؼٕبطش فٟ اٌؼًّ اٌزظ١ّّٟأوغبة اٌطبٌت ِٙبسح ِؼشف١خ  -1

 اوغبة اٌطبٌت ِٙبسح ِؼشف١خ ٚػ١ٍّخ الٔزبط اػّبي رظ١ّ١ّخ . -2

 ٚرزٚلٗ ثطش٠مخ ػ١ٍّخ ِٓ لجً اٌطٍجخ . زظ١ّّٟرم٠ُٛ اٌؼًّ اٌ -3
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 ٌغبػبدا األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 عبػخ 5 االٚي
اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 

 ِفَٙٛ اٌزظ١ُّ
ٓ ِفَٙٛ ِمذِخ ػ

 اٌزظ١ُّ
اٌّؾبػشح 

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد

 عبػخ 5 اٌضبٟٔ
اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 

 ػٕبطش اٌزظ١ُّ
٠ف١خ دساعخ رؼش  

 ثؼٕبطش اٌزظ١ُّ
اٌّؾبػشح  

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد

 عبػخ 5 اٌضبٌش
اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 

 ِفَٙٛ إٌمطخ
اٌّؾبػشح   إٌمطخ

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد

 عبػخ 5 اٌشاثغ
اْ ٠ٛظف إٌمطخ فٟ 

 اٌؼًّ اٌزظ١ّّٟ

رطج١مبد ػ١ٍّخ   

ٌزٛظ١ف إٌمطخ فٟ 

 اٌؼًّ اٌزظ١ّّٟ

اٌّؾبػشح  

 إٌّبلشخٚ
اعشاء 

 االخزجبساد

 عبػخ 5 اٌخبِظ
اْ ٠ٕزظ اػّبي 

رظ١ّ١ّخ ثبعزخذاَ 

 رم١ٕخ اٌزٕم١ؾ

رطج١مبد ػ١ٍّخ  

ٌزٛظ١ف إٌمطخ فٟ 

 اٌؼًّ اٌزظ١ّّٟ

اٌّؾبػشح  

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد

 عبػخ 5 اٌغبدط
اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 

 ِفَٙٛ إٌمطخ
اٌّؾبػشح   اٌخؾ

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 ساداالخزجب

 اٌغبثغ

 
 عبػخ 5

اْ ٠ٛظف اٌطبٌت اٌخؾ 

 فٟ اٌؼًّ اٌزظ١ّّٟ

رطج١مبد ػ١ٍّخ ػٓ 

 ػٕظش اٌخؾ
اٌّؾبػشح  

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد

 عبػخ 5 اٌضبِٓ

اْ ٠ٕزظ اػّبي 

رظ١ّ١ّخ ثبعزخذاَ 

 ػٕظش اٌخؾ

رطج١مبد ػ١ٍّخ ػٓ 

 ػٕظش اٌخؾ
اٌّؾبػشح  

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد

 عبػخ 5 اٌزبعغ
اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 

 ِفَٙٛ اٌٍْٛ
اٌّؾبػشح  اٌٍْٛ

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد

 عبػخ 5 اٌؼبشش
اْ ٠ٛظف اٌٍْٛ فٟ 

 االػّبي اٌزظ١ّ١ّخ
اٌّؾبػشح  رطج١مبد ػ١ٍّخ ١ٌٔٛخ

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد

اٌؾبدٞ 

 ػشش
 عبػخ  5

اْ ٠ٕزظ اٌطبٌت اػّبي 

رظ١ّ١ّخ ثبعزخذاَ 

 ػٕظش اٌٍْٛ

د ػ١ٍّخ ١ٌٔٛخرطج١مب  
اٌّؾبػشح 

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد

 عبػخ  5 اٌضبٟٔ ػشش
اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 

 ِفَٙٛ اٌشىً
اٌّؾبػشح  اٌشىً

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد
اٌضبٌش 

 ػشش
 عبػخ 5

اْ ٠ٕفز اػّبي رظ١ّ١ّخ 

 ثبعزخذاَ ػٕظش اٌشىً 
رطج١مبد ػ١ٍّخ ػٍٝ 

 اٌشىً

اٌّؾبػشح 

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 الخزجبسادا
اٌشاثغ 

 ػشش
 عبػخ 5

اْ ٠ٕزظ اٌطبٌت اشىبي 

 رظ١ّ١ّخ
رطج١مبد ػ١ٍّخ ػٍٝ  

 اٌشىً 

اٌّؾبػشح 

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد
اٌخبِظ 

 ػشش
 عبػخ 5

اعشاء اخزجبس ٔظشٞ 

 ٚػٍّٟ
اٌّؾبػشح  االِزؾبْ

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد
اٌغبدط 

 ػشش
 عبػخ 5

اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 

 غُِفَٙٛ اٌؾ
اٌّؾبػشح  اٌؾغُ

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد
اٌغبثغ 

 ػشش
 عبػخ 5

اْ ٠ٕفز اٌطبٌت رظب١ُِ  

 ِخزٍفخ اٌؾغَٛ
رطج١مبد ػ١ٍّخ ػٍٝ 

 اخزالف اٌؾغَٛ فٟ

اٌّؾبػشح 

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .51

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

 خ إٌظٛص األعبع١ 

 وزت اٌّمشس 

      ٜأخش 

 ػٍُ ػٕبطش اٌفٓ .1

 ِجبدا اٌزظ١ُّ .2

 اٌفٓ ٚاٌزظ١ُّ .3

 

 اٌؼًّ اٌزظ١ّّٟ 

اٌضبِٓ 

 ػشش
 عبػخ 5

اْ ٠ٕزظ اػّبي 

رظ١ّ١ّخ ِخزٍفخ 

 اٌؾغَٛ 

خ ػٍٝ رطج١مبد ػ١ٍّ     
اخزالف اٌؾغَٛ فٟ 

 اٌؼًّ اٌزظ١ّّٟ

اٌّؾبػشح 

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد

اٌزبعغ 

 ػشش
 عبػخ 5

اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 

 ِفَٙٛ اٌٍّّظ
اٌّؾبػشح  اٌٍّّظ

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد

 عبػخ 5 اٌؼششْٚ

اْ ٠ٛظف ػٕظش 

اٌٍّّظ فٟ االػّبي 

 اٌزظ١ّ١ّخ

رطج١مبد ػ١ٍّخ      

 ٍِّغ١خ
اٌّؾبػشح 

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد

اٌٛاؽذ 

 ٚاٌؼششْٚ
 عبػخ 5

اْ ٠ٕزظ اػّبي 

رظ١ّ١ّخ راد ِالِظ 

 ِخزٍفخ

 رطج١مبد ػ١ٍّخ ٍِّغ١خ
اٌّؾبػشح 

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد

اٌضبٟٔ 

 ٚاٌؼششْٚ
 عبػخ 5

اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 

 ِفَٙٛ االرغبٖ
اٌّؾبػشح  االرغبٖ

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 داالخزجبسا

اٌضبٌش 

 ٚاٌؼششْٚ
 عبػخ 5

اْ ٠ٛظف ػٕظش 

االرغبٖ فٟ اٌؼًّ 

 اٌزظ١ّّٟ

رطج١مبد ػ١ٍّخ ػٍٝ 

 ػٕظش االرغبٖ
اٌّؾبػشح 

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد

اٌشاثغ 

 ٚاٌؼششْٚ
 عبػخ 5

اْ ٠ٕزظ اػّبي 

رظ١ّ١ّخ راد ارغب٘بد 

 ِزؼذدح

رطج١مبد ػ١ٍّخ ػٍٝ 

 ػٕظش االرغبٖ
اٌّؾبػشح 

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 خزجبساداال

اٌخبِظ 

 ٚاٌؼششْٚ
 عبػخ 5

اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 

 ِفَٙٛ اٌم١ّخ اٌؼٛئ١خ
اٌّؾبػشح  اٌم١ّخ اٌؼٛئ١خ

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد

اٌغبدط 

 ٚاٌؼششْٚ
 عبػخ 5

اْ ٠ٛظف اٌم١ُ 

اٌؼٛئ١خ فٟ االػّبي 

 اٌزظ١ّ١ّخ

رطج١مبد ػ١ٍّخ ػٍٝ 

 اٌم١ُ اٌؼٛئ١خ
اٌّؾبػشح 

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 اداالخزجبس

اٌغبثغ 

 ٚاٌؼششْٚ
 عبػخ  5

اْ ٠ٕزظ اػّبي 

رظ١ّ١ّخ راد ل١ُ 

 ػٛئ١خ ِزٕٛػخ

رطج١مبد ػ١ٍّخ ػٍٝ 

 اٌم١ُ اٌؼٛئ١خ
اٌّؾبػشح 

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد

اٌضبِٓ 

 ٚاٌؼششْٚ
 عبػخ 5

اْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ 

 ِفَٙٛ اٌفؼبء
اٌّؾبػشح  اٌفؼبء

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد

اٌزبعغ 

 ٚاٌؼششْٚ
 عبػخ 5

اْ ٠ؼشف اٌطبٌت و١ف١خ 

رٛظ١ف وً اٌؼٕبطش 

 داخً ؽ١ض اٌفؼبء

 رطج١مبد ػ١ٍّخ
اٌّؾبػشح 

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد

 عبػخ 5 اٌضالصْٛ
اعشاء اخزجبس ٔظشٞ 

 ٚػٍّٟ
اٌّؾبػشح  االِزؾبْ      

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد
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ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 البِخ ٚسشخ ػشع ٌالػّبي إٌّغضح ِٓ لجً اٌطٍجخ 

 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 

 ٚطف اٌّمشس

 

 عبِؼخ ثبثً خ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّؤعغ .51

 لغُ اٌزظ١ُّ  اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .52

 Apar351 اعُ / سِض اٌّمشس .53

 ثىبٌٛس٠ٛط اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .54

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .55

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .56

 ) سلُ فشػٟ(111 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .57

 2116/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .58

 ٌّمشسأ٘ذاف ا .59

ر١ّٕخ اٌمذساد اٌزار١خ ٚاٌفىش٠خ ٌٍطبٌت ٚرط٠ٛش٘ب ٚرّى١ُٕٙ فٟ وبفخ اٌمذساد اٌؼ١ٍّخ -1

ٚاٌؼ١ٍّخ ٚاٌزم١ٕخ فٟ ِغبي اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ ِٓ خالي طٕبػخ اٌّبو١زبد اٌّغغّخ اٌّخزٍفخ 

 ثؾغت إٌّشؤح اٌّطٍٛة رض١٠ٕٙب .

عبعب فٟ اٞ رظ١ُّ إلخشاط رذس٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ االعظ ٚاٌؼٕبطش اٌزظ١ّ١ّخ ٚعؼٍٙب ا -3

 ٟ ))ِشاعؼخ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ((ِشاعؼخ أداء ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌ

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

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

 البرنامج.
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 اٌؼًّ اٌزظ١ّّٟ وبِال دْٚ خًٍ .

رذس٠ت اٌطٍجخ فٟ اٌشعُ اٌؾش، اٌز٠ٍٛٓ، اٌزشاو١ت االٔشبئ١خ، اٌّٛاد ٚاٌخبِبد، االػبءح،  -3

 اٌظٛر١بد، االصبس، اٌزظ١ُّ ثجؼذ٠ٓ ٚصالصخ .

إٌّٟٙ  اٌزفىش ثّب ٘ٛ عذ٠ذ ِٚجذع فٟ ِغبي اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ ٚرىض١ف ِؼشفزُٙ ثبٌؼًّ -4

 ٚاٌزؼشف ػٍٝ اٌّجبدا االعبع١خ ٌزؾم١ك اٌغبٔت اٌغّبٌٟ ٌٍؼًّ .

اٌمذسح ػٍٝ رظ١ُّ االصبس ٚرٕف١ز٘ب ثّب ٠ٕغغُ ٚؽبعخ االعٛاق ٌٙب ٚؽغت اٌطٍت ٌشفذ  -5

 اٌٛسػ اٌف١ٕخ ثؤؽذس اٌزظب١ُِ . 

سفذ االعٛاق ٚاٌششوبد اٌؼشث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ ٚدٚائش اٌذٌٚخ ثّظ١ّّٓ اوفبء فٟ ِغبي  -6

 اٌذ٠ىٛس ِٓ خالي رذس٠ت ٚاػذاد اٌطٍجخ .

 

 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .61

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  - د

 
اؽالع اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّٛاد ٚاٌخبِبد اٌزظ١ّ١ّخ اٌزٟ ٠زؼبٍِْٛ ِؼٙب ٌزغًٙ ػ١ٍّخ فُّٙٙ ٚادساوُٙ    -1أ

 أل١ّ٘زٙب.
 ٚدػّٙب ثّب ٠ّىٓ ِٓ اٌزطج١ك اٌٛالؼٟ. غبة اٌطٍجخ ِؼٍِٛبد ٔظش٠خ ؽٛي اخزظبطُٙزاو  -2أ
 رؾف١ض اٌطٍجخ ػٍٝ االؽالع ٚاالعزفبدح ِّب ِٛعٛد ؽٌُٛٙ ِٓ ِٛاد رزظً ثبخزظبطُٙ.   -3أ
 االعزفبدح ِٓ اٌخبِبد اٌجغ١طخ اٌّزٛفشح ٌزٕف١ز اػّبي لذ رىْٛ اثذاػ١خ.   -4أ

 
   -6أ

 
 
 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 اٌزٕف١ز٠خ ٌٍطبٌت ِٓ ؽ١ش اٌفىشح ٚاٌزطج١ك.ر١ّٕخ اٌمذساد    -- 1ة

 غبثٗ اٌمبث١ٍخ ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ ِفب١ُ٘ ٚرٕف١ز٘ب ثزم١ٕبد ِخزٍفخ زاو   - 2ة 

 رؼش٠ف اٌطٍجخ ثطشق رٕف١ز اٌذ٠ىٛس الشغبي اٌفؼبء اٌذاخٍٟ .   - 3ة 

     -4ة

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 . ْ إٌّظٛس، ٚرٕف١ز اٌّبو١زبد١خ سعُ االشىبي ٚفك لبٔٛف:  رطج١مبد ؽٛي و١ -11

 اٌّالؽظخ ا١ِٛ١ٌخ ، اعشاء االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ.: ؽشائك اٌزم١١ُ     
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 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثبعشاء اخزجبساد ٚرّش٠ٕبد ١ِٛ٠خ.    --1ط

 بو١ذ  .رطج١مبد ؽٛي رٛصثغ االصبس الشغبي اٌفؼبء اٌذاخ١ٍجطش٠مخ اٌّ   -2ط

 -3ط

   -4ط

 
 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ:    

رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔزبط اشىبي ِٓ االصبس  ٌزط٠ٛش اٌمبث١ٍبد فىش٠ب ٚرٕف١ز٠ب الوزشبف لذسارُٙ ػٍٝ اعزخذاَ    

 االدٚاد ٚاٌزم١ٕبد ٚرٛظ١فٙب ، ِٚالؽظخ لبث١ٍزُٙ ػٍٝ االعزفبدح ٚاٌزؼٍُ ٚاٌشثؾ اٚ اٌذِظ ف١ّب ث١ٓ اٌخبِبد.
 

 
 

 

 

 :  اعشاء االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ٚاالِزؾبٔبد اٌفظ١ٍخ.ؽشائك اٌزم١١ُ    

 

 

 

 
 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 

 االؽالع ػٍٝ ِٛالغ اٌذ٠ىٛس فٟ إٌّبصي ٚرٕف١ز٘ب ثظٛسح ِظغشح    -1د

 ِٓ ِؾ١طٗ ٚاالدٚاد اٌّزٛفشح فٟ ث١ئزٗ. دفغ اٌطبٌت ٌالعزفبدح   -2د

 اؽالع اٌطٍجخ ػٍٝ ِب ِٛعٛد ِٓ خبِبد  ٚاٌزم١ٕبد إٌّبعجخ ٌىً ٔٛع ِٓ أٛاع اٌخبِبد.     -3د

    -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .61

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ ِب١٘خ اٌزظ١ُّ ٚأٔٛاػٗ دعبػب 3 1

 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ أعبع١بد اٌزظ١ُّ إٌبعؼ عبػبد 3 2

 عبػبد 3 3
اٌزغبٔظ اٌٍٟٛٔ فٟ اٌزظ١ُّ 

 اٌذاخٍٟ
 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ 

 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ اٌؾذاصخ فٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ عبػبد 3 4

 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ إٌّضي ٚرظب١ِّٗ عبػبد 3 5

 عبػبد 3 6
و١ف١خ سعُ اشىبي االصبس 

 إٌّضٌٟ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

 عبػبد 3 7
٠مخ رّش٠ٓ ػٍّٟ ػٓ ؽش

 رٛص٠غ األصبس ثبٌشعُ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

 عبػبد 3 8
اٌّٛاد اٌذاخٍخ فٟ رظ١ٕغ 

 األصبس ٚاٌذ٠ىٛس
 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

 عبػبد 3 9
رّش٠ٓ ػٍّٟ ؽٛي و١ف١خ 

 طٕبػخ اٌّبو١ذ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

 دعبػب 3 11
االػبءح فٟ اٌزظ١ُّ 

 اٌذاخٍٟ
 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .62

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 
 وزت اٌّمشس 
      ٜأخش 

 ِجبدا االداسح اٌؼبِخ ) االعزبر ػجذ اٌؼض٠ض طبٌؼ ثٓ ؽجزٛس(
االداسح ٚٚظبئفٙب فٟ اٌمشْ اٌؾبدٞ ٚاٌؼشش٠ٓ ) ِجبدا ِٚذاخً 

 االعزبر اٌذوزٛس صوش٠ب اٌذٚسٞ(
 اٌزخط١ؾ االعزشار١غٟ ) االعزبر اٌذوزٛس ؽغٓ اٌغجٛسٞ( 

 

ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 ٚاٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ (
 اٌزذس٠ت اٌظ١فٟ 

ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً  اٌخذِبد االعزّبػ١خ )

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 

11 

 
 عبػبد 3

رّش٠ٓ ػٍّٟ ػٓ و١ف١خ 

 رٛص٠غ اصبس غشفخ إٌَٛ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

12 

 
 عبػبد 3

أٛاع االصبس اٌّغزخذَ 

 ؽغت اٌؾبعخ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

13 

 
 عبػبد 3

رّش٠ٓ ػٍّٟ ػٓ طٕبػخ 

 ػبسػخ ِٛاد/ثٛف١ٗ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

14 

 
 رم١١ُ ِجبشش اِزؾبْ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ اِزؾبْ ) ٔظشٞ( عبػبد 3

15 

 
 رم١١ُ ٌغٕخ ف١ٕخ  اِزؾبْ  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ اِزؾبْ  )ػٍّٟ ( عبػبد 3

16 

 
 عبػبد 3

ٟ اٌخبِبد ٚاعزخذاِبرٙب ف

 اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ
 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

17 

 
 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ اٌٍذائٓ ٚاعزخذاِبرٗ عبػبد 3

18 

 
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ ٚسق اٌغذساْ ِٚٛاطفبرٗ عبػبد 3

19 

 
 عبػبد 3

رّش٠ٓ ػٍّٟ ػٓ طٕبػخ 

 ِغ اصبصٗ /ِغغُ  ِطجخ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

21 

 
 عبػبد 3

ػشع ِٛعض ػٓ اعظ 

  اٌزظ١ُّ ٚػٕبطشٖ
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

 

21 
 عبػبد 3

ؽشق ػشع االصبس 

 ٚرٛص٠ؼٙب
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

22 

 
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ ١ُ اٌذاخٍٟاٌزظّ صخشفخ ٚرض١٠ٓ اٌغذساْ عبػبد 3

23 

 
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ  اٌغزبئش ٚاٌشجبث١ه عبػبد 3

24 

 
 اٌّشبسوخ ٚإٌمبػ اٌمبء ِؾبػشح  اٌزظ١ُّ  اٌذاخٍٟ  االسػ١بد  عبػبد 3

25 

 
 عبػبد 3

رّش٠ٓ ؽٛي رمغ١ُ إٌّضي 

 اٌٝ فؼبءاد  ِخزٍفخ
 دلخ ٚٔٛػ١خ ٍٟرّش٠ٓ ػّ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ

 دلخ ٚٔٛػ١خ رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ ػًّ ِبو١ذ ٌٍّٕضي ٚاصبصٗ عبػبد 3 26
27 

 
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ ػًّ اصبس  ِظغش ٌٍّبو١ذ عبػبد 3 

28 

 
 دلخ ٚٔٛػ١خ  رّش٠ٓ ػٍّٟ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ رٛص٠غ االصبس داخً إٌّضي  عبػبد 3

29 

 
 رم١١ُ ِجبشش اِزؾبْ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ ِزؾبْ ) ٔظشٞ ( ا عبػبد 3

31 

 
 رم١١ُ  اِزؾبْ اٌزظ١ُّ اٌذاخٍٟ اِزؾبْ  ) ػٍّٟ ( عبػبد
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 اٌمجٛي  .63

 ِشوضٞ اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 ) سلُ فشػٟ (111 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ) سلُ فشػٟ(211 أوجش ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ّٔٛرط ٚطف اٌّمشس

 سٚطف اٌّمش

 

 

 
 عبِؼخ ثبثً

 لغُ اٌفْٕٛ اٌزطج١م١ٗ و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ / اٌمغُ اٌغبِؼٟ / اٌّشوض .64

 Ador451 اعُ / سِض اٌّمشس .65

 ٠ٛطثىبٌٛس اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ذخً ف١ٙب .66

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾؼٛس اٌّزبؽخ .67

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .68

 عبػخ121 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .69

 2116/2117 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .71

 أ٘ذاف اٌّمشس .71

 -٠ّىٓ رؾذ٠ذ ا٘ذاف ِمشس ِبدح لٛاٌت خ١بؽٗ ٔغبئ١ٗ ثبالرٟ :    

 ألوبد٠ّٟ((ِشاعؼخ أداء ِؤعغبد اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ))ِشاعؼخ اٌجشٔبِظ ا

ػٓ اٌّالثظ إٌغبئ١ٗ ٌساعد مقرر مبادئ الخٌاطه النسائٌه فً اعداد طالبات لدٌهن فكره 

ٚرطٛس٘ب ٚأٛاع االلّشٗ اٌّغزؼٍّٗ فٟ رٕف١ز٘ب ٚػٓ الّشخ اٌجطبٔبد ٚاٌؾشٛاد ٚو١ف١خ سعُ 

ِٚٓ صُ رٛف١ش اٌمٛاٌت االعبع١ٗ ٚرؾ٠ٛش٘ب ٌزٕف١ز ِخزٍف اٌّٛد٠الد ٌزط٠ٛش ِٙبسرٙٓ اٚال 

اٌّؼٍِٛبد االعبع١ٗ ػٓ اٌخ١بؽٗ ثظٛسٖ ػبِٗ ٚاٌخ١بؽٗ إٌغبئ١ٗ ثظٛسح خبطٗ ٌززّىٓ 

 .اٌطبٌجٗ ِٓ رؾذ٠ذ عٛدح أزبط اٌّالثظ إٌغبئ١ٗ ٚاٌّالئُ ِٓ االلّشٗ 
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 .االطفالار أنواع األقمشة المالئمة لممالبس يلخبرة والمهارة في اختاكتساب الطالبة ا -1

تربية الذوق الفني عند الطالبة وتشجيعها عمى الدراسة المفيدة لرفع مستواها وتمكنها من   -1
 قضاء أوقات الفراغ بما يعود بالنفع والفائدة.

 .االطفال قوالب مالبساكتساب الطالبة الخبرة والمهارة في تنفيذ مختمف أنواع  -1

 .تعريف الطالبة بانواع مالبس االطفال وتطويرها -4

تدريب الطالبة عمى االطالع والبحث عن كل جديد ومسايرة المستحدث من الموديالت مع  -1
 تطويرها وتحويرها.

تنمية قدرة الطالبة عمى التذوق الجمالي حتى تتمكن من اختيار أنواع األقمشة وألوانها  -6
 من حيث الفئة العمرية.الت حسب المناسبات المختمفة وتناسقها ومالئمتها لممودي

 

 

 

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .72

 اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ -أ

 .     إٌغبئ١ٗ خ١بؽٗاٌمٛاػذ ٚاٌّفب١ُ٘ االعبع١خ ٌٍ ٗؼشف اٌطبٌجرزاْ  -1أ

 . لٛاٌت اٌّالثظ إٌغبئ١ٗػٍٝ ِجبدٜءٚاعغظ سعُ  ٗؼشف اٌطبٌجرزاْ  -2أ

 أٛاع االلّشٗ .ػٍٝ  ٗؼشف اٌطبٌجرزاْ  -3أ

 .اْ رؼذد اٌطبٌجٗ أٛاع اٌؾشٛاد ٚاٌجطبٔبد ٚو١ف١خ اخز١بس إٌّبعت ِٕٙب -4أ

 اْ رزؼشف اٌطبٌجٗ ػٍٝ اٌفشق ث١ٓ اٌخ١بؽٗ اٌظٕبػ١ٗ ٚاٌخ١بؽٗ إٌّض١ٌٗ . -5أ

 
 اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبٌّٛػٛع   -ة 

 ٠ٛش ٚرؼذ٠ً ػٍٝ إٌّٛرط االعبعٟ .اعزخذاَ خبِبد ِزٕٛػٗ فٟ ػ١ٍّخ رط – 1ة

اٌخ١بؽٗ إٌغبئ١ٗ ثطش٠مٗ ػ١ٍّٗ ِٓ رطج١ك ع١ّغ اٌّؼبسف االعبع١خ فٟ  – 2ة

 .ّٔبرط ِخزٍفٗ ِٓ اٌّالثظ إٌغبئ١ٗ ٚثّٛد٠الد ِزٕٛػٗ رٕف١زخالي 

_ اْ رمَٛ وً ؽبٌجٗ ثزظ١ُّ ِٛد٠ً ٌفغزبْ عٙشٖ ِغ ػًّ اٌمبٌت ٚوبفخ  3ة

 الد ِغ رٛػ١ؼ ؽش٠مخ رٕف١ز اٌزظ١ُّ.االػبفبد ٚاٌض٠ٙبد ٚاٌزٕض٠

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 ؽش٠مخ اٌمبء اٌّؾبػشاد . -11

32- Team Project اٌّغب١ِغ اٌطالث١خ 

31- Experiential Learningٟاٌزؼٍُ اٌزغش٠ج. 

33- Application Learning))ُرطج١ك اٌزؼ١ٍ. 

 .ؽش٠مخ إٌّبلشخ -33

 ؽشائك اٌزم١١ُ       

 خ ٚاٌشٙش٠خ ٚاالخزجبساد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خ .:اعشاء االخزجبساد ا١ِٛ١ٌ

 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 االعزذالي -1ط       

 ؽً اٌّشىٍخ-2ط

 رؼٍُ اٌّفب١ُ٘-3ط

 ؽشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ :    

 اٌّؾبػشح /إٌّبلشخ /اٌزطج١ك اٌزؼ١ٍّٟ /اٌزؼٍُ اٌزغش٠جٟ .

 ؽشائك اٌزم١١ُ :   

 الخزجبساد اٌؼ١ٍّخ ٚإٌظش٠خ .اعشاء االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ ٚا

اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف  -د 

 ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.

 . خ١بؽٗ إٌغبئ١ٗأوغبة اٌطبٌت ِٙبسح ِؼشف١خ ػٓ ِفب١ُ٘ اٌ--1د

 رم٠ُٛ اٌؼًّ اٌفٕٟ ٚرزٚلٗ ثطش٠مخ ػ١ٍّخ ِٓ لجً اٌطٍجخ . -2د    
رّىٓ اٌطبٌجٗ ِٓ اخز اٌم١بعبد ثطش٠مٗ طؾ١ؾٗ ٚٚفك عذٚي اٌم١بعبد  -3د         

 اٌّؼ١بسٞ .
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 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق 

 أٚ اٌّٛػٛع
 ؽش٠مخ اٌزم١١ُ ؽش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 عبػخ3 االٚي
االؽالع ػٍٝ ِفشداد 

 اٌّبدٖ
اػطبء طٛسٖ ِجغطٗ ػٓ 

 اٌخ١بؽٗ
اٌّؾبػشح 

 ٕبلشخٚاٌّ
اعشاء 

 االخزجبساد

 عبػخ3 اٌضبٟٔ
اال٘ذاف اٌؼبِٗ 

ٚاٌّؼشف١ٗ ٚاٌّٙبسث١ٗ 

 ٚاٌٛعذا١ٔٗ

 لٛاػذ ٚرؼبس٠ف ػبِخ .

 
اٌّؾبػشح  

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد

 عبػخ3 اٌضبٌش
رؼش٠ف اٌطبٌجبد 

 ثبٌؾشٛاد ٚأٛاػٙب
اٌؾشٛاد ٚأٛاػٗ 

 .ٚا١ّ٘خ اعزؼّبٌٗ
اٌّؾبػشح  

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 ساداالخزجب

 عبػخ3 اٌشاثغ

اٌزؼشف ػٍٝ أٛاع 

اٌمٛاٌت ٚٔظشٖ ػبِٗ 

ػٓ فؾض عٛدح 

 االٔزبط

 اٌمبٌت ٚأٛاػٗ  

 
اٌّؾبػشح  

 ٚإٌّبلشخ
اعشاء 

 االخزجبساد

 عبػخ3 اٌخبِظ
اٌّالؽؼبد اٌٛاعت 

 ِشاػبرٙب ػٕذ اٌزفظ١ً 
رٛػ١ؼ رٌه ػٍٝ لطؼخ 

 لّبػ

اٌّؾبػشح  

ٚإٌّبلشخ 

 ٚرطج١ك ػٍّٟ

اعشاء 

 االخزجبساد

 عبػخ3 اٌغبدط
ػًّ لبٌت ٌٍزٕٛسٖ 

 إٌغبئ١ٗ 

 -شش٠ؾ ل١بط  -ٚسق

 . ِمض

 
 رطج١ك ػٍّٟ

اعشاء 

 االخزجبساد

 اٌغبثغ

 
 عبػخ3

ِشاؽً رفظ١ً اٌزٕٛسٖ 

 ٚخ١بؽزٙب
 رطج١ك ػٍّٟ رزجغ خطٛاد اٌخ١بؽٗ

اعشاء 

 االخزجبساد

 عبػخ3 اٌضبِٓ 
رٕض٠ً ِٛد٠الد ػٍٝ 

 اٌزٕٛسٖ

اعزخذاَ ثؼغ االػبفبد 

 د اٌزٕٛسٌٖزٕٛع ِٛد٠ال

 
 رطج١ك ػٍّٟ

اعشاء 

 االخزجبساد

 ؽش٠مخ سعُ اٌىٛسعبط عبػخ3 اٌزبعغ
اعزخذاَ شش٠ؾ اٌم١بط 

 ٌؼجؾ ل١بعبد اٌغغُ

 

إٌّبلشخ 

 ٚرطج١ك ػٍّٟ
اعشاء 

 االخزجبساد

 عبػخ3 اٌؼبشش
ؽش٠مخ ػًّ لبٌت 

 اٌم١ّض
 اٌم١ّض ٚأٛاع ل١بعبرٗ

 

اٌّؾبػشح 

 ٚإٌّبلشخ

اعشاء 

 االخزجبساد

اٌؾبدٞ 

 ػشش
 عبػخ 3

ِشاؽً رفظ١ً 

 اٌم١ّض

رزجغ ِشاؽً رفظ١ً 

 اٌم١ّض ػٍٝ لطؼخ لّبػ

 

اٌّؾبػشح 

 ٚإٌّبلشخ

 ٚرطج١ك ػٍّٟ

اعشاء 

 االخزجبساد

 عبػخ 3 اٌضبٟٔ ػشش
اٌّشاؽً اٌزى١ٍ١ّٗ 

 ٌخ١بؽخ اٌم١ّض

خ١بؽخ اٌم١ّض ٚاػبفخ 

 ثبلٟ اٌؼٕبطش اٌّىٍّٗ

 
 رطج١ك ػٍّٟ

اعشاء 

 االخزجبساد

اٌضبٌش 

 ػشش
 عبػخ 3

ضٛة اٌؼشثٟ اٌ

 )اٌغالث١ٗ(
 اٌغالث١ٗ ٚأٛاػٙب

 

اٌّؾبػشح 

 ٚإٌّبلشخ

اعشاء 

 االخزجبساد

اٌشاثغ 

 ػشش
 عبػخ 3

ؽش٠مخ رفظ١ً 

 اٌغالث١ٗ
 اٌم١بَ ثزفظ١ً اٌغالث١ٗ

 
 رطج١ك ػٍّٟ

اعشاء 

 االخزجبساد

اٌخبِظ 

 ػشش
 عبػخ 3

ِشاؽً خ١بؽخ 

 اٌغالث١ٗ
رزجغ ِشاؽً خ١بؽخ 

 اٌغالث١ٗ
 رطج١ك ػٍّٟ

اعشاء 

 خزجبساداال
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .73

 اٌمشاءاد اٌّطٍٛثخ :

  إٌظٛص األعبع١خ 

 وزت اٌّمشس 

      ٜأخش 

 فن التفصيل والخياطو/اٌىزبة إٌّٙغٟ 
 مجالت االزياء العالميو )بوردا(

 

 

اٌغبدط 

 ػشش
 خ١بؽخ اٌغالث١ٗ عبػخ 3

 اعزىّبي خ١بؽخ اٌغالث١ٗ

 
 رطج١ك ػٍّٟ

اعشاء 

 االخزجبساد

اٌغبثغ 

 ػشش 
 خ١بؽخ عالث١ٗ ٔغبئ١ٗ عبػخ 3

 رفظ١ً عالث١ٗ ٔغبئ١ٗ

 

اٌّؾبػشح 

 ٚإٌّبلشخ

اعشاء 

 االخزجبساد

اٌضبِٓ 

 ػشش
 عبػخ 3

رىٍّخ خ١بؽخ اٌغالث١ٗ 

 إٌغبئ١ٗ
 زى١ٍ١ّٗاػبفخ اٌؼٕبطش اٌ

 
 رطج١ك ػٍّٟ

اعشاء 

 االخزجبساد

اٌزبعغ 

 ػشش
 عبػخ 3

رظ١ُّ ٚرفظ١ً 

عالث١ٗ ٔغبئ١ٗ ثفزؾٗ 

 ِغزذ٠شٖ 

ػشع ّٔبرط ِٓ 

 .اٌزظ١ُّ 

 

اٌؼشع 

 ٚإٌّبلشخ

اعشاء 

 االخزجبساد

 عبػخ 3 اٌؼششْٚ 
رىٍّخ خ١بؽخ اٌغالث١ٗ 

 إٌغبئ١ٗ
 ارّبَ ػ١ٍّخ اٌخ١بؽٗ

 
 رطج١ك ػٍّٟ

اعشاء 

 االخزجبساد

ؽذ اٌٛا

 ٚاٌؼششْٚ
 عبػخ 3

اٌؼ١ٍّبد اٌزى١ٍ١ّٗ  

ٌخ١بؽخاٌغالث١ٗ 

 إٌغبئ١ٗ

اػبفخ ثبلٟ اٌؼٕبطش 

 .اٌزى١ٍ١ّٗ

 
 رطج١ك ػٍّٟ

اعشاء 

 االخزجبساد

اٌضبٟٔ 

 ٚاٌؼششْٚ
 رغٍُ اٌّٛاد عبػخ 3

 رغٍُ اٌّٛاد

 
 

اعشاء 

 االخزجبساد

اٌضبٌش 

 ٚاٌؼششْٚ
 عبػخ 3

اٌّٛاطفبد اٌف١ٕٗ 

 ٌٍضٛة اٌؼشثٟ
 اٌضٛة اٌؼشثٟ

 

اٌّؾبػشح 

 ٚإٌّبلشخ

اعشاء 

 االخزجبساد

اٌشاثغ 

 ٚاٌؼششْٚ
 عبػخ 3

رظ١ُّ اٌّالثظ 

 اٌؼشثٟ

رظُّ وً ؽبٌجٗ ّٔٛرط 

 .ٌٍضٛة اٌؼشثٟ

 

اٌّؾبػشح 

ٚإٌّبلشخ 
 ٚرطج١ك ػٍّٟ

اعشاء 

 االخزجبساد

اٌخبِظ 

 ٚاٌؼششْٚ
 عبػخ 3

ؽش٠مخ سعُ لبٌت 

 اٌضٛة  اٌؼشثٟ

رٕف١ز لبٌت ٌٍضٛة اٌؼشثٟ 

 ًٚاٌجبء ثبٌزفظ١

 

اٌّؾبػشح 

 ٚإٌّبلشخ

 ٚرطج١ك ػٍّٟ

اعشاء 

 االخزجبساد

اٌغبدط 

 ٚاٌؼششْٚ
 عبػخ 3

رٕف١ز اٌّشاؽً إٌٙبئ١ٗ 

 ٌؾ١بؽخ اٌضٛة اٌؼشثٟ 

اعزخذاَ اٌّٛاد االػبف١ٗ 

 الٔٙبء اٌؼًّ

 
 رطج١ك ػٍّٟ

اعشاء 

 االخزجبساد

اٌغبثغ 

 ٚاٌؼششْٚ
 عبػخ  3

ؽش٠مخ ػًّ لبٌت 

 اٌجٕطٍْٛ
 اٌجٕطٍْٛ

 

اٌّؾبػشح 

 ّٕبلشخٚاٌ

اعشاء 

 االخزجبساد

اٌضبِٓ 

 ٚاٌؼششْٚ
 عبػخ 3

رفظ١ً ٚخ١بؽخ 

 اٌجٕطٍْٛ

اعزخذاَ اٌمّبػ ٌزٛػ١ؼ 

 ؽش٠فخ اٌزفظ١ً 

 
 رطج١ك ػٍّٟ

اعشاء 

 االخزجبساد

اٌزبعغ 

 ٚاٌؼششْٚ
 رطج١ك ػٍّٟ .ارّبَ اٌخ١بؽٗ اوّبي اٌخ١بؽٗ عبػخ 3

اعشاء 

 االخزجبساد

 اٌضالصْٛ
رمذ٠ُ 

 االػّبي 
 اعزالَ االػّبي

 اٌزم١١ُ

 
 

اعشاء 

 االخزجبساد
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ِزطٍجبد خبطخ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي 

ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌذٚس٠بد ٚاٌجشِغ١بد 

 زش١ٔٚخ (ٚاٌّٛالغ االٌى
 البِخ ٚسشخ ػشع ٌالػّبي إٌّغضح ِٓ لجً اٌطٍجخ 

اٌخذِبد االعزّبػ١خ ) ٚرشًّ ػٍٝ عج١ً 

اٌّضبي ِؾبػشاد اٌؼ١ٛف ٚاٌزذس٠ت 

 إٌّٟٙ ٚاٌذساعبد ا١ٌّذا١ٔخ ( 
 ِؼبسع خبص ثٕزبعبد اٌطبٌجبداعشاء 

 

 اٌمجٛي  .74

  اٌّزطٍجبد اٌغبثمخ

 ) سلُ فشػٟ (61 ألً ػذد ِٓ اٌطٍجخ 

 ) سلُ فشػٟ(81 ػذد ِٓ اٌطٍجخ  أوجش

 
 
 

 الجدول النموذجي لمزيارة الميدانية                                            
 
 لمدة يومين أو ثالثة أيام ويشمل اجتماعات معدة مسبقًا تقع مسؤولية اإلعداد ليا يكون جدول الزيارة الميدانية العادية معداً  -1

 . العالي مؤسسات التعميم روف عمى عاتق قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي فيوموائمة النموذج مع الظ
 التاسعة من صباح اليوم األول ويتم تحديد أوقات بداية االجتماعات المعدة مسبقاً  تبدأ الزيارات الميدانية عادة عند الساعة -2

اجتماعات بل ال بد من ترك المجال ألنشطة  لجدول كمياوالتي ال تستغرق عادة أكثر عن ساعة واحدة وال ينبغي أن تكون أوقات ا
 . البرنامج الجتماعات وتحديث المالحظات والسجالت وصياغة فقرات مسودة مراجعة المراجعين اإلضافية التي تشمل التحضير

 الجمسة 
 

الوقت      
 

النشاط                                  
 

  الٌوم األول

)أغراضها والنتائج المطلوبة واستخدام األدلة للمراجعة ٌر، تقدٌم موجز والتقد الترحٌب 9099 1
 فرٌق البرنامج –وتقرٌر التقٌٌم الذاتً( 

 / نقاش مع أعضاء الهٌئة التعلٌمٌةالمنهج الدراسً  9039 2

 اجتماع مع مجموعة من الطلبة 11099 3

 0 جولة على المصادركفاءة البرنامج  12039 4
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نموذ  تقرٌر المتابعة 

 0 تدقٌق الوثائق اإلضافٌة بما فٌها عٌنة من أعمال الطلبة المصححةلجنة المراجعة  اجتماع 14099 5

 0 اجتماع مع أعضاء الهٌئة التعلٌمٌةكفاءة البرنامج  15099 6

 0 مراجعة األدلة وأٌة ثغرات أو أمور تحتاج الى متابعةاجتماع لجنة المراجعة  16099 7

 )عٌنة من الخرٌجٌن وأصحاب العمل والشركاء اآلخرٌن( العالقةمع الجهات ذات  اجتماع 17099 8

 الٌوم الثانً          

0 ملخص لنتائج الٌوم األول ومعالجة اجتماع مع رئٌس المراجعة ومنّسقها وقائد البرنامج  8045 9
 الثغرات وتعدٌل جدول الٌوم الثانً إن لزم

 ضاء الهٌئة التعلٌمٌة0 اجتماع مع أعالمعاٌٌر األكادٌمٌة للخرٌجٌن  9099 19

 0 اجتماع مع أعضاء الهٌئة التعلٌمٌةفاعلٌة عملٌات ضمان الجودة وإدارتها  19039 11

 / مراجعة األدلة واألمور التً تحتاج الى معالجةاجتماع لجنة المراجعة  12099 12

 لمتابعة ما ٌستجد من قضاٌا وقت حر 14099 13

 0 اتخاذ القرارات بخصوص النتائج وإعداد التغذٌةراجعة االجتماع األخٌر للجنة الم 14039 14

 ٌقدم رئٌس المراجعة التغذٌة الراجعة الشفهٌة لمنّسق المراجعة وأعضاء الهٌئة التعلٌمٌة 14039 15

 الختام 15099 16

 
 ( 1) جدول رقم 

عداد التقرير ومخطط لمجدول النموذجي لمزيارة الميدانية م  ن أجل المتابعةنموذج عممية المتابعة وا 
 
 

 
 

وىو جزء من ترتيبات قسم  21أوال: يعرض ىذا التقرير نتائج زيارة المتابعة التي جرت بتاريخ____/____/____
ضمان الجودة واألداء الجامعي اليادفة إلى توفير الدعم المستمر لتطوير عمميات ضمان الجودة الداخمية والتحسن 

 المستمر
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لمتابعة في تقييم مدى التقدم الحاصل في البرنامج منذ اعداد تقرير مراجعة البرنامج وتوفير ثانيا: وتتمثل اغراض ىذه ا

 المزيد من المعمومات والدعم لمتحسن المستمر في المعايير االكاديمية وجودة التعميم العالي في العراق.
 

 ثالثا: وتشمل قاعدة األدلة المستخدمة في ىذه المتابعة عمى ما يأتي:

 التقييم الذاتي لمبرنامج األكاديمي مع المعمومات المساندة لو (تقرير1
 (خطة التحسين المعدة والمنفذة منذ اعداد تقرير مراجعة البرنامج األكاديمي.2
 يمي(تقرير مراجعة البرنامج األكاد3

 
 
 (تقرير مراجعة جودة التعميم العالي والخطة االستراتيجية المؤسسية )ان وجدت(4
 افية المقدمة أثناء زيارة المتابعة.(األدلة اإلض5
 

 رابعا: وتتمثل االستنتاجات اإلجمالية التي تم التوصل إلييا من ىذه المتابعة باآلتي:

 (قام/لم يقم برنامج )اسم البرنامج األكاديمي( في )اسم المؤسسة التعميمية( بتطبيق خطة لمتحسن.1
 الزيارة الميدانية لمراجعة البرنامج عمى ما ىو ات: )اذكرىا(. (تشتمل الممارسات الحسنة في المؤشرات المقدمة منذ2
(تتمثل القضايا الميمة التي يجب عمى المؤسسة التعميمية معالجتيا من خالل تحسينيا المستمر لمبرنامج األكاديمي 3  

 في اآلتي: )أذكرىا وبين ما إذا كانت خطة التحسين تتطرق إليو ام ال(.
 
 ه التقرير المفصل .يضم الممحق )أ( أدنا-5
 الممحق )أ(   

 تأريخ الزيارة الميدانية األولية لمراجعة البرنامج األكاديمي :
 تأريخ زيارة المتابعة:

 تأريخ تقرير المتابعة:.
                              التوقيع             أسماء المراجعين الذين أجرو المتابعة:                     الوظيفة/المسمى الوظيفي         

المطلوب  اإلجراء
 اتخاذه

  ت السؤال نعم مالحظات
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 : نظام الجودة الداخمي المستخدم الجزء األول
 التحسين المتحقق في المؤشرات:  الثانيالجزء 

 

  1  هل تم إنجاز تقرٌر التقٌٌم الذاتً للبرنامج األكادٌمً؟   

هل تبٌن تقارٌر التقٌٌم الذاتً األخٌرة مقدار تحقٌق معاٌٌر إطار    
  التقٌٌم و/او التطرق إلٌها؟

2  

إلى مراجعة خارجٌة وداخلٌة؟هل هنالك خطة للتحسٌن مستندة       3  

  4  هل توجد ثغرات مهمة لم ٌتم التطرق إلٌها؟   

  5  هل تتم مراقبة التقدم الحاصل فً تطبٌق خطة التحسٌن؟   

هل من المتوقع ان ٌواجه تطبٌق خطة التحسٌن اي عقبات    
  كبٌرة؟

6  

إلٌه ما هو الزمن الذي تتوقع المؤسسة التعلٌمٌة ان تحتاج    
  إلكمال التحسٌنات على البرنامج؟

7  

ما هو الزمن الذي ٌتوقعه المراجعون ان ٌستغرقه إكمال    
  التحسٌنات على البرنامج بما ٌحقق المؤشرات؟

8  

الجدٌدة المستقاة  المعلومات  الستنتاج العام
  من زٌارة المتابعة المٌدانٌة

بنود خطة التحسٌن )بٌن مدى 
مطابقتها للتوصٌات الواردة فً 

  تقرٌر مراجعة البرنامج األكادٌمً(

  المؤشرات )أنظر إلى إطار التقٌٌم(
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  المنهج الدراسً   
  االهداف ومخرجات التعلم المطلوبة

  المقرر الدراسً )المحتوى(
  من سنة ألخرىالتقدم 

  التعلٌم والتعلم
  تقوٌم الطلبة

  كفاءة البرنامج   
  الصورة العامة للطلبة المقبولٌن

  الموارد البشرٌة
  الموارد المادٌة

  استعماالت الموارد المتاحة
  مساندة الطلبة

  معدالت تخرج الطلبة المقبولٌن

  المعاٌٌر األكادٌمٌة   
  معاٌٌر واضحة
  القٌاس المناسبة استخدام معاٌٌر
  إنجاز الخرٌجٌن

  معاٌٌر أعمال الطلبة المقٌمة

  ادارة البرنامج والضمان   
  الترتٌبات الالزمة إلدارة البرنامج

  السٌاسات واإلجراءات المتبعة
  المالحظات المنهجٌة المجمعة

  والمستخدمة
  االحتٌاجات التحسٌنٌة للموظفٌن

  التً ٌتم تحدٌدها ومعالجتها
  راءات التخطٌط للتحسٌنإج

  المتبعة


