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  مصادقة السيد العميد



 وصف البرناهح األكادٌوً        

 

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

 

 جتّبعاإللغُ ػٍُ / جبِؼخ اٌّخًٕ/  وٍُخ اِداة اٌّؤعغخ اٌتؼٍُُّخ .1

جتّبعإلػٍُ ا / اٌّشوض  ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2  

او اعُ اٌجشٔبِج األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 
جتّبعإلثىبٌىسَىط ػٍُ ا  

جتّبعإلػٍُ ا-ثىبٌىسَىط آداة اعُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4  

  :إٌظبَ اٌذساعٍ  .5
 عٕىٌ /ِمشساد /أخشي 

 ٔظبَ عٕىٌ

  اٌّؼتّذ   ثشٔبِج االػتّبد .6

  اٌّؤحشاد اٌخبسجُخ األخشي  .7

 22/4/2118 تبسَخ إػذاد اٌىصف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِج األوبدٍَّ .9

ُٓ اجتّددبػُُٓ فددٍ ِمددبالد ااإلجتّبعةاٌخذِددخ االجتّبػُددخةاالٔخشوثىٌىجُب  ِددٓ أجددً سفددذ اٌّمتّددغ ثئخ ددبئُ

 اإلعهبَ فٍ ػٍُّبد اٌتُّٕخ وإٌهىض ثىالغ اٌّمتّغ.

إػذاد ثبحخُٓ اجتّبػُُٓ ٌٍؼًّ فٍ ِؤعغبد اٌذوٌخ واالٔخشاط فٍ عىق اٌؼًّ وتُّٕخ اعبٌُت وِهبساد اٌجحج 

 اٌؼٍٍّ ٌذَهُ
بد االوبدٍَّ ِٓ لجً اٌّؤعغبد اٌؼٍُّخ واٌؼبٌُّخ ِٓ حُج تطىَش ِحتىَبد اٌّمشساد ِىاوجخ ِتطٍجبد االػتّ

 فٍ ِمبي اٌؼٍىَ االجتّبػُخ
اٌّغبهّخ فٍ تؼضَض اٌىػٍ اٌخمبفٍ ٌذي افشاد اٌّمتّغ ورٌه ػٓ طشَك االشتشان فٍ اٌّؤتّشاد وإٌذواد 

 او ِؤعغبد اٌذوٌخ االخشي.اٌؼٍُّخ واٌحٍمبد إٌمبشُخ اٌتٍ تمُّهب اٌّؤعغبد األوبدَُّخ 
اٌتؼبوْ واٌتفبػً اإلَمبثٍ وفك سؤَخ ػٍُّخ ِذسوعخ تٕغمُ وسؤَخ وصاسح اٌتؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجحج اٌؼٍٍّ 

 وِشاوض اٌجحىث واٌذساعبد ثُٓ اٌّؤعغبد اٌّمتّؼُخ وبفخ.
تئهًُ واػذاد اٌخشَمُٓ ٌٍؼًّ فٍ وصاساد اٌؼًّ واٌشؤوْ االجتّبػُخ 

ٌ حخةاٌذاخٍُخةاٌؼذيةاٌتؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجحج اٌؼٍٍّ ةاٌشجبة واٌشَبضهةحمىق ةاٌتشثُخةاٌخمبفخةا

االٔغبْةوِشاوض االثحبث االجتّبػُخ واالعتشاتُمُخ واٌتشاث اٌشؼجٍ واٌّؤعغبد االػالُِخ وِٕظّبد 



 اٌّمتّغ اٌّذٍٔةواٌهُئبد اٌّغتمٍخ ثّختٍف ِغُّبتهب.

 

 اٌتؼٍُ واٌتمُُُاٌّطٍىثخ وطشائك اٌتؼٍُُ و جشٔبِجِخشجبد اٌ  .11

  االهذاف اٌّؼشفُخ  - أ
   . اٌّشىالد ِىاجهخ فٍ اٌؼٍٍّ اٌتفىُش اعبٌُت اػتّبد ػًٍ لبدسَٓ اٌطٍجخ َىىْ اْ  -1أ

 .اٌّتبحخ اٌّؼشفخ وِحتىي شىً ِغ ِتٕبغّخ ِٕهمُخ تفىُش اعبٌُت اػتّبد -2أ

 .واٌتطجُك ٌٍفهُ ضبِٕخ ِؼّمخ تؼٍُ اعبٌُت تجٍٕ  -3أ        

 .اٌّذسوخ اٌزاتُخ واٌىفبءح َتٕبعت وثّب راتُب   إٌّظُ اٌتؼٍُ اعتشاتُمُبد ةاوتغب -4أ
 .االجتّبػُخ اٌّفبهُُ ِؼشفخ ِٓ اٌتّىٓ  -5أ

 
 جشٔبِج ٌخبصخ ثبٌا ُخاٌّهبسات األهذاف –ة 

 .االجتّبػُخ ثبٌخذِخ تتؼٍك ِهبساد - 1ة 

 .االجتّبػٍ اٌتخطُط ػٍُّخ تٕظُُ ِهبساد - 2ة 
     . االجتّبػٍ اٌجحج ِهبساد   - 3ة 

 
 طشائك اٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ      

 اٌدزاتٍ اٌدتؼٍُ اعدبٌُت اٌّشدىالد حدً االعتم دبء-اٌحدٍ واالعتمىاة وإٌّبلشخ وبإلٌمبء ِتٕىػخ تذسَظ طشائك

 .ٌٍطٍجخ اٌتٕظُُ

 طشائك اٌتمُُُ      

 

  .واٌّىضىػُخ اٌّمبٌُخا اٌتحشَشَخ اٌتح ٍُُخ اإلختجبساد

 
 ٌتؼٍُُ واٌتؼٍُ طشائك ا    

 اٌّحبضشاد إٌظشَخ  -1
 اٌّشبهذاد  -2
 اٌضَبساد اٌُّذأُخ  -3

 
 
 
 
 
 
 
 



 ثُٕخ اٌجشٔبِج  .11

الورحلت 

 الذراسٍت 
 الساػاث الوؼتوذة           اسن الوقرر أو الوساق رهس الوقرر أو الوساق

 ػولً     نظري      

  

 

 

 

 

 

 الورحلت االولى

  

SO1SIS01 6 هذخل ػلن االختواع  

SO1SIS02 6 هذخل الخذهت االختواػٍت  

SO1SIA03 6 هذخل االنثروبولوخٍا  

SO1SCE04 6 هفاهٍن باللغت اإلنكلٍسٌت  

SO1SHR05  حقوق انساى

 ودٌوقراطٍت

4  

SO1SIP06 4 ػلن النفس  

SO1SCP07 3 3 حاسباث 

SO1SAL08 6 لغت ػربٍت  

 SO1SPH09 6 فلسفت  

   91 3 

 الساعات املعتمدة           اسم املقرر أو املساق رمز املقرر أو املساق ية املرحلة الدراس

 عملي     نظري      
  

 
 
 
 
 

 املرحلة الثانية 
  

SO1S2RM11 ً3 6 طرق البحج االختواػ 

SO1S2SP12 3 6 هشكالث اختواػٍه 

SO1S2RS13 ً2 4 ػلن االختواع الرٌف 

SO1S2ES14 2 4 ػلن االختواع االقتصادي 

SO1S2ED15 2 4 ػلن االختواع التربوي 

SO1S2SA16 نثروبولوخٍا األ

تاالختواػٍ  

4 2 

SO1S2IQ17 ً2 4 هدتوغ ػراق 

SO1S2ET18 2 4 نصوص انكلٍسي 

   42 29 



 

 ات املعتمدةالساع           اسم املقرر أو املساق رمز املقرر أو املساق املرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
  

 
 
 
 
 

 املرحلة الثالثة 
  

SO1S3ST19 3 6 فكر اختواػً هؼاصر 

SO1S3SS20 ً3 6 احصاء اختواػ 

SO1S3CY21 2 4 ػلن االخرام 

SO1S3SC22  تغٍر اختواػً باللغت

 اإلنكلٍسٌت

6 3 

SO1S3SW23 2 4 ػلن اختواع الورأة 

SO1S3CY24 اع الثقافًػلن االختو  6 3 

SO1S3SF25 2 4 ػلن اختواع الؼائله 

SO1S3RD26 2 4 تصوٍن بحوث 

 SO1S3DM27 2 2 ػلن اختواع السكاى 

   44 22 

 
 
 
 
 
 

 الساعات املعتمدة           اسم املقرر أو املساق رمز املقرر أو املساق املرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
  

 
 
 
 
 

 لرابعة املرحلة ا
  

SO1S4PD28 تخطٍط وتنوٍت 

 

6 3 

SO1S4TH29 

 

 3 6 نظرٌاث اختواػٍه

SO1S4SC30 

 

 ػلن اختواع األزهاث

 

4 2 

SO1S4PS31 

 

 ػلن االختواع السٍاسً

 

6 3 

SO1S4SL32 ً2 4 ػلن اختواع  القانون 

SO1S4SR33 

 

 3 6 ػلن االختواع الذٌنً



SO1S4S034 

 

 2 4 ػلن اختواع التنظٍن

SO1S4GR35 2 4 بحج التخرج 

 
 
 

 اٌتخطُط ٌٍتطىس اٌشخ ٍ .12

  ادلوضبة على الزايرات ادليدانية لدور االيتام ودور العدالة 

  االحتكاك ابدلنضمات االنسانية كهالل االمحر والصليب االمحر 
 
 اٌّؼهذ األٔظّخ اٌّتؼٍمخ ثبالٌتحبق ثبٌىٍُخ أو  غاوضِؼُبس اٌمجىي  .13

 
 ا  وواار  التعلي  العاي القبول ادلركزي اخل

 
 أهُ ِ بدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِج .14

  االعتماد على دليل الكلية واخلطة الدراسية 

  االعتماد على ادلعاير الدولية يف ما خيص فقرات الربانمج 

  االعتماد على ادلعدالت احلديثة يف كافة مناهج الدراسات االجتماعية  

 

 


