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  مصادقة السيد العميد



 وصف البرنامج األكادٌمً        

 

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

 

 حبساإللغُ عٍُ / ربِعخ اٌّخًٕ/  وٍُخ اِداة اٌّإعغخ اٌتعٍُُّخ .1

حبسإلعٍُ ا / اٌّشوض  عٍٍّاٌمغُ اٌ .2  

او اعُ اٌجشٔبِذ األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 
حبسإلىسَىط عٍُ اثىبٌ  

حبسإلعٍُ ا-ثىبٌىسَىط آداة اعُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4  

  :إٌظبَ اٌذساعٍ  .5
 عٕىٌ /ِمشساد /أخشي 

 ٔظبَ عٕىٌ

  اٌّعتّذ   ثشٔبِذ االعتّبد .6

  اٌّإحشاد اٌخبسرُخ األخشي  .7

 22/4/2118 تبسَخ ئعذاد اٌىصف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِذ األوبدٍَّ .9

( ِنٓ أرنً االحبسَخ , واٌصُبٔخ واٌتشُُِ ,االٔخشوثىٌىرُبتٕمُجبدبالد )اٌفٍ ِز ٓحبسَُُٓ اسفذ اٌّزتّع ثأخصبئُ

 اإلعهبَ فٍ عٍُّبد اٌتُّٕخ وإٌهىض ثىالع اٌّزتّع.

ٌٍعًّ فٍ ِإعغبد اٌذوٌخ واالٔخشاط فٍ عىق اٌعًّ وتُّٕخ اعبٌُت وِهبساد اٌجحج  حبسَُٓئعذاد ثبحخُٓ ا

 اٌعٍٍّ ٌذَهُ
د االوبدٍَّ ِٓ لجً اٌّإعغبد اٌعٍُّخ واٌعبٌُّخ ِٓ حُج تطىَش ِحتىَبد اٌّمشساد ِىاوجخ ِتطٍجبد االعتّب

 حبسَخفٍ ِزبي اٌعٍىَ اال
اٌّغبهّخ فٍ تعضَض اٌىعٍ اٌخمبفٍ ٌذي افشاد اٌّزتّع ورٌه عٓ طشَك االشتشان فٍ اٌّإتّشاد وإٌذواد 

 ِإعغبد اٌذوٌخ االخشي.اٌعٍُّخ واٌحٍمبد إٌمبشُخ اٌتٍ تمُّهب اٌّإعغبد األوبدَُّخ او 
اٌتعبوْ واٌتفبعً اإلَزبثٍ وفك سؤَخ عٍُّخ ِذسوعخ تٕغزُ وسؤَخ وصاسح اٌتعٍُُ اٌعبٌٍ واٌجحج اٌعٍٍّ 

 وِشاوض اٌجحىث واٌذساعبد ثُٓ اٌّإعغبد اٌّزتّعُخ وبفخ.
,اٌتعٍُُ اٌعبٌٍ  اٌعذي ,اٌذاخٍُخ, اٌتشثُخ ,اٌخمبفخ واٌغُبحخ واالحبس خشَزُٓ ٌٍعًّ فٍ وصاساد تأهًُ واعذاد اٌ

واالعتشاتُزُخ واٌتشاث اٌشعجٍ واٌّإعغبد االعالُِخ وِٕظّبد حبسَخ ٍّ ,وِشاوض االثحبث االواٌجحج اٌعٍ

 ,واٌهُئبد اٌّغتمٍخ ثّختٍف ِغُّبتهب. اٌّزتّع اٌّذٍٔ
 



 اٌّطٍىثخ وطشائك اٌتعٍُُ واٌتعٍُ واٌتمُُُ جشٔبِذِخشربد اٌ  .11

  االهذاف اٌّعشفُخ  - أ
   . اٌّشىالد ِىارهخ فٍ اٌعٍٍّ اٌتفىُش اعبٌُت اعتّبد عًٍ لبدسَٓ اٌطٍجخ َىىْ اْ  -1أ

 .اٌّتبحخ اٌّعشفخ وِحتىي شىً ِع ِتٕبغّخ ِٕهزُخ تفىُش اعبٌُت اعتّبد -2أ

 .واٌتطجُك ٌٍفهُ ضبِٕخ ِعّمخ تعٍُ اعبٌُت تجٍٕ  -3أ        

 .اٌّذسوخ اٌزاتُخ واٌىفبءح بعتَتٕ وثّب راتُب   إٌّظُ اٌتعٍُ اعتشاتُزُبد اوتغبة -4أ
 .االحبسَخ  اٌّفبهُُ ِعشفخ ِٓ اٌتّىٓ  -5أ

 
 جشٔبِذ ٌخبصخ ثبٌا تُخاٌّهبس أ األهذاف –ة 

 .اٌغُبحُخ ثبٌخذِخ تتعٍك ِهبساد - 1ة 

 .االحبسٌ اٌتخطُظ عٍُّخ تٕظُُ ِهبساد - 2ة 
     . االحبسٌ  اٌجحج ِهبساد   - 3ة 

 
 ٍُ طشائك اٌتعٍُُ واٌتع     

 اٌنزاتٍ اٌنتعٍُ اعنبٌُت اٌّشنىالد حنً االعتمصنبء-اٌحنٍ واالعتزىاة وإٌّبلشخ وبإلٌمبء ِتٕىعخ تذسَظ طشائك

 .ٌٍطٍجخ اٌتٕظُُ

 طشائك اٌتمُُُ      

 

 (.واٌّىضىعُخ اٌّمبٌُخ) اٌتحشَشَخ اٌتحصٍُُخ اإلختجبساد

 
 طشائك اٌتعٍُُ واٌتعٍُ     

 اٌّحبضشاد إٌظشَخ  -1
 اٌّشبهذاد  -2
 ٌضَبساد اٌُّذأُخ ا -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ثُٕخ اٌجشٔبِذ  .11

المرحلت 

 الدراسٍت 
 الساعاث المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملً     نظري      

  

 

 

 

 

 

 المرحلت االولى

  

  AHAI101 6 تبسَخ اٌعشاق اٌمذَُ

ِذخً اًٌ اٌٍغبد 

 اٌمذَّخ

ALAL102 6  

ثُخ االعالُِخاٌعّبسح اٌعش  AAIA103 6  

ثبٌٍغخ  ٔصىص احشَخ

 اإلٔىٍُضَخ

AATL104 6  

حمىق أغبْ 

 ذَّمشاطُخاٌو

AIIR107 4  

 اٌٍغخ اٌعشثُخ

 

AAL105 4  

 MSA108 3 3 حبعجبد

  AAAA106 6 اٌفٕىْ واٌعّبسح اٌمذَّخ

ِذخً اًٌ عٍُ االحبس  

 وعٍُ اٌّتبحف

MSAM 107 6  

   GRAH109 اٌزغشافُخ االحبسَخ 

 

    

91 

 

 

3 

 

 

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

 عملي     نظري      
  

 
 
 

 AAIA203 6 3 اٌعّبسح اٌعشثُخ االعالُِخ

 HOST 207 6 3 اٌتبسَخ االعالٍِ

 ALAL202 4 2 اٌٍغبد اٌمذَّخ



 
 

 املرحلة الثانية 
  

 ARSV201 4 2 اٌّغح االحشٌ

ٔصىص احشَخ ثبٌٍغخ 

 االٔىٍُضَخ
AATL204 4 2 

 AAAA206 4 2 اٌفٕىْ واٌعّبسح اٌمذَّخ

 GOAT205 4 2 اٌفٕىْ اٌضخشفُخ

 AHAL200 4 2 حضبسح اٌعشاق اٌمذَُ

 GLAH209 4 2 اٌزُىٌىرُب االحبسَخ 

 MSI208 4 2 حبعجبد 

   42 22 

 

 الساعات املعتمدة           اسم املقرر أو املساق رمز املقرر أو املساق ة املرحلة الدراسي

 عملي     نظري      
  

 
 
 
 
 

 املرحلة الثالثة 
  

تبسَخ اٌششق اٌمذَُ  

االٔبضىي ( –)اَشاْ   
HONC 304 6 3 

 PRHO305 6 3 عصىس ِب لجً اٌتبسَخ

 ASL360 4 2 ٌغخ عىِشَخ

 AGAL357 6 3 اٌٍغخ االوذَخ

 ARCT 358 4 2 احبس فتشاد االحتالي

 AAIA353 6 3 اٌعّبسح اٌعشثُخ االعالُِخ

 CSFT355 4 2 صُبٔخ وتشُُِ

 ِغبحخ وسعُ هٕذعٍ

 
SVIGD352 4 2 

  
 ِٕهذ ثحج االحبسٌ

ACISRM359 2 2 

   AATL354 ٔصىص أىٍُضَخ 



 
 
 
 
 

 الساعات املعتمدة           املقرر أو املساقاسم  رمز املقرر أو املساق املرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      
  

 
 
 
 
 

 املرحلة الرابعة 
  

 -احبس اٌششق اٌمذَُ )ِصش

 ثالد اٌشبَ (
ARNC434 6 3 

احبس اٌخٍُذ واٌزضَشح 

 اٌعشثُخ
ArcTOP 435 6 3 

 AGAL457 4 2 اٌٍغخ االوذَخ

 ASL460 6 3 اٌٍغخ اٌغىِشَخ

ُفخبس لذَ  PONC  455 4 2 

 AHGR465 6 3 احبس اٌُىٔبْ واٌشوِبْ

 طشق اٌتٕمُت

 

ME458 4 2 

 

 ٔصىص أىٍُضَخ

AATL456 4 2 

  

 رُّىسفىٌىرٍ
GMOR459   

  

 ثحج اٌتخشد

 

ARIS462   

     

 
 
 

 اٌتخطُظ ٌٍتطىس اٌشخصٍ .12

  ادلوضبة على الزايرات ادليدانية لدور االيتام ودور العدالة 

  ابدلنضمات االنسانية كهالل االمحر والصليب االمحر االحتكاك 
 

 اٌّعهذ(األٔظّخ اٌّتعٍمخ ثبالٌتحبق ثبٌىٍُخ أو  ع)وضِعُبس اٌمجىي  .13

 
 القبول ادلركزي اخلاص بوزارة التعليم العايل 



 

 أهُ ِصبدس اٌّعٍىِبد عٓ اٌجشٔبِذ .14

  االعتماد على دليل الكلية واخلطة الدراسية 

 ير الدولية يف ما خيص فقرات الربانمج االعتماد على ادلعا 

  االعتماد على ادلعدالت احلديثة يف كافة مناهج الدراسات االجتماعية  

 

 


