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ىمطلوماتىمتخصصظ:ىى–بى
ىالمطاوورىاألكادوموظىللبرنامج:ى-
 :لدراساتىالطلوا القواسوظ األكادوموظ القوموظ المطاوور : أوال   

ىاألهدافىالطامظىللبرنامج: -1
أى ٌكىى خرٌج ترًاهج دتلىم الدراساخ العلٍا فً أي هجال هي هجاالخ الترتٍح الرٌاضٍح ٌجة 

 قادرًا على:
 هي هؼبسف و هؼلىهبد هزخصصخ فٍ الوؤعغخ الزٍ َؼول ثهب. اكزغبثهرطجُك هب رن  -5
إرماابى الوهاابساد الوهٌُااخ الزااٍ روحٌااه هااي رذذَااذ و داال الولااحلد الوشرجطااخ ثبلوجااب        -2

 الشَبضٍ الزخصصٍ.
شرجطاخ  و رطاىَش الووبسعابد الوهٌُاخ الو    إلرمابى الىعابلل الزحٌىلىيُاخ الوٌبعاجخ     اعزخذام -3

 ثبلوجب  الشَبضٍ الزخصصٍ.
االثزحبس فٍ األعابلُت و الىعابلل  الوشرجطاخ ثبلوجاب  الشَبضاٍ الزخصصاٍ فاٍ ضاى           -4

 االطلع و الثمبفخ الؼبهخ و الوهٌُخ.
الزىاصاال و الؼواال فااٍ فشَااكذ و ارخاابر المااشاس فااٍ ضااى  الوؼلىهاابد الوزبدااخ دا اال          -5

 الوؤعغخ الزٍ َؼول ثهب.
اإلهحبًبد الوبدَاخ و الجلاشَخ لزٌوُاخ الوجزواغ والذفاب  ػلاً        الزىظُف الفؼب  للوىاسد و -6

 الجُئخ الوشرجطخ ثبلوجب  الشَبضٍ الزخصصٍ.
 االلزضام ثأ للُبد الوهٌخ و رمجل  الوغبللخ و الوذبعجخ. -7
 الزؼلن و الزذسَت الوغزوش لزٌوُخ الزاد فٍ الوجب  الشَبضٍ الزخصصٍ. -8
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ىالمطاوورىاألكادوموظىللبرنامج:ى-3
 المعرفة و الفهم3/1

Knowledge & 

Understandingى

وظ
اض
رو
ظىال

بو
تر
ال

ى

 الٌظشَبد و أعبعُبد و هؼبسف الؼلىم الوشرجطخ ثبلوجب  الشَبضٍ الزخصصٍ. 
 هجبدئ و أعبعُبد الجىدح للووبسعبد الوهٌُخ فٍ الوجب  الشَبضٍ الزخصصٍ. 
هجاابدئ الوصااذالُخ و األ االق و المىاػااذ المبًىًُااخ للووبسعاابد الوهٌُااخ فااٍ الوجااب  الشَبضااٍ     

 الزخصصٍ.
الوشرجطااخ ثبلوجااب  الشَبضااٍ الزخصصااٍ ػلااً رٌوُااخ الجُئااخ و     رااأرُشاد الووبسعاابد الوهٌُااخ   

 رطىَش الوجزوغ.

وقى
سو

الت
ى

 الوؼبسف والوؼلىهبد الوزؼلمخ ثباللزصبد وعُبعبد الزغىَك واإلػلم فً الوجب  الشَبضً. 
 رٌظُن ػولُبد الصشف واإلَشاداد فً الهُئبد والولشوػبد الشَبضُخ. 
 الوجبدئ األ للُخ والمبًىًُخ لووبسعخ ههٌخ الزغىَك الشَبضً. 
هجاابدئ وأعبعااُبد الجااىدح فااً هوبسعااخ ههٌااخ الزغااىَك الشَبضااً فااً الوؤعغاابد والهُئاابد         

 الشَبضُخ.
 رأرُش الزغىق الشَبضً ػلً الزصبد الهُئبد الشَبضُخ 

Intellectual 

Skillsى

وظ
اض
رو
ظىال

بو
تر
ال

ى

رذذَاااذ و رذلُااال الولاااحلد الوشرجطاااخ ثبلوجاااب  الشَبضاااٍ الزخصصاااٍ و رشرُجهاااب وفماااًب    
 ألولىَبرهب و دلهب وفمًب لألعظ الؼلوُخ.

المااااشا ح الزذلُلُااااخ لألثذاااابس و الذساعاااابد و الوشايااااغ الوشرجطااااخ ثبلوجااااب  الشَبضااااٍ      
 الزخصصٍ.

الوخبطش الوشرجطخ ثبلووبسعبد الوهٌُاخ فاٍ الوجاب  الشَبضاٍ الزخصصاٍ و الؼوال       رمُُن  
 ػلً رلفُهب.

 رمُُن الوىالف و ارخبر المشاساد الوٌبعجخ فٍ الوجب  الشَبضٍ الزخصصٍ. 

وقى
سو

الت
ى

    ً الهُئاابد والوؤعغاابد  رذذَااذ ورذلُاال الولاابكل الوشرجطااخ ثوجااب  الزغااىَك الشَبضااً فاا
 الشَبضُخ ورشرُجهب وفمًب ألولىَبرهب.

 دل الولبكل الوزؼلمخ ثزغىَك الوىاسد الوبدَخ والجلشَخ فً الهُئبد الشَبضُخ. 
رذلُل الوىضىػبد والذساعبد راد الؼللخ ثزغىَك الوىاسد الوبلُخ والجلشَخ فً الهُئبد  

 الشَبضُخ.
 رزؼشض لهب الهُئبد الشَبضُخ فً هجب  الزغىَك الشَبضً. رمُُن الوخبطش الزً 
 ارخبر المشاساد الوهٌُخ فً ضى  الوؼلىهبد الوزبدخ. 

المهارات العملية 3/3

ىوالمهنية
Professional Skillsى

وظ
اض
رو
ظىال

بو
تر
ال

ى

 

 

 و إداسح الىلذ فٍ الوجب  الشَبضٍ الزخصصٍ االرصب رطجُك ههبساد  

 

 

 

 

  

وو
تس

ال
ىقى

 فً هجب  الزخصص.رطجُك الوؼبسف والوهبساد الوشرجطخ ثوجب  الزغىَك الشَبضً  
 إػذاد هلشوػبد رغىَمُخ للهُئبد الشَبضُخ الوخزلفخ. 
 كزبثخ الزمبسَش الوهٌُخ ثصىسح يُذح. 

ىالمهاراتىالطامظى3/4
General Skillsى

وظى
رب
الت

وظ
اض
رو
ال

ى

 الزخصصٍ فٍ ضى  هؼبَُش الجىدح.رطجُك الوهبساد الوهٌُخ فٍ الوجب  الشَبضٍ  
كزبثخ الزمبسَش الوهٌُخ ػــي هــذي رذمُــك األهذاف و رذذَاذ ًمابا الماـىح و ال اؼف و الزاشاح       

 .الذلى  الوٌبعجخ
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وقى
سو

الت
ى

 الزىاصل الفؼب  ثأًىاػه الوخزلفخ. 
الهُئاابد والوؤعغاابد  فااً الشَبضااٍعاازخذام رحٌىلىيُااب الوؼلىهاابد ثوااب َخااذم هجااب  الزغااىَك ا 

 الشَبضُخ.
 .الشَبضٍورذذَذ االدزُبيبد لىضغ  طط رغىَمُخ فً الوجب   الزارٍالزمُُن  
 اعزخذام الوصبدس الوخزلفخ للذصى  ػلً الوؼلىهبد والوؼبسف. 

 والوغزوش. الزارٍالزؼلن  

 غُش هزىافش)    (  )  √  ( هزىافش دلُل الجشًبهج-

 غُش هزىافش)    (  ) √   ( هزىافش للجشًبهجًظبم الوشايؼخ الذوسَخ -
 هذي رىافك الهُحل االكبدَوٍ للجشاهج هغ الوغزهذف هغ -

 الوغزهذف هي الزؼلُن
 %95َزىافك ثٌغجخ 

 َىيذ ال الوؼىلبد اإلداسَخ والزٌظُوُخ-

 

 : والتطىٌر إدارج الجىدج -11
 إلٍ دذ هب            غُش فؼب           √  فؼب  ًظبم الوزبثؼخ لجىاًت المصىس:-

 )لوبرا؟(
 إلٍ دذ هب       غُش هٌبعت           هٌبعت√ إيشا اد رطجُك لىالخ ولىاًُي الحلُخ والجبهؼخ:-

 )لوبرا(
 هذٌ فبػلُخ ًظبم الوشايؼخ الذا لُخ فٍ رطىَش-

 الجشًبهج:
 فؼب  

الخبسيُي فُوب َخص هخشيبد  الوشايؼُي هلدظبد-

 الجشًبهج وهؼبَُش المُبط

 

 

 التعلٍن  :  الوستهدف  هي تقىٌن طالب لقٍاس هدي اكتساب -6

 الشأٌاعزطلع  الزمىَن : أدواد-
 2157/2158 الوىاػُذ :-
 رؼذَل الللذخ إلً عبػبد هؼزوذح )إى ويذد(: الخبسيٍ هلدظبد الوشايغ-
 اإلهكاًاخ التعلٍوٍح :-9

 2: 5 ةالطل ًغجخ أػ ب  هُئخ الزذسَظ إلٍ

هذٌ هل هخ رخصصبد أػ ب  هُئخ الزذسَظ -

 الجشًبهج: ورىصَغ األػجب  ػلُهن الدزُبيبد
 غُش هٌبعت√          إلٍ دذ هب            هٌبعت
 (        )لوبرا؟

 إلٍ دذ هب           غُش هٌبعت              هٌبعت√ الوحزجخ :-
 )لوبرا؟(        

 إلٍ دذ هب           غُش هٌبعت             √ هٌبعت الوؼبهل  :-

 )لوبرا؟(        
 إلٍ دذ هب           غُش هٌبعت)لوبرا؟(                     √ هٌبعت اِلٍ: الذبعت-
هذٌ الزؼبوى هغ يهبد االػوب  فٍ رىفُش -

 فشص الزذسَت للطلة:
 إلَجبد فشص ػول للطلة رىظُفٍػول هلزمً 

 ال َىيذ  أي هتطلثاخ أخري للثرًاهج:-
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 : الجشًبهج همزشدبد رطىَش-52
 رذىَل الجشًبهج إلً ًظبم الغبػبد الوؼزوذح هُحل الجشًبهج )الومشساد/ الغبػبد(:-

 ثشاهج يذَذح اعزذذاسفً الللذخ الجذَذح عىف َزن  يذَذح: همشساد-

  هشاكض اللجبة واالًذَخ والهُئبد اللجبثُخ والشَبضُخفً  والوهبساد: الزذسَت-

 لوخزلف األًلطخ الشَبضُخ الزغىَكَجُذ   شَجٍ همزشدبد لطبع االػوب  لزطىَش الجشًبهج :
 لغن الشَبضخ الوذسعُخ الوغئى  ػي الزٌفُز:-

 2158/2159 رىلُذ الزٌفُز:-

 
 
 

 

 


