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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

الطالب يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 ظايؼح كزتالء  –كهٛح انرزتٛح نهؼهٕو انظزفح  انًؤطظح انرؼهًٛٛح .1

 انزٚاضٛاخ / انًزكش  ؼهًٙانمظى ان .2

أ اطى انثزَايط األكادًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 رٚاضٛاختكانٕرٕٚص 

 تكانٕرٕٚص اطى انشٓادج انُٓائٛح  .4

  :انُظاو انذراطٙ  .5
 طُٕ٘ /يمزراخ /أخزٖ 

 طُٕ٘

 لإٌَ ٔسارج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ انًؼرًذ   تزَايط االػرًاد .6

  انًؤشزاخ انخارظٛح األخزٖ  .7

 2116 - 5 – 25 ذارٚخ إػذاد انٕطف  .8

 أْذاف انثزَايط األكادًٚٙ .9

 انطهثح نهًؼزفح انخاطح تًثادئ انزٚاضٛاخ االطاطٛح .اكرظاب  -1

 اكرظاب انطهثح نهًٓاراخ انرٙ ذًكُٓى يٍ ذذرٚض يادج انزٚاضٛاخ. -2

 انؼًم ػهٗ اكرظاب انطهثح نًٓاراخ اظزاء انثؽٕز انؼهًٛح فٙ اخرظاص انزٚاضٛاخ.  -3

 . اكرظاب انًٓاراخ انؼمهٛح ٔانرفكٛز فٙ انزٚاضٛاخ .4

 تأًْٛح ػهى انزٚاضٛاخ هثحانطذؼزٚف . 5
 

 انًطهٕتح ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ثزَايطيخزظاخ ان  .11

.ٔانمذرج ػهٗ ذذرٚض انًادج انرؼهًٛٛح   ذشٔٚذ انطهثح يؼزفح انًؼهٕياخ ٔذًُٛح انًٓاراخ فٙ يعال اخرظاطٓى  



  
 2الصفحت 

 
  

  االْذاف انًؼزفٛح  - أ
    نرشخٛض انُظزٚاخ ٔانًثادئ انؼايح فٙ انذراطحلذرج انطهثح ػهٗ انرًٛٛش ٔاالدران انًؼزفٙ     -1أ

  انرخطٛظ انًظرمثهٙ نزتظ يا ذؼهًّ انطانة تانؽٛاج انٕٛيٛح -2أ

 ثزَايط نخاطح تانا ٛحانًٓاراذ األْذاف –ب 

اكرظاب انًٓاراخ انخاطح تأطض انرزتٛح ٔطزائك انرذرٚض انخاطح تًادج انزٚاضٛاخ نطهثح انًذارص  – 1ب 

 انصإَٚح.

اكرظاب انطانة نهًٓاراخ انخاطح تأطاطٛاخ ػهى انُفض انرزتٕ٘ ٔػهى َفض انًُٕ ٔأطاطٛاخ االدارج  – 2ب 

 ٔانرؼهٛى انصإَ٘. 

      اكرظاب انطانة نهًٓاراخ انخاطح تانمٛاص ٔانرمٕٚى انالسيح نرذرٚض يادج انزٚاضٛاخ.   - 3ب 

 

 
 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 ٔاطرخذاو انكرة انًُٓعٛحانماء انًؽاضزاخ      -1

 ؼم انًظائم انًرؼهمح تانًادج انؼهًٛح     -2

 كراتح انرمارٚز انؼهًٛح ٔذؽهٛم انثٛاَاخ    -3

 اطرخذاو انرؼهٛى االنكرزَٔٙ فٙ انرذرٚض ٔفك االيكاَٛاخ انًراؼح    -4

 طزائك انرمٛٛى      

 ٔانشٓزٚحء االيرؽاَاخ انشفٓٛح ٔانرؽزٚزٚح انٕٛيٛح ااظز    -1

 كراتح انرمارٚز انؼهًٛح    -2

 انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح . األْذاف -ض

 اكرظاب انًٓاراخ انخاطح تأطض انرزتٛح ٔطزائك انرذرٚض انخاطح تانزٚاضٛاخ نطهثح انصإَٚح -1ض

 اكرظاب انطانة نهًٓاراخ انخاطح تأطاطٛاخ ػهى انُفض انرزتٕ٘ ٔػهى َفض انًُٕ ٔأطاطٛاخ االدارج. -2ض

 ذًكٍٛ انطانة يٍ اطرخذاو انًٓاراخ اػالِ اشُاء فرزج انرطثٛك انًذرطٙ. -3ض
 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 انًؽاضزاخ انُظزٚح ٔانرطثٛمٛح اشُاء فرزج انذارطح. -1

 انرطثٛك انًذرطٙ. -2

 طزائك انرمٛٛى    

 االيرؽاَاخ انٕٛيٛح ٔانشٓزٚح ٔانُٓائٛح. -1

 انًذرطح نهطانة اشُاء فرزج انرطثٛك.انرمٛٛى انؼهًٙ ٔانرزتٕ٘ ٔذمٛٛى  -2

 
 

 .انشخظٙ(األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر  )انًٓاراخانًُمٕنح انرأْٛهٛح ٔ انًٓاراخ انؼايح-د 

 تاداج انذرص نرًُٛح يٓاراخ انطهثح  اظزاء انرعارب انًخرثزٚح انًرؼهمح -1د

 

 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى          
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 تانمٛاو تثؼض انرعارب انًخرثزٚح أ ذظًٛى ذعارب ضًٍ يادج انذرصذكهٛف انطهثح 

 طزائك انرمٛٛى          

 

 اظزاء تؼض االخرثاراخ انؼًهٛح فٙ انرعارب انًخرثزٚح انًرؼهمح تانًٕضٕع

 تُٛح انثزَايط  .11

 انًؼرًذجانظاػاخ            اطى انًمزر أٔ انًظاق ريش انًمزر أٔ انًظاق انًزؼهح انذراطٛح 

 ػًهٙ     َظز٘      

 2 3 ذفاضم ٔذكايم Math 101 االٔنٗ

 2 2 اطض رٚاضٛاخ Math 102 االٔنٗ

 2 2 ظثز خطٙ Math 103 االٔنٗ

 2 1 ؼاطثاخ Math 105 االٔنٗ

 - 2 فٛشٚاء ػايح Math 104 االٔنٗ

 - 2 اطض انرزتٛح Math 107 االٔنٗ

 - 2 انرزتٕ٘ػهى انُفض  Math 106 االٔنٗ

 - 2 نغح ػزتٛح Math 109 االٔنٗ

 - 1 ؼمٕق اَظاٌ ٔانذًٚمزاطٛح Math 123 االٔنٗ

 2 3 ذفاضم ٔذكايم يرمذو Math 201 انصاَٛح

 2 2 يؼادالخ ذفاضهٛح اػرٛادٚح Math 202 انصاَٛح

 1 2 يرمذوظثز  Math 217 انصاَٛح

 1 2 اَظًح انثذٚٓٛاخ Math 204 انصاَٛح

 - 2 يُٓط انثؽس انؼهًٙ Math 208 انصاَٛح

 2 1 يرمذو ؼاطثاخ Math 205 انصاَٛح

 - 2 ػهى َفض انًُٕ Math 209 انصاَٛح

 - 2 االدارج ٔانرؼهٛى انصإَ٘ Math 206 انصاَٛح

  2 انهغح االَكهٛشٚح Math 216 انصاَٛح

 2 2 ذؽهٛم رٚاضٙ Math 301 انصانصح

 2 2 اؼظاء ٔاؼرًانٛح Math 304 انصانصح

 2 2 ظثز ؼهماخ Math 302 انصانصح

 1 2 يؼادالخ ذفاضهٛح ظشئٛح Math 303 انصانصح

 2 2 ذؽهٛم ػذد٘   305Math انصانصح
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 2 ارشاد ٔطؽح َفظٛح Math 307 انصانصح

 

- 

 2 1 انًُاْط ٔطزائك انرذرٚض Math 306 انصانصح

 2 2 ذثٕنٕظٙ Math 402 انزاتؼح

 2 2 ذؽهٛم ػمذ٘ Math 401 انزاتؼح

 2 2 اؼظاء رٚاضٙ Math 403 انزاتؼح

 2 2 َظى دُٚايٛكٛح Math 406 انزاتؼح

 2 2 تؽٕز ػًهٛاخ Math 405 انزاتؼح

 2 2 يشزٔع تؽس Math 409 انزاتؼح

 3 - يشاْذج ٔذطثٛك Math 408 انزاتؼح

 - 2 انمٛاص ٔانرمٕٚى Math407 انزاتؼح

 
 

 انرخطٛظ نهرطٕر انشخظٙ .12

 
 
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرؽاق تانكهٛح أٔ  غ)ٔضيؼٛار انمثٕل  .13

 -:  شزٔط انمثٕل فٙ انكهٛح:  الأ

 اػرًاد شزٔط انمثٕل نهطالب ٔفك نٕائػ ٔسارج انرؼهٛى انؼانٙ ٔانثؽس انؼهًٙ )انمثٕل انًزكش٘(-1

 ايؼح.أٌ ذعراستُعاغ أٚاخرثار خاص أٔيماتهح شخظٛح ٚزاْا يعهض انكهٛح أانع -2

 أٌ ٚكٌٕ الئك طثٛا نهرخظض انًرمذو انّٛ.-3

 -شزٔط انمثٕل فٙ انمظى انؼهًٙ : : شاَٛا 

 رغثح انطانة يٍ أكصزيٍ رغثح يزذة ؼظة األفضهٛح. اخرٛار -1

 يؼذل انمثٕل فٙ انصإَٚح انؼايح.-2

 يؼذل يمزرانمظى انذ٘ ٚزغة فّٛ انطانة تانذراطح. -3

 انؼهًٙ.انطالح االطرٛؼاتٛح نهمظى  -4

 أْى يظادر انًؼهٕياخ ػٍ انثزَايط .14
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 6الصفحت 

 
  

 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 (والتطىر الشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 *    *     *   *    اساسٍ ذفاضم ٔذكايم Math 101 االٔنٗ

 *    *     *   *    اساسٍ اطض رٚاضٛاخ Math 102 االٔنٗ

 *    *     *   *    اساسٍ ظثز خطٙ Math 103 االٔنٗ

 *    *     *   *    اساسٍ ؼاطثاخ Math 105 االٔنٗ

 *    *     *   *    اساسٍ فٛشٚاء ػايح Math 104 االٔنٗ



  
 7الصفحت 

 
  

 *    *     *   *    اساسٍ اطض انرزتٛح Math 107 االٔنٗ

 Math 106 االٔنٗ
ػهى انُفض 

 انرزتٕ٘
 *    *     *   *    اساسٍ

 *    *     *   *    اساسٍ نغح ػزتٛح Math 109 االٔنٗ

 Math 123 االٔنٗ
ؼمٕق اَظاٌ 

 ٔانذًٚمزاطٛح
 *    *     *   *    اساسٍ

 Math 201 انصاَٛح
ذفاضم ٔذكايم 

 يرمذو
 *    *     *   *    اساسٍ

 Math 202 انصاَٛح

يؼادالخ 

ذفاضهٛح 

 اػرٛادٚح
 *    *     *   *    اساسٍ

 *    *     *   *    اساسٍ يرمذوظثز  Math 217 انصاَٛح

  Math204 انصاَٛح
اَظًح 

 انثذٚٓٛاخ
 *    *     *   *    اساسٍ

 Math 208 انصاَٛح
يُٓط انثؽس 

 انؼهًٙ
 *    *     *   *    اساسٍ
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 *    *     *   *    اساسٍ يرمذو ؼاطثاخ Math 205 انصاَٛح

 *    *     *   *    اساسٍ ػهى َفض انًُٕ Math 209 انصاَٛح

 Math 206 انصاَٛح
االدارج ٔانرؼهٛى 

 انصإَ٘
 *    *     *   *    اساسٍ

 *    *     *   *    اساسٍ انهغح االَكهٛشٚح Math 216 انصاَٛح

 *    *     *   *    اساسٍ ذؽهٛم رٚاضٙ Math 301 انصانصح

 Math 304 انصانصح
اؼظاء 

 ٔاؼرًانٛح
 *    *     *   *    اساسٍ

 *    *     *   *    اساسٍ ظثز ؼهماخ Math 302 انصانصح

 Math 303 انصانصح
يؼادالخ 

 ذفاضهٛح ظشئٛح
 *    *     *   *    اساسٍ

 *    *     *   *    اساسٍ ذؽهٛم ػذد٘   305Math انصانصح

 Math 307 انصانصح
ارشاد ٔطؽح 

 َفظٛح
 *    *     *   *    اساسٍ
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 Math 306 انصانصح

انًُاْط 

ٔطزائك 

 انرذرٚض
 *    *     *   *    اساسٍ

 *    *     *   *    اساسٍ ذثٕنٕظٙ Math 402 انزاتؼح

 *    *     *   *    اساسٍ ذؽهٛم ػمذ٘ Math 401 انزاتؼح

 Math 403 انزاتؼح
اؼظاء 

 رٚاضٙ
 *    *     *   *    اساسٍ

 *    *     *   *    اختُارٌ َظى دُٚايٛكٛح Math 406 انزاتؼح

 *    *     *   *    اختُارٌ تؽٕز ػًهٛاخ Math 405 انزاتؼح

 *    *     *   *    اساسٍ يشزٔع تؽس Math 409 انزاتؼح

 *    *     *   *    اساسٍ يشاْذج ٔذطثٛك Math 408 انزاتؼح

 *    *     *   *    اساسٍ انمٛاص ٔانرمٕٚى Math407 انزاتؼح
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 وىرج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 

 كهٛح انرزتٛح نهؼهٕو انظزفح ظايؼح كزتالء انًؤطظح انرؼهًٛٛح .1

 انزٚاضٛاخ    / انًزكش ؼهًٙ انمظى ان .2

  اطى / ريش انًمزر .3

  أشكال انؽضٕر انًراؼح .4

  انفظم / انظُح .5

  )انكهٙ(ػذد انظاػاخ انذراطٛح  .6

  ذارٚخ إػذاد ْذا انٕطف  .7

 أْذاف انًمزر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

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

 ؛البرنامج.
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 ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ًمزراخ انيخزظ .11

  ْذاف انًؼزفٛح األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمزر.انخاطح تان ٛحانًٓاراذاألْذاف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب
 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 

 

 
 طزائك انرمٛٛى      

 

 

 

 
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح  -ض

 -1ض

 -2ض

 -3ض

   -4ض

  
 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى     

 

 

 
 طزائك انرمٛٛى    
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 انثُٛح انرؽرٛح  .12

  ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح 1

  )انًظادر(  ـ انًزاظغ انزئٛظٛح 2

               ـ انكرة ٔانًزاظغ انرٙ ٕٚطٗ تٓا  ا

 ( انًعالخ انؼهًٛح , انرمارٚز ,.... ) 
 

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح, يٕالغ االَرزَٛد 

.... 
 

 

 خطح ذطٕٚز انًمزر انذراطٙ  .13

   

 

 

 

 
 

 انًُمٕنح ) انًٓاراخ األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشخظٙ (.انرأْٛهٛح انؼايح ٔ انًٓاراخ -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 تُٛح انًمزر .11

يخزظاخ انرؼهى  انظاػاخ األطثٕع

 انًطهٕتح
اطى انٕؼذج / أٔ 

 انًٕضٕع
 طزٚمح انرمٛٛى طزٚمح انرؼهٛى

      

      
      
      
      
      
      


