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رؼشٚف انطبنت ثحمٕق االَسبٌ ٔرطٕسْب انزبسٚخٙ ٔانًٕاصٛك ٔاالرفبلٛبد انذٔنٛخ انزٙ  انًبدح انؼبيخ:أْذاف  .8

 َظذ ػهٛٓب ٔكزنك انششائغ انسًبٔٚخ ٔيُٓب انششٚؼخ االساليٛخ ٔانذسبرٛش انذاخهٛخ.
مظٕد ثحمٕق االَسبٌ ٔضًبَبرٓب ايب فًٛب ٚخض االْذاف انخبطخ : رًكٍٛ انطبنت يٍ انزؼشف ػهٗ انً

 ػهٗ انظؼٛذ انٕطُٙ ٔإَاػٓب.

  
 

 االْذاف انًؼشفٛخ   - أ

 ٚؼشف انطبنت يب ْٛخ حمٕق االَسبٌ  -1أ
 ٚفسش انطبنت يٕاضٛغ حمٕق االَسبٌ-2أ

 انًؤصشح فٙ يجبل حمٕق االَسبٌٚؼهم انطبنت االسجبة -3أ

 مٕق االَسبٌحٚكًم انطبنت يُبلشزّ يغ االسزبر يزغٛشاد ٔيحذداد -4أ
 يبدح حمٕق االَسبٌٚشثظ انطبنت ثٍٛ انًؼهٕيبد نززكبيم نذّٚ انًؼشفخ حٕل -5أ

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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 األْذاف انًٓبسارٛخ انخبطخ ثبنجشَبيج  –ة 

 ٚسزخذو جٓبص انحبسٕة فٙ دساسزّ الخزظبطّ ثشكم جٛذ– 1ة 

 ٚهخض يحبضشارّ اػزًبدا ػهٗ انًظبدس ٔانًشاجغ االخشٖ  – 2ة 

 د ًَٔبر  ٚخض حمٕق االَسبٌٚجًغ انطبنت حبال– 3ة 

 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

انًُبلشخ انمبََٕٛخ , انحٕاس , ٔسبئم اٚضبح انكزشَٔٛخ,اػذاد انجحٕس ,اسزخذاو انسجٕسح . رذسٚجبد يٛذاَٛخ 

 أسجٕػٛخ فٙ انًحبكى ٔجًٛغ االجٓضٚخ انؼذنٛخ.

 

 

 
 طشائك انزمٛٛى      

 

 

  االخزجبساد انشفّٓٛ ٔانزحشٚشٚخ

 
 األْذاف انٕجذاَٛخ ٔانمًٛٛخ . - 

 اٌ ٚظغٙ انطبنت انٗ ششح االسزبر ثشكم جٛذ نزشسٛخ انًؼهٕيبد رُْٛب-1          

اٌ ٚؤٚذ انطبنت سا٘ االسزبر فٙ يجبل حمٕق االَسبٌ ٔانجحش فٙ ْزا انخظٕص الكزسبة انخجشح -2 

 انؼهًٛخ

 دساسخ حمٕق االَسبٌاٌ ٚمذس انطبنت اًْٛخ -3 

نزهمٙ ٔاسزمجبل انًؼهٕيبد انمبََٕٛخ ثكفبءح ػبنٛخ   انٓذٔء فٙ انمبػخ انذساسٛخانطبنت ثبًْٛخ  ٚشؼشٌ ا-4    

 ثخظٕص حمٕق االَسبٌ.
 طشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًُبلشبد انمبََٕٛخ ٔاػذاد انجحٕس ٔاالطالع ػهٗ االرفبلٛبد ٔاالػالَبد انزٙ رخض حمٕق االَسبٌ.

 

 

 
 ى طشائك انزمٛٛ   

 االخزجبساد انشفٓٛخ ٔانزحشٚشٚخ 

 

 

 

 

 ثُٛخ انًمشس .11

طشٚمخ  اسى انٕحذح / أٔ انًٕضٕع يخشجبد انزؼهى انًطهٕثخ انسبػبد األسجٕع

 انزؼهٛى
طشٚمخ 

 انزمٛٛى

حمٕق االَظبٌ فً انحضبراد  انطبنت ٌفٓى ثشكم جٍذ يٕضٕع 23 االٔل ٔانثبًَ

انمذًٌخ يغ انتزكٍش ػهى حضبرح 

 .ٔادي انزافذٌٍ

 انتحزٌزي انُظزي
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 املواضيع ذات الصلة حبقوق االنسان ـ انكزت انًمشسح انًطهٕثخ 1

 

حمٕق االَظبٌ فً انشزائغ  انطبنت ٌفٓى ثشكم جٍذ يٕضٕع 23 انثبنث ٔانزاثغ

انظًبٌٔخ يغ انتزكٍش ػهى انشزٌؼخ 

 االطاليٍخ.

 انتحزٌزي انُظزي

انخبيض 

 ٔانظبدص
االَظبٌ فً انًذاْت حمٕق  انطبنت ٌفٓى ثشكم جٍذ يٕضٕع 23

ٔانًذارص ٔانُظزٌبد 

انظٍبطٍخ.اػالَبد حمٕق االَظبٌ 

ٔانثٕراد ٔانذطبتٍز)انٕثبئك 

االَكهٍشٌخ, انثٕرح انفزَظٍخ 

 ٔااليزٌكٍخ ٔانزٔطٍخ(

 انتحزٌزي انُظزي

االػتزاف انذٔنً ثحمٕق االَظبٌ  انطبنت ٌفٓى ثشكم جٍذ يٕضٕع 23 انظبثغ ٔانثبيٍ

الٔنى )ػصجخ يُذ انحزة انؼبنًٍخ ا

 االيى , االيى انًتحذح(

 انتحزٌزي انُظزي

انتبطغ ٔانؼبشز 

 ٔانحبدي ػشز
االػتزاف االلهًًٍ ثحمٕق االَظبٌ,  انطبنت ٌفٓى ثشكم جٍذ يٕضٕع 23

االتفبلٍخ االٔرثٍخ نحمٕق االَظبٌ 

, االتفبلٍخ االيزٌكٍخ  2591نؼبو 

, 2595نحمٕق االَظبٌ نؼبو 

الَظبٌ انًٍثبق االفزٌمً نحمٕق ا

, انًٍثبق انؼزثً نحمٕق 2592

 .2551االَظبٌ 

 انتحزٌزي انُظزي

انثبًَ ػشز  

ٔانثبنث ػشز 

 ٔانزاثغ ػشز

انًُظًبد غٍز انحكٕيٍخ ٔحمٕق  انطبنت ٌفٓى ثشكم جٍذ يٕضٕع 23

االَظبٌ )انهجُخ انذٔنٍخ نهصهٍت 

االحًز,يُظًخ انؼفٕ انذٔنٍخ , 

يُظًخ يزالجخ حمٕق االَظبٌ, 

ؼزثٍخ نحمٕق االَظبٌ , انًُظًخ ان

 انًُظًبد انٕطٍُخ نحمٕق االَظبٌ(.

 انتحزٌزي انُظزي

انخبيض ػشز 

 انى انؼشزٌٔ
حمٕق االَظبٌ فً انذطبتٍز انؼزالٍخ  انطبنت ٌفٓى ثشكم جٍذ يٕضٕع 23

ثٍٍ انُظزٌخ ٔانٕالغ .حمٕق االَظبٌ 

, تحذٌذ ٔتؼزٌف ٔانضًبَبد, فً 

االػالٌ انؼبنًً نحمٕق االَظبٌ 

ٕاثٍك انذٔنٍخ ,فً انًٕاثٍك ٔانً

االلهًٍٍخ ٔانذطبتٍز انٕطٍُخ,اشكبل 

ٔاصُبف حمٕق االَظبٌ ٔانتزاثظ 

ثٍُٓب , حمٕق االَظبٌ انفزدٌخ 

ٔانجًبػٍخ ,ٔااللتصبدٌخ 

ٔاالجتًبػٍخ ٔانثمبفٍخ , حمٕق 

 االَظبٌ انًذٍَخ ٔانظٍبطٍخ

 انتحزٌزي انُظزي

انحبدي 

ٔانؼشزٌٔ انى 

 انثالثٌٕ

حمٕق االَظبٌ انحذٌثخ, انحك فً  ى ثشكم جٍذ يٕضٕعانطبنت ٌفٓ 23

انتًٍُخ , فً انجٍئخ ,فً انتضبيٍ , 

انتزاثظ ثٍٍ حمٕق االَظبٌ.ضًبَبد 

احتزاو ٔحًبٌخ حمٕق االَظبٌ ػهى 

انصؼٍذ انٕطًُ ,انضًبَبد فً 

انذطتٕر ٔانمٕاٍٍَ ٔفً يجذأ طٍبدح 

انمبٌَٕ . ضًبَبد انحزٌبد انؼبيخ 

ٍز انمضبئً, ,انتمبضً أ انتظهى غ

انطؼٍ انمضبئً ,االختصبص 

انمضبئً فً يجبل انحزٌبد 

انؼبيخ.اثز اسدٔاجٍخ انمضبء ػهى 

انحزٌبد انؼبيخ.انحزٌبد انؼبيخ 

ثًمتضى انفمّ االداري, انًجبدئ 

انؼبيخ . يفٕٓو انًظبٔاح , تطٕرِ 

انتبرٌخٍخ ٔانحذٌث انًظبٔاح ثٍٍ 

انًظبٔاح ثٍٍ االفزاد حظت ’انجُظٍٍ

 ٔػُصزْى يؼتمذاتٓى

 انتحزٌزي انُظزي
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 انًٓبساد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ )انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخظٙ(.-د 

 

 سبٌاٌ ٚجٛت انطبنت ػهٗ االسئهخ انًزؼهمخ ثًجبل حمٕق االَ -1د            

 اٌ ٚؼذ انطبنت ثحٕس طغٛشِ فٙ يجبل  حمٕق االَسبٌ-2د   

 ُٚبلش  انطبنت  فٙ يٕاضٛغ رطٕٚشيجبل اخزظبص حمٕق االَسبٌ-3د   

   

 


