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 د . مقررات البرنامج :
 إلزامي  : -أ 

كود أو 
رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 
 الوحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوى

الفصل 
 عملي تمارين نظري الدراسي

 -  1 1 عهى انفىنكهىر 1201212
  

 6  2 3 اشغبل فُية 1201264
  

 6  2 3 اشغبل فُية بخبيبت طبيعية 1201262
  

 1  2 1 تكُىنىجيب انتشكيم ببنخبيبت 1201264
  

1201262 
نزيىس و انذالالت فى انفُىٌ انشعبية ا

 وانتزاث
1 2  1 

  

 -  1 1 يُبهج بحج 1200202
  

 1  2 1 اإلحصبء وتحهيم انبيبَبت 1200201
  

 1  2 1 طزق تذريس يتقذو فى يجبل انتخصص 1200203
  

 
 انتقائي  :   -ب
كود أو 
رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 
 الوحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوى
الفصل 
 عممي تمارين نظري الدراسي

1201204 

 

استخذاو بزايج انحبسب 

 في يجبل انتخصص  اآلني
1 2  1 

  

1201202 

 

 االَجهيشيةقزاءات ببنهغة 

 في يجبل انتخصص
1 1  - 

  

1201204 
َظزيبت تذريس انتزبية 

 انفُية 
1 1  - 

  

1201202 
سيكىنىجية اإلبذاع في 

 انتزبية انفُية 
1 1  - 

  

 6  - 1 تصًيى فى يجبل انتخصص  1201220
  



انثقبفة انخضزاء وانفُىٌ  1201221

 صذيقة انبيئة
3 2  6 

  

 -  1 1 حقىق يهُية تخصصية 1201223
  

 -  1 1 يتبحف ويعبرض   1201222
  

 -  1 1 دالنة انزيش في انفٍ  1201212
  

12012114 
تكُىنىجيب انطببعة و 

 األنىاٌ
3 2  6 

  

 -  1 1 تذوق فُي  1201230
  

   6  2 3 أشغبل انخشب  1201234

   6  2 3 أشغبل يعبدٌ  1201232

1201260 
انجذور انثقبفية نهفُىٌ 

 انشعبية 
1 1  - 

  

 اختياري :   -ج
كود أو 
رقم 
 المقرر

 اسم المقرر
عدد 
 الوحدات

عدد الساعات 
 األسبوعية

الفرقة 
 والمستوى

الفصل 
 الدراسي

 عممي تمارين نظري
        

        

        



 محتويات المقررات  :  -5
 كود أو رقم المقرر  :    

 اسم المقرر :
)طبقًا لما هو مذكور في    المحتويات  :                    

 الالئحة( 
 
 متطمبات االلتحاق بالبرنامج  :  -6

 ٚقثم انطانة انساصم ػهٗ دسخح انثكانٕسٕٚس يٍ إزذٖ اندايؼاخ انًؼرشف -
تٓا يٍ انًدهس األػهٗ نهدايؼااخ نهذساةاح تثاشايح انذساةااخ انؼهٛاا إرا ىةارٕطٗ  اشٔ   

 انقثٕل تكم تشَايح.
ىٌ ٚسرٕطٗ انطانة  شٔ  انقسى انؼهًٙ )إٌ ٔخذخ( ٔىٌ ٚسصم ػهٗ يٕاطقح يدهس   -

 انقسى انًخرص ٔيدهس انكهٛح.
 اخ انؼهٛا.ىٌ ٚسرٕطٗ انطانة انًسرُذاخ ٔانًُارج انًطهٕتح طٙ إداسج انذساة  -
ٚخراس انطانة انًقشساخ انًُاةثح ًٔٚأل ًَٕرج ذسدٛم يقشساخ ٔٚؼرًذِ ياٍ انًش اذ   -

 األكادًٚٙ ٔسئٛس انقسى.
 انرسدٛم  ش  اةاةٗ نكٗ ٚسًر نهطانة تانسضٕس ٔزساب انًقشساخ انذساةٛح نّ.  -
ذ ال ٚؼرثش انطانة يسدالً طٙ ىٖ يقشس إال تؼذ ةاذاد انشةإو انذساةاٛح  االل انًٕاػٛا  -

 انًقشسج.
انطانة انز٘ ال ٚقٕو تآَاء إخشاءاخ انرسدٛم قثم َٓاٚح األةثٕع انثاَٙ يٍ طصهٗ   -

انخشٚف ٔانشتٛغ ىٔ األةثٕع األٔل يٍ انفصم انصٛفٙ ال ٚسق نّ زضٕس 
 انًساضشاخ.

 

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  :  -7
 

 ساخ دساةٛح.ٚقشس يدهس انكهٛح انسذ األدَٙ نؼذد انطالب نفرر يقش   -
ٚسق نهطانة ىٌ ٚسزف/ٚضٛف ى٘ يقشس قثام َٓاٚاح األةاثٕع انثااَٙ ياٍ تذاٚاح انفصام   -

انشتٛااغ( ىٔ َٓاٚااح األةااثٕع األٔل يااٍ طصاام انصااٛف تؼااذ ذؼث ااح  –انذساةااٙ )انخشٚااف 
ًَٕرج انسزف ٔاإلضاطح ٔاػرًادِ يٍ انًش ذ األكادًٚٙ دٌٔ ىٌ ٚظٓاش انًقاشس اناز٘ 

 ذى ززطّ طٙ ةدهّ انذساةٙ.
ٚسًر نهطانة تاالَسساب ياٍ انًقاشس انذساةاٙ قثام َٓاٚاح األةاثٕع انثااَٗ ػ اش ياٍ   -

تذاٚااح طصااهٙ انشتٛااغ ٔانخشٚااف ىٔ األةااثٕع انسااادس يااٍ انفصاام انصااٛفٙ تؼااذ ذؼث ااح 
ًَٕرج االَسساب ٔاػرًادِ يٍ انًش ذ األكاادًٚٙ ٔطاٙ ْازِ انساناح ال ذسساة نهطاناة 

طاٙ ةادهّ   Withdrawal (w)سة ةاػاخ ْزا انًقشس ٔٚشصذ نهطانة ذقذٚش يُسا
 انذساةٗ.

% ػهاااٗ األقااام ياااٍ 57ال ٚساااًر نهطاناااة تاااذ ٕل االيرسااااٌ انُٓاااائٙ إال إرا زضاااش   -
% يٍ يدًٕع ػاذد 57انساػاخ انرذسٚسٛح نهًقشس. طإرا ذدأصخ َسثح غٛاب انطانة 

انساػاخ انرذسٚسٛح نهًقشس ٚخطاش انطاناة تسشياَاّ ياٍ د إل ايرسااٌ َٓاٚاح انفصام 

 راجع استمارات توصيف المقررات



 Forcedطااٙ ةاادهّ انذساةااٙ يُسااسثا اَسااساتا إخثاسٚاااً يااٍ انًقااشس ٔٚشصااذ نااّ
Withdrawal (FW). 

إرا ذؼاازس ػهٛااّ د اإل  Incomplete (I)ٚسصاام انطانااة ػهااٗ ذقااذٚش غٛااش يكرًاام   -
االيرساٌ انُٓائٙ نًقاشس ىٔ إذًااو تؼات يرطهثاذاّ ألةاثاب قٓشٚاح ٚقثهٓاا يدهاس انقساى 

% 57ح  اشٚطح ىٌ ٚكإٌ قاذ زضاش ٔىدٖ انؼهٛا ٔيدهس انكهٛ ٔذقشْا ندُح انذساةاخ
ىةاثٕػٍٛ ياٍ تاذء انفصام  ػهٗ األقم يٍ يرطهثاخ انًقشس ٔػهّٛ ىداء االيرساٌ  االل

 .(FW)انذسةٙ انرانٗ ٔإال زصم ػهٗ ذقذٚش يُسسة إخثاسٖ 
ال ذسساة  (I, W, FW or MW)انًقشساخ انرٙ ٚسصم طٛٓا انطاناة ػهاٗ ذقاذٚش   -

 اب انًرٕةط انرشاكًٙ نهذسخاخ.نّ كساػاخ دساةٛح ٔال ذذ م طٙ زس
ٚسااق نهطانااة إػااادج انرساادٛم طااٙ ى٘ يقااشس ةااثق نااّ انُداااذ ىٔ انشةاإب طٛااّ ت ااش    -

 ذسسٍٛ ذقذٚشِ طٙ ْزا انًقشس.
خًٛاغ ذقذٚشاذاّ انساصام ػهٛٓاا طاٙ  Transcriptٚشصذ طٙ ةدم انطانة انذساةاٙ   -

كًاٙ نهاذسخاخ انًقشساخ طٙ خًٛغ يسأالذّ ٔذذ م خًٛؼاً طٙ زسااب انًرٕةاط انرشا
 Cumulative Grade Point Averageطااٙ خًٛااغ انفصاإل انذساةااٛح 

(CGPA). 
ٚداإص نهطانااة انرساادٛم طااٙ يقااشساخ دساةااٛح يااٍ  اااسج انقسااى ىٔ انكهٛااح ىٔ اندايؼااح   -

ضًٍ تشَايدّ انذساةٙ ٔرنك تؼذ يٕاطقح يدهس انكهٛح تُاًء ػهٗ اقرشاذ يدهس انقساى 
 Grade   ب انًرٕةاط انرشاكًاٙ نهاذسخاخانًخرص ٔذذ م ْزِ انًقشساخ طاٙ زساا

Point Average (GPA). 
ال ٚسسة نهطانة انًقشس ضًٍ انساػاخ انًطهٕتح نهسصإل ػهاٗ انذسخاح إرا زصام   -

، ٔٚداة ػهٛاّ إػاادج دساةاح انًقاشس إرا كااٌ إخثاسٚااً ٔٚساق Cطّٛ ػهٗ ذقذٚش اقم يٍ 
انساصاام ػهٛٓااا طااٙ نهطانااة دساةااح يقااشس تااذٚم إرا كاااٌ ا رٛاسٚاااً ٔذااذ م انااذسخاخ 

طااٙ خًٛااغ انفصاإل   (CGPA)يسأالذااّ طااٙ زساااب انًرٕةااط انرشاكًااٙ نهااذسخاخ
  انذساةٛح.

طٗ زانّ  طة انطانة يٍ انثشَاايح ال ٚساق ناّ انرسادٛم ناُفس انثشَاايح ياشج ى اشٖ   -
 طٗ راخ انرخصص.

ال ٚسسة نهطانة انًقاشس اناز٘ دسةاّ ٔياش ػهٛاّ ىكثاش ياٍ  ًاس ةإُاخ ياٍ ذااسٚ    -
انًقااشس ٔزرااٙ ٔقااد انسصاإل ػهااٗ انًاخساارٛش ىٔ ةااثغ ةاإُاخ زرااٗ ٔقااد اخرٛاااصِ 

 انسصٕل ػهٗ انذكرٕساِ.
 زساب انًرٕةط انرشاكًٗ نهذسخاخ:  -

 َقا  انًقشس.  xَقا  ذقذٚش انًقشس = ػذد انساػاخ انًؼرًذج نهًقشس  - ى
نكم طصم دساةاٙ )ألقاشب ثالثاح ىسقااو ػ اشٚح(  GPAانًرٕةط انرشاكًٗ نهذسخاخ   - ب

 ادنح: ٔطقاً نهًؼ
 + ...........]5َقا  ذقذٚش انًقشس  [+] 1َقا  ذقذٚش انًقشس                  [

= GPA  ----------------------------------------------------------------   
يدًاإع انساااػاخ انًؼرًااذج نكاام انًقااشساخ انذساةااٛح انرااٙ ىكًهٓااا انطانااة طااٙ انفصاام   

 انذساةٙ
  ٔطقا نهًؼادنح:CGPA نٗ انًرٕةط انرشاكًٙ نهذسخاخ ٚرى زساب إخًا -ج 
 

 يدًٕع َقا  ذقذٚش خًٛغ انًقشساخ انرٙ ىكًهٓا انطانة
= CGPA  --------------------------------------------------------   

 يدًٕع انساػاخ انًؼرًذج نكم انًقشساخ انذساةٛح



      
Sum of points of credit hours of all courses 

   = CGPA   -----------------------------------------------------  
Sum of numbers of credit hours of all courses 

  
ًٚكاٍ نهطاناة انرساادٛم طاٙ يقاشس دساةااٙ كًسارًغ دٌٔ د إل األيرساااٌ ٔطاٙ زانااح   -

قاذٚش % يٍ انساػاخ انرذسٚسٛح نهًقشس ىٔ ىكثاش ٚشصاذ  نهطاناة ذ57زضٕس انطانة 
 .  Listener (L)يسرًغ 

ال ٚسًر نهطانة تانرسدٛم طٙ يقشس دساةٙ إرا كاٌ نّ يرطهة ةاتق ٔٚداة ػهٛاّ ىٌ   -
 ٚدراص انًرطهة انساتق ىٔالً.

ٚسااًر نهطانااة تاالَسااساب يااٍ انًقااشس انذساةااٙ تؼااذ انرساادٛم ػُااذ اةاارذػائّ ألداء   -
 ٚحانخذيح انؼسكشٚح ٔٚشصذ نّ ذقذٚش يُسسة ألداء انخذيح انؼسكش

  Military Withdrawal (MW) ِطٙ ةدهّ انذساةٙ ٔال ذسسة ْز 
 انفرشج ضًٍ يذج صالزٛح انًقشساخ. 

ىثُاء ذقذيّ طٙ تسث  In Progress (IP)ٚشصذ ذقذٚشانطانة طٙ انسدم انذساةٙ   -
 (S)سةانح انًاخسرٛش ىٔ انذكرٕساِ، ٔذشصذ نّ َرٛدح يُاق ح انشةانح ترقذٚش يشضٙ 

Satisfactory   ٔغٛش يشضٙ ى(U) Unsatisfactory           ٙٔال ذذ م ط
 .GPAزساب يرٕةط َقا  انرقذٚش 

 طرق وقواعد تقييم الممتحقين بالبرنامج  : -8
 

 ما تقيسه من المخرجات التعميمية المستهدفة الطريقة
أ، ب،ج،د،و                       2/1 اختبارات شفويه .1  

د،ه،ز                              2/2  
    أ،ج                          2/3/1

ب، د، ه، و، ز، ل، م، ن         2/1 اختبارات تحريرية .2  
أ، ب، ج، و، ز                   2/2  
ج، د، ز، ط                    2/3/1  
ه                              2/3/2  

أ، ب،ج، و، ح،ط، ى، ك، ل     1/ 2 اختبارات عمميه .3  
د، ه، و، ز، ح                     2/2  
و، ه، أ، ب، ج                   2/3/1  
أ، ب،ج ، د، ه، و                2/3/2  



 
 
 طرق  تقويم البرنامج  : -9

 العينه الوسيمه القائم بالتقويم
طالب مرحمة  -1

 يطبق عمى  عدد الممتحقين بالبرنامج استبيان الماجستير

)قصور المستفيدون  -2
–المدارس  –الثقافة 

مؤسسات ذات صمة بمجال 
 التخصص(

 تقرير
 من قصور الثقافه  2
 من الموجهين  5

من منظمات المجتمع المدنى 5  

المراجعون الخارجيين -3 مراجع خارجى فى التخصص 2 تقرير   
اعضاء هيئة تدريس -4 % من التخصص111 تقرير   

 
التوقيع :                     ليزيدد. بسمه أبو االمسئول عن البرنامج :   

 التاريخ :     /     /


