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 1الصفحة 

 
  

 كهٛح االدارج ٔااللتصاد  انًؤضطح انتؼهًٛٛح .1

   أدارج االػًاللطى  انمطى انزايؼٙ / انًركس  .2

  ادارج اػًال تكانٕرٕٚش ػهٕو  اضى انثرَايذ األكادًٚٙ  .3

  ػهٕو ادارج االػًال تكانٕرٕٚش   اضى انشٓادج انُٓائٛح  .4

 فصهٙ  انُظاو انذراضٙ   .5

  انًؼتًذ   ترَايذ االػتًاد .6

  انًؤحراخ انخاررٛح األخرٖ  .7

  تارٚخ إػذاد انٕصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

  االدارية عمميا ومهنيا وثقافيا وتمكينهم من معرفة الحقائق والمفاهيم والنظريات  اداإعدالطمبة  أعداد . أ
 والمهنية  االدارية العممية في معالجة المشكالت والمواقف  األساليبتمكين الطمبة من تطبيق  . ب
 ارية االدتمكين الخريج من مواصمة دراسته العميا واستيعابه المستجدات والتطورات في مجال العموم  . ت
العربية ومبادئ الدين  واألصالةبما ينسجم   النافعةمساعدة الطمبة عمى اكتساب االتجاهات والقيم  . ث

 . األخرىالسماوية  واألديان  اإلسالمي
 الطمبة وتطوير قابمياتهم لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبمية تنمية اتجاهات وميول  . ج
 الخاصة بمهنة التدريس والبحث العممي   قيةخالألاوتطوير االتجاهات والقيم مية تن . ح
مهنة التدريس والبحث العممي والعمل عمى بالمتعمقة  األساسيةتمكين الطمبة من اكتساب المهارات  . خ

 تنميتها وتطويرها .
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 مخرجات التعمم المطموبة وطرائق التعميم والتعمم والتقييم  .01
 والفهم  المعرفة-أ

      التفكير العممي في مواجهة المشكالت  أساليبن عمى اعتماد يكون الطمبة قادري أن  -0
  المتاحةمع شكل ومحتوى المعرفة  متناغمةتفكير منهجيه  أساليباعتماد  -2
 المختمفة في  مواقف حياتية مماثمة  واالداريةتوظيف المهارات المعرفية  -3
 لمفهم والتطبيق  ضامنةتعمم معمقة  أساليبتبني -4
 المعرفة المكتسبة  إزاءالمتعممين بتغذية راجعه مستمرة تزويد  -5
 التعمم المنظم ذاتيا ويما يتناسب والكفاءة الذاتية المدركة . إستراتيجياتاكتساب  -6
  االدارية التمكن من معرفة المفاهيم  -7
  الخاصة بالموضوع  المهارات-ب 

  االعمال بإدارةمهارات تتعمق  – 0
 مية التعمم والتعميم مهارات تنظيم عم – 2
   تقويم االداء مهارات    - 3
 طرائق التعميم والتعمم      
 تفعيل طرائق التدريس التي تنمي شخصية المتعمم باستمرار وتقمل من االعتماد عمى التدريسي    

 وباعتماد الداتو شو  يااللكترونتفعيل طرائق التدريس التي تستند الى التعميم  -
 عي والمفاهيمي  ذو المعنى لتعمم الواقا   -
 كااللقاء واالستجواب الحي وحل المشكالت والمناقشة الشائعةاستعمال طرائق التدريس  -
 
 
 

 طرائق التقييم      
ثناء البرنامج االفصمية منها  المختمفة  التحريرية  المقالية والموضوعيه  بأنواعهااالختبارات التحصيمية 

 التعميمي او النهائية منها 
 التعميمية واالداء باعتماد التقويم التتبعي البنائي باالستناد الى نتائج االختبارات  لألنشطةالمالحظة 
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 التفكير مهارات-ج
 التخطيط  -0ج         
 التقييم والمراقبة -2ج
 التنظيم -3ج
 التفكير الناقد  -4ج   
 طرائق التعميم والتعمم     

 
 االستقصاء حل المشكالت  –المناقشة واالستجواب الحي و  كاإللقاء متنوعةتدريس طرائق 
 لمطمبة  مالتنظيالتعمم الذاتي  أساليب

 
 

 طرائق التقييم    
  أساسيبشكل المالحظة  إلى باإلضافة والموضوعيةاالختبارات التحصيمية التحريرية المقالية 

 لدرات ككتابة التقارير والبحوث والمختصرات والفو  تعميمية متنوعة  أنشطة
 

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة-د 

 مهارة البحث العممي  -0د
 (العممي التحميمي  اإلبداعيالناقد  )المختمفة  بأنواعهمهارات  التفكير  -2د
  مهارات التدريس  -3د
 والمراجعه التقويم -4د   
 ٔانتؼهى  انتؼهٛىطرائك          

 

حم  –االضتمصاء  –انتؼهى انتؼأَٙ  –االضتزٕاب  –انًُالشح  –اإلنماء) يتُٕػحاضتؼًال طرائك تذرٚص 

 انًشكالخ (

 

 

 

 طرائك انتمٛٛى          
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 (  ٔانًٕضٕػٛحاالختثاراخ انتحصٛهٛح انتحرٚرٚح ) انًمانٛح 

 

 تُٛح انثرَايذ  .11

اخ انشٓاداخ ٔانطاػ .12

 انًؼتًذج
 انًطتٕٖ / انطُح

ريس انًمرر أٔ ان

 انًطاق
 اضى انًمرر أٔ انًطاق

ٔانٕحذاخ انطاػاخ 

 انًؼتًذج

 ػًهٙ َظر٘

انًرحهح 

 1االٔنٗ /ن
 

    3 مبادئ االدارة

 دررح انثكانٕرٕٚش 

ٔحذج تتطهة )ش( ضاػح 

 يؼتًذج 

 40( ش اضثٕػٛا 21)

 ٔحذج

  3 مبادئ المحاسبة 

لالدارة ترياضيا  3 
 

 2 مبادئ االقتصاد
 

 2 1 حاسوب 

 2 لغة عربية 
 

  2 قراءات انكليزي 

  2 انكليزي 

 1 18 انًزًٕع

انًرحهح 

 2االٔنٗ /ن

 40ش اضثٕػٛا  22  3       2مبادئ االدارة  

  3      2   مبادئ االقتصاد       ٔحذج 

2       مبادئ المحاسبة    3  

 2 1 حاسوب 

  3 االحصاءإلدارةاألعمال

  2 حقوق وحريات      

  2 مراسالت انكليزي

  2 انكليزي

  انًزًٕع

 
91 2 

انًرحهح 

 1انخاَٛح/ن

  3 ادارج انتطٕٚك 

  3 ادارج انًٕارد انثشرٚح
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  3 َظرٚح انًُظًح

  2 1انًحاضثح انًتٕضطح 

  3 انتزار٘ انمإٌَ

  2 ادرج انًٕاد ٔانًخازٌ

تطثٛماخ ادارٚح يكتثٛح 

 تاضتخذاو انحاضٕب

1 2 

  2 اَكهٛس٘

      

 2 19 انًزًٕع

انًرحهح 

 2انخاَٛح /ن

  2 تحٕث انتطٕٚك 

  2 ادارج راش انًال انفكر٘

  3 انطهٕن انتُظًٛٙ

  2 2انًحاضثح انًتٕضطح 

  2 االنكترَٔٛح انتزارج

  2 ادارج االيذاداخ

تطثٛماخ ادارٚح يتمذيح 

 تاضتخذاو انحاضٕب اكطم
1 2 

  2 اَكهٛس٘

 2 16 انًزًٕع

انًرحهح 

 1انخانخح ن

    3 1ادارج يانٛح  

  3 ادارج االضتراتٛزٛح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 ادارج انًصارف 

  3 1يحاضثح تكانٛف 

تطثٛماخ كًٛح الدارج االػًال 

 تاضتخذاو انحاضٕب
1 2 

  3 ادارج انًشارٚغ

  2 الُصادٚاخ االػًال
  2 اَكهٛس٘

 2 20 انًزًٕع
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انًرحهح 

 2انخانخحن

   
  3 2ادارج يانٛح 

  2 انتفكثر االضتراتٛزٙ

  3 ادارج انتايٍٛ 

 2 1 تحٕث انؼًهٛاخ 

  3  2يحاضثح تكانٛف 

تطثٛماخ ادارج انًشارٚغ 

 تاضتخذاو انحاضٕب 
1 2 

  2 دراضاخ رذٖٔ التصادّٚ 
  2 اَكهٛس٘ 

 4 17 انًزًٕع 

 

انًرحهح 

 1انراتؼّ ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انًرحهح 

  2انراتؼّ ن

 

 

 

 

   3 ادارج االَتاد ٔانؼًهٛاخ  

  3 ادارج االػًال انذٔنٛح 

  3 دارٚح تكُهٕرٛا انًؼهٕياخ اال

يُاْذ ٔاخاللٛاخ انثحج 

 انؼهًٙ 

2  

  2 ادارج انؼمٕد انحكٕيٛح 

  2 ادارج انًخاطر 

  2 اَكهٛس٘ 

  17 انًزًٕع 

  3 ادارج انزٕدِ 

  3 ادارج انًؼرفح 

  2 حٕكًح انشركاخ 

 2 -- يشرٔع تحج انتخرد 

  2 ادارج انتفأض 

  3 انًحفظّ االضتخًارّٚ ادارج 

  2 االَكهٛس٘ 

 2 15 انًزًٕع 

 

 انتخطٛط نهتطٕر انشخصٙ .13

 مجال التخصص العلمي:
   االدارية  في التخصصاتلقسم  في ا نالتدريسييفي تطوير قابليات  اإلسهام        أ

 الجانب التكنولوجي :  
على توافر واستخدام  أساسهاات التي تعتمد في االسهام في استخدام مختلف المهارات وتطبيق البرامجي

  .التقنيات منها استمارات التقييم لدرجات الطلبة، ومقياس النجاح

 
تطوير مهارات الطلبة : االهتمام بتوفير فرص التعلم والخبرات المكتسبة التي تنمي قابليات  .
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 والعملية  النظرية عرفية لضمان تطوير كفاياتهم الم للتعلم المستمرالطلبة وارشادهم  وتوجهات
 
 
 
 

 انًؼٓذ(األَظًح انًتؼهمح تاالنتحاق تانكهٛح أٔ  غ)ٔضيؼٛار انمثٕل  .14

 االديب  واحاصل على شهادة الدراسة االعدادية بفرعيها العلمي  -
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