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 1الصفحت 

 
  

 األكادَوٍ البرناهحنوىذج وصف 

 ((األكادَوٍ)هراخعت البرناهح العالٍ )هراخعت أداء هؤسساث التعلُن 

 وصف البرناهح األكادَوٍ 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقع  من الطالب حتقيقها 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاح  . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

  واسظجايؼت  – كهيت االدارة واالقتصاد انًؤسست انتؼهيًيت .1

 نؼهىو انًانيت وانًصزفيت اقسى  انقسى انجايؼي / انًزكز  .2

 العلىم الوالُت والوصرفُت اسى انبزنايج األكاديًي  .3

 انؼهىو انًانيت وانًصزفيتبكانىريىس  اسى انشهادة اننهائيت  .4

 كىرساث اننظاو انذراسي   .5

 ىجذال ي انًؼتًذ   بزنايج االػتًاد .6

 تذريب ينهجي انًؤثزاث انخارجيت األخزي  .7

 7/2/2017 تاريخ إػذاد انىصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديسي .9

  تعزيز معرفة الطالب بالقزايا السالية والسررفية الشعرية والتطبيقية . أ
  اعداد خريج قادر عمى السشافدة والعسل في السؤسدات السالية السختمفة . ب
طالب قادرين عمى االستسرار في التعميم العالي وتحقيق التشسية السرتدة من  تهفير بيئة مالئسه لتخريج . ت

  خالل ايجاد كفاءات قادرة عمى ايجاد الحمهل السالية السختمفة
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 مخرجات التعمم السطمهبة وطرائق التعميم والتعمم والتقييم  .01
 والفهم  السعرفة-أ

      التفكير العمسي في مهاجهة السذكالت  أساليبيكهن الطمبة قادرين عمى اعتساد  أن  -0أ
  الستاحةمع شكل ومحتهى السعرفة  متشاغسةتفكير مشهجيه  أساليباعتساد  -2أ
 السختمفة في  مهاقف حياتية مساثمة  والشفديةتهظيف السهارات السعرفية  -3أ
 لمفهم والتطبيق  ضامشةتعمم معسقة  أساليبتبشي -4أ
 السعرفة السكتدبة  إزاءراجعه مدتسرة تزويد الستعمسين بتغذية  -5أ
 التعمم السشعم ذاتيا ويسا يتشاسب والكفاءة الذاتية السدركة . إستراتيجياتاكتداب  -6أ
 التسكن من معرفة السفاهيم التربهية والشفدية  -7أ
  الخاصة بالسهضهع  السهارات-ب 

  باإلدارة السالية السررفيةمهارات تتعمق  – 0ب 
  

 التعميم والتعمم  طرائق     
 تفعيل طرائق التدريس التي تشسي شخرية الستعمم باستسرار وتقمل من االعتساد عمى التدريدي    

 وباعتساد الداته شه  يااللكترونتفعيل طرائق التدريس التي تدتشد الى التعميم  -
 لتعمم الهاقعي والسفاهيسي  ذو السعشى ا   -
 واالستجهاب الحي وحل السذكالت والسشاقذة قاءكاألل الذائعةاستعسال طرائق التدريس  -
 
 
 

 طرائق التقييم      
 العسمية.االختبارات  -0
 االختبارات الشعرية.  -2
 
 التفكير مهارات-ج

 التخطيط  -0ج         
 التقييم والسراقبة -2ج
 التشعيم -3ج
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 التفكير الشاقد  -4ج   

 طرائق التعميم والتعمم     
 

 االستقراء حل السذكالت  –والسشاقذة واالستجهاب الحي  كاإللقاء متشهعةتدريس طرائق 
 لمطمبة  مالتشعيالتعمم الذاتي  أساليب

 
 

 طرائق التقييم    
  أساسيبذكل السالحعة  إلى باإلضافة والسهضهعيةاالختبارات التحريمية التحريرية السقالية 

 ررات والفهلدرات ككتابة التقارير والبحهث والسخت تعميسية متشهعة  أنذطة
 

 

 
 .الذخري(األخرى الستعمقة بقابمية التهظيف والتطهر  )السهاراتوالسشقهلة  السهارات العامة-د 

 مهارة البحث العمسي  -0د
 (العسمي التحميمي  اإلبداعيالشاقد  )السختمفة  بأنهاعهمهارات  التفكير  -2د
  مهارات التدريس  -3د
    

 

 انتخطيظ نهتطىر انشخصي .11

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

 الجانب التكنولوجي :  
على توافر واستخدام  أساسهااالسهام في استخدام مختلف المهارات وتطبيق البرامجيات التي تعتمد في 

  .الطلبة، ومقياس النجاح التقنيات منها استمارات التقييم لدرجات

 
تطوير مهارات الطلبة : االهتمام بتوفير فرص التعلم والخبرات المكتسبة التي تنمي قابليات  .

 والعملية  النظرية لضمان تطوير كفاياتهم المعرفية  للتعلم المستمرالطلبة وارشادهم  وتوجهات
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 انًؼهذ(يت أو األنظًت انًتؼهقت باالنتحاق بانكه غ)وضيؼيار انقبىل  .12

 االديب  واحاصل على شهادة الدراسة االعدادية بفرعيها العلمي  -
 
 
 
 

 أهى يصادر انًؼهىياث ػن انبزنايج .13
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 هخطط ههاراث الونهح

 َرخً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرخاث التعلن الفردَت هن البرناهح الخاضعت للتقُُن

 ناهحهخرخاث التعلن الوطلىبت هن البر 

السنت / 

 الوستىي
 اسن الوقرر رهز الوقرر

 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 الوعرفت والفهن
الوهاراث الخاصت 

 بالوىضىع
 ههاراث التفكُر

 الوهاراث العاهت والونقىلت

) أو( الوهاراث األخري 

الوتعلقت بقابلُت التىظُف 

 والتطىر الشخصٍ

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

                    االول

                   
                    الثانٍ 

                   

                    الثالث

                   

                    الرابع
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 وىذج وصف الوقررن

 

 وصف الوقرر

 

 كهيت االدارة واالقتصاد تانًؤسست انتؼهيًي .1

 انؼهىو انًانيت وانًصزفيتقسى  انقسى انجايؼي / انًزكز .2

 انصف االول –انؼهىو انًانيت وانًصزفيت  اسى / ريز انًقزر .3

  انبزايج انتي يذخم فيها .4

  أشكال انحضىر انًتاحت .5

  2017 – 2016انسنت انذراسيت  انفصم / انسنت .6

 ( س اسبىػيا 22) )انكهي(ػذد انساػاث انذراسيت  .7

 7/2/2017 تاريخ إػذاد هذا انىصف  .8

 

 البرناهح األكادَوٍ(( هراخعت أداء هؤسساث التعلُن العالٍ ))هراخعت

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.



  
 7الصفحت 

 
  

  

 

 بنيت انًقزر .9

 انساػاث األسبىع
يخزجاث انتؼهى 

 انًطهىبت
اسى انىحذة / انًساق 

 أو انًىضىع
 طزيقت انتقييى طزيقت انتؼهيى

      
      
      
      
      
      


