


 مخؼلباث الجامعت

 



 ابعاد ايتعًِ يد٣ املؤضطات ايتع١ًُٝٝ
 

  ايٓكدٟ، ٚايتفهري املػهالت ٚحٌ ايرتنٝص قدزات تطٜٛس ٜٚػٌُ :املعسيف ايبعد يًُعسف١ ايتعًِ 

  ًٜٚك٢ ٚيًبػس يًعامل أفصٌ فِٗ ع٢ً احلصٍٛ يف ٚايسغب١ ٚاإلبداع ايفضٍٛ ع٢ً ٚايرتنٝص

  املٗازات انتطاب َٔ ٜعصش ايص١ً، ذات املٗازات تعًِ ألٕ َتصاٜد٠ اٖتُاَا يًُعسف١ ايتعًِ َفّٗٛ

  فإٕ ٚيريو ٚاالتصاالت، املعًَٛات ٚتهٓٛيٛجٝا ٚاحلطاب ٚايهتاب١ ايكسا٠٤ نُٗازات األضاض١ٝ

 ضسٚزٟ املعسيف ايبعد

  ع٢ً تعًُٛٙ َا يتطبٝل ايػباب دعِ نٝف١ٝ ع٢ً ٜسنص ٚايرٟ :األدٚاتٞ ايبعد يًعٌُ ايتعًِ

  ٚضع خالٍ َٔ أفضٌ، حنٛ ع٢ً األعُاٍ عامل خلد١َ ايتعًِٝ تهٝٝف ٚنٝف١ٝ ايٛاقع، أزض

  بطسع١ ٜتػري يًعٌُ ايتعًِ يهٕٛ ذيو اي١َٝٛٝ، ايطٝاقات يف ايتٓفٝر َٛضع ايٓظسٟ، ايتعًِ

  خالٍ ايػباب ٚاحتٝاجات اجلدٜد٠ ٚايتهٓٛيٛجٝات املتػري٠ ايعٌُ ضٛم ملتطًبات اضتجاب١

 ايعٌُ ضٛم إىل ايتعًِٝ َٔ اْتكاهلِ َسح١ً



  ايراتٞ، ٚايتُهني ايػخصٞ ٚايُٓٛ ايرات ايتحكٝل ايتعًِ ٜٚعين :ايفسدٟ ايبعد أٚ يٓهٕٛ ايتعًِ

  ايػخصٞ ايُٓٛ ٜػٌُ حني يف اآلخسٜٔ، َع ايتعاٌَ َٚٗازات ايرات١ٝ املعسف١ٝ املٗازات ٜٚػٌُ

 األخس٣، ايتعًِ ألبعاد متهٝٓٝ٘ عٛاٌَ ٚتعترب ٚاجملتُع١ٝ، ايرات١ٝ ايػخص١ٝ ايعٛاٌَ َٔ نال

  ايبعد أٚ املػرتن١ ايعٝؼ أجٌ َٔ ايتعًِ :االجتُاعٞ ايبعد أٚ املػرتن١ ايعٝؼ أجٌ َٔ ايتعًِ

  يألبعاد األخالم األضاع ٚتػهٌ املٛاط١ٓ تعًِٝ زؤ١ٜ ٜعصش ايرٟ األخالقٞ ايبعد ٖٚٛ :االجتُاعٞ

 املٛاط١ٓ تعًِٝ بٗدف األ١ُٖٝ، َٔ ايكدز ٚبٓفظ .(ٚايفسدٟ ٚاألدٚات املعسيف) األخس٣ ايجالث١

 ابعاد ايتعًِ يد٣ املؤضطات ايتع١ًُٝٝ
 



 ايػسض َٔ َتطًبات اجلاَع١

 ايتعًِٝ  

 يًتعًِ

 ايتعًِٝ  

 يًعٌُ

ايتعًِٝ  

 يًت١ُٝٓ
 ايدافع١ٝ
Attitude 

 القيم

Value 

 املعازف
Knowledge 

 َٗازات
Skills 

 َٗازات َعسف١ٝ املعازف

 املعازف

خسٜج َطاِٖ يف  

ايت١ُٝٓ َٔ خالٍ 

تعًِٝ ْٛعٞ ٜػٌُ  

املعازف ٚاملٗازات  

 ٚايكِٝ ايالش١َ

 قادزًا ع٢ً أدا٥٘ ٜٗتِ ب٘ ٜتعًِ

Competency  



 َتطًبات اجلاَع١ ٚخصا٥ص اخلسجيني



 َساحٌ بٓا٤ َتطًبات اجلاَع١



 اجلاَع١َتطًبات َساحٌ بٓا٤ 



 يًُٗازاتحصس ابسش األطس 





 دلاالت َتطًبات اجلاَع١



 تٛشٜع املتطًبات ع٢ً اخلطط ايدزاض١ٝ

 اجبازي  طاعت 2 
 مخؼلب جامعت

 مخمكن 
 
ً
 وعملُا

ً
 اجخماعُا
 اخخُازي  طاعت 18 15%

 اجبازي 
 مخؼلب كلُت

 مخمكن 
 
ً
 وعملُا

ً
 علمُا

85% 
ًخم جددًد النظب 
من خالل مجلع 

 اللظم
 

 اخخُازي 

 اجبازي 
 مخؼلب كظم

 اخخُازي 



 تٛشٜع املتطًبات ع٢ً اخلطط ايدزاض١ٝ

ت  طاعخين  مخؼلباث الجامعت اجباٍز

 املدخىي  الظاعاث امللسز  امللترخت املجال

اللُم 

 إلاطالمُت

 102, طلم  101

 104, طلم 103طلم 

 طلم 

 ًدزض الؼالب طاعخين ؤي ملسزٍن, كل ملسز طاعت واخدة  2



 تٛشٜع املتطًبات ع٢ً اخلطط ايدزاض١ٝ

ت   (ملسزاث ؤخسي خظب الحاجت طِخاح للجامعت إطافت)طاعت  18مخؼلباث الجامعت اخخُاٍز

 املجال
امللسز  

 امللترخت
 املدخىي  الظاعاث

خي  العمم الخاٍز

ت الىػنُت  والهٍى

ت  الهٍى

 الىػنُت
2 

نه  ت املجخمع وجكٍى ن وخلىكهم , هظام الحكم واملؤطظاث الاجخماعُت , هٍى النزاهت , الحىاز واخترام ازاء ألاخٍس

ن الىعي في املجال الخلني والاكخصادي , ألازاز الظلبُت للصساعاث , كبىل الخنىع , كُم الدظامذ,  والبُئي , جكٍى

. 

 الىطؼُت

 والاعخدال
2 

 الىطؼُت في اللسآن والظنت, مفهىم وطىابؽ وطماث ومجاالث واهمُت الىطؼُت والاعخدال 

ص الىطؼُت  -جدلُم الىطؼُت الظبل والشماز وألازاز  معىكاث جدلُم الىطؼُت وػسق عالجها وطائل حعٍص

عت في الخعامل مع الىاكع للدول , وكنىاث جدلُلها  عت في الخعامل مع املخالف طماخت الشَس طماخت الشَس

 (اململكت العسبُت الظعىدًت)وألافساد مىػن الىطؼُت ومىئل الاعخدال 

الخمكين الىظُفي 

والخعامل مع بِئت 

 العمل

مهازاث 

الحُاة 

 العملُت

2 

اللُادة, خل املشكالث واجخاذ اللساز, اجخُاش امللابالث الشخصُت, ؤخالكُاث املهنت, الخعاون والعمل 

, إلاًجابُت , الصمىد , لخفاوضا, املظؤولُت, إلاهخاجُت , املبادزة, الخكُف, املسوهت , الركاء العاػفي. الجماعي

 .الاخترام, الخدفيز 



 تٛشٜع املتطًبات ع٢ً اخلطط ايدزاض١ٝ

ت   (ملسزاث ؤخسي خظب الحاجت طِخاح للجامعت إطافت)طاعت  18مخؼلباث الجامعت اخخُاٍز

 املجال
امللسز  

 امللترخت
 املدخىي  الظاعاث

الظماث 

الشخصُت 

 والخعاٌش املجخمعي

املهازاث 

 املجخمعُت
2 

الشخصُت الفاعلت, املجخمع الحُىي, خصائص الخنمُت الاجخماعُت, مؤشساث املجخمع الحُىي, املظؤولُت 

   .الاجخماعُت, العمل الخؼىعي, الخنمُت املظخدامت, الخمكين الاجخماعي

كظاًا 

مجخمعُت 

 معاصسة
2 

اث املشكالث املجخمعُت املعاصسة  بعع املشكالث املعاصسة , مفهىم وجصنُف وخصائص وؤطباب ومظخٍى
املُشاق إلاطالمي  وبسامج , الاهخداز , الاغتراب , املشكالث الصوجُت , إلادمان , العنف , الخؼسف , مشل البؼالت 

 الاطدشازاث الاجخماعُت وجؼبُلها كدلىل اجخماعُت

مهازاث 

الحُاة 

 الجامعُت

2 

ص الخعلم, الخعلم الراحي, الخفىق الدزاس ي, الخىاصل وبناء العالكاث  إدازة الىكذ, , جىظُف الخلنُت في حعٍص

جلدم , فنُاث كخابت البدث العلمي, الخخؼُؽ للمظخلبل , , الخفكير الناكد, الخفكير إلابداعي, ؤطالُب الخعلم

 العسوض الخلدًمُت



 تٛشٜع املتطًبات ع٢ً اخلطط ايدزاض١ٝ

ت   (ملسزاث ؤخسي خظب الحاجت طِخاح للجامعت إطافت)طاعت  18مخؼلباث الجامعت اخخُاٍز

 املدخىي  الظاعاث امللسز  امللترخت املجال

الخلنُاث 

الحدًشت 

والبرمجت 

ومعالجت 

 البُاهاث

 2 الدظىٍم السكمي

إعداد وإدازة وطائل , الىجىد على إلاهترهذ , املصاًا واللُىد والخؼؽ , مفاهُم الدظىٍم السكمي 

عامل مع املعلىماث واملدخىي , الدظىٍم وإلاعالن على إلاهترهذ , إلاعالم الاجخماعي 
ّ
, جدلُل الىٍب , الخ

ىاصل الّسكمّي 
ّ
 جدلُل البُاهاث, الخ

جؼبُلاث البرمجت 

س الىٍب  وجؼٍى
2 

س الىاجهت ألامامُت للمىاكع والخؼبُلاث الخاصت بالىٍب, كرلك   XMLالخلنُاث املظخخدمت في جؼٍى

س الىاجهت  كلغت جمشُل البُاهاث والاجصال بلاعدة البُاهاث, ملدمت عن الخلنُاث املظخخدمت في جؼٍى

 .الخلفُت للمىاكع والخؼبُلاث الخاصت بالىٍب

 2 الخصمُم السكمي
س السكمي , السطىم املخدسكت , جصمُم واجهت املظخخدم  الخصمُم زالسي , السطم السكمي , الخصٍى

 . الجسافُكيالخصمُم , الخصمُم ملىاكع الخىاصل الاجخماعي , ألابعاد 



 تٛشٜع املتطًبات ع٢ً اخلطط ايدزاض١ٝ

ت   (ملسزاث ؤخسي خظب الحاجت طِخاح للجامعت إطافت)طاعت  18مخؼلباث الجامعت اخخُاٍز

 املجال
امللسز  

 امللترخت
 املدخىي  الظاعاث

ادة ألاعمال الابخكاز وزٍادة ألاعمال  2 ٍز

ادة ألاعمال والابخكاز, صفاث ومهازاث زائد ألاعمال, إلابداع والابخكاز وزٍادة ألاعمال, مدفصاث  ؤطاطُاث ٍز

ادة ألاعمال واملنشأث الصغيرة, ؤطباب هجاح وفشل املنشأث الصغيرة, الجدوي الاكخصادًت  إلابداع والابخكاز, ٍز

ادي  ل املشسوع , للمشسوع الٍس ع السائدة في الاكخصاد , كخابت خؼت العمل الخجازي, جمٍى بسامج دعم املشاَز

 .اطخظافت زائد ؤعمال , الظعىدي 

 الخشلُف الصحي

اللُاكت 

والصحت 

 العامت

2 

حعٍسف الصحت الشاملت , ألامساض الشائعت املعدًت وغير املعدًت والىكاًت منها ,ألاخؼاء الشائعت املظسة 

الظلىكُاث التي ًنبغي ممازطتها للمدافظت على الصحت  ,... بالصحت مشل الخدخين واملخدزاث وخىادر الظير
, جلُُم املعلىماث الصحُت ومصادزها , الظغىغ ..الشخصُت  مشل اللُاكت البدهُت والخغرًت الصحُت 

 .الاجخماعُت والنفظُت وؤهىاعها ومصادزها وؤطالُب الخعامل معها



دٚز األْػط١ ايصف١ٝ يف حتكٝل 

 اٖداف َتطًبات اجلاَع١



 يًتفهري املجري ايتعًِٝ -1
صلوب وهذا 

أ
 ثومٌة غلى وثشاغد الجفنٌر ثشجدٌر الجي الجػلٌمٌة البٌئة بإًراد وذلم للجفنٌر، محددة مهارات ثشمٌة ودون مباشرة غٌر بػرًكة الجفنٌر مهارات ثومٌة إلى ًدغو ال

ل من مهاراثه و مرموغات إلى وثكشٌمهم الصف في الػالب لرلوس المرن  الجوظٌم مدو الدراصٌة، الكاغة داخو في الجدرًس هٌئة غظو ًشجخدمها الجدرًس في اصجراثٌرٌات خال
أ

 غالبٌن هو ا
و مشروع وإهراز والحوار للوكاش مػاً 

أ
صئلة ثوزٌه وغرًكة مشنلة حو ا

أ
صئلة وهوع للػالب ال

أ
 للجفنٌر مدٌرة بٌئة الدراصٌة الكاغة من ًرػو مما ثدغٌمها؛ وغرًكة الصجرابات واصجكبال ال

صلوب هذا المػلمٌن بػض وًشجخدم غلٌه، ومحفزة
أ

 .الجربوًة الجدرًس غرق  من واصجفادثهم بفػرثهم ال

 
 :ايتفهري تعًِٝ -2

صلوب هذا ًدغو 
أ

ل ومن مباشر بشنو الجفنٌر ثػلٌم إلى ال و برامذ خال
أ

ل ثػلٌمها ًجم الدراصٌة المواد غن ومشجكلة الجفنٌر لمهارات مخصصة مكررات ا  محددة زموٌة مدة خال
ل من ثػلٌمها المراد الجفنٌر مهارة ثحدًد ًجم بحٌح هشػة خال

أ
همها من ولػو الجفنٌر، مهارات ثومٌة في المجخصصة البرامذ من الػدًد غورت ولد الدراصٌة، بالمواد ثرثبع ل وثمارًن ا

أ
 :ا

 . لدًبوهو النورت برهامذ الػكلي، البواء برهامذ ، الػلٌا الجفنٌر مهارات برهامذ الجػلٌمي، اإلخراء برهامذ للمشنالت، اإلبداغي الحو برهامذ

 َطتٜٛات تعًِٝ املٗازات



 َطتٜٛات تعًِٝ املٗازات

 :ايتفهري ع٢ً املعتُد ايتعًِٝ -3

صلوب هذا ًكوم 
أ

 واحد، ولت في الجفنٌر ومهارات المحجوى ثػلٌم ًجم بحٌح الدراصٌة المادة ومحجوى الجفنٌر مهارات بٌن والجنامو الدمذ غلى ال
 الجي المهارة وًظموه المكرر  الموهذ وفق المحاطرة الجدرًس هٌئة غظو وًصمم المػجادة، الدراصٌة الحصة من ززءاً  ثػلٌمها المراد الجفنٌر مهارات وثمدو

صلوب هذا وًػجمد الدراصٌة، والمشجوًات الشووات غوال الجفنٌر مهارات ثػلٌم وًشجمر الدرس، محجوى مع ثجواصب
أ

 ثخجلف الدروس إغداد في غرًكة غلى ال
د الجي الجكلٌدًة الػرًكة غن  والمواد الجفنٌر ومهارة المػرفي المحجوى من لنو لدرسل الجػلم هواثذ بجحدًد ثبداأ  حٌح ، الجدرًس هٌئة اغظاء غلٌها ثػوَّ

 الجفنٌر وثػبٌق الجفنٌر غن والجفنٌر الدراصٌة المادة محجوى من المشجمدة الجفنٌر وهشاغات الجفنٌر ومهارة المحجوى من لنو المكدمة خم المشجخدمة
خر واهجكال هشػة الجدرًب اأ

أ
 .والجكوًم الدراصٌة المادة خارج ل

صلوب هو وهذا
أ

هه خبت الذي ال زدى اأ
أ

ه در ال
أ

خراً  فاغلٌة وال صاس هو المهارات ثػزًز في واصجمراراً  واأ
أ

 الدراصٌة المادة من ززءاً  المهارات وزػو للجػلٌم ال
 .وثػلمها لجػلٌمها ووصٌلة



 َطتٜٛات املٗاز٠



 أ١ُٖٝ دَج املٗازات بطسم ايتدزٜظ 



 طسا٥ل ايتدزٜظ

 ايتدزٜظ طسا٥ل َٔ نجري ٚاقع
 

   .ٚتطُٝعٗا ٚحفظٗا احلكا٥ل ع٢ً ٜسنص*

   . املعًِ جٗــد ع٢ً األٚىل بايدزج١ ٜعتُد*

   .املعـسف١ ايٛحٝد املصــدز ايهتاب ٜعترب*

 .ٚحٝد َعًَٛات َٚصدز ًَٚكٔ نُطٝطس املعًِ دٚز *

 األخس٣ ايتعًِ َصادز ٚاضتخداّ تٛظٝف ضعف *

     ذنست إذا إال األغٝا٤ ترنس املتعًِ ع٢ً ٜصعب *

  ايهتاب يف ٚزٚدٖا تستٝب ٚفل

 

 
 

 يًتعًِ ايصحٝح١ ايٓظس٠
 

 .ايتعًِ ع١ًُٝ يف ْػط عٓصس ايطايب إٔ *

   زأٜ٘ املتعًِ ٜبدئ عٓدَا افضٌ ايتعًِ ٜصبح *

   يًُعــسف١ َتعدد٠ َصــادز إىل ٜطتٓد *

 . يًُطتكبٌ املٓاضب١ املٗازات تعًِ *

 . ايراتٞ ايتعًِ تفعٌٝ َٔ البد*

   ٜٚٛظفٗا ٚاإلبداع  ايتفهري َٗازات ٜهتطب *

 بايٛاقع املعسف١ ٚزبط تٛظٝف َٔ البد *

 ٚإثاز٠ َتع٘ ٖٓاى تهٕٛ عٓدَا افضٌ ٜهٕٛ ايتعًِ * 



 تعًِ ايطًب١

            :تكًٝد١ٜ طسم

  Lectures. احملاضسات•

  Tutorials.  ايتُازٜٔ•

 Demonstration. ايع١ًُٝ ايتجازب•

 :تكًٝد١ٜ غري طسم

 problem-based learning املػهالت حٌ•

  Case Study. احلاي١ دزاض١•

 Projects.  املػازٜع•

 Simulation.  احملانا٠•

 Interactive Learning.  ايتفاعًٞ ايتعًِٝ•

 Reports.   ايتكازٜس•

 Co-operative Learning.  ايتعاْٚٞ ايتعًِ•

 Brain Storming.  ايرٖين ايعصف•

 Summer Training.  ايصٝفٞ ايتدزٜب•

  Site Visits & Community Projects.املٝدا١ْٝ ايصٜازات•

  Presentations. ايعسٚض•

دلُل الخعلُم 
ع  باملشاَز



 غهسًا يهِ


