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 1الصفحت 

 
  

 
      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 الستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق ا

 

 / كهُخ انزشثُخ نهؼهىو االَضبَُخخبيؼخ دَبنً  انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

 انؼهىو انزشثىَخ وانُفضُخ / انًشكز  ؼهًٍانمضى ان .2

او اصى انجشَبيح األكبدًٍَ  .3

 انًهٍُ 
 يشبهذح ورطجُك

 هىسَىسثك اصى انشهبدح انُهبئُخ  .4

  :انُظبو انذساصٍ  .5
 صُىٌ /يمشساد /أخشي 

 صُىٌ يسبضشاد

  انًؼزًذ   ثشَبيح االػزًبد .6

 11/5/2116 انًؤثشاد انخبسخُخ األخشي  .7

  ربسَخ إػذاد انىصف  .8

 أهذاف انجشَبيح األكبدًٍَ .9

 اػذاد انطهجخ اػذادَظشٌ وػًهٍ الرؼبسض انزذسَت واالسشبد

 انًزىصطخانزشثىٌ فٍ انًذاسس انثبَىَخ و
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 انًطهىثخ وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى جشَبيحيخشخبد ان  .11

  االهذاف انًؼشفُخ  - أ
 اػذاد انطهجخ اػذاد يؼشفُب ويهُُب واكبدًَُب       -1أ

 اػذاد انطهجخ ورًكُُهى يٍ رطجُك االصبنُت انؼهًُخ       -2أ

 خرؼًُك انزؼبوٌ انؼهًٍ يغ انًؤصضبد انزشثىَ -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 جشَبيح نخبصخ ثبنا ُخانًهبسار األهذاف –ة 

 رًكٍُ انطهجخ يٍ اكزضبة انًهبساد االصبصُخ- 1ة 

 اكزضبة يهبساد انزؼهُى انزارٍ - 2ة 

        - 3ة 

 
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 انًُبلشخ -1

 اصزدىاة-2

 زم انًشكالد-3

 االصزمصبء-4
 طشائك انزمُُى      

 الخزجبساد انزسشَشَخا -1

 االَشطخ  انصُفُخ و انُىيُخ-2

 

 
 انىخذاَُخ وانمًُُخ . األهذاف -ج

 زت انؼهى وانًؼشفخ -1ج         

 يضبػذح انطهجخ ػهً اكزضبة االردبهبد وانمُى-2ج

 رًُُخ ورطىَش االردبهبد وانمُى االخاللُخ-3ج

 -4ج   
 طشائك انزؼهُى وانزؼهى     

 ءطشَمخ االصزمصب -1

 = انزؼهى انُشظ -2

 = انزمهُذَخ -3

 
 طشائك انزمُُى    

 اصئهخ ويُبلشخ
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 .انشخصٍ(األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس  )انًهبسادانًُمىنخ انزأهُهُخ و انًهبساد انؼبيخ-د 

 يهبساد انزىاصم االخزًبػٍ -1د

 يهبساد رطىَش انشخصُخ-2د

 واندبيؼخ وانًدزًغيهبساد انزىاصم ثٍُ انطهجخ -3د

 -4د   

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى          

 طشَمخ انًُبلشخ

 طشَمخ زم انًشبكم

 

 

 
 طشائك انزمُُى          

 االخزجبساد انًمبنُخ وانًىضىػُخ
 
 

 ثُُخ انجشَبيح  .11

 انضبػبد انًؼزًذح           اصى انًمشس أو انًضبق سيز انًمشس أو انًضبق انًشزهخ انذساصُخ 

 ػًهٍ     َظشٌ      

 / س2 زبسَخطشائك رذسَش ان  
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 انزخطُظ نهزطىس انشخصٍ .12

 
 استخدام التفكري العلمي ذا املنطقي يف احلياة والنظرة اىل املشكالت الواقعية بطريقة افضل وبناء قدرات شخصية

 
 
 
 

 انًؼهذ(خ ثبالنزسبق ثبنكهُخ أو األَظًخ انًزؼهم غ)وضيؼُبس انمجىل  .13

 الكتب يف هذا اجملال الهنا غنية بلمعلومات واملقررات الدراسية
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهى يصبدس انًؼهىيبد ػٍ انجشَبيح .14

 اساليب التدريس / اسرتاتيجيات التدريس
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 هخطط ههاراث الونهج

 البرناهج الخاضعت للتقُُنَرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن 

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

 أساسٍ اسن الوقرر رهز الوقرر السنت / الوستىي

 أم اختُارٌ
 ُتالوهاراتاألهذاف  ت ُالوعرفاألهذاف 

 برناهج الخاصت بال

األهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت 
والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

وتعلقت بقابلُت التىظُف ال

 (والتطىر الشخصٍ

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

طرائك تذرَس   

 التارَخ
   /    /    /    / / اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 اشىاق نصُف جاسن0د0م0ا

 وصف الوقرر

 

 

 كهُخ انزشثُخ نهؼهىو االَضبَُخ انًؤصضخ انزؼهًُُخ .1

 انؼهىو انزشثىَخ وانُفضُخ    / انًشكز ؼهًٍ انمضى ان .2

 طشائك رذسَش انزبسَخ اصى / سيز انًمشس .3

  أشكبل انسضىس انًزبزخ .4

 صُىٌ انفصم / انضُخ .5

 64 )انكهٍ(ػذد انضبػبد انذساصُخ  .6

 11/5/2116 َخ إػذاد هزا انىصف ربس .7

 أهذاف انًمشس .8

 اػذاد انطهجخ اػذادَظشٌ وػًهٍ الرؼبسض انزذسَت واالسشبد
 انزشثىٌ فٍ انًذاسس انثبَىَخ وانًزىصطخ

 
 
 
 
 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

من الربط بينها وبين وصف المتاحة. والبد التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطشائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى ًمشسبد انيخشخ .11

  هذاف انًؼشفُخ األ -أ
 اػذاد انطهجخ اػذاد يؼشفُب-1أ

 ٌ َؼشف انطهجخ طشائك انزذسَشا-2أ

 اٌ َؼشف انطبنت كُفُخ كزبثخ انخطخ -3أ
 يؼشفخ اهًُخ انخطخ-4أ
  -5أ
   -6أ

  ًمشس.انخبصخ ثبن ُخانًهبساراألهذاف   -ة 

 اٌ َكزت انطبنت خطخ َىيُخ- 1ة

 اٌ َؼذ انطبنت ًَىرج نخطخ َىيُخ - 2ة

  - 3ة

     -4ة

 طشائك انزؼهُى وانزؼهى      

 وانًُبلشخ واصهىة االصزدىاة انًسبضشح

 

 

 
 طشائك انزمُُى      

 االخزجبساد انزسصُهُخ

 

 

 
 األهذاف انىخذاَُخ وانمًُُخ  -ج

 اٌ َزُر انطبنت اهًُخ انخطخ-1ج

 اٌ َسهم انطبنت اَىاع انخطظ انذساصُخ-2ج

 اٌ َذسن انطبنت انؼاللخ ثٍُ انخطخ انزذسَضُخ و طشائك انزذسَش-3ج

   -4ج

  
 ئك انزؼهُى وانزؼهى طشا    

 انًُبلشخ وزم انًشكالد واصهىة االصزدىاة

 

 
 طشائك انزمُُى    

 االخزجبساد انزسصُهُخ
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 انجُُخ انزسزُخ  .12

 طرائق تدريس التاريخ  ـ انكزت انًمشسح انًطهىثخ 1

 ة طرائق التدرس العام )انًصبدس(  ـ انًشاخغ انشئُضُخ 2

               ـ انكزت وانًشاخغ انزٍ َىصً ثهب  ا

 ( انًدالد انؼهًُخ , انزمبسَش ,.... ) 
 اجملاالت العلمية يف جمال االختصاص

ة ـ انًشاخغ االنكزشوَُخ, يىالغ االَزشَُذ 

.... 
 مواقع االنرتنيت

 
 خطخ رطىَش انًمشس انذساصٍ  .13

 وَكىٌ انزطىَش يٍ خالل االضبفخ  وانسزف او انزجذَم  رطىَش انًبدح انذساصُخ زضت طجُؼخ انًُهح  

 

 

 

 

 انًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًزؼهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ (.انزأهُهُخ انؼبيخ و انًهبساد -د 

 يهبساد اداسح انصف -1د

 يهبساد طشذ االصئهخ -2د

 يهبساد انًُبلشخ-3د

    -4د

 ثُُخ انًمشس .11

يخشخبد انزؼهى  انضبػبد األصجىع

 انًطهىثخ
اصى انىزذح / أو 

 انًىضىع
 طشَمخ انزمُُى طشَمخ انزؼهُى

رشثُخ )ػهىو رشثىَخ  2 االول

 وَفضُخ(
 االصزكشبف  انًُهح 

 وانًُبلشخ
االخزجبساد 

 انًىضىػُخ
 = = انًُهح انمذَى = 2 انثبٍَ
 = = انًُهح انمذَى = 2 انثبنث
 = = االهذاف = 2 انشاثغ

 = = االهذاف انؼبيخ = 2 انخبيش
 = = االهذاف انخبصخ = 2 انضبدس
 = = االهذاف انضهىكُخ = 2 انضبثغ



  
 10الصفحت 

 
  

 


