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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ 

مقتضيا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  هذا اجيازا  يوفر وصف الربانمج األكادميي 
 .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج املتاحة.مربهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 

 اٌؼٍٍّ / عبِؼخ دَبًٌوصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجؾش  اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 لغُ اٌزبسَخ / وٍُخ اٌزشثُخ ٌٍؼٍىَ االٔغبُٔخ / اٌّشوض  ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2

او اعُ اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ
 اٌزبسَخ

 اٌجىبٌىسَىط اعُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

 :إٌظبَ اٌذساعٍ  .5

  عٕىٌ /ِمشساد/اخشي 
 ٔظبَ دساعٍ عٕىٌ

 اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6
معايري جودة التعليم الشاملة العاملية ومعايري احتاد اجلامعات العربية يف جمال اعتماد 

 جودة التعليم.

اٌّؤصشاد اٌخبسعُخ  .7

 األخشي 
 اٌغُبؽخ واِصبسوصاسح اٌزشثُخ, وصاسح  , وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ

 26/9/2221  ربسَخ إػذاد اٌىصف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ .9

 ِصبدسهُ اٌؼٍُّخ ٌٍّبدح اٌّمشس ٌهُاطالع اٌطٍجخ ػًٍ  – 1

 اطالع اٌطٍجخ ػًٍ اٌّفشداد اٌزٍ عىف َذسعىٔهب ثىً دلخ ورفصًُ – 2

 لُبَ اٌطٍجخ ثبالعزؼبٔخ ثأعبرزرهُ ػًٍ وُفُخ اعزخشاط اٌّبدح اٌؼٍُّخ ِٓ ِصبدسهب . – 3

 لُبَ اٌطٍجخ ثبٌزؾًٍُ واالعزٕجبط ٌٍجشٔبِظ اٌزؼٍٍُّ اٌزٌ عُذسعىٔه – 4

 ٌّؼشفخ وثُبْ لذساد اٌطٍجخ وِىبٔزهُ اٌؼٍُّخ ِٕز اٌجذاَخ . – 5

 

 اٌزأوذ ػًٍ سثظ اٌجشٔبِظ ِغ ػٍىَ أخشي ِالئّخ ٌهب ػاللخ وصُمخ ثهب . – 6

رىعُغ ِذاسن اٌطٍجخ فٍ ِىاد اٌجشٔبِظ واٌجشاِظ االخشي ٌٍؼًّ ػًٍ خٍك ّٔىرط ِٓ اٌطٍجخ ِٓ إٌىع  – 7

 اًٌ دسعبد ػٍُّخ أػًٍ وخٍك ِٕهُ ثبؽضُٓ عُذَٓ وهى اٌهذف إٌّشىد . اٌزٌ عُؼزّذ ػٍُه ِغزمجالً ٌُزأهً

 
 
 



  
 2الصفحت 

 
  

 
 
 

 اٌّطٍىثخ وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ٌجشٔبِظِخشعبد ا  .12

  االهذاف اٌّؼشفُخ . ا-أ

       اٌززوش -1أ

 اٌفهُ واالعزُؼبة -2أ

 اٌزطجُك -3أ

 اٌزؾًٍُ -4أ

 اٌزشوُت -5أ

 اٌزمىَُ -6أ

  اٌّهبسارُخ اٌخبصخ ثبٌجشٔبِظ :االهذاف -ة 

 اْ َشعُ اٌطبٌت ِخططب ثزؼٍُ طشائك اٌزذسَظ اٌخبصخ ثبٌّبدح - 1ة 

 

 اْ َمذَ اٌطبٌت وسلخ ثؾضُخ - 2ة 

 

       اْ َغزخذَ اٌطبٌت عهبص اٌذارب شى ٌؼشض أىاع االخزجبساد اٌّىضىػُخ - 3ة 

       

 

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبضشح وإٌّبلشخ واعٍىة االعزغىاة.االٌمبء و 

 

 

 

 طشائك اٌزمُُُ      

 

 % اخزجبساد فصٍُخ.  42          -االخزجبساد اٌزؾصٍُُخ ورىىْ ػًٍ اٌشىً االرٍ: 

 .ؼبَ% اخزجبساد ٔهبَخ اٌ 62                                                                      

 

 

 

 اٌىعذأُخ واٌمُُّخ :االهذاف -ط

 اْ َغزٕزظ اٌطبٌت اهُّخ  االعئٍخ  اٌّمبٌُخ. -1ط         

 اْ َؾًٍ اٌطبٌت أىاع االعئٍخ اٌّىضىػُخ. -2ط

 اْ َذسن اٌطبٌت اٌؼاللخ ثُٓ اٌؼصىس اٌزبسَخُخ. -3ط

 اْ َفغش اٌطبٌت أعجبة اٌؾىادس اٌزبسَخُخ. -4ط   

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     



  
 3الصفحت 

 
  

 

 اٌطٍجخ ثئػذاد اٌزمبسَش واٌجؾىس.رىٍُف  -

 اعزغىاة اٌطٍجخ ثبعزؼّبي االعئٍخ اٌزمٍُذَخ-

 

 

 طشائك اٌزمُُُ    

 

 االخزجبساد اٌزؾصٍُُخ رمغُ اًٌ 

 شفهٍ -
 رؾشَشٌ -

 

 

 
 

 

 .اٌشخصٍ(األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس  )اٌّهبسادإٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ و اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

 ِهبسح اداسح اٌصف وضجطه -1د

 ِهبسح طشػ االعئٍخ -2د

 ِهبسح اٌزمىَُ -3د

 ِهبسح سثظ اٌّبدح ثبٌىالغ ثبعزؼّبي االِضٍخ اٌزؼضَضَخ ِٓ اٌؾُبح اٌُىُِخ. -4د   

 واٌزؼٍُ  اٌزؼٍُُطشائك          

 

 ٌؼت اٌذوس(اعبٌُت اٌزذسَظ اٌّخزٍفخ )اعٍىة اٌزؼٍُ اٌزؼبؤٍ, اعٍىة االٌؼبة اٌشَبضُخ, اعٍىة 

 

 

 

 

 طشائك اٌزمُُُ          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 4الصفحت 

 
  

 ثُٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 الورحلت الذراسُت
رهس الوقرر أو 

 الوساق
 الساعاث الوعتوذة اسن الوقرر أو الوساق

  
 اٌؼشثُخربسَخ اٌجالد 

 اٌّؼبصش
 ػٍٍّ ٔظشٌ

 اعزخذاَ اٌخشائظ                               

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌزخطُظ ٌٍزطىس اٌشخصٍ .12

 
%( ِٓ اٌّىضىػبد اٌؾذَضخ رّبشُب ِغ ِغزغذاد اٌؼصش ٌغشض اػذاد 22رطىَش ِفشداد إٌّهظ ثٕغجخ )

 اٌطبٌت اػذادا ِهُٕب ورشثىَب ؤفغُب صؾُؾب.

 
 
 
 
 

 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وضِؼُبس اٌمجىي  .13

 
 
 

َخ اضبفخ اًٌ سغجخ اٌطبٌت ووزٌه اٌشلؼخ اٌغغشافُخ ٌغىٓ اٌطبٌت داٌذساعخ االػذا ِؼذي اٌطبٌت فٍ  ِشؽٍخ

 رّبشُب ِغ عُبعخ اٌمجىي فٍ اٌغبِؼبد واٌىٍُبد واٌّؼبهذ اٌؼشالُخ.

 



  
 5الصفحت 

 
  

 
 

 أهُ ِصبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 اإلٔزشٔذ ِٓ اٌىزت واٌجؾىس واٌذساعبد واٌذوسَبد ووعبئً االرصبي اٌّخزٍفخ ِٓ اٌّشاعغ واٌّصبدس

 .وغُشهب  

 



  
 6الصفحت 

 
  

 

 

 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

السنت / 

 الوستىي
 اسن الوقرر رهس الوقرر

 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُت
االهذاف الوهاراتُت 

 الخاصت بالبرناهج
االهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت

تأهُلُت الوهاراث العاهت وال

 الونقىلت

)الوهاراث األخري الوتعلقت بقابلُت 

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررن

  هاجذ عبذالرزاق احوذاسن التذرَسٍ : أ.د . 

 الوعاصر العربُت البالد: تارَخ  وصف الوقرر

 

 وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجؾش اٌؼٍٍّ/ عبِؼخ دَبًٌ اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 لغُ اٌزبسَخ / وٍُخ اٌزشثُخ ٌٍؼٍىَ االٔغبُٔخ.  / اٌّشوض ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2

 اٌجالد اٌؼشثُخ اٌّؼبصش ربسَخ  اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اٌطٍجخ أشىبي اٌؾضىس اٌّزبؽخ .4

 2222-2222اٌؼبَ اٌذساعٍ  اٌفصً / اٌغٕخ .5

 عبػبد 3 )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6

 1/7/2221 ربسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

 اٌزٍ عبػذد ػًٍ اعزمالي اٌذوي اٌؼشثُخاطالع اٌطٍجخ ػًٍ اٌؼىاًِ    - 1

 ػىاًِ إٌهضخ اٌؼشثُخرىعُغ ِذاسن اٌطالة ِٓ خالي اطالػهُ   - 2

 اٌؼشثُخ اٌؾذَضخلُبَ االٔظّخ ثُبْ ورىضُؼ اٌؼىاًِ اٌزٍ عبػذد ػًٍ    - 3

 ؽصٍذ فٍ اٌجالد اٌؼشثُهاٌزٍ   اٌغُبعُخ واالعزّبػُخ افهبَ اٌطٍجخ ػًٍ ِذي اٌزطىساد   - 4

 

 
 

 

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.



  
 8الصفحت 

 
  

 وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ اٌّمشسِخشعبد  .9

  االهذاف اٌّؼشفُخ -أ
 . اًٌ لُبَ اٌضىساد اٌؼشثُخاْ َؼشف اٌطبٌت  اٌؼىاًِ اٌزٍ ادد  -1أ

 

 اٌزٍ ؽصٍذ فٍ ربسَخ اٌجالد اٌؼشثُخ اٌّؼبصشاْ َىضؼ اٌطبٌت  اٌغىأت اٌفىشَخ واٌؼٍُّخ  -2أ

 

 ؽشوخ إٌهضخ اٌؼشثُخ اٌّؼبصشحاْ َضغ اٌطبٌت  االعجبة اٌزٍ ادد اًٌ لُبَ   -3أ
 وإٌزبئظ اٌزٍ ادد اًٌ لُبَ اٌفىش اٌؾذَشاْ َؾًٍ اٌطبٌت  االعجبة  -4أ

 
 ٔشأح اٌذوي اٌىطُٕخاْ َغزٕزظ اٌطبٌت  اعجبة   -5أ
 َذِظ ثُٓ اٌمىُِخ اٌؼشثُخ وظهىس اٌؾىىِبد اٌؼشثُخ اْ   -6أ
  االهذاف اٌّهبسارُخ اٌخبصخ ثبٌّمشس  -ة 

 .   اٌىطٓ اٌؼشثٍاْ َشعُ اٌطبٌت   خشَطخ  - 1ة

 اْ َؼذ اٌطبٌت   اعّبء  اٌذوي اٌؾذَضخ اٌزٍ ظهشد فٍ رٍه اٌّذح.  - 2ة

 . ٌزؾذَذ ِىالغ اٌذوي اٌؼشثُخ ػًٍ االطٍظاالطٍظ اٌزبسَخٍ   اْ َغزخذَ اٌطبٌت   - 3ة

    

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبضشح واالٌمبء وإٌّبلشخ واالعزغىاة.

 

 

 

 طشائك اٌزمُُُ      

 

 اٌزؾصٍُُخ.الخزجبساد  ( أ)

 

 )أ(اٌشفىَخ          )ة( اٌزؾشَشَخ       )ط( اٌُىُِخ واٌشهشَخ واٌفصٍُخ . 

 

 

 
 االهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ -ط

 ظهىس اٌذوي اٌؾذَضخ. أعجبةعؼً اٌطبٌت لبدس ػًٍ ِؼشفخ  -1ط

 اِثبء اًٌ االثٕبءأزمبي اٌؾضبسح ِٓ  أعجبةَذافغ ػٓ  -2ط

   ثً وبٔذ ٔزُغخ اٌزطىس ػجش غبثش االصِبٌُْ رىٓ وٌُذح اٌصذفخ  اٌؼشثُخَشؼش ثبٌفخش ثبْ اٌؾضبسح   -3ط         

 

 

  

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 إٌّبلشخ واٌّؾبضشح واالعزغىاة.

 



  
 9الصفحت 

 
  

 

 اٌجُٕخ اٌزؾزُخ  .11

 اتريخ البالد العربية املعاصر فهد املسلم ، اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ -1

 . اٌىطٓ اٌؼشثٍ اٌّؼبصشواخشوْ , ربسَخ  غبُٔ دمحم اٌؾفى اٌّشاعغ اٌشئُغُخ )اٌّصبدس( -2

اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىصً ثهب  ( أ

  ..(اٌؼٍُّخ, اٌزمبسَش ,)اٌّغالد 
 اٌؼضَض ػّش ,ربسَخ اٌؼشة اٌؾذَشػّش ػجذ 

اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ ,ِىالغ االٔزشُٔذ  ( ة

....., 
 ِىالغ االرصبي اٌّخزٍفخ )اٌىىوً واٌُىرُىة( ...اٌخ

 

 اٌذساعٍخطخ رطىَش اٌّمشس  .12

رطىَش اٌّبدح اٌذساعُخ ؽغت طجُؼخ إٌّهظ وعٕخ اٌزأٌُف وَىىْ اٌزطىَش ِٓ خالي ؽزف او اضبفخ او اعزجذاي 

 اعضاء او فصىي ِٓ إٌّهظ اٌذساعٍ اٌّمشس ارا وبٔذ هٕبٌه دواػٍ فؼٍُخ ٌٍزطىَش رؾذد ِغجمب.

 

 

 

 طشائك اٌزمُُُ    

 

 ثُٕخ اٌّمشس .12

 اٌغبػبد األعجىع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اعُ اٌىؽذح / أو 

 اٌّىضىع
 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ

  
 اٌجىبٌىسَىطشهبدح 

 فٍ   اٌزشثُخ )اٌزبسَخ(
اٌّفشداد ؽغت 

 اٌزغٍغً اٌضٍِٕ
  

      
      


