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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرًاهج األكادَوٍ 

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

 

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي / جامعة دايىل       اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 قسن التارَخ / كلُت التربُت للعلىم االًساًُت / اٌّشوض  ؼٍٍّاٌ اٌمغُ .2

او اعُ اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ
 التاريخ

 البكالوريوس اعُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

 :إٌظبَ اٌذساعٍ  .5

  عٕىٌ /ِمشساد/اخشي 
 نظام دراسي سنوي

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

 جودة التعليم.

اٌّؤصشاد اٌخبسعُخ  .7

 األخشي 
 وزارة السُاحت واِثار ، وزارة التربُت ،وزارة التعلُن العالٍ 

 2/7/2021 ربسَخ إػذاد اٌىصف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ .9

 اٌّمشس ٌهُ  .اطالع  اٌطٍجخ ػًٍ  ِصبدسهُ   اٌؼٍُّخ ٌٍّبدح   - 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  ٌٍجشٔبِظ  اٌزؼٍٍُّ اٌزٌ عُذسعىٔه . -  4

 اٌطٍجخ وإِىبٔبرهُ اٌؼٍُّخ ِٕز اٌجذاَخ .ٌّؼشفخ وثُبْ لذساد  - 5

رىعُغ ِذاسن اٌطٍجخ فٍ ِىاد اٌجشٔبِظ واٌجشاِظ األخشي ٌٍؼًّ ػًٍ خٍك ّٔىرط ِٓ اٌطٍجخ ِٓ إٌىع  - 6

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

 

 
 
 
 



  
 2الصفحت 

 
  

 
 

 اٌّطٍىثخ وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ٌجشٔبِظِخشعبد ا  .10

 االهذاف اٌّؼشفُخ   - أ
 اٌززوش      -1أ
 اٌفهُ واالعزُؼبة -2أ

 اٌزطجُك -3أ

 اٌزؾًٍُ -4أ
 اٌزشوُت  -5أ
 اٌزمىَُ -6أ

 األهذاف اٌّهبسارُخ اٌخبصخ ثبٌجشٔبِظ  –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      

 االٌمبء و اٌّؾبضشح وإٌّبلشخ واعٍىة االعزغىاة.           

 طشائك اٌزمُُُ      

 % اخزجبساد فصٍُخ.  40          -اٌشىً االرٍ: االخزجبساد اٌزؾصٍُُخ ورىىْ ػًٍ 
 .ؼبَ% اخزجبساد ٔهبَخ اٌ 60                                                                      

 

 األهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ . -ط
 اْ َغزٕزظ اٌطبٌت اهُّخ  االعئٍخ  اٌّمبٌُخ واالخزُبسَخ . -1ط         

 اٌطبٌت أىاع االعئٍخ اٌّىضىػُخ. اْ َؾًٍ-2ط

 اْ َذسن اٌطبٌت اٌؼاللخ ثُٓ ِٕبهظ اٌجؾش اٌزبسَخٍ فٍ ِخزٍف اٌجٍذاْ . -3ط

 اْ َفغش اٌطبٌت أعجبة رخزُبس إٌّهظ اٌجؾضٍ إٌّبعت . -4ط   

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 وِب َىزجه فٍ اٌجؾش ػٍُّبً .ً رىٍُف اٌطٍجخ ثئػذاد اٌزمبسَش واٌجؾىس. َطجك فُهب ِب دسعه ٔظشَبً  -
 اعزغىاة اٌطٍجخ ثبعزؼّبي االعئٍخ اٌزمٍُذَخ. -

 

 طشائك اٌزمُُُ    

 االخزجبساد اٌزؾصٍُُخ رمغُ اًٌ 
 شفهٍ -

 رؾشَشٌ -

 



  
 3الصفحت 

 
  

 

 اٌّهبساد اٌؼبِخ واٌزأهٍُُخ إٌّمىٌخ )اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس اٌشخصٍ(.-د 
 اٌصف وضجطهِهبسح اداسح  -1د

 ِهبسح طشػ االعئٍخ -2د

 ِهبسح اٌزمىَُ -3د

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

 واٌزؼٍُ  اٌزؼٍُُطشائك          

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

 طشائك اٌزمُُُ          

 االخزجبساد اٌزؾصٍُُخ  ثّخزٍف أىاػهب وِغزىَبرهب.

 ثُٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 الورحلت الذراسُت
رهس الوقرر أو 

 الوساق
 اسن الوقرر أو الوساق

 الساعاث الوعتوذة

 ػٍٍّ ٔظشٌ

 اٌضبُٔخ صجبؽٍ

 أ+ة
 ِٕهظ اٌجؾش اٌزبسَخٍ 

 أعجىػُبعبػزُٓ 

 ٌىً شؼجخ
- 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌشخصٍاٌزخطُظ ٌٍزطىس  .12

%( ِٓ اٌّىضىػبد اٌؾذَضخ رّبشُب ِغ ِغزغذاد اٌؼصش ٌغشض اػذاد 20رطىَش ِفشداد إٌّهظ ثٕغجخ )

 اٌطبٌت اػذادا ِهُٕب ورشثىَب ؤفغُب صؾُؾب.

 
 
 
 



  
 4الصفحت 

 
  

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

 
اًٌ سغجخ اٌطبٌت ووزٌه اٌشلؼخ اٌغغشافُخ ٌغىٓ اٌطبٌت ِؼذي اٌطبٌت فٍ  ِشؽٍخ اٌذساعخ االػذادَخ اضبفخ 

 رّبشُب ِغ عُبعخ اٌمجىي فٍ اٌغبِؼبد واٌىٍُبد واٌّؼبهذ اٌؼشالُخ.

 
 
 

 أهُ ِصبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

اٌّشاعغ واٌّصبدس ِٓ اٌىزت واٌجؾىس واٌذساعبد واٌذوسَبد ووعبئً االرصبي اٌّخزٍفخ ِٓ اإلٔزشٔذ 

 وغُشهب  .

 



  
 5الصفحت 

 
  

 

 

 هخطط ههاراث الوٌهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هي البرًاهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هي البرًاهج 

السٌت / 

 الوستىي
 اسن الوقرر رهس الوقرر

 أساسٍ

 اختُارٌأم 

 االهذاف الوعرفُت
االهذاف الوهاراتُت 

 الخاصت بالبرًاهج
االهذاف الىجذاًُت 

 والقُوُت

تأهُلُت الوهاراث العاهت وال

 الوٌقىلت

)الوهاراث األخري الوتعلقت بقابلُت 

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

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

هٌهج البحث   

 التارَخٍ
                 اساسٍ

                   



  
 6الصفحت 

 
  

 وىرج وصف الوقررً

 اسن التذرَسٍ : أ.م.د. غصىى عبذ صالح

    هٌهج البحث التارَخٍ:  وصف الوقرر
 

 

 اٌؼٍٍّ/ عبِؼخ دَبًٌوصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجؾش  اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

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

 ِٕهظ اٌجؾش اٌزبسَخٍ - اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اٌطٍجخ أشىبي اٌؾضىس اٌّزبؽخ .4

 (2022 –2021)اٌذساعٍاٌؼبَ  اٌفصً / اٌغٕخ .5

 (ِٕهظ اٌجؾش اٌزبسَخٍ) عبػزُٓ - )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6

 26/9/2021 ربسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

 اطالع الطلبة على مصادر على مصادر منهج البحث التاريخي -1

 معرفة الطلبة اهم األسس التي يجب اتباعها عند كتابة البحث -2

 تعريف الطلبة بضرورة التمييز بين مفهومي التاريخ والتأريخ -3

 االسالميتعريف الطلبة بأهم مصادر التاريخ  -4

 تعريف الطلبة باهم طرق االلتباس عند كتاب البحث -5

 

يوفر وصف الممرر هذا إيجازاً ممتضياً ألهم خصائص الممرر ومخرجات التعلم المتولعة من الطالب تحميمها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان لد حمك االستفادة المصوى من فرص 

 البرنامج.



  
 7الصفحت 

 
  

 اٌجُٕخ اٌزؾزُخ  .9

  اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ -1

 اٌّشاعغ اٌشئُغُخ )اٌّصبدس( -2
واالطالع على …حماضرات يف منهج البحث التارخيي/فاضل جابر ضاحي

 واالطاريح اجلامعيةجمموعة من الرسائل 

اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىصً ثهب  ( أ

  ..(اٌؼٍُّخ, اٌزمبسَش ,)اٌّغالد 
 

اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ ,ِىالغ االٔزشُٔذ  ( ة

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



  
 8الصفحت 

 
  

 ثُٕخ اٌّمشس .10

 اٌغبػبد األعجىع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اعُ اٌىؽذح / أو 

 اٌّىضىع
 اٌزمُُُطشَمخ  طشَمخ اٌزؼٍُُ

هجوىع 32

االسابُع  

َضوٌها 

 اراثتباالخ

ٌىً  2

  2شؼجخ 

 وؽذاد

شهبدح اٌجىبٌىسَىط 

فٍ اٌزشثُخ 

 )اٌزبسَخ(

ِفشداد إٌّهظ 

 ثبٌزغٍغً

اٌّؾبضشح 

وإٌّبلشخ 

 واالعزغىاة

االخزجبساد 

اٌزؾصٍُُخ 

اٌشهشَخ 

واٌفصٍُخ 

 وإٌهبئُخ
      
      
      
      
      
      
 وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ اٌّمشسِخشعبد  .11

 األهذاف اٌّؼشفُخ   - أ
 اْ َؼشف اٌطبٌت اٌّصطٍؾبد اٌىاسدح فٍ ِٕهظ اٌجؾش اٌزبسَخٍ .   -1أ

 اْ َىضؼ اٌطبٌت اهُّخ ِٕهظ اٌجؾش اٌزبسَخٍ فٍ وزبثخ اٌجؾىس واٌشعبئً . -2أ

 .اْ َؾًٍ اٌطبٌت اٌّصبدس اٌزٍ َؼزّذ ػٍُهب اٌجبؽش اٌزبسَخٍ   -3أ

 اْ َزؼٍُ اٌطبٌت الغبَ اٌجؾش وِؾزىَبد وً لغُ . -4أ
 اْ َزؼٍُ اٌطبٌت وزبثخ اٌهىاِش ٌغُّغ اٌّؤٌفبد وثىً اٌٍغبد .  -5أ

         

 األهذاف اٌّهبسارُخ اٌخبصخ ثبٌّمشس.   -ة 
 اْ َغؼً اٌطبٌت َىزت ثؾضبً ػٍُّبً رزىفش فُه ششوط اٌجؾش . – 1ة 

 الغبَ اٌجؾش ثبٌزغٍغً .اْ َزؼٍُ اٌطبٌت   – 2ة 

     اْ َزؼٍُ اٌطبٌت وُف َىزت اٌهىاِش .  – 3ة 

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبضشح واالٌمبء وإٌّبلشخ واالعزغىاة. -
 

 

 طشائك اٌزمُُُ      

 

 االخزجبساد اٌزؾصٍُُخ. -
 

 واٌفصٍُخ . اٌُىُِخ واٌشهشَخ -اٌزؾشَشَخ .            ط -اٌشفىَخ .            ة - أ
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 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساعٍ .12

 

 

 األهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ  -ط
 عؼً اٌطبٌت لبدس ػًٍ رُّٕخ لذسح ػًٍ وزبثخ اٌجؾىس واٌزمبسَش .  -1ط        

 اْ َىىْ لبدساً ػًٍ اعزخذاَ ِغزٍضِبد اٌجؾش اٌزبسَخٍ .  -2ط

 اْ َىىْ ارغبهه ػٍُّبً ثؾزبً ثزغٍغً فمشاد وزبثخ اٌجؾىس .   -3ط

 لبدسا ػًٍ اٌزٕىع فٍ اعزخذاَ اٌّصبدس اٌزبسَخُخعؼً اٌطبٌت   -4ط   

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 إٌّبلشخ واٌّؾبضشح واالعزغىاة.
 

 

 طشائك اٌزمُُُ    

 االخزجبساد اٌزؾصٍُُخ اٌّخزٍفخ.
 

 
 واٌزطىس اٌشخصٍ (.اٌّهبساد اٌؼبِخ واٌزأهٍُُخ إٌّمىٌخ ) اٌّهبساد األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف  -د 

 ِهبسح اداسح اٌصف وضجطه -1د

 ِهبسح طشػ االعئٍخ -2د

 ِهبسح اٌزمىَُ -3د

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


