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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ 

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

 

 كلُت التربُت للعلىم اإلنسانُت –جاهعت دَالً  اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 التارَخ / اٌّشوض  ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2

او األوبدٍَّ  اعُ اٌجشٔبِظ .3

 اٌّهٍٕ
 اٌزبسَخ

 اٌجىبٌىسَىط اعُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

 :إٌظبَ اٌذساعٍ  .5

  عٕىٌ /ِمشساد/اخشي 
 عٕىٌ

 اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6
اػزّبد ِؼبَُش عىدح اٌزؼٍُُ اٌشبٍِخ اٌؼبٌُّخ وِؼبَُش ارؾبد اٌغبِؼبد 

 اٌؼشثُخ فٍ ِغبي عىدح اٌزؼٍُُ.

اٌّؤصشاد اٌخبسعُخ  .7

  األخشي
 وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ , وصاسح اٌزشثُخ

 2021/  7/ 1 ربسَخ إػذاد اٌىصف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ .9

 اطالع اٌطٍجخ ػًٍ ِصبدسهُ اٌؼٍُّخ ٌٍّبدح اٌّمشس ٌهُ . – 1

 

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

 رهُ ػًٍ وُفُخ اعزخشاط اٌّبدح اٌؼٍُّخ ِٓ ِصبدسهب .لُبَ اٌطٍجخ ثبالعزؼبٔخ ثأعبرز – 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
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 اٌّطٍىثخ وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ٌجشٔبِظِخشعبد ا  .10

  االهذاف اٌّؼشفُخ . ا-أ

 اٌزأوُذ ػًٍ رطجُك ِغزىَبد ثٍىَ فٍ اٌزؼٍُ واٌزؼٍُُ

 اٌززوش      -1أ

 اٌفهُ واالعزُؼبة -2أ

 اٌزطجُك -3أ

 اٌزؾًٍُ -4أ

 اٌزشوُت  -5أ

      اٌزمىَُ -6أ

 

  صخ ثبٌجشٔبِظ :االهذاف اٌّهبسارُخ اٌخب-ة 

 اْ َشعُ اٌطبٌت ِخططب ثزؼٍُ طشائك اٌزذسَظ اٌخبصخ ثبٌّبدح - 1 

 اْ َغزخذَ اٌطبٌت خشَطخ رخص ِىضىع اٌّفشدح اٌزؼٍُُّخ. -2

 اْ َمذَ اٌطبٌت وسلخ ثؾضُخ – 3 

 اْ َغزخذَ اٌطبٌت عهبص اٌذارب شى ٌؼشض أىاع االخزجبساد اٌّىضىػُخ       – 4 

  

 

 ؼٍُُ واٌزؼٍُ طشائك اٌز     

 

 االعزغىاة. أعٍىةثِصؾىثخ االٌمبء طشَمخ  -1

 طشَمخ رّضًُ االدواس. -2

 طشَمخ اٌؼصف اٌزهٍٕ. -3

 

 

 طشائك اٌزمُُُ      

 

 % اخزجبساد فصٍُخ.  40          -االخزجبساد اٌزؾصٍُُخ ورىىْ ػًٍ اٌشىً االرٍ: 

 .ؼبَ% اخزجبساد ٔهبَخ اٌ 60                                                                      

 

 

 

 االهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ :-ط

 اْ َغزٕزظ اٌطبٌت اهُّخ  االعئٍخ  اٌّمبٌُخ. -1ط         

 اْ َؾًٍ اٌطبٌت أىاع االعئٍخ اٌّىضىػُخ.-2ط          

 اْ َذسن اٌطبٌت اٌؼاللخ ثُٓ اٌؼصىس اٌزبسَخُخ. -3ط         

 َفغش اٌطبٌت أعجبة اٌؾىادس اٌزبسَخُخ. اْ -4ط         

- 

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 رىٍُف اٌطٍجخ ثئػذاد اٌزمبسَش واٌجؾىس. -

 اعزغىاة اٌطٍجخ ثبعزؼّبي االعئٍخ اٌزمٍُذَخ. -
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 طشائك اٌزمُُُ    

 

  ػًٍ:االخزجبساد اٌزؾصٍُُخ رمغُ 

 شفهٍاالخزجبس اٌ -

 زؾشَشٌاالخزجبس اٌ -

 

 
 

 

 .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  زؼٍُُاٌطشائك          

 

 س(ادواال رّضًُاعبٌُت اٌزذسَظ اٌّخزٍفخ )اعٍىة اٌزؼٍُ اٌزؼبؤٍ, اعٍىة 

 

 طشائك اٌزمُُُ          

 

 االخزجبساد اٌزؾصٍُُخ  ثّخزٍف أىاػهب وِغزىَبرهب.

 ثُٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 الورحلت الذراسُت
رهز الوقرر أو 

 الوساق
 الساعاث الوعتوذة اسن الوقرر أو الوساق

 ػٍٍّ ٔظشٌ اٌؼبٌُ اٌّؼبصشرأسَخ   اٌشاثؼخ

ِٓ خالي ػشض وعضء ػٍٍّ  ٔظشٌ   

ػٓ ِمطغ ٌفٍُ وصبئمٍ وِٕبلشزه, فضال 

طشَك لُبَ اٌطٍجخ ثشعُ اٌخشائظ ورؾذَذ 

 ػٍُهب. اٌّىالغ
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 اٌزخطُظ ٌٍزطىس اٌشخصٍ .12

 
اٌؼصش ٌغشض اػذاد  %( ِٓ اٌّىضىػبد اٌؾذَضخ رّبشُب ِغ ِغزغذاد20رطىَش ِفشداد إٌّهظ ثٕغجخ )

 .اٌطبٌت اػذادا ِهُٕب ورشثىَب ؤفغُب صؾُؾب
 
 
 
 

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

 
ِؼذي اٌطبٌت فٍ  ِشؽٍخ اٌذساعخ االػذادَخ فضال ػٓ سغجخ اٌطبٌت ووزٌه اٌشلؼخ اٌغغشافُخ ٌغىٓ اٌطبٌت 

 ِؼبد واٌىٍُبد واٌّؼبهذ اٌؼشالُخ.رّبشُب ِغ عُبعخ اٌمجىي فٍ اٌغب

 
 
 
 
 

 أهُ ِصبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

اٌّشاعغ واٌّصبدس ِٓ اٌىزت واٌجؾىس واٌذساعبد واٌذوسَبد ووعبئً االرصبي اٌّخزٍفخ ِٓ اإلٔزشٔذ 

 وغُشهب  .
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 هخطط ههاراث الونهج

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

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

السنت / 

 الوستىي
 اسن الوقرر رهز 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

العالن تأرَخ   

 الوعاصر
        / / / / / / / / / اساسٍ
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 وىرج وصف الوقررن

 

 : تأرَخ األهُركُتُنوصف الوقرر

 

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

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

 اٌؼبٌُ اٌّؼبصشرأسَخ  اعُ / سِض اٌّمشس .3

 ٍجخاٌط أشىبي اٌؾضىس اٌّزبؽخ .4

 (2022 – 2021اٌؼبَ اٌذساعٍ ) اٌفصً / اٌغٕخ .5

 عبػزبْ )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6

 2022/ 7/ 1 ربسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8

 . اٌؼبٌُ اٌّؼبصشاطالع اٌطٍجخ ػًٍ ِصبدس ربسَخ    - 1

  

 اٌزطىساد اٌغُبعُخ فٍ ربسَخ اوسوثب اٌّؼبصش.. االَضبػ ٌٍطٍجخ ػٓ  -2

 . 1914اٌمبسح االوسوثُخ فٍ اٌزبسَخ اٌّؼبصش ثؼذ اٌؼبَ ٔظبَ اٌؾىُ فٍ  اًٌاٌطٍجخ  رؼشف. -3

 . اوسوثب اٌّؼبصشحاطالع اٌطٍجخ ػٓ ؽشوبد اٌزؾشس واالعزمالي اٌغُبعٍ فٍ  -4

اوسوثب ثؼذ اٌؾشثُٓ اٌؼبٌُّزُٓ . رؼشف اٌطٍجخ اًٌ اثشص اٌشخصُبد اٌزٍ اعهّذ فٍ ثٕبء ؤشىء دوي -5

 .ً واٌضبُٔخاالوٌ

دوي اوسوثب واٌزٕظُّبد االداسَخ واٌّبٌُخ وااللزصبدَخ فٍ  اٌغُبعٍ إٌظبَاطالع اٌطٍجخ ػًٍ شىً  -5

 . اٌّؼبصشح

 

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.
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 وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ اٌّمشسِخشعبد  .9

  االهذاف اٌّؼشفُخ -أ
 . 1914اعهّذ فٍ لُبَ اٌؾشة اٌؼبٌُّخ االوًٌ اْ َؼشف اٌطبٌت اٌؼىاًِ اٌزٍ -1أ

 .دوي اوسوثب اٌّؼبصشحاٌؾىُ فٍ  ٔظبَاْ َىضؼ اٌطبٌت  -2أ

 .1939 اٌؾشة اٌؼبٌُّخ اٌضبُٔخاٌزٍ ادد اًٌ لُبَ اٌّجبششح وغُش اٌّجبششح اْ َضغ اٌطبٌت االعجبة  -3أ

 .اوسوثب اٌّؼبصشحواالعزمالي فٍ ؽشوبد اٌزؾشَش اثشص لبدح اْ َجُٓ  اٌطبٌت -4.أ

  .اٌّؼبصشح اٌذوي االوسوثُخاالداسَخ واٌّبٌُخ وااللزصبدَخ فٍ  اْ َىضؼ اٌطبٌت اٌغىأت -5أ

 

  االهذاف اٌّهبسارُخ اٌخبصخ ثبٌّمشس  -ة 

 .   دوي اوسوثب اٌّؼبصشحاْ َشعُ اٌطبٌت  خشَطخ رىضؼ  - 1ة

 . ثؼذ اٌؾشثُٓ اٌؼبٌُّزُٓ االوًٌ واٌضبُٔخاٌذوي اٌزٍ اعزمٍذ اْ َؼذ اٌطبٌت  اعّبء   – 2ة 

 .اوسوثب اٌّؼبصشحفٍ  ذوياٌغزخذَ اٌطبٌت  االطٍظ اٌزبسَخٍ ٌزؾذَذ اْ َ – 3ة 

   .اٌمبسح االوسوثُخ اٌّؼبصشحاٌذوي فُّب ثُٕهب فٍ اْ َشعُ اٌطبٌت خشَطخ رىضؼ ػاللخ    -4ة

  

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 

 االعزغىاة. ِصؾىثخ ثأعٍىةاالٌمبء  طشَمخ

 

 

 طشائك اٌزمُُُ      

 

 ساد اٌزؾصٍُُخ.االخزجب -

 

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

 

 
 االهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ -ط

 . ثذساعخ اٌزبسَخ اٌؾذَشعؼً اٌطبٌت لبدس ػًٍ رُّٕخ االػزضاص  - -1ط  

 . اٌؾذَش واعزُؼبثهبعؼً اٌطبٌت لبدس ػًٍ فهُ اؽذاس اٌزبسَخ  -2ط 

 . اٌّؼبصشاٌؼبٌُ عؼً اٌطبٌت ارغبهه اَغبثٍ ٔؾى ربسَخ  -3ط 

 .  اٌؾذَش اٌزبسَخ واالػزضاص ِٓ خالٌه دساعخعؼً اٌطبٌت َشؼش ثبٌفخش  -4ط 

  

  

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 

 إٌّبلشخ واٌّؾبضشح واالعزغىاة -

 رّضًُ االدواس -
 اٌؼصف اٌزهٍٕ -
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 اٌجُٕخ اٌزؾزُخ  .11

 اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ -1
 اعّبػًُ اؽّذ َبغٍ, ربسَخ اٌؼبٌُ اٌّؼبصش

 اٌىعُض فٍ ربسَخ اٌؼبٌُ اٌّؼبصش,  ػٍٍ اٌؾالقْ بؽغ

 , ربسَخ اٌؼبٌُ اٌّؼبصشثُبس ُِىبي بدس(اٌّشاعغ اٌشئُغُخ )اٌّص -2

اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىصً ثهب  ( أ

  ..(اٌؼٍُّخ, اٌزمبسَش ,)اٌّغالد 
اٌىزت واٌّصبدس واٌّشاعغ ثبٌٍغبد وبفخ اٌزٍ رخص ربسَخ 

 اوسوثب اٌّؼبصشح

 

 طشائك اٌزمُُُ    

 

 

 ٍُخ اٌّخزٍفخ.االخزجبساد اٌزؾصُ

 
 .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 

   

 ثُٕخ اٌّمشس .10

 اٌغبػبد األعجىع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اعُ اٌىؽذح / أو 

 اٌّىضىع
 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ

ِغّىع  32

االعبثُغ 

ثضّٕهب 

 االخزجبساد

عبػزُٓ ٌىً 

شؼجخ اصٕبْ 

 وؽذح

شهبدح اٌجىبٌىسَىط 

 فٍ   اٌزشثُخ )اٌزبسَخ(
ؾغت ثاٌّفشداد 

 اٌزغٍغً اٌضٍِٕ

اٌّؾبضشح 

الٌمبء وا

وإٌّبلشخ 

 واالعزغىاة.

االخزجبساد 

اٌزؾصٍُُخ 

 اٌّخزٍفخ.

      
      
      
      
      
      



  
 9الصفحت 

 
  

اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ ,ِىالغ االٔزشُٔذ  ( ة

....., 

ي االطالع ػًٍ ِٓ خالاٌشجىخ اٌذوٌُخ ٌٍّؼٍىِبد ) االٔزشٔذ( 

اٌّصبدس اٌّزىافشح فُهب , فضال ػٓ ِشبهذح االفالَ اٌىصبئمُخ ػٓ 

 االُِشوُزُٓ.

 

 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساعٍ .12

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

 هٕبٌه دواػٍ فؼٍُخ ٌٍزطىَش رؾذد ِغجمب. اٌذساعٍ ارا وبٔذ اٌّمشساعضاء او فصىي ِٓ 

 


