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 1الصفحت 

 
  

      

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

       د٠بٌٝعبِؼخ /  صاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟٚ   اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ؼٍَٛ االٔغب١ٔخو١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍ / اٌزبس٠خلغُ  / اٌّشوض  اٌمغُ اٌؼٍّٟ .2

اٚ اعُ اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 اٌزبس٠خ

 اٌجىبٌٛس٠ٛط اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5

 أخشٜ  ِمشساد / عٕٛٞ /
 عٕٛٞٔظبَ دساعٟ  

 اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6
اٌغبِؼبد  ٌشبٍِخ اٌؼب١ٌّخ ِٚؼب١٠ش ارؾبداػزّبد ِؼب١٠ش عٛدح اٌزؼ١ٍُ ا

 ِغبي عٛدح اٌزؼ١ٍُ.فٟ  اٌؼشث١خ

 اٌغ١بؽخ ٚا٢صبسٚصاسح اٌزشث١خ, ٚصاسح  , ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ . اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ االخشٜ 7

 2116/ 9/ 21 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 .اطالع  اٌطٍجخ ػٍٝ  ِصبدسُ٘   اٌؼ١ٍّخ ٌٍّبدح اٌّمشس ٌُٙ    - 1

 . عٛف ٠ذسعٛٔٙب ثىً دلخ ٚرفص١ًٌّفشداد اٌزٟ ػٍٝ ا اطالع اٌطٍجخ   - 2

 ثأعبرزرُٙ ػٍٝ و١ف١خ اعزخشاط اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ِٓ ِصبدس٘ب .خ  ل١بَ اٌطٍجخ ثبالعزؼبٔ  - 3

 ٌٍجشٔبِظ  اٌزؼ١ٍّٟ اٌزٞ ع١ذسعٛٔٗ . ل١بَ اٌطٍجخ ثبٌزؾ١ًٍ  -  4

 ٌّؼشفخ ٚث١بْ لذساد اٌطٍجخ ٚإِىبٔبرُٙ اٌؼ١ٍّخ ِٕز اٌجذا٠خ .  - 5

 اٌزأو١ذ ػٍٝ سثظ اٌجشٔبِظ ِغ ػٍَٛ أخشٜ ِالئّخ ٌٙب ػاللخ ٚص١مخ ثٙب . - 6

رٛع١غ ِذاسن اٌطٍجخ فٟ ِٛاد اٌجشٔبِظ ٚاٌجشاِظ األخشٜ ٌٍؼًّ ػٍٝ خٍك ّٔٛرط ِٓ اٌطٍجخ ِٓ إٌٛع  - 7

  د .إٌّشٛاٌزٞ ع١ؼزّذ ػ١ٍٗ ِغزمجالً ١ٌزأً٘ اٌٝ دسعبد ػ١ٍّخ أػٍٝ ٚخٍك ُِٕٙ ثبؽض١ٓ ع١ذ٠ٓ ٚ٘ٛ 
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 اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِخشعبد اٌجشٔبِظ .11

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
     اٌززوش  -1أ

 اٌفُٙ ٚاالعز١ؼبة -2أ

 اٌزطج١ك -3أ
 اٌزؾ١ًٍ -4أ
  اٌزشو١ت -5أ
 اٌزم٠ُٛ -6أ

 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 زذس٠ظ اٌخبصخ ثبٌّبدحثزؼٍُ طشائك اٌاْ ٠شعُ اٌطبٌت ِخططب  – 1ة 

 ٠مذَ اٌطبٌت ٚسلخ ثؾض١خاْ  – 2ة 

       اٌّٛضٛػ١خ االخزجبساداْ ٠غزخذَ اٌطبٌت عٙبص اٌذارب شٛ ٌؼشض أٛاع  – 3ة 

 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٚاعٍٛة االعزغٛاة. اٌّؾبضشح ٚإٌّبلشخ االٌمبء ٚ           

 طشائك اٌزم١١ُ      

 % اخزجبساد فص١ٍخ.  41          - ٚرىْٛ ػٍٝ اٌشىً االرٟ: ١ٍ١خد اٌزؾصااالخزجبس

 .ٔٙب٠خ اٌفصً% اخزجبساد  61                                                                      

 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘ذاف -ط

 االعئٍخ  اٌّمب١ٌخ.  اْ ٠غزٕزظ اٌطبٌت ا١ّ٘خ -1ط         

 ً اٌطبٌت أٛاع االعئٍخ اٌّٛضٛػ١خ.اْ ٠ؾٍ-2ط

 اٌؼصٛس اٌزبس٠خ١خ.اٌؼاللخ ث١ٓ  اْ ٠ذسن اٌطبٌت -3ط

 .٠فغش اٌطبٌت أعجبة اٌؾٛادس اٌزبس٠خ١خاْ  -4ط   

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثئػذاد اٌزمبس٠ش ٚاٌجؾٛس. -

 االعئٍخ اٌزم١ٍذ٠خ. ثبعزؼّبياعزغٛاة اٌطٍجخ  -

 
 ١١ُ طشائك اٌزم   +

 رمغُ اٌٝ  االخزجبساد اٌزؾص١ٍ١خ

 شفٟٙ -
 رؾش٠شٞ -
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 .اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 ِٙبسح اداسح اٌصف ٚضجطٗ -1د

 ِٙبسح طشػ االعئٍخ -2د

 ِٙبسح اٌزم٠ُٛ -3د

 بح ا١ِٛ١ٌخ.ِٓ اٌؾ١ االِضٍخ اٌزؼض٠ض٠خ ثبعزؼّبيِٙبسح سثظ اٌّبدح ثبٌٛالغ  -4د   

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

 

 اعٍٛة ٌؼت اٌذٚس( اعب١ٌت اٌزذس٠ظ اٌّخزٍفخ )اعٍٛة اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ, 

 

 طشائك اٌزم١١ُ          

 االخزجبساد اٌزؾص١ٍ١خ  ثّخزٍف أٛاػٙب ِٚغز٠ٛبرٙب.

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 اسن الوقرر أو الوساق قرر أو الوساقرهز الو الورحلت الذراسُت
 الساعاث الوعتوذة

 عولٍ نظرٌ

 ٔظشٞ  / اٌشاثؼخ
 

 ٔظشٞ اتريخ االمريكيتني  

سعُ خبسطخ 

عغً ِٓ ا٠شاْ 

ٚرشو١ب ٚرؼ١١ٓ 

اُ٘ اٌذٚي 

اٌّؾ١طخ ثىٍذّ٘ب 

, ٚاٌجؾش فٟ 

اُ٘ اٌّؼب٘ذ 

اٌؾضبس٠خ ثزٍه 

 اٌذٚي .
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 خط١ظ ٌٍزطٛس اٌشخصٟاٌز .12

 

 

%( ِٓ اٌّٛضٛػبد اٌؾذ٠ضخ رّبش١ب ِغ ِغزغذاد اٌؼصش ٌغشض اػذاد 21رط٠ٛش ِفشداد إٌّٙظ ثٕغجخ )

 اٌطبٌت اػذادا ١ِٕٙب ٚرشث٠ٛب ٚٔفغ١ب صؾ١ؾب.

 

 

 

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚضِؼ١بس اٌمجٛي  .13

 

 

 ٚوزٌه اٌشلؼخ اٌغغشاف١خ ٌغىٓ اٌطبٌت اضبفخ اٌٝ سغجخ اٌطبٌت ٠خدػذااٌذساعخ االِشؽٍخ  ِؼذي اٌطبٌت فٟ 

 ٚاٌى١ٍبد ٚاٌّؼب٘ذ اٌؼشال١خ.رّبش١ب ِغ ع١بعخ اٌمجٛي فٟ اٌغبِؼبد 

 

 

 

 

 

 

 أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 اإلٔزشٔذِٓ اٌىزت ٚاٌجؾٛس ٚاٌذساعبد ٚاٌذٚس٠بد ٚٚعبئً االرصبي اٌّخزٍفخ ِٓ  اٌّشاعغ ٚاٌّصبدس

 .  ٚغ١ش٘ب
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 هخطط ههاراث الونهج

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

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

السنت / 

 الوستىي
رهز 

 الوقرر
اسن 

 الوقرر

 أساسٍ

أم 

 اختُارٌ

 تُالوعرفاألهذاف 
الخاصت  ُتالوهاراتاألهذاف 

 برناهجبال
 والقُوُتاألهذاف الىجذانُت 

والتأهُلُت اراث العاهت الوه

الوهاراث األخري  )الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت التىظُف والتطىر 

 (الشخصٍ

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

 

 

اتريخ 
االمري
 كيتني
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 وىرج وصف الوقررن

 .د. هاهر هبذر عبذ الكرَنا.م   اسن التذرَسٍ:

 اتريخ االمريكيتني    وصف الوقرر

 

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ/ عبِؼخ د٠بٌٝ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 / و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ. اٌزبس٠خلغُ  / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .2

 اتريخ االمريكيتني اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اٌطٍجخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .4

 (2121 – 2119اٌؼبَ اٌذساعٟ ) اٌفصً / اٌغٕخ .5

 عبػبد 2 )اٌىٍٟ(اٌغبػبد اٌذساع١خ ػذد  .6

 9/2119/ 21 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 

 

 

 

 

 

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 

 ؛مج.البرنا
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 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .11

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ - أ

 .بالعزىشبفبد اٌغغشاف١خ ٚاوزشبف اٌمبسح االِش٠ى١خاْ ٠ؼشف اٌطبٌت ث   -1أ

 .ٍؼ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خِصط اْ ٠ؾذد اٌطبٌت -2أ

ثؼذ اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ  االِش٠ى١خاالؽضاة اٌغ١بع١خ اٌزٟ ظٙشد ػٍٝ اٌغبؽخ  ثأثشصاْ ٠ؼشف اٌطبٌت   -3أ

 اٌضب١ٔخ . 
  خالي اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ .اِش٠ىب اْ ٠ج١ٓ دٚس  -4أ
 .االٚضبع اٌفىش٠خ االِش٠ى١خاْ ٠ؼشف   -5أ
 . اٌّغزؼّشاد اٌفشٔغ١خ فٟ شّبي وٕذااْ ٠ؼشف اٌطبٌت  -6أ         

  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 . الِش٠ىباْ ٠شعُ خبسطخ ٠ج١ٓ ف١ٙب اٌّٛلغ اٌغغشافٟ  – 1ة 

   ثؼذ اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ .بسطخ ٠ج١ٓ ف١ٙب اُ٘ إٌّبطك اٌخبضؼخ الِش٠ىباْ ٠شعُ خ– 2ة 

 . اِش٠ىبخٟ ٌزج١بْ ِٛالغ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٚاٌّؼبسن فٟ ااْ ٠غزخذَ اٌطبٌت االطٍظ اٌزبس٠  – 3ة 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبضشح ٚاالٌمبء ٚإٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة. -

 

 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌزؾص١ٍ١خ. -

 

 ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ ٚاٌفص١ٍخ . -اٌزؾش٠ش٠خ .            ط -اٌشف٠ٛخ .            ة - أ

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ ٠ىْٛ ارغبٖ اٌطبٌت ا٠غبثٟ ٔؾٛ دساعخ ِبدح ربس٠خ ا٠شاْ ٚرشو١ب .  -1ط        

 عؼً اٌطبٌت لبدسا ػٍٝ اْ ٠م١ُ دٚس اٌّؤعغخ اٌؼغىش٠خ فٟ اٌزبس٠خ اٌزشوٟ .  -2ط

 وً ِٓ ا٠شاْ ٚرشو١ب. ٠غزٕجظ اٌذسٚط ٚاٌؼجش ِٓ اٌزغشثخ ا١ٌٕبث١خ فٟعؼً اٌطبٌت لبدس ا ػٍٝ اْ    -3ط

   -4ط   

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 .ضشح ٚاالعزغٛاةإٌّبلشخ ٚاٌّؾب

 

 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 اٌّخزٍفخ. االخزجبساد اٌزؾص١ٍ١خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 اٌّؼبصش االِش٠ى١ز١ٓ ربس٠خ   ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 )اٌّصبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2
دساعخ فٟ اٌزبس٠خ اٌؾذ٠ش ٚاٌّؼبصش / اثشا١ُ٘ خ١ًٍ  اٚسثب 

 اؽّذ ٚ خ١ًٍ ػٍٟ ِشاد .

               ـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ا

 ( ؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... اٌّغالد اٌ) 
 ف١شصٚ اؽّذ / رشو١ب اٌؾذ٠ضخ . 

 ِصطفٝ اٌض٠ٓ / رشو١ب ث١ٓ اٌؼٍّب١ٔخ ٚاالعالَ 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 ِٛالغ االرصبي اٌّخزٍفخ )اٌىٛوً ٚا١ٌٛر١ٛة( ...اٌخ

 
 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخصٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 ح اداسح اٌصف ٚضجطِٗٙبس -1د

 ِٙبسح طشػ االعئٍخ -2د

 ِٙبسح اٌزم٠ُٛ -3د

 االِضٍخ اٌزؼض٠ض٠خ ِٓ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ. ثبعزؼّبيِٙبسح سثظ اٌّبدح ثبٌٛالغ  -4د         

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

  
ح اٌجىٍٛس٠ٛط فٟ   شٙبد

 (اٌزبس٠خاٌزشث١خ)
ِفشداد إٌّٙظ 

 اٌذساعٟ ثبٌزغٍغً

اٌّؾبضشح 

ٚإٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

خزجبساد اال

 اٌزؾص١ٍ١خ

اٌشٙش٠خ 

ٚاٌفص١ٍخ 

 ٚإٌٙبئ١خ
ِغّٛع 

االعبث١غ 

٠ضّٕٙب  32

 االخ١بساد

ٌىً  3

شؼجخ ثضالس 

 ٚؽذاد 

  

ِفشداد إٌّٙظ 

 ثبٌزغٍغً

  

      
      
      
      
      



  
 9الصفحت 

 
  

 
 

 

 األسبوع

 

 الساعات

 

 خمرجات التعليم املطلوبة

 

 / او املوضوعاسم الوحدة 

 

 طريقة التعليم

 

 طريقة التطبيق

 شباط

 األول

 الثاين

 الثالث

 الرابع

  

بكالوريوس يف الرتبية 
 )التاريخ(

= 

= 

= 

.  

احملاضرة / 
املناقشة / 

 االستجواب

 

      = 

 

االختبارات 
الـــــــــــــــ اليومية 

والشهرية 
 والفصلية 

      = 

 أذار

 األول

 الثاين

 الثالث

 الرابع

  

بكالوريوس يف الرتبية 
 )التاريخ(

= 

= 

          = 

   

 نيسان

 االول

 الثاين

 الثالث

بكالوريوس يف الرتبية  
 )التاريخ(

= 

= 

   



  
 11الصفحت 

 
  

 =           الرابع

 مايس

 االول

 الثاين

 الثالث

 الرابع

  

بكالوريوس يف الرتبية 
 )التاريخ(

= 

= 

          = 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 11الصفحت 

 
  

 

 بنية املقرر

 

 

 بوعاألس

 

 الساعات

 

 خمرجات التعليم املطلوبة

 

 اسم الوحدة / او املوضوع

 

 طريقة التعليم

 

 طريقة التطبيق

 تشرين األول

 األسبوع األول

 

 األسبوع الثاين

 األسبوع الثالث

 األسبوع الرابع

  

بكالوريوس يف الرتبية 
 )التاريخ(

= 

= 

          = 

 

 
 

احملاضرة / املناقشة / 
 االستجواب

          = 

          = 

          = 

 

االختبارات التحصيلية 
الشهرية والفصلية 

 والنهائية ،) اليومية ( .

        = 

         = 

         = 

 تشرين الثاين

 األسبوع األول

 األسبوع الثاين

 األسبوع الثالث

 األسبوع الرابع

  

بكالوريوس يف الرتبية 
 )التاريخ(

= 

= 

=       

  

املناقشة /  احملاضرة /
 االستجواب

          = 

          = 

          = 

 

 شهري وفصلي 

 


