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 وصف اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ        

 

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

 

       دَبًٌعبِؼخ /  صاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجؾش اٌؼٍٍّو   اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 ٍىَ االٔغبُٔخوٍُخ اٌزشثُخ ٌٍؼ / اٌزبسَخلغُ  / اٌّشوض  اٌمغُ اٌؼٍٍّ .2

او اعُ اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ 
 اٌزبسَخ

 اٌجىبٌىسَىط اعُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

  :إٌظبَ اٌذساعٍ  .5

 أخشي  ِمشساد / عٕىٌ /
 عٕىٌٔظبَ دساعٍ  

 اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6
اٌغبِؼبد  ٌشبٍِخ اٌؼبٌُّخ وِؼبَُش ارؾبداػزّبد ِؼبَُش عىدح اٌزؼٍُُ ا

 غبي عىدح اٌزؼٍُُ.فٍ ِ اٌؼشثُخ

 اٌغُبؽخ واِصبسوصاسح اٌزشثُخ, وصاسح  , وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ . اٌّؤصشاد اٌخبسعُخ االخشي 7

 2019/ 7/ 28 ربسَخ إػذاد اٌىصف  .8

 أهذاف اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ .9

 اٌىلىف ػًٍ اٌزىزالد واالؽالف اٌذوٌُخ ثذاَخ اٌمشْ اٌؼششَٓ . -1

 هب اٌؼغىشَخ واٌغُبعُخ .اٌؾشة اٌؼبٌُّخ االوًٌ وِغشَبر -2

 ِؤرّش فشعبٌ ٌٍذوي إٌّزصشح فٍ اٌؾشة اٌؼبٌُّخ االوًٌ . -3

 طبٌُب االصِبد اٌغُبعُخ وااللزصبدَخ وافشاصارهب .َِىاعهخ ا -4

 وأؼىبعبرهب اٌذوٌُخ . 1929االصِخ االلزصبدَخ اٌؼبٌُّخ ٌؼبَ  -5

 ػصجخ االُِ اٌّزؾذح ودوسهب فٍ ِىاعهخ االصِبد اٌذوٌُخ . -6
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 اٌّطٍىثخ وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ِخشعبد اٌجشٔبِظ .10

  االهذاف اٌّؼشفُخ  - أ
     اٌززوش  -1أ

 اٌفهُ واالعزُؼبة -2أ

 اٌزطجُك -3أ
 اٌزؾًٍُ -4أ
  اٌزشوُت -5أ
 اٌزمىَُ -6أ

 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ُخاٌّهبسار األهذاف –ة 

 اٌخبصخ ثبٌّبدحثزؼٍُ طشائك اٌزذسَظ اْ َشعُ اٌطبٌت ِخططب  – 1ة 

 َمذَ اٌطبٌت وسلخ ثؾضُخاْ  – 2ة 

       اٌّىضىػُخ االخزجبساداْ َغزخذَ اٌطبٌت عهبص اٌذارب شى ٌؼشض أىاع  – 3ة 

 

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 واعٍىة االعزغىاة. اٌّؾبضشح وإٌّبلشخ االٌمبء و           

 طشائك اٌزمُُُ      

 % اخزجبساد فصٍُخ.  40          - رىىْ ػًٍ اٌشىً االرٍ:و د اٌزؾصٍُُخااالخزجبس

 .ٔهبَخ اٌفصً% اخزجبساد  60                                                                      

 اٌىعذأُخ واٌمُُّخ . األهذاف -ط

 االعئٍخ  اٌّمبٌُخ.  اْ َغزٕزظ اٌطبٌت اهُّخ -1ط         

 ٌت أىاع االعئٍخ اٌّىضىػُخ.اْ َؾًٍ اٌطب-2ط

 .اهُّخ اٌّؼبهذاد واالؽالف اٌذوٌُخ  اْ َذسن اٌطبٌت -3ط

 لُبَ اٌؾشة اٌؼبٌُّخ االوًٌ .َفغش اٌطبٌت أعجبة اْ  -4ط   

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 رىٍُف اٌطٍجخ ثئػذاد اٌزمبسَش واٌجؾىس. -

 االعئٍخ اٌزمٍُذَخ. ثبعزؼّبياعزغىاة اٌطٍجخ  -

 
 شائك اٌزمُُُ ط   +

 رمغُ اًٌ  االخزجبساد اٌزؾصٍُُخ

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

 ِهبسح اداسح اٌصف وضجطه -1د

 ِهبسح طشػ االعئٍخ -2د

 ِهبسح اٌزمىَُ -3د

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

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ          

 

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

 

 طشائك اٌزمُُُ          

 االخزجبساد اٌزؾصٍُُخ  ثّخزٍف أىاػهب وِغزىَبرهب.

 شٔبِظ ثُٕخ اٌج .11

 اعُ اٌّمشس أو اٌّغبق سِض اٌّمشس أو اٌّغبق اٌّشؽٍخ اٌذساعُخ
 اٌغبػبد اٌّؼزّذح

 ػٍٍّ ٔظشٌ

 عبػبد 6 ربسَخ اٌؼبٌُ اٌّؼبصش / اٌشاثؼخ
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 اٌزخطُظ ٌٍزطىس اٌشخصٍ .12

 

 

رّبشُب ِغ ِغزغذاد اٌؼصش ٌغشض اػذاد  %( ِٓ اٌّىضىػبد اٌؾذَضخ20رطىَش ِفشداد إٌّهظ ثٕغجخ )

 اٌطبٌت اػذادا ِهُٕب ورشثىَب ؤفغُب صؾُؾب.

 

 

 

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

 

 

 ووزٌه اٌشلؼخ اٌغغشافُخ ٌغىٓ اٌطبٌت اضبفخ اًٌ سغجخ اٌطبٌت َخداٌذساعخ االػذاِشؽٍخ  ِؼذي اٌطبٌت فٍ 

 واٌىٍُبد واٌّؼبهذ اٌؼشالُخ.رّبشُب ِغ عُبعخ اٌمجىي فٍ اٌغبِؼبد 

 

 

 

 

 

 

 أهُ ِصبدس اٌّؼٍىِبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 اإلٔزشٔذِٓ اٌىزت واٌجؾىس واٌذساعبد واٌذوسَبد ووعبئً االرصبي اٌّخزٍفخ ِٓ  اٌّشاعغ واٌّصبدس

 .  وغُشهب

 عؼُذ ػجذ اٌفزبػ ػبشىس ربسَخ أوسوثب اٌؾذَش واٌّؼبصش . -1

 ػجذ اٌّغُذ ٔؼٕؼٍ ربسَخ أوسوثب اٌؾذَش واٌّؼبصش . -2

 ػجذ اٌؾُّذ اٌجطشَك ربسَخ اٌؼبٌُ اٌؾذَش واٌّؼبصش . -3

 ػجذ اٌىهبة اٌمُغٍ ربسَخ أوسوثب اٌّؼبصش . -4

 ِىعً اي طىَشػ أوسوثب ثُٓ اٌؾشثُٓ . -5
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 ِخطظ ِهبساد إٌّهظ

 ِٓ اٌجشٔبِظ اٌخبضؼخ ٌٍزمُُُ َشعً وضغ اشبسح فٍ اٌّشثؼبد اٌّمبثٍخ ٌّخشعبد اٌزؼٍُ اٌفشدَخ

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍىثخ ِٓ اٌجشٔبِظ 

اٌغٕخ / 

 اٌّغزىي
سِض 

 اٌّمشس
اعُ 

 اٌّمشس

 أعبعٍ

أَ 

 اخزُبسٌ

 خُاٌّؼشفاألهذاف 
اٌخبصخ  ُخاٌّهبساراألهذاف 

 جشٔبِظثبٌ
 واٌمُُّخاألهذاف اٌىعذأُخ 

واٌزأهٍُُخ بساد اٌؼبِخ اٌّه

اٌّهبساد األخشي  )إٌّمىٌخ

ٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس ا

 (اٌشخصٍ

 4د 3د 2د 1د 4ط 3ط 2ط 1ط 3ة 2ة 1ة 4أ 3أ 2أ 1أ

 
 

ربسَخ 

اٌؼبٌُ 

 اٌّؼبصش
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 ّىرط وصف اٌّمشسٔ

                           عٕبْ صبدق عىادد. .َ.أ   اعُ اٌزذسَغٍ:

 تاريخ العالم المعاصر  وصف اٌّمشس

 

 

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

 / وٍُخ اٌزشثُخ ٌٍؼٍىَ االٔغبُٔخ. اٌزبسَخلغُ  / اٌّشوض ؼٍٍّ اٌمغُ اٌ .2

 ربسَخ اٌؼبٌُ اٌّؼبصش اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اٌطٍجخ أشىبي اٌؾضىس اٌّزبؽخ .4

 (2020 – 2019اٌؼبَ اٌذساعٍ ) اٌفصً / اٌغٕخ .5

 عبػبد 6 )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6

 5/2019/ 17 ربسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .7

 أهذاف اٌّمشس .8
 اٌىلىف ػًٍ اعجبة اٌصشاػبد اٌذوٌُخ . -1

 ثُبْ إٌزبئظ اٌزٍ افشصرهب اٌؾشة اٌؼبٌُّخ اٌضبُٔخ . -2

 االصِبد اٌغُبعُخ وااللزصبدَخ اٌزٍ شهذرهب اٌذوي اٌىجشي ثُٓ اٌؾشثُٓ . -3

 اٌغبشُخ وإٌبصَخ واٌمُبدح .ثُبْ االعجبة اٌزٍ أدد اًٌ ظهىس  -4

 ُٓ اٌؾشثُٓ .اٌؼغىشَخ اٌُبثبُٔخ ث -5
 

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

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

 ؛البرنامج.

 وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ّمشسبد اٌِخشع .10
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  هذاف اٌّؼشفُخ األ - أ

 إٌبصَخاْ َؼشف اٌطبٌت    -1أ

 اعجبة اٌؾشة اٌؼبٌُّخ االوًٌاْ َىضؼ اٌطبٌت -2أ

  اْ َضغ اٌطبٌت  -3أ
 ِىلف ػصجخ االُِ ِٓ االصِبد اٌذوٌُخ ثُٓ اٌؾشثُٓ . اْ َؾًٍ اٌطبٌت -4أ
 وُفُخ ظهىس إٌّظّبد اٌذوٌُخ  ٕزظ اٌطبٌت اْ َغز -5أ

  اْ َؼشة اٌطبٌت -6أ         
. 

  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ُخاٌّهبساراألهذاف   -ة 

 خبسطخ اٌؼبٌُ ثُٓ اٌؾشثُٓ . اْ َشعُ اٌطبٌت    – 1ة 

 ثؾضبً ػٓ االصِخ االلزصبدَخ اٌؼبٌُّخ . اْ َؼذ اٌطبٌت    – 2ة 

 ٍُخ اٌزؼٍُُّخ داربشىاٌىع   اْ َغزخذَ اٌطبٌت  – 3ة 
 

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 اٌّؾبضشح واالٌمبء وإٌّبلشخ واالعزغىاة. -

 

 

 

 طشائك اٌزمُُُ      

 االخزجبساد اٌزؾصٍُُخ. -

 

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

 
 األهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ  -ط

 عؼً اٌطبٌت لبدس ػًٍ رُّٕخ االػزضاص ثبٌزبسَخ اٌؾضبسٌ االعالٍِ .  - -1ط        

 َذافغ ػٓ دوس اٌؼشة فٍ ٔشش االعالَ فٍ سثىع االسض . -2ط

 َىىْ ارغبهه اَغبثٍ ٔؾى دساعخ ِبدح ػصش اٌؼصش اٌؼجبعٍ  -3ط

 
 

 طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 

 .ضشح واالعزغىاةإٌّبلشخ واٌّؾب

 

 ُُُ طشائك اٌزم   

 

 اٌّخزٍفخ. االخزجبساد اٌزؾصٍُُخ
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 اٌجُٕخ اٌزؾزُخ  .12

  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ 1

  ـ اٌّشاعغ اٌشئُغُخ )اٌّصبدس(  2

 اـ اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىصً ثهب                

 ( اٌّغالد اٌؼٍُّخ , اٌزمبسَش ,.... ) 
 

عغ االٌىزشؤُخ, ِىالغ االٔزشُٔذ ة ـ اٌّشا

.... 
 

 

 خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساعٍ  .13

وَىىْ اٌزطىَش ِٓ خالي ؽزف او اضبفخ او  اٌزأٌُفرطىَش اٌّبدح اٌذساعُخ ؽغت طجُؼخ إٌّهظ وعٕخ   

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

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

 ِهبسح اداسح اٌصف وضجطه -1د

 ِهبسح طشػ االعئٍخ -2د

 ِهبسح اٌزمىَُ -3د

 االِضٍخ اٌزؼضَضَخ ِٓ اٌؾُبح اٌُىُِخ. ثبعزؼّبيِهبسح سثظ اٌّبدح ثبٌىالغ  -4د         

 ثُٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجىع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اعُ اٌىؽذح / أو 

 اٌّىضىع
 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ

30 60 
شهبدح اٌجىٍىسَىط 

 (اٌزبسَخ) فٍ   اٌزشثُخ
ِفشداد إٌّهظ 

 ثبٌزغٍغً

اٌّؾبضشح 

وإٌّبلشخ 

 واالعزغىاة

خزجبساد اال

 زؾصٍُُخاٌ

اٌشهشَخ 

واٌفصٍُخ 

 وإٌهبئُخ
      
      
      
      
      
      


