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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ        

 

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

 

       د٠بٌٝعبِؼخ /  صاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟٚ   اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 االٔغب١ٔخو١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ  / 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

 عٛدح اٌزؼ١ٍُ.فٟ ِغبي  اٌؼشث١خ

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

 2019/ 7/ 28 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

 .اطالع  اٌطٍجخ ػٍٝ  ِصبدسُ٘   اٌؼ١ٍّخ ٌٍّبدح اٌّمشس ٌُٙ    - 1

 . عٛف ٠ذسعٛٔٙب ثىً دلخ ٚرفص١ًاد اٌزٟ ػٍٝ اٌّفشد 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

  إٌّشٛد .اٌزٞ ع١ؼزّذ ػ١ٍٗ ِغزمجالً ١ٌزأً٘ اٌٝ دسعبد ػ١ٍّخ أػٍٝ ٚخٍك ُِٕٙ ثبؽض١ٓ ع١ذ٠ٓ ٚ٘ٛ 
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 اٌّطٍٛثخ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِخشعبد اٌجشٔبِظ .10

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ  - أ
     اٌززوش  -1أ

 اٌفُٙ ٚاالعز١ؼبة -2أ

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

 جشٔبِظ ٌخبصخ ثبٌا ١خاٌّٙبسار األ٘ذاف –ة 

 اٌخبصخ ثبٌّبدح ثزؼٍُ طشائك اٌزذس٠ظاْ 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.  40          - ٚرىْٛ ػٍٝ اٌشىً االرٟ: د اٌزؾص١ٍ١خااالخزجبس

 .ٔٙب٠خ اٌفصً% اخزجبساد  60                                                                      

 اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘ذاف -ط

 االعئٍخ  اٌّمب١ٌخ.  اْ ٠غزٕزظ اٌطبٌت ا١ّ٘خ -1ط         

 بٌت أٛاع االعئٍخ اٌّٛضٛػ١خ.اْ ٠ؾًٍ اٌط-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  -

 
 طشائك اٌزم١١ُ    +

 رمغُ اٌٝ  االخزجبساد اٌزؾص١ٍ١خ

 شفٟٙ -
 رؾش٠شٞ -

 



  
 3الصفحت 

 
  

 .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 ضٍخ اٌزؼض٠ض٠خاالِ 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 و الوساقرهز الوقرر أ الورحلت الذراسُت
 الساعاث الوعتوذة

 عولٍ نظرٌ

 ٔظشٞ اإلعالَربس٠خ اٌؼشة لجً  / األٌٚٝ
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 اٌزخط١ظ ٌٍزطٛس اٌشخصٟ .12

 

 

%( ِٓ اٌّٛضٛػبد اٌؾذ٠ضخ رّبش١ب ِغ ِغزغذاد اٌؼصش ٌغشض اػذاد 20رط٠ٛش ِفشداد إٌّٙظ ثٕغجخ )

 طبٌت اػذادا ١ِٕٙب ٚرشث٠ٛب ٚٔفغ١ب صؾ١ؾب.اٌ

 

 

 

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

 

 

 ٚوزٌه اٌشلؼخ اٌغغشاف١خ ٌغىٓ اٌطبٌت اضبفخ اٌٝ سغجخ اٌطبٌت ٠خداٌذساعخ االػذاِشؽٍخ  ِؼذي اٌطبٌت فٟ 

 ؼب٘ذ اٌؼشال١خ.ٚاٌى١ٍبد ٚاٌّرّبش١ب ِ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

 للتقُُنَرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت 

 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

ُف والتطىر الوتعلقت بقابلُت التىظ

 (الشخصٍ

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

 

 

تارَخ 

العرب 

قبل 

 االسالم
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 وىرج وصف الوقررن

 م.د. فرحت هادٌ عطُىٌأ.  اسن التذرَسٍ:

 اتريخ العرب قبل االسالم .   وصف الوقرر

 

 

 ٍّٟ/ عبِؼخ د٠بٌٝٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

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

 ربس٠خ اٌؼشة لجً االعالَ اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اٌطٍجخ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .4

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

 عبػبد 3 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 5/2019/ 17 ٌٛصف ربس٠خ إػذاد ٘زا ا .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 اطالع اٌطٍجخ ػٍٝ ِصبدس ربس٠خ اٌؼشة لجً االعالَ . – 1

 لجً االعالَ . ف١خ شجخ اٌغض٠شح اٌؼشث١خ , ٚدٌٚٙبِؼشفخ اٌطٍجخ عغشا – 2

 ِؼشفخ اٌطٍجخ ا١ّ٘خ ِىخ اٌزغبس٠خ ٚاٌذ١ٕ٠خ ٚاٌضمبف١خ . –3

 ٌؼشة لجً االعالَ .اطالع اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ ػٕذ ا – 4

 ٌشغبػخٚا اطالع اٌطٍجخ ػٍٝ اُ٘ اٌصفبد ٌٍّشأح اٌؼشث١خ وبٌىشَ – 5

 ٚصبٔٙب .الع اٌطٍجخ ػٍٝ اٌؾ١بح اٌذ١ٕ٠خ فٟ شجخ اٌغض٠شح اٌؼشث١خ ٚااط – 6

 اطالع اٌطٍجخ ػٍٝ طج١ؼخ اٌصالد اٌؾضبس٠خ ِغ دٚي ٚشؼٛة آع١ب ٚإفش٠م١ب .  – 7

 

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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 ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُٚطشائك اٌزؼ ّمشسبد اٌِخشع .10

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ - أ

 اٌّصطٍؾبد اٌٛاسدح ٌغبِؼزٟ اٚ عبْ .اْ ٠ؼشف اٌطبٌت   -1أ

 ا١ّ٘خ عغشاف١خ شجخ عض٠شح اٌؼشة  اٌغ١بعٟ . اْ ٠ٛضؼ اٌطبٌت -2أ

 اعّبء اٌذٚي اٌّؾ١طخ ثشجخ عض٠شح اٌؼشة ػٍٝ اٌخش٠طخ . اْ ٠ضغ اٌطبٌت  -3أ
 س٠خ١خ ثشجخ عض٠شح اٌؼشة صمبف١بً .اٌّصبدس اٌزباْ ٠ؾًٍ اٌطبٌت -4أ
 شجخ عض٠شح اٌؼشة .ا١ّ٘خ اٌّٛلغ عغشافٟ  اْ ٠غزٕزظ اٌطبٌت  -5أ
 ػٓ دٚس دٌٚخ اٌجؾش فٟ اٌزطٛس اٌؾضبسٞ ٌألِخ اٌؼشث١خ .اْ ٠ؼشة اٌطبٌت -6أ         

  ّمشس.اٌخبصخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 .اْ ٠شعُ اٌطبٌت خش٠طخ شجخ عض٠شح اٌؼشة – 1ة 

 اعّبء دٚي اٌجؾش فٟ شجخ اٌغض٠شح اٌؼشث١خ لجً االعالَ . اٌطبٌت  اْ ٠ؼذ – 2ة 

 االطٍظ اٌزبس٠خٟ فٟ رؾذ٠ذ ِذْ شجخ عض٠شح اٌؼشة لجً االعالَ .اْ ٠غزخذَ اٌطبٌت  – 3ة 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌّؾبضشح ٚاالٌمبء ٚإٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة. -

 

 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 خزجبساد اٌزؾص١ٍ١خ.اال -

 

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

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 عؼً اٌطبٌت لبدس ػٍٝ رؼ١ّ١ٍخ االػزضاص ثبٌزبس٠خ اٌؾضبسٞ ٌٍؼشة لجً االعالَ . -1ط        

 اٌغض٠شح اٌؼشث١خ لجً االعالَ ثأ١ّ٘زٙب اٌؾضبس٠خ .٠ذافغ ػٓ دٚس اٌّذْ اٌؼشث١خ فٟ شجخ  -2ط

 .٠ىْٛ ارغب٘ٗ ا٠غبثٟ ٔؾٛ ِبدح ربس٠خ اٌؼشة لجً االعالَ   -3ط

 ٠شؼش ثبٌفخش ٚاالػزضاص رغبٖ إٌؾٛ اٌؾضبسٞ فٟ شجٗ عض٠شح اٌؼشة لجً االعالَ . -4ط   

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 .ضشح ٚاالعزغٛاةإٌّبلشخ ٚاٌّؾب

 

 ائك اٌزم١١ُ طش   

 

 اٌّخزٍفخ. االخزجبساد اٌزؾص١ٍ١خ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 ربس٠خ اٌؼشة لجً االعالَ / د. سش١ذ ػجذ هللا اٌغ١ٍّٟ . ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ِؾبضشاد فٟ ربس٠خ اٌؼشة / د. صبٌؼ اؽّذ اٌؼٍٟ )اٌّصبدس(  خ ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ2١

               ـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ا

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 اٌزبس٠خ اٌغ١بعٟ ٚاٌذ٠ٕٟ ٚاالعزّبػٟ / د. ؽغٓ اثشا١ُ٘ ؽغٓ .

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 االرصبي اٌّخزٍفخ )اٌىٛوً ٚا١ٌٛر١ٛة( ...اٌخِٛالغ 

 
 
 
 

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

 ِٙبسح اداسح اٌصف ٚضجطٗ -1د

 ِٙبسح طشػ االعئٍخ -2د

 ِٙبسح اٌزم٠ُٛ -3د

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

 ث١ٕخ اٌّمشس .11

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

  
شٙبدح اٌجىٍٛس٠ٛط فٟ   

 (اٌزبس٠خاٌزشث١خ)
 

اٌّؾبضشح 

ٚإٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

خزجبساد اال

 اٌزؾص١ٍ١خ

اٌشٙش٠خ 

فص١ٍخ ٚاٌ

 ٚإٌٙبئ١خ
ِغّٛع 

االعبث١غ 

٠ضّٕٙب  32

 االخ١بساد

ٌىً  3

شؼجخ ثضالس 

 ٚؽذاد 

  

ِفشداد إٌّٙظ 

 ثبٌزغٍغً
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 األسبوع

 

 الساعات

 

 خمرجات التعليم ادلطلوبة

 

 اسم الوحدة / او ادلوضوع

 

 طريقة التعليم

 

 طريقة التطبيق

 شباط

 األول

 الثاين

 الثالث

 الرابع

  

بكالوريوس يف الرتبية 
 )التاريخ(

= 

= 

= 

 والثاين األول األسبوع

 ( )العطلة الربيعية

احلياة االجتماعية عند 
  اإلسالمالعرب قبل 

مكانة ادلرأة ، صفات العرب 
 ، الكرم .

 

احملاضرة / 
ادلناقشة / 

 االستجواب

 

      = 

 

االختبارات 
الـــــــــــــــ اليومية 

والشهرية 
 والفصلية 

      = 

 أذار

 األول

 الثاين

 الثالث

 الرابع

  

بكالوريوس يف الرتبية 
 )التاريخ(

= 

= 

          = 

تكملة صفات العرب ، 
الشجاعة ، الوفاء ، الصفة ، 
االسرة العربية عصر ما قبل 

االسالم ، انواع الزواج 
 والطالق 

احلياة الدينية عند العرب 
قبل االسالم )   ( وتطورها    

ـــــــــــــــــــــــــ العرب ، أماكن 
عبادهتا والظروف احمليطة هبا 

. 

  

 نيسان

 االول

 الثاين

بكالوريوس يف الرتبية  
 )التاريخ(

= 

= 

 

االواثن ، ادلقصود ابالواثن 
االنصاب ايل النصب 

 اختبارات .
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 الثالث

 الرابع

االداين السماوية ، اليهودية  =          
 ، النصرانية ، اداين اخرى

 مايس

 االول

 الثاين

 الثالث

 الرابع

  

بكالوريوس يف الرتبية 
 )التاريخ(

= 

= 

          = 

العرب ودورهم يف التجارة  
الت العرب الدولية ص

خرى احلضارية مع االمم اال
الصالت مع دول وشعوب 

الصالت مع دول اسيا 
 والشعوب افريقيا 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 11الصفحت 

 
  

 بنية ادلقرر

 

 

 األسبوع

 

 الساعات

 

 خمرجات التعليم ادلطلوبة

 

 اسم الوحدة / او ادلوضوع

 

 طريقة التعليم

 

 قطريقة التطبي

 تشرين األول

 األسبوع األول

 

 األسبوع الثاين

 األسبوع الثالث

 األسبوع الرابع

  

بكالوريوس يف الرتبية 
 )التاريخ(

= 

= 

          = 

 

مصادر اتريخ العرب قبل 
 االسالم

 جغرافية شبة اجلزيرة العربية 

احلياة السياسية يف اجلزيرة 
 العربية قبل االسالم

 ، انساب العرب    

 

 

ضرة / ادلناقشة / احملا
 االستجواب

          = 

          = 

          = 

 

االختبارات التحصيلية 
الشهرية والفصلية 

 والنهائية ،) اليومية ( .

        = 

         = 

         = 

 تشرين الثاين

 األسبوع األول

 األسبوع الثاين

 األسبوع الثالث

 األسبوع الرابع

  

بكالوريوس يف الرتبية 
 التاريخ()

= 

= 

=       

 دول البحث، معين اوسان

 دول البحث ، حضر موت

 دول البحث ، سبأ ، 

 اختبارات 

 

احملاضرة / ادلناقشة / 
 االستجواب

          = 

          = 

          = 

 

 شهري وفصلي 

 


