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 1الصفحة 

 
  

 
 
      

 7112-7112وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 /جامعة بغداد اآلداب  جامعة بغداد/ كلية اآلداب ك المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

 اواسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  تاريخ الشرق األدنى القديم 

 دكتوراه / ة اسم الشهادة النهائي .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 التطور في البرامج والمناهج في الجامعات المناظرة المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2/11/2117 تاريخ إعداد الوصف  .8

 (مصر ، سورية ،إيران ، بالد األانضول ) : دراسة اتريخ وحضارة ممالك الشرق األدىن القدمي برنامج األكاديميأهداف ال .9

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 7الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 دنى القديمتوضيح اثر البيئة الجغرافية على قيام حضارات ممالك الشرق اال -1أ
 توضيح التاريخ السياسي لممالك الشرق االدنى القديم ، واهم المنجزات الحضارية لتلك الممالك -2أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 معرفة المصطلحات المتعلقة بالموضوع  – 1ب 

 القدرة على المشاركة في الحوار – 2ب 

        - 3ب 

 
 التعلم طرائق التعليم و     

 استعمال وسائل ايضاح تقليدية مثل السبورة والخرائط – 1ب 

 استعمال طريقة التحضير اليومي والمناقشة والحوار في معالجة المواضيع المطروحة – 2ب

  – 3ب

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحان الشهري  -1

 القيام ببحوث مختصرة تناقش داخل الصف الدراسي -2

 

 
 ية والقيمية .الوجدان األهداف -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة  -1ج         

 القدرة على التحليل واالستنتاج -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة المشروع والمناقشة ، ومعرفة كيفية معالجة النصوص التاريخية للوصول للمعلومة الحقيقية

 . بالتحليل واالستنتاج

 

 
 تقييم طرائق ال   

 المناقشة اليومية ،اعداد اوراق بحثية ،االختبار الشهري
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 .شخصي(الاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          
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 طريقة المشروع والمناقشة ، ومعرفة كيفية معالجة النصوص التاريخية للوصول للمعلومة الحقيقية 

 

 

 

 
 : االختبار الشفهي واالمتحان التحريريطرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق ز المقرر أو المساقرم المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

جغرافية مصر القدمية وأثرها على قيام  -  ةثانيال
 مصادر اتريخ مصر -حضارهتا 

 ساعات3

 اسبوعية
 

حضارة مصر يف عصور ما قبل التاريخ   
 )العصور احلجرية ( 

  

سكان مصر القدماء : دراسة حول حتديد   
 اجلنس البشري الذي سكن مصر القدمية

  

األوضاع العامة يف وادي النيل قبيل قيام   
 عصر األسرات امللكية  

  

   عصر الدولة القدمية ) العصر العتيق (  

   عصر الدولة القدمية )عصر األهرام (  

 العصر االنتقايل األول ، وعصر اململكة  
 الوسطى

  

العصر االنتقايل األول ، وعصر اململكة   
 الوسطى

  

   العصر االنتقايل الثاين وغزو اهلكسوس  

عصر اململكة املصرية احلديثة )عهد   
 األسرة الثامنة عشر والعالقات اخلارجية

  

عصر اململكة املصرية احلديثة )األسرتني   
 التاسعة عشر والعشرون (

  

   جني عصر نفوذ األ  

    26مصر يف عهد األسرة   

عصر نفوذ اجني جديد ) االحتالل   
 الفارسي ، واالحتالل اليوانين 

  

   بعض من اوجه احلضارة املصرية القدمية   



  
 5الصفحة 

 
  

جغرافية بالد الشام وأثرها على قيام  -0  
 مصادر اتريخ بالد الشام -2حضارهتا 

  

     

   ـنةعطلــــــــة نصــف الســــ  

   مصادر اتريخ بالد الشام   

حضارة بالد الشام يف عصور ما قبل   
 التاريخ )العصور احلجرية(

  

األقوام اليت سكنت بالد الشام وصنعت   
 االموريني  -0اترخيها 

  

   الكنعانيني )الفينيقيني ( -2  

   االراميني -3  

العالقات السياسية واالقتصادية لبالد   
 ع املمالك القدمية االخرىالشام م

  

   عهود االحتالل األجني لبالد الشام   

اخللفية التارخيية واجلغرافية لبالد احلثيني يف   
 األانضول القدمية

  

   مملكة احلثيني القدمية وسياستها الداخلية   

   مملكة احلثيني احلديثة وسياستها اخلارجية  

   القدمية بعض من مظاهر احلضارة احلثية  

اخللفية التارخيية واجلغرافية لبالد فارس   
 القدمية

  

ممالك بالد فارس القدمية وبعض من   
مملكة عيالم  -0منجزاهتا احلضارية 

 القدمية

  

   مملكة امليديني -2  

   مملكة االمخينيني -3  

   التوسع اخلارجي لإلمرباطورية االمخينية  
 
 
 
 
 
 

 لشخصيالتخطيط للتطور ا .12

 
 تشجيع الطلبة على حب المادة والتفوق فيها -

تشجيع الطلبة على تفكيك النصوص التاريخية، وتقييم صحة تلك النصوص عن طريق مقارنتها مع نصوص  -

 اخرى تحمل الحادثة التاريخية نفسها.
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هم مصادر المعلومات عن البرنامجأ .14

  سامي سعيد االمحد ومجال رشيدالقدمي ،  الشرقاتريخ 
 2+ج0، دمحم ابو احملاسن عصفور، معامل اتريخ الشرق االدنئ القدمي، ج

 جنب بوترو، الشرق االدنئ القدمي، احلضارات املبكره
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 مخطط مهارات المنهج

 لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )منقولةال

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 7د 1د 4ج 3ج 7ج 1ج 4ب 3ب 7ب 1ب 4أ 3أ 7أ 1أ

تاريخ الشرق   7112-7112

 االدنى القديم
                 اساسي
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 على طلبة الدراسات العليا واإلشرافتدريس 

 تخصص تاريخ قديم ودكتوراه/ تدريس طلبة ماجستير أولكورس  -1

 : دراسات في التاريخ السياسي لمصر القديمةالماجستير مادة

 ني في مصر القديمةمادة الدكتوراه: الفكر الدي        

 أسبوععشر  أربعةالساعات المعتمدة: ساعتين أسبوعيا وبواقع 

 .تاريخ قديم / تخصصدكتوراهو ماجستير كورس ثاني: تدريس طلبة -7

 دراسات في التاريخ السياسي للمملكة الحثية والميتانية. مادة الماجستير:

 لقديم.الدبلوماسية في سياسة ملوك الشرق األدنى ا: الدكتوراه مادة

 .أسبوعيا وبواقع أربعة عشر أسبوع الساعات المعتمدة: ساعتين

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرحيم الرحمن هللا بسم                     
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The first and second course 
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history of great state 1914-1945 
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Studying the history of   great state between woard 
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Textbook 

 
 
 

 

Course 
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Term 
Tests 

Laboratory Quizzes Project Final 
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The 
subject 
consist 

of 
history 

    

 

General Notes 

 

Brief research's about The Powers we studded     

Daily and monthly exams 

Make search bout the subjects and Personalities    

 



 

 

 

 

  

 

 

Course Weekly Outline 

Week Date Topes Covered Lab. 
Experiment 

Assignments 

Notes 

1     Chapter :1 
essential  factors led 
toward world war 1  

  

2  War world 
settlements 

  

3  Peace c 
conventions 

  

4  =   

5     Chapter :2 
Political  

Developments in 
The United Kingdom  

  

6           =   

7            =   

8           =    

9     Chapter :3  United 
states of Americas 

History    

  

10              =   

11              =    

12               =     

13     Chapter :4 
Political  

Developments in 

  



USS   

14                  =   

15                                      =   

16                   =      

Half – year break 

17  Chapter :5 Political  
and Social 

Developments in 
Fascist Italy   

  

18               =       

19                =      

20               =          

21  Chapter :6 Political  
and Social 

Developments in 
France  From The 
World War 1 and 

The End of World 
War !!   

  

22             =   

23             =   

24  Chapter :7 Political 
Development in 
Nazi   Germany        

                  

  

25                  =   

26                  =   

27  Chapter :8 Crisis led 
to The War World 

11  

  

28           =   

29          =   

30  New International 
System after War 

World 11 

  

31        =   

32       =   

INSTRUCTOR Signature:       

 Dean Signature: 
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 بغداد:  الجامعة    

 اآلداب:  ة/ المعهدالكلي   

 التاريخ  :   القسم العلمي    

 8102تاريخ ملء الملف :     

 

 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    

 المعاون العلمي : سما     أ.م.د. عامر حمزة غريب        رئيس القسم: سما   

11111111111111111                   

 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    

   

 

                                                                            

    



 دقـق الملف من قبل     

 ألداء الجامعيضمان الجودة واشعبة     

 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    

                   التاريخ         

                                                                                            التوقيع    

                                                                                                    

  مصادقة السيد العميد 

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

مقتضيا  ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازا  

من الطالب تحقيقها مبرهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

 بكلوريوس تاريخ اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2118 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9



 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال .11

  االهداف المعرفية  - أ
 التعرف على االوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية للعراق الحديث.   -1أ

 1914-1258التعرف على ابرز المخاطر التي واجهت العراق للمدة  -2أ

 للعراق في هذه المرحلة التاريخيةالتعرف على العالقات السياسية واالجتماعية واالقتصادية  -3أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 االطالع على االقوام التي احتلت العراق في هذه الفترة – 1ب 

 االطالع على الخرائط المتعلقة بالحروب التي حدثت هناك – 2ب 

      

 

  طرائق التعليم والتعلم      

 

 الخرائط ، صور ولوحات محملة على جهاز الموبايل

  طرائق التقييم      

 ، االمتحانات الشفهية والتحريرية تقاريرمشاركات يومية، اعداد 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 االستفادة من الجوانب االيجابية والحضارية في العراق  -1ج         

 احدثتها الدول المحتلة للعراق في هذه المرحلة التاريخيةابراز التأثيرات التي  -2ج

       طرائق التعليم والتعلم    

 

    طرائق التقييم    

 

 



 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 و التحليل قراءة كتب التاريخ المختلفة و المقارنة -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 ، االمتحانات الشفهية والتحريرية تقاريرمشاركات يومية، اعداد    

 طرائق التقييم          

 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 ----- 2    العراق الحديث تاريخ   الثالث

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .13

 

 :أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
 .7891(،بغداد،7177-7331االدارية واالقتصادية:نوري عبد الحميد العاني،العراق في العهد الجالئري)دراسة في اوضاعه 



 .2002نوري عبد الحميد العاني،العراق في القرن الخامس عشر،بغداد،-

 2070،بغداد،7871-7918دمحم جبار ابراهيم الجمال،بنية العراق الحديث تأثيرها الفكري السياسي -

 2072سدي واخرون،بغداد داي ياماو،تاريخ االحزاب االسالمية في العراق،ترجمةد.فالح اال-

 .7893مجموعة مؤلفين،العراق في التاريخ،بغداد،-

 .7812ستيفن هيمسليلونكريك،اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث،ترجمة، جعفر خياط،

 تاريخ العراق الحديث،مجموعة محاضرات للدكتور نذير-

 .7881محاضرات في تاريخ الوطن العربي،للدكتور ابراهيم العبيدي،-

 المصادر االجنبية:

AL Feel,M.Rashid,The history geography of Iraq between the Mongolian and ottoman conquests,1965.    

    

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد :اجلامعة   
 اآلداب املعهد: كلية/ ةالكلي   
 قسم التاريخ :القسم العلمي   
 82/3/8022: امللفاتريخ ملء    

 
 :   التوقيع                                                           : التوقيع    

                   القيسي  دد. حممو  أ. العلمي:املعاون  سما محزة غريب               : أ.د.عامرالقسمرئيس  سما   
                                                        :التاريخ                                                      :  لتاريخا    

   
 

                                                                            
    

  :دقـق امللف من قبل    
 :ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                        :تاريخال    
 :التوقيع    

                                                                                              
         يد مصادقة السيد العم                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 / كلية اآلدابجامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخقسم/  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
حضارة وصف البرنامج األكاديمي لمادة تاريخ الشرق االدنى القديم و

 الرومان
 يخرتاال /آداب بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  الدراسي:النظام  .5
  ي /مقررات /أخرىسنو

 سنوي

 ضمان الجودة المعتمد   برنامج االعتماد .6

 القبول المركزي للطلبة المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 28/3/2028 تاريخ إعداد الوصف  .8

 حسن م. د. بشرى عناد دمحم استاذ المادة:  .9

 أهداف البرنامج األكاديمي .11

د المسكوووال العلميوووة المتي  وووة  وووي مجوووال تووودري  واعوووداتوووو ير منووواي يكووواديمي مسةوووم للدراسوووة والب ووو   .2

  لسرتقاء بمستوى الب   العلمي. مادة تاريخ الشرق االدنى 
التاريييوووة باووود  بنووواء  ي وووية  لعلوووى تنميوووة ماوووارال التاكيووور لووودى الطلبوووة ونقووود اآلراء والروايوووا التركيوووز .2

اوووا بغيوووة الوصوووول الوووى ال قووواة  ت ليووود ال ووووادر التاريييوووة واعوووادة تركيبمووون اجووود مسووواعدت  علوووى الطلبوووة  

 .دو اماا واال ادة مناا  ي استشراق المستقب التارييية
االستق ووواء العميووو  حوووول الماوووا يم والمبوووادا والماوووارال االساسوووية التوووي تيسووور اكتسووواب الطلبوووة للماوووارال  .3

 االساسية  ي مجاالل التي يشملاا النظام الدراسي.
منطقوووة الشووورق األدنوووى القوووديم وموووا الووو  اليووو  مووون  عووون تووواريخ بمعلوموووال معمقوووةمعر وووة الطالووو  تزويووود  .4

 . ي ميتلف الع ورالتطورال السياسية 

 وورش العمد.ال وارية ا تراك الطلبة  ي الندوال  ي خدمة المجتمع من خسل االساام . 5

د . االسووواام  وووي نشووور الووووعي التوووارييي و ووو  المراجوووع التاريييوووة  وووي تووواريخ  ووورق االدنوووى القوووديم واعتموووا6

 المناج  ي ذلك.
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

 والفهم  المعرفة-أ  
 

 بمبادا منا ج الب   العلمي واالنيراط باعاليال مرتبطة بالب   والتطوير.االلمام -2ي

 اد لت قيووو  ميرجوووال العلوووم المسوووت التووودري  الميططوووة لالتقوووويم وت سوووين اسوووتراتيجيا تطبيووو -2ي

 .االبعاد االكاديمية والتربوية  ي عملية التدري وت قي  

.اال تمووووام بتقيوووويم ميرجووووال الووووتعلم الم ققووووة  ووووي مجووووال التوووودري   يمكوووون تقييموووو  موووون خووووسل 3ي

 بعد تيرجام. خ اةص اليريجيناالسالي  المسةمة لتقييم 

دراسووووي موووون ضوووومن المنووووا ج الالم ووووادر والمراجووووع  للب وووو  عوووون ومسوووواعدت  الطالوووو  ار وووواد-4ي

 تعلم  االستاادة مناا. وكياية

لمنوووا ج الدراسوووي وت مووود المسوووةولية الشي وووية والمانيوووة والعمووود اعوووداد الطالووو  ناسووويا و كريوووا -5ي

 .وااللتزام بمعايير السلوم االخسقي العام اخسقيال وقوانين المانة إطار ي 

وحوووود المشوووواكد واتيوووواذ  الووووتعلم المسووووتمر وتطوووووير القوووودرال الااتيووووة والتواصوووود واالدارة الوقوووو -6ي

 القرارال والعمد ضمن كادر التدريسي.

الوسوواةد  اسووتيداماتوو   ووي ماار الطلبووة لتكووون لديوو  االمكانيووة علووى تايةووة الوودرس وتطوووير اعووداد-7ي

 . اإلنترني التقنية مثد 

 
 الخاصة بالموضوع  المهارات-ب

 

التي ع ا  من منطقة الشرق االدنى من نقد االحدار التارييية والسياسية الطال  ذ نيا  تمكين- 2ب 

 .الرومانية ةواإلمبراطوريالقديم 

الطلبة بالمناج الت ليلي  ي قراءة االحدار التارييية التي مرل باا منطقة الشرق االدنى  تعزيز- 2ب 

 الرومانية. ةالقديم واإلمبراطوري

 تمكين الطلبة من ماارال الت ليد والتاكير العلمي.- 3ب 

بماردال المادة الدراسية وااللتزام بالموعد الم دد  ي  على كتابة التقارير والب ور الطلبة ح -4ب 

  تقديماا.
 التعليم والتعلم  طرائق

 

داخد الشرح والتوضيح عن طري  الم اضرال وبطرق توضي ية جديدة  مع عرض اال سم الوثاةقية  -2

 لاام لدى الطلبة.القاعة الدراسية وال ور التي تجعد المقرر سلسلة بسيطة ا

  والقدرة على الربط والتاسير. استراتيجيال التاكير من خسل دالالل التاكير كالت ليد واالستنتاج -2

 ماارال الب    ي االنترني  لتوسيع اال   المعر ي. تطوير -3

 
 طرائق التقييم   

ؤولية من ال ضور والمواظبة على المشارطة الااعلة  ي قاعة الدراسية دليد التزام الطلبة وت مل  المس -2

 الدوام.

 ال اليومية والا لية والنااةية.االمت ان -2

 كتابة التقارير والب ور المتعلقة بماردال المادة الدراسية. -3

 التاكير المنطقي إليجاد حلول للمشاكد التي تواج  الطلبة بأسلوب نظري. -4

  وتسليماا  ي الوق  المطلوب.تطوير قدرة الطلبة للعمد على اداء الواجبال  - 5
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 .الوجدانية والقيمية األهداف-ج
 

 واالدراك والت ليد والتاسير لمادة المقرر. المسحظة-2ج

 المستمر حتى بعد التيرج.تمكين الطلبة من التطوير الااتي -2ج

ز تزويووود الطلبوووة بالمعلوموووال التاريييوووة وربوووط الموووادة الدراسوووية بوووالواقع موووع تمكيووونام مووون اجتيوووا-3ج

 االختبارال.

 .والقياس والتاسير االستنباط-4ج
 
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 
 

القووووديم واالثووووار وتتبووووع بكا ووووة اصوووودارات  القديمووووة وال ديثووووة  التوووواريخ االطووووسش الشووووامد لم ووووادر-2د

  ي تطرح ألخر االكتشا ال االثرية. ومتابعة كد النظريال الت

 .االت ال والتواصد والميد للتعاون والعمد الجماعي ماارال-2د

واالسوووتقراء   اموووتسك صووواال قياديوووة  قووووة ذاكووور   سووورعة بديايوووة   راسووو   قابليوووة علوووى التنبوووؤ-3د

 ت ليد الوقاةع التارييية خسل تلك ال قبةو

 وووون كتابووووة والااوووون باللغووووة العربيووووة واالنكليزيووووة  ووووي ماووووارال لغويووووة اجووووادة الت وووودر وال امووووتسك-4د

 االستماش و ن االقناش وال وار.

 كااءال تدريسية لاا القدرة على تدري  مادة الشرق األدنى القديم. تيريج-5د

 نماذج من الطلبة لاا القدرة على اكمال دراسال العليا. تيريج-6د

 
 طرائق التعليم والتعلم          

ح عوووون طريوووو  الم اضوووورال وبطوووورق توضووووي ية جديوووودة  مووووع عوووورض اال ووووسم الشوووورح والتوضووووي -2

 الوثاةقية داخد القاعة الدراسية وال ور التي تجعد المقرر سلسلة بسيطة الاام لدى الطلبة.

والقووووودرة علوووووى الوووووربط  اسوووووتراتيجيال التاكيووووور مووووون خوووووسل دالالل التاكيووووور كالت ليووووود واالسوووووتنتاج -2

  والتاسير.

 النترني  لتوسيع اال   المعر ي.تطوير ماارال الب    ي ا -3

 
 طرائق التقييم          

 

المشووووارطة الااعلووووة  ووووي قاعووووة الدراسووووية دليوووود التووووزام الطلبووووة وت ملوووو  المسووووؤولية موووون ال ضووووور  -2

 والمواظبة على الدوام.
 االمت انال اليومية والا لية والنااةية. -2
 كتابة التقارير والب ور المتعلقة بماردال المادة الدراسية. -3
 التاكير المنطقي إليجاد حلول للمشاكد التي تواج  الطلبة بأسلوب نظري. -4
 قدرة الطلبة للعمد على اداء الواجبال وتسليماا  ي الوق  المطلوب. تطوير -5
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 بنية املقرر .20

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / املساق أو املوضوع خمرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع

1 
 ق.م1101-1101اململكة املصرية    6

 التحضري اليومي 
املشاركات واالختبارات 

 التحريرية

2 
-1701االسرة الثامنة عشر   6 

 ق.م1010
 التحضري اليومي 

املشاركات واالختبارات 
 التحريرية

0 
 ملوك االسرة الثامن عشر  6

 التحضري اليومي
املشاركات واالختبارات 

 التحريرية

4 
انتهاء عصر االسرة الثامنة  مصر بعد  6 

 عشر
 التحضري اليومي 

املشاركات واالختبارات 
 التحريرية

7 
العصر االنتقايل الثالث والعصر املتأخر   6

 ق.م1101-002
 التحضري اليومي 

املشاركات واالختبارات 
 التحريرية

6 
-071السيطرة الليبية على مصر   6

 ق.م001

بارات املشاركات واالخت التحضري اليومي 
 التحريرية

0 
السيطرة النوبية على مصر )االسرة   6

 اخلامسة والعشرون(

املشاركات واالختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

0 
املشاركات واالختبارات  التحضري اليومي  الغزو االشوري ملصر  6

 التحريرية

0 
االسرة السادسة والعشرون وعصر   6 

 النهضة جديد

املشاركات واالختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

11 
املشاركات واالختبارات  التحضري اليومي  عصر االحتالل الفارسي ملصر  6

 التحريرية

11 
املشاركات واالختبارات  التحضري اليومي  ق.م01-020االحتالل اليوانين   6

 التحريرية

12 
أبرز ملوك البطالسة الذين حكموا   6 

 مصر

املشاركات واالختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

10 
املشاركات واالختبارات  التحضري اليومي  السياسية واالدارية يف مصر القدمية  6

 التحريرية

14 
املشاركات واالختبارات  التحضري اليومي  الوزير واحلكومات احمللية  6

 التحريرية

17 
واالختبارات ملشاركات ا التحضري اليومي  القانون والقضاء يف مصر القدمية  6

 التحريرية

16 
واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي  لنظام االجتماعي يف مصر القدميةا  6

 التحريرية

10 
واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي  احلياة االجتماعية يف مصر القدمية  6

 التحريرية

10 
املشاركات واالختبارات  ي التحضري اليوم احلياة الدينية يف مصر القدمية  6

 التحريرية

10 
املشاركات واالختبارات  التحضري اليومي  االدب يف مصر القدمية  6

 التحريرية
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

ال   على زيارة المكتبال اسبوعيا للطسش تنمية القدرال لدى الطلبة  ي الب   والتق ي من خسل  -2

 على الم ادر وال

21 
املشاركات واالختبارات  التحضري اليومي  احلياة العامة يف مصر القدمية  6

 التحريرية

21 
املشاركات واالختبارات  التحضري اليومي  النحت  6

 التحريرية

22 
املشاركات واالختبارات  التحضري اليومي  والكتابة  6

 التحريرية

20 
املشاركات واالختبارات  التحضري اليومي  جغرافية بالد الشام  6

 التحريرية

24 
املشاركات واالختبارات  التحضري اليومي  العصور التارخيية لبالد الشام  6

 التحريرية

27 
 شامالشعوب اليت استوطنت بالد ال  6

 وسلم

املشاركات واالختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

26 
املشاركات واالختبارات  التحضري اليومي  المورينيا  6 

 التحريرية

20 
املشاركات واالختبارات  التحضري اليومي  الكنعانيون  6

 التحريرية

20 
ارات املشاركات واالختب التحضري اليومي  ةمنجزات الكنعانيني احلضاري  6

 التحريرية

20 
املشاركات واالختبارات  التحضري اليومي  احلياة االقتصادية  6

 التحريرية

01 
التحضري اليومي واملشاركات  التحضري اليومي  االراميون  6

 واالختبارات التحريرية

01 
التحضري اليومي واملشاركات  التحضري اليومي  الصراع االشوري االرامي  6

 حريريةواالختبارات الت

02 
التحضري اليومي واملشاركات  التحضري اليومي  احلضارة اآلرامية  6

 واالختبارات التحريرية

00 
التحضري اليومي واملشاركات  التحضري اليومي  امليتانيون-احلوريني  6

 واالختبارات التحريرية

04 
موجز عن التاريخ الساسي للدولة   6

 احلورية

ليومي واملشاركات التحضري ا التحضري اليومي 
 واالختبارات التحريرية

07 
التحضري اليومي واملشاركات  التحضري اليومي  احلمالت العسكرية امليتانية  6

 واالختبارات التحريرية

06 
عالقات دولة امليتانية ابملنطقة الشرق   6

 االدىن القدمي

التحضري اليومي واملشاركات  التحضري اليومي 
 يةواالختبارات التحرير 
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 تطوير قدرة الطلبة على ال وار والمناقشة. -2
 القابلية على الت يد وتاسير االحدار وتقويماا وتطوير ا. -3
 ت ايز االخرين والعمد على ابراز  ي ية الطال  من خسل االستاذ لقدوة. القدرة على توجي  و -4

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 

 اعتماد  روط القبول للطلبة و   لواةح وزارة التعليم العالي والب   العلمي. -2
 لية.اختيار رغبة الطال  من يكثر من رغبة مرت  حس  اال ض -2
 معدل مقرر القسم الاي يرغ   ي  الطال  بالدراسة. -3
 الطاقة االستيعابية للقسم العلمي. -4
 امتسك المتقدم  اادة االعدادية الارش االدبي. -5

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

عبووود ال لووويم نوووور الووودينر مواقوووع االثوووار الم ووورية القديموووة منوووا يقووودم الع وووور وحتوووى ناايوووة ع ووور -2

 .2(  ج2008  )القا رةر الطباعة دار االق ى  7  ط"م ر العليا" الم رية القديمةاألسرال 

الكتووو  الدينيوووة"  -العوووالم االخووور-االسووواطير-الديانوووة الم ووورية "خلووو  الكوووون ال لووويم نوووور الووودينر عبووود-2

 .3(  ج2002  )القا رةر الطباعة دار االق ى  2ط

)القوووا رةر اليلووويج العربوووي للطباعوووة والنشووور    ر اثوووار وحضوووارة م ووور القديموووةالووودينال لووويم نور عبووود-3

 .2(  ج2002

ر اثوووار وحضوووارة م ووور القديموووة  )القوووا رةر اليلووويج العربوووي للطباعوووة والنشووور  الووودينال لووويم نور عبووود-4

 .2(  ج2008

د. اسووووتيندر ر ديانووووة قوووودماء الم ووووريين  ترجمووووةر سووووليم حسوووون  )القووووا رةر دار البسووووتاني للنشوووور  ي.-5

 (.2000والتوزيع 

سووووون نووووايو ت ر م وووور يصوووود الشووووجرة  ترجمووووةر احموووود م مووووود  )القووووا رةر مكتبووووة الشووووروق سيم -6

 .2  ج2  ج(2006الدولية 

م مووووود ابوووورا يم السووووعدنير حضووووارة الرومووووان "منووووا نشووووأة رومووووا وحتووووى الناايووووة القوووورن االول  -7

 (.2228الميسدي  )القا رةر عين للدراسال والب ور االنسانية واالجتماعية  

ممووودوح درويوووى م وووطاىر مقدموووة  وووي تووواريخ ال ضوووارة الرومانيوووة واليونانيوووة  )القوووا رةر المكتووو   -8

 (.2222الجامعي ال دي  

 (.2222على عكا ةر اليونان والرومان  )القا رةر دار االمد للنشر والتوزيع  -2
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 مخطط مهارات المنهج

 ن البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية م

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

األخرى  المهارات) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

تاريخ الشرق   2118-2119

االدنى القديم/ 

 تاريخ الرومان

                                 اساسي
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 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 

 كلية اآلداب  /جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .2

 التاريخقسم/     المركز /العلمي القسم  .2

 الرومانحضارة تاريخ الشرق االدنى القديم/  اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي وحضور الطال  امر اساسي )دوام رسمي( ي كال ال ضور المتاحة .4

 سنوي لسنةالا د / ا .5

 226 )الكلي(عدد الساعال الدراسية  .6

 28/3/2028 تاريخ إعداد  اا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

. توووو ير منووواي يكووواديمي مسةوووم للدراسوووة والب ووو  واعوووداد المسكوووال العلميوووة المتي  وووة  وووي مجوووال 2

 تدري  مادة تاريخ الشرق االدنى لسرتقاء بمستوى الب   العلمي.  

ميوووة ماوووارال التاكيووور لووودى الطلبوووة ونقووود اآلراء والروايوووال التاريييوووة باووود  بنووواء . التركيوووز علوووى تن2

 ي وووية الطلبوووة  مووون اجووود مسووواعدت  علوووى ت ليووود ال ووووادر التاريييوووة واعوووادة تركيباوووا بغيوووة الوصوووول 

 الى ال قاة  التارييية و اماا واال ادة مناا  ي استشراق المستقبد.

مبووووادا والماووووارال االساسووووية التووووي تيسوووور اكتسوووواب الطلبووووة . االستق وووواء العميوووو  حووووول الماووووا يم وال3

 للماارال االساسية  ي مجاالل التي يشملاا النظام الدراسي.

. تزويووود معر وووة الطالووو  بمعلوموووال معمقوووة عووون تووواريخ منطقوووة الشووورق األدنوووى القوووديم وموووا الووو  اليووو  4

 من التطورال السياسية  ي ميتلف الع ور.

 ن خسل ا تراك الطلبة  ي الندوال ال وارية وورش العمد.. االساام  ي خدمة المجتمع م5

. االساام  ي نشر الوعي التارييي و   المراجع التارييية  ي تاريخ  رق االدنى القديم واعتماد المناج 6

  ي ذلك.

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

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

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .11
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   .المعرفية األهداف-أ
 

 ب   العلمي واالنيراط باعاليال مرتبطة بالب   والتطوير.االلمام بمبادا منا ج ال-2ي

تطبي  التقويم وت سين استراتيجيال التدري  الميططة لت قي  ميرجال العلم المستاد  وت قي  -2ي

 االبعاد االكاديمية والتربوية  ي عملية التدري .

م  من خسل االسالي  المسةمة .اال تمام بتقييم ميرجال التعلم الم ققة  ي مجال التدري   يمكن تقيي3ي

 لتقييم خ اةص اليريجين بعد تيرجام.

ار اد الطال  ومساعدت  للب   عن الم ادر والمراجع من ضمن المنا ج الدراسي وكياية تعلم  -4ي

 االستاادة مناا.

ر اعداد الطال  ناسيا و كريا لمنا ج الدراسي وت مد المسةولية الشي ية والمانية والعمد  ي إطا-5ي

 اخسقيال وقوانين المانة وااللتزام بمعايير السلوم االخسقي العام.

التعلم المستمر وتطوير القدرال الااتية والتواصد واالدارة الوق  وحد المشاكد واتياذ القرارال -6ي

 والعمد ضمن كادر التدريسي

  مقرر.الخاصة بال يةالمهارات األهداف-ب 
 

د االحدار التارييية والسياسية التي ع ا  من منطقة الشرق االدنى من نقالطال  ذ نيا  تمكين- 2ب  

 الرومانية. ةالقديم واإلمبراطوري

تعزيز الطلبة بالمناج الت ليلي  ي قراءة االحدار التارييية التي مرل باا منطقة الشرق االدنى - 2ب 

 الرومانية. ةالقديم واإلمبراطوري

 والتاكير العلمي.تمكين الطلبة من ماارال الت ليد - 3ب 

الطلبة على كتابة التقارير والب ور بماردال المادة الدراسية وااللتزام بالموعد الم دد  ي  ح -4ب 

 تقديماا.

 الطلبة على تطبي  ما تعلم  واكتسب  من خبرال بشكد علمي. تدري -5ب 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

توضي ية جديدة  مع عرض اال سم الوثاةقية داخد الشرح والتوضيح عن طري  الم اضرال وبطرق  -2

 القاعة الدراسية وال ور التي تجعد المقرر سلسلة بسيطة الاام لدى الطلبة.

  والقدرة على الربط والتاسير. استراتيجيال التاكير من خسل دالالل التاكير كالت ليد واالستنتاج -2

   المعر ي.تطوير ماارال الب    ي االنترني  لتوسيع اال  -3

 
 طرائق التقييم      

 

المشارطة الااعلة  ي قاعة الدراسية دليد التزام الطلبة وت مل  المسؤولية من ال ضور والمواظبة على  -2

 الدوام.

 ال اليومية والا لية والنااةية.االمت ان -2

 كتابة التقارير والب ور المتعلقة بماردال المادة الدراسية. -3

 نطقي إليجاد حلول للمشاكد التي تواج  الطلبة بأسلوب نظري.التاكير الم -4

 تطوير قدرة الطلبة للعمد على اداء الواجبال وتسليماا  ي الوق  المطلوب. - 5
 الوجدانية والقيمية  األهداف-ج
 

 المسحظة واالدراك والت ليد والتاسير لمادة المقرر.-2ج

 حتى بعد التيرج.تمكين الطلبة من التطوير الااتي المستمر -2ج

 تزويد الطلبة بالمعلومال التارييية وربط المادة الدراسية بالواقع مع تمكينام من اجتياز االختبارال.-3ج

 المسحضة واالدراك والت ليد والتاسير واالستنتاج لألحدار التارييية.-4ج
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 طرائق التعليم والتعلم  

 

توضي ية جديدة  مع عرض اال سم الوثاةقية داخد  الشرح والتوضيح عن طري  الم اضرال وبطرق -2

 القاعة الدراسية وال ور التي تجعد المقرر سلسلة بسيطة الاام لدى الطلبة.

 استراتيجيال التاكير من خسل دالالل التاكير كالت ليد واالستنتاج والقدرة على الربط والتاسير.  -2

    المعر ي.تطوير ماارال الب    ي االنترني  لتوسيع اال -3
 طرائق التقييم    
 

 االمت انال اليومية -

 اعداد تقارير -

 عرض الكت   -

 االمت انال الشارية -

 االمت انال النااةية -
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية العامة و المهارات-د 
 

خ القديم واالثار وتتبع بكا ة اصدارات  القديمة وال ديثة ومتابعة كد االطسش الشامد لم ادر التاري-2د

 النظريال التي تطرح ألخر االكتشا ال االثرية.  

 ماارال االت ال والتواصد والميد للتعاون والعمد الجماعي.-2د

 ليد امتسك صاال قيادية  قوة ذاكر   سرعة بدياية   راس   قابلية على التنبؤ واالستقراء  وت-3د

 الوقاةع التارييية خسل تلك ال قبة

امتسك ماارال لغوية اجادة الت در والكتابة والاان باللغة العربية واالنكليزية  ي  ن االستماش و ن -4د

 االقناش وال وار.

. القابلية على ت ليد وتاسير االحدار وتقويماا وتطوير ا  والتاكير المنطقي إليجاد حلول للمشكال 5د

 ج  الطال .التي توا
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 بنية المقرر .22

 الساعال األسبوش
ميرجال التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

2 
ق.م1101-1101اململكة املصرية    6  

 التحضري اليومي 
واالختبارات املشاركات 

 التحريرية

2 
-1701االسرة الثامنة عشر   6

ق.م1010  
 ليومي التحضري ا

واالختبارات املشاركات 
 التحريرية

3 
 ملوك االسرة الثامن عشر  6

 التحضري اليومي
واالختبارات املشاركات 

 التحريرية

4 
مصر بعد انتهاء عصر االسرة الثامنة   6 

 التحضري اليومي  عشر
واالختبارات املشاركات 

 التحريرية

5 
العصر االنتقايل الثالث والعصر املتأخر   6

ق.م1101-002  
 التحضري اليومي 

واالختبارات املشاركات 
 التحريرية

6 
-071السيطرة الليبية على مصر   6

ق.م001  

واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي 
 التحريرية

7 
السيطرة النوبية على مصر )االسرة   6

 اخلامسة والعشرون(
واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي 

 التحريرية

8 
لغزو االشوري ملصرا  6 واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي  

 التحريرية

2 
االسرة السادسة والعشرون وعصر   6

 النهضة جديد
واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي 

 التحريرية

20 
واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي  عصر االحتالل الفارسي ملصر  6

 التحريرية

22 
ق.م01-020ل اليوانين االحتال  6 واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي  

 التحريرية

22 
أبرز ملوك البطالسة الذين حكموا   6 

 مصر
واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي 

 التحريرية

23 
واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي  السياسية واالدارية يف مصر القدمية  6

 التحريرية

24 
واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي  الوزير واحلكومات احمللية  6

 التحريرية

25 
واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي  القانون والقضاء يف مصر القدمية  6

 التحريرية

26 
لنظام االجتماعي يف مصر القدميةا  6 واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي  

 التحريرية

27 
ياة االجتماعية يف مصر القدميةاحل  6 واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي  

 التحريرية

28 
واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي  احلياة الدينية يف مصر القدمية  6

 التحريرية

22 
واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي  االدب يف مصر القدمية  6

 التحريرية

20 
امة يف مصر القدميةاحلياة الع  6 واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي  

 التحريرية
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 البنية الت تية  .23

22 
واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي  النحت  6

 التحريرية

22 
الكتابةو   6 واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي  

 التحريرية

23 
واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي  جغرافية بالد الشام  6

 التحريرية

24 
واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي  العصور التارخيية لبالد الشام  6

 التحريرية

25 
 الشعوب اليت استوطنت بالد الشام  6

 وسلم
واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي 

 التحريرية

26 
المورينيا  6 واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي  

 التحريرية

27 
واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي  الكنعانيون  6

 التحريرية

28 
ةمنجزات الكنعانيني احلضاري  6 واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي  

 التحريرية

22 
واالختبارات املشاركات  التحضري اليومي  احلياة االقتصادية  6

 التحريرية

30 
واملشاركات اليومي التحضري  التحضري اليومي  االراميون  6

 واالختبارات التحريرية

32 
لصراع االشوري االراميا  6 واملشاركات التحضري اليومي  التحضري اليومي  

 واالختبارات التحريرية

32 
ةاآلرامياحلضارة   6 واملشاركات التحضري اليومي  التحضري اليومي  

 واالختبارات التحريرية

33 
امليتانيون-احلوريني  6 واملشاركات التحضري اليومي  اليومي  التحضري 

 واالختبارات التحريرية

34 
موجز عن التاريخ الساسي للدولة   6

 احلورية
واملشاركات التحضري اليومي  التحضري اليومي 

 واالختبارات التحريرية

35 
واملشاركات التحضري اليومي  التحضري اليومي  احلمالت العسكرية امليتانية  6

 تحريريةواالختبارات ال

36 
دولة امليتانية ابملنطقة الشرق عالقات   6

 االدىن القدمي

واملشاركات التحضري اليومي  التحضري اليومي 
 واالختبارات التحريرية
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ىت عبد احلليم نور الدين: مواقع االاثر املصررية القدميرة منرذ أقردم العصرور وحر-1 ـ الكت  المقررة المطلوبة 2
، )القاهرة: الطباعة دار 0هناية عصر األسرات املصرية القدمية "مصر العليا"، ط

 .2(، ج2110االقصى، 

العررررا  -االسرررراطر-عبررررد احللرررريم نررررور الرررردين: الدانررررة املصرررررية "خلرررر  الكررررون-2
 .0(، ج2110، )القاهرة: الطباعة دار االقصى، 1الكتب الدينية"، ط-االخر

ر وحضررارة مصررر القدميررة، )القرراهرة: اخللرري  العررر  عبررد احللرريم نورالرردين: ااث-0
 .1(، ج2110للطباعة والنشر، 

عبررد احللرريم نورالرردين: ااثر وحضررارة مصررر القدميررة، )القرراهرة: اخللرري  العررر  -4
 .2(، ج2110للطباعة والنشر، 

أ. د. استيندرف: دانة قدماء املصريني، ترمجة: سليم حسن، )القراهرة: دار -7
 (.2111ر والتوزيع،البستاين للنش

سيمسرررون انيررروفت : مصرررر أ،رررمج الشرررجرة، ترمجرررة: ا رررد  مرررود، )القررراهرة: -6
 .2، ج1(، ج2116مكتبة الشروق الدولية،

 مود ابراهيم السعدين: حضارة الرومان "منذ نشأة روما وحىت النهاية القرن -0
يرررة، االول املررريالدي، )القررراهرة: عرررني للدراسرررات والبحررروت االنسرررانية واالجتماع

1000.) 

ممرررردوو درويرررر  مصررررطفى: مقدمررررة يف مريررررخ احلضررررارة الرومانيررررة واليواننيررررة، -0
 (.1000)القاهرة: املكتب اجلامعي احلديث،

علررررررررررررى عكاشررررررررررررة: اليرررررررررررروانن والرومرررررررررررران، )القرررررررررررراهرة: دار االمررررررررررررمج للنشررررررررررررر -0
  (. 1001والتوزيع،

مناوووا البرديوووال صووولية الوووى العديووود مووون الم وووادر اال باإلضوووا ة الم ادر( )ـ المراجع الرةيسية 2

عناوا لدراسوة  ووا   ىال غنوالتووي والم وادر الكسسويكية الروموان 

 كلاا.ذكر ا  يسعني المادة ال
              ـ الكت  والمراجع التي يوصى باا  ا

 (المجسل العلمية  التقارير....)
 ومناوووا مجلوووةالعسقوووة بالتووواريخ  والكتووو  ذالالمجوووسل العلميوووة 

 .الكلية

 ب ور.كت  او  والمنشورة عالمياكد الم ادر المتاحة  مواقع االنترني  من  االلكترونيةاجع ب ـ المر
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .14
 ومكتبال الكليال العلمية االخرى. ال   على زيارة مكتبة الكلية .2
جوو  الطلبووة علووى كتابووة الب ووور والتقووارير  ووي مقووررال المووادة الدراسووية يووتم مووون  .2

   ليد بعض المشكد وايجاد ال لول لاا.خسلاا  رح وت
اضوووا ة ماوووردال جوووديرة تتضووومن التطوووور ال اصووود  وووي العوووراق  السووويما المشووواركة  .3

 وووي التووودري  )مشوووروش والدو(  وووي المانيوووا  اضوووا ة الوووى ورش العمووود التوووي اقيمووو  

  . ي المعاد اال وريال والمسماريال  ي كلية اآلداب
 



 نموذج وصف المقرر

 

 يرروصف المق

 

 جامعة بغداد –ة االداب كلي المؤسسة التعليمية .1

 سمالعلميالتتتقسم التاريخ  القسم الجامعي / المركز .2

  hojr-211 -تاريخ اليوناني والروماني اسم / رمز المقرر .3

 ةالعربي اللغة البرامج التي يدخل فيها .4

 ةحضور فعلي للطلب أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي الفصل / السنة .6

 ةساعه فصلي 112 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2115-5-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .1

 دراسة التاريخ اليوناني والروماني باعتباره احد اعمدة التاريخ القديم 

ومعرفته بجغرافية  بالد اليونان والومان ومعرفته  تعريف الطالب بمصادر التاريخ اليوناني والروماني

ة بالتشريعات القانونيه اليونانيه والرومانيه ومعرفة ابرز الرومان ومعرفلبالد اليونان وبالتاريخ السياسي 

 الرجاالت اليونانيين والرومانيين والحروب التي خاضتها الحضارتين اليونانيه والرومانيه

 
 
 
 

 
 
 

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.



 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ
 صون اللسان عن خطا-1أ

 استخدام بعض الوسائل التوضحيه مثل الداتشو ومشاهده الطالب لبعض الصور الخاصه بموضعهم-2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 استخدام الداتشو– 1ب

 استخدام االنترنيت – 2ب

 القيام ببعض االوراق البحثيه – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

عانه ببعض المصادر والمراجع واستخراج المواضيع الخاصه بالمحاضره واستخدام الداتشو وبعض االست

 الصور التوضيحيه

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليوميه

 التحضير اليومي

 المناقشات العلميه داخل الصف
 مهارات التفكير -ج

 طرح اسئله شفويه-1ج

اختبارات تطرح لمعرفه استيعاب الطالب للماده العلميه ومشاركتهم في طرح االسئله الخاصه -2ج

 بالموضوع

 -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

 



 

               البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 أ.د.سامي سعيد االمحد-اتريخ فلسطني القدمي-الروملناتريخ 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 واقع االلكترونية (والم
 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 فه الطالب والمامه بموضوعه العلمي وتطويره بحيث يكون ذا المام ودرايه تامه بالموضوعمعر-1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 اللغه العربيه التاريخ اليوناني ساعات 6 1

ام استخد

الداتشو 

وطرح 

االسئله 

الشفويه 

واستخدام 

الصور 

 التوضيحيه

اسئله شفويه 

وامتحانات 

 يوميه

  
مصادرالتاريخ 

 اليوناني
   

  
خلفيه جغرافيه لبالد 

 اليونان
   

  
بالد اليونان في 

 عصور مافبل التاريخ
   

  
الحضاره االيجيه 

 والمسينيه
   

  
الهجره اليونانيه 

 وموجز تاريخهم
   

    تاريخ اليونان السياسي ساعات 6 2



الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضيا ً إيجازا ً هذا المقرر وصف يوفر

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

 .البرنامج وصف

ًناديةًياسينًعبدً.د.م.ا

 اآلداب كلية – بغداد جامعة التعليمية المؤسسة •

 التاريخ قسم المركز / الجامعي القسم •

   المقرر رمز / اسم •

 البكالوريوس فيها يدخل التي البرامج •

 إلزامي المتاحة الحضور أشكال •

 سنوي السنة / الفصل •

 ساعة 192 (الكلي) الدراسية الساعات عدد •

 2810/ 71/3   الوصف هذا إعداد تاريخ •

 المقرر أهداف •

 رافقها وما وتركيا تمثلت بظهور الدولة الحديثة في كل منهما ايران تاريخ من مهمة حقبة على التعرف
 السياسية الخارطة وغيرت التاريخ مجرى غيرت وعسكرية واقتصادية واجتماعية  سياسية تطورات من
 .وتركيا إيران من لكل

 

 االصالح حركات من ومارفقه الدول هذه شهدته الذي والفكري ماعيواالجت االقتصادي التطور على التعرف
 والحزبي البرلماني

 تمكن والتي العالي التعليم في الجودة معايير مع ينطبق وبما والكلية الجامعة في االكاديمي التعليم تطوير
 العمل سوق في االنتاج على قادرة العمل سوق في تزج مخرجات انتاج من الجامعات



 بلدالب المحيطة الجوار لدول والسياسية التاريخية الخلفية على الطالب يطلع
 

 

 

 
 
 
 
 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات •

  والفهم المعرفة -أ

 المقرر بالمنهج التفكير طرائق باساسيات االلمام-1أ

 في والتربوية االكاديمية داالبعا وتطبيق التعرف خالل من عملي اداء في ترجمتها من التمكن-2أ
 التدريس عملية

 الحديث وايران تركيا بتاريخ المتعلقة والمراجع المصادر من لالستفادة الطالب تهيئة -3أ

  بالمادة المتعلقة العلمية والتقارير البحوث لكتابة الصحيحة الوسائل على التعرف-4أ

 الدراسية المادة لتقبل وفكريا نفسيا الطالب اعداد -5أ

  المقرر المنهج من ممكن قدر الكبر الطلبة استيعاب -6أ

  بالموضوع الخاصة المهارات  - ب

 المعارف خالل من تنظم والتي والتعليم والممارسة التدريب خالل من ذهنيا الطالب تمكن– 1ب
 والخبرات

  المادة تاريخ حول المعارف من قدر اكبر تحصيل – 2ب

  والحوار يةالجماع المشاركة على القدرة – 3ب

   بالمواضع المتعلقة والمصطلحات المفاهيم معرفة   -4ب

  والتعلم التعليم طرائق     

 ،الشاشات  Over head  وابرزها لالستيعاب الحديثة التقنيات واستخدام والحوار، العلمية المناقشات
 والورقية االلكترونية والكتب االنترنت مواقع من واالستفادة الذكية

 
 
 

  التقييم طرائق     

 

ًالطالب به كلفمال الواجب ، التحريري االمتحان ،( النقاش , الحوار ) الشفوي االمتحان

 

 التفكير مهارات -ج

 المقررة المادة وصف على القدرة-1ج

 المنهج تعليم على القدرة -2ج

 العلمي والتصنيف والتحليل االستنتاج -3ج

ًوالتفسير والقياس االستنباط  -4ج



  والتعلم التعليم طرائق    

 ، التعلم اثناء والسعة السرعة وزيادة المعرفية والمعالجة الذاكرة تنشيط كاستراتيجيات التعلم استراتيجيات
 الذاتي والتنظيم التخطيط استراتيجيات واالستنتاج، كالتحليل التفكير دالالت خالل من التفكير استراتيجيات

 

  التقييم طرائق   

 تؤدي حيث تطرح نقاط خالل من والتفكير للتفكير، عميق مجال وجود الى تؤدي  الفهم عالية رافكا طرح
  العلمية واالختيارات والنقاشات االفكار وتنظيم التفكير في مهاراته تطوير  في المتعلم مساعدة الى

 
 

 .( الشخصي التطورو التوظيف بقابلية المتعلقة األخرى المهارات ) والمنقولة العامة  المهارات - د

 الصف ادارة مهارات -1د

  والتهيئة للتدريس التخطيط -2د

  والمشاهدة التقويم مهارات -3د

   العقلية والمهارات العلمية القابليات حسب الفئات بين والتميز التقويم مهارات -4د

 

 المقرر بنية •

 المطلوبة التعلم مخرجات الساعات األسبوع

 / الوحدة اسم
 أو المساق

 الموضوع

 طريقة
 التعليم

 طريقة
 التقييم

2/10/2017 6 

 والقتصادية السياسية االوضاع
 الدولة قيام قبل والجتماعية
 الصفوية،

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

9/10 6 

-1501 الصفوية الدولة
 الدولة حكام ابرز1629
 من الحقبة هذه خالل الصفوية
 واهم فارس بالد تاريخ

 السياسية انجازاتهم
 والقتصادية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

16/10 6 
 الخارجية التوسع محاوالت
 الصفوية للدولة

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

23/10 6 

 الدولة انحالل
 السياسية االسباب/الصفوية

 العوامل جانب الى والقتصادية
 الخارجية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 اناالمتح  محاضرة تركيا تاريخ واالضطراب االحتالل عهود 6 30/10



 السلطة،الغزو على والصراع
 ،ايران1729-1722 االفغاني

 خان شاه،كريم نادر عهد في
 الزند

 الشهري وايران
 والتقارير
  والبحوث

6/11 6 
 وقيام السلطة على الصراع
 القاجاري الحكم

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

13/11 6 
-1796القاجاري العهد

 القاجاريون ،الملوك1925

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

20/11 6 
 في ايران في العامة االوضاع
 عشر التاسع القرن

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

27/11 6 
 في االصالحية المحاوالت

 19القرن

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

4/12 6 

 الدستورية الثورة
 االسباب1906

 1906 والنتائج،دستور
 واليجابيات السلبيات

 تركيا تاريخ 
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

11/12 6 
 القاجاري،عوامل الحكم نهاية

 والخارجية الداخلية االنهيار

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

18/12 6 

 العهد المعاصر نيااليرا التاريخ
 رضا عهد في البهلوي،ايران

 1941-1926 بهلوي شاه

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير



  والبحوث
 
 

25/12 6 

 مع الخارجية،العالقات السياسة
 الدول
 فرنسا،بريطانيا،االنحاد)الكبرى

 السوفيتي،الواليات
 دول مع العالقات(المتحدة
  ،(تركياالعراق،)الجوار

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

2/1/2018 6 

 شاه رضا دمحم عهد في ايران
-1941بهلوي
 الداخلية ،االوضاع1979

 والخارجية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

8/1 6 
 الخارجية السياسية التطورات

 1953-1947 النفط موتامي

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

15/1 6 
 مصدق سقوط بين ايران

 1979-1953 الشاه وسقوط

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

22/1 6 

 الخارجية،العراق العالقات
 بين الحدود تحديد ومشكلة

 لدينالب

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

12/2 6 
 الدولة تركيا،ضعف تاريخ

 االصالح ومحاوالت العثمانية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

19/2  
 العالمية والحرب تركيا

 مابعد وتسويات االولى،تركيا
 الحرب

 تركيا يختار
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير



  والبحوث
 
 

 االستقالل وحرب كمال مصطفى 6 26/2
 تركيا تاريخ

 وايران
  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

5/3 6 
 ،معاهدة1920 سيفر معاهدة
 1923 لوزان

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  لبحوثوا
 
 

12/3 6 

 الجمهورية قيام
 الداخلية التركية،التطورات

 والقتصادية السياسية
 والجتماعية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

19/3 6 

 الشعب حزب تاسيس
 تركيا الديمقراطي،عالقات

 الخارجية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 تقاريروال
  والبحوث

 
 

26/3 6 
  الحرب خالل تركيا حياد

 الثانية العالمية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

2/4 6 

 السياسية التطورات 
-1945تركيا في الداخلية
 التعددية نظام ،قيام1960
 1950-1946الحزبية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 لشهريا

 والتقارير
  والبحوث

 
 

9/4 6 

 خالل ،تركيا1946انتخابات
 الديمقراطي الحزب حكم فترة

1950-1960 

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير



  والبحوث
 
 

16/4 6 

 في السياسية والحياة الجيش 
 العسكري تركيا،االنقالب

 تركيا تاريخ 1960
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

23/4 6 

 في الحزبية الحياة
 ،دستور1971-1960تركيا

 تركيا تاريخ 1961 1ت ،انتخابات1961
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

30/4 6 

 القومية،االنقالب الحركة حزب
 1971 العسكري

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 لتقاريروا
  والبحوث

 
 

7/5 6 

 1974القبرصية االزمة

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

14/5 6 

 الخارجية،العالقات العالقات
 السوفيتية،العالقات- التركية
 مع االمريكية،العالقات-التركية
 االوربي،العالقات االتحاد
 العربية-التركية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

  التحتية البنية •

 : المطلوبة القراءات

  األساسية النصوص •

 المقرر كتب •

      أخرى •

 التاريخ يف وتركيادراسة واخرون،ايران امحد خليل ابراهيم •
  1976 ، املوصل ، واملعاصر احلديث

 الحديث ايران تاريخ في مظهر،دراسات كمال -
 1980والمعاصر،بغداد،

 العالمية الحرب سنوات في كريم،ايران الهادي عبد-
 1989الثانية،بغداد،



 في اليران االقتصادية روبرت،السياسة جراهام-
 .1977الشاه،بغداد، حكم ظل

 االيرانية،بغداد الثورة هوليدي،مقدمات الفريد-
1977.ً

 رجاءًالخطاب،ًدراساتًفيًتاريخًًايران،ًبغداد. -
 

 ورش المثال سبيل على وتشمل ) خاصة لباتمتط
 والمواقع والبرمجيات والدوريات العمل

 ( االلكترونية

 عن محدودة موضوعات في الطلبة بين مناظرات إجراء
 بالمادة المتعلقة المواضيع عن البحث وايران تركيا تاريخ
 المركزية المكتبة ، اآلداب مكتبة ، القسم مكتبة في

 المثال سبيل على وتشمل ) االجتماعية الخدمات
 المهني والتدريب الضيوف محاضرات
  ( الميدانية والدراسات

 الخارجية والمؤتمرات والندوات المحاضرات
 وسائل وفي المجالت في النشر ، علمية ،استشارات

  ندوات واقامة باحثين استضافة االعالم،

 

  القبول •

 25-20 السابقة المتطلبات

 الواحدة الشعبة في 60  الطلبة من عدد أقل

 الواحدة الشعبة في 80  الطلبة من عدد أكبر

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 البرنامج.

 

 جامعة بغداد /كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 /مادة الحاسوب /المرحلة االولى قسم التاريخ المركز/ القسم الجامعي  .2

 701HoCo رمز المقرر/ اسم  .3

 اساسيات الحاسوب الجزء االول البرامج التي يدخل فيها .4

 حضور الزامي أشكال الحضور المتاحة .5

 الكورس االول السنة/ الفصل  .6

 ساعة 22 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .7

 8072-4-71 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 .تأهيل الطالب لتدريس هذه الماده في المدارس المتوسطه واالعداديه -1
إكساب الطلبه  الميول اإليجابيه والهادفة نحو تطبيقات الحاسوب بصفة عامة وتقوية الرغبة لديها  -2

 نحواستخدام الحاسوب.

 
مهارات عقلية تمكن الطالب من االستفادة من المعلومات التي يتعلمها والمهارات التي اكتسبها تنمية  -3

 وتوظيفها في خدمة متطلباته كفرد وفى خدمة أهداف المجتمع من حيث التنمية االجتماعية واالقتصادية.
 
ي مجاالت الحياة مواكبة التطورات الحاصلة في مجال استخداماته وتطبيقاته العلمية والعملية ف -4

 المختلفة.

 
 

 

 



 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ
 ان يعرف الطالب مكونات الحاسوب وطريقة عملها واستخداماتها واهميتها في حياتنا المعاصرة . -1أ .11
 ان يعرف الطالب تطبيقات الحاسوب و كيفية استخدام النوافذ. -2أ .12

  يعرف الطالب الفرق بين البت و البايت .أن   -3أ .13

 أن يعدد الطالب أجزاء الحاسبة. -4أ .14
  .أن يميز الطالب بين وحدات االدخال ووحدات االخراج   -5أ .15

   -6أ 

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 
وتالفي الرسم و  في حل المشكالت واستخدام نظام التشغيل ان يتعلم الطالب كيفية استخدام الكومبيوتر

 —االخطاء .
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة االلقاء وأسلوب المناقشة. -1
 طريقة العروض التوضيحية. -2
 استخدام وسائل تعليمية مناسبة. -3
 االنشطه المختبريه والتطبيق العملي . -4

 استخدام االنترنت  -5

 
 
 
 

 طرائق التقييم      

 يوميه / شهريه / نهائيهاجراء االختبارات النظريه والعلمية /  -1

 االسئله وإجراء االختبارات الشفوية -2

 حضور الطالب. -3
 الواجبات البيتية-4
 
 
 مهارات التفكير -ج

 أن يتمكن الطلبة من التعامل مع الحاسوب بثقة ودون تردد .  1ج

نواحي الحياة أن نبين اهمية الحاسوب في نفوس الطلبة في مجال التعليم والتعلم وتطبيقاته في  -2ج

 المختلفة.

 أن يؤدي الطالب الواجبات المنزلية بفاعلية .  -3ج

 أن يشترك الطالب في األنشطة الحاسوبية برغبة. -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 .طريقة الحوار والمناقشة -1
 العروض طريقة التوضيحية -2
 عند الحاجة  التطبيق العملي -3

 
 



 طرائق التقييم    

 
 الواجبات البيتيه. -1
 . االختبار العملي على الحاسوب-2
 التقييم المباشر.-3
 .حضور الطالب -4
 االختبارات الفصلية -5

 
 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات  العامة والمنقولة  -د 

 التكنولوجياكبة التطورات الحاصلة في مجال ان يكون قادرا على موا -1د 
 ان يكون قادرا على تنصيب البرامج. -2د
 ان يكون قادرا على تطوير نفسه باستخدام تقنيات اخرى في مجاالت مختلف.-3د
 ان يكون قادرا على تدريس مادة الحاسوب للمدارس الثانوية. -4د

 

 بنية المقرر .16

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق / اسم الوحدة 

 الموضوعأو 
 طريقة التقييم طريقة التعليم

7 8 
مقدمة واجيال الحاسبة 

 ومجات استخدامها
مقدمة واجيال الحاسبة 

 ومجات استخدامها

شرح عن 

طريق 

مناقشة ـال

  والحوار

التقييم المباشر 

واالمتحان 

 الفصلي

 تنصنيف الحواسيب تنصنيف الحواسيب 8 8

شرح عن 

طريق 

مناقشة ـال

 والحوار
 

المباشر التقييم 

المتحان وا

 الفصلي

3 8 
مكونات الحاسوب 

 المادية
مكونات الحاسوب 

 المادية

 ' شرح عن

طريق 

توضيح 

أجزاء على 

 حاسبة فعلية

التقييم المباشر 

واالمتحان 

 الفصلي

4 8 
وحدة المعالجة 

 المركزية
وحدة المعالجة 

 المركزية

شرح عن 

طريق 

ـال

datashow 

التقييم المباشر 

واالمتحان 

 الفصلي

 الكيان البرمجي الكيان البرمجي 8 5

شرح عن 

طريق 

ـال

datashow 
 

التقييم المباشر 

واالمتحان 

 الفصلي

التقييم المباشر شرح عن امان الحاسوب امان الحاسوب  8 6



 

 البنية التحتية  .17

 :القراءات المطلوبة 
 النصوص األساسية  ▪

 كتب المقرر ▪

 أخرى      ▪

)مقرر وتطبيقاته المكتبية الجزء االول اساسيات الحاسوب

 الوزارة(

من مواقع إضافية عن نفس المواضيع  من عدة محاضرات 

 االنترنت

وتشمل على سبيل المثال ) متطلبات خاصة 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 (والمواقع االلكترونية 
 اطالع مستمر على كل المواقع  والورش التي لها عالقة بالمواد

وتشمل على سبيل ) الخدمات االجتماعية 

ف والتدريب المثال محاضرات الضيو

 ( المهني والدراسات الميدانية 
 معرفة أساسية عن الحاسوبالمواد المدرسة توفر تعلم الطالب 

 

 القبول  .18

  المتطلبات السابقة

وتراخيص 

البرامجيات جزء 

 األول من الفصل

وتراخيص 

البرامجيات جزء 

 األول من الفصل

طريق 

مناقشة ـال

 والحوار
 

واالمتحان 

 الفصلي

7 2 

امان الحاسوب 

وتراخيص 

البرامجيات جزء 

 الثاني من الفصل

امان الحاسوب 

وتراخيص 

البرامجيات جزء 

 الثاني من الفصل

شرح عن 

طريق 

مناقشة ـال

 والحوار

التقييم المباشر 

واالمتحان 

 الفصلي

 os نظم التشغيل  2 8

شرح عن 

طريق 

ـال

datashow 
 

التقييم المباشر 

واالمتحان 

 الفصلي

 windows وندوز  2 9

شرح عن 

طريق 

ـال

datashow 
وتطبيق عملي 

 على الحاسبة

التقييم المباشر 

واالختبار 

العملي 

واالمتحان 

 الفصلي

10 2 
 sleepفرق بين 

,hibernate 
 sleepفرق بين 

,hibernate 

شرح عن 

طريق 

ـال

datashow 
وتطبيق عملي 

 على الحاسبة

التقييم المباشر 

واالختبار 

العملي 

واالمتحان 

 الفصلي

 امتحان فصلي امتحان فصلي امتحان فصلي امتحان فصلي 2 11



  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد :  اجلامعة    
  اآلداب: / املعهدةالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                                        :         التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                         : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   اريخ     الت    
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب سسة التعليميةالمؤ .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تاريخ المغرب االسالمي 

 بكالوريوس/ تاريخ اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 الزامي  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 استخدام اللغة العربية مع بعض التعابير االجنبية ت الخارجية األخرى المؤثرا .7

 2018ـ 2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تسليط الضوء على اهمية تاريخ الفتوحات العربية في المغرب من النواحي السياسية واالقتصادية 
رب وثم التعرف على نشوء الدويالت العربية واالجتماعية والعالقة الجغرافية بين الشرق والغ

المستقلة فيها وعالقتها مع الخالفة الراشدة والخالفة االموية والخالفة العباسية في الشرق وبعدها 
نحاول التعرف على االصالة واالبتكار لمظاهر الحضارة العربية في المغرب ودورها الثقافي قبل 

 راث العربي في االندلس.   االسالم وبعده ودور العرب بأحتضان الت

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10



  
 2الصفحة 

 
  

 االهداف المعرفية  - أ
        االهداف المعرفية  -1أ - ب

 المعرفة والفهم -2أ

 التعريف بالتاريخ االسالمي في مرحلة النشأة والتكوين في بالد المغرب )شمال افريقيا( -3أ
 باسهامات الشخصيات االسالمية البارزة ودورها في نشر االسالمتعريف الطالب  -4أ
 تنمية روح االعتزاز بماضي االمة االسالمية ومجدها -5أ
 دراسة حقبة مهمة من حقب التاريخ االسالمي -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ال وهي بالد المغربالتعرف على كيفية وطرق انتشار االسالم في شمال افريقيا ا - 1ب 

وتتبع طبيعة الصالت بين الدولة االسالمية  التعرف على النتائج المترتبة على فتح هذه البالد – 2ب 

 وبين الكيانات السياسية في تلك المناطق

ايضاح طبيعة النظم الحضارية التي اقيمت في هذه البقاع بوحي من امتزاج المنظومة المعرفية   - 3ب 

 م االسالمية الوافدةالموروثة والقي

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

محاضرات تفاعلية بين االستاذ والطلبة من خالل توزيع المادة كاملة او مطبوعة من بداية الفصل الدراسي 

االول وثم تقسيمها على االسابيع ومناقشة المواضيع وعرض الخرائط الخاصة بالمواضيع المطلوبة في 

 المنهج الدراسي

 
 طرائق التقييم      

 

 يتم التقييم على من خالل المطالبة بالتحضير قراءة او تحضير بيبرات او ورقة بحثية -1

 ويقيم الطالب بموجب امتحان شفهي ومناقشات لتلك الورقات البحثية المطالب بها -2
 وكذلك يعد امتحان للطالب في منتصف الفصل الدراسي وامتحان في نهاية الفصل الدراسي  -3
في نهاية العام بامتحان نهائي يجمع فيه ما حصل عليه من درجات واعمال مع ما سيحصل عليه  ويقيم -4

 من درجة االمتحان النهائي 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 نشر قيم وثقافة التسامح وطرق واساليب الدعوة لالسالم -1ج         

 واثرها في المجتمعات االخرى التعرف على المنجز الحضاري للمنظومة االسالمية -2ج

 للمادة واالجابة الصحيحة على الحفظ والفهم  قدرت اختبار -3ج

 تواصل التقييم االسبوعي للطالب -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

من الممكن ان نقوم باالستفادة من استخدام السبورة في كتابة اسماء المواضيع وبعض اسماء  -1

 قع التاريخيةالشخصيات وكذلك الموا

 وايضاً ممكن استخدام الخرائط التاريخية الجغرافية المتعلقة بالموضوع -2
 ومحاولة تعليم الطالب عن طريق التحليل والوصف  -3

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم    

 

 اختبارات فصلية -1

 اسئلة فجائية  اثناء الدرس  -2
 االمتحانات اليومية -3

 
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  رات)المهاالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

تشجيع على قراءة مصادرخارجية بمثابة مراجع لمادة الدرس غير المراجع المقرراستخدامها في  -1

 الفصل الدراسي

 الحوار الشخصي مع الطالب -2د

 تشجيع الطالب على المناقشة وطرح االسئلة -3د

 ة مثل الخرائطاستخدام الوسائل التوضيحي -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة المتبعة في الفقرة اعاله 

 
 طرائق التقييم          

 
 الطريقة المتبعة في الفقرة اعاله 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 ــــــــــــــــــ نظري  تاريخ المغرب االسالمي  215Homm الثانية

     

     

     

     
     
 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 الينطبق 

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
لمركزي ( التابع لدائرة الدراسات والتخطيط)وزارة التعليم العالي يكون معيار القبول خاص بالقسم ) القبول ا -1

 والبحث العلمي(
معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي درجة التفاضل للمادة العلمية وهي غالبا  -2

 % للمادة07
 لب يبين خلوه من االمراض.ان تقدم شهادة االعدادية مصدقة من مديرية التربية ويقدم فحص للطا -3
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

الكتاب المنهجي المعتمد في القسم لمجموعة مؤلفين ))الدكتور ناطق صالح مطلو والدكتور عبد  -1
 الواحد ذنون طه والدكتور خليل ابراهيم السامرائي((

 ألندلس.مجموعة من المصادر منها كتاب ألبن عبد الحكم فتوح مصر والمغرب وا -2

 وكتاب ابن القوطية تاريخ افتتاح األندلس وكتاب للرقيق القيرواني تاريخ افريقية والمغرب. -3

 وكتاب لعبد الواحد المراكشي المعجب في تلخيص اخبار المغرب وغيرها. -4

 وكذلك مجموعة من المراجع منها كتاب اقبال موسى المغرب االسالمي.  -5

 يخ.وكتاب ابراهيم حركات المغرب عبر التار  -6

     وكتاب عبد العزيز سالم المغرب الكبير وغيرها كثير.   -0

     

 



  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

/ المرحلة 2112

 الثانية
215H0mm  تاريخ المغرب

 االسالمي
  - - -  - -   - -  - - -  اساسي

                   
/ المرحلة 2112

 الثانية
الفتوحات في  

 المغرب
  - - -  - -   - -  - - -  اساسي

                   

/ المرحلة 2112

 الثانية
انتشار االسالم  

 في المغرب
  - - -  - -   - -  - - -  اساسي

                   

/ المرحلة 2112

 الثانية
نشوء الدويالت  

 في المغرب
  - - -  - -   - -  - - -  اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 215Hommتاريخ المغرب االسالمي/  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي ور المتاحةأشكال الحض .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 (3ساعة لكل شعبة )عددشعب 24ساعة بواقع 121 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

السياسية  الحياة نواحيبالد المغرب في جميع همية الفتوحات العربية في دراسة ا  -1
 واالقتصادية واالجتماعية

العالم االسالمي المتمثل بالحجاز والشام وبغداد  شرق غرافية بين العالقة الجضيح تو  -2
 العالم االسالمي المتمثل بمناطق المغرب غربو 

التعرف على نشوء الدويالت العربية المستقلة فيها وعالقتها مع الخالفة الراشدة والخالفة  -3
 االموية والخالفة العباسية في الشرق 

التعرف على االصالة واالبتكار لمظاهر الحضارة العربية في المغرب  نحاول كذلك -4

حقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب ت

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

 ؛البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

 ودورها الثقافي قبل االسالم وبعده ودور العرب بأحتضان التراث العربي في االندلس.   

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 مادة الدرس الواحد استخدام اسئلة شفوية لتوضيح مفردات -2أ

 اختبار عقل الطالب باالمتحانات الفصلية -2ج

 تواصل التقييم االسبوعي للطالب  -3ج

   للمادة واالجابة الصحيحة قدرته على الحفظ والفهم  -4ج

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 محاضرة نظرية شرح وتوضيح مع طرح االسئلة - 1ب

 التاريخية الجغرافية استخدام الخرائط - 2ب

 استخدام مصادر خارجية  - 3ب

   استخدام مصادر خارجية    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

محاضرات تفاعلية بين االستاذ والطلبة من خالل توزيع المادة كاملة ومضبوطة من بداية الفصل وتقسيمها 

 الى اسابيع ومناقشة موضوعاتها وايضاح وعرض الخرائط

 
 طرائق التقييم      

 

امتحانات شهرية واختبارات يومية والنقاش داخل قاعة الدرس مع االوراق البحثية التي يقدمه الطالب 

 حسب نوع الموضوع المطروح للنقاش
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 نشر قيم وثقافة التسامح وطرق واساليب الدعوة لالسالم -1ج

  ضاري للمنظومة االسالمية واثرها في المجتمعات االخرىالتعرف على المنجز الح -2ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 تتبع نظريات طرائق التدريس مثل نظرية الحدث الجاري والمقارنة -1

 وتعلم الطالب عن طريق التحليل والوصف -2

 
 طرائق التقييم    

 

 اختبارات فصلية  -1

 فجائية  اثناء الدرس متنوعة اسئلةامتحان الطالب من خالل طرح  -2
 االمتحانات اليومية -3
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

تشجيع على قراءة مصادرخارجية بمثابة مراجع لمادة الدرس غير المراجع المقرراستخدامها في  -1د

 الفصل الدراسي

 ر الشخصي مع الطالبالحوا -2د

 تشجيع الطالب على المناقشة وطرح االسئلة -3د

     استخدام الوسائل التوضيحية مثل الخرائط -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ير التحض دراسة مصادر اتريخ املغرب العريب   

 اليومي
المشاركة 

 بالمناقشة 
املوقع اجلغرايف ويشمل التسمية    

وتقسيمات بالد املغرب العريب مث 
 طبيعة البالد اجلغرافية واقاليمه 

 

= = 

سكان بالد املغرب العريب وتشمل    
قبائل املغرب العريب وحياهتم 

االجتماعية واالقتصادية مث تناول 
 عريباالقليات الساكنة يف املغرب ال

= = 

اتريخ املغرب العريب قبل االسالم    
ويشمل عصوره احلجرية القدمية مث 
عصوره التارخيية )العصر الفينيقي 

والعصر القرطاجين( مث تناول 
 تنظيماهتم السياسية وصراعات

= = 

صراعات القوى االستعمارية يف بالد    
املغرب قبل الفتوح العربية وتشمل 

جنبية املغرب حتت السيطرة اال
))الرومان والوندال والروم 

 البيزنطيني((   

= = 

حروب حترير املغرب وتشمل قادة    
الفتح ومعاركهم مبرحلة االستكشاف 

 ومرحلة التحرير املنظم

= = 

الصراع مع الروم البيزنطيني وحنرير    
 املغرب

= = 

حروب العرب يف االندلس وتشمل    
 قادة الفتح وحترير االندلس

= = 

عصر الوالة وتشمل الوالة وسياستهم    
يف بالد املغرب العريب عربمراحل 

 اخلالفة االسالمية

= = 

انتشار االسالم يف بالد املغرب    
 العريب

= = 

 = = االدارة االسالمية يف املغرب العريب   
الدويالت املستقلة يف املغرب العريب    

 وعالقاهتم مع اخلالفة يف الشرق
= = 

لة االدارسة وتشمل أتسيس دو    
دولتهم  واسبابه وامهيته مث مسامهتهم 

 يف تنمية احلضارة العربية يف املغرب

= = 

دولة االغالبة وتشمل أتسيس دولتهم    
ودوافعه وامهيته وعالقتهم مع 

االمويني يف االندلس والعباسيني يف 

= = 
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الشرق مث تناول اهتمام االغالبة 
لبحر أبنشاء االسطول ونشاطهم يف ا

 املتوسط
فتح صقلية وامهيته وتشمل اسباب    

الفتح الداخلية واخلارجية واسباب 
مباشرة للفتح وكذلك تناول قادة 

 الفتح ونتائجه

= = 

دولة املرابطني قيام دولتهم والعوامل    
 املساعدة لذلك

= = 

دور املرابطني يف نشر االسالم يف    
 افريقية ))السودان الغريب((

= = 

عالقتهم ابالندلس ونصرهتم للعرب    
 فيها

= = 

ضعف دولة املرابطني واهنيارها    
وتشمل متردات اهل االندلس يف 
اجلنوب الغريب والوسط واجلنوبويف 

 الشرق

= = 

دولة املوحدين وتشمل شخصية    
 املهدي بن تومرت وعقائده

= = 

 = = تكوين دولة املوحدين وتوسعها   
املوحدين ابألمارات يف عالقة دولة    

 األندلس
= = 

ضعف دولة املوحدين واهنيارها    
 وتشمل حروهبم مع املمالك االسبانية

= = 

دور بالد املغرب يف احتضان العرب    
املهاجرين من االندلس ويف حفظ 

 الثقافة واحلضارة

= = 

اثر املهاجرين االندلسيني يف بالد    
 املغرب العريب

= = 

 المقرر الدراسي  خطة تطوير .12

 البنية التحتية  .13

الدكتور ناطق صالح مطلو لمجموعة مؤلفين كتاب  المطلوبة  المقررةـ الكتب 1
الدكتور خليل ابراهيم والدكتور عبد الواحد ذنون طه و 

      السامرائي

معتمد في القسم لمجموعة مؤلفين الكتاب المنهجي ال )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
ر ناطق صالح مطلو والدكتور عبد الواحد ذنون الدكتو 
      الدكتور خليل ابراهيم السامرائيطه و 
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 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

مجموعة من المصادر منها كتاب ألبن عبد الحكم فتوح مصر 

 لسوالمغرب واألند

وكتاب ابن القوطية تاريخ افتتاح األندلس وكتاب للرقيق 

 القيرواني تاريخ افريقية والمغرب

وكتاب لعبد الواحد المراكشي المعجب في تلخيص وكذلك 

مجموعة من المراجع منها كتاب اقبال موسى المغرب 

 االسالمي.

 وكتاب ابراهيم حركات المغرب عبر التاريخ. 

 المغرب الكبير وغيرها كثيروكتاب عبد العزيز سالم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

من خالل تطوير المنهج المعتمد بطرح مواضيع جديدة وتشجيع 

الطلبة على العملية الكتابية من خالل كتابة التقارير والبحوث 

 الجامعية 

 

 
ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 لكورنية  املتتفة  ممكن ايضاً التعرف عن املوضوع ابملواقع اال
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد اجلامعة:   
  اآلداباملعهد: / ةالكلي   
 التاريخ :القسم العلمي   
   امللف:اتريخ ملء    

 
 :   التوقيع                                                              التوقيع:      
                    : املعاون العلمي سما                                                 :القسمرئيس  سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 / د. نبراس فوزيوصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 انتشار االسالم في أفريقيا وجنوب شرق آسيا

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  عتمد  الم برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2117/ 4/9 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 المعرفة والفهم       -1أ

 وافريقياالتطور التاريخي النتشار االسالم في اسيا -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

التعرف على كيفية وطرق انتشار االسالم في افريقيا وجنوب شرق اسيا والنتائج المترتبة على  – 1ب 

 انتشار االسالم بالطرق السلمية في هذه البقاع

لبقاع بوحي من امتزاج المنظومة المعرفية ايضاح طبيعة النظم الحضارية التي اقيمت في هذه ا – 2ب 

 الموروثة والقيم االسالمية الوافدة

 وبين الكيانات السياسية في تلك المناطقالدولة االسالمية  تتبع طبيعة الصالت بين       - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 بعض نظريات طرائق التدريس السيما نظرية الحدث الجاري والمقارنة

 

 
 طرائق التقييم      

امتحانات شهرية واختبارات يومية والنقاش داخل قاعة الدرس مع االوراق البحثية التي يقدمه الطالب 

 حسب نوع الموضوع المطروح للنقاش

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 نشر قيم وثقافة التسامح وطرق واساليب الدعوة لالسالم -1ج         

 على المنجز الحضاري للمنظومة االسالمية واثرها في المجتمعات االخرىالتعرف -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

محاضرات تفاعلية بين االستاذ والطلبة من خالل توزيع المادة كاملة ومضبوطة من بداية الفصل وتقسيمها 

 الى اسابيع ومناقشة موضوعاتها وايضاح وعرض الخرائط

 

 
 طرائق التقييم    
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 يتم التقييم عن طريق:

 امتحان شفهي- 1

 امتحان تحريري )منتصف الفصل ونهايته(-2

 امتحان نهائي -3

 التحضير اليومي والمناقشات في المحاضرة -4

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 ال يوجد  -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

ريقيا في اف انتشار االسالم 323hosa الثالثة

 وجنوب شرق اسيا
  نظري        

     

     ا
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

 ال ينطبق   
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 طيط)وزارة التعليم العايل والبحث العلمي(يكون معيار القبول خاص ابلقسم )القبول املركزي( التابع لدائرة الدراسات والتخ-1
 % للمادة07هي درجة التفاضل للمادة العلمية وهي غالبا  معيار املفاضلة يف اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االوىل-2
 ان تقدم شهادة االعدادية مصدقة من مديرية الرتبية ويقدم فحص للطالب يبني خلوه من االمراض. -3
 
 
 
 
 
 
 

 صادر المعلومات عن البرنامجأهم م .14
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 صباح ابراهيم وعادل االلوسي، اتريخ االسالم يف افريقيا وجنوب شرقي اسيا
 4791دينز بومل ، احلضارات االفريقية ، بريوت، 

 4791اليعقويب، اتريخ اليعقويب، بريوت 
 .4799وليم ابسالم، الثقافة االفريقية ، بريوت ، 

االسـالمية   السـاحل االفريقــي ال ـرقي حـن القـرن التاســع اوحـرد، ارروحـة دكتــورا  ،  عربيـةخولـة شـاكر الـدجيلي، العالقــات ال
 بغداد، كلية 
 .4791االداب، 

 السريايف، رحلة السريايف )للهند والصني(
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 مخطط مهارات المنهج

 يميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقي

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

 المتعلقة بقابلية التوظيف

 (والتطور الشخصي

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

2115-2116 323hosa  انتشار االسالم

في افريقيا 

وجنوب شرق 

 اسيا

                 اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 hosa 323 اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

  الفصل / السنة .5

   64ساعتان اسبوعيا/ عدد الساعات الكلي في السنة  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

يف افريقيا وجنوب شرق اسيا واهم  لإلسالمدراسة سبل وررق االنت ار السلمي  : اهداف المادة : أهداف المقرر .8
املمالك والدول االسالمية اليت قامت يف افريقيا واسيا وتبنت القيم واملفاهيم االسالمية واملنهج االسالمي منهحا للحياة مع 

بني العناصر املختلفة يف  التأليفرونة واالنفتاح االسالمي عل  القيم والتقاليد االجتماعية االخرى والقدرة عل  ابراز ظاهرة امل
 ة االسالميةمبودقة املنضو 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 المعرفة والفهم  -2أ

 التاريخي النتشار االسالم في افريقيا وجنوب شرق اسياالتطور  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

التعرف على كيفية وطرق انتشار االسالم في افريقيا وجنوب شرق اسيا والنتائج المترتبة على  - 1ب

 انتشار االسالم بالطرق السلمية في هذه البقاع

يعة النظم الحضارية التي اقيمت في هذه البقاع بوحي من امتزاج المنظومة المعرفية ايضاح طب – 2ب 

 الموروثة والقيم االسالمية الوافدة

 تتبع طبيعة الصالت بين الدولة االسالمية وبين الكيانات السياسية في تلك المناطق       - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

تاذ والطلبة من خالل توزيع المادة كاملة ومضبوطة من بداية الفصل وتقسيمها محاضرات تفاعلية بين االس

 الى اسابيع ومناقشة موضوعاتها وايضاح وعرض الخرائط

 

 
 طرائق التقييم      

امتحانات شهرية واختبارات يومية والنقاش داخل قاعة الدرس مع االوراق البحثية التي يقدمه الطالب 

 روح للنقاشحسب نوع الموضوع المط

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 نشر قيم وثقافة التسامح وطرق واساليب الدعوة لالسالم  -1ج

 التعرف على المنجز الحضاري للمنظومة االسالمية واثرها في المجتمعات االخرى-2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 والمقارنة دث الجاريبع نظريات طرائق التدريس مثل نظرية الح
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 طرائق التقييم    

امتحانات شهرية ويومية والناقش والتفاعل داخل الدرس مع االوراق البحثية التي يقدمه الطالب حسب نوع 

 الموضوع المطروح 

 

 

 
 .المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (التأهيلية العامة و المهارات -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 11الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

اهمية افريقيا وصالتها القديمة   2 4
 بالعرب

اختبارات  نظري

 شفهية
االحوال الجغرافية القاليم   2 2

 افريقيا جنوب الصحراء
 اختبارات نظري

 شفهية
الصالت القديمة بين العرب   2 3

 وفريقيا
اختبارات  نظري

 شفهية
اقليم افريقيا الشرقية: عالقاتها   2 1

 المبكرة بالعرب
اختبارات  نظري

 شفهية
اختبارات  نظري ماذا نعني بافريقيا الشرقية؟  2 5

 شفهية
انتشارالعرب واالسالم في اقاليم   2 9

 افريقيا الشرقية
رات اختبا نظري

 شفهية
الساحل االفريقي الشرقي في   2 9

 ظل العرب المسلمين
اختبارات  نظري

 شفهية
الهجرة العربية االسالمية الى   2 9

 ساحل افريقيا الشرقي
اختبارات  نظري

 شفهية
التجارة واثرها في الوجود   2 7

العربي وانتشار االسالم في 
 ساحل افريقيا الشرقي

اختبارات  نظري

 شفهية

 االثر الذي تركه استقرار العرب  2 41
 المسلمين في الساحل الشرقي 

اختبارات  نظري

 شفهية
العرب المسلمون في سودان   2 44

 وادي النيل
اختبارات  نظري

 شفهية
الوجود العربي االسالمي في   2 42

 الحبشة
اختبارات  نظري

 شفهية
االسالم في اقاليم افريقيا   2 43

 الغربية
 اختبارات نظري

 شفهية
الصالت االولى بين شمال   2 41

 افريقيا والسودان الغربي
اختبارات  نظري

 شفهية
اختبارات  نظري الحركة الهاللية  2 45

 شفهية
انتشار االسالم في السودان   2 49

 الغربي
اختبارات  نظري

 شفهية

عطلــــــــة 
نصــف 
 الســـــنة

   عطلــــــــة نصــف الســـــنة  

اختبارات  نظريالتجارة ودورها في انتشار   2 49
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

صــباح ابــراهيم وعــادل االلوســي، اتريــخ االســالم يف افريقيــا وجنــوب شــرقي  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 اسيا

 شفهية االسالم وامتداد الوجود العربي
قبيلة لمتونة ودورها في ايصال   2 49

 االسالم الى السودان الغربي
اختبارات  نظري

 شفهية
اختبارات  نظري الحركة المرابطية   47

 شفهية
الممالك السودانية ودورها في    21

نغال امتداد االسالم في الس
 والنيجر

اختبارات  نظري

 شفهية

اختبارات  نظري مملكة غانة   24

 شفهية
اختبارات  نظري امبراطورية مالي االسالمية   22

 شفهية
اختبارات  نظري مملكة السنغاي   23

 شفهية
اهمية انتشار االسالم في    21

 افريقياا الغربية
اختبارات  نظري

 شفهية
في مملكة كانم االسالمية    25

السودان االوسط ودورها في 
 نشر االسالم

اختبارات  نظري

 شفهية

صالت العرب االولى في    29
 السودان االوسط

اختبارات  نظري

 شفهية
-امبراطورية كانم برنو   29

االمبراطورية السيفية في كانم 
دور حكام كانم برنو في  -

االحوال العامة  -نشر االسالم
 في دولة كانم برنو

بارات اخت نظري

 شفهية

التجارة العربية في بالد    29
 الطريق البحري  -الشرق 

اختبارات  نظري

 شفهية
انتشار االسالم في شبه القارة    27

 الهندية
اختبارات  نظري

 شفهية
اثار العرب واالسالم الثقافية    31

 والحضارية في الهند
اختبارات  نظري

 شفهية
اختبارات  نظري انتشار االسالم اندونيسيا   34

 شفهية
اختبارات  نظري انتشار االسالم في الصين   32

 شفهية
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               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 4791دينز بومل ، احلضارات االفريقية ، بريوت، 

 4791اليعقويب، اتريخ اليعقويب، بريوت 
 .4799وليم ابسالم، الثقافة االفريقية ، بريوت ، 
االســـالمية   الســاحل االفريقـــي  خولــة شـــاكر الــدجيلي، العالقـــات العربيــة

 التاسع اوحرد، ارروحة دكتورا  ، بغداد، كلية ال رقي حن القرن 
 .4791االداب، 

 السريايف، رحلة السريايف )للهند والصني(
  جملة دراسات يف التاريخ واالاثر

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية االداب جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 مالعلميم التاريخقسم التاريخ القسم الجامعي / المركز .2

  اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

  أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 ساعات اسبوعيا 3ساعة بواقع 101 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/4/2011 تاريخ إعداد هذا الوصف  .1

 أهداف المقرر .9

 .تعريف طلبة قسم التأريخ بتأريخ العراق الحديث والمعاصر ليمكنهم من فهم االحداث السياسية وتطورها
 

 تطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا يتالءم مع معايري اجلودة يف التعليم العايل 
 ختصصهم االكادمييمتكني الطلبة من االطالع على اتريخ بلدهم ومبا ينسجم مع 

 
 
 
 
 

 
 

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.



 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر المتعلقة بتاريخ العراق -1أ

 التعرف على االساليب الصحيحة لكتابة البحوث العلمية -2أ

 استيعاب الطالب للمنهج المقرر  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمادة العلمية – 1ب

 القدرة على الحوار من خالل المشاركة  – 2ب

 تحصيل المعارف الخاصة بالمادة العلمية  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام طريقة المحاورة 

 المناقشة العلمية 

 تقسيم الطلبة الى مجموعات واستخدام العصف الذهني للوصول الى استعاب المادة العلمية 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 االمتحان الشفوي 

 االمتحان التحريري 

 تقديم اوراق بحثية

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 القدرة على استعاب المنهج -2ج

 االسنتاج والتحليل -3ج

 االستنباط والقياس  -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 استرتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي 

 استراتيجيات التفكير 

 استراتيجيات التعليم 

 



 

 طرائق التقييم    

 المناقشة والحوار 

 اعداد اوراق عمل 

 امتحانات تحريرية 

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 متابعة المصادر المهمة السيما الكتب المتعلقة بالموضوع -1د

 االطالع على البحوث والدراسات المتعلقة بالمادة -2د

 تحليل الوقائع التاريخية -3د

    -4د



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

   تعريف بتأريخ العراق املعاصر  3 1

2 3  
متهيد عن امهية العراق يف اواخر 

   العهد العثماين

   العراق يف سنوات االحتالل الربيطاين   3 3

4 3  
واطماع الدول احلرب العاملية االوىل 

   الكربى يف العراق

5 3  

دخول الدولة العثمانية يف احلرب 
وحتول العراق اىل احدى اجلبهات 

 الرئيسية
  

6 3  
بواكري مقاومة االحتالل 
   (الربيطاين)انتفاضة النجف

7 3  
-9191االنتفاضات الكردية 
9191   

   اجلمعيات السرية  3 1

9 3  

االنتداب الربيطاين العراق يف سنوات 
)اعالن االنتداب 9191-9199

 9191حزيران  91وقيام ثورة 
  

   أتسيس احلكومةالعراقية  املؤقته  3 10

11 3  
مؤمتر القاهرة وتتويج فيصل ملكاعلى 

   العراق

12 3  
طبيعة احلكم واملعاهدات العراقية 

   الربيطانية يف عهد االنتداب

   وافرازاهتا السياسيةمشكلة املوصل   3 13

14 3  
احلركة الوطنية يف عهد االنتداب 

9191-9199   

15 3  
-9191العالقات اخلارجية للعراق 

9199   

16 3  
ودخول العراق  9191معاهدة 

   عصبة االمم

17 3  
العراق يف املرحلة االوىل من 

   9191-9199االستقالل

11 3  
العراق يف عهد امللك غازي 

9199-9191   
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 كتاب اتريخ الوزارات العراقية اتليف االستاذ عبد الرزاق احلسين ،عدة اجزاء 
 كتاب اتريخ العراق املعاصر اتليف الدكتور جعفر عباس محيدي 

 كتاب نوافذ على اتريخ العراق القريب اتليف الدكتورة انعام مهدي علي 
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

والبرمجيات ورش العمل والدوريات 

 والمواقع االلكترونية (
 

   9191انقالب بكر صدقي   3 19

20 3  
-9199سياسة العراق اخلارجية 

9191   

21 3  
العراق يف سنوات احلب العاملية 

   9191-9191الثانية 

   9199مايس –حركة نيسان   3 22

   االحتالل الثاين للعراق  3 23

24 3  
تفاقم االزمة االقتصادية واحداث 

   وزارة التموين

25 3  
-9191عالقات العراق اخلارجية 

9191   

26 3  
املرحلة االخرية من العهد امللكي 

9191-9111   

27 3  

تطور احلركة الوطنية يف العراق يف 
املرحلة اجلديدة )االحزاب السياسية 

) 
  

   معاهدة بورتسموث والوثبة  3 21

   ،حلف بغداد9119انتفاضة   3 29

30 3  
من العدوان الثالثي موقف العراق 

   9111على مصر 

   9111اجلبهة الوطنية   3 31

32 3  
 99سقوط النظام امللكي وقيام ثورة 

   9111متوز 



الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية االداب جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 مالعلميم التاريخقسم التاريخ القسم الجامعي / المركز .2

  اسم / رمز المقرر .3

  البرامج التي يدخل فيها .4

  أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 ساعات اسبوعيا 3ساعة بواقع 101 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 15/4/2011 تاريخ إعداد هذا الوصف  .1

 أهداف المقرر .9

 .تعريف طلبة قسم التأريخ بتأريخ العراق الحديث والمعاصر ليمكنهم من فهم االحداث السياسية وتطورها
 

 تطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا يتالءم مع معايري اجلودة يف التعليم العايل 
 ختصصهم االكادمييمتكني الطلبة من االطالع على اتريخ بلدهم ومبا ينسجم مع 

 
 
 
 
 

 
 

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.



 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر المتعلقة بتاريخ العراق -1أ

 التعرف على االساليب الصحيحة لكتابة البحوث العلمية -2أ

 استيعاب الطالب للمنهج المقرر  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمادة العلمية – 1ب

 القدرة على الحوار من خالل المشاركة  – 2ب

 تحصيل المعارف الخاصة بالمادة العلمية  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام طريقة المحاورة 

 المناقشة العلمية 

 تقسيم الطلبة الى مجموعات واستخدام العصف الذهني للوصول الى استعاب المادة العلمية 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 االمتحان الشفوي 

 االمتحان التحريري 

 تقديم اوراق بحثية

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 القدرة على استعاب المنهج -2ج

 االسنتاج والتحليل -3ج

 االستنباط والقياس  -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 استرتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي 

 استراتيجيات التفكير 

 استراتيجيات التعليم 

 



 

 طرائق التقييم    

 المناقشة والحوار 

 اعداد اوراق عمل 

 امتحانات تحريرية 

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 متابعة المصادر المهمة السيما الكتب المتعلقة بالموضوع -1د

 االطالع على البحوث والدراسات المتعلقة بالمادة -2د

 تحليل الوقائع التاريخية -3د

    -4د



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

   تعريف بتأريخ العراق املعاصر  3 1

2 3  
متهيد عن امهية العراق يف اواخر 

   العهد العثماين

   العراق يف سنوات االحتالل الربيطاين   3 3

4 3  
واطماع الدول احلرب العاملية االوىل 

   الكربى يف العراق

5 3  

دخول الدولة العثمانية يف احلرب 
وحتول العراق اىل احدى اجلبهات 

 الرئيسية
  

6 3  
بواكري مقاومة االحتالل 
   (الربيطاين)انتفاضة النجف

7 3  
-9191االنتفاضات الكردية 
9191   

   اجلمعيات السرية  3 1

9 3  

االنتداب الربيطاين العراق يف سنوات 
)اعالن االنتداب 9191-9199

 9191حزيران  91وقيام ثورة 
  

   أتسيس احلكومةالعراقية  املؤقته  3 10

11 3  
مؤمتر القاهرة وتتويج فيصل ملكاعلى 

   العراق

12 3  
طبيعة احلكم واملعاهدات العراقية 

   الربيطانية يف عهد االنتداب

   وافرازاهتا السياسيةمشكلة املوصل   3 13

14 3  
احلركة الوطنية يف عهد االنتداب 

9191-9199   

15 3  
-9191العالقات اخلارجية للعراق 

9199   

16 3  
ودخول العراق  9191معاهدة 

   عصبة االمم

17 3  
العراق يف املرحلة االوىل من 

   9191-9199االستقالل

11 3  
العراق يف عهد امللك غازي 

9199-9191   



 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 كتاب اتريخ الوزارات العراقية اتليف االستاذ عبد الرزاق احلسين ،عدة اجزاء 
 كتاب اتريخ العراق املعاصر اتليف الدكتور جعفر عباس محيدي 

 كتاب نوافذ على اتريخ العراق القريب اتليف الدكتورة انعام مهدي علي 
 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

والبرمجيات ورش العمل والدوريات 

 والمواقع االلكترونية (
 

   9191انقالب بكر صدقي   3 19

20 3  
-9199سياسة العراق اخلارجية 

9191   

21 3  
العراق يف سنوات احلب العاملية 

   9191-9191الثانية 

   9199مايس –حركة نيسان   3 22

   االحتالل الثاين للعراق  3 23

24 3  
تفاقم االزمة االقتصادية واحداث 

   وزارة التموين

25 3  
-9191عالقات العراق اخلارجية 

9191   

26 3  
املرحلة االخرية من العهد امللكي 

9191-9111   

27 3  

تطور احلركة الوطنية يف العراق يف 
املرحلة اجلديدة )االحزاب السياسية 

) 
  

   معاهدة بورتسموث والوثبة  3 21

   ،حلف بغداد9119انتفاضة   3 29

30 3  
من العدوان الثالثي موقف العراق 

   9111على مصر 

   9111اجلبهة الوطنية   3 31

32 3  
 99سقوط النظام امللكي وقيام ثورة 

   9111متوز 



الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 د. سحر أحمد ناجي

 

 كلية اآلداب –جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ القسم الجامعي / المركز .2

 تاريخ اوربا الحديث 320Home اسم / رمز المقرر .3

 البكالوريوس البرامج التي يدخل فيها .4

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 ساعة 192 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

  18/4/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

التعرف على حقبة اترخيية مهمة من اتريخ اوراب احلديث وما رافقها من احداث وتطورات سياسية واقتصادية واجتماعية 
وعسكرية مهمة غريت جمرى التاريخ وغريت اخلارطة السياسية الوراب.وادت اىل نشوء احلركات القومية اليت تكللت بتحقيق 

 ت ااثرا بعيد املدى يف العالقات السياسية االوربية , الوحدات القومية يف املانيا وايطاليا ,وترك

التعرف على التطور االقتصادي والنهوض الفكري الذي شهدته اوراب يف القرن التاسع عشر وحركات االصالح الربملاين يف 
 بريطانيا  

العايل واليت متكن اجلامعات من انتاج تطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم 
 خمرجات تزج يف سوق العمل قادرة على االنتاج يف سوق العمل

 

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.



 
 

 
 
 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 المعرفة والفهم  -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر-1أ

خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في عملية  التمكن من ترجمتها في اداء عملي من-2أ

 التدريس

 تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بتاريخ اوربا الحديث -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -4أ
 ل المادة الدراسيةاعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقب -5أ
  استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

تمكن الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف – 1ب

 والخبرات

  تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار  – 3ب

  معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمواضع    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

،الشاشات   Over headاقشات العلمية والحوار، واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب وابرزها  نالم

 الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية
 

 

 

 طرائق التقييم      

 

الشفوي ) الحوار ، النقاش (، االمتحان التحريري ، الواجب الكلف به الطالب، البحث العلمي  االمتحان

 والتقرير

 

 
 مهارات التفكير -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة-1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير  -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     



 

استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء التعلم ، 

 خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج، استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتياستراتيجيات التفكير من 

 

 طرائق التقييم    

عالية الفهم  تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير، والتفكير من خالل نقاط تطرح حيث تؤدي  أفكارطرح 

  والنقاشات واالختيارات العلمية األفكارتطوير مهاراته في التفكير وتنظيم مساعدة المتعلم في   إلى

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات ادارة الصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

   القابليات العلمية والمهارات العقليةمهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب  -4د



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

21/9/

2017 
6 

 –فرنسا عشية الثورة الفرنسية 
الناحية االجتماعية ,الناحية 

الفكرية ,نظام احلكم وسياسة 
 فرنسا اخلارجية ,

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

28 /9 6 

تويل لويس السادس عشر 
, جملس  4771عرش فرنسا 

الطبقات اجلمعية الوطنية , 
 اجلمعية التأسيسية,بداية الثورة

 االستيالء على الباستيل

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/10 6 

الغاء االقطاع,اعالن حقوق 
-5االنسان واملواطن,احداث 

تشرين االول,بقااي النظام  6
القدمي داخل 

اجلمعية,االصالحات االدارية 
,اجلمعية التأسيسية 

النبالء وحماولة والكنيسة,هجرة 
 امللك الفرار

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

12/10 6 

اجلمعية التشريعية ,موقف 
الكتل من احلرب,حكومة 

اجلريونديني وقيام 
احلرب,انتفاضة)انقالب( 

 العاشر من آب وخلع امللك

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

19/10 6 

املؤمتر الوطين,التحالف االوريب 
االول,انتقال السلطة اىل 

 4771اليعاقبة,دستور عام 

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

26/10 6 

اجراءات اليعاقبة ,االنتصارات 
اخلارجية,افول جنم 

 4775اليعاقبة,دستور عام 
 واالصالحات االجتماعية

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

2/11 6 

حكومة االدارة,مسألة 
احلرب,معاهدة  

كامبوفورميو,احلرب على 
بريطانيا,التحالف االوريب الثاين 

االمهية وانقالب برومري, 
 التارخيية للثورة الفرنسية

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 



9/11 6 

نظام  –عهد انبليون بوانبرت 
احلكم يف عهد القنصلية 

(, استعادة 4777-4081)
الكنيسة الكاثوليكية مكانتها 

فر فرنسا , احلرب ضد 
التحالف االوريب الثاين وصلح 

 اميان

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

16/11 6 

فرنسا يف عهد االمرباطورية 
(,احلرب 4081-4041)

ضد التحالف الثالث 
,سري املعارك على الرب 4085
 االوريب

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

23/11 6 

احلرب ضد التحالف الرابع من 
العوامل  -الذروة اىل السقوط
العسكرية ,العوامل 

االقتصادية,العوامل القومية 
 واالجتماعية

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

7/12 6 

, 4087التحالف اخلامس 
تزايد االستياء العام يف فرنسا 

واتساع حركات التحرريف 
 البلدان اليت اخضعها انبليون

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

14/12 6 

–توتر العالقات الفرنسية 
الروسية,محلة انبليون على 

, التحالف 4041روسيا 
, معركة 4041السادس 

اليبزك واهنيار سيطرة انبليون 
 على املانيا

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

21/12 6 

دخول جيوش التحالف اىل 
ابريس وعودة آل بوربون اىل 

 احلكم يف فرنسا, 

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

تاريخ اوربا في القرن  عودة انبليون وفرتة املائة يوم 6 28/12

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 



4/1/2018 6 

طبيعته واهدافهن  –مؤمتر فيينا 
تعارض مصاحل الدول الكربى, 

 اتفاقيات فيينا

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

11/1 6 

الثورة الصناعية , مفهوم الثورة 
الثورة الصناعية الصناعية ,قيام 

 يف انكلرتا,االخرتاعات

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

18/1 6 
انتشار الثورة الصناعية , 

 مظاهر الثورة الصناعية
تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

25/1 6 

, 4078-4045بريطانيا 
حركة االصالحات الربملانية ما 

,االصالح الربملاين 4011قبل 
 4011لعام 

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

15/2  

احلركة اجلارتية, اصالحات ما 
,االصالح الربملاين 4011بعد 
 4067عام 

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

22/2 6 
التطور االقتصادي, التوسع 

 االستعماري
تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

1/3 6 

الوحدة االملانية , عوامل قيام 
الوحدة االملانية , املانيا بعد 

فيينا,بروسيا زعيمة مؤمتر 
 الوحدة االملانية

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

8/3 6 

–مجعية فرانكفورت الوطنية 
,اوتو فون 4010ثورة 

بسمارك,مشكلة شلزفيك 

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 



 والبحوث  وهولشتاين

 

 

15/3 6 

احلرب مع النمسا,سياسة 
بسمارك الداخلية بعد 
 االنتصار على النمسا

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

22/3 6 

سياسة بسمارك اخلارجية بعد 
انتصاره على النمسا, حرب 

 حرب السبعنيالسبعني,نتائج 

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

29/3 6 

الوحدة االيطالية, أتثري الثورة 
الفرنسية وانبليون على ايطاليا, 

تاريخ اوربا في القرن  ايطاليا بعد مؤمتر فيينا 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

5/4 6 

-4018ثورات الكاربوانري 
,اسباب فشل ثورات 4018

الكاربوانري, مجعية ايطاليا 
 الفتاة

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

12/4 6 

االجتاهات الوحدوية 
 4010االخرى,ثورة عام 

اوربا في القرن تاريخ 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

19/4 6 

سردينيا,  –زعامة بيدمونت 
سياسة كافور اخلارجية , احلرب 

تاريخ اوربا في القرن  ضد النمسا

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

26/4 6 

غاريبالدي وحترير جنوب 
 ايطاليا, اجناز الوحدة االيطالية

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 



 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

عبد العزيز سليمان نوار وعبد اجمليد النعنعي, التاريخ املعاصر  -4
 4771اوراب من الثورة الفرنسية اىل احلرب العاملية الثانية,بريوت,

,ترمجة: 4741-4707كارلتون هيز,التاريخ االوريب احلديث  -1
 4705فاضل حسني ,جامعة املوصل,

, 4758-4707,اتريخ اوراب يف العصر احلديث ه.أ.ل. فشر  -1
 4750, القاهرة,5ترمجة: امحد جنيب هاشم ووديع الضبع,ط

أ.ج.جرانت وهارولد متربيل, اوراب يف القرنني التاسع عشر والعشرين  -1
, ترمجة: هباء فهمي وامحد عزت عبد الكرمي , 4707-4758

 4758القاهرة , 
, 1املعاصر, ججالل حيىي , التاريخ االوريب احلديث و  -5

 4701االسكندرية,

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 مكتبة القسم , مكتبة اآلداب , املكتبة املركزية

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 استشارات علمية , النشر يف اجملالت ويف وسائل االعالم

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

 65 أقل عدد من الطلبة 

 80 أكبر عدد من الطلبة 

 

3/5 6 

مفهوم  –املسالة الشرقية 
 األزمةاملسألة الشرقية , 

-4075الشرقية 
,اهداف روسيا, 4070

اجملر ,مصاحل –اهداف النمسا 
 املانيا

في القرن  أورباتاريخ 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

10/5 6 

تطورات االزمة الشرقية , 
معاهدة سان ستيفانو, مؤمتر 

تاريخ اوربا في القرن  4070برلني 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 كلية االداب:  / املعهدةالكلي   
 التاريخ قسم :   القسم العلمي    
 13/4/8112اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    ا.د. حممود القيسي: املعاون العلمي سما                      عامر غريبد . م.ا.  : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:دة ضمان اجلو  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

 ج األكاديمي ذاا  ااجااا  مقتييا  ألذم صصائ  الربانم ج ورخراا  التعلم املتوقعة من الاالب قحقيقها مبيوفر وصف الربان
 به وصف لكل مقرر ضمن الربانم جمربذنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاح

 د. امساء عبدهللا غين

 كلية االداب المؤسسة التعليمية

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .1

او اسم البرنامج األكاديمي  .2

 المهني 
 تاريخ الفكر والعلوم العربية

 تاريخ وريوسبكل اسم الشهادة النهائية  .3

  :النظام الدراسي  .4
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 استخدام اللغة العربية مع بعض التعابير االجنبية المعتمد   برنامج االعتماد .5

  المؤثرات الخارجية األخرى  .6

  2112ـ 2117 تاريخ إعداد الوصف  .7

 أهداف البرنامج األكاديمي .2

الفكر ان الحضارة العربية هي حضارة عالمية بوصفها احد االسس التي اعتمد عليها  هو التاكيد والتوضيح

العربي والتي سادت في اماكن واسعة من العالم ولقد وضعت هذه الحضاره المنطلقات الفكرية للحضاره 

الغربية  التي اخذت منها الشي الكثير والفكر العربي االسالمي هو حصيلة القيم العربية االسالمية الذي يقوم 

الل ذلك نستطيع ان نتعرف على تطورالفكر على ركنين اساسين الثقافة العربية والرسالة االسالمية ومن خ

 العربي والعلوم العربية عند العرب
 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .9

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

 صون الطالب عن الخطا اللغوي والمعرفي-2أ

 اتعلم اسماء التخصص في المصادر وادبياته -2أ

 كيفية استخدام الوسائل االيضاحية كجهاز العرض -3أ -3أ

 تقريب وجهات نظر بين االستاذ والطالب من خالل التوجيهات السديدة  -4أ

 سيادة االجواء الديمقراطية اثناء القاءالمحاضرة   -5أ

 تهيئة الطالب لمستوى اكاديمي متطور من خالل البحوث والتقارير العلمية  -6أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات افاألهد –ب 

 محاضرة نظرية شرح وتوضيح مع طرح االسئلة–1ب – 1ب 

 data showوجهاز العرض   - 2ب 

 واستخدام الخرائط التاريخية الجغرافية  - 3ب

 استخدام مصادر خارجية    -4ب

 

        

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام السبورة  

 التاريخية الجغرافية واستخدام الخرائط 

 وتعلم الطالب عن طريق التحليل والوصف 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 اختبارات فصلية 

 واسئلة فجائية  اثناء الدرس 

 االمتحانات اليومية 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 استخدام اسئلة شفوية لتوضيح مفردات مادة الدرس الواحد -1ج -

 قل الطالب باالمتحانات الفصليةاختبار ع -2ج

 تواصل التقييم االسبوعي للطالب  -3ج

 للمادة واالجابة الصحيحة قدرته على الحفظ والفهم  -4ج

 

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 استخدام السبورة  

 واستخدام الخرائط التاريخية الجغرافية 

 وتعلم الطالب عن طريق التحليل والوصف 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 اختبارات فصلية 

 واسئلة فجائية  اثناء الدرس 

 االمتحانات اليومية 

 

 

 
 

 

 -الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة–د 

رراستخدامها في تشجيع على قراءة مصادرخارجية بمثابة مراجع لمادة الدرس غير المراجع المق -6

 الفصل الدراسي

 الحوار الشخصي مع الطالب -2

 تشجيع الطالب على المناقشة وطرح االسئلة -3

 

 استخدام الوسائل التوضيحية مثل الخرائط   -4

 

 
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 اختبارات فصلية 

 واسئلة فجائية  اثناء الدرس 

 االمتحانات اليومية 

 

 
 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية

  المرحلة الرابعة
رمز المقرر أو 

 430HOITالمساق

 

 

 اسم المقرر أو المساق

 تاريخ الفكر والعلوم العربية
 الساعات المعتمدة          

  نظري      

 ساعات 6

  باالسبوع

 عملي    

تعريف وطبيعية  الفكر   

المي مع العربي االس

ذكرالقوى المكونة للفكر 

 العربي

  

   

مصادرالفكرالعربي 

ماتخص المصادرالذاتية 

والترجمه عن االمم 

 االخرى

  

   

عوامل ازدهار 

الفكرالعربي مع 

ذكرالمراكزالرئيسة 

 للفكرالعربي

 

  

   

علوم القران وعلم 

 التفسير

 

  

   

علم الحديث وتدوينه مع 

ذكرالرحلة في طلب 

 الحديث

 

  



  
 5الصفحة 

 
  

   

علم الفقه في 

عصرالرسول 

 وعصرالصحابه

 

  

   

الفقه في عصرالتابعين 

وتابعي التابعين مع 

 ذكرعلم اصول الفقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الموالي وانواع الوالء 

 قبل وبعداالسالم

 

 

 

  

ذكراوضاع الموالي   

االقتصادية واالجتماعية 

مع التعرف على دورهم 

 الفكري

  

ب نشاة التاريخ عند العر  

مع تطورالدراسات 

 التاريخية

  

تعريف علم الجغرافية   

مع ذكرجغرافي العرب 

 ومؤلفاتهم

  

الفلسفة ومتى نشات   

وازدهارالفلسفة في 

اليونان وانتقالهاالى 

 الشرق

  

دور الفكرالعربي في   

الفلسفة مع ذكر 

المدارس الفلسفية في 

 المشرق

  



  
 6الصفحة 

 
  

نشات علم الكالم   

 وعوامل نشاته مع ذكر

 الفرق االسالمية

  

   

 لاالشاعرة واالعتزا

 

 

 

 

 

 

 

  

التصوف تعربفه حقيقته   

وطرقه ونشات التصوف 

في االسالم مع ذكرتسرب 

العناصراالجنبية 

 للتصوف االسالمي

  

   العطلة الربيعية  

   العطلة الربيعية  

   

العناصر الرئيسة في 

التصوف االسالمي مع 

ذكر المقامات واالحوال 

 التي يمر بها الصوفي

 

  

العلوم الرياضية عند   

العرب دراسة وبحث 

وتحليل لعلم الحساب 

وعن اهم منجزات العرب 

 الحسابية

  

علم الجبروالجذور   

التاريخية لعلم الجبر 

 والدور العربي فيه

  

علم الفلك مع ذكردور   

عرب الجاهلية في علم 

 الفلك

  

مفهوم علم الكمياء عند   

 العرب

  

ذكر الدور العربي في   

 علم الكمياء
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   التعريف بعلم الفيزياء  

ذكر دور العرب في علم   

الفيزياء اما يسمى علم 

 الحيل

  

   علم الطب عند العرب  

   اشهر االطباء عند العرب  

علم الصيدله   

ومصادرعلم الصيدله مع 

دراسة المواد الطبيعية 

 الستخراج االدوية

  

االسالم والمراه وموقف   

 االسالم منها

  

موقف الفكر العربي   

 االسالمي من العلمانية

  

موقف الفكر العربي   

 االسالمي من الماركسية

  

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .11

 
كاديمية مع املشاركة املاالعة املستمرة للمصادر واملرااع والرتدد غلى املكتبا  وعمل البحوث وحيور الندوا  واحملاضرا  اال 

 الفعالة يف املومترا  العلمية  
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .12

 
 ان يكون موهل علميا ومنجز عدد من البحوث العلمية 



  
 8الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

 اتريخ الفكر العريب د.عمر فروخ -1
 لمي يف االسالم د.علي شلقالعقل الع -8
 اتريخ العلوم العربية د.كامل محود -3
 نشاة علم التاريخ عند العرب د.عبد العزيز الدوري -4
 املقدمة البن صلدون -5
 دراسة يف اتريخ العلوم عند العرب جملموعة ابحثني -6
 منه ج البحث العلمي جملموعة ابحثني -7
 فهداتريخ الفكر العريب د. بدري دمحم ـ  2 

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

تاريخ الفكر  430HOIT 2116ـ2115

 والعلوم العربية
                  اساسي 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 11الصفحة 

 
  

 



  
 11الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم تاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 430HOITتاريخ الفكروالعلوم العربية    اسم / رمز المقرر .3

  ل الحضور المتاحةأشكا .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 (3ساعة لكل شعبة )عددشعب 64ساعة بواقع 129 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2116مايس  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .2

 
  أهداف المقرر .9
د عليها الفكر ان الحضارة العربية هي حضارة عالمية بوصفها احد االسس التي اعتم هو التاكيد والتوضيح 

العربي والتي سادت في اماكن واسعة من العالم ولقد وضعت هذه الحضاره المنطلقات الفكرية للحضاره 

الغربية  التي اخذت منها الشي الكثير والفكر العربي االسالمي هو حصيلة القيم العربية االسالمية الذي يقوم 

ية ومن خالل ذلك نستطيع ان نتعرف على تطورالفكر على ركنين اساسين الثقافة العربية والرسالة االسالم

 العربي والعلوم العربية عند العرب
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 12الصفحة 

 
  

 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 صون الطالب عن الخطا اللغوي والمعرفي--1أ

 تعلم اسماء التخصص في المصادر وادبياتها -2أ

 كيفية استخدام الوسائل االيضاحية كجهاز العرض -3أ -3أ

 تقريب وجهات نظر بين االستاذ والطالب من خالل التوجيهات السديدة  -4أ

 سيادة االجواء الديمقراطية اثناء القاءالمحاضرة   -5أ

 تهيئة الطالب لمستوى اكاديمي متطور من خالل البحوث والتقارير العلمية  -6أ
 

  
  مقرر.الخاصة بال يةهاراتالماألهداف   -ب 

 محاضرة نظرية شرح وتوضيح مع طرح االسئلة–1ب –- 1ب

 data showوجهاز العرض   - 2ب 

 واستخدام الخرائط التاريخية الجغرافية  - 3ب

 استخدام مصادر خارجية    -4ب

 

 

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام السبورة  

 غرافية واستخدام الخرائط التاريخية الج

 وتعلم الطالب عن طريق التحليل والوصف 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 اختبارات فصلية 

 واسئلة فجائية  اثناء الدرس 

 االمتحانات اليومية 
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 استخدام اسئلة شفوية لتوضيح مفردات مادة الدرس الواحد -1ج --1ج

 المتحانات الفصليةاختبار عقل الطالب با -2ج

 تواصل التقييم االسبوعي للطالب  -3ج

 للمادة واالجابة الصحيحة قدرته على الحفظ والفهم  -4ج

 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 استخدام السبورة  

 واستخدام الخرائط التاريخية الجغرافية 

 وتعلم الطالب عن طريق التحليل والوصف 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 اختبارات فصلية 

 واسئلة فجائية  اثناء الدرس 

 االمتحانات اليومية 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 تشجيع على قراءة مصادرخارجية بمثابة مراجع لمادة الدرس غير المراجع المقرراستخدامها في -1د

 الفصل الدراسي

 الحوار الشخصي مع الطالب -2

 تشجيع الطالب على المناقشة وطرح االسئلة -3

 

 استخدام الوسائل التوضيحية مثل الخرائط   -4
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تشرين 

 االول
6 

يف وطبيعية  تعر

الفكر العربي 

االسالمي مع 

ذكرالقوى المكونة 

 للفكر العربي

 

 

 اللغة العربية

 

محاضرة 

 نظرية 

ونصوص 

 كتاب 

استخدام 

سبورة 

 وخرائط

اختبارات 

امتحانية 

فصلية 

ويومية 

واستخدام 

 اسئلة شفوية

تشرين 

 االول
6 

 

مصادرالفكرالعربي 

ماتخص 

المصادرالذاتية 

والترجمه عن االمم 

 الخرىا

   

تشرين 

 االول

6 

 

 

 

عوامل ازدهار 

الفكرالعربي مع 

ذكرالمراكزالرئيسة 

 للفكرالعربي

 

   

تشرين 

 االول
6 

 

علوم القران وعلم 

 التفسير

 

   

تشرين 

 الثاني
6 

 

علم الحديث وتدوينه 

مع ذكرالرحلة في 

 طلب الحديث

 

   

تشرين 

 الثاني
6 

 

علم الفقه في 

عصرالرسول 

 وعصرالصحابه

 

   

 

 

 

 تشرين

 الثاني

 

 

 

6 

 

 

 

 

الفقه في 

عصرالتابعين وتابعي 

التابعين مع ذكرعلم 

 اصول الفقه
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تشرين 

 الثاني

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الموالي وانواع الوالء 

 قبل وبعداالسالم

 

 

 

 6 كانون االول

ذكراوضاع الموالي 

االقتصادية 

واالجتماعية مع 

التعرف على دورهم 

 الفكري

   

 6 نون االولكا

نشاة التاريخ عند 

العرب مع 

تطورالدراسات 

 التاريخية

   

 6 كانون االول
تعريف علم الجغرافية 

مع ذكرجغرافي العرب 

 ومؤلفاتهم

   

 6 كانون االول

الفلسفة ومتى نشات 

وازدهارالفلسفة في 

اليونان وانتقالهاالى 

 الشرق

   

كانون 

 الثاني
6 

دور الفكرالعربي في 

ع ذكر الفلسفة م

المدارس الفلسفية في 

 المشرق

   

كانون 

 الثاني
6 

نشات علم الكالم 

وعوامل نشاته مع 

 ذكر الفرق االسالمية

   

كانون 

 الثاني

 

 

 

6 

 

 

 لاالشاعرة واالعتزا
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كانون 

 الثاني
6 

التصوف تعربفه 

حقيقته وطرقه 

ونشات التصوف في 

االسالم مع ذكرتسرب 

العناصراالجنبية 

 ف االسالميللتصو

   

    العطلة الربيعية  شباط
 شباط

 

 

 

 

 

 العطلة الربيعية 

   

 6 شباط

 

العناصر الرئيسة في 

التصوف االسالمي مع 

ذكر المقامات 

واالحوال التي يمر بها 

 الصوفي

 

   

 شباط

 

 

 

6 

العلوم الرياضية عند 

العرب دراسة وبحث 

وتحليل لعلم الحساب 

وعن اهم منجزات 

 ابيةالعرب الحس

   

 6 اذار
علم الجبروالجذور 

التاريخية لعلم الجبر 

 والدور العربي فيه

   

 اذار

 

 
6 

علم الفلك مع ذكردور 

عرب الجاهلية في 

 علم الفلك

   

 اذار

 

 

 

6 
مفهوم علم الكمياء 

 عند العرب

   

 اذار

 

 

 

6 

ذكر الدور العربي في 

 علم الكمياء
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 البنية التحتية  .12

 اتريخ الفكر العريب د.عمر فروخ -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 العقل العلمي يف االسالم د.علي شلق -8
 خ العلوم العربية د.كامل محوداتري -3

 

 نيسان

 

 

 

 

 

 فيزياءالتعريف بعلم ال 6

   

 نيسان

 

 

 

6 
ذكر دور العرب في 

علم الفيزياء اما 

 يسمى علم الحيل

   

 نيسان

 

 

 

 علم الطب عند العرب 6

   

 

 

 

 نيسان

 

6 
اشهر االطباء عند 

 العرب

   

 ايار

 

 

 

 

 

6 

علم الصيدله 

ومصادرعلم الصيدله 

مع دراسة المواد 

الطبيعية الستخراج 

 االدوية

   

 

 

 

 ايار

 

 

6 

 

والمراه  االسالم

 وموقف االسالم منها

   

 6 ايار
موقف الفكر العربي 

االسالمي من 

 العلمانية

   

 6 ايار
موقف الفكر العربي 

االسالمي من 

 الماركسية
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 نشاة علم التاريخ عند العرب د.عبد العزيز الدوري -4
 املقدمة البن صلدون -5
 دراسة يف اتريخ العلوم عند العرب جملموعة ابحثني -6
 منه ج البحث العلمي جملموعة ابحثني -7
 اتريخ الفكر العريب د. بدري دمحم فهدـ  2 

 
 

املصادر الرئيسة وهي كثرية جدا امهها مقدمة ابن خلدون وكتب الفرق  صادر(  )المـ المراجع الرئيسية 2
 االسالمية واملصادر البلدانية امهها ايقوت احلموي يف معجم البلدان

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 ةالبحوث املشورة يف اجلالت االكادميي

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
عري شبكة  نشورة  ميكن االطالع واالعتماد عليهاالبحوث املو مجيع الكتب 

 االنرتنيت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

من خالل تطوير المنهج المعتمد بطرح مواضيع جديدة وتشجيع الطلبة على العملية الكتابية من خالل كتابة 

 تقارير والبحوث الجامعية ال

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 كلية االداب:  ة/ املعهدالكلي   
 قسم التاريخ:    القسم العلمي    
 22/4/2028اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                   أ. د. حممود عبد الواحد القيسي املعاون العلمي : سمأ.م.د.عامر محزة الغريب        ا  : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ                      :                                     لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:جلودة ضمان ا شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد –كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

 تاريخدكتوراه اداب في ال اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 التطور في البرامج و المناهج في الجامعات المناظرة  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 27/9/2117 تاريخ إعداد الوصف  .8

 wafaaadnan@yahoo.comأ.م.د. وفاء عدنان حميد  استاذ المادة:  .9

 أهداف البرنامج األكاديمي .11

لمعرفة تاريخ هذه الفترة الحرجة من تاريخ العربي االسالمي وما تمخضت من احداث سياسية  لبرنامجيهدف ا

كان لها االثر الفعال والمحرك االساس في االحداث السياسية التي بقيت اثارها الحاقة الى االن ، في محاولة 

اليها بأسلوب منهجي وعلمي  تاريخية صحيحة لتوضيح االحداث وتجريد هذه الحقبة من الزيف الذي نسب 

 صحيح .
 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

mailto:wafaaadnan@yahoo.com
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 المعرفة والفهم  -أ
 التطور التاريخي لظهور الدولة االموية-1أ
 موقف اهل البيت لنصرة المظلومين-2أ

 اسباب ضعف الدولة االموية-3أ

 التطورات السياسية  -4أ
 خاصة بالموضوع المهارات ال  -ب 

  التعرف على  تاريخ الدولة االموية– 1ب

 تنظيمات الجيش البحرية واالسطول العربيتوضيح   - 2ب

 التنظيمات المالية واالقتصادية    – 3ب

 موقف اهل البيت لنصرة المظلومين    -4ب

 الخراج والجزية وعشور التجارة   -5ب
 اسباب سقوط الدولة االموية-6ب

 
 التعليم والتعلم طرائق      

موقف في تلك الفترة و الخراج والجزية وعشور التجارة  و التنظيمات المالية واالقتصادية  التعرف على 

 اسباب سقوط الدولة االمويةو  اهل البيت لنصرة المظلومين

 
 طرائق التقييم      

 حرية واالسطول العربيتنظيمات الجيش البو تاريخ الدولة االموية التدريب و النقاش فيما يخص 

 موقف اهل البيت لنصرة المظلومينو 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تاريخ الدولة االموية تحليل  -1ج

 تنظيمات الجيش البحرية واالسطول العربي -2ج

 موقف اهل البيت لنصرة المظلومين -3ج

 الجوانب االقتصادية في الدولة االسالمية-4ج

 
 يم والتعلم طرائق التعل    

 

التنظيمات المالية واالقتصادية  و الخراج والجزية وعشور التجارة  في تلك الفترة و موقف اهل  تحليل 

 البيت لنصرة المظلومين و اسباب سقوط الدولة االموية

 
 طرائق التقييم    

 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة لتأهيلية او المهارات العامة-د 

 قراءة كتب التاريخ المختلفة و المقارنة و التحليل -1د

 

 االطالع على البحوث و الدراسات ذات العالقة بالمنهج-2د

 تحليل الوقائع التاريخية خالل تلك الحقبة -3د

 هذا المجالمتابعة المصادر المهمة في  -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

التنظيمات المالية واالقتصادية  و الخراج والجزية وعشور التجارة  في تلك الفترة و موقف اهل البيت  تحليل 

 لنصرة المظلومين و اسباب سقوط الدولة االموية

 
 طرائق التقييم          

 ت التحريريةتقارير و االمتحانامشاركات يومية، اعداد 
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 التحضري اليومي  عوامل قيام الدولة االموية   3-5 1
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

2 
 التحضري اليومي  نظام احلكم   3-5

و االختبارات املشاركات 
 التحريرية

3 
 التحضري اليومي اخللفاء االمويني   3-5

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

4 
 التحضري اليومي  احلركات السياسية الدينية   3-5

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

5 
 التحضري اليومي  حركات اخلوارج   3-5

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

6 
 اخلوارج يف عهد معاوية بن ايب سفيان   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

7 
3-5  

اخلوارج بعد وفاة  معاوية بن ايب 
 سفيان

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

8 
 اخلوارج يف عهد عمر بن عبد العزيز   3-5

ختبارات املشاركات و اال التحضري اليومي 
 التحريرية

9 
3-5  

اخلوارج يف اواخر عهد الدولة 
 االموية 

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

11 
 املعارضة العلوية   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

11 
 ثورة احلسني بن علي   3-5

 املشاركات و االختبارات التحضري اليومي 
 التحريرية

12 
 حركة التوابني   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

13 
 حركة املختار بن ايب عبيد هللا الثقفي   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

14 
 حركة زيد بن علي بن احلسني   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 لتحريريةا

15 
 حركة عبد هللا بن معاوية   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

16 
 احلركة الزبريية   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

17 
 حركة ابن االشعث   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

18 
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  احلارث بن سريج حركة   3-5

 التحريرية

19 
 التتنظيمات االدارية   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية
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21 
 احلجابة   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

21 
 االمارة على االمصار   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

22 
 الدواوين املركزية   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

23 
 الدواوين املسؤلة عن موارد الدولة    3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

24 
 الدواوين املسؤولة عن النفقات   3-5

املشاركات و االختبارات  ي التحضري اليوم
 التحريرية

25 
 تعريب الدواوين   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

26 
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  النظام القضائي   3-5

 التحريرية

27 
 القضاء   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

28 
 احلسبة   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

29 
 النظر يف املظامل   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

31 
3-5 

 االسالميةحركات التحرير  
التحضري اليومي و  التحضري اليومي 

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

31 
3-5 

 ش تنظيمات اجلي 
التحضري اليومي و  التحضري اليومي 

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

32 
3-5 

 البحرية واالسطول العريب 
التحضري اليومي و  التحضري اليومي 

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

33 
3-5 

 التنظيمات املالية واالقتصادية   
التحضري اليومي و  التحضري اليومي 

ختبارات املشاركات و اال
 التحريرية

34 
3-5 

 اخلراج واجلزية وعشور التجارة   
التحضري اليومي و  التحضري اليومي 

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

35 
3-5 

 اسباب سقوط الدولة االموية  
التحضري اليومي و  التحضري اليومي 

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

36 
3-5 

 الدعوة العباسية  
التحضري اليومي و  حضري اليومي الت

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 تنظيمات الجيش البحرية واالسطول العربيو تاريخ الدولة االموية التدريب و النقاش فيما يخص 

 موقف اهل البيت لنصرة المظلومينو 

 
 المعهد(بااللتحاق بالكلية أو األنظمة المتعلقة  )وضعمعيار القبول  .13

 المعايير من الوزارة على وفق خطة القبول المركزي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

  تاريخ الدولة العربية االسالمية في العصر االموي( للدكتورة زاهدة سعيد الصالحي والدكتور نافع(

 توفيق العبود.   

    االموي( لالساتذة كل من لبيد ابراهيم احمد وعبد الواحد ذنون )الدولة العربية االسالمية في العصر

 طه وعبد القادر سلمان المعاضيدي  
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

تاريخ الدولة   2112-2112

 االموية
                                 اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 كلية االداب:  ة/ املعهدالكلي   
 قسم التاريخ:    القسم العلمي    
 23/4/2028اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                   أ. د. حممود عبد الواحد القيسي املعاون العلمي : سمأ.م.د.عامر محزة الغريب        ا  : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ                      :                                     لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:جلودة ضمان ا شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد –كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

 تاريخدكتوراه اداب في ال اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 التطور في البرامج و المناهج في الجامعات المناظرة  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 27/9/2117 تاريخ إعداد الوصف  .8

 جمانة دمحم راشد د.  استاذ المادة:  .9

 أهداف البرنامج األكاديمي .11

تمخضت من احداث سياسية لمعرفة تاريخ هذه الفترة الحرجة من تاريخ العربي االسالمي وما  يهدف البرنامج

كان لها االثر الفعال والمحرك االساس في االحداث السياسية التي بقيت اثارها الحاقة الى االن ، في محاولة 

تاريخية صحيحة لتوضيح االحداث وتجريد هذه الحقبة من الزيف الذي نسب اليها بأسلوب منهجي وعلمي  

 صحيح .
 
 

 التعليم والتعلم والتقييم المطلوبة وطرائق برنامجمخرجات ال  .11



  
 2الصفحة 

 
  

 المعرفة والفهم  -أ
 للنهضة العربية وعواملها ومراحل تطورهاالتطور التاريخي -1أ
 الجمعيات العربية ودورها في تطور الحركة القومية  -2أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

  التعرف على تاريخ الوطن العربي المعاصر – 1ب

  ل االساسية للثورة العربية وماهية اهداف والعوام – 2ب

 وما تمخض من هذه الثورات من معاهدات واتفاقيات     – 3ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

التعرف على ماعانته الشعوب العربية من اجل تحقيق استقاللها وكم التضحيات المقدمة الجل الوصول 

 لتقرير مصيرها

 
 طرائق التقييم      

 في كافة جوانبهتاريخ الوطن العربي المعاصر تاريخ فيما يخص  التدريب و النقاش

 
 

 

 طرائق التقييم    

 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 

 
 
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 المختلفة و المقارنة و التحليل قراءة كتب التاريخ -1د

 

 االطالع على البحوث و الدراسات ذات العالقة بالمنهج-2د

 تحليل الوقائع التاريخية خالل تلك الحقبة -3د

 متابعة المصادر المهمة في هذا المجال -4د

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

11.  

      

      

      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



  
 4الصفحة 

 
  

 

 
 
 
 

      

      

      



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 تعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات ال

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

مهارات األخرى ال )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                                 اساسي   2112-2112

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد :  اجلامعة    
  اآلداب: / املعهدةالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                                        :         التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                         : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   اريخ     الت    
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب سسة التعليميةالمؤ .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تاريخ المغرب االسالمي 

 بكالوريوس/ تاريخ اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 الزامي  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 استخدام اللغة العربية مع بعض التعابير االجنبية ت الخارجية األخرى المؤثرا .7

 2017ـ 2016 تاريخ إعداد الوصف  .8

 ا.م.د. االء حماد رجه اسم االستاذ .9

 أهداف البرنامج األكاديمي .10

تسليط الضوء على اهمية تاريخ الفتوحات العربية في المغرب من النواحي السياسية واالقتصادية 
والعالقة الجغرافية بين الشرق والغرب وثم التعرف على نشوء الدويالت العربية  واالجتماعية

المستقلة فيها وعالقتها مع الخالفة الراشدة والخالفة االموية والخالفة العباسية في الشرق وبعدها 
نحاول التعرف على االصالة واالبتكار لمظاهر الحضارة العربية في المغرب ودورها الثقافي قبل 

 سالم وبعد  ودور العرب بححتضان الترا  العربي في االندل.    اال

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11



  
 2الصفحة 

 
  

 االهداف المعرفية  - أ
        االهداف المعرفية  -1أ - ب

 المعرفة والفهم -2أ

 ب )شمال افريقيا(التعريف بالتاريخ االسالمي في مرحلة النشأة والتكوين في بالد المغر -3أ
 تعريف الطالب باسهامات الشخصيات االسالمية البارزة ودورها في نشر االسالم -4أ
 تنمية روح االعتزاز بماضي االمة االسالمية ومجدها -5أ
 دراسة حقبة مهمة من حقب التاريخ االسالمي -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ق انتشار االسالم في شمال افريقيا اال وهي بالد المغربالتعرف على كيفية وطر - 1ب 

وتتبع طبيعة الصالت بين الدولة االسالمية  التعرف على النتائج المترتبة على فتح هذه البالد – 2ب 

 وبين الكيانات السياسية في تلك المناطق

ج المنظومة المعرفية ايضاح طبيعة النظم الحضارية التي اقيمت في هذه البقاع بوحي من امتزا  - 3ب 

 الموروثة والقيم االسالمية الوافدة

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

محاضرات تفاعلية بين االستاذ والطلبة من خالل توزيع المادة كاملة او مطبوعة من بداية الفصل الدراسي 

ضيع المطلوبة في االول وثم تقسيمها على االسابيع ومناقشة المواضيع وعرض الخرائط الخاصة بالموا

 المنهج الدراسي

 
 طرائق التقييم      

 

 يتم التقييم على من خالل المطالبة بالتحضير قراءة او تحضير بيبرات او ورقة بحثية -1

 ويقيم الطالب بموجب امتحان شفهي ومناقشات لتلك الورقات البحثية المطالب بها -2
 تحان في نهاية الفصل الدراسي وكذلك يعد امتحان للطالب في منتصف الفصل الدراسي وام -3
ويقيم في نهاية العام بامتحان نهائي يجمع فيه ما حصل عليه من درجات واعمال مع ما سيحصل عليه  -4

 من درجة االمتحان النهائي 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 نشر قيم وثقافة التسامح وطرق واساليب الدعوة لالسالم -1ج         

 المنجز الحضاري للمنظومة االسالمية واثرها في المجتمعات االخرى التعرف على -2ج

 للمادة واالجابة الصحيحة على الحفظ والفهم  قدرت اختبار -3ج

 تواصل التقييم االسبوعي للطالب -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

يع وبعض اسماء من الممكن ان نقوم باالستفادة من استخدام السبورة في كتابة اسماء المواض -1

 الشخصيات وكذلك المواقع التاريخية

 وايضاً ممكن استخدام الخرائط التاريخية الجغرافية المتعلقة بالموضوع -2
 ومحاولة تعليم الطالب عن طريق التحليل والوصف  -3

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم    

 

 اختبارات فصلية -1

 اسئلة فجائية  اثناء الدرس  -2
 االمتحانات اليومية -3

 
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و العامة المهارات-د 

تشجيع على قراءة مصادرخارجية بمثابة مراجع لمادة الدرس غير المراجع المقرراستخدامها في  -1

 الفصل الدراسي

 الحوار الشخصي مع الطالب -2د

 لةتشجيع الطالب على المناقشة وطرح االسئ -3د

 استخدام الوسائل التوضيحية مثل الخرائط -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة المتبعة في الفقرة اعاله 

 
 طرائق التقييم          

 
 الطريقة المتبعة في الفقرة اعاله 

 بنية البرنامج  .12

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 ــــــــــــــــــ نظري  تاريخ المغرب االسالمي  215Homm الثانية

     

     

     

     
     
 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 
 الينطبق 

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 
معيار القبول خاص بالقسم ) القبول المركزي ( التابع لدائرة الدراسات والتخطيط)وزارة التعليم العالي يكون  -1

 والبح  العلمي(
معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي درجة التفاضل للمادة العلمية وهي غالبا  -2

 % للمادة07
 ة من مديرية التربية ويقدم فحص للطالب يبين خلو  من االمراض ان تقدم شهادة االعدادية مصدق -3
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

الكتاب المنهجي المعتمد في القسم لمجموعة مؤلفين ))الدكتور ناطق صالح مطلو والدكتور عبد  -1
 الواحد ذنون طه والدكتور خليل ابراهيم السامرائي((

 ألبن عبد الحكم فتوح مصر والمغرب واألندل. مجموعة من المصادر منها كتاب  -2

 وكتاب ابن القوطية تاريخ افتتاح األندل. وكتاب للرقيق القيرواني تاريخ افريقية والمغرب  -3

 وكتاب لعبد الواحد المراكشي المعجب في تلخيص اخبار المغرب وغيرها  -4

 وكذلك مجموعة من المراجع منها كتاب اقبال موسى المغرب االسالمي   -5

 تاب ابراهيم حركات المغرب عبر التاريخ وك -6

     وكتاب عبد العزيز سالم المغرب الكبير وغيرها كثير    -0

     

 



  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر مستوىالسنة / ال

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

/ المرحلة 2112

 الثانية
215H0mm  تاريخ المغرب

 االسالمي
  - - -  - -   - -  - - -  اساسي

                   
/ المرحلة 2112

 الثانية
الفتوحات في  

 المغرب
  - - -  - -   - -  - - -  اساسي

                   

/ المرحلة 2112

 الثانية
انتشار االسالم  

 في المغرب
  - - -  - -   - -  - - -  اساسي

                   

/ المرحلة 2112

 الثانية
نشوء الدويالت  

 في المغرب
  - - -  - -   - -  - - -  اساسي



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 215Hommتاريخ المغرب االسالمي/  رراسم / رمز المق .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 (3ساعة لكل شعبة )عددشعب 24ساعة بواقع 121 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

السياسية  لحياةا نواحيبالد المغرب في جميع همية الفتوحات العربية في دراسة ا  -1
 واالقتصادية واالجتماعية

العالم االسالمي المتمثل بالحجاز والشام وبغداد  شرق غرافية بين العالقة الجتوضيح  -2
 العالم االسالمي المتمثل بمناطق المغرب غربو 

التعرف على نشوء الدويالت العربية المستقلة فيها وعالقتها مع الخالفة الراشدة والخالفة  -3
 وية والخالفة العباسية في الشرق االم

نحاول التعرف على االصالة واالبتكار لمظاهر الحضارة العربية في المغرب  كذلك -4

ئص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصا

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

 ؛البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

 ودورها الثقافي قبل االسالم وبعد  ودور العرب بححتضان الترا  العربي في االندل.    

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  ة هداف المعرفياأل -أ
 -1أ

 استخدام اسئلة شفوية لتوضيح مفردات مادة الدرس الواحد -2أ

 اختبار عقل الطالب باالمتحانات الفصلية -2ج

 تواصل التقييم االسبوعي للطالب  -3ج

   للمادة واالجابة الصحيحة قدرته على الحفظ والفهم  -4ج

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 رح وتوضيح مع طرح االسئلةمحاضرة نظرية ش - 1ب

 استخدام الخرائط التاريخية الجغرافية - 2ب

 استخدام مصادر خارجية  - 3ب

   استخدام مصادر خارجية    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

محاضرات تفاعلية بين االستاذ والطلبة من خالل توزيع المادة كاملة ومضبوطة من بداية الفصل وتقسيمها 

 بيع ومناقشة موضوعاتها وايضاح وعرض الخرائطالى اسا

 
 طرائق التقييم      

 

امتحانات شهرية واختبارات يومية والنقاش داخل قاعة الدرس مع االوراق البحثية التي يقدمه الطالب 

 حسب نوع الموضوع المطروح للنقاش
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 اليب الدعوة لالسالمنشر قيم وثقافة التسامح وطرق واس -1ج

  التعرف على المنجز الحضاري للمنظومة االسالمية واثرها في المجتمعات االخرى -2ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 تتبع نظريات طرائق التدريس مثل نظرية الحدث الجاري والمقارنة -1

 وتعلم الطالب عن طريق التحليل والوصف -2

 
 طرائق التقييم    

 

 صلية اختبارات ف -1

 فجائية  اثناء الدرس متنوعة اسئلةامتحان الطالب من خالل طرح  -2
 االمتحانات اليومية -3
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

جع المقرراستخدامها في تشجيع على قراءة مصادرخارجية بمثابة مراجع لمادة الدرس غير المرا -1د

 الفصل الدراسي

 الحوار الشخصي مع الطالب -2د

 تشجيع الطالب على المناقشة وطرح االسئلة -3د

     استخدام الوسائل التوضيحية مثل الخرائط -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 ييمطريقة التق طريقة التعليم

التحضير  دراسة مصادر اتريخ املغرب العريب   

 اليومي
المشاركة 

 بالمناقشة 
املوقع اجلغرايف ويشمل التسمية    

وتقسيمات بالد املغرب العريب مث 
 طبيعة البالد اجلغرافية واقاليمه 

 

= = 

سكان بالد املغرب العريب وتشمل    
قبائل املغرب العريب وحياهتم 

تصادية مث تناول االجتماعية واالق
 االقليات الساكنة يف املغرب العريب

= = 

اتريخ املغرب العريب قبل االسالم    
ويشمل عصوره احلجرية القدمية مث 
عصوره التارخيية )العصر الفينيقي 

والعصر القرطاجين( مث تناول 
 تنظيماهتم السياسية وصراعات

= = 

صراعات القوى االستعمارية يف بالد    
بل الفتوح العربية وتشمل املغرب ق

املغرب حتت السيطرة االجنبية 
))الرومان والوندال والروم 

 البيزنطيني((   

= = 

حروب حترير املغرب وتشمل قادة    
الفتح ومعاركهم مبرحلة االستكشاف 

 ومرحلة التحرير املنظم

= = 

الصراع مع الروم البيزنطيني وحنرير    
 املغرب

= = 

االندلس وتشمل حروب العرب يف    
 قادة الفتح وحترير االندلس

= = 

عصر الوالة وتشمل الوالة وسياستهم    
يف بالد املغرب العريب عربمراحل 

 اخلالفة االسالمية

= = 

انتشار االسالم يف بالد املغرب    
 العريب

= = 

 = = االدارة االسالمية يف املغرب العريب   
عريب الدويالت املستقلة يف املغرب ال   

 وعالقاهتم مع اخلالفة يف الشرق
= = 

دولة االدارسة وتشمل أتسيس    
دولتهم  واسبابه وامهيته مث مسامهتهم 

 يف تنمية احلضارة العربية يف املغرب

= = 

دولة االغالبة وتشمل أتسيس دولتهم    
ودوافعه وامهيته وعالقتهم مع 

االمويني يف االندلس والعباسيني يف 

= = 
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ل اهتمام االغالبة الشرق مث تناو 
أبنشاء االسطول ونشاطهم يف البحر 

 املتوسط
فتح صقلية وامهيته وتشمل اسباب    

الفتح الداخلية واخلارجية واسباب 
مباشرة للفتح وكذلك تناول قادة 

 الفتح ونتائجه

= = 

دولة املرابطني قيام دولتهم والعوامل    
 املساعدة لذلك

= = 

شر االسالم يف دور املرابطني يف ن   
 افريقية ))السودان الغريب((

= = 

عالقتهم ابالندلس ونصرهتم للعرب    
 فيها

= = 

ضعف دولة املرابطني واهنيارها    
وتشمل متردات اهل االندلس يف 
اجلنوب الغريب والوسط واجلنوبويف 

 الشرق

= = 

دولة املوحدين وتشمل شخصية    
 املهدي بن تومرت وعقائده

= = 

 = = وين دولة املوحدين وتوسعهاتك   
عالقة دولة املوحدين ابألمارات يف    

 األندلس
= = 

ضعف دولة املوحدين واهنيارها    
 وتشمل حروهبم مع املمالك االسبانية

= = 

دور بالد املغرب يف احتضان العرب    
املهاجرين من االندلس ويف حفظ 

 الثقافة واحلضارة

= = 

ندلسيني يف بالد اثر املهاجرين اال   
 املغرب العريب

= = 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 البنية التحتية  .13

الدكتور ناطق صالح مطلو لمجموعة مؤلفين كتاب  المطلوبة  المقررةـ الكتب 1
الدكتور خليل ابراهيم والدكتور عبد الواحد ذنون طه و 

      السامرائي

معتمد في القسم لمجموعة مؤلفين لمنهجي الالكتاب ا )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
الدكتور ناطق صالح مطلو والدكتور عبد الواحد ذنون 

      الدكتور خليل ابراهيم السامرائيطه و 
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 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ا كتاب ألبن عبد الحكم فتوح مصر مجموعة من المصادر منه

 والمغرب واألندلس

وكتاب ابن القوطية تاريخ افتتاح األندلس وكتاب للرقيق 

 القيرواني تاريخ افريقية والمغرب

وكتاب لعبد الواحد المراكشي المعجب في تلخيص وكذلك 

مجموعة من المراجع منها كتاب اقبال موسى المغرب 

 االسالمي.

 ت المغرب عبر التاريخ.وكتاب ابراهيم حركا 

 وكتاب عبد العزيز سالم المغرب الكبير وغيرها كثير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

من خالل تطوير المنهج المعتمد بطرح مواضيع جديدة وتشجيع 

الطلبة على العملية الكتابية من خالل كتابة التقارير والبحوث 

 الجامعية 

 

 
ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 ممكن ايضاً التعرف عن املوضوع ابملواقع االلكرتونية املختلفة 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 :  اجلامعة    
 :  / املعهدةالكلي   
 :    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                     :                            التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب يةالمؤسسة التعليم .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

 ماجستير اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 لتعابير االجنبيةاستخدام اللغة العربية مع بعض ا المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2117/2118 تاريخ إعداد الوصف  .8

 ا.م.د. االءحماد رجه اسم االستاذ .9

 أهداف البرنامج األكاديمي .11

تسليط الضوء على اهمية تاريخ الفتوحات العربية في المغرب من النواحي السياسية واالقتصادية 
نشوء الدويالت العربية  واالجتماعية والعالقة الجغرافية بين الشرق والغرب وثم التعرف على

المستقلة فيها وعالقتها مع الخالفة الراشدة والخالفة االموية والخالفة العباسية في الشرق وبعدها 
تاريخ التنظيمات االدارية وطبيعة الظروف المساعدة لنشوء النظم االدارية في نحاول التعرف 
 المغرب العربي
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المطلوبة برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 المعرفة والفهم -1أ

 النتشار االسالم في المغرب التطور التاريخي -2أ

 دراسة التنظيمات االدارية في المغرب العربي-3أ

     مراسيم تطور النظم االدارية في دول المغرب العربي-4أ

 

 امج برنلخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

ائج المترتبة على تطور النظم والنتسالم في المغرب التعرف على كيفية وطرق انتشار اال - 1ب 

 بالطرق السلمية في هذه البقاعاالدارية وتشكيالته المحلية 

ايضاح طبيعة النظم الحضارية التي اقيمت في هذه البقاع بوحي من امتزاج المنظومة المعرفية  – 2ب 

 سالمية الوافدةالموروثة والقيم اال

 تتبع طبيعة الصالت بين الدولة االسالمية وبين الكيانات السياسية في تلك المناطق       - 3ب 

 

       

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 بعض نظريات طرائق التدريس السيما نظرية الحدث الجاري والمقارنة

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

رات شهرية والنقاش داخل قاعة الدرس مع االوراق البحثية التي يقدمه الطالب امتحانات اسبوعية واختبا

 حسب نوع الموضوع المطروح للنقاش
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 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

والظروف المساعدة لظهور وتطور  نشر قيم وثقافة التسامح وطرق واساليب الدعوة لالسالم - -1ج         

 النظم االدارية 

 رف على المنجز الحضاري للمنظومة االسالمية واثرها في المجتمعات االخرىالتع-2ج

 -3ج

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

محاضرات تفاعلية بين االستاذ والطلبة من خالل توزيع المادة كاملة ومضبوطة من بداية الفصل وتقسيمها 

 الى اسابيع ومناقشة موضوعاتها وايضاح وعرض الخرائط

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 امتحان شفهي-1

 امتحان تحريري )منتصف الفصل ونهايته(-2

 امتحان نهائي -3

 التحضير اليومي والمناقشات في المحاضرة -4

 

 

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

  -1د

ءة مصادرخارجية بمثابة مراجع لمادة الدرس غير المراجع المقرراستخدامها في تشجيع على قرا -2د

 الفصل الدراسي

 الحوار الشخصي مع الطالب -2د

 تشجيع الطالب على المناقشة وطرح االسئلة -3د

 -3د

 -4د   
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 الطريقة المتبعة في الفقرة اعاله 
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 لتقييم طرائق ا         

 
 

 الطريقة المتبعة في الفقرة اعاله

 بنية البرنامج  .12

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

التنظيمات االدارية  تاريخ  الماجستير 

 في المغرب العربي
  

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14
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يكون معيار القبول خاص بالقسم )القبول المركزي( التابع لدائرة الدراسات والتخطيط)وزارة -1

 التعليم العالي والبحث العلمي(
لطلبة السنة الدراسية االولى هي درجة التفاضل للمادة معيار المفاضلة في اختيار القسم -2

 % للمادة07العلمية وهي غالبا 
 ويقدم فحص للطالب يبين خلوه من االمراض.ان تقدم شهادة البكالوريوس مصدقة من الكلية  -3
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 ر والمغرب واألندلس.مجموعة من المصادر منها كتاب ألبن عبد الحكم فتوح مص

وكتاب ابن القوطية تاريخ افتتاح األندلس وكتاب للرقيق القيرواني تاريخ افريقية 

 والمغرب.

 وكتاب لعبد الواحد المراكشي المعجب في تلخيص اخبار المغرب وغيرها.  

 وكذلك مجموعة من المراجع منها كتاب اقبال موسى المغرب االسالمي.

 مغرب عبر التاريخ.وكتاب ابراهيم حركات ال 

 وكتاب عبد العزيز سالم المغرب الكبير       
       وكتاب حسن ابراهيم حسن النظم االدارية   

 صباح ابراهيم وعادل االلوسي، تاريخ االسالم في افريقيا وجنوب شرقي اسيا 
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 4791دينز بولم ، الحضارات االفريقية ، بيروت، 
 4791اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، بيروت 

 .4799وليم باسالم، الثقافة االفريقية ، بيروت ، 
ــى القــرن  ــة االســالمية ر الســاحق االفريقــي الشــرقي حت ــات العربي ــدجيلي، العالق ــة شــاكر ال خول

 التاسع الهجري، اطروحة دكتوراه ، بغداد، كلية 
 .4791االداب، 

 الصين(السيرافي، رحلة السيرافي )للهند و 
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج لالخاصة با

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

تاريخ   2112-2112

التنظيمات 

االدارية في 

المغرب 

 العربي

                 اساسي

                  مصادر المغرب  
                  تاريخ الفتح  

                  نشوء الدويالت 

النظم االدارية   

 لدول المغرب 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ       / المركز علمي القسم ال .2

 تاريخ التنظيمات االدارية في المغرب  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 اسبوعيا ثالث ساعات )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2118/ 2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 ا.م.د. االء حماد رجه اسم االستاذ .8

 ررأهداف المق .9

املغرب المية اليت قامت يف واهم املمالك والدول االس يف املغربيف افريقيا  لإلسالمدراسة سبل وطرق االنتشار السلمي 
وتبنت القيم واملفاهيم االسالمية واملنهج االسالمي منهجا للحياة مع ابراز ظاهرة املرونة واالنفتاح االسالمي على  واالندلس

وكذلك طبيعة  االسالميةة مبني العناصر املختلفة يف بودقة املنضو  التأليفة االخرى والقدرة على القيم والتقاليد االجتماعي
 نشوء وتطور النظم االدارية لدول املغرب

 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهارات األهداف  -ب 

 - 1ب

التعرف على كيفية وطرق انتشار االسالم في افريقيا وجنوب شرق اسيا والنتائج المترتبة على  - - 2ب

 انتشار االسالم بالطرق السلمية في هذه البقاع

رفية ايضاح طبيعة النظم الحضارية التي اقيمت في هذه البقاع بوحي من امتزاج المنظومة المع – 2ب 

 الموروثة والقيم االسالمية الوافدة

 تتبع طبيعة الصالت بين الدولة االسالمية وبين الكيانات السياسية في تلك المناطق       - 3ب 

 

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

التعرف على كيفية وطرق انتشار االسالم في افريقيا وجنوب شرق اسيا والنتائج المترتبة على  -1

 ر االسالم بالطرق السلمية في هذه البقاعانتشا

ايضاح طبيعة النظم الحضارية التي اقيمت في هذه البقاع بوحي من امتزاج المنظومة المعرفية  – 2ب 

 الموروثة والقيم االسالمية الوافدة

 تتبع طبيعة الصالت بين الدولة االسالمية وبين الكيانات السياسية في تلك المناطق       - 3ب 

 

 
 طرائق التقييم      

 

امتحانات اسبوعية والناقش والتفاعل داخل الدرس مع االوراق البحثية التي يقدمه الطالب حسب نوع 

 الموضوع المطروح 
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 نشر قيم وثقافة التسامح وطرق واساليب الدعوة لالسالم -1

 االسالمية واثرها في المجتمعات االخرىالتعرف على المنجز الحضاري للمنظومة -2ج

 -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 تتبع نظريات طرائق التدريس مثل نظرية الحدث الجاري والمقارنة

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

امتحانات اسبوعية والناقش والتفاعل داخل الدرس مع االوراق البحثية التي يقدمه الطالب حسب نوع 

 مطروح الموضوع ال

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
مجموعة من المصادر منها كتاب ألبن عبد الحكم 

 فتوح مصر والمغرب واألندلس.

وكتاب ابن القوطية تاريخ افتتاح األندلس وكتاب 

 للرقيق القيرواني تاريخ افريقية والمغرب.

وكتاب لعبد الواحد المراكشي المعجب في  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ومراجع  مصادر  ساعتان 21/2

  المغرب العربي
 اختبارات نظري

التسمية تاريخ المغرب   = 28/2

 والموقع
= = 

 = = تاريخ الفتح  = 7/3
ظهور الدول في    14/3

 المغرب
  

تطور ظهور النظم    28/3

االدارية في دول 

 المغرب

  

   نظام الحكم   4/4
    الوزارة   11/4
   الحجابة   17/4
   مظالموالية ال   25/4

   الدواوين   2/5
   القضاء   4/5

   الشرطة   16/5
   الحسبة   23/5
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 تلخيص اخبار المغرب وغيرها. 

اقبال  وكذلك مجموعة من المراجع منها كتاب

 موسى المغرب االسالمي.

 وكتاب ابراهيم حركات المغرب عبر التاريخ. 

 وكتاب عبد العزيز سالم المغرب الكبير       
      وكتاب حسن ابراهيم حسن النظم االدارية    

صـــباح ابـــراهيم وعـــادل االلوســـي، تـــاريخ االســـالم فـــي 
افريقيـــا وجنـــوب شـــرقي اســـيا دينـــز بـــولم ، الحضـــارات 

 4791ية ، بيروت، االفريق
 4791اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، بيروت 

 .4799وليم باسالم، الثقافة االفريقية ، بيروت ، 
خولــة شــاكر الــدجيلي، العالقــات العربيــة االســالمية ر 
الساحق االفريقي الشرقي حتـى القـرن التاسـع الهجـري، 

 اطروحة دكتوراه ، بغداد، كلية 
 .4791االداب، 

 السيرافي )للهند والصين(السيرافي، رحلة 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 االداب كلية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ القسم الجامعي / المركز .2

 حضارة امريكيا القديمة تاريخ  اسم / رمز المقرر .3

 وبحثية برامج تدريسية  البرامج التي يدخل فيها .4

 للطلبة محاضرات اسبوعية  أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 9  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

  2118 – 2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

  أهداف المقرر .9

في عصور ما قبل الميالد )الجوانب السياسية، على تاريخ وحضارة امريكيا القديمة  التعرف
االقتصادية، االجتماعية، الدينية(، لما لهذة الحقبة الزمنية أو المرحلة التاريخية من أرتباط 

 الالحقة .وثيق بتارخ العراق في العهود 

 

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.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11



 المعرفة والفهم  -أ
 مة والمركزة لتاريخ امريكيا القديمه المعرفة العا -1أ

 -2أ

 القدرة على ربط المادة التاريخية بثقافته العامة . -3أ
 . -4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 . محاولة االحتفاظ بالمعلومات وتحليلها وربطها بالتاريخ الحديث والمعاصر الذي يعيشه الطالب  - 1ب

 كتابة التقارير والبحوث التاريخية . – 2ب

اتخاذ المادة التاريخية التي يدرسها الطالب ثقافة يستقي منها موضوعات ادبية ووعضية  – 3ب

 وارشادية .

التعبير عما يجول في ذهنه بلغة علمية وفي ضوء المادة التاريخية اكساب الطالب الجرأة في     -4ب

 التي يدرسها .

 طرائق التعليم والتعلم      

 

، والتدريب على النقد العلمي وإبداء من الخالل المحاضرات النظرية ، والمناقشة والقدرة على التحليل 

 الموضوعات التي يدرسها . اآلراء العلمية المبنية على االطالع المنوع وبما ينسجم مع

 

 

 طرائق التقييم      

 

وضع درجات لتقييم مستوى الطالب العلمي في المشاركة في المحاضرات والنشاط العلمي، ومن خالل 

 اشتراكه في النشاطات الالصفية ، كعمل البوسترات وكتابة البحوث والتقارير .

 

 
 مهارات التفكير -ج

تحفيز الطالب على ربط المعلومات التي يدرسها بالمواد التاريخية االخرى في نفس مرحلته   -1ج

 الدراسية

 -2ج

 -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

من خالل توجيه الطالب ووضع برامج خاصة لقراءة الكتب المنوعة ذات الصلة بالمادة التاريخية التي 

 يدرسها .

 طرائق التقييم    

 

 من خالل اقحام الطالب في النشاطات العلمية التي يقيمها القسم او الكلية من ندوات علمية وورش عمل .

 



 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

ثقافته العامة او بما ينسجم مع  وتوضيفها فياالستفادة من المادة التاريخية التي يدرسها الطالب  -1د

 سوق العمل .

  -2د

 -3د

    -4د
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 االحد

االطالع على تاريخ 

 امريكيا القديمة 

ومعرفة الدور 

الذي كان الحضاري 

حقب يضطلع به في 

ومراحل تاريخية 

 مختلفة .

معلومات رئيسة يف دراسة 
 اتريخ العراق القدمي

 
 

محاضرات 

نظرية 

واالستعانة 

بوسائل 

تعليمية وافالم 

 وثائقية 

من خالل 

تقسيم الدرجة 

( 5الى: )

درجات لتقييم 

النشاط اليومي 

للطالب . 

(  15و)

درجة 

 لالمتحان .

  3 الثالثاء
مصادر دراسة اتريخ 

   مريكيا القدمية ا

  3 الخميس

 التنقيب االاثري
 
 

  

  3 االحد

جغرافية ومناخ امريكيا 
واثرمها يف سري  القدمية 

 حضارته
  

   عصور ما قبل التاريخ  3 الثالثاء

   العصر احلجري القدمي   3 الخميس

   العصر احلجري الوسيط  3 االحد

   احلجري احلديثالعصر   3 الثالثاء

   العصر احلجري املعدين  3 الخميس

   العصور التارخيية  3 االحد

   السالالت احلاكمة  3 الثالثاء

   نظام احلكم وامللوكية  3 الخميس

   دويالت املدن   3 االحد

    حضارة املااي  3 الثالثاء

   ملوك املااي   3 الخميس

   حضارة االستك   3 االحد

   ملوك االستك   3 الثالثاء

   حضارة االنك  3 الخميس

  اجلوانب احلضارية من   3 االحد
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 امريكيا القدمية 
   حضارة االستك  3 الثالثاء

   اجلانب االقتصادي   3 الخميس

   الزراعة والصناعة   3 االحد

   اجلانب الثقايف   3 الثالثاء

   اجلانب االجتماعي   3 الخميس

   احلانب الفين والثقايف  3 االحد

   الفكر الديين  3 الثالثاء

   الطقوس والعبادات  3 الخميس

   الكتابة   3 االحد

   اجلوانب احلضارية لالنكا  3 الثالثاء

   اجلانب االقتصادي   3 الخميس

   الزراعة والصناعة   3 االحد

   اجلانب الثقايف   3 الثالثاء

   اجلانب االجتماعي   3 الخميس

   احلانب الفين والثقايف  3 االحد

   الفكر الديين  3 الثالثاء

   الطقوس والعبادات  3 الخميس

   حضارة املااي  3 االحد

   اجلانب االقتصادي   3 الثالثاء

   الزراعة والصناعة   3 الخميس

   اجلانب الثقايف   3 االحد

   اجلانب االجتماعي   3 الثالثاء

   احلانب الفين والثقايف  3 الخميس

   الفكر الديين  3 االحد

   الطقوس والعبادات  3 الثالثاء

   اجليش والسالح  3 الخميس

   العالقات السياسية  3 االحد

   العالقات االقتصادية    3 الثالثاء



 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 متعلقة مبادة امريكيا القدميه نصوص قدمية 
 . حضارة االنكا ملايكل مال ابس
 قاموس اصاطري العامل ارثر كارتر 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

خاصة ابلتاريخ القدمي حتتوي على حواسيب للمواقع وجود ورش عمل ومكتبة 
 االلكرتونية .

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

توجد حماضرات يلقيها ضيوف من خارج الكلية هلا عالقة ابلتاريخ القدمي فضال 
 املهين ومبا ينسجم مع سوق العمل .عن إقامة الدورات للتدريب 

 

 القبول  .13

 طالب 151 المتطلبات السابقة

 45 أقل عدد من الطلبة 

 111 أكبر عدد من الطلبة 

 
 
 
 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 االداب كلية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ القسم الجامعي / المركز .2

 حضارة امريكيا القديمة تاريخ  اسم / رمز المقرر .3

 وبحثية برامج تدريسية  البرامج التي يدخل فيها .4

 للطلبة محاضرات اسبوعية  أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 9  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

  2118 – 2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

  أهداف المقرر .9

في عصور ما قبل الميالد )الجوانب السياسية، على تاريخ وحضارة امريكيا القديمة  التعرف
االقتصادية، االجتماعية، الدينية(، لما لهذة الحقبة الزمنية أو المرحلة التاريخية من أرتباط 

 الالحقة .وثيق بتارخ العراق في العهود 

 

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.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11



 المعرفة والفهم  -أ
 مة والمركزة لتاريخ امريكيا القديمه المعرفة العا -1أ

 -2أ

 القدرة على ربط المادة التاريخية بثقافته العامة . -3أ
 . -4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 . محاولة االحتفاظ بالمعلومات وتحليلها وربطها بالتاريخ الحديث والمعاصر الذي يعيشه الطالب  - 1ب

 كتابة التقارير والبحوث التاريخية . – 2ب

اتخاذ المادة التاريخية التي يدرسها الطالب ثقافة يستقي منها موضوعات ادبية ووعضية  – 3ب

 وارشادية .

التعبير عما يجول في ذهنه بلغة علمية وفي ضوء المادة التاريخية اكساب الطالب الجرأة في     -4ب

 التي يدرسها .

 طرائق التعليم والتعلم      

 

، والتدريب على النقد العلمي وإبداء من الخالل المحاضرات النظرية ، والمناقشة والقدرة على التحليل 

 الموضوعات التي يدرسها . اآلراء العلمية المبنية على االطالع المنوع وبما ينسجم مع

 

 

 طرائق التقييم      

 

وضع درجات لتقييم مستوى الطالب العلمي في المشاركة في المحاضرات والنشاط العلمي، ومن خالل 

 اشتراكه في النشاطات الالصفية ، كعمل البوسترات وكتابة البحوث والتقارير .

 

 
 مهارات التفكير -ج

تحفيز الطالب على ربط المعلومات التي يدرسها بالمواد التاريخية االخرى في نفس مرحلته   -1ج

 الدراسية

 -2ج

 -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

من خالل توجيه الطالب ووضع برامج خاصة لقراءة الكتب المنوعة ذات الصلة بالمادة التاريخية التي 

 يدرسها .

 طرائق التقييم    

 

 من خالل اقحام الطالب في النشاطات العلمية التي يقيمها القسم او الكلية من ندوات علمية وورش عمل .

 



 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

ثقافته العامة او بما ينسجم مع  وتوضيفها فياالستفادة من المادة التاريخية التي يدرسها الطالب  -1د

 سوق العمل .

  -2د

 -3د

    -4د



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 االحد

االطالع على تاريخ 

 امريكيا القديمة 

ومعرفة الدور 

الذي كان الحضاري 

حقب يضطلع به في 

ومراحل تاريخية 

 مختلفة .

معلومات رئيسة يف دراسة 
 اتريخ العراق القدمي

 
 

محاضرات 

نظرية 

واالستعانة 

بوسائل 

تعليمية وافالم 

 وثائقية 

من خالل 

تقسيم الدرجة 

( 5الى: )

درجات لتقييم 

النشاط اليومي 

للطالب . 

(  15و)

درجة 

 لالمتحان .

  3 الثالثاء
مصادر دراسة اتريخ 

   مريكيا القدمية ا

  3 الخميس

 التنقيب االاثري
 
 

  

  3 االحد

جغرافية ومناخ امريكيا 
واثرمها يف سري  القدمية 

 حضارته
  

   عصور ما قبل التاريخ  3 الثالثاء

   العصر احلجري القدمي   3 الخميس

   العصر احلجري الوسيط  3 االحد

   احلجري احلديثالعصر   3 الثالثاء

   العصر احلجري املعدين  3 الخميس

   العصور التارخيية  3 االحد

   السالالت احلاكمة  3 الثالثاء

   نظام احلكم وامللوكية  3 الخميس

   دويالت املدن   3 االحد

    حضارة املااي  3 الثالثاء

   ملوك املااي   3 الخميس

   حضارة االستك   3 االحد

   ملوك االستك   3 الثالثاء

   حضارة االنك  3 الخميس

  اجلوانب احلضارية من   3 االحد
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 امريكيا القدمية 
   حضارة االستك  3 الثالثاء

   اجلانب االقتصادي   3 الخميس

   الزراعة والصناعة   3 االحد

   اجلانب الثقايف   3 الثالثاء

   اجلانب االجتماعي   3 الخميس

   احلانب الفين والثقايف  3 االحد

   الفكر الديين  3 الثالثاء

   الطقوس والعبادات  3 الخميس

   الكتابة   3 االحد

   اجلوانب احلضارية لالنكا  3 الثالثاء

   اجلانب االقتصادي   3 الخميس

   الزراعة والصناعة   3 االحد

   اجلانب الثقايف   3 الثالثاء

   اجلانب االجتماعي   3 الخميس

   احلانب الفين والثقايف  3 االحد

   الفكر الديين  3 الثالثاء

   الطقوس والعبادات  3 الخميس

   حضارة املااي  3 االحد

   اجلانب االقتصادي   3 الثالثاء

   الزراعة والصناعة   3 الخميس

   اجلانب الثقايف   3 االحد

   اجلانب االجتماعي   3 الثالثاء

   احلانب الفين والثقايف  3 الخميس

   الفكر الديين  3 االحد

   الطقوس والعبادات  3 الثالثاء

   اجليش والسالح  3 الخميس

   العالقات السياسية  3 االحد

   العالقات االقتصادية    3 الثالثاء



 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 متعلقة مبادة امريكيا القدميه نصوص قدمية 
 . حضارة االنكا ملايكل مال ابس
 قاموس اصاطري العامل ارثر كارتر 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (

خاصة ابلتاريخ القدمي حتتوي على حواسيب للمواقع وجود ورش عمل ومكتبة 
 االلكرتونية .

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

توجد حماضرات يلقيها ضيوف من خارج الكلية هلا عالقة ابلتاريخ القدمي فضال 
 املهين ومبا ينسجم مع سوق العمل .عن إقامة الدورات للتدريب 

 

 القبول  .13

 طالب 151 المتطلبات السابقة

 45 أقل عدد من الطلبة 

 111 أكبر عدد من الطلبة 

 
 
 
 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 االداب كلية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ القسم الجامعي / المركز .2

 تاريخ اليهود بين عهدي اليوناني والروماني  اسم / رمز المقرر .3

 وبحثية برامج تدريسية  البرامج التي يدخل فيها .4

 للطلبة محاضرات اسبوعية  أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 9  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

  2118 – 2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

  أهداف المقرر .9

في عصور ما قبل الميالد  على تاريخ اليهود في العهود اليونانية والرومانية التعرف
)الجوانب السياسية، االقتصادية، االجتماعية، الدينية(، لما لهذة الحقبة الزمنية أو المرحلة 

 في العهود الالحقة .التاريخية من أرتباط وثيق بتارخ العراق 

 

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.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11



 المعرفة والفهم  -أ
 والمركزة لتاريخ اليهود عهد الرومان واليونان مة المعرفة العا -1أ

 -2أ

 القدرة على ربط المادة التاريخية بثقافته العامة . -3أ
 . -4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 . محاولة االحتفاظ بالمعلومات وتحليلها وربطها بالتاريخ الحديث والمعاصر الذي يعيشه الطالب  - 1ب

 كتابة التقارير والبحوث التاريخية . – 2ب

اتخاذ المادة التاريخية التي يدرسها الطالب ثقافة يستقي منها موضوعات ادبية ووعضية  – 3ب

 وارشادية .

اكساب الطالب الجرأة في التعبير عما يجول في ذهنه بلغة علمية وفي ضوء المادة التاريخية     -4ب

 التي يدرسها .

 طرائق التعليم والتعلم      

 

، والتدريب على النقد العلمي وإبداء من الخالل المحاضرات النظرية ، والمناقشة والقدرة على التحليل 

 المبنية على االطالع المنوع وبما ينسجم مع الموضوعات التي يدرسها . اآلراء العلمية

 

 

 طرائق التقييم      

 

وضع درجات لتقييم مستوى الطالب العلمي في المشاركة في المحاضرات والنشاط العلمي، ومن خالل 

 اشتراكه في النشاطات الالصفية ، كعمل البوسترات وكتابة البحوث والتقارير .

 

 
 مهارات التفكير -ج

تحفيز الطالب على ربط المعلومات التي يدرسها بالمواد التاريخية االخرى في نفس مرحلته   -1ج

 الدراسية

 -2ج

 -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

من خالل توجيه الطالب ووضع برامج خاصة لقراءة الكتب المنوعة ذات الصلة بالمادة التاريخية التي 

 يدرسها .

 طرائق التقييم    

 

 من خالل اقحام الطالب في النشاطات العلمية التي يقيمها القسم او الكلية من ندوات علمية وورش عمل .

 



 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

وتوضيفها في ثقافته العامة او بما ينسجم مع االستفادة من المادة التاريخية التي يدرسها الطالب  -1د

 سوق العمل .

  -2د

 -3د

    -4د



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 االحد

طالع على تاريخ اال

اليهود بين عهدي 

الرومان واليونان 

ومعرفة الدور 

الذي كان الحضاري 

حقب يضطلع به في 

ومراحل تاريخية 

 مختلفة .

مات رئيسة يف دراسة معلو 
 القدمياتريخ اليهود 
 
 

محاضرات 

نظرية 

واالستعانة 

بوسائل 

تعليمية وافالم 

 وثائقية 

من خالل 

تقسيم الدرجة 

( 5الى: )

لتقييم درجات 

النشاط اليومي 

للطالب . 

(  15و)

درجة 

 لالمتحان .

  3 الثالثاء

مصادر دراسة اتريخ 
ليهود عهد الرومان ا

  واليوانن
  

  3 الخميس

 التنقيب االاثري
 
 

  

  3 االحد

التوزيع اجلغرايف لليهود 
واثرها على سري االحداث 

 التارخيية 
  

   مقدمة متهيدية  3 الثالثاء

  3 الخميس
اليهود يف عصر اهليمنة  

   الفارسية

  3 االحد
يهود يف عهد اهليمنة ال

   اليواننية 

   يف العهد الروماينيهود ال  3 الثالثاء

   اجلانب االقتصادي لليهود  3 الخميس

   وانب االتتماعيةاجل  3 االحد

   وانب الدينيةاجل  3 الثالثاء

   نظام احلكم وامللوكية  3 الخميس

   دويالت املدن   3 االحد

     3 الثالثاء

     3 الخميس

     3 االحد
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     3 الثالثاء

     3 الخميس

     3 االحد

     3 الثالثاء

     3 الخميس

     3 االحد

     3 الثالثاء

      3 الخميس

     3 االحد

     3 الثالثاء

     3 الخميس

     3 االحد

     3 الثالثاء

     3 الخميس

     3 االحد

     3 الثالثاء

      3 الخميس

     3 االحد

     3 الثالثاء

     3 الخميس

     3 االحد

     3 الثالثاء

     3 الخميس

     3 االحد

      3 الثالثاء

     3 الخميس

     3 االحد

     3 الثالثاء

     3 الخميس

     3 االحد

     3 الثالثاء



 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 اليهود واليهوديه للدكتور دمحم املسريي
 اليهود يف عهد البطاملة لعبد احلليم ممدوح 

 اسرائيل عرب التاريخ حملمد بيومي وهران 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

والدوريات والبرمجيات ورش العمل 

 والمواقع االلكترونية (

وجود ورش عمل ومكتبة خاصة ابلتاريخ القدمي حتتوي على حواسيب للمواقع 
 االلكرتونية .

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

الكلية هلا عالقة ابلتاريخ القدمي فضال توجد حماضرات يلقيها ضيوف من خارج 
 عن إقامة الدورات للتدريب املهين ومبا ينسجم مع سوق العمل .

 

 القبول  .13

 طالب6 المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 
 
 
 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 االداب كلية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ القسم الجامعي / المركز .2

 تاريخ اليهود بين عهدي اليوناني والروماني  اسم / رمز المقرر .3

 وبحثية برامج تدريسية  البرامج التي يدخل فيها .4

 للطلبة محاضرات اسبوعية  أشكال الحضور المتاحة .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 9  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

  2118 – 2117 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

  أهداف المقرر .9

في عصور ما قبل الميالد  على تاريخ اليهود في العهود اليونانية والرومانية التعرف
)الجوانب السياسية، االقتصادية، االجتماعية، الدينية(، لما لهذة الحقبة الزمنية أو المرحلة 

 في العهود الالحقة .التاريخية من أرتباط وثيق بتارخ العراق 

 

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.

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11



 المعرفة والفهم  -أ
 والمركزة لتاريخ اليهود عهد الرومان واليونان مة المعرفة العا -1أ

 -2أ

 القدرة على ربط المادة التاريخية بثقافته العامة . -3أ
 . -4أ
  -5أ
   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 . محاولة االحتفاظ بالمعلومات وتحليلها وربطها بالتاريخ الحديث والمعاصر الذي يعيشه الطالب  - 1ب

 كتابة التقارير والبحوث التاريخية . – 2ب

اتخاذ المادة التاريخية التي يدرسها الطالب ثقافة يستقي منها موضوعات ادبية ووعضية  – 3ب

 وارشادية .

اكساب الطالب الجرأة في التعبير عما يجول في ذهنه بلغة علمية وفي ضوء المادة التاريخية     -4ب

 التي يدرسها .

 طرائق التعليم والتعلم      

 

، والتدريب على النقد العلمي وإبداء من الخالل المحاضرات النظرية ، والمناقشة والقدرة على التحليل 

 المبنية على االطالع المنوع وبما ينسجم مع الموضوعات التي يدرسها . اآلراء العلمية

 

 

 طرائق التقييم      

 

وضع درجات لتقييم مستوى الطالب العلمي في المشاركة في المحاضرات والنشاط العلمي، ومن خالل 

 اشتراكه في النشاطات الالصفية ، كعمل البوسترات وكتابة البحوث والتقارير .

 

 
 مهارات التفكير -ج

تحفيز الطالب على ربط المعلومات التي يدرسها بالمواد التاريخية االخرى في نفس مرحلته   -1ج

 الدراسية

 -2ج

 -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

من خالل توجيه الطالب ووضع برامج خاصة لقراءة الكتب المنوعة ذات الصلة بالمادة التاريخية التي 

 يدرسها .

 طرائق التقييم    

 

 من خالل اقحام الطالب في النشاطات العلمية التي يقيمها القسم او الكلية من ندوات علمية وورش عمل .

 



 

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

وتوضيفها في ثقافته العامة او بما ينسجم مع االستفادة من المادة التاريخية التي يدرسها الطالب  -1د

 سوق العمل .

  -2د

 -3د

    -4د



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 االحد

طالع على تاريخ اال

اليهود بين عهدي 

الرومان واليونان 

ومعرفة الدور 

الذي كان الحضاري 

حقب يضطلع به في 

ومراحل تاريخية 

 مختلفة .

مات رئيسة يف دراسة معلو 
 القدمياتريخ اليهود 
 
 

محاضرات 

نظرية 

واالستعانة 

بوسائل 

تعليمية وافالم 

 وثائقية 

من خالل 

تقسيم الدرجة 

( 5الى: )

لتقييم درجات 

النشاط اليومي 

للطالب . 

(  15و)

درجة 

 لالمتحان .

  3 الثالثاء

مصادر دراسة اتريخ 
ليهود عهد الرومان ا

  واليوانن
  

  3 الخميس

 التنقيب االاثري
 
 

  

  3 االحد

التوزيع اجلغرايف لليهود 
واثرها على سري االحداث 

 التارخيية 
  

   مقدمة متهيدية  3 الثالثاء

  3 الخميس
اليهود يف عصر اهليمنة  

   الفارسية

  3 االحد
يهود يف عهد اهليمنة ال

   اليواننية 

   يف العهد الروماينيهود ال  3 الثالثاء

   اجلانب االقتصادي لليهود  3 الخميس

   وانب االتتماعيةاجل  3 االحد

   وانب الدينيةاجل  3 الثالثاء

   نظام احلكم وامللوكية  3 الخميس

   دويالت املدن   3 االحد

     3 الثالثاء

     3 الخميس

     3 االحد
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     3 الثالثاء

     3 الخميس

     3 االحد

     3 الثالثاء

     3 الخميس

     3 االحد

     3 الثالثاء

      3 الخميس

     3 االحد

     3 الثالثاء

     3 الخميس

     3 االحد

     3 الثالثاء

     3 الخميس

     3 االحد

     3 الثالثاء

      3 الخميس

     3 االحد

     3 الثالثاء

     3 الخميس

     3 االحد

     3 الثالثاء

     3 الخميس

     3 االحد

      3 الثالثاء

     3 الخميس

     3 االحد

     3 الثالثاء

     3 الخميس

     3 االحد

     3 الثالثاء



 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 اليهود واليهوديه للدكتور دمحم املسريي
 اليهود يف عهد البطاملة لعبد احلليم ممدوح 

 اسرائيل عرب التاريخ حملمد بيومي وهران 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

والدوريات والبرمجيات ورش العمل 

 والمواقع االلكترونية (

وجود ورش عمل ومكتبة خاصة ابلتاريخ القدمي حتتوي على حواسيب للمواقع 
 االلكرتونية .

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 

الكلية هلا عالقة ابلتاريخ القدمي فضال توجد حماضرات يلقيها ضيوف من خارج 
 عن إقامة الدورات للتدريب املهين ومبا ينسجم مع سوق العمل .

 

 القبول  .13

 طالب6 المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 
 
 
 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 كلية االداب:  ة/ املعهدالكلي   
 قسم التاريخ:    القسم العلمي    
 22/4/2028اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                   أ. د. حممود عبد الواحد القيسي املعاون العلمي : سمأ.م.د.عامر محزة الغريب        ا  : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ                      :                                     لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:جلودة ضمان ا شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد –كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

 تاريخدكتوراه اداب في ال اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 التطور في البرامج و المناهج في الجامعات المناظرة  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 27/9/2117 تاريخ إعداد الوصف  .8

 wafaaadnan@yahoo.comأ.م.د. وفاء عدنان حميد  استاذ المادة:  .9

 أهداف البرنامج األكاديمي .11

لمعرفة تاريخ هذه الفترة الحرجة من تاريخ العربي االسالمي وما تمخضت من احداث سياسية  لبرنامجيهدف ا

كان لها االثر الفعال والمحرك االساس في االحداث السياسية التي بقيت اثارها الحاقة الى االن ، في محاولة 

اليها بأسلوب منهجي وعلمي  تاريخية صحيحة لتوضيح االحداث وتجريد هذه الحقبة من الزيف الذي نسب 

 صحيح .
 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11
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 المعرفة والفهم  -أ
 التطور التاريخي لظهور الدولة االموية-1أ
 موقف اهل البيت لنصرة المظلومين-2أ

 اسباب ضعف الدولة االموية-3أ

 التطورات السياسية  -4أ
 خاصة بالموضوع المهارات ال  -ب 

  التعرف على  تاريخ الدولة االموية– 1ب

 تنظيمات الجيش البحرية واالسطول العربيتوضيح   - 2ب

 التنظيمات المالية واالقتصادية    – 3ب

 موقف اهل البيت لنصرة المظلومين    -4ب

 الخراج والجزية وعشور التجارة   -5ب
 اسباب سقوط الدولة االموية-6ب

 
 التعليم والتعلم طرائق      

موقف في تلك الفترة و الخراج والجزية وعشور التجارة  و التنظيمات المالية واالقتصادية  التعرف على 

 اسباب سقوط الدولة االمويةو  اهل البيت لنصرة المظلومين

 
 طرائق التقييم      

 حرية واالسطول العربيتنظيمات الجيش البو تاريخ الدولة االموية التدريب و النقاش فيما يخص 

 موقف اهل البيت لنصرة المظلومينو 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 تاريخ الدولة االموية تحليل  -1ج

 تنظيمات الجيش البحرية واالسطول العربي -2ج

 موقف اهل البيت لنصرة المظلومين -3ج

 الجوانب االقتصادية في الدولة االسالمية-4ج

 
 يم والتعلم طرائق التعل    

 

التنظيمات المالية واالقتصادية  و الخراج والجزية وعشور التجارة  في تلك الفترة و موقف اهل  تحليل 

 البيت لنصرة المظلومين و اسباب سقوط الدولة االموية

 
 طرائق التقييم    

 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة لتأهيلية او المهارات العامة-د 

 قراءة كتب التاريخ المختلفة و المقارنة و التحليل -1د

 

 االطالع على البحوث و الدراسات ذات العالقة بالمنهج-2د

 تحليل الوقائع التاريخية خالل تلك الحقبة -3د

 هذا المجالمتابعة المصادر المهمة في  -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

التنظيمات المالية واالقتصادية  و الخراج والجزية وعشور التجارة  في تلك الفترة و موقف اهل البيت  تحليل 

 لنصرة المظلومين و اسباب سقوط الدولة االموية

 
 طرائق التقييم          

 ت التحريريةتقارير و االمتحانامشاركات يومية، اعداد 
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 التحضري اليومي  عوامل قيام الدولة االموية   3-5 1
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

2 
 التحضري اليومي  نظام احلكم   3-5

و االختبارات املشاركات 
 التحريرية

3 
 التحضري اليومي اخللفاء االمويني   3-5

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

4 
 التحضري اليومي  احلركات السياسية الدينية   3-5

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

5 
 التحضري اليومي  حركات اخلوارج   3-5

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

6 
 اخلوارج يف عهد معاوية بن ايب سفيان   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

7 
3-5  

اخلوارج بعد وفاة  معاوية بن ايب 
 سفيان

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

8 
 اخلوارج يف عهد عمر بن عبد العزيز   3-5

ختبارات املشاركات و اال التحضري اليومي 
 التحريرية

9 
3-5  

اخلوارج يف اواخر عهد الدولة 
 االموية 

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

11 
 املعارضة العلوية   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

11 
 ثورة احلسني بن علي   3-5

 املشاركات و االختبارات التحضري اليومي 
 التحريرية

12 
 حركة التوابني   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

13 
 حركة املختار بن ايب عبيد هللا الثقفي   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

14 
 حركة زيد بن علي بن احلسني   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 لتحريريةا

15 
 حركة عبد هللا بن معاوية   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

16 
 احلركة الزبريية   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

17 
 حركة ابن االشعث   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

18 
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  احلارث بن سريج حركة   3-5

 التحريرية

19 
 التتنظيمات االدارية   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية



  
 5الصفحة 

 
  

  

21 
 احلجابة   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

21 
 االمارة على االمصار   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

22 
 الدواوين املركزية   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

23 
 الدواوين املسؤلة عن موارد الدولة    3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

24 
 الدواوين املسؤولة عن النفقات   3-5

املشاركات و االختبارات  ي التحضري اليوم
 التحريرية

25 
 تعريب الدواوين   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

26 
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  النظام القضائي   3-5

 التحريرية

27 
 القضاء   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

28 
 احلسبة   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

29 
 النظر يف املظامل   3-5

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

31 
3-5 

 االسالميةحركات التحرير  
التحضري اليومي و  التحضري اليومي 

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

31 
3-5 

 ش تنظيمات اجلي 
التحضري اليومي و  التحضري اليومي 

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

32 
3-5 

 البحرية واالسطول العريب 
التحضري اليومي و  التحضري اليومي 

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

33 
3-5 

 التنظيمات املالية واالقتصادية   
التحضري اليومي و  التحضري اليومي 

ختبارات املشاركات و اال
 التحريرية

34 
3-5 

 اخلراج واجلزية وعشور التجارة   
التحضري اليومي و  التحضري اليومي 

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

35 
3-5 

 اسباب سقوط الدولة االموية  
التحضري اليومي و  التحضري اليومي 

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

36 
3-5 

 الدعوة العباسية  
التحضري اليومي و  حضري اليومي الت

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 تنظيمات الجيش البحرية واالسطول العربيو تاريخ الدولة االموية التدريب و النقاش فيما يخص 

 موقف اهل البيت لنصرة المظلومينو 

 
 المعهد(بااللتحاق بالكلية أو األنظمة المتعلقة  )وضعمعيار القبول  .13

 المعايير من الوزارة على وفق خطة القبول المركزي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

  تاريخ الدولة العربية االسالمية في العصر االموي( للدكتورة زاهدة سعيد الصالحي والدكتور نافع(

 توفيق العبود.   

    االموي( لالساتذة كل من لبيد ابراهيم احمد وعبد الواحد ذنون )الدولة العربية االسالمية في العصر

 طه وعبد القادر سلمان المعاضيدي  
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

تاريخ الدولة   2112-2112

 االموية
                                 اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلدابكلية :  / املعهدةالكلي   
 قسم التاريخ:    القسم العلمي    
 02/6/0228اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                   حممود عبد الواحدد.   أ. : املعاون العلمي سما       د    عامر محزه  .مأ.  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 داء اجلامعي:واألضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد – اآلدابكلية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

 يخرتافي ال آداب بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  د  المعتم برنامج االعتماد .6

 التطور في البرامج و المناهج في الجامعات المناظرة  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/6/2218 تاريخ إعداد الوصف  .8

 falah_ali67@yahoo.comا . د زكيه حسن ابراهيم                 استاذ المادة:  .9

 أهداف البرنامج األكاديمي .12

 االسالمية النظم  تمثلهاالتي  التاريخيةتدريس الحقب  
 للتعرف على مختلف النظم االسالمية  السياسية منها والمالية واإلدارية واالقتصادية

 ابان تلك العصور والتي تمثل مرحلة مهمة ضمن التاريخ والحضارة االسالمية بشكل عام
 معرفة الطالب بنظم اإلسالمية ومميزاتها في مختلف العصور 

ة والكلية وبما ينطبق مع معايير الجودة في التعليم العالي والتي تمكن تطوير التعليم االكاديمي في الجامع

 الجامعات من انتاج مخرجات تزج في سوق العمل قادرة على االنتاج في سوق العمل
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 المعرفة والفهم  -أ  

 بالمنهج المقرر االلمام باساسيات طرائق التفكير-1أ

التمكن من ترجمتها في اداء عملي من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في عملية -2أ

 التدريس

 تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بالنظم االسالمية -3أ

 اعداد الطالب نفسيا وفكريا اتقبل المادة الدراسية-4أ

 لبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرراسيعاب الط -5أ

 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة  -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

تمكين الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف  – 1ب

 والخبرات

 كبر قدر من المعارف حول تاريخ المادةتحصيل ا – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار – 3ب

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع    -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشات العلمية والحوار -1

 استخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب  -2

  مثل الشاشات الذكية وغيرها -3

 االستفادة من مواقع االنترنيت والكتب االلكترونية والورقية -4

 
 طرائق التقييم      

 الحوار والنقاش -1

 االمتحان الشفوي -2

 االمتحان التحريري -3

 الواجب المكلف به الطالب -4

  البحث العلمي والتقرير - 5
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 المقررةالقدرة على وصف المادة  -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير   -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

استراتيجيات التعليم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء  -1

 التعليم 

 ات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج استراتيجي -2

 استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي -3
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 طرائق التقييم    

 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 

 
 
 

 .الشخصي(ور األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتط )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 قراءة كتب التاريخ المختلفة و المقارنة و التحليل -1د

 

 االطالع على البحوث و الدراسات ذات العالقة بالمنهج-2د

 تحليل الوقائع التاريخية خالل تلك الحقبة -3د

 متابعة المصادر المهمة في هذا المجال -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

والنظام النقدي والوزارة والخالفة الية واالقتصادية  و الخراج والجزية وعشور التجارة التنظيمات الم تحليل 

   وبيت المال في حقب التاريخ االسالمي المختلفة

 
 طرائق التقييم          

 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 
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 بنية المقرر .12

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 لوبةالمط
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1  4   
النظم العربية قبيل االسالم و يف 

 التحضري اليومي  االسالم
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

2 
4 

 التحضري اليومي  تعريف النظم االسالمية والوضعية 
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

 التحضري اليومي الفة ششااها وتطورهااخل  4  3
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

 التحضري اليومي  اخلالفة يف العصرالراشدي  4  4
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

 التحضري اليومي  اخلالفة يف العصر االموي  4 5
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

 سياخلالفه يف العصر العبا  4 6
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 

 التحريرية

7 4  
اخلالفة يف فرتة النفوذ الرتكي وامرة 

 االمراء
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 

 التحريرية

 مميزات اخلالفة يف العصر البويهي      4 8
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 

 التحريرية

9  4  
اخلالفة يف العصر السلجوقيمميزات  املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  

 التحريرية

12 4  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي    نظام الوزارة نشاهتا وتطورها

 التحريرية

11 4  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي   التعريف ابصل كلمة وزير

 التحريرية

12  4  
يف العصر العباسي االول الوزارة املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي   

 التحريرية

13 4  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي   مهام وواجبات وزير التفويض والتنفيذ

 التحريرية

14 4  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  الوزارة يف الصر العباسي الثاين 

 التحريرية

15 4  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  الوزارة يف حقبة النفوذ الرتكي

 التحريرية

16 4  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  الوزارة يف حقبة التسلط البويهي

 التحريرية

17 4  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  الوزارة يف حقبة التسلط السلجوقي

 يةالتحرير 

18 4  
النظام القضائي تعريف القضاء لغة 
 واصطالحا

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

19 4  
القضاء قبل االسالم ويف عصر الرسول 
  صل  هللا عليه وسلم

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية
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22 4  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  القضاء يف العصر الراشدي

 التحريرية

21 4  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  القضاء يف العصر االموي

 التحريرية

22 4  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  القضاء يف العصر العباسي

 التحريرية

23 4  
بارات املشاركات و االخت التحضري اليومي   امتيازات وصفات القاضي

 التحريرية

24 4  
نظام احلسبة  التعريف احلسبة 
 واحملتسب

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

25 4  
احلسبة يف عصر الرسول صل هللا علية  
 وسلم

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

26  4  
شاركات و االختبارات امل التحضري اليومي  احلسبة يف العصر الراشدي 

 التحريرية

27 4  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  احلسبة يف العصر العباسي

 التحريرية

28 4  
نظام النقدي يف الدولة العربية 
  االسالمية

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

29 4  
التعريف ابلنقود قبل االسالم ويف عصر 

ل صل هللا علية وسلم واخلالفة الرسو 
  الراشدة

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

32 4  
التحضري اليومي و  التحضري اليومي  تعريب النقود يف العصر االموي

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

31 4  
و التحضري اليومي  التحضري اليومي  تطور النقود يف العصر العباسي

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

32 4  
بيت املال نشاته وتطوره وموارده 
  ومصروفاته

التحضري اليومي و  التحضري اليومي 
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

33 4  
التحضري اليومي و  التحضري اليومي  نشاة بيت املال

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

34 4  
املالموارد بيت   التحضري اليومي و  التحضري اليومي  

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

35 4  
التحضري اليومي و  التحضري اليومي  مصروفات بيت املال

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

36 4  
التحضري اليومي و  التحضري اليومي  الدواوين نشأهتا وتطورها وتعريبها     

ختبارات املشاركات و اال
 التحريرية
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 النظم االسالميةتاريخ التدريب و النقاش فيما يخص 

 
 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 المعايير من الوزارة على وفق خطة القبول المركزي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 1- النظم االسالمية عبد العزيز الدوري 

 2-  النظم االسالمية توفيق اليوزبكي 

 3-  النظم االسالمية د مليحة رحمة هللا واخرون 

 4- دراسات في تاريخ االقتصاد العربي االسالمي د حمدان الكبيسي 

 5-  االحكام السلطانية الماوردي 
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 مخطط مهارات المنهج

 المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
تأهيلية والارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

2015-2018 XKji25  - 
Mht 26305 

                                 اساسي النظم االسالمية
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد – اآلدابكلية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 XKji25  - Mht 26305النظم االسالمية    اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 144 )الكلي(دد الساعات الدراسية ع .6

 22/6/2218 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 التي تملثها النظم االسالمية  ةالتاريخيتدريس الحقب 
 للتعرف على مختلف النظم االسالمية  السياسية منها والمالية واإلدارية واالقتصادية

 اريخ والحضارة االسالمية بشكل عامابان تلك العصور والتي تمثل مرحلة مهمة ضمن الت
 معرفة الطالب بنظم اإلسالمية ومميزاتها في مختلف العصور 

تطوير التعليم االكاديمي في الجامعة والكلية وبما ينطبق مع معايير الجودة في التعليم العالي والتي تمكن 

 لعملالجامعات من انتاج مخرجات تزج في سوق العمل قادرة على االنتاج في سوق ا

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

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11
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  هداف المعرفية األ -أ
 النظم االسالمية  تمثلهاالتي  التاريخيةتدريس الحقب 

 للتعرف على مختلف النظم االسالمية  السياسية منها والمالية واإلدارية واالقتصادية
 والحضارة االسالمية بشكل عامابان تلك العصور والتي تمثل مرحلة مهمة ضمن التاريخ 

 معرفة الطالب بنظم اإلسالمية ومميزاتها في مختلف العصور 
تطوير التعليم االكاديمي في الجامعة والكلية وبما ينطبق مع معايير الجودة في التعليم العالي والتي تمكن 

 الجامعات من انتاج مخرجات تزج في سوق العمل قادرة على االنتاج في سوق العمل

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مهارات التفكير -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

   االستنباط والقياس والتفسير   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم      

قتصادية  و الخراج والجزية وعشور التجارة والنظام النقدي والوزارة تحليل  التنظيمات المالية واال

 والخالفة وبيت المال في حقب التاريخ االسالمي المختلفة  

 
 طرائق التقييم      

 مشاركات يومية، اعداد تقارير و االمتحانات التحريرية

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ررةالقدرة على وصف المادة المق -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

استراتيجيات التعليم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء  -1

 التعليم 

 لتفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج استراتيجيات ا -2

 استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي -3

 
 طرائق التقييم    

 االمتحانات و االختبارات اليومية و الشهرية و الواجبات و التكليفات االخرى.

 
 بلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقاالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 القدرة على قراءة المصادر التاريخية و تحليلها. -1د

 القدرة على التحليل للمصادر و المناهج التاريخية  -2د
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 بنية المقرر .12

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 
    نظم العربية قبيل االسالم و يفال   4 

       االسالم
 التحضري اليومي 

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

2 
 تعريف النظم االسالمية والوضعية  4 

 التحضري اليومي 
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

3 
وتطورها نشأهتااخلالفة   4  

 التحضري اليومي
املشاركات و االختبارات 

 ريةالتحري

4 
    الراشدي اخلالفة يف العصر  4 

 التحضري اليومي 
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

5 
 اخلالفة يف العصر االموي  4

 التحضري اليومي 
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

6 
يف العصر العباسي اخلالفة  4 املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  

 التحريرية

7 
الفة يف فرتة النفوذ الرتكي وامرة اخل  4

 االمراء
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 

 التحريرية

8 
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  مميزات اخلالفة يف العصر البويهي      4

 التحريرية

9 
ات املشاركات و االختبار  التحضري اليومي  مميزات اخلالفة يف العصر السلجوقي  4

 التحريرية

12 
وتطورها نشأهتانظام الوزارة   4 املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي    

 التحريرية

11 
كلمة وزير  أبصلالتعريف   4 املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي   

 التحريرية

12 
 املشاركات و االختبارات التحضري اليومي   الوزارة يف العصر العباسي االول  4

 التحريرية

13 
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي   مهام وواجبات وزير التفويض والتنفيذ  4

 التحريرية

14 
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  الوزارة يف الصر العباسي الثاين   4

 التحريرية

15 
االختبارات املشاركات و  التحضري اليومي  الوزارة يف حقبة النفوذ الرتكي  4

 التحريرية

16 
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  الوزارة يف حقبة التسلط البويهي  4

 التحريرية

17 
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  الوزارة يف حقبة التسلط السلجوقي  4

 التحريرية

18 
النظام القضائي تعريف القضاء لغة   4

 واصطالحا
املشاركات و االختبارات  مي التحضري اليو 

 التحريرية

19 
القضاء قبل االسالم ويف عصر الرسول   4

  صل  هللا عليه وسلم

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

22 
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  القضاء يف العصر الراشدي  4

 التحريرية
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 البنية التحتية  .13

21 
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  القضاء يف العصر االموي  4

 التحريرية

22 
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  القضاء يف العصر العباسي  4

 التحريرية

23 
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي   امتيازات وصفات القاضي  4

 التحريرية

24 
نظام احلسبة  التعريف احلسبة   4

 واحملتسب
املشاركات و االختبارات  حضري اليومي الت

 التحريرية

25 
احلسبة يف عصر الرسول صل هللا علية    4

 وسلم
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 

 التحريرية

26 
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  احلسبة يف العصر الراشدي   4 

 التحريرية

27 
املشاركات و االختبارات  لتحضري اليومي ا احلسبة يف العصر العباسي  4

 التحريرية

28 
نظام النقدي يف الدولة العربية   4

  االسالمية
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 

 التحريرية

29 
التعريف ابلنقود قبل االسالم ويف عصر   4

الرسول صل هللا علية وسلم واخلالفة 
  الراشدة

و االختبارات  املشاركات التحضري اليومي 
 التحريرية

32 

التحضري اليومي و  التحضري اليومي  تعريب النقود يف العصر االموي  4
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

31 

التحضري اليومي و  التحضري اليومي  تطور النقود يف العصر العباسي  4
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

32 

ه وموارده بيت املال نشاته وتطور   4
  ومصروفاته

التحضري اليومي و  التحضري اليومي 
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

33 

التحضري اليومي و  التحضري اليومي  نشاة بيت املال  4
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

34 

التحضري اليومي و  التحضري اليومي  موارد بيت املال   4
املشاركات و االختبارات 

 لتحريريةا

35 

التحضري اليومي و  التحضري اليومي  مصروفات بيت املال  4
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

36 

التحضري اليومي و  التحضري اليومي       الدواوين نشأهتا وتطورها وتعريبها  4
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية
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 النظم االسالمية عبد العزيز الدوري - 1 لمطلوبة ـ الكتب المقررة ا1

 2-  النظم االسالمية توفيق اليوزبكي 

 3-  النظم االسالمية د مليحة رحمة هللا واخرون 

 4-  دراسات في تاريخ االقتصاد العربي االسالمي د

 حمدان الكبيسي

 5-  االحكام السلطانية الماوردي 

 
افة الى العديد من المصادر االصلية التي الغنى عنها باالض )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 لدراسة هذه المادة اليسعنى ذكرها كلها .

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
المجالت العلمية و الكتب ذات العالقة بالتاريخ و منها مجلة 

 الكلية

لكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع اال

.... 
 كل المصادر المتاحة و المنشورة عالميا كتب او بحوث .

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .14

 متابعة المصادر الحديثة التي تصدر و كذلك البحوث و الدراسات ذات العالقة بالموضوع.  

 
 


