
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

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

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

                                                        :  اريخالت                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

 التوقيع    
                                                                                              

         عميد مصادقة السيد ال                                                                                                      
 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 : د. عباس عبد الستاروصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 فلسفة التاريخ والحضارة

 اهالدكتور اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  ت الخارجية األخرى المؤثرا .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 
 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية 

 الثالثة
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

  نظري   

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 علم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات الت

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 السنة / المستوى

2112-2112 
 اسم المقرر رمز المقرر

فلسفة التاريخ 

 والحضارة

 أساسي

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ت العامة اراالمه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 2الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ك المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ/كلية اآلداب    / المركز علمي القسم ال .2

 فلسفة التاريخ والحضارة اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات اسبوعية مباشرة أشكال الحضور المتاحة .4

 2117-2116االول والثاني  الفصل / السنة .5

 61 لكلي()اعدد الساعات الدراسية  .6

 26/9/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

ة لمادة فلسفة التاريخ من خالل كتب معتمدة وحديثه لبسيط المادة ثتدريس طلبة المرحلة الثال أهداف المقرر .8

فغاية فلسفة التاريخ والحضارة هي دراسة منتجات العقل البشري في هذين  األمثلةللطالب من خالل 

 المادةمدارك الطلبة واكتساب مهارة الفهم اكثر من الحفظ للتمكن من  المجالين مما يتطلب توسيع
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 رائق التعليم والتعلم ط     

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 خصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 9الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 مفهوم الفلسفة 2 االول

عوامل نشوء الفلسفة 

 في اليونان

شفهي  نظري 

 وتحريري

 الفلسفةفوائد دراسة  2 الثاني

 نشوء فلسفة التاريخ
   

    سمات فلسفة التاريخ 2 الثالث
التفسيرات الدينية  2 الرابع

 للتاريخ

 

   

التفسير الخرافي  2 الخامس

 للتاريخ

التفسير العرقي 

 للتاريخ

   

نظرية البطل في  2 السادس

 التاريخ

 التفسير المثالي للتاريخ

   

 السابع

 الثامن

 

 

 التاسع
 

 العاشر

 

الحادي 

 عشر

 الثاني عشر

 

 شرالثاني ع

 

 

الثالث عشر 

الى الثامن 

 عشر
 

ما تبقى من 

اسابيع 

امتحانات 

للطلبة 

 

2 
 التفسير المادي للتاريخ

فلسفة التاريخ في 

 الفكر المعاصر

 

مفهوم الحضارة عند 

 ابن خلدون

الحضارة واطوارها 

 عند شبنجلر

اطوار الحضارة عند 

 فيكو

مفهوم الحضارة عند 

 غوستاف لوبون

نظرية التحدي 

االستجابة الرنولد و

 تونبي

مناهج البحث 

التاريخي والطرق 

في دراسة  الجديدة

 التاريخ

 

   



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 الدليمي حامد,فلسفة التاريخ واحلضارة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 برتراندرسل ,اتريخ الفلسفة الغربية )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 خفلسفة التاري هاشم حيىي املالح,املفصل يف

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 صائب عبد احلميد,فلسفة التاريخ يف الفكر االسالمي

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 googlحتوي على كثري من املعلومات وخاصة 

 املادةغرات مما يسد الكثري من ث

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 ومراجعه



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب:  ة/ املعهدالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 6106/ 01/ 6اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                    املعاون العلمي : سما                                                 : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 داء اجلامعيضمان اجلودة واألشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
مصادقة                                                                                                       

         السيد العميد 
 
 



      

 / د. عبد الرحمن فرطوسوصف 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

 

 كلية اآلداب  _ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 المماليك تاريخ

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 المناظرةالتطور في البرامج والمناهج في الجامعات  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 6/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر



 

 د. عبدالرمحن فرطوس حيدر وصف المقرر

 

 كلية االداب /امعة بغداد ج المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخقسمالعلميقال القسم الجامعي / المركز .2

          209HoHm اسم / رمز المقرر .3

           البرامج التي يدخل فيها .4

 المحاضرات  أشكال الحضور المتاحة .5

 2116 /االول والثاني  الفصل / السنة .6

 ساعة  64 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2116 / 11 /6 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 (1517-1251)للفترة   تفصيل مادة دراسة تاريخ المماليك               أهداف المقرر .9

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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
 المحاضرات  -1أ

 البحوث -2أ

 بالموضوع االستعانة بالمصادر ذات الصلة -3أ
 الشرح -4أ
 التحليل  -5أ
 االستنتاج   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 نظرية - 1ب

 بحثية  - 2ب

 تحليلية  - 3ب

     -4ب

 وتحليلية نظرية وبحثية                  طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 

 الشهرية التحريريةاالمتحانات  و اليومية االختبارات الشفوية                     طرائق التقييم      

 

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 االختبارات -1ج

 المناقشات -2ج

 التحليل -3ج

  االستنتاج  -4ج

 
  للمناقشةالتحليلية  وطرح االسئلة  النظرية القاء المحاضرات          طرائق التعليم والتعلم     

 واالستنتاجات.                                          
 

 

 االمتحانات الشفهية والتحريرية                   طرائق التقييم    

 

 

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

 الشرح -1د

 المناقشة -2د

 التحليل -3د

   االسئلة التحليلية  -4د



 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 املصادر االولية
 املراجع احلديثة

 احملاضرات

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

وتشمل على سبيل  الخدمات االجتماعية )

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

 111 أقل عدد من الطلبة 

 141 أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2       
 النظرية المحاضرات

 التطبيقية والبحوث
 االمتحان  نظري تاريخ المماليك

      

      
      

      

      
 

 

 
     



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 6106/ 01/ 6اتريخ ملء امللف :     

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 / د. احمد ناطقوصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية اآلداب  _ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 العالم الثالثتاريخ 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   االعتمادبرنامج  .6

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

 6/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

السياسي  دول العالم الثالث في افريقيا واسيا وامريكا الجنوبيةتوضيح ودراسة تاريخ 

  والحركة الوطنية في تلك القارات وحركات التحرر االجتماعيو

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

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 تعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق ال برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر  -1أ

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

 التدريس

افريقيا واسيا وامريكا الجنوبية يخ تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بتار -3أ

 واالحتالل االوربي لبلدان تلك الدول
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية -5أ
      استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -6أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –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

  صطلحات المتعلقة بالمواضع معرفة المفاهيم والم   -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      

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

 والتقرير

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج         

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج
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 القياس والتفسيراالستنباط و  -4ج

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

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

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

 التقنيات الحديثة لألستيعاب ، المناقشات العلمية والحوار استخدام

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

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

 العلمية الى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات

 

 

 
 

 

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

 مهارات ادارة الصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

   المهارات العقليةمهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية و -4د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

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

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

استخدام التقنيات الحديثة لألستيعاب ، المناقشات العلمية والحوار، االستفادة من مواقع االنترنيت والكتب 

 االلكترونية والورقية .

 

 
 طرائق التقييم          
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طرح افكار عالية الفهم  تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير، والتفكير من خالل نقاط تطرح حيث تؤدي 

 المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلميةالى مساعدة 

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 عةسا 192 تاريخ العالم الثالث 428HoTw الرابعة

لكل  64بواقع 

 شعبة

 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
لبحث عن المواضيع المتعلقة ،ا إجراء مناظرات بين الطلبة في موضوعات محدودة عن تاريخ أوربا الحديث

 مكتبة القسم ، مكتبة اآلداب ، املكتبة املركزية بالمادة في
 االعالم، وسائل وفي المجالت في النشر ، علمية ،استشارات الخارجية ؤتمراتوالم والندوات المحاضرات

 ندوات واقامة باحثين استضافة
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13
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 المعايير من الوزارة على وفق خطة القبول المركزي
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الرزاق مطلك الفهد، تاريخ العالم الثالثعبد  .1

 1912 -1795نوري السامرائي، االحتالل البريطاني لجنوب افريقيا  .2

 جاك لوب، العالم الثالث وتحديات البقاء، ترجمة احمد فؤاد بلبع .3

 ل. ليونتيف االقتصاد السياسي اسئلة واجوبة، ترجمة دمحم رشاد الحمالوي .4

  افاق افريقية، االتحاد االفريقي ومنظمة الوحدة االفريقية .5

 محمود عبد الواحد محمود، شركة الهند الشرقية ، رسالة ماجستير .6
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 مخطط مهارات المنهج

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

 رنامجمخرجات التعلم المطلوبة من الب 

 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

 العالم  تاريخ 428HoTw الرابعة

 الثالث
                 أساسي
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 المقرر موذج وصفن

 

 وصف المقرر

 احمد ناطق ابراهيمد. 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب لتعليميةالمؤسسة ا .1

 قسم التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 تاريخ العالم الثالث 428HoTw اسم / رمز المقرر .3

 اعتيادي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ( لكل شعبة64ساعة بواقع ) 192 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2116/ 11/ 6 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

توضيح ودراسة تاريخ العراق السياسي واالجتماعي مع بيان موقف العراقيين من السيطرة 

 االجنبية التي تعرض لها العراق خالل تلك المدة

 

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

عات من انتاج مخرجات تزج في سوق العمل قادرة على االنتاج في سوق والتي تمكن الجام

 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.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

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

 التدريس

 تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بتاريخ اوربا الحديث -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية -5أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -6أ

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -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

 شاركة الجماعية والحوار القدرة على الم – 3ب

  معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمواضع    -4ب

  
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 الورقيةالذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية و
 

 
 طرائق التقييم      

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

 والتقرير

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 تصنيف العلمياالستنتاج والتحليل وال -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير  -4ج

 

   

  
 طرائق التعليم والتعلم     

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

 التخطيط والتنظيم الذاتي استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج، استراتيجيات
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 طرائق التقييم    

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

 الى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلمية 

 

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

 مهارات ادارة الصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 8 2 -ا

وتوضيح 

مصطلحات العالم 

 الثالث
 محاضرة  تاريخ العالم الثالث

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

3 

4 

 نشاة العالم الثالث

 

 تاريخ العالم الثالث

 محاضرة 

االمتحان 

لشهري ا

والتقارير 

 والبحوث 

4 

4 

خصائص العالم 

 الثالث

 تاريخ العالم الثالث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5 

4 

افريقيا ، دوافع 

 االحتالل االوربي 

 تاريخ العالم الثالث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

6 

اثر تجارة الرقيق  4

في االحتالل 

 الفريقيا االوربي

 تاريخ العالم الثالث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

7-8  

نيجريا، االحتالل  8

االحتالل البريطاني 

 لنيجيريا

 تاريخ العالم الثالث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

9-11 

8 

ظهور الحركة 

الوطنية في نيجريا 

حتى اعالن 

 االستقالل

 الم الثالثتاريخ الع

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

11 

- 12 

 ين8

جنوب افريقيا  

االحتالل البريطاني 

 حتى حرب البوير

 تاريخ العالم الثالث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

13- 14 

عالن دولة جنوب ا 

افريقيا وسياسة 

 التميز العنصري

 تاريخ العالم الثالث

 محاضرة 
االمتحان 

الشهري 

والتقارير 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

تحديث المقرر الدراسي من خالل التوسع ببعض المواضيع المختصرة التي لها اهمية في سياق التطور 

ية للطلبة والحصول على معلومات جديدة ذات التاريخي لألحداث واضافة مواضيع جديدة لتوسيع اآلفاق المعرف

 عالقة بالمنهج المقرر. 

العلمي من خالل تكليفهم بكتابة بحوث اكاديمية وتحليل النصوص التاريخية  تحفيز الطلبة على البحث 

  والخروج بتوصيات ذات فائدة تاريخية 

 

 

 

 

 والبحوث 

 

 

15 

4 

كينيا، مرحل 

 االدارة البريطانية

 تاريخ العالم الثالث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

16 

4 

الحركة الوطنية في ا

 كينيا

 تاريخ العالم الثالث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

17-18 

8 

نغال ، االحتالل الس

الفرنسي للسنغال 

 والحركة الوطنية

 تاريخ العالم الثالث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

19- 23 

الهند ، شركة الهند  

الشرقية ، ظهور 

القومية الهندية، 

نشاة حزب المؤتمر 

الوطني الهندي، 

دور الهند في 

الحرب العالمية 

االولى، الحركة 

واستقالل الوطنية 

 الهند

 

 تاريخ العالم الثالث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 6106/ 01/ 6اتريخ ملء امللف :     

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 / د. احمد ناطقوصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية اآلداب  _ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 العالم الثالثتاريخ 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   االعتمادبرنامج  .6

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

 6/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

السياسي  دول العالم الثالث في افريقيا واسيا وامريكا الجنوبيةتوضيح ودراسة تاريخ 

  والحركة الوطنية في تلك القارات وحركات التحرر االجتماعيو

تطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم العايل واليت متكن اجلامعات من انتاج 
 خمرجات تزج يف سوق العمل قادرة على االنتاج يف سوق العمل
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 تعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق ال برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر  -1أ

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

 التدريس

افريقيا واسيا وامريكا الجنوبية يخ تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بتار -3أ

 واالحتالل االوربي لبلدان تلك الدول
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية -5أ
      استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -6أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –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

  صطلحات المتعلقة بالمواضع معرفة المفاهيم والم   -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      

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

 والتقرير

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج         

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج
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 القياس والتفسيراالستنباط و  -4ج

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

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

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

 التقنيات الحديثة لألستيعاب ، المناقشات العلمية والحوار استخدام

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

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

 العلمية الى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات

 

 

 
 

 

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

 مهارات ادارة الصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

   المهارات العقليةمهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية و -4د

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

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

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

استخدام التقنيات الحديثة لألستيعاب ، المناقشات العلمية والحوار، االستفادة من مواقع االنترنيت والكتب 

 االلكترونية والورقية .

 

 
 طرائق التقييم          
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طرح افكار عالية الفهم  تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير، والتفكير من خالل نقاط تطرح حيث تؤدي 

 المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلميةالى مساعدة 

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 عةسا 192 تاريخ العالم الثالث 428HoTw الرابعة

لكل  64بواقع 

 شعبة

 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
لبحث عن المواضيع المتعلقة ،ا إجراء مناظرات بين الطلبة في موضوعات محدودة عن تاريخ أوربا الحديث

 مكتبة القسم ، مكتبة اآلداب ، املكتبة املركزية بالمادة في
 االعالم، وسائل وفي المجالت في النشر ، علمية ،استشارات الخارجية ؤتمراتوالم والندوات المحاضرات

 ندوات واقامة باحثين استضافة
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13
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 المعايير من الوزارة على وفق خطة القبول المركزي
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الرزاق مطلك الفهد، تاريخ العالم الثالثعبد  .1

 1912 -1795نوري السامرائي، االحتالل البريطاني لجنوب افريقيا  .2

 جاك لوب، العالم الثالث وتحديات البقاء، ترجمة احمد فؤاد بلبع .3

 ل. ليونتيف االقتصاد السياسي اسئلة واجوبة، ترجمة دمحم رشاد الحمالوي .4

  افاق افريقية، االتحاد االفريقي ومنظمة الوحدة االفريقية .5

 محمود عبد الواحد محمود، شركة الهند الشرقية ، رسالة ماجستير .6
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 مخطط مهارات المنهج

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

 رنامجمخرجات التعلم المطلوبة من الب 

 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

 العالم  تاريخ 428HoTw الرابعة

 الثالث
                 أساسي
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 8الصفحة 

 
  

 المقرر موذج وصفن

 

 وصف المقرر

 احمد ناطق ابراهيمد. 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب لتعليميةالمؤسسة ا .1

 قسم التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 تاريخ العالم الثالث 428HoTw اسم / رمز المقرر .3

 اعتيادي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ( لكل شعبة64ساعة بواقع ) 192 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2116/ 11/ 6 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

توضيح ودراسة تاريخ العراق السياسي واالجتماعي مع بيان موقف العراقيين من السيطرة 

 االجنبية التي تعرض لها العراق خالل تلك المدة

 

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

عات من انتاج مخرجات تزج في سوق العمل قادرة على االنتاج في سوق والتي تمكن الجام

 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.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

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

 التدريس

 تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بتاريخ اوربا الحديث -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية -5أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -6أ

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -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

 شاركة الجماعية والحوار القدرة على الم – 3ب

  معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمواضع    -4ب

  
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 الورقيةالذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية و
 

 
 طرائق التقييم      

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

 والتقرير

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 تصنيف العلمياالستنتاج والتحليل وال -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير  -4ج

 

   

  
 طرائق التعليم والتعلم     

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

 التخطيط والتنظيم الذاتي استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج، استراتيجيات
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 طرائق التقييم    

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

 الى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلمية 

 

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

 مهارات ادارة الصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 8 2 -ا

وتوضيح 

مصطلحات العالم 

 الثالث
 محاضرة  تاريخ العالم الثالث

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

3 

4 

 نشاة العالم الثالث

 

 تاريخ العالم الثالث

 محاضرة 

االمتحان 

لشهري ا

والتقارير 

 والبحوث 

4 

4 

خصائص العالم 

 الثالث

 تاريخ العالم الثالث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5 

4 

افريقيا ، دوافع 

 االحتالل االوربي 

 تاريخ العالم الثالث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

6 

اثر تجارة الرقيق  4

في االحتالل 

 الفريقيا االوربي

 تاريخ العالم الثالث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

7-8  

نيجريا، االحتالل  8

االحتالل البريطاني 

 لنيجيريا

 تاريخ العالم الثالث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

9-11 

8 

ظهور الحركة 

الوطنية في نيجريا 

حتى اعالن 

 االستقالل

 الم الثالثتاريخ الع

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

11 

- 12 

 ين8

جنوب افريقيا  

االحتالل البريطاني 

 حتى حرب البوير

 تاريخ العالم الثالث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

13- 14 

عالن دولة جنوب ا 

افريقيا وسياسة 

 التميز العنصري

 تاريخ العالم الثالث

 محاضرة 
االمتحان 

الشهري 

والتقارير 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

تحديث المقرر الدراسي من خالل التوسع ببعض المواضيع المختصرة التي لها اهمية في سياق التطور 

ية للطلبة والحصول على معلومات جديدة ذات التاريخي لألحداث واضافة مواضيع جديدة لتوسيع اآلفاق المعرف

 عالقة بالمنهج المقرر. 

العلمي من خالل تكليفهم بكتابة بحوث اكاديمية وتحليل النصوص التاريخية  تحفيز الطلبة على البحث 

  والخروج بتوصيات ذات فائدة تاريخية 

 

 

 

 

 والبحوث 

 

 

15 

4 

كينيا، مرحل 

 االدارة البريطانية

 تاريخ العالم الثالث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

16 

4 

الحركة الوطنية في ا

 كينيا

 تاريخ العالم الثالث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

17-18 

8 

نغال ، االحتالل الس

الفرنسي للسنغال 

 والحركة الوطنية

 تاريخ العالم الثالث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

19- 23 

الهند ، شركة الهند  

الشرقية ، ظهور 

القومية الهندية، 

نشاة حزب المؤتمر 

الوطني الهندي، 

دور الهند في 

الحرب العالمية 

االولى، الحركة 

واستقالل الوطنية 

 الهند

 

 تاريخ العالم الثالث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 كلية االداب:  / املعهدةالكلي   
 التاريخ قسم :   القسم العلمي    
 1/9/6112اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    لتوقيعا    
                    ا . م .د.احسان احليدري: املعاون العلمي سما                        عبد الرمحن د .اسامة ا.  : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 / د. أسماء عبد هللاوصف البرنامج األكاديمي        

 

 ج األكاديمي ذاا  ااجااا  مقتييا  ألذم صصائ  الربانم ج ورخراا  التعلم املتوقعة من الاال  قحقيقها مبيوفر وصف الربان
 لقصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانم جمربذنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة ا

 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

  :الدراسي النظام  .4
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

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

  المؤثرات الخارجية األخرى  .6

 2116ـ 2115 تاريخ إعداد الوصف  .7

 أهداف البرنامج األكاديمي .8

ا احد االسس التي اعتمد عليها الفكر ان الحضارة العربية هي حضارة عالمية بوصفه 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 

ربية والرسالة االسالمية ومن خالل ذلك نستطيع ان نتعرف على تطورالفكر على ركنين اساسين الثقافة الع

 العربي والعلوم العربية عند العرب
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .9

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

 صون الطالب عن الخطا اللغوي والمعرفي-2أ

 اء التخصص في المصادر وادبياتهاتعلم اسم -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

 والتقارير العلميةتهيئة الطالب لمستوى اكاديمي متطور من خالل البحوث   -6أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –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      

 

 م السبورة  استخدا

 واستخدام الخرائط التاريخية الجغرافية 

 وتعلم الطالب عن طريق التحليل والوصف 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 اختبارات فصلية 

 واسئلة فجائية  اثناء الدرس 

 االمتحانات اليومية 
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 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 ادة الدرس الواحداستخدام اسئلة شفوية لتوضيح مفردات م -1ج -

 اختبار عقل الطالب باالمتحانات الفصلية -2ج

 تواصل التقييم االسبوعي للطالب  -3ج

 للمادة واالجابة الصحيحة قدرته على الحفظ والفهم  -4ج

 

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 استخدام السبورة  

 واستخدام الخرائط التاريخية الجغرافية 

 طريق التحليل والوصف وتعلم الطالب عن 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 اختبارات فصلية 

 واسئلة فجائية  اثناء الدرس 

 االمتحانات اليومية 

 

 

 
 

 

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

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

يف وطبيعية  الفكر تعر  

العربي االسالمي مع 

ذكرالقوى المكونة للفكر 

 العربي

  

   

مصادرالفكرالعربي 

ماتخص المصادرالذاتية 

والترجمه عن االمم 

 االخرى

  

   

عوامل ازدهار 

الفكرالعربي مع 

ذكرالمراكزالرئيسة 

 للفكرالعربي

 

  

   

علوم القران وعلم 

 التفسير

 

  

   

ه مع علم الحديث وتدوين

ذكرالرحلة في طلب 

 الحديث
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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 

 ريالفك

  

نشاة التاريخ عند العرب   

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
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لم الكالم نشات ع  

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 

مي مع التصوف االسال

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 

الطبيعية دراسة المواد 

 الستخراج االدوية

  

االسالم والمراه وموقف   

 االسالم منها

  

موقف الفكر العربي   

 االسالمي من العلمانية

  

موقف الفكر العربي   

 االسالمي من الماركسية

  

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .11

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

 الفعالة يف املومترا  العلمية  
 
 
 
 

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

 
 ان يكون موهل علميا ومنجز عدد من البحوث العلمية 
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

 لعريب د.عمر فروخاتريخ الفكر ا -1
 العقل العلمي يف االسالم د.علي شلق -6
 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 -2
 منه ج البحث العلمي جملموعة ابحثني -7
 يخ الفكر العريب د. بدري دمحم فهداتر ـ  8 
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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 الفكر  430HOIT 2116ـ2115

 يةوالعلوم العرب
                  اساسي 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم تاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 430HOITلعلوم العربية   تاريخ الفكروا اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .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 .8

 
  أهداف المقرر .9
ية بوصفها احد االسس التي اعتمد عليها الفكر ان الحضارة العربية هي حضارة عالم 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 

قافة العربية والرسالة االسالمية ومن خالل ذلك نستطيع ان نتعرف على تطورالفكر على ركنين اساسين الث

 العربي والعلوم العربية عند العرب
 
 
 
 

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

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

 في المصادر وادبياتها تعلم اسماء التخصص -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

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

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -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  

 استخدام الخرائط التاريخية الجغرافية و

 وتعلم الطالب عن طريق التحليل والوصف 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 اختبارات فصلية 

 واسئلة فجائية  اثناء الدرس 

 االمتحانات اليومية 

 

 

 



  
 13الصفحة 

 
  

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 واحداستخدام اسئلة شفوية لتوضيح مفردات مادة الدرس ال -1ج --1ج

 اختبار عقل الطالب باالمتحانات الفصلية -2ج

 تواصل التقييم االسبوعي للطالب  -3ج

 للمادة واالجابة الصحيحة قدرته على الحفظ والفهم  -4ج

 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 استخدام السبورة  

 واستخدام الخرائط التاريخية الجغرافية 

 وصفوتعلم الطالب عن طريق التحليل وال 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 اختبارات فصلية 

 واسئلة فجائية  اثناء الدرس 

 االمتحانات اليومية 

 

 

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

ير المراجع المقرراستخدامها في تشجيع على قراءة مصادرخارجية بمثابة مراجع لمادة الدرس غ -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
 قة التقييمطري طريقة التعليم

تشرين 

 االول
6 

تعريف وطبيعية  

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 

درالذاتية المصا

والترجمه عن االمم 

 االخرى

   

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 

 

في  علم الفقه

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 

لتعرف على دورهم ا

 الفكري

   

 6 كانون االول

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 

الفلسفة مع ذكر 

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 

ذكرتسرب االسالم مع 

العناصراالجنبية 

 للتصوف االسالمي

   

    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 

ساب وتحليل لعلم الح

وعن اهم منجزات 

 العرب الحسابية

   

 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

 

 

 

 

   



  
 17الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 اتريخ الفكر العريب د.عمر فروخ -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 يف االسالم د.علي شلق العقل العلمي -6
 اتريخ العلوم العربية د.كامل محود -3

 

 نيسان

 

 

 

 

 

 التعريف بعلم الفيزياء 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 

 دويةاال

   

 

 

 

 ايار

 

 

6 

 

االسالم والمراه 

 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 -2
 منه ج البحث العلمي جملموعة ابحثني -7
 اتريخ الفكر العريب د. بدري دمحم فهدـ  8 

 
 

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

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 ث املشورة يف اجلالت االكادمييةالبحو 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

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

 االنرتنيت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

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

 التقارير والبحوث الجامعية 

 

 

 
 



 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                                                                                                       
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 / د. آالء حمادوصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .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

 زامي ال المعتمد   برنامج االعتماد .6

 استخدام اللغة العربية مع بعض التعابير االجنبية المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2116ـ 2115 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

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 

 رب بأحتضان التراث العربي في االندلس.   االسالم وبعده ودور الع

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11



  
 2الصفحة 

 
  

 االهداف المعرفية  - أ
        االهداف المعرفية  -1أ - ب

 المعرفة والفهم -2أ

 التعريف بالتاريخ االسالمي في مرحلة النشأة والتكوين في بالد المغرب )شمال افريقيا( -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 

 شمال افريقيا اال وهي بالد المغربالتعرف على كيفية وطرق انتشار االسالم في  - 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 

 الموروثة والقيم االسالمية الوافدة

 
 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 

 هج الدراسيالمن

 
 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
 الدراسي وكذلك يعد امتحان للطالب في منتصف الفصل الدراسي وامتحان في نهاية الفصل  -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         

 ظومة االسالمية واثرها في المجتمعات االخرىالتعرف على المنجز الحضاري للمن -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

 ات وكذلك المواقع التاريخيةالشخصي

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

 

 اختبارات فصلية -1

 اسئلة فجائية  اثناء الدرس  -2
 االمتحانات اليومية -3

 
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتلمنقولة االتأهيلية 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

 وسائل التوضيحية مثل الخرائطاستخدام ال -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة المتبعة في الفقرة اعاله 

 
 طرائق التقييم          

 
 الطريقة المتبعة في الفقرة اعاله 

 بنية البرنامج  .11

 تمدةالساعات المع           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 ــــــــــــــــــ نظري  تاريخ المغرب االسالمي  215Homm الثانية
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 الينطبق 

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

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

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

 % للمادة07
 ويقدم فحص للطالب يبين خلوه من االمراض.ان تقدم شهادة االعدادية مصدقة من مديرية التربية  -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((

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

 مغرب عبر التاريخ.وكتاب ابراهيم حركات ال -6

     وكتاب عبد العزيز سالم المغرب الكبير وغيرها كثير.   -0
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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 المقرر اسم 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



  
 6الصفحة 
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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 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  الحياة نواحيبالد المغرب في جميع همية الفتوحات العربية في دراسة ا  -1
 جتماعيةواالقتصادية واال

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
 االموية والخالفة العباسية في الشرق 

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

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

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

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

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 لتوضيح مفردات مادة الدرس الواحد استخدام اسئلة شفوية -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

 ستخدام الخرائط التاريخية الجغرافيةا - 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 

 رض الخرائطالى اسابيع ومناقشة موضوعاتها وايضاح وع

 
 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

  على المنجز الحضاري للمنظومة االسالمية واثرها في المجتمعات االخرىالتعرف  -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 اسئلة امتحان 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

 راسيالفصل الد

 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
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التحضير  ب العريبدراسة مصادر اتريخ املغر    

 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 
 ة يف املغرب العريباالقليات الساكن

= = 

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 

حتت السيطرة االجنبية املغرب 
))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    
 االندلس قادة الفتح وحترير

= = 

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    

 شرقوعالقاهتم مع اخلالفة يف ال
= = 

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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الشرق مث تناول اهتمام االغالبة 
ل ونشاطهم يف البحر أبنشاء االسطو 

 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    
 الغريب(( افريقية ))السودان

= = 

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   
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

= = 

اثر املهاجرين االندلسيني يف بالد    
 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

مؤلفين  معتمد في القسم لمجموعةالكتاب المنهجي ال )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 ,.... ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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 تلخيص وكذلك 

مجموعة من المراجع منها كتاب اقبال موسى المغرب 

 االسالمي.

 وكتاب ابراهيم حركات المغرب عبر التاريخ. 

 د العزيز سالم المغرب الكبير وغيرها كثيروكتاب عب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

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 

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

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 6102/ 01/ 9اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
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 1الصفحة 

 
  

 
      

 / د. أنس ابراهيم وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية اآلداب  _ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 نصوص تاريخية باللغة االنكليزية

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 2116/ 9/11 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

التاريخ تهدف المادة إلى إعطاء الطالب قدر اإلمكان مسح عام لمختلف المواد العلمية التي تدرس في قسم 
باللغة االنكليزية، فتحاول إعطاء نصوص عن التاريخ القديم واإلسالمي والحديث باللغة االنكليزية وبذلك 

تكون الفائدة المتوخاة مضاعفة فمن ناحية تعطي معلومات عامة مركزة في التاريخ، ومن ناحية أخرى 
قواعد اللغة االنكليزية وتفرد لها جزءا  معلومات في اللغة اإلنكليزية. فضال عن ذلك تركز المادة أيضا على

ال بأس به ألقسامها مثل المضارع والماضي البسيط، والمضارع والماضي المستمر، والمضارع والماضي 
 التام، والمستقبل وهكذا.

امعات من اتتا  تطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم العايل واليت متكن اجل
 خمرجات تز  يف سوق العمل قادرة على االتتا  يف سوق العمل
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر  -1أ

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

 التدريس

 تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بتاريخ اوربا الحديث -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -4أ
 دة الدراسيةاعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل الما -5أ
      استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -6أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –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

 ، ت والكتب االلكترونية والورقيةالذكية واالستفادة من مواقع االنترن
 

 

 
 طرائق التقييم      

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

 والتقرير
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 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج         

 عليم المنهجالقدرة على ت -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 ، 

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

 استخدام التقنيات الحديثة لألستيعاب ، المناقشات العلمية والحوار

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

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

 م في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلميةالى مساعدة المتعل

 

 

 
 

 

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

 مهارات ادارة الصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 اهدة مهارات التقويم والمش -3د

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

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

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

 ،ت التفكير كالتحليل واالستنتاج، استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتياستراتيجيات التفكير من خالل دالال

استخدام التقنيات الحديثة لألستيعاب ، المناقشات العلمية والحوار، االستفادة من مواقع االنترنيت والكتب 

 االلكترونية والورقية .
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 طرائق التقييم          

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

 الى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلمية

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

نصوص تاريخية باللغة  HoTe 216 الثانية

 االنكليزية

ساعة  2

 باالسبوع
 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 

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

 بول المركزيالمعايير من الوزارة على وفق خطة الق
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

1.  
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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 يالمعرفهداف األ

 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

نصوص  HoTe 216 الثانية 

ية باللغة تاريخ

 االنكليزية

                 أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 نذير عبد الجبارد. 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ    ركز/ الم علمي القسم ال .2

 نصوص تاريخية باللغة االنكليزية اسم / رمز المقرر .3

216 HoTe 
 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 64 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 

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

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

 العمل

 
 
 
 
 

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

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
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -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 بتاريخ اوربا الحديث -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية -5أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -6أ

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

 والخبرات

  قدر من المعارف حول تاريخ المادةتحصيل اكبر  – 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      

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

 والتقرير

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ادة المقررةالقدرة على وصف الم -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 ، 

 ات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج، استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتياستراتيجي
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 طرائق التقييم    

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

 ظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلمية الى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتن

 

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

 مهارات ادارة الصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

 بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقليةمهارات التقويم والتميز  -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

21/9/

2114 
4 

مقدمة عن اجلملة االتكيزية وافعال 
التملك واالفعال املساعدة وافعال 

 امساء االشارة.الكينوتة والضمائر و 

نصوص تاريخية 

 باللغة االنكليزية
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

28 /9 

مقدمة عن اجلملة االتكيزية وافعال  4
التملك واالفعال املساعدة وافعال 
 الكينوتة والضمائر وامساء االشارة.

نصوص تاريخية 

 باللغة االنكليزية
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

قارير والت

 والبحوث 

5/11 

مقدمة عن اجلملة االتكيزية وافعال  4
التملك واالفعال املساعدة وافعال 
 الكينوتة والضمائر وامساء االشارة.

نصوص تاريخية 

 باللغة االنكليزية
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

12/11 

القطعة االوىل تتناول حياة الرسول  4
فط يف ( يف ،فولتهن يتضمن قراءة دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص

القطعة وترمجتها ووضع اسئلة عنها. 
دراسة زمن املضارع املستمر واملاضي 

 املستمر.

نصوص تاريخية 

 باللغة االنكليزية

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

19/11 

القطعة االوىل تتناول حياة الرسول  4
تهن يتضمن قراءة دمحم )ملسو هيلع هللا ىلصفط يف ( يف ،فول

القطعة وترمجتها ووضع اسئلة عنها. 
دراسة زمن املضارع املستمر واملاضي 

 املستمر.

نصوص تاريخية 

 باللغة االنكليزية

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

26/11 

القطعة االوىل تتناول حياة الرسول  4
 دمحم )ملسو هيلع هللا ىلصفط يف ( يف ،فولتهن يتضمن قراءة
القطعة وترمجتها ووضع اسئلة عنها. 
دراسة زمن املضارع املستمر واملاضي 

 املستمر.

نصوص تاريخية 

 باللغة االنكليزية

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

2/11 

القطعة الثاتية تتناول والدة الرسول  4
دمحم )ملسو هيلع هللا ىلصفط يف ( وفاة والدته ووفاة جده 

،الب تربيته. يتم وتويل عمه ابو 
قراءة القطعة وترمجتها ووضع اسئلة 
عن املادة التارخيية املوجودة فيها 

 ابللغة االتكليزيي

نصوص تاريخية 

 باللغة االنكليزية

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

9/11 

القطعة الثاتية تتناول والدة الرسول  4
ته ووفاة جده دمحم )ملسو هيلع هللا ىلصفط يف ( وفاة والد

وتويل عمه ابو ،الب تربيته. يتم 
قراءة القطعة وترمجتها ووضع اسئلة 
عن املادة التارخيية املوجودة فيها 

 ابللغة االتكليزيي

نصوص تاريخية 

 باللغة االنكليزية

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 
االمتحان  محاضرة نصوص تاريخية القطعة الثاتية تتناول والدة الرسول  4 16/11
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فط يف ( وفاة والدته ووفاة جده دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص
وتويل عمه ابو ،الب تربيته. يتم 

قراءة القطعة وترمجتها ووضع اسئلة 
عن املادة التارخيية املوجودة فيها 

 ابللغة االتكليزيي

الشهري  باللغة االنكليزية

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

23/11 

4 

ارع البسيطن وزمن دراسة زمن املض
 املاضي البسيط

نصوص تاريخية 

 باللغة االنكليزية

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

7/12 

القطعة الثالثة تعرض فرتة حياة  4
الرسول قبل تزول الوحي عليهن يتم 

قراءة القطعة وتقدمي املفردات 
وترمجتها ووضع اسئلة عن املادة 

يها ابللغة التارخيية املوجودة ف
 االتكليزية.

 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

14/12 

القطعة الثالثة تعرض فرتة حياة  4
الرسول قبل تزول الوحي عليهن يتم 

قراءة القطعة وتقدمي املفردات 
وترمجتها ووضع اسئلة عن املادة 
التارخيية املوجودة فيها ابللغة 

 االتكليزية.

 

 محاضرة 

حان االمت

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

21/12 

القطعة الثالثة تعرض فرتة حياة  4
الرسول قبل تزول الوحي عليهن يتم 

قراءة القطعة وتقدمي املفردات 
وترمجتها ووضع اسئلة عن املادة 
التارخيية املوجودة فيها ابللغة 

 االتكليزية.

 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

28/12 

4 

 دراسة املضارع التامن واملاضي التام.

 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

4/1/2115 

4 

القطعة الرابعة تتناول الدعوة 
االسالمية السرية داخل مدينة مكة 

املكرمة. قراءة القطعة تقدمي املفردات 
 ترمجتها ووضع اسئلة عنها.

 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

11/1 
القطعة الرابعة تتناول الدعوة  4

االسالمية السرية داخل مدينة مكة 
املكرمة. قراءة القطعة تقدمي املفردات 

 

 محاضرة 
االمتحان 

الشهري 



  
 13الصفحة 

 
  

والتقارير  ترمجتها ووضع اسئلة عنها.

 والبحوث 

 

 

18/1 

القطعة اخلامسة تتناول بقية مراحل  4
إىل الدعوة االسالمية واالتتقال 

مرحلة املدينة املنورة . تقدمي 
املفردات ترمجتها ووضع اسئلة عن 
 املادة التارخيية ابللغة االتكليزية

 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

25/1 

القطعة السادسة املعارك الكربى  4
والفتوحات االسالمية يف عهد 
الرسول. تقدمي املفردات ترمجتها 

املادة التارخيية ووضع اسئلة عن 
املوجودة داخل القطعة ابللغة 

 االتكليزية

 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

15/2 

قطعة بعنوان السومريون: تقدمي  4
املفردات اجلديدة وترمجة 

القطعة وشرح األزمنة النحوية 
الواردة ووضع أسئلة عن املادة 
 التارخيية ابللغة االتكليزية

 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

22/2 

4 =  

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

1/3 

قطعة بعنوان االمربا،ور  4
آشورابتيبال: تقدمي املفردات 
اجلديدة وترمجة القطعة ووضع 
أسئلة عن املادة التارخيية ابللغة 

 االتكليزية

 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

ر والتقاري

 والبحوث 

 

 

8/3 

4 =  

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

15/3 

قطعة بعنوان كريستوفر   4
كولومبوس: تقدمي املفردات 
اجلديدة وترمجة القطعة ووضع 

 

 محاضرة 
االمتحان 

الشهري 

والتقارير 



  
 14الصفحة 

 
  

أسئلة عن املادة التارخيية ابللغة 
 االتكليزية

 والبحوث 

 

 

22/3 

4 =  

  محاضرة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

29/3 

قطعة بعنوان الثورة الصناعية:  4
تقدمي املفردات اجلديدة وترمجة 
القطعة ووضع أسئلة عن املادة 
 التارخيية ابللغة االتكليزية

 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

5/4 

4 =  

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 حوث والب

 

 

12/4 

قطعة بعنوان سقوط حصن  4
الباستيل: تقدمي املفردات 

اجلديدة وترمجة القطعة ووضع 
أسئلة عن املادة التارخيية ابللغة 

 االتكليزية

 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

19/4 

4 =  

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

26/4 

ة قناة قطعة بعنوان قص 4
السويس: تقدمي املفردات 
اجلديدة وترمجة القطعة ووضع 
أسئلة عن املادة التارخيية ابللغة 

 االتكليزية

 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

3/5 

4 =  

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 



  
 15الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
  د. فاروق عمر فوزي، نصوص تاريخية نماذج

 وتطبيقات باالنكليزية 

 
 Rapid Review in English Grammar )المصادر(  سية ـ المراجع الرئي2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
1-  

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 املوسوعة احلرة على االترتتت  الويكبيداي -0

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

يث المقرر الدراسي من خالل التوسع ببعض المواضيع المختصرة التي لها اهمية في سياق التطور تحد

التاريخي لألحداث واضافة مواضيع جديدة لتوسيع اآلفاق المعرفية للطلبة والحصول على معلومات جديدة ذات 

 عالقة بالمنهج المقرر. 

ابة بحوث اكاديمية وتحليل النصوص التاريخية العلمي من خالل تكليفهم بكت تحفيز الطلبة على البحث 

  والخروج بتوصيات ذات فائدة تاريخية 

 

 

 

 
 

 

 

11/5  

قطعة بعنوان: أحداث قادت 
إىل تشوب احلرب العظمى: 
تقدمي املفردات اجلديدة وترمجة 
القطعة ووضع أسئلة عن املادة 
 التارخيية ابللغة االتكليزية

 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب:  ة/ املعهدالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 6106/ 01/ 6اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                    املعاون العلمي : سما                                                 : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ألداء اجلامعيضمان اجلودة واشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
مصادقة                                                                                                       

         السيد العميد 
 
 



      

 / د. إنعام مهديوصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية اآلداب  _ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تاريخ العراق المعاصر

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 6/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

السياسي  دول العالم الثالث في افريقيا واسيا وامريكا الجنوبيةتوضيح ودراسة تاريخ 

  وحركات التحرر والحركة الوطنية في تلك القارات االجتماعيو

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر



 

 وصف المقرر

 السلمان أ.د.انعام مهدي علي

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ القسم الجامعي / المركز .2

 432HOGI اسم / رمز المقرر .3

 مادة تاريخ العراق المعاصر البرامج التي يدخل فيها .4

 اعتيادي المتاحةأشكال الحضور  .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 ( لكل شعبة 96( بواقع ) 192) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/11/2115 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تعريف الطلبة بتاريخ العراق املعاصر واهم التطورات السياسية اليت حدثت فيه منذ هناية القرن التاسع عشر وحىت قيام ثورة
 مع بيان تطور احلركة الوطنية فيه من احزاب وانتفاضات . 0591متوز  01

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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
 توضيح المالمح التي كان عليها العراق . -1أ

 متابعة النشاطات السياسية التي ادت الى تطور الوعي الوطني .-2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 اعتماد الخارطة الجغرافية للعراق . – 1ب

 استخدام طريقة المناقشة . – 2ب

 استخدام الملخص السبوري . – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 استخدام طريقة المشروع والمناقشة مع مساعدة الطلبة على المناقشة .

 

 : طرائق التقييم      

 

 اجراء االختبارات الشفهية والتحريرية .

 

 
 مهارات التفكير -ج

 طرح المشاكل ووضع الحلول لها . -1ج

 اعتماد طريقة االلقاء . -2ج

 اعتماد طريقة طرح االسئلة . -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 أستخدام الملخص السبوري والخارطة وطرح االسئلة .    

 

 طرائق التقييم    

 

 االختبارات الشفهية

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

 تشجيع الطلبة على اسلوب الحوار والمتابعة . -1د

 تشجيع الطلبة على استخدام االنترنت للحصول على المصادر الخاصة بالموضوع . -2د

 -3د

    -4د



 



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1  
االحتالل الربيطاين 

 0501للعراق
   

    للعراقاالدارة الربيطانية   2

    0561ثورة   3

    احلكومة العراقية املؤقتة  4

5  
مؤمتر القاهرة وترشيح فيصل 

 ملك للعراق
   

6  
الربيطانية  –املعاهدة العراقية 

0561 
   

    اجمللس التاسيسي العراقي  7

    مشكلة املوصل  8

    االحزاب السياسية يف العراق  9

    0561معاهدة   11

11  
عبد احملسن السعدون ومعاهدة 

 0591االستقالل 
   

    دخول العراق الىعصبة االمم  12

13  
-0599التطورات السياسية 
0595 

   

    تتويج غازي ملكاً على العراق  14

    انقالب بكر صدقي  15

    التيارات السياسية يف العراق  16

    -عطلــــــــة نصــف الســـــنة  

    أتسيس اجليش العراقي  17

    العراق واحلرب العاملية الثانية  18

19  
تدهور العالقات العراقية 

 الربيطانية
   

21  
االحتالل الربيطاين الثاين 

 للعراق
   

    اوضاع العراق بعد احلرب  21

    احلركة الوطنية بعد احلرب  22

23  
دور العراق يف أتسيس جامعة 

 الدول العربية
   

    االحزاب السياسية بعد احلرب  24

25  
احلركة الوطنية واالنتفاضات 

 اجلماهريية
   



 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 يف موضوعات حمدودة عن اتريخ العراق املعاصر .اجراء مناظرات بني الطلبة 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 استضافة ابحثني واقامة ندوات .

 

 القبول  .13

 طالب 25 المتطلبات السابقة

 طالب 51 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 91-71 أكبر عدد من الطلبة 

 

26  
الظروف العامة قبل ثورة 

0591 
   

    مقدمات اعالن الثورة  27

28  
االوضاع الداخلية للعراق 

 والثورة
   

    0591االوضاع العربية وثورة   29

    0591االوضاع الدولية وثورة   31

    تنظيم الضباط االحرار العراقي  31

    0591قيام ثورة   32



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب:  ة/ املعهدالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 6106/ 01/ 6اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                    املعاون العلمي : سما                                                 : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ:                                                           لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ألداء اجلامعيضمان اجلودة واشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
مصادقة                                                                                                       

         السيد العميد 
 
 



      

 / د. إنعام مهديوصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية اآلداب  _ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تاريخ العراق المعاصر

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 6/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

السياسي  دول العالم الثالث في افريقيا واسيا وامريكا الجنوبيةتوضيح ودراسة تاريخ 

  وحركات التحرر والحركة الوطنية في تلك القارات االجتماعيو

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر



 

 وصف المقرر

 السلمان أ.د.انعام مهدي علي

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ القسم الجامعي / المركز .2

 432HOGI اسم / رمز المقرر .3

 مادة تاريخ العراق المعاصر البرامج التي يدخل فيها .4

 اعتيادي المتاحةأشكال الحضور  .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 ( لكل شعبة 96( بواقع ) 192) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 1/11/2115 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 تعريف الطلبة بتاريخ العراق املعاصر واهم التطورات السياسية اليت حدثت فيه منذ هناية القرن التاسع عشر وحىت قيام ثورة
 مع بيان تطور احلركة الوطنية فيه من احزاب وانتفاضات . 0591متوز  01

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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
 توضيح المالمح التي كان عليها العراق . -1أ

 متابعة النشاطات السياسية التي ادت الى تطور الوعي الوطني .-2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 اعتماد الخارطة الجغرافية للعراق . – 1ب

 استخدام طريقة المناقشة . – 2ب

 استخدام الملخص السبوري . – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 استخدام طريقة المشروع والمناقشة مع مساعدة الطلبة على المناقشة .

 

 : طرائق التقييم      

 

 اجراء االختبارات الشفهية والتحريرية .

 

 
 مهارات التفكير -ج

 طرح المشاكل ووضع الحلول لها . -1ج

 اعتماد طريقة االلقاء . -2ج

 اعتماد طريقة طرح االسئلة . -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 أستخدام الملخص السبوري والخارطة وطرح االسئلة .    

 

 طرائق التقييم    

 

 االختبارات الشفهية

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

 تشجيع الطلبة على اسلوب الحوار والمتابعة . -1د

 تشجيع الطلبة على استخدام االنترنت للحصول على المصادر الخاصة بالموضوع . -2د

 -3د

    -4د



 



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1  
االحتالل الربيطاين 

 0501للعراق
   

    للعراقاالدارة الربيطانية   2

    0561ثورة   3

    احلكومة العراقية املؤقتة  4

5  
مؤمتر القاهرة وترشيح فيصل 

 ملك للعراق
   

6  
الربيطانية  –املعاهدة العراقية 

0561 
   

    اجمللس التاسيسي العراقي  7

    مشكلة املوصل  8

    االحزاب السياسية يف العراق  9

    0561معاهدة   11

11  
عبد احملسن السعدون ومعاهدة 

 0591االستقالل 
   

    دخول العراق الىعصبة االمم  12

13  
-0599التطورات السياسية 
0595 

   

    تتويج غازي ملكاً على العراق  14

    انقالب بكر صدقي  15

    التيارات السياسية يف العراق  16

    -عطلــــــــة نصــف الســـــنة  

    أتسيس اجليش العراقي  17

    العراق واحلرب العاملية الثانية  18

19  
تدهور العالقات العراقية 

 الربيطانية
   

21  
االحتالل الربيطاين الثاين 

 للعراق
   

    اوضاع العراق بعد احلرب  21

    احلركة الوطنية بعد احلرب  22

23  
دور العراق يف أتسيس جامعة 

 الدول العربية
   

    االحزاب السياسية بعد احلرب  24

25  
احلركة الوطنية واالنتفاضات 

 اجلماهريية
   



 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 يف موضوعات حمدودة عن اتريخ العراق املعاصر .اجراء مناظرات بني الطلبة 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 استضافة ابحثني واقامة ندوات .

 

 القبول  .13

 طالب 25 المتطلبات السابقة

 طالب 51 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 91-71 أكبر عدد من الطلبة 

 

26  
الظروف العامة قبل ثورة 

0591 
   

    مقدمات اعالن الثورة  27

28  
االوضاع الداخلية للعراق 

 والثورة
   

    0591االوضاع العربية وثورة   29

    0591االوضاع الدولية وثورة   31

    تنظيم الضباط االحرار العراقي  31

    0591قيام ثورة   32



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد :  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 التاريخ :    القسم العلمي    
   1/9/6112 اتريخ ملء امللف :   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    أ.م.د.احسان احليدري: املعاون العلمي سما              أ.د.اسامة عبدالرمحن الدوري  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 / د. انيسة دمحموصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية االداب / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تاريخ الدولة العباسية في العصر المبكر

 اهدكتور اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 خرى سنوي /مقررات /أ

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 2116/  9/  1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 ستاذ المادة                           أ . م . د انيسة دمحم جاسم أ .9

  أهداف البرنامج األكاديمي .11
ارخيية اليت متثلها العصور العباسية االوىل لطلبة املرحلة الثالثة للتعرف على االدوار التارخيية مبختلف ميادينها تدريس احلقب الت

 وجوانبها احلضارية اابن تلك العصور واليت متثل مرحلة مهمه ضمن التاريخ واحلضارة االسالمية بشكل عام
 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 
 

 التعليم والتعلم والتقييم المطلوبة وطرائق برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
    التطور التاريخي لظهور الدولة العباسية     -1أ

 موقف الرأي العام من حكم بني العباس .    -2أ

 تطور الحركة العلمية ابان العصر العباسي .    -3أ
    -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ف على تاريخ الدولة العباسية التعر – 1ب 

 توضيح طبيعة المؤسسة العسكرية وعناصرها في ظل الحكم العباسي  – 2ب 

 التعرف على طبيعة النظام االداري واالجتماعي واالقتصادي في العصر العباسي  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

واستخدام وسائل ايضاح من خرائك  محاضرات تلقى على الطلب ، واجراء اختبارات يومية وفصلية

 ومجسمات تقرب الصورة الى ذهن الطالب .

 

 

 
 طرائق التقييم      

افساح المجال للطالب للمشاركة في موضوع المحاضرة واجراء االختبارات اليومية لهم ومطالبتهم باعداد 

 التقارير الموجزة عن موضوعات المادة .

 

 

 
 ة .الوجدانية والقيمي األهداف -ج

 قراءة كتب التاريخ المختلفة لالطالع على ما صدر من بحوث من المؤرخين المحدثين . -1ج         

 االعتماد بشكل رئيس على كتب االقدمين المعاصرين لموضوع البحث  -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
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 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة ية التأهيلو المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .12

 عتمدةالساعات الم           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

العصور العباسية االولى  HOAS318 الثالثة 

 هـ132-334
96  
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

 التدريب والنقاش فيما خيص الدولة العباسية ومبفاصلها املختلفة .
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 العصر العباسي االول للدكتور عبد العزيز الدوري
 هـ(011اتريخ الرسل وامللوك،للطربي)ت

 هـ(320اتريخ بغداد او مدينة السالم ،للخطيب البغدادي)ت
 كشف الغمة يف معرفة االئمة ،لالربلي

 هـ(911تاتريخ اخللفاء،للسيوطي)
 طبيعة الدعوة العباسية،للدكتور فاروق عمر

 حماضرات اتريخ االمم االسالمية ،حملمد اخلضري بك
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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

العصور   2112-2112

 العباسية االولى 
                 اساسي 
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 بنية المقرر.11

 الساعات ألسبوعا
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2   
العصور العباسية 

 هـ334-132االولى 
 المحاضرات

االختبارات 

اليومية 

والفصلية،واع

داد ورقة 

عمل 

لمواضيع 

متعدده ضمن 

 المفردات

   مصادر دراسة املوضوع   

   دعوة العباسيةطبيعة ال   

   بدء الدعوة العباسية   

   اساليب الدعاة   

   
ابو مسلم اخلراساين وسري 

   الدعوة العباسية

   

االمور اليت استفادت منها 
الدعوة العباسيةطبيعة احلكم 

 العباسي
  

   

اخلليفة ابو العباس 
 هـ(1061102السفاح)

تصفية مراكز القوى املناهضة -
 للعباسيني

 االمويني -  
 ابوسلمة ااخلالل-
 ابو مسلم اخلراساين-

 موقف السفاح من العلويني-
التنظيمات االدارية يف عهد -

 السفاح
 

  

   

 هـ151-102خالفة املنصور
االخطار اليت جاهبت -

 املنصور
 خطر عبد اللع بن علي-

 ابو مسلم اخلراساين-
ردود الفعل ازاء مقتل ايب -

 مسلم اخلراساين

  



  
 7الصفحة 

 
  

 صور من العلوينيموقف املن-
التنظيمات االدارية يف عهد -

 املنصور
 والية العهد-

-151خالفة دمحم املهدي
 هـ129

 سياسته العامة-
 التنظيمات االدارية يف عهده-
 جماهبته حلركة املقنع-
دوره يف التصدي حلركة -

 الزندقة
 عالقته ابلبيزنطيني-
 والية العهد-

 
 

      

   

 171-129خالفة اهلادي)
 

 سياسته العامة
 موقفه من العلويني-

 دوره يف حتديد نفوذ احلرمي
 وفاة اهلادي

  

   

-171خالفة هارون الرشيد
 هـ190

 سياسته العامه- 
 املشاكل الداخلية-
 السياسة اخلارجية-

 الرشيد والربامكة
 التنظيمات االدارية يف عهده-

 والية العهد-

  

   

 هـ191-190خالفة االمني
 سياسته

 ف بني االمني واملأموناخلال-
 الدور السلمي-
 اجملاهبة العسكرية-
اسباب هزمية االمني وانتصار -

 املأمون
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 خالفة املأمون
191-611 

 السياسة العامة-
ثورة ابو السرااي الشيباين -

 وابن طباطبا العلوي
البيعة لالمام الرضا عليه -

 السالم
 املأمون واسرة بين سهل-
 لطاهريةاملأمون واالسرة ا-
 ثورة نصر بن شبث العقيلي-
 العالقات اخلارجية-
اهتمام املأمون ابحلركة -

 العلمية
األمون واالعتزال وحمنة خلق -

 القران
 عهد املأمون ووصيته

 
 

  

      

      

      

   عطلــــــــة نصــف الســـــنة   

      

   

-611خالفة املعتصم ابهلل)
 هـ(667

 راكاملعتصم واالت- 
 حركة اببك اخلرمي-

 ثورة الزط-
 ثورة املازاير-
 فتح عمورية-

النظام االداري وبناء سر من -
 رأى
 
 

  

   

-667خالفة الواثق ابهلل
 هـ606

 مسات عهد اخلليفة الواثق-
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 البنية التحتية  .11

 العصر العباسي االول لدكتور عبدالعزيز الدوري لكتب المقررة المطلوبة ـ ا1

   

-606خالفة املتوكل على هللا
 هـ637

 مسات عهده وسياسته العامة-
 والية العهد ونتائجها-

  

   
أهل البيت )عليهم دور فقهاء 

   السالم( العلمي

   

فرتة الفوضى السياسة يف 
 هـ652-637سامراء

 
  

   
-652االنتعاش املؤقت

   هـ695

   

عهد اخلليفة املعتضد 
 هـ619-679ابهلل

 
  

   
عهد اخلليفة املكتفي 

   هـ(695-619ابهلل)

   
عهد اخلليفة املقتدر 

   هـ(061-695ابهلل)

   
لقاهر عهد اخلليفة ا

   هـ"(066-061ابهلل)

   
عهد اخلليفة الراضي 

   (069-066ابهلل)

   
-063فرتة امرة االمراء)

   هـ(003

   

احلركات املناهضة للخالفة 
 العباسية

 حركة الزنج-
 حركة القرامطة-

الدور العلمي لفقهاء اهل -
البيت عليهم السالم خالل 

 العصر العباسي
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 هـ(011اتريخ الرسل وامللوك،للطربي)ت )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 هـ(320اتريخ بغداد او مدينة السالم ،للخطيب البغدادي)ت

 كشف الغمة يف معرفة االئمة ،لالربلي
 هـ(911اتريخ اخللفاء،للسيوطي)ت

 عة الدعوة العباسية،للدكتور فاروق عمرطبي
 حماضرات اتريخ االمم االسالمية ،حملمد اخلضري بك

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
مجيع الكتب واملراجع اليت حبث مؤلفيها مبوضوعات تتعلق بتاريخ الدولة 

 ومتوفرة يف املكتبات العامة بشكل يسري . العباسية وهي كثرية

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

   

تفعيل النقاش والحوار العلمي مع الطلبة والقيام بزيارات ميدانية للمواقع االثرية العائدة للعصر العباسي ضمن 

 العلمي في موضوعات التاريخ العباسي .  مدة الموضوع ، والتشجيع على البحث

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد :  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 التاريخ :    القسم العلمي    
   1/9/6112 اتريخ ملء امللف :   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    أ.م.د.احسان احليدري: املعاون العلمي سما              أ.د.اسامة عبدالرمحن الدوري  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 / د. أنيسة دمحموصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية االداب / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تاريخ دولة المماليك 

 في التاريخ  ادابدكتوراه  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 خرى سنوي /مقررات /أ

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 2116/  9/  1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 ستاذ المادة                           أ . م . د انيسة دمحم جاسم أ .9

  أهداف البرنامج األكاديمي .11
 ارخيية املتعلقة مبدة حكم املماليك ملصر وبالد الشام وجمرايت االحداث وموقف الرأي العام منهم تدريس احلقب الت

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
     المماليكالتطور التاريخي لظهور     -1أ

 . المماليكحكم  موقف الرأي العام من    -2أ

 .انجازات المماليك في النواحي العمرانية والعلمية واالدارية    -3أ
    -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

  التعرف على تاريخ الدولة المملوكية التي اتخذت من مصر قاعدة ومقراً لها . – 1ب 

 المملوكيصرها في ظل الحكم توضيح طبيعة المؤسسة العسكرية وعنا – 2ب 

 في ظل حكم المماليك.التعرف على طبيعة النظام االداري واالجتماعي واالقتصادي في   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

محاضرات تلقى على الطلب ، واجراء اختبارات يومية وفصلية واستخدام وسائل ايضاح من خرائك 

 الب .ومجسمات تقرب الصورة الى ذهن الط

 

 

 
 طرائق التقييم      

افساح المجال للطالب للمشاركة في موضوع المحاضرة واجراء االختبارات اليومية لهم ومطالبتهم باعداد 

 التقارير الموجزة عن موضوعات المادة .

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 من بحوث من المؤرخين المحدثين . قراءة كتب التاريخ المختلفة لالطالع على ما صدر -1ج         

 االعتماد بشكل رئيس على كتب االقدمين المعاصرين لموضوع البحث  -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .12

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

 عملي     نظري      

-)تاريخ المماليك   الثاني
 م(0521-0201

96  
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

 ومبفاصلها املختلفة . اململوكيةالتدريب والنقاش فيما خيص الدولة 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عن البرنامجأهم مصادر المعلومات  .15

 السيد البازالعريني , المماليك   

 سعيد عبدالفتاح عاشور , دولة المماليك  

 جعفر خصباك , العراق في عهد المغول االيلخانيين  

 فؤاد عبدالمعطي الصياد , المغول      
 ابن تغري بردي , النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة  

 لوك   المقريزي , السلوك لمعرفة دول الم

 ابن كثير , البداية والنهاية    
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 السيوطي , تاريخ الخلفاء  
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ع
بو

س
ال
ا

 
 الحظاتـالم ادة العلميةـالم ادة النظريةـالم

   اليك       قيام دولة املم 1

   فرتة حكم عزالدين ايبك 6

   السلطان املظفر قطز 3

   معركة عني جالوت  4

   عهد السلطان بيربس 5

   إحياء اخلالفة العباسية 2

   السلطان املنصور قالوون 7

   عهد االشرف خليل 8

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 يأساس 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

                 اساسي  اريخ المماليكت  2112-2112
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   حترير عكا 9

11  
 عهد السلطان النار بن قالوون

  

   ن العادل كتبغافرتة حكم السلطا 11

16  
 فرتة حكم حسام الدين الجني

  

   عهود ابناء واحفاد السلطان دمحم الناصر  13

   غزو جزيرة قربص ملدينة االسكندرية 14

   سقوط دولة املماليك البحرية 15

   قيام دولة املماليك الربجية 12

   عهد السلطان برقوق 17

   فرتة حكم السلطان الناصر فرج 18

   عهد شيخ املؤيد 19

   عهد السلطان برسباي 61

   عهد السلطان قايتباي 61

   عهد السلطان قانصوه الغوري 66

   احلرب بني دولة املماليك والربتغال 63

   الصراع بني دولة املماليك والدولة العثمانية 64

   سقوط دولة املماليك 65

   الدولة االيلخانية 62

   جلالئريةالدولة ا 67

   الدويالت الرتكمانية 68

   دولة بنو رسول والدولة الطاهرية يف اليمن 69

   دولة بنو نبهان يف عمان 31

الدويالت يف املغرب العريب )بنو حفص وبنو عبدالواد وبنو  31
 مرين(

  

   الدولة السعدية يف مراكش 36
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 البنية التحتية  .11

 السيد البازالعريني , المماليك ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 سعيد عبدالفتاح عاشور , دولة المماليك

 جعفر خصباك , العراق في عهد المغول االيلخانيين

 فؤاد عبدالمعطي الصياد , المغول

 ابن تغري بردي , النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة   )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 دول الملوك   المقريزي , السلوك لمعرفة 

 ابن كثير , البداية والنهاية    

 السيوطي , تاريخ الخلفاء  

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
مجيع الكتب واملراجع اليت حبث مؤلفيها مبوضوعات تتعلق بتاريخ الدولة 

 املكتبات العامة بشكل يسري .وهي كثرية ومتوفرة يف  اململوكية

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

   

 تفعيل النقاش والحوار العلمي مع الطلبة ، والتشجيع على البحث العلمي في موضوعات التاريخ العباسي . 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 5102-9-52اتريخ ملء امللف :     

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         د العميد مصادقة السي                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التأريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 وصف المقرر الدراسي لمادة تاريخ الوطن العربي المعاصر

 بكالوريوس تأريخ اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   تمادبرنامج االع .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 .تعريف الطالب بتأريخ البلدان العربية منذ الحرب العالمية االولى والى حصول كل بلد عربي على استقالله.1

مقاومته والتعريف بأهم الرجال العرب . تعريف الطالب بتاريخ نضال البلدان العربية ضد المحتل االجنبي و2

 المناضلين على المستويين الشعبي والسياسي .
. منح الطالب تصورا كامال عن حقائق الدول العربية السياسية والتاريخية والجغرافية ايضا للوقوف بدقة 3

 على تاريخ امتهم .
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 لتقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم وا برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
  تقديم صورة واضحة امام الطالب عن تاريخ كل بلد عربي .   -1أ

 تشجيع الطالب على قراءة التاريخ العربي اوال . -2أ

 مساعدة الطالب على ربط التأريخ العربي للدول العربية ببعضها وصوال الى يومنا هذا . -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تشجيع الطالب على الكتابة والقراءة الدقيقة في شؤون امتهم العربية وخصوصيتها . – 1ب 

تقريب اذهانهم الى تفاصيل االحداث الخاصة بكل بلد عربي لمعرفته بدقة وربطه مع حاضر  – 2ب 

 هذه البلدان .

     ودوله جميعها . اريخ الوطن العربي حث الطالب على المساهمة في تقديم قراءات جديدة في ت  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 توفير مادة علمية خاصة بكل دولة عربية وتاريخها المعاصر بتفاصيله , واستخدام طرائق تطبيقية مثل 

 

السبورة والخرائط , وتشجيع الطالب على المساهمة في الدرس عن طريق مطالبتهم بتحضير مادة الدرس 

 قديمها للطالب ككل داخل الصف .وت

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

اجراء اختبارات اسبوعية وشهرية لمعرفة وقياس الفروق الفردية بين الطالب والوقوف على مدى جديتهم 

 في قراءة الدرس ومتابعته عند تكليفهم باي جديد كل اسبوع .

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 يب الطالب الى تاريخ امتهم لتشجيعهم على الحرص عليه ومعرفته بصورة كبيرة .رـتق -1ج         

 غرس روح االنتماء الى الوطن العربي وروح الوطنية  في نفوس الطالب . -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     ري نظ     

تأريخ الوطن العربي   الثالثة

 المعاصر
  ساعات 3
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

املالزم وعملها للطالب حبيث تستوعب اتريخ كل بلد عريب مطلوب دراسته فضال عن توفري الكتب اخلارجية املساعدة واالفادة من توفري 
 شبكة االنرتنت ايضا .
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 مخطط مهارات المنهج

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

 لتعلم المطلوبة من البرنامجمخرجات ا 

 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 

 (صيوالتطور الشخ

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
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 موذج وصف المقررن

 

 روصف المقر

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    المركز/  علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

  الفصل / السنة .5

 اسبوعيا 3 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
 اهداف المقرر .8
 

25-9-2116 

 ستقالله..تعريف الطالب بتأريخ البلدان العربية منذ الحرب العالمية االولى والى حصول كل بلد عربي على ا1

. تعريف الطالب بتاريخ نضال البلدان العربية ضد المحتل االجنبي ومقاومته والتعريف بأهم الرجال العرب 2

 المناضلين على المستويين الشعبي والسياسي .
. منح الطالب تصورا كامال عن حقائق الدول العربية السياسية والتاريخية والجغرافية ايضا للوقوف بدقة 3

 خ امتهم .على تاري
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 

  تقديم صورة واضحة امام الطالب عن تاريخ كل بلد عربي .   -1أ  -1أ

 تشجيع الطالب على قراءة التاريخ العربي اوال . -2أ

 العربية ببعضها وصوال الى يومنا هذا .مساعدة الطالب على ربط التأريخ العربي للدول  -3أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تشجيع الطالب على الكتابة والقراءة الدقيقة في شؤون امتهم العربية وخصوصيتها . – 1ب

تقريب اذهانهم الى تفاصيل االحداث الخاصة بكل بلد عربي لمعرفته بدقة وربطه مع حاضر  – 2ب 

 ن .هذه البلدا

 ودوله جميعها حث الطالب على المساهمة في تقديم قراءات جديدة في تاريخ الوطن العربي   - 3ب 

   
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير مادة علمية خاصة بكل دولة عربية وتاريخها المعاصر بتفاصيله , واستخدام طرائق تطبيقية مثل 

 

المساهمة في الدرس عن طريق مطالبتهم بتحضير مادة الدرس  السبورة والخرائط , وتشجيع الطالب على

 وتقديمها للطالب ككل داخل الصف .

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

اجراء اختبارات اسبوعية وشهرية لمعرفة وقياس الفروق الفردية بين الطالب والوقوف على مدى جديتهم 

 بوع .في قراءة الدرس ومتابعته عند تكليفهم باي جديد كل اس

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تقـريب الطالب الى تاريخ امتهم لتشجيعهم على الحرص عليه ومعرفته بصورة كبيرة . -1ج        

 غرس روح االنتماء الى الوطن العربي وروح الوطنية  في نفوس الطالب -2ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج
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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 ,.... ) 
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 قييم طرائق الت   

 

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      



  
 9الصفحة 

 
  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 وير المقرر الدراسي خطة تط .13

   

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة بغداد:  الجامعة    

 كلية اآلداب:  ة/ المعهدالكلي   

 التاريخ:    القسم العلمي    

 6106/ 01/ 6تاريخ ملء الملف :     

 

 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    

                    المعاون العلمي : سما                                                 : رئيس القسم سما   

 :                                                         التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   

 

                                                                            

    



 دقـق الملف من قبل     

 داء الجامعيضمان الجودة واألشعبة     

 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    

                   التاريخ         

 التوقيع    

                                                                                              

مصادقة                                                                                                       

         السيد العميد 

 

 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 / د. أثمار كاظموصف البرنامج األكاديمي 

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

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

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية اآلداب  _ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تركيا وايرانتاريخ 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 المناظرةالتطور في البرامج والمناهج في الجامعات  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 6/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 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

 السهيل كاظم اثمار.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 •

  27/3/2016  الوصف هذا إعداد تاريخ •



 المقرر أهداف •

التعرف على حقبة مهمة من تاريخ تركيا وايران وما رافقها من تطورات سياسية  وجتماعية 
 واقتصادية وعسكرية غيرت مجرى التاريخ وغيرت الخارطة السياسية لكل من ايران وتركيا.

 يطلع الطالب على الخلفية التاريخية والسياسية لدول الجوار المحيطه ببلده 
 

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

 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 تمكن

 

 

 

 
 
 
 
 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات •

  والفهم المعرفة -أ

 المقرر بالمنهج التفكير طرائق باساسيات االلمام-1أ

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

 الحديث تركيا وايران 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 الجماعية 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     

 

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

 
 

 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 افكار طرح
  العلمية واالختيارات والنقاشات االفكار وتنظيم التفكير في مهاراته تطوير  في المتعلم مساعدة الى

 
 

 .( الشخصي والتطور 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

21/9/201 
5 

6 

 والقتصادية السياسية االوضاع
 الدولة قيام قبل والجتماعية

 الصفوية،

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

28/ 9 6 

-1501 الصفوية الدولة
 الدولة حكام ابرز1629

 من الحقبة هذه خالل الصفوية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة
 االمتحان
 الشهري



 واهم فارس بالد تاريخ
 السياسية انجازاتهم

 والقتصادية

 والتقارير
  والبحوث

5/10 6 
 الخارجية التوسع محاوالت

 الصفوية للدولة

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

12/10 6 

 الدولة انحالل
 السياسية االسباب/الصفوية

 العوامل جانب الى والقتصادية
 الخارجية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

19/10 6 

 واالضطراب االحتالل عهود
 السلطة،الغزو على والصراع
 ،ايران1729-1722 االفغاني

 خان شاه،كريم نادر عهد في
 الزند

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

26/10 6 
 وقيام السلطة على الصراع

 القاجاري الحكم

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

2/11 6 
-1796القاجاري العهد

 القاجاريون ،الملوك1925

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

9/11 6 
 في ايران في العامة االوضاع

 عشر التاسع القرن

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

16/11 6 
 في االصالحية المحاوالت

 19القرن

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

23/11 6 

 الدستورية الثورة
 االسباب1906

 1906 والنتائج،دستور

 تركيا تاريخ 
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير



  والبحوث واليجابيات السلبيات
 
 

7/12 6 
 القاجاري،عوامل الحكم نهاية

 والخارجية الداخلية االنهيار

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

14/12 6 

 العهد المعاصر االيراني التاريخ
 رضا عهد في البهلوي،ايران

 1941-1926 بهلوي شاه

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

21/12 6 

 مع الخارجية،العالقات السياسة
 الدول

 فرنسا،بريطانيا،االنحاد)الكبرى
 السوفيتي،الواليات

 دول مع العالقات(المتحدة
  ،(العراق،تركيا)الجوار

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

28/12 6 

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

 والخارجية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

4/1/2016 6 
 الخارجية السياسية التطورات

 1953-1947 النفط وتاميم

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

11/1 6 
 مصدق سقوط بين ايران

 1979-1953 الشاه وسقوط

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

18/1 6 

 الخارجية،العراق العالقات
 بين الحدود تحديد ومشكلة
 البلدين

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير



  والبحوث
 
 

25/1 6 
 الدولة تركيا،ضعف تاريخ

 االصالح ومحاوالت العثمانية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

15/2  
 العالمية والحرب تركيا

 مابعد وتسويات االولى،تركيا
 الحرب

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 االستقالل وحرب كمال مصطفى 6 22/2
 تركيا تاريخ

 وايران
  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

1/3 6 
 ،معاهدة1920 سيفر معاهدة
 1923 لوزان

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

8/3 6 

 الجمهورية قيام
 الداخلية التركية،التطورات

 والقتصادية السياسية
 والجتماعية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

15/3 6 

 الشعب حزب تاسيس
 تركيا الديمقراطي،عالقات

 الخارجية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

22/3 6 
  الحرب خالل تركيا حياد

 الثانية العالمية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير



  والبحوث
 
 

29/3 6 

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

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

5/4 6 

 خالل ،تركيا1946انتخابات
 الديمقراطي الحزب حكم فترة

 تركيا تاريخ 1950-1960
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

12/4 6 

 في السياسية والحياة الجيش 
 العسكري تركيا،االنقالب

 تركيا تاريخ 1960
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

19/4 6 

 في الحزبية الحياة
 ،دستور1971-1960تركيا

 تركيا تاريخ 1961 1ت ،انتخابات1961
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

26/4 6 

 القومية،االنقالب الحركة حزب
 1971 العسكري

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

3/5 6 

 1974القبرصية االزمة

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

10/5 6 

 الخارجية،العالقات العالقات
 السوفيتية،العالقات- التركية
 مع االمريكية،العالقات-التركية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير



 االوربي،العالقات االتحاد
 العربية-التركية

  والبحوث
 
 

  التحتية البنية •

 : المطلوبة القراءات

  األساسية النصوص •

 المقرر كتب •

      أخرى •

ريخ التا يف دراسةوتركيا واخرون،ايران امحد خليل ابراهيم •
  6791، املوصل ، واملعاصر  احلديث

كمال مظهر،دراسات في تاريخ ايران الحديث  -
 0891والمعاصر،بغداد،

عبد الهادي كريم،ايران في سنوات الحرب -
 0898العالمية الثانية،بغداد،

جراهام روبرت،السياسة االقتصادية اليران في -
 .0811ظل حكم الشاه،بغداد،

الفريد هوليدي،مقدمات الثورة االيرانية،بغداد -
0811. 

 

 ورش المثال سبيل على وتشمل ) خاصة متطلبات
 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

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة بغداد:  الجامعة    

 كلية اآلداب:  ة/ المعهدالكلي   

 التاريخ:    القسم العلمي    

 6106/ 01/ 6تاريخ ملء الملف :     

 

 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    

                    المعاون العلمي : سما                                                 : رئيس القسم سما   

 :                                                         التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   

 

                                                                            

    



 دقـق الملف من قبل     

 داء الجامعيضمان الجودة واألشعبة     

 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    

                   التاريخ         

 التوقيع    

                                                                                              

مصادقة                                                                                                       

         السيد العميد 

 

 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 / د. أثمار كاظموصف البرنامج األكاديمي 

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

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

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية اآلداب  _ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تركيا وايرانتاريخ 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 المناظرةالتطور في البرامج والمناهج في الجامعات  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 6/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 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

 السهيل كاظم اثمار.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 •

  27/3/2016  الوصف هذا إعداد تاريخ •



 المقرر أهداف •

التعرف على حقبة مهمة من تاريخ تركيا وايران وما رافقها من تطورات سياسية  وجتماعية 
 واقتصادية وعسكرية غيرت مجرى التاريخ وغيرت الخارطة السياسية لكل من ايران وتركيا.

 يطلع الطالب على الخلفية التاريخية والسياسية لدول الجوار المحيطه ببلده 
 

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

 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 تمكن

 

 

 

 
 
 
 
 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات •

  والفهم المعرفة -أ

 المقرر بالمنهج التفكير طرائق باساسيات االلمام-1أ

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

 الحديث تركيا وايران 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 الجماعية 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     

 

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

 
 

 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 افكار طرح
  العلمية واالختيارات والنقاشات االفكار وتنظيم التفكير في مهاراته تطوير  في المتعلم مساعدة الى

 
 

 .( الشخصي والتطور 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

21/9/201 
5 

6 

 والقتصادية السياسية االوضاع
 الدولة قيام قبل والجتماعية

 الصفوية،

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

28/ 9 6 

-1501 الصفوية الدولة
 الدولة حكام ابرز1629

 من الحقبة هذه خالل الصفوية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة
 االمتحان
 الشهري



 واهم فارس بالد تاريخ
 السياسية انجازاتهم

 والقتصادية

 والتقارير
  والبحوث

5/10 6 
 الخارجية التوسع محاوالت

 الصفوية للدولة

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

12/10 6 

 الدولة انحالل
 السياسية االسباب/الصفوية

 العوامل جانب الى والقتصادية
 الخارجية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

19/10 6 

 واالضطراب االحتالل عهود
 السلطة،الغزو على والصراع
 ،ايران1729-1722 االفغاني

 خان شاه،كريم نادر عهد في
 الزند

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

26/10 6 
 وقيام السلطة على الصراع

 القاجاري الحكم

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

2/11 6 
-1796القاجاري العهد

 القاجاريون ،الملوك1925

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

9/11 6 
 في ايران في العامة االوضاع

 عشر التاسع القرن

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

16/11 6 
 في االصالحية المحاوالت

 19القرن

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

23/11 6 

 الدستورية الثورة
 االسباب1906

 1906 والنتائج،دستور

 تركيا تاريخ 
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير



  والبحوث واليجابيات السلبيات
 
 

7/12 6 
 القاجاري،عوامل الحكم نهاية

 والخارجية الداخلية االنهيار

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

14/12 6 

 العهد المعاصر االيراني التاريخ
 رضا عهد في البهلوي،ايران

 1941-1926 بهلوي شاه

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

21/12 6 

 مع الخارجية،العالقات السياسة
 الدول

 فرنسا،بريطانيا،االنحاد)الكبرى
 السوفيتي،الواليات

 دول مع العالقات(المتحدة
  ،(العراق،تركيا)الجوار

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

28/12 6 

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

 والخارجية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

4/1/2016 6 
 الخارجية السياسية التطورات

 1953-1947 النفط وتاميم

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

11/1 6 
 مصدق سقوط بين ايران

 1979-1953 الشاه وسقوط

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

18/1 6 

 الخارجية،العراق العالقات
 بين الحدود تحديد ومشكلة
 البلدين

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير



  والبحوث
 
 

25/1 6 
 الدولة تركيا،ضعف تاريخ

 االصالح ومحاوالت العثمانية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

15/2  
 العالمية والحرب تركيا

 مابعد وتسويات االولى،تركيا
 الحرب

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 االستقالل وحرب كمال مصطفى 6 22/2
 تركيا تاريخ

 وايران
  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

1/3 6 
 ،معاهدة1920 سيفر معاهدة
 1923 لوزان

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

8/3 6 

 الجمهورية قيام
 الداخلية التركية،التطورات

 والقتصادية السياسية
 والجتماعية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

15/3 6 

 الشعب حزب تاسيس
 تركيا الديمقراطي،عالقات

 الخارجية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

22/3 6 
  الحرب خالل تركيا حياد

 الثانية العالمية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير



  والبحوث
 
 

29/3 6 

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

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

5/4 6 

 خالل ،تركيا1946انتخابات
 الديمقراطي الحزب حكم فترة

 تركيا تاريخ 1950-1960
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

12/4 6 

 في السياسية والحياة الجيش 
 العسكري تركيا،االنقالب

 تركيا تاريخ 1960
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

19/4 6 

 في الحزبية الحياة
 ،دستور1971-1960تركيا

 تركيا تاريخ 1961 1ت ،انتخابات1961
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

26/4 6 

 القومية،االنقالب الحركة حزب
 1971 العسكري

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

3/5 6 

 1974القبرصية االزمة

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

10/5 6 

 الخارجية،العالقات العالقات
 السوفيتية،العالقات- التركية
 مع االمريكية،العالقات-التركية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير



 االوربي،العالقات االتحاد
 العربية-التركية

  والبحوث
 
 

  التحتية البنية •

 : المطلوبة القراءات

  األساسية النصوص •

 المقرر كتب •

      أخرى •

ريخ التا يف دراسةوتركيا واخرون،ايران امحد خليل ابراهيم •
  6791، املوصل ، واملعاصر  احلديث

كمال مظهر،دراسات في تاريخ ايران الحديث  -
 0891والمعاصر،بغداد،

عبد الهادي كريم،ايران في سنوات الحرب -
 0898العالمية الثانية،بغداد،

جراهام روبرت،السياسة االقتصادية اليران في -
 .0811ظل حكم الشاه،بغداد،

الفريد هوليدي،مقدمات الثورة االيرانية،بغداد -
0811. 

 

 ورش المثال سبيل على وتشمل ) خاصة متطلبات
 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

 



 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 

 
  

 جواد مطر الموسوي/ د. وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 اهل البيتتاريخ 

 بكالوريوس/ تاريخ اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 زاميال المعتمد   برنامج االعتماد .6

 استخدام اللغة العربية مع بعض التعابير االجنبية المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2116ـ 2115 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

تسليط الضوء على الممثل الحقيقي للدين االسالمي السيما الفترة التي تلت وفاة الرسول االعظم )صلوات  -1

وما مر به المسلمون من انتكاسات عديدة القت ظالمها على االمة االسالمية واختلفت هللا عليه وآله وسلم( 

 اآلراء ونشأت الفرق وتعددت الوظائف وكل يدعي الحق ويرمي غيره بالزندقة والخروج عن الدين الحنيف  
بعد الديني الذي باقي البد من معرفة المكانة الحقيقية الهل البيت ببعدها التاريخي وما آلت عليه االيام وال -2

اثره ببقاء الحاجة الى الدين والشريعة  باعتبارهم زعماء االمة على مر العصور والمرجع الذي نلتجئ اليه في 

 رفع المشاكل التي خلفها الفراغ الناجم عن رحيل الرسول )صلوات هللا عيه وآله وسلم(  

للشريعة السماوية المتمثل بالقرآن الكريم وتجسيدهم الوقوف على معالم الدين باعتبارهم الجانب التطبيقي  -3

 العملي لمفاهيمها ومبادئها
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11



  
 2الصفحة 

 
  

 االهداف المعرفية  - أ
        االهداف المعرفية  -1أ - ب

 المعرفة والفهم -2أ

 ورة مستقلةبتاريخ خط االمامة عن طريق دراسة كل امام بصالتعريف  -3أ
 في الحياة االسالمية تعريف الطالب باسهامات الشخصيات االسالمية البارزة ودورها  -4أ
 تنمية روح االعتزاز بماضي االمة االسالمية ومجدها -5أ
 دراسة حقبة مهمة من حقب التاريخ االسالمي -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ق اكتشاف الخصائص العامة والدور المشترك لألمة )عليهم السالم( ى كيفية وطرالتعرف عل - 1ب 

 ابراز المكانة الحقيقية لدور األئمة )عليهم السالم( في الحياة االسالمية  – 2ب 

 نستهدف الحفاظ على تواتر النصوص عبر االجيال حتى تصبح في مستوى الوضوح واالشتهار  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

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

ومناقشة المواضيع وعرض وقراءة النصوص التاريخية للتعرف على االول وثم تقسيمها على االسابيع 

 السالم( خصائص عملهم )عليهم السالم( في تلك المرحلة التاريخية التي مروا بها )عليهم 

 
 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
 دراسي وكذلك يعد امتحان للطالب في منتصف الفصل الدراسي وامتحان في نهاية الفصل ال -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         

 مة االسالمية واثرها في المجتمعات االخرىالتعرف على المنجز الحضاري للمنظو -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

 وكذلك المواقع التاريخية الشخصيات

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

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم    

 

 اختبارات فصلية -1

 اسئلة فجائية  اثناء الدرس  -2
 االمتحانات اليومية -3

 
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة ة التأهيليو 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

 الوسائل التوضيحية مثل الخرائط استخدام -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة المتبعة في الفقرة اعاله 

 
 طرائق التقييم          

 
 الطريقة المتبعة في الفقرة اعاله 

 بنية البرنامج  .11

 لمعتمدةالساعات ا           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 ــــــــــــــــــ نظري   تاريخ اهل البيت  الرابعة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 الينطبق 

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

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

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

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

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 القرآن الكريم -1

كتب التفسير مثل: كتاب تفسير القرآن للطبري وكتاب تفسير القرطبي الجامع ألحكام القرآن وكتاب  -2

  وغيرها تفسير الجاللين للسيوطي وكتاب تفسير ابن كثير

العجاب في بيان االسباب ألبن القرآن للواحدي وكتاب  كتب اسباب النزول مثل: كتاب اسباب نزول -3

 حجر العسقالني وكتاب لباب النقول في اسباب النزول للسيوطي وغيرها  

كتب السيرة مثل: كتاب سيرة ابن هشام  وكتاب سيرة ابن اسحاق وكتاب الفصول في اختصار سيرة  -4

 لخضري وغيرها الرسول ألبن كثير وكتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين ل

كتب سيرة اهل البيت مثل: كتاب موسوعة سيرة اهل البيت للشيخ القرشي وكتاب سيرة وفضائل  -5

المعصومين السيرة الفواحة للشيرازي وكتاب نصوص من القرآن الكريم ووصايا الرسول واهل بيته وما 

اب مجمع البحرين في روى عنهم للشيخ الخزاعي وكتاب وفاة االمام دمحم الجواد للشيخ الدرازي وكت
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 مناقب السبطين للحائري وكتاب تاريخ اهل البيت للسيد دمحم رضا الحسيني وغيرها 

 كتب التاريخ االمي العام  -6

       كتب تراجم الرجال  -0
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 مخطط مهارات المنهج

 ميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقيي

 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

 الرابعة
والدة تاريخ  

ووفيات اهل 

البيت )عليهم 

 السالم(

  - - -  - -   - -  - - -  اساسي

                   
/ المرحلة 2112

 الرابعة
معنى كلمة  

االمامة في 

اللغة 

 واالصطالح

  - - -  - -   - -  - - -  اساسي

                   

/ المرحلة 2112

 لرابعةا
تعريف معنى  

كلمة اهل البيت 

  - - -  - -   - -  - - -  اساسي
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في اللغة 

 واالصطالح
                   

/ المرحلة 2112

 الثانية
سيرة حياة  

األئمة 

 عصومين الم

  - - -  - -   - -  - - -  اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 تاريخ اهل البيت اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 (3لكل شعبة )عددشعب  ساعة24ساعة بواقع 121 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

تسليط الضوء على الممثل الحقيقي للدين االسالمي السيما الفترة التي تلت وفاة الرسول االعظم  -1

)صلوات هللا عليه وآله وسلم( وما مر به المسلمون من انتكاسات عديدة القت ظالمها على االمة االسالمية 

اآلراء ونشأت الفرق وتعددت الوظائف وكل يدعي الحق ويرمي غيره بالزندقة والخروج عن  واختلفت

 الدين الحنيف  

البد من معرفة المكانة الحقيقية الهل البيت ببعدها التاريخي وما آلت عليه االيام والبعد الديني الذي  -2

المة على مر العصور والمرجع الذي باقي اثره ببقاء الحاجة الى الدين والشريعة  باعتبارهم زعماء ا

 نلتجئ اليه في رفع المشاكل التي خلفها الفراغ الناجم عن رحيل الرسول )صلوات هللا عيه وآله وسلم(  

الوقوف على معالم الدين باعتبارهم الجانب التطبيقي للشريعة السماوية المتمثل بالقرآن الكريم  - -3

 وتجسيدهم العملي لمفاهيمها ومبادئها

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

والبد من الربط بينها وبين وصف  المتاحة.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

 استخدام اسئلة شفوية لتوضيح مفردات مادة الدرس الواحد -2أ

 اختبار عقل الطالب باالمتحانات الفصلية -2ج

 تواصل التقييم االسبوعي للطالب  -3ج

   لصحيحةللمادة واالجابة ا قدرته على الحفظ والفهم  -4ج

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 محاضرة نظرية شرح وتوضيح مع طرح االسئلة - 1ب

 استخدام الخرائط التاريخية الجغرافية - 2ب

 استخدام مصادر خارجية  - 3ب

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

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

 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
 قيمية األهداف الوجدانية وال -ج

 نشر قيم وثقافة التسامح وطرق واساليب الدعوة لالسالم -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

 يل والوصفوتعلم الطالب عن طريق التحل -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 

رخارجية بمثابة مراجع لمادة الدرس غير المراجع المقرراستخدامها في تشجيع على قراءة مصاد -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  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

لوحدة / اسم ا

 أو الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

دراسة مصادر اتريخ    
 هل البيت ا

التحض

ير 

 اليومي

المشاركة 

 بالمناقشة 

التعريف بتاريخ والدة    
ووفيات اهل البيت 

 )عليهم السالم(
 

= = 

معىن االمامة يف اللغة    
 واالصطالح 

= = 

معىن كلمة اهل البيت    
 طالح يف اللغة واالص

= = 

سرية السيدة فاطمة    
الزهراء )عليها السالم 

) 

= = 

االمام علي )عليه    
السالم( سياسته 

 وخالفته

= = 

مبادئ واالصول    
السياسية لالمام 

واصالح نظام احلكم 
 واحياء الدين

= = 

البعد العلمي لالمام    
 وهناية حكمه 

= = 

االمام احلسن )عليه    
ة السالم( املشارك

حبرب اجلمل وصفني 
والنهروان وحماربة 

 معاوية  

= = 

 

 

 

 

 
االمام ومعاوية وحماربة    

 اخلوارج
= = 

خصائص عهده    
 واستشهاده 

= = 

االمام احلسني )_عليه    
السالم( خصائص 

 وواقعة كربالء عهده 

= = 

تقومي سفر االمام اىل    
العراق وواقعة كربالء 

 وتكوين الشيعة

= = 

المام السجاد )عليه ا   
السالم( علومه 

= = 
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 واخالقه 
االمام والشيعة    

 وعالقته  
= = 

موقفه من االمويني    
 واستقطابه للموايل 

= = 

االمام الباقر )عليه    
السالم( مكانته 
العلمية واالمام 

 واالختالفات الفقهية

= = 

مكانة الشيعة وفقا    
لرأي االمام واالمام 

 سياسية والقضااي ال

= = 

االمام الصادق )عليه    
السالم( علومه وشيعته 

 ووموقفه من الغالة 

= = 

كتابة احلديث يف    
عصر االمام وموقفه 

من االحتجاجات 
الفقهية الهل السنة 

 والضغط على الشيعة 

= = 

االمام واملسائل    
 السياسية 

= = 

االمام الكاظم )عليه    
السالم( مشاكل 

واقفه االمامة وم
السياتسية وسجن 

 االمام 

= = 

اجلوانب االخرى    
ملقارعة االمام 

للخالفة العباسية 
 ومواقفه الكالمية 

= = 

الرضا )عليه االمام    
السالم( والية العهد 

وعالقة االمام ابملأمون 
 من بداية والية العهد 

= = 

االمام يف مواجهة    
الدعاايت العباسية 

 ضد العلويني 

= = 

االمام واملسائل    
الكالمية واستشهاد 

 االمام 

= = 

االمام اجلواد )عليه    
السالم( امامته 

وحياته ومناظراته 
 العلمية وتراثه العلمي 

= = 

 = =االمام والفرق    
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املنحرفة وعالقة شيعة 
 ايران ابالماماجلواد 

االمام اهلادي )عليه    
السالم( امامته وجلبه 

 هبا لسامراء واقامته 

= = 

مواقفه من املتوكل    
 واحوال الشيعة 

= = 

وكالء االمام واالمام    
 والسيعة يف ايران 

= = 

اصالة القرآن يف فكر    
االمام واالمام وعلم 
الكالم عند الشيعة 

واالمام وخلق القرآن 
والصوفية وغالة 

 الشيعة 

= = 

االمام العسكري    
)عليه السالم( امامته 

انته يف ووجوده ومك
 سامراء وحبسه 

= = 

االمام وعالقته    
ابلشيعة وصيانته 

 الرتاث الثقايف الشيعي 

= = 

 = = الكتب املنسوبة لالمام    

االمام احلجة )عجا هللا    
فرجه( ومساعي 

العباسيني للعثور على 
ومعرفة الشيعة االمام 

 بوالدة صاحب الزمان 

= = 

االختالفات املذهبية    
ل االمام وائمة بعد رحي

الشيعة لغيبة االمام 
ودور املعتقدات 

الكالمية للشيعة يف 
 اثبات غيبة االمام 

= = 

االمام املهدي والنواب    
االربعة واحلفاظ على 

 الشيعة 

= = 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12
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 البنية التحتية  .13

     يت )عليهم السالم(كتب لسيرة اهل الب المطلوبة  المقررةـ الكتب 1

      كتب لسيرة اهل البيت )عليهم السالم( )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

وير المنهج المعتمد بطرح من خالل تط

مواضيع جديدة وتشجيع الطلبة على العملية 

الكتابية من خالل كتابة التقارير والبحوث 

 الجامعية

 

 كتب سيرة اهل البيت )عليهم السالم(

 

 

 ممكن ايضاً التعرف عن املوضوع ابملواقع االلكرتونية املختلفة 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 قسم التاريخ:    القسم العلمي    
 02/9/0202اتريخ ملء امللف :     

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         ادقة السيد العميد مص                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم  التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 العرب قبل االسالمتاريخ 

 دكتوراه تاريخ قديم اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  د  المعتم برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 معرفة الطالب بتاريخ العرب القديم  -1

 الطالب على حفظ تاريخ امة .تنمية القدرة  -2

 الفكر التاريخي .تزويد الطالب بمهارات واليات  -3

 لمية.تدريب الطلبة على كتابة البحوث التاريخية الع -4

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
   لتدريس طلبة االعدادية .مؤهلة  اعداد كوادر     -1أ

 تهيئة الطلبة ليكونوا باحثين في مجال الدراسات التاريخية     -2أ

 ي فروع التاريخ المختلفة.والفهم ف التاريخية اكساب الطلبة المعرفة     -3أ
     -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تنمية الفكر التاريخي لدى الطالب .  - 1ب 

 استنتاج نتائج الوقائع التاريخية واسبابها .تمرين الطلبة   - 2ب 

  نسانية االخرى .محاولة تمرين الطالب على فهم التاريخ من خالل دراسة العلوم اال   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 شرح المحاضرة من قبل االستاذ ومشاركة الطلبة (1
 عمل بحوث مختصة بالموضوع من قبل الطلبة (2
 تدريب الطلبة على كتابة بحث يكون مقبوال من الناحية المنهجية (3
 استخدام وسائل تعليمية لبيان مجرى االحداث ومواقعها . (4

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . ألهدافا -ج

 تنمية حب الطالب لتاريخ امته .  -1ج         

 محاولة استنباط العبرة من دراسة الحوادث التاريخية . -2ج

 استنباط الحكمة في دراسة التاريخ . -3ج

  -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    



  
 3الصفحة 

 
  

 االمتحانات اليومية (1
 الفصليةاالمتحانات  (2
 المشاركات اليومية (3
 البحوث (4

 

 

 

 
 

 

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

 -1د

 -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      

  اسبوعيا 3 تاريخ عرب قبل االسالم  االولى 

     

     

     



  
 4الصفحة 

 
  

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 جواد علي : املفصل يف اتريخ العرب قبل االسالم .
 امحد صاحل العلي : اتريخ العرب القدمي )اجلزء االول(.

 عبد العزيز سامل : اتريخ العرب يف العصر اجلاهلي .
 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 ارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اش

 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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد/ كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 تاريخ العرب قبل االسالم اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 2116/ 2115 الفصل / السنة .5

 144 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 21/9/2116 ذا الوصف تاريخ إعداد ه .7

 أهداف المقرر .8
 

 دراسة تاريخ العرب قبل االسالم . (1
 بالحوادث التاريخية .تعريف الطلبة  (2
 الدروس المستخلصة من الحوادث التاريخية . (3
 تعريف الطلبة بالمصادر األولية والثانوية التي يحتاجها المؤرخ لكتابة بحث تاريخي  (4
 ي يجب التعرف عليها خالل سنوات الدراسةعرض العلوم المساعدة للمؤرخ والت (5
 مقاالت تاريخية . تدريب الطلبة على كتابة  (6

 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 شرح المحاضرة من قبل االستاذ ومشاركة الطلبة
 من قبل الطلبة بيبر مختصة بموضوعات المادة التاريخيةعمل 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية (1
 االمتحانات الفصلية (2
 المشاركات اليومية (3
 البحوث (4

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 طرائق التقييم    

 

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
/ أو اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      



  
 9الصفحة 

 
  

   

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

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

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

                                                        :  اريخالت                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

 التوقيع    
                                                                                              

         عميد مصادقة السيد ال                                                                                                      
 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

 الدكتوراة اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 
 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية 

 الثالثة
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

  نظري   

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 السنة / المستوى

2112-2112 
 اسم المقرر رمز المقرر

فلسفة التاريخ 

 والحضارة

 أساسي

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

خرى المهارات األ )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 2الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 ك ة التعليميةالمؤسس .1

 قسم التاريخ/كلية اآلداب    / المركز علمي القسم ال .2

 فلسفة التاريخ والحضارة اسم / رمز المقرر .3

 محاضرات اسبوعية مباشرة أشكال الحضور المتاحة .4

 2117-2116االول والثاني  الفصل / السنة .5

 61 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 26/9/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

ة لمادة فلسفة التاريخ من خالل كتب معتمدة وحديثه لبسيط المادة ثتدريس طلبة المرحلة الثال أهداف المقرر .8

فغاية فلسفة التاريخ والحضارة هي دراسة منتجات العقل البشري في هذين  األمثلةللطالب من خالل 

 المادةالحفظ للتمكن من المجالين مما يتطلب توسيع مدارك الطلبة واكتساب مهارة الفهم اكثر من 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.



  
 2الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 قييم طرائق الت     

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 9الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات ألسبوعا

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 مفهوم الفلسفة 2 االول

عوامل نشوء الفلسفة 

 في اليونان

شفهي  نظري 

 وتحريري

 الفلسفةفوائد دراسة  2 الثاني

 نشوء فلسفة التاريخ
   

    سمات فلسفة التاريخ 2 الثالث
التفسيرات الدينية  2 الرابع

 للتاريخ

 

   

التفسير الخرافي  2 الخامس

 للتاريخ

التفسير العرقي 

 للتاريخ

   

نظرية البطل في  2 السادس

 التاريخ

 التفسير المثالي للتاريخ

   

 السابع

 الثامن

 

 

 التاسع
 

 العاشر

 

الحادي 

 عشر

 الثاني عشر

 

 الثاني عشر

 

 

الثالث عشر 

الى الثامن 

 عشر
 

 ما تبقى من

اسابيع 

امتحانات 

للطلبة 

 

2 
 التفسير المادي للتاريخ

فلسفة التاريخ في 

 الفكر المعاصر

 

مفهوم الحضارة عند 

 ابن خلدون

الحضارة واطوارها 

 عند شبنجلر

اطوار الحضارة عند 

 فيكو

مفهوم الحضارة عند 

 غوستاف لوبون

نظرية التحدي 

واالستجابة الرنولد 

 تونبي

مناهج البحث 

خي والطرق التاري

في دراسة  الجديدة

 التاريخ

 

   



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 الدليمي حامد,فلسفة التاريخ واحلضارة ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 برتراندرسل ,اتريخ الفلسفة الغربية )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 خهاشم حيىي املالح,املفصل يف فلسفة التاري

               ى بها  ـ الكتب والمراجع التي يوصا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 صائب عبد احلميد,فلسفة التاريخ يف الفكر االسالمي

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 googlحتوي على كثري من املعلومات وخاصة 

 املادةمما يسد الكثري من ثغرات 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 ومراجعه



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب:  ة/ املعهدالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 6106/ 01/ 6اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                    املعاون العلمي : سما                                                 : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 داء اجلامعيضمان اجلودة واألشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
مصادقة                                                                                                       

         السيد العميد 
 
 



      

 / د. عبد الرحمن فرطوسوصف 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

 

 كلية اآلداب  _ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 المماليك تاريخ

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 المناظرةالتطور في البرامج والمناهج في الجامعات  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 6/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصف المقرر



 

 د. عبدالرمحن فرطوس حيدر وصف المقرر

 

 كلية االداب /امعة بغداد ج المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخقسمالعلميقال القسم الجامعي / المركز .2

          209HoHm اسم / رمز المقرر .3

           البرامج التي يدخل فيها .4

 المحاضرات  أشكال الحضور المتاحة .5

 2116 /االول والثاني  الفصل / السنة .6

 ساعة  64 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 2116 / 11 /6 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 (1517-1251)للفترة   تفصيل مادة دراسة تاريخ المماليك               أهداف المقرر .9

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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
 المحاضرات  -1أ

 البحوث -2أ

 بالموضوع االستعانة بالمصادر ذات الصلة -3أ
 الشرح -4أ
 التحليل  -5أ
 االستنتاج   -6أ
 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 نظرية - 1ب

 بحثية  - 2ب

 تحليلية  - 3ب

     -4ب

 وتحليلية نظرية وبحثية                  طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 

 الشهرية التحريريةاالمتحانات  و اليومية االختبارات الشفوية                     طرائق التقييم      

 

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 االختبارات -1ج

 المناقشات -2ج

 التحليل -3ج

  االستنتاج  -4ج

 
  للمناقشةالتحليلية  وطرح االسئلة  النظرية القاء المحاضرات          طرائق التعليم والتعلم     

 واالستنتاجات.                                          
 

 

 االمتحانات الشفهية والتحريرية                   طرائق التقييم    

 

 

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

 الشرح -1د

 المناقشة -2د

 التحليل -3د

   االسئلة التحليلية  -4د



 

 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 املصادر االولية
 املراجع احلديثة

 احملاضرات

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

وتشمل على سبيل  الخدمات االجتماعية )

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

 111 أقل عدد من الطلبة 

 141 أكبر عدد من الطلبة 

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2       
 النظرية المحاضرات

 التطبيقية والبحوث
 االمتحان  نظري تاريخ المماليك

      

      
      

      

      
 

 

 
     



 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                                                                                                       

 



  
 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

 

  يةالمؤسسة التعليم .1

  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجت المخرجا  .11

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 والقيمية .الوجدانية  األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 
 

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

 -1د

 -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      

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

  المؤسسة التعليمية .1

     / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

  لفصل / السنةا .5

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  جع الرئيسية ـ المرا2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب:  ة/ املعهدالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 6106/ 01/ 6اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
                    املعاون العلمي : سما                                                 : رئيس القسم سما   
 :                                                         التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 داء اجلامعيضمان اجلودة واألشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
مصادقة                                                                                                       

         السيد العميد 
 
 



      

 / د. رويدة فيصل 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

 

 كلية اآلداب  _ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تاريخ الدولة الساسانية والبيزنطية

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 والمناهج في الجامعات المناظرةالتطور في البرامج  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 6/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

السياسي  دول العالم الثالث في افريقيا واسيا وامريكا الجنوبيةتوضيح ودراسة تاريخ 

  وحركات التحرر والحركة الوطنية في تلك القارات االجتماعيو

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 يرروصف المق

 

 جامعة بغداد –كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 سمالعلميالتتتقسم التاريخ  القسم الجامعي / المركز .2

  اسم / رمز المقرر .3

 ةالعربي اللغة البرامج التي يدخل فيها .4

 ةحضور فعلي للطلب أشكال الحضور المتاحة .5

 فصلي الفصل / السنة .6

 ةساعه فصلي 192 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 211-11-1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

تعريف الطلبه بتاريخ ايران القديم وتاريخ الدوله البيزنطيه ومعرفة مصادر دراستها والتعرف على اشهر 

 ملوكهم وبعض الشخصيات المهمه لديهم 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

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      

 

االستعانه ببعض المصادر والمراجع واستخراج المواضيع الخاصه بالمحاضره واستخدام الداتشو وبعض 

 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 

 القدميه اجلزء الثاينكتاب طه ابقر مقدمه يف اتريخ احلضارات 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

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

 معرفه الطالب والمامه بموضوعه العلمي وتطويره بحيث يكون ذا المام ودرايه تامه بالموضوع-1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 ساعات 6 1

دراسه المصادر 

ثم  المدونه واالثاريه

جغرافيه ايران 

والتسميات التي تطلق 

علييهادراسه كيانات 

ايرا كالميديين 

واالخميينين 

 والساسانيين 

 اللغه العربيه

استخدام 

الداتشو 

وطرح 

االسئله 

الشفويه 

واستخدام 

الصور 

 التوضيحيه

اسئله شفويه 

وامتحانات 

 يوميه

      

  

اهم ملوكهم الملك 

اردشير وتنظيماته 

والديانات  االداريه

االيرانيه كالزرادتشتيه 

الملك سابور االول 

دور مدنالقوافل مثل 

 الحضر وتدمر

   

      

      

      
     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 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد:  اجلامعة    
 كلية 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     
 عي:واألداء اجلامضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         سيد العميد مصادقة ال                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 / د. سحر أحمدوصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تاريخ أوربا الحديث 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  تمد  المع برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

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

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

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

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

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  عرفية االهداف الم - أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر  -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 بتاريخ اوربا الحديث -3أ
 ئل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة التعرف على الوسا-4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية -5أ
      استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -6أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

مارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف تمكن الطالب ذهنيا من خالل التدريب والم - 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 head، واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب وابرزها  اقشات العلمية والحوارنالم

 الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية
 

 

 
 طرائق التقييم      

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

 يروالتقر
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 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج         

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير  -4ج

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

رة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء التعلم ، استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاك

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

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

قاط تطرح حيث تؤدي طرح افكار عالية الفهم  تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير، والتفكير من خالل ن

 الى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلمية

 

 

 
 

 

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

 مهارات ادارة الصف -1د

 والتهيئة  التخطيط للتدريس -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

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

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

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

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

 

 

 
 طرائق التقييم          
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طرح افكار عالية الفهم  تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير، والتفكير من خالل نقاط تطرح حيث تؤدي 

 راته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلميةالى مساعدة المتعلم في  تطوير مها

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

تاريخ أوربا  320Home الثالثة

 الحديث
  ساعة 192 تاريخ أوربا الحديث

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
لبحث عن المواضيع المتعلقة ،ا إجراء مناظرات بين الطلبة في موضوعات محدودة عن تاريخ أوربا الحديث

 مكتبة القسم , مكتبة اآلداب , املكتبة املركزية بالمادة في
 االعالم، وسائل وفي المجالت في النشر ، علمية ارات،استش الخارجية والمؤتمرات والندوات المحاضرات

 ندوات واقامة باحثين استضافة
 
 
 

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

 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

ن الثورة الفرنسية اىل احلرب العاملية عبد العزيز سليمان نوار وعبد اجمليد النعنعي, التاريخ املعاصر اوراب م -1
 1791الثانية,بريوت,

 1771,ترمجة: فاضل حسني ,جامعة املوصل,1711-1977كارلتون هيز,التاريخ االوريب احلديث  -2
, 1, ترمجة: امحد جنيب هاشم ووديع الضبع,ط1711-1977ه.أ.ل. فشر ,اتريخ اوراب يف العصر احلديث  -1

 1717القاهرة,
, ترمجة: هباء فهمي وامحد عزت عبد 1711-1977متربيل, اوراب يف القرنني التاسع عشر والعشرين  أ.ج.جرانت وهارولد -1

 1711الكرمي , القاهرة , 
 1771, االسكندرية,1جالل حيىي , التاريخ االوريب احلديث واملعاصر, ج -5
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 مخطط مهارات المنهج

 ية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفرد

 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

خرى المهارات األ )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

تاريخ اوربا  320Home الثالثة

 الحديث
                 أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 د. سحر أحمد ناجي

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 تاريخ أوربا الحديث 320Home اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 192 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

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

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

الكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم العايل واليت متكن اجلامعات من انتاج تطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة و 
 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 

ط بينها وبين وصف المتاحة. والبد من الربالتعلم 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
 المنهج المقررااللمام باساسيات طرائق التفكير ب -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 بتاريخ اوربا الحديث -3أ
 متعلقة بالمادة التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية ال-4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية -5أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -6أ

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -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      

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

 والتقرير

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المادة المقررةالقدرة على وصف  -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير  -4ج

 

   

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

 يجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج، استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتياسترات

 

 
 طرائق التقييم    

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

 وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلمية الى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير 

 

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

 مهارات ادارة الصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

 يز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقليةمهارات التقويم والتم -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

21/9/

2114 
6 

 –فرنسا عشية الثورة الفرنسية 
الناحية االجتماعية ,الناحية 

سة الفكرية ,نظام احلكم وسيا
 فرنسا اخلارجية ,

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

28 /9 6 

تويل لويس السادس عشر 
, جملس  1991عرش فرنسا 

الطبقات اجلمعية الوطنية , 
اجلمعية التأسيسية,بداية الثورة 

 االستيالء على الباستيل

تاريخ اوربا في القرن 

 شرالتاسع ع
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/11 6 

الغاء االقطاع,اعالن حقوق 
-1االنسان واملواطن,احداث 

تشرين االول,بقااي النظام  6
القدمي داخل 

اجلمعية,االصالحات االدارية 
,اجلمعية التأسيسية 

والكنيسة,هجرة النبالء وحماولة 
 امللك الفرار

تاريخ اوربا في القرن 

 اسع عشرالت
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

12/11 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 

19/11 6 

ؤمتر الوطين,التحالف االوريب امل
االول,انتقال السلطة اىل 

 1971اليعاقبة,دستور عام 

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

26/11 6 

اجراءات اليعاقبة ,االنتصارات 
اخلارجية,افول جنم 

 1971اليعاقبة,دستور عام 
 واالصالحات االجتماعية

يخ اوربا في القرن تار

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

2/11 6 

حكومة االدارة,مسألة 
احلرب,معاهدة  

كامبوفورميو,احلرب على 
بريطانيا,التحالف االوريب الثاين 

وانقالب برومري, االمهية 

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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 التارخيية للثورة الفرنسية

9/11 6 

نظام  –عهد انبليون بوانبرت 
احلكم يف عهد القنصلية 

(, استعادة 1977-1711)
الكنيسة الكاثوليكية مكانتها 

فر فرنسا , احلرب ضد 
التحالف االوريب الثاين وصلح 

 اميان

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

لتقارير وا

 والبحوث 

 

 

16/11 6 

فرنسا يف عهد االمرباطورية 
(,احلرب 1711-1711)

ضد التحالف الثالث 
,سري املعارك على الرب 1711
 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 

, 1717التحالف اخلامس 
تزايد االستياء العام يف فرنسا 

واتساع حركات التحرريف 
 البلدان اليت اخضعها انبليون

اوربا في القرن  تاريخ

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

14/12 6 

–توتر العالقات الفرنسية 
الروسية,محلة انبليون على 

, التحالف 1712روسيا 
, معركة 1711السادس 

اليبزك واهنيار سيطرة انبليون 
 على املانيا

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

ان االمتح

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
 ضرة محا

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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4/1/2115 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 

, 1791-1711ريطانيا ب
حركة االصالحات الربملانية ما 

,االصالح الربملاين 1712قبل 
 1712لعام 

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

15/2  

احلركة اجلارتية, اصالحات ما 
,االصالح الربملاين 1712بعد 
 1769عام 

تاريخ اوربا في القرن 

 تاسع عشرال
 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 

روسيا زعيمة مؤمتر فيينا,ب
 الوحدة االملانية

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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8/3 6 

–مجعية فرانكفورت الوطنية 
,اوتو فون 1717ثورة 

بسمارك,مشكلة شلزفيك 
 وهولشتاين

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 بحوث وال

 

 

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 
 السبعني,نتائج حرب السبعني

قرن تاريخ اوربا في ال

 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 

-1721 ثورات الكاربوانري
,اسباب فشل ثورات 1711

الكاربوانري, مجعية ايطاليا 
 الفتاة

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

12/4 6 

االجتاهات الوحدوية 
 1717االخرى,ثورة عام 

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 حوث والب

 

 

19/4 6 

سردينيا,  –زعامة بيدمونت 
سياسة كافور اخلارجية , احلرب 

تاريخ اوربا في القرن  ضد النمسا

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ريخ املعاصر عبد العزيز سليمان نوار وعبد اجمليد النعنعي, التا -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 1791اوراب من الثورة الفرنسية اىل احلرب العاملية الثانية,بريوت,

,ترمجة: 1711-1977كارلتون هيز,التاريخ االوريب احلديث  -2
 1771فاضل حسني ,جامعة املوصل,

, 1711-1977ه.أ.ل. فشر ,اتريخ اوراب يف العصر احلديث  -1
 1717, القاهرة,1ترمجة: 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 , 1977-1711

 1711القاهرة , 
, 1جالل حيىي , التاريخ االوريب احلديث واملعاصر, ج -5

 1771االسكندرية,

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( لعلمية ، التقارير ،.... المجالت ا) 
 جملة كلية تآلداب  -1

 جملة االستاذ -2

 جملة بيت احلكمة -3

26/4 6 

غاريبالدي وحترير جنوب 
 ايطاليا, اجناز الوحدة االيطالية

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
  محاضرة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

3/5 6 

مفهوم  –املسالة الشرقية 
املسألة الشرقية , األزمة 

-1791الشرقية 
,اهداف روسيا, 1797

اجملر ,مصاحل –اهداف النمسا 
 املانيا

تاريخ أوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

11/5 6 

زمة الشرقية , تطورات اال
معاهدة سان ستيفانو, مؤمتر 

تاريخ اوربا في القرن  1797برلني 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 املوسوعة احلرة على االنرتنت  الويكبيداي -1

2-  

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

ها اهمية في سياق التطور تحديث المقرر الدراسي من خالل التوسع ببعض المواضيع المختصرة التي ل

التاريخي لألحداث واضافة مواضيع جديدة لتوسيع اآلفاق المعرفية للطلبة والحصول على معلومات جديدة ذات 

 عالقة بالمنهج المقرر. 

العلمي من خالل تكليفهم بكتابة بحوث اكاديمية وتحليل النصوص التاريخية  تحفيز الطلبة على البحث 

  فائدة تاريخية والخروج بتوصيات ذات 

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد:  اجلامعة    
 كلية 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     
 عي:واألداء اجلامضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         سيد العميد مصادقة ال                                                                                                      
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 / د. شامل عنادوصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 دول كبرى

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  مؤثرات الخارجية األخرى ال .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

وما هلا  ,بني احلربني العاملتني ما حماولة إعطاء الطالب مسح شامل عن اهم التطورات اليت حصلت على اتريخ الدول الكربى 
 .اتصال من مواثيق وتطورات ابلعالقات الدولية 

 واملواثيق الدولية اليت مت عقدها واثرها على العالقات الدولية. دول ,التعرف على دساتري هذه ال

تطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم العايل واليت متكن اجلامعات من انتاج 
 خمرجات تزج يف سوق العمل قادرة على االنتاج يف سوق العمل
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجرجات المخ  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر  -1أ

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

 التدريس

 اجع المتعلقة بتاريخ الدول الكبرىن المصادر والمرتهيئة الطالب لالستفادة م -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية -5أ
      استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -6أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةاتالمهار األهداف –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

  اضع معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمو   -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      

كلف به الطالب، البحث العلمي م(، االمتحان التحريري ، الواجب ال االمتحان الشفوي ) الحوار ، النقاش

 والتقرير

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج         

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير  -4ج



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

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

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

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

كار عالية الفهم  تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير، والتفكير من خالل نقاط تطرح حيث تؤدي طرح اف

 الى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلمية

 

 

 
 

 

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

 مهارات ادارة الصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

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

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

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

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

 

 

 
 طرائق التقييم          

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

 الى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلمية
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 بنية البرنامج  .11

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

 لي عم    نظري      

  ساعة 192 دول كبرى دول كبرى 427Homc  رابعةال

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 لبحث عن المواضيع المتعلقة بالمادة في،ا الدول الكبرى  بين الطلبة في موضوعات محدودة عن اقشاتإجراء من

 مكتبة القسم , مكتبة اآلداب , املكتبة املركزية
 االعالم، وسائل وفي المجالت في النشر ، علمية ،استشارات الخارجية والمؤتمرات والندوات لمحاضراتا

 ندوات واقامة باحثين استضافة
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

الفرنسية مابني احلربيني العامليتني, اطروحة دكتوراه, كلية االداب جامعة بغداد,  -الملانيةشامل عناد حسن,العالقات ا -1
1111. 

 1191-1111بيري رونفن ,اتريخ الدول الكربى  -1
عبد العزيز سليمان نوار وعبد اجمليد النعنعي, التاريخ املعاصر اوراب من الثورة الفرنسية اىل احلرب العاملية  -3

 1193الثانية,بريوت,
 1179,ترمجة: فاضل حسني ,جامعة املوصل,1111-1971كارلتون هيز,التاريخ االوريب احلديث  -1
, 9, ترمجة: امحد جنيب هاشم ووديع الضبع,ط1191-1971ه.أ.ل. فشر ,اتريخ اوراب يف العصر احلديث  -9

 1197القاهرة,
, ترمجة: هباء فهمي وامحد عزت عبد 1191-1971أ.ج.جرانت وهارولد متربيل, اوراب يف القرنني التاسع عشر والعشرين  -6

 1191الكرمي , القاهرة , 
 1173, االسكندرية,1جالل حيىي , التاريخ االوريب احلديث واملعاصر, ج -7
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 مخطط مهارات المنهج

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

 من البرنامج مخرجات التعلم المطلوبة 

 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

 427Homc رابعةال

 دول كبرى

الدول تاريخ 

 الكبرى
                 أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 د. شامل عناد حسن

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

  دول كبرى 427Homc اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 192 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

وما رافقها من احداث وتطورات سياسية واقتصادية واجتماعية خيية مهمة من اتريخ الدول الكربى لى حقبة اتر التعرف ع
 الوراب وقيام حربني عامليتنيمهمة غريت جمرى التاريخ وغريت اخلارطة السياسية ومواثيق دولىية وازمات سياسية  وعسكرية 

 مة احلكم الدميقراطية والشموليةطبيعة دساتري هذه الدول وانظالتعرف على 

تطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم العايل واليت متكن اجلامعات من انتاج 
 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.
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 والتقييموطرائق التعليم والتعلم  مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

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

 التدريس

 ديثتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بتاريخ اوربا الح -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية -5أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -6أ

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف  تمكن الطالب ذهنيا من - 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 headلعلمية والحوار، واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب وابرزها  اقشات انالم

 الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية
 

 
 طرائق التقييم      

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

 والتقرير

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير  -4ج

 

   

  
 طرائق التعليم والتعلم     

لذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء التعلم ، استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط ا

 استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج، استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي
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 طرائق التقييم    

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

 الى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلمية 

 

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

 مهارات ادارة الصف -1د

 ريس والتهيئة التخطيط للتد -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

21/9/

2114 
6 

العوامل اليت الفصل األول: 
 قادت إىل احلرب العاملية االوىل

 الدول الكبرىتاريخ 
مع محاضرة 

 الخرائط

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى تسوايت احلرب 6 9/ 28

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/11 6 
معاهدة فرساي 

 والمعاهدات االخرى
 محاضرة  ىتاريخ الدول الكبر

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

12/11 6 
عصبة االمم 

 ومقرراتها
 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

19/11 6 
 مواثيق السالم

 
 

 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 محاضرة  ول الكبرىتاريخ الد مواثيق السالم 6 26/11

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

2/11 6 
الفصل الثاين: التطورات 

 السياسية يف اململكة املتحدة
 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى القضية االيرلندية 6 9/11

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 البحوث و

 

 

16/11 6 
الفصل الثالث: اتريخ الوالايت 

 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى املتحدة االمريكية
االمتحان 

الشهري 

والتقارير 
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 والبحوث 

 

 

23/11 6 
دستور الوالايت املتحدة 

 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى االمريكية

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

7/12 6 

ياسية يف التطورات الس
الوالايت املتحدة االمريكية 

 مابني احلربني
 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

14/12 6 
االزمة االقتصادية واثرها على 

 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى العالقات الدولية

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة  دول الكبرىتاريخ ال = = = 6 21/12

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

28/12 6 

الفصل الرابع: اهم التطورات   
السياسية ونظام  احلكم يف 

 االحتاد السوفييت  
 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة  الكبرى تاريخ الدول االحتاد السوفييت مابني احلربني 6 4/1/2115

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

11/1 6 
اخلطط االقتصادية يف االحتاد 

 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى السوفييت وطبيعتها 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى احلزب الشيوعي 6 18/1

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى االممية االوىل والثانية والثالثة 6 25/1

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

15/2 6 

الفصل السادس: التطورات 
السياسية واالجتماعية يف 
فرنسا منذ احلرب العاملية 
االوىل  حىت هناية احلرب  

 العاملية الثانية

 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى اجلبهة الشعبية 6 22/2

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

1/3 6 

الفصل اخلامس: التطورات 
السياسية واالجتماعية يف 

 ايطاليا الفاشية
 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى االنظمة الفاشية 6 8/3

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

15/3 6 
الفصل السابع:  التطورات 

 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى السياسية يف املانيا

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى مجهورية فامير 6 22/3

متحان اال

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

29/3 6 

النزعة العنصرية واثرها على 
 هتلر

 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

5/4 6 

احلكم النازي واثره على 
 العالقات الدولية

 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

12/4 6 

االجهزة القمعية يف احلكم 
 النازي

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

19/4 6 

الفصل الثامن: االزمات اليت 
 قادت إىل احلرب العاملية الثانية

تاريخ اوربا في القرن  االزمة النمساوية

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

ارير والتق

 والبحوث 

 

 

26/4 6 

 االزمة التشيكوسلوفاكية

 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

3/5 6 

 االزمة البولندية 

 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

الفرنسية مابني احلربيني  -شامل عناد حسن,العالقات االملانية -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 1111العامليتني, اطروحة دكتوراه, كلية االداب جامعة بغداد, 

 1191-1111بيري رونفن ,اتريخ الدول الكربى  -1
 ضل حسني , اتريخ الدول الكربىفا -3
عبد العزيز سليمان نوار وعبد اجمليد النعنعي, التاريخ املعاصر  -1

 1193اوراب من الثورة الفرنسية اىل احلرب العاملية الثانية,بريوت,
,ترمجة: 1111-1971كارلتون هيز,التاريخ االوريب احلديث  -9

 1179فاضل حسني ,جامعة املوصل,
, 1191-1971يف العصر احلديث  ه.أ.ل. فشر ,اتريخ اوراب -6

 1197, القاهرة,9ترمجة: امحد جنيب هاشم ووديع الضبع,ط
أ.ج.جرانت وهارولد متربيل, اوراب يف القرنني التاسع عشر والعشرين  -9

, ترمجة: هباء فهمي وامحد عزت عبد الكرمي , 1971-1191
 1191القاهرة , 

 ,1جالل حيىي , التاريخ االوريب احلديث واملعاصر, ج -8
 1173االسكندرية,

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 جملة كلية تآلداب  -1

 جملة االستاذ -1

 جملة بيت احلكمة -3

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 املوسوعة احلرة على االنرتنت  الويكبيداي -1

1-  

 

 ر الدراسي خطة تطوير المقر .13

تحديث المقرر الدراسي من خالل التوسع ببعض المواضيع المختصرة التي لها اهمية في سياق التطور 

التاريخي لألحداث واضافة مواضيع جديدة لتوسيع اآلفاق المعرفية للطلبة والحصول على معلومات جديدة ذات 

 عالقة بالمنهج المقرر. 

الل تكليفهم بكتابة بحوث اكاديمية وتحليل النصوص التاريخية العلمي من خ تحفيز الطلبة على البحث 

11/5 6 

 

 محاضرة  تاريخ الدول الكبرى

االمتحان 

الشهري 

قارير والت

 والبحوث 
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  والخروج بتوصيات ذات فائدة تاريخية 

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد :  اجلامعة    
   داب اآل :/ املعهدةالكلي   
  التاريخ  :القسم العلمي    
  م 6102/ 01/ 4اتريخ ملء امللف :    

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         ة السيد العميد مصادق                                                                                                      
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 / د. صباح خابطوصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 داب / قسم التاريخ كلية اآل / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 ندلس تاريخ العرب وحضارتهم في األ

 دكتوراه  اسم الشهادة النهائية  .4

  :ام الدراسي النظ .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 م 4/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ية والتاريخية للطالب االطالع على مستوى المعرفة العلم

 بيان مدى تأثير برامج التدريس في تنمية قدرات الطلبة الذهنية والتعليمية 

 
 دراسة معوقات وسبل تطوير العملية التربوية 

 
 مؤهل للتدريس   اإلعداد األمثل لمدرس كفؤ
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  ف المعرفية االهدا - أ
 صقل المعرفة العلمية لدى الطالب  -1أ

 اعتماد اطر علمية حديثة لتطوير المستوى التعليمي-2أ

 إعداد باحث رصين وناجح  -3أ

 توضيح وسبر غور التاريخ -4أ

 شرح كل ما هو يختص بصلب الموضوع  -5أ

 رصد المادة العلمية بمعلومات خارجية -6أ

 برنامج صة باللخاا يةالمهارات األهداف –ب 

 عمل ورشة عمل داخل القاعة  - 1ب  

 إعداد خالصة بالدراسة تركز على أهم االستنتاجات  - 2ب 

      رفد الطلبة بأهم المصادر التاريخ - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 إثارة أسئلة واستنباط األجوبة -1

 التأكيد على أسلوب البحث واالستنتاج -2

 
 التقييم  طرائق     

 

 اختبار الطالب أثناء مرحلة التطبيق -1

 مناقشة البحوث السنوية 2

 أعداد األوراق النقاشية والتقارير ذات الصلة-3

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 همية ي تناولت تاريخ العرب في األندلس من حيث األهم المصادر التتوضيح أ -1ج           

 وتجنبها   بين األساطير أو المبالغاتورة التمييز التنبيه على ضر -2ج 

 شرح وتوضيح المشكالت التي تواجه الباحث في هذا االختصاص .  -3ج 

 جنبية ذات العالقة بالموضوع وطبيعة توجهاتهادر األااطالع الطالب على المص -4ج          

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشة والحوار -1

بخارطة تمثل حدود وأماكن بالد العرب في األندلس تمثل أهم المدن التي قامت فيها  االستعانة-2

 الحضارات والتي شهدت قيام الدول آنذاك 

 إعداد بحوث سنوية-3
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 طرائق التقييم    

 

 االمتحان التقويمي اليومي والفصلي  -1

 إعداد أوراق نقاش وبحث خاصة بالماد-2

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة لتأهيلية او المهارات العامة-د 

 تدريب الطلبة على كتابة البحوث التاريخية بطريقة مثالية وفق منهج تاريخي رصين  -1د

 ومتميز  أعداد مدرس كفؤ-2د

 أعداد الطالب على مهارة البحث واالستنتاج -3د

 للغة العربيةمعرفة لغة أساسية إضافة -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 المناقشة والحوار -1

االستعانة بخارطة تمثل حدود وأماكن بالد العرب قبل اإلسالم تمثل أهم المدن التي قامت فيها -2

 الحضارات والتي شهدت قيام الدول آنذاك 

 إعداد بحوث سنوية- 3

 
 طرائق التقييم          

 
توجيه الطلبة وتكليفهم بضرورة البحث عن بعض -4جلب مصادر -3امتحان فصلي   -2  اختبار يومي -1

 تكليفهم ببحوث فصلية .  -5المفردات ذات العالقة من المكتبة 

 

 بنية البرنامج  .11

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

 ملي ع    نظري      

تاريخ العرب وحضارتهم  341HaHo الرابعة 

 في األندلس
192  
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 مساعدة الطلبة على التعلم من خالل توفري املستلزمات اإليضاحية  -0

 أن يكون مدرس املادة مؤثرا يف نفوس طلبته ابعث على الثقة ابلنفس -6
 
 
 
 
 
 

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

 اعتماد أسلوب القبول الوزاري ابلتنسيق مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي -0

 اعتماد معدل الطالب يف الثانوية مع أتكيد درجة الطالب يف مادة التاريخ -6
 . األخذ بعني االعتبار حاجة البلد لالختصاص -3
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 -3         والرحالة  ني كتب البلدانيني واجلغرافي-6ية  اإلسالماألندلسية املصادر ذات العالقة ابملادة من أمهات الكتب -0
 املراجع احلديثة ذات العالقة ابملوضوع. - 4املصادر األدبية 
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 مخطط مهارات المنهج

 رة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية رات العامة االمه

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 العرب  341HaHo الرابعة

وحضارتهم في 

 األندلس

                 أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 كلية االداب     / المركز علمي القسم ال .2

 341HaHo اسم / رمز المقرر .3

 إلزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي  صل / السنةالف .5

 192 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 م 4/11/2116 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تدريب الطلبة على كتابة البحوث التاريخية بطريقة مثالية وفق منهج تاريخي رصين  

  
 ومتميز  أعداد مدرس كفؤ

 
 لى مهارة البحث واالستنتاج سأعداد الطالب ع

 

  لم الطلبة على صفة الباحث واملؤرخ احلقيقي الذي يتميز ابملوضوعية وأن يعيش حالة العصر الذي يكتب عنه بكل تع   
 حيادية 

ا الستمرار كمال متطلبات الدراسات العليلتخرجيهم وبث روح الطموح عندهم ألسبة خلدمة اجملتمع حث الطلبة على املواظ
 كادميي  هذا اجلانب العلمي األ

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 صقل المعرفة العلمية لدى الطالب  -1أ 

 اعتماد اطر علمية حديثة لتطوير المستوى التعليمي-2أ

 إعداد باحث رصين وناجح  -3أ

 توضيح وسبر غور التاريخ -4أ

 شرح كل ما هو يختص بصلب الموضوع  -5أ

 المادة العلمية بمعلومات خارجيةرصد  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 عمل ورشة عمل داخل القاعة  - 1ب    

 إعداد خالصة بالدراسة تركز على أهم االستنتاجات  - 2ب 

 يةرفد الطلبة بأهم المصادر التاريخ - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 يل واالستنتاج المناقشة والحوار والتحل-1

ثل أهم المدن على اختالف العهود التي تمد وأماكن بالد العرب في األندلس االستعانة بخارطة تمثل حدو-2

  مرت بها 

 ةإعداد بحوث سنوي- 3

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحان التقويمي اليومي والفصلي  -1

 ث خاصة بالمادةوإعداد أوراق نقاش وبح-2

 

 

 
 لوجدانية والقيمية األهداف ا -ج

 توضيح أهم المصادر التي تناولت تاريخ العرب في األندلس من حيث األهمية  -1ج          

 التنبيه على ضرورة التمييز بين األساطير أو المبالغات وتجنبها   -2ج 

 شرح وتوضيح المشكالت التي تواجه الباحث في هذا االختصاص .  -3ج 

 جنبية ذات العالقة بالموضوع وطبيعة توجهاتهادر األاب على المصاطالع الطال -4ج          

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 المناقشة والحوار -1

االستعانة بخارطة تمثل حدود وأماكن بالد العرب قبل اإلسالم تمثل أهم المدن التي قامت فيها -2
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 الحضارات والتي شهدت قيام الدول آنذاك 

 إعداد بحوث سنوية- 3

 

 

 
 طرائق التقييم    

توجيه الطلبة وتكليفهم بضرورة البحث عن بعض -4جلب مصادر -3امتحان فصلي   -2اختبار يومي   -1

 تكليفهم ببحوث فصلية .  -5المفردات ذات العالقة من المكتبة 

 

 

 

 
 ف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 تدريب الطلبة على كتابة البحوث التاريخية بطريقة مثالية وفق منهج تاريخي رصين  -1د   

 ومتميز  إعداد مدرس كفؤ -2د   

 عداد الطالب على مهارة البحث واالستنتاج إ-3د   

 معرفة لغة أساسية إضافة للغة العربية-4د   
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 بنية المقرر .11

جات التعلم مخر الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

األول والثاني 

 والثالث 

 والرابع

 والخامس

األحداث قبيل الفتح  31

اإلسالمي وأحداث الفتح 

 اإلسالمي السبانيا       

المحاضرة  الفصل االول 

والنقاش مع 

الطلبة وتهيئة 

المصادر ذات 

العالقة 

 ات بالموضوع

االمتحان 

 اليومي

 شفوياً 

وللضرورة 

امتحان 

تحريري 

الختبار 

استيعاب 

 الطلبة 
 السادس

 والسابع

 والثامن  

 والتاسع 

 والعاشر

 عهد الوالية  31

 عهد االمارة

 االحداث الداخلية 

 االحداث الخارجية  

   الفصل الثاني 

 الحادي عشر 

 والثاني عشر 

 والثالث عشر

 الرابع عشر 

 عشر  والخامس

 

 عهد الخالفة  31

احداث ما قبل اعالن 

 الخالفة 

 اعالن الخالفة 

 االحداث الداخلية 

 االحداث الخارجية 

 

 

   الفصل الثالث 

 والسادس عشر

 السابع عشر 

 الثامن عشر 

 التاسع عشر

 العشرون

 عهد الطوائف  31

 االحداث الداخلية 

 االحداث الخارجية 

 مميزات عهد الطوائف 

 بشتر مأساة بر

الدور السياسي للعلماء 

 والفقهاء  

هـ 479معركة الزالقة 

 االسباب والنتائج 

   الفصل الرابع 

 الواحد والعشرون 

 الثاني والعشرون 

 الثالث والعشرون

 الرابع والعشرون 

 الخامس والعشرون 

 عهد المرابطين  31

عبور المرابطين وسقوط 

 دويالت الطوائف  

 االحداث الداخلية

 اث الخارجية االحد

سقوط دولة المرابطين 

 االسباب والنتائج  

   الفصل الخامس 

   الفصل السادس  عهد الموحدين  24 السادس والعشرون  
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 البنية التحتية  .12

ندلسي من الفتح وحىت سقوط احلجي ، التاريخ األد. عبد الرمحن علي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 م 0426-800ه/728-26غرانطة 

، التكملة لكتاب الصلة واحللة السرياء /  ابن حيان ، املقتبس / ابن االابر )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
اة قرطبة / ابن الفرضي ، اتريخ علماء األندلس ، ابن اخلشين ، قض

بشكوال ، الصلة ، ابن عبد امللك املراكشي ، الذيل والتكملة لكتاب 
  الصلة . 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
/ كتب الرتاجم والسري  ابن حيان ، املقتبس / ابن عذاري ، البيان املغرب

والطبقات األندلسية/ حسني مؤنس ، معامل املغرب واألندلس ، دمحم عبد 
 هللا عنان ، دولة اإلسالم يف األندلس  ، جملة دراسات أندلسية 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 pdfال يعول عليها كثريا ابستثناء ما هو موافق للمطبوع 

 
 

 
 طوير المقرر الدراسي خطة ت .13

يعتمد على القيمة التاريخية للمصادر والمراجع التي تتوفر وتبعدنا عن التقليد وتطمح لالبتكار الذي ينمي   

 المستوى الفكري والتعليمي للطلبة 

 

 

 

 
 

 السابع والعشرون 

 الثامن والعشرون 

 التاسع والعشرون 

 

 االحداث الداخلية 

 االحداث الخارجية 

 مميزات عهد الموحدين 

 تقييم دولة الموحدين 

 عهد سلطنة غرناطة 

ل صمودها عوام

 واسباب سقوطها 
 الثالثون

 الحادي والثالثون

 الثاني والثالثون 

 

اثر الحضارة االندلسية  8

 على اوربا 

تأثر االندلس بالحضارة 

المشرقية والعراقية على 

 وجه الخصوص 

 شرائح المجتمع االندلسي 

النظام االداري 

واالجتماعي والقضائي 

 والعسكري 

   ابع الفصل الس



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 اللغة العربية:    القسم العلمي    
 02/9/0202اتريخ ملء امللف :     

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         ة السيد العميد مصادق                                                                                                      
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 / د. طه جميلوصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 عصر الرسالة والخالفة الراشدة

 بكالوريوس لغة عربية اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   االعتماد برنامج .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/9/2216 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 التعريف بالتاريخ االسالمي في مرحلة النشأة والتكوين -1

 تعريف الطالب باسهامات الشخصيات االسالمية البارزة ودورها في نشر االسالم -2

 المة االسالمية ومجدهاتنمية روح االعتزاز بماضي ا -3

 دراسة حقبة مهمة من حقب التاريخ االسالمي وهي حقبة السيرة النبوية -4
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 - 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام مزيج من طرق التعليم المختلفة بدءا من المحاضرة واالستجواب والمناقشة وغيرها

 

 
 طرائق التقييم      

 

 النشاطات الصفية. -1
 االمتحانات اليومية والشهرية. -2
 كتابة البيبرات والبحوث. -3

 

 
 قيمية .الوجدانية وال األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 
 

 

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

 -1د

 -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      

عصر الرسالة والخالفة   ىاالول

 الراشدة
  

     

     

     

     

     
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 ابن اسحاق، السرية النبوية
 لبيد ابراهيم، عصر النبوة

 هاشم حيية املالح، عصر الرسالة واخلالفة الراشدة
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 مخطط مهارات المنهج

 بعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المر

 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 العامةالمه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 االداب المؤسسة التعليمية .1

 اللغة العربية    / المركز علمي القسم ال .2

 عصر الرسالة والخالفة الراشدة اسم / رمز المقرر .3

 الحضال الصفي أشكال الحضور المتاحة .4

 2215/2216 الفصل / السنة .5

 62 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 22/9/2216  تاريخ إعداد هذا الوصف .7

  أهداف المقرر .8

 التعريف بشخصية الرسول الكرمي ودوره يف الدعوة ونشر الرسالة -1

 التعريف ابملراحل اليت مرت هبا الدعوة االسالمية  -2

 التعريف بدور آل البيت يف نشر الرسالة اسالمية -3

 التعريف بدور الصحابة يف بناء الدولة ونشر االسالم -4

 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 وغيرها استخدام مزيج من طرق التعليم المختلفة بدءا من المحاضرة واالستجواب والمناقشة

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 النشاطات الصفية. -4
 االمتحانات اليومية والشهرية. -5
 كتابة البيبرات والبحوث. -6

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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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 ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 ة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      



  
 9الصفحة 

 
  

   

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 قسم التاريخ:    القسم العلمي    
 02/9/0202اتريخ ملء امللف :     

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         ادقة السيد العميد مص                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 / د. طه جميلوصف 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

 

 كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم  التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 منهج البحث التاريخي

 بكالوريوس آداب تاريخ اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   مادبرنامج االعت .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 22/9/2216 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 األفادة من علم التاريخ في تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة. -1

 تنمية القدرة على نقد األفكار واالراء والروايات التاريخية. -2

 اريخي.تزويد الطالب بمهارات واليات البحث الت -3

 تدريب الطلبة على كتابة البحوث التاريخية العلمية. -4

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
   مؤهلة للبحث في تخصصات التاريخ المختلفة. اعداد كوادر     -1أ

 سات التاريخيةتهيئة الطلبة ليكونوا باحثين في مجال الدرا     -2أ

 اكساب الطلبة المعرفة التخصصية والفهم في فروع التاريخ المختلفة.    -3أ
     -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تزويد الطلبة بمهارات البحث االكاديمي العلمي.  - 1ب 

 تمرين الطلبة على البحث العلمي وتحقيق المخطوطات.  - 2ب 

االبتعاد عن األيديولوجيا في دراسة التاريخ وتدريب الطلبة على الموضوعية والحيادية    - 3ب 

      والتجرد من األهواء وتنمية الروح العلمية لديهم.

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 شرح المحاضرة من قبل االستاذ ومشاركة الطلبة (1
 عمل بحوث مختصة بالموضوع من قبل الطلبة (2
 طلبة للمكتبات وتدريبهم على كيفية األستعارةاصطحاب ال (3
 تدريب الطلبة على اقتباس النص وتحليله وتركيب (4
 تدريب الطلبة على كتابة بحث يكون مقبوال من الناحية المنهجية (5

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم    

 االمتحانات اليومية (1
 االمتحانات الفصلية (2
 المشاركات اليومية (3
 البحوث (4

 

 

 

 
 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 ق التقييم طرائ         

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  اسبوعيا 2 منهج البحث التاريخي  الثانية



  
 4الصفحة 

 
  

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14



  
 5الصفحة 

 
  

 حسن عثمان ، منهج البحث التارخيي
 اسد رستم، مصطلح التاريخ

 مرتضى النقيب، املؤرخ املبتدئ ومنهج البحث التارخيي.

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية عامة ارات الالمه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد/ كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 منهج البحث التاريخي اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 2216/ 2215 الفصل / السنة .5

 62 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 22/9/2216 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تعريف التاريخ عن طريق استعراض التعريفات المختلفة لهمن خالل مجموعة من المصادر. (1
 

 تعريف الطلبة بمنهجية البحث وماهية المنهجية (2
 عرض للمصطلحات التاريخية التي يستعملها المؤرخون في كتاباتهم التاريخية (3
 ين تعريف الطلبة بالمصطلحات المنهجية للمؤرخ (4
 تعريف البحث التاريخي وعناصره والمراحل التي يمر بها (5
 تعريف الطلبة بالمصادر األولية والثانوية التي يحتاجها المؤرخ لكتابة بحث تاريخي (6
 عرض العلوم المساعدة للمؤرخ والتي يجب التعرف عليها خالل سنوات الدراسة (7
من خالل مجموعة من النصوص  استعراض لطرق البحث التاريخية المختلفة وتدرييب الطلبة (8

 والمصادر
 تدريب الطلبة على كتابة األوراق ) البيبرات( والبحوث والمقاالت التاريخية بشكل مبسط (9

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

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

 ؛البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

 تدريب الطلبة على استعمال الهوامش وتوضيح الحاالت التي يجب فيها استعمال الهوامش (11
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  داف المعرفية هاأل -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 شرح المحاضرة من قبل االستاذ ومشاركة الطلبة
 عمل بحوث مختصة بالموضوع من قبل الطلبة

 ى كيفية األستعارةاصطحاب الطلبة للمكتبات وتدريبهم عل
 تدريب الطلبة على اقتباس النص وتحليله وتركيب

 تدريب الطلبة على كتابة بحث يكون مقبوال من الناحية المنهجية

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية (5
 االمتحانات الفصلية (6
 المشاركات اليومية (7
 البحوث (8

 

 

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
و اسم الوحدة / أ

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 6102/ 01/ 9اتريخ ملء امللف :     

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 / د. كفاح أحمدوصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية اآلداب  _ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 معاصرتاريخ العراق ال

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   االعتماد برنامج .6

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

 6/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

 تلك المدة  1968-1921 خالل  للعراقاالجتماعي توضيح ودراسة تاريخ العراق السياسي و

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

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقررااللمام   -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 بتاريخ اوربا الحديث -3أ
 حوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة الب-4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية -5أ
      استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -6أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

تنظم من خالل المعارف تمكن الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي  - 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 headلحديثة لالستيعاب وابرزها  اقشات العلمية والحوار، واستخدام التقنيات انالم

 ، الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية
 

 

 
 طرائق التقييم      

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

 والتقرير

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج         

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير  -4ج



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 طرائق التعليم والتعلم     

ية وزيادة السرعة والسعة اثناء التعلم ، استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرف

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

 استخدام التقنيات الحديثة لألستيعاب ، المناقشات العلمية والحوار

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

لى وجود مجال عميق للتفكير، والتفكير من خالل نقاط تطرح حيث تؤدي طرح افكار عالية الفهم  تؤدي ا

 الى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلمية

 

 

 
 

 

 .ي(الشخصاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارات ادارة الصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

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

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

ة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء التعلم ، استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالج

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

استخدام التقنيات الحديثة لألستيعاب ، المناقشات العلمية والحوار، االستفادة من مواقع االنترنيت والكتب 

 نية والورقية .االلكترو

 

 
 طرائق التقييم          



  
 4الصفحة 

 
  

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

 الى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلمية

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  ساعة 192 العراق الحديثتاريخ  HoMi 321 الثالثة

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
لبحث عن المواضيع المتعلقة ،ا عن تاريخ أوربا الحديثإجراء مناظرات بين الطلبة في موضوعات محدودة 

 مكتبة القسم ، مكتبة اآلداب ، املكتبة املركزية بالمادة في
 االعالم، وسائل وفي المجالت في النشر ، علمية ،استشارات الخارجية والمؤتمرات والندوات المحاضرات

 ندوات واقامة باحثين استضافة
 
 
 

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

 المعايير من الوزارة على وفق خطة القبول المركزي
 



  
 5الصفحة 

 
  

 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 جعفر خصباك ، العراق في عهد المغول االيلخانيين .1

 2عباس العزاوي ، تاريخ العراق السياسي ، ج .2

 1916 – 1516سيار كوكب الجميل ، تكوين العرب الحديث  .3

 دمحم فريد بك ، تاريخ الدولة العثمانية  .4

 عبد الجليل الطاهر ، العشائر العراقية  .5

 عالء نورس ، حكم المماليك .6

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 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

العراق   تاريخ HoMi 321  الثالثة

 معاصرال
                 أساسي
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 8الصفحة 

 
  

 مقررموذج وصف الن

 

 وصف المقرر

 كفاح احمد دمحمد. 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب يةالمؤسسة التعليم .1

 قسم التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 معاصرتاريخ العراق ال  HoMi 321 اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 192 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ة تاريخ العراق السياسي واالجتماعي مع بيان موقف العراقيين من السيطرة توضيح ودراس

 االجنبية التي تعرض لها العراق خالل تلك المدة

 

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

ل قادرة على االنتاج في سوق والتي تمكن الجامعات من انتاج مخرجات تزج في سوق العم

 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.



  
 9الصفحة 

 
  

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

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

 التدريس

 تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بتاريخ اوربا الحديث -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية -5أ
 المنهج المقرر استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من -6أ

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -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

  المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمواضع  معرفة   -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      

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

 والتقرير

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

 والتفسير االستنباط والقياس  -4ج

 

   

  
 طرائق التعليم والتعلم     

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

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



  
 11الصفحة 

 
  

 

 

 
 ق التقييم طرائ   

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

 الى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلمية 

 

 
 رى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات ادارة الصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

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

  



  
 11الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 طلوبةالم
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

21/9/

2114 
4 

االوضاع العامة 

 1914ق قبل للعرا
 محاضرة  العراق الحديثتاريخ 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

28 /9 

االحتالل البريطاني  4

-1914للعراق 

1918 

 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

التقارير و

 والبحوث 

5/11 

االوضاع السياسية  4

واالدارية بعد عام 

1918 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

12/11 

ثورة العشرين  4

تشكيل الحكومة 

 العراقية

 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

19/11 

عاهدة مشروع الم 4

 العراقية البريطانية

 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

26/11 

4 

دخول العراق فيال 

 عصبة االمم

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

2/11 

4 

الملك غازي 

1933-1939 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

9/11 

4 

 انقالب بكر صدقي

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

16/11 
العراق والحرب  4

 العالمية الثانية

 تاريخ العراق الحديث
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 



  
 12الصفحة 

 
  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

تحديث المقرر الدراسي من خالل التوسع ببعض المواضيع المختصرة التي لها اهمية في سياق التطور 

يع اآلفاق المعرفية للطلبة والحصول على معلومات جديدة ذات التاريخي لألحداث واضافة مواضيع جديدة لتوس

 عالقة بالمنهج المقرر. 

العلمي من خالل تكليفهم بكتابة بحوث اكاديمية وتحليل النصوص التاريخية  تحفيز الطلبة على البحث 

  والخروج بتوصيات ذات فائدة تاريخية 

 

 

 

 
 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

23/11 

4 

حركة رشيد عالي 

 1941الكيالني 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

7/12 

4 

االحتالل البريطاني 

 الثاني للعراق

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

14/12 

4 

االحزاب ودستور 

1946 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

ر والتقاري

 والبحوث 

 

 

21/12 

4 

 1958ثورة 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة بغداد:  الجامعة    

 كلية اآلداب:  ة/ المعهدالكلي   

 التاريخ:    القسم العلمي    

 6106/ 01/ 6تاريخ ملء الملف :     

 

 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    

                    المعاون العلمي : سما                                                 : رئيس القسم سما   

 :                                                         التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    

   

 

                                                                            

    



 دقـق الملف من قبل     

 داء الجامعيضمان الجودة واألشعبة     

 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    

                   التاريخ         

 التوقيع    

                                                                                              

مصادقة                                                                                                       

         السيد العميد 

 

 

      

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 / د. أثمار كاظموصف البرنامج األكاديمي 

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

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

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية اآلداب  _ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تركيا وايرانتاريخ 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 المناظرةالتطور في البرامج والمناهج في الجامعات  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 6/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 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

 السهيل كاظم اثمار.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 •

  27/3/2016  الوصف هذا إعداد تاريخ •



 المقرر أهداف •

التعرف على حقبة مهمة من تاريخ تركيا وايران وما رافقها من تطورات سياسية  وجتماعية 
 واقتصادية وعسكرية غيرت مجرى التاريخ وغيرت الخارطة السياسية لكل من ايران وتركيا.

 يطلع الطالب على الخلفية التاريخية والسياسية لدول الجوار المحيطه ببلده 
 

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

 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 تمكن

 

 

 

 
 
 
 
 

 والتقييم والتعلم التعليم وطرائق التعلم مخرجات •

  والفهم المعرفة -أ

 المقرر بالمنهج التفكير طرائق باساسيات االلمام-1أ

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

 الحديث تركيا وايران 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 الجماعية 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     

 

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

 
 

 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 افكار طرح
  العلمية واالختيارات والنقاشات االفكار وتنظيم التفكير في مهاراته تطوير  في المتعلم مساعدة الى

 
 

 .( الشخصي والتطور 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

21/9/201 
5 

6 

 والقتصادية السياسية االوضاع
 الدولة قيام قبل والجتماعية

 الصفوية،

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

28/ 9 6 

-1501 الصفوية الدولة
 الدولة حكام ابرز1629

 من الحقبة هذه خالل الصفوية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة
 االمتحان
 الشهري



 واهم فارس بالد تاريخ
 السياسية انجازاتهم

 والقتصادية

 والتقارير
  والبحوث

5/10 6 
 الخارجية التوسع محاوالت

 الصفوية للدولة

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

12/10 6 

 الدولة انحالل
 السياسية االسباب/الصفوية

 العوامل جانب الى والقتصادية
 الخارجية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

19/10 6 

 واالضطراب االحتالل عهود
 السلطة،الغزو على والصراع
 ،ايران1729-1722 االفغاني

 خان شاه،كريم نادر عهد في
 الزند

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

26/10 6 
 وقيام السلطة على الصراع

 القاجاري الحكم

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

2/11 6 
-1796القاجاري العهد

 القاجاريون ،الملوك1925

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

9/11 6 
 في ايران في العامة االوضاع

 عشر التاسع القرن

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

16/11 6 
 في االصالحية المحاوالت

 19القرن

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

23/11 6 

 الدستورية الثورة
 االسباب1906

 1906 والنتائج،دستور

 تركيا تاريخ 
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير



  والبحوث واليجابيات السلبيات
 
 

7/12 6 
 القاجاري،عوامل الحكم نهاية

 والخارجية الداخلية االنهيار

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

14/12 6 

 العهد المعاصر االيراني التاريخ
 رضا عهد في البهلوي،ايران

 1941-1926 بهلوي شاه

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

21/12 6 

 مع الخارجية،العالقات السياسة
 الدول

 فرنسا،بريطانيا،االنحاد)الكبرى
 السوفيتي،الواليات

 دول مع العالقات(المتحدة
  ،(العراق،تركيا)الجوار

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

28/12 6 

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

 والخارجية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

4/1/2016 6 
 الخارجية السياسية التطورات

 1953-1947 النفط وتاميم

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

11/1 6 
 مصدق سقوط بين ايران

 1979-1953 الشاه وسقوط

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

18/1 6 

 الخارجية،العراق العالقات
 بين الحدود تحديد ومشكلة
 البلدين

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير



  والبحوث
 
 

25/1 6 
 الدولة تركيا،ضعف تاريخ

 االصالح ومحاوالت العثمانية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

15/2  
 العالمية والحرب تركيا

 مابعد وتسويات االولى،تركيا
 الحرب

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 االستقالل وحرب كمال مصطفى 6 22/2
 تركيا تاريخ

 وايران
  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

1/3 6 
 ،معاهدة1920 سيفر معاهدة
 1923 لوزان

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

8/3 6 

 الجمهورية قيام
 الداخلية التركية،التطورات

 والقتصادية السياسية
 والجتماعية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

15/3 6 

 الشعب حزب تاسيس
 تركيا الديمقراطي،عالقات

 الخارجية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

22/3 6 
  الحرب خالل تركيا حياد

 الثانية العالمية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير



  والبحوث
 
 

29/3 6 

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

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

5/4 6 

 خالل ،تركيا1946انتخابات
 الديمقراطي الحزب حكم فترة

 تركيا تاريخ 1950-1960
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

12/4 6 

 في السياسية والحياة الجيش 
 العسكري تركيا،االنقالب

 تركيا تاريخ 1960
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

19/4 6 

 في الحزبية الحياة
 ،دستور1971-1960تركيا

 تركيا تاريخ 1961 1ت ،انتخابات1961
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

26/4 6 

 القومية،االنقالب الحركة حزب
 1971 العسكري

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

3/5 6 

 1974القبرصية االزمة

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

10/5 6 

 الخارجية،العالقات العالقات
 السوفيتية،العالقات- التركية
 مع االمريكية،العالقات-التركية

 تركيا تاريخ
 وايران

  محاضرة

 االمتحان
 الشهري

 والتقارير



 االوربي،العالقات االتحاد
 العربية-التركية

  والبحوث
 
 

  التحتية البنية •

 : المطلوبة القراءات

  األساسية النصوص •

 المقرر كتب •

      أخرى •

ريخ التا يف دراسةوتركيا واخرون،ايران امحد خليل ابراهيم •
  6791، املوصل ، واملعاصر  احلديث

كمال مظهر،دراسات في تاريخ ايران الحديث  -
 0891والمعاصر،بغداد،

عبد الهادي كريم،ايران في سنوات الحرب -
 0898العالمية الثانية،بغداد،

جراهام روبرت،السياسة االقتصادية اليران في -
 .0811ظل حكم الشاه،بغداد،

الفريد هوليدي،مقدمات الثورة االيرانية،بغداد -
0811. 

 

 ورش المثال سبيل على وتشمل ) خاصة متطلبات
 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

 



 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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 دقـق امللف من قبل     
 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي    
 األداء اجلامعي:اسم مدير شعبة ضمان اجلودة و     
 التاريخ                           
 التوقيع    

                                                                                              
مصادقة                                                                                                       

 السيد العميد         
 



 
      

 / د. نادية ياسينوصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية اآلداب  _ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 دولة العثمانيةتاريخ ال

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 سنوي

  رنامج االعتماد المعتمد  ب .6

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

 6/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 
متكن اجلامعات من انتاج تطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم العايل واليت 

 خمرجات تزج يف سوق العمل قادرة على االنتاج يف سوق العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 نادية ياسين عبد د.م.أ.

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ القسم الجامعي / المركز .2

 325HOHOe اسم / رمز المقرر .3

 تاريخ الدولة العثماتية البرامج التي يدخل فيها .4

 اعتيادي ضور المتاحةأشكال الح .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 ( لكل شعبة 64( بواقع ) 192) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 5/10/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

ا منذ التاسيس يف القرن الرابع السياسية اليت حدثت فيهواالحداث واهم التطورات  ريف الطلبة بتاريخ الدولة العثمانيةتع
 .طور للدولة وظروف االحنسار والرتاجع وحماوالت االصالحعة النشوء والتمع بيان طبي 0260االهنيار يف العام  وحىتعشر 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

 البرنامج.



 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ
 . ا الدولة العثمانيةت عليهتوضيح المالمح التي كان -1أ

متابعة التطورات السياسية التي انتقلت بها الدولة من طور النشوء الى االرتقاء وصوال الى االنحسار -2أ

 . ثم التراجع

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 . اعتماد الخارطة الجغرافية  – 1ب

 استخدام طريقة المناقشة . – 2ب

 .ام ملخص وتقارير يعدها الطلبة وتناقش بالمحاضرةاستخد – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 استخدام طريقة المشروع والمناقشة مع مساعدة الطلبة على المناقشة .

 

 : طرائق التقييم      

 

 اجراء االختبارات الشفهية والتحريرية .

 

 
 مهارات التفكير -ج

 الحلول لها . طرح المشاكل ووضع -1ج

 اعتماد طريقة االلقاء . -2ج

 اعتماد طريقة طرح االسئلة . -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 .والمناقشة والخارطة وطرح االسئلة أستخدام الملخص     

 

 طرائق التقييم    

 

 االختبارات الشفهية

 



 

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

 تشجيع الطلبة على اسلوب الحوار والمتابعة . -1د

 تشجيع الطلبة على استخدام االنترنت للحصول على المصادر الخاصة بالموضوع . -2د

 -3د

    -4د



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

    اصل العثمانيون   1

    نشأة الدولة  2

    عثمان  3

    اوخان  4

    مراد االول  5

    ابيزيد االول ومعركة انقرة  6

    دمحم االول  7

    مراد الثاين  8

    دمحم الثاين  9

    ح القسطنطينيةفت  11

    سليم االول  11

    ان القانوينسليم  12

    نظام احلكم العثماين  13

    اجليش  14

    حركة االصالح العثماين  15

    سليم الثالث  16

  
االصالحات يف عهد حممود 

 الثاين
   

    خط شريف كلخانه  17

    حرب القرم واخلط اهلمايوين  18

    اصالح التعليم  19

    قانون الوالايت  21

    الدستورية احلركة  21

    العثمانيون اجلدد  22

    السلطان عبدالعزيز  23

    اعالن الدستور  24

    احلرب الروسية العثمانية  25

    السلطان عبد احلميد  26

    مؤمتر برلني  27

    حركة اجلامعة االسالمية  28

    مجعية االحتاد والرتقي  29

    عودة الدستور  31

    االحتاديني عهد  31

    احلرب العاملية االوىل  32



 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 .ة عن اتريخ الدولة العثمانيةحمدود اجراء مناظرات بني الطلبة يف موضوعات

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 استضافة ابحثني واقامة ندوات .

 

 القبول  .13

 طالب 25 المتطلبات السابقة

 طالب 51 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 91-71 أكبر عدد من الطلبة 

 



 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
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يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 احة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املت

 

 كلية اآلداب  _ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ القسم العلمي / المركز  .2
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 البرنامج.



 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ
 . ا الدولة العثمانيةت عليهتوضيح المالمح التي كان -1أ

متابعة التطورات السياسية التي انتقلت بها الدولة من طور النشوء الى االرتقاء وصوال الى االنحسار -2أ

 . ثم التراجع

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 . اعتماد الخارطة الجغرافية  – 1ب

 استخدام طريقة المناقشة . – 2ب

 .ام ملخص وتقارير يعدها الطلبة وتناقش بالمحاضرةاستخد – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 استخدام طريقة المشروع والمناقشة مع مساعدة الطلبة على المناقشة .

 

 : طرائق التقييم      

 

 اجراء االختبارات الشفهية والتحريرية .

 

 
 مهارات التفكير -ج

 الحلول لها . طرح المشاكل ووضع -1ج

 اعتماد طريقة االلقاء . -2ج

 اعتماد طريقة طرح االسئلة . -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 .والمناقشة والخارطة وطرح االسئلة أستخدام الملخص     

 

 طرائق التقييم    

 

 االختبارات الشفهية

 



 

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

 تشجيع الطلبة على اسلوب الحوار والمتابعة . -1د

 تشجيع الطلبة على استخدام االنترنت للحصول على المصادر الخاصة بالموضوع . -2د

 -3د

    -4د



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

    اصل العثمانيون   1

    نشأة الدولة  2

    عثمان  3

    اوخان  4

    مراد االول  5

    ابيزيد االول ومعركة انقرة  6

    دمحم االول  7

    مراد الثاين  8

    دمحم الثاين  9

    ح القسطنطينيةفت  11

    سليم االول  11

    ان القانوينسليم  12

    نظام احلكم العثماين  13

    اجليش  14

    حركة االصالح العثماين  15

    سليم الثالث  16

  
االصالحات يف عهد حممود 

 الثاين
   

    خط شريف كلخانه  17

    حرب القرم واخلط اهلمايوين  18

    اصالح التعليم  19

    قانون الوالايت  21

    الدستورية احلركة  21

    العثمانيون اجلدد  22

    السلطان عبدالعزيز  23

    اعالن الدستور  24

    احلرب الروسية العثمانية  25

    السلطان عبد احلميد  26

    مؤمتر برلني  27

    حركة اجلامعة االسالمية  28

    مجعية االحتاد والرتقي  29

    عودة الدستور  31

    االحتاديني عهد  31

    احلرب العاملية االوىل  32



 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 .ة عن اتريخ الدولة العثمانيةحمدود اجراء مناظرات بني الطلبة يف موضوعات

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 استضافة ابحثني واقامة ندوات .

 

 القبول  .13

 طالب 25 المتطلبات السابقة

 طالب 51 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 91-71 أكبر عدد من الطلبة 

 



 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 اجلامعة  : جامعة بغداد   
 الكلية/ املعهد:  كلية اآلداب   
 القسم العلمي    : التاريخ   
 6106/ 01/ 6اتريخ ملء امللف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم املعاون العلمي :                      
 التاريخ  :                                                                      التاريخ   :                                               
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
مصادقة                                                                                                       

 السيد العميد         
 



 
      

 / د. نادية ياسينوصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية اآلداب  _ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 دولة العثمانيةتاريخ ال

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 سنوي

  رنامج االعتماد المعتمد  ب .6

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

 6/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 
متكن اجلامعات من انتاج تطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم العايل واليت 

 خمرجات تزج يف سوق العمل قادرة على االنتاج يف سوق العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 نادية ياسين عبد د.م.أ.

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ القسم الجامعي / المركز .2

 325HOHOe اسم / رمز المقرر .3

 تاريخ الدولة العثماتية البرامج التي يدخل فيها .4

 اعتيادي ضور المتاحةأشكال الح .5

 سنوي الفصل / السنة .6

 ( لكل شعبة 64( بواقع ) 192) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 5/10/2016 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

ا منذ التاسيس يف القرن الرابع السياسية اليت حدثت فيهواالحداث واهم التطورات  ريف الطلبة بتاريخ الدولة العثمانيةتع
 .طور للدولة وظروف االحنسار والرتاجع وحماوالت االصالحعة النشوء والتمع بيان طبي 0260االهنيار يف العام  وحىتعشر 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

 البرنامج.



 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 المعرفة والفهم  -أ
 . ا الدولة العثمانيةت عليهتوضيح المالمح التي كان -1أ

متابعة التطورات السياسية التي انتقلت بها الدولة من طور النشوء الى االرتقاء وصوال الى االنحسار -2أ

 . ثم التراجع

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 . اعتماد الخارطة الجغرافية  – 1ب

 استخدام طريقة المناقشة . – 2ب

 .ام ملخص وتقارير يعدها الطلبة وتناقش بالمحاضرةاستخد – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 استخدام طريقة المشروع والمناقشة مع مساعدة الطلبة على المناقشة .

 

 : طرائق التقييم      

 

 اجراء االختبارات الشفهية والتحريرية .

 

 
 مهارات التفكير -ج

 الحلول لها . طرح المشاكل ووضع -1ج

 اعتماد طريقة االلقاء . -2ج

 اعتماد طريقة طرح االسئلة . -3ج

   -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 .والمناقشة والخارطة وطرح االسئلة أستخدام الملخص     

 

 طرائق التقييم    

 

 االختبارات الشفهية

 



 

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

 تشجيع الطلبة على اسلوب الحوار والمتابعة . -1د

 تشجيع الطلبة على استخدام االنترنت للحصول على المصادر الخاصة بالموضوع . -2د

 -3د

    -4د



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

    اصل العثمانيون   1

    نشأة الدولة  2

    عثمان  3

    اوخان  4

    مراد االول  5

    ابيزيد االول ومعركة انقرة  6

    دمحم االول  7

    مراد الثاين  8

    دمحم الثاين  9

    ح القسطنطينيةفت  11

    سليم االول  11

    ان القانوينسليم  12

    نظام احلكم العثماين  13

    اجليش  14

    حركة االصالح العثماين  15

    سليم الثالث  16

  
االصالحات يف عهد حممود 

 الثاين
   

    خط شريف كلخانه  17

    حرب القرم واخلط اهلمايوين  18

    اصالح التعليم  19

    قانون الوالايت  21

    الدستورية احلركة  21

    العثمانيون اجلدد  22

    السلطان عبدالعزيز  23

    اعالن الدستور  24

    احلرب الروسية العثمانية  25

    السلطان عبد احلميد  26

    مؤمتر برلني  27

    حركة اجلامعة االسالمية  28

    مجعية االحتاد والرتقي  29

    عودة الدستور  31

    االحتاديني عهد  31

    احلرب العاملية االوىل  32



 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 .ة عن اتريخ الدولة العثمانيةحمدود اجراء مناظرات بني الطلبة يف موضوعات

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 استضافة ابحثني واقامة ندوات .

 

 القبول  .13

 طالب 25 المتطلبات السابقة

 طالب 51 أقل عدد من الطلبة 

 طالب 91-71 أكبر عدد من الطلبة 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
  االداب : / 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    
                   تاريخ     ال    
 التوقيع    

                                                                                              
          مصادقة السيد العميد                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 / د. نبراس فوزيوصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 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

  المعتمد   تعتمادبرنامج اال .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2116/ 4/9 تاريخ إتعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 المعرفة والفهم       -1أ

 م في اسيا وافريقياالتطور التاريخي النتشار االسال-2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

 انتشار االسالم بالطرق السلمية في هذه البقاع

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

 الموروثة والقيم االسالمية الوافدة

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

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المقارنةبعض نظريات طرائق التدريس السيما نظرية الحدث الجاري و

 

 
 طرائق التقييم      

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

 حسب نوع الموضوع المطروح للنقاش

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 نشر قيم وثقافة التسامح وطرق واساليب الدتعوة لالسالم -1ج         

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

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

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

 ائطالى اسابيع ومناقشة موضوتعاتها وايضاح وتعرض الخر

 

 
 طرائق التقييم    



  
 3الصفحة 

 
  

 يتم التقييم تعن طريق:

 امتحان شفهي- 1

 امتحان تحريري )منتصف الفصل ونهايته(-2

 امتحان نهائي -3

 التحضير اليومي والمناقشات في المحاضرة -4

 

 

 
 

 

 .صي(الشخاألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 ال يوجد  -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 تعملي     نظري      

في افريقيا  سالمانتشار اال 323hosa الثالثة

 وجنوب شرق اسيا
  نظري        

     

     ا

     



  
 4الصفحة 

 
  

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

 ال ينطبق   
 
 
 

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

 
 اسات والتخطيط)وزارة التعليم العايل والبحث العلمي(يكون معيار القبول خاص ابلقسم )القبول املركزي( التابع لدائرة الدر -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
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات تعن البرنامج .14



  
 5الصفحة 

 
  

 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  ،  لعالقــات العربيـةخولـة شـاكر الـدجيلي، ا
 بغداد، كلية 

 .4791االداب، 
 السريايف، رحلة السريايف )للهند والصني(

 



  
 6الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 اضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخ

 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

ية التوظيف المتعلقة بقابل

 (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

                   
                    

                   

                    

                   

                    



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

                   



  
 8الصفحة 

 
  

 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

   64ساتعتان اسبوتعيا/ تعدد الساتعات الكلي في السنة  )الكلي(تعدد الساتعات الدراسية  .6

  تاريخ إتعداد هذا الوصف  .7

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

بني العناصر املختلفة يف  التأليفابراز ظاهرة املرونة واالنفتاح االسالمي على القيم والتقاليد االجتماعية االخرى والقدرة على 
 ة االسالميةمبودقة املنضو 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  اف المعرفية هداأل -أ
 -1أ

 المعرفة والفهم  -2أ

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

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

 سالم بالطرق السلمية في هذه البقاعانتشار اال

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 التعليم والتعلم      

 

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

 الى اسابيع ومناقشة موضوتعاتها وايضاح وتعرض الخرائط

 

 
 طرائق التقييم      

اق البحثية التي يقدمه الطالب امتحانات شهرية واختبارات يومية والنقاش داخل قاتعة الدرس مع االور

 حسب نوع الموضوع المطروح للنقاش

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 نشر قيم وثقافة التسامح وطرق واساليب الدتعوة لالسالم  -1ج

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

 -3ج

   -4ج

  
 والتعلم  طرائق التعليم    

 

 والمقارنة بع نظريات طرائق التدريس مثل نظرية الحدث الجاري
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 طرائق التقييم    

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

 الموضوع المطروح 

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساتعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

اهمية افريقيا وصالتها القديمة   2 4
 بالعرب

اختبارات  نظري

 شفهية
غرافية القاليم االحوال الج  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
عرب واالسالم في اقاليم انتشارال  2 9

 افريقيا الشرقية
اختبارات  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

م في العربي وانتشار االسال
 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 

 ـــــنةالس

   عطلــــــــة نصــف الســـــنة  

اختبارات  نظريالتجارة ودورها في انتشار   2 49
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ي صــباح ابــراهيم وعــادل االلوســي، اتريــخ االســالم يف افريقيــا وجنــوب شــرق )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

امتداد االسالم في السنغال 
 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

 ةافريقياا الغربي
اختبارات  نظري

 شفهية
مملكة كانم االسالمية في    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  -السالمنشر ا
 في دولة كانم برنو

اختبارات  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
تبارات اخ 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  بيــةخولــة شـــاكر الــدجيلي، العالقـــات العر 
 ال رقي حن القرن التاسع اوحرد، ارروحة دكتورا  ، بغداد، كلية 

 .4791االداب، 
 السريايف، رحلة السريايف )للهند والصني(

  جملة دراسات يف التاريخ واالاثر

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 6102/ 01/ 9اتريخ ملء امللف :     

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 / د. نذير جباروصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية اآلداب  _ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تاريخ العراق الحديث

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   االعتمادبرنامج  .6

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

 2116/ 9/11 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

توضيح ودراسة تاريخ العراق السياسي واالجتماعي مع بيان موقف العراقيين من السيطرة 

 العراق خالل تلك المدة االجنبية التي تعرض لها 

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

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 علم والتقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والت برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر  -1أ

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

 التدريس

 لحديثتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بتاريخ اوربا ا -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية -5أ
      استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -6أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

هنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف تمكن الطالب ذ - 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      

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

 والتقرير

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج         

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير  -4ج
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 طرائق التعليم والتعلم     

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

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

 استخدام التقنيات الحديثة لألستيعاب ، المناقشات العلمية والحوار

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

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

 الى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلمية

 

 

 
 

 

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

 مهارات ادارة الصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

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

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

يات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء التعلم ، استراتيج

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

، االستفادة من مواقع االنترنيت والكتب استخدام التقنيات الحديثة لألستيعاب ، المناقشات العلمية والحوار

 االلكترونية والورقية .

 

 
 طرائق التقييم          
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طرح افكار عالية الفهم  تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير، والتفكير من خالل نقاط تطرح حيث تؤدي 

 االختيارات العلميةالى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات و

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  ساعة 192 العراق الحديثتاريخ  HoMi 321 الثالثة

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
لبحث عن المواضيع المتعلقة ،ا إجراء مناظرات بين الطلبة في موضوعات محدودة عن تاريخ أوربا الحديث

 مكتبة القسم ، مكتبة اآلداب ، املكتبة املركزية بالمادة في
 االعالم، وسائل وفي المجالت في النشر ، علمية ،استشارات الخارجية والمؤتمرات والندوات المحاضرات

 ندوات واقامة حثينبا استضافة
 
 
 

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

 المعايير من الوزارة على وفق خطة القبول المركزي
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 جعفر خصباك ، العراق في عهد المغول االيلخانيين .1

 2جعباس العزاوي ، تاريخ العراق السياسي ،  .2

 1916 – 1516سيار كوكب الجميل ، تكوين العرب الحديث  .3

 دمحم فريد بك ، تاريخ الدولة العثمانية  .4

 عبد الجليل الطاهر ، العشائر العراقية  .5

 عالء نورس ، حكم المماليك .6
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 مخطط مهارات المنهج

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

 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

لتوظيف المتعلقة بقابلية ا

 (والتطور الشخصي

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

العراق   تاريخ HoMi 321  الثالثة

 الحديث
                 أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 نذير عبد الجبارد. 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 تاريخ العراق الحديث  HoMi 321 اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 192 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  إعداد هذا الوصف  تاريخ .7

 أهداف المقرر .8

توضيح ودراسة تاريخ العراق السياسي واالجتماعي مع بيان موقف العراقيين من السيطرة 

 االجنبية التي تعرض لها العراق خالل تلك المدة

 

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

 
 
 
 

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 

 ؛لبرنامج.ا
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -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 بتاريخ اوربا الحديث -3أ
 ة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة التعرف على الوسائل الصحيح-4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية -5أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -6أ

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

والتي تنظم من خالل المعارف  تمكن الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم - 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 headت الحديثة لالستيعاب وابرزها  اقشات العلمية والحوار، واستخدام التقنيانالم

 الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية
 

 
 طرائق التقييم      

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

 والتقرير

 
 جدانية والقيمية األهداف الو -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير  -4ج

 

   

  
 طرائق التعليم والتعلم     

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

 استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج، استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي
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 طرائق التقييم    

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

 لمتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلمية الى مساعدة ا

 

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

 مهارات ادارة الصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 والمشاهدة  مهارات التقويم -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

21/9/

2114 
4 

االوضاع العامة 

للعراق قبل الغزو 

 المغولي
 محاضرة  العراق الحديث تاريخ

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

28 /9 

الغزو المغولي  4

واساليبه  1258

 الوحشية 

 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/11 

االوضاع السياسية  4

واالدارية بعد عام 

 م 1258

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

لشهري ا

والتقارير 

 والبحوث 

12/11 

القبائل المغولية  4

التي حكمت 

-1258العراق

1511 

 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

19/11 

الدخول الفارسي  4

 م1518للعراق 

 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

26/11 

 –ع العثماني الصرا 4

الفارسي عام 

1514 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

2/11 

4 

سياسة العثمانيين 

مع العراقيين 

1514-1521 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

9/11 

4 

الدخول العثماني 

 م1534للعراق 

 الحديثتاريخ العراق 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 
االمتحان  محاضرة  تاريخ العراق الحديثسياسة سليمان  4 16/11
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القانوني االدارية 

 للعراق

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

23/11 

4 

اوضاع العراق 

1566-1621 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 ث والبحو

 

 

7/12 

4 

حركة بكر 

 – 1621صوباشي 

1623 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

14/12 

4 

العهد الفارسي 

- 1623الثاني 

1638 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

21/12 

4 

العهد العثماني 

 – 1638الثاني 

1651 

 اريخ العراق الحديثت

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

28/12 

4 

اوضاع العراق 

 -1651السياسية 

1714 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

4/1/2115 

العراق في عهد  4

 -1714حسن باشا 

1723 

سياسة حسن باشا 

 مع العشائر العراقية

 خ العراق الحديثتاري

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

11/1 
ظهور المماليك في  4

 العراق

 تاريخ العراق الحديث
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 
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والتقارير 

 والبحوث 

 

 

18/1 

4 

العراق في عهد 

 – 1723احمد باشا 

1747 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

25/1 

4 

 –الصراع العثماني 

- 1732االيراني  

1747 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

15/2 

4 

اوضاع العراق 

1747 – 1751 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

22/2 

4 

حكم المماليك 

1751 – 1781 

 ريخ العراق الحديثتا

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

1/3 

4 

سليمان باشا الكبير 

1781 – 1812  

سليمان باشا 

 وعالقته ببريطانيا

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

8/3 

4 

- 1816داود باشا 

1831  

عالقة داود باشا مع 

 بريطانيا

 ريخ العراق الحديثتا

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

15/3 

4 
نهاية المماليك 

1831 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 
االمتحان 

الشهري 

والتقارير 
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 والبحوث 

 

 

22/3 

4 

السيطرة العثمانية 

 المباشرة

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

29/3 

توطيد النفوذ  4

 البريطاني

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

5/4 

مدحت باشا  4

1869-1872 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

12/4 

 التحديث في العراق   4

الحكم العثماني 

 بداية النهاية

 ق الحديثتاريخ العرا

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

19/4 

العراق نهاية القرن  4

وبداية القرن  19

21 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

26/4 

الحركة الفكرية بعد  4

 1918عام 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 البحوث و

 

 

3/5 

التعصب العنصري  4

 لالتحاديين

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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 البنية التحتية  .12

  الكتب المقررة المطلوبة ـ 1

جعفر خصباك ، العراق في عهد المغول  .1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 االيلخانيين

 2عباس العزاوي ، تاريخ العراق السياسي ، ج .2

سيار كوكب الجميل ، تكوين العرب الحديث  .3

1516 – 1916 

 دمحم فريد بك ، تاريخ الدولة العثمانية  .4

 عشائر العراقية عبد الجليل الطاهر ، ال .5

 عالء نورس ، حكم المماليك
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 جملة كلية تآلداب  -0

 جملة االستاذ -6

 جملة بيت احلكمة -3

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 بيداياملوسوعة احلرة على االنرتنت  الويك -0

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

تحديث المقرر الدراسي من خالل التوسع ببعض المواضيع المختصرة التي لها اهمية في سياق التطور 

التاريخي لألحداث واضافة مواضيع جديدة لتوسيع اآلفاق المعرفية للطلبة والحصول على معلومات جديدة ذات 

 عالقة بالمنهج المقرر. 

العلمي من خالل تكليفهم بكتابة بحوث اكاديمية وتحليل النصوص التاريخية  ة على البحث تحفيز الطلب

  والخروج بتوصيات ذات فائدة تاريخية 

 

 

 

 
 

 

 

11/5  

دعوة العراقيين 

 باالستقالل 

الحرب العالمية 

 1914االولى 

 تاريخ العراق الحديث

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 التاريخ:    القسم العلمي    اآلداب:    / املعهدةالكلي   
 6102_01_4اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                  احليدري إحساند.  : املعاون العلمي سما                                               الدوري أسامة د. : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 / د. نوال ناظموصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي _ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 كلية االداب / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 العصور العباسية المتاخرة

 ب في التاريخ ادا  بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 2116_11_4 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 سياسية  إحداثوما تمخضت من  اإلسالميالحرجة من تاريخ العربي  الفترة هذهيهدف البرنامج لمعرفة تاريخ 

 في محاولة تاريخية أالن إلى أثارهاالفاعل والمحرك األساس في اإلحداث السياسية التي بقيت  األثركان لها 

 مع معرفة أسباب سقوط التسلطيين البويهي والسلجوقيحقبة  هذهوتجريد اإلحداث صحيحة لتوضيح 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
       تدريب الطلبة على كتابة البحوث التاريخية بطريقة مثاليه وفق منهج تاريخي رصين  -1أ

 مدرس كفوء ومتميز  إعداد -2أ

 الطالب على مهارة البحث واالستنتاج  إعداد -3أ

 لغة العربية  إلى ضافية أساسيه الغة  -4أ

  المكنيةمعرفة جلب المصادر من  -5أ

 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 عمل ورشة داخل القاعة   – 1ب 

 إعداد خالصة بالدراسة تركز على أهم االستنتاجات  – 2ب 

      لمكتبةاهم مصادر التاريخية من خالل األستاذ ومن خالل زيارة ارفد الطلبة ب – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 _ المناقشة والحوار 1

 _ االستعانة بخارطة لمعرفة حدود الدولة العباسية مع اهم المدن2

 

 بحوث سنوية إعداد_ 3

 

 
 طرائق التقييم      

 

لبحث عن بعض مفردات ذات الطلبة وتكليفهم بضرورة ا توجيه_ 4_ جلب مصادر ومراجع 3_ امتحان فصلي 2_ اختبار يومي  1

 _ تكليفهم بحوث فصلية 5العالقة من مكتبة   

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 الدولة العباسية  تاريختحليل  -1ج         

 الضعف والقوة  السبابمعرفة  -2ج

 موسسات في الدولة وبقائها  أهميةمعرفة  -3ج

  -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

_ زيارة مكتبة الكلية لتعرف عن المصادر ومراجع التي 3_ االستعانة بخارطة والصبورة 2المناقشة والحوار والتحليل واالستنتاج  _ 1

 تخص المادة 

 

 

 
  طرائق التقييم    
 _ االمتحانات التحريري والشفهية3_ إعداد تقارير 2_ مشاركة يومية  -1
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة  التأهيليةو المهارات العامة-د 

       تدريب الطلبة على كتابة البحوث التاريخية بطريقة مثاليه وفق منهج تاريخي رصين  -1د

 مدرس كفوء ومتميز  إعداد -2أ

 الطالب على مهارة البحث واالستنتاج  إعداد -3أ

 ة العربية لغ إلىاضافيه  أساسيهلغة  -4أ

  المكتبةمعرفة جلب المصادر من  -5أ
 

 

 

    
 طرائق التعليم والتعلم          

 _  المناقشة والحوار 1

 _ االستعانة بخارطة لمعرفة حدود الدولة العباسية مع اهم المدن2

 

 _ إعداد بحوث سنوية3

 
 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 

_ توجيه الطلبة وتكليفهم بضرورة البحث عن بعض مفردات ذات 4جلب مصادر ومراجع  _3_ امتحان فصلي 2_ اختبار يومي  1

 _ تكليفهم بحوث فصلية 5العالقة من مكتبة   

 

 

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

تاريخ العصور العباسية  433HoHa الرابعة

 المتأخرة
192  
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 اإليضاحية_مساعدة الطلبة على التعليم من خالل توفري املستلزمات 1
 ثر يف نفوس طلبته ابعث على الثقة ابلنفساألستاذ مؤ _ يكون 2
 ديثة يف املكتبات ااناننرني احل اإلصداراتعلى كل  ألطلبه_ حث 3
 
 
 
 

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

 القبول الوزاري ابلتنسيق مع الوزارة التعليم العايل االبحث العلمي أسلوب_ اعتماد 1
 درجة الطالب  مادة التاريخ التأكيد_اعتماد معدل الطالب يف الثانوية مع 2
 البلد لالختصاص  بعني اناعتبار حاجة األخذ_3
 
 
 
 
 
 
 
 

   أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
 الكتب أمهاتالمصادر ذات العالقة بالمادة من 

 _كتب الحوليات 1

 ين والجغرافية و الرحالة_ كتب البلدان2

 بالموضوع  العالقة_المراجعة الحديثة ذات 3

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 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 

 قيمية وال
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

  - _ -  _ _   _ _ _ _ _ _   أساسي العصر البويهي 433HoHa /الرابعة2116

                   
العصر   عة/الراب2116

 السلجوقي
  _ - --  _ _   - _ _ _ _ _  أساسي

                   

  - _ _  - _   - _ _ _ _ _    أساسي الدولة العباسية   /الرابعة 2112

                 أساسي عصر االنتعاش 

  _ _ _  _ _   _ - - _ _ _   أساسي الدولة المغولية  /الرابعة2112
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي _جامعة بغداد ة التعليميةالمؤسس .1

 كلية االداب     / المركز علمي القسم ال .2

 433HoHa اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 192 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2116_11_4 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 اإلسالميالفنرة احلرجة من التاريخ العريب  هذهفة اتريخ ملعر  -1

 سقوطهم  اأسباب االسلجوقيالتسلط البويهي  أهداف_ملعرفة 2

 سسات الدالة مؤ اليت حلق   اإلضرار_ 3

 سقوط اخلالفة العباسية  أسباب_ملعرفة سنوات حكم اخللفاء العباسيني امعرفة 4

 منهجي اعلمي صحيح أبسلوب ب آليه/=احلقبة من الزيف الذي نس هذهاجتريد  داثاألحلتوضيح  صحيحة_حماالة اترخيية 5

 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 صقل المعرفة العلمية لدى الطالب-1أ

 علمية حديثة لتطوير المستوى العلمي  اعتماد اطر-2أ

 جحاعداد باحث رصين ونا -3أ

 توضيح سير غور التاريخ-4أ

 شرح كل ماهو يختص بصلب الموضوع -5أ

 رصد المادة العلمية بمعلومات خارجية  -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 القاعةعمل ورشة عمل داخل – 1ب

 االستنتاجات أهماعداد وخالصة بالدراسة تركز على  – 2ب

 تاريخيةالمصادر ال بأهمرفد الطالب  – 3ب

   البحث في االنترنيت عن كتب ومجالت وبحوث  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 
 _  المناقشة والحوار 1

 _ االستعانة بخارطة لمعرفة حدود الدولة العباسية مع اهم المدن2

 

 _ إعداد بحوث سنوية3

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 
 اليومي والفصلي التقويمي_ االمتحان 1

 نقاش وبحوث وخاصة بالمادة أوراق دادإع_2

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تحليل تاريخ الدولة العباسية -1ج

 

 سسات في الدولة وبقائهاأهمية لبعض المؤمعرفة -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 _  المناقشة والحوار 1

 اسية مع اهم المدن_ االستعانة بخارطة لمعرفة حدود الدولة العب2
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 _ إعداد بحوث سنوية3

 
 _ زيارة مكتبة الكلية4

 
 طرائق التقييم    

 

 
_ توجيه الطلبة وتكليفهم بضرورة البحث عن بعض مفردات ذات 4_ جلب مصادر ومراجع 3_ امتحان فصلي 2_ اختبار يومي  1

 _ تكليفهم بحوث فصلية 5العالقة من مكتبة   

 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية امة والع المهارات -د 

       تدريب الطلبة على كتابة البحوث التاريخية بطريقة مثاليه وفق منهج تاريخي رصين  -1د

 إعداد مدرس كفوء ومتميز  -2أ

 إعداد الطالب على مهارة البحث واالستنتاج  -3أ

 يه اضافيه إلى لغة العربية لغة أساس -4أ

 معرفة جلب المصادر من المكتبة  -5أ
 

  



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 ه656ه=334من سنة  املتأخرالعصر العباسي  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

=اتريخ الدالة العباسية الداري/املتأخرةالعصر العباسي /خالد عزام =دراسات يف العصور العباسية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 =الدالة البويهية /الزيبديطقوش/دمحم سهيل 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( , التقارير ,.... المجالت العلمية ) 

السلطانية =ابن  اآلدابالوزراء االكتاب =اجلهشياري/ابن اجلوزي =املنتظم/الفخري يف 
 طقطقا/الكامل يف التاريخ=ابن األثري/البداية االنهاية=ابن كثري=جملة اآلداب اجملة اآلاثر االتاريخ 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 

 راجع املنشورة عامليا املكتبة الوقفية امكتبة املصطفى اموقع بوكس سنرمكل املصادر اامل

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 بالموضوع العالقةالبحوث والدراسات ذات  وكذلكمتابعة المصادر والمراجع الحديثة التي تصدر  

 

 

 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

وزحفهم على  والنشاة األصل الدولة البويهية 6 1

 بغداد
المشاركات  التحضير اليومي

ات واالختبار

 التحريرية 

المشاركات  التحضير اليومي م الحكمإدارة ونظ   2

 واالختبارات

االقتصادية الحياة    3

واالجتماعية وأسباب 

 سقوطهم

المشاركات  التحضير اليومي

والمصادر 

 واالختبارات

األصل والنشأة زحفهم على  الدولة السلجوقية  4

 بغداد
المشاركات  التحضير اليومي

والمصادر 

 ختباراتواال

المشاركات   التحضير اليومي إدارة ونظم الكم   5

 واالختبارات

لحياة االقتصادية ا   6

 واالجتماعية

لمشاركات ا التحضير اليومي

 واالختبارات

المشاركات   التحضير اليومي اسباب سقوطهم   7

 واالختبارات



  
 1الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 كلية االداب:  / املعهدةالكلي   
 قسم التاريخ:    القسم العلمي    
 1/11/6112اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                   أ.م.د. احسان احليدري : املعاون العلمي سما       أ.د.اسامة عبدالرمحن الدوري  : 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 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 
      

 / م. ورقاء اكرموصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد –كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 جغرافية ترايخية

 االسالمي يخرتافي ال ماجستير اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 /أخرى سنوي /مقررات 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 1/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

  ورقاء أكرم عباس م. استاذ المادة:  .9

 أهداف البرنامج األكاديمي .11

ناهجها ودراسة نشأة اجلغرافية العربية االسالمية وتطورها وميادينها واثرها يف تعريف الطلبة على جماالت اجلغرافية التارخيية وم
 .واملسلمنيب الفكر اجلغرايف االوريب واهم االجنازات الفلكية للجغرافيني العر 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

 المعرفة والفهم  - أ

 مجاالتها ـ منهاجها( الجغرافية التاريخية )تعريفها ـ - ب

 نشأة الجغرافية العربية وتطورها - ت

 اثر الجغرافيين في كتابة المنهجية التاريخية  - ث



  
 3الصفحة 

 
  

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 بالجغرافية التاريخية ومجاالتها ومنهاجها.التعرف  .1
 الفرق بين الجغرافية التاريخية وتاريخ الجغرافية. .2
 ة في ميدان الجغرافية الوصفية واالقليمية.مميزات الكتابات الجغرافية العربي .3
 الميادين التي طرتها الجغرافية العربية. .4
 أدب الرحالت الجغرافي. .5
 مناهج البلدانيين العرب. .6
 العربية في الفكر الجغرافي االوربي الوسيط.الجغرافية أثر  .7

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 .ستراتيجية التفكير عبر دالالت التفكير والتحليل واالستنتاجوالفهم وا استراتيجة الحفظ والتذكر والمعرفة 

 طرائق التقييم      

 .المناقشة واالختبارات المتنوعة المباشرة من خالل السؤال والجواب وغير المباشرة عبر البحوث والتقارير

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .القدرة على وصف المادة المقررة .1

 .يم المنهجالقدرة على تعل .2

 القدرة على االستنتاج والتحليل. .3
 
 طرائق التعليم والتعلم     

 .والفهم واستراتيجية التفكير عبر دالالت التفكير والتحليل واالستنتاج استراتيجة الحفظ والتذكر والمعرفة 

 طرائق التقييم    

 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 

 
 
 

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

 قابلية البحث والتقصي. .1

 التخطيط لطرح المادة. .2

 المشاهدة والتقويم. .3

 .التمييز بين الفروق الفردية .4

  

 طرائق التعليم والتعلم          

 .واستراتيجية التفكير عبر دالالت التفكير والتحليل واالستنتاج والفهم استراتيجة الحفظ والتذكر والمعرفة 

 طرائق التقييم          

 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 
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 بنية المقرر .1

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الجغرافية التاريخية )تعريفها ـ  6 1

 مجاالتها ـ منهاجها(
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

الفرق بين الجغرافية التاريية ،  6 2

 وتاريخ الجغرافية
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

اسئلة شففوية ،  ،

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

وسائل وادوات الجغرافية  6 3

 التاريخية
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 

قففففففففففففففففارير الت

 والبحوث

الجغرافية التاريخية لفترة  6 4

 ماقبل التاريخ
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

الجغرافية التاريخية لحضارات  6 5

 مصر القديمة
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

الجغرافية التاريخية لحضارة  6 6

 وادي الرافدين
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

االسففففففففففففففففففئلة 

 الشفففففففففففففوية ،

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 



  
 6الصفحة 

 
  

تحليففل نصففو  

 الكتاب

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

الفكر الجغرافي في الحضارة  6 7

 العراقية القديمة
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

8 6 
االتجاهات التي اعتمد عليه 

ي في الحضارة الفكر الجغراف

 العراقية القديمة

 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

تطور المعرفة الجغرافية  في  6 9

 الحضارة العراقية القديمة
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

تخدام اسففففففففففففففففففففف

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

الجغرافية التاريخية لشبه  6 11

 الجزيرة العربية
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 لبحوثوا

الجغرافية التاريخية لمكة  6 11

 والمدينة في عصر النبوة
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

مراحل طريق الهجرة من مكة  6 12

 الى المدينة
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

اسئلة شففوية ، ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث
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نشأة الجغرافية العربية  6 13

 وتطورها
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 

رير التقففففففففففففففففا

 والبحوث

14 6 
مميزات الكتابات الجغرافية 

العربية في ميدان الجغرافية 

 الوصفية واالقليمية
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

الميادين التي طرقتها  6 15

 لعربيةالجغرافية ا
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

 لغة عربية ادب الرحالت الجغرافي 6 16

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

المتحففففففففففففففان ا

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

 لغة عربية ابن جبير ورحلته 6 17

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

 لغة عربية ابن حوقل ورحلته 6 18

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

رائط ، الخفففففففففففففففف

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

 لغة عربية ابن بطوطة ورحلته 6 19
محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

 اهم االنجازات الفلكية 6 21

 للجغرافيين العرب والمسلمين
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

اثر الجغرافية العربية في الفكر  6 21

 الجغرافي االوربي الوسيط
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

نشأة الجغرافية العربية  6 22

 االسالمية
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

 لغة عربية مناهج البلدانيين العرب 6 23

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

اثر الجغرافيين في كتابة  6 24

 المنهجية التاريخية
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

رائط ، الخفففففففففففففففف

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففان 

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث
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ومجاالتها ومناهجها وميادينها وأثرها في الفكر  يةتاريخالجغرافية الالتدريب و النقاش فيما يخص 

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

 المعايير من الوزارة على وفق خطة القبول المركزي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 .الجغرافية والرحالت د.نيقوال زيادة 

 .ادب الرحالت عند العرب د.حسني محمود حسن 

 .رواد علم الفلك في الحضارة العربية االسالمية د.علي عبدهللا الدفاع 

  الرحالت عند المشرق االسالمي نشأته وتطوره حتى القرن الثامن الهجري د.عي محسن ماهللادب.   
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 كلية االداب:  / املعهدةالكلي   
 قسم التاريخ:    القسم العلمي    
 1/11/6112اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                   أ.م.د. احسان احليدري : املعاون العلمي سما       أ.د.اسامة عبدالرمحن الدوري  : 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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 / م. ورقاء اكرموصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد –كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الخالفة الراشدة

 االسالمي يخرتافي ال ماجستير اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 /أخرى سنوي /مقررات 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 1/11/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

  ورقاء أكرم عباس م. استاذ المادة:  .9

 أهداف البرنامج األكاديمي .11

اة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وكيفية تويل اخلالفة بعد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أربعة من رجال الصحابة على مصري االمة العربية االسالمية بعد وفف تعر ال
وتعيينهم على مبدأ الوصية والشورى مع التعرف على دور اخللفاء الراشدين يف قيادة االمة وذكر اجنازاهتم االدارية واملالية 

والتصدي للمرتدين من جهة واملشركني من جهة أخرى فضال عن دور العرب يف  وفتوحاهتم يف املشرق واملغرب وكيفية الرد
 االمصار اليت  مصرت ابلفتوحات بعد انتقاهلم اليها من اجلزيرة العربية.

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

 المعرفة والفهم  - أ

 تعلم اسماء التخصص في المصادر وآلياتها. - ب

 ية استخدام الوسائل االيضاحية كجهاز العرض.كيف - ت

 ’تقريب وجهات النظر بين االستاذ والطالب من خالل التوجيهات السديد - ث
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 سيادة االجواء الديمقراطية اثناء المحاضرة. - ج

 تهيئة الطالب لمستوى اكاديمي متطور من خالل البحوث والتقارير. - ح

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 وتوضيح مع طرح االسئلة. محاضرة نظرية شرح .1
 (.data showجهاز العرض ) .2
 الجغرافية.استخدام الخرائط التاريخية  .3
 استخدام مصادر خارجية. .4

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 .والفهم واستراتيجية التفكير عبر دالالت التفكير والتحليل واالستنتاج استراتيجة الحفظ والتذكر والمعرفة 

 يم طرائق التقي     

 .المناقشة واالختبارات المتنوعة المباشرة من خالل السؤال والجواب وغير المباشرة عبر البحوث والتقارير

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 .القدرة على وصف المادة المقررة .1

 .القدرة على تعليم المنهج .2

 القدرة على االستنتاج والتحليل. .3
 
 طرائق التعليم والتعلم     

 .والفهم واستراتيجية التفكير عبر دالالت التفكير والتحليل واالستنتاج راتيجة الحفظ والتذكر والمعرفة است

 طرائق التقييم    

 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 

 
 
 

 لتطور الشخصي(.المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف واالتأهيلية المهارات العامة و-د 

 قابلية البحث والتقصي. .1

 التخطيط لطرح المادة. .2

 المشاهدة والتقويم. .3

 .التمييز بين الفروق الفردية .4

  

 طرائق التعليم والتعلم          

 .والفهم واستراتيجية التفكير عبر دالالت التفكير والتحليل واالستنتاج استراتيجة الحفظ والتذكر والمعرفة 

 ق التقييم طرائ         
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 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 
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 بنية المقرر .1

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 4 

نبذة تاريخية عن وفاة الرسول 

دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وكيفية انتقال الخالفة 

لى ابو بكر الصديق رضي هللا ا

 عنه

 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

2 4 
خالفة ابو بكر الصديق، سيرته 

الشخصية وتوضيح سياسته 

 عند تولي الخالفة
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

اسئلة شففوية ، ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

3 4 

موقف ابو بكر الصديق من 

حركات الردة التي شملت 

الجزيرة العربية مثل حركة 

 طليحة بن خويلد االسدي

 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

 الخففففففففففففففففرائط ،

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

4 4 
ومن حركات الردة حركة 

االسود العنزي ومسيلمة 

 الكذاب
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

دور ابو بكر الصديق في بداية  4 5

 الفتوحات العربية االسالمية
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

6 4 
وفاة ابو بكر الصديق وكيفية 

انتقال الخالفة الى عمر ابن 

 الخطاب
 عربية لغة

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 
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تحليففل نصففو  

 الكتاب

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

7 4 
سيرة الخليفة عمر ابن الخطاب 

وخطبته في توضيح الخطوط 

 العامة لسياسته

 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

يففل نصففو  تحل

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

8 4 
دور عمر ابن الخطاب في 

الفتوحات العربية على مستوى 

 جبهة العراق

 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

9 4 

دور عمر ابن الخطاب 

وتوجيهاته في الفتوحات 

العربية االسالمية على مستوى 

 جبهة الشام

 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

ر التقففففففففففففففففاري

 والبحوث

11 4 

دور عمر ابن الخطاب 

وتوجيهاته في الفتوحات 

العربية االسالمية على مستوى 

 جبهة مصر والمغرب العربي

 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

بن الخطاب انجازات عمر ا 4 11

 االدارية
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

تنظيمات عمر ابن الخطاب  4 12

 المالية
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 ابالكت

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث
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مقتل الخليفة عمر ابن الخطاب  4 13

 واسباب استشهاده
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

ان بن عفان تولي الخالفة عثم 4 14

 وسيرته الشخصية
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

استكمال في عهده الفتوحات  4 15

 العربية االسالمية في المشرق
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

دام اسفففففففففففففففففففففتخ

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

فتوحاته في ارمينيا وبالد  4 16

 المغرب
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

17 4 

دور الخليفة عثمان في انشاء 

قوة بحرية للعرب المسلمين 

ودورهم في مقارعة الروم في 

 البحر المتوسط

 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

 لغة عربية انجازات الخليفة عثمان الدينية 4 18

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

انجازات الخليفة عثمان  4 19

 العمرانية
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

االسففففففففففففففففففئلة 

ة ، الشفففففففففففففوي
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اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

21 6 
ودور مقتل الخليفة عثمان 

سكان بعض االمصار االسالمية 

 في مقتله
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

ابن ابي تولي الخالفة علي  4 21

 طالب وذكر سيرته الشخصية
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

22 4 
موقف الخليقة علي بن ابي 

طالب من معاوية وانتقال 

 الخالفة الى الكوفة
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

اسئلة شففوية ،  ،

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

انجازات الخليفة علي ابن ابي  4 23

 طالب عند توليه الخالفة
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

متحففففففففففففففا  اال

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

24 4 
مواجهة بعض الصحابة 

للخليفة علي ابن ابي طالب 

 ووقعة الجمل
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

25 4 
مواجهة الخليفة علي ابن ابي 

طالب لوالي الشام معاوية 

 وحادثة وقعة صفين
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 
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تحليففل نصففو  

 الكتاب

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

ظهور الخوارج والتعريف بهم  4 26

 واسباب خروجهم
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

تخدام اسففففففففففففففففففففف

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

مسألة التحكيم ووقف الخليفة  4 27

 علي منه
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

28 4 
مواجهة الخليفة علي ابن ابي 

طالب للخوارج في وقعة 

 النهروان
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

29 4 

استغالل معاوية صراع الخليفة 

مع الخوارج واستقطاع كثير 

راضي التابعة لدار من اال

الخالفة بعد فشل التحكيم 

واعالن معاوية نفسه خليفة 

 للمسلمين

 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

استشهاد الخليفة علي ابن ابي  4 31

 دهطالب واسباب استشها
 لغة عربية

محاضرة نظرية 

، اسئلة شففوية ، 

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث

31 4 

انتقال الخالفة لألمام الحسن 

بن علي والظروف التي احاطت 

به واسباب تنازله عن الخالفة 

 لمعاوية

 لغة عربية

محاضرة نظرية 

ة شففوية ، ، اسئل

اسفففففففففففففففففففففتخدام 

الخففففففففففففففففرائط ، 

تحليففل نصففو  

 الكتاب

االسففففففففففففففففففئلة 

الشفففففففففففففوية ، 

االمتحففففففففففففففا  

الشفففففففففففهري ، 

التقففففففففففففففففارير 

 والبحوث



الصفحة   

11 
 

  

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

تاريخ الدولة االسالمية وانجازاتهم على في  وأثرهم تاريخ الخلفاء الراشدينالتدريب و النقاش فيما يخص 

 االسالميةالمستوى االداري والمالي والفتوحات 
 

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

 المعايير من الوزارة على وفق خطة القبول المركزي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 .السيرة النبوية البن هشام 

 .االحكام السلطانية والواليات الدينية للماوردي 

 ة.االمامة والسياسة البن قتيب 

 .تاريخ الخلفاء للسيوطي 

 .الوسيط في السيرة النبوية والخالفة الراشدة لهاشم يحيى المالح 

 . مالمح التيارات السياسية في القر  االول الهجري البراهيم بيضو 

 

  



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                        أ .د. اسامة عبد الرح  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         العميد  مصادقة السيد                                                                                                      

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تاريخ عصر النبوة

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  خارجية األخرى المؤثرات ال .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
ان الهدف من دراسة السيرة النبوية هو لمعرفة رسول هللا معرفة شاملة كمعرفة نسبه ومولده ونشاته 

 واسلوب دعوته من بعثته الى وفاته تلك المعرفة التي تورث القرب منه ومحبته ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 ديه في االمور كلها ، ومعرفة الصحيح الثابت عنه ملسو هيلع هللا ىلص حتى يميز عن غيره ولمعرفة ه

،واالستعانة بدراسة السيرة في تفسير القرآن الكريم وشرح السنة النبوية واخيرا لمعرفة موقف االسالم وتعامله 

 مع جميع الناس من صديق وعدو مسلم وكافر وغير ذلك . 

 

كادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم العايل واليت متكن اجلامعات من انتاج تطوير التعليم اال 
 خمرجات تزج يف سوق العمل قادرة على االنتاج يف سوق العمل
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 ام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقررااللم  -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 بتاريخ اوربا الحديث -3أ
 البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة -4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية -5أ
      استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -6أ

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

تي تنظم من خالل المعارف تمكن الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعليم وال - 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 headت الحديثة لالستيعاب وابرزها  اقشات العلمية والحوار، واستخدام التقنيانالم

 الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية
 

 

 
 طرائق التقييم      

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

 والتقرير
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 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج         

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير  -4ج

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

فية وزيادة السرعة والسعة اثناء التعلم ، استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعر

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

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

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

 الى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلمية

 

 

 
 

 

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

 مهارات ادارة الصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 رات التقويم والمشاهدة مها -3د

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

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

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

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

 

 

 
 طرائق التقييم          
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طرح افكار عالية الفهم  تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير، والتفكير من خالل نقاط تطرح حيث تؤدي 

 نظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلميةالى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وت

 

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  ساعة 181 عصر النبوة  االول

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 لشخصيالتخطيط للتطور ا .12

 
لبحث عن المواضيع المتعلقة ،ا عصر النبوة إجراء مناظرات بين الطلبة في موضوعات محدودة عن تاريخ 

 مكتبة القسم ، مكتبة اآلداب ، املكتبة املركزية بالمادة في
 االعالم، وسائل وفي المجالت في النشر ، علمية ،استشارات الخارجية والمؤتمرات والندوات المحاضرات

 ندوات واقامة باحثين ةاستضاف
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 الوسيط يف السرية النبوية واخلالفة الراشدة ، هاشم حيىي املالح  -1
 هيم حسناتريخ االسالم السياسي والديين والثقايف واالجتماعي، حسن ابرا -2

 السرية النبوية البن هشام  -3

 السرية النبوية واخبار اخللفاء البن حبان -4

 غاية السول يف سرية الرسول ، عبد الباسط امللطي -5
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 مخطط مهارات المنهج

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

 ن البرنامجمخرجات التعلم المطلوبة م 

 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

عصر تاريخ   اآلولى

 النبوة
                 أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 د. ورقاء يونس يحيى

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 تاريخ عصر النبوة اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 181 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

بوية هو لمعرفة رسول هللا معرفة شاملة كمعرفة نسبه ومولده ونشاته ان الهدف من دراسة السيرة الن

 واسلوب دعوته من بعثته الى وفاته تلك المعرفة التي تورث القرب منه ومحبته ملسو هيلع هللا ىلص 

 
 ولمعرفة هديه في االمور كلها ، ومعرفة الصحيح الثابت عنه ملسو هيلع هللا ىلص حتى يميز عن غيره 

انة بدراسة السيرة في تفسير القرآن الكريم وشرح السنة النبوية واخيرا لمعرفة موقف االسالم وتعامله ،واالستع

 مع جميع الناس من صديق وعدو مسلم وكافر وغير ذلك . 

 

من انتاج  تطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم العايل واليت متكن اجلامعات
 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.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

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

 التدريس

 تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بتاريخ اوربا الحديث -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -4أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية -5أ
 تيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرراس -6أ

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -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

 الجماعية والحوار  القدرة على المشاركة – 3ب

  معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمواضع    -4ب

  
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 يةالذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورق
 

 
 طرائق التقييم      

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

 والتقرير

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 العلمي االستنتاج والتحليل والتصنيف -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير  -4ج

 

   

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

 طيط والتنظيم الذاتياستراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج، استراتيجيات التخ

 

 
 طرائق التقييم    

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

 الى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلمية 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.هيلية التأالعامة و المهارات -د 

 مهارات ادارة الصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات سبوعاأل

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

21/9/

2114 
6 

الوضع السياسي 

واالجتماعي في 

مكة والمدينة قبل 

 البعثة

 محاضرة  عصر النبوةتاريخ 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

28 /9 6 

 )ص( حياة الرسول

منذ والدته وحتى 

ثته في سن بع

 االربعين

 محاضرة  تاريخ عصر النبوة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/11 6 
مراحل الدعوة 

 االسالمية في مكة
 محاضرة  تاريخ عصر النبوة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

12/11 6 
 هجرة الرسول

 الى الطائف )ص(
 محاضرة  تاريخ عصر النبوة

االمتحان 

الشهري 

لتقارير وا

 والبحوث 

19/11 6 
هجرة المسلمين الى 

 الحبشة 
 محاضرة  تاريخ عصر النبوة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

26/11 6 

دعوة الرسول 

للقبائل العربية 

 للدخول في االسالم

 محاضرة  تاريخ عصر النبوة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 محاضرة  ريخ عصر النبوةتا بيعة العقبة االولى 6 2/11

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة  تاريخ عصر النبوة بيعة العقبة الثانية 6 9/11

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

16/11 6 
 هجرة الرسول

 الى المدينة )ص(
 محاضرة  تاريخ عصر النبوة

االمتحان 

الشهري 
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 والتقارير 

 والبحوث 

 

 

23/11 6 
اعمال وتنظيمات 

 الرسول في المدينة
 محاضرة  تاريخ عصر النبوة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة  تاريخ عصر النبوة بناء المسجد 6 7/12

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

14/12 6 

المؤاخاة بين 

المهاجرين 

 واالنصار

 محاضرة  تاريخ عصر النبوة

االمتحان 

لشهري ا

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة  تاريخ عصر النبوة وضع الصحيفة 6 21/12

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

28/12 6 
 غزواة الرسول ص

 غزوة بدر -1
 محاضرة  تاريخ عصر النبوة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة  تاريخ عصر النبوة غزوة أحد -2 6 4/1/2115

حان االمت

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

11/1 6 
غزوة بدر  -3

 الثانية 
 محاضرة  تاريخ عصر النبوة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 
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 والبحوث 

 

 

18/1 6 
غزوة  -4

 الخندق
 محاضرة  تاريخ عصر النبوة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

25/1 6 
صلح الحديبية سنة 

 ـه 6
 محاضرة  تاريخ عصر النبوة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة  تاريخ عصر النبوة ـه7غزوة خيبر سنة  15/2

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

22/2 6 
 8غزوة حنين سنة 

 ـه
 محاضرة  تاريخ عصر النبوة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 اضرة مح تاريخ عصر النبوة ـه 8فتح مكة سنة  6 1/3

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

8/3 6 
 9غزوة تبوك سنة 

 ـه
 محاضرة  تاريخ عصر النبوة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

15/3 6 
حجة الوداع سنة 

 ـه 11
 محاضرة  تاريخ عصر النبوة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

الوسيط يف السرية النبوية واخلالفة الراشدة ، هاشم حيىي  -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 املالح 

يخ االسالم السياسي والديين والثقايف واالجتماعي، حسن ابراهيم اتر  -2
 حسن

 السرية النبوية البن هشام  -3

 السرية النبوية واخبار اخللفاء البن حبان -4

 غاية السول يف سرية الرسول ، عبد الباسط امللطي

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( ... المجالت العلمية ، التقارير ،.) 
 جملة كلية تآلداب  -1

 جملة االستاذ -2

 جملة بيت احلكمة -3

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 املوسوعة احلرة على االنرتنت  الويكبيداي -1

2-  
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طور تحديث المقرر الدراسي من خالل التوسع ببعض المواضيع المختصرة التي لها اهمية في سياق الت

التاريخي لألحداث واضافة مواضيع جديدة لتوسيع اآلفاق المعرفية للطلبة والحصول على معلومات جديدة ذات 

 عالقة بالمنهج المقرر. 

العلمي من خالل تكليفهم بكتابة بحوث اكاديمية وتحليل النصوص التاريخية  تحفيز الطلبة على البحث 

 

 

22/3 6 
 )ص( وفاة الرسول

 ـه 11سنة 
 محاضرة  تاريخ عصر النبوة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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  والخروج بتوصيات ذات فائدة تاريخية 

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
  التاريخ :   القسم العلمي    
 6/9/6106اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    أ.م.د. احسان احليدري : املعاون العلمي سما     أ.د.اسامة عبدالرمحن الدوري        :رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         صادقة السيد العميد م                                                                                                      
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 / د. وسن سعيدوصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تاريخ اوربا في عصر النهضة

 بكلوريوس تاريخ اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   رنامج االعتمادب .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 6/9/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 التعرف على ابرز انجازات اوربا في عصر النهضة .   -1أ

 التعرف على ابرز المخاطر التي واجهت اوربا في عصر النهضة  -2أ

 التعرف على العالقات السياسية واالجتماعية واالقتصادية بين دول اوربا في هذه الفترة التاريخية -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 في هذه الفترة االطالع على ابرز النتاجات الفنية الوربا – 1ب 

 االطالع على الخرائط المتعلقة بالحروب التي حدثت هناك – 2ب 

      االطالع على ابرز االستكشافات الجغرافية الوربا من خالل الخرائط  - 3ب 

 
  طرائق التعليم والتعلم      

 

 الخرائط ، صور ولوحات محملة على جهاز الموبايل

 

 
  طرائق التقييم      

 

 ، االمتحانات الشفهية والتحريرية تقاريرات يومية، اعداد مشارك

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 االستفادة من الحس الفني واالبداعي الوربا في عصر النهضة  -1ج         

 ابراز قيمة وتأثير العرب على اوربا في هذه المرحلة التاريخية -2ج

 -3ج

 -4ج   
       علمطرائق التعليم والت    

 

 

 

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

 قراءة كتب التاريخ المختلفة و المقارنة و التحليل -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 ، االمتحانات الشفهية والتحريرية تقاريريومية، اعداد مشاركات    

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

اتريخ أورواب احلديث: عصر   الثاني
 النهضة

   2 ----- 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 (0719-0011دمحم دمحم صاحل، اتريخ اوراب من عصر النهضة وحىت الثورة الفرنسية )
 ميالدية 01-06الثورة الفرنسية القرون  –دمحم مظفر األدمهي، اتريخ اوراب احلديث: عصر النهضة 

 .0970عبد احلميد البطريق وعبد العزيز نوار، التاريخ األوريب احلديث من عصر النهضة إىل مؤمتر فيينا، بريوت، 
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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 

 قيمية وال
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
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ      / المركز علمي القسم ال .2

 تاريخ اوربا في عصر النهضة اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 6/9/2116 الوصف تاريخ إعداد هذا  .7

 أهداف المقرر .8

 

حماولة إعطاء الطالب مسح شامل لتاريخ قارة أورواب احلديث بشكل خاص ومسألة نشوء الوالايت املتحدة بشكل عام يف 
 .0719فرتة عصر النهضة منذ بداية القرن السادس عشر امليالدي إىل فرتة ما قبل الثورة الفرنسية 

 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم رمقرات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    
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االسبوع
 املالحظات املادة العملية املادة النظرية التاريخ 

ول: عصر النهضة الفصل األ  0
 احلركة الفكرية

  

6  =   

3  =   

4  =   

افصل الثاين: حركة   0
 االستكشافات اجلغرافية

 استخدام اخلرائط
 وجمسم الكرة األرضية

 

6  =   

7  =   

1  =   

الفصل الثالث: حركة االصالح   9
 الديين

  

01  =   

00  =   

06  =   

ة الفصل الرابع: تطور أنظم  03
احلكم، إسبانيا يف عهدي شارل 

 اخلامس وفيليب الثاين

  استخدام اخلرائط

04  =   

00  =   

06  =   

 عطلــــــــة نصــف الســـــنة

الفصل اخلامس: أنكلرتا يف عهد   07
أسرة آل ستيوارت وأسرة آل 

 هانوفر

  استخدام اخلرائط

01  =   

09  =   

61  =   

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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رنسا من الفصل السادس: ف  60
أواخر القرن السادس عشر 
 حىت بداية القرن الثامن عشر

=  

66  =   

63  =   

  = الفصل السابع: روسيا القيصرية  64

60  =   

66  =   

الفصل الثامن: االمرباطورية   67
النمساوية يف القرنني السابع 

 عشر والثامن عشر

=  

61  =   

69  =   

مريكية من الوالايت املتحدة اال  31
 االكتشاف حىت االستقالل

=  

30  =   

36  =   
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

دمحم دمحم صاحل، اتريخ اوراب من عصر النهضة وحىت الثورة الفرنسية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
(0011-0719) 

الثورة الفرنسية  –نهضة دمحم مظفر األدمهي، اتريخ اوراب احلديث: عصر ال
 ميالدية 01-06القرون 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
عبد احلميد البطريق وعبد العزيز نوار، التاريخ األوريب احلديث من عصر 

 .0970النهضة إىل مؤمتر فيينا، بريوت، 

نية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكترو

.... 
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   االستعانة بافالم وثائقية لتوضيح والعطاء تفاصيل اكثر عن المواضيع المقرر دراستها

 

 

 

 
 


