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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية اآلداب / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 ةالخالفة الراشد وصف المقرر

 اسالمي ماجستير تاريخ اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 15/9/2218 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أ.م. ورقاء أكرم عباس أسم التدريسي .9

 أهداف البرنامج األكاديمي .12

ة بعد وفاة الرسول وكيفية توىل اخلالفة بعد الرسول اربعة من هو التعرف على مصري االمة العربيه االسالمي
رجال الصحابة وتعينهم على مبدا الوصية والشورى والتعني مع التعرف على دور اخللفاء الراشدين يف قيادة 
 االمة وذكر اجنازهتم االدارية واملالية وفتوحاهتم يف املشرق واملغرب وكيفية الرد والتصدي للمرتدين من جهة
واملشركني من جهة اخرى فضال عن دور العرب يف االمصار اليت مصرت ابلفتوحات بعد انتقاهلم اليها من 

 اجلزيرة العربية
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  - أ

 صون الطالب عن الخطا اللغوي والمعرفي-1أ
 صادر وادبياتها تعلم اسماء التخصص في الم-2أ
 كيفية استخدام الوسائل االيضاحية كجهاز العرض -3أ
 تقريب وجهات نظر بين االستاذ والطالب من خالل التوجيهات السديدة  -4أ
 سيادة االجواء الديمقراطية اثناء القاءالمحاضرة   -5أ
 تهيئة الطالب لمستوى اكاديمي متطور من خالل البحوث والتقارير العلمية  -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 محاضرة نظرية شرح وتوضيح مع طرح االسئلة – 1ب
 data showوجهاز العرض   - 2ب
 استخدام الخرائط التاريخية الجغرافية  - 3ب
        استخدام مصادر خارجية -4ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 وتعود الطالب على طرق التحليل والوصفاستخدام الخرائط التاريخية الجغرافية 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية، اسئلة فجائية تخص موضوع المحاضرة، اختبارات فصلية

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 استخدام اسئلة شفوية لتوضيح مفردات المادة في الدرس الواحد  -1ج
 تواصل التقيم االسبوعي للطالب -2ج
 اجراء اختبار امتحاني -3ج
 معرفتة باهمية المصادر خارجية  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 استراتيجة الحفظ والتذكر والمعرفة والفهم واستراتيجية التفكير عبر دالالت التفكير والتحليل واالستنتاج
 
 طرائق التقييم    

 ؤال والجواب وغير المباشرة عبر البحوث والتقاريرالمناقشة واالختبارات المتنوعة المباشرة من خالل الس
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

تشجيع على قراءة مصادر خارجية بمثابة مراجع لمادة الدرس غير المقرر استخدامها في الفصل  -1د
 الدراسي

 لشخصي مع الطالبالحوارا -2د
 تشجيع الطالب على المناقشة وطرح االسئلة -3د
 استخدام الوسائل التوضيحية مثل الخرائط -4د  

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 مشاركات يويمية ، اعداد تقارير ، امتحانات تحريرية
 
 

 بنية البرنامج  .12

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

 عملي     نظري      

 الثاني
     HOHC  712تاريخ الخالفة الراشدة

  ساعة 2 تاريخ الخالفة الراشدة
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

 مقارنة والتحليل.قراءة كتب التاريخية المختلفة وال . أ
 االطالع على البحوث والدراسات ذات العالقة بالمنهج. . ب
 تحليل وقائع الحقبة التريخية. . ت
 متابعة المصادر في هذا المجال. . ث

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 اكرم ضياء العمري  عصر الخالفة الراشدة 

الخلفاء الراشدون   عبد الوهاب النجار 

االسالم والدولة االموية  عمر فروخ تاريخ صدر 

تاريخ الدولة العربية االسالمية  رشيد الجميلي 

 



  
 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 

 (طور الشخصيوالت

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

 

 صف المقررو

 

 

  المؤسسة التعليمية .1

     ركز/ الم علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

  الفصل / السنة .5

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛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      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.تأهيلية الالعامة و المهارات -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

21/9/
2018 

6 

نبذة تاريخية عن وفاة 
الرسول دمحم)ص( 

ية انتقال الخالفة وكيف
 الى ابو بكر الصديق
وخالفة ابو بكر 
الصديق سيرته 

الشخصية وتوضيح 
سياسته عند تولى 
الخالفة و موقف 

ابوبكر الصديق من 
حركات الردة التي 

شملت الجزيرة العربية 
مثل حركة طليحة بن 
خويلد االسدي وحركة 

االسود العنسي 
 ومسيلمة الكذاب

 اللغة العربية

محاضرة 
ية نظر 

ونصوص 
 كتاب

استخدام سبورة 
 وخرائط

اختبارات 
امتحانية 

فصلية ويومية 
واستخدام 
 اسئلة شفوية

1/10 6 

البدء بحروب التحرير 

والفتوحات االسالمية 

ابوبكر في عهد الخليفة 

في العراق  الصديق

وفاة ابو بكر  والشام

الصديق وكيفية انتقال 

الخالفة الى عمر بن 

 الخطاب

 اللغة العربية

حاضرة م
نظرية 

ونصوص 
 كتاب

استخدام سبورة 
 وخرائط

اختبارات 
امتحانية 

فصلية ويومية 
واستخدام 
 اسئلة شفوية

15/10 6 

سيرة الخليفة عمر بن 

الخطاب وخطبته في 

توضيح الخطوط 

دور و العامه لسياسته

عمر بن الخطاب في 

الفتوحات العربية على 

جبهة العراق  مستوى

 والشام

 اللغة العربية

رة محاض
نظرية 

ونصوص 
 كتاب

استخدام سبورة 

اختبارات 
امتحانية 

فصلية ويومية 
واستخدام 
 اسئلة شفوية
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 وخرائط

1/11 6 
الفتح العربي االسالمي 

لمصر في عهد 

بن  عمرالخليفة 

 الخطاب

 اللغة العربية

محاضرة 
نظرية 

ونصوص 
 كتاب

استخدام سبورة 
 وخرائط

اختبارات 
امتحانية 

فصلية ويومية 
واستخدام 
 اسئلة شفوية

15/11 6 

 بن انجازات عمر

 الخطاب االدارية

تنظيمات عمر بن و

مقتل و الخطاب المالية

بن  الخليفة عمر

الخطاب واسباب 

 استشهاده

 اللغة العربية

محاضرة 
نظرية 

ونصوص 
 كتاب

استخدام سبورة 
 وخرائط

اختبارات 
امتحانية 

فصلية ويومية 
واستخدام 
 اسئلة شفوية

1/12 6 

فة عثمان تولى الخال

بن عفان وسيرته 

استكمال و الشخصية

في عهده الفتوحات 

 العربية في المشرق

فتوحاته في ارمينيا و

دور و وبالد المغرب

الخليفة عثمان في 

انشاء قوة بحرية 

للعرب المسلمين 

ودورهم  في مقارعة 

الروم في البحر 

 المتوسط

 اللغة العربية

محاضرة 
نظرية 

ونصوص 
 كتاب

استخدام سبورة 
 خرائطو 

اختبارات 
امتحانية 

فصلية ويومية 
واستخدام 
 اسئلة شفوية

15/12 6 

مقتل الخليفة عثمان 

ودور سكان بعض 

االسالمية  االمصار

تولى و في مقتله

الخالفة االمام علي  

سيرته  وذكر

وانتقاله  الشخصية

 الخالفة الى الكوفة

 اللغة العربية

محاضرة 
نظرية 

ونصوص 
 كتاب

استخدام سبورة 
 ئطوخرا

اختبارات 
امتحانية 

فصلية ويومية 
واستخدام 
 اسئلة شفوية

2/1 6 
وصفين  وقعة الجمل

ظهور الخوارج و

والتعريف بهم واسباب 

 اللغة العربية
محاضرة 
نظرية 

اختبارات 
امتحانية 
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 البنية التحتية  .12

 . لبيد ابراهيم أحمدالخالفة الراشدة د  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 عصر الخالفة الراشدة  اكرم ضياء العمري  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

الخلفاء الراشدون   عبد الوهاب النجار 

تاريخ صدراالسالم والدولة االموية  عمر فروخ 

تاريخ الدولة العربية االسالمية  رشيد الجميلي 

االمامة والسياسة ابن قتيبة 

انية والواليات الدينية الماوردي االحكام السلط 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
مجموعة بحوث خاصة بي كتدريسية 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
ال يوجد 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 هج وفق المصادر التاريخية الحديثة واالصيلةكل سنة يتم تطوير المن  

 

ووقعة  خروجهم

 النهروان
ونصوص 

 كتاب
استخدام سبورة 

 وخرائط

فصلية ويومية 
واستخدام 
 اسئلة شفوية

15/1 6 

استشهاد االمام باب اس

انتقال الخالفة وعلي 

مام الحسن بن علي لإل

والظروف التي 

 احاطت به

 اللغة العربية

محاضرة 
نظرية 

ونصوص 
 كتاب

استخدام سبورة 
 وخرائط

اختبارات 
امتحانية 

فصلية ويومية 
واستخدام 
 اسئلة شفوية
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 امثار كاظم م. د. أ.     

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 0211/ 9/ 17اتريخ ملء امللف :    

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
 حممود عبد الواحدأ.د.  : املعاون العلمي سما          أ. د. وسن سعيد عبود : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                 : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

 

 اآلداب كلية – بغداد جامعة المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 ايران تركيا/ تاريخ 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  األخرى  المؤثرات الخارجية .7

 2218/ 9/ 17 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 واقتصادية جتماعيةاو  سياسية تطورات من رافقها وما  ايران تاريخ من مهمة حقبة على التعرف

 اثرت على مجرى تاريخ البالد في السنوات الالحقة  وعسكرية

 

 من فقهار وما الدرس موضوع المنطقة شهدته الذي ريوالفك واالجتماعي االقتصادي التطور على التعرف

 والحزبي البرلماني االصالح حركات
 تمكن والتي العالي التعليم في الجودة معايير مع ينطبق وبما والكلية الجامعة في االكاديمي التعليم تطوير

 العمل سوق في االنتاج على قادرة العمل سوق في تزج مخرجات انتاج من الجامعات
 مية امكانيات النقد والتحليل لدى الطلبةتن

 مساعدة الطالب على التقييم الموضوعي والحيادية الحداث التاريخ

 تنمية ملكات الطالب كباحث ومؤرخ مستقبلي
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

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

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

 التدريس

 بالموضوع  المتعلقة والمراجع المصادر من لالستفادة الطالب تهيئة -3أ

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

 الدراسية المادة لتقبل وفكريا نفسيا الطالب اعداد -5أ

 المادة  من ممكن قدر الكبر الطلبة استيعاب -6أ
 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –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

  معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمواضع    -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

ووسائل التواصل االجتماعي ومنصات   لالستيعاب الحديثة التقنيات واستخدام والحوار، العلمية المناقشات

 والكتب االنترنت مواقع من وايضا االستفادة التعليم االلكترونية بما فرضه عليتا الظرف الصحي للبلد

  االلكترونية

 

 
 طرائق التقييم      

 العلمي البحث الطالب، به كلفمال الواجب ، التحريري االمتحان ،( النقاش , الحوار لمباشرا االمتحان

 والتقرير

 

 
 ة والقيمية .الوجداني األهداف -ج

 المنهجي والمنطقي التفكير طرائق بأساسيات االلمام -1ج         

 االستفادة من تجارب الشعوب-2ج

 السعي الى غرس الهوية الوطنية -3ج

 غرس التفاؤل واالمل بغد افضل-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

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



  
 3الصفحة 

 
  

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

 

 
 طرائق التقييم    

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

 الصف ادارة مهارات -1د

  والتهيئة للتدريس التخطيط -2د

  والمشاهدة التقويم مهارات -3د

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

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

ووسائل التواصل االجتماعي ومنصات   لالستيعاب الحديثة التقنيات واستخدام والحوار، العلمية المناقشات

 والكتب االنترنت مواقع من وايضا االستفادة ة بما فرضه عليتا الظرف الصحي للبلدالتعليم االلكتروني

  االلكترونية

 

 
 طرائق التقييم          

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

 والتقرير

 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

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

وتهيئة مادة اكثر وضوحا  المنطقةزيادة االلمام بالمادة واالطالع على المزيد من المصادر التي تغطي تاريخ 

بل النظام الفصلي بما يحد من وقدرة على االستيعاب من الطلبة خصوصا وان المادة سيطبق عليها في العام المق

 وقت التواصل مع الطلبة

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

 ندوات واقامة باحثين استضافة
 
 
 

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

 
 ويفعل االمتحان التنافسي سببا اساسيا في القبول من عدمهقبول خاص بالقسم )يكون معيار ال -
 % 07ا في الدراسات العليا بحيث ال يقل معدل التخرج عن معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة  -2
 .الكفاءة باللغة االنكليزية وما يثبت اجتيازه لدورة في الحاسوب ان تقدم شهادة -3
 
 
 
 
 
 
 
 

 صادر المعلومات عن البرنامجأهم م .14
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 1980بغداد، والمعاصر، الحديث ايران تاريخ في دراسات مظهر، كمال -

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

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

 .1977 بغداد االيرانية، رةالثو مقدمات هوليدي، الفريد-
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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
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 أ.م. د. نادية ياسين عبد

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

  فصل / السنةال .5

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 9/2218/ 18 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 واقتصادية جتماعيةاو  سياسية تطورات من رافقها وما الدولة العثمانية  تاريخ من مهمة حقبة على التعرف

 ترك بما العراق وبالد الشاماثرت بقوة على المنطقة العربية حصوصا و التاريخ مجرى غيرت وعسكرية
 الراهن الوقت الى للمنطقة والعسكري والثقافي واالجتماعي السياسي الواقع على اثاره

 
 من فقهار وما الدرس موضوع المنطقة شهدته الذي والفكري واالجتماعي االقتصادي التطور على التعرف

  االصالح حركات
 تمكن والتي العالي التعليم في الجودة معايير مع ينطبق وبما ةوالكلي الجامعة في االكاديمي التعليم تطوير

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

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ - أ

 المقرر بالمنهج التفكير طرائق باساسيات االلمام-1أ

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

 التدريس

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

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

 الدراسية المادة لتقبل وفكريا نفسيا الطالب اعداد -5أ

 تدريب الطالب على النقد والتحليل في الدراسات التاريخية -6أ
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -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

  معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمواضع    -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

تماعي ومنصات ووسائل التواصل االج  لالستيعاب الحديثة التقنيات واستخدام والحوار، العلمية المناقشات

 والكتب االنترنت مواقع من وايضا االستفادة التعليم االلكترونية بما فرضه عليتا الظرف الصحي للبلد

  االلكترونية

 

 
 طرائق التقييم      

 

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

 والتقرير

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

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

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 لمنطقيالمنهجي وا التفكير طرائق بأساسيات االلمام -1ج

 االستفادة من تجارب الشعوب-2ج

 السعي الى غرس الهوية الوطنية -3ج

  غرس التفاؤل واالمل بغد افضل-4ج   

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

ووسائل التواصل االجتماعي ومنصات   لالستيعاب الحديثة التقنيات واستخدام والحوار، العلمية المناقشات
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 المقرر بنية •

 / الوحدة اسم المطلوبة التعلم مخرجات الساعات األسبوع
 أو المساق

 الموضوع

 طريقة
 التعليم

 ةطريق
 التقييم

 والقتصادية السياسية االوضاع 6 1

يف ايران هناية القرن  والجتماعية
 التاسع عشر وبداية القرن العشرين

ايران في 

التصف االول 

من القرن 

 العشرين

 االمتحان  محاضرة
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 االمتحان  محاضرة = اسباب الثورة الدستورية يف ايران 6 2
 الشهري

 اريروالتق
  والبحوث

اندالع الثورة الدستورية يف ايران  6 3
 وتطور احداثها

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 االمتحان  محاضرة = ايران يف احلرب العاملية االوىل 6 4
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 االمتحان  محاضرة = انقالب حوت 6 5
 الشهري

 والتقارير

 والكتب االنترنت مواقع من وايضا االستفادة فرضه عليتا الظرف الصحي للبلدالتعليم االلكترونية بما 

  االلكترونية

 

 
 طرائق التقييم    

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

 والتقرير

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

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

 

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

 الصف رةادا مهارات -1د

  والتهيئة للتدريس التخطيط -2د

  والمشاهدة التقويم مهارات -3د

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



  
 11الصفحة 

 
  

  والبحوث

تويل رضا شاه هبلوي احلكم يف  6 6
 ايران

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 االمتحان  محاضرة = مالمح حكم رضا شاه هبلوي 6 7
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 االمتحان  محاضرة = السياسة الداخلية لرضا شاه هبلوي 6 8
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

فالحية يف عهد رضا احلركات ال 6 9
 شاه هبلوي

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 االمتحان  محاضرة =  ايران يف احلرب العاملية الثانية 6 11
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

انتقال احلكم يف ايران اىل دمحم رضا  6 11
 شاه هبلوي 

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

االحزاب السياسية يف ايران يف  6 12
 عهد دمحم رضا شاه هبلوي

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

السياسة الداخلية لرضا  شاه  6 13
 هبلوي

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث
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 االمتحان  محاضرة = مصدق واتميم النفط يف ايران 6 14
 الشهري

 لتقاريروا
  والبحوث

 
 

 االمتحان  محاضرة = هناية مصدق 6 15
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 البنية التحتية  .11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 الحديث ايران تاريخ في دراسات مظهر، كمال - )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 1980بغداد، والمعاصر،

 العالمية الحرب اتسنو في ايران كريم، الهادي عبد-

 1989بغداد، الثانية،

 حكم ظل في اليران االقتصادية السياسة روبرت، جراهام-

 .1977بغداد، الشاه،

 .1977 بغداد االيرانية، الثورة مقدمات هوليدي، الفريد-

  ا •

 العالمية االقتصادية االزمة سنوات في ايران ياسين، نادية

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 امال السبكي، ايران بين ثورتين -

 اروند ابراهميان/ تاريخ ايران الحديث -

 التاريخ يف دراسة وتركيا ايران واخرون، امحد خليل براهيم -
 1976 ، املوصل ، واملعاصر احلديث

 فوزية صابر، اتريخ ايران بني احلربني -

لكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع اال

.... 
 الكتب المذكورة موجودة على االنترنت معظم

 
 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

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

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

 عالقة بالمنهج المقرر. 

العلمي من خالل تكليفهم بكتابة بحوث اكاديمية وتحليل النصوص التاريخية  تحفيز الطلبة على البحث 
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  والخروج بتوصيات ذات فائدة تاريخية 

 تعزير قدرات الطالب على النقد والتحليل والتعامل الموضوعي مع الحدث
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 

 د. امحد انطق
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 0218/0211اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    

                                   حممود عبد الواحد القيسيأ. م. د.   : املعاون العلمي سما                      أ.د.وسن سعيد  :رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

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

 دمحم غازي صبارا.م.د.      
                         التاريخ     
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 / جامعة بغدادكلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

 اريخاريخ/ دكتوراه تبكلوريوس اداب في الت اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 17/9/2218 تاريخ إعداد الوصف  .8

 د. احمد ناطق اسم التدريسي .9

 أهداف البرنامج األكاديمي .12

 مادرة عالم ثالثة تاريخ لمعرف يهدف البرنامج
 
 
 
 
 
 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  - أ
 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 لتحريريةتقارير و االمتحانات امشاركات يومية، اعداد 

 
 

 

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

 قراءة كتب التاريخ المختلفة و المقارنة و التحليل -1د

 االطالع على البحوث و الدراسات ذات العالقة بالمنهج-2د

 تحليل الوقائع التاريخية خالل تلك الحقبة -3د

 متابعة المصادر المهمة في هذا المجال -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 طرائق التقييم          

 
 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 

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

 قراءة كتب التاريخ المختلفة و المقارنة و التحليل -1د

 االطالع على البحوث و الدراسات ذات العالقة بالمنهج-2د



  
 3الصفحة 

 
  

 تحليل الوقائع التاريخية خالل تلك الحقبة -3د

 لمتابعة المصادر المهمة في هذا المجا -4د

 

 بنية البرنامج  .12

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق دراسية المرحلة ال

 عملي     نظري      

  اتساع 3 عالم ثالثتاريخ   رابعةلاا

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

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

 قراءة كتب التاريخ المختلفة و المقارنة و التحليل -1د

 االطالع على البحوث و الدراسات ذات العالقة بالمنهج-2د

 تحليل الوقائع التاريخية خالل تلك الحقبة -3د

 متابعة المصادر المهمة في هذا المجال -4د
 
 
 
 

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

 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

  

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

   )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 جمموعة حبوث خاصة يب كتدريسي للمادة 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 اليوجد

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

   

 وير المنهج وفق المصادر التاريخية الحديثة واالصلية كل سنة يتم تط

 

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر لمقرررمز ا 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

-2م 2112-10-22

10 
                 اساسي  عالم ثالث 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 كلية االداب:  / املعهدةالكلي   
 التاريخ قسم :   القسم العلمي    
 0261-9-61اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
               حممود عبد الواحد حممودا.د. : املعاون العلمي سماأ. د وسن سعيد                                 : رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                         د. امساء عبدهللا غين                   
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

 ج األكاديمي ذاا  ااجااا  مقتييا  ألذم صصائ  الربانم ج ورخراا  التعلم املتوقعة من 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 غينأ.م. 

 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

  :نظام الدراسي ال .4
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

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

  المؤثرات الخارجية األخرى  .6

  2111-2112 تاريخ إعداد الوصف  .7

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

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

ة العربية والرسالة االسالمية ومن خالل ذلك نستطيع ان نتعرف على تطورالفكر على ركنين اساسين الثقاف

 العربي والعلوم العربية عند العرب
 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .2

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

 صون الطالب عن الخطا اللغوي والمعرفي-2أ

 م اسماء التخصص في المصادر وادبياتهاتعل -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

 بحوث والتقارير العلميةتهيئة الطالب لمستوى اكاديمي متطور من خالل ال  -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      

 

 ستخدام السبورة  ا

 واستخدام الخرائط التاريخية الجغرافية 

 وتعلم الطالب عن طريق التحليل والوصف 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 اختبارات فصلية 

 واسئلة فجائية  اثناء الدرس 

 االمتحانات اليومية 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 دات مادة الدرس الواحداستخدام اسئلة شفوية لتوضيح مفر -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 

 لب عن طريق التحليل والوصفوتعلم الطا 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 اختبارات فصلية 

 واسئلة فجائية  اثناء الدرس 

 االمتحانات اليومية 

 

 

 
 

 

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

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

 
 

 لية اختبارات فص

 واسئلة فجائية  اثناء الدرس 

 االمتحانات اليومية 

 

 
 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية

  المرحلة الرابعة
رمز المقرر أو 

 430HOITالمساق

 

 

 اسم المقرر أو المساق

 تاريخ الفكر والعلوم العربية
 الساعات المعتمدة          

  نظري      

 ساعات 6

  باالسبوع

 عملي    

تعريف وطبيعية  الفكر   

العربي االسالمي مع 

ذكرالقوى المكونة للفكر 

 العربي

  

   

مصادرالفكرالعربي 

ماتخص المصادرالذاتية 

والترجمه عن االمم 

 االخرى

  

   

عوامل ازدهار 

الفكرالعربي مع 

ذكرالمراكزالرئيسة 

 للفكرالعربي

 

  

   

علوم القران وعلم 

 التفسير

 

  

   

تدوينه مع علم الحديث و

ذكرالرحلة في طلب 

 الحديث

 

  



  
 5الصفحة 

 
  

   

علم الفقه في 

عصرالرسول 

 وعصرالصحابه

 

  

   

الفقه في عصرالتابعين 

وتابعي التابعين مع 

 ذكرعلم اصول الفقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الموالي وانواع الوالء 

 قبل وبعداالسالم

 

 

 

  

ذكراوضاع الموالي   

االقتصادية واالجتماعية 

 مع التعرف على دورهم

 الفكري

  

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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شات علم الكالم ن  

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 

االسالمي مع التصوف 

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 

 كالفل

  

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 

مواد الطبيعية دراسة ال

 الستخراج االدوية

  

االسالم والمراه وموقف   

 االسالم منها

  

موقف الفكر العربي   

 االسالمي من العلمانية

  

موقف الفكر العربي   

 االسالمي من الماركسية

  

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .11

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

 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

 فكر العريب د.عمر فروخاتريخ ال -6
 العقل العلمي يف االسالم د.علي شلق -0
 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 -1
 منه ج البحث العلمي جملموعة ابحثني -7
 اتريخ الفكر العريب د. بدري دمحم فهد  ـ1 
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 البنية التحتية  .11

 اتريخ الفكر العريب د.عمر فروخ -6 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 العقل العلمي يف االسالم د.علي شلق -0
 علوم العربية د.كامل محوداتريخ ال -3
 نشاة علم التاريخ عند العرب د.عبد العزيز الدوري -4
 املقدمة البن صلدون -5
 دراسة يف اتريخ العلوم عند العرب جملموعة ابحثني -1
 منه ج البحث العلمي جملموعة ابحثني -7
 اتريخ الفكر العريب د. بدري دمحم فهدـ  1 

 
 

الفرق  املصادر الرئيسة وذي كثرية ادا امهها مقدمة ابن صلدون وكت  (  )المصادرـ المراجع الرئيسية 2
 االسالمية واملصادر البلدانية امهها ايقو  احلموي يف معجم البلدان

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 البحوث املشورة يف اجلال  االكاديمية

 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

                  اساسي   430HOIT 2018ـ2019
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ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت  ب

.... 
عري  نشورة  يمكن االطالع واالعتماد عليهاالبحوث املو مجيع الكت  

 االنرتنيت شبكة

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

   

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

 ير والبحوث الجامعية التقار

 

 

 
 

  



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
  االداب: / املعهدةالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 0271/ 71/9اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                 أ. د. حممودر عبد الواحد القيسي  : املعاون العلمي سما                       أ. د. وسن سعيد عبود : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
 أ.م.د. انس ابراهيم خلف

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 مادة اللغة االنكليزية / المرحلة األولى / الكورس االول

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  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     

 

 

 

 
 قييم طرائق الت   

 

 

 

 



  
 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           سم المقرر أو المساقا رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  2 اللغة االنكليزية  االولى 

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 



  
 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
 يةالمهاراتألهداف ا 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 االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 اللغة االنكليزية اسم / رمز المقرر .3

 ميحضور الزا أشكال الحضور المتاحة .4

 الفصل االول  الفصل / السنة .5

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  ر.مقرالخاصة 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

  طلوبة ـ الكتب المقررة الم1

  )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

   

 

 

 

 
 

 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى 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

   
 

 
 
 
 
 

 أ. د. انعام مهدياالسم:      
 بغداد: اجلامعة   
  اآلداب: / املعهدةالكلي   
 التاريخ: القسم العلمي   
 2101-2108:  مللفاتريخ ملء ا   

 
 :   التوقيع                       عبود     وسن سعيد .د.أ :رئيس القسم    

                  ا.د. حممود عبدالواحد القيسي  :املعاون العلمي سما                                                                      
                                                        :التاريخ                                                          :لتاريخا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

   



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

ايجذااا  متضيذيا  ألهذص ئصذالب البرنذامج ومئرجذال الذضتوص المضو تذ  مذ   يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذاا
يصذاحه  وصذف لكذ  و  ،تسذضدادا التصذون مذ  الدذرب المضاحذ الطالب ضحتيتها مبرهنا  عما إاا كا   د حتذ  اا

 .مترر يم  البرنامج
 

 جامت  هغداد / اآلداب  كوي  اآلداب المؤسسة التعليمية .1

  تسص الضاريخ / المركز  القسم العلمي .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 / 9191-9191متاصر خ التراق الضاري 
 المرحو  الراهت          

 دكضوراه / اسم الشهادة النهائية  .4

  :ام الدراسي النظ .5
 أخرى  مقررات / سنوي /

 تسنوي 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 الضطور في البرامج والمناهج في الجامتال المناظرا المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 91/1/1091 تاريخ إعداد الوصف  .8

 التراق المتاصر دراتس  ضاريخ :أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

 :وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج المطلوبة  .11
   :االهداف المعرفية - أ
 .دوافع واسباب االحتالل البريطاني للعراقمعرفة  -
متاوم  الترا يي  لالحضالل البريطاني / الضترف عوى اهص المتاهدال الضي عتدها التراق مع  مترف  -

 العراق عصبة االمم/دراسة مشكلة الموصل ودخول  النظاص الموكيعوى بريطانيا/ الضترف 
الضترف عوى الويع التسياتسي لوتراق هتد دئول  عصه  اامص/ التراق ئالل الحرب التالمي  الثاني   -

 وماشهده م  احداث وانتالهال
 

  :األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج –ب 



  
 2الصفحة 

 
  

 . معرفة اهم االحداث التي شهدها العراق خالل مدة الدراسة -
 ي الحوارالقدرة على المشاركة ف -
 ضتويد الطالب عوى احضراص اآلراء المئضود  وضتدير اآلئري . -
 ااتسضدادا م  أفكار اآلئري  ومتووماضهص. -
 

  :طرائق التقييم: 21
 

  .اامضحا  الشهري  -9
 .التياص بهحوث مئضصرا ضنا ش دائ  الصف الدراتسي -1
 /اامضحا  اليوميالنشاط اليومي ) الضحيير اليومي( -3
 ل  اايياح الئرالط التسبورادا م  وتسااااتسضد  -1

 

 الوجدانية والقيمية: األهداف: 21
 .عوى وصف المادا المتررا التدرا -9ج       
 .التدرا عوى الضحوي  وااتسضنضاج -1ج
 جت  المضتوص نشطا وفاعال في الموا ف الضتويمي . -3ج
 ضتويد الطالب عوى احضراص اآلراء المئضود  وضتدير اآلئري . -1ج
 ضدادا م  أفكار اآلئري  ومتووماضهص.ااتس -9ج

 طرائق التقييم:: 21
 إعداد أوراق هحثي ، اائضهار الشهري اائضهارال اليومي ،المنا ش  اليومي ، 

 
1    
1    
4    
1    
6    
7    
8    

21    
 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 
 

بلية التوظيف والتطور األخرى المتعلقة بقا )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة -د : 16

 :الشخصي(
 

 . يموالتحليل والتطبيق والتقي اإلعدادواستخدامها بشكل  ،تحرير العمليات العقلية للمتعلم -1د

 . تربية الحس النقدي والتفكير العلمي للمتعلم -2د

 . االطالع المستمر للمدرس على المستجدات التعليمية -3د

التاريخية للوصول  ، ومعرفة كيفية معالجة االحداثبين المعلم والمتعلم طريقة المشروع والمناقشة  -4د   

 .للمعلومة الحقيقية 

 

 

. 
   

 

  :طرائق التعليم والتعلم: 17
 

وواضح، ألجل  مبسط وفق منهجالطالب  إلىء وايصال المعلومات بشكل مباشر طريقة اإللقا -

  . مادةللستيعابهم ا

التاريخية للوصول للمعلومة  عرفة كيفية معالجة االحداثقشة ، وموالمنا طريقة طرح األسئلة -

 .الحقيقية 

تخدام ، اسرفة  تاريخ العراق السياسي ومارافقه من احداث تاريخيةلمعطريقة استخدام السبورة  -

التاريخية مثل تقدم القوات البريطانية في احتالل العراق واالنسحاب الخرائط لمناقشة االحداث 

 االحداثالعثماني وغيرها من 

 
 : طرائق التقييم: 18

 

  .االختبار الشفهي -
 .االمتحان التحريري -
 االختبار اليومي -
  :بنية البرنامج: 19

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  المرحل
 الدراسية 

 اسم المقرر أو رمز المقرر أو المساق
 المساق 

 الساعات المعتمدة          
 عملي     نظري      

ـــــــــة/ شـــــــــعبة ال رابع
 ب

د العراق يف اواخر العه 
 العثماين

ســـــــــــــــــــــــــــــاعات  1
 اسبوعية

 

العراق يف سنوات االحتالل   
0121-0101الربيطاين   

  

بواكري مقاومة االحتالل   
الربيطاين/انتفاضة النجف, 

  



  
 4الصفحة 

 
  

 اجلمعيات السرية
العراق يف سنوات االنتداب   

0192-0121الربيطاين   
  

اعالن االنتداب وقيام ثورة   
 العشرين 

  

لعراقية اتسيس احلكومة ا   
املؤقته/ تتويج امللك فيصل 
  ملكا على العراق

  

 –املعاهدات العراقية   
 الربيطانية يف عهد االنتداب

  

مشكلة املوصل وافرازاهتا   
 السياسية

  

احلركة الوطنية يف سنوات   
0192-0121االنتداب   

  

العالقات اخلارجية للعراق يف   
-0121سنوات االنتداب 

0192 

  

راق يف املرحلة االوىل من عال  
 0191-0192االستقالل 

  

اهم الوقائع االخرية من     
 عهد امللك فيصل

  

االعراق يف عهد امللك غازي   
/تفاقم 0199-0191

الصراع السياسي,انقالب 
, سياسة العراق 0191

 اخلارجية يف عهد امللك غازي

  

العراق يف سنوات احلرب   
-0191العاملية الثانية 

0114 

  

 0110انتفاضة مايس   
/  وحكومة الدفاع الوطين

  



  
 5الصفحة 

 
  

 عالقات العراق اخلارجية يف
 سنوات احلرب العاملية الثانية

املرحلة االخرية من النظام   
امللكي/ تطور احلركة الوطنية, 

معاهدة برتسموث, سياسة 
االحالف, سقوط النظام 

 امللكي

  

 
 

 :التخطيط للتطور الشخصي: 21

 

 .الطلبة على حب المادة والتفوق فيها تشجيع  -

النصوص التاريخية، وتقييم صحة تلك النصووص عون طريوق مقارنتهوا موع وتحليل تشجيع الطلبة على تفكيك   -

 نصوص اخرى تحمل الحادثة التاريخية نفسها.
 

 :المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول : 21

 :لمعلومات عن البرنامجأهم مصادر ا: 11
 

 

 .2181, الموصل , عباس حميدي, تاريخ العراق السياسي ابراهيم خليل احمد , جعفر -

 نزار توفيق , الصراع على السلطة في العراق الملكي, اطروحة دكتوراه, جامعة تكساس.  -

 2178, بغداد, 2111-2112فاروق صالح العمر, االحزاب السياسية في العراق   -

 .2161اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث,ترجمة, جعفر خياط,لونكريك, -

 2161, عبد الرزاق الحسني,تاريخ الوزارة العراقية -



  
 6الصفحة 

 
  

 عبد الرزاق الحسني, تاريخ العراق السياسي الحديث -

 البريطانية التركية وفي الراي العام, بغداد. –العراقية  الدبلوماسيىة فاضل حسين, مشكلة الموصل دراسة في -

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

 

 ط مهارال المنهجمئط
 يرجى ويع اشارا في المربتال المتابو  لمئرجال الضتوص الدردي  م  البرنامج الئايت  لوضتييص

 مئرجال الضتوص المطووه  م  البرنامج 
 أتساتسي اتسص المترر رما المترر التسن  / المتسضون 

 أص ائضياري 
 يذذذذذذذذ المهاراضاألهذذذذذذذذداف    يالمترفاألهداف 

 برنامج الئاص  هال
داف الوجدانيذذذذذذذذذ  األهذذذذذذذذ

 والتيمي  
ارال التامذذ  والضيهيويذذ  المهذذ

المهارال األئذرن  )المنتول 
المضتوتذذذذ  هتابويذذذذ  الضوظيذذذذف 

 (والضطور الشئصي
ب 1أ 3أ 1أ 9أ

9 
ب
1 

ب
3 

ب
1 

ج
9 

ج
1 

ج
3 

ج
1 

 1د 3د 1د 9د

التذذذذراق ضذذذذاريخ   1091-1010
 متاصر ال

                 اتساتسي

                   
                    



  
 8الصفحة 

 
  

. 



  
 9الصفحة 

 
  

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 1/1/0211اتريخ ملء امللف :     

 ة والنصوص التارخييةاللغة االنكليزي
 : التوقيع                االستاذ الدكتور ليث شاكرحممود:    التوقيع    
                حممود عبد الواحد االستاذاملساعد الدكتور    : املعاون العلمي سما       االستاذ الدكتور وسن سعيد عبود  : 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 
 من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى 

 

 كلبة االداب  المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 نيةالثا / المرحلةاللغة االنكليزية والنصوص التاريخية

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 ررات /أخرى سنوي /مق

 مقرر

  كتاب الهيد وي والنصوص التاريخية المعتمد   برنامج االعتماد .6

 قع االنترنت الذكية + موا ةاستخدام السبور المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2018 

 أهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  البرنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددامج األكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداديمي .8

اللغددة ومراجددع دراسددة بمصددادر   الثالثددةالتاريخيددة لبلبددة المرحلددة اللغويددة و التاكيددد علددس  وسددع المعر ددة

 االنكليزة ورببها مع المادة التاريخية 
  مراجعة شاملة للمعر ة اللغوية

 كتابة جمل مفيدة باالنكليزية ومعر ة مصبلحات التاريخ العام مكين البالب من 

  المعاجم اللغوية الورقية وااللكترونية استخدام 

الس  للوصول google booksو googleصا ضرورة  استخدام محركات البحث علس االنترنت وخصو

  المعر ة اللغوية واليو يوب 

التس  ساعد البالب علس ربط المعلومات  ورببها باللغة االنكليزية التاكيد علس االحداث التاريخية المفصلية

 التاريخية مع بعضها 
-بعلم التاريخ واالبستمولوجية زية بالغتين العربية واالنكلي المر ببة-شرح المفاهيم والتعابير الهسيتروغرا ية

ورسيما مفاهيم الجزية والخراج والفيئ والعشور والزكاة  المعر ية  للبالب لتوسيع  معار ه  س حقل التخصص

 ومغرا  التاريخ المعاصر التاريح الحديث والوسيط والثورات الصناعية واالميركية والنفل والغنيمة



  
 2الصفحة 

 
  

  بلبة الواجبات االسبوعية للالتاكيد علس 

 

 
 

 المبلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .9

  االهدا  المعر ية  - أ
  للغتين االنكليزية والعربية القراءة المعر ية دعيم المعر ة الفردية للبالب  -1أ

  الوسائل الحديثة  س المعر ة معاجم وبرامج يو بويب استخدام  -3أ
س رؤية شاملة عن لللوصول البعضها لوصول الس  رجمة مناسبه لهاواربط االحداث التاريخية -4أ

 العهود االسالمية المر ببة بالفتوحات االسالمية 
 بالتاريخ الحديث والمعاصرالعامة والخاصة  ومصبلحا ها حفظ االحداث التاريخية  -5أ
من وجهة النظر خية االحداث التاري كتابة  قرات مبولة عن التاريخ باالنكليزيةوعن القدرة علس -6أ

 االسالمية واالستشراقية
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارا  األهدا  –ب 

 استخدام النقال  س البحث عبر االنترنت لالستزادة عن كل جزئية  – 1ب 

 معر ية لالزمنة اللغة االنكليزةي خارطة  رسم- 2ب 

        دين الراشدي واالموي من خالل دراسات المسشترقين

 مر ببة مادة اللغة االنكليزة اسبوعياداد  قارير  ردية اع 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

طريقة التعليم الجماعي –االستجواب –المناقشة –العصف الذهني –المحاضرة المفعلة والمناقشة والحوار 

  قسيم البلبة الس مجموعات لتحضير مواضيع من المادة وبالتالي اثارة االس–

 

 
 طرائق التقييم      

–االمتحان االسبوعي –و سجيل االنشبة اليومية واالسبوعية والشهرية –المتابعة اليومية للبالب 

 واالمتحان الشهري واالمتحان الفصلي 

 

 

 
  نمية الميول والقيم وبعض اوجه التقدير اال ية-الوجدانية والقيمية . األهدا  -ج

  اللغة االنكليزة االزمنةعن –االنترنت –ة او الكترونية قراءة مصادر خارجية ورقي -1ج         

   قارير البحوث باالنكليزية  ثمين جهود المؤلفين ممن اهتموا بتوثيق -2ج

  شمولية المعر ة المصبلحية اكيد علس -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

  يرالتقار واعداد–وعمل الخرائط –القاء البالب للمادة للتحضير االسبوعي 
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 طرائق التقييم    

 

 دقة التعابير اللغوية –دقة التعابير التاريخية –مدة ودقة العرض  –اسئلة التقويم الذا ي 

 

 
 

 

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

 -التعلم التعاوني -1د

 للمادة-ب بوربوينت عرض البال-2د

 و حليل االنشبة–اسئلة التقويم الذا ي -3د

  قديم البالب  قرير والقاء محاضرة لمدة دقيقيتين-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 الجكسو -التعلم القائم علس البحث–التدريس التبادلي –العصف الذهني 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 واالمتحانات االسبوعية والشهرية وا صلية اسئلة شفوية و نظيم  قرير عن الموضوع 

 بنية البرنامج  .10

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

 عملي     نظري      

غة االنكليزية الل   

  والنصوص التاريخية 
1  
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 التخبيط للتبور الشخصي .11

اضافة ادوات تطوير للمحاضرة من خالل القراءة الشاملة ملواضيع الدراسات االنسانية كعلم االجتماع وعلم النفس واجلعغرافية 
 اعدةوضرورة تعلم طرائق البحث احلديثة ىف القاء املادة العلمية والتاكيد على اللغات االجنبية املس

 
 
 
 
 

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

 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي –القبول احلكومي 

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

  مراجع لغوية-1
  كتاب اهليد وي املنهجي-0
  نصوص من التاريخ احلديث واملعاصر-3
 احملاضرة الشخصية للالستاذ املادة -5ملوابيل للمعاجم االلكرتونية استخدام ا-4
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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

ليزية اللغة االنك  

والنصوص 

 التاريخية

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اساسي 
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 المقرر موذج وصفن

 

 وصف المقرر

 

 

  كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

  والنصوص التاريخية  اللغة االنكليزية اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 2018الدراسي االول / الفصل / السنة .5

 ثالثة اسبوعيا )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/1/2018  اريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهدا  المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هدا  المعر ية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهارا األهدا    -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية  األهدا  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

التعلم مخرجات  الساعات األسبوع

 المبلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الماضي -االزمنة 1 االول

البسيبمع  رجمة 

 النصوص التاريخية

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 االسئلة 

المضارع البسيط  1 الثاني

 رجمة  البسيبمع

 النصوص التاريخية

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 

المضارع المستمر   1 الثالث

البسيبمع  رجمة 

 النصوص التاريخية

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 لموبايلا

 

الماضي المستمر  1 اعالرابع

البسيبمع  رجمة 

 النصوص التاريخية

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 االسئلة

المضارع التام  1 الخامس

والماضي التام 

البسيبمع  رجمة 

 النصوص التاريخية

اللغة االنكليزية 

 نصوص التاريخيةوال
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 االسئلة

اللغة االنكليزية  االنشاء 1 السادس

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

شفهي 

 و حريري

اللغة االنكليزية  االمتحان الفصلي 1 السابع

 خيةوالنصوص التاري
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

  حريري
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 البنية التحتية  .12

 اتريخ العرب ىف االسالم لالستاذجواد على  ـ الكتب المقررة المبلوبة 1
 صاحل امحد العلي –حماضرات ىف اتريخ العرب قبل االسالم 

 لبيد ابراهيم امحد–عصر النبوة 

 هلاشم حيي املالح–الوسيط ىف السرية النبوية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 الوسيط ىف اتريخ العرب قبل االسالم 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصس بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 املوسوعة االسالمية 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 املصادر الرتخيية –ى للكتب اجملانية مكتبة املصطف

 
 خبة  بوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد :  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 التاريخ :    القسم العلمي    
  1/9/9119اتريخ ملء امللف :    

 
 :   التوقيع                            :                                    التوقيع    
                   د. حممود عبد الواحد القيسيأ.: املعاون العلمي سما         عبود                أ.د. وسن سعيد  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 د.دمحم غازي صبارم.أ.واألداء اجلامعي:اجلودة ضمان  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 
 ن الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى م

 

 كلية االداب / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 العصر العباسي المبكر

 ب في التاريخ ادكتوراه اد اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 وي /مقررات /أخرى سن

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 2018/  9/  1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 استاذ المادة :أ.د. انيسة دمحم جاسم .9

 أهداف البرنامج األكاديمي

لطلبة املرحلة الثالثة للتعرف على االدوار التارخيية مبختلف ميادينها  الثاينالعصر العباسي  تدريس احلقب التارخيية اليت ميثلها
 وجوانبها احلضارية اابن ذلك العصر واليت متثل مرحلة مهمه ضمن التاريخ واحلضارة االسالمية بشكل عام
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
     للدولة العباسية في عصرها الثانيالتطور التاريخي     -  -1أ

 التعرف على االحداث السياسية ووالعسكرية التي شهدها العصر    -2أ

      ،والتغييرات في البنية االجتماعية واالدارية ابان العصر الثانيتطور الحركة العلمية     -3أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 المستجدات التي شهدها العصر قي ميادينه المختلفةالتعرف على  - 1ب 

  الثانيالمؤسسة العسكرية وعناصرها في العصر العباسي ا التغييرات فيتوضيح  – 2ب 

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

 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

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

 ومجسمات تقرب الصورة الى ذهن الطالب،

 

 
 طرائق التقييم      

 

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

 التقارير الموجزة عن موضوعات المادة .

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

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

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

 -3ج

 -4ج   
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 طرائق التعليم والتعلم     

 القاء المحاضرات واستخدام وسائل االيضاح 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات الدورية وتقديم التقارير عن موضوعات تتعلق بالدراسة

 

 
 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

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

 ومجسمات تقرب الصورة الى ذهن الطالب،

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 ورية وتقديم التقارير عن موضوعات تتعلق بالدراسةاالمتحانات الد

 

 
 

 بنية البرنامج  .11
 

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

 عملي     
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 الثانيالعصر العباسي  HOAS318 المرحلة الثالثة

 هـ218-334
48  

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 ومبختلف جوانبه . الثاينالتدريب والنقاش فيما خيص العصر العباسي 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 دراسات يف العصور العباسية املتاخرة-1
 ظم يف اتريخ امللوك واالمم البن اجلوزياملنت -9

 اخلالفة العباسية للدكتور فاروق عمر-3
 

 

 



  
 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

2018-2011 HOAS318  العصر العباسي

-218 الثانيا

 هـ334

                 اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ /كلية االداب    ركز/ الم علمي القسم ال .2

 المبكر العصر العباسي  اسم / رمز المقرر .3

 االلتزام بالحضور حسب الجدول الدراسي الذي يقره القسم أشكال الحضور المتاحة .4

 2019-2018/ سنوي  الفصل / السنة .5

 48  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 ررأهداف المق .8

لطلبة املرحلة الثالثة للتعرف على االدوار التارخيية مبختلف ميادينها  الثاينتدريس احلقب التارخيية اليت ميثلها العصر العباسي 
 وجوانبها احلضارية اابن ذلك العصر واليت متثل مرحلة مهمه ضمن التاريخ واحلضارة االسالمية بشكل عام

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 1الصفحة 

 
  

 

 رائق التعليم والتعلم والتقييموط مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
    التطور التاريخي للدولة العباسية في عصرها الثاني     - --1أ

 التعرف على االحداث السياسية ووالعسكرية التي شهدها العصر    -2أ

      صر الثانيتطور الحركة العلمية ،والتغييرات في البنية االجتماعية واالدارية ابان الع    -3أ

 -2أ

 

 -3ج

 

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 التعرف على المستجدات التي شهدها العصر قي ميادينه المختلفة - -- 1ب

 توضيح التغييرات في المؤسسة العسكرية وعناصرها في العصر العباسي االثاني  – 2ب 

 ة النظام االداري واالجتماعي واالقتصادي في العصر العباسي االثانيالتعرف على طبيع  - 3ب 

 

  - 2ب 

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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 طرائق التقييم    

 

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ات االختبار المحاضرات مصادر دراسة املوضوع  2 

اليومية 

والفصلية،واع

داد ورقة 

عمل 

لمواضيع 

متعدده ضمن 

 المفردات
-912خالفة املعتصم ابهلل)   

 هـ(992
 املعتصم واالتراك- 
 حركة اببك اخلرمي-  

 ثورة الزط-
 ثورة املازاير-
 فتح عمورية-

النظام االداري وبناء سر من -
 رأى
 

  

-992خالفة الواثق ابهلل   
 هـ939

 ليفة الواثقمسات عهد اخل-
 

  

-939خالفة املتوكل على هللا   
 هـ942

 مسات عهده وسياسته العامة-
 والية العهد ونتائجها-

  

فرتة الفوضى السياسة يف    
 هـ952-942سامراء

  

  

-952االنتعاش املؤقت   
 هـ995

  

عهد اخلليفة املعتضد    
 هـ929-929ابهلل

 

  

  عهد اخلليفة املكتفي    



  
 12الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 دراسات يف العصور العباسة املتاخرة للدكتور عبد العزيز الدورس الكتب المقررة المطلوبة ـ 1

 اخلالفة العباسة للدكتور فاروق عمر )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 اتريخ اخللفاء العباسيني البن الساعي 

 اتريخ اخللفاء للسيوطي فضال عن مصادر اخرى

               ى بها  ـ الكتب والمراجع التي يوصا

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

 العباسية وهي كثرية ومتوفرة يف املكتبات العامة بشكل يسري

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
ثري من املكتبات الزاخرة مبولفات عن العصر تضم املواقع االلكرتونية الك

العباسي فضال عن وجود صور الاثر عباسية يف مواقع خمتلفة كشفت عنها جلنة 
 التنقيب عن االاثر

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

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

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

 

 

 

 

 

 
 

 هـ(995-929ابهلل)
عهد اخلليفة املقتدر    

 ه391-995ابهلل)
  

عهد اخلليفة القاهر    
 هـ"(399-391ابهلل)

  

عهد اخلليفة الراضي    
 (399-399ابهلل)

  

-394فرتة امرة االمراء)   
 هـ(334

  

احلركات املناهضة للخالفة    
 العباسية

 حركة الزنج-
 حركة القرامطة-

  



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 م ايمان سليم حربهالمادة : م.  استاذ

 

 اجلامعة  : بغداد   
 الكلية/ املعهد: االداب    
 لتاريخ: االقسم العلمي       
  ٩/٩/٠٢81اتريخ ملء امللف :    

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
                  أ. د. حممود عبد الواحد القيسياسم املعاون العلمي :                               سعيد عبود وسنرئيس القسم : د  اسم   
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
 مصادقة السيد العميد                                                                                                               

 
 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

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

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية االداب/جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 تاريخال المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 حاسبات

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 كورسات

 اليوجد برنامج االعتماد المعتمد   .6

 اليوجد المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 ٩/٩/2٢18 تاريخ إعداد الوصف  .8

 البرنامج األكاديميأهداف  .٩

 تنمية مهارة الطلبة في المجال العملي والتطبيق للحاسب 

 تعزيز خبرات الطلبة في مجال استخدام البرامج التطبيقية مثل برنامج اكسل 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .1٢

 االهداف المعرفية   -1
 وطريقة عملها واستخداماتها واهميتها في حياتنا المعاصرة . ان يعرف الطالب الجداول -    -1أ .1
 الحاسوب و كيفية استخدام الووردان يعرف الطالب تطبيقات  -2أ .2

 لطالب ترتيب البحوث واالطاريح وكتابة المعادالتاأن يعرف   -3أ .3

  -4أ .4
 
 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 ة الطالب العملية في استخدام الحاسوبتنمية قدر - 1ب 
 وورد الطلبة على استخدام برنامج تدريب - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 االختبار العملي  
 انجاز التقارير  

 االلكترونية النقاش في المحاضرة  وتحضير الواجبات البيتية
 
 
 

 طرائق التقييم      

 االلكترونية االختبارات العملية والنظرية 
 الحضور والمناقشة في عرض المادة في المحاضرة وأثناء التطبيق العملي 

 
 
 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 تعريف الطالب بقيم العملية التعليمية  -1ج         

 التعريف باألخالق واآلداب اإلنسانية  -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 دراسة وفهم  الجانب النظري للبرنامج   
 التطبيق العملي في مختبر الحاسوب  

 حاليا كل التطبيق الكترونيالواجبات اإلضافية 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 

 طرائق التقييم    

 الحضور والنقاش أثناء المحاضرة 
 االختبارات العملية والنظرية 

 
 

 

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

 قدرات الطلبة في استخدام الحاسوب تنمية  -1د
 تعزيز القدرة لديهم في استخدام البرمجيات التطبيقية  -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 اسلوب التعليم الذاتي 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 النقاش في المحاضرات والحضور
 االختبارات 

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 األولى
701HoCo 

 ساعة  44 ساعة  44 حاسبات

     

     



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 متابعة الطلبة أثناء المحاضرة وتقييم النقاشات والحضور 
 
 
 
 
 

 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)معيار القبول  .13

 القبول  المركزي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 دليل الطالب 

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 7أ

7 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 7د 4ج 3ج 2ج 7ج

    *    *    *    * أساسي حاسبات SO1SCP07 الثانية

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية اآلداب / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    المركز/ القسم العلمي   .2

 رمز المقرر/ اسم  .3
701HoCo 

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات  السنة/ الفصل  .5

 ساعة لكل شعبة  30 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 9/9/2018 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تنمية قدرات الطالب المعرفية في مجال استخدام الحاسوب والبرامجيات 
 مثل برنامج اكسل وتدريبهم عمليا 

 
 
 
 
 
 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .1٢

 األهداف المعرفية   -أ
 بصورة خاصة    ووردبرنامج و تدريب الطلبة على استخدام الحاسوب والبرامج التطبيقية -7أ

 
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 تنظيم المقرر بما يساعد على تحقيق األهداف مستقبال  - 7ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 في المختبر   الووردفي كيفية التطبيق على برنامج التطبيق العملي والتعلم 
 حاليا يتم الكترونيا عن طريق الفديوات واالختبارات االلكترونية إعداد التقارير الخاصة بمواد المقرر 

 
 

 طرائق التقييم      

 االلكترونياألسئلة المباشرة، االختبار العملي 
 
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 االستفادة من المادة العلمية  -7ج
 مجال استخدام البرامج التطبيقيةتنمية قدرة الطالب في -2ج
 الووردلم في كيفية استخدام برنامج التع-3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 النقاش في المحاضرة وأثناء التطبيق العملي على الحاسوب  
 
 
 طرائق التقييم    



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 األسئلة المباشرة، االختبار العملي
 االلكترونيحضور الطلبة والمشاركة في النقاش 

 
 
 

 (. المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
واالستفادة منه واعداد الطالب للعمل في مؤسسات الدولة  الووردبرنامج  تدريب الطلبة على استخدام-7د

 بعد التخرج والتعيين 
 -2د
 -3د
    -4د

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

حفظ وفهم الموضوع  12 1-2

وااليعازات الخاصة 

 بالبرنامج

المحاضرة    ووردبرنامج 

والمناقشة 

والفديوات 

 التعليمية 

األسئلة 

واالختبارات 

عن طريق 

 الكالس رووم
3-5 18 = = = = 
األسئلة  = = = 24 ٩-6

واالختبارات 

 التحريرية

 االلكترونية 
المحاضرة  = = 12 11-1٢

والتطبيق 

من  العملي

خالل الفديو 

واالسئلة 

 عليها 

= 

المحاضرة  = = 24 12-15

 والمناقشة 
األسئلة 

واالختبارات 

 الشفوية
      
      

 

 البنية التحتية  .12



 

 
 ٩الصفحة 

 
  

 

 منهج وزاري ( ثانيالجزء ال) ووردبرنامج  ـ الكتب المقررة المطلوبة 7

   (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 محاضرات إلكترونية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 مراجعة المصادر من خال انجاز التقارير   
 
 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 بشرى عناد دمحم حسناالسم: د.      
 بغداد: اجلامعة   
  اآلداب: / املعهدةالكلي   
 التاريخ: القسم العلمي   
 2101-2108  :مللفاتريخ ملء ا   

 
 :   التوقيع         عبود                   وسن سعيد .د.أ :رئيس القسم    

  د. حممود عبد الواحد القيسي أ.  :املعاون العلمي سما                                                                      
                                                        :التاريخ                                                          :لتاريخا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

   
 وصف البرنامج األكاديمي        



  
 1الصفحة 

 
  

 

ايجذااا  متضيذيا  ألهذص ئصذالب البرنذامج ومئرجذال الذضتوص المضو تذ  مذ   يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذاا
لكذ   ويصذاحه  وصذف ،تسذضدادا التصذون مذ  الدذرب المضاحذ الطالب ضحتيتها مبرهنا  عما إاا كا   د حتذ  اا

 .مترر يم  البرنامج
 

 جامت  هغداد / اآلداب  كوي  اآلداب المؤسسة التعليمية .1

  تسص الضاريخ المركز  :القسم العلمي .2

او اســــم البرنــــامج األكــــاديمي  .3
  :المهني

  ضاريخ الشرق األدنى التديص

 دكضوراه :اسم الشهادة النهائية .4

ــــــام ال .5  ســــــنو    :دراســــــيالنظ
 أخرى  مقررات  

 

 حيور الاامي   :المعتمد العتمادبرنامج ا .6

 الضطور في البرامج والمناهج في الجامتال المناظرا  :المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 61/9/0261  :تاريخ إعداد الوصف .8

ضاريخ  التديم ، مصرضاريخ دراتس  ضاريخ وحيارا ممالك الشرق األدنى التديص ) :أهداف البرنامج األكاديمي .9
 .(التديم  األنايولوضاريخ هالد  التديم  تسوري ايرا  و 

 

 :مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11
   :االهداف المعرفية - أ
وضوظيدها  ضجاربها التسياتسي  واا ضصادي  والديني  فهصالشرق اادنى التديص و  دولااصول الضاريئي   مترف  -

 في عصرنا الحاير.
الشرق اادنى التديص وبرمج  ما ضوصووا الي  م  ابداعال في الدنو  والطب  دولالكشف ع  عم  ضاريخ  -

 في مراتسالضهص الدبووماتسي .  ابدعوا بضدوينهاالوغ  الضي و والدوك ومجال الضتويص 
 

  :األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج –ب 
 جت  المضتوص نشطا وفاعال في الموا ف الضتويمي . -
 راص اآلراء المئضود  وضتدير اآلئري .ضتويد الطالب عوى احض -
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 ااتسضدادا م  أفكار اآلئري  ومتووماضهص. -
 

  :طرائق التقييم: 11
 

  .اامضحا  الشهري  -6
 .نظاص االكضروني )كالس روص(التياص بهحوث مئضصرا ضنا ش دائ   -0

 

 الوجدانية والقيمية: األهداف: 12
 .عوى وصف المادا المتررا التدرا -6ج       
 .التدرا عوى الضحوي  وااتسضنضاج -0ج
 جت  المضتوص نشطا وفاعال في الموا ف الضتويمي . -3ج
 ضتويد الطالب عوى احضراص اآلراء المئضود  وضتدير اآلئري . -4ج
 ااتسضدادا م  أفكار اآلئري  ومتووماضهص. -5ج

 طرائق التقييم:: 13
 المنا ش  اليومي ، إعداد أوراق هحثي ، اائضهار الشهري 

 
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
13    
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األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة -د : 14

 :الشخصي(
 

 والتحليل والتطبيق والتقويم. االعدادتحرير العمليات العقلية للمتعلم واستخدامها بشكل  -1د

 ة الحس النقدي والتفكير العلمي للمتعلم.تربي -2د

 االطالع المستمر للمدرس على المستجدات التعليمية. -3د

يب التعلايم يتباادف هيهاا الطاالل والمادرس هاي  اوار من اساالالعروض العلمية من الوسائل والنقاش  -4د   

  وف موضوع علمي مع الحرص على تحقيق الهدف منه.
   

 

  :طرائق التعليم والتعلم: 15
 

مفردات المادة بشكل جلي ء وايصاف المعلومات بشكل مباشر الى الطالل مع توضيف طريقة اإللقا -

 بشكل مبسط.المادة الستيعابهم 

التي تشمل المقابر والمعابد  طريقة استخدام السبورة الذكية هي عرض صور لمواقع االثار المصرية -

 . ((GISمسح وقديمة وصور لمواقع المدن المصرية ال

 
 : طرائق التقييم: 16

 

  .االختبار الشفهي -
 .االمتحان التحريري -
 

  :بنية البرنامج: 17

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

مصـــــادر التـــــاريخ المصـــــر   -  ةثانيال
 القديم.

غرافية مصر القديمـة وأثرهـا ج -
 على قيام حضارتها.

 ســـــــــــــــــــــــــــــاعات 3
 اسبوعية

 

حضــارة مصــر فــي عصــور قبــ    
  .التاريخ )العصور الحجرية (

  

األوضاع العامة فـي واد  النيـ    
قبيــــــ  قيــــــام عصــــــر األســــــرات 

   .الملكية

  

العصر العتيق )االسرتان االولـى   
 2661-3111) (والثانيــــــــــــــــة

 .ق.م(

  

ـــة القديمـــة )األســـر عصـــر الدو    ل
 .ق.م( 2661-2281( )3-6
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-7العصــــــر االنتقــــــالي االو  )  
 ق.م( 2281-2161( )11

  

ــــــــــة الوســــــــــطى    عصــــــــــر الدول
-2161( )12-11)االسرتان 
 .ق.م( 1785

  

ـــــــــاني    العصـــــــــر االنتقـــــــــالي الث
-1785( )17-13)االســـــــــر 
 .ق.م(1581

  

عصـــر الدولـــة الحديثـــة )االســـر   
18-21 )(1581-1185 
 مق.

  

عصر االنتقـالي الثالـث )العصـر   
ـــــــالخر( )االســـــــر  ( 31-21المت

 ق.م(. 1185-332)

  

ــــانيالياالحــــت      ــــاني والروم  ون
 .(م323-ق.م332)

  

فـي  االحوا  االجتماعية والدينية  
 مصر القديمة

  

النظـــــــام السياســـــــي واالحـــــــوا    
 في مصر القديمة. االقتصادية

  

فــــــي مصــــــر  العلــــــوم وال نــــــون   
 ديمة.الق

  

 
 

 :التخطيط للتطور الشخصي: 18

 

 .تشجيع الطلبة على  ب المادة والتفوق هيها  -

النصوص التاريخية، وتقييم صحة تلك النصاوص عان طرياق مقاراتهاا ماع وتحليل تشجيع الطلبة على تفكيك   -

 اصوص اخرى تحمل الحادثة التاريخية افسها.
 

 :المعهد(ة بااللتحاق بالكلية أو األنظمة المتعلق ع)وضمعيار القبول : 11

 :أهم مصادر المعلومات عن البرنامج: 21
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الدضيا ، أحمد مالك وعامر، تسويما : محايرال في الضاريخ التديص، )هغداد:  مطهتذ  واارا الضتوذيص التذالي  .6
 ص(.6991والهحث التومي، 

، “ بذذ  المذذيالد 330ضذذى عذذاص مذذوجا ضذذاريخ مصذذر منذذا أ ذذدص التصذذور ح”فئذذري، أحمذذد: مصذذر الدرعونيذذ   .0
 ص(.6911)التاهرا: مكضه  اانجوو المصري ، 

، )التذذذذذذذذذاهرا: دار المترفذذذذذذذذذ  “التصذذذذذذذذذر المضذذذذذذذذذ ئر”محدذذذذذذذذذوأ، التسذذذذذذذذذيد أحمذذذذذذذذذد: ضذذذذذذذذذاريخ الدولذذذذذذذذذ  الدرعونيذذذذذذذذذ   .3
 ص(.0262الجامتي ،

)التذذذذاهرا: ، “ضنظيمذذذ  ارداري ودوره التسياتسذذذي”إبذذذراهيص، بهذذذاء الذذذدي  إبذذذذراهيص: المتبذذذد فذذذي الدولذذذ  الحديثذذذذ   .4
 ص(.0226هال.مط،

بضذذري، فونذذدرا: الحيذذاا اليوميذذ  فذذي مصذذر التديمذذ ، ضذذر: حتسذذ  جذذوهر وعبذذد المذذنتص أبذذو هكذذر، )التذذاهرا:  .5
 ص(.6995هال.مط،

، )التذذاهرا: مطهتذذ  “عصذذر النهيذذ  المصذذري  ولمحذذ  فذذي ضذذاريخ ار ريذذ ”حتسذذ ، تسذذويص: مصذذر التديمذذ   .1
 .60ص( ، ج6959جامت  التاهرا ،

لدضذذا ، و وئالذذد، أتسذذام : الدذذ  المصذذري التذذديص عبذذر التصذذور، )ارتسذذكندري : دار الوفذذاء لوطهاعذذ  عبذذد ا .9
 ص(.0221والنشر،

، )التذذذاهرا: األ صذذذذى “الكهنذذذذول والطتذذذوس الدينيذذذذ ”نذذذور الذذذذدي ، عبذذذد الحوذذذذيص: الديانذذذ  المصذذذذري  التديمذذذ   .1
 .0ص(، ج0221لوطهاع  والنشر،
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 مئطط مهارال المنهج
 ع اشارا في المربتال المتابو  لمئرجال الضتوص الدردي  م  البرنامج الئايت  لوضتييصيرجى وي

 مئرجال الضتوص المطووه  م  البرنامج 
 أتساتسي اتسص المترر رما المترر التسن  / المتسضون 

 أص ائضياري 
 يذذذذذذذذ المهاراضاألهذذذذذذذذداف    يالمترفاألهداف 

 برنامج الئاص  هال
األهذذذذذذذذداف الوجدانيذذذذذذذذذ  

 والتيمي  
ارال التامذذ  والض هيويذذ  المهذذ

المهارال األئذرن  )المنتول 
المضتوتذذذذ  هتابويذذذذ  الضوظيذذذذف 

 (والضطور الشئصي
ب 4أ 3أ 0أ 6أ

6 
ب
0 

ب
3 

ب
4 

ج
6 

ج
0 

ج
3 

ج
4 

 4د 3د 0د 6د

ضذذذاريخ الشذذذذرق   0261-0269
 اادنى التديص

                 اتساتسي
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 صاحل ىاالسم: ا.م.د. مجال ند     
 بغداد: اجلامعة   
  اآلداب: / املعهدةالكلي   
 التاريخ: القسم العلمي   
 2101-2108 : مللفاتريخ ملء ا   

 
 :   التوقيع                          عبودوسن سعيد  .د.أ :رئيس القسم    

                  حممود عبد الواحدأ. م. د.   :املعاون العلمي سما                                                                      
                                                        :التاريخ                                                          :لتاريخا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

   
 وصف البرنامج األكاديمي        
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ايجذااا  متضيذيا  ألهذص ئصذالب البرنذامج ومئرجذال الذضتوص المضو تذ  مذ   يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذاا
يصذاحه  وصذف لكذ  و  ،تسذضدادا التصذون مذ  الدذرب المضاحذ الطالب ضحتيتها مبرهنا  عما إاا كا   د حتذ  اا

 .مترر يم  البرنامج
 

 جامت  هغداد / اآلداب  كوي  اآلداب المؤسسة التعليمية .1

  تسص الضاريخ / المركز  القسم العلمي .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

  ضاريخ الشرق األدنى التديص 

 دكضوراه / اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 خرى أ مقررات / سنوي /

 التديم  األنايولوهالد  ،/ الكورس الثاني / ضاريخ تسوري  التديم  كورتسال

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 51/9/0251 تاريخ إعداد الوصف  .8

د هالو  ،التديم  تسوري هالد دراتس  ضاريخ وحيارا ممالك الشرق األدنى التديص ) :أهداف البرنامج األكاديمي .9
 .(التديم  األنايول

 

 :مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11
   :االهداف المعرفية - أ

) بالد سورية، بالد  القديم األدنىتوضيح اثر البيئة الجغرافية على قيام حضارات ممالك الشرق  -

 األناضول (

 .، واهم المنجزات الحضارية لتلك الممالكتوضيح التاريخ السياسي لممالك الشرق األدنى القديم  -
مئضوف في  إبداعالم   إلي ما ضوصووا ومترف   ،التديص األدنىالشرق شتوب  حياراالكشف ع  عم   -

 جوانب الحيارا .
 

  :األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج –ب 
 .معرفة المصطلحات المتعلقة بالموضوع   -

 .القدرة على المشاركة في الحوار –
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 ااتسضدادا م  أفكار اآلئري  ومتووماضهص. -
 الضدريب عوى كيدي  فهص حياا وحيارا الشتوب التديم  . -
 

  :طرائق التقييم: 21
 

  .اامضحا  الشهري  -5
 

 الوجدانية والقيمية: األهداف: 21
 .عوى وصف المادا المتررا التدرا -5ج       
 .التدرا عوى الضحوي  وااتسضنضاج -0ج
 ضتوص نشطا وفاعال في الموا ف الضتويمي .جت  الم -3ج
 ضتويد الطالب عوى احضراص اآلراء المئضود  وضتدير اآلئري . -4ج
 ااتسضدادا م  أفكار اآلئري  ومتووماضهص. -1ج

 طرائق التقييم:: 21
 المنا ش  اليومي ، إعداد أوراق هحثي ، اائضهار الشهري 

 
1    
1    
4    
1    
6    
7    
8    

21    
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األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة -د : 16

 :الشخصي(
 

 والتحليل والتطبيق والتقويم. االعدادتحرير العمليات العقلية للمتعلم واستخدامها بشكل  -1د

 تربية الحس النقدي والتفكير العلمي للمتعلم. -2د

 االطالع المستمر للمدرس على المستجدات التعليمية. -3د

، ومعرفة كيفية معالجة النصوص التاريخية بين المعلم والمتعلم طريقة المشروع والمناقشة  -4د   

 . للوصول للمعلومة الحقيقية
   

 

  :طرائق التعليم والتعلم: 17
 

 مبسط وواضح . منهج وفقالطالب  إلىء وايصال المعلومات بشكل مباشر طريقة اإللقا -

 . في عرض صور لمواقع اآلثار في بالد سورية واألناضول طريقة استخدام السبورة  -

 . استعمال طريقة التحضير اليومي والمناقشة والحوار في معالجة المواضيع المطروحة -

 
 : طرائق التقييم: 18

 

  .االختبار الشفهي -
 .االمتحان التحريري -
 

  :بنية البرنامج: 29
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الم رحل

 الدراسية 
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي     نظري      

 ســـــــــــــــــــــــــــــاعات 1 مصادر تاريخ بالد سورية.  ةثانيال
 اسبوعية

 

حضارة بالد سورية فـي عصـور   
قبـــــــــــا التـــــــــــاريخ  العصـــــــــــور 

  الحجرية(.

  

األقوام التي سـكنت بـالد سـورية   
 :حضارتهات وصنع

  

   االموريين. – 2  
   (.الكنعانيين  الفينيقيين -1  
   االراميين. -1  
العالقات السياسـية واالقتصـادية   

لــــــبالد ســــــورية مــــــ  الممالــــــ  
 القديمة االخرى.

  

عهود االحتالل األجنبي لبالد   
 سورية 
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ــــة    ــــة والج رافي ــــة التاريخي الخلفي
 لــــبالد الحثيــــين فــــي األناضــــول

 القديمة.

  

مملكـــــــــة الحثيـــــــــين القديمـــــــــة   
 وسياستها الداخلية.

  

ـــــــــة    ـــــــــين الحديث ـــــــــة الحثي مملك
 . وسياستها الخارجية

  

بعــــ  مــــن مظــــاهر الحضــــارة   
 الحثية القديمة.

  

 
 

 :التخطيط للتطور الشخصي: 12
 

 .ضشجيع الطوه  عوى حب المادا والضدوق فيها  -
النصوب الضاريئي ، وضتييص صح  ضوك النصوب ع  طري  متارنضهذا مذع وضحوي  ضشجيع الطوه  عوى ضدكيك   -

 نصوب ائرن ضحم  الحادث  الضاريئي  ندتسها.
 

 :المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو    وضمعيار القبول : 12

 :أهم مصادر المعلومات عن البرنامج: 11

)هغذذذدادم  مطهتذذ  واارا الضتوذذذيص التذذذالي  لضذذذاريخ التذذديصمحايذذذرال فذذي ا ،الدضيذذا ، أحمذذذد مالذذك وعذذذامر، تسذذويما  .1
 ص(.5991والهحث التومي، 

)هغذذذدادم مطهتذذذ  الضتوذذذيص التذذذالي والهحذذذث  ضذذذاريخ الشذذذرق التذذذديص ،األحمذذذد، تسذذذامي تسذذذتيد وأحمذذذد، جمذذذال رشذذذيد .2
 ص(.5911التومي،
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 مئطط مهارال المنهج
 دردي  م  البرنامج الئايت  لوضتييصيرجى ويع اشارا في المربتال المتابو  لمئرجال الضتوص ال

 مئرجال الضتوص المطووه  م  البرنامج 
 أتساتسي اتسص المترر رما المترر التسن  / المتسضون 

 أص ائضياري 
 يذذذذذذذذ المهاراضاألهذذذذذذذذداف    يالمترفاألهداف 

 برنامج الئاص  هال
األهذذذذذذذذداف الوجدانيذذذذذذذذذ  

 والتيمي  
ارال التامذذ  والضيهيويذذ  المهذذ

األئذرن المهارال  )المنتول 
المضتوتذذذذ  هتابويذذذذ  الضو يذذذذف 

 (والضطور الشئصي
ب 4أ 3أ 0أ 5أ

5 
ب
0 

ب
3 

ب
4 

ج
5 

ج
0 

ج
3 

ج
4 

 4د 3د 0د 5د

ضذذذاريخ الشذذذذرق   0251-0259
 اادنى التديص

                 اتساتسي
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 التأريخ:    القسم العلمي    
 0261- 9- 61اتريخ ملء امللف :     

 ة : أ.م.د مجانة دمحم راشداستاذة املاد
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
              أ.د. حممود عبد الواحد  : املعاون العلمي سما                          أ.د وسن سعيد عبود  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية االداب جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التأريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الوطن العربي

 بكالوريوس تأريخ اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 ت /أخرى سنوي /مقررا

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2218- 2211 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .1
تعريف الطالب بتاريخ البالد العربية منذ الحرب العالمية االولى والى نهاية  .1

 الحرب العالمية الثانية .
العربية ضد المحتل االجنبي والتعريف باهم  تعريف الطالب بتاريخ نضال البالد .2

 الرجال العرب المناضلين على المستويين الشعبي والسياسي .
منح الطالب تصورا كامال عن حقائق الدول العربية السياسية والتاريخية للوقوف  .3

 بدقة على تاريخ أمتهم .
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 والتقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم  برنامجمخرجات ال  .12

  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 التاريخ 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 .

  ة في تاريخ الوطن العربي ودوله جميعها .حث الطالب على المساهمة في تقديم قراءات جديد     - 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 

 ديمها للطالب ككل داخل الصف .وتق

 

 

 
 طرائق التقييم      

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

 في قراءة الدرس ومتابعته عند تكليفهم بأي جديد كل اسبوع .

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

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

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

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
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 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  ت)المهاراالمنقولة 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      

  2 الوطن العربي  الثالثة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

, وتوفري املالزم وعملها للطالب حبيث ( للدكتورة مجانة دمحم راشد  9111- 9191اعتماد كتاب ) أتريخ البالد العربية املعاصر 
 تستوعب اتريخ كل بلد عريب مطلوب دراسته فضال عن توفري كتب خارجية للمساعدة واالفادة من شكبة االنرتنت ايضا .
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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

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

 

 

 جامعة بغداد كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التأريخ    / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

  الفصل / السنة .5

 اسبوعيا 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2218 - 2211 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف البرنامج األكاديمي
بتاريخ البالد العربية منذ الحرب العالمية االولى والى نهاية  تعريف الطالب .1

 الحرب العالمية الثانية .
تعريف الطالب بتاريخ نضال البالد العربية ضد المحتل االجنبي والتعريف باهم  .2

 الرجال العرب المناضلين على المستويين الشعبي والسياسي .
بية السياسية والتاريخية للوقوف منح الطالب تصورا كامال عن حقائق الدول العر .3

 بدقة على تاريخ أمتهم .
 
 
 
 
 
 

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 

 ؛ج.البرنام
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
  -1أ

   تقديم صورة واضحة امام الطالب عن تاريخ كل بلد عربي .  -3أ

 تشجيع الطالب على قراءة التاريخ العربي اوال . -2أ

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

 -4أ
  -5أ
   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

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

 هذه البلدان .

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

     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

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

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

 وتقديمها للطالب ككل داخل الصف .

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

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

 في قراءة الدرس ومتابعته عند تكليفهم بأي جديد كل اسبوع .

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

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

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

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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 طرائق التقييم    

 

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .12

( للدكتورة مجانة  9111- 9191اعتماد كتاب ) أتريخ البالد العربية املعاصر  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
ري املالزم وعملها للطالب حبيث تستوعب اتريخ كل بلد عريب دمحم راشد , وتوف

مطلوب دراسته فضال عن توفري كتب خارجية للمساعدة واالفادة من شكبة 
 االنرتنت ايضا .

( للدكتورة مجانة  9111- 9191اعتماد كتاب ) أتريخ البالد العربية املعاصر  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 دمحم راشد .

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 موضوعال
 طريقة التقييم طريقة التعليم

النهضة العربية ,   2 االول

عواملها ومراحل 

تطورها , الجمعيات 

 العربية .

شرح الدرس 

/ التحضير 

اليومي / 

مناقشة 

 االفكار

االختبار 

الشفوي 

 والتحريري

المؤتمر العربي االول   2 الثاني

, ميثاف دمشق , 

 الثورة العربية

= = 

ية سايكس بيكو اتفاق  2 الثالث

ووعد بلفور ومؤتمر 

 الصلح 

= = 

التطورات السياسية   2 الرابع

في سوريا ولبنان من 

 1131الى  1118

= = 

التطورات السياسية   2 الخامس

في سوريا ولبنان 

, 1145الى  1131

التطورات في االردن 

 1145الى  1122من 

= = 

التطورات في اليمن   2 السادس

 الجنوبي والشمالي ,

التطورات في شبه 

الجزيرة العربية 

 والخليج العربي .

= = 

التطورات في فلسطين   2 السابع

, التطورات في مصر 

 1145الى  1114من 

= = 
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               لكتب والمراجع التي يوصى بها  ـ اا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 اتريخ الوطن العريب احلديث واملعاصر , ابراهيم خليل امحد

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مكتبة االسكندرية , مكتبة الدكتور دمحم ربيع الغامدي

 

 دراسي خطة تطوير المقرر ال .13

   

 

 ال يوجد

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 كليه االداب:  / املعهدةالكلي   
 اتريخ:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                            :                                    التوقيع    
 أ. د. حممود عبد الواحد القيسي: املعاون العلمي سما                      عبود  أ.د وسن سعيد    : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                              أ. د. جواد مطر املوسوي              
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 
 

      

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

 

 كلية االدابجامعه بغداد / المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 اهل البيت عليهم السالم تاريخ 

 بكالوريوس تاريخ  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 اليوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 المناظرهو المناهج في الجامعات   التطور في البرنامج  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 تاريخ إعداد الوصف .8
 اسم التدريسي  .9

16/9/2٢18 

  أ. د. جواد مطر الموسوي

 أهداف البرنامج األكاديمي .1٢

 )عليهم السالم ( المرحله الرابعه للتعرف على اهم األحداث تدريس الحقبه التاريخيه ألهل البيت 

 )عليهم السالم(التاريخيه في تاريخ االئمه الثانى عشر 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11
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  االهداف المعرفية  - أ
 السياسيه في تاريخ اهل البيت )ع(التطور التاريخي األحداث -1أ 

 الثورات والحركات التي ظهرت آنذاك موقف اهل البيت من -2أ

 

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 التعرف على تاريخ اهل البيت )ع(- 1ب 

 على ابرز األحداث في تلك الحقبه التعرف -2 ب

 ظهرت آنذاك التعرف على الثورات والحركات الدينيه التي  – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 ،وتنشيط الذاكره والمعالجة المعرفيهمحاضرات تلقى على الطلبه ،وإجراء اختبارات يوميه وفصليه 

 
 طرائق التقييم      

 

 وإجراء واالختبارات اليوميه لهم ومطالبتهم بإعداد التقارير المجال الطالب المشاركه في المحاضرة أفساح 

 

 الموجزه عن مواضيع المادة
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 االطالع على الكتب الحديثه ضمن تلك الفتره -1ج         

 االطالع على بحوث ومجالت ضمن تلك الفتره-2ج

 المعاصرين لموضوع تاريخ اهل البيتبشكل رئيس على االعتماد -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 في التفكير حتى تؤدي إلى فهم أعمق للموضوعتهيئه أجواء من الرغبه 
 طرائق التقييم    

 

 تقارير ،اجراء امتحانات يوميه وشهريه لالمشاركه اليوميه ،

 

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 ة الكتب تاريخ المختلفه والمقارنة والتحليل قراء-1د

 االطالع على البحوث والدراسات العالقه بالمنهج-2د

 ضمن تلك الحقبهتحليل الوقائع -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 أجواء تشجع الطالب على التفكير وطرح ارائهتهيئه 

 

 

 
 طرائق التقييم          

، ومتابعه المصادر المهمه في هذا واالمتحانات التحريرية،مشاركه اليوميه من قبل الطالب، إعداد التقارير 

 مجال
 
 

 بنية البرنامج  .12

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

 عملي     نظري      

  6٢ اهل البيت )ع(تاريخ   الرابعة

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13



  
 4الصفحة 

 
  

 
 متابعه الكتب املهمه يف هذا اجملال 

 االطالع على البحوث والدراسات احلديثه
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 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

 

 

 كليه االداب / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 تاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 اسبوعساعتين في كل  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 16/9/2٢18 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 حدثت يف تلك الفرته  ،كذلك التعرف اهل البيت )ع( واهم األحداث التارخييه اليت ملعرفه اتريخ احلقبه الزمنية من اتريخ 

 على الثورات وحركات اليت ظهرت انذاك

 
 
 
 
 
 

 

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.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .1٢

  هداف المعرفية األ -أ
 االلمام بتاريخ اهل البيت -1أ

 التعرف على اهم األحداث التي حدثت خالل هذه الفتره -2أ

 تلك الفترة  اهم الثورات التي حدثت -3أ
 4أ
 5أ
 -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تاريخ الماده تحصيل أكبر قدر ممكن من المعرفه بشأن - 1ب

 والحوارالقدرة على المشاركه الجماعيه – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 من الكتب االلكترونيه والورقيهالمناقشات العلميه والحوار بين الطلبه واالستفادة 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 التحريريهالتدريب والنقاش وإجراء واالختبارات 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 قراءه الكتب ضمن تلك الفتره -1ج

 تتعلق بتلك الفترهعمل تقارير وبحوث -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 التركيز على التطورات التي شهدها العرب ومدى تعثر وتأثير على جوار ةةة

 
 طرائق التقييم    

 

 واالمتحانات ابتحريريه،إعداد تقارير يوميه المشاركه 

 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

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

 التاريخيه المختلفه قراءه الكتب -1د

 االطالع على البحوث والدراسات -2د

 الواقع التاريخيتحليل -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مفهوم اهل البيت لغه    

  واصطالح
المشاركه 

واالختبارات 

 التحريريه

المشاركه 

واالختبارات 

 التحريرية 
المشاركه   حياة اإلمام علي )ع(   

 واالختبارات

  التحريرية 

المشاركه 

واالختبارات 

 التحريرية 
حياة اإلمام الحسن    

 )ع(
المشاركه 

واالختبارات 

 التحريرية 

المشاركه 

واالختبارات 

 التحريريه
حياة اإلمام الحسين    

 )ع(
المشاركه 

واالختبارات 

 التحريريه

المشاركه 

واالختبارات 

 التحريرية 
السجاد حياة اإلمام    

 )ع(
المشاركه 

واالختبارات 

 التحريرية 

المشاركه 

واالختبارات 

 التحريرية 
دمحم الباقر  حياة اإلمام   

  ()ع
المشاركه 

واالختبارات 

 التحريرية 

المشاركه 

واالختبارات 

 التحريريه
 الصادقحياة اإلمام    

الكاظم واإلمام واإلمام 

واإلمام الجواد الرضا 

الهادي واإلمام واإلمام 

العسكري واإلمام 

 )ع( الحجه 

 

المشاركه 

 واالختبارات 
المشاركه 

 واالختبارات



  
 9الصفحة 

 
  

 وكتاب مقدمه ابن خلدون البالذر يكتاب  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 كتاب من إعداد د جواد املوسوي

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 ال يوجد

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 المنهج وفق المصادر التاريخية الحديثه كل سنه يتم تطوير 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 

 

 

 

 

 

 اجلامعة  : بغداد   
 الكلية/ املعهد:  االداب   
 القسم العلمي    : التاريخ   
  ٧١/٩/٠٢٧1اتريخ ملء امللف :    

 
 التوقيع   :         ا. د حسن علي سبيت                                                التوقيع   :       
 واحدأ. د. حممود عبد ال اسم املعاون العلمي :     اسم رئيس القسم :      ا د وسن سعيد                                         
 التاريخ  :                                                                                                            ٧١/٩/٠٢٧1التاريخ   :         
   
 

                                                                            
    

 بل دقـق امللف من ق    
 شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي    
 اسم مدير شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي:     
 التاريخ                           
 التوقيع    

                                                                                              
مصادقة السيد                                                                                                       

 العميد         
 



 

 
 1الصفحة 

 
  
 

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

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

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

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 : النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 سنوي

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/٩/2٢18 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .٩

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  
 

 
 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .1٢

 االهداف المعرفية   -1
 معرفة تاريخ الدول الكبري       -1أ
 ر العالقات الد ولية.تطو-2أ
 المواثيق الدولية -3أ
 الَمنظمات الدولية -5أ
 -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 معرفة تاريخيك- 1ب 
 5تطور اساليب البحث التاريخي - 2ب 
        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 محاضرات

 بحوث
 
 

 طرائق التقييم      

 
 بحوث

 امتحانات
 
 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 



 

 
 3الصفحة 

 
  
 

 
 
 طرائق التقييم    

 
 
 
 

 

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

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           المساقاسم المقرر أو  رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  اسبوعيا 2 تاريخ اسيا  المرحلة الثانية

المرحلة 

 الرابعة
  اسبوعيا 3 تاريخ الدول الكبري 



 

 
 4الصفحة 

 
  
 

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

 تاليف كتب 
 بحوث تخصصية

 
 
 

 (المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهدوضع األنظمة )معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 



 

 
 5الصفحة 

 
  
 

 



 

 
 6الصفحة 

 
  
 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 

 



 

 
 7الصفحة 

 
  
 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    المركز/ القسم العلمي   .2

  رمز المقرر/ اسم  .3

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .4
 

  السنة/ الفصل  .5

  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 8الصفحة 

 
  
 

 
 

 والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم  .1٢

 األهداف المعرفية   -أ
 -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 . األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 - 1ب
  - 2ب
  - 3ب
     -4ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 
 
 
 

 طرائق التقييم      

 
 
 
 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج
 -2ج
 -3ج
   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 طرائق التقييم    



 

 
 ٩الصفحة 

 
  
 

 
 
 
 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ) المهارات العامة والتأهيلية المنقولة  -د 
 -1د
 -2د
 -3د
    -4د

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      
 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , المراجع االلكترونيةب ـ 

.... 
 

 



 

 
 1٢الصفحة 

 
  
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   
 
 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلدابكلية :  / املعهدةالكلي   
 قسم التاريخ:    القسم العلمي    
 02/6/0281اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    حممود عبد الواح القيسيد.   أ. : املعاون العلمي سما        عبود                د وسن سعيد أ.  : 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 
 املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 

 جامعة بغداد – اآلدابكلية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

 يخرتافي ال آداب بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 22/9/2218 تاريخ إعداد الوصف  .8

 . د زكيه حسن ابراهيم                 أ استاذ المادة:  .9

 أهداف البرنامج األكاديمي .12

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

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

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

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

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11



  
 2الصفحة 

 
  

 المعرفة والفهم  -أ  

 ر بالمنهج المقررطرائق التفكي بأساسياتااللمام -1أ

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

 التدريس

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

 اعداد الطالب نفسيا وفكريا اتقبل المادة الدراسية-4أ

 قدر ممكن من المنهج المقرر ألكبرلطلبة يعاب اتاس -5أ

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

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

 والخبرات

 اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة تحصيل – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار – 3ب

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع    -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشات العلمية والحوار -1

 استخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب  -2

 ها مثل الشاشات الذكية وغير -3

 االستفادة من مواقع االنترنيت والكتب االلكترونية والورقية -4

 
 طرائق التقييم      

 الحوار والنقاش -1

 االمتحان الشفوي -2

 االمتحان التحريري -3

 الواجب المكلف به الطالب -4

  البحث العلمي والتقرير - 5
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 ة المقررةالقدرة على وصف الماد -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير   -4ج

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

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

 التعليم 

 جيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج استراتي -2

 استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي -3
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 طرائق التقييم    

 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 

 
 
 

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

 قراءة كتب التاريخ المختلفة و المقارنة و التحليل -1د

 

 االطالع على البحوث و الدراسات ذات العالقة بالمنهج-2د

 تحليل الوقائع التاريخية خالل تلك الحقبة -3د

 متابعة المصادر المهمة في هذا المجال -4د

 طرائق التعليم والتعلم          

والنظام النقدي والوزارة والخالفة لمالية واالقتصادية  و الخراج والجزية وعشور التجارة التنظيمات ا تحليل 

   وبيت المال في حقب التاريخ االسالمي المختلفة

 
 طرائق التقييم          

 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 
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 بنية المقرر .12

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 مطلوبةال
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1  4   
النظم العربية قبيل االسالم و يف 

 التحضري اليومي  االسالم
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

2 
4 

 التحضري اليومي  تعريف النظم االسالمية والوضعية 
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

 التحضري اليومي اخلالفة نشاهتا وتطورها  4  3
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

 التحضري اليومي  اخلالفة يف العصرالراشدي  4  4
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

 التحضري اليومي  اخلالفة يف العصر االموي  4 5
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

 باسياخلالفه يف العصر الع  4 6
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 

 التحريرية

7 4  
اخلالفة يف فرتة النفوذ الرتكي وامرة 

 االمراء
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 

 التحريرية

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

 التحريرية

9  4  
ت اخلالفة يف العصر السلجوقيمميزا املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  

 التحريرية

12 4  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي    نظام الوزارة نشاهتا وتطورها

 التحريرية

11 4  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي   التعريف ابصل كلمة وزير

 التحريرية

12  4  
رة يف العصر العباسي االولالوزا املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي   

 التحريرية

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

 التحريرية

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

 التحريرية

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

 التحريرية

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

 التحريرية

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

 يريةالتحر 

18 4  
النظام القضائي تعريف القضاء لغة 
 واصطالحا

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

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

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

 التحريرية

21 4  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  القضاء يف العصر االموي

 التحريرية

22 4  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  القضاء يف العصر العباسي

 التحريرية

23 4  
ختبارات املشاركات و اال التحضري اليومي   امتيازات وصفات القاضي

 التحريرية

24 4  
نظام احلسبة  التعريف احلسبة 
 واحملتسب

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

25 4  
احلسبة يف عصر الرسول صل هللا علية  
 وسلم

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

26  4  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  احلسبة يف العصر الراشدي 

 التحريرية

27 4  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  احلسبة يف العصر العباسي

 التحريرية

28 4  
نظام النقدي يف الدولة العربية 
  االسالمية

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

29 4  
التعريف ابلنقود قبل االسالم ويف عصر 

سول صل هللا علية وسلم واخلالفة الر 
  الراشدة

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

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

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

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

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

32 4  
بيت املال نشاته وتطوره وموارده 
  ومصروفاته

التحضري اليومي و  التحضري اليومي 
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

33 4  
التحضري اليومي و  التحضري اليومي  نشاة بيت املال

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

34 4  
ت املالموارد بي  التحضري اليومي و  التحضري اليومي  

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

35 4  
التحضري اليومي و  التحضري اليومي  مصروفات بيت املال

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

36 4  
التحضري اليومي و  التحضري اليومي  الدواوين نشأهتا وتطورها وتعريبها     

الختبارات املشاركات و ا
 التحريرية
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 النظم االسالميةتاريخ التدريب و النقاش فيما يخص 

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

 المعايير من الوزارة على وفق خطة القبول المركزي

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 1- النظم االسالمية عبد العزيز الدوري 

 2-  النظم االسالمية توفيق اليوزبكي 

 3-  النظم االسالمية د مليحة رحمة هللا واخرون 

 4- دراسات في تاريخ االقتصاد العربي االسالمي د حمدان الكبيسي 

 5-  االحكام السلطانية الماوردي 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
تأهيلية والارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

2211-2219 XKji25  - 
Mht 26305 

                                 اساسي النظم االسالمية
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد – اآلدابكلية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

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

  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 144 )الكلي(د الساعات الدراسية عد .6

 22/9/2218 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

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

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

 عملالجامعات من انتاج مخرجات تزج في سوق العمل قادرة على االنتاج في سوق ال

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

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

 ؛البرنامج.

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

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

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

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

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 مهارات التفكير -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

   االستنباط والقياس والتفسير   -4ج
 طرائق التعليم والتعلم      

تصادية  و الخراج والجزية وعشور التجارة والنظام النقدي والوزارة تحليل  التنظيمات المالية واالق

 والخالفة وبيت المال في حقب التاريخ االسالمي المختلفة  

 
 طرائق التقييم      

 مشاركات يومية، اعداد تقارير و االمتحانات التحريرية

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 رةالقدرة على وصف المادة المقر -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

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

 التعليم 

 تفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج استراتيجيات ال -2

 استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي -3

 
 طرائق التقييم    

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

 
 لية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 القدرة على قراءة المصادر التاريخية و تحليلها. -1د

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

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع

طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

1 
    ظم العربية قبيل االسالم و يفالن   4 

       االسالم
 التحضري اليومي 

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

2 
 تعريف النظم االسالمية والوضعية  4 

 التحضري اليومي 
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

3 
وتطورها نشأهتااخلالفة   4  

 التحضري اليومي
املشاركات و االختبارات 

 يةالتحرير 

4 
    الراشدي اخلالفة يف العصر  4 

 التحضري اليومي 
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

5 
 اخلالفة يف العصر االموي  4

 التحضري اليومي 
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

6 
يف العصر العباسي اخلالفة  4 املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  

 التحريرية

7 
فة يف فرتة النفوذ الرتكي وامرة اخلال  4

 االمراء
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 

 التحريرية

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

 التحريرية

9 
ت املشاركات و االختبارا التحضري اليومي  مميزات اخلالفة يف العصر السلجوقي  4

 التحريرية

12 
وتطورها نشأهتانظام الوزارة   4 املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي    

 التحريرية

11 
كلمة وزير  أبصلالتعريف   4 املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي   

 التحريرية

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

 التحريرية

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

 التحريرية

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

 التحريرية

15 
الختبارات املشاركات و ا التحضري اليومي  الوزارة يف حقبة النفوذ الرتكي  4

 التحريرية

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

 التحريرية

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

 التحريرية

18 
النظام القضائي تعريف القضاء لغة   4

 واصطالحا
املشاركات و االختبارات  ي التحضري اليوم

 التحريرية

19 
القضاء قبل االسالم ويف عصر الرسول   4

  صل  هللا عليه وسلم

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

22 
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  القضاء يف العصر الراشدي  4

 التحريرية



  
 11الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .13

21 
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  القضاء يف العصر االموي  4

 التحريرية

22 
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  القضاء يف العصر العباسي  4

 التحريرية

23 
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي   امتيازات وصفات القاضي  4

 التحريرية

24 
نظام احلسبة  التعريف احلسبة   4

 واحملتسب
املشاركات و االختبارات  ضري اليومي التح

 التحريرية

25 
احلسبة يف عصر الرسول صل هللا علية    4

 وسلم
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 

 التحريرية

26 
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  احلسبة يف العصر الراشدي   4 

 التحريرية

27 
املشاركات و االختبارات  تحضري اليومي ال احلسبة يف العصر العباسي  4

 التحريرية

28 
نظام النقدي يف الدولة العربية   4

  االسالمية
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 

 التحريرية

29 
التعريف ابلنقود قبل االسالم ويف عصر   4

الرسول صل هللا علية وسلم واخلالفة 
  الراشدة

و االختبارات املشاركات  التحضري اليومي 
 التحريرية

32 

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

 التحريرية

31 

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

 التحريرية

32 

وموارده  بيت املال نشاته وتطوره  4
  ومصروفاته

التحضري اليومي و  التحضري اليومي 
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

33 

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

 التحريرية

34 

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

 تحريريةال

35 

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

 التحريرية

36 

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

 التحريرية

      



  
 12الصفحة 

 
  

 النظم االسالمية عبد العزيز الدوري - 1 مطلوبة ـ الكتب المقررة ال1

 2-  النظم االسالمية توفيق اليوزبكي 

 3-  النظم االسالمية د مليحة رحمة هللا واخرون 

 4-  دراسات في تاريخ االقتصاد العربي االسالمي د

 حمدان الكبيسي

 5-  االحكام السلطانية الماوردي 

 
فة الى العديد من المصادر االصلية التي الغنى عنها باالضا )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 لدراسة هذه المادة اليسعنى ذكرها كلها .

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

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

 الكلية

كترونية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع االل

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

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .14

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

 المحاضرات عبر المنصات اإللكترونية المختلفة .

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 زينب خالد.د.م    
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 1الصفحة 

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 البالد العربية

 بكالوريوس تاريخ  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 ات /أخرى سنوي /مقرر

 

 استخدام اللغة العربية مع بعض التعابير االجنبية المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  2011 – 2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

ة واالقتصادية واالجتماعية على احلياى السياسيو  احلديث وسيطرة الدولة العثمانبة عليةالعراق اتريخ على بيان التعرف 
د العربية همهيدا للسيطرة وحماولة بعض االسر العربية احلصول عالدى االستقالل الذايت فضال عن تدخل الدول االوربية ابلبال

 للقيام ابلثورات للحصول حرية لشعوب العربية علية مما حفز الشخصيات الوطنية
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 لوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييمالمط برنامجمخرجات ال  .10

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

  االهداف المعرفية  - أ
 ئق التفكير بالمنهج المقررااللمام باساسيات طرا  -1  

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

 التدريس

 باتاريخ البالد العربية الحديثتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة  -3
 التقارير العلمية المتعلقة بالمادة التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث و-4
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية -5
      استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -6

      

 
 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      

 

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

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

اقشات العلمية والحوار، واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب وابرزها  نالم. وكذلك  المنهج الدراسي

Over head  لذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية،الشاشات ا 
 

 

 
 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

 للطالب في منتصف الفصل الدراسي وامتحان في نهاية الفصل الدراسي وكذلك يعد امتحان  -3



  
 3الصفحة 

 
  

ويقيم في نهاية العام بامتحان نهائي يجمع فيه ما حصل عليه من درجات واعمال مع ما سيحصل عليه  -4

 من درجة االمتحان النهائي 
طالب، البحث العلمي االمتحان الشفوي ) الحوار ، النقاش (، االمتحان التحريري ، الواجب الكلف به ال - 5

 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

 بة الصحيحةقدرت على الحفظ والفهم  للمادة واالجا اختبار-5ج
 تواصل التقييم االسبوعي للطالب -6ج  
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

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

 لتخطيط والتنظيم الذاتياستراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج، استراتيجيات ا

 

 

 

 
 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
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و ةالمهارات العام-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 مهارات ادارة الصف -1

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3

   لقابليات العلمية والمهارات العقليةمهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب ا -4

 
 طرائق التقييم          

 
 

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

 ظيم الذاتياستراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج، استراتيجيات التخطيط والتن

 

 
 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

   البالد العربية الثانية 
 

  ساعة 114
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 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 نباحثي استضافة
 

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

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

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

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

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

1-  

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 لم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التع

 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

ارات األخرى المه )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

                 أساسي   
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 د,زينب خالد حسين .م

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 البالد العربية اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات  الفصل / السنة .5

 ساعة 114 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2018/  1/  16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 التعرفعلى األوضاع ا األوضاع السياس اليت عاشها الشعب  وحماالوته للتخلص من تدخل اادول األجنبية و

 
 
 
 
 
 

 

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 

 ؛ج.البرنام

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
لعايل واليت همكن اجلامعات من انتاج تطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم ا



  
 8الصفحة 

 
  

 خمرجات تزج يف سوق العمل قادرة على االنتاج يف سوق العمل

  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
 منهج المقرراستيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من ال -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

  مفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمواضع معرفة ال   -4ب

  
 طرائق التعليم والتعلم      

،الشاشات   Over headاقشات العلمية والحوار، واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب وابرزها  نالم -1

 الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية

 مهارات ادارة الصف -2

 خطيط للتدريس والتهيئة الت -3

 مهارات التقويم والمشاهدة  -4

   مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية -5
 

 طرائق التقييم      

 

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

 روالتقري

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

  االستنباط والقياس والتفسية  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء التعلم ، 
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 طن العريبيخ الو اتر \إبراهيم خليل امحد )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

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

 جملة االستاذ -0

 جملة بيت احلكمة -3

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 املوسوعة احلرة على االنرتنت  الويكبيداي -1

 

 اص

 راسي خطة تطوير المقرر الد .13

 ل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج، استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتياستراتيجيات التفكير من خال

 
 طرائق التقييم    

 

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

 قاشات واالختيارات العلمية الى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والن

 

 

 

 
 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

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

 

    

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم



  
 11الصفحة 

 
  

   

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. 

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

  والخروج بتوصيات ذات فائدة تاريخية 

 

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 م. د. سحر أمحد انجي أمحد    
 بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 0261/  9/  61امللف :   اتريخ ملء   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    أ.د. حممود عبد الواحد القيسي: املعاون العلمي سما                         عبود أ.د. وسن سعيد: رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          :  لتاريخ ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تاريخ أوربا في القرن التاسع عشر 

 خ بكالوريوس تاري اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

  سنوي

 استخدام اللغة العربية مع بعض التعابير االجنبية المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  2011 – 2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .1
ديث وما رافقها من احداث وتطورات سياسية واقتصادية واجتماعية التعرف على حقبة اترخيية مهمة من اتريخ اوراب احل

وعسكرية مهمة غريت جمرى التاريخ وغريت اخلارطة السياسية الوراب.وادت اىل نشوء احلركات القومية اليت تكللت بتحقيق 
ة , التعرف على التطور االقتصادي الوحدات القومية يف املانيا وايطاليا ,وتركت ااثرا بعيد املدى يف العالقات السياسية االوربي

 والنهوض الفكري الذي شهدته اوراب يف القرن التاسع عشر وحركات االصالح الربملاين يف بريطانيا  

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10

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

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

ديمية والتربوية في عملية التمكن من ترجمتها في اداء عملي من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكا-2

 التدريس

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

      

 
 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

 الجماعية والحوار القدرة على المشاركة  – 3ب

  معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمواضع    -4ب

    

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

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

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

اقشات العلمية والحوار، واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب وابرزها  نالم. وكذلك  المنهج الدراسي

Over head  الشاشات الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية، 
 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 من خالل المطالبة بالتحضير قراءة او تحضير بيبرات او ورقة بحثيةيتم التقييم على  -1
 ويقيم الطالب بموجب امتحان شفهي ومناقشات لتلك الورقات البحثية المطالب بها -2

 وكذلك يعد امتحان للطالب في منتصف الفصل الدراسي وامتحان في نهاية الفصل الدراسي  -3



  
 3الصفحة 

 
  

ه ما حصل عليه من درجات واعمال مع ما سيحصل عليه ويقيم في نهاية العام بامتحان نهائي يجمع في -4

 من درجة االمتحان النهائي 
االمتحان الشفوي ) الحوار ، النقاش (، االمتحان التحريري ، الواجب الكلف به الطالب، البحث العلمي  - 5

 والتقرير

 
 
 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 لمقررةالقدرة على وصف المادة ا -1ج         

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير  -4ج

 قدرت على الحفظ والفهم  للمادة واالجابة الصحيحة اختبار-5ج
 تواصل التقييم االسبوعي للطالب -6ج  
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

يجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء التعلم ، استراتيجيات التعلم كاسترات

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 مهارات ادارة الصف -1

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3

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

 
 طرائق التقييم          

 
 

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

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

 

 
 بنية البرنامج  .11

 عات المعتمدةالسا           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

تاريخ أوربا  320Home الثالثة

 في القرن التاسع عشر
تاريخ أوربا في القرن 

 التاسع عشر
  ساعة 112
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 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 باحثين استضافة
 

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

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

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

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

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

عبد العزيز سليمان نوار وعبد اجمليد النعنعي, التاريخ املعاصر اوراب من الثورة الفرنسية اىل احلرب العاملية  -6
 6991الثانية,بريوت,

 6911,ترمجة: فاضل حسني ,جامعة املوصل,6961-6919ريخ االوريب احلديث كارلتون هيز,التا -0
, 1, ترمجة: امحد جنيب هاشم ووديع الضبع,ط6912-6919ه.أ.ل. فشر ,اتريخ اوراب يف العصر احلديث  -1

 6911القاهرة,
ي وامحد عزت عبد , ترمجة: هباء فهم6912-6919أ.ج.جرانت وهارولد متربيل, اوراب يف القرنني التاسع عشر والعشرين  -1

 6912الكرمي , القاهرة , 
 6911, االسكندرية,1جالل حيىي , التاريخ االوريب احلديث واملعاصر, ج -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 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

2112 -2121  

 المرحلة الثالثة 
320Home  تاريخ اوربا في

القرن التاسع 

 عشر 

                 اساسي
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 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 سحر أحمد ناجي د.م. 

 

 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  112 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2018/  1/  16  تاريخ إعداد هذا الوصف .7

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

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

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

 
 
 
 
 
 

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 .10

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

  هداف المعرفية األ -أ

 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

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

 التدريس

 تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بتاريخ اوربا الحديث -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -4أ
 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

  من المعارف حول تاريخ المادة تحصيل اكبر قدر – 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 -1

 ية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقيةالذك

 مهارات ادارة الصف -2

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -3

 مهارات التقويم والمشاهدة  -4

   مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية -5
 

 طرائق التقييم      

 

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

 والتقرير

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

 الختيارات العلميةالى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات وا

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج
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  االستنباط والقياس والتفسية  -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

 
 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

 تدريس والتهيئة التخطيط لل -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

21/1/

2018 
6 

 –ية الثورة الفرنسية فرنسا عش
الناحية االجتماعية ,الناحية 

الفكرية ,نظام احلكم وسياسة 
 فرنسا اخلارجية ,

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

28 /1 6 

تويل لويس السادس عشر 
, جملس  6991عرش فرنسا 

الطبقات اجلمعية الوطنية , 
تأسيسية,بداية الثورة اجلمعية ال

 االستيالء على الباستيل

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/10 6 

الغاء االقطاع,اعالن حقوق 
-1االنسان واملواطن,احداث 

تشرين االول,بقااي النظام  1
القدمي داخل 

اجلمعية,االصالحات االدارية 
سيسية ,اجلمعية التأ

والكنيسة,هجرة النبالء وحماولة 
 امللك الفرار

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

12/10 6 

اجلمعية التشريعية ,موقف 
الكتل من احلرب,حكومة 

اجلريونديني وقيام 
احلرب,انتفاضة)انقالب( 

 العاشر من آب وخلع امللك

القرن  تاريخ اوربا في

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

11/10 6 

املؤمتر الوطين,التحالف االوريب 
االول,انتقال السلطة اىل 

 6991اليعاقبة,دستور عام 

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

26/10 6 

صارات اجراءات اليعاقبة ,االنت
اخلارجية,افول جنم 

 6991اليعاقبة,دستور عام 
 واالصالحات االجتماعية

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

2/11 6 

حكومة االدارة,مسألة 
احلرب,معاهدة  

كامبوفورميو,احلرب على 
بريطانيا,التحالف االوريب الثاين 

االمهية وانقالب برومري, 

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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 التارخيية للثورة الفرنسية

1/11 6 

نظام  –عهد انبليون بوانبرت 
احلكم يف عهد القنصلية 

(, استعادة 6999-6121)
الكنيسة الكاثوليكية مكانتها 

فر فرنسا , احلرب ضد 
اين وصلح التحالف االوريب الث

 اميان

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

16/11 6 

فرنسا يف عهد االمرباطورية 
(,احلرب 6121-6161)

ضد التحالف الثالث 
,سري املعارك على الرب 6121
 االوريب

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

تقارير وال

 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 

, 6129التحالف اخلامس 
اء العام يف فرنسا تزايد االستي

واتساع حركات التحرريف 
 البلدان اليت اخضعها انبليون

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

14/12 6 

–توتر العالقات الفرنسية 
الروسية,محلة انبليون على 

, التحالف 6160روسيا 
, معركة 6161السادس 

سيطرة انبليون  اليبزك واهنيار
 على املانيا

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

21/12 6 

دخول جيوش التحالف اىل 
ابريس وعودة آل بوربون اىل 

 احلكم يف فرنسا, 

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

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

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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4/1/2011 6 

طبيعته واهدافهن  –مؤمتر فيينا 
تعارض مصاحل الدول الكربى, 

 اتفاقيات فيينا

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

لتقارير وا

 والبحوث 

 

 

11/1 6 

الثورة الصناعية , مفهوم الثورة 
الصناعية ,قيام الثورة الصناعية 

 يف انكلرتا,االخرتاعات

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

18/1 6 
انتشار الثورة الصناعية , 

 مظاهر الثورة الصناعية
ي القرن تاريخ اوربا ف

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

25/1 6 

, 6192-6161بريطانيا 
حركة االصالحات الربملانية ما 

,االصالح الربملاين 6110قبل 
 6110لعام 

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

15/2  

ة, اصالحات ما احلركة اجلارتي
,االصالح الربملاين 6110بعد 
 6119عام 

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

22/2 6 
التطور االقتصادي, التوسع 

 االستعماري
تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

1/3 6 

لوحدة االملانية , عوامل قيام ا
الوحدة االملانية , املانيا بعد 

مؤمتر فيينا,بروسيا زعيمة 
 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 6111ثورة 

بسمارك,مشكلة شلزفيك 
 اينوهولشت

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

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 

ة بعد سياسة بسمارك اخلارجي
انتصاره على النمسا, حرب 
 السبعني,نتائج حرب السبعني

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

21/3 6 

الوحدة االيطالية, أتثري الثورة 
الفرنسية وانبليون على ايطاليا, 

تاريخ اوربا في القرن  ايطاليا بعد مؤمتر فيينا 

 عشرالتاسع 
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

5/4 6 

-6102ثورات الكاربوانري 
,اسباب فشل ثورات 6112

الكاربوانري, مجعية ايطاليا 
 الفتاة

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

12/4 6 

االجتاهات الوحدوية 
 6111االخرى,ثورة عام 

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

11/4 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

عبد العزيز سليمان نوار وعبد اجمليد النعنعي, التاريخ املعاصر  -6 )المصادر(  اجع الرئيسية ـ المر2
 6991اوراب من الثورة الفرنسية اىل احلرب العاملية الثانية,بريوت,

,ترمجة: 6961-6919كارلتون هيز,التاريخ االوريب احلديث  -0
 6911فاضل حسني ,جامعة املوصل,

, 6912-6919العصر احلديث ه.أ.ل. فشر ,اتريخ اوراب يف  -1
 6911, 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 , 6919-6912

 6912القاهرة , 
 ,1جالل حيىي , التاريخ االوريب احلديث واملعاصر, ج - 1

 6911االسكندرية,

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 جملة كلية تآلداب  -6

 جملة االستاذ -0

 جملة بيت احلكمة -3

26/4 6 

وب غاريبالدي وحترير جن
 ايطاليا, اجناز الوحدة االيطالية

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

3/5 6 

مفهوم  –املسالة الشرقية 
املسألة الشرقية , األزمة 

-6191الشرقية 
,اهداف روسيا, 6191

اجملر ,مصاحل –اهداف النمسا 
 املانيا

تاريخ أوربا في القرن 

 لتاسع عشرا
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

10/5 6 

تطورات االزمة الشرقية , 
معاهدة سان ستيفانو, مؤمتر 

تاريخ اوربا في القرن  6191برلني 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 املوسوعة احلرة على االنرتنت  الويكبيداي -6

 

 
 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. 

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

  والخروج بتوصيات ذات فائدة تاريخية 

 

 

 

 

 
 



 
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي
   
 
 
 
 
 

 بغداد الجامعة:
  ة/ المعهد: اآلدابالكلي

 التاريخ القسم العلمي:
   الملف:تاريخ ملء 

 
 :   التوقيع   التوقيع:                                                     

                 أ. د. محمود عبد الواحد القيسياسم رئيس القسم:   أ. د. وسن سعيد عبود             اسم المعاون العلمي : 
                                                        0259/ 9/  51:  التاريخ                             51/9/0251:      لتاريخ  ا
                                                         

    
 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:  ة ضمان الجود شعبة اسم مدير    
       التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         السيد العميد مصادقة                                                                                 
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 د. صباح خابط عزيز سعيد / تاريخ االندلس أ.                                       
 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات 
التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من 

 المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج الفرص
 

 داب كلية اآل المؤسسة التعليمية .1
 قسم التاريخ / المركز القسم العلمي .2
او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 تاريخ االندلس السياسي والحضاري 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية .4
 :النظام الدراسي  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 سنوي 

 حضور الزامي المعتمد برنامج االعتماد .6
  المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 م0259-0251 تاريخ إعداد الوصف .8
 أهداف البرنامج األكاديمي .9

توجيه الطلبة لمعرفة أهمية دراسة التاريخ االسالمي في عصوره المختلفة ومنها االندلس 
االخرى والتي تعاقبت على مر العصور وتأثيرها السياسي والحضاري بالنسبة للدول االسالمية 

 ، فضال عن تأثير االندلس على أوربا حضاريا  .
تعريف الطلبة بأهمية االرتباطات التاريخية بين االندلس والعالم االسالمي في المشرق والمغرب 

 االسالميين.
 دراسة أهمية الجوانب الفكرية والثقافية المشتركة
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 والدولية مع العالم االسالمي وأوربا دراسة اسس عالقاتها االقليمية
 تقويم دور المؤسسة السياسية في االندلس وتحديد مواطن التحليل في ذلك .

تعزيز المقاربات التاريخية بين االندلس كدولة قائما بكيانها وذاتها مع العالم االسالمي السيما 
 وان المشتركات عديدة .

االندلس االسالمية والعالم االسالمي في المشرق والمغرب فهم تجربة المؤسسات المختلفة بين 
 مع اعطاء نماذج التميز الذي احدثته االندلس .

التعمق في دراسة تاريخ االندلس وتوضيح دورها الفعال على اوربا والسيما في مجال الطب 
 ونقل العلوم اليها ، وتطور العالقات الدبلوماسية بين الجانبين .

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم البرنامجمخرجات  .11

 االهداف المعرفية - أ
 معرفة مرتكزات ووقائع التاريخ االندلسي .       -5أ
وضع االشكاليات والفرضيات المناسبة  والتأكد من صحة ما وضع منها في دراسة  -0أ

 التاريخ االندلسي .
 . االسالمية  التي مرت بها االندلس القدرة على معرفة مخرجات الوقائع واالحداث -3أ
 وضع بناء معرفي دقيق للتجربة االندلسية كدولة اسالمية  في اوربا وتفسيرها . -4أ
االشارة الى جميع المصادر االولية ذات الصلة بدراسة التاريخ االندلسي وأهم  -1أ

 المراجع الحديثة .
قارنتها بالواقع الحالي على عرض النتائج التي خرجت بها التجربة االندلسية وم -6أ

 المسلمين .
 لخاصة بالبرنامجا يةالمهارات األهداف –ب 

 قدرة التحليل والربط في المسببات والنتائج .– 5ب 
 كيفية التعامل مع االحداث . – 0ب 
 تنمية قدرة الطلبة على فهم واستيعاب التجربة االندلسية واسباب فقدانها .       - 3ب 
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 التعليم والتعلمطرائق 
 استخدام التحليل واالستنتاج في دراسة المادة . -
 عرض البيانات والوثائق والخرائط والمصورات التاريخية . -
 استخدام طريقة المحاضرة وتعزيزها بطريقة االستجواب تارة وحل المشكالت تارة اخرى. -
 
 

 طرائق التقييم
 والتقارير للطلبة .امتحانات يومية وشهرية وفصلية فضال عن البحوث 

 
 
 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 تنمية سلوك الطلبة في ما يتعلق باحترام الرأي والرأي االخر . -5ج
تقويم السلوك في العالقات الخاصة والعامة بين العالم االسالمي من جهة -0ج

 واالندلس االسالمية من جهة اخرى .
 االطراف بما يتعلق باألهداف المشتركة .التعاون والتعاضد بين جميع -3ج

تعريف الطلبة باألهداف والقيم من دراسة التاريخ االندلسي ومقارنته مع العالم -4ج
 االسالمي االخر في المغرب والمشرق بما يخدم الصالح العام للعالم االسالمي ككل .

 طرائق التعليم والتعلم
 خالل السؤال والجواب .استخدام طريقة المحاضرة واثارة الطلبة من  -
 الخرائط والسبورة . -
 العرض التاريخي ومن ثم المناقشة في ذلك . -
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 استخدام طريقة المناقشة التاريخية الموضوعية . -
 
 
 

 طرائق التقييم
 االختبارات الفصلية -
 االختبارات السريعة -
 مناقشة اوراق العمل واالبحاث الفصلية . -
 
 
 

 
 
المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف التأهيلية المهارات العامة و -د 

 والتطور الشخصي(.
 اقامة دورات تدريبية للتطوير الشخصي  -5د
 على اخر المستجدات في مجال العمل واخر االصدارات .االطالع   -0د
 دراسة ادوار الشخصيات وبيان اسباب نجاحها وعوامل فشلها .  -3د
 فهم دور المؤسسات وتحديد عوامل نجاحها في تجاوز االزمات .  -4د

 طرائق التعليم والتعلم
 استخدام طريقة المحاضرة واثارة الطلبة من خالل السؤال والجواب . -
 الخرائط والسبورة . -
 العرض التاريخي ومن ثم المناقشة في ذلك . -
 استخدام طريقة المناقشة التاريخية الموضوعية . -
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 طرائق التقييم
 االختبارات الفصلية -
 االختبارات السريعة -
 مناقشة اوراق العمل واالبحاث الفصلية . -
 
 
 
 
 

 بنية البرنامج .11
المرحلة 
 الدراسية

اسم المقرر أو  رمز المقرر أو المساق
 المساق

 الساعات المعتمدة
 عملي نظري 

تاريخ االندلس   الرابعة
السياسي     

 والحضاري 

ساعات  6
 اسبوعيا
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 التخطيط للتطور الشخصي .12
 
 
 
 
 
 

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

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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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 
السنة / 
 المستوى 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر
 أم اختياري 

 يةالمهاراتاألهداف  ةيالمعرفاألهداف 
 برنامجالخاصة بال

األهداف الوجدانية 
 والقيمية

ارات العامة المه
 )المنقولةوالتأهيلية 

المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية 

التوظيف والتطور 
 (الشخصي

ب 4أ 3أ 0أ 5أ
5 

ب
0 

ب
3 

ب
4 

ج
5 

ج
0 

ج
3 

ج
4 

 4د 3د 0د 5د

                 اساسي تاريخ   الرابعة 
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االندلس 
السياسي 
 والحضاري 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 باآلدا المؤسسة التعليمية .1
 التاريخ / المركز القسم العلمي  .2
 تاريخ االندلس السياسي والحضاري  اسم / رمز المقرر .3
 يومي أشكال الحضور المتاحة .4
 سنوي  الفصل / السنة .5
 6 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6
 م0259-0251 إعداد هذا الوصفتاريخ  .7
 أهداف المقرر .8

توجيه الطلبة لمعرفة أهمية دراسة التاريخ االسالمي في عصوره المختلفة ومنها االندلس 
وتأثيرها السياسي والحضاري بالنسبة للدول االسالمية االخرى والتي تعاقبت على مر 

 العصور ، فضال عن تأثير االندلس على أوربا حضاريا  .
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 
المتاحة. والبد التعلم الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛من الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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تعريف الطلبة بأهمية االرتباطات التاريخية بين االندلس والعالم االسالمي في المشرق 
 والمغرب االسالميين.

 دراسة أهمية الجوانب الفكرية والثقافية المشتركة
 دراسة اسس عالقاتها االقليمية والدولية مع العالم االسالمي وأوربا

 يد مواطن التحليل في ذلك .تقويم دور المؤسسة السياسية في االندلس وتحد
فهم تجربة المؤسسات المختلفة بين االندلس االسالمية والعالم االسالمي في المشرق 

 والمغرب مع اعطاء نماذج التميز الذي احدثته االندلس .
التعمق في دراسة تاريخ االندلس وتوضيح دورها الفعال على اوربا والسيما في مجال الطب 

 ، وتطور العالقات الدبلوماسية بين الجانبين .ونقل العلوم اليها 
تعزيز المقاربات التاريخية بين االندلس كدولة قائما بكيانها وذاتها مع العالم االسالمي 

 السيما وان المشتركات عديدة .
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم ات المقررمخرج .52
 األهداف المعرفية -أ

 التاريخ االندلسي .معرفة مرتكزات ووقائع  -5أ
وضع االشكاليات والفرضيات المناسبة  والتأكد من صحة ما وضع منها في دراسة  -0أ

 التاريخ االندلسي .
 القدرة على معرفة مخرجات الوقائع واالحداث التي مرت بها االندلس االسالمية  . -3أ
 ا وتفسيرها .وضع بناء معرفي دقيق للتجربة االندلسية كدولة اسالمية  في اورب -4أ
االشارة الى جميع المصادر االولية ذات الصلة بدراسة التاريخ االندلسي وأهم  -1أ

 المراجع الحديثة .
عرض النتائج التي خرجت بها التجربة االندلسية ومقارنتها بالواقع الحالي على  -6أ

 المسلمين .
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 الخاصة بالمقرر. يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 المهاراتية الخاصة بالبرنامجاألهداف   - 5ب
 قدرة التحليل والربط في المسببات والنتائج . – 5ب 
 كيفية التعامل مع االحداث . – 0ب 
 تنمية قدرة الطلبة على فهم واستيعاب التجربة االندلسية واسباب فقدانها . - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم
 السؤال والجواب . استخدام طريقة المحاضرة واثارة الطلبة من خالل -
 الخرائط والسبورة . -
 العرض التاريخي ومن ثم المناقشة في ذلك . -
 استخدام طريقة المناقشة التاريخية الموضوعية . -

 طرائق التقييم
 امتحانات يومية وشهرية وفصلية فضال عن البحوث والتقارير للطلبة .

 
 األهداف الوجدانية والقيمية -ج
 الطلبة في ما يتعلق باحترام الرأي والرأي االخر .تنمية سلوك  -5ج
تقويم السلوك في العالقات الخاصة والعامة بين العالم االسالمي من جهة واالندلس -0ج

 االسالمية من جهة اخرى .
 التعاون والتعاضد بين جميع االطراف بما يتعلق باألهداف المشتركة .-3ج
دراسة التاريخ االندلسي ومقارنته مع العالم تعريف الطلبة باألهداف والقيم من -4ج

 االسالمي االخر في المغرب والمشرق بما يخدم الصالح العام للعالم االسالمي ككل .
 طرائق التعليم والتعلم

 استخدام طريقة المحاضرة واثارة الطلبة من خالل السؤال والجواب . -
 الخرائط والسبورة . -
 المناقشة في ذلك .العرض التاريخي ومن ثم  -
 استخدام طريقة المناقشة التاريخية الموضوعية . -
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 طرائق التقييم
 االختبارات الفصلية -
 االختبارات السريعة -
 مناقشة اوراق العمل واالبحاث الفصلية . -
 
 
 

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

 اقامة دورات تدريبية للتطوير الشخصي  -5د
 االطالع على اخر المستجدات في مجال العمل واخر االصدارات .  -0د
 دراسة ادوار الشخصيات وبيان اسباب نجاحها وعوامل فشلها .  -3د
 فهم دور المؤسسات وتحديد عوامل نجاحها في تجاوز االزمات .  -4د
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 بنية المقرر .55
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 
 التعليم

طريقة 
 التقييم

سماء أتمهيد ب 6 االول
المصادر 
والمراجع  

 المتعلقة بالمادة

التعريف بالمصادر 
 والمراجع

اسلوب 
 المحاضرة

مستوى 
 المناقشة

فتح التعريف ب 6 الثاني
 االندلس

والعمليات 
  العسكرية 

بعوامل التعريف 
فتح االندلس 

والعمليات العسكرية 
بقيادة طارق بن 
زياد وموسى بن 

 نصير 

عرض 
 ومناقشة 

توجيه 
اسئلة 

للطلبة حول 
 الموضوع 

عصر التعريف  6 الثالث
الوالة والمهام 

 التي اضطلع بها 

عصر الوالة في 
 االندلس

 هـ(91-531)

المحاضرة 
 والمناقشة 

توجيه 
اسئلة 

للطلبة حول 
 الموضوع

عالن التعريف بإ 6 الرابع
عصر االمارة 
ووصول عبد 

الرحمن 
  )االول(الداخل

عصر االمارة في 
 االندلس 

 هـ(531-356)

المحاضرة 
 والمناقشة 

توجيه 
اسئلة 

للطلبة حول 
 الموضوع

االنفتاح التعريف  6 الخامس
الحضاري 

لألندلس في 
عهد عبد 

حضارة االندلس 
 في عصر االمارة 

المحاضرة 
 والمناقشة

توجيه 
اسئلة 

للطلبة حول 
 الموضوع
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الرحمن 
 )الثاني(االوسط

واالمراء من بعده 
 ثم نهاية االمارة  

وامتحان 
يومي بعد 
 المناقشة

عصر التعريف ب 6 السادس
عوامل و الخالفة 
وابرز  اعالنه

وعصر انجازاتها 
االزدهار والقوة 

في االندلس 
وابرز احداثه  

 السياسية

 عصر الخالفة
 هـ( 356-400) 

المحاضرة 
 والمناقشة

توجيه 
اسئلة 

للطلبة حول 
 الموضوع

عصر التعريف ب 6 السابع
الطوائف وابرز 
أحداثه الداخلية 

والخارجية 
 ومعركة الزالقة  

 عصر الطوائف
 هـ(400-414)

المحاضرة 
 والمناقشة

توجيه 
اسئلة 

للطلبة حول 
 الموضوع

عصر ب التعريف 6 الثامن
المرابطين 
وعبورهم 

لألندلس وابرز 
االحداث في 

 عصرهم 

 عصر المرابطين
 هـ(414-145)
  

المحاضرة 
 والمناقشة

توجيه 
اسئلة 

للطلبة حول 
 الموضوع

أسباب التعريف ب 6 التاسع
سقوط دولة 

المرابطين في 

اسباب سقوط دولة 
 المرابطين 

المحاضرة 
 والمناقشة

توجيه 
اسئلة 

للطلبة حول 
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 الموضوع المغرب االندلس 
عصر التعريف ب 6 العاشر

الموحدين 
تأسيس دولتهم 
 واسباب سقوطهم

 عصر الموحدين
 هـ(145-631)

المحاضرة 
 والمناقشة

توجيه 
اسئلة 

للطلبة حول 
 الموضوع

الحادي 
 عشر

عصر التعريف ب 6
سلطنة غرناطة 

هـ( 631-198)
 تأسيسها 

عصر سلطنة 
-631غرناطة )

 هـ(198

المحاضرة 
 والمناقشة

توجيه 
اسئلة 

للطلبة حول 
 الموضوع

عوامل التعريف ب 6 الثاني عشر
وسقوط  صمود

دولة المسلمين 
 في االندلس

ونهاية عصر 
 سلطنة غرناطة

عوامل صمود 
 سلطنة غرناطة

المحاضرة 
والمناقشة 

وانشاء 
حلقة 

نقاشية بين 
 الطلبة 

توجيه 
اسئلة 

للطلبة حول 
 الموضوع
وامتحان 

يومي بعد 
 المناقشة 

الفكر التعرف ب 6 الثالث عشر
العربي االسالمي 

 في االندلس 

النظم االسالمية 
 في االندلس 

المحاضرة 
 والمناقشة

توجيه 
اسئلة 

للطلبة حول 
 الموضوع

التعريف  6 الرابع عشر
التأثيرات ب

العراقية على 
 االندلس وأوربا

اثر العراق على 
 االندلس وأوربا 

المحاضرة 
والمناقشة  

وانشاء 
حلقة 

نقاشية بين 
 الطلبة 

توجيه 
اسئلة 

للطلبة حول 
 الموضوع
وامتحان 

يومي بعد 
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 البنية التحتية .50
تاريخ المسلمين وحضارتهم في االندلس ، السامرائي  ـ الكتب المقررة المطلوبة5

واخرون ، دولة االسالم في االندلس ، دمحم عبد هللا 
 .وهي مفتوحة غير محددة عموما عنان . 

 المغرب ؛ ن ، المقتبس ؛ ابن عذاري ، البيانابن حيا )المصادر(ـ المراجع الرئيسية 0
ابن االبار ، التكملة لكتاب الصلة و الحلة السيراء ؛ 

وكتب التراجم والسير ؛ نبذة العصر لمؤلف مجهول 
 .االندلسية 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 

الكتب ذات العالقة بالتاريخ االندلسي والمجالت ذات 
االهتمام بدراسة التاريخ االندلسي المتاحة على مواقع 

 االنترنيت .
ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع 

 االنترنيت ....
ومراجع ذات اهتمام خاص موقع كتب اندلسية مصادر 

واالفادة من المؤلفات الخاصة بالتاريخ    باألندلس .
 االندلسي بكافة جوانبه .

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي .53

كحياة الموريسكيين  االندلس  التوسع في المادة في اطارها الزمني الى ما بعد سقوط  -
 بعد السقوط . وضاعهموأ

 المناقشة
الخامس 

 عشر
النهضة التعريف  6

الثقافية في 
االندلس واثرها 
على النهضة 

 االوربية

الثقافة في االندلس 
 واثرها على اوربا 

المحاضرة 
 والمناقشة
وانشاء 

 حلقة
نقاشية بين 

 الطلبة

توجيه 
اسئلة 

للطلبة حول 
 الموضوع
وامتحان 

يومي بعد 
 المناقشة
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 دراسة العوامل المؤثرة في قيام الدولة االندلسية وسقوطها . -
على جوانب التاريخ االجتماعي واالقتصادي وعدم االقتصار على الجانب التركيز  -

 السياسي وتسلسل االحداث .
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 :  :اآلداب  / املعهدةالكلي   
 :     : التاريخ القسم العلمي   
   0291ايلول  91اتريخ ملء امللف :   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                 أ. د. حممود عبد الواحد القيسي  : املعاون العلمي سما                     أ. د. وسن سعيد عبود : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                            د.طه مجيل امحد/ قسم التاريخ        
    

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

                                                                                              
         دقة السيد العميد مصا                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 د.طه مجيل امحد                                                             

 كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 منهج البحث

 تاريخ بكالوريوس آداب اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

. تعريف الطلبة بالتاريخ واهميته وفوائده والصفات التي يجب ان يتحلى بها 1 :أهداف البرنامج األكاديمي .9

 دارس التاريخ
 كتابة البحوث البسيطة .) التقارير(. . تدريب الطلبة بشكل عملي على2

 . تنمية القدرة لدى الطلبة على نقد النصوص.3
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 اعداد الطلبة اعدادا عمليا ليكونوا مشاريع باحثين في التاريخ       -1أ

 تنمية مهارات القراءة التاريخية المتخصصة وتنمية القدرة على تلخيص ما يقرأه الطالب -2أ

 تهيئة واعداد الطلبة الراغبين بمواصلة دراستهم في المستقبل -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 تزويد الطلبة بهارات البحث األكاديمي – 1ب 

 الطلبة وتمرينهم على البحث في المصادرتدريب  – 2ب 

تدريب الطلبة على األبتعاد عن األيديولوجيات المذهبية والفكرية واعتماد الموضوعية وعدم    - 3ب 

     التحيز

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام مزيج من طرق التدريس منها طريقة المحاضرة واألستجواب والمناقشة

 

 
 طرائق التقييم      

 

 مطالبة الطلبة باعداد البحوث والتقارير واألمتحانات اليومية والشهرية

 

 
 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

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

 عملي     نظري      

بكالوريوس 

 المرحلة الثانية
ساعتان  منهج البحث 

 اسبوعيا
 

ماجستير تاريخ 

 اسالمي
ساعتان  منهج البحث 

 اسبوعيا
 

     

     

     
     
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 اسد رستم / مصطلح التاريخ .1

 حسن عثمان/ منهج البحث التارخيي .2

 عبد الواحد ذنون طه/ اصول البحث التارخيي .3

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

/ 2112المستوى

2121 

 اسم المقرر رمز المقرر

منهج البحث 

 التاريخي

 أساسي

  أم اختياري

 اساسي

 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

 

 

 كلية اآداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 البحث الخاص اسم / رمز المقرر .3

 الحضور الصفي  أشكال الحضور المتاحة .4

 2119/ 2118الفصل الدراسي االول  الفصل / السنة .5

 ثالثون ساعة ) ساعتان اسبوعيا )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2118ايلول  19 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 تعريف الطلبة بالتاريخ ووالمنهجية العلمية واألكاديمية الالزمة لدراسته أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 اعداد الطلبة اعدادا عمليا ليكونوا مشاريع باحثين في التاريخ   .1    - 

 تنمية مهارات القراءة التاريخية المتخصصة وتنمية القدرة على تلخيص ما يقرأه الطالب -2أ

 تهيئة واعداد الطلبة الراغبين بمواصلة دراستهم في المستقبل -3أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تزويد الطلبة بهارات البحث األكاديمي –1ب 

 تدريب الطلبة وتمرينهم على البحث في المصادر – 2ب 

تدريب الطلبة على األبتعاد عن األيديولوجيات المذهبية والفكرية واعتماد الموضوعية وعدم    - 3ب 

     التحيز

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 من طرق التدريس منها المناقشة والمحاضرة واألستجواباستخدام مزيج 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 االمتحانات واالختبارات الصفية اليومية والشهرية فضال عن مطالبة الطلبة بالبحوث والتقارير

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 املؤرخ املبتدئ ومنهج البحث التارخيي/ اصول البحث التارخيي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 منهج البحث التارخيي حلسن عثمان/ مصطلح التاريخ ألسد رستم )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 كثرية وال ميكن حصرها

 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

 االول

والثاني 

والثالث 

 والرابع

ماهية التاريخ وتعريفه   

وفوائده وصفات 

 المؤرخ

  

الخامس 

والسادس 

والسابع 

 والثامن

العلوم المساعدة في   

 دراسة التاريخ
  

التاسع 

والعاشر 

والحادي 

عشر 

والثاني 

 عشر

نشأة وتطور مناهج   

البحث والتدوين 

 التاريخي

  

      
      
      
      



  
 2الصفحة 

 
  

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 كل املواقع األلكرتونية ذات الصلة ابملوضوع

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 ادخال مناهج بحث جديدة تتبع حاليا في الجامعات الرصينة

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 :   التوقيع                                     :                            التوقيع    
                   أ. د. حممود عبد الواحد القيسي : املعاون العلمي سما                        أ. د. وسن سعيد عبود : رئيس القسم سما   

                                                        :  تاريخال                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                               أ.د. عادل شابت جابر             
    

 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 
 وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه 

 

 كلية االداب/ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 العرب قبل االسالم

 الدكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات

 حضور الزامي تمد  المع برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 16/9/2218 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 التعرف على احوال العرب قبل االسالم الناحية السياسية واالجتماعية  واالقتصادية 

 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 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      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 تعليم والتعلم طرائق ال    

 

 

 

 
 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   ةيالمعرفاألهداف 

 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

  الفصل / السنة .5

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  اد هذا الوصف تاريخ إعد .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 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      

 

 

 

 
 ئق التقييم طرا     

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ها  ـ الكتب والمراجع التي يوصى با

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 قرربنية الم .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

   
 

 
 
 
 
 
 

 االسم : ا.د.عبدالرمحن فرطوس حيدرا      
  بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 خالتاري:    القسم العلمي    
 61/9/0261ريخ ملء امللف :  ات   

 
 :   التوقيع                                :                                    التوقيع    
                   حممود عبد الواحد القيسي: ا.د. املعاون العلمي سما                         ا. د. وسن سعيد عبود  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              



  
 1الصفحة 

 
  

         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية االداب/جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 دول اسالمية

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 نظام الكورسات

 المحاضرات المعتمد   برنامج االعتماد .6

 البحوث والتقارير المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 9/2219 /16 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 إعداد الطالب كباحثين

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 
 

 لم والتقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والتع برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
      المحاضرات الشفوية  -1أ

 االختبارات التحريرية-2أ

 اعداد البحوث  -3أ
 اعداد التقارير-4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 اعداد الطالب كباحثين – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 ضرات االسبوعية واالختبارات اليوميةالمحا

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات الشهرية والفصلية

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  رات)المهاالمنقولة 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      

  نعم الدول االسالمية  الثانية المرحلة

 الدراسات العليا

 الدكتوراه
دراسات في تاريخ  

 المغول
  نعم

  نعم المغول والمماليك  القصل الثاني

     

     
     
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 استخدام وسائل التعليم االلكرتوين يف تدريس املادة

 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضعيار القبول م .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

الدول   2112-2112

 االسالمية
                 اساسي

                   
دراسات في   2112-2112

 تاريخ المغول
                 اساسي

المغول  

 والمماليك
                 اساسي

                    

                   

                    



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 دول اسالمية اسم / رمز المقرر .3

 حضور الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 2218/ل والثاني الفصل االو الفصل / السنة .5

 62 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 16/9/2218 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 لمقررأهداف ا .8

 اعداد الطالب كباحثني وخمتصني يف حقل التاريخ

 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 ؛رنامج.الب



  
 2الصفحة 

 
  

 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

 تعلم طرائق التعليم وال     

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 اتريخ املماليك ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 املقريزي , السلوك   )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

   

 

 

 

 
 

 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

      

      
      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 أ.م.د. كفاح امحد دمحم    
 بغداد:  اجلامعة    
 كلية اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 0261/  9/  61ل  :  اتريخ ملء امل   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                    أ.د . حممود عبد الواحد حممود: املعاون العلمي سما                         عبود أ.د. وسن سعيد: رئيس القسم سما   
                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       



  
 1الصفحة 

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 عصر النهضة 

 بكالوريوس تاريخ  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 نوي /مقررات /أخرى س

 نظام كورسات 

 استخدام اللغة العربية مع بعض التعابير االجنبية المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  2011 – 2018 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

ى احلياى السياسية واالقتصادية واالجتماعية وكي  على اتريخ اوراب يف عصر النهضة . بيان مدى أتثري النهضة علالتعرف 
اثر تطور العلوم العامة واملعارف اىل تغيري االنظام االجتماعي املتمثل ابالقطاع ، وكي  غري نظرة اجملتمع اىل الدين وابلتايل 

 القبول مببدأ اإلصالح الديين الذي حد من سيطرة الكنيسة على السياسة.
   

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجخرجات الم  .10

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

  االهداف المعرفية  - أ
 اللمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقررا  -1  

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

 التدريس

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

      

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

يم والتي تنظم من خالل المعارف تمكن الطالب ذهنيا من خالل التدريب والممارسة والتعل -- 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      

 

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

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

اقشات العلمية والحوار، واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب وابرزها  نالم. وكذلك  المنهج الدراسي

Over head  ،الشاشات الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية 
 

 

 
 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

 د امتحان للطالب في منتصف الفصل الدراسي وامتحان في نهاية الفصل الدراسي وكذلك يع -3



  
 3الصفحة 

 
  

ويقيم في نهاية العام بامتحان نهائي يجمع فيه ما حصل عليه من درجات واعمال مع ما سيحصل عليه  -4

 من درجة االمتحان النهائي 
كلف به الطالب، البحث العلمي االمتحان الشفوي ) الحوار ، النقاش (، االمتحان التحريري ، الواجب ال - 5

 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

 دة واالجابة الصحيحةقدرت على الحفظ والفهم  للما اختبار-5ج
 تواصل التقييم االسبوعي للطالب -6ج  
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

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

 اتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتياستراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج، استر

 

 

 

 
 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

 

 

 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و رات العامةالمها-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 مهارات ادارة الصف -1

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3

   ئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقليةمهارات التقويم والتميز بين الف -4

 
 طرائق التقييم          

 
 

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

 طيط والتنظيم الذاتياستراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج، استراتيجيات التخ

 

 
 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  ساعة 114 عصر النهضة  عصر النهضة  الثانية 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

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

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

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

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

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 عبد العزيز الشناوي ، اوراب يف عصر النهضة  -6
 6819-6022 دمحم دمحم صاحل ، اتريخ اوراب من -0
 عبد احلميد البطريق ، اتريخ النهضات االوربية  -3
 

 



  
 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

 اريأم اختي
 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

2112 -2121  

 انيةلثالمرحلة ا
ا تاريخ اورب 

 عصر النهضة 
                 اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 



  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 د. كفاح احمد دمحم م. أ.

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ    / المركز علمي سم الالق .2

 عصر النهضة االوربية تاريخ أوربا  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات  الفصل / السنة .5

 ساعة 114 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2018/  1/  16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

التطور الفكري والفين الذي اسهم اىل تغري يت أدت اىل حركة اإلصالح الديين و التعرف على التطورات االجتماعية املهمة ال
. وظهور اللغات القومية احلديثة  األفكار االجتماعية والسياسية وادى اىل اضمحالل امربطورايت وظهور دول وممالك اوربية  

 . واإليطاليةوالفرنسية  اإلنكليزيةكاللغة 

الذي جاء من خالل االستكشافات اجلغرافية اجلديدة واستشكاف العامل اجلديد) القارتني التعرف على التطور االقتصادي 
 االمريكينت( وما رافق ذلك من حروب استعمارية كبرية. 

 
 
 
 
 
 

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

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 .10

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

  هداف المعرفية األ -أ

 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

مية والتربوية في عملية التمكن من ترجمتها في اداء عملي من خالل التعرف وتطبيق االبعاد االكادي-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
 ة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرراستيعاب الطلب -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

 الحوار القدرة على المشاركة الجماعية و – 3ب

  معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمواضع    -4ب

  
 طرائق التعليم والتعلم      

،الشاشات   Over headاقشات العلمية والحوار، واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب وابرزها  نالم -1

 الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية

 ارات ادارة الصفمه -2

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -3

 مهارات التقويم والمشاهدة  -4

   مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية -5
 

 طرائق التقييم      

 

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

 والتقرير

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

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 وصف المادة المقررة القدرة على -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج



  
 11الصفحة 

 
  

 

  االستنباط والقياس والتفسية  -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

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

 راتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج، استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتياست

 
 طرائق التقييم    

 

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

 ير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلمية الى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفك

 

 

 

 
 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

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

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

21/1/

2018 
6 

تعري  عصر النهضة ) 
 واألسباب الريسانيس(

 لقيام النهضة  أدتالتي 

عصر في  تاريخ اوربا

 النهضة 
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 مفكروا عصر النهضة  6 1/ 28
تاريخ اوربا في عصر 

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/10 6 
دانيت اليجريي  ونيقوال 

 ميكيافيلي
تاريخ اوربا في عصر 

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

 والتقارير

 والبحوث 

12/10 6 
النهضة يف إيطاليا وانكلرتا 

 وفرنسا 
تاريخ اوربا في عصر 

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

11/10 6 
االستكشافات اجلغرافية 

 أسباهبا ومقدماهتا
تاريخ اوربا في عصر 

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

26/10 6 
شافات الربتغالية االستك

 واالسبانية 
تاريخ اوربا في عصر 

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

2/11 6 

االستكشافات اإلنكليزية 
والفرنسية ونتائج 

 االسكشافات اجلغرافية 

تاريخ اوربا في عصر 

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

1/11 6 
الح الديين أسباهبا حركة اإلص
 ومقدماهتا 

تاريخ اوربا في عصر 

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

16/11 6 
لوثر وحركة اإلصالح  مارتن 
 الديين 

تاريخ اوربا في عصر 

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 
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 والبحوث 

 

 

23/11 6 
الثورة الفالحية يف الدويالت 

 انية األمل
تاريخ اوربا في عصر 

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

7/12 6 
جون كالفن  واإلصالح الديين 

 يف سويسرا ومشال فرنسا
تاريخ اوربا في عصر 

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

صر تاريخ اوربا في ع اإلصالح الديين يف فرنسا  6 14/12

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

تاريخ اوربا في عصر   اإلصالح الديين يف انكلرتا 6 21/12

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

28/12 6 
هنري الثامن والتحول للكنيسة 

 االجنليكانية 
تاريخ اوربا في عصر 

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

4/1/2011 6 

 التطورات السياسية يف اسبانيا
) شارل اخلامس ومشكالته 

 السياسية( 

تاريخ اوربا في عصر 

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

11/1 6 
فيليب الثاين والصراع على 

 القارة االوربية 
تاريخ اوربا في عصر 

 النهضة
  محاضرة

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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18/1 6 
التكورات السياسية يف إنكلرتا 
 خالل القرن السابع عشر 

تاريخ اوربا في عصر 

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

25/1 6 

التطورات الفكرية يف إنكلرتا 
وظهور نظرايت احلكم 

 السياسي 

تاريخ اوربا في عصر 

 هضةالن
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

تاريخ اوربا في عصر  التطورات السياسية يف فرنسا   15/2

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

تاريخ اوربا في عصر  حكم لويس الثالث عشر  6 22/2

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

تاريخ اوربا في عصر  حكم لويس الرابع عشر  6 1/3

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

8/3 6 

احلروب البلجيكية واهلولندية 
وحرب اوجسربغ وحرب 

 الوراثة االسبانية 

تاريخ اوربا في عصر 

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

تاريخ اوربا في عصر  الثني عام حرب الث 6 15/3

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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تاريخ اوربا في عصر   6 22/3

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

21/3 6 

  روسيا القيصرية 

تاريخ اوربا في عصر 

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

5/4 6 

النمسا بني النص  الثاين من 
القرن السابع عشر والقرن 

تاريخ اوربا في عصر  الثامن عشر

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

12/4 6 

 إصالحات ماراي تريزا 

تاريخ اوربا في عصر 

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

11/4 6 

ستقالل االمريكية حرب اال
وقيام مجهورية الوالايت 

تاريخ اوربا في عصر  املتحدة

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

26/4 6 

 حروب القرن الثامن عشر

تاريخ اوربا في عصر 

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

3/5 6 

 حرب الوراثة االسبانية 

اوربا في عصر  تاريخ

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 عبد العزيز الشناوي، اوراب عصر النهضة (1 ر(  )المصادـ المراجع الرئيسية 2

 عبد احلميد البطريك، اتريخ النهضات االوربية (2

 6819-6022دمحم دمحم صاحل ، اوراب بني  (3

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 جملة كلية تآلداب  -6

 جملة االستاذ -0

 جملة بيت احلكمة -3

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 املوسوعة احلرة على االنرتنت  الويكبيداي -6

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

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

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

 عالقة بالمنهج المقرر. 

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

  والخروج بتوصيات ذات فائدة تاريخية 

 

 

 

 

 
 

10/5 6 

الثورة الدبلوماسية وحرب 
 السبع سنوات

تاريخ اوربا في عصر 

 النهضة
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 1/9/0218اتريخ ملء امللف :     

 
 : التوقيع                االستاذ الدكتور ليث شاكرحممود:    التوقيع    
     : املعاون العلمي سما       االستاذ الدكتور وسن سعيد عبود  : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 األكاديمي  وصف البرنامج       

 

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

 

 كلبة االداب  المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميلقسم الا .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  – المكىالعهد –عصر الرسالة 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 مقرر

 حضور الصف الزامي المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ع اعتماد اعتماد موتقع االنترنت الذكية م ةاستخدام السبور المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2218 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

  المدنىالتاكيد على توسع المعرفة التاريخية لطلبة المرحلة االولى بمصادر ومراجع دراسة العهد ا

 دينية  اكانت اجتماعية ام اقتصادية امسواء  شبه الجزيرة العربيةوضع قراءة شاملة الحوال 

ومابعدها برؤية تاريخية   المكىالعهد تمكين الطالب من اعطاء صورة شاملة للالحداث التي سبقت 

م حملة 552احداث التى سبقت والدة الرسول ص كعام الفيل –من خالل معرفة االحداث التاريخيةشاملة محايدة

والدة -للحيلولة دون دخول مكة ابرهة على مكة ودور جد الرسول ص عبد المطلب فى التفاوض مع االحباش

بيئة بني سعد –المراحل االولى من عمر الرسول - مكة عشية الوالدة –دار الندوة -نسبه وعشيرته–الرسول 

الدعوة االسالمية -الوحي–زواجه من خديجة -التبتل -بحيرا–التجارة معه نحو بالد الشام -عالقته بابي طالب

بيعتى العقبة –التوجه نحو الطائف –المقاطعة عام الحزن –ين للحبشة هجرة المسلم–الدعوة العلنية -السرية

 الهجرة الى بثرب–االولة والثاثنية 
لفهم الوقائع استخدام المصادراالولية والمراجع العربية واالستشراقية للوصول الى رؤية شاملة ودقيقة 

 اهم االحدداث التى رافقتها المرتبطة بالعهد المدنى والسيما سنوات الغزوات العامة والتاريخية 
للوصول الى  google booksو googleضرورة  استخدام محركات البحث على االنترنت وخصوصا 

 المصادر المنشورة مجانا وتكريسها لهدف القراءة الموسعة والبحث فى التقرير العلمي المطلوب 
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 ربط المعلومات التاريخية مع بعضها  التاكيد على االحداث التاريخية المفصلية التى تساعد الطالب على

المعرفية  للطالب لتوسيع  -المرتبطة بعلم التاريخ واالبستمولوجية-شرح المفاهيم والتعابير الهسيتروغرافية

مفاهيم التوراة واالنجيل –اليهودية والمسيحية –والسيما مفاهيم الطوطمية االبيونية  معارفه فى حقل التخصص

 الوحي –حلف الفضول -االيالف-الواد–اخرى 
 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
والسيما  المكياالعهد –القراءة المعرفية لمواضيع عصر الرسالة تدعيم المعرفة الفردية للطالب  -1أ

  مكة والحرم -االيالف–عام الفيل – قبل االسالماحداث 

وهي ستراتيجية  واسماء المؤرخين القدامى والراجع الحديثة-فظ اسماء المصادر االوليةضرورة ح-2أ

مكى الالعهد –حفظ اهم اعالم عصر الرسالة  و  العهد المدنى واهم احداثة العامة التعليم المنظم لدراسة ا

 االنصار العلنية والمقاطعة و–الدعوة السرية واسهامهم فى سير االحداث التاريخية 

من  المكيبالنسبة للالحداث التاريخية لعصر الرسالة العهد ا–استخدام الخرائط الذهنية والمعرفية  -3أ

 عاما  13السيما الدعوة االسالمية المكية خالل وضع تاريخ بالسنوات الهجري ومايقابلها بالميالدي 
  ماقبله كي والللوصول الى رؤية شاملة عن العهدين المربط االحداث التاريخية مع بعضها -4أ
 المكياالعهد –حفظ االحداث التاريخية العامة والخاصة  المرتبطة بالسيرة النبوية  -5أ
 من وجهة النظر االسالمية واالستشراقيةالقدرة على التحليل وتفسير االحداث التاريخية -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 النترنت لالستزادة عن كل جزئية استخدام النقال فى البحث عبر ا – 1ب 

         العهد المكيابان خارطة لشبه الجزيرة وتوزيع االديان  رسم- 2ب 

واعنى بذلك تهيئة تقارير  المكيالعهد –عصر الرسالة  -اعداد تقارير فردية مرتبطة بمادة المنهج 3ب 

   نتعلقة بها مالحداث امن االنترنت خرائطها واهم ا احوال شبه الجزيرة العربية–االديان عن 

     -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

طريقة التعليم الجماعي –االستجواب –المناقشة –العصف الذهني –المحاضرة المفعلة والمناقشة والحوار 

 تقسيم الطلبة الى مجموعات لتحضير مواضيع من المادة وبالتالي اثارة االس–

 

 
 طرائق التقييم      

–االمتحان االسبوعي –وتسجيل االنشطة اليومية واالسبوعية والشهرية –عة اليومية للطالب المتاب

 واالمتحان الشهري واالمتحان الفصلي 
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 تنمية الميول والقيم وبعض اوجه التقدير االتية-الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 المكىعن العهد –نت االنتر–قراءة مصادر خارجية ورقية او الكترونية  -1ج         

  المكىالعهد –تثمين جهود المؤلفين ممن اهتموا بتوثيق عصر الرسالة -2ج

 وارتباططها باالديان السماوية االخرىتاكيد على القيم السماوية واالنسانية للرسالةاالسالمية -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

  يرواعداد التقار–الخرائط  وعمل–القاء الطالب للمادة للتحضير االسبوعي 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 دقة التعابير اللغوية –دقة التعابير التاريخية –مدة ودقة العرض  –اسئلة التقويم الذاتي 

 

 
 

 

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

 -ي التعلم التعاون-1د

 للمادة-عرض الطالب بوربوينت -2د

 وتحليل االنشطة–اسئلة التقويم الذاتي -3د

 تقديم الطالب تقرير والقاء محاضرة لمدة دقيقيتين-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 الجكسو -التعلم القائم على البحث–التدريس التبادلي –العصف الذهني 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 واالمتحانات االسبوعية والشهرية وافصلية اسئلة شفوية وتنظيم تقرير عن الموضوع 

 بنية البرنامج  .11

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

عصر الرسالة 

 المكيالعهد –
العهد –عصر الرسالة  

 يالمك
3  

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

وعلم النفس واالداين اضافة ادوات تطوير للمحاضرة من خالل القراءة الشاملة ملواضيع الدراسات االنسانية كعلم االجتماع 
 واجلغرافية وضرورة تعلم طرائق البحث احلديثة ىف القاء املادة العلمية والتاكيد على اللغات االجنبية املساعدة

 
 
 
 
 

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

 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي –القبول احلكومي 

 
 
 
 
 
 
 

 ر المعلومات عن البرنامجأهم مصاد .14



  
 5الصفحة 

 
  

 صاحل امحد العلي –وحماضرات ىف اتريخ العرب –لالستاذ جواد على –اتريخ العرب ىف االسالم –مصادر ومراجع خارجية -1
 الكوكل –حمركات البحث على االنرتنت -0
 حمرك حبث كوكل بوكس لتنزيل الكتب واملراجع ذات العالقة جماان -3
 خارطة اداين وخارطة القبائل -الرسالة العهد املكي تنزيل خرائط مهمة عن عصر-4
 احملاضرة الشخصية للالستاذ املادة -5
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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 مقرررمز ال 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 الرسالة  االولى /بكالوريوس 

 المكياالعهد ا
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اساسي 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 العهد المكى –عصر الرسالة  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 2218الدراسي االول / الفصل / السنة .5

 ثالثة اسبوعيا )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2218 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  االهداف المعرفية  - ب
العهد االمكي والسيما –تدعيم المعرفة الفردية للطالب القراءة المعرفية لمواضيع عصر الرسالة  -1أ

 مكة والحرم  -االيالف–عام الفيل –احداث قبل االسالم 

واسماء المؤرخين القدامى والراجع الحديثة وهي ستراتيجية -ة حفظ اسماء المصادر االوليةضرور-2أ

العهد المكى –التعليم المنظم لدراسة االعهد المدنى واهم احداثة العامة   و حفظ اهم اعالم عصر الرسالة 

 العلنية والمقاطعة واالنصار –واسهامهم فى سير االحداث التاريخية الدعوة السرية 

بالنسبة للالحداث التاريخية لعصر الرسالة العهد االمكي من –استخدام الخرائط الذهنية والمعرفية  -3أ

 عاما  13خالل وضع تاريخ بالسنوات الهجري ومايقابلها بالميالدي السيما الدعوة االسالمية المكية 
 المكي واماقبله  ربط االحداث التاريخية مع بعضها لللوصول الى رؤية شاملة عن العهدين -4أ
 العهد االمكي–حفظ االحداث التاريخية العامة والخاصة  المرتبطة بالسيرة النبوية  -5أ
 القدرة على التحليل وتفسير االحداث التاريخية من وجهة النظر االسالمية واالستشراقية-6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 ر االنترنت لالستزادة عن كل جزئية استخدام النقال فى البحث عب – 1ب 

       خارطة لشبه الجزيرة وتوزيع االديان ابان العهد المكي   رسم- 2ب 

العهد المكي واعنى بذلك تهيئة تقارير –عصر الرسالة  -اعداد تقارير فردية مرتبطة بمادة المنهج 3ب 

  م االحداث امنتعلقة بها  احوال شبه الجزيرة العربية من االنترنت خرائطها واه–عن االديان 

     -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة واالسئلة والعصف الذهني 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 السئلة المتكررة والتقييم االسبوعي والشهري 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ميربط المعلومات ىالتاريخية بالقيم السماوية للدين االسال-1ج

 ابراز دور الرسالة االسالمية فى العهد المكي واهميته فى حياتنا اليومية -2ج

 التاكيد على القيم االنسانية لرسالة االسالم -3ج

  التركيز على المعارف الخاصة بالحقبة التاريخية واهميتها فى المعرفة الذاتية -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 كررة والسبورة الذكية والعصف الذهنيالمحاضرة واالسئلة المت
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 طرائق التقييم    

 االمتحان االسبوعي والشهري

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .12

 خ العرب ىف االسالم لالستاذجواد على اتري ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 وبةالمطل
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

دراسة احوال شبه  3 االول

الجزيرة العربية 

االجتماعية 

واالقتصادية والدينية 

والمعرفية قبيل 

واهم –االسالم 

حملة ابرهة –االحداث 

 على مكة

العهد –عصر الرسالة 

 المكي 

احوال شبه الجزيرة 

 العربية قبيل االسالم

لمحاضرة الم ا

والعصف 

الذهني 

واالسئلة 

 حاضرة

االسئلة 

واالمتحان 

 االسبوعي 

–الحرم –احوال مكة  3 الثاني

–دار الندوة –الحج 

اجداد الرسول ص 

 وقبيلة قريش 

العهد –عصر الرسالة 

 المكي

مكة عشية احوال 

 والدة الرسول ص

المحاضرة 

والعصف 

الذهني 

 واالسئلة

االسئلة 

واالمتحان 

 االسبوعي

والدة الرسول االكرم  3 ثالثال

–ابيه -)ص( واسرته

جده عبد المطلب –امه 

ادوار –اعمامه –

بيئة –حياته االولى 

 بني سعد كفالة جده 

العهد –عصر الرسالة 

 المكي

فى السيرة النبوية 

 المطهرة

المحاضرة 

والعصف 

الذهني 

 واالسئلة

االسئلة 

واالمتحان 

 االسبوعي

الدعوة -الوحي 3 الرابع

–مية السرية االسال

الدعوة العلنية ومقاومة 

 قريش لها

العهد –عصر الرسالة 

 المكي

الرسالة االسالمية فى 

 العهد المكي

المحاضرة 

والعصف 

الذهني 

 واالسئلة

االسئلة 

واالمتحان 

 االسبوعي

–الهجرة للحبشة  3 الخامس

المقاطعة وعام الحزن 

 التوجه الى الطائف–

العهد –عصر الرسالة 

 المكي

تامين الدعوة  محاولة

 االسالالمية 

المحاضرة 

والعصف 

الذهني 

 واالسئلة

االسئلة 

واالمتحان 

 االسبوعي

عرض الرسول نفسه  3 السادس

بيعتي –على القبائل 

العقبة االولى والثانية 

 الهجرة الى يثرب –

العهد –عصر الرسالة 

 المكي

عرض الدعوة 

االسالمية على القبائل 

وعموم شبه 

 الجزيرةالعربية

لمحاضرة ا

والعصف 

الذهني 

 واالسئلة

االسئلة 

واالمتحان 

 االسبوعي

العهد –عصر الرسالة  مراحعة شاملة  3 السابع

المراجعة -المكي

 الشملة للمنهج المقرر

المحاضرة 

والعصف 

الذهني 

 واالسئلة

االسئلة 

واالمتحان 

االسبوعي 

 ووالفصلي 
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 صاحل امحد العلي –حماضرات ىف اتريخ العرب قبل االسالم 
 لبيد ابراهيم امحد–عصر النبوة 

 هلاشم حيي املالح–الوسيط ىف السرية النبوية  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 الوسيط ىف اتريخ العرب قبل االسالم 

               صى بها  ـ الكتب والمراجع التي يوا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 املوسوعة االسالمية 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 املصادر الرتخيية –مكتبة املصطفى للكتب اجملانية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

  محمود عبد الواحد محمود. أ.داالسم:      
 بغداد: اجلامعة   
  اآلداب: / املعهدةالكلي   
 التاريخ: القسم العلمي   
 2101-2108:  مللفا اتريخ ملء   

 
 :   التوقيع                        عبودوسن سعيد  .د.أ :رئيس القسم    

 : أ.د. حممود عبد الواحد حممود  :املعاون العلمي سما                                                                      
                                                        :التاريخ                                                          :لتاريخا    
   
 

                                                                            
    

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

         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
   

 وصف البرنامج األكاديمي        
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ايجذااا  متضيذيا  ألهذص ئصذالب البرنذامج ومئرجذال الذضتوص المضو تذ  مذ   يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذاا
ل ويصذاحه  وصذف لكذ ،تسذضدادا التصذون مذ  الدذرب المضاحذ الطالب ضحتيتها مبرهنا  عما إاا كا   د حتذ  اا

 .مترر يم  البرنامج
 

   جامت  هغداد / اآلداب كوي  المؤسسة التعليمية .1

  تسص الضاريخ / المركز  القسم العلمي .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 أوربا في التصور الوتسطى )حياري(ضاريخ  

 دكضوراه / اسم الشهادة النهائية  .4
 ماجتسضير

  :النظام الدراسي  .5
 رى أخ مقررات / سنوي /

 أوربا في التصور الوتسطى )حياري(ضاريخ / الكورس الثاني /  كورتسال

 حيور الاامي المعتمد   برنامج االعتماد .6

 الضطور في البرامج والمناهج في الجامتال المناظرا المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 81/9/0281 تاريخ إعداد الوصف  .8

ي التصور الوتسطى )حياري(هشكل أكاديمي وعومي أوربا فدراتس  ضاريخ  :أهداف البرنامج األكاديمي .9
المرضكا  وانضشار المتسيحي  في الغرب الجرماني  لومترف  عوامل تستوط اامبراطوري  الروماني  ودور التهال

 الثاني في ضاريخ اوربا والمرضكا الثالث انضشار اا طاع ودور الدرنج  الميروفنجيو  والكارولنجيو    
 

 :لمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات البرنامج ا  .11
هدف البرنامج دراسة كل مايتعلق بتاريخ أوربا في العصور الوسطى ودراسة  :االهداف المعرفية - أ

ان المركزي في تاريخ اوربا االسباب والنظريات للمؤرخين في سقوط االمبراطورية وتتبع دور الجرم
وتاريخ الفرنجة وانتشاراالقطاع في اوربا  ة الرومانوايضا,أنتشار المسيحية ودورومواقف االباطر 

شار لمان ودوره الرئيس في تاريخ أوربا على نحو الكارلونجيون وعلى نحو خاص الميروفنجيون و 
 خاص

- 
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  :األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج –ب 
 جتل المضتوص نشطا وفاعال في الموا ف الضتويمي . -
 را  المئضود  وضتدير اآلئري .ضتويد الطالب عوى احضراص اآل -
 وضهادل المتوومال واافكار بي  المجموع  ادا م  أفكار اآلئري  ومتووماضهصااتسضد -
 ضنمي  المهارال دائل المضتومي  مع فتسح المجال ا ظهار ضجاربهص وف  أتسس عومي  -
 مواكه  جميع الضطورال التومي  والضاريئي  -
 درا محكم  وعومي  ضنمي  وضطوير البرنامج االكضروني هت -
 اطالع المضتومي  عوى ضاريخ أوربا في التصور الوتسطى م  الكضب يم  اائضصاب واعدادضتارير -
 

  :طرائق التقييم: 21
 

  .اامضحا  الشهري  -8
 المشارك  الصدي  والضداعل االكضروني دائل البرنامج مع وتسالل الضواصل اائرن  -0

 

 الوجدانية والقيمية: األهداف: 21
 .عوى وصف المادا المتررا التدرا -8ج       

 .التدرا عوى الضحويل وااتسضنضاج -0ج
 جتل المضتوص نشطا وفاعال في الموا ف الضتويمي . -3ج
 ضتويد الطالب عوى احضراص اآلرا  المئضود  وضتدير اآلئري . -4ج
 ااتسضدادا م  أفكار اآلئري  ومتووماضهص. -5ج
 ي  ضنمي  المهارال دائل المضتوم-6ج
 دئول في مرحو  الضئصب في ضاريخ أوربافي التصور الوتسطى -7ج

 طرائق التقييم:: 21
 .إعداد أوراق هحثي ، اائضهار الشهري 

 
1    
1    
4    
1    
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6    
7    
8    

21    
 

 

 

 

ف والتطور األخرى المتعلقة بقابلية التوظي )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة -د : 16

 :الشخصي(
 

 محاولة ابقاء نقاط التواصل العلمي والفكري من أجل التحليل والتطبيق وفهم الماضي -1د

 والتفكير العلمي تربية الحس النقدي  -2د

 االطالع المستمر للمدرس على المستجدات التعليمية والوسائل الحديثة للتعليم االلكتروني -3د

 وسائل التعليم وتبادل المعلومات بين الطالب والمدرس وفهم االفكار تنمية المهارات من خالل -4د   
   

 

  :طرائق التعليم والتعلم: 17
 

مفردات المادة بشكل جلي ء وايصال المعلومات بشكل مباشر الى الطالب مع توضيف طريقة اإللقا -

 بشكل مبسط.المادة الستيعابهم 

ل الطالب ومحاولة تبسيط المادة وتأهيلهم الى اعطاء المادة ضمن البرنامج االلكتروني مع تفاع -

 مراحل متقدمة

 
 : طرائق التقييم: 18

 

  .االختبار الشفهي -
 .االمتحان التحريري -
 وسائل التواصل االخرى -
 التفاعل والمشاركة الصفية داخل البرنامج -
 

  :بنية البرنامج: 29
 الساعات المعتمدة           قاسم المقرر أو المسا رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية

 عملي     نظري      

ــــــي العصــــــور   االولى ــــــا ف ــــــاريخ أورب ت
عوامــــــل الوســــــطى  حضــــــاري  

 سقوط االمبراطورية الرومانية 

 ســـــــــــــــــــــــــــــاعات 1
 اسبوعية

 

   القبائل الجرمانية  

   المسيحية وانتشارها في الغرب  
   االقطاع   
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الفرنجــــــــــــــة الميروفنجيــــــــــــــون   
 ون والكارلونجي

  

     
     
     

     
     
     
     
 
 

 :التخطيط للتطور الشخصي: 12
 

 .ضشجيع الطوه  عوى حب المادا والضدوق فيها  -
 ضشجيع الطوه  عوى الضحويل وااتسضنضاج في مجال الهحث التومي  -
 بنا  انتسا  وضنمي  جميع المهارال يم  اائضصاب وحرك  المجضمع-
 لب في نشاطال عومي  يم  البرنامج االكضرونيضداعل الطا -
 

 :المعهد األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع وضمعيار القبول : 12

 :أهم مصادر المعلومات عن البرنامج: 11

 محايرال في ضاريخ أوربا في التصور الوتسطى ااتسضاا الدكضور محمود عبد الواحد محمود .1
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 مئطط مهارال المنهج
 رجى ويع اشارا في المربتال المتابو  لمئرجال الضتوص الدردي  م  البرنامج الئايت  لوضتييصي
 مئرجال الضتوص المطووه  م  البرنامج 

 أتساتسي اتسص المترر رما المترر التسن  / المتسضون 
 أص ائضياري 

 يذذذذذذذذ المهاراضاألهذذذذذذذذداف    يالمترفاألهداف 
 برنامج الئاص  هال

األهذذذذذذذذداف الوجدانيذذذذذذذذذ  
 يمي  والت

ارال التامذذ  والضيهيويذذ  المهذذ
المهارال األئذرن  )المنتول 

المضتوتذذذذ  هتابويذذذذ  الضوظيذذذذف 
 (والضطور الشئصي

ب 4أ 3أ 0أ 8أ
8 

ب
0 

ب
3 

ب
4 

ج
8 

ج
0 

ج
3 

ج
4 

 4د 3د 0د 8د

                 اتساتسي   0281-0289
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
  اآلداب: / املعهدةالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 0259/  9/  51اتريخ ملء امللف :     

 دة : أ.د. منذر علي استاذ املا
 

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
                   أ. د. حممود عبد الواحد القيسي : املعاون العلمي سما              أ. د. وسن سعيد عبود : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
                                                                 
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة راسم مدي    
                   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 
 املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  العراق القديم تاريخ

 آداب بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 ى سنوي /مقررات /أخر

 كورسات

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 0259/  9/  51 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تعريف الطالب بتاريخ العراق وحضارته وأهم امللوك الذين حكموا يف خمتلف العصور التارخيية-1

 ياسي يف العراق القدميتعريف الطالب على أهم امللوك ودورهم الس -2

 تعريف الطالب على أهم املنجزات الفنية والعمارية هلذه السالالت احلاكمة يف العراق القدمي -3

 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 تعريف بالمصطلحات الخاصة بتاريخ العراق -1أ

 آلثار المادية المنقولة وغير المنقولة وما خلفه أهم الملوكتعريف با -2أ

 عرض بعض الصور الخاصة باآلثار العراقية التي تخص تاريخ العراق -3أ
 عرض الخرائط والمخططات -4أ

 جغرافية المنطقة - 5أ

 معالمها اآلثارية مهمة - 6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 علقة بالمادةعرض الصور المت – 1ب

 عرض الخرائط الخاصة بتاريخ العراق – 2ب

 اجراء اختبارات يومية – 3ب

       اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام السبورة والنصوص المكتوبة والكتب االصلية والمراجع مع عرض الصور احيانا

 

 
 طرائق التقييم      

 

 نات اليومية المستمرة والمتنوعة والفصلية واألسئلة المباشرة للطالباالمتحا

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 توجيه اسئلة خارجية  باستعمال كتب ومراجع خاصة بتاريخ العراق -1ج

 فسح المجال للمناقشة والحوار داخل الصف -2ج

 فسح لهم المجال بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

 طلب تقارير حول المادة  -4ج   
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 القياسية واالستنباطية

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات اليومية والشهرية
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 االعداديات التعيين في المدارس و -1د

  التعيين في الكليات والمعاهد ذات العالقة -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 القياسية واالستنباطية

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات اليومية والشهرية

 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           مساقاسم المقرر أو ال رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  نظري 3 تاريخ العراق القديم  األولالصف 

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 

 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 واآلاثرية  اصطحاب الطالب اىل جوالت سياحية علمية للتعرف على اآلاثر العراقية وتدريبهم على دراسة الكتب التارخيية
 واصطحاهبم اىل الندوات املقامة داخل الكلية والقسم

 لبعض املتاحف أو املواقع اآلاثرية املهمة مثل مدينة اببلللطالب  مع زايرة ميدانية
 
 
 

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

 
 زايدة معدالت الطالب املقبولني على قسم التاريخ

 حتديد عدد معني من الطالب يتم قبوهلم يف كل سنة 
 جيرى اختبار قبل اصدار األمر بقبوهلم

 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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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

2018-2011 
 الصف األول

تاريخ العراق  

 القديم
 x x x x x x x x x x x x x x x x أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب مؤسسة التعليميةال .1

 قسم التاريخ / المركز علمي القسم ال .2

  العراق القديم تاريخ اسم / رمز المقرر .3

 حضور فعلي أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات الفصل / السنة .5

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2119/  9/  15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 تعريف الطالب بتاريخ العراق وحضارته وأهم امللوك الذين حكموا يف خمتلف العصور التارخيية-1

 تعريف الطالب على أهم امللوك ودورهم السياسي يف العراق القدمي -2

 تعريف الطالب على أهم املنجزات الفنية والعمارية هلذه السالالت احلاكمة يف العراق القدمي -3

 
 
 
 
 

 

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.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 تعريف بالمصطلحات الخاصة بتاريخ العراق -1أ

 تعريف باآلثار المادية المنقولة وغير المنقولة وما خلفه أهم الملوك -2أ

 عرض بعض الصور الخاصة باآلثار العراقية التي تخص تاريخ العراق -3أ
 ائط والمخططاتعرض الخر -4أ

 جغرافية المنطقة - 5أ

   معالمها اآلثارية مهمة - 6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 عرض الصور المتعلقة بالمادة – 1ب

 عرض الخرائط الخاصة بتاريخ العراق – 2ب

 اجراء اختبارات يومية – 3ب

      اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب

 يم والتعلم طرائق التعل     

 

 استخدام السبورة والنصوص المكتوبة والكتب االصلية والمراجع مع عرض الصور احيانا

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة والفصلية واألسئلة المباشرة للطالب

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تب ومراجع خاصة بتاريخ العراقتوجيه اسئلة خارجية  باستعمال ك -1ج

 فسح المجال للمناقشة والحوار داخل الصف -2ج

 فسح لهم المجال بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

    طلب تقارير حول المادة  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 القياسية واالستنباطية

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات اليومية والشهرية
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 البنية التحتية  .12

 الوجيز يف اتريخ العراق القدمي( أتليف االستاذ الدكتور  كتاب منهجي ) ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 عبد القادر الشيخلي

 املصدر أعاله )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 كل الكتب التارخيية املتعلقة بتاريخ وحضارة العراق

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 أي موقع ألكرتوين يهتم بتاريخ العراق وحضارته

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 تدريس الطالب كل المفردات الخاصة بتاريخ العراق والمصطلحات المستعملة في الدراسات التاريخية

 
 

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

 التعيين في المدارس واالعداديات  -1د

  التعيين في الكليات والمعاهد ذات العالقة -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
ة / أو اسم الوحد

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االمتحان نظري القديم تاريخ العراق التاريخ السياسي 3 15 -1

 االمتحان نظري تاريخ العراق القديم التاريخ الحضاري 3 31 - 16

      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 مبثم كاظم نورياالسم: د.      
 بغداد: اجلامعة   
  اآلداب: / املعهدةالكلي   
 التاريخ: القسم العلمي   
 2081-2081:  مللفاتريخ ملء ا   

 
 :   التوقيع                          عبودوسن سعيد  .د.أ :رئيس القسم    

                  حممود عبد الواحد القيسيأ.م. د.   :املعاون العلمي سما                                                                      
                                                        :التاريخ                                                          :لتاريخا    
   
 

                                                                     
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

   



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

ايجذااا  متضيذيا  ألهذص ئصذالب البرنذامج ومئرجذال الذضتوص المضو تذ  مذ   يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذاا
احبه وصذف لكذ  ويصذ ،تسذضدادا التصذون مذ  الدذرب المضاحذ الطالب ضحتيتها مبرهنا  عما إاا كا   د حتذ  اا

 .مترر يم  البرنامج
 

 جامت  بغداد / اآلداب  كوي  اآلداب المؤسسة التعليمية .1

  تسص الضاريخ المركز  :القسم العلمي .2

او اســــم البرنــــامج األكــــاديمي  .3
  :المهني

 اليونا  والروما ضاريخ وحيارا 

 دكضوراه :اسم الشهادة النهائية .4

ــــــام ال .5  ســــــنو    :دراســــــيالنظ
 أخرى  مقررات  

  كورتسال

 حيوري الاامي   :المعتمد برنامج االعتماد .6

 الضطور في البرامج والمناهج في الجامتال المناظرا  :المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 61/9/0261  :تاريخ إعداد الوصف .8

التسياتسي  واا ضصادي   اليوناني  والروماني الدول  دراتس  ضاريخ وحيارا  :أهداف البرنامج األكاديمي .9
 جضماعي واا

 

 :مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11
   :االهداف المعرفية - أ
 ضجاربها التسياتسي  واا ضصادي  والديني  فهصو اليوناني  والروماني  الدول  حيارا لااصول الضاريئي   مترف  -

 وضوظيدها في عصرنا الحاير.
وبرمج  ما ضوصووا اليه م  اليوناني  والروماني  الدول  را دراتس  ضاريخ وحياالكشف ع  عم  ضاريخ  -

 في مراتسالضهص الدبووماتسي .  ابدعوا بضدوينهاالوغ  الضي و ابداعال في الدنو  والطب والدوك ومجال الضتويص 
 

  :األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج –ب 
 جت  المضتوص نشطا وفاعال في الموا ف الضتويمي . -



  
 2الصفحة 

 
  

 ب عو  احضراص اآلرا  المئضود  وضتدير اآلئري .ضتويد الطال -
 ااتسضدادا م  أفكار اآلئري  ومتووماضهص. -
 

  :طرائق التقييم: 11
 

  .اامضحا  الشهري  -6
 .نظاص االكضروني )كالس روص(التياص ببحوث مئضصرا ضنا ش دائ   -0

 

 الوجدانية والقيمية: األهداف: 12
 .ترراعو  وصف المادا الم التدرا -6ج       
 .التدرا عو  الضحوي  وااتسضنضاج -0ج
 جت  المضتوص نشطا وفاعال في الموا ف الضتويمي . -3ج
 ضتويد الطالب عو  احضراص اآلرا  المئضود  وضتدير اآلئري . -4ج
 ااتسضدادا م  أفكار اآلئري  ومتووماضهص. -5ج

 طرائق التقييم:: 13
 المنا ش  اليومي ، إعداد أوراق بحثي ، اائضبار الشهري 

 
االطار الجغرافي ودوره فـي تحديـد المحمـ   2

 السياسية اليونانية
  

   طبيعة النظام الحكم اليوناني 3
   العهد الملكي 4
   النظام االدار  اليوناني 5
   عهد النبحء )العهد االقطاعي( 6
   التمردات والهجرات  7
   عهد الطغاة 8
   القوانيين اليونانية 13
   عهد الديمقراطية 
   العحقات الداخلية اليونانية 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة -د : 14

 :الشخصي(
 

 والتحليل والتطبيق والتقويم. دعداداالتحرير العمليات العقلية للمتعلم واستخدامها بشكل  -1د

 تربية الحس النقدي والتفكير العلمي للمتعلم. -2د

 االطالع المستمر للمدرس دعلى المستجدات التعليمية. -3د

يب التعلايم يتباادف هيهاا الطاالل والمادرس هاي  اوار من اساالالعروض العلمية من الوسائل والنقاش  -4د   

 حقيق الهدف منه. وف موضوع دعلمي مع الحرص دعلى ت
   

 

  :طرائق التعليم والتعلم: 15
 

مفردات المادة بشكل جلي ء وايصاف المعلومات بشكل مباشر الى الطالل مع توضيف طريقة اإللقا -

 بشكل مبسط.المادة الستيعابهم 

 . اليونانية والرومانيةطريقة استخدام السبورة الذكية هي دعرض صور لمواقع االثار  -

 
 : قييمطرائق الت: 16

  .االختبار الشفهي -
 .االمتحان التحريري -
 

  :بنية البرنامج: 17

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

االطــــار الجغرافــــي ودوره فــــي   الثانية
ـــــد المحمـــــ  السياســـــية  تحدي

 اليونانية

ســـــــــــــــــــــــــــــاعات  3
 وعيةاسب

 

   طبيعة النظام الحكم اليوناني  

   العهد الملكي  
   النظام االدار  اليوناني  
عهد النبحء )العهد   

 االقطاعي(
  

   التمردات والهجرات   
   التاريخ الرومان   
بدايــــــــــــة نشــــــــــــوء الرومــــــــــــان   

 السياسي والعسكر  
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 :ط للتطور الشخصيالتخطي: 18

 

 .تشجيع الطلبة دعلى  ب المادة والتفوق هيها  -

النصوص التاريخية، وتقييم صحة تلك النصاوص دعان طرياق مقارنتهاا ماع وتحليل تشجيع الطلبة دعلى تفكيك   -

 نصوص اخرى تحمل الحادثة التاريخية نفسها.
 

 :المعهد(و األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أ ع)وضمعيار القبول : 11

 :أهم مصادر المعلومات عن البرنامج: 20

الدضيا ، أحمد مالك وعامر، تسويما : محايرال في الضاريخ التديص، )بغداد:  مطبتذ  واارا الضتوذيص التذالي  .6
 ص(.6991والبحث التومي، 

 حتس  بيرنيهه: ضاريخ ايرا  التديم. 0
 اوما   :اامبراطوريه البيانطيه. 3
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 ل المنهجمئطط مهارا
 يرج  ويع اشارا في المربتال المتابو  لمئرجال الضتوص الدردي  م  البرنامج الئايت  لوضتييص

 مئرجال الضتوص المطووب  م  البرنامج 
 أتساتسي اتسص المترر رما المترر التسن  / المتسضون 

 أص ائضياري 
 يذذذذذذذذ المهاراضاألهذذذذذذذذداف    يالمترفاألهداف 

 برنامج الئاص  بال
جدانيذذذذذذذذذ  األهذذذذذذذذداف الو 

 والتيمي  
ارال التامذذ  والضيهيويذذ  المهذذ

المهارال األئذرن  )المنتول 
المضتوتذذذذ  بتابويذذذذ  الضوظيذذذذف 

 (والضطور الشئصي
ب 4أ 3أ 0أ 6أ

6 
ب
0 

ب
3 

ب
4 

ج
6 

ج
0 

ج
3 

ج
4 

 4د 3د 0د 6د

                 اتساتسي   0261-0269
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 

 م. د. اندية ايسني عبدأ.     

 بغداد:  اجلامعة    
 اآلداب:  / املعهدةالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 8181/ 9/ 81:  اتريخ ملء امللف   

 
 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
  حممود عبد الواحد القيسيأ.د.  : املعاون العلمي سما          أ. د. وسن سعيد عبود : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                 : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 اآلداب كلية – بغداد جامعة المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 الدولة العثمانية

 الدكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

واالستعانة ببعض وبعض المصطلحات الخاصة  استخدام اللغة العربية    المعتمد برنامج االعتماد .6

 Pdfالبرامج التوضيحية مثل البور بوينت وال 
  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2118/ 9/ 18 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 واقتصادية جتماعيةاو  سياسية طوراتت من رافقها وما الدولة العثمانية  تاريخ من مهمة حقبة على التعرف

على تاريخا وسير الحداث فيها وفي البلدان الخاضعة اثرت بقوة و التاريخ مجرى غيرت وعسكرية

 لسيطرتها واالطالع على التغيرات الفكرية التي شهدتها الدولة العثمانية بتاثير اتجاهها نحو التحديث

 
 من فقهار وما الدرس موضوع المنطقة شهدته الذي الفكريو واالجتماعي االقتصادي التطور على التعرف

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

 العمل سوق في االنتاج على قادرة العمل سوق في تزج مخرجات انتاج من الجامعات
 النقد والتحليل لدى الطلبةتنمية امكانيات 

 مساعدة الطالب على التقييم الموضوعي والحيادية الحداث التاريخ
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

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

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

 التدريس

 بالموضوع  المتعلقة والمراجع المصادر من لالستفادة الطالب تهيئة -3أ

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

 لدراسيةا المادة لتقبل وفكريا نفسيا الطالب اعداد -5أ

 المادة المقررة من ممكن قدر الكبر الطلبة استيعاب -6أ
 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –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

  معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمواضع    -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

ووسائل التواصل االجتماعي ومنصات   لالستيعاب الحديثة التقنيات واستخدام والحوار، العلمية المناقشات

 والكتب االنترنت مواقع من وايضا االستفادة حي للبلدالتعليم االلكترونية بما فرضه عليتا الظرف الص

  االلكترونية

 

 
 طرائق التقييم      

 العلمي البحث الطالب، به كلفمال الواجب ، التحريري االمتحان ،( النقاش , الحوار لمباشرا االمتحان

 والتقرير

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 المنهجي والمنطقي التفكير رائقط بأساسيات االلمام -1ج         

 االستفادة من تجارب الشعوب-2ج

 السعي الى غرس الهوية الوطنية -3ج

 غرس التفاؤل واالمل بغد افضل-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

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

 

 
 طرائق التقييم    

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

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

 

 
 

 

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

 الصف ادارة مهارات -1د

  والتهيئة للتدريس التخطيط -2د

  والمشاهدة التقويم مهارات -3د

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

 

 طرائق التعليم والتعلم          

 

ووسائل التواصل االجتماعي ومنصات   لالستيعاب الحديثة التقنيات واستخدام والحوار، العلمية المناقشات

 والكتب االنترنت مواقع من ستفادةوايضا اال التعليم االلكترونية بما فرضه عليتا الظرف الصحي للبلد

  االلكترونية

 

 
 طرائق التقييم          

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

 والتقرير

 تؤدي حيث رحتط 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

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

دكتوراه ال

 حديث
ديث في الدولة التح

 العربيةالعثمانية
التحديث في الدولة 

 العثمانية
31  

     



  
 4الصفحة 

 
  

     

     

     

     
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

وتهيئة مادة اكثر وضوحا  المنطقةزيادة االلمام بالمادة واالطالع على المزيد من المصادر التي تغطي تاريخ 

وان المادة سيطبق عليها في العام المقبل النظام الفصلي بما يحد من وقدرة على االستيعاب من الطلبة خصوصا 

 وقت التواصل مع الطلبة

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

 ندوات واقامة باحثين استضافة
 
 
 

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

 
 ويفعل االمتحان التنافسي سببا اساسيا في القبول من عدمهيكون معيار القبول خاص بالقسم ) -
 % 07ا في الدراسات العليا بحيث ال يقل معدل التخرج عن معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة  -2
 .ازه لدورة في الحاسوبالكفاءة باللغة االنكليزية وما يثبت اجتي ان تقدم شهادة -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 نادية ياسين، االتحاديون دراسة ناريخية

 احمد عبد الرحيم مصطفى، دراسة في اصول الترايخ العثماني

 اكمل الدين احسان اوغلو، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة

 روبير مانتران، الدولة العثمانية

 ك المحامي، تاريخ الدولة العثمانيةدمحم فريد ب
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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
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 أ.م. د. نادية ياسين عبد

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 الدولة العثمانية اسم / رمز المقرر .3

 الزامي لحضور المتاحةأشكال ا .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 9/2118/ 18 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 واقتصادية جتماعيةاو  سياسية تطورات من رافقها وما الدولة العثمانية  تاريخ من مهمة حقبة على التعرف

 ترك بما ة على المنطقة العربية حصوصا العراق وبالد الشاماثرت بقوو التاريخ مجرى غيرت وعسكرية
 الراهن الوقت الى للمنطقة والعسكري والثقافي واالجتماعي السياسي الواقع على اثاره

 
 من فقهار وما الدرس موضوع المنطقة شهدته الذي والفكري واالجتماعي االقتصادي التطور على التعرف

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

 العمل سوق في االنتاج على قادرة العمل سوق في تزج مخرجات انتاج من الجامعات
 تنمية امكانيات النقد والتحليل لدى الطلبة

 لتاريخمساعدة الطالب على التقييم الموضوعي والحيادية الحداث ا
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ - أ

 المقرر بالمنهج التفكير طرائق باساسيات االلمام-1أ

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

 التدريس

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

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

 الدراسية المادة لتقبل وفكريا نفسيا الطالب اعداد -5أ

 تدريب الطالب على النقد والتحليل في الدراسات التاريخية -6أ
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتداف األه  -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

  ة بالمواضع معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلق   -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

ووسائل التواصل االجتماعي ومنصات   لالستيعاب الحديثة التقنيات واستخدام والحوار، العلمية المناقشات

 والكتب االنترنت مواقع من وايضا االستفادة التعليم االلكترونية بما فرضه عليتا الظرف الصحي للبلد

  االلكترونية

 

 
 رائق التقييم ط     

 

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

 والتقرير

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

 ير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلميةالى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفك

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المنهجي والمنطقي التفكير طرائق بأساسيات االلمام -1ج

 االستفادة من تجارب الشعوب-2ج

 السعي الى غرس الهوية الوطنية -3ج

  غرس التفاؤل واالمل بغد افضل-4ج   

  
 علم طرائق التعليم والت    

 

ووسائل التواصل االجتماعي ومنصات   لالستيعاب الحديثة التقنيات واستخدام والحوار، العلمية المناقشات
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 المقرر بنية •

 / الوحدة اسم المطلوبة التعلم مخرجات الساعات األسبوع
 أو المساق

 الموضوع

 طريقة
 التعليم

 طريقة
 التقييم

 والقتصادية السياسية االوضاع 6 1

خالل  عثمانيةال الدولة والجتماعية
النصف الثاين من القرن التاسع 

 عشر

في  حديثالت

الدولة 

 عثمانيةال

 االمتحان  محاضرة
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

مفهوم التحديث وبداايته يف الدولة  6 2
 العثمانية

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

بداية دخول االفكار اجلديدة على  6 3
 اجملتمع العثماين

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 االمتحان  محاضرة = غريب يف الدولة العثمانيةمفهوم الت 6 4
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

انتشار االفكار الغربية يف الدولة  6 5
 العثماتنية

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والكتب االنترنت مواقع من وايضا االستفادة التعليم االلكترونية بما فرضه عليتا الظرف الصحي للبلد

  االلكترونية

 

 
 طرائق التقييم    

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

 والتقرير

 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

 

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

 الصف ادارة مهارات -1د

  والتهيئة للتدريس التخطيط -2د

  والمشاهدة التقويم مهارات -3د

    العقلية المهاراتو العلمية القابليات حسب الفئات بين والتميز التقويم مهارات -4د
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 والتقارير
  والبحوث

 االمتحان  محاضرة = الدستور يف الفكر العثماين 6 6
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

تعليم يف  الدولة التحديث وال 6 7
 العثمانية

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 االمتحان  محاضرة = انتشار العلوم احلديثة 6 8
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

الفلسفة الوضعية عند املفكر  6 9
 العثماين

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 االمتحان  محاضرة =  داروينيةتبين املادية وال 6 11
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

دور الصحافة يف نشر االفكار  6 11
 احلديثة

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 االمتحان  محاضرة = التحديث على واقع املراةانعكاس  6 12
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 االمتحان  محاضرة = ينالدين يف الفكر العثما 6 13
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث
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التارات الفكرية يف الدولة  6 14
 العثمانية

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

حماوالت اجياد هوية ملواطين  6 15
 الدولة العثمانية

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 البنية التحتية  .11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 نادية ياسين، االتحاديون دراسة تاريخية )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 حمد عبد الرحيم مصطفى، دراسة في اصول الترايخ العثماني

 اكمل الدين احسان اوغلو، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة

 روبير مانتران، الدولة العثمانية

 ي، تاريخ الدولة العثمانيةدمحم فريد بك المحام

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 التجربة الدستوية في الدولة العثمانية -

 نادية ياسين، المراة والحداثة في الدولة العثمانية -

 نادية ياسين، عبد هللا جودت -

 افية في تركياسهيل صابان، تطور االوضاع الثق -

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 الكتب المذكورة موجودة على االنترنت معظم

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

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

يدة لتوسيع اآلفاق المعرفية للطلبة والحصول على معلومات جديدة ي لألحداث واضافة مواضيع جدالتاريخ

 عالقة بالمنهج المقرر. ذات 

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

  والخروج بتوصيات ذات فائدة تاريخية 

 تعامل الموضوعي مع الحدثتعزير قدرات الطالب على النقد والتحليل وال
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 :   التوقيع                                                              التوقيع:      
                  أ. د. حممود عبد الواحد حممود : املعاون العلمي سما                      أ. د. وسن سعيد عبود    :القسمرئيس  سما   

                                                        0251/ 9/  51 : تاريخال                             51/9/0251            : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
  ء اجلامعي:واألداضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
             0251/ 9/ 51      التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
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 د. نبراس فوزيأ. م. / وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 انتشار االسالم 

 بكلوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2218/ 15/9 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
 المعرفة والفهم       -1أ

 و جنوب شرق اسيا افريقيا  تشار االسالم فيالتطور التاريخي الن-2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

 انتشار االسالم بالطرق السلمية في هذه البقاع

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

 الموروثة والقيم االسالمية الوافدة

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

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 مقارنةية الحدث الجاري ويس السيما نظربعض نظريات طرائق التدر

 

 
 طرائق التقييم      

مع االوراق البحثية  ات يومية والنقاش على المنصة االلكترونية )كالس روم(امتحانات شهرية واختبار

 التي يقدمه الطالب حسب نوع الموضوع المطروح للنقاش

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 لإلسالمسامح وطرق واساليب الدعوة نشر قيم وثقافة الت -1ج         

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

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

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

 ومناقشة موضوعاتها وايضاح وعرض الخرائط وتقسيمها الى اسابيع

 

 
 طرائق التقييم    
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 يتم التقييم عن طريق:

 امتحان شفهي- 1

 امتحان تحريري )منتصف الفصل ونهايته(-2

 امتحان نهائي -3

 التحضير اليومي والمناقشات في المحاضرة -4

 

 

 
 

 

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

 -1د

 ال يوجد  -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  نظري          انتشار االسالم 323hosa الثالثة

     

     ا
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

 ال ينطبق   
 
 
 

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

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

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14



  
 5الصفحة 

 
  

 صباح ابراهيم وعادل االلوسي، اتريخ االسالم يف افريقيا وجنوب شرقي اسيا
 5991دينز بومل ، احلضارات االفريقية ، بريوت، 

 5992اليعقويب، اتريخ اليعقويب، بريوت 
 .5999وليم ابسالم، الثقافة االفريقية ، بريوت ، 

االسـالمية   السـاحل االفريقــي ال ـرقي حـن القـرن التاســع اوحـرد، ارروحـة دكتــورا  ،  الـدجيلي، العالقــات العربيـةخولـة شـاكر 
 بغداد، كلية 

 .5912االداب، 
 السريايف، رحلة السريايف )للهند والصني(
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 hosa 323 اسم / رمز المقرر .3

 الزامي حضوري أشكال الحضور المتاحة .4

  الفصل / السنة .5

 / عدد الساعات الكلي في السنة   32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2218 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

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

بني العناصر املختلفة يف  التأليفابراز ظاهرة املرونة واالنفتاح االسالمي على القيم والتقاليد االجتماعية االخرى والقدرة على 
 االسالمية املنظومةبودقة 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 .12

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 المعرفة والفهم  -2أ

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

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

 انتشار االسالم بالطرق السلمية في هذه البقاع

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

 لخرائطالى اسابيع ومناقشة موضوعاتها وايضاح وعرض ا

 

 
 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

 لى المنجز الحضاري للمنظومة االسالمية واثرها في المجتمعات االخرىالتعرف ع-2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 والمقارنة بع نظريات طرائق التدريس مثل نظرية الحدث الجاري
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 طرائق التقييم    

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

 الموضوع المطروح 

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

اهمية افريقيا وصالتها القديمة   2 5
 بالعرب

اختبارات  نظري

 شفهية
االحوال الجغرافية القاليم   2 0

 افريقيا جنوب الصحراء
اختبارات  نظري

 شفهية
الصالت القديمة بين العرب   2 3

 وفريقيا
اختبارات  نظري

 شفهية
اقليم افريقيا الشرقية: عالقاتها   2 1

 العربالمبكرة ب
اختبارات  نظري

 شفهية
اختبارات  نظري ماذا نعني بافريقيا الشرقية؟  2 1

 شفهية
العرب واالسالم في  انتشار  2 9

 اقاليم افريقيا الشرقية
اختبارات  نظري

 شفهية
الساحل االفريقي الشرقي في   2 9

 ظل العرب المسلمين
اختبارات  نظري

 شفهية
لى الهجرة العربية االسالمية ا  2 1

 ساحل افريقيا الشرقي
اختبارات  نظري

 شفهية
التجارة واثرها في الوجود   2 9

العربي وانتشار االسالم في 
 ساحل افريقيا الشرقي

اختبارات  نظري

 شفهية

 االثر الذي تركه استقرار العرب  2 52
 المسلمين في الساحل الشرقي 

اختبارات  نظري

 شفهية
العرب المسلمون في سودان   2 55

 ادي النيلو 
اختبارات  نظري

 شفهية
الوجود العربي االسالمي في   2 50

 الحبشة
اختبارات  نظري

 شفهية
االسالم في اقاليم افريقيا   2 53

 الغربية
اختبارات  نظري

 شفهية
الصالت االولى بين شمال   2 51

 افريقيا والسودان الغربي
اختبارات  نظري

 شفهية
بارات اخت نظري الحركة الهاللية  2 51

 شفهية
انتشار االسالم في السودان   2 59

 الغربي
اختبارات  نظري

 شفهية

عطلــــــــة 
نصــف 
 الســـــنة

   عطلــــــــة نصــف الســـــنة  

اختبارات  نظريالتجارة ودورها في انتشار   2 59
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 شفهية االسالم وامتداد الوجود العربي
قبيلة لمتونة ودورها في ايصال   2 51

 السالم الى السودان الغربيا
اختبارات  نظري

 شفهية
اختبارات  نظري الحركة المرابطية   59

 شفهية
الممالك السودانية ودورها في    02

امتداد االسالم في السنغال 
 والنيجر

اختبارات  نظري

 شفهية

اختبارات  نظري مملكة غانة   05

 شفهية
رات اختبا نظري امبراطورية مالي االسالمية   00

 شفهية
اختبارات  نظري مملكة السنغاي   03

 شفهية
اهمية انتشار االسالم في    01

 افريقياا الغربية
اختبارات  نظري

 شفهية
مملكة كانم االسالمية في    01

السودان االوسط ودورها في 
 نشر االسالم

اختبارات  نظري

 شفهية

صالت العرب االولى في    09
 السودان االوسط

رات اختبا نظري

 شفهية
-امبراطورية كانم برنو   09

االمبراطورية السيفية في كانم 
دور حكام كانم برنو في  -

االحوال العامة  -نشر االسالم
 في دولة كانم برنو

اختبارات  نظري

 شفهية

 الكورس الثاني في جنوب شرق اسيا

اختبارات  نظري العرب وبالد الشرق    01

 شفهية
اختبارات  نظري بالشرق  صالت العرب القديمة   09

 شفهية
ازدهار التجارة العربية مع بالد    32

 الشرق 
 اختبارات نظري

جهود العباسيين في تامين    35
 طرق التجارة مع الشرق 

اختبارات  نظري

 شفهية
التجارة العربية في بالد    30

 الطريق البحري  -الشرق 
اختبارات  نظري

 شفهية
اختبارات  ظرين السلع )مواد( التجارية   33

 شفهية
اهمية بالد الشرق في الثقافة    31

 العربية
اختبارات  نظري

 شفهية

اختبارات  نظريتطور الرحلة الجغرافية عند -1   31
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

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

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 5991االفريقية ، بريوت، دينز بومل ، احلضارات 

 5992اليعقويب، اتريخ اليعقويب، بريوت 
 .5999وليم ابسالم، الثقافة االفريقية ، بريوت ، 
االســـالمية   الســاحل االفريقـــي  خولــة شـــاكر الــدجيلي، العالقـــات العربيــة

 ال رقي حن القرن التاسع اوحرد، ارروحة دكتورا  ، بغداد، كلية 
 .5912االداب، 
 ، رحلة السريايف )للهند والصني(السريايف

  جملة دراسات يف التاريخ واالاثر

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 شفهية العرب  

كشف بأسماء الرحالة -2   39
 العرب المسلمين ومؤلفاتهم

اختبارات  نظري

 شفهية

انتشار االسالم في شبه القارة    39
 ةالهندي

اختبارات  نظري

 شفهية
االسالم في  –البدايات االولى    31

 السند والهند
اختبارات  نظري

 شفهية
اثار العرب واالسالم الثقافية    39

 والحضارية في الهند
اختبارات  نظري

 شفهية
اختبارات  نظري صالت العرب بالهند   12

 شفهية
الدويالت االسالمية في الهند    15

 ارية والثقافية ومنجزاتها الحض
اختبارات  نظري

 شفهية
التبادل الحضاري العربي    10

 الهندي
اختبارات  نظري

 شفهية
اختبارات  نظري انتشار االسالم اندونيسيا   13

 شفهية
لمحة تاريخية عن المجتمع    11

 االندونيسي
اختبارات  نظري

 شفهية
اختبارات  نظري انتشار االسالم في الصين   11

 شفهية
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
  اآلداب: / املعهدةالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 0251/  9/  51اتريخ ملء امللف :     
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 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  العراق القديم تاريخ

 تاريخ بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات

   المعتمد   برنامج االعتماد .6
اللغة العربية مع بعض املصادراالجنبية                                                                   

 
  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 0251-0259 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 الب بتاريخ العراق وحضارته وأهم امللوك الذين حكموا يف خمتلف العصور التارخييةتعريف الط-1

 تعريف الطالب على أهم امللوك ودورهم السياسي يف العراق القدمي -2

 تعريف الطالب على أهم املنجزات الفنية والعمارية هلذه السالالت احلاكمة يف العراق القدمي -3
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مجبرنامخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 تعريف بالمصطلحات الخاصة بتاريخ العراق -1أ

 تعريف باآلثار المادية المنقولة وغير المنقولة وما خلفه أهم الملوك -2أ

 عرض بعض الصور الخاصة باآلثار العراقية التي تخص تاريخ العراق -3أ
 المخططاتعرض الخرائط و -4أ

 جغرافية المنطقة - 5أ

 معالمها اآلثارية مهمة - 6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 عرض الصور المتعلقة بالمادة – 1ب

 عرض الخرائط الخاصة بتاريخ العراق – 2ب

 اجراء اختبارات يومية – 3ب

       اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب

 
 لتعلم طرائق التعليم وا     

 

 .استخدام السبورة والنصوص المكتوبة والكتب االصلية والمراجع مع عرض الصورالكورس االول 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة والفصلية واألسئلة المباشرة للطالب

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 كتب ومراجع خاصة بتاريخ العراقتوجيه اسئلة خارجية  باستعمال  -1ج

 فسح المجال للمناقشة والحوار داخل الصف -2ج

 فسح لهم المجال بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

 طلب تقارير حول المادة  -4ج   
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 القياسية واالستنباطية

 

 
 طرائق التقييم    

 

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

 التعيين في المدارس واالعداديات  -1د

  التعيين في الكليات والمعاهد ذات العالقة -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 مهارات ادارة الصف . -1

تخطيط للتدريس والتهيئة .ال-2        
 مهارات التقويم والمشاهدة . -3

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

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات اليومية والشهرية

 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           مساقاسم المقرر أو ال رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  كورس اول 61 تاريخ العراق القديم Mht 26329- gutgll االولى

كورس  61   

 ثاني
 

الكورس االول 

البدايات 

الحضارية لبالد 

وادي الرافدين 

،اختراع الكتابة 

، االحوال 

السياسية في 

بالد 

سومر،السومر

 الكورس الثاني 
 

موجز الخصائص الحضارية للعصر 

البابلي القديم ، الوضع السياسي ، 

التركيب السكاني واللغوي ، الحركة 

العلمية ،السياسة الداخلية ، نظام ملكية 

الناحية الدينية ، القوانين االراضي ،

ون) الفترة المظلمة المدونة ، الكشي

الثانية ( ،بالد بابل بعد انتهاء الغزو 

الكشي )ساللة ايسن الثانية )ساللة 

بابل الرابعة(، االشوريون نزوحهم 

واستقرارهم ، االدوار الحضارية 

والغصور التاريخية التي مرت بها 
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يون ، اللغة 

رية، اهم السوم

هجرات االقوام 

الجزرية 

،االكديون 

،سرجون 

2371االكدي)

م( -ق2316-

)الفتر،الكوتيون

ة المظلمة 

االولى(،حرب 

التحرير ، اهم 

الخصائص 

الحضارية 

والسياسية 

للدولة االكدية ، 

ساللة اور 

-2112الثالثة )

م(، -ق2114

اورنمو 

(2112-

م( ، -ق2194

العصر البابلي 

القديم ، من هم 

ريون ، االمو

السالالت 

االمورية ، 

حموراب 

وعصره 

الذهبي ، موجز 

الخصائص 

الحضارية 

للعصر البابلي 

القديم، الكشيون 

)الفترة المظلمة 

الثانية( ، بالد 

بابل بعد فترة 

الغزو الكشي ، 

ساللة ايسن 

الثانية )ساللة 

بابل الرابعة(، 

ساللة الرسا 

 بالد اشور ، عصور ماقبل التاريخ ،

عصر تقدم الحضارة السومرية 

واالكدية ، عصر سيادة االشوريين 

السياسية ، العصر االشوري القديم ، 

المراكز التجارية االشورية في اسيا 

الصغرى ، العصر االشوري الوسيط 

،العصر االشوري الحديث ، 

االمبراطورية االشورية االولى ، 

 االمبراطورية االشورية الثانية ،

  ورية االشورية سقوط االمبراط
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،ماري واشور 

، مملكة اشنونا 

، ساللة 

لة دير،سال

الوركاء ، 

ساللة كيش ، 

ساللة سبار 

،ساللة بابل 

 االولى.
     

     

     
 
 
 
 
 

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 اصطحاب الطالب اىل جوالت سياحية علمية للتعرف على اآلاثر العراقية وتدريبهم على دراسة الكتب التارخيية واآلاثرية 
 واصطحاهبم اىل الندوات املقامة داخل الكلية والقسم

 املتاحف أو املواقع اآلاثرية املهمة مثل مدينة اببللبعض للطالب  مع زايرة ميدانية
 
 
 

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

 
 زايدة معدالت الطالب املقبولني على قسم التاريخ

 حتديد عدد معني من الطالب يتم قبوهلم يف كل سنة 
 جيرى اختبار قبل اصدار األمر بقبوهلم

 
 
 
 

 م مصادر المعلومات عن البرنامجأه .14
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 طه ابقر )مقدمة يف اتريخ احلضارات ( اجلزء االول. -1

 عبد القادر عبد اجلبار الشيخلي )الوجيز يف اتريخ العراق القدمي ( -2
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 مخطط مهارات المنهج

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

 رجات التعلم المطلوبة من البرنامجمخ 

 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 

 (ر الشخصيوالتطو

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

2112 

 

تاريخ العراق  

 القديم
 x x x x x x x x x x x x x x x x أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز علمي القسم ال .2

 تاريخ العراق القديم Mht26329-gutgll Mht26329-gutgll اسم / رمز المقرر .3

 الزاميحضور  أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات الفصل / السنة .5

 121 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2118/  9/  15 هذا الوصف تاريخ إعداد  .7

 أهداف المقرر .8

 تعريف الطالب بتاريخ العراق وحضارته وأهم امللوك الذين حكموا يف خمتلف العصور التارخيية-1

 تعريف الطالب على أهم امللوك ودورهم السياسي يف العراق القدمي -2

 احلاكمة يف العراق القدميتعريف الطالب على أهم املنجزات الفنية والعمارية هلذه السالالت  -3

 
 
 
 
 

 

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
 تعريف بالمصطلحات الخاصة بتاريخ العراق -1أ

 تعريف باآلثار المادية المنقولة وغير المنقولة وما خلفه أهم الملوك -2أ

 اقية التي تخص تاريخ العراقعرض بعض الصور الخاصة باآلثار العر -3أ
 عرض الخرائط والمخططات -4أ

 جغرافية المنطقة - 5أ

   معالمها اآلثارية مهمة - 6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 عرض الصور المتعلقة بالمادة – 1ب

 عرض الخرائط الخاصة بتاريخ العراق – 2ب

 اجراء اختبارات يومية – 3ب

      متحانات المستمرةاجراء اال   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة والفصلية واألسئلة المباشرة للطالب

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 توجيه اسئلة خارجية  باستعمال كتب ومراجع خاصة بتاريخ العراق -1ج

 لمجال للمناقشة والحوار داخل الصففسح ا -2ج

 فسح لهم المجال بتقديم االقتراحات حول المادة -3ج

    طلب تقارير حول المادة  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 القياسية واالستنباطية

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات اليومية والشهرية
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 البنية التحتية  .12

 االستاذ الدكتور كتاب منهجي ) الوجيز يف اتريخ العراق القدمي( أتليف  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 عبد القادر الشيخلي

 طه ابقر ) املقدمة يف اتريخ احلضارات القدمية( )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 عبد القادر الشيخلي )الوجيز يف اتريخ العراق القدمي( م

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 الكتب التارخيية املتعلقة بتاريخ وحضارة العراق كل

 جملة االداب ، جملة االستاذجملة سومر ، 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 املوسوعة احلرة على االنرتنت الوكبيداي

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

، حات المستعملة في الدراسات التاريخيةتدريس الطالب كل المفردات الخاصة بتاريخ العراق والمصطل

وتحفيز الطلبة على البحث العلمي من خالل تكلبفهم بكتابة البحوث االكاديمية وتحليل جميع النصوص 

 التاريخية والخروج بتوصيات ذات فائدة تاريخية

 

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

 التعيين في المدارس واالعداديات  -1د

  التعيين في الكليات والمعاهد ذات العالقة -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 قييمطريقة الت طريقة التعليم

 االمتحان نظري القديم تاريخ العراق التاريخ السياسي 3 15 -1

 االمتحان نظري تاريخ العراق القديم التاريخ الحضاري 3 31 - 16
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
 االداب:  / املعهدةالكلي   
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 / جامعة بغدادكلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 عباسي متاخر

 اريخ/ دكتوراه تاريخبكلوريوس اداب في الت اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 17/9/2218 تاريخ إعداد الوصف  .8

 wafaaadnan@yahoo.comأ.م.د. وفاء عدنان حميد  اسم التدريسي .9

 ديميأهداف البرنامج األكا .12

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

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

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

 صحيح .
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 معرفة تاريخ هذه الفترة الحرجة من تاريخ العربي االسالمي     -1أ

  اس في االحداث السياسيةما تمخضت من احداث سياسية كان لها االثر الفعال والمحرك االس -2أ

 ور التاريخي  للدولة العباسية في عصورها المتاخرةالتط- -3أ
 ال بويه واصلهم وموطنهم وديانتهم ولغتهم وحياتهم االجتماعية  -4أ

 اوضاع  العراق التي مهدت لدخول البويهين وموقف الخلفاء من التسلط البويهي -5أ

 تصادية في العصور العباسية المتاخرةواالدارية واالق التطورات السياسية -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 اسباب سقوط البويهين والسيطرة السلجوقية وقيام طغرل بك والسلطنة السلجوقية – 1ب

 عالقة الخالفة العباسية بالسالطين السالجقة   - 2ب

  ي عهد الدولة السلجوقية للدولة العباسية فالتنظيمات المالية واالقتصادية   – 3ب

 جهود الخليفة المقتدي والمسترشد باهلل السترداد هيبة الخالفة     -4ب

 اعباسية المتأخرةسقوط الدولة ا اسباب   -5ب
  

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

عاى والعراق وعلى جميع االصعدة وتأثيرها  التركيز على مجمل التطورات التي شهدها العالم االسالمي

بقية مناحي الحياة االخرى وخاصة تعرض العراق لالحتالالت االجنبية ومدى تأثيرها علية وعلى مستقبله 

 بسبب المغول والسالجقة واالتراك .من تفكك سلطان الدولة العباسية 

 
 طرائق التقييم      

لمواجهة التدخالت ش تنظيمات الجيو  العصور العباسية المتأخرة تاريخ التدريب و النقاش فيما يخص 

 االجنبية 
 

 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 

 
 

 

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

 قراءة كتب التاريخ المختلفة و المقارنة و التحليل -1د

 ث و الدراسات ذات العالقة بالمنهجاالطالع على البحو-2د

 تحليل الوقائع التاريخية خالل تلك الحقبة -3د

 متابعة المصادر المهمة في هذا المجال -4د

 طرائق التعليم والتعلم          
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 طرائق التقييم          

 
 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة لية التأهيو المهارات العامة-د 

 قراءة كتب التاريخ المختلفة و المقارنة و التحليل -1د

 االطالع على البحوث و الدراسات ذات العالقة بالمنهج-2د

 تحليل الوقائع التاريخية خالل تلك الحقبة -3د

 لمتابعة المصادر المهمة في هذا المجا -4د

 

 بنية البرنامج  .12

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

 عملي     نظري      

العصور العباسية تاريخ   رابعة لالمرحلة ا

 المتأخرة
  تساعتا 3

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

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

 قراءة كتب التاريخ المختلفة و المقارنة و التحليل -1د

 االطالع على البحوث و الدراسات ذات العالقة بالمنهج-2د

 لتاريخية خالل تلك الحقبةتحليل الوقائع ا -3د

 متابعة المصادر المهمة في هذا المجال -4د
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 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

  الجميلية المتأخرة ( د. رشيد عبد هللا العباسي)تاريخ الدولة العربية االسالمية في العصر 

   ( تاريخ الخالفة العباسية في عصر الفوضى العسكرية )د. فاروق عمر فوزي 

 الخالفة العربية في العصر العباسي( د. عبد الجبار ناجي( 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 م المطلوبة من البرنامجمخرجات التعل 

 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

-2م 2112-10-22

10 
تاريخ الدولة  

لعباسية في ا

عصورها 

 المتأخرة

                 اساسي
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 بنية المقرر .01
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

ال بويه وظهورهم    
 ةاصلهم وديانتهم

المشاركات و 
االختبارات 
 التحريرية

المشاركات و 
االختبارات 
 التحريرية

ندخلهم في شؤون    
ولة العباسية الد

  وموقف الخلفاء منهم 

المشاركات و 
االختبارات 
 التحريرية

المشاركات و 
االختبارات 
 التحريرية

االمتيازات التي منحها    
الخلفاء العباسين 
 للبويهين واسبابها

المشاركات و 
االختبارات 
 التحريرية

المشاركات و 
االختبارات 
 التحريرية

اسباب سقوط    
   البويهين

شاركات و الم
االختبارات 
 التحريرية

المشاركات و 
االختبارات 
 التحريرية

الخالفة العباسية    
  والسيطرة السلجوقية 

المشاركات و 
االختبارات 
 التحريرية

المشاركات و 
االختبارات 
 التحريرية

اصل السالجقة وسبب    
ظهورهم وقيام 

 سلطنتهم

المشاركات و 
االختبارات 
 التحريرية

و  المشاركات
االختبارات 
 التحريرية

جهوط الخليفة    
المقتدي والمسترشد 
باهلل السترداد هيبة 

 الخالفة 

المشاركات و 
االختبارات 
 التحريرية

المشاركات و 
االختبارات 
 التحريرية

دور الشعب في    
مواجهة السيطرة 

 السلجوقية

المشاركات و 
االختبارات 
 التحريرية

المشاركات و 
االختبارات 

 ريريةالتح
فترة االنتعاش المؤقتة    

للخلفاء العباسين  
المشاركات و 

االختبارات 
المشاركات و 

االختبارات 
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 البنية التحتية  .11

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

العباسية )تاريخ الدولة العربية االسالمية في العصر   )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 المتأخرة ( د. رشيد عبد هللا الجميلي

   ( تاريخ الخالفة العباسية في عصر الفوضى العسكرية

 د. فاروق عمر فوزي( 

 التحريرية التحريرية واعادة هيبتهم
ظهور المغول كقوة    

عظمى على مسرح 
  االحداث السياسي

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
   

المغول وبناء اصل 
 دولتهم

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
   

 تنظيمات الجيش
لمواجهة التحدي 

  المغولي 

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 حريريةالت
   

الغزو المغولي وسقوط 
 بغداد

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
   

ظهور صالح الدين 
  االيوبي

معركة عين جالوت 
  وهزيمة المغول

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية

التحضير 
ليومي و ا

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
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  الخالفة العربية في العصر العباسي( د. عبد الجبار(

 ناجي

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 جمموعة حبوث خاصة يب كتدريسي للمادة 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 اليوجد

 

 ة تطوير المقرر الدراسي خط .12

   

 كل سنة يتم تطوير المنهج وفق المصادر التاريخية الحديثة واالصلية 

 

 

 
 


