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 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة
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 1الصفحة 

 
  

 
   

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

مذ  ايجذااا  متضيذيا  ألهذص ئصذالب البرنذامج ومئرجذال الذضتوص المضو تذ   يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذاا
ويصذاحه  وصذف لكذ   ،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 

  دنى التديصضاريخ الشرق األ 

 دكضوراه / اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى  مقررات / سنوي /

  حيارا مصر التديم / الكورس ااول /  كورتسال

 كالس روص وميضنك المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 0202 داد الوصف تاريخ إع .8

 .(حيارا مصر التديم دراتس  ضاريخ وحيارا ممالك الشرق األدنى التديص ) :أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

 :مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11
   :االهداف المعرفية - أ
وضوظيدها  ياتسي  واا ضصادي  والديني ضجاربها التس 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 
 

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

  :طرائق التقييم: 11
 

  .اامضحا  الشهري  -1
 .التياص بهحوث مئضصرا ضنا ش دائ  الصف الدراتسي -0

 

 جدانية والقيمية:الو  األهداف: 12
 .عوى وصف المادا المتررا التدرا -1ج       
 .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

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

 
 

 

 

 

األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة -د : 14

 :الشخصي(
 

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

 تربية الحس النقدي والتفكير العلمي للمتعلم. -2د

 االطالع المستمر للمدرس على المستجدات التعليمية. -3د

يب التعليم يتبادل فيها الطالب والمدرس في حوار من اسالالعروض العلمية من الوسائل والنقاش  -4د   

 حول موضوع علمي مع الحرص على تحقيق الهدف منه.
   

 

  :ئق التعليم والتعلمطرا: 15
 

يصال المعلومات بشكل مباشر الىى الطىالب مىع توضىي  الم االلكتروني )كالس روم( النظااستخدام  -

 بشكل مبسط.المادة مفردات المادة بشكل جلي الستيعابهم 

التىي  فىي عىرض رىور لموااىع االاىار المصىرية ( خالل مشاركة العرض(meetالبرنامج استخدام  -

 . ((GISمسح وتشمل المقابر والمعابد ورور لموااع المدن المصرية القديمة 
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 : طرائق التقييم: 16
 

  .االختبار الشفهي -
 .االمتحان التحريري -
 

  :بنية البرنامج: 17

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

مصـــــادر التـــــاريخ المصـــــري  -  ةثانيال
 القديم.

جغرافية مصر القديمـة وأثرهـا  -
 على قيام حضارتها.

 ســـــــــــــــــــــــــــــاعات 3
 اسبوعية

 

حضــارة مصــر فــي عصــور قبــ    
  .التاريخ )العصور الحجرية (

  

األوضاع العامة فـي وادي النيـ    
قبيــــــ  قيــــــام عصــــــر األســــــرات 

   .الملكية

  

االسرتان االولـى العصر العتيق )  
 2961-3111) (والثانيــــــــــــــــة

 .ق.م(

  

ـــة القديمـــة )األســـر    عصـــر الدول
 .ق.م( 2691-2221( )3-9

  

-7العصــــــر االنتقــــــالي االو  )  
 ق.م( 2221-2191( )11

  

ــــــــــة الوســــــــــطى    عصــــــــــر الدول
-2191( )12-11)االسرتان 

 .ق.م( 1728

  

ـــــــــاني    العصـــــــــر االنتقـــــــــالي الث
-1728( )17-13)االســـــــــر 

 ..م(ق1821

  

عصـــر الدولـــة الحديثـــة )االســـر   
12-21 )(1821-1128 
 ق.م

  

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

 ق.م(. 1128-332)
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ــــانيالياالحــــت      ــــاني والروم  ون
 .(م323-ق.م332)

  

فـي  االحوا  االجتماعية والدينية  
 مصر القديمة

  

النظـــــــام السياســـــــي واالحـــــــوا    
 في مصر القديمة. القتصاديةا

  

فــــــي مصــــــر  العلــــــوم وال نــــــون   
 القديمة.

  

 

 :التخطيط للتطور الشخصي: 18

 

 .تشجيع الطلبة على حب المادة والتفوق فيها  -

النصوص التاريخية، وتقييم رحة تلك النصىوص عىن طريىق مقارنتهىا مىع وتحليل تشجيع الطلبة على تفكيك   -

 لتاريخية نفسها.نصوص اخرى تحمل الحاداة ا
 

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

 :أهم مصادر المعلومات عن البرنامج: 21

الدضيا ، أحمد مالك وعامر، تسويما : محايرال في الضاريخ التديص، )هغداد:  مطهتذ  واارا الضتوذيص التذالي  .1
 ص(.1791والهحث التومي، 

، “ بذذ  المذذيالد 330مذذوجا ضذذاريخ مصذذر منذذا أ ذذدص التصذذور حضذذى عذذاص ”، أحمذذد: مصذذر الدرعونيذذ  فئذذري  .0
 ص(.1711)التاهرا: مكضه  اانجوو المصري ، 

، )التذذذذذذذذذاهرا: دار المترفذذذذذذذذذ  “التصذذذذذذذذذر المضذذذذذذذذذ ئر”محدذذذذذذذذذوأ، التسذذذذذذذذذيد أحمذذذذذذذذذد: ضذذذذذذذذذاريخ الدولذذذذذذذذذ  الدرعونيذذذذذذذذذ   .3
 ص(.0212الجامتي ،

، )التذذذذاهرا: “ضنظيمذذذ  ارداري ودوره التسياتسذذذي”متبذذذد فذذذي الدولذذذ  الحديثذذذذ  إبذذذراهيص، بهذذذاء الذذذدي  إبذذذذراهيص: ال .4
 ص(.0221هال.مط،

بضذذري، فونذذدرا: الحيذذاا اليوميذذ  فذذي مصذذر التديمذذ ، ضذذر: حتسذذ  جذذوهر وعبذذد المذذنتص أبذذو هكذذر، )التذذاهرا:  .5
 ص(.1795هال.مط،

، )التذذاهرا: مطهتذذ  “عصذذر النهيذذ  المصذذري  ولمحذذ  فذذي ضذذاريخ ار ريذذ ”حتسذذ ، تسذذويص: مصذذر التديمذذ   .1
 .10ص( ، ج1759جامت  التاهرا ،

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

، )التذذذاهرا: األ صذذذذى “الكهنذذذذول والطتذذذوس الدينيذذذذ ”نذذذور الذذذذدي ، عبذذذد الحوذذذذيص: الديانذذذ  المصذذذذري  التديمذذذ   .1
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 .0ص(، ج0221هاع  والنشر،لوط
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 مئطط مهارال المنهج
 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 مهاراضالاألهذذذذذذذذداف    يالمترفاألهداف 

 برنامج الئاص  هال
األهذذذذذذذذداف الوجدانيذذذذذذذذذ  

 والتيمي  
ارال التامذذ  والض هيويذذ  المهذذ

المهارال األئذرن  )المنتول 
المضتوتذذذذ  هتابويذذذذ  الضوظيذذذذف 

 (والضطور الشئصي
ب 4أ 3أ 0أ 1أ

1 
ب
0 

ب
3 

ب
4 

ج
1 

ج
0 

ج
3 

ج
4 

 4د 3د 0د 1د

ضذذذاريخ الشذذذذرق   0211-0217
 اادنى التديص

                 اتساتسي
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 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 د. بشرى عناد دمحم حسن
 بغداد: اجلامعة  
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 :  اتريخ ملء امللف  

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:اجلودة  ضمان شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود



  
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

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

 .مترر يم  البرنامج
 

   جامت  هغداد / اآلداب كوي  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
 أخرى  مقررات / سنوي /

 .وضاريخ هالد األنايول التديم  تسوري ضاريخ / الكورس الثاني /  كورتسال

 كالس روص وبرنامج ميضنك المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ل المناظراالضطور في البرامج والمناهج في الجامتا المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 0202 تاريخ إعداد الوصف  .8

 األنايولهالد و  تسوري ضاريخ الشرق األدنى التديص ) حيارال ضاريخدراتس   :أهداف البرنامج األكاديمي .9
 .(التديم 

 

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

 (ديص )هالد تسوري ، هالد األنايولى  ياص حيارال ممالك الشرق األدنى التضوييح اثر البيل  الجغرافي  عو -1أ 
 ضوييح الجوانب المهم  م  الضاريخ التسياتسي لمموكضي  اعاله. -0أ 
(، ومترفذذ  مذذا ضوصذذووا إليذذ  مذذ  األدنذذى التذذديص )تسذذوري  واألنايذذول الكشذذف عذذ  عمذذ  حيذذارا شذذتوب الشذذرق  -3أ 

 إبداعال في مئضوف جوانب الحيارا .

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

  :طرائق التقييم: 21
 

  .اامضحا  الشهري  -1
 .الصف الدراتسيالتياص بهحوث مئضصرا ضنا ش دائ   -0

 

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

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

 
 

 

 

 

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

 :الشخصي(
 

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

 تربية الحس النقدي والتفكير العلمي للمتعلم. -2د

 االطالع المستمر للمدرس على المستجدات التعليمية. -3د

يب التعليم يتبادل فيها الطالب والمدرس في حوار من اسالالعروض العلمية من الوسائل والنقاش  -4د   

 حول موضوع علمي مع الحرص على تحقيق الهدف منه.
   

 

  :طرائق التعليم والتعلم: 17
 

ماع توضاي  مان الاالل الساالس رو   ء وايصال المعلوماات بشاكل مبا ار الاى الطاالب طريقة اإللقا -

 بشكل مبسط.المادة مفردات المادة بشكل جلي الستيعابهم 

التااي تشاامل والحثيااة  السااوريةقااع االرااار افااي عاارض لااور لموا  meetبرنااام   الطريقااة اسااتخدا   -

 .  (GISمسح و السورية -الحثيةلمواقع المدن 
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 : طرائق التقييم: 18
 

  .االالتبار الشفهي -
 .االمتحان التحريري -
 

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

 عملي     نظري      

 ســـــــــــــــــــــــــــــاعات 1 مصادر تاريخ بالد سورية.  ةثانيال
 اسبوعية

 

حضارة بالد سورية فـي عصـور   
قبـــــــــــا التـــــــــــاريخ  العصـــــــــــور 

  الحجرية(.

  

األقوام التي سـكنت بـالد سـورية   
 وصنعت تاريخها:

  

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

لــــــبالد ســــــورية مــــــ  الممالــــــ  
 القديمة االخرى.

  

عهود االحتالل األجنبي لبالد   
 سورية 

  

ــــة    ــــة والج رافي ــــة التاريخي الخلفي
لــــبالد الحثيــــين فــــي األناضــــول 

 القديمة.

  

مملكـــــــــة الحثيـــــــــين القديمـــــــــة   
 وسياستها الداخلية.

  

ـــــــــة    ـــــــــين الحديث ـــــــــة الحثي مملك
 . الخارجيةوسياستها 

  

بعــــ  مــــن مظــــاهر الحضــــارة   
 الحثية القديمة.

  

 
 

 :التخطيط للتطور الشخصي: 12
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 .ضشجيع الطوه  عوى حب المادا والضدوق فيها  -
النصوب الضاريئي ، وضتييص صح  ضوك النصوب ع  طري  متارنضهذا مذع وضحوي  ضشجيع الطوه  عوى ضدكيك   -

 ندتسها. نصوب ائرن ضحم  الحادث  الضاريئي 
 

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

 :أهم مصادر المعلومات عن البرنامج: 11

را الضتوذذيص التذذالي ، )هغذذدادف  مطهتذذ  وااضيذذا ، أحمذذد مالذذك وعذذامر، تسذذويما ف محايذذرال فذذي الضذذاريخ التذذديصالد .1
 ص(.1791 ،والهحث التومي

تذذذ  الضتوذذذيص التذذذالي والهحذذذث ، )هغذذذدادف مطهوأحمذذذد، جمذذذال رشذذذيدف ضذذذاريخ الشذذذرق التذذذديصاألحمذذذد، تسذذذامي تسذذذتيد  .2
 ص(.1711،التومي

ت  ، )هغدادف مطه“إيرا  واألنايول”ف ضاريخ الشرق األدنى التديص األحمد، تسامي تستيد والهاشمي، ريا جواد .3
 ، هال.ل(. الضتويص التالي والهحث التومي

 )التذذذاهراف دار المترفذذذ  الجامتيذذذ ،“،مصذذذر وتسذذذوريا التديمذذذ ”دنذذذى التذذذديص ف ضذذذاريخ الشذذذرق األتسذذذويص، أحمذذذد أمذذذي  .4
 ص(.0222

ف ، )هغذذذذذذدادالضذذذذذذاريخ التسياتسذذذذذذي لذذذذذذهالد األنايذذذذذذول ف المموكذذذذذذ  الحيثيذذذذذذ  دراتسذذذذذذ  فذذذذذذيالصذذذذذذالحي، صذذذذذذال  رشذذذذذذيد .5
 ص(.0229،هال.مط

 ص(.1714دراتسال في ضاريخ الشرق األدنى التديص، )التاهراف هال.مط، فئري، احمدف .6
 .3ص(، ج1711، )اإلتسكندري ف هال.مط،نجيبف مصر والشرق األدنى التديصميئالي ،  .7
 .1، جص(1711 ف دار المترف  الجامتي  ،، )اإلتسكندرييومي ف مصر والشرق األدنى التديص، دمحم بمهرا  .8
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 مئطط مهارال المنهج
 ت  لوضتييصيرجى ويع اشارا في المربتال المتابو  لمئرجال الضتوص الدردي  م  البرنامج الئاي

 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

المهارال األئذرن  )المنتول 
الضوظيذذذذف  المضتوتذذذذ  هتابويذذذذ 

 (والضطور الشئصي
ب 4أ 3أ 0أ 1أ

1 
ب
0 

ب
3 

ب
4 

ج
1 

ج
0 

ج
3 

ج
4 

 4د 3د 0د 1د

ضذذذاريخ الشذذذذرق   0202/0201
 اادنى التديص

                 اتساتسي
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 د. بشرى عناد دمحم حسن
 بغداد: اجلامعة  
 االداب :عهدة /املالكلي  
 التاريخ: القسم العلمي  
 :  اتريخ ملء امللف  

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ان اجلودة ضم شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي        
 

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

 .مترر يم  البرنامج
 

 جامت  هغداد / اآلداب كوي  اآلداب :المؤسسة التعليمية .1

  تسص الضاريخ  :/ المركز القسم العلمي .2

 يم ضاريخ ااديا  التد  :او المهنياسم البرنامج األكاديمي  .3

 : د. هشرن عناد دمحمدكضوراه  :اسم الشهادة النهائية .4

 الثاني/ ضاريخ ااديا  التديم / الكورس  كورتسال أخرى  مقررات / سنوي / :النظام الدراسي .5

 كالس روص وبرنامج ميضنك   :المعتمد برنامج االعتماد .6

 ل المناظراالضطور في البرامج والمناهج في الجامتا  :المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 0202-0202  :تاريخ إعداد الوصف .8

هالد في ضاريخ الديان  )وضشم  لشتوب التديم  ااديا  التديم  دراتس  ضاريخ هي  :أهداف البرنامج األكاديمي .9
 .(اليوناني  والروماني و  الدينيتي الديان  ضاريخ  هالد وادي الرافدي ،في ضاريخ الديان   ،وادي الني 

 

 :مج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات البرنا  .11
   :االهداف المعرفية - أ
ضجاربها التسياتسي  واا ضصادي   فهصالشرق اادنى التديص و  دولال لالديا ااصول الضاريئي  فهص  مترف  -

 وضوظيدها في عصرنا الحاير. والديني 
 ااعضتاد في الئويت في التديم  الشتوب وبرمج  ما ضوصووا الي  ااديا  الكشف ع  عم  ضاريخ  -

 . وضأثيرها عوى المجضمع وااتساطير
 

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

  :رائق التقييمط: 11
 

  .اامضحا  الشهري  -2
 .التياص بهحوث مئضصرا ضنا ش دائ  الصف الدراتسي -0

 

 الوجدانية والقيمية: األهداف: 12
 .عوى وصف المادا المتررا التدرا -2ج       
 .التدرا عوى الضحوي  وااتسضنضاج -0ج
 جت  المضتوص نشطا وفاعال في الموا ف الضتويمي . -3ج
 ب عوى احضراص اآلراء المئضود  وضتدير اآلئري .ضتويد الطال -4ج
 ااتسضدادا م  أفكار اآلئري  ومتووماضهص. -5ج
 طرائق التقييم:: 13

 المنا ش  اليومي ، إعداد أوراق هحثي ، اائضهار الشهري 
 

 :الشخصي( األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة -د : 14
 

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

 تربية الحس النقدي والتفكير العلمي للمتعلم. -2د

 االطالع المستمر للمدرس على المستجدات التعليمية. -3د

يب التعليم يتبادل فيها الطالب والمدرس في حوار من اسالالعروض العلمية من الوسائل والنقاش  -4د   

 حول موضوع علمي مع الحرص على تحقيق الهدف منه.
   

 

  :طرائق التعليم والتعلم: 15
 

ء وايصال المعلومات بشكل مباشر الى الطالالب مالع توضالي  لقاااستخدام كالس روم وميتنك لعرض و -

 بسط.بشكل مالمادة مفردات المادة بشكل جلي الستيعابهم 
 

 : طرائق التقييم: 16
 

  .االختبار الشفهي -
 .االمتحان التحريري -
 

  :بنية البرنامج: 17

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية
 عملي     نظري      
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  اسبوعية ساعات 3   الرابعة

مفهـــــــوم الديانـــــــة القديمـــــــة  -  
 ول بدايتهاواص

  

دراسة في المعتقدات واألفكار  -  
الدينيــــــــة المصــــــــرية القديمــــــــة 

 )الالهوت المصري القديم(.
 التحنيط )فلسفة الموت(.1
عقائـــــــد مـــــــا بعـــــــد المـــــــوت .2

 )محاكمة الموتى(
 الكتب والنصوص الجنائزية. أ
المقـــابر والمـــدافن المصـــرية . ب

 )عالم الجبانة(
 األهرامات. ت

  

آللهــة واألســاطير دراسـة فــي ا -  
 المصرية القديمة.

 

 Myth ofأساطير االتكوين .1
Genesis 

 Myth ofأساطير اإلله رع .2
god Ra 

أســــــاطير اإللــــــه أوزيــــــري   .3
Myth of god Osiris 

  

دراسة في المعتقدات واألفكار  -  
 فـــي بـــالد وادي الـــرافينالدينيـــة 
 .القديمة

  

دراسة في المعتقدات واألفكار  -  
 .القديمة الفينيقيةنية الدي

  

دراســـــــــة فـــــــــي المعتقـــــــــدات  -  
االغريقيـــــــة واألفكـــــــار الدينيـــــــة 

 .والرومانية
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 :التخطيط للتطور الشخصي: 18

 

 .تشجيع الطلبة على حب المادة والتفوق فيها  -

تلك النصالوص عالن طريالق مقاراتهالا مالع  النصوص التاريخية، وتقييم صحةوتحليل تشجيع الطلبة على تفكيك   -

 اصوص اخرى تحمل الحادثة التاريخية افسها.
 

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

 :أهم مصادر المعلومات عن البرنامج: 20

طهتذ  واارا الضتوذيص التذالي الدضيا ، أحمد مالك وعامر، تسويما : محايرال في الضاريخ التديص، )هغداد:  م .2
 ص(.2791والهحث التومي، 

، “ بذذ  المذذيالد 330مذذوجا ضذذاريخ مصذذر منذذا أ ذذدص التصذذور حضذذى عذذاص ”فئذذري، أحمذذد: مصذذر الدرعونيذذ   .0
 ص(.2711)التاهرا: مكضه  اانجوو المصري ، 

ترفذذذذذذذذذ  ، )التذذذذذذذذذاهرا: دار الم“التصذذذذذذذذذر المضذذذذذذذذذأئر”محدذذذذذذذذذوأ، التسذذذذذذذذذيد أحمذذذذذذذذذد: ضذذذذذذذذذاريخ الدولذذذذذذذذذ  الدرعونيذذذذذذذذذ   .3
 ص(.0222الجامتي ،

، )التذذذذاهرا: “ضنظيمذذذ  ارداري ودوره التسياتسذذذي”إبذذذراهيص، بهذذذاء الذذذدي  إبذذذذراهيص: المتبذذذد فذذذي الدولذذذ  الحديثذذذذ   .4
 ص(.0222هال.مط،

، )التذذاهرا: مطهتذذ  “عصذذر النهيذذ  المصذذري  ولمحذذ  فذذي ضذذاريخ ار ريذذ ”حتسذذ ، تسذذويص: مصذذر التديمذذ   .1
 .20ص( ، ج2759جامت  التاهرا ،

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

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

 أص ائضياري 
 يذذذذذذذذ المهاراضاألهذذذذذذذذداف    يالمترفاألهداف 

 برنامج الئاص  هال
األهذذذذذذذذداف الوجدانيذذذذذذذذذ  

 والتيمي  
ارال التامذذ  والضأهيويذذ  المهذذ

المهارال األئذرن  )المنتول 
المضتوتذذذذ  هتابويذذذذ  الضوظيذذذذف 

 (والضطور الشئصي
ب 4أ 3أ 0أ 2أ

2 
ب
0 

ب
3 

ب
4 

ج
2 

ج
0 

ج
3 

ج
4 

 4د 3د 0د 2د

ااديا  ضاريخ   0202-0202
 التديم 

                 اتساتسي
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 دمحم غازي  د. واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

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

 

 كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 منهج البحث التاريخي

 بكالوريوس آداب في التاريخ اسم الشهادة النهائية  .4

 :دراسي النظام ال .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 ) فصلي(  كورسات

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2221/ 1/ 17 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 التعريف بالتاريخ وما هيته ومنهجه. (1

 تدريب الطلبة على استعمال المصادر واألقتباس منها. (2

 بشكل عملي على كيفية كتابة البحوث ونقد األصول والمراجع.                            تدريب الطلبة (3

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .12
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  االهداف المعرفية . ا-أ

      .اعداد الطلبة للتخصص في مجال التاريخ  -1أ

 بة المنهجية االكاديمية المتخصصة.تنمية المهارات في البحث والكتا-2أ

 اعداد الطلبة اعدادا عمليا ليكونوا مؤرخين في المستقبل.  -3أ

 -4أ

  -5أ

 -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 تزويد الطلبة بمهارات البحث االكاديمي العلمي. – 1ب 

 تمرين الطلبة على البحث العلمي وتحقيق المخطوطات. – 2ب 

االبتعاد عن ادلجة التاريخ وتدريب الطلبة على الحيادية والتجرد ممن االهواء وتنمية روح   - 3ب 

       البحث العلمي.

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 شرح المحاضرة من االستاذ ومشاركة الطلبة. (1

 عمل البحوث في تخصصات التاريخ المختلفة ) قديم, اسالمي, حديث(. (2

 ى كيفية اقتباس النص وتحليله وتركيبه.تدريب الطلبة عل (3

 اصطحاب الطلبة للمكتبات وتدريبهم على كيفية االستعارة. (4

 تدريب الطلبة على الكتابة التاريخية. (5

 

 

 طرائق التقييم      

 (تكليف الطلبة بمجموعة من الواجبات من اعداد البحوث والبيبراتوالتقارير وتقييم انجازاتهم.1

 ارات التي اكتسبها الطلبة وتقويم نشاطهم خالل المحاضرة.( التعرف على المه2

 ( االمتحانات التحريرية.3

 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

  -1ج         

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 

 طرائق التقييم    



 

  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 

 

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 عملي نظري   

 (2ساعتان اسبوعيا )  بحث التاريخيمنهج ال  الثانية

    

    

    

    
 
 



 

  
 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 التاريخ. (2

 ضى النقيب, املؤرخ املبتدئ ومنهج البحث التاريخ.مرت (3

 عبد الواحد ذنون طه, اصول البحث التارخيي. (4

 



 

  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى 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 اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ  / المركز علميالقسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني  لمتاحةأشكال الحضور ا .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 ( ثالثون ساعة لكل فصل32) )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221/  1/ 17 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 التعريف ابلتاريخ وما هيته ومنهجه. (1

 تدريب الطلبة على استعمال املصادر واألقتباس منها. (2

 لي على كيفية كتابة البحوث ونقد األصول واملراجع.                           تدريب الطلبة بشكل عم (3

 

 

 

 

 

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

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

 البرنامج.



 

  
 7الصفحة 

 
  

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 اعداد الطلبة للتخصص في مجال التاريخ.      -1أ

 ية المتخصصة.تنمية المهارات في البحث والكتابة المنهجية االكاديم-2أ

 اعداد الطلبة اعدادا عمليا ليكونوا مؤرخين في المستقبل  -3أ

  

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 تزويد الطلبة بمهارات البحث االكاديمي العلمي. –- 1ب

 تمرين الطلبة على البحث العلمي وتحقيق المخطوطات. – 2ب 

يب الطلبة على الحيادية والتجرد ممن االهواء وتنمية روح االبتعاد عن ادلجة التاريخ وتدر  - 3ب 

 البحث العلمي.     

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 شرح المحاضرة من االستاذ ومشاركة الطلبة. (1

 عمل البحوث في تخصصات التاريخ المختلفة ) قديم, اسالمي, حديث(. (2

 له وتركيبه.تدريب الطلبة على كيفية اقتباس النص وتحلي (3

 اصطحاب الطلبة للمكتبات وتدريبهم على كيفية االستعارة. (4

 تدريب الطلبة على الكتابة التاريخية. (5

 

 

 طرائق التقييم      

 (تكليف الطلبة بمجموعة من الواجبات من اعداد البحوث والبيبراتوالتقارير وتقييم انجازاتهم.1

 لطلبة وتقويم نشاطهم خالل المحاضرة.( التعرف على المهارات التي اكتسبها ا2

 ( االمتحانات التحريرية.3

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     



 

  
 8الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



 

  
 9الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1
 املؤرخ املبتدئ ومنهج البحث التارخيي ل مرتضى النقيب

 اصول البحث التارخيي ل عبد الواحد ذنون طه

 مصطلح التاريخ ل أسد رستم و منهج اليبحث الرتخيي ل حسن عثمان راجع الرئيسية )المصادر(الم -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ,التقارير ,.....(
 

المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت  ( ب

....., 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 

 

 بنية المقرر .12

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

   ماهية التاريخ وتعريفه   3 -1

4- 8   
العلوم المساعدة 

 للمؤرخ
  

9- 15   
نشأة وتطور مناهج 

البحث والتدوين 

 التاريخي
  

1-5   
اصول البحث 

 التاريخي الحديث
  

6-12   
العرض والكتابة 

 التاريخية
  

   تحقيق المخطوطات   11-14
   مراجعة عامة   15



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 أ. م.د. اندية ايسني
 بغداد: اجلامعة 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ودة ضمان اجل شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 اآلداب كلية – بغداد جامعة المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تاريخ ايران 

 البكالوريوس النهائية اسم الشهادة  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

استخدام اللغة العربية واالستعانة ببعض البرامج التوضيحية مثل البور  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 Pdfبوينت وال 
  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2221/ 1/ 17 تاريخ إعداد الوصف  .8

 ميأهداف البرنامج األكادي .9

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

 .وتركيا ايران من لكل السياسية الخارطة وغيرت التاريخ مجرى غيرت وعسكرية

  ببلده ةالمحيط الجوار لدول والسياسية التاريخية الخلفية على الطالب يطلع

 
 االصالح حركات من فقهار وما الدول هذه شهدته الذي والفكري واالجتماعي االقتصادي التطور على التعرف

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

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

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 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

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

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

 الدراسية المادة لتقبل وفكريا نفسيا الطالب اعداد -5أ

 مقررال المنهج 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

  لمصطلحات المتعلقة بالمواضع معرفة المفاهيم وا   -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

  ترونيةااللك

 

 
 طرائق التقييم      

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

 والتقرير

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 المنهجي والمنطقي التفكير طرائق بأساسيات االلمام -1ج         

 عوباالستفادة من تجارب الش-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

 الذاتي والتنظيم التخطيط استراتيجيات الستنتاج،وا كالتحليل التفكير دالالت خالل من التفكير استراتيجيات

 



  
 3الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم    

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

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

 

 
 

 

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

 الصف ادارة مهارات -1د

  والتهيئة للتدريس التخطيط -2د

  والمشاهدة التقويم مهارات -3د

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

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

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  68 تاريخ ايران  تاريخ ايران  الرابعة

     

     

     

     



  
 4الصفحة 

 
  

     
 
 

 طيط للتطور الشخصيالتخ .12

زيادة االلمام بالمادة واالطالع على المزيد من المصادر التي تغطي تاريخ تركيا وايران وتهيئة مادة اكثر 

وضوحا وقدرة على االستيعاب من الطلبة خصوصا وان المادة سيطبق عليها في العام المقبل النظام الفصلي 

 بما يحد من 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

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

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

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

 در المعلومات عن البرنامجأهم مصا .14

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

 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 برت،رو جراهام-

 .1977 بغداد االيرانية، الثورة مقدمات هوليدي، الفريد-

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 نامجمخرجات التعلم المطلوبة من البر 

 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

 

 أ.م. د. نادية ياسين عبد

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 68 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221/ 1/ 17 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 .وتركيا ايران من لكل السياسية الخارطة وغيرت التاريخ مجرى غيرت وعسكرية

  ببلده ةالمحي الجوار لدول والسياسية التاريخية الخلفية على الطالب يطلع

 
 حركات من رفقه وما الدول هذه شهدته الذي والفكري واالجتماعي االقتصادي التطور على التعرف

 والحزبي البرلماني االصالح
 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
 
 
 

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

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

  لمعرفية هداف ااأل - 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

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

 الدراسية المادة لتقبل وفكريا نفسيا الطالب اعداد -5أ

 المقرر المنهج من ممكن قدر الكبر الطلبة استيعاب -6أ
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 
 المعارف خالل من تنظم والتي والتعليم مارسةوالم 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 تخدامواس والحوار، العلمية المناقشات

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

  االلكترونية

 

 
 طرائق التقييم      

 

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

 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

 

 
 لقيمية األهداف الوجدانية وا -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     

 

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

 / الوحدة اسم وبةالمطل التعلم مخرجات الساعات األسبوع
 أو المساق

 الموضوع

 طريقة
 التعليم

 طريقة
 التقييم

 والقتصادية السياسية االوضاع 4 1

 الدولة قيام قبل والجتماعية

 الصفوية،

 تركيا تاريخ
 وايران

 االمتحان  محاضرة
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

-1501 الصفوية الدولة 4 2

 الدولة حكام ابرز1629

 من احلقبة هذه خالل الصفوية

 اجنازاهتم واهم فارس بالد اتريخ

 والقتصادية السياسية

 االمتحان  محاضرة ايران تاريخ
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 للدولة اخلارجية التوسع حماوالت 4 3

 الصفوية

 االمتحان  محاضرة ايران تاريخ
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 االسباب/الصفوية الدولة احنالل 4 4

 جانب اىل والقتصادية سيةالسيا

 اخلارجية العوامل

 االمتحان  محاضرة وايران تاريخ
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 االمتحان  محاضرة ايران تاريخ واالضطراب االحتالل عهود 4 5

 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 

 قريروالت

 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

 

 
 علقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 الصف ادارة مهارات -1د

  والتهيئة للتدريس التخطيط -2د

  والمشاهدة التقويم مهارات -3د

    العقلية والمهارات العلمية القابليات حسب الفئات بين والتميز التقويم مهارات -4د
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 السلطة،الغزو على والصراع

 ،ايران1729-1722 االفغاين

 الزند خان شاه،كرمي اندر عهد يف

 الشهري
 والتقارير

  بحوثوال

 احلكم وقيام السلطة على الصراع 4 6

 القاجاري

 االمتحان  محاضرة ايران تاريخ
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

-1796القاجاري العهد 4 7

 القاجاريون ،امللوك1925

 االمتحان  محاضرة ايران تاريخ
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 القرن يف ايران يف العامة االوضاع 4 8

 رعش التاسع

 االمتحان  محاضرة ايران تاريخ
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 االمتحان  محاضرة ايران تاريخ 19القرن يف االصالحية احملاوالت 4 9
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 الدستورية الثورة 4 11
 االسباب1906

 1906 والنتائج،دستور
 واليجابيات السلبيات

 االمتحان  محاضرة ايران تاريخ 
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 القاجاري،عوامل احلكم هناية 4 11

 واخلارجية الداخلية االهنيار

 االمتحان  محاضرة ايران تاريخ
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 العهد املعاصر االيراين التاريخ 4 12

 شاه رضا عهد يف البهلوي،ايران

 1941-1926 هبلوي

 ناالمتحا  محاضرة ايران تاريخ
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 مع اخلارجية،العالقات السياسة 4 13

 الدول

 االمتحان  محاضرة ايران تاريخ
 الشهري
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 فرنسا،بريطانيا،االحناد)الكربى

 السوفييت،الوالايت

 دول مع العالقات(املتحدة

  ،(العراق،تركيا)اجلوار

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 شاه رضا دمحم عهد يف ايران 4 14

 ،االوضاع1979-1941لويهب

 واخلارجية الداخلية

 االمتحان  محاضرة ايران تاريخ
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 اخلارجية السياسية التطورات 4 15

 1953-1947 النفط واتميم

 االمتحان  محاضرة ايران تاريخ
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 وسقوط مصدق سقوط بني ايران 4 16

 1979-1953 الشاه

 االمتحان  محاضرة ايران تاريخ
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 
17 

 اخلارجية،العراق العالقات 4

 بني احلدود حتديد ومشكلة

 البلدين

 االمتحان  محاضرة ايران تاريخ
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

      

 البنية التحتية  .11

ن وتركيا دراسة في التاريخ الحديث خليل احمد/ ايرا ابراهيم ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

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

 1980بغداد،

 العالمية الحرب سنوات في ايران كريم، الهادي عبد-

 1989بغداد، الثانية،

 حكم ظل في اليران االقتصادية السياسة روبرت، جراهام-

 .1977بغداد، لشاه،ا

 .1977 بغداد االيرانية، الثورة مقدمات هوليدي، الفريد-

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

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

 اروند ابراهميان/ تاريخ ايران الحديث -

-  
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ع االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية، مواق

.... 
 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 

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

 عالقة بالمنهج المقرر. 

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

  والخروج بتوصيات ذات فائدة تاريخية 

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 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 الربانمجمربهناً عما إذا كان 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية اآلداب / جامعة بغداد

 / المركز  علميالقسم ال .2
 قسم التاريخ

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني

 وصف المقرر الجغرافية التاريخية

 اسم الشهادة النهائية  .4
 اسالمي اريخماجستير ت

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 

 كورسات

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
 

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

 تاريخ إعداد الوصف  .8
16/1/2021 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 جهاالتعريفبمجاالتالجغرافيةالتاريخيةومناه .أ
 دراسةنشأةالجغرافيةالعربيةاالسالميةوتطورهاوميادينها .ب
اثرالجغرافيةالعربيةاالسالميةفيالفكرالجغرافياالوربي .ت
 اهماالنجازاتالفلكيةللجغرافيينالعربوالمسلمين .ث
ابنحوقل،التعريفبادبالرحالتالجغرافيوابرزالرحالةالعربوالمسلمينمنأمثال)ابنجبير، .ج

ابنبطوطة،واالدريسي..الخ(
 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .10
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  االهداف المعرفية  - أ

 االلمامبأساسياتالمنهجالمقرر-1أ
التعرفعلىعالقةالجغرافيةبالتاريخية-2أ
الفادةمنهافيقراءتهالتاريخيةالتعرفعلىاهموسائلوادواتالجغرافيةالتاريخيةوا-3أ
 اعدادالطالبلالفادةمنالمصادرالتاريخيةبمايتعلقبالمادة-4أ
 التعرفعلىوسائلوطرقكتابةالبحوثوالتقاريرالمتعلقةبالمادة-5أ
 استيعاباكبرقدرممكنمنمفرداتالمنهجالمقرر-6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

استغاللخبراتالتعلمفيتنظيمالمعرفواالفادةمنهافيالبحثونقلالعلم–1ب
تنميةروحالمشاركةالجماعية–2ب
التعرفعلىالمصطلحاتالمتعلقةبالمادة–3ب
تنميةالتعلمالذاتيمنخاللالتكليفبالبحوثوالتقارير-4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

طريقةالمناقشةالعلميةوالحوارواالفادةمنمواقعاالنترنياتوالكتبااللكترونيةوالورقيةاستخدام
 

 طرائق التقييم      

 

االمتحانالشفوي)الحوار،والنقاش(االمتحانالتحريريوالبحوثوالتقارير
 

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

القدرةعلىوصفالمادةالمقررة-1ج
القدرةعلىتعليمالمنج-2ج
القدرةعلىاالستنتاجوالتحليل-3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

استراتيجةالحفظوالتذكروالمعرفةوالفهمواستراتيجيةالتفكيرعبردالالتالتفكيروالتحليلواالستنتاج
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 طرائق التقييم    

 

السؤالوالجوابوغيرالمباشرةعبرالبحوثوالتقاريرالمناقشةواالختباراتالمتنوعةالمباشرةمنخالل
 

 

 

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

قابليةالبحثوالتقصي-1د
التخطيطلطرحالمادة-2د
المشاهدةوالتقويم-3د
 ديةالتمييزبينالفروقالفر-4د

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 مشاركات يويمية ، اعداد تقارير ، امتحانات تحريرية

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 عملي نظري   

101HOEP األول
خيةالجغرافيةالتاري

 ساعة نظري 2 الجغرافية التاريخية
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 قراءةكتبالجغرافيةالتاريخيةالمختلفةوالمقارنةوالتحليل. .أ
 االطالععلىالبحوثوالدراساتذاتالعالقةبالمنهج. .ب
 تحليلوقائعالحقبةالتريخية. .ت
متابعةالمصادرفيهذاالمجال. .ث

 

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

 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

الجغرافيةوالرحالتد.نيقوالزيادة

ادبالرحالتعندالعربد.حسنيمحمودحسن

روادعلمالفلكفيالحضارةالعربيةاالسالميةد.عليعبدهللاالدفاع 

المشرقاالسالمينشأتهوتطورهحتىالقرنالثامنالهجريد.عيمحسنماهللادبالرحالتعند 
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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
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

افية جغر  األولى

 تاريخية
                 أساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

  المؤسسة التعليمية .1

   / المركز علميالقسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

  / السنة الفصل .5

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 

 

 

 

 

 
 

 

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

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 المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 

الجغرافية التاريخية 
)تعريفها ـ مجاالتها ـ 

منهاجها(
الفرق بين الجغرافية و 

التاريية ، وتاريخ 
 الجغرافية

 لغة عربية

حاضرررررررررررررررررررررررررررررةم
نظرية،اسرئلة
شرررررررررررررررررررررررررررررفوية،
اسررررررررررررررررررررررررررررررتخدام
الخررررررررررررررررررررررررائط،
تحليرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل
نصرررررررررررررررررررررررررررو 

 الكتاب

االسررررررررررررررررررررررررررررررررررئلة
الشرررررررررررررررررررررررفوية،
االمتحررررررررررررررررررررررررران
الشرررررررررررررررررررررررهري،
التقررررررررررررررررررررررررررررررررارير
 والبحوث

 2 

الجغرافية التاريخية 
لفترة ماقبل التاريخ 
والجغرافية التاريخية 
للحضارات القديمة

الجغرافية التاريخية و
لحضارات مصر 

 القديمة

 لغة عربية

محاضرررررررررررررررررررررررررررررة
نظرية،اسرئلة
شرررررررررررررررررررررررررررررفوية،
اسررررررررررررررررررررررررررررررتخدام
الخررررررررررررررررررررررررائط،
تحليرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل
نصرررررررررررررررررررررررررررو 

 الكتاب

االسررررررررررررررررررررررررررررررررررئلة
الشرررررررررررررررررررررررفوية،
االمتحررررررررررررررررررررررررران
الشرررررررررررررررررررررررهري،
التقررررررررررررررررررررررررررررررررارير
 والبحوث

 2 

الجغرافية التاريخية 
لحضارة وادي الرافدين

الفكر الجغرافي في  و
الحضارة العراقية 

 القديمة

 لغة عربية

محاضرررررررررررررررررررررررررررررة
نظرية،اسرئلة
شرررررررررررررررررررررررررررررفوية،
اسررررررررررررررررررررررررررررررتخدام
،الخررررررررررررررررررررررررائط
تحليرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل
نصرررررررررررررررررررررررررررو 

 الكتاب

االسررررررررررررررررررررررررررررررررررئلة
الشرررررررررررررررررررررررفوية،
االمتحررررررررررررررررررررررررران
الشرررررررررررررررررررررررهري،
التقررررررررررررررررررررررررررررررررارير
 والبحوث
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 2 

االتجاهات التي اعتمد 
عليه الفكر الجغرافي 
في الحضارة العراقية 

 القديمة 

 لغة عربية

محاضرررررررررررررررررررررررررررررة
نظرية،اسرئلة
شرررررررررررررررررررررررررررررفوية،
اسررررررررررررررررررررررررررررررتخدام
الخررررررررررررررررررررررررائط،
تحليرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل
نصرررررررررررررررررررررررررررو 

 الكتاب

االسررررررررررررررررررررررررررررررررررئلة
الشرررررررررررررررررررررررفوية،
االمتحررررررررررررررررررررررررران
،الشرررررررررررررررررررررررهري
التقررررررررررررررررررررررررررررررررارير
 والبحوث

 2 

تطور المعرفة 
الجغرافية  في 

الحضارة العراقية 
 القديمة

 لغة عربية

محاضرررررررررررررررررررررررررررررة
نظرية،اسرئلة
شرررررررررررررررررررررررررررررفوية،
اسررررررررررررررررررررررررررررررتخدام
الخررررررررررررررررررررررررائط،
تحليرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل
نصرررررررررررررررررررررررررررو 

 الكتاب

االسررررررررررررررررررررررررررررررررررئلة
الشرررررررررررررررررررررررفوية،
االمتحررررررررررررررررررررررررران
الشرررررررررررررررررررررررهري،
التقررررررررررررررررررررررررررررررررارير
 والبحوث

 2 

الجغرافية التاريخية 
لشبه الجزيرة العربية

افية التاريخية الجغر  و
لمكة والمدينة في 

 عصر النبوة

 لغة عربية

محاضرررررررررررررررررررررررررررررة
نظرية،اسرئلة
شرررررررررررررررررررررررررررررفوية،
اسررررررررررررررررررررررررررررررتخدام
الخررررررررررررررررررررررررائط،
تحليرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل
نصرررررررررررررررررررررررررررو 

 الكتاب

االسررررررررررررررررررررررررررررررررررئلة
الشرررررررررررررررررررررررفوية،
االمتحررررررررررررررررررررررررران
الشرررررررررررررررررررررررهري،
التقررررررررررررررررررررررررررررررررارير
 والبحوث

 2 

نشأة الجغرافية العربية 
وتطورها ومميزات 
الكتابات الجغرافية 

 لغة عربية
محاضرررررررررررررررررررررررررررررة
نظرية،اسرئلة

االسررررررررررررررررررررررررررررررررررئلة
الشرررررررررررررررررررررررفوية،
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 البنية التحتية  .11

 بةالكتب المقررة المطلو -1

اليوجد 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الجغرافيةوالرحالتد.نيقوالزيادة

ادبالرحالتعندالعربد.حسنيمحمودحسن

روادعلمالفلكفيالحضارةالعربيةاالسالميةد.علي

 عبدهللاالدفاع

ادبالرحالتعندالمشرقاالسالمينشأتهوتطوره

العربية في ميدان 
فية الوصفية الجغرا

 واالقليمية

شرررررررررررررررررررررررررررررفوية،
اسررررررررررررررررررررررررررررررتخدام
الخررررررررررررررررررررررررائط،
تحليرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل
نصرررررررررررررررررررررررررررو 

 الكتاب

االمتحررررررررررررررررررررررررران
الشرررررررررررررررررررررررهري،
التقررررررررررررررررررررررررررررررررارير
 والبحوث

 2 

ادب الرحالت الجغرافي 
)ونماذج من الرحالة /  

ابن جبير،  ابن 
 حوقل،  ابن بطوطة(

اهم االنجازات الفلكية و 
جغرافيين العرب لل

اثر ووالمسلمين
الجغرافية العربية في 

الفكر الجغرافي 
 االوربي الوسيط

 لغة عربية

محاضرررررررررررررررررررررررررررررة
نظرية،اسرئلة
شرررررررررررررررررررررررررررررفوية،
اسررررررررررررررررررررررررررررررتخدام
الخررررررررررررررررررررررررائط،
تحليرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررل
نصرررررررررررررررررررررررررررو 

 الكتاب

االسررررررررررررررررررررررررررررررررررئلة
الشرررررررررررررررررررررررفوية،
االمتحررررررررررررررررررررررررران
الشرررررررررررررررررررررررهري،
التقررررررررررررررررررررررررررررررررارير
 والبحوث
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 سنماهللحتىالقرنالثامنالهجريد.عيمح

التاريخيةعصرماقبلالتاريخوفجرهدمحمالجغرافية

 السيدغالبويسريالجوهري

التاريخيةبينالنظريةوالتطبيقد.عبدالفتاحالجغرافية

 دمحم

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

مجموعةبحوثخاصةبيكتدريسية 

ية ،مواقع االنترنيت المراجع االلكترون ( ب

.....، 

اليوجد 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 كل سنة يتم تطوير المنهج وفق المصادر التاريخية الحديثة واالصيلة  

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 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 الربانمجمربهناً عما إذا كان 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية اآلداب / جامعة بغداد

 / المركز  علميالقسم ال .2
 قسم التاريخ

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني

 وصف المقرر الخالفة الراشدة

 اسم الشهادة النهائية  .4
 اسالمي ماجستير تاريخ

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 

 كورسات

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
 

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

 تاريخ إعداد الوصف  .8
16/1/2021 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

د وفاة الرسول وكيفية توىل اخلالفة بعد الرسول اربعة من هو التعرف على مصري االمة العربيه االسالمية بع
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 

شركني من جهة اخرى فضال عن دور العرب يف االمصار ال ي مصرت لالفتوحات بعد اتتقامهم اليها من وامل
 اجلزيرة العربية
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .10

  االهداف المعرفية  - أ

 صون الطالب عن الخطا اللغوي والمعرفي-1أ
 في المصادر وادبياتها  تعلم اسماء التخصص-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
 علميةتهيئة الطالب لمستوى اكاديمي متطور من خالل البحوث والتقارير ال  -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –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      

 

 غرافية وتعود الطالب على طرق التحليل والوصفاستخدام الخرائط التاريخية الج

 طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية، اسئلة فجائية تخص موضوع المحاضرة، اختبارات فصلية

 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

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

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 ة الحفظ والتذكر والمعرفة والفهم واستراتيجية التفكير عبر دالالت التفكير والتحليل واالستنتاجياستراتيج
 

 طرائق التقييم    

 خالل السؤال والجواب وغير المباشرة عبر البحوث والتقارير المناقشة واالختبارات المتنوعة المباشرة من
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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

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

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 مشاركات يويمية ، اعداد تقارير ، امتحانات تحريرية
 

 بنية البرنامج  .11

 اسيةالمرحلة الدر
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 عملي نظري   

تاريخ الخالفة  الثاني
     HOHC  712الراشدة

 ساعة نظري 2 تاريخ الخالفة الراشدة
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

 

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

 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 عصر الخالفة الراشدة  اكرم ضياء العمري 

لفاء الراشدون   عبد الوهاب النجارالخ 

االسالم والدولة االموية  عمر فروخ تاريخ صدر 

تاريخ الدولة العربية االسالمية  رشيد الجميلي 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 ة من البرنامجمخرجات التعلم المطلوب 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

                 أساسي خالفة راشدة  الثانية
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 موذج وصف المقررن

 

 صف المقررو

 

  المؤسسة التعليمية .1

   / المركز علميالقسم 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.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  المهاراتية الخاصة بالمقرر االهداف  -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .10

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

6/12/
2222 

3 

نبذة تاريخية عن وفاة 
الرسول دمحم)ص( 

لخالفة وكيفية انتقال ا
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 
نظرية 

ونصوص 
 ابكت

استخدام سبورة 
 وخرائط

اختبارات 
امتحانية 

فصلية ويومية 
واستخدام 
 اسئلة شفوية

13/12/
2222 

3 

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

 محاضرة
نظرية 

ونصوص 
 كتاب

استخدام سبورة 
 وخرائط

اختبارات 
امتحانية 

فصلية ويومية 
واستخدام 
 اسئلة شفوية

22/12/
2222 

3 

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

22/12/
2222 

3 
الفتح العربي االسالمي 

لمصر في عهد 

بن  عمرالخليفة 

 الخطاب

 اللغة العربية

محاضرة 
نظرية 

ونصوص 
 كتاب

استخدام سبورة 
 وخرائط

اختبارات 
امتحانية 

فصلية ويومية 
تخدام واس

 اسئلة شفوية

12/1/
2221 

3 

 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

12/1/
2221 

3 

تولى الخالفة عثمان 

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 
 وخرائط

اختبارات 
امتحانية 

فصلية ويومية 
واستخدام 
 اسئلة شفوية

24/1/
2221 

3 

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 
 وخرائط

اختبارات 
امتحانية 

فصلية ويومية 
واستخدام 
 اسئلة شفوية

31/1/
2221 

3 
وصفين  وقعة الجمل

ظهور الخوارج و

والتعريف بهم واسباب 

 اللغة العربية
محاضرة 
نظرية 

اختبارات 
امتحانية 
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 البنية التحتية  .11

 قررة المطلوبةالكتب الم -1

 الخالفة الراشدة د. لبيد ابراهيم أحمد 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

 عصر الخالفة الراشدة  اكرم ضياء العمري 

الخلفاء الراشدون   عبد الوهاب النجار 

تاريخ صدراالسالم والدولة االموية  عمر فروخ 

تاريخ الدولة العربية االسالمية  رشيد الجميلي 

اسة ابن قتيبةاالمامة والسي 

 االحكام السلطانية والواليات الدينية الماوردي 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

مجموعة بحوث خاصة بي كتدريسية 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 

ال يوجد 

 

ووقعة  خروجهم

 النهروان
ونصوص 

 كتاب
استخدام سبورة 

 وخرائط

فصلية ويومية 
ام واستخد

 اسئلة شفوية

2/2/
2221 

3 

اسباب استشهاد االمام 

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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 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 لمنهج وفق المصادر التاريخية الحديثة واالصيلةكل سنة يتم تطوير ا  

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد :  الجامعة    
  جامعة بغداد /كلية االداب : المعهد/ ةالكلي   
 قسم التاريخ:    القسم العلمي    
 0207-7-71 لف تاريخ ملء الم   

    
 

 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
              وسن سعيد عبود .د  .أ  : المعاون العلمي سما           احمد ناطق العبيدي  .د.م.أ   : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة مدير اسم    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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   مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 الروماني .المادة 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. قصوى من الفرص المتاحة تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة ال

 

 جامعة بغداد /كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

 دكتوراه  فلسفة التاريخ  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى /مقررات /سنوي 

 كورسات/اخرى

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 202-9-16 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

قع الجغرافي في واثر الموة حضارة الرومان ومعرفه طبوغرافية الحضار ج لمعرفه الطالب يهدف البرنام

باسلوب منهجي وعلمي ية واالقتصادية والحضارية الحضارة تكوينها ومعرفة الطالب بالجوانب االجتماع

 حيح ص

  

 ruwaidafaisal@coart.uobaghdad.edu.iqرويدة فيصل موسى .د.م.ا.اسم التدريسي-10
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 قييمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والت برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
      والمراحل التي مرت بها اثناء تكويناتها السياسيه و االقتصادية  معرفه الحضارة  -1أ

 النظمه السياسية في الحضاره الرومانيه معرفة ا -2أ

 تماعي و طبقات المجتمع للحضارة معرفة النظام االج -3أ
 معرفة النظم االقتصادية وتطورها  -4أ
  المعتقدات الدينية للحضاره الرومانيه  معرفة -5أ
 الجانب العسكري  معرفة مواطن القوة والفتوحات و دراسة -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 القتصادية واالجتماعية للحضارةمعرفة  المراحل وتكوينات السباسية وا– 1ب 

 ه كم السياسية للحضاره الرومانيدراسة انظمه الح – 2ب 

     الوقوف على موجز اسهامات االغريق والرومان  في الشرق    - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

الرومانية والتركيز على الجانب الحضاري في ما مل التطورات التي شهدتها   الحضاره التركيز  على مج

  لعاكسة لتطور الشعوب والرمانية واهميتها باعتبارها المرءات ا يخص التطور الحاصل للعماره 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 و دراسة الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية  نقاش  في ما يخص تاريخ الحضارة لتدريب وال

 مشاركات يومية اعداد تقارير وامتحانات شفهية وتحريرية 

 

 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

 خ والرومانية قراءة كتب التاري -1ج         

 االطالع على البحوث والدراسات ذات العالقة بالمنهج -2ج

 للحضاره الرومانيه الوقوف على الجوانب الحضارية واالقتصادية -3ج

 مع حضارات الشرق   ة دراسة جوانب التاثير والتاثر والتالقح الحضاري  للحضار-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

والرومانية والتركيز على الجانب الحضاري في  لتطورات التي شهدتها الحضارتين االتركيز  على مجمل 

 والرمانية واهميتها باعتبارها المرءات العاكسة لتطور الشعوب   ما يخص التطور الحاصل للعماره 
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 طرائق التقييم    

لطالب على النقاش ومعرفه ملكة واالمتحانات اليوميه والسريعه لمساعده ا‘اعداد التقارير ‘مشاركات يوميه 

 0افكارهم وتطورها 

 

 
 

 

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

 للحضارة  واالقتصادية واالجتماعية  معرفة  المراحل وتكوينات السياسيه  -1د

  الحضارةه الحكم السياسية لكالدراسة انظم -2د

     الوقوف على موجز اسهامات االغريق والرومان  في الشرق  -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

والرومانية والتركيز على الجانب الحضاري في ما  ةالتركيز  على مجمل التطورات التي شهدتها الحضار

 رها المرءات العاكسة لتطور الشعوب  يخص التطور الحاصل للعماره ا والرمانية واهميتها باعتبا

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

لتدريب والنقاش  في ما يخص تاريخ الحضارتين و دراسة الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية  

 مشاركات يومية اعداد تقارير وامتحانات شفهية وتحريرية 

 

 
 
 
 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية

 االولى  المرحلة
 رمز المقرر أو المساق

 

 اسم المقرر أو المساق

 تاريخ الحضارة والرومانية 
 الساعات المعتمدة          

 عملي     نظري      

خ الحضارة  تاري  المرحلة االولى 

 الرومانية 
  ساعتان 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 امة املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي املهارات الع-1
 الرومانية  قراءة كتب التاريخ  -2
 االطالع على البحوث والدراسات ذات العالقة باملنهج  -3
 متابعة املصادر واملناهج املهمة يف هذا اجملال  -4
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 دكتور ابراهيم نصحي /تاريخ الرومان -1

 رودلي .ر.رونالد/الحضارة الرومانية -2

 دكتور لطفي عبد الوهاب يحيى /اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري  -3

 اندرو ربرت برن/تاريخ اليونان  -4
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 ستيفن رنسيمان/الحضارة البيزنطية  -5

 سامي سعيد االحمد /خ الرومانتاري -6
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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 المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 يةالمهاراتهداف األ 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    2112-2121
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد–كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

   قسم التاريخ   المركز/  علمي القسم ال .2

  رمز المقرر/ اسم  .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 2020\2019 سنةال/ الفصل  .5

 في االسبوع –ثالث ساعات  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2020-9-16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
الرومانيه والمراحل التي مرت بها خالل تكويناتها السياسية معرفة التاريخ الحضارة يهدف البرنامج ل

 اسية فيها والوقوف على الجوانب االجتماعيه فيواالجتماعية واالقتصادية ومعرفة انظمه الحكم السي

 ونظمهم االقتصادية واسهاماتهم في الشرق  معرفه تطبقات االمجتمه للحضارة الرومانية 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

 ؛.البرنامج
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 والرومانيه  معرفة تاريخ الحضارتين -1أ

 مراحل التي مرت بها الحضارة ال-2أ

 دراستة انظمة الحكم السياسية واالفتصادية   -3أ
 دراسة الجوانب االقتصادية -4أ
 دراسة الجوانب العسكرية وتطورها  -5أ
 اسباب سقوط الحضارتين معرفة   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ةقتصادية واالجتماعية للحضارواال معرفة  المراحل وتكوينات السياسيه  - 1ب

 ةدراسة انظمه الحكم السياسية لكال الحضار  - 2ب

     الوقوف على موجز اسهامات االغريق والرومان  في الشرق   - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

اري في ما لرومانية والتركيز على الجانب الحضالتي شهدتها الحضارة االتركيز  على مجمل التطورات 

 مانية واهميتها باعتبارها المرءات العاكسة لتطور الشعوب  والرالتطور الحاصل للعماره يخص 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

واالمتحانات اليوميه والسريعه لمساعده الطالب على النقاش ومعرفه ‘اعداد التقارير ‘مشاركات يوميه 

 0افكارهم وتطورها  ملكة

 

 

 
 جدانية والقيمية األهداف الو -ج

 الرومانيةقراءة كتب التاريخ  -1ج

 االطالع على البحوث والدراسات ذات العالقة بالمنهج -2ج

 ارية واالقتصادية لكال الحضارةالوقوف على الجوانب الحض -3ج

 مع حضارات الشرق   تاثر والتالقح الحضاري  للحضارةدراسة جوانب التاثير وال-4ج        

-   

  
 ئق التعليم والتعلم طرا    

الرومانية والتركيز على الجانب الحضاري في ما تطورات التي شهدتها الحضارة  التركيز  على مجمل ال

 الرمانية واهميتها باعتبارها المرءات العاكسة لتطور الشعوب   يخص التطور الحاصل للعماره 
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 و دراسة الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية   حضارةلنقاش  في ما يخص تاريخ اللتدريب وا

 مشاركات يومية اعداد تقارير وامتحانات شفهية وتحريرية

 
 
 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

 

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

 ةواالقتصادية واالجتماعية للحضار معرفة  المراحل وتكوينات السباسية --1د

 ةدراسة انظمه الحكم السياسية لكال الحضار -2د

     الوقوف على موجز اسهامات االغريق والرومان  في الشرق  -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .12

 والرومان  تاريخ  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ستيفن رنسيمان –احلضارة البيزنطية  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
 سامي سعيد االمحد –تاريخ اللرومان 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
 لرومان ودراسة البحوث والتقارير اليت ختص املنهج ء مصادر عن تاريخ ااقتنا

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 ومواقع االنرتنيت  pdfاالطالع على 

 
  يتم كل سنة تطوير المنهج وفق المناهج التاريخية والعلمية االصلية / خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 
 

 

 

 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

وع االسب

 االول
معرفة تاريخ  ساعتان 

    ين اليونانيه الحضارت
تاريخ الحضارة 

  الرومانيه 
على التركيز 

جوانب ال

السياسية 

واالجتماعية 

واالقصادية 

 والعسكرية 

التدريب 

والنقاش في 

ا يخص م

معرفة 

الحضاره 

 الرومانيه 
االسبوع 

 الثاني 
دراسة انظمة الحكم   ساعتان 

 ةالساسية في الحضار
  

االسبوع 

 الثالث 
دراسة النظم   ساعتان 

 ةلحضاراالقتصادية  ل
  

االسبوع 

 الرابع
دراسة الجوانب   ساعتان 

 االجتماعيه للحضاره 
  

االسبوع 

 الخامس 
دراسة الجوانب   ساعتان 

  العسكرية للحضاره 
  

االسبوع 

 السادس 
دراسة موجز   ساعتان 

اسهامات االغريق في 

 الشرق 

  

      



  
 11الصفحة 

 
  

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 جامعة بغداد :  الجامعة    
  جامعة بغداد /كلية االداب : المعهد/ ةالكلي   
 قسم التاريخ:    القسم العلمي    
  0207-7-71 لف تاريخ ملء الم   

    
 

 :   التوقيع                             :                                    التوقيع    
               وسن سعيد عبود .د.أ: المعاون العلمي سما                  احمد ناطق العبيدي .د.م.أ: رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 :واألداء الجامعيضمان الجودة  شعبة م مديراس    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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   مصادقة السيد العميد                                                                                                       
 اليوناني .المادة 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. لقصوى من الفرص المتاحة تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة ا

 

 جامعة بغداد /كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ  المركز /  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

 دكتوراه  فلسفة التاريخ  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى / مقررات/سنوي 

 كورسات/اخرى

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 202-9-16 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

لموقع الجغرافي في ومعرفه طبوغرافية الحضارتين واثر ابحضارة اليونان  يهدف البرنامج لمعرفه الطالب

تكوينها ومعرفة الطالب بالجوانب االجتماعية واالقتصادية والحضارية لهاتين الحضارتين باسلوب منهجي 

 حيح وعلمي ص

  

 ruwaidafaisal@coart.uobaghdad.edu.iqرويدة فيصل موسى .د.م.ا.اسم التدريسي-10
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 والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق التعليم  برنامجمخرجات ال  .10

  االهداف المعرفية  - أ
      معرفه الحضارة اليونانية والمراحل التي مرت بها اثناء تكويناتها السياسيه و االقتصادية   -1أ

 النظمه السياسية في الحضاره اليونانيه معرفة ا -2أ

 تماعي و طبقات المجتمع للحضارة معرفة النظام االج -3أ
 ية وتطورها  معرفة النظم االقتصاد-4أ
  المعتقدات الدينية للحضاره اليونانيه معرفة  -5أ
 الجانب العسكري  معرفة مواطن القوة والفتوحات و دراسة -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 القتصادية واالجتماعية للحضارة سية وامعرفة  المراحل وتكوينات السيا– 1ب 

  سياسية للحضاره اليونانيه كم الدراسة انظمه الح – 2ب 

     في الشرق   لى موجز اسهامات االغريق الوقوف ع   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

والتركيز على الجانب الحضاري في ما  ا الحضارة  اليونانية التركيز  على مجمل التطورات التي شهدته

  تبارها المرءات العاكسة لتطور الشعوب واهميتها باع ونانية يخص التطور الحاصل للعماره الي

 

 

 
 طرائق التقييم      

 لتدريب والنقاش  في ما يخص تاريخ الحضارتين و دراسة الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية  

 مشاركات يومية اعداد تقارير وامتحانات شفهية وتحريرية 

 

 

 
 .الوجدانية والقيمية  األهداف -ج

 تب التاريخ اليونانية قراءة ك -1ج         

 االطالع على البحوث والدراسات ذات العالقة بالمنهج -2ج

 حضارية واالقتصادية للحضاره اليونانيه الوقوف على الجوانب ال-3ج

 مع حضارات الشرق   تاثر والتالقح الحضاري  للحضارة دراسة جوانب التاثير وال-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

والتركيز على الجانب الحضاري في ما  ا الحضارة  اليونانية تركيز  على مجمل التطورات التي شهدتهال

 واهميتها باعتبارها المرءات العاكسة لتطور الشعوب   حاصل للعماره اليونانية يخص التطور ال
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 طرائق التقييم    

سريعه لمساعده الطالب على النقاش ومعرفه ملكة واالمتحانات اليوميه وال‘اعداد التقارير ‘مشاركات يوميه 

 0افكارهم وتطورها 

 

 
 

 

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

 معرفة  المراحل وتكوينات السباسية واالقتصادية واالجتماعية للحضارتين -1د

  م السياسية للحضاره اليونانيه مه الحكدراسة انظ -2د

     في الشرق   لى موجز اسهامات االغريق الوقوف ع -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

والتركيز على الجانب الحضاري في ما ل التطورات التي شهدتها الحضاره  اليونانية التركيز  على مجم

 يتها باعتبارها المرءات العاكسة لتطور الشعوب  واهماصل للعماره اليونانية يخص التطور الح

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

و دراسة الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية  مشاركات نقاش  في ما يخص تاريخ الحضاره لتدريب وال

 يومية اعداد تقارير وامتحانات شفهية وتحريرية 

 

 
 
 
 بنية البرنامج  .11

 ةالمرحلة الدراسي

 المرحلة االولى 
 رمز المقرر أو المساق

 

 اسم المقرر أو المساق

تاريخ الحضارة اليونانية  

 والرومانية

 الساعات المعتمدة          

 عملي     نظري      

  ساعتان  تاريخ الحضارة اليوناية   المرحلة االولى 
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 يالتخطيط للتطور الشخص .12

 املهارات العامة املتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي -1
  كتب التاريخ اليونانية قراءة   -2
 االطالع على البحوث والدراسات ذات العالقة باملنهج  -3
 متابعة املصادر واملناهج املهمة يف هذا اجملال  -4
 
 
 
 

 
 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 دكتور ابراهيم نصحي /تاريخ الرومان -1

 رودلي .ر.رونالد/الحضارة الرومانية -2

 دكتور لطفي عبد الوهاب يحيى /اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري  -3

 ربرت برن اندرو/تاريخ اليونان  -4
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 ستيفن رنسيمان/الحضارة البيزنطية  -5

 سامي سعيد االحمد /تاريخ الرومان -6
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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 قرررمز الم المستوى/ السنة 

 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    2112-2121
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد–كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

   قسم التاريخ   المركز/  علمي القسم ال .2

  رمز المقرر/ اسم  .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 2020\2019 السنة/ الفصل  .5

 في االسبوع –ثالث ساعات  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 2020-9-16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8
يناتها يهدف البرنامج لمعرفة التاريخ الحضارة اليوناية والرومانيه والمراحل التي مرت بها خالل تكو

السياسية واالجتماعية واالقتصادية ومعرفة انظمه الحكم السياسية فيها والوقوف على الجوانب االجتماعيه 

 في معرفه تطبقات االمجتمه للحضارتين الرومانية واليونانيه ونظمهم االقتصادية واسهاماتهم في الشرق 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

 ؛.البرنامج
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 والتقييموطرائق التعليم والتعلم  مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 الحضارتين اليونانيه  معرفة تاريخ-1أ

 المراحل التي مرت بها الحضارة-2أ

 دراستة انظمة الحكم السياسية واالفتصادية   -3أ
 دراسة الجوانب االقتصادية -4أ
 دراسة الجوانب العسكرية وتطورها  -5أ
 ة اسباب سقوط الحضار معرفة   -6أ

  .مقررالخاصة بال يةالمهارات األهداف  -ب 

 معرفة  المراحل وتكوينات السباسية واالقتصادية واالجتماعية للحضارتين - 1ب

 دراسة انظمه الحكم السياسية لكال الحضارتين  - 2ب

     في الشرق  ى موجز اسهامات االغريق الوقوف عل  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

والتركيز على الجانب الحضاري في ما  ا الحضارة اليونانية ل التطورات التي شهدتهالتركيز  على مجم

 واهميتها باعتبارها المرءات العاكسة لتطور الشعوب   حاصل للعماره اليونانية يخص التطور ال

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

الطالب على النقاش ومعرفه  واالمتحانات اليوميه والسريعه لمساعده‘اعداد التقارير ‘مشاركات يوميه 

 0افكارهم وتطورها  ملكة

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 قراءة كتب التاريخ اليونانية  -1ج

 االطالع على البحوث والدراسات ذات العالقة بالمنهج -2ج

 ارية واالقتصادية للحضاره اليونانيه الوقوف على الجوانب الحض -3ج

 مع حضارات الشرق   تاثر والتالقح الحضاري  للحضارة التاثير والدراسة جوانب -4ج        

-   

  
 طرائق التعليم والتعلم     

والتركيز على الجانب الحضاري في ما يخص تطورات التي شهدتها الحضارة  اليونانية التركيز  على مجمل ال

 كسة لتطور الشعوب  واهميتها باعتبارها المرءات العا حاصل للعماره اليونانية التطور ال
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 و دراسة الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية   لنقاش  في ما يخص تاريخ الحضاره لتدريب وا

 مشاركات يومية اعداد تقارير وامتحانات شفهية وتحريرية

 
 
 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

 

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

 ارة معرفة  المراحل وتكوينات السباسية واالقتصادية واالجتماعية للحض --1د

 اره دراسة انظمه الحكم السياسية لكال الحض -2د

     في الشرق   لى موجز اسهامات االغريق الوقوف ع -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .12

 تاريخ اليونان  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ستيفن رنسيمان –احلضارة البيزنطية  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2
 االمحد  سامي سعيد–تاريخ اللرومان 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( .... ,التقارير , المجالت العلمية ) 
اقتناء مصادر عن تاريخ اليونان والرومان ودراسة البحوث والتقارير اليت ختص 

 املنهج 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 ومواقع االنرتنيت  pdfاالطالع على 

 

  يتم كل سنة تطوير المنهج وفق المناهج التاريخية والعلمية االصلية / خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
 

 بنية المقرر .11

علم مخرجات الت الساعات األسبوع

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

االسبوع 

 االول
معرفة تاريخ  ساعتان 

    ين اليونانيه الحضارت
تاريخ الحضارة 

 اليونانيه 
على التركيز 

جوانب ال

السياسية 

واالجتماعية 

واالقصادية 

 والعسكرية 

التدريب 

والنقاش في 

ما يخص 

معرفة 

الحضارتين 

 يونانيه ال
االسبوع 

 الثاني 
دراسة انظمة الحكم   ساعتان 

 اره الساسية في الحض
  

االسبوع 

 الثالث 
دراسه الجوانب   ساعتان 

االقتصاديه للحضاره 

 اليونانيه 

  

االسبوع 

 الرابع
دراسة الجوانب   ساعتان 

االجتماعيه لحضاره 

  اليونان 

  

االسبوع 

 الخامس 
دراسة الجوانب   ساعتان 

العسكرية للحضاره 

  اليونانيه 

  

االسبوع 

 السادس 
دراسة موجز   ساعتان 

اسهامات االغريق في 

 الشرق 

  

      



  
 11الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

                                                                                              



  
 1الصفحة 

 
  

         مصادقة السيد العميد                                                                                                       
   

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

ايجذااا  متضيذيا  ألهذص ئصذالب البرنذامج ومئرجذال الذضتوص المضو تذ  مذ   يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذاا
ويصذاحه  وصذف لكذ   ،وى مذ  الدذرب المضاحذ تسذضدادا التصذالطالب 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 

 خ التراق الحديثضاري 

 : م.د شامل عناد حسن دكضوراه / اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى  مقررات / سنوي /

 6251-6521التراق الحديث خ / الكورس ااول / ضاري كورتسال

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 5556 -6-61 تاريخ إعداد الوصف  .8

 التراق الحديث راتس  ضاريخد :أهداف البرنامج األكاديمي .9
 

 :مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11
   :االهداف المعرفية - أ
 .تاريخ العراق الحديث والغزوات التي تعرض لها العراق خالل هذه الحقبةمعرفة  -
  واحضاللهص لوتراق اص  المغول و هالوهص وطهالتهص واحضاللهص لوتراق/ مترف  اص  الجاللريي مترف  -

 .وضشكيالضهص ااداري 
 على دولة القرة قوينلو واالق قوينلو واحتاللهم للعراق واثرهم على الحضارة العراقية الضترف -

 

  :األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج –ب 



  
 2الصفحة 

 
  

 .معرفة المصطلحات المتعلقة بالموضوع -
 القدرة على المشاركة في الحوار -
 حضراص اآلراء المئضود  وضتدير اآلئري .ضتويد الطالب عوى ا -
 ااتسضدادا م  أفكار اآلئري  ومتووماضهص. -
 

  :طرائق التقييم: 21
 

  .اامضحا  الشهري  -6
 .التياص بهحوث مئضصرا ضنا ش دائ  الصف الدراتسي -5
 النشاط اليومي ) الضحيير اليومي( -3
 م  وتسال  اايياح الكالس روص والميضينك والضويكراصدا اااتسضد  -4

 

 الوجدانية والقيمية: األهداف: 21
 .عوى وصف المادا المتررا التدرا -6ج       
 .التدرا عوى الضحوي  وااتسضنضاج -5ج
 جت  المضتوص نشطا وفاعال في الموا ف الضتويمي . -3ج
 ضتويد الطالب عوى احضراص اآلراء المئضود  وضتدير اآلئري . -4ج
 وماضهص.ااتسضدادا م  أفكار اآلئري  ومتو -2ج

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

 
1    
1    
4    
1    
6    
7    
8    

21    
 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 
 

األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )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

، ومعرفة كيفية معالجة النصوص التاريخية للوصول بين 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  حداثقشة ، ومعرفة كيفية معالجة االوالمنا طريقة طرح األسئلة -

 .الحقيقية 

لمعرفة هذه االقوام واصولهم واحتاللهم للعراق، استخدام الخرائط لمعرفة طريقة استخدام السبورة  -

  بداية ظهورهم وتوسعهم ومن ثم احتاللهم العراق

 
 : 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      

نبذة عن اتريخ العراق يف   لثةالثا
 اواخر العهد العباسي

ســـــــــــــــــــــــــــــاعات  1
 اسبوعية

 

     

االحتالل املغويل للعراق   
2021-2331  

  

املقاومة العراقية بداية   
 لالحتالل املغويل

  



  
 4الصفحة 

 
  

ادارة االحتالل واهم    
التقسيمات االدارية اليت 
شهده العراق يف هذه احلقبة 
 من اترخيه اترخيية

  

انعكاسات االحتالل على    
االوضاع السياسية 
  واالقتصادية واالجتماعية

  

   للعراق  
-2331االحتالل اجلالئري  

2122 

  

اصول اجلالئرينينبذه عن       
روف اليت مهدت ظال  

 لالحتالل اجلالئري للعراق
  

التنظيمات االدارية للعراق يف   
 عهد القره قوينلوا

  

االاثر االقتصادية    
واالجتماعية والسياسية 

 لالحتالل على العراق

  

-2141االق قوينلوا   
2221 

 

  

الظروف اليت مهدت   
 الحتالهلم للعراق 

  

لتنظيمات االدارية للعراق يف ا  
 عهد االق قوينلوا 

  

االاثر االقتصادية واالجتماعية   
والسياسية لالحتالل على 

 العراق  

  

 
 

 :التخطيط للتطور الشخصي: 21
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 .تشجيع الطلبة على حب المادة والتفوق فيها  -

النصووص عون طريوق مقاراتهوا موع  النصوص التاريخية، وتقييم صحة تلكوتحليل تشجيع الطلبة على تفكيك   -

 اصوص اخرى تحمل الحادثة التاريخية افسها.
 

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

 :أهم مصادر المعلومات عن البرنامج: 11
 

 

 1124, دار مكتبة عدنان,2128-2118ايناس سعدي عبد هللا, تاريخ العراق الحديث  -

-2117وري عبد الحميد العاني,العراق في العهد الجالئري)دراسة في اوضاعه االدارية واالقتصادية:ن  -

 .2186(,بغداد,2422

 .1111نوري عبد الحميد العاني,العراق في القرن الخامس عشر,بغداد, -

 1121,بغداد,2124-2861بنية العراق الحديث تأثيرها الفكري السياسي  دمحم جبار ابراهيم الجمال, -

 2181ين,العراق في التاريخ,بغداد,مجموعة مؤلف -

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

 تاريخ العراق الحديث,مجموعة محاضرات للدكتور نذير -



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 

 مئطط مهارال المنهج
 برنامج الئايت  لوضتييصيرجى ويع اشارا في المربتال المتابو  لمئرجال الضتوص الدردي  م  ال

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

 أص ائضياري 
 يذذذذذذذذ المهاراضاألهذذذذذذذذداف    يالمترفاألهداف 

 برنامج الئاص  هال
األهذذذذذذذذداف الوجدانيذذذذذذذذذ  

 والتيمي  
ارال التامذذ  والضيهيويذذ  المهذذ

المهارال األئذرى  )المنتول 
توتذذذذ  هتابويذذذذ  الضوظيذذذذف المض

 (والضطور الشئصي
ب 4أ 3أ 5أ 6أ

6 
ب
5 

ب
3 

ب
4 

ج
6 

ج
5 

ج
3 

ج
4 

 4د 3د 5د 6د

التذذذذراق ضذذذذاريخ   5562-5555
 الحديث

                 اتساتسي
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. 



  
 8الصفحة 

 
  

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 دمحم غازي  د. واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

 وصف البرنامج األكاديمي        
 



  
 1الصفحة 

 
  

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

 .مترر يم  البرنامج
 

 جامت  هغداد / اآلداب  كوي  اآلداب المؤسسة التعليمية .1

  تسص الضاريخ / المركز  القسم العلمي .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3
 المهني 

 خ التراق الحديثضاري 

 وراهدكض / اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى  مقررات / سنوي /

 8181 -8051التراق الحديث خ / ضاري/ الكورس الثاني كورتسال

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 81/8/0508 تاريخ إعداد الوصف  .8

 التراق الحديث دراتس  ضاريخ :يميأهداف البرنامج األكاد .9
 

 :مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11
   :االهداف المعرفية - أ
 .تاريخ العراق الحديث والغزوات التي تعرض لها العراق خالل هذه الحقبةمعرفة  -
 .مع التثمانيي  وتراق/ مترف  الدول  الصدوي  وصراعهاواحضاللهص ل اص  الصدويي   مترف  -
والضنظيمال ااداري  في هاا  على حركة ذو الفقار االستقاللية, دراسة الحكم العثماني االول الضترف -

 التهد
 8108-8111الضترف عوى حكص المماليك  -
 ى الضغوغ  ااوربيالضترف عو -

 

  :األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج –ب 
 .ضوعمعرفة المصطلحات المتعلقة بالمو -



  
 2الصفحة 

 
  

 القدرة على المشاركة في الحوار -
 ضتويد الطالب عوى احضراص اآلراء المئضود  وضتدير اآلئري . -
 ااتسضدادا م  أفكار اآلئري  ومتووماضهص. -
 

  :طرائق التقييم: 21
 

  .اامضحا  الشهري  -8
 .التياص بهحوث مئضصرا ضنا ش دائ  الصف الدراتسي -0
 النشاط اليومي ) الضحيير اليومي( -3
 م  وتسال  اايياح الكالس روص والميضينك والضويكراصدا اااتسضد  -1

 

 الوجدانية والقيمية: األهداف: 21
 .عوى وصف المادا المتررا التدرا -8ج       
 .التدرا عوى الضحوي  وااتسضنضاج -0ج
 جت  المضتوص نشطا وفاعال في الموا ف الضتويمي . -3ج
   وضتدير اآلئري .ضتويد الطالب عوى احضراص اآلراء المئضود -1ج
 ااتسضدادا م  أفكار اآلئري  ومتووماضهص. -0ج

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

 
1    
1    
4    
1    
6    
7    
8    

21    
 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  مهارات)الالمنقولة 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  قشة ، ومعرفة كيفية معالجة االحداثوالمنا ح األسئلةطريقة طر -

 .الحقيقية 

لمعرفة هذه االقوام واصولهم واحتاللهم للعراق، استخدام الخرائط لمعرفة طريقة استخدام السبورة  -

  بداية ظهورهم وتوسعهم ومن ثم احتاللهم العراق

 
 : طرائق التقييم: 18

 

  .شفهياالختبار ال -
 .االمتحان التحريري -
 االختبار اليومي -
  :بنية البرنامج: 19

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  المرحل
 الدراسية 

 اسم المقرر أو رمز المقرر أو المساق
 المساق 

 الساعات المعتمدة          
 عملي     نظري      

االحتالل الصفوي للعراق    لثةالثا
2021-2051  

ســــــــــــــــاعات  1
 اسبوعية

 

لظهور  البداايت االوىل   
 الصفويون

  

     
   الصراع مع العثمانيني   
   حركة ذي الفقار االستقاللية   



  
 4الصفحة 

 
  

عهد احلكم العثماين االول    
2051-2202  

  

حركة بكرصوابشي والغزو    
-2202االيراين للعراق

2251 

  

العهد العثماين    
2502-2251الثاين  

  

محلة مراد الرابع واحتالل   
  بغداد

  

االحوال العامة للعراق يف    
 عهد االحتالل

  

مقدمات احلكم الذايت يف   
 العراق

  

   غزوات اندر شاه للعراق  
2152- 2502املماليك       
املماليك طبقه اجتماعيه   

  متنفذه
  

    االنتفاضات القبليه  
   التغلغل االوريب  
 
 

 :التخطيط للتطور الشخصي: 21

 

 .على حب المادة والتفوق فيها تشجيع الطلبة  -

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

 اصوص اخرى تحمل الحادثة التاريخية افسها.
 

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

 :ت عن البرنامجأهم مصادر المعلوما: 11
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 1124, دار مكتبة عدنان,2128-2118ايناس سعدي عبد هللا, تاريخ العراق الحديث  -

-2117نوري عبد الحميد العاني,العراق في العهد الجالئري)دراسة في اوضاعه االدارية واالقتصادية:  -

 .2186(,بغداد,2422

 .1111,نوري عبد الحميد العاني,العراق في القرن الخامس عشر,بغداد -

 1121,بغداد,2124-2861بنية العراق الحديث تأثيرها الفكري السياسي  دمحم جبار ابراهيم الجمال, -

 2181ين,العراق في التاريخ,بغداد,مجموعة مؤلف -

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

 تور نذيرتاريخ العراق الحديث,مجموعة محاضرات للدك -
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 مئطط مهارال المنهج
 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 لالئاص  ها
األهذذذذذذذذداف الوجدانيذذذذذذذذذ  

 والتيمي  
ارال التامذذ  والضيهيويذذ  المهذذ

المهارال األئذرن  )المنتول 
المضتوتذذذذ  هتابويذذذذ  الضوظيذذذذف 

 (والضطور الشئصي
ب 1أ 3أ 0أ 8أ

8 
ب
0 

ب
3 

ب
1 

ج
8 

ج
0 

ج
3 

ج
1 

 1د 3د 0د 8د

التذذذذراق ضذذذذاريخ   0581-0505
 الحديث

                 اتساتسي
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. 



  
 8الصفحة 

 
  

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 أ. د. حممود عبد الواحد حممود
 بغداد: اجلامعة 
 االداب :/املعهد ةالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 كلية اآلداب / جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 م1011-674ضاري الوسطى حفي العصور تاريخ اوربا 

 دكتوراه  اسم الشهادة النهائية  .6

 :النظام الدراسي  .0

  سنوي /مقررات/اخرى 
 اخرى 

 ( مع الوسائل االخرى المتاحة Classroomنظام الكتروني كالس رووم ) المعتمد   برنامج االعتماد .4

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

 14/1/2121 تاريخ إعداد الوصف  .8

ضمن 1011-674للفترة  ىفي العصور الوسط الحضاري)دراسة تاريخ اوربا  أهداف البرنامج األكاديمي .9

الفرنجة  كونهم جزء من القبائل الجرمانية وتشمل الميروفنجيون  مفردات الفصل الدراسي الثاني

 مرحلتين مع مناقشة اسباب السقوطمن خالل  نوعلى نحو خاص فترة شار لماوالكارلونجيون 

مراحل التشكيل على نحو خاص 1011-942دراسة النظم السياسية في اوربا االمبراطورية الرومانية المقدسة 

 في المانيا وايطاليا والصراع بين السلطة الدنيوية والدينية  مع االسباب والنتائج لذلك الصراع

 فاتح والتطورات الدستورية على نحو خاص الماكناكارتا مع سياسة وليم النكلتراومراحل التأسيس ا

 الفرنسيين على السياسة الداخلية والخارجية كفرنسا دراسة جميع فترات مراحل التأسيس مع دور الملو

 فتشمل روسيا السالف ودورهم  وكيفية االنتقال في تلك الجهات ودور كييدراسة دول االطراف االوربية 

 في عهد ايفان الثالث ,وايضا بولندا وشبه جزيرة أيبريا  والقضاء على المغول
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  المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .11

  االهداف المعرفية . ا-أ

على نحو  1011-674دراسة تاريخ اوربا الحضاري في العصور الوسطى  قمعرفة كل ما يتعل  -1أ

ودراسة  نشار لماالتأكيد على عهد  عالمراحل ملكارلونجيون مع تلك خاص الفرنجة الميروفنجيون وا

مع اسباب سقوط   المرحلة الملكية واالمبراطورية ومدى تأثيره على السياسة الداخلية والخارجية

 االمبراطورية الكارلونجية 

ة والصراع دراسة النظم السياسية في أوربا تشمل مرحلة تأسيس االمبراطورية الرومانية المقدس -2أ

 بين السلطتين الدينية والدنيوية مع مراحل ذلك الصراع االسباب والنتائج 

 دراسة ومعرفة تاريخ انكلتراوسياسة وليم الفاتح مع التطورات الدستورية   -3أ

 الفرنسيين كمع دور الملو1328-987دراسة تاريخ فرنسا للفترة التاريخية  -6أ

لى نحو خاص السالف في روسيا وايضا بولندا وشبة جزيرة دراسة دول األطراف االوربية ع  -0أ

 أيبريا

 دال يوج -4أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 جعل المتعلم نشطا وفاعال في البرامج والمواقف التعليمية  – 1ب 

ب على فتح نافذة جديدة للمتعلم والدخول في تاريخ اوربا في العصور الوسطى وتعويد الطال – 2ب 

  ناحترام اآلراء المختلفة وتقدير األخري

       االستفادة من افكاراالخرين ومعلوماتهم وتبادل االفكارالمساهمة بين المجموعة   – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

المعلومات لكل الطالب مع توظيف مفردات المنهج بشكل جلي واقعي  لطريقة االلقاء المباشر وإيصا-

 يعابهم المادة بشكل مبسط الست

مع تفاعل الطالب اعطاء المادة ضمن البرنامج االلكتروني كالس رووم والقنوات االخرى المتاحة -

 الى مراحل متقدمة  موالمتعلمين ومحاولة تبسيط المادة وتأهيله

 

 

 

 طرائق التقييم      

 نظام كالس رووم مع الوسائل والقنوات االخرى المتاحة-

   يالختبار الشفها -     

 االمتحان التحريري-     

 التفاعل والمشاركة الصفية داخل البرنامج مع اعطاء الدور للجميع للمشاركة الفعالة -    

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 القدرة على وصف المادة المقررة  -1ج         

 القدرة على التحليل واالستنتاج التاريخي  -2ج

 تعلم نشيطا وفاعال في المواقف التعليمية جعل الم-3ج

 الدخول بفسح المجال للمتعلمين الدخول بمرحلة التخصص العلمي في تاريخ اوربا السياسي -6ج   

 العصور الوسطى 

 طرائق التعليم والتعلم     
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 طريقة االلقاء المباشر-

 

 نوات االخرى المتاحة اعطاء البرنامج ضمن التعليم االلكتروني كالس رووم مع وسائل الق-

 

 طرائق التقييم    

 برامج التعليم االلكتروني كالس رووم مع وسائل التواصل االخرى-

 االختبارات االخرى -

 الكتروني  لوالتحريري, تفاع يالمناقشات اليومية ,اعداد اوراق بحثية , االختبار الشهر-

 
 

 

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

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

 للمتعلم يتربية الحس النقدي  والتفكير العلم -2د

لتعليم االلكتروني الجامعي على المستجدات التعليمية والوسائل الحديثة ل ساالطالع المستمر للمدر -3د

 من خالل التجارب المحيطة بالمجال العلمي 

 تنمية المهارات من خالل وسائل التعليم وتبادل المعلومات بين الطالب واالستاذ وايصال االفكار-6د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 تم التطرق الى تلك البرامج اعاله-

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 لتطرق الى البرنامج اعاله تم ا-

 

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

  االولى 

في  تاريخ اوربا 

 ىالعصور الوسط

-674حضاري

 م1011

 عملي نظري
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 ساعة  نظري2   

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 تشجيع الطلبة على حب المادة والتفوق فيها-
 تشجيع على التحليل واالستنتاج في مجال البحث العلمي-
 ضمن االختصاص وحركة المجتمع بناء انسان وتنمية جميع المهارات -
 تفاعل الطالب في نشاطات علمية ضمن البرنامج االلكتروني -
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .16

 االستاذ الدكتور محمود عبدالواحد محمود ىمحاضرات تاريخ اوربا في العصور الوسط-
سنوية( توضع في الصف  ففي تاريخ اوربا من اجل كتابة االوراق البحثية )التقارير نص ةمصادر متنوع-

م من 0011-674في العصور الوسطى  رفة كل تاريخ اوربا الحضاري يضا معوا االلكتروني كالس رووم
 خالل القراءة واالطالع 
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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
 سم المقررا رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى 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  المؤسسة التعليمية .1

 كلية اآلداب / قسم التاريخ   / المركز علميالقسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

 البرنامج االلكتروني كالس رووم ,كوكل ميت الحضور المتاحةأشكال  .6

 الفصل  الفصل / السنة .0

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .4

 م14/1/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 دراسة تاريخ اوربا في العصور الوسطى بشكل يحتوي جميع المفردات ضمن المادة المقررة-

 الفرنجة الميروفنجيون والكارلونجيون بشكل اوسع تاريخ دراسة -    

 النظم السياسية في اورباعلى نحو خاص االمبراطورية الرومانية المقدسة ومراحل الصراع دراسة -

 تاريخ انكلترا وسياسة وليم الفاتح مع التطورات الدستورية دراسة -

 سا الداخلية والخارجية الفرنسيين على سياسة فرن كتاريخ فرنسا مع دور الملو دراسة -
 دول االطراف االوربية روسيا وبولندا مع شبه جزيرة أيبريادراسة -
 

 

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

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 المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 بتاريخ الفرنجة الميروفنجيون والكارلونجيون  قكل ما يتعلدراسة  -1أ

على نحو خاص االمبراطورية الرومانية المقدسة مع االسباب  دراسة النظم السياسية في أوربا -2أ

 والنتائج للصراع 

  دراسة تاريخ انكلترا مع التطورات الدستورية وعلى نحو خاص العهد االعظم  -3أ
 دراسة تاريخ فرنسا مع دور الملوك الفرنسيين -6أ
 ريا دراسة دول االطراف االوربية روسيا وايضا بولندا وشبه جزيرة أيب -0أ
   -4أ
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 جعل المتعلم نشيطا وفاعال من خالل البرنامج االلكتروني والمواقف التعليمية  – 1ب

 تعويد الطالب على احترام اآلراء واحترام االخرين   – 2ب

 تنمية المهارات ومواكبة جميع التطورات العلمية والتاريخية  – 3ب

 االلكتروني  جية المهارات وفق اسس علمية وتطوير البرنامتنم    -6ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 ىتوظيف المادة وفهم كل مايتعلق بتاريخ اوربا في العصور الوسط عااللقاء المباشر م-
كل    اعطاءالمادة ضمن قنوات البرنامج االلكتروني وتأهيل الطالب الى مراحل متقدمة  مع تبسيط -         

 مايتعلق بالمادة المقررة   
 

 طرائق التقييم      

 البرنامج االلكتروني كالس رووم-
  ياالختبار الشفه-
 االمتحان التحريري -
 وسائل البرامج االلكترونية االخرى والقنوات المتاحة -
 

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 ى التحليل واالستنتاجالقدرةعل-2ج

 في مجاله العلمي  جعل المتعلم نشطا وفاعال-3ج

 تنمية المهارات مع الوصول الى مراحل التخصص في تاريخ اوربا السياسي في العصورالوسطى  -6ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     
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 البنية التحتية  .11

 نعم الكتب المقررة المطلوبة -1

 نعم المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ,التقارير ,.....(
 

 

 تم التطرق اعاله-

 

 طرائق التقييم    

 

 تم التطرق اعاله-

 

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

 محاولة ابقاء نقاط التواصل العلمي والفكري من اجل التطبيق والتحليل وفهم الماضي-1د

 للمتعلم يتربية الحس النقدي والتفكير العلم-2د

 لوسائل الحديثة للتعليم االلكترونيالمستجدات العلمية وا ىاالطالع المستمر عل-3د

 تنمية المهارات من خالل وسائل التعليم وتبادل المعلومات بين الطالب والمدرس وايصال االفكار   -6د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      



  
 9الصفحة 

 
  

المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت  ( ب

....., 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

ستلزمات الضرورية  من خالل منظومة متكاملة عن طريق برنامج الكتروني فعال يستجيب لجميع توفير الم-

من اجل تحقيق االهداف وايضا المتابعة الدورية التغييرات واستيعاب جميع المفردات الضرورية بشكل اوسع 

ة وتبقى التوقيتات الزمنية من خالل االدوات في تحقيق االستجابة المهم  مدى استيعاب الطالب وتفهم لتلك الماد

 دون وجود اي عائق

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود



  
 1حة الصف

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

ج األكادميي هاا  ااجازا  مقتييا  ألهم صصائ  الربانمج ورخراات التعلم املتوقعة من الاال  قحقيقها مبيوفر وصف الربان
 هنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمرب 

 / الكورس الثاين  د. امساء عبدهللا غينأ.م. 

 كلية االداب المؤسسة التعليمية

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .1

او اسم البرنامج األكاديمي  .2

 المهني 
 رية والمذاهب والفرق االسالمية مراكز الحركة الفك

 تاريخ وريوسبكل اسم الشهادة النهائية  .3

  :النظام الدراسي  .4
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

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

  المؤثرات الخارجية األخرى  .6

 2221-2222 تاريخ إعداد الوصف  .7

 نامج األكاديميأهداف البر .8

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

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

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

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

 المراكز الفكرية والمذاهب والفرق االسالمية
 

 

 

 



  
 2حة الصف

 
  

 

 

 

 
 

 يمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقي برنامجمخرجات ال  .9

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

 صون الطالب عن الخطا اللغوي والمعرفي-2أ

 تعلم اسماء التخصص في المصادر وادبياتها -2أ

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

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

 ديمقراطية اثناء القاءالمحاضرة سيادة االجواء ال  -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 – 1ب 

 data showوجهاز العرض   - 2ب 

 الجغرافيةواستخدام الخرائط التاريخية   - 3ب

 استخدام مصادر خارجية    -4ب

 

        

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام السبورة  

 واستخدام الخرائط التاريخية الجغرافية 

 وتعلم الطالب عن طريق التحليل والوصف 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 اختبارات فصلية 

 واسئلة فجائية  اثناء الدرس 

 اليوميةاالمتحانات  

 



  
 3حة الصف

 
  

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

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

 اختبار عقل الطالب باالمتحانات الفصلية -2ج

 تواصل التقييم االسبوعي للطالب  -3ج

 للمادة واالجابة الصحيحة قدرته على الحفظ والفهم  -4ج

 

 -4ج   
 م والتعلم طرائق التعلي    

 

 استخدام السبورة  

 واستخدام الخرائط التاريخية الجغرافية 

 وتعلم الطالب عن طريق التحليل والوصف 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 اختبارات فصلية 

 واسئلة فجائية  اثناء الدرس 

 االمتحانات اليومية 

 

 

 
 

 

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

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

 الفصل الدراسي

 الحوار الشخصي مع الطالب -2

 تشجيع الطالب على المناقشة وطرح االسئلة -3

 

 استخدام الوسائل التوضيحية مثل الخرائط   -4

 

 
 طرائق التعليم والتعلم          



  
 4حة الصف

 
  

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 اختبارات فصلية 

 واسئلة فجائية  اثناء الدرس 

 االمتحانات اليومية 

 

 
 بنية البرنامج  .12

 المرحلة الدراسية

  المرحلة الرابعة
رمز المقرر أو 

 430HOITالمساق

 

 

المراكز الفكريةوالمذاهب 

 والفرق الكالمية
 الساعات المعتمدة          

  نظري      

 ساعات 4

  باالسبوع

 عملي    

تعريف وطبيعية  الفكر   

 العربي االسالمي 
  

   

مقدمة عن مراكز الحركة 

 الفكرية اوال مكة والمدينة

  

   

 الشام ومصر والقيروان

 

  

   

 العراق الكوفة والبصرة
  

   

هية مذهب قالمذاهب الف

 والحنفيالجعفري 

 

  

   

 
  



  
 5حة الصف

 
  

  

 مذهب الشافعي والحنبلي

  

     

المذاهب االخري   

 الظاهرية والزيدية 
  

المذاهب على مستوى   

 المعتقدات االشعرية
  

    الماتريدية  
     

   والخوارج  
     

   علم الكالم  عوامل نشاته  

اهم الفرق الكالمية   

 والقدرية  المرجئة
  

     
     

   والمعتزلة الجبرية  

   ا  
     

     
التصوف وطرق   

 الصوفية
  

نشاة التصوف في   

 االسالم وتطوره
  

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .11

 
 املاالعة املستمرة للمصادر واملرااع والرتدد غلى املكتبات وعمل البحوث وحيور الندوات واحملاضرات االكادميية مع املشاركة

 الفعالة يف املومترات العلمية  



  
 6حة الصف

 
  

 
 
 
 

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

 
 ان يكون موهل علميا ومنجز عدد من البحوث العلمية 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

 اتريخ الفكر العريب د.عمر فروخ -2
 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 -6
 منهج البحث العلمي جملموعة ابحثني -7
 اتريخ الفكر العريب د. بدري دمحم فهدـ  8 

 



  
 7حة الصف

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

تاريخ الفكر  430HOIT 2116ـ2115

 والعلوم العربية
                  اساسي 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 8حة الصف

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم تاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 430HOITتاريخ الفكروالعلوم العربية    اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي السنةالفصل /  .5

 (3ساعة لكل شعبة )عددشعب 64ساعة بواقع 121 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221كانون الثاني  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
  أهداف المقرر .9
هي احد االسس التي اعتمد عليها الفكر العربي والتي سادت  مراكز الجركة الفكريةان  هو التاكيد والتوضيح 

مذاهب الفقهية على استنباط االجكام الشرعية  من االدلة الواردة اماكن واسعة من العالم ولقد وضعت هذه ال في

من القران والسنة  ويمكن تسميتها مدارس فقهية التفاقها في العقيدة واالصول والشريعة  فهي مجموعة 

والمسائل الفقهية التي صدرت من امام فهي جملة االحكام  توجهات عقائدية كلها متفرعة من  الدين االسالمي

مجتهد في الفقه االسالمي اضافة الى ما الحق بها من المسائل التي يستخرجها اتباع المذهب استنادا الى قواعد 

 االمام واصوله التي وضعها .
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 1حة الصف

 
  

 
 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 ون الطالب عن الخطا اللغوي والمعرفيص--1أ

 تعلم اسماء التخصص في المصادر وادبياتها -2أ

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

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

 سيادة االجواء الديمقراطية اثناء القاءالمحاضرة   -5أ

 يئة الطالب لمستوى اكاديمي متطور من خالل البحوث والتقارير العلميةته  -6أ
 

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

 data showوجهاز العرض   - 2ب 

 واستخدام الخرائط التاريخية الجغرافية  - 3ب

 ةاستخدام مصادر خارجي    -4ب

 

 

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام السبورة  

 واستخدام الخرائط التاريخية الجغرافية 

 وتعلم الطالب عن طريق التحليل والوصف 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 اختبارات فصلية 

 واسئلة فجائية  اثناء الدرس 

 االمتحانات اليومية 

 

 



  
 11حة الصف

 
  

 

 

  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

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

 اختبار عقل الطالب باالمتحانات الفصلية -2ج

 تواصل التقييم االسبوعي للطالب  -3ج

 للمادة واالجابة الصحيحة قدرته على الحفظ والفهم  -4ج

 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 استخدام السبورة  

 ط التاريخية الجغرافية واستخدام الخرائ

 وتعلم الطالب عن طريق التحليل والوصف 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 اختبارات فصلية 

 واسئلة فجائية  اثناء الدرس 

 االمتحانات اليومية 

 

 

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

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

 الفصل الدراسي

 الحوار الشخصي مع الطالب -2

 تشجيع الطالب على المناقشة وطرح االسئلة -3

 

 استخدام الوسائل التوضيحية مثل الخرائط   -4

 

 

  



  
 11حة الصف

 
  

 بنية المقرر .11

لتعلم مخرجات ا الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 4 

 

 

 اللغة العربية

 

محاضرة 

 نظرية 

ونصوص 

 كتاب 

استخدام 

سبورة 

 وخرائط

اختبارات 

امتحانية 

فصلية 

ويومية 

واستخدام 

 اسئلة شفوية

 4 نيسان
تعريف وطبيعية  

الفكر العربي 

 االسالمي

  

 نيسان
4 

 

 

راكز مقدمة عن م

الحركة الفكرية اوال 

 مكة والمدينة

  

 4 نيسان
الشام ومصر 

 والقيروان
  

 4 ايار
العراق الكوفة 

 والبصرة
  

 4 ايار
هية مذهب قالمذاهب الف

 الجعفري والحنفي

 

  

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المذهب الشافعي 

 والحنبلي
  

  ايار
المذاهب االخري 

 الظاهرية والزيدية
  

  حزيران
ى مستوى المذاهب عل

 المعتقدات االشعرية
  

   الماتريدية  



  
 12حة الصف

 
  

 البنية التحتية  .12

 اتريخ الفكر العريب د.عمر فروخ -2 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 العقل العلمي يف االسالم د.علي شلق -0
 اتريخ العلوم العربية د.كامل محود -3
 خ عند العرب د.عبد العزيز الدورينشاة علم التاري -4
 املقدمة البن صلدون -5
 دراسة يف اتريخ العلوم عند العرب جملموعة ابحثني -6
 منهج البحث العلمي جملموعة ابحثني -7
 اتريخ الفكر العريب د. بدري دمحم فهدـ  8 

 

   الخوارج 4 حزيران

 4 حزيران
علم الكالم  عوامل 

 نشاته
  

 4 حزيران
اهم الفرق الكالمية 

 والقدرية المرجئة
  

 تموز

 

 

 

4 

 

   والمعتزلة الجبرية

 4 تموز
الصوفية وطرق 

 الصوفية
  

 4 تموز
نشاة التصوف في 

 االسالم وتطوره
  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



  
 13حة الصف

 
  

 

الفرق  مة ابن صلدون وكت املصادر الرئيسة وهي كثرية ادا امهها مقد )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 االسالمية واملصادر البلدانية امهها ايقوت احلموي يف معجم البلدان

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 البحوث املشورة يف اجلالت االكادميية

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

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

 االنرتنيت شبكة

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

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

 التقارير والبحوث الجامعية 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 أ. د. حممود عبد الواحد حممود
 بغداد: اجلامعة 
 االداب :املعهدة /الكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:مان اجلودة ض شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 كلية اآلداب / جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 م1011-674 ىوسطتاريخ اوربا السياسي في العصور ال

 دكتوراه  اسم الشهادة النهائية  .6

 :النظام الدراسي  .0

  سنوي /مقررات/اخرى 
 اخرى 

 ( مع الوسائل االخرى المتاحة Classroomنظام الكتروني كالس رووم ) المعتمد   برنامج االعتماد .4

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

 14/1/2121 تاريخ إعداد الوصف  .8

ضمن 1011-674للفترة  ى)دراسة تاريخ اوربا السياسي في العصور الوسط أهداف البرنامج األكاديمي .9

مفردات الفصل الدراسي االول عوامل سقوط االمبراطورية الرومانية في الغرب من خالل مجموعة 

حول تلك العوامل وجهات النظر للمؤرخين نظريات واراء حول سقو ط االمبراطورية مع االختالف في 

 على الرغم ان التفسير االقتصادي االقرب مع ذلك تبقى تلك النظريات محطة دراسة وتحليالت 

القبائل الجرمانية  ودورهم في تاريخ اوربا في تلك المرحلة على نحو خاص االمساك بزمام المبادرة من خالل 

 داخل النظام السياسي لإلمبراطورية الرومانية  للمقدرة على التغلغاسقاط االمبراطورية الرومانية وعدم ا

وعلى نحو خاص انتشار تلك  ىالمسيحية يعد احد المرتكزات  المهمة في تاريخ اوربا في العصور الوسط

 الديانة في الغرب  

ة االصالح محاوالت اصالح االمبراطورية الرومانية في الغرب يتتبع دور القيادات السياسية في مرحل

السياسي واالقتصادي على الرغم كانت تلك محاوالت في المحافظة على النظام الذي يتعرض في االصل الى 

 مراحل السقوط 

 المرتكز المهم في تاريخ اوربا االقطاع مع مصادره المهمة كان يمثل مرحلة انتقالية للحكم المركزي 
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  ليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق التع لبرنامجمخرجات ا  .11

  االهداف المعرفية . ا-أ

مع عوامل سقوط االمبراطورية 1011-674السياسي للفترة   بتاريخ اوربا قمعرفة كل ما يتعل  -1أ

    النظريات التاريخية الرومانية بمجموعة تفسيرات ونظريات  حول اسباب تلك العوامل مع استيعاب تلك 

لمرتكز االول في تاريخ اوربا السياسي وفهم تلك العالقة بين االمبراطورية دور القبائل الجرمانية ا -2أ

الرومانية ومحاولة تفهم تلك الشعوب ونظرة المجتمع الروماني لهم ومحاولتهم الدخول الى ذلك النظام 

 الذي كانت النهاية السقوط 

االصالح في تلك المرحلة  االصالحات الرومانية ومحاولة تتبع دور القيادات السياسية في عملية -3أ

التاريخية المهمة على نحو خاص عهد دقلد يانوس والقيام بمجموعة اصالحات داخلية في جميع النواحي 

بالمجتمع وقسطنطين الكبيراصدارمرسوم التسامح واالعتراف  قالسياسية واالقتصادية وايضا ما يتعل

عن طريق الفصل بين الشرق والغرب  ويتم استكمال خطوات ةبالمسيحية وبناء مدينة القسطنطيني

االمبراطورثيودوسيوس االول بشكل واقعي وفعلي كانت روما في الغرب تعيش حالة من التدهور بينما 

 عاصمة الشرق القسطنطينية تعيش حالة من االزدهار المؤقت  

ية مهمة المسيحية المرتكز الثاني في تاريخ اوربا السياسي في العصور الوسطى بمرحلة تاريخ -6أ

وعلى نحو خاص انتشارها في الغرب ومحاولة االباطرة الرومان تحجيم تلك الديانة التي انتشرت 

 بفعالية مستمرة 

االقطاع احد السمات المهمة في تاريخ اوربا في العصور الوسطى وتمثل دراسة  ثالمرتكز الثال  -0أ

 انتقالية للحكم البديل عن المركزية 

 اليوجد -4أ

  ف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :االهدا-ب 

 جعل المتعلم نشطا وفاعال في البرامج والمواقف التعليمية  – 1ب 

فتح نافذة جديدة للمتعلم والدخول في تاريخ اوربا في العصور الوسطى وتعويد الطالب على  – 2ب 

  ناحترام اآلراء المختلفة وتقدير األخري

       لوماتهم وتبادل االفكارالمساهمة بين المجموعة  االستفادة من افكاراالخرين ومع – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

المعلومات لكل الطالب مع توظيف مفردات المنهج بشكل جلي واقعي  لطريقة االلقاء المباشر وإيصا-

 الستيعابهم المادة بشكل مبسط 

مع تفاعل الطالب ت االخرى المتاحة اعطاء المادة ضمن البرنامج االلكتروني كالس رووم والقنوا-

 الى مراحل متقدمة  موالمتعلمين ومحاولة تبسيط المادة وتأهيله

 

 

 

 طرائق التقييم      

 نظام كالس رووم مع الوسائل والقنوات االخرى المتاحة-

   ياالختبار الشفه -     

 االمتحان التحريري-     

 نامج مع اعطاء الدور للجميع للمشاركة الفعالة التفاعل والمشاركة الصفية داخل البر-    
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 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 القدرة على وصف المادة المقررة  -1ج         

 القدرة على التحليل واالستنتاج التاريخي  -2ج

 جعل المتعلم نشيطا وفاعال في المواقف التعليمية -3ج

 ول بمرحلة التخصص العلمي في تاريخ اوربا السياسيالدخول بفسح المجال للمتعلمين الدخ -6ج   

 العصور الوسطى 

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة االلقاء المباشر-

 

 اعطاء البرنامج ضمن التعليم االلكتروني كالس رووم مع وسائل القنوات االخرى المتاحة -

 

 طرائق التقييم    

 وسائل التواصل االخرى برامج التعليم االلكتروني كالس رووم مع-

 االختبارات االخرى -

 الكتروني  لوالتحريري, تفاع يالمناقشات اليومية ,اعداد اوراق بحثية , االختبار الشهر-

 
 

 

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

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

 للمتعلم يتربية الحس النقدي  والتفكير العلم -2د

الجامعي على المستجدات التعليمية والوسائل الحديثة للتعليم االلكتروني  ساالطالع المستمر للمدر -3د

 من خالل التجارب المحيطة بالمجال العلمي 

 تنمية المهارات من خالل وسائل التعليم وتبادل المعلومات بين الطالب واالستاذ وايصال االفكار-6د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 تم التطرق الى تلك البرامج اعاله-

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 تم التطرق الى البرنامج اعاله -
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 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
المقرر أو  رمز

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

  االولى 

تاريخ اوربا السياسي 

 ىفي العصور الوسط

 م674-1011

 عملي نظري

    

 ساعة  نظري2   

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 تشجيع الطلبة على حب المادة والتفوق فيها-
 نتاج في مجال البحث العلميتشجيع على التحليل واالست-
 ضمن االختصاص وحركة المجتمع بناء انسان وتنمية جميع المهارات -
 تفاعل الطالب في نشاطات علمية ضمن البرنامج االلكتروني -
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .16
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 االستاذ الدكتور محمود عبدالواحد محمود ىات تاريخ اوربا في العصور الوسطمحاضر -
سنوية( توضع في الصف  ففي تاريخ اوربا من اجل كتابة االوراق البحثية )التقارير نص ةمصادر متنوع-

م من خالل 0011-674وايضا معرفة كل تاريخ اوربا السياسي في العصور الوسطى  االلكتروني كالس رووم
 راءة واالطالع الق
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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
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 خاصة بالبرنامجال
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى 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  المؤسسة التعليمية .1

 كلية اآلداب / قسم التاريخ   / المركز علميالقسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

 البرنامج االلكتروني كالس رووم ,كوكل ميت أشكال الحضور المتاحة .6

 الفصل  لسنةالفصل / ا .0

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .4

 م14/1/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 دراسة تاريخ اوربا في العصور الوسطى بشكل يحتوي جميع المفردات ضمن المادة المقررة-

 ة تلك المحاوردراسة نظريات واآلراء حول سقوط االمبراطورية االمبراطورية وتفاعل الطالب في دراس-    

دراسة القبائل الجرمانية مع الدور الرئيسي لتلك الشعوب وتأثيرها على االمبراطورية الرومانية ومدى -
 التفاعل الحاصل في تلك المرحلة 

 صنحو خا ىومعرفة التحوالت والمحطات الرئيسية في مرحلة االنتشار علدراسة المسيحية بشكل واسع -
 في الغرب وماهي التحديات 

دراسة االصالحات المهمة في عهد كل من دقلديانوس وقسطنطين الكبيروثيودوسيوس االول ومدى فعالية -
 نحو خاص في الغرب ىتلك االصالحات في امبراطورية على وشك االنهيار عل

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

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

 البرنامج.
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دراسة احدى مرتكزات تاريخ اوربا في العصور الوسطى االقطاع بديل عن الحكم المركزي في تلك -
 تاريخيةالمرحلة ال

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
دراسة كل مايتعلق بتاريخ اوربا في العصور الوسطى على نحو خاص اآلراء حول سقوط  -1أ

 االمبراطورية الرومانية 

 ىدراسة القبائل الجرمانية احدى مرتكزات تاريخ اوربا في العصور الوسط -2أ

  يدراسة المسيحية المرتكز الثان -3أ
  ةدراسة االصالحات الرومانية ومدى فعاليتها في استقرار اإلمبراطوري-6أ
 دراسة المرتكز الثالث االقطاع  -0أ
   -4أ
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ة جعل المتعلم نشيطا وفاعال من خالل البرنامج االلكتروني والمواقف التعليمي – 1ب

 تعويد الطالب على احترام اآلراء واحترام االخرين   – 2ب

 تنمية المهارات ومواكبة جميع التطورات العلمية والتاريخية  – 3ب

 االلكتروني  جتنمية المهارات وفق اسس علمية وتطوير البرنام    -6ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 ىيتعلق بتاريخ اوربا في العصور الوسطتوظيف المادة وفهم كل ما عااللقاء المباشر م-
اعطاءالمادة ضمن قنوات البرنامج االلكتروني وتأهيل الطالب الى مراحل متقدمة  مع تبسيط كل    -         

 مايتعلق بالمادة المقررة   
 

 طرائق التقييم      

 البرنامج االلكتروني كالس رووم-
  ياالختبار الشفه-
 االمتحان التحريري -
 ائل البرامج االلكترونية االخرى والقنوات المتاحة وس-
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 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 القدرةعلى التحليل واالستنتاج-2ج

 في مجاله العلمي  جعل المتعلم نشطا وفاعال-3ج

 السياسي في العصورالوسطىتنمية المهارات مع الوصول الى مراحل التخصص في تاريخ اوربا   -6ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 تم التطرق اعاله-

 

 طرائق التقييم    

 

 تم التطرق اعاله-

 

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

 فكري من اجل التطبيق والتحليل وفهم الماضيمحاولة ابقاء نقاط التواصل العلمي وال-1د

 للمتعلم يتربية الحس النقدي والتفكير العلم-2د

 المستجدات العلمية والوسائل الحديثة للتعليم االلكتروني ىاالطالع المستمر عل-3د

 تنمية المهارات من خالل وسائل التعليم وتبادل المعلومات بين الطالب والمدرس وايصال االفكار   -6د
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 البنية التحتية  .11

 نعم الكتب المقررة المطلوبة -1

 نعم المراجع الرئيسية )المصادر( -2

وصى بها الكتب والمراجع التي ي ( أ

  )المجالت العلمية ,التقارير ,.....(
 

المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت  ( ب

....., 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

توفير المستلزمات الضرورية  من خالل منظومة متكاملة عن طريق برنامج الكتروني فعال يستجيب لجميع -

من اجل تحقيق االهداف وايضا المتابعة الدورية كل اوسع التغييرات واستيعاب جميع المفردات الضرورية بش

من خالل االدوات في تحقيق االستجابة المهم  مدى استيعاب الطالب وتفهم لتلك المادة وتبقى التوقيتات الزمنية 

 دون وجود اي عائق

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 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 اآلداب / جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 م1011-674 ىتاريخ اوربا السياسي في العصور الوسط

 ماجستير النهائية اسم الشهادة  .6

 :النظام الدراسي  .0

  سنوي /مقررات/اخرى 
 اخرى 

 ( مع الوسائل االخرى المتاحة Classroomنظام الكتروني كالس رووم ) المعتمد   برنامج االعتماد .4

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

 14/1/2121 تاريخ إعداد الوصف  .8

ضمن 1011-674للفترة  ى)دراسة تاريخ اوربا السياسي في العصور الوسط أهداف البرنامج األكاديمي .9

مفردات الفصل الدراسي االول عوامل سقوط االمبراطورية الرومانية في الغرب من خالل مجموعة 

العوامل حول تلك نظريات واراء حول سقو ط االمبراطورية مع االختالف في وجهات النظر للمؤرخين 

 على الرغم ان التفسير االقتصادي االقرب مع ذلك تبقى تلك النظريات محطة دراسة وتحليالت 

القبائل الجرمانية  ودورهم في تاريخ اوربا في تلك المرحلة على نحو خاص االمساك بزمام المبادرة من خالل 

 م السياسي لإلمبراطورية الرومانية داخل النظا لاسقاط االمبراطورية الرومانية وعدم المقدرة على التغلغ

وعلى نحو خاص انتشار تلك  ىالمسيحية يعد احد المرتكزات  المهمة في تاريخ اوربا في العصور الوسط

 الديانة في الغرب  

محاوالت اصالح االمبراطورية الرومانية في الغرب يتتبع دور القيادات السياسية في مرحلة االصالح 

على الرغم كانت تلك محاوالت في المحافظة على النظام الذي يتعرض في االصل الى السياسي واالقتصادي 

 مراحل السقوط 

 المرتكز المهم في تاريخ اوربا االقطاع مع مصادره المهمة كان يمثل مرحلة انتقالية للحكم المركزي 
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  المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .11

  هداف المعرفية .اال ا-أ

مع عوامل سقوط االمبراطورية 1011-674السياسي للفترة   بتاريخ اوربا قمعرفة كل ما يتعل  -1أ

    النظريات التاريخية الرومانية بمجموعة تفسيرات ونظريات  حول اسباب تلك العوامل مع استيعاب تلك 

لسياسي وفهم تلك العالقة بين االمبراطورية دور القبائل الجرمانية المرتكز االول في تاريخ اوربا ا -2أ

الرومانية ومحاولة تفهم تلك الشعوب ونظرة المجتمع الروماني لهم ومحاولتهم الدخول الى ذلك النظام 

 الذي كانت النهاية السقوط 

االصالحات الرومانية ومحاولة تتبع دور القيادات السياسية في عملية االصالح في تلك المرحلة  -3أ

يخية المهمة على نحو خاص عهد دقلد يانوس والقيام بمجموعة اصالحات داخلية في جميع النواحي التار

بالمجتمع وقسطنطين الكبيراصدارمرسوم التسامح واالعتراف  قالسياسية واالقتصادية وايضا ما يتعل

يق عن طرويتم استكمال خطوات الفصل بين الشرق والغرب  ةبالمسيحية وبناء مدينة القسطنطيني

االمبراطورثيودوسيوس االول بشكل واقعي وفعلي كانت روما في الغرب تعيش حالة من التدهور بينما 

 عاصمة الشرق القسطنطينية تعيش حالة من االزدهار المؤقت  

المسيحية المرتكز الثاني في تاريخ اوربا السياسي في العصور الوسطى بمرحلة تاريخية مهمة  -6أ

في الغرب ومحاولة االباطرة الرومان تحجيم تلك الديانة التي انتشرت  وعلى نحو خاص انتشارها

 بفعالية مستمرة 

االقطاع احد السمات المهمة في تاريخ اوربا في العصور الوسطى وتمثل دراسة  ثالمرتكز الثال  -0أ

 انتقالية للحكم البديل عن المركزية 

 اليوجد -4أ

  : االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج-ب 

 جعل المتعلم نشطا وفاعال في البرامج والمواقف التعليمية  – 1ب 

فتح نافذة جديدة للمتعلم والدخول في تاريخ اوربا في العصور الوسطى وتعويد الطالب على  – 2ب 

  ناحترام اآلراء المختلفة وتقدير األخري

       ة بين المجموعة  االستفادة من افكاراالخرين ومعلوماتهم وتبادل االفكارالمساهم – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

المعلومات لكل الطالب مع توظيف مفردات المنهج بشكل جلي واقعي  لطريقة االلقاء المباشر وإيصا-

 الستيعابهم المادة بشكل مبسط 

الب مع تفاعل الطاعطاء المادة ضمن البرنامج االلكتروني كالس رووم والقنوات االخرى المتاحة -

 الى مراحل متقدمة  موالمتعلمين ومحاولة تبسيط المادة وتأهيله

 

 

 

 طرائق التقييم      

 نظام كالس رووم مع الوسائل والقنوات االخرى المتاحة-

   ياالختبار الشفه -     

 االمتحان التحريري-     

 مشاركة الفعالة التفاعل والمشاركة الصفية داخل البرنامج مع اعطاء الدور للجميع لل-    
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 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 القدرة على وصف المادة المقررة  -1ج         

 القدرة على التحليل واالستنتاج التاريخي  -2ج

 جعل المتعلم نشيطا وفاعال في المواقف التعليمية -3ج

 ريخ اوربا السياسيالدخول بفسح المجال للمتعلمين الدخول بمرحلة التخصص العلمي في تا -6ج   

 العصور الوسطى 

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة االلقاء المباشر-

 

 اعطاء البرنامج ضمن التعليم االلكتروني كالس رووم مع وسائل القنوات االخرى المتاحة -

 

 طرائق التقييم    

 برامج التعليم االلكتروني كالس رووم مع وسائل التواصل االخرى-

 ارات االخرى االختب-

 الكتروني  لوالتحريري, تفاع يالمناقشات اليومية ,اعداد اوراق بحثية , االختبار الشهر-

 
 

 

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

 ل والتطبيق وفهم الماضيابقاء نقاط التواصل العلمي والفكري من أجل التحليمحاولة  -1د

 للمتعلم يتربية الحس النقدي  والتفكير العلم -2د

الجامعي على المستجدات التعليمية والوسائل الحديثة للتعليم االلكتروني  ساالطالع المستمر للمدر -3د

 من خالل التجارب المحيطة بالمجال العلمي 

 تنمية المهارات من خالل وسائل التعليم وتبادل المعلومات بين الطالب واالستاذ وايصال االفكار-6د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 تم التطرق الى تلك البرامج اعاله-

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 تم التطرق الى البرنامج اعاله -
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 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
المقرر أو  رمز

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

  االولى 

تاريخ اوربا السياسي 

 ىفي العصور الوسط

 م674-1011

 عملي نظري

    

 ساعة  نظري2   

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 تشجيع الطلبة على حب المادة والتفوق فيها-
 نتاج في مجال البحث العلميتشجيع على التحليل واالست-
 ضمن االختصاص وحركة المجتمع بناء انسان وتنمية جميع المهارات -
 تفاعل الطالب في نشاطات علمية ضمن البرنامج االلكتروني -
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .16
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 االستاذ الدكتور محمود عبدالواحد محمود ىات تاريخ اوربا في العصور الوسطمحاضر -
سنوية( توضع في الصف  ففي تاريخ اوربا من اجل كتابة االوراق البحثية )التقارير نص ةمصادر متنوع-

م من خالل 0011-674وايضا معرفة كل تاريخ اوربا السياسي في العصور الوسطى  االلكتروني كالس رووم
 راءة واالطالع الق
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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
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 خاصة بالبرنامجال
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى 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  المؤسسة التعليمية .1

 كلية اآلداب / قسم التاريخ   / المركز علميالقسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

 البرنامج االلكتروني كالس رووم ,كوكل ميت أشكال الحضور المتاحة .6

 الفصل  لسنةالفصل / ا .0

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .4

 م14/1/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 دراسة تاريخ اوربا في العصور الوسطى بشكل يحتوي جميع المفردات ضمن المادة المقررة-

 ة تلك المحاوردراسة نظريات واآلراء حول سقوط االمبراطورية االمبراطورية وتفاعل الطالب في دراس-    

دراسة القبائل الجرمانية مع الدور الرئيسي لتلك الشعوب وتأثيرها على االمبراطورية الرومانية ومدى -
 التفاعل الحاصل في تلك المرحلة 

 صنحو خا ىومعرفة التحوالت والمحطات الرئيسية في مرحلة االنتشار علدراسة المسيحية بشكل واسع -
 في الغرب وماهي التحديات 

دراسة االصالحات المهمة في عهد كل من دقلديانوس وقسطنطين الكبيروثيودوسيوس االول ومدى فعالية -
 نحو خاص في الغرب ىتلك االصالحات في امبراطورية على وشك االنهيار عل

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

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

 البرنامج.
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دراسة احدى مرتكزات تاريخ اوربا في العصور الوسطى االقطاع بديل عن الحكم المركزي في تلك -
 تاريخيةالمرحلة ال

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
دراسة كل مايتعلق بتاريخ اوربا في العصور الوسطى على نحو خاص اآلراء حول سقوط  -1أ

 االمبراطورية الرومانية 

 ىدراسة القبائل الجرمانية احدى مرتكزات تاريخ اوربا في العصور الوسط -2أ

  يدراسة المسيحية المرتكز الثان -3أ
  ةدراسة االصالحات الرومانية ومدى فعاليتها في استقرار اإلمبراطوري-6أ
 دراسة المرتكز الثالث االقطاع  -0أ
   -4أ
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 ة جعل المتعلم نشيطا وفاعال من خالل البرنامج االلكتروني والمواقف التعليمي – 1ب

 تعويد الطالب على احترام اآلراء واحترام االخرين   – 2ب

 تنمية المهارات ومواكبة جميع التطورات العلمية والتاريخية  – 3ب

 االلكتروني  جتنمية المهارات وفق اسس علمية وتطوير البرنام    -6ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 ىيتعلق بتاريخ اوربا في العصور الوسطتوظيف المادة وفهم كل ما عااللقاء المباشر م-
اعطاءالمادة ضمن قنوات البرنامج االلكتروني وتأهيل الطالب الى مراحل متقدمة  مع تبسيط كل    -         

 مايتعلق بالمادة المقررة   
 

 طرائق التقييم      

 البرنامج االلكتروني كالس رووم-
  ياالختبار الشفه-
 االمتحان التحريري -
 ائل البرامج االلكترونية االخرى والقنوات المتاحة وس-
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 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 القدرةعلى التحليل واالستنتاج-2ج

 في مجاله العلمي  جعل المتعلم نشطا وفاعال-3ج

 السياسي في العصورالوسطىتنمية المهارات مع الوصول الى مراحل التخصص في تاريخ اوربا   -6ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 تم التطرق اعاله-

 

 طرائق التقييم    

 

 تم التطرق اعاله-

 

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

 فكري من اجل التطبيق والتحليل وفهم الماضيمحاولة ابقاء نقاط التواصل العلمي وال-1د

 للمتعلم يتربية الحس النقدي والتفكير العلم-2د

 المستجدات العلمية والوسائل الحديثة للتعليم االلكتروني ىاالطالع المستمر عل-3د

 تنمية المهارات من خالل وسائل التعليم وتبادل المعلومات بين الطالب والمدرس وايصال االفكار   -6د
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 البنية التحتية  .11

 نعم الكتب المقررة المطلوبة -1

 نعم المراجع الرئيسية )المصادر( -2

وصى بها الكتب والمراجع التي ي ( أ

  )المجالت العلمية ,التقارير ,.....(
 

المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت  ( ب

....., 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

توفير المستلزمات الضرورية  من خالل منظومة متكاملة عن طريق برنامج الكتروني فعال يستجيب لجميع -

من اجل تحقيق االهداف وايضا المتابعة الدورية كل اوسع التغييرات واستيعاب جميع المفردات الضرورية بش

من خالل االدوات في تحقيق االستجابة المهم  مدى استيعاب الطالب وتفهم لتلك المادة وتبقى التوقيتات الزمنية 

 دون وجود اي عائق

 

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 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 الربانمجمربهناً عما إذا كان 

 

 جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني

  1118 – 1181تاريخ أوربا في القرن التاسع عشر 

 الكورس الثاني 

 هائية اسم الشهادة الن .8
 بكالوريوس تاريخ 

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 

 نظام كورسات 

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

 المؤثرات الخارجية األخرى  .7
 

 تاريخ إعداد الوصف  .1
11  /1  /2221  

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

ريخية مهمة من اتريخ اور ا ادحدي  وما رافقها من احدا  وططورات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية التعرف على حقبة ات
مهمة غريت جمرى التاريخ وغريت اخلارطة السياسية الور ا.وادت اىل نشوء ادحركات القومية اليت طكللت بتحقيق الوحدات القومية 

ى يف العالقات السياسية االوربية , التعرف على التطور االقتصادي والنهوض الفكري يف املانيا وايطاليا ,وطركت ااثرا بعيد املد
 الذي شهدطه اور ا يف القرن التاسع عشر وحركات االصالح الربملاين يف بريطانيا  
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .12

معة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم العايل واليت متكن اجلامعات من انتاج ططوير التعليم االكادميي يف اجلا .11
 خمرجات طزج يف سوق العمل قادرة على االنتاج يف سوق العمل

  االهداف المعرفية . -أ

 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر  -   -1أ

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

 التدريس

 تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بتاريخ اوربا الحديث -3
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -8
 لمادة الدراسيةاعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل ا -5
      استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -6

      

     

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

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

 والخبرات

  تاريخ المادةتحصيل اكبر قدر من المعارف حول  – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار  – 3ب

  معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمواضع    -8ب

  - 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

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

Over head  نية والورقية،الشاشات الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترو 

 

 

 

 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

 فصل الدراسي وكذلك يعد امتحان للطالب في منتصف الفصل الدراسي وامتحان في نهاية ال -3
ويقيم في نهاية العام بامتحان نهائي يجمع فيه ما حصل عليه من درجات واعمال مع ما سيحصل عليه  -8

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

 والتقرير
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 ية والقيمية :االهداف الوجدان-ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج        

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير  -8ج

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

 

 

 رائق التعليم والتعلم ط    

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

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

 

 

 

 طرائق التقييم    

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

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

 

 

 

 
 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -8د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 مهارات ادارة الصف -

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3

   مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية -8
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 التقييم طرائق          

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

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

 

 

 بنية البرنامج  .12

 المرحلة الدراسية
ر أو رمز المقر

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 320Home الثالثة
تاريخ أوربا في 

 القرن التاسع عشر

تاريخ أوربا في القرن 

 - 1115التاسع عشر 

1118 

 ساعة 112
 عملي

    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

لبحث عن المواضيع المتعلقة ،ا عن تاريخ أوربا الحديثإجراء مناظرات بين الطلبة في موضوعات محدودة 
 مكتبة القسم , مكتبة اآلداب , املكتبة املركزية بالمادة في

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

 ندوات واقامة باحثين استضافة
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 المعهد(ظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو األن ع)وضمعيار القبول  .18

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

هي غالبا معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي درجة التفاضل للمادة العلمية و  -2
 % للمادة07
 ان تقدم شهادة االعدادية مصدقة من مديرية التربية ويقدم فحص للطالب يبين خلوه من االمراض. -3
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

عبد العزيز سليمان نوار وعبد اجمليد النعنعي, التاريخ املعاصر اور ا من الثورة الفرنسية اىل ادحرب العاملية  -2
 2791ثانية,بريوت,ال
 2771,طرمجة: فاضل حسني ,جامعة املوصل,2721-2977كارلتون هيز,التاريخ االوريب ادحدي   -0
, 1, طرمجة: امحد جنيب هاشم ووديع الضبع,ط2712-2977ه.أ.ل. فشر ,اتريخ اور ا يف العصر ادحدي   -1

 2717القاهرة,
, طرمجة: هباء فهمي وامحد عزت عبد 2712-2977لعشرين أ.ج.جرانت وهارولد متربيل, اور ا يف القرنني التاسع عشر وا -1

 2712الكرمي , القاهرة , 
 2771, االسكندرية,1جالل حيىي , التاريخ االوريب ادحدي  واملعاصر, ج -1
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 مخطط مهارات المنهج

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

 جات التعلم المطلوبة من البرنامجمخر 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (شخصيالتوظيف والتطور ال

 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 

 - 1115عشر  

1214 

                 اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 م. د. سحر أحمد ناجي

 8188 – 8181المرحلة الثالثة / تاريخ اوربا في القرن التاسع عشر 

 الكورس الثاني

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 / المركز علميالقسم ال .2
 قسم التاريخ   

 اسم / رمز المقرر .3
320Home تاريخ أوربا الحديث 

 أشكال الحضور المتاحة .8
 الزامي

 الفصل / السنة .5
 كورسات 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة  112

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
11  /1 /2221 

 أهداف المقرر .1

دية واجتماعية التعرف على حقبة اتريخية مهمة من اتريخ اور ا ادحدي  وما رافقها من احدا  وططورات سياسية واقتصا
وعسكرية مهمة غريت جمرى التاريخ وغريت اخلارطة السياسية الور ا.وادت اىل نشوء ادحركات القومية اليت طكللت بتحقيق 

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

كري الذي شهدطه اور ا يف القرن التاسع عشر وحركات االصالح الربملاين يف التعرف على التطور االقتصادي والنهوض الف
 بريطانيا  

 

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

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .1
ططوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم العايل واليت متكن اجلامعات من انتاج  .12

 خمرجات طزج يف سوق العمل قادرة على االنتاج يف سوق العمل

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

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

 التدريس

 من المصادر والمراجع المتعلقة بتاريخ اوربا الحديثتهيئة الطالب لالستفادة  -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -8أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية -5أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -6أ

-   
  اتية الخاصة بالمقرراالهداف المهار  -ب 

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

 والخبرات

  تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار  – 3ب

   معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمواضع   -8ب

  

 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

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -3

 تقويم والمشاهدة مهارات ال -8

   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 

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

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

 

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 الستنتاج والتحليل والتصنيف العلميا -3ج

 االستنباط والقياس والتفسية  -8ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

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

 تنتاج، استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتياستراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالس

 

 

 طرائق التقييم    

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

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

 

 

 

 

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

 مهارات ادارة الصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

 لعقليةمهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات ا -8د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

17/2  

الثورة الصناعية , مفهوم الثورة 
الصناعية ,قيام الثورة الصناعية 

 يف انكلرتا,االخرتاعات

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

 االمتحان

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

11/2 6 
انتشار الثورة الصناعية , 
 مظاهر الثورة الصناعية

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

21 /2 6 

, 2792-2721بريطانيا 
حركة االصالحات الربملانية ما 

,االصالح الربملاين 2710قبل 
 2710لعام 

خ اوربا في القرن تاري

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

28/2 6 

ادحركة اجلارطية, اصالحات ما 
,االصالح الربملاين 2710بعد 
 2789عام 

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

25/2 6 
التطور االقتصادي, التوسع 

 عمارياالست
تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

21/2 6 

الوحدة االملانية , عوامل قيام 
الوحدة االملانية , املانيا بعد 
مؤمتر فيينا,بروسيا زعيمة 

 الوحدة االملانية

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

ر والتقاري

 والبحوث 

1/3 6 

–مجعية فرانكفورت الوطنية 
,اوطو فون 2717ثورة 

بسمارك,مشكلة شلزفيك 
 وهولشتاين

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

1/3 6 

ادحرب مع النمسا,سياسة 
بسمارك الداخلية بعد 
 االنتصار على النمسا

رن تاريخ اوربا في الق

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

15/3 6 
سياسة بسمارك اخلارجية بعد 
انتصاره على النمسا, حرب 

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 
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والتقارير  السبعني,نتائج حرب السبعني

 والبحوث 

 

 

22/3 6 

رة الوحدة االيطالية, أتثري الثو 
الفرنسية وانبليون على ايطاليا, 
تاريخ اوربا في القرن  ايطاليا بعد مؤمتر فيينا 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

21/3 6 

-2702ثورات الكاربوانري 
,اسباب فشل ثورات 2712

الكاربوانري, مجعية ايطاليا 
 الفتاة

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 اضرة مح

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

5/8 6 

االجتاهات الوحدوية 
 2717االخرى,ثورة عام 

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

12/8 6 

سردينيا,  –زعامة بيدمونت 
سياسة كافور اخلارجية , ادحرب 

قرن تاريخ اوربا في ال ضد النمسا

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

11/8 6 

غاريبالدي وحترير جنوب 
 ايطاليا, اجناز الوحدة االيطالية

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

26/8 6 

مفهوم  –املسالة الشرقية 
املسألة الشرقية , األزمة 

-2791الشرقية 
,اهداف روسيا, 2797

اجملر ,مصاحل –اهداف النمسا 
 املانيا

تاريخ أوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

3/5 6     

      



  
 13الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

  الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

عي, التاريخ عبد العزيز سليمان نوار وعبد اجمليد النعن -2
املعاصر اور ا من الثورة الفرنسية اىل ادحرب العاملية 

 2791الثانية,بريوت,
-2977كارلتون هيز,التاريخ االوريب ادحدي    -0

 2771,طرمجة: فاضل حسني ,جامعة املوصل,2721
-2977ه.أ.ل. فشر ,اتريخ اور ا يف العصر ادحدي   -1

, 1, طرمجة: امحد جنيب هاشم ووديع الضبع,ط2712
 2717القاهرة,

أ.ج.جرانت وهارولد متربيل, اور ا يف القرنني التاسع عشر  -1
, طرمجة: هباء فهمي وامحد عزت 2712-2977والعشرين 

 2712عبد الكرمي , القاهرة , 
, 1جالل حيىي , التاريخ االوريب ادحدي  واملعاصر, ج - 1

 2771االسكندرية,

12/5 6 

ططورات االزمة الشرقية , 
معاهدة سان ستيفانو, مؤمتر 

تاريخ اوربا في القرن  2797برلني 

 ع عشرالتاس
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



  
 14الصفحة 

 
  

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  ة ،التقارير ،.....()المجالت العلمي

 جملة كلية طآلداب  -2

 جملة االستاذ -0

 جملة بيت ادحكمة -3

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 

 املوسوعة ادحرة على االنرتنت  الويكبيداي -2

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

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

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

 عالقة بالمنهج المقرر. 

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

  يخية والخروج بتوصيات ذات فائدة تار
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود



  
 1الصفحة 

 
  

 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 الربانمجمربهناً عما إذا كان 

 

 ة االداب يكل المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 صف المقرر االكاديمي لمادة التاريخ العباسي المتأخرو

 وس اداب في تاريخ/ الدكتوراه في التاريخ االسالميبكلوري اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 كورسات

 wafaaadnan@yahoo.comد. وفاء عدنان حميد أ. المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ناهج في الجامعات المناظرةالتطور في البرامج و الم المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 16/1/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

ي بصورة عامة والتاريخ العباسي الحرجة من تاريخ العربي االسالم لمعرفة تاريخ هذه الفترة يهدف البرنامج

ل والمحرك االساس وما تمخضت من احداث سياسية كان لها االثر الفعا في عصوره المتأخة بصورة خاصة  

في االحداث السياسية التي بقيت اثارها الحاقة الى االن ، في محاولة تاريخية صحيحة لتوضيح االحداث 

 وتجريد هذه الحقبة من الزيف الذي نسب اليها بأسلوب منهجي وعلمي  صحيح .
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .12

mailto:wafaaadnan@yahoo.com


  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية . ا-أ

 معرفة تاريخ هذه الفترة الحرجة من تاريخ العربي االسالمي    1أ

  ما تمخضت من احداث سياسية كان لها االثر الفعال والمحرك االساس في االحداث السياسية -2أ

 ور التاريخي  للدولة العباسية في عصورها المتاخرةالتط- -3أ
 انتهم ولغتهم وحياتهم االجتماعية ال بويه واصلهم وموطنهم ودي -4أ

 اوضاع  العراق التي مهدت لدخول البويهين وموقف الخلفاء من التسلط البويهي -5أ

       واالدارية واالقتصادية في العصور العباسية المتاخرة التطورات السياسية -6أ

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 لسيطرة السلجوقية وقيام طغرل بك والسلطنة السلجوقية اسباب سقوط البويهين وا– 1ب

 عالقة الخالفة العباسية بالسالطين السالجقة   - 2ب

  للدولة العباسية في عهد الدولة السلجوقية التنظيمات المالية واالقتصادية   – 3ب

 جهود الخليفة المقتدي والمسترشد باهلل السترداد هيبة الخالفة     -4ب

 اعباسية المتأخرةسقوط الدولة ا اسباب   -5ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

لمواجهة التدخالت تنظيمات الجيش و  العصور العباسية المتأخرة تاريخ التدريب و النقاش فيما يخص 

 االجنبية

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 

 

 

 

 جدانية والقيمية :االهداف الو-ج

 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     

 

لمواجهة التدخالت تنظيمات الجيش و  العصور العباسية المتأخرة تاريخ قاش فيما يخص التدريب و الن

 االجنبية

 

 طرائق التقييم    

 

 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 .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

 

 

 

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

تاريخ العصور   المرحلة ارابعة 

 العباسية المتأخرة
 / ساعتات2

 عملي

    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12



  
 4الصفحة 

 
  

 
 
 
 
 
 

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

 
 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       
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 العباسية المتأخرة ( د. رشيد عبد هللا الجميليية في العصر )تاريخ الدولة العربية االسالم 

   ( تاريخ الخالفة العباسية في عصر الفوضى العسكرية )د. فاروق عمر فوزي 

 الخالفة العربية في العصر العباسي( د. عبد الجبار ناجي( 

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 لفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم ا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

خرى المتعلقة بقابلية )المهارات األ

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

تاريخ الدولة   

العباسية في 

عصورها 

 المتأخرة

نظري ساعتين في 

 االسبوع
                

                   
                    

                   

                    

                   

                    



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية االداب/ جامعة بغداد

 / المركز علميالقسم ال .2
 قسم التاريخ

 التاريخ العباسي / ا.د. وفاء عدنان حميد اسم / رمز المقرر .3

 اريخ/ دكتوراه تاريخبكلوريوس اداب في الت أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات/ كورس اول صل / السنةالف .5

 ساعتين )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 التطور في البرامج و المناهج في الجامعات المناظرة تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

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

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

 صحيح .
 

 

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

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

 البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 الكتب المقررة المطلوبة -1
 السالجقة في التاريخ والحضارة / احمد كمال الدين حلمي

  تاريخ العراق في العصر السلجوقي/ حسين امين

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

،مواقع االنترنيت  المراجع االلكترونية ( ب

.....، 
 

 بنية المقرر .9

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
ة / أو اسم الوحد

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 محاضرتين
البويهين اصولهم 

 الديالمة
التاريخ العباسي 

 المتأخر
الكتروني 

 ضمن برنامج 
 

  بدأ التسلط البويهي  
Classroo

m 
 

  
موقف الدولة الحمدانية 

 من التسلط البويهي
 Meet  

  
اسباب سقوط الدولة 

 البويهية
   

    ة السلجوقيةبدأ السيطر  

  
اصل السالجقة 

 وموطنهم االصلي
   

  

 خالفة الناصر لدين هللا

انتعاش الخالفة 

العباسية في عهد 

 السيطرة السلجوقية 

ماهية الحروب 

 الصليبية 

الحرب الصلبية 

 االولال والثانية

 معركة مالذكرد

معركة حطين وظهور 

 صالح الدين

 ظهور المغول 

 سقوط الخالفة العباسية

   



  
 9الصفحة 

 
  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .11

 تم تطويره من سنوي الكورسات االول عصور عباسية متأخرة والثاني خالفة فاطمية 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

 وصف البرنامج األكاديمي 



  
 1الصفحة 

 
  

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 الربانمجمربهناً عما إذا كان 

 

 ة االداب يكل المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 صف المقرر االكاديمي لمادة التاريخ العباسي المتأخرو

 وس اداب في تاريخ/ الدكتوراه في التاريخ االسالميبكلوري اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 كورسات

 عباس عبد الستارد. أ. المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 16/1/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 برنامج األكاديميأهداف ال .9

فلسفة التاريخ باعتبارها احد اقسام الفلسفة وتهتم بدراسة والفلسفة والتاريخ  من منظور  لمعرفة  يهدف البرنامج

فلسفي وهي دراسة االسس النظرية والتغيرات االجتماعية التي حدثت على مدى التاريخ فمن خالل الفلسفة يتم 

 صحيح .  وفلسفي أسلوب منهجي وعلمي ية صحيحة وفق تدوين هذه االحداث بصورة منهجية فلسف
 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .12

  االهداف المعرفية . ا-أ

 تعريف فلسفة التاريخ   1أ

 ربطها بالمنهج العلمي الصحيح -2أ

 توضيح كيفية جعل التاريح وكتابته منطقي -3أ
 سفة وافكارهمالتعرف على اهم الفال  -4أ

 واالهتمام بالتفسير العراقي للفلسفة  -5أ

 ومقانة اهم هذه االفكار    -6أ

 



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

  التعرف على سمات الفلسفة  – 1ب

 فهم التفسيرات الدينية للتاريخ  - 2ب

  والتعرف على التفسير الخرافي للتاريخ – 3ب

 في التاريخالبطل  نظرية    -4ب

 اراتنظرية صراع الحض   -5ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

   الفلسفة وتطوراتها واهم االاراء الفلسفية تاريخ التدريب و النقاش فيما يخص 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 

 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 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     

 

 الفلسفة وتطوراتها واهم االاراء الفلسفيةتاريخ التدريب و النقاش فيما يخص 

 طرائق التقييم    

 

 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 

 

 

 

 

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 رنة و التحليلقراءة كتب التاريخ المختلفة و المقا -1د

 االطالع على البحوث و الدراسات ذات العالقة بالمنهج-2د

 تحليل الوقائع التاريخية خالل تلك الحقبة -3د

 متابعة المصادر المهمة في هذا المجال -4د

 

 

 

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 / ساعتات2 الفلسفة تاريخ   الثالثةالمرحلة 
 نظري

    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 

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

 
 قراءة كتب التاريخ المختلفة و المقارنة و التحليل -1د

 اسات ذات العالقة بالمنهجاالطالع على البحوث و الدر-2د

 تحليل الوقائع التاريخية خالل تلك الحقبة -3د

 متابعة المصادر المهمة في هذا المجال -4د       
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 صائب عبد الحميد )فلسفة التاريخ في الفكر االسالمي( ---

 حامد حمزة الدليمي) فلسفة التاريخ والحضارة(-----

 برترندرسل )تاريخ الفلسفة الغربية(----

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

نظري ساعتين في  فلسفة التاريخ  

 االسبوع
                

                 المرحاة الثالثة  
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية االداب/ جامعة بغداد

 / المركز علميالقسم ال .2
 قسم التاريخ

 عباس عبد الستار/ ا.د.  التاريخ فلسفة  اسم / رمز المقرر .3

 اريخ/ دكتوراه تاريخبكلوريوس اداب في الت أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات/ كورس اول الفصل / السنة .5

 ساعتين )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 التطور في البرامج و المناهج في الجامعات المناظرة تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

فلسفة التاريخ باعتبارها احد اقسام الفلسفة وتهتم بدراسة والفلسفة والتاريخ  من  لمعرفة لمعرفة  البرنامجيهدف 

منظور فلسفي وهي دراسة االسس النظرية والتغيرات االجتماعية التي حدثت على مدى التاريخ فمن خالل 

 صحيح  وفلسفي لوب منهجي وعلميأس الفلسفة يتم تدوين هذه االحداث بصورة منهجية فلسفية صحيحة وفق 

 
 

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

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

 البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 الكتب المقررة المطلوبة -1

 صائب عبد الحميد )فلسفة التاريخ في الفكر االسالمي( --- 

 حامد حمزة الدليمي) فلسفة التاريخ والحضارة(-----

 برترندرسل )تاريخ الفلسفة الغربية(----

 

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  مجالت العلمية ،التقارير ،.....()ال
 

 بنية المقرر .9

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 محاضرتين
 تعريف فلسفة التاريخ

التفسيرات الدينية 

 للتاريخ
 فلسفة التاريخ

الكتروني 

 ضمن برنامج 
 

  

 التفسير اليهودي

 المسيحي التفسير

 التفسير االسالمي 

 التفسير الخرافي

التفسير العراقي 

 للتاريخ

التفسير المثالي 

 والمادي للتاريخ

نظرية العامل 

 الجغرافي 

نظرية البطل في 

 التاريخ

نظرية صراع 

 الحضارات

 
Classroo

m 
 

  
فلسفة الخضارة عند 

فيكو وعند لوبون و 

 شبنجلر وتوينبي
 Meet  

      
      
      
      



  
 8الصفحة 

 
  

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .11

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةدير اسم م
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود



  
 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 ة االداب يكل المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 االسالمي  دويالت المشرق صف المقرر االكاديمي لمادة و

 بكلوريوس اداب في تاريخ/ الدكتوراه في التاريخ االسالمي اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 / كورس ثانيكورسات

 ا.د. عباس عبد الستار المعتمد   برنامج االعتماد .6

 ات المناظرةالتطور في البرامج و المناهج في الجامع المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 16/1/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

فترة ي بصورة عامة والتاريخ في الحرجة من تاريخ العربي االسالم لمعرفة تاريخ هذه الفترة يهدف البرنامج

ك وما تمخضت من احداث سياسية كان لها االثر الفعال والمحر بصورة خاصة  دويالت المشرق االسالمي 

االساس في االحداث السياسية التي بقيت اثارها الحاقة الى االن ، في محاولة تاريخية صحيحة لتوضيح 

 االحداث وتجريد هذه الحقبة من الزيف الذي نسب اليها بأسلوب منهجي وعلمي  صحيح .
 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .12



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية . ا-أ

 معرفة تاريخ هذه الفترة الحرجة من تاريخ العربي االسالمي    1أ

  ما تمخضت من احداث سياسية كان لها االثر الفعال والمحرك االساس في االحداث السياسية -2أ

  للدويالت االسالمية في المشرق االسالميور التاريخي  التط- -3أ
 الدول الفارسية المستقلة في المشرق االسالمي -4أ

  دراسة كل الدول النتعاقبة للمشرق -5أ

        دول المشرق االسالميواالدارية واالقتصادية في  التطورات السياسية -6أ

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 الدولة الطاهرية  -1ب

 الدولة الصفارية  – 2ب

 الدولة السامانية  – 3ب

 الدولة البويهية   -4ب

   لخوارزميةالدولة ا -5ب
 

 طرائق التعليم والتعلم      

تاريخ الدويالت االسالمية في المشرق االسالمي وما انتجته من دمار سياسي التدريب و النقاش فيما يخص 

 واقتصادي

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 

 

 

 

 : االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 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     

 

ريخ الدويالت االسالمية في المشرق االسالمي وما انتجته من دمار سياسي تاالتدريب و النقاش فيما يخص 

 واقتصادي

 

 طرائق التقييم    

 

 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 اءة كتب التاريخ المختلفة و المقارنة و التحليلقر -1د

 االطالع على البحوث و الدراسات ذات العالقة بالمنهج-2د

 تحليل الوقائع التاريخية خالل تلك الحقبة -3د

 متابعة المصادر المهمة في هذا المجال -4د

 

 

 

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة المساقاسم المقرر أو 

دويالت المشرق   لثالثةالمرحلة ا

  االسالمي المستقلة
 / ساعتات2

 نظري

    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 

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

 
 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       
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 المستقلة في المشرق االسالمي عصام الدين عبد الرؤوف/ الدول

 احمد دمحم عدوان/ موجز في تاريخ المشرق االسالمي

 عطية القوصي/ تاريخ الدول المستقلة في المشرق االسالمي عن الخالفة العباسية

  يلشرق االسالمي قبيل الغزو المغولحافظ احمد ابراهيم/ ا

 



  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 قابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات الم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

 تأهيليةالمهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

الدويالت   

المشرق 

االسالمي 

  المستقلة

نظري ساعتين في 

 االسبوع
                

                 ثالثةالمرحلة ال  
                    

                   

                    

                   

                    



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .1
 كلية االداب/ جامعة بغداد

 / المركز علميالقسم ال .2
 قسم التاريخ

 اسم / رمز المقرر .3
عباس عبد / ا.د. المستقلة  الدويالت المشرق االسالمي

 الستار

 اريخ/ دكتوراه تاريخبكلوريوس اداب في الت تاحةأشكال الحضور الم .4

 ثانيكورسات/ كورس  الفصل / السنة .5

 ساعتين )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 التطور في البرامج و المناهج في الجامعات المناظرة تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

ي بصورة عامة والتاريخ في فترة العربي االسالم الحرجة من تاريخ لمعرفة تاريخ هذه الفترة يهدف البرنامج

وما تمخضت من احداث سياسية كان لها االثر الفعال والمحرك  دويالت المشرق االسالمي بصورة خاصة  

االساس في االحداث السياسية التي بقيت اثارها الحاقة الى االن ، في محاولة تاريخية صحيحة لتوضيح 

 ن الزيف الذي نسب اليها بأسلوب منهجي وعلمي  صحيح .االحداث وتجريد هذه الحقبة م
 

 

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

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

 البرنامج.



  
 8الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 الكتب المقررة المطلوبة -1

عصام الدين عبد الرؤوف/ الدول المستقلة في المشرق 

 االسالمي

 احمد دمحم عدوان/ موجز في تاريخ المشرق االسالمي

عطية القوصي/ تاريخ الدول المستقلة في المشرق االسالمي عن 

 الخالفة العباسية

 يي قبيل الغزو المغوللشرق االسالمحافظ احمد ابراهيم/ ا

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .11

 بنية المقرر .9

 الساعات األسبوع
 مخرجات التعلم

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 محاضرتين
الجغرافية التاريخة 

 للمشرق االسالمي
 الدولة الفاطمية التاريخ 

الكتروني 

 ضمن برنامج 
 

  
دول الفارسية ال

المستقلة في المشرق 

 االسالمي
 

Classroo
m 

 

  
الدولة الطاهرية/ 

الصفارية/ السامانية/ 

 البويهية / السلجوقية/ 
 Meet  

  
الدول التركية في 

 المشرق االسالمي
   

  
الدولة الغزنوية/ 

 الخوارزمية
   

  
العالقة بين دول 

المشرق االسالمي 

 والخالفة العباسية 
   

      



  
 9الصفحة 

 
  

 ي خالفة فاطمية الثانالكورس تم تطويره من سنوي الكورسات االول عصور عباسية متأخرة و

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداداجلامعة: 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 اتريخ ملء امللف:   

 
 

  التوقيع: التوقيع:  
اسم رئيس القسم: أ. م. د. امحد انطق 

 ابراهيم
 اسم املعاون العلمي: أ. د. وسن سعيد عبود

 التاريخ: التاريخ:
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 واألداء اجلامعي: د. دمحم غازي ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

التوقيع
 

 
 مصادقة السيد العميد



 

 
 1الصفحة 

 
  

 

 أ. د. وسن سعيد عبود

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

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

 لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ القسم العلمي / المركز  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني
 وصف المقرر االكاديمي لمادة التاريخ الفاطمي

 بكلوريوس اداب في تاريخ/ الدكتوراه في التاريخ االسالمي النهائية اسم الشهادة  .4

 النظام الدراسي : .5

 سنوي /مقررات/اخرى  
 كورسات/ كورس ثاني

 wafaaadnan@yahoo.comوفاء عدنان حميد . د.أ برنامج االعتماد المعتمد   .6

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

 16/1/2021 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

يهدف البرنامج لمعرفة تاريخ هذه الفترة الحرجة من تاريخ العربي االسالمي بصورة عامة والتاريخ الفاطمي 

احداث سياسية كان لها االثر الفعال والمحرك االساس في عصوره المتأخة بصورة خاصة   وما تمخضت من 

في االحداث السياسية التي بقيت اثارها الحاقة الى االن ، في محاولة تاريخية صحيحة لتوضيح االحداث 

 .وتجريد هذه الحقبة من الزيف الذي نسب اليها بأسلوب منهجي وعلمي  صحيح 
 

 

 والتعلم والتقييممخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم   .11

mailto:wafaaadnan@yahoo.com


 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 ا االهداف المعرفية . -أ

 معرفة تاريخ هذه الفترة الحرجة من تاريخ العربي االسالمي    1أ
  ما تمخضت من احداث سياسية كان لها االثر الفعال والمحرك االساس في االحداث السياسية -2أ
 التطور التاريخي  للدولة الفاطمية - -3أ
 وديانتهم ولغتهم وحياتهم االجتماعية الفاطمين واصلهم وموطنهم  -4أ
 حمالت الفاطمين على مصر  -5أ
       واالدارية واالقتصادية في الدولة الفاطمية  التطورات السياسية -6أ

 

 االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج : -ب 

 النشأة الفكرية للفاطميين -ب
 بناء مدينة القاهرة   - 2ب
   بناء الجامع االزهر  – 3ب
 التمدد الفاطمي على بالد الشام     -4ب
 سقوط الدولة الفاطمية    -5ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

التدريب و النقاش فيما يخص تاريخ العصور العباسية المتأخرة  و تنظيمات الجيش لمواجهة التدخالت 

 االجنبية

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات التحريريةتقارير و مشاركات يومية، اعداد 
 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 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     

 

التدريب و النقاش فيما يخص تاريخ العصور العباسية المتأخرة  و تنظيمات الجيش لمواجهة التدخالت 

 االجنبية

 

 طرائق التقييم    



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 

 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 
 

 

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

 

 

 

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 ساعتات/ 2 تاريخ الدولة الفاطمية   المرحلة ارابعة 
 عملي

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 

 

 

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

 

 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       
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 دمحم علي الصالبي/ الفاطميةتاريخ الدولة 

 دمحم عنان/ الحاكم بامر هللا واسرار الدعوة الفاطمية
 احمد الصاوي/ مجاعات مصر الفاطمية اسباب ونتائج 

  خضر عطا هللا/ الحياة الفكرية في مصر في العصر الفاطمي

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

/ السنة 
 المستوى

 اسم المقرر رمز المقرر
 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة
المهارات األخرى المتعلقة بقابلية )

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

تاريخ الدولة   

 الفاطمية 
نظري ساعتين في 

 االسبوع
                

                 المرحلة الرابعة  
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

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

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

 البرنامج.

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد/ كلية االداب

 المركز/ القسم العلمي  .2
 التاريخقسم 

 وفاء عدنان حميد. د.ا/ التاريخ الفاطمي  رمز المقرر/ اسم  .3

 دكتوراه تاريخ/ بكلوريوس اداب في التاريخ أشكال الحضور المتاحة .4

 كورس ثاني/ كورسات السنة/ الفصل  .5

 ساعتين (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

 الجامعات المناظرةالتطور في البرامج و المناهج في  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

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

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

 .صحيح 
 

 

 بنية المقرر .9



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 2 محاضرتين

النشأة الفكرية 

 للفاطميين
مصادر كتابة التاريخ 

 الفاطمي

 الدولة الفاطمية التاريخ 
الكتروني 

 ضمن برنامج 
 

  

نشأة الدولة الفاطمية 

في المغرب 

العربيالظروف 

السياسية التي ساعدت 

على قيام الدولة 

 الفاطمية 

 
Classroo

m 
 

  

حمالت الفاطمين على 

 مصر
 بناء القاهرة 

 بناء الجامع االزهر

 Meet  

  

سياسة الفاطمين الدينية 

 في مصر
االالقتصادية السياسة 

 للفاطمين في مصر 

   

  

التمدد الفاطمي في 

 بالد الشام 
تدهور االوضاع 

االمنية خالل حكم 

المستنصر باهلل 

 الفاطمي

   

  
نفوذ الوزراء االجانب 

 في الدولة الفاطمية
   

    سقوط الدولة الفاطمية   
 

 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1
 احمد كمال الدين حلمي/ التاريخ والحضارة السالجقة في 

 حسين امين / تاريخ العراق في العصر السلجوقي

  (المصادر)المراجع الرئيسية  -2



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  (1

 .....( المجالت العلمية ،التقارير ،)
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  (2

،..... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .11

 تطويره من سنوي الكورسات االول عصور عباسية متأخرة والكورس الثاني خالفة فاطمية تم 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداداجلامعة: 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 اتريخ ملء امللف:   

 
 

  التوقيع: التوقيع:  
 اسم املعاون العلمي: أ. د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم: أ. م. د. امحد انطق ابراهيم

 التاريخ: التاريخ:
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود



  
 1الصفحة 

 
  

 
 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلبة االداب  المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  اللغة االنكليزية والنصوص التاريخية

 الثةالث اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 مقرر

واستخدام الصف االلكتروني كوكل كتاب الهيد وي والنصوص التاريخية المعتمد   برنامج االعتماد .6

 كالس روم

 الذكية مع اعتماد اعتماد موتقع االنترنت  ةاستخدام السبور المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2222 

 األكاديميأهداف البرنامج  .8

اللغة بمصادر ومراجع دراسة   الثالثةالتاريخية لطلبة المرحلة  اللغوية والتاكيد على توسع المعرفة

 االنكليزة وربطها مع المادة التاريخية 
  مراجعة شاملة للمعرفة اللغوية

 كتابة جمل مفيدة باالنكليزية ومعرفة مصطلحات التاريخ العامتمكين الطالب من 

  لمعاجم اللغوية الورقية وااللكترونية ااستخدام 

الى للوصول الى  google booksو googleضرورة  استخدام محركات البحث على االنترنت وخصوصا 

  المعرفة اللغوية واليوتيوب 

التى تساعد الطالب على ربط المعلومات  وربطها باللغة االنكليزية التاكيد على االحداث التاريخية المفصلية

 ريخية مع بعضها التا



  
 2الصفحة 

 
  

-بعلم التاريخ واالبستمولوجية بالغتين العربية واالنكليزية  المرتبطة-شرح المفاهيم والتعابير الهسيتروغرافية

ورسيما مفاهيم الجزية والخراج والفيئ والعشور والزكاة  المعرفية  للطالب لتوسيع  معارفه فى حقل التخصص

 ر التاريح الحديث والوسيط والثورات الصناعية واالميركيةومغراف التاريخ المعاص والنفل والغنيمة
  الواجبات االسبوعية للطلبة التاكيد على 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .9

  االهداف المعرفية  - أ
  للغتين االنكليزية والعربية القراءة المعرفيةتدعيم المعرفة الفردية للطالب  -1أ

  الوسائل الحديثة فى المعرفة معاجم وبرامج يوتبويب استخدام  -3أ
ى رؤية شاملة عن لللوصول البعضها والوصول الى ترجمة مناسبه لهاربط االحداث التاريخية -4أ

 العهود االسالمية المرتبطة بالفتوحات االسالمية 
 لحديث والمعاصربالتاريخ االعامة والخاصة  ومصطلحاتها حفظ االحداث التاريخية  -5أ
من وجهة النظر االحداث التاريخية  كتابة فقرات مطولة عن التاريخ باالنكليزيةوعن القدرة على -6أ

 االسالمية واالستشراقية
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

 ية لالزمنة اللغة االنكليزةي معرفخارطة  رسم- 2ب 

        دين الراشدي واالموي من خالل دراسات المسشترقين

 مرتبطة مادة اللغة االنكليزة اسبوعيااعداد تقارير فردية  3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

م الجماعي طريقة التعلي–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 –المتابعة اليومية للطالب 

 واالمتحان الشهري واالمتحان الفصلي 

 

 

 
 تنمية الميول والقيم وبعض اوجه التقدير االتية-يمية .الوجدانية والق األهداف -ج

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

  تقارير البحوث باالنكليزية تثمين جهود المؤلفين ممن اهتموا بتوثيق -2ج

  شمولية المعرفة المصطلحيةتاكيد على -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 3الصفحة 

 
  

  يرواعداد التقار–وعمل الخرائط –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  هارات)المالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -التعلم التعاوني -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–التبادلي التدريس –العصف الذهني 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 واالمتحانات االسبوعية والشهرية وافصلية اسئلة شفوية وتنظيم تقرير عن الموضوع 

 بنية البرنامج  .12

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

 عملي     نظري      

اللغة االنكليزية    الثالثة 

  والنصوص التاريخية 
1  

     

     



  
 4الصفحة 

 
  

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .11

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

 
 
 
 
 

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

 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي –القبول احلكومي 

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13



  
 5الصفحة 

 
  

  اجع لغويةمر -1
  كتاب اهليد وي املنهجي-0
  نصوص من التاريخ احلديث واملعاصر-3
 احملاضرة الشخصية للالستاذ املادة -5استخدام املوابيل للمعاجم االلكرتونية -4
 

 



  
 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 

 (التطور الشخصيو

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

اللغة االنكليزية    الثالثة

والنصوص 

 التاريخية

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اساسي 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 



  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

  اللغة االننكليزة والنصوص التاريخية  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 2219الدراسي االول / الفصل / السنة .5

 ثالثة اسبوعيا )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2219 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.



  
 9الصفحة 

 
  

 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    

 

 

 

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 قابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 11الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الماضي -االزمنة 1 االول

البسيطمع ترجمة 

 النصوص التاريخية

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
ة المحاضر

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 االسئلة 

المضارع البسيط  1 الثاني

البسيطمع ترجمة 

 النصوص التاريخية

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 

المضارع المستمر   1 الثالث

البسيطمع ترجمة 

 تاريخيةالنصوص ال

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 

الماضي المستمر  1 اعالرابع

البسيطمع ترجمة 

 النصوص التاريخية

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 االسئلة

المضارع التام  1 الخامس

والماضي التام 

البسيطمع ترجمة 

 النصوص التاريخية

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 االسئلة

اللغة االنكليزية  االنشاء 1 السادس

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

ة الذكي

واستخدام 

 الموبايل

شفهي 

 وتحريري

اللغة االنكليزية  االمتحان الفصلي 1 السابع

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

 تحريري



  
 12الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

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

 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 يوصى بها  ا

 ( ر ,.... المجالت العلمية , التقاري) 
 املوسوعة االسالمية 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 املصادر الرتخيية –مكتبة املصطفى للكتب اجملانية 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداداجلامعة: 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 اتريخ ملء امللف:   

 
 

  التوقيع: التوقيع:  
 اسم املعاون العلمي: أ. د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم: أ. م. د. امحد انطق ابراهيم

 التاريخ: التاريخ:
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 دمحم غازي  واألداء اجلامعي: د.ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

      

 وصف البرنامج األكاديمي        



  
 1الصفحة 

 
  

 

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

 

 كلبة االداب  المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  اللغة االنكليزية والنصوص التاريخية

 الثالثة اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 مقرر

واستخدام الصف االلكتروني كوكل كتاب الهيد وي والنصوص التاريخية المعتمد   برنامج االعتماد .6

 كالس روم

 الذكية مع اعتماد اعتماد موتقع االنترنت  ةاستخدام السبور المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/1/2221 

 ديميأهداف البرنامج األكا .8

اللغة بمصادر ومراجع دراسة   الثالثةالتاريخية لطلبة المرحلة  اللغوية والتاكيد على توسع المعرفة

 االنكليزة وربطها مع المادة التاريخية 
  مراجعة شاملة للمعرفة اللغوية

 كتابة جمل مفيدة باالنكليزية ومعرفة مصطلحات التاريخ العامتمكين الطالب من 

  م اللغوية الورقية وااللكترونية المعاجاستخدام 

الى للوصول الى  google booksو googleضرورة  استخدام محركات البحث على االنترنت وخصوصا 

  المعرفة اللغوية واليوتيوب 

التى تساعد الطالب على ربط المعلومات  وربطها باللغة االنكليزية التاكيد على االحداث التاريخية المفصلية

 مع بعضها  التاريخية
-بعلم التاريخ واالبستمولوجية بالغتين العربية واالنكليزية  المرتبطة-شرح المفاهيم والتعابير الهسيتروغرافية

ورسيما مفاهيم الجزية والخراج والفيئ والعشور والزكاة  المعرفية  للطالب لتوسيع  معارفه فى حقل التخصص

 اريح الحديث والوسيط والثورات الصناعية واالميركيةومغراف التاريخ المعاصر الت والنفل والغنيمة
  الواجبات االسبوعية للطلبة التاكيد على 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .9

  االهداف المعرفية  - أ
  للغتين االنكليزية والعربية القراءة المعرفيةتدعيم المعرفة الفردية للطالب  -1أ

  الوسائل الحديثة فى المعرفة معاجم وبرامج يوتبويب تخدام اس -3أ
ى رؤية شاملة عن لللوصول البعضها والوصول الى ترجمة مناسبه لهاربط االحداث التاريخية -4أ

 العهود االسالمية المرتبطة بالفتوحات االسالمية 
 والمعاصر بالتاريخ الحديثالعامة والخاصة  ومصطلحاتها حفظ االحداث التاريخية  -5أ
من وجهة النظر االحداث التاريخية  كتابة فقرات مطولة عن التاريخ باالنكليزيةوعن القدرة على -6أ

 االسالمية واالستشراقية
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

 مزمنة اللغة االنكليزةي معرفية لالخارطة  رسم- 2ب 

        دين الراشدي واالموي من خالل دراسات المسشترقين

 مرتبطة مادة اللغة االنكليزة اسبوعيااعداد تقارير فردية  3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

ماعي طريقة التعليم الج–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 –المتابعة اليومية للطالب 

 واالمتحان الشهري واالمتحان الفصلي 

 

 

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

  اللغة االنكليزة االمزمنةعن –االنترنت –قراءة مصادر خارجية ورقية او الكترونية  -1ج         

  تقارير البحوث باالنكليزية تثمين جهود المؤلفين ممن اهتموا بتوثيق -2ج

  شمولية المعرفة المصطلحيةتاكيد على -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

  يرواعداد التقار–وعمل الخرائط –القاء الطالب للمادة للتحضير االسبوعي 

 

 

 
 طرائق التقييم    



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 

 
 

 

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

 -التعلم التعاوني -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–دلي التدريس التبا–العصف الذهني 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 واالمتحانات االسبوعية والشهرية وافصلية اسئلة شفوية وتنظيم تقرير عن الموضوع 

 بنية البرنامج  .12

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

 عملي     نظري      

اللففغة االنكليزية    الثالثة 

  والنصوص التاريخية 
1  

     

     

     

     
     
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .11

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

 
 
 
 
 

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

 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي –القبول احلكومي 

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

  اجع لغويةمر -1
  كتاب اهليد وي املنهجي-0
  نصوص من التاريخ احلديث واملعاصر-3
 احملاضرة الشخصية للالستاذ املادة -5استخدام املوابيل للمعاجم االلكرتونية -4
 

 



  
 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 

 (التطور الشخصيو

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

اللغة االنكليزية    الثالثة

والنصوص 

 التاريخية

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اساسي 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

  اللغة االننكليزة والنصوص التاريخية  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 2219الدراسي االول / الفصل / السنة .5

 ثالثة اسبوعيا )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/1/2222 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.



  
 8الصفحة 

 
  

 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    

 

 

 

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 قابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بالتأهيلية 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

الماضي -االمزمنة 1 االول

البسيطمع ترجمة 

 النصوص التاريخية

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
ة المحاضر

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 االسئلة 

المضارع البسيط  1 الثاني

البسيطمع ترجمة 

 النصوص التاريخية

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 

المضارع المستمر   1 الثالث

البسيطمع ترجمة 

 تاريخيةالنصوص ال

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 

الماضي المستمر  1 اعالرابع

البسيطمع ترجمة 

 النصوص التاريخية

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 االسئلة

المضارع التام  1 الخامس

والماضي التام 

البسيطمع ترجمة 

 النصوص التاريخية

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 االسئلة

اللغة االنكليزية  االنشاء 1 السادس

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

ة الذكي

واستخدام 

 الموبايل

شفهي 

 وتحريري

اللغة االنكليزية  االمتحان الفصلي 1 السابع

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

 تحريري
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 البنية التحتية  .12

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

 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 يوصى بها  ا

 ( ر ,.... المجالت العلمية , التقاري) 
 املوسوعة االسالمية 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 املصادر الرتخيية –مكتبة املصطفى للكتب اجملانية 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداداجلامعة: 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 اتريخ ملء امللف:   

 
 

  التوقيع: التوقيع:  
 اسم املعاون العلمي: أ. د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم: أ. م. د. امحد انطق ابراهيم

 التاريخ: التاريخ:
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 دمحم غازي  واألداء اجلامعي: د.ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلبة االداب  المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  اللغة االنكليزية والنصوص التاريخية

 عةالراب اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 مقرر

واستخدام الصف االلكتروني كوكل كتاب الهيد وي والنصوص التاريخية المعتمد   برنامج االعتماد .6

 كالس روم

 الذكية مع اعتماد اعتماد موتقع االنترنت  ةاستخدام السبور المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/1/2221 

 كاديميأهداف البرنامج األ .8

اللغة بمصادر ومراجع دراسة   ةالرابعةالتاريخية لطلبة المرحلة  اللغوية والتاكيد على توسع المعرفة

 ة وربطها مع المادة التاريخية ياالنكليز
  مراجعة شاملة للمعرفة اللغوية

 كتابة جمل مفيدة باالنكليزية ومعرفة مصطلحات التاريخ العامتمكين الطالب من 

  لمعاجم اللغوية الورقية وااللكترونية ااستخدام 

الى للوصول الى  google booksو googleضرورة  استخدام محركات البحث على االنترنت وخصوصا 

  المعرفة اللغوية واليوتيوب 

التى تساعد الطالب على ربط المعلومات  وربطها باللغة االنكليزية التاكيد على االحداث التاريخية المفصلية

 ريخية مع بعضها التا
-بعلم التاريخ واالبستمولوجية بالغتين العربية واالنكليزية  المرتبطة-شرح المفاهيم والتعابير الهسيتروغرافية

ورسيما مفاهيم الجزية والخراج والفيئ والعشور والزكاة  المعرفية  للطالب لتوسيع  معارفه فى حقل التخصص



  
 2الصفحة 

 
  

 ر التاريح الحديث والوسيط والثورات الصناعية واالميركيةومغراف التاريخ المعاص والنفل والغنيمة

  الواجبات االسبوعية للطلبة التاكيد على 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .9

  االهداف المعرفية  - أ
  للغتين االنكليزية والعربية القراءة المعرفيةتدعيم المعرفة الفردية للطالب  -1أ

  الوسائل الحديثة فى المعرفة معاجم وبرامج يوتبويب استخدام  -3أ
ى رؤية شاملة عن لللوصول البعضها والوصول الى ترجمة مناسبه لهاربط االحداث التاريخية -4أ

 العهود االسالمية المرتبطة بالفتوحات االسالمية 
 لحديث والمعاصربالتاريخ االعامة والخاصة  ومصطلحاتها حفظ االحداث التاريخية  -5أ
من وجهة النظر االحداث التاريخية  كتابة فقرات مطولة عن التاريخ باالنكليزيةوعن القدرة على -6أ

 االسالمية واالستشراقية
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

 ية لالزمنة اللغة االنكليزةي معرفخارطة  رسم- 2ب 

        دين الراشدي واالموي من خالل دراسات المسشترقين

 مرتبطة مادة اللغة االنكليزة اسبوعيااعداد تقارير فردية  3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

م الجماعي طريقة التعلي–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 –المتابعة اليومية للطالب 

 واالمتحان الشهري واالمتحان الفصلي 

 

 

 
 تنمية الميول والقيم وبعض اوجه التقدير االتية-يمية .الوجدانية والق األهداف -ج

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

  تقارير البحوث باالنكليزية تثمين جهود المؤلفين ممن اهتموا بتوثيق -2ج

  شمولية المعرفة المصطلحيةتاكيد على -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 3الصفحة 

 
  

  يرواعداد التقار–وعمل الخرائط –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  هارات)المالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -التعلم التعاوني -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–التبادلي التدريس –العصف الذهني 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 واالمتحانات االسبوعية والشهرية وافصلية اسئلة شفوية وتنظيم تقرير عن الموضوع 

 بنية البرنامج  .12

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

 عملي     نظري      

اللغة االنكليزية    الرابعة

  والنصوص التاريخية 
1  

     

     



  
 4الصفحة 

 
  

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .11

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

 
 
 
 
 

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

 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي –القبول احلكومي 

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13



  
 5الصفحة 

 
  

  جع لغويةمرا-1
  كتاب اهليد وي املنهجي-0
  نصوص من التاريخ احلديث واملعاصر-3
 احملاضرة الشخصية للالستاذ املادة -5استخدام املوابيل للمعاجم االلكرتونية -4
 

 



  
 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 

 (لتطور الشخصيوا

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

اللغة االنكليزية    الرابعة

والنصوص 

 التاريخية

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اساسي 
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 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

  اللغة االننكليزة والنصوص التاريخية  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 2221/ الثانيالدراسي ا الفصل / السنة .5

 ثالثة اسبوعيا )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/1/2221 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.



  
 9الصفحة 

 
  

 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    

 

 

 

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 11الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الماضي -االزمنة 1 االول

البسيطمع ترجمة 

 النصوص التاريخية

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
رة المحاض

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 االسئلة 

المضارع البسيط  1 الثاني

البسيطمع ترجمة 

 النصوص التاريخية

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 

المضارع المستمر   1 الثالث

البسيطمع ترجمة 

 لتاريخيةالنصوص ا

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 

الماضي المستمر  1 اعالرابع

البسيطمع ترجمة 

 النصوص التاريخية

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 االسئلة

المضارع التام  1 الخامس

والماضي التام 

البسيطمع ترجمة 

 النصوص التاريخية

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 االسئلة

اللغة االنكليزية  االنشاء 1 السادس

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

ية الذك

واستخدام 

 الموبايل

شفهي 

 وتحريري

اللغة االنكليزية  االمتحان الفصلي 1 السابع

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

 تحريري



  
 12الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 كتاب اهليد وي االبر  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  كتاب اهليد وي االبر  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

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

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 املصادر الرتخيية –مكتبة املصطفى للكتب اجملانية 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداداجلامعة: 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 اتريخ ملء امللف:   

 
 

  التوقيع: التوقيع:  
 اسم املعاون العلمي: أ. د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم: أ. م. د. امحد انطق ابراهيم

 التاريخ: التاريخ:
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 دمحم غازي  واألداء اجلامعي: د.ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلبة االداب  المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  اللغة االنكليزية والنصوص التاريخية

 ةالرابع اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 مقرر

واستخدام الصف االلكتروني كوكل كتاب الهيد وي والنصوص التاريخية المعتمد   برنامج االعتماد .6

 كالس روم

 الذكية مع اعتماد اعتماد موتقع االنترنت  ةاستخدام السبور المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/1/2221 

 كاديميأهداف البرنامج األ .8

اللغة بمصادر ومراجع دراسة   ةالرابعةالتاريخية لطلبة المرحلة  اللغوية والتاكيد على توسع المعرفة

 ة وربطها مع المادة التاريخية ياالنكليز
  مراجعة شاملة للمعرفة اللغوية

 كتابة جمل مفيدة باالنكليزية ومعرفة مصطلحات التاريخ العامتمكين الطالب من 

  معاجم اللغوية الورقية وااللكترونية الاستخدام 

الى للوصول الى  google booksو googleضرورة  استخدام محركات البحث على االنترنت وخصوصا 

  المعرفة اللغوية واليوتيوب 

التى تساعد الطالب على ربط المعلومات  وربطها باللغة االنكليزية التاكيد على االحداث التاريخية المفصلية

 يخية مع بعضها التار
-بعلم التاريخ واالبستمولوجية بالغتين العربية واالنكليزية  المرتبطة-شرح المفاهيم والتعابير الهسيتروغرافية

ورسيما مفاهيم الجزية والخراج والفيئ والعشور والزكاة  المعرفية  للطالب لتوسيع  معارفه فى حقل التخصص

 التاريح الحديث والوسيط والثورات الصناعية واالميركية ومغراف التاريخ المعاصر والنفل والغنيمة



  
 2الصفحة 

 
  

  الواجبات االسبوعية للطلبة التاكيد على 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .9

  االهداف المعرفية  - أ
  للغتين االنكليزية والعربية القراءة المعرفيةتدعيم المعرفة الفردية للطالب  -1أ

  الوسائل الحديثة فى المعرفة معاجم وبرامج يوتبويب استخدام  -3أ
ى رؤية شاملة عن لللوصول البعضها والوصول الى ترجمة مناسبه لهاربط االحداث التاريخية -4أ

 العهود االسالمية المرتبطة بالفتوحات االسالمية 
 حديث والمعاصربالتاريخ الالعامة والخاصة  ومصطلحاتها حفظ االحداث التاريخية  -5أ
من وجهة النظر االحداث التاريخية  كتابة فقرات مطولة عن التاريخ باالنكليزيةوعن القدرة على -6أ

 االسالمية واالستشراقية
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

 ة لالزمنة اللغة االنكليزةي معرفيخارطة  رسم- 2ب 

        دين الراشدي واالموي من خالل دراسات المسشترقين

 مرتبطة مادة اللغة االنكليزة اسبوعيااعداد تقارير فردية  3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

الجماعي  طريقة التعليم–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 –المتابعة اليومية للطالب 

 واالمتحان الشهري واالمتحان الفصلي 

 

 

 
 تنمية الميول والقيم وبعض اوجه التقدير االتية-مية .الوجدانية والقي األهداف -ج

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

  تقارير البحوث باالنكليزية تثمين جهود المؤلفين ممن اهتموا بتوثيق -2ج

  شمولية المعرفة المصطلحيةتاكيد على -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

  يرواعداد التقار–وعمل الخرائط –القاء الطالب للمادة للتحضير االسبوعي 
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 طرائق التقييم    

 

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

 

 
 

 

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

 -التعلم التعاوني -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–لتبادلي التدريس ا–العصف الذهني 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 واالمتحانات االسبوعية والشهرية وافصلية اسئلة شفوية وتنظيم تقرير عن الموضوع 

 بنية البرنامج  .12

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

 عملي     نظري      

اللغة االنكليزية    الرابعة

  والنصوص التاريخية 
1  
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 التخطيط للتطور الشخصي .11

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

 
 
 
 
 

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

 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي –القبول احلكومي 

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13

  ع لغويةمراج-1
  كتاب اهليد وي املنهجي-0
  نصوص من التاريخ احلديث واملعاصر-3
 احملاضرة الشخصية للالستاذ املادة -5استخدام املوابيل للمعاجم االلكرتونية -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 

 (تطور الشخصيوال

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

اللغة االنكليزية    الرابعة

والنصوص 

 التاريخية

 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

  اللغة االننكليزة والنصوص التاريخية  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 2221/ الثانيالدراسي ا الفصل / السنة .5

 ثالثة اسبوعيا )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/1/2221 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 لتعلم امبرهناً 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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 قابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بالتأهيلية 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

الماضي -االزمنة 1 االول

البسيطمع ترجمة 

 النصوص التاريخية

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
ة المحاضر

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 االسئلة 

المضارع البسيط  1 الثاني

البسيطمع ترجمة 

 النصوص التاريخية

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 

المضارع المستمر   1 الثالث

البسيطمع ترجمة 

 تاريخيةالنصوص ال

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 

الماضي المستمر  1 اعالرابع

البسيطمع ترجمة 

 النصوص التاريخية

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 االسئلة

المضارع التام  1 الخامس

والماضي التام 

البسيطمع ترجمة 

 النصوص التاريخية

اللغة االنكليزية 

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل

 االسئلة

اللغة االنكليزية  االنشاء 1 السادس

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

ة الذكي

واستخدام 

 الموبايل

شفهي 

 وتحريري

اللغة االنكليزية  االمتحان الفصلي 1 السابع

 والنصوص التاريخية
المحاضرة 

واالستعانة 

بتالسبورة 

 تحريري
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 البنية التحتية  .12

 كتاب اهليد وي االبر  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  كتاب اهليد وي االبر  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

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

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 املصادر الرتخيية –مكتبة املصطفى للكتب اجملانية 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

الذكية 

واستخدام 

 الموبايل



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداداجلامعة: 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 اتريخ ملء امللف:   

 
 

  التوقيع: التوقيع:  
 اسم املعاون العلمي: أ. د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم: أ. م. د. امحد انطق ابراهيم

 التاريخ: التاريخ:
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلبة االداب  المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
   اليهودية والمسيحية فى عصر الرسالة فى ضوء الدراسات االشتشراقية

 الماجستير اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 مقرر

 واستخدام الصف االلكتروني كوكل كالس رومالمحاضرة و المعتمد   برنامج االعتماد .6

 الذكية مع اعتماد اعتماد موتقع االنترنت  ةاستخدام السبور المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 11/9/2222  تاريخ إعداد الوصف .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

  االستشراقية-اجنبية بمصادر  الماجستير االسالمي التاكيد على توسع المعرفة التاريخية لطلبة 

 لمقاالت المسشترقينوضع قراءة 

ومابعدها برؤية  العهد المدنى للالحداث التي سبقت لقراءات المسشترقين تمكين الطالب من اعطاء صورة 

 شاملة لربط احداث عصر النبوة مع بعضهاخية محايدةتاري

والتركيز على اهم –– قراءة محتوى المقاالت وربطها مع االحداث التاريخية فى عصر النبوة من خالل معرفة 

 المدني والسيما الغزوات الرئيسة ين المكي واالحداث العامة فى عصر الرسالة العهد

 
والمراجع العربية واالستشراقية للوصول الى رؤية  مسشترقين الغربيينومقاالت ال استخدام المصادراالولية

المرتبطة بالعهد المدنى والسيما سنوات الغزوات العامة واهم االحدداث لفهم الوقائع التاريخية شاملة ودقيقة 

 التى رافقتها 
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الى  للوصول google booksو googleضرورة  استخدام محركات البحث على االنترنت وخصوصا 

 المصادر المنشورة مجانا وتكريسها لهدف القراءة الموسعة والبحث فى التقرير العلمي المطلوب 

 التاكيد على االحداث التاريخية المفصلية التى تساعد الطالب على ربط المعلومات التاريخية مع بعضها 

المعرفية  للطالب لتوسيع  -مولوجيةالمرتبطة بعلم التاريخ واالبست-شرح المفاهيم والتعابير الهسيتروغرافية

 ورسيما مفاهيم الجزية والخراج والفيئ والعشور والزكاة والنفل والغنيمة معارفه فى حقل التخصص
 

 نهيئة التقارير االسبوعية وعرضها بشكل موجز ونلخيصها وتقديمها بين المجموعة

 
 

 مالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقيي برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
–عصر الرسالة مقاالت المسشترقين عن القراءة المعرفية لمواضيع تدعيم المعرفة الفردية للطالب  -1أ

احداث الهجرة الى  االحداث االولى من قراءة مقاالت االعالم والمدني والسيماالعهد العهدين المكى و 

  لمين مع اليهودوتاسيس المسجد الجامع وعالقة الرسول ص والمس–يثرب 

وهي ستراتيجية  واسماء المؤرخين القدامى والراجع الحديثة-ضرورة حفظ اسماء المصادر االولية-2أ

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

  واسهامهم فى سير االحداث التاريخية كالهاجرين واالنصار

بالنسبة للالحداث التاريخية للمقاالت والنتاجات االستشراقية  –استخدام الخرائط الذهنية والمعرفية  -3أ

 المدنى من خالل وضع تاريخ بالسنوات الهجري ومايقابلها بالميالدي لعصر الرسالة العهد ا
الى رؤية شاملة  لللوصولاالحداث التاريخية مع بعضها محتويات المقاالت االستشراقية مع ربط -4أ

 ومقارنتها مع المصادراالسالميةعن العهدين المكي والمدني 
االحداث التاريخية العامة والخاصة  المرتبطة بالسيرة النبوية نتاجات المسشترقين ومضامينها حفظ  -5أ

 المدني العهد –
 ستشراقيةمن وجهة النظر االسالمية واالالقدرة على التحليل وتفسير االحداث التاريخية -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 عن التقرير والبحثاستخدام النقال فى البحث عبر االنترنت لالستزادة عن كل جزئية  – 1ب 

        ابان دولة االسالم فى يثرب خارطة لشبه الجزيرة وتوزيع االديان  رسم- 2ب 

المدنى واعنى بذلك العهد ا–عصر الرسالة  -لمنهجمرتبطة بمادة ااسبوعية اعداد تقارير فردية  3ب 

   تهيئة تقارير عن الغزوات من االنترنت خرائطها واهم االحداث النتعلقة بها 

  اعداد بحوث فصلية عن اسهامات المستشرقين لدراسة السيرة النبوية    -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

طريقة التعليم الجماعي –االستجواب –المناقشة –لعصف الذهني ا–المحاضرة المفعلة والمناقشة والحوار 

 ءلة بين الطلبةتقسيم الطلبة الى مجموعات لتحضير مواضيع من المادة وبالتالي اثارة االس–

 

 
 طرائق التقييم      

واالمتحان –االمتحان االسبوعي –وتسجيل االنشطة واالسبوعية والشهرية –للطالب  االسبوعيةالمتابعة 
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 الشهري واالمتحان الفصلي 

 للمقرر

 

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

  النتاجات االستشراقيةعن العهد –االنترنت –قراءة مصادر خارجية ورقية او الكترونية  -1ج         

  –اهتموا بتوثيق عصر الرسالة ممن  مسشترقين ومستعربين جهود المؤلفين ونقد تثمين-2ج

 تاكيد على القيم السماوية واالنسانية للرسالةاالسالمية -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 وتلخيص التقارير  يرواعداد التقار–وعمل الخرائط –القاء الطالب للمادة للتحضير االسبوعي 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 ودقة النقل والتلحليل دقة التعابير اللغوية –دقة التعابير التاريخية –ة ودقة العرض مد –اسئلة التقويم الذاتي 

 

 
 

 

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

 -التعلم التعاوني -1د

 للمادة-عرض الطالب بوربوينت -2د

 وتحليل االنشطة–اتي اسئلة التقويم الذ-3د

 لمدة ربع ساعةتقديم الطالب تقرير والقاء محاضرة -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

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

 

 

 

 
 طرائق التقييم          
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 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 

 عملي     نظري      

الماجستير 

  االسالمي 
اليهودية والمسيحية قى  

عصر الرسالة فى ضوء 

  الدراسات االستشراقية

3  

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

اضافة ادوات تطوير للمحاضرة من خالل القراءة الشاملة ملواضيع الدراسات االنسانية كعلم االجتماع وعلم النفس واجلعغرافية 
 كاالنكليزية   نبية املساعدةوضرورة تعلم طرائق البحث احلديثة ىف القاء املادة العلمية والتاكيد على اللغات االج

 
 
 
 
 

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

 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي –القبول احلكومي 
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 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
 مقاالت املسشرتقني من املوسوعة االسالمية -4
 املوسوعة الربيطانية والعاملية واالمريكية-5
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 مخطط مهارات المنهج

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

 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

السيرة النبوية    الماجستير االسالمي 

بين الدراسات 

االسنتشراقية 

والعربية 

 االسالمية 

 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

  السيرة النبوية بين الدراسات االستشراقية والعربية االسالمية  المقرر اسم / رمز .3

 الحضور االسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 2219الدراسي االول / الفصل / السنة .5

 ثالثة اسبوعيا )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2219 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات الرجمخ .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 (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
حدة / أو اسم الو

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

قراءة فى اهمية  3 االول

الموسوعة االسالمية 

لدراسة مقاالت 

 المستشرقين الغربيين 

السيرة النبوية بين 

الدراسات االستشراقية 

 والعربية االسالمية 

االسئلة  المحاضرة 

والتقيينم 

 االسبوعي 

قراءة فى محتوى  3 الثاني

ر مقاالت وسي

المسشترقين عن 

االسالم فى العهد 

االحداث –المكي 

 المهمة 

السيرة النبوية بين 

الدراسات االستشراقية 

 والعربية االسالمي

االسئلة  المحاضرة

والتقيينم 

 االسبوعي

قراءة فى محتوى  3 الثالث

مقاالت وسير 

المسشترقين عن 

االسالم فى العهد 

المفاهيم –المكي 

 المهمة  المهمة

النبوية بين السيرة 

الدراسات االستشراقية 

 والعربية االسالمي

االسئلة  المحاضرة

والتقيينم 

 االسبوعي

قراءة فى محتوى  3 الرابع

مقاالت وسير 

المسشترقين عن 

االسالم فى العهد 

 االعالم–المكي 

السيرة النبوية بين 

الدراسات االستشراقية 

 والعربية االسالمي

االسئلة  المحاضرة

والتقيينم 

 السبوعيا

قراءة فى محتوى  3 الخامس

مقاالت وسير 

المسشترقين عن 

االسالم فى العهد 

االحداث –المدني 

 المهمةوالمفاهيم 

السيرة النبوية بين 

الدراسات االستشراقية 

 والعربية االسالمي

االسئلة  المحاضرة

والتقيينم 

 االسبوعي

قراءة فى محتوى  3 السادس

مقاالت وسير 

المسشترقين عن 

سالم فى العهد اال

الغزوات –المدني 

 المهمةوالمفاهيم

السيرة النبوية بين 

الدراسات االستشراقية 

 والعربية االسالمي

االسئلة  المحاضرة

والتقيينم 

 االسبوعي

قراءة فى محتوى  3 السسابع

مقاالت وسير 

المسشترقين عن 

االسالم فى العهد 

القراءات –المدني 

 الشاملة ةوالمفاهيم

بوية بين السيرة الن

الدراسات االستشراقية 

 والعربية االسالمي

االسئلة  المحاضرة

والتقيينم 

 االسبوعي
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 البنية التحتية  .12

اتريخ العرب ىف االسالم مقاالت املسشرتقني ىف دائرة املعارف االسالمية - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 لالستاذجواد على 

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

املوسوعة االمسية مع املوسوعة الربيطانية واالمريكية والعاملية وموسوعة االداين  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 هلاشم حيي املالح–الوسيط ىف السرية النبوية املعتقدات      و 

 الوسيط ىف اتريخ العرب قبل االسالم 

               والمراجع التي يوصى بها   ـ الكتبا

 ( 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

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداداجلامعة: 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 اتريخ ملء امللف:   

 
 

  التوقيع: التوقيع:  
 اسم املعاون العلمي: أ. د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم: أ. م. د. امحد انطق ابراهيم

 التاريخ: التاريخ:
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 دمحم غازي  واألداء اجلامعي: د.ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

      

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

 

 كلبة االداب  المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  الفتوحات االسالمية بين الدراسات االستشراقية والعربية االسالمية

 دكتوراه اسالمي م الشهادة النهائية اس .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 مقرر

 واستخدام الصف االلكتروني كوكل كالس روم المعتمد   برنامج االعتماد .6

 الذكية مع اعتماد اعتماد موتقع االنترنت  ةاستخدام السبور المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/1/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

العهود بمصادر ومراجع دراسة  الدكتوراه االسالمي التاكيد على توسع المعرفة التاريخية لطلبة المرحلة 

 المدنى ا االسالمية من خالل الدراسات االستشراقية
 اكانت اجتماعية ام اقتصادية ام دينية مدينة يثرب سواء وضع قراءة شاملة الحوال 

لمعرفة اسس الفتوحات االسالمية واستيعاب وجهات منظر لطالب من اعطاء صورة شاملة تمكين ا

 الميسشترقين الغربيين
لفهم الوقائع استخدام المصادراالولية والمراجع العربية واالستشراقية للوصول الى رؤية شاملة ودقيقة 

الفتوحات االسالمية خارج شبه الجزيرة و المرتبطة بالعهد المدنى والسيما سنوات الغزوات العامةالتاريخية 

 واهم االحدداث التى رافقتها  العربية 
للوصول الى  google booksو googleضرورة  استخدام محركات البحث على االنترنت وخصوصا 

 المصادر المنشورة مجانا وتكريسها لهدف القراءة الموسعة والبحث فى التقرير العلمي المطلوب 

 حداث التاريخية المفصلية التى تساعد الطالب على رب  المعلومات التاريخية مع بعهها التاكيد على اال

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

 النفل والغنيمةورسيما مفاهيم الجزية والخراج والفيئ والعشور والزكاة و معارفه فى حقل التخصص
 التاكيد على مقاالت ومولفات المسشترقين الغربيين عن الفتوحات االسالمية 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
المدني هد لعبدءابا– الفتوحاات االسالميةةالقراءة المعرفية لمواضيع تدعيم المعرفة الفردية للطالب  -1أ

ومقاالت المسشترقين والفتوحات االسالمية  والغزوات الرئيسة –والسيما احداث الهجرة الى يثرب 

 عنها

 زوالعهد الراشديبالنسبة للالحداث التاريخية لعصر الرسالة –استخدام الخرائ  الذهنية والمعرفية  -3أ

 من خالل وضع تاريخ بالسنوات الهجري ومايقابلها بالميالدي 
ى رؤية شاملة عن العهود االسالمية المرتبطة لللوصول الرب  االحداث التاريخية مع بعهها -4أ

 بالفتوحات االسالمية 
  العهدين الراشدي واالموي –حفظ االحداث التاريخية العامة والخاصة  المرتبطة بالسيرة النبوية  -5أ
 نظر االسالمية واالستشراقيةمن وجهة الالقدرة على التحليل وتفسير االحداث التاريخية -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

وامتدادها بعد الفتوحات ابان دولة االسالم فى يثرب خارطة لشبه الجزيرة وتوزيع االديان  رسم- 2ب 

 واالمويدين الراشدي االسالمية فى العه

        دين الراشدي واالموي من خالل دراسات المسشترقين

الغزوات –المدنى العهد ا– الفتوحات االسالمية  -اعداد تقارير فردية مرتبطة بمادة المنهج 3ب 

واعنى بذلك تهيئة تقارير عن الغزوات من االنترنت خرائطها واهم والفتوحات فى ىالعهد الراشدي 

   ا االحداث النتعلقة به

     -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

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

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

 

 
 طرائق التقييم      

–االمتحان االسبوعي –وتسجيل االنشطة اليومية واالسبوعية والشهرية –المتابعة اليومية للطالب 

 واالمتحان الشهري واالمتحان الفصلي 

 

 

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

 ى عن العهد المدن–االنترنت –قراءة مصادر خارجية ورقية او الكترونية  -1ج         

والعصور العهد المدنى – مقاالت وكتب المسشترقين تثمين جهود المؤلفين ممن اهتموا بتوثيق -2ج

 االسالمية

 تاكيد على القيم السماوية واالنسانية للرسالةاالسالمية -3ج

 -4ج   
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 طرائق التعليم والتعلم     

  يرارواعداد التق–وعمل الخرائ  –القاء الطالب للمادة للتحهير 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 

 -التعلم التعاوني -1د

 للمادة-بوينت عرض الطالب بور-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 

 عملي     نظري      

دكتوراه 

 اسالمي
الفتوحات االسالمية بين  

ستشراقية الدراسات اال

 والعربية االسالمية

3  
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 التخطي  للتطور الشخصي .12

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

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

 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي –القبول احلكومي 

 
 
 
 
 
 
 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .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 -تنزيل خرائط مهمة عن عصر الرسالة العهد املكي-4
 ستاذ املادة احملاضرة الشخصية للال-5
 

 



  
 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 خاصة بالال

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

الفتووحات    الدكتوراه االسالمي

االسالمية بين 

الدراسات 

ة االستشراقي

والعربية 

 االسالمية

 نعم نعم نعم نعم نعم نعم  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اساسي 

                   
                    

                   

                    



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

                   

                    

                   



  
 8الصفحة 

 
  

 مقررموذج وصف الن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

الفتووحات االسالمية بين الدراسات االستشراقية والعربية  اسم / رمز المقرر .3

 االسالمية
 الحهور االسبوعي  أشكال الحهور المتاحة .4

 2222/الثاني الدراسي ا الفصل / السنة .5

 ثالثة اسبوعيا )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/1/2222 صف تاريخ إعداد هذا الو .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.



  
 9الصفحة 

 
  

 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      

 

 

 

 
 التقييم  طرائق     

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د



  
 11الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 اتريخ العرب ىف االسالم لالستاذجواد على  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 الفتوحات االسالمية لدونر 

 الفتوحات االسالمية هليوكيندي
 طة والفتوحات االسالميةابيزن

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

 ربنية المقر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

قراءدة فى اهمية  3 االول

مصادر ومراجع 

االستشراق الغربي 

غن الففتوحات 

 االسالمية

الفتوحات االسالمية 

بين الدراسات 

االستشراقية والغربية 

 المعاصرة

االسئلة  المحاضرة

 ديموالتق

مقاالت المسشترقين  3 الثاني

 عن مصادر الفتوحات
الفتوحات االسالمية 

بين الدراسات 

االستشراقية والغربية 

 المعاصرة

االسئلة  المحاضرة

 والتقديم

الغزوات النوية فةى  3 الثالث

ضوء الدراسات 

 االستشراقية

الفتوحات االسالمية 

بين الدراسات 

االستشراقية والغربية 

 المعاصرة

االسئلة  محاضرةال

 والتقديم

الفتوحات االسالمية  3 الرابع

للعراق والششام من 

خالل دراسات 

 المستشرقين

الفتوحات االسالمية 

بين الدراسات 

االستشراقية والغربية 

 المعاصرة

االسئلة  المحاضرة

 والتقديم

فتوحات المشرق  3 الخامس

واقليم ماوراء النهر 

فى الدراسات 

 االستشراقية

ات االسالمية الفتوح

بين الدراسات 

االستشراقية والغربية 

 المعاصرة

االسئلة  المحاضرة

 والتقديم

فتوح افريقيا فى ضوؤ  3 السادس

ء الدراسات 

 االستشراقية 

الفتوحات االسالمية 

بين الدراسات 

االستشراقية والغربية 

 المعاصرة

االسئلة  المحاضرة

 والتقديم

فتوحات االندلس فى  3 السابع

اللدراسات ضوء 

 االستشراقية

الفتوحات االسالمية 

بين الدراسات 

االستشراقية والغربية 

 المعاصرة

االسئلة  المحاضرة

 والتقديم



  
 12الصفحة 

 
  

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

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( 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

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداداجلامعة: 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: ميالقسم العل 
 اتريخ ملء امللف:   

 
 

  التوقيع: التوقيع:  
 اسم املعاون العلمي: أ. د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم: أ. م. د. امحد انطق ابراهيم

 التاريخ: التاريخ:
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 : د. دمحم غازي واألداء اجلامعيضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

      

 وصف البرنامج األكاديمي        



  
 1الصفحة 

 
  

 

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

 

 كلبة االداب  المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  االولالكورس – المكىالعهد –عصر الرسالة 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 مقرر

 االلكتروني كوكل كالس رومالكالسيكى و واستخدام الصف  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 الذكية مع اعتماد اعتماد موتقع االنترنت  ةاستخدام السبور المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 ديميأهداف البرنامج األكا .9

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

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

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

بيئة بني سعد –لمراحل االولى من عمر الرسول ا- 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 –هجرة المسلمين للحبشة –الدعوة العلنية -السرية

 لهجرة الى بثربا–االولة والثاثنية 
لفهم الوقائع استخدام المصادراالولية والمراجع العربية واالستشراقية للوصول الى رؤية شاملة ودقيقة 

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

 المصادر المنشورة مجانا وتكريسها لهدف القراءة الموسعة والبحث فى التقرير العلمي المطلوب 

 التاكيد على االحداث التاريخية المفصلية التى تساعد الطالب على ربط المعلومات التاريخية مع بعضها 

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

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



  
 2الصفحة 

 
  

 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-ضرورة حفظ اسماء المصادر االولية-2أ

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

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

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

 عاما  13السيما الدعوة االسالمية المكية خالل وضع تاريخ بالسنوات الهجري ومايقابلها بالميالدي 
  ماقبله لللوصول الى رؤية شاملة عن العهدين المكي واربط 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 

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

         هد المكيالعابان خارطة لشبه الجزيرة وتوزيع االديان  رسم- 2ب 

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

   نتعلقة بها ممن االنترنت خرائطها واهم االحداث ا احوال شبه الجزيرة العربية–االديان عن 

     -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

طريقة التعليم الجماعي –االستجواب –المناقشة –العصف الذهني –لمناقشة والحوار المحاضرة المفعلة وا

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

 

 
 طرائق التقييم      

–االمتحان االسبوعي –وتسجيل االنشطة اليومية واالسبوعية والشهرية –المتابعة اليومية للطالب 

 واالمتحان الشهري واالمتحان الفصلي 

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

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

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

  كىالمالعهد –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–وعمل الخرائط –القاء الطالب للمادة للتحضير االسبوعي 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

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

 

 
 

 

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

 -التعلم التعاوني -1د

 للمادة-عرض الطالب بوربوينت -2د

 وتحليل االنشطة–اسئلة التقويم الذاتي -3د

 قديم الطالب تقرير والقاء محاضرة لمدة دقيقيتينت-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 

 ة البرنامج بني .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  

 المكي
3  

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

وعلم النفس واالداين للمحاضرة من خالل القراءة الشاملة ملواضيع الدراسات االنسانية كعلم االجتماع  اضافة ادوات تطوير
 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 

 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 صاحل امحد العلي –وحماضرات ىف اتريخ العرب –لالستاذ جواد على –اتريخ العرب ىف االسالم –مصادر ومراجع خارجية -1
 الكوكل –ت البحث على االنرتنت حمركا-0
 حمرك حبث كوكل بوكس لتنزيل الكتب واملراجع ذات العالقة جماان -3
 خارطة اداين وخارطة القبائل -تنزيل خرائط مهمة عن عصر الرسالة العهد املكي-4
 احملاضرة الشخصية للالستاذ املادة -5
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 مخطط مهارات المنهج

 قابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات الم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
لية والتأهيارات 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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 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 العهد المكى –عصر الرسالة  اسم / رمز المقرر .3

 االسبوعي  الحضور أشكال الحضور المتاحة .4

 2219الدراسي االول / الفصل / السنة .5

 ثالثة اسبوعيا )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2219 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

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

 مكة والحرم  -االيالف–عام الفيل –احداث قبل االسالم 

واسماء المؤرخين القدامى والراجع الحديثة وهي ستراتيجية -ضرورة حفظ اسماء المصادر االولية-2أ

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

 العلنية والمقاطعة واالنصار –واسهامهم فى سير االحداث التاريخية الدعوة السرية 

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

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

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

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

العهد المكي واعنى بذلك تهيئة تقارير –عصر الرسالة  -لمنهجاعداد تقارير فردية مرتبطة بمادة ا 3ب 

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

     -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 المحاضرة واالسئلة والعصف الذهني 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 والتقييم االسبوعي والشهري  السئلة المتكررة

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 ربط المعلومات ىالتاريخية بالقيم السماوية للدين االسالمي-1ج

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

 التاكيد على القيم االنسانية لرسالة االسالم -3ج

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

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 المحاضرة واالسئلة المتكررة والسبورة الذكية والعصف الذهني
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 طرائق التقييم    

 االمتحان االسبوعي والشهري

 

 

 
 خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األالتأهيلية العامة و المهارات -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .12

 اتريخ العرب ىف االسالم لالستاذجواد على  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

دراسة احوال شبه  3 االول

الجزيرة العربية 

االجتماعية 

واالقتصادية والدينية 

قبيل والمعرفية 

واهم –االسالم 

حملة ابرهة –االحداث 

 على مكة

العهد –عصر الرسالة 

 المكي 

احوال شبه الجزيرة 

 العربية قبيل االسالم

الم المحاضرة 

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 الثالث

–ابيه -)ص( واسرته

جده عبد المطلب –امه 

ادوار –اعمامه –

بيئة –حياته االولى 

 بني سعد كفالة جده 

العهد –عصر الرسالة 

 كيالم

فى السيرة النبوية 

 المطهرة

المحاضرة 

والعصف 

الذهني 

 واالسئلة

االسئلة 

واالمتحان 

 االسبوعي

الدعوة -الوحي 3 الرابع

–االسالمية السرية 

الدعوة العلنية ومقاومة 

 قريش لها

العهد –عصر الرسالة 

 المكي

الرسالة االسالمية فى 

 العهد المكي

المحاضرة 

والعصف 

الذهني 

 واالسئلة

لة االسئ

واالمتحان 

 االسبوعي

–الهجرة للحبشة  3 الخامس

المقاطعة وعام الحزن 

 التوجه الى الطائف–

العهد –عصر الرسالة 

 المكي

محاولة تامين الدعوة 

 االسالالمية 

المحاضرة 

والعصف 

الذهني 

 واالسئلة

االسئلة 

واالمتحان 

 االسبوعي

عرض الرسول نفسه  3 السادس

بيعتي –على القبائل 

الولى والثانية العقبة ا

 الهجرة الى يثرب –

العهد –عصر الرسالة 

 المكي

عرض الدعوة 

االسالمية على القبائل 

وعموم شبه 

 الجزيرةالعربية

المحاضرة 

والعصف 

الذهني 

 واالسئلة

االسئلة 

واالمتحان 

 االسبوعي

العهد –عصر الرسالة  مراحعة شاملة  3 السابع

المراجعة -المكي

 الشملة للمنهج المقرر

محاضرة ال

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 الرئيسية2
 الوسيط ىف اتريخ العرب قبل االسالم 

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

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

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 املصادر الرتخيية –فى للكتب اجملانية مكتبة املصط

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداداجلامعة: 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 اتريخ ملء امللف:   

 
 

  التوقيع: التوقيع:  
 اسم املعاون العلمي: أ. د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم: أ. م. د. امحد انطق ابراهيم

 التاريخ: التاريخ:
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلبة االداب  المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  الكورس الثاني–العهد المدني –عصر الرسالة 

  لنهائية اسم الشهادة ا .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 مقرر

 واستخدام الصف االلكتروني كوكل كالس روم المعتمد   برنامج االعتماد .6

 الذكية مع اعتماد اعتماد موتقع االنترنت  ةاستخدام السبور المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/1/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 يأهداف البرنامج األكاديم .9

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

 اكانت اجتماعية ام اقتصادية ام دينية مدينة يثرب سواء وضع قراءة شاملة الحوال 

خية ومابعدها برؤية تاري العهد المدنى تمكين الطالب من اعطاء صورة شاملة للالحداث التي سبقت 

 شاملة لربط احداث عصر النبوة مع بعضهامحايدة

–تاسيس المسجد الجامع واصدار الدرستور –من خالل معرفة طريق هجرة الرسول ص واعماله فى المدينة 

والتركيز على اهم االحداث العامة فى عصر –وتنظيم الهعالقات االجتماعية داخل دولة المدينة –الوثيقة 

 سيما الغزوات الرئيسةالرسالة العهد المدني وال

 
لفهم الوقائع استخدام المصادراالولية والمراجع العربية واالستشراقية للوصول الى رؤية شاملة ودقيقة 

 المرتبطة بالعهد المدنى والسيما سنوات الغزوات العامة واهم االحدداث التى رافقتها التاريخية 
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للوصول الى  google booksو google ضرورة  استخدام محركات البحث على االنترنت وخصوصا

 المصادر المنشورة مجانا وتكريسها لهدف القراءة الموسعة والبحث فى التقرير العلمي المطلوب 

 التاكيد على االحداث التاريخية المفصلية التى تساعد الطالب على ربط المعلومات التاريخية مع بعضها 

المعرفية  للطالب لتوسيع  -لمرتبطة بعلم التاريخ واالبستمولوجيةا-شرح المفاهيم والتعابير الهسيتروغرافية

 ورسيما مفاهيم الجزية والخراج والفيئ والعشور والزكاة والنفل والغنيمة معارفه فى حقل التخصص
 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
املدين والسيما احداث اهلجرة اىل العهد –القراءة املعرفية ملواضيع عصر الرسالة دية للطالب تدعيم املعرفة الفر  -2أ

  واتسيس املسجد اجلامع وعالقة الرسول ص واملسلمني مع اليهود–يثرب 
دراسة وهي سرتاتيجية التعليم املنظم ل وامساء املؤرخني القدامى والراجع احلديثة-ضرورة حفظ امساء املصادر االولية-0أ
املدىن واسهامهم ىف سري االحداث التارخيية  العهد –حفظ اهم اعالم عصر الرسالة  و  العهد املدىن واهم احداثة العامة ا

 كاهلاجرين واالنصار 
املدىن من خالل وضع اتريخ ابلنسبة للالحداث التارخيية لعصر الرسالة العهد ا–استخدام اخلرائط الذهنية واملعرفية  -3أ

 اهلجري ومايقابلها ابمليالدي  ابلسنوات
 لللوصول اىل رؤية شاملة عن العهدين املكي واملدين ربط االحداث التارخيية مع بعضها -4أ
 املدين العهد –حفظ االحداث التارخيية العامة واخلاصة  املرتبطة ابلسرية النبوية  -5أ
 االسالمية واالستشراقيةمن وجهة النظر القدرة على التحليل وتفسري االحداث التارخيية -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 استخدام النقال ىف البحث عرب االنرتنت لالستزادة عن كل جزئية  – 2ب 
        اابن دولة االسالم ىف يثرب خارطة لشبه اجلزيرة وتوزيع االداين  رسم- 0ب 
املدىن واعىن بذلك هتيئة تقارير عن الغزوات من العهد ا–الرسالة عصر  -اعداد تقارير فردية مرتبطة مبادة املنهج 3ب 

   االنرتنت خرائطها واهم االحداث النتعلقة هبا 
     -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 تقسيم الطلبة اىل–طريقة التعليم اجلماعي –االستجواب –املناقشة –العصف الذهين –احملاضرة املفعلة واملناقشة واحلوار 
 جمموعات لتحضري مواضيع من املادة وابلتايل ااثرة االس
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 طرائق التقييم      

–االمتحان االسبوعي –وتسجيل االنشطة اليومية واالسبوعية والشهرية –المتابعة اليومية للطالب 

 واالمتحان الشهري واالمتحان الفصلي 

 

 

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

 عن العهد املدىن –االنرتنت –قراءة مصادر خارجية ورقية او الكرتونية  -2ج         
 العهد املدىن –تثمني جهود املؤلفني ممن اهتموا بتوثيق عصر الرسالة -0ج
  اتكيد على القيم السماوية واالنسانية للرسالةاالسالمية-3ج

 -4ج   
 والتعلم طرائق التعليم     

  يرواعداد التقار –وعمل اخلرائط –القاء الطالب للمادة للتحضري االسبوعي 
 
 

 
 طرائق التقييم    

 

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

 

 
 

 

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

 -التعلم التعاوين -1د
 للمادة-عرض الطالب بوربوينت -0د
 وحتليل االنشطة–اسئلة التقومي الذايت -3د
 تقدمي الطالب تقرير والقاء حماضرة ملدة دقيقيتني-4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 الجكسو -ائم على البحثالتعلم الق–التدريس التبادلي –العصف الذهني 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          
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 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 

 عملي     نظري      

عصر الرسالة 

  المدنىالعهد –
العهد –عصر الرسالة  

  المدنى
3  

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

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

 
 
 
 
 

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

 
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي –القبول احلكومي 
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 صاحل امحد العلي –وحماضرات ىف اتريخ العرب –لالستاذ جواد على –اتريخ العرب ىف االسالم –راجع خارجية مصادر وم-1
 الكوكل –حمركات البحث على االنرتنت -0
 حمرك حبث كوكل بوكس لتنزيل الكتب واملراجع ذات العالقة جماان -3
 ارطة القبائل خارطة اداين وخ-تنزيل خرائط مهمة عن عصر الرسالة العهد املكي-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 رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألدهاا   ة يالمعرفدهاا  األ

 برنامج الخاصة بال

األدهاا  الوجاانية 

 والقيمية 
والتأدهيلية 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

-سالةعصر الر  االولى /بكالوريوس 

 المانىالعها ا
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم  نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم اساسي 
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 ررموذج وصف المقن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    / المركز علمي قسم الال .2

 المدنىالعهد –عصر الرسالة  اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االسبوعي  أشكال الحضور المتاحة .4

 2222/ الثانيالدراسي ا الفصل / السنة .5

 ثالثة اسبوعيا )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/1/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

8.  

 أهداف المقرر

سنة من تاريخ االسالم وبالتالي الدخول الى  13السترجاع المعلمات المتعلقة بالعهد المكي  تهيئة الطالب

اعمال الرسول ص كالتنظيمات االجتماعية التركيو –الهجرة النبوية –موضوع دولة االسالم فى المدينة 

 على المواخاة والبناء المسجد والوثيقة 

 اجلزية اخلراج والعشور والزكاة واحلج –كي كاملواخاة السرية الغزوة التاكيد على املفاهيم اجلديدة فىالعهد امل

 التاكيد على تواريخ الغزوات العامة كاحد وبدر وخيرب واخلندق وتبوك وايلة ودومة اجلندل وفتح مكة 

 هرقل كسرى واملقوس وملكي عمان –السياسية ملوك خارج شبه اجلزيرة –دراسة املكاتبات النبوية مع امللوك 

 اطاللة على مثار عصر النبوة الدينية واالنسانية واالقتصادية واالجتماعية 

 معرفة حدود دولة االسالم ىف العصر النبوي 

 متكني الطالب من البحث ابالنرتنت عن مصادر ومراجع مرتبطة ابملنهج املقرر

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

  ة هداف المعرفياأل - ج
 -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     

 

 

 
 قييم طرائق الت   
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 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات –د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .12

 اتريخ العرب ىف االسالم لالستاذجواد على  ـ الكتب المقررة المطلوبة 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
 ىف اتريخ العرب قبل االسالم  الوسيط

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الهجرة  تعلم طريق 3 االول

واعمال الرسول ص 

 فى المدينة

عصر الرسالة العهد 

 المدني
 محاضرة

والعصف 

 الذهني 

امتحان 

 اسبوعي 

غزوات السنوات  3 الثاني

بدر واحد –االولى 

 والخندق

العهد –عصر الرسالة 

 المدني
المحاضرة 

والعصف 

الذهني 

 واالسئلة 

امتحان 

–كويز -يومي

وامتحان 

 اسبوعي 
على جهود  التاكيد 3 الثالث

االسالمية فى خيبر 

 وفدك ونبوك وايلة 

العهد –عصر الرسالة 

 المدنى 
المحاضرة 

واالسئلة 

والعصف 

 الذهنى

االمتحان 

اليومي 

 واالسبوعي 

التاكيد على عام الوفود  3 الرابع

هجرية وغزوة ذات 9

السالسل ودومة 

 الجندل

–عصر الرسالة 

 العهدد المدني 
المحاضرة 

والعصف 

الذهنى 

السئلة وا

العامة 

والخاصة قبل 

االمتحان 

 الشهري

االمتحان 

اليومي 

واالسبوعي 

 والشهري 

التاكيد على عام الفتح  3 الخامس

 وعام حجة الوداع
العهد –عصر الرسالة 

 المدنى 
المحاضرة 

واالسئلة 

والعصف 

 الذهني 

االمتحان 

الشفوي 

 االسبوعي

ثمار عصر النبوة  3 السادس

الدينية واالجتماعية 

واالقتصادية والفكرية 

 والمعرفية 

العهد –عصر الرسالة 

 المدنى
المحاضرة 

والعصف 

الذهني 

 واالسئلة

االمتحان 

الشفوي 

 االسبوعي

مراجعة شاملة لمادة  3 السابع

-الكورس الثاني

 وامتحان تحريري

العهد –عصر الرسالة 

 المدني
اسئلة شاملة 

ومتكررة عن 

 المادة 

االمتحان 

الشهري 

النهائي 

 فصليال
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               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

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

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مكتبة االلوكا–رخيية ااملصادر الت–مكتبة املصطفى للكتب اجملانية 

 -االلكرتونية 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

والتاكيد –المحمولة فة ادوات جديدة للمحلضرة والسيما اسلوب العرض باجهزة حديثة وربط اجهزة الطلبة ااض

 اضفة الى كوكل كالس روم مع ادمودو  -على التعليم المدمج

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي    
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداداجلامعة: 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: ميالقسم العل 
 اتريخ ملء امللف:   

 
 

  التوقيع: التوقيع:  
 اسم املعاون العلمي: أ. د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم: أ. م. د. امحد انطق ابراهيم

 التاريخ: التاريخ:
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 : د. دمحم غازي واألداء اجلامعيضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 اآلداب / جامعة بغداد  كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2
او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
  تاريخ الشرق األدنى القديم 

 توراهدك اسم الشهادة النهائية  .4
 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 / تاريخ مصر القديمة األول/ الكورس  كورسات

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 تاريخ إعداد الوصف  .8
11/1/0201    

                  

 .(القديمة مصرتاريخ دراسة تاريخ وحضارة ممالك الشرق األدنى القديم ): األكاديميأهداف البرنامج  .9
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .11



  
 0الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية . -أ

 . حضارة مصر القديمةاثر البيئة الجغرافية على قيام معرفة      -1أ 
وتوظيفها في  السياسية واالقتصادية والدينية متجاربه فهمو  سكان مصر القديمة، أصول معرفة -2أ 

 عصرنا الحاضر.
الكشف عن عمق حضارة مصر القديمة، ومعرفة ما توصلوا إليه من إبداعات في مختلف جوانب  -3 - أ

 فلك ، تعليم، اقتصاد، إدارة، قانون ، فكر...الخ( طب ،  الحضارة ) لغة، أدب ، فنون، 
   

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج : -ب 

 .معرفة المصطلحات المتعلقة بالموضوع - 1ب 
 القدرة على المشاركة في الحوار -2ب 
 تعويد الطالب على احترام اآلراء المختلفة وتقدير اآلخرين. -3ب
 االستفادة من أفكار اآلخرين ومعلوماتهم. -4ب

     

 طرائق التعليم والتعلم      

وايصال المعلومات بشكل مباشر إلى  على منصة التعليم االلكتروني ) الكالس رووم( ءطريقة اإللقا -

  . مادةللستيعابهم وواضح، ألجل ا مبسط وفق منهجالطالب 

طريقة طرح األسئلة والمناقشة ، ومعرفة كيفية معالجة النصوص التاريخية للوصول للمعلومة  -

 الحقيقية .

، المقابرو ، ومنها  المدن،في عرض صور لمواقع االثار المصرية  مج الميتنكطريقة استخدام برنا -

 . والمعابد ، واالهرامات، تماثيل 

 

 

 طرائق التقييم      

 

  .االمتحان الشهري  -1
 .القيام ببحوث مختصرة تناقش داخل الصف الدراسي -2
 النشاط اليومي ) التحضير اليومي( -3
 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 .على وصف المادة المقررة القدرة - -1ج         
 .القدرة على التحليل واالستنتاج -2ج
 جعل المتعلم نشطا وفاعال في المواقف التعليمية. -3ج
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 تعويد الطالب على احترام اآلراء المختلفة وتقدير اآلخرين. -4ج
 االستفادة من أفكار اآلخرين ومعلوماتهم -5ج       

 

 عليم والتعلم طرائق الت    

 

وايصال المعلومات بشكل مباشر إلى  على منصة التعليم االلكتروني ) الكالس رووم( ءطريقة اإللقا -

  . مادةللستيعابهم وواضح، ألجل ا مبسط وفق منهجالطالب 

طريقة طرح األسئلة والمناقشة ، ومعرفة كيفية معالجة النصوص التاريخية للوصول للمعلومة  -

 الحقيقية .

، المقابرو ، ومنها  المدن،في عرض صور لمواقع االثار المصرية  ة استخدام برنامج الميتنكطريق -

 . والمعابد ، واالهرامات، تماثيل 

 

 

 طرائق التقييم    

 

  .االمتحان الشهري  -1
 .القيام ببحوث مختصرة تناقش داخل الصف الدراسي -2
 النشاط اليومي ) التحضير اليومي( -3
 

 

 

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

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

 . تربية الحس النقدي والتفكير العلمي للمتعلم -2د

 . ات التعليميةاالطالع المستمر للمدرس على المستجد -3د

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

 للوصول للمعلومة الحقيقية

 والتعلم  التعليمطرائق          

وايصال المعلومات بشكل مباشر إلى  على منصة التعليم االلكتروني ) الكالس رووم( ءطريقة اإللقا -

  . مادةللستيعابهم وواضح، ألجل ا مبسط وفق منهجالب الط

طريقة طرح األسئلة والمناقشة ، ومعرفة كيفية معالجة النصوص التاريخية للوصول للمعلومة  -

 الحقيقية .

 ، ومنها  المدن،في عرض صور لمواقع االثار المصرية  برنامج الميتنك طريقة استخدام  -

 . ، والمعابد ، واالهرامات، تماثيل المقابرو
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 طرائق التقييم          

 

  .االمتحان الشهري  -1
 .القيام ببحوث مختصرة تناقش داخل الصف الدراسي -2
 النشاط اليومي ) التحضير اليومي( -3
 

 

 

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

  لثانيةا

مصــادر التــارلم المصــر   -
 القديم.

جغرافيــــر مصــــر القديمــــر  -
 وأثرها على قيام حضارتها.

 عملي نظري

حضـــارة مصـــر فـــي عصـــور   
ـــــــي التـــــــارلم  العصـــــــور  قب

  .الحجرلر (

  

 ثالث ساعات أسبوعية

ـــي واد     ـــر ف األوضـــال العام
النيـــــي قبيـــــي قيـــــام عصـــــر 

   .األسرات الملكير

 

ــــ   اال   ســــرتان العصــــر العتي
ـــر ـــى والثاني -3011  (االول

 .ق.م( 2091

 

عصر الدولر القديمر  األسر   
3-0  )2091-2201 

 .ق.م(

 

-7العصر االنتقالي االول    
01  )2201-2101 
 ق.م(

 

عصـــــــر الدولـــــــر الوســـــــ ى   
( 02-00 االســــــــــــــــــــــرتان 

 .ق.م( 2101-0708 

 

العصـــــر االنتقــــــالي الثــــــاني   
( 07-03 االســـــــــــــــــــــــــــــــر 
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 .ق.م(0708-0801 
عصـــــــر الدولــــــــر الحديثــــــــر   

( 21-00 االســـــــــــــــــــــــــــــــر 
 ق.م 0801-0108 

 

ــــــث    ــــــالي الثال عصــــــر االنتق
 العصــــر المتــــسرر(  االســــر 

20-30  )0108-332 
 ق.م(.

 

 االحتالل اليوناني والروماني  
 .ق.م( 332-30 

 

 االحوال االجتماعيـر والدينيـر  
 في مصر القديمر

 

النظــــام السياســــي واالحــــوال   
مصــــــــر فــــــــي  االقتصــــــــادير

 القديمر.

 

ـــون    ـــوم والنن ـــي مصـــر  العل ف
 القديمر.

 

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 .تشجيع الطلبة على حب المادة والتفوق فيها  -

النصوص التاريخية، وتقييم صحة تلك النصوص عن طريقق مقارنتهقا مقع وتحليل تشجيع الطلبة على تفكيك   -

 نصوص اخرى تحمل الحادثة التاريخية نفسها.
 
 

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

 (.2111د،)بغدا محاضرات في التاريخ القديم ،تيان، أحمد مالكالف .1
، “قبرررل المررريالد 332العصرررور حترررى عرررام مررروجا تررراريخ مصرررر منررر  أقررردم ”مصرررر الفرعونيرررة  ،فخرررري، أحمرررد .2

 م(.1891، هرة: مكتبة االنجلو المصرية)القا
لمررررنعم أبررررو بكررررر )القرررراهرة: ، تررررر: حسررررن جرررروهر وعبررررد ايرررراة اليوميررررة فرررري مصررررر القديمررررةالح ،بتررررري، فلنرررردرا .3

 م(.1895،بال.مط
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 مخطط مهارات المنهج

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

 جات التعلم المطلوبة من البرنامجمخر 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (شخصيالتوظيف والتطور ال

 4د 3د 0د 1د 4ج 3ج 0ج 1ج 4ب 3ب 0ب 1ب 4أ 3أ 0أ 1أ

0202-

0201 
تاريخ الشرق  

 األدنى القديم
                 أساسي
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 : تدرلس  لبر الدراسات العليا:

 :تدرلس  لبر ماجستير ودكتوراه/ ترصص تارلم قديم :كورس أول -0

 .مصر القديمةدراسات في تاريخ  مادة الماجستير: -

 .القديمة األناضول دراسات في تاريخ بالد مادة الدكتوراه: -

 .الساعات المعتمدة: ساعتين أسبوعيا وبواقع أربعة عشر أسبوع
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

  المؤسسة التعليمية .1

   / المركز علميالقسم 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 المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .11

  الكتب المقررة المطلوبة -1

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

          
 
 

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 االسم : أ.م.د. مجال ندى صاحل
 بغداد: اجلامعة
 االداب:  /املعهد ةالكلي

 التاريخ: القسم العلمي
 21/2/0202:  اتريخ ملء امللف

 
 :التوقيع   :التوقيع

 عبودأ. د. وسن سعيد  :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم
 :التاريخ :التاريخ

 
 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد

                          عبودأ. د. وسن سعيد 

 )وكالة(                                                                                                                      
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 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 اآلداب / جامعة بغداد  كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2
او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
  تاريخ الشرق األدنى القديم 

 دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4
 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 يخ سورية القديمة، وبالد األناضول القديمةالكورس الثاني / تار /  كورسات

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 تاريخ إعداد الوصف  .8
11/1/0201    

                  

القديمة، وبالد  بالد سوريةدنى القديم )دراسة تاريخ وحضارة ممالك الشرق األ: أهداف البرنامج األكاديمي .9
 .(القديمة األناضول

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .11
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  االهداف المعرفية . -أ

) بالد سورية، بالد  توضيح اثر البيئة الجغرافية على قيام حضارات ممالك الشرق األدنى القديم     -1أ 

 ناضول (األ

 .سياسي لمملكتين اعالهالتاريخ ال الجوانب المهمة من توضيح -2أ 
الكشف عن عمق حضارة شعوب الشرق األدنى القديم )سورية واألناضول (، ومعرفة ما توصلوا  -3أ 

 إليه من إبداعات في مختلف جوانب الحضارة .
 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج : -ب 

 .صطلحات المتعلقة بالموضوعمعرفة الم - 1ب 
 القدرة على المشاركة في الحوار -2ب 
 تعويد الطالب على احترام اآلراء المختلفة وتقدير اآلخرين. -3ب
 االستفادة من أفكار اآلخرين ومعلوماتهم. -4ب

     

 طرائق التعليم والتعلم      

ريق وسائل التعليم االلكتروني ) عن ط ء وايصال المعلومات بشكل مباشر إلى الطالبطريقة اإللقا -

  . مادةللستيعابهم وواضح، ألجل ا مبسط وفق منهج الكالس رووم(

طريقة طرح األسئلة والمناقشة ، ومعرفة كيفية معالجة النصوص التاريخية للوصول للمعلومة  -

 الحقيقية .

، ومنها   يةبرنامج الميتنك في عرض صور لمواقع االثار السورية واالناضول طريقة استخدام  -

 . تماثيل وال ، والمعابد ،المقابرو المدن،

 

 

 طرائق التقييم      

 

  .االمتحان الشهري  -1
 .القيام ببحوث مختصرة تناقش داخل الصف الدراسي -2
 النشاط اليومي ) التحضير اليومي( -3
 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 .على وصف المادة المقررة القدرة - -1ج         
 .القدرة على التحليل واالستنتاج -2ج
 جعل المتعلم نشطا وفاعال في المواقف التعليمية. -3ج
 تعويد الطالب على احترام اآلراء المختلفة وتقدير اآلخرين. -4ج
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 االستفادة من أفكار اآلخرين ومعلوماتهم -5ج       

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

عن طريق وسائل التعليم االلكتروني )  ل مباشر إلى الطالبء وايصال المعلومات بشكطريقة اإللقا -

  .مادةللستيعابهم وواضح، ألجل ا مبسط وفق منهج الكالس رووم(

طريقة طرح األسئلة والمناقشة ، ومعرفة كيفية معالجة النصوص التاريخية للوصول للمعلومة  -

 الحقيقية .

، ومنها   ثار السورية واالناضوليةبرنامج الميتنك في عرض صور لمواقع اال طريقة استخدام  -

 . ، والمعابد ، والتماثيلالمقابرو المدن،

 

 

 طرائق التقييم    

 

  .االمتحان الشهري  -1
 .القيام ببحوث مختصرة تناقش داخل الصف الدراسي -2
 النشاط اليومي ) التحضير اليومي( -3
 

 

 

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

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

 . تربية الحس النقدي والتفكير العلمي للمتعلم -2د

 . االطالع المستمر للمدرس على المستجدات التعليمية -3د

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

 للوصول للمعلومة الحقيقية

 والتعلم  التعليمطرائق          

عن طريق وسائل التعليم االلكتروني )  ء وايصال المعلومات بشكل مباشر إلى الطالبطريقة اإللقا -

  .مادةللستيعابهم وواضح، ألجل ا مبسط وفق منهج الكالس رووم(

طريقة طرح األسئلة والمناقشة ، ومعرفة كيفية معالجة النصوص التاريخية للوصول للمعلومة  -

 الحقيقية .

 ، ومنها  المدن، برنامج الميتنك في عرض صور لمواقع االثار السورية واالناضولية طريقة استخدام 

 .، والمعابد ، والتماثيل المقابرو

 ييم طرائق التق         
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  .االمتحان الشهري  -1
 .القيام ببحوث مختصرة تناقش داخل الصف الدراسي -2
 النشاط اليومي ) التحضير اليومي( -3
 

 

 

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

  الثانية
 مصادر تاريخ بالد سورية.

 عملي نظري

ــــالد    ســــورية  ــــي حضــــارة ب
ـــــــــاريخ  ـــــــــ  الت عصـــــــــور يب

 )العصور الحجرية(. 

  

 ثالث ساعات أسبوعية

ــــالد    ــــي ســــ    ب األيــــوام الت
 :حضارتهاسورية وص ع  

 

  االموريين. – 1  

  (.الك عا يين )الفي يقيين -2  

  االراميين. -3  

العاليـــــــــــــــا  السياســـــــــــــــية   
وااليتصــــادية لــــبالد ســــورية 
 مع الممالك القديمة االخرى.

 

عهود االحتالل األج بي   
 لبالد سورية 

 

الخلفية التاريخية والجغرا ية   
لبالد الحثيين  ـي األ اضـول 

 القديمة.

 

مملكــــــة الحثيــــــين القديمــــــة   
 وسياستها الداخلية.

 

مملكــــــة الحثيــــــين الحديثــــــة   
 . وسياستها الخارجية

 

بعــم مــن م ــاضر الحضــارة   
 الحثية القديمة.
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 خطيط للتطور الشخصيالت .12

 
 
 .تشجيع الطلبة على حب المادة والتفوق فيها  -

النصوص التاريخية، وتقييم صحة تلك النصوص عن طريقق مقارنتهقا مقع وتحليل تشجيع الطلبة على تفكيك   -

 نصوص اخرى تحمل الحادثة التاريخية نفسها.
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

)بغااداد   مطبعااة و ارة التعلاايم العااالي  محاضاارات فااي التاااريخ القااديم ،الفتيااان، أحمااد مالااك وعااامر، سااليمان .1
 م(.11والبحث العلمي، 

حاااث )بغاااداد  مطبعاااة التعلااايم العاااالي والب تااااريخ الشااارق القاااديم ،األحماااد، ساااامي ساااعيد وأحماااد، جماااال رشااايد .2
 م(.1111العلمي،
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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
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
تية االهداف المهارا

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 0د 1د 4ج 3ج 0ج 1ج 4ب 3ب 0ب 1ب 4أ 3أ 0أ 1أ

0202-

0201 
تاريخ الشرق  

 األدنى القديم
                 أساسي
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 : تدريس طلبة الدراسا  العليا:

  تدريس طلبة ماجستير ود توراه/ تخصص تاريخ يديم :ثا ي  ورس  -1

 .القديمة بالد سوريةاسات في تاريخ در  مادة الماجستير: -

 .جوانب من الحضارة المصرية القديمة مادة الد توراه: -

 .الساعات المعتمدة  ساعتين أسبوعيا وبواقع أربعة عشر أسبوع
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

  المؤسسة التعليمية .1

   / المركز علميالقسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

  الفصل / السنة .5

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  اريخ إعداد هذا الوصف ت .7

 أهداف المقرر .8

 

 

 

 

 

 
 

 

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

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 المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 

 رائق التقييم ط     

 

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .11

  الكتب المقررة المطلوبة -1

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  ت العلمية ،التقارير ،.....()المجال
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 لمقرربنية ا .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 أ. د. انعام مهدي
 بغداد: اجلامعة 
 اباالد :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة
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 1الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 كلية االداب /جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 وصف المقرر الدراسي / الدراسة االولية 

 البكلوريوس ادة النهائية اسم الشه .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 فصلي 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2221/1/17 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 .ث السياسية وتطورهاتعريف طلبة قسم التأريخ بتأريخ العراق الحديث والمعاصر ليمكنهم من فهم االحدا
 

 تطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا يتالءم مع معايري اجلودة يف التعليم العايل 
 متكني الطلبة من االطالع على اتريخ بلدهم ومبا ينسجم مع ختصصهم االكادميي
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .12

  االهداف المعرفية . ا-أ

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

 التعرف على االساليب الصحيحة لكتابة البحوث العلمية -2أ

  استيعاب الطالب للمنهج المقرر -3أ

 -2أ

  -3أ

 -4أ

  -5أ

 -6أ

  امج :االهداف المهاراتية الخاصة بالبرن-ب 

 المهارات الخاصة بالموضوع  - 1ب 

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمادة العلمية – 1ب

 القدرة على الحوار من خالل المشاركة  – 2ب

 تحصيل المعارف الخاصة بالمادة العلمية – 3ب

  - 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريق التعليم االلكتروني ضمن منصة كوكول ميت  عناستخدام طريقة المحاورة -1

 المناقشة العلمية -2

 عاب المادة العلميةيتقسيم الطلبة الى مجموعات واستخدام العصف الذهني للوصول الى است-3

 تزويد الطلبة بافالم فديوية عن طرق منصة الكالس روم  -4

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 االمتحان الشفوي -1

 ن التحريري االمتحا-2

 تقديم اوراق بحثية-3

 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 القدرة على وصف المادة المقررة - -1ج 

 القدرة على استعاب المنهج -2ج

 االسنتاج والتحليل -3ج
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 االستنباط والقياس  -4ج

 -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 تي تيجيات التخطيط والتنظيم الذاااستر

 استراتيجيات التفكير 

 استراتيجيات التعليم

 

 

 طرائق التقييم    

 الحوار والمناقشة

 االمتحان التحريري 

 االوراق البحثية )التقارير (

 

 

 
 

 

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

 مهمة السيما الكتب المتعلقة بالموضوع متابعة المصادر ال--1د

 االطالع على البحوث والدراسات المتعلقة بالمادة -2د

 تحليل الوقائع التاريخية-3د

 -2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 المناقشة والحوار -1

 توجيه اسئلة للعصف الذهني  -2

 تكوين مجموعات وورش لعرض االموضوع -3

 

 

 

 

 االمتحان التحريري  طرائق التقييم          
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 الفصل االول بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 ساعات اسبوعيا  3 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 عملي نظري   هالرابع

1 3 
لمحه تاريخية عن 

تاريخ العراق الحديث 

 والمعاصر 

 نظري

2 3 
اهمية  تمهيد عن

العراق في اواخر 

 العهد العثماني 

 

الحرب العالمية االولى  3 4

واطماع الدول الكبرى 

 في العراق

 

دخول الدولة العثمانية  3 5

في الحرب وتحول 

العراق الى احدى 

 الجبهات الرئيسية

 

بواكري مقاومة  3 6
االحتالل 

اين)انتفاضة الربيط
االنتفاضات  النجف

الكردية،اجلمعيات 
 السرية 

 

3 3  
العراق في سنوات    

 االحتالل البريطاني
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العراق يف سنوات  3 7
االنتداب الربيطاين 

)اعالن 0291-0299
 91االنتداب وقيام ثورة 

 0291حزيران 

 



  
 6الصفحة 

 
  

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

تشكيل احلكومة 
اجليش  أتسيس املؤقتة،

العراقي  ،اختيار االمري 
فيصل ملكا على 

 2202العراق 
 
 
 

طبيعة احلكم 
واملعاهدات العراقية 

الربيطانية يف عهد 
                                   االنتداب

 
مشكلة املوصل 

 وافرازاهتا السياسية
 

احلركة الوطنية يف عهد 
-0291االنتداب 

0299 
 

العالقات اخلارجية 
 0299-0291للعراق 

 
ودخول  0291معاهدة 

 العراق عصبة االمم
 

السنوات املتاخرة من 
مللك فيصل حكم ا
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3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 االول
امتحان الفصل الدراسي 

 االول 
 
 

 الفصل الدراسي الثاين 
  

العراق يف املرحلة االوىل 
-0299من االستقالل

العراق                   0292
يف عهد امللك غازي 

0299-0292 
 

انقالب بكر صدقي 
0291 

سياسة العراق اخلارجية 
العراق  0299-0292

يف سنوات احلرب العاملية 
 0291-0292ثانية ال

مايس –حركة نيسان 
واالحتالل 2292

الربيطاين الثاين للعراق 
تفاقم االزمة 

االقتصادية واحداث 
 وزارة التموين

عالقات العراق اخلارجية 
املرحلة  0292-0291

االخرية من العهد 
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15 
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3 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 0211-0291امللكي 
 

تطور احلركة الوطنية يف 
العراق يف املرحلة 

اجلديدة )االحزاب 
                     (السياسية

معاهدة بورتسموث 
                       والوثبة

،حلف 0219انتفاضة 
 بغداد

 
موقف العراق من 

العدوان الثالثي على 
وقيام اجلبهة  مصر 

                    0211الوطنية عام 
ام امللكي سقوط النظ
متوز  29وقيام ثورة 

22910211 
 

امتحان الفصل الدراسي 
 الثاين
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 تعريف الطالب بتاريخ بالده -0

 تطوير معلوماته  -9
 
 
 
 
 

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

 القبول املركزي -0
 اىل االقسام حسب رغبة الطالب  التقدمي من خالل استمارة -9
 اجراء مقابلة يف القسم املعين -9
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

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

 اق القريب اتليف الدكتورة انعام مهدي علي كتاب نوافذ على اتريخ العر 
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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
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 لمعرفيةاالهداف ا
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

نظام فصلي 

فصلين 

 دراسيين

 تاريخ العراق 

المعاصر 

1914-1958 

   + +   + +  + +    + + اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية االداب /جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 ريخاقسم الت  / المركز علميالقسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي ولفصلين دراسيين الفصل / السنة .5

 ساعه 92 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221/1/17 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 ها.تعريف طلبة قسم التأريخ بتأريخ العراق احلديث واملعاصر ليمكنهم من فهم االحداث السياسية وتطور 
 

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

 

 

 

 

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

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

 البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 معرفة والفهم ال --1أ
 تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر المتعلقة بتاريخ العراق -1أ

 التعرف على االساليب الصحيحة لكتابة البحوث العلمية -2أ

 استيعاب الطالب للمنهج المقرر  -3أ
 
 

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمادة العلمية – 1ب -2أ

 المشاركة القدرة على الحوار من خالل  – 2ب

 تحصيل المعارف الخاصة بالمادة العلمية  – 3ب

 

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام طريقة المحاورة -1

 المناقشة العلمية -2

 عاب المادة العلمية يف الذهني للوصول الى استتقسيم الطلبة الى مجموعات واستخدام العص3

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 االختبار الشفهي  -

 االختبار التحريري  -

 تقديم بحوث -
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 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 ترسيخ حب الوطن لدى الطالب -1ج

 

 تنمية الهوية الوطنية للطالب من خالل االطالع على تاريخ العراق -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 استخدام طريقة المحاورة 

 المناقشة العلمية 

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

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 االختبار الشفهي-1

 االمتحان التحريري -2     

 تقديم بحوث-3

 

 

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

 متابعة المصادر المهمة السيما الكتب المتعلقة بالموضوع  -1د

 االطالع على البحوث والدراسات المتعلقة بالمادة -2د

 تحليل الوقائع التاريخية -3د

 

    -4د

 -3د

    -4د
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 البنية التحتية  .11

 ليس هناك مقرر دراسي معتمد الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2

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

 كتاب نوافذ على اتريخ العراق القريب اتليف الدكتورة انعام مهدي علي 
 

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

ت يف التاريخ واالاثر جملة حمكمة ، جملة دراسات اترخيية تصدر عن دراسا
 مؤسسة بيت احلكمه

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 
 جملة الكاردينيا االلكرتونية ، مدونة ابراهيم العالف االلكرتونية ، يوتيوب 

 

 سية تاليف كتاب منهجي للمرحلة الدرا   خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 

 

 المقرربنية  .12

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

      

      
      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 
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 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 دمحم غازي  د. واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /
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 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 
 د حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان ق

 

 كلية اآلداب / جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 م1011-674 حضاري ىفي العصور الوسط تاريخ اوربا

 ماجستير ائية اسم الشهادة النه .6

 :النظام الدراسي  .0

  سنوي /مقررات/اخرى 
 اخرى 

 ( مع الوسائل االخرى المتاحة Classroomنظام الكتروني كالس رووم ) المعتمد   برنامج االعتماد .4

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

 14/1/2121 تاريخ إعداد الوصف  .8

ضمن 1011-674للفترة  ىفي العصور الوسط الحضاري)دراسة تاريخ اوربا  هداف البرنامج األكاديميأ .9

الفرنجة  كونهم جزء من القبائل الجرمانية وتشمل الميروفنجيون  مفردات الفصل الدراسي الثاني

 من خالل مرحلتين مع مناقشة اسباب السقوط نوعلى نحو خاص فترة شار لماوالكارلونجيون 

مراحل التشكيل على نحو خاص 1011-942راسة النظم السياسية في اوربا االمبراطورية الرومانية المقدسة د

 في المانيا وايطاليا والصراع بين السلطة الدنيوية والدينية  مع االسباب والنتائج لذلك الصراع

 خاص الماكناكارتا مع سياسة وليم الفاتح والتطورات الدستورية على نحو نكلتراومراحل التأسيس ا

 الفرنسيين على السياسة الداخلية والخارجية كفرنسا دراسة جميع فترات مراحل التأسيس مع دور الملو

 فتشمل روسيا السالف ودورهم  وكيفية االنتقال في تلك الجهات ودور كييدراسة دول االطراف االوربية 

 ا وشبه جزيرة أيبريا والقضاء على المغول في عهد ايفان الثالث ,وايضا بولند
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 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية . ا-أ

على نحو  1011-674دراسة تاريخ اوربا الحضاري في العصور الوسطى  قمعرفة كل ما يتعل  -1أ

ودراسة  نشار لماأكيد على عهد الت عالمراحل مخاص الفرنجة الميروفنجيون والكارلونجيون مع تلك 

مع اسباب سقوط   المرحلة الملكية واالمبراطورية ومدى تأثيره على السياسة الداخلية والخارجية

 االمبراطورية الكارلونجية 

دراسة النظم السياسية في أوربا تشمل مرحلة تأسيس االمبراطورية الرومانية المقدسة والصراع  -2أ

 لدنيوية مع مراحل ذلك الصراع االسباب والنتائج بين السلطتين الدينية وا

 دراسة ومعرفة تاريخ انكلتراوسياسة وليم الفاتح مع التطورات الدستورية   -3أ

 الفرنسيين كمع دور الملو1328-987دراسة تاريخ فرنسا للفترة التاريخية  -6أ

بولندا وشبة جزيرة دراسة دول األطراف االوربية على نحو خاص السالف في روسيا وايضا   -0أ

 أيبريا

 دال يوج -4أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 جعل المتعلم نشطا وفاعال في البرامج والمواقف التعليمية  – 1ب 

فتح نافذة جديدة للمتعلم والدخول في تاريخ اوربا في العصور الوسطى وتعويد الطالب على  – 2ب 

  نير األخرياحترام اآلراء المختلفة وتقد

       االستفادة من افكاراالخرين ومعلوماتهم وتبادل االفكارالمساهمة بين المجموعة   – 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

المعلومات لكل الطالب مع توظيف مفردات المنهج بشكل جلي واقعي  لطريقة االلقاء المباشر وإيصا-

 الستيعابهم المادة بشكل مبسط 

مع تفاعل الطالب لمادة ضمن البرنامج االلكتروني كالس رووم والقنوات االخرى المتاحة اعطاء ا-

 الى مراحل متقدمة  موالمتعلمين ومحاولة تبسيط المادة وتأهيله

 

 

 

 طرائق التقييم      

 نظام كالس رووم مع الوسائل والقنوات االخرى المتاحة-

   ياالختبار الشفه -     

 لتحريرياالمتحان ا-     

 التفاعل والمشاركة الصفية داخل البرنامج مع اعطاء الدور للجميع للمشاركة الفعالة -    

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 القدرة على وصف المادة المقررة  -1ج         

 القدرة على التحليل واالستنتاج التاريخي  -2ج

 ليمية جعل المتعلم نشيطا وفاعال في المواقف التع-3ج

 الدخول بفسح المجال للمتعلمين الدخول بمرحلة التخصص العلمي في تاريخ اوربا السياسي -6ج   

 العصور الوسطى 

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة االلقاء المباشر-
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 اعطاء البرنامج ضمن التعليم االلكتروني كالس رووم مع وسائل القنوات االخرى المتاحة -

 

 لتقييم طرائق ا   

 برامج التعليم االلكتروني كالس رووم مع وسائل التواصل االخرى-

 االختبارات االخرى -

 الكتروني  لوالتحريري, تفاع يالمناقشات اليومية ,اعداد اوراق بحثية , االختبار الشهر-

 
 

 

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

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

 للمتعلم يتربية الحس النقدي  والتفكير العلم -2د

الجامعي على المستجدات التعليمية والوسائل الحديثة للتعليم االلكتروني  ساالطالع المستمر للمدر -3د

 المحيطة بالمجال العلمي  من خالل التجارب

 تنمية المهارات من خالل وسائل التعليم وتبادل المعلومات بين الطالب واالستاذ وايصال االفكار-6د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 تم التطرق الى تلك البرامج اعاله-

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 تم التطرق الى البرنامج اعاله -

 

 البرنامج بنية  .11

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

  االولى 

في  تاريخ اوربا 

 ىالعصور الوسط

-674حضاري

 م1011

 عملي نظري

    

 ساعة  نظري2   
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 تشجيع الطلبة على حب المادة والتفوق فيها-
 تشجيع على التحليل واالستنتاج في مجال البحث العلمي-
 ضمن االختصاص وحركة المجتمع بناء انسان وتنمية جميع المهارات -
 تفاعل الطالب في نشاطات علمية ضمن البرنامج االلكتروني -
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .16

 االستاذ الدكتور محمود عبدالواحد محمود ىمحاضرات تاريخ اوربا في العصور الوسط-
سنوية( توضع في الصف  ففي تاريخ اوربا من اجل كتابة االوراق البحثية )التقارير نص ةمصادر متنوع-

م من 0011-674في العصور الوسطى  رفة كل تاريخ اوربا الحضاري يضا معوا االلكتروني كالس رووم
 خالل القراءة واالطالع 
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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
 سم المقررا رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى 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  المؤسسة التعليمية .1

 كلية اآلداب / قسم التاريخ   / المركز علميالقسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

 البرنامج االلكتروني كالس رووم ,كوكل ميت الحضور المتاحةأشكال  .6

 الفصل  الفصل / السنة .0

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .4

 م14/1/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 دراسة تاريخ اوربا في العصور الوسطى بشكل يحتوي جميع المفردات ضمن المادة المقررة-

 الفرنجة الميروفنجيون والكارلونجيون بشكل اوسع تاريخ دراسة -    

 النظم السياسية في اورباعلى نحو خاص االمبراطورية الرومانية المقدسة ومراحل الصراع دراسة -

 تاريخ انكلترا وسياسة وليم الفاتح مع التطورات الدستورية دراسة -

 سا الداخلية والخارجية الفرنسيين على سياسة فرن كتاريخ فرنسا مع دور الملو دراسة -
 دول االطراف االوربية روسيا وبولندا مع شبه جزيرة أيبريادراسة -
 

 

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

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 المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 بتاريخ الفرنجة الميروفنجيون والكارلونجيون  قكل ما يتعلدراسة  -1أ

على نحو خاص االمبراطورية الرومانية المقدسة مع االسباب  دراسة النظم السياسية في أوربا -2أ

 والنتائج للصراع 

  دراسة تاريخ انكلترا مع التطورات الدستورية وعلى نحو خاص العهد االعظم  -3أ
 دراسة تاريخ فرنسا مع دور الملوك الفرنسيين -6أ
 ريا دراسة دول االطراف االوربية روسيا وايضا بولندا وشبه جزيرة أيب -0أ
   -4أ
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 جعل المتعلم نشيطا وفاعال من خالل البرنامج االلكتروني والمواقف التعليمية  – 1ب

 تعويد الطالب على احترام اآلراء واحترام االخرين   – 2ب

 تنمية المهارات ومواكبة جميع التطورات العلمية والتاريخية  – 3ب

 االلكتروني  جية المهارات وفق اسس علمية وتطوير البرنامتنم    -6ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 ىبتاريخ اوربا في العصور الوسط قما يتعلتوظيف المادة وفهم كل  عااللقاء المباشر م-
كل     اعطاءالمادة ضمن قنوات البرنامج االلكتروني وتأهيل الطالب الى مراحل متقدمة  مع تبسيط-         

 بالمادة المقررة    قما يتعل
 

 طرائق التقييم      

 البرنامج االلكتروني كالس رووم-
  ياالختبار الشفه-
 االمتحان التحريري -
 وسائل البرامج االلكترونية االخرى والقنوات المتاحة -
 

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 على التحليل واالستنتاجالقدرة-2ج

 في مجاله العلمي  جعل المتعلم نشطا وفاعال-3ج

 تنمية المهارات مع الوصول الى مراحل التخصص في تاريخ اوربا السياسي في العصورالوسطى  -6ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     
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 البنية التحتية  .11

 نعم الكتب المقررة المطلوبة -1

 نعم المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ,التقارير ,.....(
 

 

 تم التطرق اعاله-

 

 طرائق التقييم    

 

 تم التطرق اعاله-

 

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

 محاولة ابقاء نقاط التواصل العلمي والفكري من اجل التطبيق والتحليل وفهم الماضي-1د

 للمتعلم يتربية الحس النقدي والتفكير العلم-2د

 والوسائل الحديثة للتعليم االلكترونيالمستجدات العلمية  ىاالطالع المستمر عل-3د

 تنمية المهارات من خالل وسائل التعليم وتبادل المعلومات بين الطالب والمدرس وايصال االفكار   -6د

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم
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المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت  ( ب

....., 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

لمستلزمات الضرورية  من خالل منظومة متكاملة عن طريق برنامج الكتروني فعال يستجيب لجميع توفير ا-

من اجل تحقيق االهداف وايضا المتابعة الدورية التغييرات واستيعاب جميع المفردات الضرورية بشكل اوسع 

ادة وتبقى التوقيتات الزمنية من خالل االدوات في تحقيق االستجابة المهم  مدى استيعاب الطالب وتفهم لتلك الم

 دون وجود اي عائق

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 الدراسي للعام

 بغداداجلامعة: 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 اتريخ ملء امللف:   

 
 

  التوقيع: التوقيع:  
 اسم املعاون العلمي: أ. د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم: أ. م. د. امحد انطق ابراهيم

 التاريخ: التاريخ:
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 واألداء اجلامعي: د. دمحم غازي ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 تاريخ العرب قبل اإلسالم 

 بكالوريوس تاريخ اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 (ثانيأخرى كورسات )كورس 

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 في الجامعات المناضرهالتطور في البرنامج والمناهج  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 تاريخ إعداد الوصف  .8

 اسم التدريسي .9

16/1/2٢21 

 م. زينه قاسم هاشم 

 أهداف البرنامج األكاديمي .1٢

 وما حدث من أحداث سياسية كان لها األثر الفعال يهدف البرنامج لمعرفه تاريخ هذه الفترة من تاريخ القديم 

 وبيان ما وردالحقائق في األحداث السياسيه واالقتصادي و االجتماعيه  كما في معرفه والمحرك األساسي 

 من اساطير وخرافاتلنا 
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  االهداف المعرفية . ا-أ

 

  معرفه تاريخ هذه الفتره من تاريخ العرب قبل اإلسالم  -1أ          

    السياسيه  التي كان لها األثر الفعال على المجتمع اهم األحداث     -2أ

 مصادر في دراسه تاريخ العرب قبل اإلسالم اهم  -3أ

 نظريات حول موطن الجزرين االول  -4أ

 العرب قبل  اإلسالم  تمعرف طبقا -5أ

 السياسيه واالجتماعية في اليمن واالنباط وتدمر والغساسنه وغيرها الحياة -6أ

  المهاراتية الخاصة بالبرنامج :االهداف -ب 

 اسباب االحتالل الحبشي لليمن - 1ب 

 األسباب التي ساهمت في خروج األحباش من اليمن  اهم – 2ب 

      العالقات الرومانية مع مملكه تدمر   - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 على دول الجوار مدى تأثيرها على مجمل التطورات التي شهدها العرب قبل االسالم و التركيز 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 أبرزها عن االساطير فيما يخص تاريخ العرب ومعرفه الحقائق التدريب والنقاش 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 االطالع على الكتب الحديثه ضمن تلك الفتره  -1ج         

 على بحوث ومجالت ضمن تلك الفتره االطالع االطالع -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 التركيز على مجمل التطورات التي شهدها العرب قبل االسالم 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 والنقاش وإجراء واالختبارات التحريرية التدريب 
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 الكتب التاريخيه المختلفه والمقارنة والتحليل قراءه  -1د

 البحوث والدراسات العالقه بالمنهج االطالع على  -2د

 الوقائع ضمن تلك الحقبهتحليل  -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

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

 المجال 

 

 بنية البرنامج  .12

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

  االولى
تاريخ العرب قبل 

 اإلسالم 
 عملي نظري

 ساعتين 2   
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

 
 متابعه الكتب املهمه يف هذا 

 البحوث والدراسات احلديثه االطالع على 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 المعلومات عن البرنامجأهم مصادر  .15

 محاضرات في تاريخ العرب قبل اإلسالم للمؤلف صالح أحمد العلي 

 المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم للمجواد العلي 

 جرجي زيدان  العرب قبل اإلسالم للمؤلف

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى 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 االداب /جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 تأريخ   / المركز علميالالقسم  .2

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات الفصل / السنة .5

 ساعتين في كل اسبوع )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2٢21-1-16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 اتريخ احلقبه الزمنية من اتريخ العرب قبل االسالم ملعرفه 

 

 

 

 

 
 

 

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 المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 تاريخ هذه الفتره من تاريخ العرب قبل اإلسالم معرفه -1أ

 األحداث السياسيه التي كانت لها األثر الفعال على المجتمع اهم -2أ

 اهم المصادر في دراسه تاريخ العرب قبل االسالم  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 اسباب احتالل اليمن من قبل األحباش - 1ب

 اهم األسباب التي ساهمت في خروج األحباش من اليمن  – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 على مجمل التطورات التي شهدها العرب قبل االسالم التركيز 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 ومعرفه الحقائق أبرزها عن االساطير فيما يخص تاريخ العرب  التدريب والنقاش

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 الكتب التاريخيه الحديثة االطالع على -1ج

 االطالع على بحوث ومجالت ضمن تلك الفتره -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .11

  الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 للمؤلف دمحمكتاب األصنام البن الكليب، بلوغ االرب يف معرفه أحوال العرب 

  االلوسيشكري 

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

 قراءه الكتب التاريخيه المختلفه  -1د

 االطالع على البحوث والدراسات -2د

 تحليل الواقع التاريخي -3د

    -4د

 بنية المقرر .1٢

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 تاريخ والجاهليه مفهوم    
المشاركه 

واالختبارات 

 التحريرية 
 

 أقسام الجزيره العربيه     
المشاركه 

واالختبارات 

 التحريرية 
 

   
أهم  المصادر المهمه 

دراسه تاريخ في 

 العرب قبل 

المشاركه 

واالختبارات 

 التحريرية 
 

 الجزرين األوائل    
المشاركه 

واالختبارات 

 التحريرية 
 

   
الحياة السياسيه في 

 اليمن 

المشاركه 

واالختبارات 

 التحريرية 
 

 الممالك اليمنية القديمه    
المشاركه 

واالختبارات 

 التحريرية 
 

    
مملكه واالنباط وتدمر 

 والغساسنه وغيرها 

المشاركه 

واالختبارات 

 التحريرية 
 



  
 9الصفحة 

 
  

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم للمؤلف جواد العلي 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 
 ال توجد 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 كل سنه يتم تطوير المنهج وفق المصادر التاريخية الحديثه 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 الدراسي للعام

 بغداداجلامعة: 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 اتريخ ملء امللف:   

 
 

  التوقيع: التوقيع:  
 اسم املعاون العلمي: أ. د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم: أ. م. د. امحد انطق ابراهيم

 التاريخ: التاريخ:
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 واألداء اجلامعي: د. دمحم غازي ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود



  
 1الصفحة 

 
  

 )وكالة(                           

 

 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 تاريخ العرب قبل اإلسالم 

 بكالوريوس تاريخ اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 أخرى كورسات )كورس اول(

 ال يوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 الجامعات المناضرهفي التطور في البرنامج والمناهج  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 تاريخ إعداد الوصف  .8

 اسم التدريسي .9

16/1/2٢21 

 م. زينه قاسم هاشم 

 أهداف البرنامج األكاديمي .1٢

 وما حدث من أحداث سياسية كان لها األثر الفعال يهدف البرنامج لمعرفه تاريخ هذه الفترة من تاريخ القديم 

 الحقائق وبيان ما وردفي األحداث السياسيه واالقتصادي و االجتماعيه  كما في معرفه والمحرك األساسي 

 من اساطير وخرافاتلنا 

 

 

 

 

 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .11

  االهداف المعرفية . ا-أ

 

  معرفه تاريخ هذه الفتره من تاريخ العرب قبل اإلسالم  -1أ          

    السياسيه  التي كان لها األثر الفعال على المجتمع اهم األحداث     -2أ

 مصادر في دراسه تاريخ العرب قبل اإلسالم اهم  -3أ

 نظريات حول موطن الجزرين االول  -4أ

 العرب قبل  اإلسالم  تمعرف طبقا -5أ

 السياسيه واالجتماعية في اليمن واالنباط وتدمر والغساسنه وغيرها الحياة -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

 اسباب االحتالل الحبشي لليمن - 1ب 

 األسباب التي ساهمت في خروج األحباش من اليمن  اهم – 2ب 

      العالقات الرومانية مع مملكه تدمر   - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 على دول الجوار مدى تأثيرها على مجمل التطورات التي شهدها العرب قبل االسالم و التركيز 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 أبرزها عن االساطير فيما يخص تاريخ العرب ومعرفه الحقائق التدريب والنقاش 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 االطالع على الكتب الحديثه ضمن تلك الفتره  -1ج         

 على بحوث ومجالت ضمن تلك الفتره االطالع االطالع -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 التركيز على مجمل التطورات التي شهدها العرب قبل االسالم 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 والنقاش وإجراء واالختبارات التحريرية التدريب 

 

 
 



  
 3الصفحة 

 
  

 

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

 الكتب التاريخيه المختلفه والمقارنة والتحليل قراءه  -1د

 البحوث والدراسات العالقه بالمنهج االطالع على  -2د

 الوقائع ضمن تلك الحقبهتحليل  -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

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

 المجال 

 

 بنية البرنامج  .12

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

  االولى
تاريخ العرب قبل 

 اإلسالم 
 عملي نظري

 ساعتين 2   

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 
 متابعه الكتب املهمه يف هذا 

 البحوث والدراسات احلديثه االطالع على 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 محاضرات في تاريخ العرب قبل اإلسالم للمؤلف صالح أحمد العلي 

 المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم للمجواد العلي 

 جرجي زيدان  العرب قبل اإلسالم للمؤلف

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 المعرفيةاالهداف 
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى 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 االداب /جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 تأريخ   / المركز علميالالقسم  .2

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات الفصل / السنة .5

 ساعتين في كل اسبوع )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2٢21-1-16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 اتريخ احلقبه الزمنية من اتريخ العرب قبل االسالم ملعرفه 

 

 

 

 

 
 

 

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 المقررمخرجات  .9

  االهداف المعرفية -أ
 تاريخ هذه الفتره من تاريخ العرب قبل اإلسالم معرفه -1أ

 األحداث السياسيه التي كانت لها األثر الفعال على المجتمع اهم -2أ

 اهم المصادر في دراسه تاريخ العرب قبل االسالم  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 اسباب احتالل اليمن من قبل األحباش - 1ب

 اهم األسباب التي ساهمت في خروج األحباش من اليمن  – 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 على مجمل التطورات التي شهدها العرب قبل االسالم التركيز 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

 

 ومعرفه الحقائق أبرزها عن االساطير فيما يخص تاريخ العرب  التدريب والنقاش

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 الكتب التاريخيه الحديثة االطالع على -1ج

 االطالع على بحوث ومجالت ضمن تلك الفتره -2ج

 -3ج

   -4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .11

  الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 للمؤلف دمحمكتاب األصنام البن الكليب، بلوغ االرب يف معرفه أحوال العرب 

  االلوسيشكري 

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

 قراءه الكتب التاريخيه المختلفه  -1د

 االطالع على البحوث والدراسات -2د

 تحليل الواقع التاريخي -3د

    -4د

 بنية المقرر .1٢

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 تاريخ والجاهليه مفهوم    
المشاركه 

واالختبارات 

 التحريرية 
 

 أقسام الجزيره العربيه     
المشاركه 

واالختبارات 

 التحريرية 
 

   
أهم  المصادر المهمه 

دراسه تاريخ في 

 العرب قبل 

المشاركه 

واالختبارات 

 التحريرية 
 

 الجزرين األوائل    
المشاركه 

واالختبارات 

 التحريرية 
 

   
الحياة السياسيه في 

 اليمن 

المشاركه 

واالختبارات 

 التحريرية 
 

 الممالك اليمنية القديمه    
المشاركه 

واالختبارات 

 التحريرية 
 

    
مملكه واالنباط وتدمر 

 والغساسنه وغيرها 

المشاركه 

واالختبارات 

 التحريرية 
 



  
 9الصفحة 

 
  

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم للمؤلف جواد العلي 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 
 ال توجد 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 كل سنه يتم تطوير المنهج وفق المصادر التاريخية الحديثه 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 أ. د. عبد الرمحن فرطوس
 بغداد: اجلامعة 
 االداب :هدة /املعالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:اجلودة ضمان  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية االداب/جامعة بغداد  المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

 البكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 نظام الكورسات

 المحاضرات المعتمد   برنامج االعتماد .6

 البحوث والتقارير المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/2021 /17 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 بالتاريخ الوسيطفي مجال البحث التاريخي والسيما فيما يتعلق  إعداد الطالب كباحثين

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  - أ
      المحاضرات الشفوية  -1أ

 االختبارات التحريرية-2أ

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

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 في مجال البحث التاريخي عداد الطالب كباحثينا – 1ب 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 المحاضرات االسبوعية واالختبارات اليومية

 
 طرائق التقييم      

 

 والفصلية  االمتحانات الشهرية

 

 
 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          

 
 

 بوعية والشهريةاالختبارات االس

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

لدول التاريخ السياسي ل  الثانية المرحلة

 االسالمية
  نعم

 الدراسات العليا

 الدكتوراه
دراسات في تاريخ  

 المغول
  نعم

  نعم المغول والمماليك  لقصل الثانيا

     

     
     
 
 
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 وبقية املنصات التعليمية االلكرتونية class-roomمثل  استخدام وسائل التعليم االلكرتوين يف تدريس املادة

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر واملراجع التارخيية املختلفة

 



  
 5الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي المقرراسم  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

التاريخ   2221

لدول السياسي ل

 االسالمية

                 اساسي

                   
دراسات في   2222

 تاريخ المغول
                 اساسي

المغول  

 والمماليك
                 اساسي

                    

                   

                    



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية االداب ميةالمؤسسة التعلي .1

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

 المحاضرات أشكال الحضور المتاحة .4

 2021  -2020ل والثانيالفصل االو الفصل / السنة .5

 البكالوريوس 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 العليا 60
 17/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 د الطالب كباحثني وخمتصني يف حقل التاريخاعدا

 
 
 
 
 
 
 

 

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.



  
 8الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  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    

 

 

 

 



  
 9الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 اتريخ املماليك ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 املقريزي , السلوك )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 الصياد , اتريخ املغول

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( لعلمية , التقارير ,.... المجالت ا) 
 

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

التاريخ السياسي للدول   2 15

 االسالمية
االختبارات  نظري

االسبوعية 

 والفصلية
)المركز المغول   2 15

 والخانيات(
االختبارات  نظري

 الفصلية
يخ دراسات في تار  2 15

 المغول
االختبارات  نظري

 الفصلية
      
      
      
      



  
 12الصفحة 

 
  

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 الدراسيللعام 

 بغداداجلامعة: 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 اتريخ ملء امللف:   

 
 

  التوقيع: التوقيع:  
 اسم املعاون العلمي: أ. د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم: أ. م. د. امحد انطق ابراهيم

 التاريخ: التاريخ:
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 واألداء اجلامعي: د. دمحم غازي ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

         



  
 1الصفحة 

 
  

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  
 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

16/1/2٢21 

 م.زينه قاسم هاشم 

 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 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  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 

 تاريخ اهل البيت )ع(التعرف على - 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         

 ومجالت ضمن تلك الفترهاالطالع على بحوث -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 المقرر أو المساقرمز  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

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية 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

 16/9/2٢2٢ 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

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 دمحم غازي  د. واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

 
 



  
 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

ج األكادميي هاا  ااجازا  مقتييا  ألهم صصائ  الربانمج ورخراات التعلم املتوقعة من الاال  قحقيقها مبيوفر وصف الربان
 ا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهن

 الكورس االول د. امساء عبدهللا غينأ.م. 

 كلية االداب المؤسسة التعليمية

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .1

او اسم البرنامج األكاديمي  .2

 المهني 
 قلية والعقليةالنتاريخ الفكر والعلوم 

 تاريخ وريوسبكل اسم الشهادة النهائية  .3

  :النظام الدراسي  .4
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

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

  المؤثرات الخارجية األخرى  .6

 2221-2222 تاريخ إعداد الوصف  .7

 أهداف البرنامج األكاديمي .8

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

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

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

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

 العربي والعلوم العربية عند العرب
 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .9

  االهداف المعرفية  - أ
        -1أ

 صون الطالب عن الخطا اللغوي والمعرفي-2أ

 تعلم اسماء التخصص في المصادر وادبياتها -2أ

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

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

 ضرة سيادة االجواء الديمقراطية اثناء القاءالمحا  -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 – 1ب 

 data showوجهاز العرض   - 2ب 

 واستخدام الخرائط التاريخية الجغرافية  - 3ب

 صادر خارجيةاستخدام م    -4ب

 

        

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام السبورة  

 واستخدام الخرائط التاريخية الجغرافية 

 وتعلم الطالب عن طريق التحليل والوصف 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 اختبارات فصلية 

 واسئلة فجائية  اثناء الدرس 

 االمتحانات اليومية 
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 جدانية والقيمية .الو األهداف -ج

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

 اختبار عقل الطالب باالمتحانات الفصلية -2ج

 تواصل التقييم االسبوعي للطالب  -3ج

 للمادة واالجابة الصحيحة قدرته على الحفظ والفهم  -4ج

 

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 رة  استخدام السبو

 واستخدام الخرائط التاريخية الجغرافية 

 وتعلم الطالب عن طريق التحليل والوصف 

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 اختبارات فصلية 

 واسئلة فجائية  اثناء الدرس 

 االمتحانات اليومية 

 

 

 
 

 

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

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

 الفصل الدراسي

 الحوار الشخصي مع الطالب -2

 تشجيع الطالب على المناقشة وطرح االسئلة -3

 

 استخدام الوسائل التوضيحية مثل الخرائط   -4

 

 
 والتعلم طرائق التعليم          
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 طرائق التقييم          

 
 

 اختبارات فصلية 

 واسئلة فجائية  اثناء الدرس 

 االمتحانات اليومية 

 

 
 بنية البرنامج  .12

 المرحلة الدراسية

  المرحلة الرابعة
رمز المقرر أو 

 430HOITالمساق

 

 

 اسم المقرر أو المساق

 تاريخ الفكر والعلوم العربية
 المعتمدة الساعات          

  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 

 بيللفكرالعر

 

  

   

علوم القران وعلم 

 التفسير

 

  

   

علم الحديث وتدوينه مع 

 طلبذكرالرحلة في 

 الحديث
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علم الفقه في 

عصرالرسول 

 وعصرالصحابه

  

  

لفقه في عصرالتابعين ا

وتابعي التابعين مع 

 ذكرعلم اصول الفقه

 

  

     

نشاة التاريخ عند العرب   

مع تطورالدراسات 

 التاريخية

  

تعريف علم الجغرافية   

مع ذكرجغرافي العرب 

 ومؤلفاتهم

  

الفلسفة ومتى نشات   

وازدهارالفلسفة في 

اليونان وانتقالهاالى 

 الشرق

  

دور مع ذكر المدارس   

الفلسفية في الفكرالعربي 

 المشرق

  

العلوم الرياضية عند   

العرب دراسة وبحث 

وتحليل لعلم الحساب 

 وعن اهم منجزات العرب

 الحسابية

  

علم الجبروالجذور   

التاريخية لعلم الجبر 

 والدور العربي فيه

  

علم الفلك مع ذكردور   

عرب الجاهلية في علم 

 الفلك

  

مفهوم علم الكمياء عند   

 العرب

  

     
 التعريف بعلم الفيزياء  

ذكر دور العرب في  مع

علم الفيزياء اما يسمى 
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 علم الحيل

     

   لطب عند العربعلم ا  
   اشهر االطباء عند العرب  

     
االسالم والمراه وموقف   

 االسالم منها

  

موقف الفكر العربي   

 االسالمي من العلمانية

  

موقف الفكر العربي   

 االسالمي من الماركسية

  

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .11

 
ى املكتبات وعمل البحوث وحيور الندوات واحملاضرات االكادميية مع املشاركة املاالعة املستمرة للمصادر واملرااع والرتدد غل

 الفعالة يف املومترات العلمية  
 
 
 
 

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

 
 ان يكون موهل علميا ومنجز عدد من البحوث العلمية 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13
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 اتريخ الفكر العريب د.عمر فروخ -2
 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 -6
 ابحثني منهج البحث العلمي جملموعة -7
 اتريخ الفكر العريب د. بدري دمحم فهدـ  8 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 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

لفكر تاريخ ا 430HOIT 2116ـ2115

 والعلوم العربية
                  اساسي 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 9الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم تاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 430HOITتاريخ الفكروالعلوم العربية    قرراسم / رمز الم .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

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

 2221-2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
  أهداف المقرر .9
بية هي حضارة عالمية بوصفها احد االسس التي اعتمد عليها الفكر ان الحضارة العر 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 

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

 العربي والعلوم العربية عند العرب
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 11الصفحة 

 
  

 
 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

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

 تعلم اسماء التخصص في المصادر وادبياتها -2أ

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

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

 سيادة االجواء الديمقراطية اثناء القاءالمحاضرة   -5أ

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

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

 data showوجهاز العرض   - 2ب 

 واستخدام الخرائط التاريخية الجغرافية  - 3ب

 استخدام مصادر خارجية    -4ب

 

 

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 تخدام السبورة  اس

 واستخدام الخرائط التاريخية الجغرافية 

 وتعلم الطالب عن طريق التحليل والوصف 

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 اختبارات فصلية 

 واسئلة فجائية  اثناء الدرس 

 االمتحانات اليومية 

 

 

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

  األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 دات مادة الدرس الواحداستخدام اسئلة شفوية لتوضيح مفر -1ج --1ج

 اختبار عقل الطالب باالمتحانات الفصلية -2ج

 تواصل التقييم االسبوعي للطالب  -3ج

 للمادة واالجابة الصحيحة قدرته على الحفظ والفهم  -4ج

 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 استخدام السبورة  

 واستخدام الخرائط التاريخية الجغرافية 

 طريق التحليل والوصف وتعلم الطالب عن 

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 اختبارات فصلية 

 واسئلة فجائية  اثناء الدرس 

 االمتحانات اليومية 

 

 

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

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

 الفصل الدراسي

 الحوار الشخصي مع الطالب -2

 تشجيع الطالب على المناقشة وطرح االسئلة -3

 

 استخدام الوسائل التوضيحية مثل الخرائط   -4
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 ا .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم ليمطريقة التع

  

 

 

 اللغة العربية

 

محاضرة 

 نظرية 

ونصوص 

 كتاب 

استخدام 

سبورة 

 وخرائط

اختبارات 

امتحانية 

فصلية 

ويومية 

واستخدام 

 اسئلة شفوية

كانون 

 االول
4 

تعريف وطبيعية  

الفكر العربي 

االسالمي مع 

ذكرالقوى المكونة 

 للفكر العربي

  

كانون 

 االول
4 

مصادرالفكرالعربي 

ماتخص 

المصادرالذاتية 

 والترجمه عن االمم

  

كانون 

 االول

 

 

 

4 

عوامل ازدهار 

الفكرالعربي مع 

ذكرالمراكزالرئيسة 

 للفكرالعربي

 

  

كانون 

 االول
4 

علوم القران وعلم 

 التفسير

 

  

كانون 

 الثاني

 

 

4 

علم الحديث وتدوينه 

مع ذكرالرحلة في 

 طلب

  

كانون 

 الثاني

 

 

 

4 

علم الفقه في 

رالرسول عص

 وعصرالصحابه

 

 

لفقه في ا

عصرالتابعين وتابعي 

التابعين مع ذكرعلم 

 اصول الفقه
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كانون 

 الثاني

 

 

 

4 

نشاة التاريخ عند 

العرب مع 

تطورالدراسات 

 التاريخية

  

كانون 

 الثاني

 

 

 

 

 

4 

تعريف علم الجفرافية 

مع ذكر جغرافي 

 العرب ومؤلفاتهم

  

كانون 

 الثاني

 

 

 

4 

 متى نشات وازدهارالفلسفة في اليونان وانتقالهاالى الشرقالفلسفة و

 مع ذكر المدارس دور الفكرالعربي الفلسفية في المشرق
 

  

 شباط

 

 

 

4 

 العلوم الرياضية عند العرب دراسة وبحث وتحليل لعلم الحساب وعن اهم منجزات العرب الحسابية

 بي فيهعلم الجبروالجذور التاريخية لعلم الجبر والدور العر
 

  

 

 

 

 شباط

 

4 

علم الفلك مع ذكردور 

عرب الجاهلية في 

 علم الفلك

  

 شباط

 

 

 

 

 

4 

مفهوم علم الكمياء عند 

 العرب
  

 

 

 

 شباط

 

4 

علم الفيزياء مع ذكر 

دور العرب في علم 

 الفيزياء وعلم الحيل

  

 4 اذار
 علم الطب عند العرب

 اشهر االطباء عند العرب
 

  

   م والمراةاالسال 4 اذذار 

 4 اذار
 موقف الفكر العربي االسالمي من العلمانية

 موقف الفكر العربي االسالمي من الماركسية
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 البنية التحتية  .12

 اتريخ الفكر العريب د.عمر فروخ -2 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 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 -6
 منهج البحث العلمي جملموعة ابحثني -7
 اتريخ الفكر العريب د. بدري دمحم فهدـ  8 

 
 

الفرق  كثرية ادا امهها مقدمة ابن صلدون وكت املصادر الرئيسة وهي   )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 االسالمية واملصادر البلدانية امهها ايقوت احلموي يف معجم البلدان

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 البحوث املشورة يف اجلالت االكادميية

مواقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية, 

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

 االنرتنيت شبكة

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

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

 التقارير والبحوث الجامعية 

 

 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم
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 1الصفحة 

 
  

 
 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 عصر النهضة تاريخ أوربا 

 بكالوريوس تاريخ   اسم الشهادة النهائية .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 نظام كورسات 

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

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  2121 – 2112 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .2

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

 لحصول حرية لشعوب العربيةللقيام ابلثورات ل علية مما حفز الشخصيات الوطنية
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11
تطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم العايل واليت همكن اجلامعات من انتاج 

 االنتاج يف سوق العمل خمرجات تزج يف سوق العمل قادرة على

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

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

 التدريس

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

      

 
  برنامجلخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

 والخبرات

  تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار  – 3ب

  معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمواضع    -4ب

    

 
 ئق التعليم والتعلم طرا     

 

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

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

، واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب وابرزها  اقشات العلمية والحوارنالم. 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
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 حان شفهي ومناقشات لتلك الورقات البحثية المطالب بهاويقيم الطالب بموجب امت -2

 وكذلك يعد امتحان للطالب في منتصف الفصل الدراسي وامتحان في نهاية الفصل الدراسي  -3
ويقيم في نهاية العام بامتحان نهائي يجمع فيه ما حصل عليه من درجات واعمال مع ما سيحصل عليه  -4

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

 والتقرير

 
 
 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج         

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

 نباط والقياس والتفسيراالست  -4ج

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

 طرائق التعليم والتعلم     

 

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

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

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

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

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

 
 

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

 ن خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج، استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتياستراتيجيات التفكير م

 

 
 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

البالد العربية تاريخ  الثانية 

  الحديث
دبال العربيه تاريخ ال

 الحديث
 

  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 دواتوالن المحاضرات

 ندوات واقامة باحثين استضافة
 

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

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

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

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

 علومات عن البرنامجأهم مصادر الم .14

 عبد العزيز الشناوي ، اوراب يف عصر النهضة  -2
 2871-2022دمحم دمحم صاحل ، اتريخ اوراب من  -0
 عبد احلميد البطريق ، اتريخ النهضات االوربية  -3
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 مخطط مهارات المنهج

 ييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتق

 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

ف المتعلقة بقابلية التوظي

 (والتطور الشخصي

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

2112 -2121  

 انيةالمرحلة الث
ا تاريخ اورب 

 عصر النهضة 
                 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 الحديثتاريخ  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات  الفصل / السنة .5

 ساعة 114 )الكلي(د الساعات الدراسية عد .6

 2121/  2/  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 

 ؛البرنامج.

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

  هداف المعرفية األ -أ

 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

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

 التدريس

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

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

 والخبرات

  تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار  – 3ب

  معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمواضع    -4ب

  
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 رنت والكتب االلكترونية والورقيةالذكية واالستفادة من مواقع االنت

 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      

 

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

 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

 
 اف الوجدانية والقيمية األهد -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

  االستنباط والقياس والتفسية  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

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

 
 طرائق التقييم    

 

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

 دة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلمية الى مساع

 

 

 

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

 مهارات ادارة الصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 لتقويم والمشاهدة مهارات ا -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

21/2/

2112 
6 

ة الوضاع العربيا

 1516العامه
الد العربية  تاريخ الب

 الحديث
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

28 /2 6 
السيطرة العثمانبة على 

 بالد الشام
 محاضرة  

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/11 6 
السيطره العثمانية على 

 مصر
 محاضرة  

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

12/11 6 
ى السيطرة العثمانية عل

 بالد الحجاز واليمن
 محاضرة  

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

12/11 6 
السيطرة العثمانية على بالد 

 املغرب
 محاضرة  

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

26/11 6 
سيطرة العثمانية على 

 العراق
 محاضرة  

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 محاضرة   على املغرب سبيطرة العثمانني 6 2/11

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

2/11 6 
العثمانني على اخلليج سيطرة 
 محاضرة   العريب

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة   املاليك يف العراق 6 16/11
االمتحان 

الشهري 

والتقارير 
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 والبحوث 

 

 

الد العربية تاريخ الب اجلليلون يف املوصل 6 23/11

 الحديث
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة   ال ظاهرالعمريف فلسطني 6 7/12

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة   ال معن يف لبنان 6 14/12

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة  \ ال العظم يف سوراي 6 21/12

 االمتحان

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة   االسرة احلسينية يف تونس 6 28/12

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة   غزو الفرنسي ملصر ال 6 4/1/2121

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة   األوىلثورة القاهرة  6 11/1

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

  والبحوث
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  ثورة القاهرة الثانية 6 18/1
 تاريخ البالد العربية 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة   نتائج الغزو الفرنسي 6 25/1

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة   نسي للمغرباالحتالل الفر   15/2

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة   االحتالل الفرنسي للجزائر 6 22/2

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة   عبد القادر اجلزائري 6 1/3

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

 محاضرة   االحتالل الفرنسي للتونس 6 8/3

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

15/3 6 
مقاومة الشعب التونسي 

 محاضرة   رنسينيلف

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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 محاضرة   االحتال اللربيطاين ملصر 6 22/3

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

22/3 6 

 الثورة العرابية 

 محاضرة  

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

5/4 6 

 عهد اخلديوي امساعيل

 محاضرة  

االمتحان 

الشهري 

لتقارير وا

 والبحوث 

 

 

12/4 6 

 عهد  اخلديوي يوفيق 

 محاضرة  

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

12/4 6 

حركات التجديد يف الوطن 
 العريب

 محاضرة  

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

26/4 6 

 حياة دمحم بن عبد الوهاب

 محاضرة  

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

3/5 6 

 إصالحات دمحم علي 

 محاضرة  

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 يخ الوطن العريباتر \هيم خليل امحدإبرا )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 جملة كلية تآلداب  -2

 جملة االستاذ -0

 جملة بيت احلكمة -3

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 املوسوعة احلرة على االنرتنت  الويكبيداي -2

 

 اص
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

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

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

 عالقة بالمنهج المقرر. 

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

  والخروج بتوصيات ذات فائدة تاريخية 

 

 

 

 

 
 

11/5 6 

 إصالحات حممود ابشا ا

تاريخ البالد العربية 

 الحديث
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 أ. م.د. اندية ايسني 
 بغداد: اجلامعة 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ودة ضمان اجل شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 اآلداب كلية – بغداد جامعة المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تركياتاريخ 

 البكالوريوس النهائية اسم الشهادة  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

استخدام اللغة العربية واالستعانة ببعض البرامج التوضيحية مثل البور  المعتمد   برنامج االعتماد .6

 Pdfبوينت وال 
  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2221/ 1/ 17 تاريخ إعداد الوصف  .8

 ميأهداف البرنامج األكادي .9

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

 .وتركيا ايران من لكل السياسية الخارطة وغيرت التاريخ مجرى غيرت وعسكرية

  ببلده ةالمحيط الجوار لدول والسياسية التاريخية الخلفية على الطالب يطلع

 
 االصالح حركات من فقهار وما الدول هذه شهدته الذي والفكري واالجتماعي االقتصادي التطور على التعرف

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

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

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

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

 الدراسية المادة لتقبل وفكريا نفسيا الطالب اعداد -5أ

 مقررال المنهج 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

  لمصطلحات المتعلقة بالمواضع معرفة المفاهيم وا   -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

  ترونيةااللك

 

 
 طرائق التقييم      

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

 والتقرير

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 المنهجي والمنطقي التفكير طرائق بأساسيات االلمام -1ج         

 وباالستفادة من تجارب الشع-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

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

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

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

 

 
 

 

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

 الصف ادارة مهارات -1د

  والتهيئة للتدريس التخطيط -2د

  والمشاهدة التقويم مهارات -3د

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

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

 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  68 تركياتاريخ  تركياتاريخ  الرابعة
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 ط للتطور الشخصيالتخطي .12

زيادة االلمام بالمادة واالطالع على المزيد من المصادر التي تغطي تاريخ تركيا وايران وتهيئة مادة اكثر 

وضوحا وقدرة على االستيعاب من الطلبة خصوصا وان المادة سيطبق عليها في العام المقبل النظام الفصلي 

 بما يحد من وقت التواصل مع الطلبة

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

 ندوات واقامة باحثين استضافة
 
 
 

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

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

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

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

 ر المعلومات عن البرنامجأهم مصاد .14

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

 برنارد لويس/ ظهور تركيا -

 فليب روبنسن/ تركيا والشرق االوسط -

 احمد نوري النعيمي/ النظام السياسي في تركيا -

 تركياكريم مطر الزبيدي/ دراسات في تاريخ  -
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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

 داد/ كلية االدابجامعة بغ المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

  أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 68 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221/ 1/ 17 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 .وتركيا ايران من لكل السياسية الخارطة وغيرت التاريخ مجرى غيرت وعسكرية

  ببلده ةالمحي الجوار لدول والسياسية التاريخية الخلفية على الطالب يطلع

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

 والحزبي البرلماني االصالح
 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
 
 
 

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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 لتقييموطرائق التعليم والتعلم وا 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

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

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

 الدراسية المادة لتقبل وفكريا نفسيا الطالب اعداد -5أ

 المقرر المنهج من ممكن قدر الكبر الطلبة استيعاب -6أ
 

  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      

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

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

  االلكترونية

 

 
 طرائق التقييم      

 

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

 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

 

 
 هداف الوجدانية والقيمية األ -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     

 

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

 / الوحدة اسم المطلوبة التعلم جاتمخر الساعات األسبوع
 أو المساق

 الموضوع

 طريقة
 التعليم

 طريقة
 التقييم

 العثمانية الدولة تركيا،ضعف اتريخ 4 1

 االصالح وحماوالت

 االمتحان  محاضرة  تركيا تاريخ
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 االوىل،تركيا العاملية واحلرب تركيا 4 2

 احلرب مابعد وتسوايت

 االمتحان  محاضرة  تركيا ختاري
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 االمتحان  محاضرة  تركيا تاريخ االستقالل وحرب كمال مصطفى 4 3
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 ،معاهدة1920 سيفر معاهدة 4 4

 1923 لوزان

 االمتحان  محاضرة  تركيا تاريخ
 الشهري

 والتقارير

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

  االلكترونية

 

 
 طرائق التقييم    

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

 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

 

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

 الصف ادارة مهارات -1د

  والتهيئة للتدريس التخطيط -2د

  والمشاهدة التقويم مهارات -3د

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



  
 9الصفحة 

 
  

  والبحوث
 
 

 الرتكية،التطورات وريةاجلمه قيام 4 5

 والقتصادية السياسية الداخلية

 والجتماعية

 االمتحان  محاضرة  تركيا تاريخ
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 االمتحان  محاضرة  تركيا تاريخ  الشعب حزب اتسيس 4 6
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 اخلارجية تركيا عالقات 4 7
 

 ناالمتحا  محاضرة  تركيا تاريخ
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 العاملية  احلرب خالل تركيا حياد 4 8

 الثانية
  

 االمتحان  محاضرة  تركيا تاريخ
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 الداخلية السياسية التطورات 4 9

-1945تركيا يف

 التعددية نظام ،قيام1960

 1950-1946احلزبية
 ،1946انتخاابت

 االمتحان  محاضرة  تركيا تاريخ
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

وانتخاابت  أتسيس احلزب الدميقراطي 4 11
6491 

 

 االمتحان  محاضرة  تركيا تاريخ
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 احلزب حكم فرتة خالل كياتر  4 11

 1960-1950 الدميقراطي
 

 االمتحان محاضرة تاريخ تركيا
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 االمتحان محاضرة تاريخ تركيا  4 12



  
 11الصفحة 

 
  

 يف السياسية واحلياة اجليش
 العسكري تركيا،االنقالب

1960 
 

 الشهري
 والتقارير
  والبحوث

 

حلياة احلزبية يف تركيا  4 13
6411-6496 

 االمتحان محاضرة تاريخ تركيا
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
االنقالب العسكري  4 14

6496 
 حاناالمت محاضرة تاريخ تركيا

 الشهري
 والتقارير
  والبحوث

 
 االمتحان محاضرة تاريخ تركيا حزب اخلالص الوطين 4 15

 الشهري
 والتقارير
  والبحوث

 
االنقالب العسكري  4 16

6491 
 االمتحان محاضرة تاريخ تركيا

 الشهري
 والتقارير
  والبحوث

 
عالقات تركيا اخلارجية بعد  4 17

 احلرب العاملية الثانية
 االمتحان محاضرة كياتاريخ تر

 الشهري
 والتقارير
  والبحوث

 

 البنية التحتية  .11

خليل احمد/ ايران وتركيا دراسة في التاريخ الحديث  ابراهيم ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 والمعاصر
 برنارد لويس/ ظهور تركيا )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 فليب روبنسن/ تركيا والشرق االوسط -

 نوري النعيمي/ النظام السياسي في تركيا احمد -

 كريم مطر الزبيدي/ دراسات في تاريخ تركيا -

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 عبد الحميد بوزالن / تاريخ تركيا المعاصر -

 عزة دروزة / تركيا الحديثة -



  
 11الصفحة 

 
  

نية، مواقع االنترنيت ب ـ المراجع االلكترو

.... 
 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 

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

 عالقة بالمنهج المقرر. 

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

  والخروج بتوصيات ذات فائدة تاريخية 

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 دمحم غازي  د. واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

      

 وصف البرنامج األكاديمي        



  
 1الصفحة 

 
  

 

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

 

 جامعة بغداد/كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 تاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

  اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى سنوي /مقررات /

 سنوي

 التعليم االلكتروني  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 وصول الطالب الى مرحلة التخرج بمستوى علمي مقبول  أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 والتقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم  برنامجمخرجات ال  .12



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  - أ
      المعرفة والفهم  -1أ

 الكتروني ان يعرف الطالب الطريقة المتبعة بالتعليم -2أ

وماهي األدوار األساسية التي يقوم بها مع اإلشارة إلى المهارات األساسية  الدرسن يعرف الطالب  -3أ

 .التدريسي والطالب من خالل المناقشةالتي يتمتع بها 
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 االجابة عن االسئلة – 1ب 

 تعلم الطالب التفاعل مع البرنامج التعليمي  – 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة اليومية، إعداد أوراق بحثية، االختبار الشهري 

 
 طرائق التقييم      

 شفويةالختبارات ال

 االختبارات التحريرية الشهرية

 مهارات التفكير -ج

 تفكير ناقد ) سؤال وجواب(-1ج

 مهارة التنظيم-2ج

 مهارة التفاعل-3ج

 مهارة العمل -4ج

 

 

 
 .القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 .القدرة على التحليل واالستنتاج -2ج

 جعل المتعلم نشطا وفاعال في المواقف التعليمية. -3ج

 تعويد الطالب على احترام اآلراء المختلفة وتقدير اآلخرين. -4ج

 االستفادة من أفكار اآلخرين ومعلوماتهم. -5ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 
 

 

 .ي(الشخصاألخرى 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      

 ساعتين ساعتين تاريخ العالم الثالث   الرابعةالمرحلة 

     

     

     

     

     
 
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 التطوير يتم عن طريق بناء طالب متمكن من املادة العلمية عن طريق املناقشة والسؤال واجلواب 

 
 
 
 

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

  03عدد  من الطالب  اقل
 03اكرب عدد من الطالب 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر متنوعة عن املوضوع وذات منهج اثبت ونتبع النظام االلكرتوين بنقل املادة للطالب

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 رنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من الب

 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

لقة بقابلية التوظيف المتع

 (والتطور الشخصي

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

                 اساسي خليج عربي  2222

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 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

  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.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  المعرفية هداف 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     

 

 

 
 ائق التقييم طر   

 

 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 / ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 التقارير 

يت ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترن

.... 
 املواقع الرمسة للتعلم 

 
 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

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

 
      



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 التصوف والمتصوفين في المغرب 

 / تاريخدكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 (فصليكورسات )

 الزامي المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 2211/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 ا.م.د. االءحماد رجه اسم االستاذ .1

 ألكاديميأهداف البرنامج ا .12

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

خالفة العباسية في الشرق العربية المستقلة فيها وعالقتها مع الخالفة الراشدة والخالفة االموية وال
كلمة التصوف واهم معاييرها في المغرب واهم رجاالت التصوف وبعدها نحاول التعرف تاريخ 

 بدويالت المغرب المستقلة

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 المعرفة والفهم -1أ

 النتشار االسالم في المغرب ريخي التطور التا-2أ

 تعريفية لكلمة التصوف واهم تطوراته في المغربدراسة -3أ

     التصوف في دويالت المغرب واهم رجالتهامراسيم تطور -4أ

 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

وجود التصوف في لى ائج المترتبة عوالنتسالم في المغرب التعرف على كيفية وطرق انتشار اال - 1ب 

 المغرب

الحضارية التي اقيمت في هذه البقاع بوحي من التصوف والمتصوفة والقيم ايضاح طبيعة ا – 2ب 

 امتزاج المنظومة المعرفية الموروثة والقيم االسالمية الوافدة

كاحد  قتتبع طبيعة الصالت بين الدولة االسالمية وبين الكيانات السياسية في تلك المناط       - 3ب 

 رجالت المعرفة االسالمية 

 

       

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 بعض نظريات طرائق التدريس السيما نظرية الحدث الجاري والمقارنة-1

 

محاضرات تفاعلية بين االستاذ والطلبة من خالل توزيع المادة كاملة او مطبوعة من بداية الفصل -2

االسابيع ومناقشة المواضيع وعرض الخرائط الخاصة بالمواضيع  الدراسي االول وثم تقسيمها على

 المطلوبة في المنهج الدراسي

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

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



  
 3الصفحة 

 
  

 حسب نوع الموضوع المطروح للنقاش

 

 

 
 نية والقيمية .الوجدا األهداف -ج

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

 االدارية 

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

 للمادة واالجابة الصحيحة على الحفظ والفهم  قدرت اختبار -3

 تواصل التقييم االسبوعي للطالب -ج   

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

محاضرات تفاعلية بين االستاذ والطلبة من خالل توزيع المادة كاملة ومضبوطة من بداية الفصل -1

 ا الى اسابيع ومناقشة موضوعاتها وتقسيمه

 ايضاح وعرض الخرائط-2

 يل والوصفومحاولة تعليم الطالب عن طريق التحل -3 -1

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 امتحان شفهي-1

 امتحان تحريري )منتصف الفصل ونهايته(-2

 امتحان نهائي -3

 التحضير اليومي والمناقشات في المحاضرة -4
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

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

 الفصل الدراسي

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

 الفصل الدراسي

 الحوار الشخصي مع الطالب -2د

 وطرح االسئلةتشجيع الطالب على المناقشة  -3د

 
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 الطريقة المتبعة في الفقرة اعاله 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 الطريقة المتبعة في الفقرة اعاله

 بنية البرنامج  .12

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

 عملي     نظري      

التصوف والمتصوفين    دكتوراه

 في المغرب
  ساعتان
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
)وزارة  دائرة الدراسات والتخطيطيكون معيار القبول خاص بالقسم )القبول المركزي( التابع ل-1

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

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

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15
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 مجموعة من المصادر منها كتاب ألبن عبد الحكم فتوح مصر والمغرب واألندلس.

وكتاب ابن القوطية تاريخ افتتاح األندلس وكتاب للرقيق القيرواني تاريخ افريقية 

 والمغرب.

 وغيرها. وكتاب لعبد الواحد المراكشي المعجب في تلخيص اخبار المغرب  

 وكذلك مجموعة من المراجع منها كتاب اقبال موسى المغرب االسالمي.

 وكتاب ابراهيم حركات المغرب عبر التاريخ. 

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

 جنوب شرقي اسياصباح ابراهيم وعادل االلوسي، تاريخ االسالم في افريقيا و  
 4791دينز بولم ، الحضارات االفريقية ، بيروت، 

 4791اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، بيروت 
 .4799وليم باسالم، الثقافة االفريقية ، بيروت ، 

ــى القــرن  ــة االســالمية ر الســاحق االفريقــي الشــرقي حت ــات العربي ــدجيلي، العالق ــة شــاكر ال خول
 بغداد، كلية  التاسع الهجري، اطروحة دكتوراه ،

 .4791االداب، 
 السيرافي، رحلة السيرافي )للهند والصين(
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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

لتصوف ا  2112-2117

والمتصوفة 

 في لمغرب

                 اساسي

                  مصادر المغرب  
                  تاريخ الفتح  

                  نشوء الدويالت 

طبيعة التصوف   

 وطرق انتشاره
                 

التصوف عهد  

 دولة االغالبة
                 

                  دولةالتصوف   
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 االدارسة

التصوف عهد  

 دولة المرابطين 
                 

التصوف عهد   

 دولة الموحدين

                 

التصوف عهد   

 دولة المرينيين

                 

التصوف عهد   

 دولة السعديين

                 

التصوف عهد   

دولة 

 الوطاسيين
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ       / المركز علمي القسم ال .2

  التصوف والمتصوفة في المغرب اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 (فصليكورسات ) الفصل / السنة .5

 بوعساعتان في االس )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2222/ 2211 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 ا.م.د. االء حماد رجه اسم االستاذ .8

 أهداف المقرر .1

المية اليت قامت واهم املمالك والدول االس يف املغربيف افريقيا  لإلسالمدراسة سبل وطرق االنتشار السلمي نبدأ ابالول يف 
ملنهج االسالمي منهجا للحياة مع ابراز ظاهرة املرونة واالنفتاح وتبنت القيم واملفاهيم االسالمية وا املغرب واالندلسيف 

 االسالميةة مبني العناصر املختلفة يف بودقة املنضو  التأليفاالسالمي على القيم والتقاليد االجتماعية االخرى والقدرة على 
دويالت مدلول التصوف وطرق انتشاره يف املغرب وطبيعة خصوصياته عهد وكذلك طبيعة نشوء وتطور 

 املغرب املستقلة واهم رجالهتا

 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 استخدام اسئلة شفوية لتوضيح مفردات مادة الدرس الواحد --1أ

 اختبار عقل الطالب باالمتحانات الفصلية -2ج

 تواصل التقييم االسبوعي للطالب  -3ج

   للمادة واالجابة الصحيحة قدرته على الحفظ والفهم  -4ج

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 محاضرة نظرية شرح وتوضيح مع طرح االسئلة -- 1ب

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

 السلمية في هذه البقاع انتشار االسالم بالطرق

الحضارية التي اقيمت في هذه البقاع بوحي من امتزاج  التصوف والقيم ايضاح طبيعة  – 2ب 

 المنظومة المعرفية الموروثة والقيم االسالمية الوافدة

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

 

  
 رائق التعليم والتعلم ط     

 

 

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

 انتشار االسالم بالطرق السلمية في هذه البقاع

الحضارية التي اقيمت في هذه البقاع بوحي من امتزاج  التصوف والقيمايضاح طبيعة ا – 2ب 

 الموروثة والقيم االسالمية الوافدة المنظومة المعرفية

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

 

 
 طرائق التقييم      

 

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

 الموضوع المطروح 
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 نشر قيم وثقافة التسامح وطرق واساليب الدعوة لالسالم -1

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

 -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 نةتتبع نظريات طرائق التدريس مثل نظرية الحدث الجاري والمقار

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

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

 الموضوع المطروح 

 

 

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

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

 الفصل الدراسي

 الحوار الشخصي مع الطالب -2د

 تشجيع الطالب على المناقشة وطرح االسئلة -3د

     استخدام الوسائل التوضيحية مثل الخرائط -4د
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               لتي يوصى بها  ـ الكتب والمراجع اا

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

 فتوح مصر والمغرب واألندلس.

وكتاب ابن القوطية تاريخ افتتاح األندلس وكتاب 

 للرقيق القيرواني تاريخ افريقية والمغرب.

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 لوبةالمط
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مصادر ومراجع   ساعتان 

  المغرب العربي
 اختبارات نظري

التسمية تاريخ المغرب   = 

 والموقع
= = 

 = = تاريخ الفتح  = 
ظهور الدول في   = 

 المغرب
  

التصوف تطور   = 

وطرق انتشاره في 

 المغرب

  

التصوف عهد   = 

دويالت المستقلة في ال

 المغرب

  

   االغالبة  = 
   االدارسة  = 
   المرابطين  = 
   الموحدين  = 
   المرينين  = 
   الوطاسين   = 
   السعدين  = 
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في  وكتاب لعبد الواحد المراكشي المعجب 

 تلخيص اخبار المغرب وغيرها. 

وكذلك مجموعة من المراجع منها كتاب اقبال 

 موسى المغرب االسالمي.

 وكتاب ابراهيم حركات المغرب عبر التاريخ. 

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

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

 4791االفريقية ، بيروت، 
 4791اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، بيروت 

 .4799وليم باسالم، الثقافة االفريقية ، بيروت ، 
خولــة شــاكر الــدجيلي، العالقــات العربيــة االســالمية ر 

هجـري، الساحق االفريقي الشرقي حتـى القـرن التاسـع ال
 اطروحة دكتوراه ، بغداد، كلية 

 .4791االداب، 
 السيرافي، رحلة السيرافي )للهند والصين(

 
ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 دمحم غازي  د. واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
التاسع  التنظيمات االدارية في المغرب من القرن الثاني الى القرن

 الهجري
 / تاريخماجستير اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 (فصليكورسات )

 الزامي المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 2211/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 حماد رجه ا.م.د. االء اسم االستاذ .1

 أهداف البرنامج األكاديمي .12

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

مع الخالفة الراشدة والخالفة االموية والخالفة العباسية في الشرق العربية المستقلة فيها وعالقتها 
تاريخ التنظيمات االدارية وطبيعة الظروف المساعدة لنشوء النظم االدارية وبعدها نحاول التعرف 

 بكل تلك الدويالت المستقلة ومقارنة بعضها مع بعض في المغرب العربي
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 ة وطرائق التعليم والتعلم والتقييمالمطلوب برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 المعرفة والفهم -1أ

 النتشار االسالم في المغرب التطور التاريخي -2أ

 دراسة التنظيمات االدارية في المغرب العربي-3أ

     مراسيم تطور النظم االدارية في دول المغرب العربي-4أ

 

 نامج برلخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

 بالطرق السلمية في هذه البقاعاالدارية وتشكيالته المحلية 

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

 السالمية الوافدةالموروثة والقيم ا

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

 

       

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 بعض نظريات طرائق التدريس السيما نظرية الحدث الجاري والمقارنة-1

 

توزيع المادة كاملة او مطبوعة من بداية الفصل  محاضرات تفاعلية بين االستاذ والطلبة من خالل-2

الدراسي االول وثم تقسيمها على االسابيع ومناقشة المواضيع وعرض الخرائط الخاصة بالمواضيع 

 المطلوبة في المنهج الدراسي

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

ثية التي يقدمه الطالب امتحانات اسبوعية واختبارات شهرية والنقاش داخل قاعة الدرس مع االوراق البح

 حسب نوع الموضوع المطروح للنقاش
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 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

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

 االدارية 

 المجتمعات االخرىالتعرف على المنجز الحضاري للمنظومة االسالمية واثرها في -2

 للمادة واالجابة الصحيحة على الحفظ والفهم  قدرت اختبار -3

 تواصل التقييم االسبوعي للطالب -ج   

    
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

محاضرات تفاعلية بين االستاذ والطلبة من خالل توزيع المادة كاملة ومضبوطة من بداية الفصل -1

 اقشة موضوعاتها ا الى اسابيع ومنوتقسيمه

 ايضاح وعرض الخرائط-2

 ومحاولة تعليم الطالب عن طريق التحليل والوصف -3 -1

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 امتحان شفهي-1

 امتحان تحريري )منتصف الفصل ونهايته(-2

 امتحان نهائي -3

 التحضير اليومي والمناقشات في المحاضرة -4

 

 

 

 

 
 

 

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

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

 الفصل الدراسي

ي تشجيع على قراءة مصادرخارجية بمثابة مراجع لمادة الدرس غير المراجع المقرراستخدامها ف -2د

 الفصل الدراسي

 الحوار الشخصي مع الطالب -2د

 تشجيع الطالب على المناقشة وطرح االسئلة -3د
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 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 الطريقة المتبعة في الفقرة اعاله 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 

 الطريقة المتبعة في الفقرة اعاله

 بنية البرنامج  .12

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق مز المقرر أو المساقر المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

التنظيمات االدارية في   الماجستير 

من القرن الثاني المغرب 

 الى القرن التاسع الهجري
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 التخطيط للتطور الشخصي .13

 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15
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مجموعـــــا مـــــن المكـــــادر مدهـــــا تتـــــاو ألبـــــن عبـــــد الحتـــــم  تـــــو  مكـــــر والم ـــــرو 

 واألددلس.

األدـــدلس وتتـــاو للرقيـــن القيروادـــي تـــار   ا ر قيـــا وتتـــاو ابـــن القوريـــا تـــار   ا تتـــا  

 والم رو.

 وتتاو لعبد الواحد المراكشي المعجو  ي تلخيص اخبار الم رو وغيرها.  

 وتذلك مجموعا من المراجع مدها تتاو اقبال موسى الم رو االسالمي.

 وتتاو ابراهيم حرتات الم رو عبر التار  . 

 رو الكبيروتتاو عبد العز ز سالم الم        
       وتتاو حسن ابراهيم حسن الدظم االدار ا   
 كبا  ابراهيم وعادل االلوسي، تار   االسالم  ي ا ر قيا وجدوو شرقي اسيا 

 4791ديدز بولم ، الحضارات اال ر قيا ، بيروت، 
 4791اليعقوبي، تار   اليعقوبي، بيروت 

 .4799وليم باسالم، الثقا ا اال ر قيا ، بيروت ، 
ــــى خ ــــي الشــــرقي حت ــــا االســــالميا ح الســــاح  اال ر ق ــــات العربي ــــدجيلي، العالق ــــا شــــاكر ال ول

 القرن التاسع الهجري، ارروحا دتتوراه ، ب داد، تليا 
 .4791االداو، 

 السيرا ي، رحلا السيرا ي )للهدد والكين(
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 مخطط مهارات المنهج

 ردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الف

 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

ألخرى المهارات ا )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

2112 – 2121 

 

 ماجستير

التنظيمات  

االدارية في 

من المغرب 

القرن الثاني 

الى القرن 

التاسع 

 الهجري

                 اساسي

                  مصادر المغرب  
2112 – 2121 

 

 ماجستير

                  تاريخ الفتح 

                  نشوء الدويالت 
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2112 – 2121 

 

 ماجستير

النظم االدارية  

 لدول المغرب 
                 

                  دولة االغالبة 

2112 – 2121 

 

 ماجستير

                  دولة االدارسة 

                  دولة المرابطين  

2112 – 2121 

 

 ماجستير

                  دولة الموحدين 

2112 – 2121 

 

 ماجستير

                  دولة المرينيين 

2112 – 2121 

 

 ماجستير

                  دولة السعديين 

2112 – 2121 

 

 ماجستير

دولة  

 الوطاسيين
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ       / المركز علمي القسم ال .2

من القرن الثاني الى القرن التاسع  التنظيمات االدارية في المغرب اسم / رمز المقرر .3

  الهجري
 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 (فصليكورسات ) الفصل / السنة .5

 ساعتان في االسبوع لي()الكعدد الساعات الدراسية  .6

 2222/ 2211 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 ا.م.د. االء حماد رجه اسم االستاذ .8

 أهداف المقرر .1

المية اليت قامت واهم املمالك والدول االس يف املغربيف افريقيا  لإلسالمدراسة سبل وطرق االنتشار السلمي نبدأ ابالول يف 
فاهيم االسالمية واملنهج االسالمي منهجا للحياة مع ابراز ظاهرة املرونة واالنفتاح وتبنت القيم وامل املغرب واالندلسيف 

 االسالميةة مبني العناصر املختلفة يف بودقة املنضو  التأليفاالسالمي على القيم والتقاليد االجتماعية االخرى والقدرة على 
 ستقلة يف الدول امل وكذلك طبيعة نشوء وتطور النظم االدارية لدول املغرب

 
 
 
 

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

 اختبار عقل الطالب باالمتحانات الفصلية -2ج

 تواصل التقييم االسبوعي للطالب  -3ج

   للمادة واالجابة الصحيحة قدرته على الحفظ والفهم  -4ج

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 محاضرة نظرية شرح وتوضيح مع طرح االسئلة -- 1ب

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

 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      

 

 

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

 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 التقييم      

 

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

 الموضوع المطروح 
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 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 وثقافة التسامح وطرق واساليب الدعوة لالسالمنشر قيم  -1

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

 -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 تتبع نظريات طرائق التدريس مثل نظرية الحدث الجاري والمقارنة

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

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

 الموضوع المطروح 

 

 

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

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

 الفصل الدراسي

 الحوار الشخصي مع الطالب -2د

 تشجيع الطالب على المناقشة وطرح االسئلة -3د

     استخدام الوسائل التوضيحية مثل الخرائط -4د
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
ها تتاو ألبن عبد الحتم مجموعا من المكادر مد

  تو  مكر والم رو واألددلس.

وتتاو ابن القوريا تار   ا تتا  األددلس وتتاو 

 للرقين القيروادي تار   ا ر قيا والم رو.

وتتاو لعبد الواحد المراكشي المعجو  ي  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 قة التقييمطري طريقة التعليم

مصادر ومراجع   ساعتان 

  المغرب العربي
 اختبارات نظري

التسمية تاريخ المغرب   = 

 والموقع
= = 

 = = تاريخ الفتح  = 
ظهور الدول في   = 

 المغرب
  

تطور ظهور النظم   = 

االدارية في دول 

 المغرب

  

   نظام الحكم  = 
    الوزارة  = 
   الحجابة  = 
   المظالموالية   = 
   الدواوين  = 
   القضاء  = 
   الشرطة  = 
   الحسبة  = 
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 تلخيص اخبار الم رو وغيرها. 

وتذلك مجموعا من المراجع مدها تتاو اقبال 

 سالمي.موسى الم رو اال

 وتتاو ابراهيم حرتات الم رو عبر التار  . 

 وتتاو عبد العز ز سالم الم رو الكبير       
      وتتاو حسن ابراهيم حسن الدظم االدار ا    

كـــبا  ابـــراهيم وعـــادل االلوســـي، تـــار   االســـالم  ـــي 
ا ر قيـــا وجدـــوو شـــرقي اســـيا ديدـــز بـــولم ، الحضـــارات 

 4791اال ر قيا ، بيروت، 
 4791وبي، تار   اليعقوبي، بيروت اليعق

 .4799وليم باسالم، الثقا ا اال ر قيا ، بيروت ، 
خولــا شــاكر الــدجيلي، العالقــات العربيــا االســالميا ح 
الساح  اال ر قي الشرقي حتـى القـرن التاسـع الهجـري، 

 ارروحا دتتوراه ، ب داد، تليا 
 .4791االداو، 

 (السيرا ي، رحلا السيرا ي )للهدد والكين
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

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

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 ( الفتح والوالة هـ 444-21 ) الوسيطتاريخ المغرب 

 بكالوريوس/ تاريخ ة النهائية اسم الشهاد .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات ) فصلي (

 الزامي  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 2020ـ 2019 تاريخ إعداد الوصف  .4

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

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

االسالمي وامتزاجه مع حضارة وثقافة تعريب  االسالم وبعده ودور العرب بأحتضان التراث العربي
 .   المنطقة

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10
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 االهداف المعرفية  - أ
        االهداف المعرفية  -1أ - ب

 المعرفة والفهم -2أ

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

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 التعرف على كيفية وطرق انتشار االسالم في شمال افريقيا اال وهي بالد المغرب - 1ب 

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

 وبين الكيانات السياسية في تلك المناطق

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

 الموروثة والقيم االسالمية الوافدة

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

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

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

 المنهج الدراسي

 
 طرائق التقييم      

 

 ورقة بحثية يتم التقييم على من خالل المطالبة بالتحضير قراءة او تحضير بيبرات او -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
ويقيم في نهاية العام بامتحان نهائي يجمع فيه ما حصل عليه من درجات واعمال مع ما سيحصل عليه  -4

 درجة االمتحان النهائي من 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 نشر قيم وثقافة التسامح وطرق واساليب الدعوة لالسالم -1ج         

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

 للمادة واالجابة الصحيحة على الحفظ والفهم  قدرت اختبار -3ج

 تواصل التقييم االسبوعي للطالب -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

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

 الشخصيات وكذلك المواقع التاريخية

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

 

 اختبارات فصلية -1

 اسئلة فجائية  اثناء الدرس  -2
 االمتحانات اليومية -3

 
 

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

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

 الفصل الدراسي

 الحوار الشخصي مع الطالب -2د

 تشجيع الطالب على المناقشة وطرح االسئلة -3د

 استخدام الوسائل التوضيحية مثل الخرائط -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 الطريقة المتبعة في الفقرة اعاله 

 
 طرائق التقييم          

 
 الطريقة المتبعة في الفقرة اعاله 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 ــــــــــــــــــ نظري  الوسيطتاريخ المغرب  215Homm الثانية
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 الينطبق 

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

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

 ( العالي والبحث العلمي
لمفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي درجة التفاضل للمادة العلمية وهي غالبا معيار 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

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

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

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

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

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

 وكتاب ابراهيم حركات المغرب عبر التاريخ. -6

     وكتاب عبد العزيز سالم المغرب الكبير وغيرها كثير.   -0
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 القيمية و
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

/ المرحلة 2222

 الثانية
215H0mm  تاريخ المغرب

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

                   
/ المرحلة 2222

 الثانية
 الفتوحات 

في  االسالمية

 المغرب

  - - -  - -   - -  - - -  اساسي

                   

/ المرحلة 2222

 الثانية
انتشار االسالم  

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

                   

  - - -  - -   - -  - - -  اساسينشأة الوالية  / المرحلة 2222
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الة في والو الثانية

 المغرب
                   

/ المرحلة 2222

 الثانية

215H0mm  والة المغرب

عهد الخالفة 

 الراشدة

 = = = = = = = = = = = = = = = =  اساسي

/ المرحلة 2222

 الثانية

215H0mm  والة المغرب

عهد الخالفة 

 االموية

 = = = = = = = = = = = = = = = = اساسي

/ المرحلة 2222

 الثانية

215H0mm  والة المغرب

عهد الخالفة 

 العباسية

 = = = = = = = = = = = = = = = = اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 215Hommتاريخ المغرب االسالمي/  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 (3ساعة لكل شعبة )عددشعب 44ساعة بواقع 121 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .4

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

العالم االسالمي المتمثل بالحجاز والشام وبغداد  شرق فية بين غراالعالقة الجتوضيح  -2
 العالم االسالمي المتمثل بمناطق المغرب غربو 

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

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

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

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 استخدام اسئلة شفوية لتوضيح مفردات مادة الدرس الواحد -2أ

 اختبار عقل الطالب باالمتحانات الفصلية -2ج

 تواصل التقييم االسبوعي للطالب  -3ج

   للمادة واالجابة الصحيحة قدرته على الحفظ والفهم  -4ج

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 محاضرة نظرية شرح وتوضيح مع طرح االسئلة - 1ب

 يةاستخدام الخرائط التاريخية الجغراف - 2ب

 استخدام مصادر خارجية  - 3ب

   استخدام مصادر خارجية    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

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

 الى اسابيع ومناقشة موضوعاتها وايضاح وعرض الخرائط

 
 طرائق التقييم      

 

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

 حسب نوع الموضوع المطروح للنقاش
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 نشر قيم وثقافة التسامح وطرق واساليب الدعوة لالسالم -1ج

  المية واثرها في المجتمعات االخرىالتعرف على المنجز الحضاري للمنظومة االس -2ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 تتبع نظريات طرائق التدريس مثل نظرية الحدث الجاري والمقارنة -1

 وتعلم الطالب عن طريق التحليل والوصف -2

 
 طرائق التقييم    

 

 اختبارات فصلية  -1

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

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

 الفصل الدراسي

 الحوار الشخصي مع الطالب -2د

 تشجيع الطالب على المناقشة وطرح االسئلة -3د

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

 

 

 

 
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

التحضير  دراسة مصادر اتريخ املغرب العريب   

 اليومي
شاركة الم

 بالمناقشة 
املوقع اجلغرايف ويشمل التسمية    

وتقسيمات بالد املغرب العريب مث 
 طبيعة البالد اجلغرافية واقاليمه 

 

= = 

سكان بالد املغرب العريب وتشمل    
قبائل املغرب العريب وحياهتم 

االجتماعية واالقتصادية مث تناول 
 االقليات الساكنة يف املغرب العريب

= = 

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

والعصر القرطاجين( مث تناول 
 تنظيماهتم السياسية وصراعات

= = 

صراعات القوى االستعمارية يف بالد    
املغرب قبل الفتوح العربية وتشمل 

املغرب حتت السيطرة االجنبية 
مان والوندال والروم ))الرو 

 البيزنطيني((   

= = 

حروب حترير املغرب وتشمل قادة    
الفتح ومعاركهم مبرحلة االستكشاف 

 ومرحلة التحرير املنظم

= = 

الصراع مع الروم البيزنطيني وحنرير    
 املغرب

= = 

حروب العرب يف االندلس وتشمل    
 قادة الفتح وحترير االندلس

= = 

وتشمل الوالة وسياستهم  عصر الوالة   
يف بالد املغرب العريب عربمراحل 

 اخلالفة االسالمية

= = 

انتشار االسالم يف بالد املغرب    
 العريب

= = 

 = = االدارة االسالمية يف املغرب العريب   
دور بالد املغرب يف احتضان العرب    

وامتزاجها يف  حفظ الثقافة واحلضارة
 بالد املغرب

= = 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 البنية التحتية -12

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

      السامرائي

عة مؤلفين معتمد في القسم لمجمو الكتاب المنهجي ال )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
الدكتور ناطق صالح مطلو والدكتور عبد الواحد ذنون 

      الدكتور خليل ابراهيم السامرائيطه و 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

مجموعة من المصادر منها كتاب ألبن عبد الحكم فتوح مصر 

 لمغرب واألندلسوا

وكتاب ابن القوطية تاريخ افتتاح األندلس وكتاب للرقيق 

 القيرواني تاريخ افريقية والمغرب

وكتاب لعبد الواحد المراكشي المعجب في تلخيص وكذلك 

مجموعة من المراجع منها كتاب اقبال موسى المغرب 

 االسالمي.

 وكتاب ابراهيم حركات المغرب عبر التاريخ. 

 العزيز سالم المغرب الكبير وغيرها كثيروكتاب عبد  
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من خالل تطوير المنهج المعتمد بطرح مواضيع جديدة وتشجيع 

الطلبة على العملية الكتابية من خالل كتابة التقارير والبحوث 

 الجامعية 

 

 
ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 ابملواقع االلكرتونية املختلفة  ممكن ايضاً التعرف عن املوضوع



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

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

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
/ هـ ( نشوء الدويالت المستقلة 493 – 444لوسيط ) تاريخ المغرب ا

 دكتورة االء حماد رجه
 بكالوريوس/ تاريخ اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات ) فصلي (

 الزامي  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 2222ـ 2219 تاريخ إعداد الوصف  .4

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

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

دة والخالفة االموية والخالفة العباسية الدويالت العربية المستقلة فيها وعالقتها مع الخالفة الراش
في الشرق وبعدها نحاول التعرف على االصالة واالبتكار لمظاهر الحضارة العربية في المغرب 

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

 
 

 التقييمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم و برنامجمخرجات ال  .12
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 االهداف المعرفية  - أ
        االهداف المعرفية  -1أ - ب

 المعرفة والفهم -2أ

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

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 التعرف على كيفية وطرق انتشار االسالم في شمال افريقيا اال وهي بالد المغرب - 1ب 

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

 وبين الكيانات السياسية في تلك المناطق

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

 الموروثة والقيم االسالمية الوافدة

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

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

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

 المنهج الدراسي

 
 طرائق التقييم      

 

 يبرات او ورقة بحثيةيتم التقييم على من خالل المطالبة بالتحضير قراءة او تحضير ب -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
عليه ويقيم في نهاية العام بامتحان نهائي يجمع فيه ما حصل عليه من درجات واعمال مع ما سيحصل  -4

 من درجة االمتحان النهائي 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 نشر قيم وثقافة التسامح وطرق واساليب الدعوة لالسالم -1ج         

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

 لصحيحةللمادة واالجابة ا على الحفظ والفهم  قدرت اختبار -3ج

 تواصل التقييم االسبوعي للطالب -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

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

 الشخصيات وكذلك المواقع التاريخية

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

 

 اختبارات فصلية -1

 اسئلة فجائية  اثناء الدرس  -2
 االمتحانات اليومية -3

 
 

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

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

 الفصل الدراسي

 الحوار الشخصي مع الطالب -2د

 تشجيع الطالب على المناقشة وطرح االسئلة -3د

 استخدام الوسائل التوضيحية مثل الخرائط -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 ه الطريقة المتبعة في الفقرة اعال

 
 طرائق التقييم          

 
 الطريقة المتبعة في الفقرة اعاله 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

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

 
 الينطبق 

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

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

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

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

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

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

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

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

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

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

 وكتاب ابراهيم حركات المغرب عبر التاريخ. -6

     وكتاب عبد العزيز سالم المغرب الكبير وغيرها كثير.   -0
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 ت المنهجمخطط مهارا

 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

جدانية األهداف الو

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

/ المرحلة 2222

 الثانية
215H0mm  تاريخ المغرب

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

                   
/ المرحلة 2222

 الثانية
215H0mm    انتشار

االسالم في 

 المغرب

  - - -  - -   - -  - - -  اساسي

                   

/ المرحلة 2222

 الثانية
215H0mm  نشوء الدويالت

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

                   

  - - -  - -   - -  - - -  اساسيالدويالت  215H0mm/ المرحلة 2222
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المستقلة في  الثانية

المغرب ) بنو 

، مدرار

 (الصفريين
                   

/ المرحلة 2222

 الثانية

215H0mm اساسي دولة االغالبة = = = = = = = = = = = = = = = = 

/ المرحلة 2222

 الثانية

215H0mm اساسي دولة االدارسة = = = = = = = = = = = = = = = = 

/ المرحلة 2222

 الثانية

215H0mm اساسي دولة المرابطين = = = = = = = = = = = = = = = = 

/ المرحلة 2222

 الثانية

215H0mm اساسي دولة الموحدين = = = = = = = = = = = = = = = = 

/ المرحلة 2222

 الثانية

215H0mm  احتضان

المسلمين في 

المغرب 

من للمهاجرين 

 االندلس

 = = = = = = = = = = = = = = = = اساسي
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/ المرحلة 2222

 الثانية

215H0mm  امتزاج الثقافة

العربية 

االسالمية في 

المغرب 

 واالندلس

 = = = = = = = = = = = = = = = = اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 215Hommالمغرب االسالمي/  تاريخ اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات ) فصلي ( الفصل / السنة .5

 (3ساعة لكل شعبة )عددشعب 44ساعة بواقع 121 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .4

السياسية  لحياةا نواحيبالد المغرب في جميع في  نشوء الدويالت خصائصدراسة  -1
 واالقتصادية واالجتماعية

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

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

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

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

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 استخدام اسئلة شفوية لتوضيح مفردات مادة الدرس الواحد -2أ

 اختبار عقل الطالب باالمتحانات الفصلية -2ج

 تواصل التقييم االسبوعي للطالب  -3ج

   للمادة واالجابة الصحيحة قدرته على الحفظ والفهم  -4ج

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ضيح مع طرح االسئلةمحاضرة نظرية شرح وتو - 1ب

 استخدام الخرائط التاريخية الجغرافية - 2ب

 استخدام مصادر خارجية  - 3ب

   استخدام مصادر خارجية    -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

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

 ناقشة موضوعاتها وايضاح وعرض الخرائطالى اسابيع وم

 
 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

 لدعوة لالسالمنشر قيم وثقافة التسامح وطرق واساليب ا -1ج

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

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 تتبع نظريات طرائق التدريس مثل نظرية الحدث الجاري والمقارنة -1

 وتعلم الطالب عن طريق التحليل والوصف -2

 
 طرائق التقييم    

 

 اختبارات فصلية  -1

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

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

 الفصل الدراسي

 الحوار الشخصي مع الطالب -2د

 تشجيع الطالب على المناقشة وطرح االسئلة -3د

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

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

نشأة الدويالت دراسة مصادر اتريخ    
 املغرب العريب

التحضير 

 اليومي
المشاركة 

 بالمناقشة 
بالد  للدويالتاملوقع اجلغرايف    

 املغرب العريب  
 

= = 

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

 وعالقاهتم مع اخلالفة يف الشرق
= = 

دولة االدارسة وتشمل أتسيس    
دولتهم  واسبابه وامهيته مث مسامهتهم 

 يف تنمية احلضارة العربية يف املغرب

= = 

دولة االغالبة وتشمل أتسيس دولتهم    
ودوافعه وامهيته وعالقتهم مع 

االمويني يف االندلس والعباسيني يف 
الشرق مث تناول اهتمام االغالبة 

يف البحر أبنشاء االسطول ونشاطهم 
 املتوسط

= = 

فتح صقلية وامهيته وتشمل اسباب    
الفتح الداخلية واخلارجية واسباب 
مباشرة للفتح وكذلك تناول قادة 

 الفتح ونتائجه

= = 

دولة املرابطني قيام دولتهم والعوامل    
 املساعدة لذلك

= = 

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

= = 

عالقتهم ابالندلس ونصرهتم للعرب    
 فيها

= = 

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

 الشرق

= = 

دولة املوحدين وتشمل شخصية    
 املهدي بن تومرت وعقائده

= = 

 = = تكوين دولة املوحدين وتوسعها   
ولة املوحدين ابألمارات يف عالقة د   

 األندلس
= = 

ضعف دولة املوحدين واهنيارها    
 وتشمل حروهبم مع املمالك االسبانية

= = 

دور بالد املغرب يف احتضان العرب    
املهاجرين من االندلس ويف حفظ 

 الثقافة واحلضارة

= = 
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اثر املهاجرين االندلسيني يف بالد    
 املغرب العريب

= = 

 طوير المقرر الدراسي خطة ت .12

 البنية التحتية  .13
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الدكتور ناطق صالح مطلو لمجموعة مؤلفين كتاب  المطلوبة  المقررةـ الكتب 1
الدكتور خليل ابراهيم والدكتور عبد الواحد ذنون طه و 

      السامرائي

معتمد في القسم لمجموعة مؤلفين الكتاب المنهجي ال )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
لدكتور ناطق صالح مطلو والدكتور عبد الواحد ذنون ا

      الدكتور خليل ابراهيم السامرائيطه و 

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

مجموعة من المصادر منها كتاب ألبن عبد الحكم فتوح مصر 

 األندلسوالمغرب و

وكتاب ابن القوطية تاريخ افتتاح األندلس وكتاب للرقيق 

 القيرواني تاريخ افريقية والمغرب

وكتاب لعبد الواحد المراكشي المعجب في تلخيص وكذلك 

مجموعة من المراجع منها كتاب اقبال موسى المغرب 

 االسالمي.

 وكتاب ابراهيم حركات المغرب عبر التاريخ. 

 سالم المغرب الكبير وغيرها كثيروكتاب عبد العزيز  
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من خالل تطوير المنهج المعتمد بطرح مواضيع جديدة وتشجيع 

الطلبة على العملية الكتابية من خالل كتابة التقارير والبحوث 

 الجامعية 

 

 
ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 قع االلكرتونية املختلفة ممكن ايضاً التعرف عن املوضوع ابملوا



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 الدراسي للعام

 بغداداجلامعة: 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 اتريخ ملء امللف:   

 
 

  التوقيع: التوقيع:  
 اسم املعاون العلمي: أ. د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم: أ. م. د. امحد انطق ابراهيم

 التاريخ: التاريخ:
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 واألداء اجلامعي: د. دمحم غازي ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً 
 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

9/16/2٠2٠ 

  أ. د. جواد مطر الموسوي

 أهداف البرنامج األكاديمي .1٠

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

 )عليهم السالم(التاريخيه في تاريخ االئمه الثانى عشر 
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  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 

 تاريخ اهل البيت )ع( التعرف على- 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         

 ومجالت ضمن تلك الفترهاالطالع على بحوث -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 المقرر أو المساقرمز  المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

  6٠ 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

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية 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

 16/9/2٠2٠ 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 .1٠

  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  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  
  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداداجلامعة: 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 اتريخ ملء امللف:   

 
 

  التوقيع: التوقيع:  
اسم رئيس القسم: أ. م. د. امحد انطق 

 ابراهيم
 اسم املعاون العلمي: أ. د. وسن سعيد عبود

 التاريخ: التاريخ:
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 واألداء اجلامعي: د. دمحم غازي ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /



 

 
 1الصفحة 

 
  
 

التوقيع
 

 
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

 
      

 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

 17/٩/2٢2٢ 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
 
 



 

 
 3الصفحة 

 
  
 

 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 
 
 
 
 طرائق التقييم    

 
 
 
 

 

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

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 
 
 
 
 

 طرائق التقييم          

 
 
 



 

 
 4الصفحة 

 
  
 

 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 

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

 تاليف كتب 
 بحوث تخصصية

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 5الصفحة 

 
  
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



 

 
 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
 او عبر الحضور االلكتر وني

  السنة/ الفصل  .5

  (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 8الصفحة 

 
  
 

 
 

 المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات  .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 , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 

 



 

 
 1٢الصفحة 

 
  
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   
 
 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 دمحم غازي  د. واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

 
 



  
 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية االداب/ جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تاريخ اهل البيت عليهم السالم

 لدكتوراها اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 النظام االلكتروني )كالس روم( المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 16/9/2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ة  واالقتصادية التعرف على احوال العرب قبل االسالم الناحية السياسية واالجتماعي

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 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      

 

 

 

 
 ق التقييم طرائ     

 

 

 

 
 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      
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 خصيالتخطيط للتطور الش .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (طور الشخصيوالت

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

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 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.



  
 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      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 بنية التحتية ال .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.تأهيلية الالعامة 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

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 دكتور عامر محزة حسني
 بغداد: اجلامعة

 الدابا :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ة ضمان اجلود شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود



  
 1الصفحة 

 
  

 
      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية اآلداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 حضارات أمريكا القديمة 

 بكلوريوس  ائية اسم الشهادة النه .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 / نظام الكورسات فصلي 

 النظام االلكتروني )كالس روم( المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2221-2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تشكل اساسا لمدنيات دول قارة امريكا المعاصرة  االطالع على حضارات امريكا القديمة التي -1

 التعرف على طبيعة الفكر الديني والمعتقدات والطقوس لتلك الحضارات  -2

 وحضارات الشرق االدنى القديم  اجراء مقارنات علمية بين حضارات امريكا القديمة -3

 معرفة عوامل انتقال االشعاع الحضاري الى تلك الحضارات .  -4

 تلك الحضارات ألرتباطها بعلم االثار وما يتم استكشافه بشكل مستمر عن تاريخها القديم اهمية دراسة  -5

 

 

 
 
 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
 االطالع على ثقافة الشعوب القديمة .  -1أ

 . بناء معرفة تاريخية مبنية على معلومات دقيقة  -2أ

 تمكين الدارس من امتالك سعة معرفية تخص علم التاريخ بشكل عام .  -3أ
 بناء جذور معرفية يستند عليها الدارس لترصين اختصاصه الدقيق .  -4أ
تنمية مهارات الدارس في عملية الربط العلمي بين مفردات البرنامج المعد وبقية العلوم االخرى  -5أ

 ذات الصلة بالتاريخ القديم . 
 

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 التعرف على خصائص حضارات امريكا القديمة والتمييز بينها وبين حضارات الشرق االخرى – 1ب 

 االطالع على االثار المادية لتلك الحضارات ومعرفة تأثيراتها ومؤثراتها .  – 2ب 

    الشرق االدنى القديم . إجراء مقارنات علمية بين تلك الحضارات وحضارات   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

يعتمد البرنامج بالدرجة االساس على المحاضرات النظرية باستعمال وسائل التعليم التوضيحية كالخرائط 

 والمصورات الخاصة بآثار تلك الحضارات كصور العمارة الدينية والكتابات والنقوش وغيرها .   

 

 
 قييم طرائق الت     

يعتمد البرنامج في عملية التقييم على المشاركات العلمية النقاشية للطلبة، فضال عن تكليفهم بإجراء التقارير 

 والبحوث العلمية ذات المنهجية التاريخية المقارنة . 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 االهتمام بتراث الشعوب يوثق الصلة معها .    -1ج         

 لتشجيع على دراسة ثقافة وفلكلور الشعوب االجنبية ألنه يمثل معرفة الجذور لتاريخها المعاصر  ا -2ج

 يزيد االحترام المتبادل لحضارات تلك الشعوب وينعكس ايجابا في الروابط االنسانية بينها .  -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

عن اهمية الدراسة وارتباطها بالجانب االستراتيجي تخصيص وقت مستقطع من وقت المحاضرة للحديث 

 للشهادة التي يحصل عليها الطالب بعد تخرجه وامكانية االستفادة منها في سوق العمل . 

 
 طرائق التقييم    

 

اجراء اختبار دوري للطلبة لمعرفة التطور الحاصل في مستواهم المعرفي والعلمي الخاص بمادة المقرر 

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

 

الدراسة الجادة لمفردات البرنامج االكاديمي المعد يزيد المعرفة العلمية الرصينة في مجال  -1د

 االختصاص . 

 .  كانية تطوير المعرفة الخاصة بذلك البرنامجيا وإمتتعلق بالدراسات العل علمية يتيح للدارس آفاق -2د

  -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

يمكننا تطبيق عملية التعلم والتعلم في هذا المجال عن طريق تدريب الطالب على البحث في المصادر ذات       

 الصلة ، او االستعانة باالنترنت . 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 % لذلك النشاط . 12عيين تقييم عن طريق تخصيص درجات مثال ت

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 ـــــــــــــ اسبوعيا  6 حضارات امريكا القديمة __________        االولى

ثالثة ايام في    

 االسبوع /ساعتين
 

     

     

     
     
 
 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

يعتمد الربانمج على وضع خطة يف بداية العام الدراسي يف سجل مستقل يتم فيه متابعة الطالب من انحية حضورهم ونشاطهم العلمي 
 يت يعدوهنا للمادة العلمية املتعلقة ابلربانمج االكادميي . والتقييمات اليت حيصلون عليها فضال عن التقارير ال

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 آليت : در يتم توجيه الطلبة اليها فضال عن االنرتنت وهي كاالربانمج املعد على عدد من املصايعتمد 
 أبو صوف بهنام، حضارات المايا واألزتك واإلنكا في أمريكا الوسطى والجنوبية، األرشيف اآلثاري الصوري. -1
ــال  حســن،  -2 ــا، ترجمــة ف ــص، عصــر اإلنك ــا ، مايك ــة، 2أ. مالب ــي للســياحة والثقاف ــو يب ــة أب ــي،  يئ ــو يب )أب

2112.) 
 ر، ترجمة ميسون جحا، )أبو يبي(كاراسكو، ديفيد وسيشوتن سكوت، عصر االزتك، أمة الشم  والنا -3

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 وذج وصف المقررمن

 

 وصف المقرر

 

 اآلدابكلية  المؤسسة التعليمية .1

  قسم التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 ــــــــــــــــــــــ اسم / رمز المقرر .3

 كالس رومحضور الكتروني على منصة  أشكال الحضور المتاحة .4

 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
 يةالمهاراتاف األهد 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

حضارات   2112/2121

 امريكا القديمة
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ اساسي 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

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.



  
 6الصفحة 

 
  

 2221-2222 الفصل / السنة .5

  ساعة 2ايام كل يوم  3موزعة على  ساعات اسبوعيا 6 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221-2222 د هذا الوصف تاريخ إعدا .7

 أهداف المقرر .8

 االطالع على حضارات امريكا القديمة التي تشكل اساسا لمدنيات دول قارة امريكا المعاصرة  -1
 التعرف على طبيعة الفكر الديني والمعتقدات والطقوس لتلك الحضارات  -2
 لقديم اجراء مقارنات علمية بين حضارات امريكا القديمة وحضارات الشرق االدنى ا -3
 معرفة عوامل انتقال االشعاع الحضاري الى تلك الحضارات .  -4
 اهمية دراسة تلك الحضارات ألرتباطها بعلم االثار وما يتم استكشافه بشكل مستمر عن تاريخها القديم  -5
 
 
 
 
 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 افة الشعوب القديمة . االطالع على ثق -1أ

 بناء معرفة تاريخية مبنية على معلومات دقيقة .  -2أ

 تمكين الدارس من امتالك سعة معرفية تخص علم التاريخ بشكل عام .  -3أ
 بناء جذور معرفية يستند عليها الدارس لترصين اختصاصه الدقيق .  -4أ
دات البرنامج المعد وبقية العلوم االخرى تنمية مهارات الدارس في عملية الربط العلمي بين مفر -5أ

   ذات الصلة بالتاريخ القديم .

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 التعرف على خصائص حضارات امريكا القديمة والتمييز بينها وبين حضارات الشرق االخرى – 1ب 

 تها ومؤثراتها . االطالع على االثار المادية لتلك الحضارات ومعرفة تأثيرا – 2ب 

     إجراء مقارنات علمية بين تلك الحضارات وحضارات الشرق االدنى القديم .  - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

يعتمد البرنامج بالدرجة االساس على المحاضرات النظرية باستعمال وسائل التعليم التوضيحية كالخرائط 

 كصور العمارة الدينية والكتابات والنقوش وغيرها .   والمصورات الخاصة بآثار تلك الحضارات 
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 طرائق التقييم      

 

يعتمد البرنامج في عملية التقييم على المشاركات العلمية النقاشية للطلبة، فضال عن تكليفهم بإجراء التقارير 

 والبحوث العلمية ذات المنهجية التاريخية المقارنة . 

 
 قيمية األهداف الوجدانية وال -ج

 االهتمام بتراث الشعوب يوثق الصلة معها .    -1ج         

 التشجيع على دراسة ثقافة وفلكلور الشعوب االجنبية ألنه يمثل معرفة الجذور لتاريخها المعاصر   -2ج

 يزيد االحترام المتبادل لحضارات تلك الشعوب وينعكس ايجابا في الروابط االنسانية بينها .  -3ج

  

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 التشجيع المستمر على االستزادة من المعلومات الخاصة بالمقرر من مصادر منوعة 

 
 طرائق التقييم    

 

 شفهية عن طريق إثارة المناقشات العلمية تخصيص وقت محدد من المحاضرة واجراء اختبارات نظرية او

 

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

الدراسة الجادة لمفردات البرنامج االكاديمي المعد يزيد المعرفة العلمية الرصينة في مجال  -1د

 االختصاص . 

 يتيح للدارس آفاق علمية تتعلق بالدراسات العليا وإمكانية تطوير المعرفة الخاصة بذلك البرنامج .  -2د
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 البنية التحتية  .12

متت اضافتها اىل منهج املرحلة االوىل، ولكن  ،، الن املادة حديثةال يوجد  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 توجد ملزمة مت إعدادها من خالل املصادر ادانه وغريها . 

أبو صوف بهنام، حضارات المايا واألزتك واإلنكا في أمريكـا  -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 الوسطى والجنوبية، األرشيف اآلثاري الصوري.

ـــــــا ، -2 ـــــــال   أ. مالب ـــــــا، ترجمـــــــة ف ـــــــص، عصـــــــر اإلنك مايك
ــو يبــي للســياحة والثقافــة، 2حســن،  ــة أب ــو يبــي،  يئ )أب
2112.) 

كاراســـكو، ديفيـــد وسيشـــوتن ســـكوت، عصـــر االزتـــك، أمـــة  -3
 .الشم  والنار، ترجمة ميسون جحا، )أبو يبي(

 
 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 (  المجالت العلمية ، التقارير ،....) 
يقع يف متناول  االنسانية يوصى أبي حبث منشور يف اجملالت العلمية

 ذات صلة ابملادة العلمية للمقرر . و الطالب 

حتوي مواقع االنرتنت على معلومات هائلة ومهمة وحمدثة عن حضارات  ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت
 امريكا القدمية ومنها الويكيبيداي .  

 
 وير المقرر الدراسي خطة تط .13

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
 طريقة التقييم

، الموقع الجغرافي االزتكحضارة  تاريخ وآثار قديم 6 االول

 والخصائص الحضارية العامة
مشاركات نقاشية  نظري

 وتقارير علمية
 = نظري لطقوس والقرابينالمعتقدات الدينية وا = 6 الثاني 
 = نظري طبقات المجتمع والنشاط االقتصادي  = 6 الثالث 

 = نظري نظام الحكم والمؤسسة العسكرية  = 6 الرابع 

 = نظري حضارة المايا، الموقع  والجغرافية = 6 الخامس 

 = نظري المعتقدات الدينية والطقوس والقرابين = 6 السادس 

جتمع والنشاط االقتصادي طبقات الم = 6 السابع

 للمايا
 = نظري

 = نظري نظام الحكم والمؤسسة العسكرية للمايا = 6 الثامن 

 = نظري حضارة االنكا  = 6 التاسع 

المجتمع والدين والنشاط االقتصادي  = 6 العاشر 

 والعسكري لشعب االنكا 
 = نظري
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تأليف كتاب منهجي ليكون كتابا مقررا ، ذو منهجية علمية اكاديمية ، ولغة ميسرة لطلبة المرحلة  -1

 .  للموضوعات ملونة ، يحوي على مصورات واشكال توضيحية االولى/ قسم التاريخ
رات الشرق موضوعات تعالج اوجه الشبه واالختالف بين حضارات امريكا القديمة وحضاتخصيص  -2

 االدنى القديم . 
اعتماد المنهج التحليلي للمقرر ، وتدريب الطلبة على ذلك من خالل إعمال الفكر عن طريق االثارة  -3

 بالعصف الذهني  . 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 الدراسي للعام

 بغداداجلامعة: 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 اتريخ ملء امللف:   

 
 

  التوقيع: التوقيع:  
 اسم املعاون العلمي: أ. د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم: أ. م. د. امحد انطق ابراهيم

 التاريخ: التاريخ:
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 واألداء اجلامعي: د. دمحم غازي ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

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

 / المركز  علميالقسم ال .2
 التاريخ

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 سالميأكر ف المهني 

 اسم الشهادة النهائية  .4
 تاريخبكلوريوس اداب 

  :النظام الدراسي  .5
 مقررات سنوي /مقررات /أخرى 

 المعتمد   برنامج االعتماد .6
 محاضرات صفية وصف االلكتروني

 والبحث العلمي وامر التعليم العاليأ المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 تاريخ إعداد الوصف  .8
22/1/2021 

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 تسلسل الزمني لالحداث التاريخية الو هرواثا الحديث تعريف الطالب بمفهوم تاريخ العراق

 التعّرف على حقيقة التاريخ وأهم الموضوعات المنضوية تحت هذا العنوان

 والتاريخ من حيث الموضوع ومن حيث التواصل التاريخيالتعّرف على العالقة بين المجنمع 

التعّرف على طبيعة النص التاريخي وتمييز منطق اللغة التاريخية عن منطق لغة الحياة اليومية واللغة 

 العلمية واللغة األدبية
من خالل تناوله لالحداث  الحديثالتعّرف على كيفية نشوء السرد التاريخي لالحداث األولى عند اإلنسان 

 التاريخية
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
  الدراسيج المام بأساسيات طرائق التفكير بالمنهاإل-1أ

والتربوية في يمية كادبعاد األف األتعرّ  وعن طريقداء عملي أ من خاللها تن من ترجمالتمكّ   -2أ

 هاوتطبيق عملية التدريس

 بالمادة التاريخية.تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة  -3أ
 المذكورة ف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادةالتعرّ -4أ
 ل المادة الدراسيةلتقبّ  وفكريا   اعداد الطالب نفسيا   -5أ
 المقرر الدراسياستيعاب الطلبة ألكبر قدر ممكن من   -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

المعارف التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل  عن طريق تمكين الطالب ذهنيا   - 1ب 

 الخبراتو
 تاريخ المادة بشأنمن المعارف ممكن كبر قدر تحصيل أ - 2ب 

       على المشاركة الجماعية والحوارالقدرة  - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 برزهاوأالتقنيات الحديثة لالستيعاب  عمالواست والحوارالمناقشات العلمية 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 البحث العلمي والتقريرو ف به الطالبكلذي يالواجب الو االمتحان التحريري
 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب بعلى قراءة الكتب  لبةتشجيع الط -1ج         

 الوجدانية فيها

 بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما  التشويق ومن تلك األساليب أسلوب عرض الدروس -2ج

 تجلب انتباه الطالبالحداث التي و االقصة أو الشعر أو الرواية أ
لقدسية والتي تعكس ثر في عقائد الناس من حيث اا أو التي لهاالستشهاد بالنصوص المقدسة أ -3ج

 خالقي والقيمي للمجتمعحالة الوعي األ

   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

استراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء مثل استراتيجيات التعلم 
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 التعلم
 

 
 طرائق التقييم    

 

مساعدة المتعلم  إذ تسهم في والتفكير من خالل نقاط تُطرح, مية الوعي نلت طرح أفكار مبسطة  الفهم

 .تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختبارات العلمية على
 

 
 

 

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

 دارة الصفإمهارات  -1د

 والتهيئةالتخطيط للتدريس  -2د

 التقويم والمشاهدةمهارات  -3د

 حسب القابليات العلمية والمهارات العقليةبيز بين الفئات يمهارات التقويم والتم -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

خلق بيئة تشجع المتعلم على الرغبة في إثارة و من الرغبة في التفكير أو تكوين عادات عقلية أجواءتهيئة 

تصبح عملية التفكير عادة تؤدي إلى فهم أعمق للمواضيع  التفكير وأنماط السلوك المثيرة للتفكير حتى

يمكن من خالل نقاط تفكير معينة تؤدي إلى وجود مجال للتفكير العميق  كذلك طرح أفكار كبيرةو المحيطة

 البحث واالستقصاءوالتحقق من األمور بحيث يصبح المتعلم مفكر نشيط ومنظم بشكل دقيق يساعده ذلك على 

 معينة موضوعات أعمق وأكبر في مجاالت عن
 

 

 
 طرائق التقييم          

ى تنمي قدرات الطلبة علاسئلة و سئلة موضوعيةا استعمالمن خالل متحانات يومية لتقويم فهم الطلبة ا

ات مهار ىحليل المحتوي التعليمي للتعرف علت علىقدرات الطلبة وتحفز تصميم عروض لمهارات التفكير 

 من خالل االسئلة المطوحة ومهارات حل المشكالتالتفكير 
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 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 مرحلة االولى
ساعات في 4 الحديثتاريخ العراق  

 االسبوع
 ـــــــــــــــــــــ

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
نشطة العلمية لرفع الكفاءات التدريسية وتطوير مناهج املادة وتفعيل األالعلمية لرفع املستوى العلمي واملنهجي  كالكاتهتيئة امل

 .للمحاضرات واالمتحاانت الفصليةااللتزام ابلوقت احملدد و 
 

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

 
 القبول المركزي ـ 
 ا

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 العراق يف التاريخ :خليل دمحم ابراهم -1
 العراق سبعة االف عام من احلياة :سليم مطر -2
 حملات اجنماعية من اتريخ العراق: علي الوردي -3
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 رائسة جامعة بغداد 
 التعليم العايل والبحث العلمي
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 مخطط مهارات المنهج

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

 المطلوبة من البرنامجمخرجات التعلم  

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

تاريخ العراق   االول

 الحديث
 × × × × × × × × × × × × × × × × اختياري

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

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

  التاريخ   / المركز علمي القسم ال .2

 الحديثتاريخ العراق  اسم / رمز المقرر .3

 وصف الكتروني لزاميإ أشكال الحضور المتاحة .4

 2121/2121الفصل االول  / السنةالفصل  .5

 ساعات في االسبوع4 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 22/1/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 والتسلسل الزمني لالحداث التاريخية  الحديثتعريف الطالب بمفهوم تاريخ العراق 

 هذا العنوان التعّرف على حقيقة التاريخ وأهم الموضوعات المنضوية تحت
 التعّرف على العالقة بين المجنمع والتاريخ من حيث الموضوع ومن حيث التواصل التاريخي

التعّرف على طبيعة النص التاريخي وتمييز منطق اللغة التاريخية عن منطق لغة الحياة اليومية واللغة 

 العلمية واللغة األدبية
من خالل تناوله لالحداث  الحديث لالحداث األولى عند اإلنسانالتعّرف على كيفية نشوء السرد التاريخي 

 التاريخية
 
 
 

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
  الدراسيج المام بأساسيات طرائق التفكير بالمنهاإل -1أ

يمية والتربوية في كادبعاد األاأل فتعرّ  وعن طريقداء عملي أ من خاللها تن من ترجمالتمكّ   --2أ

 هاوتطبيق عملية التدريس
 بفلسفة الدينتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة   -3أ
 المذكورة ف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادةالتعرّ  -4أ
 المادة الدراسيةل لتقبّ  وفكريا   اعداد الطالب نفسيا    -5أ
 المقرر الدراسياستيعاب الطلبة ألكبر قدر ممكن من    -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

المعارف التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل  عن طريق تمكين الطالب ذهنيا   - 1ب

 الخبراتو

 تاريخ المادة بشأنمن المعارف ممكن كبر قدر تحصيل أ  - 2ب

 على المشاركة الجماعية والحوارالقدرة   - 3ب

    
 طرائق التعليم والتعلم      

 

والشاشات    over headبرزها وأالتقنيات الحديثة لالستيعاب  عمالواست والحوارالمناقشات العلمية 

 نت والكتب االلكترونية والورقيةالذكية واالستفادة من مواقع االنتر

 
 طرائق التقييم      

 

البحث و ف به الطالبكلذي يالواجب الو االمتحان التحريريو )الحوار والنقاش( فاهياالمتحان الش

 .العلمي والتقرير

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

حسب المرحلة التي هم فيها مع التركيز على الجوانب بعلى قراءة الكتب  لبةتشجيع الط -1ج

 الوجدانية فيها
 بأساليب مختلفة وطرائق متنوعة مستخدما  التشويق ومن تلك األساليب أسلوب عرض الدروس -2ج

 .الحداث التي تجلب انتباه الطالبو االقصة أو الشعر أو الرواية أ

لقدسية والتي تعكس ثر في عقائد الناس من حيث اا أو التي لهاالستشهاد بالنصوص المقدسة أ -3ج

 والقيمي للمجتمعخالقي حالة الوعي األ

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

استراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء مثل استراتيجيات التعلم 

استراتيجيات التخطيط و استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاجو التعلم

 والتنظيم الذاتي
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 طرائق التقييم    

 

البحث و ف به الطالبكلذي يالواجب الو االمتحان التحريريو )الحوار والنقاش( فاهياالمتحان الش

 .العلمي والتقرير

 

 

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

 دارة الصفإمهارات  -1د

 والتهيئةالتخطيط للتدريس  -2د

 التقويم والمشاهدةمهارات  -3د

 حسب القابليات العلمية والمهارات العقليةبيز بين الفئات يمهارات التقويم والتم -4د
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 البنية التحتية  .12

 التاريخالعراق يف  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 عبدهللا الفياض/ الثورة العراقية الكربى )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 طارق تقي الدوري/مقدمة يف اتريخ العراق السياسي املعاصر

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 جملة االستاذ

 التاريخ واالاثرجملة دراسات يف 
 جملة كلية االداب

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مواقع االنرتنت 

 مكتبة انوار التاريخ

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

لمتطلبات  ا  وفق جميع أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالتخصص بين تكامليةعملية  تمثلتطوير البرنامج 

 مخرجات التعليم

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

25/1/

2121 
االمتحان الشهري  محاضرة الحديثتاريخ العراق  نبذة تاريخية  2

والتقارير 

 والبحوث

االحتالل البريطاني  2 1/2

 للعراق
االمتحان الشهري  محاضرة تاريخ العراق الحديث

والتقارير 

 والبحوث
الحكومة العراقية  2 8/2

 المؤقتة
االمتحان الشهري  محاضرة تاريخ العراق الحديث

والتقارير 

 والبحوث
االمتحان الشهري  محاضرة تاريخ العراق الحديث الملك فيصل االول 2 15/2

والتقارير 

 والبحوث
المعاهدة العراقية  2 22/2

 البريطانية
االمتحان الشهري  محاضرة تاريخ العراق الحديث

والتقارير 

 والبحوث
االمتحان الشهري  محاضرة تاريخ العراق الحديث الملك غازي 2 1/3

والتقارير 

 والبحوث
االمتحان الشهري  محاضرة تاريخ العراق الحديث الملك فيصل الثاني 2 8/3

والتقارير 

 والبحوث
تعدد الوزارات في  2 15/3

 العراق
االمتحان الشهري  محاضرة تاريخ العراق الحديث

والتقارير 

 والبحوث
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداداجلامعة: 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 اتريخ ملء امللف:   

 
 

  التوقيع: التوقيع:  
 اسم املعاون العلمي: أ. د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم: أ. م. د. امحد انطق ابراهيم

 التاريخ: التاريخ:
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 هااً عما ذاا كان قد ققق االستاادة القصو  من الار  املتاقة . ويصاقب  وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمرب 

 

 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
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 0202/  9/  21 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ارخييةتعريف الطالب بتاريخ العراق وحضارته وأهم امللوك الذين حكموا يف خمتلف العصور الت-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 برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
 عريف بالمصطلحات الخاصة بتاريخ العراقت -1أ

 تعريف باآلثار المادية المنقولة وغير المنقولة وما خلفه أهم الملوك -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 

 عرض الصور المتعلقة بالمادة – 1ب

 عرض الخرائط الخاصة بتاريخ العراق – 2ب

 اجراء اختبارات يومية – 3ب

       اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 عرض الصور احيانااستخدام السبورة والنصوص المكتوبة والكتب االصلية والمراجع مع 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة والفصلية واألسئلة المباشرة للطالب

 

 
 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
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 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات اليومية والشهرية
 

 

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

 التعيين في المدارس واالعداديات  -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           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق ة الدراسية المرحل

 عملي     نظري      

  نظري 3 تاريخ العراق القديم  األولالصف 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 آلاثر العراقية وتدريبهم على دراسة الكتب التارخيية واآلاثرية اصطحاب الطالب اىل جوالت سياحية علمية للتعرف على ا
 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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 قيمية وال
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

2112-2121 
 الصف األول

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

  العراق القديم تاريخ اسم / رمز المقرر .3

 عليحضور ف أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 96 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2121/  9/  15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

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

 قدميتعريف الطالب على أهم امللوك ودورهم السياسي يف العراق ال -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 رهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مب

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 تعريف بالمصطلحات الخاصة بتاريخ العراق -1أ

 غير المنقولة وما خلفه أهم الملوكتعريف باآلثار المادية المنقولة و -2أ

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

 جغرافية المنطقة - 5أ

   معالمها اآلثارية مهمة - 6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 عرض الصور المتعلقة بالمادة – 1ب

 الخرائط الخاصة بتاريخ العراقعرض  – 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      

 

 متنوعة والفصلية واألسئلة المباشرة للطالباالمتحانات اليومية المستمرة وال

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -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
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 البنية التحتية  .12

 كتاب منهجي ) الوجيز يف اتريخ العراق القدمي( أتليف االستاذ الدكتور  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
 عبد القادر الشيخلي

 املصدر أعاله )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ى بها  ـ الكتب والمراجع التي يوصا

 ( 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

   

 الخاصة بتاريخ العراق والمصطلحات المستعملة في الدراسات التاريخية تدريس الطالب كل المفردات

 
 

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

 التعيين في المدارس واالعداديات  -1د

  ن في الكليات والمعاهد ذات العالقةالتعيي -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 االمتحان نظري القديم تاريخ العراق التاريخ السياسي 3 15 -1

 االمتحان نظري متاريخ العراق القدي التاريخ الحضاري 3 31 - 16

      
      
      
      
      



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 دمحم غازي  د. واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

 وصف البرنامج األكاديمي        
 



  
 1الصفحة 

 
  

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

 .مترر يم  البرنامج
 

 جامت  هغداد / اآلداب  كوي  اآلداب المؤسسة التعليمية .1

  تسص الضاريخ المركز  :القسم العلمي .2

او اســــم البرنــــامج األكــــاديمي  .3
  :المهني

 الدول  التساتساني  والبيانطي ضاريخ وحيارا   

 د. مبثم كاظم نوري دكضوراه :لشهادة النهائيةاسم ا .4
ــــــام ال .5  ســــــنو    :دراســــــيالنظ

 أخرى  مقررات  
  كورتسال

 نظاص االكضروني )كالس روص(   :المعتمد برنامج االعتماد .6

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

 61/9/0202  :تاريخ إعداد الوصف .8

الدول  التساتساني  والبيانطي  التسياتسي  واا ضصادي  دراتس  ضاريخ وحيارا  :اف البرنامج األكاديميأهد .9
 وااجضماعي 

 

 :مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11
   :االهداف المعرفية - أ
 ا التسياتسي  واا ضصادي  والديني ضجاربه فهصو الدول  التساتساني  والبيانطي  حيارا لااصول الضاريئي   مترف  -

 وضوظيدها في عصرنا الحاير.
وبرمج  ما ضوصووا الي  م  الدول  التساتساني  والبيانطي  دراتس  ضاريخ وحيارا الكشف 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 . -
 ضتويد الطالب عوى احضراص اآلراء المئضود  وضتدير اآلئري . -
 ااتسضدادا م  أفكار اآلئري  ومتووماضهص. -
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  :طرائق التقييم: 11
 

  .اامضحا  الشهري  -6
 .ص االكضروني )كالس روص(نظاالتياص 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
 ادا م  أفكار اآلئري  ومتووماضهص.ااتسضد -5ج

 طرائق التقييم:: 13
 المنا ش  اليومي ، إعداد أوراق هحثي ، اائضهار الشهري  نظاص االكضروني )كالس روص(

 
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

 تربية الحس النقدي والتفكير العلمي للمتعلم. -2د

 االطالع المستمر للمدرس على المستجدات التعليمية. -3د

يب التعلايم يتباادف هيهاا الطاالل والمادرس هاي  اوار من اساالية من الوسائل والنقاش العروض العلم -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. المادةالستيعابهم 

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

 . ((GISمسح ووصور لمواقع المدن المصرية القديمة 

 
 : طرائق التقييم: 16

 نظام كالس روم -
 

  .االختبار الشفهي -
 .االمتحان التحريري -
 

  :بنية البرنامج: 17

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق راسيةالمرحلة الد
 عملي     نظر       

الدولـــة دراســـة تـــاريخ وحضـــارة   ةثانيال
 الساسانية والبيزنطية

 ســـــــــــــــــــــــــــــاعات 3
 اسبوعية

 

التاريخ الساساني   

 والبيزنطي
  

مصادر دراسه تاريخ   

 ايران القديمه
  

   انجغراهيه اير  
التسميات التي اطلقت   

 على ايران
  

ملخص عن المدنيه   

االيرانيه قبل ظهور 

 الدوله الساسانيه
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 :التخطيط للتطور الشخصي: 18

 

 .تشجيع الطلبة على  ب المادة والتفوق هيها  -

نصوص التاريخية، وتقييم صحة تلك النصاوص عان طرياق مقارنتهاا ماع الوتحليل تشجيع الطلبة على تفكيك   -

 نصوص اخرى تحمل الحادثة التاريخية نفسها.
 

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

 :أهم مصادر المعلومات عن البرنامج: 20

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

 حتس  بيرني  : ضاريخ ايرا  التديم. 0
 اوما   :اامبراطوري  البيانطي . 3
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 مئطط مهارال المنهج
 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
األهذذذذذذذذداف الوجدانيذذذذذذذذذ  

 والتيمي  
ارال التامذذ  والضيهيويذذ  المهذذ

المهارال األئذرن  )المنتول 
المضتوتذذذذ  هتابويذذذذ  الضوظيذذذذف 

 (ضطور الشئصيوال
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

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداداجلامعة: 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 اتريخ ملء امللف:   

 
 

  التوقيع: التوقيع:  
اسم رئيس القسم: أ. م. د. امحد انطق 

 ابراهيم
 اسم املعاون العلمي: أ. د. وسن سعيد عبود

 التاريخ: :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 واألداء اجلامعي: د. دمحم غازي ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 

 



 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

 

 م. د. ميثم كاظم نوري. أاالسم: 

 

 )الكورس االول: الدراسات العليا( 

 )الماجستير(

 

 الد اليونانبالعهود السياسية في  المادة
  هدف المادة

 

 

 جدول الدروس االسبوعي/ المفردات/ النظام : فصلي

 المـالحظات العلمية المـادة النظرية المـادة االسبوع
االطــــار الجيرافــــي ودوري فـــــي تحديــــد المالمـــــ   .1

 السياسية اليونانية
  

   طبيعة النظام الحكم اليوناني .2
   العهد الملكي .3
   النظام االداري اليوناني .4
   النبالء )العهد االقطاعي(عهد  .5
   التمردات والهجرات  .6
   عهد الطياة .7
   القوانيين اليونانية .8
   عهد الديمقراطية .9

   العالقات الداخلية اليونانية .11
 

 

 



 
 

 : الدراسات العليا(ثاني)الكورس ال

 (الدكتوراي)

 الحياة الحضارية الرومانية القديمة المادة

  المادة هدف
 

 االسبوعي الدروس فصلي/ المفردات/ جدول:  النظام
 

 المـادة النظرية المـادة االسبوع

 العلمية

 المـالحظات

   الحياة الحضارية الرومانية القديمة .1

ــد  .2 االطــار الجيرافــي ودوري فــي تحدي
 المالم  الحضارية الرومانية

  

   في روماالهجرات وأصل السكان  .3

   الرومانية القديمةثقافات ال .4

ســــــاطير نشـــــــنة مدينــــــة رومــــــا )ا .5
 النشوء(

  

   االحوال االجتماعية الرومانية .6

   االدب والفن الروماني .7

   الحياة الدينية الرومانية .8

   االقتصادية الرومانية الحياة .9

   المؤثرات الحضارية الرومانية .11

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 دكتورة وسن جاسم دمحم
 بغداداجلامعة: 

 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 اتريخ ملء امللف:   

 
 

  التوقيع: التوقيع:  
 اسم املعاون العلمي: أ. د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم: أ. م. د. امحد انطق ابراهيم

 التاريخ: التاريخ:
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 واألداء اجلامعي: د. دمحم غازي ودة ضمان اجل شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
  العراق القديم تاريخ

 تاريخ بكالوريوس الشهادة النهائية اسم  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات

   المعتمد   برنامج االعتماد .6
اللغة العربية مع بعض املصادراالجنبية                                                                   

 

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 0202-0222 صف تاريخ إعداد الو .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 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 القدمي تعريف الطالب على أهم املنجزات الفنية والعمارية هلذه السالالت -3
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

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

 تعريف باآلثار المادية المنقولة وغير المنقولة وما خلفه أهم الملوك -2أ

 ثار العراقية التي تخص تاريخ العراقعرض بعض الصور الخاصة باآل -3أ
 عرض الخرائط والمخططات -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

       اء االمتحانات المستمرةاجر   -4ب

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 استخدام السبورة والنصوص المكتوبة والكتب االصلية والمراجع مع عرض الصور احياناالكورس االول 

 استخدمنا طريقة كالس روم بعد تفشي جائحة كورونا 

 
 طرائق التقييم      

 

 وعة والفصلية واألسئلة المباشرة للطالباالمتحانات اليومية المستمرة والمتن

 

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

 التعيين في المدارس واالعداديات  -1د

  الكليات والمعاهد ذات العالقةالتعيين في  -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

 
 م طرائق التقيي         

 
 االمتحانات اليومية والشهرية

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  كورس اول 61 تاريخ العراق القديم Mht 26329- gutgll االولى

كورس  61   

 ثاني
 

الكورس االول 

دايات الب

الحضارية لبالد 

وادي الرافدين 

،اختراع الكتابة 

، االحوال 

السياسية في 

بالد 

سومر،السومر

 الكورس الثاني 
 

موجز الخصائص الحضارية للعصر 

البابلي القديم ، الوضع السياسي ، 

اللغوي ، الحركة التركيب السكاني و

العلمية ،السياسة الداخلية ، نظام ملكية 

الناحية الدينية ، القوانين االراضي ،

المدونة ، الكشيون) الفترة المظلمة 

الثانية ( ،بالد بابل بعد انتهاء الغزو 

الكشي )ساللة ايسن الثانية )ساللة 

بابل الرابعة(، االشوريون نزوحهم 

ة واستقرارهم ، االدوار الحضاري

والغصور التاريخية التي مرت بها 
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يون ، اللغة 

السومرية، اهم 

هجرات االقوام 

الجزرية 

،االكديون 

،سرجون 

2371االكدي)

م( -ق2316-

)الفتر،الكوتيون

ة المظلمة 

االولى(،حرب 

التحرير ، اهم 

الخصائص 

الحضارية 

والسياسية 

ولة االكدية ، للد

ساللة اور 

-2112الثالثة )

م(، -ق2114

اورنمو 

(2112-

م( ، -ق2194

العصر البابلي 

القديم ، من هم 

االموريون ، 

السالالت 

االمورية ، 

حموراب 

وعصره 

الذهبي ، موجز 

الخصائص 

الحضارية 

للعصر البابلي 

القديم، الكشيون 

)الفترة المظلمة 

الثانية( ، بالد 

بابل بعد فترة 

زو الكشي ، الغ

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 

دير،ساللة 

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

2112-2121 
 الصف األول

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

 2121/  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

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

 
 
 
 
 

 

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

وصف المتاحة. والبد من الربط بينها وبين 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

 صة باآلثار العراقية التي تخص تاريخ العراقعرض بعض الصور الخا -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

      اجراء االمتحانات المستمرة   -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 االمتحانات اليومية المستمرة والمتنوعة والفصلية واألسئلة المباشرة للطالب

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 لعراقتوجيه اسئلة خارجية  باستعمال كتب ومراجع خاصة بتاريخ ا -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

 

 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 البنية التحتية  .12

 القدمي( أتليف االستاذ الدكتور  كتاب منهجي ) الوجيز يف اتريخ العراق 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

 ( رير ،.... المجالت العلمية ، التقا) 
 كل الكتب التارخيية املتعلقة بتاريخ وحضارة العراق

 جملة االداب ، جملة االستاذجملة سومر ، 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 املوسوعة احلرة على االنرتنت الوكبيداي

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

، العراق والمصطلحات المستعملة في الدراسات التاريخية تدريس الطالب كل المفردات الخاصة بتاريخ

وتحفيز الطلبة على البحث العلمي من خالل تكلبفهم بكتابة البحوث االكاديمية وتحليل جميع النصوص 

 التاريخية والخروج بتوصيات ذات فائدة تاريخية

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.تأهيلية الالعامة 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
 طريقة التقييم تعليمطريقة ال

 االمتحان نظري القديم تاريخ العراق التاريخ السياسي 3 15 -1

 االمتحان نظري تاريخ العراق القديم التاريخ الحضاري 3 31 - 16

      
      
      
      
      



  
 11الصفحة 

 
  

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداداجلامعة: 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 اتريخ ملء امللف:   

 
 

  التوقيع: التوقيع:  
اسم رئيس القسم: أ. م. د. امحد انطق 

 ابراهيم
 اسم املعاون العلمي: أ. د. وسن سعيد عبود

 التاريخ: التاريخ:
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 واألداء اجلامعي: د. دمحم غازي ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

 التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود



 

 
 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

 

 جامعة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ المركز / القسم العلمي  .2

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 

دكتورة اثمار كاظم / في التاريخ الحديث والمعاصردكتوراه    اسم الشهادة النهائية  .4

 سهل
 : النظام الدراسي  .5

 أخرى /مقررات /سنوي 
 مقررات

  برنامج االعتماد المعتمد   .6

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

 0207 \7 \ 71  تاريخ إعداد الوصف  .8

 Athmar.suhil@gmail.comأ.م.د. اثمار كاظم سهل   اسم التدريسي .9

 أهداف البرنامج األكاديمي .11

تنافس اوربي الحديث والمعاصر السيما انها شهدت  مج  الى القاء الضوء على تاريخ دول اسيايهدف البرنا

وكذلك االطالع على تجاربها النهضوية بعد اتخلص من لالستحواذ على ثرواتها الزراعية والمعدنية الكبيرة،

االحتالل،فالبعض منها تمسك بالموروث الحضاري والتراث والعزلة الدولية،فيما فضل االخرون االقتباس من 

 .السوفيتية التجربة االشتراكية
 

 

 

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 االهداف المعرفية   -1
 هذه الدول ةنشأمعرفة تاريخ     -7أ
 نظامها السياسي  -0أ
 التنافس االستعماري وسيطرة عليها -3أ
 اهم الثورات والحركات الوطنية التي قادة الى االستقالل-4أ

 طبيعة الحكومات التي تشكلت بعد االستقالل   -5أ

 تجاربها النهضوية السياسية والقتصادية-6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
معرفة تاريخ الصين ،والطالع على اهم االحداث التي حولت الحكم من النظام االمبراطوري الى – 1ب

  الجمهوري
اسهمت في سيطرة البريطانيين دون غيرهم على الهند وتحولها الى االطالع على الظروف التي   - 2ب

 درة التاج البريطاني
كسب المعلومات عن تاريخ فيتنام ، وتعرف على شخصية المناضل هوشي منه الذي قاد البالد    – 3ب

   الى االستقالل
  ضد االمريكين االمريكية،وكيف تحولت الى مستنقع الموت-معرفة اسباب الحرب الفيتنامية    -4ب
 االطالع على تاريخ اليابان الحديث والمعاصر   -5ب

 استعراض تاريخ الباكستان التي كانت جزءا من شبه القارة الهندية-6ب
  

 
 طرائق التعليم والتعلم      

السيما في الجانب  المناقشات، المقارنة بين دولة واخرى، تشجيع سياسة االقتباس من تجارب هذه الدول  
االقتصادي والتعليمي وكيفية االستفادة منها في العراق،اظهار الجانب الوطني لقادة هذا البالد ومناقشة الطالب 

في السبب الذي دفعة لالعجاب بهذه الشخصيات، استعراض خرائط هذه الدولة،لمعرفة موقعها الستراتيجي 
ف الطالب في اعداد التقارير عن موضوع يعجب به في تاريخ الذي دفع الدول االوربية للسيطرة عليها.تكلي

 هذه الدول
 

 طرائق التقييم      

، وتشجيع الطالب على القاء المحاضرة لكسر و االمتحانات التحريرية ،تقاريرمشاركات يومية، اعداد   

التي يتم التطرق حالت الخجل في االلقاء ، رسم الخرائط عن هذه الدول، احضار صور البرزالشخصيات 

 لها في تاريخ هذه الدول
 
 
 

 



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

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

 قراءة كتب التاريخ المختلفة و المقارنة و التحليل -7د
 االطالع على البحوث و الدراسات ذات العالقة بالمنهج-0د
 تحليل الوقائع التاريخية خالل تلك الحقبة -3د

 متابعة المصادر المهمة في هذا المجال -4د

   

 

            

 
 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 

 (.المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي)المهارات العامة والتأهيلية المنقولة -د 
 قراءة كتب التاريخ المختلفة و المقارنة و التحليل -7د
 االطالع على البحوث و الدراسات ذات العالقة بالمنهج-0د
 تحليل الوقائع التاريخية خالل تلك الحقبة -3د

 متابعة المصادر المهمة في هذا المجال -4د
 

 بنية البرنامج  .12

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

 عملي     نظري      

اسيا الحديث  تاريخ   الثالثةالمرحلة 

 والمعاصر
  عاتسا 0

     

     

     

     
     

 

 

 

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

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

 قراءة كتب التاريخ المختلفة و المقارنة و التحليل -7د
 االطالع على البحوث و الدراسات ذات العالقة بالمنهج-0د
 تحليل الوقائع التاريخية خالل تلك الحقبة -3د

 متابعة المصادر المهمة في هذا المجال -4د
لى عرض الكتروني، عن طريق تحضير االفالم السعي لتخلص من المحاضرت الورقية وتحويل المادة ا-5د

 والوثائق التي تتناول تاريخ دول اسيا الحديث والمعاصر.
 ر المصادر من كتب ومجالت التي تناولت تاريخ هذه الدولخالسعي للحصول على ا -6

 
 
 
 

 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد)معيار القبول  .14

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المعلومات عن البرنامجأهم مصادر  .15

 موجز تاريخ اسيا الحديث والمعاصر. للدكتورة منتهى طالب سلمان-

 تاريخ ىشرق اسيا الحديث.للدكتور اسماعيل ياغي-

 الصراع الدولي في جنوب شرق اسيا،للدكتور بريان كروزير-

 االستعمار في جنوب شرق اسيا،فايز صالح ابو جابر-

 الحديث والمعاصر.للدكتور عاصم محروس عبد المطلب واخروندراسات في تاريخ  الشرق -

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 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

بقابلية التوظيف المتعلقة 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

-2م 2112-10-22
10 

تاريخ الدولة  

العباسية في 

عصورها 

 المتأخرة

                 اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   

 

 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 كلية االداب\جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ  / المركز علميالقسم ال .2

 تاريخ اسيا الحديث والمعاصر اسم / رمز المقرر .3

 الحضور االلكتروني)كالس روم( أشكال الحضور المتاحة .4

 2121\2121 الفصل / السنة .5

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
  ساعتان في االسبوع 

 

 2121\1\17 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

المقرر الى القاء الضوء على تاريخ دول اسيا الحديث والمعاصر السيما انها شهدت تنافس اوربي يهدف ا

على تجاربها النهضوية بعد اتخلص من لالستحواذ على ثرواتها الزراعية والمعدنية الكبيرة،وكذلك االطالع 

االحتالل،فالبعض منها تمسك بالموروث الحضاري والتراث والعزلة الدولية،فيما فضل االخرون االقتباس من 

 .التجربة االشتراكية السوفيتية
 

 

 

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 المقررمخرجات  .9

 االهداف المعرفية - أ

 
الصين ،والطالع على اهم االحداث التي حولت الحكم من النظام االمبراطوري الى معرفة تاريخ 

  الجمهوري
االطالع على الظروف التي اسهمت في سيطرة البريطانيين دون غيرهم على الهند وتحولها الى   - 2ب

 درة التاج البريطاني
وشي منه الذي قاد البالد كسب المعلومات عن تاريخ فيتنام ، وتعرف على شخصية المناضل ه   – 3ب

   الى االستقالل
  االمريكية،وكيف تحولت الى مستنقع الموت ضد االمريكين-معرفة اسباب الحرب الفيتنامية    -4ب
 االطالع على تاريخ اليابان الحديث والمعاصر   -5ب

 استعراض تاريخ الباكستان التي كانت جزءا من شبه القارة الهندية-6ب
  
    
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 

 نشأت هذه الدولمعرفة تاريخ     - 1ب
 نظامها السياسي  -2ب 
 التنافس االستعماري وسيطرة عليها -3ب 
 اهم الثورات والحركات الوطنية التي قادة الى االستقالل- 4ب 

 طبيعة الحكومات التي تشكلت بعد االستقالل   - 5ب

 السياسية والقتصاديةتجاربها النهضوية  -6ب
 كيفية تشكيل الحكومات الناجحة في دول مضطربة اقتصاديا 7ب

 كيفية النهوض واعادة بناء الدول اقتصاديا وسياسيا8ب

      

 طرائق التعليم والتعلم      

 

السيما في الجانب  المناقشات، المقارنة بين دولة واخرى، تشجيع سياسة االقتباس من تجارب هذه الدول 
االقتصادي والتعليمي وكيفية االستفادة منها في العراق،اظهار الجانب الوطني لقادة هذا البالد ومناقشة الطالب 

في السبب الذي دفعة لالعجاب بهذه الشخصيات، استعراض خرائط هذه الدولة،لمعرفة موقعها الستراتيجي 
ف الطالب في اعداد التقارير عن موضوع يعجب به في تاريخ الذي دفع الدول االوربية للسيطرة عليها.تكلي



 

 
 8الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 هذه الدول
 

 

 

 طرائق التقييم      

، وتشجيع الطالب على القاء المحاضرة لكسر حالة و االمتحانات التحريرية ،تقاريرمشاركات يومية، اعداد 

التي يتم التطرق لها في الخجل في االلقاء ، رسم الخرائط عن هذه الدول، احضار صور البرزالشخصيات 

 تاريخ هذه الدول

 

 

 
 االهداف الوجدانية والقيمية -ج

 العمل من اجل النهوض بالبالد  -1ج

 القيادة الصالحة-2ج

 النظام السياسي الجيد -3ج

  االطالع على تجارب الدول االخرة والستفادة منها في تطوير البالد ونهوض به -4ج

  

       

 

 

 

      

 

 

 

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

 

 قراءة كتب التاريخ المختلفة و المقارنة و التحليل -1د
 االطالع على البحوث و الدراسات ذات العالقة بالمنهج-0د
 تحليل الوقائع التاريخية خالل تلك الحقبة -3د

 متابعة المصادر المهمة في هذا المجال -4د
 

     



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

 بنية المقرر .01
مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

الكورس 
 االول

الصين،تاريخ   ساعتان
الصين،موقع الصين 
 ،الفلسفة الصينية 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
نظام االسر الحاكمة    

   في الصين 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
   

-0661اسرة لمانشو 
0100  

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
   

التنافس االوربي على 
   الصين 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
   

   حرب االفيون 
المشاركات و 

االختبارات 
 التحريرية

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
الحركة الوطنية    

الصينيةوزعامة صن 
 يات صن 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
   

واعالن 0100ثورة 
  جمهورية الصين 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
الصين خالل الحرب    

العالمية االولى 
0101-0101   

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
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الصين حتى عام 

0111 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
الهند،الموقع    

الستراتيجي،الحكم 
البريطاني 

  0181للهند،

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية

   

 0101اضراب عام  

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
   

الهند بين الحربين 
-0101العالمتين 

0191   

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
   

المشاكل التي واجهت 
 استقاللهاالهند بعد 

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
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 فيتنام
:الموقع،الثروات،تاريخ

 ها السياسي
 

–الحرب الفيتنامية 
-0161 االمريكية

0118 
 

اليابان،موقعها،ثرواتها 
 االقتصادية،دياناتها

 
 
 
 
 

نظام الحكم 
 االمبراطوري 

 
محاواة االوربين كسر 

 العزلة اليابانية
 

اليابان خالل الحرب 
 العالمية االولى

 
 

اليابان في مؤتمر 
 0101باريس

 

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
 االختبارا

 ت التحريرية
= 
 
 

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
 
 

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
 

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
 
 

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
 
 
 

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
 
 

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
 

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
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الكورس 
 الثاني

 الفلبين
وصول المسلمين الى 

 الفلبين
 

الفلبين تحت حكم 
 االسبان

 
الحركة الوطنية وثورة 

0116 
 

االحتال االمريكي 
 للفلبين 

 
الفلبين في الحرب 

 العالمية الثانية
 

حلف جنوب شرق 
 اسيا   

 
 

 اندونيسيا
االحتالل البرتغالي 

الندونيسيا،االحتالل 
 البريطاني الندونيسيا

 
اندونيسيا خالل 
الحربين وتطور 
 الحركة الوطنية

   
التحضير   

اليومي و 
المشاركات و 

االختبارات 
 التحريرية

 
= 
 
 
  
= 
 
= 
 
 
= 
 
 
 
 
= 
 
 
 
 
 
 

   
التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
 
= 
 
 
  
= 
 
=  
 
 
= 
 
 
 
 
  =  
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استقالل اندونيسيا 
  ووحدتها

 
 

 0188مؤتمر باندونغ 
 

 الباكستان
السياة البريطانية واثرها 
في اثارة الخالفات بين 

 الهندوس والمسلمين
 

دمحم علي جناح 
 وزعامته لباكستان

 
 

 باكستان بعد االستقالل
 

مرحلة النظام البرلماني 
0111-0181 

 مرحلة الحكم العسكري 
0181-0110  

 
 كوريا

كوريا تحت الحكم 
 الصيني

 
التدخل االمريكي في 

 كوريا

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
 
 
 
= 
 
 
 
= 
 
 
= 
 
= 
 
= 
 
 
 
= 
 
 
 
 

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
 
 
 
= 
 
 
 
= 
 
 
= 
  
= 
 
= 
 
 
 
= 
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الحركة الوطنية  نمو

 الكورية
 

كوريا في الحر ب 
 العالمية الثانية

 
 -التفاهم االمريكي

الروسي حول تقسيم 
 كوريا الىة دولتين

الحرب الكورية  
0181-0189 

 
 
 

 افغانستان
 
 
 
 
 
 

االحتالل البريطاني 
 الفغانستان

 
 
 
 

 
التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
 

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
 
 
 

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
 
 

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
 

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
 
 

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
 
 
 

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
 

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
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قياد دولة افغعانستان 
 الحديثة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0191الحرب االهلية 
 
 
 
 
 

عهد دمحم نادر شاه 
 واصالحاته

 
 
 
  

  
   
 

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
 
  

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
 

التحضير 
اليومي و 
ت و المشاركا

االختبارات 
 التحريرية

 
التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
 
 

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
 
 

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
 

التحضير 
اليومي و 

المشاركات و 
االختبارات 

 التحريرية
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موجز تاريخ اسيا الحديث والمعاصر. للدكتورة منتهى - ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 طالب سلمان

 

 
 ياغيتاريخ ىشرق اسيا الحديث.للدكتور اسماعيل - (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 2

الصراع الدولي في جنوب شرق اسيا،للدكتور بريان -

 كروزير

 االستعمار في جنوب شرق اسيا،فايز صالح ابو جابر-

دراسات في تاريخ  الشرق الحديث والمعاصر.للدكتور - ▪

  عاصم محروس عبد المطلب واخرون

 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 دور التربية في نهضة اليابان ،للدكتور عبد هللا حسن 

  تاريخ اسيا الحديث والمعاصر ،للدكتور ميالد المقرحي

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 اليوجد

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   
 كل سنة يتم تطوير المنهج وفق المصادر التاريخية الحديثة واالصلية 

 ، مع عرض افالم وصور عن مواقع هذه الدول وحضارتهااالعتماد على العرض االلكتروني في طرح المادة
 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

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

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

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

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 لغة العربيةقسم ال / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 / الكورس االول لغة االنكليزية / المرحلة األولىلمادة ا

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 رات /أخرى سنوي /مقر

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

يرمي هذا المقرر إلى مساعدة الطالب على فهم واستخدام اللغة االنكليزية كوسيلة للتواصل والتعلم في  -1

 تخصصاتهم 
 صلة بين مختلف مكوناتها  فهم المادة المقروءة ، خلق -2

 استخدام اللغة االنجليزية في حياتهم اليومية.   -3

 بدء ومواصلة المحادثات القصيرة والبسيطة. -4

 كتابة جمل سليمة وصحيحة مبنى ومعنى .  -5

 تخريج كوادر على درجة عالية من التعليم والتأهيل والتميز.  -6
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 ائق التعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطر برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
       فهم اللغة الهدف معنى ومبنى فضال عن إجادة نطقها.  -1أ

 تنمية الكفاءات اللغوية األساسية التي تمكن من التعامل مع المفردات المستوى التمهيدي. -2أ

  ومية. تنمية الفهم والقدرة على استخدام لغة التخاطب في الحياة الي -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

كتابة جملة بسيطة وسليمة نحويا يستخدمها الطالب في وصف األشخاص او التعبير عن رغبة  – 1ب 

 او وجهة نظر ... الخ 

 استخدام الجمل ذات التركيبات النحوية البسيطة في سياقات معينة. – 2ب 

        مقروءة البسيطة ومقارنتها. فهم النصوص ال – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات  -
 مناقشات -
 تقديم اسئلة.  -

 
 طرائق التقييم      

يتم ذلك من خالل اختبارين دوريين واختبار نهائي، إضافة إلى اختبارات نهاية الوحدات وامتحان شهري 

 في التعبير الشفوي.

 

 

 
 والقيمية .الوجدانية  األهداف -ج

قدرة الطالب على القيام بمحادثات قصيرة واستعمال العبارات المستعملة في الحياة اليومية  -1ج         

االتجاهات وتوجيه اآلخرين، كما يتسنى للطالب التحدث عن نفسه والتعبير عن رغباته ومشاغله والسؤال عن 

 ومشاكله في الحياة اليومية. 

في الطالب القدرة على التفكير واالتصال بينه وبين زمالئه اآلخرين في سوف تبني هذه المادة  -2ج

المادة نفسها والمواد األخرى، وهذا مهم جدا لتحسين عالقة الطالب ببعض، كما أن الطالب سوف ينمي 

قدرته على التفكير وعلى استعمال اللغة االنجليزية في التواصل مع اآلخرين سواء أكان ذلك دال محيطه 

 شتى أنحاء العالم.  أو في

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 حاالت دراسية  -

 بحوث علمية -
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 طرائق التقييم    

 

 التحاور والمناقشات -

 اختبارات سريعة -

 
 

 

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

 يمهارة البحث العلم -1د

 مهارات التفكير بأنواعه المختلفة -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 طريقة عرض المادة والمناقشة 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 المقالية ( –االختبارات التحريرية )الموضوعية  -
 مراعاة األنشطة واألداء والتمكن اللغوي السليم الخالي من األغالط -

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 English as a Second األولى 
Language 

ESL 2  
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

New Headway Plus – Student's book + workbook by John and Liz Soars 
For Beginner 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 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

متعلقة بقابلية التوظيف ال

 (والتطور الشخصي

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

                  اللغة االنكليزية ESL المرحلة األولى 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 اآلدابجامعة بغداد / كلية  المؤسسة التعليمية .1

 لغة العربيةقسم ال    / المركز علمي القسم ال .2

 اللغة االنكليزية اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

  األولالفصل  الفصل / السنة .5

 31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2121-2121 لوصف تاريخ إعداد هذا ا .7

 أهداف المقرر .8

 فهم واستخدام اللغة االنكليزية وسيلة للتواصل والتعلم يف ختصصاهتم. -1

 فهم املادة املقروءة وإجياد الصلة بني خمتلف مكوانهتا. -2

 استخدام اللغة االنكليزية يف حياهتم اليومية. -3

 بدء ومواصلة احملاداثت القصرية والبسيطة. -4

 يمة مبىن ومعىن.كتابة مجل صحيحة وسل -5

 ختريج كوادر على درجة عالية من التعليم والتأهيل والتميز.  -6

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 ق التعليم والتعلم طرائ     

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 Beginner – New Headway Plus ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
طر

يقة 

التق

 ييم
1 2  Unit 1 \ Introduction Hello, 

Vocabulary Everyday English 
  مناقشات

  مناقشات = = = = = = = = = = = = = =  2 2
3 2  Unit 2\ Your World Countries, 

Listening, Questions, Adjectives 
  مناقشات

  مناقشات = = = = = = = = = = = = =  2 4
   االمتحان   2 5
6 2  Unit 3 \ All about you , Jobs, 

Questions and Negatives, Listening 
Questions 

  مناقشات

  مناقشات = = = = = = = = = = = =  2 7
8 2  Unit 4 \ Family and Friends, 

Possessives, Vocabulary, has / have, 
Listening 

  مناقشات

  مناقشات = = = = = = = = = = = = = =  2 9
   االمتحان   2 11
11 2  Unit 5\ The way I live , Sports, food, 

drink, things I like,  
  مناقشات

  مناقشات = = = = = = = = = = = =  2 12
13 2  Listening, Vocabulary, Everyday 

English, Don't forget  
  مناقشات

  مناقشات = = = = = = = = = = = =  2 14
   االمتحان    15



  
 9الصفحة 

 
  

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               لكتب والمراجع التي يوصى بها  ـ اا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
https://learnenglish.britishcouncil.org/englis

h-grammar-reference 

 

 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    
 اتريخ ملء امللف :     

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

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

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

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

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

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم اللغة العربية / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 ثاني/ الكورس ال لغة االنكليزية / المرحلة األولىلمادة ا

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 ررات /أخرى سنوي /مق

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2221-2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

يرمي هذا المقرر إلى مساعدة الطالب على فهم واستخدام اللغة االنكليزية كوسيلة للتواصل والتعلم في  -1

 تخصصاتهم 
 روءة ، خلق صلة بين مختلف مكوناتها فهم المادة المق -2

 استخدام اللغة االنجليزية في حياتهم اليومية.   -3

 بدء ومواصلة المحادثات القصيرة والبسيطة. -4

 كتابة جمل سليمة وصحيحة مبنى ومعنى .  -5

 تخريج كوادر على درجة عالية من التعليم والتأهيل والتميز.  -6

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 مطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييمال برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
       فهم اللغة الهدف معنى ومبنى فضال عن إجادة نطقها.  -1أ

 تنمية الكفاءات اللغوية األساسية التي تمكن من التعامل مع المفردات المستوى التمهيدي. -2أ

  الحياة اليومية. تنمية الفهم والقدرة على استخدام لغة التخاطب في  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

كتابة جملة بسيطة وسليمة نحويا يستخدمها الطالب في وصف األشخاص او التعبير عن رغبة  – 1ب 

 او وجهة نظر ... الخ 

 استخدام الجمل ذات التركيبات النحوية البسيطة في سياقات معينة. – 2ب 

        النصوص المقروءة البسيطة ومقارنتها.  فهم – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات  -
 مناقشات -
 تقديم اسئلة.  -

 
 طرائق التقييم      

يتم ذلك من خالل اختبارين دوريين واختبار نهائي، إضافة إلى اختبارات نهاية الوحدات وامتحان شهري 

 في التعبير الشفوي.

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

قدرة الطالب على القيام بمحادثات قصيرة واستعمال العبارات المستعملة في الحياة اليومية  -1ج         

االتجاهات وتوجيه اآلخرين، كما يتسنى للطالب التحدث عن نفسه والتعبير عن رغباته ومشاغله والسؤال عن 

 ومشاكله في الحياة اليومية. 

ذه المادة في الطالب القدرة على التفكير واالتصال بينه وبين زمالئه اآلخرين في سوف تبني ه -2ج

المادة نفسها والمواد األخرى، وهذا مهم جدا لتحسين عالقة الطالب ببعض، كما أن الطالب سوف ينمي 

حيطه قدرته على التفكير وعلى استعمال اللغة االنجليزية في التواصل مع اآلخرين سواء أكان ذلك دال م

 أو في شتى أنحاء العالم. 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 حاالت دراسية  -

 بحوث علمية -



  
 3الصفحة 

 
  

 

 
 طرائق التقييم    

 

 التحاور والمناقشات -

 اختبارات سريعة -

 
 

 

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

 لبحث العلميمهارة ا -1د

 مهارات التفكير بأنواعه المختلفة -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 طريقة عرض المادة والمناقشة 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 المقالية ( –االختبارات التحريرية )الموضوعية  -
 مراعاة األنشطة واألداء والتمكن اللغوي السليم الخالي من األغالط -

 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 English as a Second األولى 
Language 

ESL 2  

     

     

     



  
 4الصفحة 

 
  

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

New Headway Plus – Student's book + workbook by John and Liz Soars 
For Beginner 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 جمخطط مهارات المنه

 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

                  اللغة االنكليزية ESL المرحلة األولى 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 اآلدابجامعة بغداد / كلية  المؤسسة التعليمية .1

 لغة العربيةقسم ال    / المركز علمي القسم ال .2

 اللغة االنكليزية اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 ثانيالالفصل  الفصل / السنة .5

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221-2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 فهم واستخدام اللغة االنكليزية وسيلة للتواصل والتعلم يف ختصصاهتم. -1

 فهم املادة املقروءة وإجياد الصلة بني خمتلف مكوانهتا. -2

 ية.استخدام اللغة االنكليزية يف حياهتم اليوم -3

 بدء ومواصلة احملاداثت القصرية والبسيطة. -4

 كتابة مجل صحيحة وسليمة مبىن ومعىن. -5

 ختريج كوادر على درجة عالية من التعليم والتأهيل والتميز.  -6

 
 

 

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

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

 ؛البرنامج.



  
 7الصفحة 

 
  

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتف األهدا  -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

 Beginner – New Headway Plus ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 لمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.االتأهيلية العامة و المهارات -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
طر

يقة 

التق

 ييم
1 2  Unit 6/ Every day, The time. Present 

simple – he/she. 
Always/sometimes/never. 

  مناقشات

  مناقشات = = = = = = = = = = = = = =  2 2
3 2  Words that go together . days of the 

week 
  مناقشات

4 2  Unit 7/ My Favourites: Question 
words. Me /him /us / them. 

This/that. Adjectives. Can I …? 

  مناقشات

  مناقشات  = = = = = = = = = = =  2 5
   االمتحان   2 6
7 2  Unit 8 / Where I Live: Rooms and 

Furniture. There is / are 
  مناقشات

  مناقشات = = = = = = = = = =  2 8
9 2  Prepositions . Directions مناقشات  

  مناقشات  = = = = = = = = = = =  2 12
   االمتحان   2 11
12 2  Unit 9/ Times Past: Saying years. 

Was/ were born.  
  مناقشات

13 2  Past simple-irregular verbs. 
Have/do/go. When's your birthday  

  مناقشات

  مناقشات = = = = = = = = = = = =  2 14
   االمتحان    15



  
 9الصفحة 

 
  

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
https://learnenglish.britishcouncil.org/englis

h-grammar-reference 

 

 ر المقرر الدراسي خطة تطوي .13

   

 

 

 

 
 



 نموذج وصف المقرر

 

 أ.د. انعام مهدي علي السلمان                                     وصف المقرر

 

 كلية االداب جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 مالعلميم التاريخقسم التاريخ القسم الجامعي / المركز .2

 1591-1592دراسات في تاريخ مصر  اسم / رمز المقرر .3

 دكتوراه تاريخ حديث ومعاصر  البرامج التي يدخل فيها .4

  المتاحةأشكال الحضور  .9

 الفصل الدراسي االول  الفصل / السنة .6

 ساعة  31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .9

 19/1/2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .5

 .الحديث والمعاصر ليمكنهم من فهم االحداث السياسية وتطورها بتأريخ مصر دكتوراه ( ا)/الدراسات العليتعريف طلبة قسم التأريخ
 

 تطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا يتالءم مع معايري اجلودة يف التعليم العايل 
 ومبا ينسجم مع ختصصهم االكادميي اتريخ البالد العربية متكني الطلبة من االطالع على 

 
 
 
 
 

 
 

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

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

 البرنامج.



 
 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

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

 التعرف على االساليب الصحيحة لكتابة البحوث العلمية -2أ

 استيعاب الطالب للمنهج المقرر  -3أ
 -4أ
  -9أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمادة العلمية – 1ب

 القدرة على الحوار من خالل المشاركة  – 2ب

 تحصيل المعارف الخاصة بالمادة العلمية  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام طريقة المحاورة 

 المناقشة العلمية 

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

 كتابة اوراق عمل اسبوعية ليتم النقاش وفقها 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 عرض االوراق البحثية اسبوعيا ومناقشتها 

 االمتحان التحريري 

 تقديم اوراق بحثية

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 القدرة على استعاب المنهج -2ج

 االسنتاج والتحليل -3ج

 االستنباط والقياس  -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 استرتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي 

 استراتيجيات التفكير 

 استراتيجيات التعليم 



 

 

 طرائق التقييم    

 المناقشة والحوار 

 اعداد اوراق عمل 

 امتحانات تحريرية 

 

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

 متابعة المصادر المهمة السيما الكتب المتعلقة بالموضوع -1د

 االطالع على البحوث والدراسات المتعلقة بالمادة -2د

 تحليل الوقائع التاريخية -3د

    -4د



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
المساق اسم الوحدة / 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2  

االوضاع السياسية في 

مصر من اعالن 

الحماية البريطانية 

 1536حتى عام 

  

2 2  
السياسية يف مصر يب  االوضاع

6391- 6391   

3 2  
 6391متوز  19مقدمات ثورة 

   ومراحلها ونتائجها 

4 2  

الضباط االحرار والتحدايت 
اليت واجهت الثورة  الداخلية

(6391-6391) 
  

9 2  
موقف الدول الكربى من قيام ثورة 

    6391متوز  19

6 2  
عالقة الثورة ابالحزاب السياسية يف 

   مصر 

9 2  
-6399اتفاقية اجلالء مع بريطانيا 

6391   

8 2  
العدوان الثالثي على مصر عام 

   اسبابه ونتائجه  6391

5 2  

السوفييت والوالايت موقف االحتاد 
املتحدة االمريكية من العدوان 

 6391-6391الثالثي على مصر 
  

11 2  

السورية وقيام  –الوحدة املصرية 
 -6391اجلمهورية العربية املتحدة 

6316 
  

11 2  
التدخل العسكري املصري يف اليمن  

   االسباب والنتائج 

12 2  

 6311نكسة اخلامس من حزيران 
على اوضاع مصر الداخلية  واتثريها

 واخلارجية 
  

13 2  
التطورات السياسية يف مصر 

6311-6311   

14 2  
تقييم عام لالوضاع السياسية يف 

   6311-6391مصر 

   امتحان وتقييم شامل للطلبة   2 19

      



 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

  ليس هناك كتب مقررة لطلبة الدكتوره بل مصادر متنوعة بتاريخ مصر 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 االلكترونية (والمواقع 
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 



  
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي 
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: يالقسم العلم 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

 
                                                                                              



  
 1الصفحة 

 
  

                                                   
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية االداب جامعة بغداد يةالمؤسسة التعليم .1

 التأريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
- 1111وصف المقرر الدراسي لمادة تاريخ البالد العربية المعاصر 

 الكورس االول 1111
 بكالوريوس تأريخ اسم الشهادة النهائية  .1

  :النظام الدراسي  .1
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات اخرى /

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2221- 2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

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

 الحرب العالمية الثانية .
ية ضد المحتل االجنبي والتعريف باهم تعريف الطالب بتاريخ نضال البالد العرب .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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 يمالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقي 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
 -1أ
  -1أ
 -6أ

 برنامج اصة باللخا 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 .

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

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

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

 للطالب ككل داخل الصف .وتقديمها 

 

 

 
 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

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

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

 -3ج

 -1ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -1د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 لي عم    نظري      

تأريخ البالد العربية   الثالثة

 1111- 1111المعاصر 

 الكورس االول

2  
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .11

, وتوفري املالزم وعملها للطالب حبيث ( للدكتورة مجانة دمحم راشد  9111- 9191) أتريخ البالد العربية املعاصر  اعتماد كتاب
 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

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات 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 .1

  الفصل / السنة .1

 اسبوعيا 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221 - 2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

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

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

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

 بدقة على تاريخ أمتهم .
 
 
 
 
 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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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

 قراءة التاريخ العربي اوال .تشجيع الطالب على  -2أ

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

 -1أ
  -1أ
   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

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

 هذه البلدان .

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

     -1ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

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

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

 وتقديمها للطالب ككل داخل الصف .

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

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

 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

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

 -3ج

   -1ج

  
 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

    -1د
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 البنية التحتية  .12

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

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

تعلم مخرجات ال الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 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 , 

 ورة العربيةالث

= = 

اتفاقية سايكس بيكو   2 الثالث

ووعد بلفور ومؤتمر 

 الصلح 

= = 

التطورات السياسية   2 الرابع

في سوريا ولبنان من 

 1131الى  1118

= = 

التطورات السياسية   2 الخامس

في سوريا ولبنان 

, 1111الى  1131

التطورات في االردن 

 1111الى  1122من 

= = 

ورات في اليمن التط  2 السادس

الجنوبي والشمالي , 

التطورات في شبه 

الجزيرة العربية 

 والخليج العربي .

= = 

التطورات في فلسطين   2 السابع

, التطورات في مصر 

 1111الى  1111من 

= = 
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               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

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

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 يع الغامديمكتبة االسكندرية , مكتبة الدكتور دمحم رب

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 ال يوجد

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التأريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
-1154البالد العربية المعاصر وصف المقرر الدراسي لمادة تاريخ 

 الكورس الثاني  1193
 بكالوريوس تأريخ اسم الشهادة النهائية  .5

  :النظام الدراسي  .4
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات –اخرى 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .9

 2221- 2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

 والى حصول كل بلد عربي على استقالله. بية منذ الحرب العالمية الثانيةلعر.تعريف الطالب بتأريخ البلدان ا1

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

 المناضلين على المستويين الشعبي والسياسي .
ة السياسية والتاريخية والجغرافية ايضا للوقوف بدقة . منح الطالب تصورا كامال عن حقائق الدول العربي3

 على تاريخ امتهم .
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

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

 بي اوال .تشجيع الطالب على قراءة التاريخ العر -2أ

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

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

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

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

 هذه البلدان .

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

 
 طرائق التعليم والتعلم      

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

 

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

 وتقديمها للطالب ككل داخل الصف .

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

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

 في قراءة الدرس ومتابعته عند تكليفهم باي جديد كل اسبوع .

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

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

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

 -3ج

 -5ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
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 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

 -5د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 ئق التقييم طرا         

 
 
 

 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

 ةالعربي تأريخ البالد  الثالثة

-1154المعاصر

 لثاني الكورس ا1193

  ساعات 2
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 طيط للتطور الشخصيالتخ .12

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

توفري املالزم وعملها للطالب حبيث للدكتورة مجانة دمحم راشد  و  5491 – 5491اعتماد كتاب اتريخ البالد العربية املعاصر من  
 عب اتريخ كل بلد عريب مطلوب دراسته فضال عن توفري الكتب اخلارجية املساعدة واالفادة من شبكة االنرتنت ايضا .تستو 
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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 نة / المستوىالس

 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 المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

  لمقرراسم / رمز ا .3

  أشكال الحضور المتاحة .5

  الفصل / السنة .4

 اسبوعيا 2 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .9
 اهداف المقرر .8
 

2222 -2221 

 والى حصول كل بلد عربي على استقالله. الحرب العالمية الثانية .تعريف الطالب بتأريخ البلدان العربية منذ1

اريخ نضال البلدان العربية ضد المحتل االجنبي ومقاومته والتعريف بأهم الرجال العرب . تعريف الطالب بت2

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

 على تاريخ امتهم .
 
 
 
 
 
 

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

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 الرجمخ .12

  هداف المعرفية األ -أ
 

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

 تشجيع الطالب على قراءة التاريخ العربي اوال . -2أ

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

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

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

 هذه البلدان .

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

   
 طرائق التعليم والتعلم      

 

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

 

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

 وتقديمها للطالب ككل داخل الصف .

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

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

 في قراءة الدرس ومتابعته عند تكليفهم باي جديد كل اسبوع .

 

 
 ة والقيمية األهداف الوجداني -ج

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

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

 -2ج

 -3ج

   -5ج

  



  
 8الصفحة 

 
  

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -5د
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 ندمحم عصفور سلما–حملات من اتريخ الوطن العريب املعاصر  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 

     1 
التطورات السياسية    2     

-1154في سوريا 

,التطورات 1148

السياسية في لبنان 

1154-1148  

شرح الدرس 

/التحضير 

اليومي/مناقشة  

 االفكار 

االختبار 

الشفوي 

 والتحريري 

     2 

 
التطورات السياسية     2     

في اليمن الشمالي 

1154-1162 

,التطورات السياسية 

-1154في مصر 

1193  

شرح الدرس 

/التحضير 

اليومي/مناقشة  

 كاراالف

االختبار 

الشفوي 

 والتحريري

       3 

 
التطورات السياسية    2    

-1111في السودان 

,التطورات 1165

السياسية في ليبيا من 

  1161االحتالل الى 

شرح الدرس 

/التحضير 

اليومي/مناقشة  

 االفكار

االختبار 

الشفوي 

 والتحريري

       5 

 
التطورات السياسية   2    

في تونس الى 

,التطورات 1149

السياسية في الجزائر 

 1163الى 

شرح الدرس 

/التحضير 

اليومي/مناقشة  

 االفكار

االختبار 

الشفوي 

 والتحريري

        4 

 
سياسية التطورات ال  2   

, 1161المغرب الى 

 ,التطورات السياسية 

في موريتانيا الى 

1162 

شرح الدرس 

/التحضير 

اليومي/مناقشة  

 االفكار

االختبار 

شفوي ال

 والتحريري

التطورات السياسية    2    6     

 الصومال وجيبوتي  في 
شرح الدرس 

/التحضير 

اليومي/مناقشة  

 االفكار

االختبار 

الشفوي 

 والتحريري

      9 

 
الجامعة العربية    2   

   تأسيسها واجهزتها 
شرح الدرس 

/التحضير 

اليومي/مناقشة  

 االفكار

االختبار 

الشفوي 

 يوالتحرير
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 ابراهيم خليل امحد –اتريخ الوطن العريب احلديث واملعاصر  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( ... المجالت العلمية , التقارير ,.) 
 امساعيل امحد ايغي –اتريخ العامل العريب املعاصر 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

.... 
 مكتبة االسكندرية /موقع الدكتور دمحم ربيع الغامدي 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

 ال يوجد  

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 دمحم غازي  د. واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 جامعة بغداد /كلية االداب  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 دراسة مادة تاريخ العراق المعاصر 

 تاريخماجستير  اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 مقررات

 كالس روم المعتمد   برنامج االعتماد .6

 / المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/22/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 وصول الطالب الى مرحلة التخرج بمستوى علمي مقبول

 

 

 

 

 

 

 
 

 وبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييمالمطل لبرنامجمخرجات ا  .12
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  االهداف المعرفية . ا-أ

      المعرفة والفهم  -1أ

 ان يعرف الطالب الطريقة المتبعة بالتعليم الكتروني -2أ

وماهي األدوار األساسية التي يقوم بها مع اإلشارة إلى المهارات األساسية  الدرسن يعرف الطالب  -3أ

 .والطالب من خالل المناقشة التدريسيالتي يتمتع بها 
  -5أ

 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 االجابة عن االسئلة – 1ب 

 تعلم الطالب التفاعل مع البرنامج التعليمي  – 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات عن  لمناقشةا

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 شفويةالختبارات ال

 االختبارات التحريرية الشهرية

 مهارات التفكير -ج

 تفكير ناقد ) سؤال وجواب(-1ج

 مهارة التنظيم-2ج

 مهارة التفاعل-3ج

 مهارة العمل -4ج

 

 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 ة المستمرة ارشاد الطالب لمتابعة البرنامج التعليمية االلكترونية فضال عن ارشادهم على القراء-1ج        

 تعلم الطالب االعتماد على النفس باستنتاج االسئلة واالجوبة  -2ج

 -3ج

 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     
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 طرائق التقييم    

 المشاركة المستمرة للطالب وطريقة  تقديم  االجوبة

 

 

 
 

 

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

 المتابعة وتطوير فكر الطالب-1د

 الرسوم التوضيحية والصور-2د

 -3د

 -4د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 االمتحانات اليومية  -1

 لبوسترات والشرح المتكرر  -2

 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 

 

 بنية البرنامج  .11

 المرحلة الدراسية
رر أو رمز المق

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 عملي نظري   

تاريخ الخليج العربي   المرحلة الرابع

 المعاصر
 ساعتين
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 

  التطوير يتم عن طريق بناء طالب متمكن من املادة العلمية عن طريق املناقشة والسؤال واجلواب
 
 
 
 
 

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

  03اقل عدد  من الطالب 
 03اكرب عدد من الطالب 

 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

-  
املعرفة 

 والفهم     

-  
املعر 
فة 

 والفهم     

-  
املعر 
فة 

 والفهم     
 4أ

– 1ب 
االجابة 

عن 
 االسئلة 

 1ب 
–

االجابة 
عن 

 االسئلة 

ب

3 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب

تاريخ العراق   

المعاصر 

1114- 1134 

ان -2أ اساسي
يعرف 

الطال
ب 

الطريق
ة 

املتبعة 

-2أ
ان 

يعرف 
الطال
ب 

الطريق
ة 

-2أ
ان 

يعرف 
الطال
ب 

الطريق
ة 
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ابلتعل
مي 

الكرتو 
 ين 

املتبعة 
ابلتعل

مي 
الكرتو 

 ين 

املتبعة 
ابلتعل

مي 
الكرتو 

 ين 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

  المؤسسة التعليمية .1

   / المركز علميالقسم 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 

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

 البرنامج.
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  االهداف المعرفية . ا-أ

      المعرفة والفهم  -1أ

 ان يعرف الطالب الطريقة المتبعة بالتعليم الكتروني -2أ

وماهي األدوار األساسية التي يقوم بها مع اإلشارة إلى المهارات األساسية  الدرسن يعرف الطالب  -3أ

 .التدريسي والطالب من خالل المناقشةالتي يتمتع بها 
  -5أ

 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 االجابة عن االسئلة – 1ب 

 تعلم الطالب التفاعل مع البرنامج التعليمي  – 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات عن  لمناقشةا

 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 الختبارات الشفوية

 االختبارات التحريرية الشهرية

 مهارات التفكير -ج

 ر ناقد ) سؤال وجواب(تفكي-1ج

 مهارة التنظيم-2ج

 مهارة التفاعل-3ج

 مهارة العمل -4ج

 

 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 ارشاد الطالب لمتابعة البرنامج التعليمية االلكترونية فضال عن ارشادهم على القراءة المستمرة -1ج        

 ئلة واالجوبة تعلم الطالب االعتماد على النفس باستنتاج االس -2ج

 -3ج
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 -4ج   

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 

  االهداف المعرفية . ا-أ

      المعرفة والفهم  -1أ

 ان يعرف الطالب الطريقة المتبعة بالتعليم الكتروني -2أ

وماهي األدوار األساسية التي يقوم بها مع اإلشارة إلى المهارات األساسية  الدرسن يعرف الطالب  -3أ

 .التدريسي والطالب من خالل المناقشةلتي يتمتع بها ا
  -5أ

 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهاراتاألهداف  –ب 

 االجابة عن االسئلة – 1ب 

 تعلم الطالب التفاعل مع البرنامج التعليمي  – 2ب 

        - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

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

 تطوير قدرة الطالب على اداء العمل وتسليمه في الوقت المحدد-1د

 تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة-2د

    -4د
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 البنية التحتية  .9

 اتريخ العراق املعاصر جعفر عباس محيدي الكتب المقررة المطلوبة -1

 / المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  ت العلمية ،التقارير ،.....()المجال
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 
 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 خطة تطوير المقرر عن طريق الفيديوات المعروضة وصور الشخصيات السياسية في العراق

 

 بنية املقرر

 طريقة التقييم لتعليمطريقة ا اسم الوحدة / أو املوضوع خمرجات التعلم املطلوبة الساعات األسبوع

 اسئلة ومناقشة االلكرتوين    1110االحتالل الربيطاين للعراق    0 االول

 / / / بداية االحتالل الربيطانية للعراق     0 الثاين
 / / / 1123ثورة العشرين   0 الثالث
 / / / اتسيس الدولة العراقية املؤقتة   0 الرابع

 / / / 1121اقي اتسيس اجليش العر    0 اخلامس 
 / / / 1121عام مؤمتر القاهرة   0 السادس 
دستور العراق /ومشكلة املوصل عام   0 اخلامس

1121 
/ / / 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 يا/ الدراسات العلاالول/ الكورس أ. م.د. امحد انطق ابراهيم
 بغداد: اجلامعة 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 داء اجلامعيضمان اجلودة واأل شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود



  
 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية االداب جامعة بغداد/ المؤسسة التعليمية .1

 تاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 

 دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 الولفصلي/ الفصل ا

 / طلبة الدراسات العلياالحضور االلزامي المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 0201-0202 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 0الصفحة 

 
  

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
      المعرفة والفهم  -1أ

 الكتروني ان يعرف الطالب الطريقة المتبعة بالتعليم -2أ

وماهي األدوار األساسية التي يقوم بها مع اإلشارة إلى المهارات األساسية  الدرسن يعرف الطالب  -3أ

 .التدريسي والطالب من خالل المناقشةيتمتع بها  التي
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 االجابة عن االسئلة – 1ب 

 تعلم الطالب التفاعل مع البرنامج التعليمي  – 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 الختبار الشهري المناقشة اليومية، إعداد أوراق بحثية، ا

 
 طرائق التقييم      

 الختبارات الشفوية

 االختبارات التحريرية الشهرية

 مهارات التفكير -ج

 تفكير ناقد ) سؤال وجواب(-1ج

 مهارة التنظيم-2ج

 مهارة التفاعل-3ج

 مهارة العمل -4ج

 

 

 
 .القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 .القدرة على التحليل واالستنتاج -2ج

 جعل المتعلم نشطا وفاعال في المواقف التعليمية. -3ج

 تعويد الطالب على احترام اآلراء المختلفة وتقدير اآلخرين. -4ج

 االستفادة من أفكار اآلخرين ومعلوماتهم. -5ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  هارات)المالمنقولة 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     ظري ن     

 ساعتين ساعتين   ماجستير

     

تمهيد عن 

ضعف وتراجع 

 الدولة العثمانية

    

الحرب 

 -الروسية

العثمانية 

1768-1774 

    



  
 4الصفحة 

 
  

الموقف الدولي 

من معاهدة 

 كوجك كيناجي

    

الحرب 

 -العثمانية

الروسية 

1887-1892 

    

اثر حروب 

الثورة الفرنسية 

والنابليونية 

ت على تطورا

المسالة الشرقية 

1898-1816 

    

الحرب 

 –الروسية 

العثمانية 

1816-1812 

    

المسالة اليونانية 

1821-1832 
    

ازمة دمحم علي 

-1831االولى 

1833 

    

ازمة دمحم علي 

-1839الثانية 

1841 

    

مؤتمر لندن 

الخاص 

بالمسالة 

 1841الشرقية 

    

اثر الثورات 

القومية في 

اوربا عن 

المسالة الشرقية 

1848-1849 

    

ازمة عام 

الخاصة  1849

باقتحام السفن 

البريطانية 

 للمضايق

    

مقدمات حرب 

-1852القرم 

1856  

    



  
 5الصفحة 

 
  

وماسية لدب

حرب القرم 

1854-1856 

    

مؤتمر باريس 

 1856للسالم 
    

 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 التطوير يتم عن طريق بناء طالب متمكن من املادة العلمية عن طريق املناقشة والسؤال واجلواب 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 لكورو ي بنل  املادة للطالباملصادر متنوعة عن املوضوع وذات منهج اثبت ونتبع النظام اال



  
 6الصفحة 

 
  

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

 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
 يةالمهارات األهداف ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 0د 1د 4ج 3ج 0ج 1ج 4ب 3ب 0ب 1ب 4أ 3أ 0أ 1أ

0202                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 8الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 وصف المقرر

 

 جامهة بغداد/ كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 تاريخ   / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

 حضور الزامي / طلبة الدراسات العليا أشكال الحضور المتاحة .4

 / الكورس االولفصلي لفصل / السنةا .5

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2121-2121 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 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهنا

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11



  
 9الصفحة 

 
  

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.اصة بالالخ يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 

 

 



  
 12الصفحة 

 
  

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

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

تمهيد عن ضعف 

وتراجع الدولة 

 العثمانية

     

 -الحرب الروسية

-1768العثمانية 

1774 

     

الموقف الدولي 

من معاهدة كوجك 

 كيناجي

     

 -الحرب العثمانية

-1887الروسية 

1892 

     

اثر حروب الثورة 

الفرنسية 

والنابليونية على 

تطورات المسالة 

-1898الشرقية 

1816 

     

الحرب الروسية 

العثمانية  –

1816-1812 

     

المسالة اليونانية 

1821-1832 
     

علي  ازمة دمحم

-1831االولى 

1833 

     

ازمة دمحم علي 

-1839الثانية 

1841 

     

مؤتمر لندن 

الخاص بالمسالة 

 1841الشرقية 

     

     اثر الثورات 



  
 11الصفحة 

 
  

 

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

القومية في اوربا 

عن المسالة 

-1848الشرقية 

1849 

 1849ازمة عام 

الخاصة باقتحام 

السفن البريطانية 

 للمضايق

     

مقدمات حرب 

-1852القرم 

1856  

     

دبلوماسية حرب 

-1854القرم 

1856 

     

مؤتمر باريس 

 1856للسالم 
     

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

راجع االلكترونية، مواقع االنترنيت ب ـ الم

.... 
 املواقع الرمسة للتعلم 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 ليا/ الكورس الثاين/ الدراسات العأ. م.د. امحد انطق ابراهيم
 بغداد: اجلامعة 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ألداء اجلامعيضمان اجلودة وا شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود



  
 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 كلية االداب جامعة بغداد/ المؤسسة التعليمية .1

 تاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

  المهني
 

 دكتوراه اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي/ الفصل الثاني

 الحضور االلزامي المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 0201-0202 تاريخ إعداد الوصف  .8

 :أهداف البرنامج األكاديمي .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 0الصفحة 

 
  

 لمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييما برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
      المعرفة والفهم  -1أ

 الكتروني ان يعرف الطالب الطريقة المتبعة بالتعليم -2أ

وماهي األدوار األساسية التي يقوم بها مع اإلشارة إلى المهارات األساسية  الدرسن يعرف الطالب  -3أ

 .والطالب من خالل المناقشةالتدريسي التي يتمتع بها 
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 االجابة عن االسئلة – 1ب 

 تعلم الطالب التفاعل مع البرنامج التعليمي  – 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة اليومية، إعداد أوراق بحثية، االختبار الشهري 

 
 طرائق التقييم      

 الختبارات الشفوية

 االختبارات التحريرية الشهرية

 مهارات التفكير -ج

 تفكير ناقد ) سؤال وجواب(-1ج

 مهارة التنظيم-2ج

 مهارة التفاعل-3ج

 مهارة العمل -4ج

 

 

 
 .القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 .القدرة على التحليل واالستنتاج -2ج

 وفاعال في المواقف التعليمية. جعل المتعلم نشطا -3ج

 تعويد الطالب على احترام اآلراء المختلفة وتقدير اآلخرين. -4ج

 االستفادة من أفكار اآلخرين ومعلوماتهم. -5ج
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 

 
 طرائق التقييم    



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 

 

 .الشخصي(ة بقابلية التوظيف والتطور األخرى المتعلق )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      

التنافس االوربي   اةدكتور

ومقدمات الحرب العالمية 

 االولى

 ساعتين ساعتين

     

دبلوماسية 

حرب القرم 

1854-1856 

    

مؤتمر باريس 

 1856للسالم 
    

    االزمة الشرقية 



  
 4الصفحة 

 
  

الكبرى 

1875-1877 
الحرب 

 -العثمانية

الروسية 

والموقف 

االوربي منها 

1877-1878 

    

مؤتمر برلين 

 للسالم
    

سياسة 

التحالفات 

 االوربية

    

حلف االباطرة 

 الثالث
    

الوفاق الودي 

 -البريطاني

 الفرنسي

    

ازمة فاشودة 

1895 
    

االزمة البوسنية 

1917 
    

     ازمة اخادير
الحروب 

 1913البلقانية 
    

الموقف الدولي 

من الحروب 

 البلقانية

    

ولي اغتيال 

عهد النمسا 

حزيران 

1914 

    

الدبلوماسية 

االوربية لمنع 

اندالع الحرب 

اب  -تموز

1914 

    

 
 
 
 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 التطوير يتم عن طريق بناء طالب متمكن من املادة العلمية عن طريق املناقشة والسؤال واجلواب 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 املصادر متنوعة عن املوضوع وذات منهج اثبت ونتبع النظام االلكرتوين بنقل املادة للطالب

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 0د 1د 4ج 3ج 0ج 1ج 4ب 3ب 0ب 1ب 4أ 3أ 0أ 1أ

0202                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 لمقررموذج وصف ان

 وصف المقرر

 

 ية االدابجامهة بغداد/ كل المؤسسة التعليمية .1

 تاريخ   / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

 حضور الزامي / طلبة الدراسات العليا أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2121-2121 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.

 ق التعليم والتعلم والتقييموطرائ مقررات المخرج .11



  
 8الصفحة 

 
  

  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    

 

 

 

 



  
 9الصفحة 

 
  

 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

دبلوماسية حرب 

-1854القرم 

1856 

     

مؤتمر باريس 

 1856للسالم 
     

االزمة الشرقية 

-1875الكبرى 

1877 

     

 -الحرب العثمانية

الروسية والموقف 

االوربي منها 

1877-1878 

     

مؤتمر برلين 

 للسالم
     

سياسة التحالفات 

 االوربية
     

الباطرة حلف ا

 الثالث
     

الوفاق الودي 

 -البريطاني

 الفرنسي

     

ازمة فاشودة 

1895 
     

االزمة البوسنية 

1917 
     

      ازمة اخادير
الحروب البلقانية 

1913 
     

الموقف الدولي 

من الحروب 

 البلقانية

     

اغتيال ولي عهد 

النمسا حزيران 
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 

1914 

الدبلوماسية 

لمنع االوربية 

اندالع الحرب 

 1914اب  -تموز

 البنية التحتية  .12     

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 واقع الرةمة للتعلم امل



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 أ. د. انعام مهدي
 بغداد: اجلامعة 
 دا اال :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 / كلية االدابجامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 الثاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 

 تاريخآداب في البكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 كورس اول 

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 21/2/0202 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 مية النظم االسال 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 

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

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

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .11

  االهداف المعرفية . ا-أ

 لمنهج المقررطرائق التفكير با 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
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 اعداد الطالب نفسيا وفكريا اتقبل المادة الدراسية-4أ

 قدر ممكن من المنهج المقرر ألكبرة يعاب الطلبتاس -5أ

       التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة  -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

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

 اتوالخبر

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة – 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

 الشاشات الذكية وغيرها  مثل -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

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 درة على وصف المادة المقررةالق -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

 ليم التع

 استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج  -2

 استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي -3

 طرائق التقييم    

 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 
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 .الشخصي(ية التوظيف والتطور األخرى المتعلقة بقابل )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

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

والنظام النقدي والوزارة والخالفة التنظيمات المالية واالقتصادية  و الخراج والجزية وعشور التجارة  ل تحلي

   وبيت المال في حقب التاريخ االسالمي المختلفة

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 

 

 بنية البرنامج  .11

 سيةالمرحلة الدرا
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 المرحلة الثالثة
XKji25  - Mht 

26305 
 عملي نظري النظم االسالمية

   6 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 النظم االسالميةتاريخ التدريب و النقاش فيما يخص 

 
 المعهد(متعلقة بااللتحاق بالكلية أو األنظمة ال )وضعمعيار القبول  .13

 المعايير من الوزارة على وفق خطة القبول المركزي

 مجأهم مصادر المعلومات عن البرنا .14
 
 
 

 1- النظم االسالمية عبد العزيز الدوري 

 2-  النظم االسالمية توفيق اليوزبكي 

 3-  النظم االسالمية د مليحة رحمة هللا واخرون 

 4- االقتصاد العربي االسالمي د حمدان الكبيسي دراسات في تاريخ 

 5-  االحكام السلطانية الماوردي 
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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
 المقرر اسم رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

2020-

2021 
XKji25  - 

Mht 26305 
                                 اساسي النظم االسالمية

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد –كلية اآلداب 

 مركز/ ال علميالقسم ال .2
 قسم التاريخ   

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

 أشكال الحضور المتاحة .4
 

 الفصل / السنة .5
 كورسات

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
216 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
16/1/2121 

 أهداف المقرر .8

 النظم االسالمية  تمثلهاالتي  ةالتاريخيتدريس الحقب 
 لتعرف على مختلف النظم االسالمية  السياسية منها والمالية واإلدارية واالقتصاديةل

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

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

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

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

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

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
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  هداف المعرفية األ -أ
 النظم االسالمية  تمثلهاالتي  التاريخيةتدريس الحقب 

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

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

 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      

تحليل  التنظيمات المالية واالقتصادية  و الخراج والجزية وعشور التجارة والنظام النقدي والوزارة 

 والخالفة وبيت المال في حقب التاريخ االسالمي المختلفة  

 
 طرائق التقييم      

 مشاركات يومية، اعداد تقارير و االمتحانات التحريرية

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير   -4ج

  
 م والتعلم طرائق التعلي    

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

 التعليم 

 استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج  -2

 استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي -3

 
 طرائق التقييم    

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

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

 القدرة على قراءة المصادر التاريخية و تحليلها. -1د

 لتاريخية القدرة على التحليل للمصادر و المناهج ا -2د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 الكورس االول: النظم االدارية االسالمية
1 6  

النظم العربية قبيل االسالم و يف 
 االسالم

 التحضري اليومي 
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

 التحضري اليومي  تعريف النظم االسالمية والوضعية  1 2
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

 التحضري اليومي اخلالفة نشاهتا وتطورها  1 3
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

 التحضري اليومي  اخلالفة يف العصرالراشدي  1 4
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

 التحضري اليومي  عصر االموياخلالفة يف ال  1 5
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

 اخلالفه يف العصر العباسي  1 6
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 

 التحريرية

7 1  
اخلالفة يف فرتة النفوذ الرتكي وامرة 

 االمراء
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 

 التحريرية

 اخلالفة يف العصر البويهيمميزات       1 8
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 

 التحريرية

9 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  مميزات اخلالفة يف العصر السلجوقي

 التحريرية

11 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي    نظام الوزارة نشاهتا وتطورها

 التحريرية

11 1  
لتعريف ابصل كلمة وزيرا املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي   

 التحريرية

12 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي   الوزارة يف العصر العباسي االول

 التحريرية

13 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي   مهام وواجبات وزير التفويض والتنفيذ

 التحريرية

16 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  الوزارة يف الصر العباسي الثاين 

 التحريرية

15 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  الوزارة يف حقبة النفوذ الرتكي

 التحريرية

16 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  الوزارة يف حقبة التسلط البويهي

 التحريرية

17 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  الوزارة يف حقبة التسلط السلجوقي

 التحريرية

18 1  
النظام القضائي تعريف القضاء لغة 
 واصطالحا

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

19 1  
القضاء قبل االسالم ويف عصر الرسول 
  صل  هللا عليه وسلم

املشاركات و االختبارات  ليومي التحضري ا
 التحريرية

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  القضاء يف العصر الراشدي  1 21
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 البنية التحتية  .11

 التحريرية

21 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  القضاء يف العصر االموي

 التحريرية

22 1  
و االختبارات املشاركات  التحضري اليومي  القضاء يف العصر العباسي

 التحريرية

23 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي   امتيازات وصفات القاضي

 التحريرية

24 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  نظام احلسبة  التعريف احلسبة واحملتسب

 التحريرية

25 1  
احلسبة يف عصر الرسول صل هللا علية  
 وسلم

املشاركات و االختبارات   التحضري اليومي
 التحريرية

26 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  احلسبة يف العصر الراشدي 

 التحريرية

27 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  احلسبة يف العصر العباسي

 التحريرية
 

 الكورس الثاين : النظم االقتصادية االسالمية

قدي يف الدولة العربية االسالميةنظام الن  1 28 املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي   
 التحريرية

29 
التعريف ابلنقود قبل االسالم ويف عصر   1

الرسول صل هللا علية وسلم واخلالفة 
  الراشدة

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

31 
التحضري اليومي و  حضري اليومي الت تعريب النقود يف العصر االموي  1

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

31 
التحضري اليومي و  التحضري اليومي  تطور النقود يف العصر العباسي  1

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

32 
بيت املال نشاته وتطوره وموارده   1

  ومصروفاته
التحضري اليومي و  التحضري اليومي 

و االختبارات  املشاركات
 التحريرية

33 
التحضري اليومي و  التحضري اليومي  نشاة بيت املال  1

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

34 
التحضري اليومي و  التحضري اليومي  موارد بيت املال   1

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

35 
ي و التحضري اليوم التحضري اليومي  مصروفات بيت املال  1

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

36 
التحضري اليومي و  التحضري اليومي       الدواوين نشأهتا وتطورها وتعريبها  1

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية
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 الكتب المقررة المطلوبة -1

 1- النظم االسالمية عبد العزيز الدوري 

 2-  وزبكيالنظم االسالمية توفيق الي 

 3-  النظم االسالمية د مليحة رحمة هللا واخرون 

 4-  دراسات في تاريخ االقتصاد العربي االسالمي د

 حمدان الكبيسي

 5-  االحكام السلطانية الماوردي 

 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
باالضافة الى العديد من المصادر االصلية التي الغنى عنها 

 ا كلها .لدراسة هذه المادة اليسعنى ذكره

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

المجالت العلمية و الكتب ذات العالقة بالتاريخ و منها مجلة 

 الكلية

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 

 كل المصادر المتاحة و المنشورة عالميا كتب او بحوث .

 

 دراسيخطة تطوير المقرر ال .12

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

 المحاضرات عبر المنصات اإللكترونية المختلفة .

 
 

  2121-2121لتاريخ االسالمي للعام الدراسي ا سات العليا الدكتوراه توصيف المقرر لمرحلة الدرا

 بية ورس االول /تخطيط المدن العررحلة الدكتوراه الكعنوان المادة المدرسة لم

العوامل التي ادت الى نشأت المدن العربية االسالمية بصورة عامة كالعامل الجغرافي  تناولنا في هذا الموضوع

و الفني و العسكري و االداري و السياسي كما تحدثنا عن تخطيط اربع مدن عراقية بغداد و واسط و الكوفة و 

كما ركزنا فيها على التركيب المعماري الداخلي و الخارجي للمدن و اعتمدنا لتوضيح هذه المادة على الموصل 

عدة مصادر و مراجع جغرافية و تاريخية و كتب مستشرقين و زيارة علمية الى القصر العباسي في بغداد مع 

 طلبة الدكتوراه 

 مدة المحاضرة ثالث ساعات 

ان عنوانها علوم العرب العقلية و اثرها على اوربا تضمن الحديث عن تعريف مادة الكورس الثاني دكتوراه ك

الحضارة و اهم مقوماتها و كذلك تناولنا بصورة مفصلة الطرق البرية و البحرية التي ساهمت في نقل 

جمة الحضارة العربية االسالمية الى اوربا و هي الحروب الصليبية و صقلية و  االندلس و القسطنطينية و التر

كما وضحنا بأسهاب و بشكل مفصل اهم العلوم العقلية التي ادت الى النهضة االوربية في العصور الوسطى 
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كالطب و الكيمياء و الرياضيات و الفلك مع ذكر اهم العلماء العرب المسلمين التي انتقلت مؤلفاتهم الى اوربا و 

دة على عدد كبير من المصادر و المراجع العربية كان عددهم سبعة علماء و اعتمدنا في اعداد و شرح هذه الما

 و االجنبية

  مدة المحاضرة ثالث ساعات

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 أ. د. انعام مهدي
 بغداد: اجلامعة 
 دا اال :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي: ضمان اجلودة شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي 

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

 

 / كلية االدابجامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 الثاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 

 تاريخآداب في البكالوريوس  اسم الشهادة النهائية  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
  كورس الثاني

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

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

 21/2/0202 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 سالمية النظم اال 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 

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

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

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .11

  االهداف المعرفية . ا-أ

 بالمنهج المقرر طرائق التفكير 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
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 اعداد الطالب نفسيا وفكريا اتقبل المادة الدراسية-4أ

 قدر ممكن من المنهج المقرر ألكبرطلبة يعاب التاس -5أ

       التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة  -6أ

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

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

 خبراتوال

 تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار – 3ب

        معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالموضوع    -4ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشات العلمية والحوار -1

 استخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب  -2

 مثل الشاشات الذكية وغيرها  -3

 االستفادة من مواقع االنترنيت والكتب االلكترونية والورقية -4

 طرائق التقييم      

 الحوار والنقاش -1

 االمتحان الشفوي -2

 االمتحان التحريري -3

 الواجب المكلف به الطالب -4

 البحث العلمي والتقرير - 5

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير   -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

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

 لتعليم ا

 استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج  -2

 استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي -3

 طرائق التقييم    

 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 
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 .الشخصي(ابلية التوظيف والتطور األخرى المتعلقة بق )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

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

والنظام النقدي والوزارة والخالفة التنظيمات المالية واالقتصادية  و الخراج والجزية وعشور التجارة  حليل ت

   وبيت المال في حقب التاريخ االسالمي المختلفة

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 تقارير و االمتحانات التحريريةمشاركات يومية، اعداد 

 

 بنية البرنامج  .11

 دراسيةالمرحلة ال
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 المرحلة الثالثة
XKji25  - Mht 

26305 
 عملي نظري النظم االسالمية

   6 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 النظم االسالميةتاريخ التدريب و النقاش فيما يخص 

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

 المعايير من الوزارة على وفق خطة القبول المركزي

 مجأهم مصادر المعلومات عن البرنا .14
 
 
 

 1- النظم االسالمية عبد العزيز الدوري 

 2-  النظم االسالمية توفيق اليوزبكي 

 3-  النظم االسالمية د مليحة رحمة هللا واخرون 

 4- ريخ االقتصاد العربي االسالمي د حمدان الكبيسيدراسات في تا 

 5-  االحكام السلطانية الماوردي 
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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
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

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

2222-

2221 
XKji25  - 

Mht 26305 
                                 اساسي النظم االسالمية
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد –كلية اآلداب 

 المركز / علميالقسم ال .2
 قسم التاريخ   

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

 أشكال الحضور المتاحة .4
 

 الفصل / السنة .5
 كورسات

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
216 

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7
16/1/2121 

 أهداف المقرر .8

  النظم االسالمية تمثلهاالتي  ةالتاريخيتدريس 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 

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

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

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

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

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .9
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  هداف المعرفية األ -أ
 النظم االسالمية  تمثلهاالتي  التاريخيةتدريس الحقب 

 عرف على مختلف النظم االسالمية  السياسية منها والمالية واإلدارية واالقتصاديةللت
 ابان تلك العصور والتي تمثل مرحلة مهمة ضمن التاريخ والحضارة االسالمية بشكل عام

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

 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      

تحليل  التنظيمات المالية واالقتصادية  و الخراج والجزية وعشور التجارة والنظام النقدي والوزارة 

 والخالفة وبيت المال في حقب التاريخ االسالمي المختلفة  

 
 طرائق التقييم      

 مشاركات يومية، اعداد تقارير و االمتحانات التحريرية

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير   -4ج

  
 م والتعلم طرائق التعلي    

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

 التعليم 

 استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج  -2

 استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي -3

 
 طرائق التقييم    

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

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

 القدرة على قراءة المصادر التاريخية و تحليلها. -1د

 لتاريخية القدرة على التحليل للمصادر و المناهج ا -2د
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 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
طريقة 

 التعليم
 طريقة التقييم

 الكورس االول: النظم االدارية االسالمية
1 6  

النظم العربية قبيل االسالم و يف 
 االسالم

 التحضري اليومي 
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

 التحضري اليومي  تعريف النظم االسالمية والوضعية  1 2
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

 التحضري اليومي اخلالفة نشاهتا وتطورها  1 3
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

 التحضري اليومي  اخلالفة يف العصرالراشدي  1 4
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

 التحضري اليومي  عصر االموياخلالفة يف ال  1 5
املشاركات و االختبارات 

 التحريرية

 اخلالفه يف العصر العباسي  1 6
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 

 التحريرية

7 1  
اخلالفة يف فرتة النفوذ الرتكي وامرة 

 االمراء
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 

 التحريرية

 اخلالفة يف العصر البويهيمميزات       1 8
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 

 التحريرية

9 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  مميزات اخلالفة يف العصر السلجوقي

 التحريرية

11 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي    نظام الوزارة نشاهتا وتطورها

 التحريرية

11 1  
لتعريف ابصل كلمة وزيرا املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي   

 التحريرية

12 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي   الوزارة يف العصر العباسي االول

 التحريرية

13 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي   مهام وواجبات وزير التفويض والتنفيذ

 التحريرية

16 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  الوزارة يف الصر العباسي الثاين 

 التحريرية

15 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  الوزارة يف حقبة النفوذ الرتكي

 التحريرية

16 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  الوزارة يف حقبة التسلط البويهي

 التحريرية

17 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  الوزارة يف حقبة التسلط السلجوقي

 التحريرية

18 1  
النظام القضائي تعريف القضاء لغة 
 واصطالحا

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

19 1  
القضاء قبل االسالم ويف عصر الرسول 
  صل  هللا عليه وسلم

املشاركات و االختبارات  ليومي التحضري ا
 التحريرية

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  القضاء يف العصر الراشدي  1 21
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 البنية التحتية  .11

 التحريرية

21 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  القضاء يف العصر االموي

 التحريرية

22 1  
و االختبارات املشاركات  التحضري اليومي  القضاء يف العصر العباسي

 التحريرية

23 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي   امتيازات وصفات القاضي

 التحريرية

24 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  نظام احلسبة  التعريف احلسبة واحملتسب

 التحريرية

25 1  
احلسبة يف عصر الرسول صل هللا علية  
 وسلم

املشاركات و االختبارات   التحضري اليومي
 التحريرية

26 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  احلسبة يف العصر الراشدي 

 التحريرية

27 1  
املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي  احلسبة يف العصر العباسي

 التحريرية
 

 الكورس الثاين : النظم االقتصادية االسالمية

قدي يف الدولة العربية االسالميةنظام الن  1 28 املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي   
 التحريرية

29 
التعريف ابلنقود قبل االسالم ويف عصر   1

الرسول صل هللا علية وسلم واخلالفة 
  الراشدة

املشاركات و االختبارات  التحضري اليومي 
 التحريرية

31 
التحضري اليومي و  حضري اليومي الت تعريب النقود يف العصر االموي  1

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

31 
التحضري اليومي و  التحضري اليومي  تطور النقود يف العصر العباسي  1

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

32 
بيت املال نشاته وتطوره وموارده   1

  ومصروفاته
التحضري اليومي و  التحضري اليومي 

و االختبارات  املشاركات
 التحريرية

33 
التحضري اليومي و  التحضري اليومي  نشاة بيت املال  1

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

34 
التحضري اليومي و  التحضري اليومي  موارد بيت املال   1

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

35 
ي و التحضري اليوم التحضري اليومي  مصروفات بيت املال  1

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية

36 
التحضري اليومي و  التحضري اليومي       الدواوين نشأهتا وتطورها وتعريبها  1

املشاركات و االختبارات 
 التحريرية
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 الكتب المقررة المطلوبة -1

 1- النظم االسالمية عبد العزيز الدوري 

 2-  وزبكيالنظم االسالمية توفيق الي 

 3-  النظم االسالمية د مليحة رحمة هللا واخرون 

 4-  دراسات في تاريخ االقتصاد العربي االسالمي د

 حمدان الكبيسي

 5-  االحكام السلطانية الماوردي 

 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
باالضافة الى العديد من المصادر االصلية التي الغنى عنها 

 ا كلها .لدراسة هذه المادة اليسعنى ذكره

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

المجالت العلمية و الكتب ذات العالقة بالتاريخ و منها مجلة 

 الكلية

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 

 كل المصادر المتاحة و المنشورة عالميا كتب او بحوث .

 

 دراسيخطة تطوير المقرر ال .12

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

 المحاضرات عبر المنصات اإللكترونية المختلفة .

 
 

  2121-2121لتاريخ االسالمي للعام الدراسي ا سات العليا الدكتوراه توصيف المقرر لمرحلة الدرا

 بية ورس االول /تخطيط المدن العررحلة الدكتوراه الكعنوان المادة المدرسة لم

العوامل التي ادت الى نشأت المدن العربية االسالمية بصورة عامة كالعامل الجغرافي  تناولنا في هذا الموضوع

و الفني و العسكري و االداري و السياسي كما تحدثنا عن تخطيط اربع مدن عراقية بغداد و واسط و الكوفة و 

كما ركزنا فيها على التركيب المعماري الداخلي و الخارجي للمدن و اعتمدنا لتوضيح هذه المادة على الموصل 

عدة مصادر و مراجع جغرافية و تاريخية و كتب مستشرقين و زيارة علمية الى القصر العباسي في بغداد مع 

 طلبة الدكتوراه 

 مدة المحاضرة ثالث ساعات 

ان عنوانها علوم العرب العقلية و اثرها على اوربا تضمن الحديث عن تعريف مادة الكورس الثاني دكتوراه ك

الحضارة و اهم مقوماتها و كذلك تناولنا بصورة مفصلة الطرق البرية و البحرية التي ساهمت في نقل 

جمة الحضارة العربية االسالمية الى اوربا و هي الحروب الصليبية و صقلية و  االندلس و القسطنطينية و التر

كما وضحنا بأسهاب و بشكل مفصل اهم العلوم العقلية التي ادت الى النهضة االوربية في العصور الوسطى 



  
 12الصفحة 

 
  

كالطب و الكيمياء و الرياضيات و الفلك مع ذكر اهم العلماء العرب المسلمين التي انتقلت مؤلفاتهم الى اوربا و 

دة على عدد كبير من المصادر و المراجع العربية كان عددهم سبعة علماء و اعتمدنا في اعداد و شرح هذه الما

 و االجنبية

  مدة المحاضرة ثالث ساعات

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 دمحم غازي  د. واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 مادة الديمقراطية

 الكورس الثاني 
 بكالوريوس تاريخ  نهائية اسم الشهادة ال .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 نظام كورسات 

 األجنبيةاستخدام اللغة العربية مع بعض التعابير  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  2121 – 2112 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .2

على الفرد والمجتمع والدولة بشكل عام النها تعمل على تحقيق مقراطية لها اهمية كبيرة ان دراسة مادة الدي
االستقرار السياسي واالقتصادي. وعدم وجود األنظمة الدكتاتورية واالستبدادية في ظل الديمقراطية . كذلك 

ل مستويات الفقر تؤدي الى تقليل نسبة الفساد السياسي واإلداري في الدولة. تؤثر بشكل كبير في تقلي
والجوع في العالم.و تعمل على النهوض بالدول، لذلك نالحظ أن الدول الديمقراطية هي الدول األكثر تقدمًا 

تحقق المساواة والعدالة و تعمل على تحسين االقتصاد الوطني ونمّوه بشكل ملحوظ. كما في العالم. 
تتسع دائرة العمل الرقابي في ظل و اته العامة. تحمي حقوق اإلنسان وحري واالجتماعية بين أفراد المجتمع.

 .األنظمة الديمقراطية
 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

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

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

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

 التدريس

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

      

 
 برنامج لخاصة بالا يةلمهاراتا األهداف –ب 

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

 والخبرات

  تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار  – 3ب

  بالمواضع  معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة   -4ب

    

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

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

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

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

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

 

 ثيةيتم التقييم على من خالل المطالبة بالتحضير قراءة او تحضير بيبرات او ورقة بح -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
ويقيم في نهاية العام بامتحان نهائي يجمع فيه ما حصل عليه من درجات واعمال مع ما سيحصل عليه  -4

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

 والتقرير

 
 
 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج         

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 والتصنيف العلمياالستنتاج والتحليل  -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير  -4ج

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

 طرائق التعليم والتعلم     

 

ة اثناء التعلم ، استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسع

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

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

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

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

 خطيط للتدريس والتهيئة الت -2

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3

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

 
 طرائق التقييم          

 
 

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

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

 

 
 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  ساعة 126 الديمقراطية  االولى
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 الديمقراطية واصولها وانواعها وطرق ممارستهاإجراء مناظرات بين الطلبة في موضوعات محدودة عن تاريخ 

 مكتبة القسم ، مكتبة اآلداب ، املكتبة املركزية لبحث عن المواضيع المتعلقة بالمادة في،ا
 االعالم، وسائل وفي المجالت في النشر ، علمية ،استشارات الخارجية والمؤتمرات والندوات ضراتالمحا

 ندوات واقامة باحثين استضافة
 

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

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

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

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

 مصادر المعلومات عن البرنامجأهم  .14

 تشارلز تيللي ، الديمقراطية ، ترجمة :دمحم فاضل طباخ -1
 دمحم االحمري،  الديمقراطية الجذور واشكالية التطبيق ،   -2
 عباس محمود العقاد ، الديمقراطية في االسالم  -3
  طارق عبد الفتاح سليم ، دراسات في الديمقراطية -4
 ي ، الديمقراطية وحقوق االنساندمحم عابد الجابر  -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 رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاف األهد 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  

 االولىالمرحلة 
                 اساسي الديمقراطية 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 د. سحر أحمد ناجيم. 

 االولى / الديمقراطيةالمرحلة 

 الكورس الثاني 

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ    / المركز علمي سم الالق .2

 الديمقراطية اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات  الفصل / السنة .5

 ساعة  126 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2121/  2/  16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 . اهمية المقرر 8
لى الفرد والمجتمع والدولة بشكل عام النها تعمل على تحقيق عان دراسة مادة الديمقراطية لها اهمية كبيرة 

االستقرار السياسي واالقتصادي. وعدم وجود األنظمة الدكتاتورية واالستبدادية في ظل الديمقراطية . كذلك 
تؤدي الى تقليل نسبة الفساد السياسي واإلداري في الدولة. تؤثر بشكل كبير في تقليل مستويات الفقر والجوع 

العالم.و تعمل على النهوض بالدول، لذلك نالحظ أن الدول الديمقراطية هي الدول األكثر تقدمًا في العالم.  في
تحقق المساواة والعدالة االجتماعية بين أفراد و تعمل على تحسين االقتصاد الوطني ونمّوه بشكل ملحوظ. كما 

 .لعمل الرقابي في ظل األنظمة الديمقراطيةتتسع دائرة او تحمي حقوق اإلنسان وحرياته العامة.  والمجتمع.

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

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

 على االنتاج يف سوق العملخمرجات تزج يف سوق العمل قادرة 

  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

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

  
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

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

 والخبرات

  تحصيل اكبر قدر من المعارف حول تاريخ المادة – 2ب

 القدرة على المشاركة الجماعية والحوار  – 3ب

  معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمواضع    -4ب

  
 التعلم طرائق التعليم و     

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

 الذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية

 مهارات ادارة الصف -2

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -3

 مهارات التقويم والمشاهدة  -4

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

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

 والتقرير

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

 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

 لمياالستنتاج والتحليل والتصنيف الع -3ج

  االستنباط والقياس والتفسية  -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

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

 لتنظيم الذاتياستراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج، استراتيجيات التخطيط وا

 
 طرائق التقييم    

 

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

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

 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.ة التأهيليالعامة و المهارات -د 

 مهارات ادارة الصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

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

مخرجات التعلم  الساعات بوعاألس

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

17/2 4 
تعريف مفهوم 

 الديمقراطية 
 محاضرة  الديمقراطية 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

18/2 4 

جذور الديمقراطية في 
الحضارات القديمة 
 والشرائع السماوية 

 الديمقراطية 

 ضرة محا

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

21 /2 4 
الديمقراطية في حضارة 

 وادي الرافدين

 الديمقراطية 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

24/2 4 
الديمقراطية في حضارة 

 وادي النيل

 الديمقراطية 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

25/2 4 
في الديمقراطية 

 الحضارة الهندية

 الديمقراطية 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

28/2 4 
الديمقراطية في 

 الحضارة الصينية

 الديمقراطية 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

1/3 4 

الديمقراطية في 
الحضارة االغريقية 

 والرومانية

 الديمقراطية 

 محاضرة 

االمتحان 

ي الشهر

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

8/3 4 

الديمقراطية في الشرائع 
 السماوية 

الديمقراطية في 
 االسالم

 الديمقراطية 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

15/3 4 
الديمقراطية في 

العصور الوسطىى 
 الديمقراطية 

 محاضرة 
االمتحان 

الشهري 

وال4والتقارير
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 بحوث  والحديثة

 

 

22/3 4 

الديمقراطية المعاصرة 
 في العراق 

 الديمقراطية 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

22/3 4 

 الديمقراطية  اشكال الديمقراطية 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

5/4 4 

 الديمقراطية  الديمقراطية المباشرة 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 حوث والب

 

 

12/4 4 

الديمقراطية شبه 
 المباشرة

 الديمقراطية 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

12/4 4 

 الديمقراطية  الديمقراطية التمثيلية 

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

26/4 4 

مقومات ومرتكزات 
 الديمقراطية 

 محاضرة  الديمقراطية 

االمتحان 

شهري ال

والتقارير 

 والبحوث 
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 :دمحم فاضل طباختشارلز تيللي ، الديمقراطية ، ترجمة  -1 )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 دمحم االحمري،  الديمقراطية الجذور واشكالية التطبيق ،   -2
 عباس محمود العقاد ، الديمقراطية في االسالم  -3
  طارق عبد الفتاح سليم ، دراسات في الديمقراطية -4
 دمحم عابد الجابري ، الديمقراطية وحقوق االنسان -5

            اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها     

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 جملة كلية تآلداب  -2

 جملة بيت احلكمة -2

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 املوسوعة احلرة على االنرتنت  الويكبيداي -2

 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

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

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

 عالقة بالمنهج المقرر. 

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

  بتوصيات ذات فائدة تاريخية  والخروج
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

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

 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 حقوق االنسان

 اريخ بكالوريوس ت اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 نظام كورسات 

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

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  2121 – 2112 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .2

ة التي ال يمكن للناس ، من دونها أن يعيشوا بكرامة كبشر. وتعد عتبر حقوق االنسان من المعايير األساسي
حقوق االنسان أساس الحرية والعدل والمساواة ، واحترام هذه األسس يؤدي الى تنمية الفرد والمجتمع تنمية 

أصيل في الكون . ويجب تاالنسان هو العقل األساسي  كون . يمكن تشخيص أهمية دراسة حقوق  كاملة
بناء مجتمعات إنسانية ذات إدارات حرة مستقلة بعيدة  ويجب.م فيهامة واألنسانية والحرية والسالالكر  مبادىء

والتأكيد على .السماح لالنسان بممارسة حقوقه األساسية في ظل العدالةو .عن التعسف والظلم واألضطهاد
سة حقوق ان دراو .السلطة مصدرها الشعب فال يجوز التنكر لصاحب الحق األصيل فهو الشعبان 

األنسان والتثقيف عليها يجعلها من الوضوح بحيث ال يترك المجال للعودة لالستبداد السياسي 
والديكتاتوريات ، بقدر ما تفسح المجال نحو ممارسة الشفافية واألنفتاح على التطور الحضاري ومواكبة 

 . جميع الدراسات التي تهتم باالنسان
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .11

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
 ت طرائق التفكير بالمنهج المقررااللمام باساسيا  -1  

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

 التدريس

حقوق االنسان والشرعات الدولية تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بتاريخ  -3

 التي تقرها وتحافظ عليها 
 ف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة التعر-4
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية -5
      استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -6

      

 
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

الل التدريب والممارسة والتعليم والتي تنظم من خالل المعارف تمكن الطالب ذهنيا من خ -- 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      

 

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

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

ستيعاب وابرزها  اقشات العلمية والحوار، واستخدام التقنيات الحديثة لالنالم. وكذلك  المنهج الدراسي

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

 

 يتم التقييم على من خالل المطالبة بالتحضير قراءة او تحضير بيبرات او ورقة بحثية -1
 البحثية المطالب بهاويقيم الطالب بموجب امتحان شفهي ومناقشات لتلك الورقات  -2

 وكذلك يعد امتحان للطالب في منتصف الفصل الدراسي وامتحان في نهاية الفصل الدراسي  -3
ويقيم في نهاية العام بامتحان نهائي يجمع فيه ما حصل عليه من درجات واعمال مع ما سيحصل عليه  -4

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

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

 طرائق التعليم والتعلم     

 

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

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

 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

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

 يارات العلميةالى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالخت
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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

   ارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقليةمه -4

 
 طرائق التقييم          

 
 

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

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

 

 
 بنية البرنامج  .11

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

 عملي     نظري      

  ساعة 126 حقوق االنسان والمواطن  االولى
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
لبحث عن المواضيع ،ا حقوق االنسان والمواطنإجراء مناظرات بين الطلبة في موضوعات محدودة عن تاريخ 

 مكتبة القسم ، مكتبة اآلداب ، املكتبة املركزية المتعلقة 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(
ختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي درجة التفاضل للمادة العلمية وهي غالبا معيار المفاضلة في 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

 .9101ن، دار العلم للماليين، بيروت أركان حقوق اإلنساصبحي رجب محمصاني ،  -1
 .المركز العربي األوربي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي - 2
 حقوق االنسان في الوطن العربي ، حسين جميل ، مركز دراسات الوحدة العربية  -3

 

http://aechril.org/ar/index.php?pagess=home
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 مخطط مهارات المنهج

 ع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وض

 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  

 االولىالمرحلة 
حقوق االنسان  

 والمواطن
                 اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 د. سحر أحمد ناجيم. 

 االولى / حقوق االنسان والمواطنالمرحلة 

 الكورس االول 

 جامعة بغداد / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 حقوق االنسان والمواطن رمز المقرراسم /  .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 كورسات  الفصل / السنة .5

 ساعة  126 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2121/  2/  16 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر - 8

يشوا بكرامة كبشر. وتعد عتبر حقوق االنسان من المعايير األساسية التي ال يمكن للناس ، من دونها أن يع
حقوق االنسان أساس الحرية والعدل والمساواة ، واحترام هذه األسس يؤدي الى تنمية الفرد والمجتمع تنمية 

أصيل في الكون . ويجب تاالنسان هو العقل األساسي  كون . يمكن تشخيص أهمية دراسة حقوق  كاملة
بناء مجتمعات إنسانية ذات إدارات حرة مستقلة بعيدة  جبوي.م فيهكرامة واألنسانية والحرية والسالال مبادىء

والتأكيد على .السماح لالنسان بممارسة حقوقه األساسية في ظل العدالةو .عن التعسف والظلم واألضطهاد
ان دراسة حقوق و .السلطة مصدرها الشعب فال يجوز التنكر لصاحب الحق األصيل فهو الشعبان 

من الوضوح بحيث ال يترك المجال للعودة لالستبداد السياسي  األنسان والتثقيف عليها يجعلها

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

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

 ؛البرنامج.
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والديكتاتوريات ، بقدر ما تفسح المجال نحو ممارسة الشفافية واألنفتاح على التطور الحضاري ومواكبة 
 . جميع الدراسات التي تهتم باالنسان

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 خمرجات تزج يف سوق العمل قادرة على االنتاج يف سوق العمل

  هداف المعرفية األ -أ

 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

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

 التدريس

 حقوق االنسان والمواطنتهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بتاريخ  -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -4أ
 داد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسيةاع -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

  ن المعارف حول تاريخ المادةتحصيل اكبر قدر م – 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

 واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكترونية والورقية الذكية

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

 والتقرير

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

 ختيارات العلميةالى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واال

 
 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     

 

اكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء التعلم ، استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذ

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

 
 طرائق التقييم    

 

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

 الى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلمية 

 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 مهارات ادارة الصف -1د

 ريس والتهيئة التخطيط للتد -2د

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية -4د
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 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

21/2/

2112 
4 

ان في حقوق االنس

 الحضارة االغريقية 
حقوق االنسان 

 والمواطن
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

28 /2 4 
حقوق االنسان في 

 الحضارة الرومانية 

حقوق االنسان 

 والمواطن
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/11 4 
حقوق االنسان في 

حضارة وادي 

 الرافدين 

 حقوق االنسان

 والمواطن
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

12/11 4 
حقوق االنسان في 

الشرائع واالديان 

 السماوية

حقوق االنسان 

 والمواطن
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

12/11 4 
حقوق االنسان في 

 العصر الحديث

حقوق االنسان 

 والمواطن
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

تقارير وال

 والبحوث 

26/11 4 
حقوق االنسان في 

 المجتمع الدولي

حقوق االنسان 

 والمواطن
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 مفهوم حقوق االنسان  4 2/11

حقوق االنسان 

 والمواطن

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

2/11 4 
تصنيف حقوق 

 االنسان 

 حقوق االنسان

 والمواطن

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

16/11 4 
 الحقوق الفردية 

 الحقوق السياسية  -9
حقوق االنسان 

 محاضرة  والمواطن
االمتحان 

الشهري 

والتقارير 
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 البنية التحتية  .12

الحقوق  -2
االقتصادية 

 واالجتماعية والثقافية

 والبحوث 

 

 

23/11 4 

 الحقوق الجماعية 
الحق في تقرير  -9
 صيرالم
 الحق في التنمية  -2
 الحق في السالم  -3
 الحق في العمل  -4

حقوق االنسان 

 والمواطن

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

7/12 4 

 الحق في التواصل 
الحق في بيئة صحية 

  وتنظيفة

حقوق االنسان 

 والمواطن

 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

أركان حقوق اإلنسان، دار صبحي رجب محمصاني ،  - )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 .9101العلم للماليين، بيروت 

المركز العربي األوربي لحقوق اإلنسان والقانون  - 2
 .الدولي

حقوق االنسان في الوطن العربي ، حسين جميل ، مركز  -3
 دراسات الوحدة العربية

           اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها      

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
جملة حقوق االنسان تصدر عن هيئة حقوق االنسان  / جملة  -2

 الكرتونية 

 جملة االستاذ -0

 جملة بيت احلكمة -3

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 املوسوعة احلرة على االنرتنت  الويكبيداي -2

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

تحديث المقرر الدراسي من خالل التوسع ببعض المواضيع المختصرة التي لها اهمية في سياق التطور 

التاريخي لألحداث واضافة مواضيع جديدة لتوسيع اآلفاق المعرفية للطلبة والحصول على معلومات جديدة ذات 

 عالقة بالمنهج المقرر. 

يفهم بكتابة بحوث اكاديمية وتحليل النصوص التاريخية العلمي من خالل تكل تحفيز الطلبة على البحث 

  والخروج بتوصيات ذات فائدة تاريخية 

 

 

 

 

 
 

http://aechril.org/ar/index.php?pagess=home
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 نموذج وصف المقرر

 

 أ.د.انعام مهدي علي السلمان                        وصف المقرر

 

 كلية االداب جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 مالعلميم التاريخقسم التاريخ القسم الجامعي / المركز .2

 1591-1591دراسات في تاريخ العراق المعاصر  اسم / رمز المقرر .3

 دكتوراه تاريخ حديث ومعاصر  البرامج التي يدخل فيها .4

  المتاحةأشكال الحضور  .9

 ثاني الفصل الدراسي ال الفصل / السنة .9

 ساعة  33 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .7

 17/1/2321 تاريخ إعداد هذا الوصف  .1

 أهداف المقرر .5

ليمكنهم من فهم االحداث السياسية  في العهد الجمهوري الحديث والمعاصر   بتأريخ العراق دكتوراه ( ا)/الدراسات العليتعريف طلبة قسم التأريخ
 .وتطورها

 

 تطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا يتالءم مع معايري اجلودة يف التعليم العايل 
 متكني الطلبة من االطالع على اتريخ بلدهم ومبا ينسجم مع ختصصهم االكادميي

 
 
 
 
 

 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

الربط بينها وبين وصف المتاحة. والبد من التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.



 
 
 

 والتعلم والتقييممخرجات التعلم وطرائق التعليم  .13

 المعرفة والفهم  -أ
 المصادر المتعلقة بتاريخ مصر  تهيئة الطالب لالستفادة من-1أ

 التعرف على االساليب الصحيحة لكتابة البحوث العلمية -2أ

 استيعاب الطالب للمنهج المقرر  -3أ
 -4أ
  -9أ
   -9أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمادة العلمية – 1ب

 القدرة على الحوار من خالل المشاركة  – 2ب

 تحصيل المعارف الخاصة بالمادة العلمية  – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 استخدام طريقة المحاورة 

 المناقشة العلمية 

 تقسيم الطلبة الى مجموعات واستخدام العصف الذهني للوصول الى استعاب المادة العلمية 

 كتابة اوراق عمل اسبوعية ليتم النقاش وفقها 

 

 

 

 طرائق التقييم      

 عرض االوراق البحثية اسبوعيا ومناقشتها 

 االمتحان التحريري 

 تقديم اوراق بحثية

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 القدرة على استعاب المنهج -2ج

 االسنتاج والتحليل -3ج

 االستنباط والقياس  -4ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 استرتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي 

 استراتيجيات التفكير 

 استراتيجيات التعليم 



 

 

 طرائق التقييم    

 المناقشة والحوار 

 اعداد اوراق عمل 

 امتحانات تحريرية 

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 متابعة المصادر المهمة السيما الكتب المتعلقة بالموضوع -1د

 االطالع على البحوث والدراسات المتعلقة بالمادة -2د

 تحليل الوقائع التاريخية -3د

    -4د



 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 2  

لمحة تاريخية عن 

التطورات السياسية 

في العراق بين 

1514-1591 

  

2 2  
ودور  4591متوز  41قيام ثورة 

   تنظيم الضباط االحرار يف تنفيذها 

3 2  
التحدايت الداخلية اليت واجهت 

   4591-4591الثورة 

   موقف الدول الكربى من الثورة   2 4

9 2  
اهم املنجزات اليت حتققت يف عهد 

   الثورة 

9 2  
احلياة احلزبية يف العراق بعد قيام ثورة 

   متوز وعالقتها ابلسلطة  41

7 2  
سياسة عبد الكرمي قاسم جتاه الدول 

   العربية واالقليمية 

1 2  

والصراع  4591شباط  1انقالب 
-4591بني القوى السياسية 
4599 

  

5 2  

ظروف وفاة الرئيس عبد السالم 
عارف ودور القوى العسكرية يف 
تنصيب عبد الرمحن عارف رئيسا 

 للجمهورية 

  

13 2  

التحدايت الداخلية اليت واجهت 
-4599حكومة عبد الرمحن عارف 

4591 
  

11 2  
-4599العالقات العراقية العربية 

4591   

12 2  
موقف الدول الكربى من التطورات 
   السياسية يف العراق يف العهد العاريف 

13 2  
 41الظروف اليت ادت اىل انقالب 

    4591متوز 

14 2  
تقييم عام للتطورات السياسية يف 

   4591-4591العراق 

   امتحان وتقييم شامل للطلبة   2 19

      



 البنية التحتية  .12

 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

كتوره بل مصادر متنوعة بتاريخ العراق ليس هناك كتب مقررة لطلبة الد 
يتالءم مع املرحلة الدراسية اليت تستند اىل التحليل ووضع  املعاصرومبا

   االشكاليات 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
 

 

 القبول  .13

  المتطلبات السابقة

  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 د. سحر 
 بغداد: اجلامعة 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: سم العلميالق 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  اجلامعي:واألداء ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود



  
 1الصفحة 

 
  

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفاد

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 1787 - 1871تاريخ اوربا في القرن التاسع عشر 

 بكالوريوس تاريخ اسم الشهادة النهائية  .8

 :لدراسي النظام ا .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 نظام كورسات

 استخدام اللغة العربية مع بعض التعابير االجنبية المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .8

 2221/  1/  17 تاريخ إعداد الوصف  .7

 أهداف البرنامج األكاديمي .1

ما رافقها من احداث وتطورات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية التعرف على حقبة اترخيية مهمة من اتريخ اوراب احلديث و 
مهمة غريت جمرى التاريخ وغريت اخلارطة السياسية الوراب.وادت اىل نشوء احلركات القومية اليت تكللت بتحقيق الوحدات القومية 

لتعرف على التطور االقتصادي والنهوض الفكري يف املانيا وايطاليا ,وتركت ااثرا بعيد املدى يف العالقات السياسية االوربية , ا
 الذي شهدته اوراب يف القرن التاسع عشر وحركات االصالح الربملاين يف بريطانيا  

 

 

 

 

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .12

ودة يف التعليم العا ي واليت كمكن اجلامعات من انتا  تطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكلية ومبا ينطبق مع معايري اجل .11



  
 2الصفحة 

 
  

 خمرجات تز  يف سوق العمل قادرة على االنتا  يف سوق العمل

  االهداف المعرفية . 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 -8أ
 اعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراسية -5أ
      ة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرراستيعاب الطلب -6أ

      

     

 

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-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

 لمشاركة الجماعية والحوار القدرة على ا – 3ب

  معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمواضع    -8ب

        

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

محاضرات تفاعلية بين االستاذ والطلبة من خالل توزيع المادة كاملة او مطبوعة من بداية الفصل الدراسي 

واضيع وعرض الخرائط الخاصة بالمواضيع المطلوبة في االول وثم تقسيمها على االسابيع ومناقشة الم

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      

 

 لتقييم على من خالل المطالبة بالتحضير قراءة او تحضير بيبرات او ورقة بحثيةيتم ا -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
ائي يجمع فيه ما حصل عليه من درجات واعمال مع ما سيحصل عليه ويقيم في نهاية العام بامتحان نه -8

 من درجة االمتحان النهائي 
االمتحان الشفوي ) الحوار ، النقاش (، االمتحان التحريري ، الواجب الكلف به الطالب، البحث العلمي  - 5

 والتقرير

 

 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 ادة المقررةالقدرة على وصف الم -1ج        

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

 االستنباط والقياس والتفسير  -8ج

 قدرت على الحفظ والفهم  للمادة واالجابة الصحيحة اختبار-5ج
 تواصل التقييم االسبوعي للطالب -6ج         

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

تعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء التعلم ، استراتيجيات ال

 استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج، استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي

 

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهارات المنقولةالتأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -8د   

 والتعلم  التعليمطرائق          

 

 مهارات ادارة الصف -1

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2

 مهارات التقويم والمشاهدة  -3

   لمية والمهارات العقليةمهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات الع -8         

 

 طرائق التقييم          



  
 4الصفحة 

 
  

 

استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة والسعة اثناء التعلم ، 

 استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج، استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي

 

 

 بنية البرنامج  .12

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

 320Home الثالثة

تاريخ أوربا في 

 القرن التاسع عشر

تاريخ أوربا في القرن 

 -1871التاسع عشر 

1715 

 ساعة 112
 عملي

    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

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
 
 
 
 
 
 



  
 5الصفحة 

 
  

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .18

 
يكون معيار القبول خاص بالقسم ) القبول المركزي ( التابع لدائرة الدراسات والتخطيط)وزارة التعليم العالي  -

 والبحث العلمي(
سية االولى هي درجة التفاضل للمادة العلمية وهي غالبا معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدرا -2

 % للمادة07
 ان تقدم شهادة االعدادية مصدقة من مديرية التربية ويقدم فحص للطالب يبين خلوه من االمراض. -3
 

 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

وراب من الثورة الفرنسية اىل احلرب العاملية عبد العزيز سليمان نوار وعبد اجمليد النعنعي, التاريخ املعاصر ا -2
 2791الثانية,بريوت,

 2771,ترمجة: فاضل حسني ,جامعة املوصل,2721-2977كارلتون هيز,التاريخ االوريب احلديث  -0
, 1, ترمجة: امحد جنيب هاشم ووديع الضبع,ط2712-2977ه.أ.ل. فشر ,اتريخ اوراب يف العصر احلديث  -1

 2717القاهرة,
, ترمجة: هباء فهمي وامحد عزت عبد 2712-2977هارولد كمرب ي, اوراب يف القرنني التاسع عشر والعشرين أ. .جرانت و  -1

 2712الكرمي , القاهرة , 
 2771, االسكندرية,1جالل حيىي , التاريخ االوريب احلديث واملعاصر,   -1

 



  
 6الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

 علم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات الت

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية المهارات العامة وال

 المنقولة

ات األخرى المتعلقة بقابلية )المهار

 (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 

 - 1872عشر  

1715 

                 اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    



  
 8الصفحة 

 
  

 

 

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 م. د. سحر أحمد ناجي

 9791 - 9871المرحلة الثالثة / تاريخ اوربا في القرن التاسع عشر 

 الكورس االول 

 

 المؤسسة التعليمية .1
 جامعة بغداد / كلية اآلداب

 / المركز علميالقسم ال .2
 ريخقسم التا   

 اسم / رمز المقرر .3
320Home تاريخ أوربا الحديث 

 أشكال الحضور المتاحة .8
 الزامي

 الفصل / السنة .5
 كورسات 

 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6
 ساعة  112

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8
16  /1  /2222 

  أهداف المقرر .7

اترخيية مهمة من اتريخ اوراب احلديث وما رافقها من احداث وتطورات سياسية واقتصادية واجتماعية  التعرف على حقبة
وعسكرية مهمة غريت جمرى التاريخ وغريت اخلارطة السياسية الوراب.وادت اىل نشوء احلركات القومية اليت تكللت بتحقيق 

 دى يف العالقات السياسية االوربية , الوحدات القومية يف املانيا وايطاليا ,وتركت ااثرا بعيد امل

 

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 االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق 

 البرنامج.



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 

 
 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المقررمخرجات  .1
ية ومبا ينطبق مع معايري اجلودة يف التعليم العا ي واليت كمكن اجلامعات من انتا  تطوير التعليم االكادميي يف اجلامعة والكل .12

 خمرجات تز  يف سوق العمل قادرة على االنتا  يف سوق العمل

  االهداف المعرفية -أ
 االلمام باساسيات طرائق التفكير بالمنهج المقرر -1أ

طبيق االبعاد االكاديمية والتربوية في عملية التمكن من ترجمتها في اداء عملي من خالل التعرف وت-2أ

 التدريس

 تهيئة الطالب لالستفادة من المصادر والمراجع المتعلقة بتاريخ اوربا الحديث -3أ
 التعرف على الوسائل الصحيحة لكتابة البحوث والتقارير العلمية المتعلقة بالمادة -8أ
 يةاعداد الطالب نفسيا وفكريا لتقبل المادة الدراس -5أ
 استيعاب الطلبة الكبر قدر ممكن من المنهج المقرر -6أ

  
  االهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -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

 المشاركة الجماعية والحوار القدرة على  – 3ب

  معرفة المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمواضع    -8ب

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

،الشاشات   Over headاقشات العلمية والحوار، واستخدام التقنيات الحديثة لالستيعاب وابرزها  نالم -1

 رونية والورقيةالذكية واالستفادة من مواقع االنترنت والكتب االلكت

 مهارات ادارة الصف -2

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -3

 مهارات التقويم والمشاهدة  -8

   مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية -5
 

 

 

 طرائق التقييم      



  
 11الصفحة 

 
  

 

 

الواجب الكلف به الطالب، البحث العلمي االمتحان الشفوي ) الحوار ، النقاش (، االمتحان التحريري ، 

 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

 

 

 
 والقيميةاالهداف الوجدانية  -ج

 القدرة على وصف المادة المقررة -1ج

 القدرة على تعليم المنهج -2ج

 االستنتاج والتحليل والتصنيف العلمي -3ج

  االستنباط والقياس والتفسية  -8ج

 

 

  

 طرائق التعليم والتعلم     

 

والسعة اثناء التعلم ، استراتيجيات التعلم كاستراتيجيات تنشيط الذاكرة والمعالجة المعرفية وزيادة السرعة 

 استراتيجيات التفكير من خالل دالالت التفكير كالتحليل واالستنتاج، استراتيجيات التخطيط والتنظيم الذاتي

 

 طرائق التقييم    

 

طرح افكار عالية الفهم  تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير، والتفكير من خالل نقاط تطرح حيث تؤدي 

 ي  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلمية الى مساعدة المتعلم ف

 

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات  العامة و -د 

 مهارات ادارة الصف -1د

 التخطيط للتدريس والتهيئة  -2د

 شاهدة مهارات التقويم والم -3د

 مهارات التقويم والتميز بين الفئات حسب القابليات العلمية والمهارات العقلية -8د

 

  



  
 11الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

21/1/

2222 
6 

 –فرنسا عشية الثورة الفرنسية 
الناحية الناحية االجتماعية ,

الفكرية ,نظام احلكم وسياسة 
 فرنسا اخلارجية ,

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

27 /1 6 

تو ي لويس السادس عشر 
, جملس  2991عرش فرنسا 

الطبقات اجلمعية الوطنية , 
اجلمعية التأسيسية,بداية الثورة 

 يلاالستيالء على الباست

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

5/12 6 

الغاء االقطاع,اعالن حقوق 
-1االنسان واملواطن,احداث 

تشرين االول,بقااي النظام  6
القدمي داخل 

اجلمعية,االصالحات االدارية 
,اجلمعية التأسيسية 

والكنيسة,هجرة النبالء وحماولة 
 الفرار امللك

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

12/12 6 

اجلمعية التشريعية ,موقف 
الكتل من احلرب,حكومة 

اجلريونديني وقيام 
احلرب,انتفاضة)انقالب( 

 العاشر من آب وخلع امللك

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

 الشهري

والتقارير 

 والبحوث 

11/12 6 

املؤكمر الوطين,التحالف االوريب 
االول,انتقال السلطة اىل 

 2971اليعاقبة,دستور عام 

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

26/12 6 

اجراءات اليعاقبة ,االنتصارات 
اخلارجية,افول جنم 
 2971م اليعاقبة,دستور عا

 واالصالحات االجتماعية

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

2/11 6 
حكومة االدارة,مسألة 

 احلرب,معاهدة كامبوفورميو, 
تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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1/11 6 
يطانيا,التحالف احلرب على بر 
 االوريب الثاين

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

16/11 6 
انقالب برومري, االمهية 
 التارخيية للثورة الفرنسية

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

23/11 6 

نظام  –بليون بوانبرت عهد ان
احلكم يف عهد القنصلية 

(, استعادة 2977-2721)
الكنيسة الكاثوليكية مكانتها 

 فر فرنسا , 

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

8/12 6 
احلرب ضد التحالف االوريب 

 الثاين وصلح اميان
تاريخ اوربا في القرن 

 تاسع عشرال
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

18/12 6 

فرنسا يف عهد االمرباطورية 
(,احلرب 2721-2721)

ضد التحالف الثالث 
,سري املعارك على الرب 2721
 االوريب

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

21/12 6 

تحالف الرابع من احلرب ضد ال
العوامل  -الذروة اىل السقوط
العسكرية ,العوامل 

االقتصادية,العوامل القومية 
 واالجتماعية

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

27/12 6 

, 2727التحالف اخلامس 
تزايد االستياء العام يف فرنسا 

يف واتساع حركات التحرر 
 البلدان اليت اخضعها انبليون

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

االمتحان  محاضرة تاريخ اوربا في القرن –توتر العالقات الفرنسية  6 8/1/2221
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 البنية التحتية  .12

  الكتب المقررة المطلوبة -1

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
عبد العزيز سليمان نوار وعبد اجمليد النعنعي, التاريخ املعاصر اوراب  -2

 2791ورة الفرنسية اىل احلرب العاملية الثانية,بريوت,من الث

الروسية,محلة انبليون على 
 , 2720روسيا 
 

الشهري  التاسع عشر

والتقارير 

  والبحوث

 

 

11/1 6 

, 2721التحالف السادس 
معركة اليبزك واهنيار سيطرة 

 انبليون على املانيا

تاريخ اوربا في القرن 

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

17/1 6 

دخول جيوش التحالف اىل 
ابريس وعودة آل بوربون اىل 

 احلكم يف فرنسا, 

تاريخ اوربا في القرن 

 ع عشرالتاس
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

تاريخ اوربا في القرن  عودة انبليون وفرتة املائة يوم 6 25/1

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

21 /1 6 

طبيعته واهدافهن  –مؤكمر فيينا 
تعارض مصاحل الدول الكربى, 

 اتفاقيات فيينا

ا في القرن تاريخ اورب

 التاسع عشر
 محاضرة 

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 

 

 

     

االمتحان 

الشهري 

والتقارير 

 والبحوث 
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,ترمجة: 2721-2977كارلتون هيز,التاريخ االوريب احلديث   -0
 2771فاضل حسني ,جامعة املوصل,

, 2712-2977ه.أ.ل. فشر ,اتريخ اوراب يف العصر احلديث  -1
 2717, القاهرة,1ترمجة: امحد جنيب هاشم ووديع الضبع,ط

رب ي, اوراب يف القرنني التاسع عشر والعشرين أ. .جرانت وهارولد كم -1
, ترمجة: هباء فهمي وامحد عزت عبد الكرمي , 2977-2712
 2712القاهرة , 

, 1جالل حيىي , التاريخ االوريب احلديث واملعاصر,   - 1
 2771االسكندرية,

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(

 آلداب جملة كلية ت -2

 جملة االستاذ -0

 جملة بيت احلكمة -3

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 

 املوسوعة احلرة على االنرتنت  الويكبيداي -2

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

تحديث المقرر الدراسي من خالل التوسع ببعض المواضيع المختصرة التي لها اهمية في سياق التطور 

واضافة مواضيع جديدة لتوسيع اآلفاق المعرفية للطلبة والحصول على معلومات جديدة ذات التاريخي لألحداث 

 عالقة بالمنهج المقرر. 

العلمي من خالل تكليفهم بكتابة بحوث اكاديمية وتحليل النصوص التاريخية  تحفيز الطلبة على البحث 

  والخروج بتوصيات ذات فائدة تاريخية 

 
 



 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداداجلامعة: 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 اتريخ ملء امللف:   

 
 

  التوقيع: التوقيع:  
 اسم املعاون العلمي: أ. د. وسن سعيد عبود اسم رئيس القسم: أ. م. د. امحد انطق ابراهيم

 التاريخ: التاريخ:
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 واألداء اجلامعي: د. دمحم غازي ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

 



 

 وصف البرنامج األكاديمي

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من 
مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل الطالب حتقيقها 

 مقرر ضمن الربانمج.

 المؤسسة التعليمية .1
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جامعة بغداد

 القسم العلمي / المركز .2
 كلية اآلداب

اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني
 في األندلستاريخ العرب وحضارتهم 

 اسم الشهادة النهائية .4
 دكتوراه

 النظام الدراسي : .5

 سنوي /مقررات /أخرى
 مقررات 

 برنامج االعتماد المعتمد .6
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 المؤثرات الخارجية األخرى .7
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 تاريخ إعداد الوصف .8
 م 2221

 األكاديمي:أهداف البرنامج  .9

 االطالع على مستوى المعرفة العلمية والتاريخية للطالب .

 بيان مدى تأثير برامج التدريس في تنمية قدرات الطلبة الذهنية والتعليمية .

 دراسة معوقات وسبل تطوير العملية التربوية .

 مثل لباحث ومدرس كفوء مؤهل للتدريس.اإلعداد األ

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم: مخرجات البرنامج المطلوبة .01



 االهداف المعرفية - أ

 المعرفة والفهم :-أ
 صقل المعرفة العلمية لدى الطالب . -1أ

 اعتماد اطر علمية حديثة لتطوير المستوى التعليمي.-2أ

 إعداد باحث رصين وناجح . -3أ

 توضيح وسبر غور التاريخ .-4أ

 شرح كل ما هو يختص بصلب الموضوع . -5أ

 رصد المادة العلمية بمعلومات خارجية . -6أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج –ب 

 عمل ورشة عمل داخل القاعة .- 1ب 

 إعداد خالصة بالدراسة تركز على أهم االستنتاجات . - 2ب 

 رفد الطلبة بأهم المصادر التاريخية   . - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم :

 المناقشة والحوار-1

االستعانة بخارطة تمثل حدود وأماكن بالد العرب والمسلمين في األندلس تمثل أهم المدن التي قامت فيها -2

 الدول والعصور والتي شهدت قيام الدولة األندلسية آنذاك في مختلف عصورها الثمانية .

 إعداد بحوث سنوية.-3
 طرائق التقييم :

 االمتحان التقويمي اليومي والفصلي . -1

 إعداد أوراق نقاش وبحث خاصة بالمادة.-2
 األهداف الوجدانية والقيمية : -ج

 توضيح أهم المصادر التي تناولت تاريخ العرب والمسلمين في األندلس من حيث األهمية . -1ج

 التنبيه على ضرورة التمييز بين الغث والسمين في الروايات واألحداث .-2ج

 ه الباحث في هذا االختصاص .شرح وتوضيح المشكالت التي تواج-3ج

 اطالع الطالب على المصادر األجنبية ذات العالقة بالموضوع وطبيعة توجهاتها .-4ج
 طرائق التعليم والتعلم :

 إثارة أسئلة واستنباط األجوبة .-1

 التأكيد على أسلوب البحث واالستنتاج . -2
 طرائق التقييم :

توجيه الطلبة وتكليفهم بضرورة البحث عن -4جلب المصادر -3امتحان فصلي   -2اختبار يومي   -1

 تكليفهم ببحوث فصلية . -5بعض المفردات ذات العالقة من المكتبة 
 

المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور -د 

 الشخصي(:

 التاريخية بطريقة مثالية وفق منهج تاريخي رصين  .تدريب الطلبة على كتابة البحوث -1د

 إعداد مدرس متميز ذات كفاءة  .-2د

 إعداد الطالب على مهارة البحث واالستنتاج .-3د

 معرفة لغة أساسية فضال عن اللغة العربية .-4د
 طرائق التعليم والتعلم :



 وضع مناهج دراسية كاملة متخصصة .-1

وحثهم على ارتياد األماكن الثقافية واالطالع على النتاجات الثقافية والعلمية ذات إرسال الطلبة للمكتبات -2

 العالقة باالختصاص  .
 تطوير المادة العلمية والبحثية في القسم.-3

 طرائق التقييم:

 اختبار الطالب أثناء الفصلين الدراسيين األول والثاني.-1

 مناقشة البحوث السنوية .2

 النقاشية والتقارير ذات الصلة .إعداد األوراق -3

 
 بنية البرنامج : .00

المرحلة 

 الدراسية
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق

 عملي نظري

تاريخ المسلمين   الرابعة

 وحضارتهم في االندلس

)الجانب السياسي + 

 الحضاري (

اسبوع لكل  32

 16كورس 

 اسبوع 

 

     

     

 

 التخطيط للتطور الشخصي: .01

 مساعدة الطلبة على التعلم من خالل توفري املستلزمات اإليضاحية . -2
 أن يكون مدرس املادة مؤثرا يف نفوس طلبته ابعث على الثقة ابلنفس .-0

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( : .01

 ابلتنسيق مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .اعتماد أسلوب القبول الوزاري -2
 اعتماد معدل الطالب يف الثانوية مع أتكيد درجة الطالب يف مادة التاريخ .-0

 األخذ بعني االعتبار حاجة البلد لالختصاص .-3

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج: .01



 -3كتب البلدانيني واجلغرافية والرحالة  -0املصادر ذات العالقة ابملادة من أمهات الكتب اإلسالمية  -2
كتب احلسبة واحكام   -6القرآن الكرمي  - 5كتب اآلاثر والعمران   – 4املصادر  الرتاجم والطبقات والسري 

املراجع احلديثة ذات العالقة -9كتب احلديث الشريف والتفاسري   -8املصادر األدبية والشعر -7السوق  
 واألحكام الشرعية والواثئق والسجالت .كتب النوازل   -22ابملوضوع. 

 

 



 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر المقرررمز  السنة / المستوى

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية

 الخاصة بالبرنامج
األهداف الوجدانية 

 والقيمية
المهارات العامة 

والتأهيلية المنقولة) 

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

تاريخ   الرابعة

المسلمين 

وحضارتهم 

 في األندلس

)السياسي + 

 الحضاري (

                 أساسي

                   
                    

                   



                    

                   



 



 بنية المقرر .12

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

1 3   

 مصادر الدراسة

)مادة تاريخ المسلمين وحضارتهم في 

 م (1422-711هـ / 827 -22األندلس 

المحاضرة واثارة 

روح التنافس بين 

الطلبة لالنتباه 

على طريقة 

التدريس وتاكيد 

التدريسي على 

أهم المحاور 

المهمة والرئيسة 

مع استخدام 

وسائل االيضاح 

فضالً عن ابراز 

امهات الكتب أمام 

الطلبة وتوجيههم 

اليها ومن 

 مضانها واماكنها

توجيه االسئلة 

الشفوية مع منح 

دقائق  12فرصة 

المتحان 

 تحريري

أو استخدام 

طريقة العصف 

 الذهني 

 + الكورس الثاني الكورس االول  3 2

 اوضاع اسبانيا قبيل الفتح
 كذلك كذلك

م 712هـ/21الحملة االستطالعية سنة   3 3

 ودوافع الفتح االسالمي
 كذلك كذلك

عمليات الفتح ومعركة وادي لكة   3 4

ومعركة السواقي وحقيقة الخطبة وحرق 

 السفن

 كذلك كذلك

عصر الوالة وبداية االستقرار   3 5

 واستكمال عمليات الفتح

 

 كذلك كذلك

معركة بالط الشهداء االسباب واالحداث   3 6

 والنتائج
 كذلك كذلك

عصر االمارة وظهور عبد الرحمن   3 7

 الداخل
 كذلك كذلك

 االحداث الداخلية هجوم النورمان  3 8

 والنتائجهيجة الربض االسباب 
 كذلك كذلك

االحداث الخارجية الهجومات البحرية   3 2

 الفايكنج  والنورمان

 

 كذلك كذلك

عصر عبد الرحمن االوسط واالنفتاح   3 12

 الحضاري على العراق
 كذلك كذلك

عصر االمير عبد هللا والفوضى   3 11

 واالضطراب ونهاية عصر االمارة
 كذلك كذلك



اعالن الخالفة  عصر الخالفة عوامل  3 12

 هـ  من قبل عبد الرحمن الناصر316
 كذلك كذلك

الخليفة الحكم المستنصر  خالفته   3 13

 وانجازاته والحركة الثقافية والعلمية
 كذلك كذلك

بروز شخصية دمحم بن أبي عامر   3 14

 المنصور الحاجب
 كذلك كذلك

 كذلك كذلك الدولة العامرية  والحجابة  3 15
هـ وتفكك ونهاية 322الفتنة القرطبية   3 16

 عصر الخالفة
 كذلك كذلك

 كذلك كذلك هـ484 -422عصر الطوائف   3 17
األحداث الداخلية وتشتت الوحدة   3 18

 الوطنية
 كذلك كذلك

هـ وسقوط طليطلة 456مأساة بربشتر   3 12

 هـ478سنة 
 كذلك كذلك

 كذلك كذلك هـ األسباب والنتائج472معركة الزالقة   3 22
 هـ541-484عصر المرابطين   3 21

عبور يوسف بن تاشفين الثاني سنة 

هـ والرابع 483هـ والثالث سنة 482

 هـ األحداث والنتائج422سنة 

 كذلك كذلك

 كذلك كذلك أسباب سقوط دولة المرابطين  3 22
هـ معركة 635-541عصر الموحدين   3 23

 هـ االسباب والنتائج521االرك سنة 
 كذلك كذلك

هـ األسباب 622معركة العقاب سنة   3 24

 والنتائج
 كذلك كذلك

أسباب هزيمة الموحدين في معركة   3 25

 العقاب
 كذلك كذلك

 كذلك كذلك هـ827-635عصر سلطنة غرناطة   3 26
 كذلك كذلك عوامل صمودها لقرنين ونصف  3 27
المظاهر الحضارية العالقات   3 28

واالزدهار الحضاري الدبلوماسية 

 والمنشآت العمرانية

 كذلك كذلك

الفكر العربي في االندلس وعوامل   3 22

 انتقال مظاهر الحضارة العراقية
 كذلك كذلك

النظم السياسية الخالفة والوزارة   3 32

والحجابة والنظام االداري )والية 

 االقاليم( ونظام الشرطة

 كذلك كذلك

واالقتصادية النظم االجتماعية   3 31

 والقضائية
 كذلك كذلك

التأثيرات العراقية في االندلس وأثر   3 32

الثقافة األندلسية في عصر النهضة 

 األوربية

 كذلك كذلك



 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 دمحم غازي  د. واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

 وصف البرنامج األكاديمي 



  
 1الصفحة 

 
  

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 جنوب شرق اسيا انتشار االسالم في  الثانيوصف مقرر الكورس 

 دكتوراه النهائية اسم الشهادة  .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 ثاني كرس/كورسات 

 / ا.م.د. نبراس فوزي جاسمكورسات المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/1/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

ي بصورة عامة والتاريخ انتشار حرجة من تاريخ العربي االسالمال لمعرفة تاريخ هذه الفترة يهدف البرنامج

وما تمخضت من احداث سياسية كان لها االثر الفعال والمحرك  بصورة خاصة   جنوب شرق اسيااالسالم في 

االساس في االحداث السياسية التي بقيت اثارها الحاقة الى االن ، في محاولة تاريخية صحيحة لتوضيح 

 د هذه الحقبة من الزيف الذي نسب اليها بأسلوب منهجي وعلمي  صحيح .االحداث وتجري
 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .12

  االهداف المعرفية . ا-أ

       جنوب شرق اسياتوضيح دور االسالم في   -1أ

 توضيح ودراسة الجوانب السياسية واالقتصادية  -2أ

 اثيرات السياسية لالسالم دراسة الت -3أ

 وكيف ساهم االسالم في تعرف االقاليم االخرى عليه والدخول به -4أ



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

التعرف على كيفية وطرق انتشار االسالم في افريقيا وجنوب شرق اسيا والنتائج المترتبة على  – 1ب 

 ه البقاعانتشار االسالم بالطرق السلمية في هذ

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      

 

 يات طرائق التدريس السيما نظرية الحدث الجاري والمقارنةبعض نظر

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

امتحانات شهرية واختبارات يومية والنقاش داخل قاعة الدرس مع االوراق البحثية التي يقدمه الطالب 

 حسب نوع الموضوع المطروح للنقاش

 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 يم وثقافة التسامح وطرق واساليب الدعوة لالسالمنشر ق -1ج         

 التعرف على المنجز الحضاري للمنظومة االسالمية واثرها في المجتمعات االخرى-2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 بعض نظريات طرائق التدريس السيما نظرية الحدث الجاري والمقارنة

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

بارات يومية والنقاش داخل قاعة الدرس مع االوراق البحثية التي يقدمه الطالب امتحانات شهرية واخت

 حسب نوع الموضوع المطروح للنقاش
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 3الصفحة 

 
  

 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

  الثالثة 
انتشار االسالم في 

 جنوب شرق اسيا
 عملي نظري

 ثانينظري     كورس    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 امتحان شفهي- 1

 امتحان تحريري )منتصف الفصل ونهايته(-2

 امتحان نهائي -3

 التحضير اليومي والمناقشات في المحاضرة -4

 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 

يكون معيار القبول خاص بالقسم )القبول المركزي( التابع لدائرة الدراسات والتخطيط)وزارة التعليم العالي -1

 والبحث العلمي(

معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي درجة التفاضل للمادة العلمية وهي غالبا -2

 % للمادة72

 صدقة من مديرية التربية ويقدم فحص للطالب يبين خلوه من االمراض.ان تقدم شهادة االعدادية م -3

 

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 صباح ابراهيم وعادل االلوسي، اتريخ االسالم يف افريقيا وجنوب شرقي اسيا
 2791دينز بومل ، احلضارات االفريقية ، بريوت، 

 2792اليعقويب، اتريخ اليعقويب، بريوت 
 .2799ابسالم، الثقافة االفريقية ، بريوت ، وليم 

االسـالمية   السـاحل االفريقــي ال ـرقي حـن القـرن التاســع اوحـري، اطروحـة دكتــورا  ،  خولـة شـاكر الـدجيلي، العالقــات العربيـة
 بغداد، كلية 

 .2792االداب، 
 السريايف، رحلة السريايف )للهند والصني(

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 رة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية العامة وال المهارات

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

انتشار االسالم   

جنوب في ا

 شرق اسيا

                 ثانيكورس 

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 6الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز علميالقسم ال .2

 جنوب شرق اسياانتشار االسالم في  لثانيوصف مقرر الكورس ا اسم / رمز المقرر .3

 دكتوراه أشكال الحضور المتاحة .4

 ثانيكرس /كورسات  صل / السنةالف .5

 / ا.م.د. نبراس فوزي جاسمكورسات )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 17/1/2221 أهداف المقرر .8

ي بصورة عامة والتاريخ انتشار الحرجة من تاريخ العربي االسالم لمعرفة تاريخ هذه الفترة يهدف البرنامج

وما تمخضت من احداث سياسية كان لها االثر الفعال والمحرك  بصورة خاصة  اسيا جنوب شرق االسالم في 

االساس في االحداث السياسية التي بقيت اثارها الحاقة الى االن ، في محاولة تاريخية صحيحة لتوضيح 

 االحداث وتجريد هذه الحقبة من الزيف الذي نسب اليها بأسلوب منهجي وعلمي  صحيح .
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم ة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفاد

 البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم قررالممخرجات  .9



  
 7الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

صــباح ابــراهيم وعــادل االلوســي، اتريــخ االســالم يف افريقيــا وجنــوب شــرقي 
 اسيا

 2791دينز بومل ، احلضارات االفريقية ، بريوت، 
 2792اليعقويب، اتريخ اليعقويب، بريوت 

 .2799فريقية ، بريوت ، وليم ابسالم، الثقافة اال
االســـالمية   الســاحل االفريقـــي  خولــة شـــاكر الــدجيلي، العالقـــات العربيــة

 ال رقي حن القرن التاسع اوحري، اطروحة دكتورا  ، بغداد، كلية 
 .2792االداب، 

 السريايف، رحلة السريايف )للهند والصني(

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

ى بها الكتب والمراجع التي يوص ( أ

  )المجالت العلمية ،التقارير ،.....(
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 
 

  االهداف المعرفية -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 بنية المقرر .12

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

  ساعة  2 االحد 
انتشار االسالم في 

 جنوب شرق اسيا
 كورسات  نظري

      
      
      
      
      
      



  
 8الصفحة 

 
  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود



  
 1الصفحة 

 
  

 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 الربانمجمربهناً عما إذا كان 

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني
 وصف مقرر الكورس االول انتشار االسالم في افريقيا

 دكتوراه ية اسم الشهادة النهائ .4

 :النظام الدراسي  .5

  سنوي /مقررات/اخرى 
 كرس اول/كورسات 

 / ا.م.د. نبراس فوزي جاسمكورسات المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 17/1/2221 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

ي بصورة عامة والتاريخ انتشار تاريخ العربي االسالم الحرجة من لمعرفة تاريخ هذه الفترة يهدف البرنامج

وما تمخضت من احداث سياسية كان لها االثر الفعال والمحرك االساس  االسالم في افريقيا بصورة خاصة  

في االحداث السياسية التي بقيت اثارها الحاقة الى االن ، في محاولة تاريخية صحيحة لتوضيح االحداث 

 من الزيف الذي نسب اليها بأسلوب منهجي وعلمي  صحيح .وتجريد هذه الحقبة 
 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم لبرنامجمخرجات ا  .12

  االهداف المعرفية . ا-أ

      توضيح دور االسالم في افريقيا   -1أ

 توضيح ودراسة الجوانب السياسية واالقتصادية  -2أ

 سالم دراسة التاثيرات السياسية لال -3أ

 وكيف ساهم االسالم في تعرف االقاليم االخرى عليه والدخول به -4أ



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج :-ب 

التعرف على كيفية وطرق انتشار االسالم في افريقيا وجنوب شرق اسيا والنتائج المترتبة على  – 1ب 

 انتشار االسالم بالطرق السلمية في هذه البقاع

ح طبيعة النظم الحضارية التي اقيمت في هذه البقاع بوحي من امتزاج المنظومة المعرفية ايضا – 2ب 

 الموروثة والقيم االسالمية الوافدة

 تتبع طبيعة الصالت بين الدولة االسالمية وبين الكيانات السياسية في تلك المناطق - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 سيما نظرية الحدث الجاري والمقارنةبعض نظريات طرائق التدريس ال

 

 

 

 طرائق التقييم      

 

امتحانات شهرية واختبارات يومية والنقاش داخل قاعة الدرس مع االوراق البحثية التي يقدمه الطالب 

 حسب نوع الموضوع المطروح للنقاش

 

 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية :-ج

 طرق واساليب الدعوة لالسالمنشر قيم وثقافة التسامح و -1ج         

 التعرف على المنجز الحضاري للمنظومة االسالمية واثرها في المجتمعات االخرى-2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 بعض نظريات طرائق التدريس السيما نظرية الحدث الجاري والمقارنة

 

 

 

 طرائق التقييم    

 

داخل قاعة الدرس مع االوراق البحثية التي يقدمه الطالب  امتحانات شهرية واختبارات يومية والنقاش

 حسب نوع الموضوع المطروح للنقاش
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 المرحلة الدراسية
رمز المقرر أو 

 المساق
 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق

  الثالثة 
انتشار االسالم في 

 افريقيا 
 عملي نظري

 نظري     كورس اول   

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 امتحان شفهي- 1

 امتحان تحريري )منتصف الفصل ونهايته(-2

 امتحان نهائي -3

 التحضير اليومي والمناقشات في المحاضرة -4

 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 

يكون معيار القبول خاص بالقسم )القبول المركزي( التابع لدائرة الدراسات والتخطيط)وزارة التعليم العالي -1

 والبحث العلمي(

معيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السنة الدراسية االولى هي درجة التفاضل للمادة العلمية وهي غالبا -2

 % للمادة72

 صدقة من مديرية التربية ويقدم فحص للطالب يبين خلوه من االمراض.ان تقدم شهادة االعدادية م -3
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 صباح ابراهيم وعادل االلوسي، اتريخ االسالم يف افريقيا وجنوب شرقي اسيا
 2791دينز بومل ، احلضارات االفريقية ، بريوت، 

 2792اليعقويب، اتريخ اليعقويب، بريوت 
 .2799ابسالم، الثقافة االفريقية ، بريوت ، وليم 

االسـالمية   السـاحل االفريقــي ال ـرقي حـن القـرن التاســع اوحـري، اطروحـة دكتــورا  ،  خولـة شـاكر الـدجيلي، العالقــات العربيـة
 بغداد، كلية 

 .2792االداب، 
 السريايف، رحلة السريايف )للهند والصني(

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 رة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشا

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر

 أساسي

 أم اختياري

 االهداف المعرفية
االهداف المهاراتية 

 الخاصة بالبرنامج
االهداف الوجدانية 

 والقيمية

تأهيلية العامة وال المهارات

 المنقولة

)المهارات األخرى المتعلقة بقابلية 

 (التوظيف والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

انتشار االسالم   

 في افريقيا 
                 كورس اول 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز علميالقسم ال .2

 وصف مقرر الكورس االول انتشار االسالم في افريقيا اسم / رمز المقرر .3

 دكتوراه أشكال الحضور المتاحة .4

 كرس اول/رسات كو الفصل / السنة .5

 / ا.م.د. نبراس فوزي جاسمكورسات )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

  تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 17/1/2221 أهداف المقرر .8

ي بصورة عامة والتاريخ انتشار الحرجة من تاريخ العربي االسالم لمعرفة تاريخ هذه الفترة يهدف البرنامج

ا تمخضت من احداث سياسية كان لها االثر الفعال والمحرك االساس وم االسالم في افريقيا بصورة خاصة  

في االحداث السياسية التي بقيت اثارها الحاقة الى االن ، في محاولة تاريخية صحيحة لتوضيح االحداث 

 وتجريد هذه الحقبة من الزيف الذي نسب اليها بأسلوب منهجي وعلمي  صحيح .
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم وى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القص

 البرنامج.

 التعلم والتقييموطرائق التعليم و المقررمخرجات  .9
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 البنية التحتية  .11

 الكتب المقررة المطلوبة -1

صــباح ابــراهيم وعــادل االلوســي، اتريــخ االســالم يف افريقيــا وجنــوب شــرقي 
 اسيا

 2791دينز بومل ، احلضارات االفريقية ، بريوت، 
 2792اليعقويب، اتريخ اليعقويب، بريوت 

 .2799وليم ابسالم، الثقافة االفريقية ، بريوت ، 
االســـالمية   الســاحل االفريقـــي  لــة شـــاكر الــدجيلي، العالقـــات العربيــةخو 

 ال رقي حن القرن التاسع اوحري، اطروحة دكتورا  ، بغداد، كلية 
 .2792االداب، 

 السريايف، رحلة السريايف )للهند والصني(

  المراجع الرئيسية )المصادر( -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها  ( أ

  تقارير ،.....()المجالت العلمية ،ال
 

المراجع االلكترونية ،مواقع االنترنيت  ( ب

.....، 
 

  االهداف المعرفية -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

 بنية المقرر .12

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

  ساعة  2 االحد 
انتشار االسالم في 

 افريقيا
 كورسات  نظري
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .12

 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

      

 وصف البرنامج األكاديمي        
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يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً 

 

 كلية االداب / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 االهمية التاريخية للعواصم العباسية

 ب في التاريخ ادكتوراه اد هائية اسم الشهادة الن .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 االولافصلي/الفصل الدراسي 

المحاضرات الحضورية في الكلية /فضال عن االستعانة بمنصة الكالس  المعتمد   برنامج االعتماد .6

واجبات ،والتواصل العلمي مع الطبة /وكذلك عمل روم لرفع بعض ال

 ى برنامج الواتس اب كروب علمي عل

 التطور في البرامج والمناهج في الجامعات العراقية  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2222/  9/  1 تاريخ إعداد الوصف  .8

 . د انيسة دمحم جاسم دة                           أ ستاذ الماأ .9

  أهداف البرنامج األكاديمي .12
العباسية من خالل التعرف على مسمياهتا واالمهية السرتاتيجية ملواقعها ،ومربرات اختاذها االمهية التارخييه للعواصم تدريس مادة 

 دون غريها ،ودورها احلضاري الفاعل يف احداث العصر العباسي،ودواعي اضمحالل بعضها واستبداهلا ابخرى....
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 مالمطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقيي برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
لى مفهوم العاصمه والشروط التي ينبغي توفرها في المكان ليأخذ صفة المدينة التعرف ع    -1أ

 العاصمة

 تسليط االضواء على المواقه الجغرافية التي بنيت بها العواصم العباسية    -2أ

 التعرف على خصائص كل عاصمة    -3أ
 لعباسيةتعقب االثري الحضاري للعواصم ا -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 ،سيما التي اتخذت مقرات لهم ب لمدن في تاريخ الحكم العباسيعلى اشهر االالتعرف  – 1ب 

،والتعرف على دورها في فن العمارة االسالمية من خالل ستراتيجية تخطيط العواصم ابراز  – 2ب 

 ن عدة احداث العصر العباسي بامتداده لقرو

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 ،ومطالبتهم بالتحضير ا ومحاورتهم في مسائل تتعلق بالموضوع ةمحاضرات تلقى على الطلب

 

 
 طرائق التقييم      

افساح المجال للطالب للمشاركة في موضوع المحاضرة واجراء االختبارات اليومية لهم ومطالبتهم باعداد 

 موضوعات المادة ،فضال عن االمتحانات الشهرية.ارير الموجزة عن التق

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 المختلفة لالطالع على ما صدر من بحوث من المؤرخين المحدثين .والبلدان  قراءة كتب التاريخ  -1ج         

 االعتماد بشكل رئيس على كتب االقدمين المعاصرين لموضوع البحث  -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 القاء المحاضرات واستخدام وسائل االيضاح 

 
 االمتحانات الدورية وتقديم التقارير عن موضوعات تتعلق بالدراسة  طرائق التقييم    
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 
 

 بنية البرنامج  .12

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 الماجستير

 االسالمي
الهمية التاريخية ا 

 لعواصم العباسيةل
32  

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13
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 املختلفة . موضوع اقطاب بغداد وبتفاصيله التدريب والنقاش فيما خيص 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .14

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جأهم مصادر المعلومات عن البرنام .15

 كتاب اتريخ بغداد للخطيب البغدادي
 كتاب بغداد لطيفور

 كتاب البلدان لليعقويب
 كتاب دليل خارطة بغداد امصطفى جواد وامحد سوسة

 كتاب الرقة والرافقة لندى فيصل
 العمارة العربيه االسالمية يف العراق لعيسى سلمان واخرون 
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 6الصفحة 

 
  

 

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 ة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشار

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ات العامة ارالمه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

االهمية   2112-2112

التاريخية 

للعواصم 

 العباسية

                  

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

  

 بنية المقرر.12

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة

 التعليم 
 طريقة التقييم

 2  
االهمية التاريخية 

 للعواصم العباسية
 المحاضرات

االختبارات 

اليومية 

والفصلية،واع

داد ورقة 

عمل 

لمواضيع 

متعدده ضمن 

 المفردات

   
مفردات 

 الموضوع

   

المدن 

االسالمية 

 ومقوماتها

 

 

 

   

مفهوم المدينة 

والعاصمة 

لغويا وفي 

القران الكريم 

والحديث 

الشريف وعند 

الفقهاء 

 والجغرافيين

 

   
عوامل نشاه 

المدن 

 االسالمية
 

   
خصائص 

المدن 

 االسالمية
 

   

هاشمية 

 الكوفة

هاشمية 

 االنبار

 مدينة بغداد

 الرقة والرافقة

 سامراء

 المتوكلية
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 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 كتاب اتريخ بغداد للخطيب البغدادي )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 كتاب بغداد لطيفور

 عقويبكتاب البلدان للي
 كتاب دليل خارطة بغداد امصطفى جواد وامحد سوسة

 كتاب الرقة والرافقة لندى فيصل
 العمارة العربيه االسالمية يف العراق لعيسى سلمان واخرون 

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
لفيها مبوضوعات تتعلق بتاريخ الدولة مجيع الكتب واملراجع اليت حبث مؤ 

وهي كثرية ومتوفرة يف املكتبات العامة بشكل  البلدانفضال عن كتب  العباسية 
 يسري .

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
تضم املواقع االلكرتونية الكثري من املكتبات الزاخرة مبولفات عن العصر 

 .،بلدانوكتب اجلغرافية وال العباسي 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

   

المدن والعواصم التي العلمي في موضوعات  يع على البحثتفعيل النقاش والحوار العلمي مع الطلبة ، والتشج

 استحثها خلفاء الدولة العباسية.

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 
 
 

 بغداد:  اجلامعة    
  اآلداب: / املعهدةالكلي   
 التاريخ:    القسم العلمي    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                                       :          التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   اريخ     الت    
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
 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 
 مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل 

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 / الكورس االول لغة االنكليزية / المرحلة األولىلمادة ا

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 خرى سنوي /مقررات /أ

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

  تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

يرمي هذا المقرر إلى مساعدة الطالب على فهم واستخدام اللغة االنكليزية كوسيلة للتواصل والتعلم في  -1

 تخصصاتهم 
 ين مختلف مكوناتها فهم المادة المقروءة ، خلق صلة ب -2

 استخدام اللغة االنجليزية في حياتهم اليومية.   -3

 بدء ومواصلة المحادثات القصيرة والبسيطة. -4

 كتابة جمل سليمة وصحيحة مبنى ومعنى .  -5

 تخريج كوادر على درجة عالية من التعليم والتأهيل والتميز.  -6

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 تعليم والتعلم والتقييمالمطلوبة وطرائق ال برنامجمخرجات ال  .11

  االهداف المعرفية  - أ
       فهم اللغة الهدف معنى ومبنى فضال عن إجادة نطقها.  -1أ

 تنمية الكفاءات اللغوية األساسية التي تمكن من التعامل مع المفردات المستوى التمهيدي. -2أ

  تنمية الفهم والقدرة على استخدام لغة التخاطب في الحياة اليومية.  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

كتابة جملة بسيطة وسليمة نحويا يستخدمها الطالب في وصف األشخاص او التعبير عن رغبة  – 1ب 

 او وجهة نظر ... الخ 

 استخدام الجمل ذات التركيبات النحوية البسيطة في سياقات معينة. – 2ب 

        البسيطة ومقارنتها.  فهم النصوص المقروءة – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات  -
 مناقشات -
 تقديم اسئلة.  -

 
 طرائق التقييم      

يتم ذلك من خالل اختبارين دوريين واختبار نهائي، إضافة إلى اختبارات نهاية الوحدات وامتحان شهري 

 في التعبير الشفوي.

 

 

 
 ية .الوجدانية والقيم األهداف -ج

قدرة الطالب على القيام بمحادثات قصيرة واستعمال العبارات المستعملة في الحياة اليومية  -1ج         

االتجاهات وتوجيه اآلخرين، كما يتسنى للطالب التحدث عن نفسه والتعبير عن رغباته ومشاغله والسؤال عن 

 ومشاكله في الحياة اليومية. 

الب القدرة على التفكير واالتصال بينه وبين زمالئه اآلخرين في سوف تبني هذه المادة في الط -2ج

المادة نفسها والمواد األخرى، وهذا مهم جدا لتحسين عالقة الطالب ببعض، كما أن الطالب سوف ينمي 

قدرته على التفكير وعلى استعمال اللغة االنجليزية في التواصل مع اآلخرين سواء أكان ذلك دال محيطه 

 نحاء العالم. أو في شتى أ

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 حاالت دراسية  -

 بحوث علمية -
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 طرائق التقييم    

 

 التحاور والمناقشات -

 اختبارات سريعة -

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارة البحث العلمي -1د

 مهارات التفكير بأنواعه المختلفة -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 طريقة عرض المادة والمناقشة 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 المقالية ( –االختبارات التحريرية )الموضوعية  -
 مراعاة األنشطة واألداء والتمكن اللغوي السليم الخالي من األغالط -

 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 English as a Second األولى 
Language 

ESL 2  
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

New Headway Plus – Student's book + workbook by John and Liz Soars 
For Beginner 
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 مخطط مهارات المنهج

 البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من 

 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

متعلقة بقابلية التوظيف ال

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                  اللغة االنكليزية ESL المرحلة األولى 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 اآلدابجامعة بغداد / كلية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 اللغة االنكليزية اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

  األولالفصل  الفصل / السنة .5

 31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2121-2121 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 فهم واستخدام اللغة االنكليزية وسيلة للتواصل والتعلم يف ختصصاهتم. -1

 فهم املادة املقروءة وإجياد الصلة بني خمتلف مكوانهتا. -2

 استخدام اللغة االنكليزية يف حياهتم اليومية. -3

 بدء ومواصلة احملاداثت القصرية والبسيطة. -4

 ىن ومعىن.كتابة مجل صحيحة وسليمة مب -5

 ختريج كوادر على درجة عالية من التعليم والتأهيل والتميز.  -6

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

بين وصف المتاحة. والبد من الربط بينها والتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .11

  هداف المعرفية األ -أ
 -1أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 - 1ب

  - 2ب

  - 3ب

     -4ب

 ليم والتعلم طرائق التع     

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .12

 Beginner – New Headway Plus ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
طر

يقة 

التق

 ييم
1 2  Unit 1 \ Introduction Hello, 

Vocabulary Everyday English 
  مناقشات

  مناقشات = = = = = = = = = = = = = =  2 2
3 2  Unit 2\ Your World Countries, 

Listening, Questions, Adjectives 
  مناقشات

  مناقشات = = = = = = = = = = = = =  2 4
   االمتحان   2 5
6 2  Unit 3 \ All about you , Jobs, 

Questions and Negatives, Listening 
Questions 

  مناقشات

  مناقشات = = = = = = = = = = = =  2 7
8 2  Unit 4 \ Family and Friends, 

Possessives, Vocabulary, has / have, 
Listening 

  مناقشات

  مناقشات = = = = = = = = = = = = = =  2 9
   االمتحان   2 11
11 2  Unit 5\ The way I live , Sports, food, 

drink, things I like,  
  مناقشات

  ناقشاتم = = = = = = = = = = = =  2 12
13 2  Listening, Vocabulary, Everyday 

English, Don't forget  
  مناقشات

  مناقشات = = = = = = = = = = = =  2 14
   االمتحان    15
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  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               المراجع التي يوصى بها  ـ الكتب وا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
https://learnenglish.britishcouncil.org/englis

h-grammar-reference 

 

 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    
 اتريخ ملء امللف :     

 
 :   التوقيع                                                       :          التوقيع    
                    : املعاون العلمي سما                                                 : رئيس القسم سما   

                                                        :  التاريخ                                                          : لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    

 دقـق امللف من قبل     
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعيشعبة     
 واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبة اسم مدير    
                   اريخ     الت    
 التوقيع    

                                                                                              
         مصادقة السيد العميد                                                                                                       

 



  
 1الصفحة 

 
  

 
 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 
 مقرر ضمن الربانمجمربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل 

 

 جامعة بغداد / كلية االداب المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 ثاني/ الكورس ال لغة االنكليزية / المرحلة األولىلمادة ا

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 أخرى سنوي /مقررات /

 فصلي

  المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2221-2222 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

يرمي هذا المقرر إلى مساعدة الطالب على فهم واستخدام اللغة االنكليزية كوسيلة للتواصل والتعلم في  -1

 تخصصاتهم 
 خلق صلة بين مختلف مكوناتها  فهم المادة المقروءة ، -2

 استخدام اللغة االنجليزية في حياتهم اليومية.   -3

 بدء ومواصلة المحادثات القصيرة والبسيطة. -4

 كتابة جمل سليمة وصحيحة مبنى ومعنى .  -5

 تخريج كوادر على درجة عالية من التعليم والتأهيل والتميز.  -6

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم المطلوبة برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
       فهم اللغة الهدف معنى ومبنى فضال عن إجادة نطقها.  -1أ

 تنمية الكفاءات اللغوية األساسية التي تمكن من التعامل مع المفردات المستوى التمهيدي. -2أ

  اليومية.  تنمية الفهم والقدرة على استخدام لغة التخاطب في الحياة -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ

 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

كتابة جملة بسيطة وسليمة نحويا يستخدمها الطالب في وصف األشخاص او التعبير عن رغبة  – 1ب 

 او وجهة نظر ... الخ 

 استخدام الجمل ذات التركيبات النحوية البسيطة في سياقات معينة. – 2ب 

        ص المقروءة البسيطة ومقارنتها. فهم النصو – 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 محاضرات  -
 مناقشات -
 تقديم اسئلة.  -

 
 طرائق التقييم      

يتم ذلك من خالل اختبارين دوريين واختبار نهائي، إضافة إلى اختبارات نهاية الوحدات وامتحان شهري 

 في التعبير الشفوي.

 

 

 
 نية والقيمية .الوجدا األهداف -ج

قدرة الطالب على القيام بمحادثات قصيرة واستعمال العبارات المستعملة في الحياة اليومية  -1ج         

االتجاهات وتوجيه اآلخرين، كما يتسنى للطالب التحدث عن نفسه والتعبير عن رغباته ومشاغله والسؤال عن 

 ومشاكله في الحياة اليومية. 

ادة في الطالب القدرة على التفكير واالتصال بينه وبين زمالئه اآلخرين في سوف تبني هذه الم -2ج

المادة نفسها والمواد األخرى، وهذا مهم جدا لتحسين عالقة الطالب ببعض، كما أن الطالب سوف ينمي 

قدرته على التفكير وعلى استعمال اللغة االنجليزية في التواصل مع اآلخرين سواء أكان ذلك دال محيطه 

 و في شتى أنحاء العالم. أ

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 حاالت دراسية  -

 بحوث علمية -
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 طرائق التقييم    

 

 التحاور والمناقشات -

 اختبارات سريعة -

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 لعلميمهارة البحث ا -1د

 مهارات التفكير بأنواعه المختلفة -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 طريقة عرض المادة والمناقشة 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 المقالية ( –االختبارات التحريرية )الموضوعية  -
 مراعاة األنشطة واألداء والتمكن اللغوي السليم الخالي من األغالط -

 

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 English as a Second األولى 
Language 

ESL 2  
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

New Headway Plus – Student's book + workbook by John and Liz Soars 
For Beginner 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج

 البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من 

 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

متعلقة بقابلية التوظيف ال

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                  اللغة االنكليزية ESL المرحلة األولى 
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 اآلدابجامعة بغداد / كلية  المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 اللغة االنكليزية اسم / رمز المقرر .3

 الكتروني أشكال الحضور المتاحة .4

 ثانيالالفصل  الفصل / السنة .5

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221-2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 فهم واستخدام اللغة االنكليزية وسيلة للتواصل والتعلم يف ختصصاهتم. -1

 فهم املادة املقروءة وإجياد الصلة بني خمتلف مكوانهتا. -2

 استخدام اللغة االنكليزية يف حياهتم اليومية. -3

 بدء ومواصلة احملاداثت القصرية والبسيطة. -4

 ىن ومعىن.كتابة مجل صحيحة وسليمة مب -5

 ختريج كوادر على درجة عالية من التعليم والتأهيل والتميز.  -6

 
 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

بين وصف المتاحة. والبد من الربط بينها والتعلم 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

 ليم والتعلم طرائق التع     

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -4ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 

 
 طرائق التقييم    
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 البنية التحتية  .12

 Beginner – New Headway Plus ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

طريقة  اسم الوحدة / أو الموضوع

 التعليم
طر

يقة 

التق

 ييم
1 2  Unit 6/ Every day, The time. Present 

simple – he/she. 
Always/sometimes/never. 

  مناقشات

  تمناقشا = = = = = = = = = = = = = =  2 2
3 2  Words that go together . days of the 

week 
  مناقشات

4 2  Unit 7/ My Favourites: Question 
words. Me /him /us / them. 

This/that. Adjectives. Can I …? 

  مناقشات

  مناقشات  = = = = = = = = = = =  2 5
   االمتحان   2 6
7 2  Unit 8 / Where I Live: Rooms and 

Furniture. There is / are 
  مناقشات

  مناقشات = = = = = = = = = =  2 8
9 2  Prepositions . Directions مناقشات  

  مناقشات  = = = = = = = = = = =  2 12
   االمتحان   2 11
12 2  Unit 9/ Times Past: Saying years. 

Was/ were born.  
  مناقشات

13 2  Past simple-irregular verbs. 
Have/do/go. When's your birthday  

  مناقشات

  مناقشات = = = = = = = = = = = =  2 14
   االمتحان    15



  
 9الصفحة 

 
  

  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

               صى بها  ـ الكتب والمراجع التي يوا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
https://learnenglish.britishcouncil.org/englis

h-grammar-reference 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

 

 

 

 
 



 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 دمحم غازي  د. واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

      

 وصف البرنامج األكاديمي        
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يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهناً 

 

 كلية االداب / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 هـ212-132العصر العباسي االول 

 ب في التاريخ ادكتوراه اد اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 التعليم االلكتروني عبر منصة الكالس روم ،فضال عن برنامج الميت المعتمد   برنامج االعتماد .6

  التطور في البرامج والمناهج في الجامعات العراقية  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2222/  9/  1 تاريخ إعداد الوصف  .2

 استاذ المادة :أ.د. انيسة دمحم جاسم .9

 أهداف البرنامج األكاديمي

تدريس احلقب التارخيية اليت ميثلها العصر العباسي االول لطلبة املرحلة الثالثة للتعرف على االدوار التارخيية مبختلف ميادينها 
 تاريخ واحلضارة االسالمية بشكل عاموجوانبها احلضارية اابن ذلك العصر واليت متثل مرحلة مهمه ضمن ال
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  االهداف المعرفية  - أ
    التطور التاريخي لظهور الدولة العباسية     -  -1أ

 موقف الرأي العام من حكم بني العباس .    -2أ

      لعصر العباسيتطور الحركة العلمية ابان ا    -3أ

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 التعرف على ظروف قيام الحكم العباسي  - 1ب 

 توضيح طبيعة المؤسسة العسكرية وعناصرها في العصر العباسي االول  – 2ب 

 العصر العباسي االولالتعرف على طبيعة النظام االداري واالجتماعي واالقتصادي في   - 3ب 

 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

، واجراء اختبارات يومية وفصلية واستخدام وسائل  ة عبر برنامج الميتمحاضرات تلقى على الطلب

ايضاح من خرائط ومجسمات تقرب الصورة الى ذهن الطالب،فضال عن تسجيل المحاضرات 

 ة كالس روم ،ونشر محاضرات بي دي اف عن المادة،ونشرها على منصالصوتية

 

 
 طرائق التقييم      

 

افساح المجال للطالب للمشاركة في موضوع المحاضرة واجراء االختبارات اليومية لهم ومطالبتهم باعداد 

 .وضوعات المادة،فضال عن االختبارات الشهرية.التقارير الموجزة عن م

 

 

 

 
 قيمية .الوجدانية وال األهداف -ج

 قراءة كتب التاريخ المختلفة لالطالع على ما صدر من بحوث من المؤرخين المحدثين . -1ج         

 لموضوع البحث المصادر االولية المعاصرةاالعتماد بشكل رئيس على  -2ج

 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
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ت الصوتية ،والنقاش مع الطلبة عبر ،ونشر المحاضراالقاء المحاضرات واستخدام وسائل االيضاح 

 برنامج الميت.

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات الدورية وتقديم التقارير عن موضوعات تتعلق بالدراسة

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -4د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

، واجراء اختبارات يومية وفصلية واستخدام وسائل ايضاح  ة على برنمج الميتمحاضرات تلقى على الطلب

ونشرها  من خرائط ومجسمات تقرب الصورة الى ذهن الطالب،فضال عن تسجيل المحاضرات الصوتية

 على منصة كالس روم.

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات الدورية وتقديم التقارير عن موضوعات تتعلق بالدراسة

 

 
 

 بنية البرنامج  .11
 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     
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العصر العباسي االول  HOAS312 المرحلة الثالثة

 هـ132-212
72  

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 التدريب والنقاش فيما خيص العصر العباسي االول ومبختلف جوانبه .

 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14
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 ر فاروق عمرطبيعة الدعوة العباسية،للدكتو -2
 العصر العباسي االول للدكتور عبد العزيز الدوري -0

 اخلالفة العباسية للدكتور فاروق عمر-3
 اتريخ الرسل وامللوك للطربي-4

 فضال عن مصادر اخرى
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 مخطط مهارات المنهج

 ميرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقيي

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2222-2221 

  المرحلة الثالثة
HOAS312  العصر العباسي

-132االول 

 هـ212

                 اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ /كلية االداب    / المركز علمي القسم ال .2

 HOAS312 هـ/212-132العصر العباسي االول  اسم / رمز المقرر .3

  االلتزام بالحضور حسب الجدول الدراسي الذي يقره القسم أشكال الحضور المتاحة .4

 2221-2222الفصل االول / لسنةالفصل / ا .5

 72  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .2

تدريس احلقب التارخيية اليت ميثلها العصر العباسي االول لطلبة املرحلة الثالثة للتعرف على االدوار التارخيية مبختلف ميادينها 
 ك العصر واليت متثل مرحلة مهمه ضمن التاريخ واحلضارة االسالمية بشكل عاموجوانبها احلضارية اابن ذل

 
 
 
 
 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

بط بينها وبين وصف المتاحة. والبد من الرالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .12

  هداف المعرفية األ -أ
    التطور التاريخي لظهور الدولة العباسية  معرفة   - --1أ

 . موقف الرأي العام من حكم بني العباس    -2أ

      تطور الحركة العلمية ابان العصر العباسي    -3أ
 

 -3ج

 

 -2أ

  -3أ
 -4أ
  -5أ
   -6أ
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 التعرف على ظروف قيام الحكم العباسي  -- 1ب

 توضيح طبيعة المؤسسة العسكرية وعناصرها في العصر العباسي االول  – 2ب 

 يعة النظام االداري واالجتماعي واالقتصادي في العصر العباسي االولالتعرف على طب  - 3ب 

 

  
 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 والعامة  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

  المحاضرات مصادر دراسة املوضوع  2 

على منصة 

 س روم الكال

والنقاش 

المتبادل على 

 برنامج الميت

االختبارات 

اليومية 

والفصلية،واع

داد ورقة 

عمل 

لمواضيع 

متعدده ضمن 

 المفردات
   طبيعة الدعوة العباسية   

   بدء الدعوة العباسية   

   اساليب الدعاة   

ابو مسلم اخلراساين وسري    
 الدعوة العباسية

  

منها  االمور اليت استفادت   
الدعوة العباسيةطبيعة احلكم 

 العباسي

  

اخلليفة ابو العباس    
 هـ(2302231السفاح)

تصفية مراكز القوى املناهضة -
 للعباسيني

 االمويني -  
 ابوسلمة ااخلالل-
 ابو مسلم اخلراساين-

 موقف السفاح من العلويني-
التنظيمات االدارية يف عهد -

 السفاح
 

  

 هـ285-231خالفة املنصور   
االخطار اليت جاهبت -

 املنصور
 خطر عبد هللا بن علي-

 ابو مسلم اخلراساين-
 

 موقف املنصور من العلويني-
التنظيمات االدارية يف عهد -
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 املنصور
 والية العهد-

-285خالفة دمحم املهدي
 هـ211

 سياسته العامة-
 التنظيمات االدارية يف عهده-
 جماهبته حلركة املقنع-
حلركة  دوره يف التصدي-

 الزندقة
 عالقته ابلبيزنطيني-
 والية العهد-

 
 

      

 272-211خالفة اهلادي)   
 

 سياسته العامة
 موقفه من العلويني-

 دوره يف حتديد نفوذ احلرمي
 وفاة اهلادي

  

-272خالفة هارون الرشيد   
 هـ213

 سياسته العامه- 
 املشاكل الداخلية-
 السياسة اخلارجية-

 كةالرشيد والربام
 التنظيمات االدارية يف عهده-

 والية العهد-

  

 هـ215-213خالفة االمني   
 سياسته

 اخلالف بني االمني واملأمون-
 الدور السلمي-
 اجملاهبة العسكرية-
اسباب هزمية االمني وانتصار -

 املأمون
 

  

 خالفة املأمون   
215-025 
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 البنية التحتية  .12

 العصر العباسي االول للدكتور عبد العزيز الدوري لمقررة المطلوبة ـ الكتب ا1

 اتريخ الرسل وامللوك دمحم بن جرير الطربي  )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 اخبار الدولة العباسية وفيه اخبار العباس وولده ملولف جمهول

 اتريخ اخللفاء العباسيني البن الساعي 
 ال عن مصادر اخرىاتريخ اخللفاء للسيوطي فض

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
مجيع الكتب واملراجع اليت حبث مؤلفيها مبوضوعات تتعلق بتاريخ الدولة 

 العباسية وهي كثرية ومتوفرة يف املكتبات العامة بشكل يسري

ع االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية، مواق

.... 
تضم املواقع االلكرتونية الكثري من املكتبات الزاخرة مبولفات عن العصر 

العباسي فضال عن وجود صور الاثر عباسية يف مواقع خمتلفة كشفت عنها جلنة 
 التنقيب عن االاثر

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

ت ميدانية للمواقع االثرية العائدة للعصر العباسي ضمن تفعيل النقاش والحوار العلمي مع الطلبة والقيام بزيارا

 مدة الموضوع ، والتشجيع على البحث العلمي في موضوعات التاريخ العباسي . 

 

 

 

 

 السياسة العامة-
ثورة ابو السرااي الشيباين -

 طبا العلويوابن طبا
البيعة لالمام الرضا عليه -

 السالم
 املأمون واسرة بين سهل-
 املأمون واالسرة الطاهرية-
 ثورة نصر بن شبث العقيلي-
 العالقات اخلارجية-
اهتمام املأمون ابحلركة -

 العلمية
األمون واالعتزال وحمنة خلق -

 القران
 عهد املأمون ووصيته
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 دمحم غازي  د. واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

      

 



  
 1الصفحة 

 
  

       

 

 وصف البرنامج األكاديمي  

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 اً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربهن

 

 كلية االداب / جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ  / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 هـ333-212العصر العباسي الثاني 

 ب في التاريخ ادكتوراه اد ية اسم الشهادة النهائ .3

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 منصة كالس روم ،فضال عن برنامج الميت المعتمد   برنامج االعتماد .6

 التطور في البرامج والمناهج في الجامعات العراقية  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 2222/  9/  1 تاريخ إعداد الوصف  .2

 دة :أ.د. انيسة دمحم جاسماستاذ الما .9

 أهداف البرنامج األكاديمي

لطلبة املرحلة الثالثة للتعرف على االدوار التارخيية مبختلف ميادينها  الثاينتدريس احلقب التارخيية اليت ميثلها العصر العباسي 
 مية بشكل عاموجوانبها احلضارية اابن ذلك العصر واليت متثل مرحلة مهمه ضمن التاريخ واحلضارة االسال

 

 

 

 

 

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  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 الثانية تطور الحركة العلمي    -3أ

 -2أ

  -3أ
 -3أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 المستجدات التي شهدها العصر قي ميادينه المختلفةالتعرف على  - 1ب 

  الثانيالعباسي االمؤسسة العسكرية وعناصرها في العصر  التغييرات فيتوضيح  – 2ب 

 الثانيالتعرف على طبيعة النظام االداري واالجتماعي واالقتصادي في العصر العباسي   - 3ب 

 

  - 2ب 

        - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

محاضرات تلقى على الطلب ، واجراء اختبارات يومية وفصلية واستخدام وسائل ايضاح من خرائط 

وااللتقاء بالطلبة لتبادل النقاش العلمي عبر برنامج ميت ،فضال رة الى ذهن الطالب،ومجسمات تقرب الصو

 عن نشر المحاضرات الصوتية ،وبي دي اف على الكالس روم

 

 
 طرائق التقييم      

 

افساح المجال للطالب للمشاركة في موضوع المحاضرة واجراء االختبارات اليومية لهم ومطالبتهم باعداد 

 الموجزة عن موضوعات المادة . التقارير

 

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 قراءة كتب التاريخ المختلفة لالطالع على ما صدر من بحوث من المؤرخين المحدثين . -1ج         

 االعتماد بشكل رئيس على كتب االقدمين المعاصرين لموضوع البحث -2ج

 -3ج

 -3ج   



  
 3الصفحة 

 
  

  طرائق التعليم والتعلم    

 القاء المحاضرات واستخدام وسائل االيضاح 

 

 

 
 طرائق التقييم    

 

 االمتحانات الدورية وتقديم التقارير عن موضوعات تتعلق بالدراسة

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 -1د

 -2د

 -3د

 -3د   

 طرائق التعليم والتعلم          

 

، واجراء اختبارات يومية وفصلية واستخدام وسائل ايضاح من خرائط محاضرات تلقى على الطلبة

 ومجسمات تقرب الصورة الى ذهن الطالب،

 

 

 

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات الدورية وتقديم التقارير عن موضوعات تتعلق بالدراسة

 

 
 

 امج بنية البرن .11
 

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     
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 الثانيالعصر العباسي  HOAS312 المرحلة الثالثة

 هـ212-333
72  

     

     

     

     
     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 
 ومبختلف جوانبه . الثاينعصر العباسي التدريب والنقاش فيما خيص ال

 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .13



  
 5الصفحة 

 
  

 دراسات يف العصور العباسية املتاخرة-2
 املنتظم يف اتريخ امللوك واالمم البن اجلوزي -0

 تور فاروق عمراخلالفة العباسية للدك-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

2222-2221 HOAS312  العصر العباسي

-212 الثانيا

 هـ334

                 اساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 7الصفحة 

 
  

 



  
 2الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة بغداد المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ /كلية االداب    / المركز علمي القسم ال .2

 HOAS312 /هـ333-212الثاني العصر العباسي  اسم / رمز المقرر .3

 االلتزام بالحضور حسب الجدول الدراسي الذي يقره القسم أشكال الحضور المتاحة .3

 2221-2222/ الثانيالفصل  الفصل / السنة .5

 72  )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 1/9/2222 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .2

لطلبة املرحلة الثالثة للتعرف على االدوار التارخيية مبختلف ميادينها  الثاينلعصر العباسي تدريس احلقب التارخيية اليت ميثلها ا
 وجوانبها احلضارية اابن ذلك العصر واليت متثل مرحلة مهمه ضمن التاريخ واحلضارة االسالمية بشكل عام

 
 
 
 
 
 
 
 

علم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات الت

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

  اف المعرفية هداأل -أ
    التطور التاريخي للدولة العباسية في عصرها الثاني     - --1أ

 التعرف على االحداث السياسية ووالعسكرية التي شهدها العصر    -2أ

      تطور الحركة العلمية ،والتغييرات في البنية االجتماعية واالدارية ابان العصر الثاني    -3أ

 -2أ

 

 -3ج

 

 -2أ

  -3أ
 -3أ
  -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 

 في العصر العباسي االثانيالتعرف على طبيعة النظام االداري واالجتماعي واالقتصادي   - 3ب 

 

  - 2ب 

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 -1ج

 -2ج

 -3ج

   -3ج

  
 طرائق التعليم والتعلم     
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 طرائق التقييم    

 

 

 

 
 ألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات االتأهيلية العامة و المهارات -د 

 -1د

 -2د

 -3د

    -3د



  
 11الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

االختبارات  المحاضرات مصادر دراسة املوضوع  2 

اليومية 

والفصلية،واع

داد ورقة 

عمل 

اضيع لمو

متعدده ضمن 

 المفردات
-022خالفة املعتصم ابهلل)   

 هـ(002
 املعتصم واالتراك- 
 حركة اببك اخلرمي-  

 ثورة الزط-
 ثورة املازاير-
 فتح عمورية-

النظام االداري وبناء سر من -
 رأى
 

  

-002خالفة الواثق ابهلل   
 هـ030

 مسات عهد اخلليفة الواثق-
 

  

-030خالفة املتوكل على هللا   
 هـ042

 مسات عهده وسياسته العامة-
 والية العهد ونتائجها-

  

فرتة الفوضى السياسة يف    
 هـ052-042سامراء

  

  

-052االنتعاش املؤقت   
 هـ095

  

عهد اخلليفة املعتضد    
 هـ029-029ابهلل

 

  

  عهد اخلليفة املكتفي    



  
 12الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .12

 ر العباسة املتاخرة للدكتور عبد العزيز الدورسدراسات يف العصو  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 اخلالفة العباسة للدكتور فاروق عمر )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2
 اتريخ اخللفاء العباسيني البن الساعي 

 اتريخ اخللفاء للسيوطي فضال عن مصادر اخرى

               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( ، التقارير ،....  المجالت العلمية) 
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 

.... 
ر تضم املواقع االلكرتونية الكثري من املكتبات الزاخرة مبولفات عن العص

العباسي فضال عن وجود صور الاثر عباسية يف مواقع خمتلفة كشفت عنها جلنة 
 التنقيب عن االاثر

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

تفعيل النقاش والحوار العلمي مع الطلبة والقيام بزيارات ميدانية للمواقع االثرية العائدة للعصر العباسي ضمن 

 ث العلمي في موضوعات التاريخ العباسي . مدة الموضوع ، والتشجيع على البح

 

 

 

 

 

 
 

 هـ(095-029ابهلل)
عهد اخلليفة املقتدر    

 ه302-095ابهلل)
  

عهد اخلليفة القاهر    
 هـ"(300-302ابهلل)

  

عهد اخلليفة الراضي    
 (309-300ابهلل)

  

-304فرتة 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

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 بغداد: اجلامعة
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ضمان اجلودة  شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود

 
 



  
 1الصفحة 

 
  

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها 
 ناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمجمربه

 

 اآلداب كلية – بغداد جامعة المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 تجربة التحديث في الدولة العثمانية

 الدكتوراه النهائية  اسم الشهادة .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

 2221/ 1/ 17 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 واقتصادية جتماعيةاو  سياسية تطورات 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

 ها الدولة العثمانية بتاثير اتجاهها نحو التحديثلسيطرتها واالطالع على التغيرات الفكرية التي شهدت

 
 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

 مساعدة الطالب على التقييم الموضوعي والحيادية الحداث التاريخ

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .12

  ة االهداف المعرفي - 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 ةلكتاب الصحيحة الوسائل على التعرف-4أ

 الدراسية 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 نظمت 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 ةالحديث 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

 

 
 الوجدانية والقيمية . 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

 الذاتي والتنظيم التخطيط استراتيجيات واالستنتاج، كالتحليل التفكير دالالت خالل من التفكير استراتيجيات

 



  
 3الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم    

 تؤدي حيث تطرح نقاط خالل من والتفكير للتفكير، يقعم 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          

 

ل التواصل االجتماعي ومنصات ووسائ  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

 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           المقرر أو المساق اسم رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

دكتوراه ال

 حديث
التحديث في الدولة 

 العربيةالعثمانية
التحديث في الدولة 

 العثمانية
32  
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

وتهيئة مادة اكثر وضوحا  المنطقةمصادر التي تغطي تاريخ زيادة االلمام بالمادة واالطالع على المزيد من ال

وقدرة على االستيعاب من الطلبة خصوصا وان المادة سيطبق عليها في العام المقبل النظام الفصلي بما يحد من 

 وقت التواصل مع الطلبة

 االعالم، ئلوسا 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 عدمهيكون معيار القبول خاص بالقسم ) -
 % 07ا حيث ال يقل معدل التخرج عن في الدراسات العليا بمعيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة  -2
 .الكفاءة باللغة االنكليزية وما يثبت اجتيازه لدورة في الحاسوب ان تقدم شهادة -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14



  
 5الصفحة 

 
  

 نادية ياسين، االتحاديون دراسة ناريخية

 احمد عبد الرحيم مصطفى، دراسة في اصول الترايخ العثماني

 ين احسان اوغلو، الدولة العثمانية تاريخ وحضارةاكمل الد

 روبير مانتران، الدولة العثمانية

 دمحم فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العثمانية
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 بة من البرنامجمخرجات التعلم المطلو 

 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

 داد/ كلية االدابجامعة بغ المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221/ 1/ 17 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 اثرت بقوة على المنطقة العربية حصوصا العراق وبالد الشامو التاريخ مجرى غيرت وعسكرية
 الراهن الوقت الى للمنطقة والعسكري والثقافي واالجتماعي السياسي الواقع على اثاره

 
 من فقهار وما الدرس موضوع المنطقة شهدته الذي والفكري عيواالجتما 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
 يات النقد والتحليل لدى الطلبةتنمية امكان

 مساعدة الطالب على التقييم الموضوعي والحيادية الحداث 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 

 ؛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 رفالتع خالل من عملي اداء في ترجمتها من التمكن-2أ

 التدريس

 الحديث وايران تركيا بتاريخ المتعلقة والمراجع المصادر من لالستفادة الطالب تهيئة -3أ

  بالمادة المتعلقة العلمية والتقارير البحوث لكتابة الصحيحة الوسائل على التعرف-4أ

 الدراسية لمادةا 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      

ووسائل التواصل االجتماعي ومنصات   لالستيعاب الحديثة التقنيات واستخدام والحوار، العلمية المناقشات

 والكتب االنترنت مواقع من وايضا االستفادة تا الظرف الصحي للبلدالتعليم االلكترونية بما فرضه علي

  االلكترونية

 

 
 طرائق التقييم      

 

االمتحان الشفوي ) الحوار ، النقاش (، االمتحان التحريري ، الواجب الكلف به الطالب، البحث العلمي 

 والتقرير

ر، والتفكير من خالل نقاط تطرح حيث تؤدي طرح افكار عالية الفهم  تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكي

 الى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار والنقاشات واالختيارات العلمية

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 المنهجي والمنطقي التفكير طرائق بأساسيات االلمام -1ج

 االستفادة من تجارب الشعوب-2ج

 الى غرس الهوية الوطنية السعي -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

 طريقة
 التقييم

 والقتصادية السياسية االوضاع 6 1

خالل  عثمانيةال الدولة جتماعيةوال
النصف الثاين من القرن التاسع 

 عشر

في  حديثالت

الدولة 

 العثمانية

 االمتحان  محاضرة
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

مفهوم التحديث وبداايته يف الدولة  6 2
 العثمانية

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

يدة على بداية دخول االفكار اجلد 6 3
 اجملتمع العثماين

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 االمتحان  محاضرة = مفهوم التغريب يف الدولة العثمانية 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    

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 لىا

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية العامة و المهارات -د 

 الصف ادارة مهارات -1د

  والتهيئة للتدريس التخطيط -2د

  والمشاهدة التقويم راتمها -3د

    العقلية والمهارات العلمية القابليات حسب الفئات بين والتميز التقويم مهارات -4د
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 والتقارير
  والبحوث

 االمتحان  محاضرة = ستور يف الفكر العثماينالد 6 6
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

التحديث والتعليم يف  الدولة  6 7
 العثمانية

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 االمتحان  محاضرة = انتشار العلوم احلديثة 6 8
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

ملفكر الفلسفة الوضعية عند ا 6 9
 العثماين

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 االمتحان  محاضرة =  تبين املادية والداروينية 6 11
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

دور الصحافة يف نشر االفكار  6 11
 احلديثة

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 االمتحان  محاضرة = قع املراةالتحديث على واانعكاس  6 12
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 االمتحان  محاضرة = الدين يف الفكر العثماين 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

 و، الدولة العثمانية تاريخ وحضارةاكمل الدين احسان اوغل

 روبير مانتران، الدولة العثمانية

 دمحم فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العثمانية

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 التجربة الدستوية في الدولة العثمانية -

 الحداثة في الدولة العثمانيةنادية ياسين، المراة و -

 نادية ياسين، عبد هللا جودت -

 سهيل صابان، تطور االوضاع الثقافية في تركيا -

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 الكتب المذكورة موجودة على االنترنت معظم

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12

   

عض المواضيع المختصرة التي لها اهمية في سياق التطور تحديث المقرر الدراسي من خالل التوسع بب

ي لألحداث واضافة مواضيع جديدة لتوسيع اآلفاق المعرفية للطلبة والحصول على معلومات جديدة التاريخ

 عالقة بالمنهج المقرر. ذات 

اريخية العلمي من خالل تكليفهم بكتابة بحوث اكاديمية وتحليل النصوص الت تحفيز الطلبة على البحث 

  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

         

 واملعاهدكليات لل ستمارة وصف الربانمج األكادمييا
 0202-0202 للعام الدراسي

 أ. م.د. اندية ايسني
 بغداد: اجلامعة 
 االداب :ة /املعهدالكلي 
 التاريخ: القسم العلمي 
 :  اتريخ ملء امللف 

 
 

  :التوقيع   :التوقيع
 أ. د. وسن سعيد عبود :اسم املعاون العلمي أ. م. د. امحد انطق ابراهيم :اسم رئيس القسم

 :التاريخ :التاريخ
 

 

 دقـق امللف من قبل 
 ضمان اجلودة واألداء اجلامعي شعبة

 د. دمحم غازي  واألداء اجلامعي:ودة ضمان اجل شعبةاسم مدير 
                  التاريخ     /     /

  التوقيع
 مصادقة السيد العميد
 أ. د. وسن سعيد عبود
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 وصف البرنامج األكاديمي        

 

الطالب حتقيقها يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج

 

 اآلداب كلية – بغداد جامعة المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 سها على البالد العربيةالتنظيمات  العثمانية وانعكا

 ماجستيرال 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

 2221/ 1/ 17 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 واقتصادية جتماعيةاو  سياسية تطورات من رافقها وما الدولة العثمانية  تاريخ من مهمة حقبة على التعرف

 ترك بما اثرت بقوة على المنطقة العربية حصوصا العراق وبالد الشامو التاريخ مجرى غيرت وعسكرية
 الراهن الوقت الى للمنطقة والعسكري والثقافي واالجتماعي السياسي الواقع ىعل اثاره

 
 من فقهار وما الدرس موضوع المنطقة شهدته الذي والفكري واالجتماعي االقتصادي التطور على التعرف

  االصالح حركات
 تمكن والتي العالي تعليمال 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
 تطوير وتنمية امكانية النقد والتحليل لدى الطالب

 تعليم الطلبة التفكير الموضوعي والحيادية في التعامل مع الدراسات التاريخية

 ومنظممساعدة الطلبة على التفكير بشكل صحيح 
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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

  بالمادة المتعلقة العلمية والتقارير البحوث لكتابة الصحيحة الوسائل على التعرف-4أ

 الدراسية المادة لتقبل وفكريا نفسيا الطالب اعداد -5أ

 المادة المقررة من ممكن قدر الكبر الطلبة استيعاب -6أ
 
 برنامج لخاصة بالا ةيالمهارات 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

 

 
 م طرائق التقيي     

 العلمي البحث الطالب، به كلفمال الواجب ، التحريري االمتحان ،( النقاش , الحوار لمباشرا االمتحان

 والتقرير

 

 
 الوجدانية والقيمية . األهداف -ج

 المنهجي والمنطقي التفكير طرائق بأساسيات االلمام -1ج         

 االستفادة من تجارب الشعوب-2ج

 الوطنية السعي الى غرس الهوية -3ج

 غرس التفاؤل واالمل بغد افضل-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 ، التعلم اثناء والسعة السرعة وزيادة المعرفية والمعالجة الذاكرة تنشيط كاستراتيجيات التعلم استراتيجيات

 الذاتي والتنظيم طالتخطي استراتيجيات واالستنتاج، كالتحليل التفكير دالالت خالل من التفكير استراتيجيات
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 طرائق التقييم    

 تؤدي حيث تطرح نقاط خالل من والتفكير للتفكير، عميق مجال وجود الى تؤدي  الفهم عالية افكار طرح

  العلمية واالختيارات والنقاشات االفكار وتنظيم التفكير في مهاراته تطوير  في المتعلم مساعدة الى

 

 
 

 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة يلية التأهو 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

 

 ليم والتعلم طرائق التع         

 

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          

لشفوي ) الحوار ، النقاش (، االمتحان التحريري ، الواجب الكلف به الطالب، البحث العلمي االمتحان ا

 والتقرير

 تؤدي حيث تطرح نقاط خالل من والتفكير للتفكير، عميق مجال وجود الى تؤدي  الفهم عالية افكار طرح

  العلمية واالختيارات توالنقاشا 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      

التنظيمات  العثمانية  ماجستيرال

وانعكاسها على البالد 

 العربية

التنظيمات  العثمانية 

وانعكاسها على البالد 

 العربية
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

وتهيئة مادة اكثر وضوحا  المنطقةزيادة االلمام بالمادة واالطالع على المزيد من المصادر التي تغطي تاريخ 

فصلي بما يحد من وقدرة على االستيعاب من الطلبة خصوصا وان المادة سيطبق عليها في العام المقبل النظام ال

 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 عدمهقسم )يكون معيار القبول خاص بال -
 % 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
 
 
 
 
 

 عن البرنامجأهم مصادر المعلومات  .14
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 احمد عبد الرحيم مصطفى، دراسة في اصول الترايخ العثماني

 اكمل الدين احسان اوغلو، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة

 روبير مانتران، الدولة العثمانية

 دمحم فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العثمانية

 فاضل بيات، البالد العربية والدولة العثمانية

 ير التنظيمات على البالد العربيةدمحم عصور، تاث
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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
 يةالمهاراتهداف األ 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

 يالزام أشكال الحضور المتاحة .4

 فصلي الفصل / السنة .5

 32 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2221/ 1/ 17 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 بية حصوصا العراق وبالد الشاماثرت بقوة على المنطقة العرو 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 معةالجا في االكاديمي التعليم تطوير

 العمل سوق في االنتاج على قادرة العمل سوق في تزج مخرجات انتاج من الجامعات
 تنمية امكانيات النقد والتحليل لدى الطلبة

 مساعدة الطالب على التقييم الموضوعي والحيادية الحداث التاريخ
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

 ً المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص  مبرهنا

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررالات مخرج .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

  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.اصة بالالخ 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      

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      

 

متحان الشفوي ) الحوار ، النقاش (، االمتحان التحريري ، الواجب الكلف به الطالب، البحث العلمي اال

 والتقرير

طرح افكار عالية الفهم  تؤدي الى وجود مجال عميق للتفكير، والتفكير من خالل نقاط تطرح حيث تؤدي 

 والنقاشات واالختيارات العلميةالى مساعدة المتعلم في  تطوير مهاراته في التفكير وتنظيم االفكار 

 

 
 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   

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 

ووسائل التواصل االجتماعي ومنصات   لالستيعاب الحديثة التقنيات واستخدام والحوار، لعلميةا 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

 الدولة يف والجتماعية

 خالل القرن التاسع عشر،عثمانيةال

التظيمات في 

الدولة 

 العثمانية

 االمتحان  محاضرة
 يالشهر

 والتقارير
  والبحوث

 االمتحان  محاضرة = التنظيمات مفهومها واسباهبا 6 2
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 االمتحان  محاضرة = ارهاصات التنظيمات االوىل 6 3
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 االمتحان  محاضرة = مرسوم خطي شريف كلخانة 6 4
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

مات العثمانية بني عامي التنظي 6 5
 2381اىل  2381

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير

 والكتب االنترنت مواقع من وايضا االستفادة التعليم االلكترونية بما فرضه عليتا الظرف الصحي للبلد

  االلكترونية

 

 
 طرائق التقييم    

حان التحريري ، الواجب الكلف به الطالب، البحث العلمي االمتحان الشفوي ) الحوار ، النقاش (، االمت

 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 مهاراتال -د 

 الصف ادارة مهارات -1د

  والتهيئة للتدريس التخطيط -2د

  والمشاهدة التقويم مهارات -3د

    العقلية والمهارات العلمية القابليات حسب الفئات بين والتميز التقويم مهارات -4د
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  والبحوث

 االمتحان  محاضرة = مرسوم خطي مهايوين 6 6
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 االمتحان  محاضرة = قانون الوالايت 6 7
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 االمتحان  محاضرة = اصالح التعليم 6 8
 لشهريا

 والتقارير
  والبحوث

 
 

انعكاس التنظيمات على الواقع  6 9
 االداري يف العراق

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

انعكاس التنظيمات على الواقع  6 11
 ااالقتصادي والعسكري يف العراق

 االمتحان  محاضرة = 
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

مات على الواقع انعكاس التنظي 6 11
 التعليم يف العراق

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

انعكاس التنظيمات على الواقع  6 12
 االداري يف بالد الشام

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

انعكاس التنظيمات على الواقع  6 13
االقتصادي والعسكري يف بالد 

 الشام

 االمتحان  رةمحاض =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث
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انعكاس التنظيمات على التعليم يف  6 14
 بالد الشام

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

دية وتطبيقه ابملنطقة لنظام الب 6 15
 العربية

 االمتحان  محاضرة =
 الشهري

 والتقارير
  والبحوث

 
 

 البنية التحتية  .11

  المقررة المطلوبة ـ الكتب 1

 احمد عبد الرحيم مصطفى، دراسة في اصول الترايخ العثماني )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 اكمل الدين احسان اوغلو، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة

 روبير مانتران، الدولة العثمانية

 دمحم فريد بك المحامي، تاريخ الدولة العثمانية

 لعربية والدولة العثمانيةفاضل بيات، البالد ا

 دمحم عصور، تاثير التنظيمات على البالد العربية
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 اصالحات مدحت باشا في العراق -

 االدارة العثمانية في بالد الشام -

ت العربية التنظيمات العثمانية واثرها على الواليا -

 العراق وبالد الشاو انموذجا

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 

ألحداث واضافة مواضيع جديدة لتوسيع اآلفاق المعرفية للطلبة والحصول على معلومات جديدة ذات التاريخي ل

 عالقة بالمنهج المقرر. 

العلمي من خالل تكليفهم بكتابة بحوث اكاديمية وتحليل النصوص التاريخية  تحفيز الطلبة على البحث 

  والخروج بتوصيات ذات فائدة تاريخية 

 على النقد والتحليل والتعامل الموضوعي مع الحدث تعزير قدرات الطالب
 


