
 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي   

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة  : جامعة تكريت      

 الكلية/ المعهد: كلية التربية للبنات     

 التاريخالقسم العلمي    :    

     2020   / 6 /14    تاريخ ملء الملف :   

 

 

 

 

 التوقيع   :                                                           التوقيع   :        

   انتصار غانم  اسم المعاون العلمي :أ.م.د.                   ممدوح سالم محمد .د.اسم رئيس القسم :أ     

           التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  

 

 

 

 

 

 

 دقـق الملف من قبل      

 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي     

  محمد عماد رديف أ.م.د. : اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي     

 التاريخ :    

 التوقيع    

 

 مصادقة السيد العميد                                                                                                                         

 

 

 

 



 

 
 1الصفحة

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي  

 

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

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

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية . 1

 التاريخقسم  القسم العلمي / المركز  . 2

اسم البرنامج األكاديمي او   . 3

 المهني 

 دراسة التاريخ بجميع عصوره

 بكالوريوس تاريخ اسم الشهادة النهائية  . 4

 النظام الدراسي :  . 5

 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 ال يوجد   برنامج االعتماد المعتمد    . 6

 النشاطات البحثية والمشاهد والتطبيق في الدراسة الثانوية  المؤثرات الخارجية األخرى  . 7

 14/6/2020 تاريخ إعداد الوصف  . 8

 أهداف البرنامج األكاديمي . 9

 في المدارس الثانوية. ة بمالكات متخصصة في تدريس مادة التاريخرفد وزارة التربي-1

الجاهلي ، العصور الوسطى ، الخالفة االسالمية  االلمام بعصور التاريخ  ، )القديم ، تمكين الطالبات من  -2

بجميع عصورها ) السيرة النبوية , العصر الراشدي ، األموي , العباسي ، االندلسي ( فضال عن دراسة العصر  

الحديث والمعاصر للوطن العربي والعراق والعصر االوربي (، مع القدرة على كتابة البحوث العلمية في تلك 

 المجاالت .

بأهم األحداث التاريخية التي كان لها األثر في تغيير مسار التاريخ  , ومحاولة الربط زيز إدراك الطالبات تع -3

 . بينها وبين األحداث المعاصرة

ومعرفة القادة ممن كان لهم دور  ، وتحليل نصوصها،  بات في فهم األحداث التاريخيةاالرتقاء بوعي الطال -4

 وبيان أثر تلك األحداث في تغيير مسار التاريخ .،  األحداث )عسكريا وسياسيا واقتصاديا(بارز في تحريك 

لطلبة المدارس الثانوية فيما بعد بما يناسبها من طرائق  التاريخاكساب المتخرجات مهارات تدريس  -5

 التدريس ويعينها من وسائل اإليضاح ومهارات التواصل العلمي الحديثة .  
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 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 االهداف المعرفية    -أ

 . التاريخيةمعرفة أهم العصور أن تتمكن الطالبة من -1أ

من دراسة االحداث التاريخية ومحاولة الربط بينها وبين االحداث المعاصرة ومحاولة أن تتمكن الطالبة -2أ

 . الطالبة إيجاد الحلول المناسبة للخروج من األزمات المعاصرة

ية بجميع بجميع عصور التاريخ)القديم ، الجاهلي ، العصور الوسطى ، الخالفة االسالمأن تلّم الطالبة -3أ

عصورها ) السيرة النبوية , العصر الراشدي ، األموي , العباسي ، االندلسي ( فضال عن دراسة  

 كل مرحلة. القادة فيوأبرز  العصر الحديث والمعاصر للوطن العربي والعراق والعصر االوربي (

 . بمراحل تطور كتابة التاريخأن تلّم الطالبة -4أ

 بأهم المدارس الفلسفية التي تحاول قراءة أحداث التاريخ ومسبباته .أن تلّم الطالبة  -5أ

 .  قراءة أحداث التاريخأن تتعلم الطالبة المهارات التقنية الحديثة في  -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 والقياس والتقويم للمادة العلمية .طالبة من االلمام بطرائق التدريس لأن تتمكن ا- 1ب 

 .طريقة التدريس المناسبة لكل مادة علمية بحيث يقدمها بطريقة مشوقة  اختيارأن تتمكن الطالبة من - 2ب 

أن تتمكن الطالبة من حل المشكالت المتعلقة بفهم المادة العلمية لدى الطلبة باالستعانة بنظريات علم - 3ب 

 التاريخ وتدريسه .النفس التربوي ووسائل التعليم الحديثة مما يسهل دراسة 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 لقائية(.الطريقة القياسية )اإل-

 طريقة النص.-

 (.االستنباطيةالطريقة االستقرائية )-

 طريقة حل المشكالت .  -

 طرائق التقييم      

 اليومية ،المناقشة الصفية ،الواجبات البيتية ومتابعتها ،التقويم الصفي(. االمتحاناتالتقويم البنائي او التكويني )-

 .الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب (  االمتحاناتالتقويم التشخيصي)-

 األهداف الوجدانية والقيمية .  -ج

 .    المسلمين على باقي األممالتاريخ ومكانة التاريخ االسالمي وفضل الطالب على حب  تنشأت-1ج         

 .  رف على أهم المنجزات التاريخية التي كان لها الفضل الكبير في خدمة البشريةالتع-2ج

 .الروح القيادية المستلهمة من أحداث التاريخ تنمية -3ج

الوعي لدى معرفة األحداث التاريخية ومحاولة استنباط األسباب المتعلقة بها من أجل إيقاظ العمل على -4ج    

 .  الطالبات في إدراكها وكيفية تالفي األخطاء المتكررة التي تساعد على حدوثها

 طرائق التعليم والتعلم      

تعتمد في األهداف الوجدانية طرائق التعليم التقليدية ، ألنها أهداف قيمية ال يمكن تلقينها كاألهداف المعرفية لذا   ال

 يُعتمد :

 للقدوة الحسنة فيمن حوله . تمثُل الطالب -1

 تكوين فئة عامة من القيم الحسنة . -2

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية  -3
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 طرائق التقييم     

ال يتم تقويم األهداف الوجدانية عن طريق االختبارات التقليدية ، بل يتم االعتماد على مالحظة سلوك الطالبة  

ومناقشتها ومتابعة عالقتها بالوسط التعليمي بما يوفر سجالً تراكمياً عن تمثُّلها لألهداف الوجدانية ومقابلتها 

 والقيمية .

 

 

 

 

 

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

 مهارات الحوار والمناقشة العلمية .    -1د

 الحديثة في االتصاالت والتوثيق والتواصل مع المؤسسات والمراكز العلمية .  تالتقنيامهارات  -2د

 مهارات العمل الجماعي خاصة في البحث العلمي . -3د

 فسية .مهارات حل المشكالت التربوية باالستعانة بالبرامج والطرائق التربوية والن -4د    

 

 

 

 طرائق التعليم والتعلم           

 

 الطريقة االستقرائية ) االستنباطية( -

 طريقة حل المشكالت . -

اعاد الدورات والندوات التدريبية إلكساب الطالبات القدرة على التواصل مع المجتمع ، والقدرة على الحوار  -

 المثمر ، وحل المشكالت التربوية بالطرائق العلمية .

 التفاعل الصفي وتبادل اآلراء بين الطالب والمدرس لطرح صعوبات التعلم ومناقشة حلولها .  -

 

 

 

 

 طرائق التقييم          

 

 االختبارات الشفوية والتحريرية ، الفردية والجماعية ، النظرية والعملية .   -

المالحظة المباشرة ألداء الطالبة في مجاالت الحوار ، والتواصل الفكري والعلمي ، والعمل بروح الفريق  -

 ضمن الصف الدراسي وبيئة الكلية والجامعة .  

 درتهن على التفكير واالستنتاج وحل المشكالت . تكليف الطالبات بإعداد البحوث العلمية الختبار ق
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 بنية البرنامج  .11

المرحلة 

 الدراسية 

رمز المقرر أو 

 المساق

 الساعات المعتمدة  اسم المقرر أو المساق

 عملي       نظري   

 - 3 تاريخ العرب قبل اإلسالم  الصف األول 

 - 3 الراشدةتاريخ عصر الرسالة والخالفة   الصف األول 

 - 2 تاريخ العراق القديم  الصف األول 

 - 2 تاريخ اوربا في العصور الوسطى  الصف األول 

 - 2 الجغرافية العامة  الصف األول 

 - 2 علم النفس التربوي  الصف األول 

 1 1 الحاسبات  الصف األول 

 - 2 اللغة العربية  الصف األول 

 - 2 أسس تربية  الصف األول 

 - 1 حقوق اإلنسان والديمقراطية  الصف األول 

 - 3 تاريخ الحضارات القديمة  الصف الثاني 

 - 2 التاريخ الساساني والبيزنطي  الصف الثاني 

 - 3 تاريخ العرب في االندلس في العصر االسالمي     الصف الثاني 

 - 2 تاريخ الدولة العربية في العصر االموي  الصف الثاني 

 - 3 تاريخ الوطن العربي الحديث  الصف الثاني 

 - 2 منهج البحث التاريخي  الصف الثاني 

 - 2 تاريخ اوربا في عصر النهضة  الصف الثاني 

 - 2 جغرافية الوطن العربي  الصف الثاني 

 - 2 علم نفس النمو  الصف الثاني 

 - 2 ادارة تربوية  الصف الثاني 
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 1 1 الحاسبات  الصف الثاني

 - 3 تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي   الصف الثالث 

 - 3 تاريخ الحضارة العربية االسالمية  الصف الثالث 

 - 3 تاريخ اوربا الحديث  الصف الثالث 

 - 2 تاريخ العراق المعاصر  الصف الثالث 

 - 2 تاريخ اسيا الحديث  الصف الثالث 

 - 2 فلسفة التاريخ  الصف الثالث 

 - 2 جغرافية العراق  الصف الثالث 

 - 2 طرق تدريس  الصف الثالث 

 - 2 االرشاد التربوي  الصف الثالث 

 - 2 نصوص انكليزية  الصف الثالث 

 - 2 القوى الدولية في القرن العشرين )عالم معاصر (   الصف الرابع 

 - 2 تاريخ ايران وتركيا المعاصر   الصف الرابع 

 - 3 تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي  الصف الرابع

 - 3 تاريخ الوطن العربي المعاصر  الصف الرابع 

 - 2 نصوص تاريخية باللغة االنكليزية  الصف الرابع 

 - 2 مشاهدة وتطبيق  الصف الرابع 

 - 2 القياس التقويمي  الصف الرابع 

  2 اختياري   الصف الرابع 

  2 بحث تخرج  الصف الرابع 
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

في االختصاصات  كفؤةالتواصل العلمي من خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك مع كوادر   -

 المماثلة. 

 العلمية .    تالمشكاللى البحث وحل قسام المماثلة ، لتنمية القدرة عاالطالع على دراسات عالمية في اال-

 اصل التقني الحديث .   االنخراط في اكتساب خبرات ومهارات علمية حديثة في مجال التو -

 

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

 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب  تنتهجهيتبع القبول في الكلية نظام التوزيع المركزي الذي  -

 استمارة القبول في الجامعات والمعاهد العراقية وبالموازنة بين رغبة الطالب وما حصل عليه من مجموع .  

أما القبول في قسم اللغة العربية فهو يخضع لقرار لجنة مختصة بالقسم توازن بين رغبة الطالبة ودرجتها في 

 في االمتحان النهائي للصف السادس في المرحلة الثانوية . مادة اللغة العربية 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 رابط البرنامج على شبكة االنترنت ، وتطبيقاته في الجامعات المماثلة .  -

الدورات التدريبية التي أقامتها أقسام الجودة واألداء الجامعي حول البرنامج في مختلف المعاهد والكليات في -

 العراق .  
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

األهداف المهاراتية   األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج  

األهداف الوجدانية  

 والقيمية  

المهارات العامة  

والتأهيلية المنقولة)  

المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 

ب

2 

ب

3 

ب

4 

ج

1 

ج

2 

ج

3 

ج

4 

 4د 3د 2د 1د
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية . 1

 تاريخقسم ال القسم العلمي  / المركز . 2

 الثاني / الصف الدولة األموية اسم / رمز المقرر . 3

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة . 4

 مقرر سنوي  الفصل / السنة . 5

 ساعة   60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( . 6

 2020/  6 /14 تاريخ إعداد هذا الوصف   . 7

 

 أهداف المقرر . 8

تعليم الطالبات بتاريخ ذلك العصر الذي يعد من أهم حلقات التاريخ اإلسالمي الذي وصلت فيه الدولة إلى  -1

 . أقصى اتساعها  

تعريف الطالبات على أهم اإلنجازات الذي تمت في ذلك العصر على النحو الذي تستطيع فيه التمييز ما  -2

 .  . بين العصور التي مرت بها الدولة اإلسالمية

 

 

 

 

 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األهداف المعرفية    -أ

 .   العرب قبل االسالمتعريف الطالبات بأهم االنجازات الحضارية -1أ

 .  الحواضر العربية قبل االسالمالتعرف على أهم  -2أ

 .  عصر قبل االسالم لبات بأهم االنجازات الحضارية فيتعريف الطا -3أ

 .   . المالمح الفكرية واالقتصادية في ذلك العصرتعريف الطالبات بأهم  -4أ

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 

 طرائق التقييم      

ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات _ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التاريخ االسالمي .تنشأة الطالبات على حب -1ج

 

 .  العصر الجاهليهم انجازات معرفة  -2ج-

 . وعي الطالبات بقيمة تلك االنجازات التي كان لها الفضل الكبير في تطور العالم إيقاظ -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 

 .   ومفكرينالتاريخية من قادة وعلماء تقديم النماذج  -

 طرائق التقييم     

تستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار  _ ال

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 
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 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 التقييمطريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

اهم مصادر دراسة تاريخ العرب   2 1تشرين األول 

 قبل االسالم 

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية                                    جغرافية شبه الجزيرة العربية  2 2تشرين األول 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الحياة السياسية في الجزيرة   2 3تشرين االول 

 العربية

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية دول اليمن قبل االسالم   2 4تشرين األول 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية                             عهد المكربين  2 1تشرين الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية الدولة الحميرية  2 2تشرين الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية الغزو الحبشي االول والثاني  2 3تشرين الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية حملة ابرهه على مكة   2 4تشرين الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية الدويالت العربية في بالد الشام   2 1كانون األول 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية دولة الحضر  2 2كانون األول  

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية    دولة المناذرة  2  3كانون األول

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية دولة تدمر  2 4كانون األول 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات
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 الطريقة القياسية كندهمملكة   2  1كانون الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية حضارة تدمر  2 2كانون الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية دولة الغساسنة  2  3كانون الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                حضارة الغساسنة  2 4كانون الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية                                                  موقعة ذي قار  2 1شباط     

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية                                                       حضارة المناذرة  2   2شباط     

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                      حضارة كندة  2   1آذار     

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                            مدن الحجاز  2 2آذار     

 طريقة النص

 األداء الصفي

 الطريقة القياسية                                                            مكة  2 3آذار     

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                        نظام الحكم في مكة  2   4آذار     

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                        يثرب  2 1نيسان 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                               الطائف  2 2نيسان  

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الحياة الدينية عند العرب قبل   2 3نيسان 

                                          االسالم

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية  .12

 تاريخ العرب قبل االسالم / د.رشيد الجميلي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 . د.احمد صالح العلي / محاضرات في تاريخ العرب

 جواد علي / المفصل في تاريخ العرب ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 

زيادة عدد الساعات االسبوعية ساعة واحدة لتكون ثالث ساعات بدال من   العرب قبل االسالمتتطلب مادة تاريخ 

 الحضارة العربية.يُعد من أهم  عصر ماقبل االسالم ساعتين ، ألن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطريقة القياسية      الحج الى مكة  2   4نيسان 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                             مراسيم الحج الى مكة  2   1مايس   

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية مراجعة عامة    2 2مايس  

 طريقة النص

   _____ 

 ____     ______ االمتحانات النهائية      4و  3مايس 
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 جهاز اإلشراف والتقويم العلمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

 

 الجامعة  :تكريت _كلية التربية للبنات  

 للبنات كلية التربية  الكلية:

 التاريخ القسم العلمي :

     المرحلة الرابعة

 مدرس المادة : ا. د. ادريس حردان محمود 

       األمريكيتينتاريخ :  مادة ال

      

 :وصف المقرر

 

يوفر وصف المقرر هذا ايجازا مقتضيا الهم خصائص المقرر ومخرجات المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 
الطالب تحقيقها مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة من فرص التعلم المتاحة . والبد من الربط بينها وبين وصف 

 .البرنامج 
 جامعة تكريت. –للبنات كلية التربية  المؤسسة التعليمية .1
 .التاريخ القسم العلمي  .2
 األمريكيتين .تاريخ  اسم / رمز المقرر .3
اشكال الحضور  .4

 المتاحة
 .ي عواسب -الكتروني 

 . 2022-2021محدث للعام الدراسي  2021 – 2020:    سنوي الفصل / السنة .5
عدد الساعات  .6

 الدراسية )الكلي(
 .ساعتان اسبوعياً 

تاريخ اعداد هذا  .7
 الوصف 

 .2021ايلول  20

 اهداف المقرر .8
 

ودولها والسيما الواليات المتحدة تين ونشوء يعلى تاريخ االمريكلبة ان يتعرف الط
 االمريكية .

 
 

 .طبيعة األنظمة السياسية في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية لبة علىان يتعرف الط

 .االعداد االمثل لمدرس كفوء مؤهل للتدريس في المدارس الثانوية 

2021 – 2020للعام الدراسي  االكاديمي  نموذج وصف المقرر  
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 .مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  -9
 -األهداف المعرفية : -أ

 وتأثيرها  في العالم . تينيالسياسية واالقتصادية في االمريك االجتماعية و التطوراتالطلبة ان يعرف  -1
الكيانات  االنظمة  وتشكيل واالجتماعية على اهم مالمح االنظمة السياسية واالقتصادية لبة ان يتعرف الط -2

 . األمريكيتين في دول
 .ادراك التحديات التي تواجهها الدول النامية في أمريكا الجنوبية إزاء توسع الواليات المتحدة االمريكية  -3
 

والسيما في تاريخ  لبناء الفكري في البحث التاريخيتطوير ورفع قدرة ا -المهارات الخاصة بالمقرر:واألهداف 
 دول االمريكيتين .

  : طرائق التعليم والتعلم

 
 .Classrom and meeting))  برامجطريقة التعليم االلكتروني باستخدام 

 والحوار التاريخي . طريقة االستجواب والمناقشة
 تفعيل الدرس بأسلوب التشجيع والثناء أي منح تقيمات علمية لرفع مستوى التفاعل  .طريقة 

 يه الحقاً.طريقة التكليف بعد الدرس من خالل طرح سؤال اسبوعي  تتم االجابة عل
 

 :طرائق التقييم 
 

 .Classrom and meeting))  ة الكترونية على برامجامتحانات شفوية وتحريرياعداد اوراق عمل واجراء 

فضالً عن اجراء امتحان الفصل الدراسي االول والفصل الثاني  واالمتحان النهائي من خالل اعداد نموذج اسئلة  وفق 
 الكتروني .  Formبرنامج 

 

 
 .األهداف الوجدانية والقيمية  -ج 
االمريكيتين وتاريخ  الواليات المتحدة االمريكية لزيادة المعرفة التاريخية والسياسية  مادة تاريخ لبة ان يحب الط -1

  واالقتصادية فيها .
تطور تاريخ االمريكيتين وتاريخ  الواليات المتحدة  الى مصادر التاريخ الحديث والمعاصر لمعرفةالطلبة ان يتوجه  -2

  .االكاديمي لعلمي اطرق البحث  مجموعة من االمريكية من خالل تفعيل
 :طرائق التعليم والتعلم 

 
التطبيق و. Classrom and meeting))  برامج الكترونية مثل  المحاضرة االلكترونية  باستخدامالتدريس من خالل 

 والحوار .طريقة الشرح والمناقشة وتفعيل   استخدام الحاسوب على ذلك من خالل العملي 

  :طرائق التقييم 
 

 وعمليا على الحاسوب  نهائية في حال كان االمتحان حضوري يتم التقييم تحريريا باألوراق واالمتحانات ال -
 من خالل اعداد نموذج االسئلة الفورم االلكتروني  فيحال كان االمتحان غير حضوري.

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.-د 
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 خاص بمفردات المادة . تقارير او بحث علمي   يكتب الطلبةان  -1
 األميركتين.على احدث ما تم نشره من مصادر تاريخية في تاريخ  يطلع الطلبةان  -2
 . علمية من كتاب علميالمادة على ال تلخص الطلبةان  -3
 .  البحث التاريخيمجاالت  مشروع تطبيقي في احد يطبق الطلبة على ان  -4
 
 
 

 :بنية المقرر  -10
 

عدد  االسبوع
مخرجات التعلم  الساعات

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعلم اسم الوحدة او الموضوع 

تمهيد  :الفصل األول 2 1
الستكشافات الجغرافية ا

واكتشاف القارة 
 .المريكيةا

المحاضرة  .الرحالت البحثية األولى 
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 

الظرف الصحي 
 العام.

االستكشافات الجغرافية  2 2
واكتشاف القارة 

 .االمريكية

المحاضرة  .اكتشاف العالم الجديد
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
االستكشافات الجغرافية  2 3

القارة واكتشاف 
 .االمريكية

المحاضرة  .الهجرة الى العالم الجديد 
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
االستكشافات الجغرافية  2 4

القارة  االسبانية في 
 .االمريكية

المستعمرات االسبانية في 
 الجنوبية .امريكا 

المحاضرة 
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
االستكشافات الجغرافية  2 5

القارة  االنجليزية  في 
 الشمالية .  االمريكية

في   المستعمرات االنكليزية
امريكا الشمالية وشركات 

 االستيطان .
 

المحاضرة 
االلكترونية 

 والمناقشة

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
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االستكشافات الجغرافية  2 6
القارة  الفرنسية   في 

 الشمالية.  االمريكية

في   لفرنسيةالمستعمرات ا
وشركات  امريكا الشمالية

 االستيطان .
 

المحاضرة 
االلكترونية 

 والمناقشة

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.

االستكشافات الجغرافية  2 5
القارة  الهولندية   في 

 الشمالية.  االمريكية

في   لهولنديةالمستعمرات ا
امريكا الشمالية وشركات 

  االستيطان .

المحاضرة 
االلكترونية 

 والمناقشة

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.

التوسع البريطاني في  2 6
 كندا .

في   المستعمرات االنكليزية
كندا  وشركات االستيطان 

. 
 

المحاضرة 
االلكترونية 

 والمناقشة

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.

التوسع البريطاني في  2 7
 كندا.

 -سياسة بريطانيا في كندا
 تقرير دراهام.

المحاضرة 
االلكترونية 

 والمناقشة

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.

: الثورة  الفصل الثاني  2 8
 االمريكية  .

سياسة الحكومة البريطانية 
تجاه المستوطنات 

 االمريكية .

المحاضرة 
االلكترونية 

 والمناقشة

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.

المحاضرة  اندالعها ومراحلها -اسبابها االستقالل .حرب  2 9
االلكترونية 

 والمناقشة

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.

االستقالل واعالن الدستور  حرب االستقالل. 2 10
 نتائج حرب االستقالل. –

المحاضرة 
االلكترونية 

 والمناقشة

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.



 

 
 17الصفحة

 
  

الفصل الثالث   2 11
المستعمرات االسبانية :

والبرتغالية في أمريكا 
 .الجنوبية

امريكا الالتينية في اعقاب 
حرب االستقالل  

 االمريكية .

المحاضرة 
االلكترونية 

 والمناقشة

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.

المستعمرات االسبانية  2 12
والبرتغالية في أمريكا 

 .الجنوبية

نشوء وتطور حركات 
 .التحرر 

المحاضرة 
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
المستعمرات االسبانية  2 13

والبرتغالية في أمريكا 
 الجنوبية

الموقف االسباني في فترة 
 الحروب النابليونية.

المحاضرة 
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
االسبانية المستعمرات  2 14

والبرتغالية في أمريكا 
 .الجنوبية

الحركات الثورية التحررية 
 .في امريكا الجنوبية 

المحاضرة 
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
المستعمرات االسبانية  2 15

والبرتغالية في أمريكا 
 .الجنوبية

المحاضرة  .ثورة فنزويال
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
المستعمرات االسبانية  2 16

والبرتغالية في أمريكا 
 .الجنوبية

المحاضرة  . ثورة المكسيك
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
المستعمرات االسبانية  2 17

والبرتغالية في أمريكا 
 .الجنوبية

المحاضرة  .البرازيلثورة 
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

لكترونية وفق ا
الظرف الصحي 

 العام.
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 الفصل الرابع : 2 18
عزلة الواليات المتحدة 

االمريكية في مبدا 
مونرو وجامعة الدول 

 االمريكية.

نبذة عامة عن مونرو 
 وسياسته.

المحاضرة 
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
عزلة الواليات المتحدة  2 19

االمريكية في مبدا 

 .مونرو 

مبدأ مونرو وتطبيقه 

 . العملي
المحاضرة 
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
عزلة الواليات المتحدة  2 20

االمريكية في مبدا 

 .مونرو 

الموقف االوربي من مبدا 

  مونرو.
المحاضرة 
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
جامعة الدول االمريكية  2 21

. 
جامعة الدول االمريكية 

 . وتطبيقاتها 
اضرة المح

االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
 الفصل الخامس 2 22

الشعب االمريكي :

 واتساع رقعة والياته.

المحاضرة  الشعب االمريكي .
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
:الشعب االمريكي  2 23

 واتساع رقعة والياته
السكان في الواليات 

 المتحدة االمريكية .
المحاضرة 
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
:الشعب االمريكي  2 24

 رقعة والياته.واتساع 
اتساع رقعة الواليات 

 . المتحدة االمريكية غربا
المحاضرة 
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
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 الفصل السادس: 2 25

الحرب االهلية في 

الواليات المتحدة 

 االمريكية.

المسببة القضايا الرئيسية 

 للحرب .

 قضايا الرق االسود.-

 قضية تكساس . -

المحاضرة 
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
الحرب االهلية في  2 26

الواليات المتحدة 

 االمريكية.

القضايا الرئيسية المسببة 

 للحرب .

قضية تقدم الشمال  -

 على الجنوب .

المحاضرة 
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
الحرب االهلية في  2 27

الواليات المتحدة 

 االمريكية.

المحاضرة  القضايا االقتصادية 
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
الحرب االهلية في  2 28

الواليات المتحدة 

 االمريكية.

 اندالع الحرب .

 مراحل الحرب .

 نتائج الحرب .

المحاضرة 
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
دخول الفصل السابع : 2 29

الواليات المتحدة 

االمريكية الحربين 

 العالميتين .

دخول الواليات المتحدة 

االمريكية الحرب العالمية 

 االولى. 

المحاضرة 
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
دخول الواليات   2 30

المتحدة االمريكية 

 الحربين العالميتين .

مراحل كسر العزلة 

 االمريكية  .

المحاضرة 
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
دخول الواليات المتحدة  2 31

االمريكية الحربين 

 العالميتين .

دخول الواليات اسباب 

المتحدة االمريكية الحرب 

 العالمية االولى.  

المحاضرة 
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
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دخول الواليات المتحدة  2 32

االمريكية الحربين 

 العالميتين. 

دخول الواليات المتحدة 

االمريكية الحرب العالمية 

 االولى .

المحاضرة 
االلكترونية 
 والمناقشة 

اختبارات شفهية 
واخرى تحريرية 
حضورية وربما 

الكترونية وفق 
الظرف الصحي 

 العام.
 

 

 :البنية التحتية  -11
 

 الكتب المقررة المطلوبة  -1
 

 التكوين السياسي لالمريكتين ، عبد الفتاح حسن أبو علية 

 

 المراجع الرئيسية )المصادر( -2
 

 تاريخ المستعمرات االمريكية ، هاشم صالح التكريتي 

الكتب والمراجع التي يوصي بها )  -أ
 المجالت العلمية , التقارير , ...(

 
 

 مظهر احمدد. كمال  –الدول الكبرى 
 مجلة "نيتشر" االسبوعية والتي تنشر-

 . موضوعات مختلفة

مجلة ناشيونال جيوغرافيك وهي مجلة علمية امريكية صدرت ألول -

 مرة عام
لغة عالمية ومن ضمنها  32تصدر شهريا وهي مترجمة الى 1888

 اللغة العربية التي
 . بدأت ترجمتها عام

المراجع االلكترونية , مواقع  -ب
 يت ...االنترن

 
 

 لمكتبة االفتراضية وزارة التعليم العالي
 .والبحث العلمي

 مواقع المكتبات في بعض الجامعات العالمية-
 والعربية

 . المواقع االلكترونية الرصينة
 المنتديات التاريخية العربية واالجنبية-

 

 :خطة تطوير المقرر الدراسي  -12

 . المكتبات العامة واالستفادة من المكتبات االلكترونية المتاحةحث على زيارة مكتبات الجامعة و ل -1
 . تحليل بعض االحداث و ربطها بما يمر به العالم في الوقت الحاضر2-
 . كتابة البحوث و التقارير عن بعض مفردات المنهج3-
 حضور في االطالع على الدراسات المهتمة بتاريخ الواليات المتحدة االمريكية عبر المشاركة بصفة4-

 .الندوات المنعقدة في القسم العلمي توفير كتب عن تاريخ االمريكتين
 .االفادة من البحوث العلمية في اثراء منهج البحث التاريخي-5
 .للدول الناميةاالفادة من النظريات الحديثة في مجال السياسة الدولية والتطورات االقتصادية -6
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
ً
 مقتضيا

ً
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا

 عما إذا كان قد حقق 
ً
هنا ن وصف مبر االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبي 

نامج.   ؛البر

 

 

بية للبنات  المؤسسة التعليمية . 1  جامعة تكريت / كلية البر

 قسم التاري    خ القسم العلمي  / المركز . 2

ي األندلس  اسم / رمز المقرر . 3
ي  تاري    خ الحضارة العربية فن

 / الصف الثانن

ات صفّية  أشكال الحضور المتاحة . 4  محاضن

 مقرر سنوي  الفصل / السنة . 5

6 . )  ساعة  60 عدد الساعات الدراسية )الكلي

 2021 /9 /21 تاري    خ إعداد هذا الوصف  . 7
 

 أهداف المقرر . 8

ي   -1
االندلس الذي يعد من  حلقات التاري    خ اإلسالمي والتعرف تعليم الطالبات بتاري    خ الحضارة العربية فن
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ي اسبانيا
ن
ن ف  عل أقىص امتداد لفتوح المسلمي 

ي تلك العصور  -2
ن
ي األندلس وأهم اإلنجازات الذي تمت ف

ن
ي حكمت ف

تعريف الطالبات عل أهم العصور التر
ي مرت بها الحضارة اإل 

ن العصور التر ن ما بي  ي االندلس عل النحو الذي تستطيع فيه التميب 
ن
  .سالمية  ف

 
 
 
 
 

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األهداف المعرفية   -أ
ي اال -1أ

ن
  . ندلستعريف الطالبات بأهم االنجازات الحضارية ف

ي ناهضت اال  -2أ
ي االندلسالتعرف عل أهم الحركات والثورات التر

ن
 . مارة  والخالفة األموية ف

ي األندلس تعريف الطالبات بأهم االنجازات الحضارية  -3أ
ن
 . لكل عرص ف

  العالقات الخارجية مع الدول المجاورة لالندلس تعريف الطالبات بأهم  -4أ
ي أدت إىل سقوط الحكم   -5  

ي للمناطق األندلسية والتر
داد االسبانن تعريف الطالبات بالحروب االسبر

ي األندلس. 
ي فن  العرنر

 طرائق التعليم والتعلم      
 

 
ات ( .   _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضن

 _ طريقة النص 
 

 طرائق التقييم      

ي المناقشات الصفية 
( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة فن ي

ي ) التكويتن
_ التقويم البنان 

ي . 
 والواجبات البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفن

 
 _ التقويم التشخيىصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
ي األندلس االسالمتاري    خ الحضارة تنشأة الطالبات عل حب -1ج

 . ية فن
 
ي حققها من حكم األندلس معرفة هم انجازات  -2ج-

  .التر
قية واالندلسية إيقاظ وعي الطالبات بقيمة  -3ج اج الثقافات الشر ن الحضارة األندلسية وما صاحبها امبر

ي مختلف الجوانب وخاصة العلمية 
 . فن
 

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 توفب  الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -
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  . امراء وخلفاء تقديم النماذج التاريخية من قادة و  -

 طرائق التقييم    

_ التستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد عل المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار 

ي هذا المجال . 
ن
 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية ف

 

 

 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع
التعلم 
 المطلوبة

طريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع
 التقييم

ين األول  ه(،  95-92عهد الفتح )   2 1تشر
 األندلس قبل الفتح.                                                                    

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات

ين األول  الطريقة  خطة ومراحل الفتح                                   2 2تشر

 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات

ين االول  (، أشهر 5 138-95عهد الوالة )   2 3تشر
 الوالة                                                                                             

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

ين األول  كيبة السكانية او عناض   2 4تشر البر
 المجتمع األندلسي                                                                              

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات

ي 
ين الثانن استقرار وتنظيم البالد، انتشار   2 1تشر

 االسالم               
الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات

ي 
ين الثانن (، قيام 316-138عهد االمارة)  2 2تشر

 االمارة األموية                                                                            
الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

ي 
ين الثانن الطريقة  أشهر األمراء، السياسة الداخلية                                                      2 3تشر

 القياسية
ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 
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 طريقة النص

ي 
ين الثانن السياسة الخارجية ) هجمات   2 4تشر

النورمان، الممالك المسيحية، 
العالقات الدبلوماسية  مع 

نطية(                                                                      ن  الدولة البب 

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

الطريقة  خصائص عهد االمارة  وانجازاته                                                                              2 1كانون األول 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

األوضاع االقتصادية   2 2كانون األول  
واالجتماعية، التنظيمات 

اإلدارية، المنجزات العمرانية، 
 ة العلمية.                                                                                            الناحي

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

ه(،  422 - 316عهد الخالفة )   2 كانون
 قيام الخالفة. 

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

 أبرز أحداث وقضايا هذا العهد   2 4كانون األول 
األحوال العامة لعهد الخالفة، 

 وانجازاته.                                                                               

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات

ي 
 السياسية الخارجية   2  1كانون الثانن

) الفاطميون،  اإلدارسة، 
النورمانديون، الممالك 

 اإلسبانية(                                                                                   

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات

ي 
العالقات الدبلوماسية مع        2 2كانون الثانن

نطي ن اطورية  الدولة البب  ة، اإلمبر
 الرومانية، إيطاليا(                                                              

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات

ي 
خصائص عهد الخالفة :   2  3كانون الثانن

األوضاع االقتصادية 

 واالجتماعية.                                                                       

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

ي 
التنظيمات  اإلدارية، المنجزات   2 كانون الثانن

 العمرانية، الناحية العلمية.     
الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات
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عرص الحجابة، وسقوط الخالفة   2 1شباط    
 األموية                                              

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات

األندلس بعد وفاة الناض عرص   2  2شباط    
 الحكم المستنرص باهلل                                                    

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

ه(   484 - 422عهد الطوائف )   2  1آذار    
المظاهر السياسية وقيام دول 

 الطوائف                                                  

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

الطريقة  اهم دول الطوائف                                                          2 2آذار    
 القياسية

 طريقة النص

ي 
 األداء الصفن

 الرصاع مع َالممالك اإلسبانية   2 3آذار     
 خصائص عهد الطوائف                                                          

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

ن )   2  4آذار       ه(  540-: 484عهد المرابطي 

ي 
دورهم السياسي والعسكري فن

 األندلس.                                                     

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

ن                                                       2 1نيسان  الطريقة  خصائص عرص المرابطي 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

 620 - 540عهد الموحدين )   2 2نيسان  
 ه( 

ي 
دورهم السياسي والعسكري فن

األندلس، خصائص عهد 
 الموحدين                                                        

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

 - 635مملكة غرناطة )       2 3نيسان 
ي ، 897 ه( ونهاية الحكم العرنر

نشأة المملكة، الرصاع مع 
 الممالك  النرصانية                             

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 
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الطريقة  أحوال غرناطة وأهم إنجازات،  2  4نيسان 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

ي غرناطة،   2  1مايس   
ن
ن  ف محنة المسلمي 

ي مملكة  غرناطة.                                                         
ن
 الحضارة ف

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

الطريقة  مراجعة عامة   2 2مايس  
 القياسية

 النصطريقة 

   _____ 

 ____     ______ االمتحانات النهائية     4و  3مايس 
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ي األندلس. د. خليل ابراهيم  -   الكتب المقررة المطلوبة 1
تاري    خ العرب وحضارتهم فن

ي ، د. عبد الواحد ذنون، د. ناطق صالح 
السامران 
 مطلوب 

التاري    خ األندلسي من الفتح االسالمي حتر سقوط  -
ي   غرناطة. د. عبد الرحمن الحجر

 

 قصة األندلس من الفتح اىل السقوط   -   المراجع الرئيسية )المصادر(  2
ي  -

  د راغب الشجانن

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 
ي األندلس تتطلب مادة تاري    خ ا

زيادة عدد الساعات االسبوعية ساعة واحدة لتكون ثالث  لحضارة العربية فن
ن ، ألن العص ا الدولة العربية االسالمي وظهرت فيه مفاصل د منتع ور االندلسيةساعات بدال من ساعتي 

ي األندلس  
ي رسمضاعات سياسية للسيطرة عل الحكم فن

ي األندلس  كان لها االثر البارز فن
ي فن ت الحكم العرنر

ة وحصون  ي كثب 
ي بعض األحيان معهم مما أدى إىل خسارتهم لألراضن

وضاعهم مع االسبان وتحالفهم فن
أجل رسم صورة من   ث فيما بعد , لذا يتوجب عل الطالب فهم عميق لتلك األحداوسقوط مدن كاملة 

 , وهذا يتطلب زيادة عدد المقررات االسبوعية .  الحكم اإلسالمي لالندلس واضحة عن 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

 دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

  
 

 الربنامج األكادميي للكليات واملعاهد استمارة وصف 
 
 

 تكريت اجلامعة :  
 الرتبية للبنات :  ة/ الكلي

 التاريخ: القسم العلمي   
 تاريخ البالد العربية المعاصر/ المرحلة الرابعة   :/ رمز املقرر الربنامج األكادميي اسم

 2020/  9/  1  تاريخ ملء امللف :
 

 :   التوقيع   :                                                                       التوقيع 
 اسم رئيس القسم: أ.د.ممدوح سامل حممد               اسم املعاون العلمي  :   
 :                                                         التاريخ:                                                                  لتاريخ  ا    
 
 
 

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

 التوقيع 
 

 مصادقة السيد العميد
 
 

 منوذج وصف املقرر

 وصف المقرر 

 

 

 كلية التربية للبناتجامعة  تكريت /  المؤسسة التعليمية . 9

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .10

/ رمز  البرنامج األكاديمي اسم .11

 المقرر
 تاريخ البالد العربية المعاصر/ المرحلة الرابعة

 محاضرات صفية أشكال الحضور المتاحة .12

/  النظام الدراسي  .13

 سنوي/مقررات/أخرى
 سنوي

 ساعة  90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14

 1/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف   .15

 البرنامج األكاديميأهداف  .16

 .ة المعاصرالعربي البالدفهم الواقع السياسي لتاريخ  -1      
 والمقاومة العربية له.  أجنبيمن غزوات واحتالل ة العربي البالدله  تدراسة ما تعرض -2      

المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة  البرنامج األكاديمي يوفر وصف

المتاحة. والبد من الربط التعلم من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 بينها وبين وصف البرنامج.
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 توضيح الثورات العربية ضد االستعمار األوربي. -3      
 .واألوربية في ظل السيطرة العثمانيةة العربي البالددراسة أوضاع  -4     
 دراسة حركة النهضة العربية وروادها في القرن التاسع عشر. -5     

 

 
 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .14

   هداف المعرفية األ -أ
 .   باهمية تاريخ البالد العربية المعاصرتعريف الطالبات  -1

 1995-1908خالل المدةة العربي البالدلالحداث التي شهدتها المام الطالبات بنبذة عن التطور التاريخي  -2

 .  االستعمارية االجنبية التي توالت على حكم العراقالقوى الطالبات على  يف تعر -3

 تنشئة الطالبات احترام حقوق اآلخر المختلف وقبول التعيش معه بما يحافظ على االنسجام المجتمعي .  -4

 المام الطالبة باسباب تدهور أوضاع الدولة العثمانية في عهودها االخيرة. -5

 العربي.دراسة أوضاع البالد العربية في المغرب  -6

 تعريف الطالبة باوضاع البالد العربية المعاصر في منطقة المشرق العربي-7

 .   1956-1919دراسة أوضاع مصر -8

 تعريف الطالبة بنشأة دول سوريا ولبنان واالردن ودول المغرب العربي. -9

 تعريف الطالبة باتجاهات حركة النهضة العربية وروادها. -10

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تعريف الطالبات بأهمية تاريخ البالد العربية المعاصر . – 1ب
 تعريف الطالبات بالتطورات االجتماعية واالقتصادية للبالد العربية .  – 2ب
تمكين الطالبات من القدرة على الفهم والتحليل واالستنباط لالحداث التاريخية التي شهدها تاريخ  – 3ب

 د العربية المعاصر.البال
تعزيز وبناء شخصية تاريخية فعالة لها القدرة على القيام بدورها في تعزيز كتابة تاريخ  البالد     -4ب

 . العربية المعاصر

نمية القدرة على التفكير واستخدام التفكير الناقد في حل المشاكل، والقدرة على االستنباط  -5-ب

 .والمعلومات المختلفة المتوفرةواالستنتاج من البيانات 
 طرائق التعليم والتعلم       

 ــ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات( 1

 ــ طريقة النص . 2

 الطريقة االستجوابية -3

 
 طرائق التقييم      
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المناقشات الصفية ــ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة اداء الطالبة في 1

 والواجبات البيتية ، والتقويم الصفي .

 ــ التقويم التشخيصي باالمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار احكام النجاح والرسوب .2

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الدراسات التاريخية المختصة بتاريخ الوطن العربي المعاصر بصورة خاصة.االطالع على  -1ج

 .  تحليل االحداث التاريخيةمعرفة الطالبات بأنواع وطرق  -2ج

 . اهمية تطوير قدراتها المعرفيةحض الطالبة على   -3ج

    

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 (Google Classroomطرائق التعليم االلكتروني) -1

 البرامج التعليمية االلكترونية  -2

 الطرائق التعليمية الحديثة  -3

 

 
 طرائق التقييم     

 

ال تستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم اعتماد المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم افكار الطالبة حول 

 االهداف الوجدانية والقيمية بهذا الخصوص . 

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

 . تاريخ الوطن العربي الحديثمعرفة وتوصيف   -1د

 باألنظمة الحديثة.    التاريخية اكتساب المعرفة-2د

 .والكتابة التاريخيةاكتساب المهارات والتوصل الى الطرق والوسائل الناجعة في النقاش  -3د

القدرة على النقد والتحليل التاريخي السليم المبني على الوثائق  تدريب وتمكين الطالبات من -4د

 . والمصادر التاريخية
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 بنية المقرر .15

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

:سياسة حكومة  متهيد   3 االول/ تشرين االول
االحتاديني جتاه البالد  

 1914-1908العربية

 

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

 الفصل األول  3 الثاني/ تشرين االول
البالد  األوضاع العامة يف 

العربية قبل احلرب  
 العاملية األول 

(1914- 1920 )
:احلرب العاملية االول  
وأتثريها يف األوضاع 
السياسية يف البالد  

العربية ،نتائج احلرب 
العاملية األول وأتثريها يف  

األوضاع االجتماعية  
واالقتصادية يف البالد  
العربية ،نظام االنتداب  

الواقع ابعاده ومؤثراته يف 
 العرب 
 

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

 الفصل األول  3 الثالث/ تشرين االول
األوضاع العامة يف البالد  

العربية قبل احلرب  
 العاملية األول 

(1914- 1920 )
:احلرب العاملية االول  

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات
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وأتثريها يف األوضاع 
السياسية يف البالد  

،نتائج احلرب العربية 
العاملية األول وأتثريها يف  

األوضاع االجتماعية  
واالقتصادية يف البالد  
العربية ،نظام االنتداب  
ابعاده ومؤثراته يف الواقع 

 العرب 
 

 الفصل األول  3 الرابع/ تشرين االول
البالد  األوضاع العامة يف 

العربية قبل احلرب  
 العاملية األول 

(1914- 1920 )
:احلرب العاملية االول  
وأتثريها يف األوضاع 
السياسية يف البالد  

العربية ،نتائج احلرب 
العاملية األول وأتثريها يف  

األوضاع االجتماعية  
واالقتصادية يف البالد  
العربية ،نظام االنتداب  

الواقع ابعاده ومؤثراته يف 
 العرب 
 

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  الفصل األول  3 االول/ تشرين الثاني

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات
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األوضاع العامة يف البالد  
العربية قبل احلرب  

 العاملية األول 
(1914- 1920 )

:احلرب العاملية االول  
وأتثريها يف األوضاع 
السياسية يف البالد  

،نتائج احلرب العربية 
العاملية األول وأتثريها يف  

األوضاع االجتماعية  
واالقتصادية يف البالد  
العربية ،نظام االنتداب  
ابعاده ومؤثراته يف الواقع 

 العرب 
 الفصل الثاين  3 الثاني/ تشرين الثاني

التطورات السياسية  
واالقتصادية يف البالد  

 1945 -1920العربية
السياسة الغربية يف البالد  
العربية بعد إعالن نظام 

، اجتاهات   االنتداب
الرأي العام العرب يف 
املشرق العرب، مصر  
والسودان ،املغرب  

،  1945-1920العرب
  العاملية  االقتصادية األزمة

يف  وأثرها 1929
  البالد  اقتصادايت

العربية   العربية، البالد

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات
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خالل سنوات احلرب  
- 1939العاملية الثانية )

1945 ) 

 الفصل الثاين  3 الثالث/ تشرين  الثاني
التطورات السياسية  

واالقتصادية يف البالد  
 1945 -1920العربية

السياسة الغربية يف البالد  
العربية بعد إعالن نظام 

، اجتاهات   االنتداب
الرأي العام العرب يف  
املشرق العرب، مصر 
والسودان ،املغرب  

،  1945-1920العرب
  العاملية االقتصادية األزمة

يف  وأثرها 1929
  البالد اقتصادايت
العربية  العربية، البالد

خالل سنوات احلرب  
- 1939العاملية الثانية )
1945 ) 

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

 الفصل الثاين  3 الرابع/ تشرين  الثاني
التطورات السياسية  

واالقتصادية يف البالد  
 1945 -1920العربية

السياسة الغربية يف البالد  
العربية بعد إعالن نظام 

، اجتاهات   االنتداب
الرأي العام العرب يف  

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 االمتحاناتو
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املشرق العرب، مصر 
والسودان ،املغرب  

،  1945-1920العرب
  العاملية االقتصادية األزمة

يف  وأثرها 1929
  البالد اقتصادايت
العربية  العربية، البالد

خالل سنوات احلرب  
- 1939العاملية الثانية )
1945 ) 

 الفصل الثاين  3 االول/كانون االول
التطورات السياسية  

واالقتصادية يف البالد  
 1945 -1920العربية

السياسة الغربية يف البالد  
العربية بعد إعالن نظام 

، اجتاهات   االنتداب
الرأي العام العرب يف  
املشرق العرب، مصر 
والسودان ،املغرب  

،  1945-1920العرب
  العاملية االقتصادية األزمة

يف  وأثرها 1929
  البالد اقتصادايت
العربية  العربية، البالد

خالل سنوات احلرب  
- 1939العاملية الثانية )
1945 ) 

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  الفصل الثاين  3 الثاني/  كانون االول

 القياسية

االداء الصفي 

 واالمتحانات
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التطورات السياسية  
واالقتصادية يف البالد  

 1945 -1920العربية
السياسة الغربية يف البالد  
العربية بعد إعالن نظام 

، اجتاهات   االنتداب
الرأي العام العرب يف  
املشرق العرب، مصر 
والسودان ،املغرب  

،  1945-1920العرب
  العاملية االقتصادية األزمة

يف  وأثرها 1929
  البالد اقتصادايت
العربية  العربية، البالد

خالل سنوات احلرب  
- 1939العاملية الثانية )
1945 ) 

 طريقة النص

 الفصل الثالث  3 الثالث/  كانون االول
البالد العربية وحتقيق  

  -1945االستقالل 
املشرق العرب 1971
 –لبنان  -سوراي

االردن،مصر  
 والسودان،املغرب العرب 

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

 الفصل الثالث  3 الرابع/  كانون االول
البالد العربية وحتقيق  

  -1945االستقالل 
املشرق العرب 1971
 –لبنان  -سوراي

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات
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االردن،مصر  
 والسودان،املغرب العرب 

 الفصل الثالث  3 االول/كانون الثاني
البالد العربية وحتقيق  

  -1945االستقالل 
املشرق العرب 1971
 –لبنان  -سوراي

االردن،مصر  
 والسودان،املغرب العرب 

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

 الفصل الثالث  3 الثاني/  كانون الثاني
البالد العربية وحتقيق  

  -1945االستقالل 
املشرق العرب 1971
 –لبنان  -سوراي

االردن،مصر  
 والسودان،املغرب العرب 

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

 الفصل الرابع  3 الثالث/  كانون الثاني
مظاهر احلياة السياسة 
يف البالد العربية املعاصر  

1971-1989 
منو النزعة العسكرية يف  
احلكم يف البالد العربية،  
نشاط القوى السياسية  

املعارضة يف العامل  
العرب،احلرب االهلية 

- 1975اللبنانية
)االسباب  1989

والنتائج (، التطورات 

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات
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السياسية يف املغرب  
 العرب 

 الفصل الرابع  3 الرابع/  كانون الثاني
مظاهر احلياة السياسة 
يف البالد العربية املعاصر  

1971-1989 
منو النزعة العسكرية يف  
احلكم يف البالد العربية،  
نشاط القوى السياسية  

املعارضة يف العامل  
العرب،احلرب االهلية 

- 1975اللبنانية
)االسباب  1989

التطورات والنتائج (، 
السياسية يف املغرب  

 العرب 

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

 الفصل الرابع  3 1شباط 
مظاهر احلياة السياسة 
يف البالد العربية املعاصر  

1971-1989 
منو النزعة العسكرية يف  
احلكم يف البالد العربية،  
نشاط القوى السياسية  

العامل  املعارضة يف 
العرب،احلرب االهلية 

- 1975اللبنانية
)االسباب  1989

والنتائج (، التطورات 

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات
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السياسية يف املغرب  
 العرب 

 الفصل الرابع  3 2شباط 
مظاهر احلياة السياسة 
يف البالد العربية املعاصر  

1971-1989 
العسكرية يف  منو النزعة 

احلكم يف البالد العربية،  
نشاط القوى السياسية  

املعارضة يف العامل  
العرب،احلرب االهلية 

- 1975اللبنانية
)االسباب  1989

والنتائج (، التطورات 
السياسية يف املغرب  

 العرب 

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

 الفصل الرابع   3شباط 
مظاهر احلياة السياسة 
يف البالد العربية املعاصر  

1971-1989 
منو النزعة العسكرية يف  
احلكم يف البالد العربية،  
نشاط القوى السياسية  

املعارضة يف العامل  
العرب،احلرب االهلية 

- 1975اللبنانية
)االسباب  1989

والنتائج (، التطورات 
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السياسية يف املغرب  
 العرب 

 الفصل اخلامس    4شباط 
تطورات القضية  

الفلسطينية من اتفاقية  
سايكس بيكو حىت 

- 1916اتفاقية أوسلو 
: خلفية االطماع  1995

الصهيونية يف 
فلسطني،تطورات  
القضية الفلسطينية 
واملواقف االقليمية  

 والدولية 

  

   تطبيق عملي   3 1اذار 

   تطبيق عملي   3 2اذار 

   تطبيق عملي   3 3اذار 

   تطبيق عملي   3 4اذار 

   تطبيق عملي   3 1نيسان 

   تطبيق عملي   3 2نيسان 

 الفصل اخلامس   3 3نيسان 
تطورات القضية  

الفلسطينية من اتفاقية  
سايكس بيكو حىت 

- 1916اتفاقية أوسلو 
: خلفية االطماع  1995

الصهيونية يف 
فلسطني،تطورات  
القضية الفلسطينية 

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات
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االقليمية  واملواقف 
 والدولية 

 الفصل اخلامس   3 4نيسان 
تطورات القضية  

الفلسطينية من اتفاقية  
سايكس بيكو حىت 

- 1916اتفاقية أوسلو 
: خلفية االطماع  1995

الصهيونية يف 
فلسطني،تطورات  
القضية الفلسطينية 

االقليمية  واملواقف 
 والدولية 

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

 الفصل اخلامس   3 1مايس 
تطورات القضية  

الفلسطينية من اتفاقية  
سايكس بيكو حىت 

- 1916اتفاقية أوسلو 
: خلفية االطماع  1995

الصهيونية يف 
فلسطني،تطورات  
القضية الفلسطينية 

االقليمية  واملواقف 
 والدولية 

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

 الفصل اخلامس   3 2مايس 
تطورات القضية  

الفلسطينية من اتفاقية  
سايكس بيكو حىت 

- 1916اتفاقية أوسلو 

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات
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 البنية التحتية  .16

 تاريخ الوطن العربي المعاصر ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 د.غانم محمد الحفو                     د.طالب محمد وهيم 

 د. عوني عبد الرجمن السبعاوي        جاسم محمد حسن العدول

 
 الحديث والمعاصرد. نمير طه ياسين،تاريخ العرب  -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

د.زين العابدين شمس الدين نجم، تاريخ العرب الحديث  -2

 والمعاصر

 د. اسماعيل احمد ياغي، تاريخ العالم المعاصر-3
 تاريخ الحركة العربية . د.سليمان موسى   -4
  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ( المجالت العلمية , التقارير ,....  ) 
المجالت والدوريات  الكتب و هناك بحوث كثيرة متوافرة في

 عامة. التاريخيةوالندوات 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

 .... 
تتوافر المواقع االلكترونية على كم من البحوث والمقاالت 

وهي متاحة الوصول  بتاريخ الوطن العربي المعاصرالمتصلة 

 واالطالع عليها . 

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

. كما ان مفردات المنهج  اليصال المعلومة التاريخية الوسائل التعليمية الحديثةهناك حاجة ملحة العتماد   

 وكذلك اضافة مواضيع جديدة. بحاجة الى اعادة النظر لتكرار او تقارب بعض المفردات من جهة 
 

 

 

 

 

: خلفية االطماع  1995
الصهيونية يف 

فلسطني،تطورات  
القضية الفلسطينية 

االقليمية  واملواقف 
 والدولية 

االداء الصفي   3   3مايس 

 واالمتحانات

االداء الصفي 

 واالمتحانات

االداء الصفي 

 واالمتحانات

االداء الصفي   3 4مايس

 واالمتحانات

االداء الصفي 

 واالمتحانات

االداء الصفي 

 واالمتحانات
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 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

 

 

 التربية للبناتجامعة  تكريت / كلية  المؤسسة التعليمية .17

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .18

 تاريخ البالد العربية في العهد العثماني المرحلة الثانية اسم / رمز المقرر .19

 محاضرات صفية أشكال الحضور المتاحة .20

 مقرر سنوي الفصل / السنة .21

 ساعة  90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22

 1/9/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف   .23

 أهداف المقرر .24

 فهم الواقع السياسي تاريخ البالد العربية في العهد العثماني. -1      

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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 والمقاومة العربية له.  أجنبيمن غزوات واحتالل  ةالعربي البالددراسة ما تعرض له  -2      
 األوربي.توضيح الثورات العربية ضد االستعمار  -3      
 في ظل السيطرة العثمانية. ةالعربي البالددراسة أوضاع  -4     
 دراسة حركة النهضة العربية وروادها في القرن التاسع عشر. -5     

 

 
 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .18

   هداف المعرفية األ -أ
 العربية في العهد العثماني.تاريخ البالد باهمية تعريف الطالبات  -1

 . لالحداث التي شهدتها البالد العربية  خالل العهد العثماني المام الطالبات بنبذة عن التطور التاريخي  -2

 .  القوى االستعمارية االجنبية التي توالت على حكم العراقالطالبات على  يف تعر -3

 تنشئة الطالبات احترام حقوق اآلخر المختلف وقبول التعيش معه بما يحافظ على االنسجام المجتمعي .  -4

 المام الطالبة باسباب تدهور أوضاع الدولة العباسية في عهودها االخيرة. -5

 دراسة أوضاع البالد العربية في المغرب العربي. -6

المماليك إلى الحكم في مصر وامتداد نفوذهم إلى بالد الشام  ووصول البالد العربية تعريف الطالبة باحوال -7

 والحجاز وجنوب شبه الجزيرة العربية.

 دراسة أوضاع مصر بعد انتهاء الغزو الفرنسي لها .-8

 تعريف الطالبة بنشأة الدولة العثمانية وتوسع نفوذها في اسيا الصغرى وجنوب شرق اوربا. -9

 النهضة العربية وروادها. تعريف الطالبة باتجاهات حركة -10

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 تاريخ البالد العربية في العهد العثماني.بأهمية تاريخ تعريف الطالبات  – 1ب

   بالتطورات االجتماعية واالقتصادية للبالد العربية .تعريف الطالبات  – 2ب

تاريخ القدرة على الفهم والتحليل واالستنباط لالحداث التاريخية التي شهدها تمكين الطالبات من  – 3ب

 .البالد العربية في العهد العثماني

تاريخ البالد   تاريخية فعالة لها القدرة على القيام بدورها في تعزيز كتابة تعزيز وبناء شخصية     -4ب

 . العربية في العهد العثماني

نمية القدرة على التفكير واستخدام التفكير الناقد في حل المشاكل، والقدرة على االستنباط  -5-ب

 .واالستنتاج من البيانات والمعلومات المختلفة المتوفرة
 طرائق التعليم والتعلم       

 ــ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات( 1

 ــ طريقة النص . 2

 االستجوابيةالطريقة  -3

 
 طرائق التقييم      
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ــ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة اداء الطالبة في المناقشات الصفية 1

 والواجبات البيتية ، والتقويم الصفي .

 ــ التقويم التشخيصي باالمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار احكام النجاح والرسوب .2

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

بصورة عامة  تاريخ البالد العربية في العهد العثمانيالدراسات التاريخية المختصة االطالع على  -1ج

 وتاريخ العراق الحديث بصورة خاصة.

 .  تحليل االحداث التاريخيةمعرفة الطالبات بأنواع وطرق  -2ج

 . قدراتها المعرفيةاهمية تطوير حض الطالبة على   -3ج

    

  
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 
 طرائق التقييم     

 

 

ال تستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم اعتماد المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم افكار الطالبة حول 

 االهداف الوجدانية والقيمية بهذا الخصوص . 

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

 معرفة وتوصيف تاريخ البالد العربية في العهد العثماني.  -1د

 باألنظمة الحديثة.    التاريخية اكتساب المعرفة-2د

 .والكتابة التاريخيةاكتساب المهارات والتوصل الى الطرق والوسائل الناجعة في النقاش  -3د

القدرة على النقد والتحليل التاريخي السليم المبني على الوثائق  تدريب وتمكين الطالبات من -4د

 . والمصادر التاريخية
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 بنية المقرر .19

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

سقوط الدولة العباسية   3 االول/ تشرين االول

وظهور الكيانات 

السياسية المحلية في 

المشرق العربي، 

والتوسع المغولي في 

العراق والشام، وقيام 

 الدولة الجالئرية

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

الصفي االداء 

 واالمتحانات

دولتي القرة قوينلو   3 الثاني/ تشرين االول

واآلق قوينلو 

واالحتالل الصفوي 

 للعراق

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

دولة المماليك في    3 الثالث/ تشرين االول

مصر، المماليك 

البحرية، المماليك 

 البرية

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

الكيانات السياسية   3 الرابع/ تشرين االول

المحلية في المغرب 

الدولة  -العربي

المرينية، الدولة 

الحفصية، الدولة 

الزيانية، الدولة 

 السعدية

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  الدولة العثمانيةنشأة   3 االول/ تشرين الثاني

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

السلطان سليم االول    3 الثاني/ تشرين الثاني

والتحول العثماني نحو 

 الشرق

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

البالد العربية تحت   3 الثالث/ تشرين  الثاني

 العثمانيةالسيطرة 
الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

بالد الشام ومصر   3 الرابع/ تشرين  الثاني

والحجاز واليمن تحت 

 النفوذ العثماني

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

إحكام السيطرة على   3 االول/كانون االول

عهد  البالد العربية في 

السلطان سليمان 

 القانوني

 

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات
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احتالل العراق ونظام   3 الثاني/  كانون االول

 الحكم فيه 
الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

النفوذ العثماني في   3 الثالث/  كانون االول

 وليبياالجزائر وتونس 
الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

النفوذ العثماني في   3 الرابع/  كانون االول

 شبه الجزيرة العربية

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  االدارة العثمانية  3 االول/كانون الثاني

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  اصالحات محمد علي  3 الثاني/  كانون الثاني

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

اوضاع مصر بعد   3 الثالث/  كانون الثاني

الغزو الفرنسي، 

اصالحات محمد علي 

 باشا

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

اصالحات مدحت باشا   3 الرابع/  كانون الثاني

 في العراق

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

اصالحات محمود   3 1شباط 

باشا وخير الدين باشا 

 في تونس 

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

المهدية في  الحركة   3 2شباط 

السودان والحركة 

 السنوسية في ليبيا

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

الثورة العرابية في   3 1اذار 

 مصر

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

حركة النهضة العرابية   3 2اذار 

 في مصر

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

حركة النهضة العربية   3 3اذار 

 في القرن التاسع عشر

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

اتجاهات حركة   3 4اذار 

النهضى العربية 

 وروادها

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

االتجاه الديني   3 1نيسان 

رفاعة  -الليبرلي

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات
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 البنية التحتية  .20

، ابراهيم 1916-1516تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 خليل احمد
 د. نمير طه ياسين،تاريخ العرب الحديث والمعاصر -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

د.زين العابدين شمس الدين نجم، تاريخ العرب الحديث  -2

 والمعاصر

 د. اسماعيل احمد ياغي، تاريخ العالم المعاصر-3
  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ( المجالت العلمية , التقارير ,....  ) 
المجالت والدوريات  الكتب و هناك بحوث كثيرة متوافرة في

 عامة. التاريخيةوالندوات 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 

 .... 
البحوث والمقاالت تتوافر المواقع االلكترونية على كم من 

المتصلة تاريخ البالد العربية في العهد العثماني وهي متاحة  

 الوصول واالطالع عليها .

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

الطهطاوي، محمد 

 عبده

االتجاه العلماني   3 2نيسان 

 الليبرالي

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

االصالحيون المنادون   3 3نيسان 

 بالخالفة العربية

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

حركة االحياء واثرها   3 4نيسان 

في بعث الفكرة 

العربية بطرس 

البستاني،ناصيف 

 اليازجي

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

انتشار التعليم وطالئع   3 1مايس 

 الجمعيات العربية

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

جمعية بيروت السرية   3 2مايس 

 والدعوة للفكرة العربية

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

االنقالب العثماني   3   3مايس 

وتطور  1908

 الحركة العربية

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

المؤتمر العربي االول   3 4مايس

في باريس، ميثاق 

دمشق، الثورة العربية 

 الكبرى

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات
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. كما ان مفردات المنهج  اليصال المعلومة التاريخية الوسائل التعليمية الحديثةهناك حاجة ملحة العتماد   

 وكذلك اضافة مواضيع جديدة. بحاجة الى اعادة النظر لتكرار او تقارب بعض المفردات من جهة 
 

 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

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

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

 ؛البرنامج.

 

 

  للبنات التربية كلية/  تكريت جامعة المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ القسم العلمي  / المركز .2

 الثالث الصف/  العباسية الدولة تاريخ اسم / رمز المقرر .3

  صفيّة محاضرات الحضور المتاحةأشكال  .4

  سنوي مقرر الفصل / السنة .5

  ساعة 90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .6

 2020 /9 /15 تاريخ إعداد هذا الوصف   .7
 

 أهداف المقرر .8

تعليم الطالبات بتاري    خ ذلك العرص الذي يعد من أهم حلقات التاري    خ اإلسالمي الذي   -1
ي جميع مجاالت العلم والمعرفة  . وصلت فيه الدولة إىل تطور كبب  
 فن

ي ذلك العرص عل النحو الذي تستطيع   -2
تعريف الطالبات عل أهم اإلنجازات الذي تمت فن

ي مرت بها الدولة اإلسالمية . 
ن العصور التر ن ما بي    .فيه التميب 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .10

 األهداف المعرفية    -أ
 تعريف الطالبات بأهم االنجازات الحضارية في العصر العباسي . -1أ
 التعرف على أهم الحركات والثورات التي ناهضت الحكم العباسي وخصوصا في شرق الدولة .  -2أ
 تعريف الطالبات بأهم االنجازات الحضارية فيه . -3أ
 تعريف الطالبات بأهم الفتوحات االسالمية التي تمت في ذلك العصر . .   -4أ
 

 طرائق التعليم والتعلم       

 
 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 
 طرائق التقييم      

الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات _ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنشأة الطالبات على حب التاريخ االسالمي .-1ج

 معرفة هم انجازات الدولة العربية االسالمية .   -2ج-

 إيقاظ وعي الطالبات بقيمة تلك االنجازات التي كان لها الفضل الكبير في تطور العالم . -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 .  ومفكرين وعلماء قادة من التاريخية النماذج تقديم -
 طرائق التقييم     

_ التستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار  

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 
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مخرجات التعلم   الساعات  األسبوع

 المطلوبة 
 التقييمطريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع 

الطرقة القياسية طريقة   هـ136-132 العباسية الخالفة قيام  2 1 األول تشرين
 النص 

 الصفي األداء
 واالمتحانات
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 الطريقة القياسية  عليها  والرد المستشرقين اراء  2 2 األول تشرين

 طريقة النص

 الصفي األداء
 واالمتحانات

 الطريقة القياسية  االموية الدولة ونهاية الزاب معركة  2 3 االول تشرين

 طريقة النص

 الصفي األداء
  واالمتحانات

 العناصر على القضاء ومهمة العباس ابو  2 4 األول تشرين
  المناهضة

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

 الصفي األداء
 واالمتحانات

 الطريقة القياسية  بغداد وبناء المنصور  2 1 الثاني تشرين

 النصطريقة 

 الصفي األداء
 واالمتحانات

 الطريقة القياسية  المظالم في والنظر المهدي  2 2 الثاني تشرين

 طريقة النص

 الصفي األداء
  واالمتحانات

 الطريقة القياسية والقوة الرخاء وعهد الرشيد  2 3 الثاني تشرين

 طريقة النص

 الصفي األداء
  واالمتحانات

 الطريقة القياسية  والفكرية العلمية والنهضة المأمون  2 4 الثاني تشرين

 طريقة النص

 الصفي األداء
  واالمتحانات

 الطريقة القياسية  والفارسية السياسية المؤامرات على القضاء  2 1 األول كانون

 طريقة النص

 الصفي األداء
  واالمتحانات

 القياسيةالطريقة   الزندقة حركات مطاردة  2 2  األول كانون

 طريقة النص

 الصفي األداء
  واالمتحانات

 الطريقة القياسية للشعوبية التصدي  2  3األول كانون

 طريقة النص

 الصفي األداء
  واالمتحانات

 الطريقة القياسية  االزدهار عهد في الخارجية السياسة  2 4 األول كانون

 طريقة النص

 الصفي األداء
 واالمتحانات

نطة  2  1 الثاني كانون ن  الطريقة القياسية العالقة مع بب 

 طريقة النص

 الصفي األداء
 واالمتحانات

 الطريقة القياسية العالقات مع دولة الفرنجة   2 2 الثاني كانون

 طريقة النص

 الصفي األداء
 واالمتحانات

ي   2  3 الثاني كانون
الموقف من تأسيس الحكم االموي فن

 االندلس
 القياسيةالطريقة 

 طريقة النص

 الصفي األداء
  واالمتحانات
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 الطريقة القياسية  المعتصم عهد في االتراك الجند استخدام  2 4 الثاني كانون

 طريقة النص

 الصفي األداء
 واالمتحانات

 الطريقة القياسية  االتراك الجند ونفوذ الواثق خالفة  2 1    شباط

 طريقة النص

 الصفي األداء
 واالمتحانات

 الطريقة القياسية  التركي النفوذ القصاء المتوكل جهود  2  2    شباط

 طريقة النص

 الصفي األداء
  واالمتحانات

كي   2  1    آذار
 الطريقة القياسية ه 256-274فوضن الحكم والتسلط البر

 طريقة النص

 الصفي األداء
  واالمتحانات

 الطريقة القياسية الخليفة المجاهد المهتدي باهلل   2 2    آذار

 طريقة النص

 الصفي األداء

 الطريقة القياسية الموفق ودور الخالفة انتعاش  2 3     آذار

 طريقة النص

 الصفي األداء
  واالمتحانات

كي   2  4     آذار
الخليفة المقتدر  –عودة النفوذ البر

 باهلل 
 الطريقة القياسية

 طريقة النص

 الصفي األداء
  واالمتحانات

 الطريقة القياسية  االمراء امير منصب ظهور  2 1 نيسان

 طريقة النص

 الصفي األداء
  واالمتحانات

 القياسيةالطريقة   الخالفة ينصرون الموصل في الحمدانيون  2 2  نيسان

 طريقة النص

 الصفي األداء
  واالمتحانات

 الطريقة القياسية  الخالفة ينصرون الموصل في الحمدانيون  2 3 نيسان

 طريقة النص

 الصفي األداء
  واالمتحانات

القادة الديالمة يعهدون بالسلطة اىل   2  4 نيسان
 البوي  هيون  

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

 الصفي األداء
  واالمتحانات

القادة الديالمة يعهدون بالسلطة اىل   2  1   مايس
 البوي  هيون  

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

 الصفي األداء
  واالمتحانات

 الطريقة القياسية  عامة مراجعة  2 2  مايس

 طريقة النص

   _____ 

 ____     ______  النهائية االمتحانات    4 و 3 مايس
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ي العرص العباسي ، د.طارق  . ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
تاري    خ الدولة العربية اإلسالمية فن

 فتجي سلطان 
.العصر العباسي األول قوة دولة وازدهار حضارة ، د.احمد  

 علي صكر و، د. محمد كريم الجميلي

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
ً
 مقتضيا

ً
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا

 عما إذا كان قد حقق االستفادة 
ً
هنا ن وصف مبر القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبي 

نامج.   ؛البر

 

 

بية للبنات  المؤسسة التعليمية . 1  جامعة تكريت / كلية البر

 قسم التاري    خ القسم العلمي  / المركز . 2

ي العرص العباسي  اسم / رمز المقرر . 3
 الرابع/ الصف  تاري    خ الدوله العربية فن

ات صفّية  المتاحةأشكال الحضور  . 4  محاضن

 مقرر سنوي  الفصل / السنة . 5

6 . )  ساعة  90 عدد الساعات الدراسية )الكلي

 21/9/2020 تاري    خ إعداد هذا الوصف  . 7
 

 أهداف المقرر . 8

 تعليم الطالبات بتاري    خ ذلك العرص الذي يعد من أهم حلقات التاري    خ اإلسالمي  -1

ن  -2 ي ذلك العرص عل النحو الذي تستطيع فيه التميب 
تعريف الطالبات عل أهم اإلنجازات الذي تمت فن
ي مرت بها الدولة اإلسالمية . 

ن العصور التر   .ما بي 
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 والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم  .10

 األهداف المعرفية   -أ
ي العرص ا-1أ

ن
  . لعباسي تعريف الطالبات بأهم االنجازات الحضارية ف

ي واجهت الخالفه العباسيهالتعرف عل أهم   -2أ
 المشاكل التر

 تعريف الطالبات بأهم االنجازات الحضارية فيه .  -3أ
 طرق المواجه والتصدي للغزاه-4

 طرائق التعليم والتعلم      
 

 
ات ( .   _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضن

 _ طريقة النص 
 

 طرائق التقييم      

ي المناقشات الصفية 
( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة فن ي

ي ) التكويتن
_ التقويم البنان 

ي . 
 والواجبات البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفن

 
 _ التقويم التشخيىصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 تنشأة الطالبات عل حب التاري    خ االسالمي . -1ج
 
 معرفة هم انجازات الدولة العربية االسالمية .  -2ج-
ي تطور العالم .  -3ج

ي كان لها الفضل الكبب  فن
 إيقاظ وعي الطالبات بقيمة تلك االنجازات التر

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 
 توفب  الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .  -

 
 تقديم النماذج التاريخية من قادة وعلماء ومفكرين .  -

 طرائق التقييم    

_ ال تستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد عل المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار 

ي هذا المجال . 
 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية فن
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 بنية المقرر .11

مخرجات  الساعات األسبوع
التعلم 
 المطلوبة

طريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع
 التقييم

ين األول  ال بويه اصلهم وموطنهم، بالد   3 1تشر
 الديلم                                                                     

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات

ين األول  ي خدمة امرائها                                  3 2تشر
ن
الطريقة  دخولهم ف

 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات

ين االول  معز الدولة وتعاظم نفوذ ال بويه   3 3تشر
ي فارس والعراق                                                                                              

ن
 ف

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

ين األول  الخلفاء العباسيون وجودهم   3 4تشر
 لمواجه التسلط البوي  هي                                                                                  

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات

ي 
ين الثانن ي مواجه   3 1تشر

دور المقاومه الشعبيه فن
)العيار ون  التسلط البوي  هي
 الشطار(                      

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات

ي 
ين الثانن الخالفه العباسيه والتسلط   3 2تشر

( ي
 ه(                                                                                  590_ 447السلجوفر

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

ي 
ين الثانن طغرلبك وقيام السلطنه   3 3تشر

 السلجوقيه                                                                                     
الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

ي 
ين الثانن الطريقة  إنهاء التسلط البوي  هي                                                           3 4تشر

 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

الب ارسالن وتعاظم نفوذ   3 1كانون األول 
 السالجقه                                                                        

الطريقة 
 القياسية

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 
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 طريقة النص

عالقه الخالفه العباسيه   3 2كانون األول  
ن السالجقه                                                                                                 بالسالطي 

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

جهود الخليفه المقعدي   3  3كانون األول
داد سلطه الخالفه  السبر

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

ي مواجهه التسلط   3 4كانون األول 
ن
دور الشعب ف

، الخليفه الناض لدين  ي
ر
السلجوف

 وحركه الفتوه                                                                                

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات

ي 
الطريقة  اختبارات                                                                                         3  1كانون الثانن

 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات

ي 
تفكك الدوله العربيه              3 2كانون الثانن

االسالميه وتنازع القوى 
                     السياسيه                          

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات

ي 
الحمالت الصليبيه وقيام   3  3كانون الثانن

ي  الشام 
الممالك الصليبيه فن

 واقليم الجزيره الفراتيه                                                             

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

ي 
ي        3 4كانون الثانن ظهور صالح الدين األيونر

وتوحيد القوى العربيه 
ن وتحرير  االسالميه_معركه حطي 

 القدس      

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات

دويالت اسالميه ظهرت بالعرص   3 1شباط    
ي                                                

 العباسي الثانن
الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات

الطريقة  الدوله السامانيه ، والصفاريه                               3  2شباط    
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 



 

 
 58الصفحة

 
  

الطريقة  الدوله الغزنويه                                      3  1آذار    
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

ي مزيد                         3 2آذار    
الطريقة  العقيليون وبتن

 القياسية

 طريقة النص

ي 
 األداء الصفن

يديه                                                    3 3آذار      الطريقة  الدوله البر
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

الطريقة  ال زنكي                                                    3  4آذار     
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

اصل المغول وموطنهم،               3 1نيسان 
ن  واالجتياح  زعامه تيمورجي 
المغوىلي نحو الدوله العربيه 

 االسالميه                                       

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

جهود الخالفه العباسيه التصدي   3 2نيسان  
 للغزاه المغول                                                          

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

الطريقة  اختبارات                                          3 3نيسان 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

دخول المغول بغداد وتدمب    3  4نيسان 
 تراثها الحضاري  

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

ه   3  1مايس    الخراب العام وانهيار حاضن
 الخالفه العباسيه                                                        

الطريقة 
 القياسية

 طريقة النص

ي 
األداء الصفن

 واالمتحانات 

االمه العربيه االسالميه تقصد   3 2مايس  
بغداد ضد للغزاه المغول، معركه 
ن جالوت وأثر هزيمه المغول  عي 

ريقة الط
 القياسية

   _____ 
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 طريقة النص

 ____     ______ االمتحانات النهائية     4و  3مايس 
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ي العرص العباسي )    الكتب المقررة المطلوبة 1
ن
( ، د.  طارق 656-334التاري    خ األسالمي ف

 فتجي سلطان
 

ي    المراجع الرئيسية )المصادر(  2
ن
رشيد عبد هللا الجميلي / تاري    خ الدولة العربية اإلسالمية ف

 العصور العباسية المتاخرة
ي العصور العباسية المتاخرة  عبد العزيز الدوري / دراسات فتر
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 الماجستير / منهج البحث التاريخي اسم / رمز المقرر .27

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .28

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .29

 ساعة  30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .30

 2020/  9 /21 تاريخ إعداد هذا الوصف   .31

 

 أهداف المقرر .32

 منهج البحث التاريخي وكيفية كتابة الرسائل الجامعيةتعليم الطالبات  -3

 على المنهجية التاريخية في الدراسة العلياتعريف الطالبات  -4

 

 

 

 

 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .22

 األهداف المعرفية    -أ

 .  في كتابة الرسائل  الطرق المتبعةتعريف الطالبات بأهم -1أ

 .  طرق التدوينالتعرف على أهم  -2أ

 بالكتابة في التاريخ  . تعريف الطالبات  -3أ

  

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 

 طرائق التقييم      

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 

 الوجدانية والقيمية األهداف  -ج

 تنشأة الطالبات على حب التاريخ االسالمي .-1ج

 

 معرفة هم انجازات الدولة العربية االسالمية .   -2ج-

 إيقاظ وعي الطالبات بقيمة تلك االنجازات التي كان لها الفضل الكبير في تطور العالم . -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 

 تقديم النماذج التاريخية من قادة وعلماء ومفكرين .   -

 طرائق التقييم     

هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار  م ال تستخد_ 

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 
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 بنية المقرر .23

مخرجات  الساعات األسبوع الثاني

التعلم 

 المطلوبة

 التقييمطريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 الطريقة القياسية تعريف منهج البحث  2 1لثانيتشرين ا

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية مصادر المادة التاريخية  2 2الثانيشرين ت

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية                                                                             العلوم المساعدة  2 3تشرين الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                                                          جمع المادة  2 4 الثانيتشرين 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                                             طرق التدوين  2 1كانون االول 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                                           كتابة المتن  2 2كانون األول 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                                                              كتابة الهامش  2 3كانون االول

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية المقدمة والخاتمة والهوامش  2  4االولكانون 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                                             تحقيق النصوص  2 1 الثانيكانون 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 القياسيةالطريقة  الصعوبات التي يالقيها الباحث  2  2كانون الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية امثلة على البحث التاريخي  2 3كانون الثاني

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية                                                                  انواع البحوث            2  4كانون الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية  .24

 منهج البحث التاريخي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .25

 

منهج البحث التاريخي استخدام مصادر رصينة ومتابعة مستمرة من الطالب واالستاذ وحضور تتطلب مادة 

 حلقات السيمينار والمناقشات من اجل مواكبة العمل بشكل دائم 

 

 

 

 الطريقة القياسية العوامل المؤثرة في الكتابة  2 1شباط

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية                         النصوصتحليل                    2 2شباط     

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

   الكتابة والتدوين التاريخي  2 3شباط 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .33

 قسم التاريخ القسم العلمي  / المركز .34

 الدكتوراه /  المدن االسالمية اسم / رمز المقرر .35

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .36

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .37

 ساعة  30 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .38

 2020/  9 /21 تاريخ إعداد هذا الوصف   .39

 

 أهداف المقرر .40

الذي يعد من أهم حلقات التاريخ اإلسالمي الذي وصلت فيه الدولة   المدن االسالميةتعليم الطالبات بتاريخ   -5

 . إلى أقصى اتساعها  

 عوامل وأسباب وكيفية بناء وتطور المدن عبر التاريختعريف الطالبات على  -6

 

 

 

 

 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .26

 األهداف المعرفية    -أ

 .    المدن االسالميةتعريف الطالبات بأهم -1أ

 .  عوامل بناء المدنالتعرف على أهم  -2أ

 بتعريفات المدينة الجغرافية والسياسية واالقتصادية والفقهية .تعريف الطالبات  -3أ

  

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 

 طرائق التقييم      

_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنشأة الطالبات على حب التاريخ االسالمي .-1ج

 

 معرفة هم انجازات الدولة العربية االسالمية .   -2ج-

 إيقاظ وعي الطالبات بقيمة تلك االنجازات التي كان لها الفضل الكبير في تطور العالم . -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 

 تقديم النماذج التاريخية من قادة وعلماء ومفكرين .   -

 طرائق التقييم     

هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار  م ال تستخد_ 

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 

 



 

 
 66الصفحة

 
  

 بنية المقرر .27

مخرجات  الساعات األسبوع الثاني

التعلم 

 المطلوبة

 التقييمطريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 الطريقة القياسية المدينة والقرية في القرآن والسنة  2 1لثانيتشرين ا

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

المدينة من وجهة نظر الجغرافيين    2 2الثانيشرين ت

 والمؤرخين والفقهاء

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية                                                                                   مدينة البصرة  2 3تشرين الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                                                                مدينة الكوفة  2 4 الثانيتشرين 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                                                 مدينة القيروان  2 1كانون االول 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                                               مدينة القاهرة  2 2كانون األول 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                                                                 مدينة بغداد  2 3كانون االول

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية الكرخ  2  4االولكانون 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                                                   الرصافة  2 1 الثانيكانون 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية مدن المشرق االسالمي   2  2كانون الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية حلب  2 3كانون الثاني

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية                                                                    واسط            2  4كانون الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية  .28

 المدن االسالمية د. عبدالجبار ناجيتاريخ  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 حسن ابراهيم حسن , تاريخ االسالم  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .29

 

تاريخ المدن االسالمية زيادة التركيز عليها في الدراسات االولية حتى تتكون للطالب صورة تتطلب مادة 

واضحة عنها وعن مدى التطور الذي كانت عليه الدولة االسالمية في مجال بناء المدن والتطور العمراني 

 والحضري وأسس بنائها 

 

 

 

 الطريقة القياسية الفسطاط  2 1شباط

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية                              الموصل                   2 2شباط     

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

   المهدية  2 3شباط 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                           

 



 

 
 68الصفحة

 
  

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .41

 قسم التاريخ القسم العلمي  / المركز .42

 / الصف الثاني منهج البحث التاريخي اسم / رمز المقرر .43

 صفيةمحاضرات  أشكال الحضور المتاحة .44

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .45

 ساعة   60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .46

 2021/  10 /18 تاريخ إعداد هذا الوصف   .47

 

 أهداف المقرر .48

 .   الطرائق المتبعة في كتابة البحوث التاريخيةات تعليم الطالب -7

الطالبات بكيفية تحقيق المخطوطات التاريخية واتباع االساليب العلمية ال سيما قواعد النقد عريف ت -8

 والتحليل واالستنتاج .

 

 

 

 

 

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.



 

 
 69الصفحة

 
  

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييممخرجات المقرر  .30

 األهداف المعرفية    -أ

 . ماهية البحث التاريخي تعريف الطالبات ب-1أ

 . تعريف الطالبات بماهية التاريخ -2أ

 . التعرف على العلوم المساعدة للتاريخ -3أ

 . الطالبات بكيفية تحقيق النصوص التاريخية ونشرهاتعريف  -4أ

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 

 طرائق التقييم      

والواجبات صفية المناقشات ال_ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء الطالبة في 

 .لصفيبيتية ومتابعتها ، والتقويم اال

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 .  خ والبحث فيهالتاريتنشأة الطالبات على حب -1ج

 . أصول البحث التاريخي الحديثمعرفة  -2ج-

المعلومات التاريخية واظهار حقيقتها مما ادخل على بعضها من دس  بات بقيمة إيقاظ وعي الطال -3ج

 . وكذب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 

 .  نماذج للنصوص التاريخية واخضاعها للتحليلتقديم  -

 طرائق التقييم     

تستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار  _ ال

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 
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 بنية المقرر .31

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 التقييمطريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 الطريقة القياسية                                                                       تعريف التاريخ وفائدته  2 1تشرين األول 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية                                  صفات المؤرخ   2 2تشرين األول 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

العلوم المساعدة / اللغة / علم    2 3تشرين االول 

                                                                                              علم اآلثار   / النميات

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

العلوم االجتماعية / علم     2 4تشرين األول 

الجغرافية / علم االقتصاد / األدب  

الرسم والتصوير والنحت  /

                                                                                  والعمارة والموسيقى

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

التدوين التاريخي في الحضارة   2 1تشرين الثاني 

                         العربية االسالمية

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

أصول البحث التاريخي الحديث   2 2تشرين الثاني 

                                                                                  )اختيار الموضوع / خطة البحث(

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                                                            جمع األصول   2 3تشرين الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                                               نقد األصول  2 4تشرين الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                                               القراءة وتدوين المعلومات  2 1كانون األول 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

العرض وكتابة البحث )استخدام   2 2كانون األول  

االجتهاد واالستنتاج والتعليل/ 

                                                                                      األسلوب(

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية   االقتباس   2  3كانون األول

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية                                                                         أو الهامش  الحاشية  2 4كانون األول 

 واالمتحانات
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 طريقة النص

 الطريقة القياسية                                                                                   الرموز المختصرة في البحث  2  1كانون الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

أقسام البحث )صفحة العنوان/   2 2كانون الثاني 

صفحة االهداء / صفحة الشكر  

                                                                 والتقدير(

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية                                                                       محتويات البحث أو فهرسه  2  3كانون الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية             المقدمة  2 4كانون الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية                                              متن البحث أو هيكله  2 1شباط     

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية                                                     الخاتمة / المالحق  2   2شباط     

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الفهارس الفنية ) فهرس المصادر   2   1آذار     

                                                     والمراجع

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تحقيق النصوص التاريخية   2 2آذار     

                                                        ونشرها

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

 األداء الصفي

التقنيات الحديثة والبحث التاريخي   2 3آذار     

)تعريف المصادر االلكترونية / 

                                                      أنواع المصادر االلكترونية( 

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

المكتبة االفتراضية ) نشأتها /   2   4آذار     

                                                خصائص المكتبة االفتراضية( 

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

المواقع والروابط االلكترونية   2 1نيسان 

                                                )تاريخها(

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الفرق بين الموقع والصفحة   2 2نيسان  

                                                               االلكترونية

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                       أنواع المواقع االلكترونية  2 3نيسان 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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أصول البحث التاريخي )االستاذ الدكتور عبدالواحد ذنون    -1 ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 طه(

 منهج البحث التاريخي ) حسن عثمان( ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .33

 

زيادة عدد الساعات االسبوعية ساعة واحدة لتكون ثالث ساعات بدال   منهج البحث التاريخي إلىتتطلب مادة 

وذلك ألن مادة منهج البحث التاريخي تُعنى بتعليم الطلبة على كيفية كتابة البحوث التاريخية من ساعتين ، 

وع والرسائل واالطاريح العلمية / وهذا األمر يعتمد على تدريب الطلبة عملياً لما يقرأه ويدرسه عن الموض

وكيفية تدوين الهوامش إلى جانب التعرف على كيفية تحقيق المخطوطات التاريخية ، وهذا يتطلب ساعات 

 اضافية ليتمكن الطالب من اإللمام بهذه المادة نظرياً وعملياً.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطريقة القياسية االستالل االلكتروني ونسبه  2   4نيسان 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                     متابعة البحوث العملية للطالبات   2   1مايس   

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية مراجعة عامة  2 2مايس  

 طريقة النص

   _____ 

 ____     ______ االمتحانات النهائية      4و  3مايس 
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .49

 قسم التاريخ القسم العلمي  / المركز .50

 الثاني/ الصف  تاريخ العراق القديم رمز المقرر اسم / .51

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .52

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .53

 ساعة   90 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .54

 2021/  12 /6 تاريخ إعداد هذا الوصف   .55

 

 أهداف المقرر .56

تعليم الطالبات بتاريخ ذلك العصر الذي يعد من أهم حلقات التاريخ اإلسالمي الذي وصلت فيه الدولة إلى  -9

 . أقصى اتساعها  

تعريف الطالبات على أهم اإلنجازات الذي تمت في ذلك العصر على النحو الذي تستطيع فيه   -10

 . . التمييز ما بين العصور التي مرت بها الدولة اإلسالمية

 

 

 

 

 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .34

 األهداف المعرفية    -أ

 تعريف الطالبات بأهم االنجازات الحضارية في العصر األموي .  -1أ

 التعرف على أهم الحركات والثورات التي ناهضت الحكم األموي .  -2أ

 تعريف الطالبات بأهم االنجازات الحضارية فيه . -3أ

 تعريف الطالبات بأهم الفتوحات االسالمية التي تمت في ذلك العصر . .   -4أ

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 

 طرائق التقييم      

الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات _ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، ومالحظة أداء 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 تنشأة الطالبات على حب التاريخ االسالمي .-1ج

 

 معرفة هم انجازات الدولة العربية االسالمية .   -2ج-

 إيقاظ وعي الطالبات بقيمة تلك االنجازات التي كان لها الفضل الكبير في تطور العالم . -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 

 تقديم النماذج التاريخية من قادة وعلماء ومفكرين .   -

 طرائق التقييم     

_ التستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار  

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 
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مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 التقييمطريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

جغرافية  2 1تشرين األول 

 العراق القديم

 الطريقة القياسية الموقع والتضاريس

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

اجزاء العراق الطبيعية انهار   2 2تشرين األول 

 العراق

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الخلفية الجغرافية في نشوء اثر   2 3تشرين االول 

وتطور الحضارة العراقية 

 القديمة

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية معنى التاريخ  2 4تشرين األول 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين الثاني 

1 

مصادر معلوماتنا عن تاريخ   2

 القديمالعراق 

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

تشرين الثاني 

2 

مصادر معلوماتنا قبل بدء   2

 التنقيبات االثرية

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تشرين الثاني 

3 

 الطريقة القياسية التنقيبات االثرية  2

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

تشرين الثاني 

4 

العراق في عصور ما قبل   2

 التاريخ

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية العصر الشبيه بالكتابي  2 1كانون األول 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

كانون األول  

2 

 الطريقة القياسية الحجريةالعصور   2

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية العصر الحجري المعدني  2  3كانون األول

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

جوانب من حضارة العراق فقي   2 4كانون األول 

 عصور ما قبل التاريخ

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات
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االالت  2  1كانون الثاني 

واالدوات 

 الحجرية

 الطريقة القياسية الفخار

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية االختام االسطوانية والمنبسطة  2 2كانون الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية الكتابة  2  3كانون الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

االقوام العراقية في عصور ما   2 4كانون الثاني 

 قبل التاريخ ولغاتها السومريين

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية االقوام الجزرية ولغاتها  2 1شباط     

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

العراق في  2   2شباط     

عصوره 

التاريخية 

 المبكرة

 الطريقة القياسية عصر فجر السالالت

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

ساللة لجش االولى اهم مواقع    2   1آذار     

 عصر فجر السالالت

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

العراق في دولة القطر الواحد    2 2آذار     

 الدولة االكدية، الغزو الكوتي

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

 األداء الصفي

 الطريقة القياسية عصر فجر السالالت  2 3آذار     

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية ساللة اور الثالثة  2   4آذار     

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

العراق في  2 1نيسان 

العصرين 

البابلي 

 واالكدي  

 الطريقة القياسية العصر البابلي القديم

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

عصر حمورابي واهم   2 2نيسان  

 الخصائص الحضارية

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

-2000العصر االشوري القديم   2 3نيسان 

 ق.م  1521

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 عامر سليمان، د.  العراق القديمتاريخ  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 

 طه باقر. عالقة العراق القديم وبلدان الشرق االدنى ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اوبنهايم ليو. بالد مابين النهرين

 سامي سعيد االحمد. العراق في كتابات اليونان والرومان

 عاري ساكز. عظمة بابل

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .37

 

زيادة عدد الساعات االسبوعية ساعة واحدة لتكون ثالث ساعات بدال من   العراق القديمتتطلب مادة تاريخ 

االثر البارز في رسم خارطة الدولة العربية  كان له العراقيُعد من أهم مفاصل  القديم ساعتين ، ألن العصر

ك  فيما بعد , لذا يتوجب على الطالب فهم عميق لتلك المتناقضات واصولها من أجل رسم صورة واضحة عن ذل

 العصر , وهذا يتطلب زيادة عدد المقررات االسبوعية .  

 

 

 

 

 

والعصر  البابلي الوسيطالعصر   2   4نيسان 

 االشوري الوسيط

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

العصر  2   1   ايار

االشوري 

 االمبراطوري

 الطريقة القياسية المنجزات االشورية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 القياسيةالطريقة  العصر االمبراطوري البابلي  2 2  ايار

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

العراق تحت وطأة السيطرة   2 3ايار 

 331-539االخمينية 

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

-331غزو االسكندر المقدوني   2 4ايار 

 ق.م  323

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

بابل واشور تحت وطأة   2 1حزيران

  227-126السيطرة الفرثية 

 ق.م 

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

العراق في ظل السيطرة   2 2حزيران

 م  633-226الساسانية 

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 ____     ______ االمتحانات النهائية    4-3حزيران 
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 التربية للبناتجامعة  تكريت / كلية  المؤسسة التعليمية .57

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .58

 م/ المرحلة الثانية1916-1258تاريخ الوطن العربي الحديث اسم / رمز المقرر .59

 محاضرات صفية أشكال الحضور المتاحة .60

 مقرر سنوي الفصل / السنة .61

 ساعة  90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .62

 1/9/2020 تاريخ إعداد هذا الوصف   .63

 أهداف المقرر .64

 فهم الواقع السياسي لتاريخ الوطن العربي الحديث. -1      
 والمقاومة العربية له.  أجنبيدراسة ما تعرض له الوطن العربي من غزوات واحتالل  -2      
 توضيح الثورات العربية ضد االستعمار األوربي. -3      
 دراسة أوضاع الوطن العربي في ظل السيطرة العثمانية. -4     
 دراسة حركة النهضة العربية وروادها في القرن التاسع عشر. -5     

 

 
 

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

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

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .38

   هداف المعرفية األ -أ
 .   باهمية تاريخ الوطن العربي الحديثتعريف الطالبات  -1

 .   1916-1258لالحداث التي شهدها الوطن العربي خالل المدةالمام الطالبات بنبذة عن التطور التاريخي  -2

 .  القوى االستعمارية االجنبية التي توالت على حكم العراقالطالبات على  يف تعر -3

 تنشئة الطالبات احترام حقوق اآلخر المختلف وقبول التعيش معه بما يحافظ على االنسجام المجتمعي .  -4

 المام الطالبة باسباب تدهور أوضاع الدولة العباسية في عهودها االخيرة. -5

 دراسة أوضاع الوطن العربي في المغرب العربي. -6

اليك إلى الحكم في مصر وامتداد نفوذهم إلى بالد الشام  تعريف الطالبة باوضاع الوطن العربي ووصول المم-7

 والحجاز وجنوب شبه الجزيرة العربية.

 دراسة أوضاع مصر بعد انتهاء الغزو الفرنسي لها .-8

 تعريف الطالبة بنشأة الدولة العثمانية وتوسع نفوذها في اسيا الصغرى وجنوب شرق اوربا. -9

 هضة العربية وروادها.تعريف الطالبة باتجاهات حركة الن -10

 
  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 . بأهمية تاريخ الوطن العربي الحديثتعريف الطالبات  – 1ب

   بالتطورات االجتماعية واالقتصادية للبالد العربية .تعريف الطالبات  – 2ب

واالستنباط لالحداث التاريخية التي شهدها تاريخ القدرة على الفهم والتحليل تمكين الطالبات من  – 3ب

 الوطن العربي الحديث.

تاريخية فعالة لها القدرة على القيام بدورها في تعزيز كتابة تاريخ الوطن تعزيز وبناء شخصية     -4ب

 العربي الحديث .

والقدرة على االستنباط نمية القدرة على التفكير واستخدام التفكير الناقد في حل المشاكل،  -5-ب

 .واالستنتاج من البيانات والمعلومات المختلفة المتوفرة
 طرائق التعليم والتعلم       

 ــ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات( 1

 ــ طريقة النص . 2

 الطريقة االستجوابية -3

 
 طرائق التقييم      

 

باالمتحانات اليومية ، ومالحظة اداء الطالبة في المناقشات الصفية ــ التقويم البنائي ) التكويني( 1

 والواجبات البيتية ، والتقويم الصفي .

 ــ التقويم التشخيصي باالمتحانات الفصلية والنهائية إلصدار احكام النجاح والرسوب .2

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

التاريخية المختصة بتاريخ الوطن العربي الحديث بصورة عامة وتاريخ الدراسات االطالع على  -1ج

 العراق الحديث بصورة خاصة.

 .  تحليل االحداث التاريخيةمعرفة الطالبات بأنواع وطرق  -2ج

 . اهمية تطوير قدراتها المعرفيةحض الطالبة على   -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم      

 

 

 
 طرائق التقييم     

 

 

ال تستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم اعتماد المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم افكار الطالبة حول 

 االهداف الوجدانية والقيمية بهذا الخصوص . 

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

 . تاريخ الوطن العربي الحديثمعرفة وتوصيف   -1د

 باألنظمة الحديثة.    التاريخية اكتساب المعرفة-2د

 .والكتابة التاريخيةاكتساب المهارات والتوصل الى الطرق والوسائل الناجعة في النقاش  -3د

القدرة على النقد والتحليل التاريخي السليم المبني على الوثائق  تدريب وتمكين الطالبات من -4د

 . والمصادر التاريخية
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 بنية المقرر .39

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو  

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

سقوط الدولة العباسية   3 االول/ تشرين االول

وظهور الكيانات 

السياسية المحلية في 

المشرق العربي، 

والتوسع المغولي في 

العراق والشام، وقيام 

 الدولة الجالئرية

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

دولتي القرة قوينلو   3 الثاني/ تشرين االول

واآلق قوينلو 

واالحتالل الصفوي 

 للعراق

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

دولة المماليك في    3 الثالث/ تشرين االول

مصر، المماليك 

البحرية، المماليك 

 البرية

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

الكيانات السياسية   3 الرابع/ تشرين االول

المحلية في المغرب 

الدولة  -العربي

المرينية، الدولة 

الحفصية، الدولة 

الزيانية، الدولة 

 السعدية

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  نشأة الدولة العثمانية  3 االول/ تشرين الثاني

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

السلطان سليم االول    3 الثاني/ تشرين الثاني

العثماني نحو والتحول 

 الشرق

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

الوطن العربي تحت   3 الثالث/ تشرين  الثاني

 السيطرة العثمانية
الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

بالد الشام ومصر   3 الرابع/ تشرين  الثاني

والحجاز واليمن تحت 

 النفوذ العثماني

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

إحكام السيطرة على   3 االول/كانون االول

الوطن العربي في 

عهد السلطان سليمان  

 القانوني

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات
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احتالل العراق ونظام   3 الثاني/  كانون االول

 الحكم فيه 
الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

النفوذ العثماني في   3 الثالث/  كانون االول

 الجزائر وتونس وليبيا
الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

النفوذ العثماني في   3 الرابع/  كانون االول

 الجزيرة العربيةشبه 

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  االدارة العثمانية  3 االول/كانون الثاني

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

الطريقة  اصالحات محمد علي  3 الثاني/  كانون الثاني

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

اوضاع مصر بعد   3 الثالث/  كانون الثاني

الغزو الفرنسي، 

اصالحات محمد علي 

 باشا

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

اصالحات مدحت باشا   3 الرابع/  كانون الثاني

 في العراق

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

اصالحات محمود   3 1شباط 

باشا وخير الدين باشا 

 في تونس 

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

الحركة المهدية في    3 2شباط 

السودان والحركة 

 السنوسية في ليبيا

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

الثورة العرابية في   3 1اذار 

 مصر

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

حركة النهضة العرابية   3 2اذار 

 في مصر

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

حركة النهضة العربية   3 3اذار 

 في القرن التاسع عشر

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

اتجاهات حركة   3 4اذار 

النهضى العربية 

 وروادها

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

االتجاه الديني   3 1نيسان 

رفاعة  -الليبرلي

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات
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 البنية التحتية  .40

، ابراهيم 1916-1516تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 خليل احمد
 د. نمير طه ياسين،تاريخ العرب الحديث والمعاصر -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

تاريخ العرب الحديث د.زين العابدين شمس الدين نجم،  -2

 والمعاصر

 د. اسماعيل احمد ياغي، تاريخ العالم المعاصر-3
  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ( المجالت العلمية , التقارير ,....  ) 
المجالت والدوريات  الكتب و هناك بحوث كثيرة متوافرة في

 عامة. التاريخيةوالندوات 

المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ 

 .... 
تتوافر المواقع االلكترونية على كم من البحوث والمقاالت 

وهي متاحة الوصول  بتاريخ الوطن العربي الحديثالمتصلة 

 واالطالع عليها . 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .41

الطهطاوي، محمد 

 عبده

االتجاه العلماني   3 2نيسان 

 الليبرالي

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

االصالحيون المنادون   3 3نيسان 

 بالخالفة العربية

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

حركة االحياء واثرها   3 4نيسان 

في بعث الفكرة 

العربية بطرس 

البستاني،ناصيف 

 اليازجي

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

انتشار التعليم وطالئع   3 1مايس 

 الجمعيات العربية

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

جمعية بيروت السرية   3 2مايس 

 والدعوة للفكرة العربية

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

االنقالب العثماني   3   3مايس 

وتطور  1908

 الحركة العربية

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات

المؤتمر العربي االول   3 4مايس

في باريس، ميثاق 

دمشق، الثورة العربية 

 الكبرى

الطريقة 

 القياسية

 طريقة النص

االداء الصفي 

 واالمتحانات
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. كما ان مفردات المنهج  اليصال المعلومة التاريخية الوسائل التعليمية الحديثةهناك حاجة ملحة العتماد   

 وكذلك اضافة مواضيع جديدة. بحاجة الى اعادة النظر لتكرار او تقارب بعض المفردات من جهة 
 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات  المؤسسة التعليمية .65

 تاريخقسم ال القسم العلمي  / المركز .66

 ولاال / الصف تاريخ العرب قبل االسالم اسم / رمز المقرر .67

 محاضرات صفيّة  أشكال الحضور المتاحة .68

 مقرر سنوي  الفصل / السنة .69

 ساعة   60 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .70

 2020/  6 /14 تاريخ إعداد هذا الوصف   .71

 

 أهداف المقرر .72

تعليم الطالبات بتاريخ ذلك العصر الذي يعد من أهم حلقات التاريخ اإلسالمي الذي وصلت فيه  -11

 . الدولة إلى أقصى اتساعها  

تعريف الطالبات على أهم اإلنجازات الذي تمت في ذلك العصر على النحو الذي تستطيع فيه   -12

 . . التمييز ما بين العصور التي مرت بها الدولة اإلسالمية

 

 

 

 

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

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

 ؛ البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .42

 األهداف المعرفية    -أ

 .   العرب قبل االسالمتعريف الطالبات بأهم االنجازات الحضارية -1أ

 .  الحواضر العربية قبل االسالمالتعرف على أهم  -2أ

 .  عصر قبل االسالم لبات بأهم االنجازات الحضارية فيتعريف الطا -3أ

 .   . المالمح الفكرية واالقتصادية في ذلك العصرتعريف الطالبات بأهم  -4أ

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 

 _ الطريقة القياسية ) القاء المحاضرات ( .

 _ طريقة النص 

 

 طرائق التقييم      

ومالحظة أداء الطالبة في المناقشات الصفية والواجبات _ التقويم البنائي ) التكويني( باالمتحانات اليومية ، 

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي .

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 التاريخ االسالمي .تنشأة الطالبات على حب -1ج

 

 .  العصر الجاهليهم انجازات معرفة  -2ج-

 . وعي الطالبات بقيمة تلك االنجازات التي كان لها الفضل الكبير في تطور العالم إيقاظ -3ج

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 توفير الدافع النفسي لتحقيق األهداف الوجدانية .   -

 

 .   ومفكرينالتاريخية من قادة وعلماء تقديم النماذج  -

 طرائق التقييم     

تستخدم هنا طرائق التدريس التقليدية بل يتم االعتماد على المالحظة والمقابلة ومحاولة فهم أفكار  _ ال

 الطالبة حول األهداف الوجدانية والقيمية في هذا المجال . 
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 بنية المقرر .43

مخرجات  الساعات األسبوع

التعلم 

 المطلوبة

 التقييمطريقة  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

اهم مصادر دراسة تاريخ العرب   2 1تشرين األول 

 قبل االسالم 

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية                                    جغرافية شبه الجزيرة العربية  2 2تشرين األول 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

الحياة السياسية في الجزيرة   2 3تشرين االول 

 العربية

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية دول اليمن قبل االسالم   2 4تشرين األول 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية                             عهد المكربين  2 1تشرين الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية الدولة الحميرية  2 2تشرين الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية الغزو الحبشي االول والثاني  2 3تشرين الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية حملة ابرهه على مكة   2 4تشرين الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية الدويالت العربية في بالد الشام   2 1كانون األول 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية دولة الحضر  2 2كانون األول  

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية    دولة المناذرة  2  3كانون األول

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية دولة تدمر  2 4كانون األول 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات
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 الطريقة القياسية كندهمملكة   2  1كانون الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية حضارة تدمر  2 2كانون الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية دولة الغساسنة  2  3كانون الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                حضارة الغساسنة  2 4كانون الثاني 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية                                                  موقعة ذي قار  2 1شباط     

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات

 الطريقة القياسية                                                       حضارة المناذرة  2   2شباط     

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                      حضارة كندة  2   1آذار     

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                            مدن الحجاز  2 2آذار     

 طريقة النص

 األداء الصفي

 الطريقة القياسية                                                            مكة  2 3آذار     

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                        نظام الحكم في مكة  2   4آذار     

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                        يثرب  2 1نيسان 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                               الطائف  2 2نيسان  

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الحياة الدينية عند العرب قبل   2 3نيسان 

                                          االسالم

 الطريقة القياسية

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية  .44

 تاريخ العرب قبل االسالم / د.رشيد الجميلي ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 . د.احمد صالح العلي / محاضرات في تاريخ العرب

 جواد علي / المفصل في تاريخ العرب ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .45

 

زيادة عدد الساعات االسبوعية ساعة واحدة لتكون ثالث ساعات بدال من   العرب قبل االسالمتتطلب مادة تاريخ 

 الحضارة العربية.يُعد من أهم  عصر ماقبل االسالم ساعتين ، ألن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطريقة القياسية      الحج الى مكة  2   4نيسان 

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية                                                             مراسيم الحج الى مكة  2   1مايس   

 طريقة النص

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية مراجعة عامة    2 2مايس  

 طريقة النص

   _____ 

 ____     ______ االمتحانات النهائية      4و  3مايس 
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 وذج وصف المقرر نم

 وصف المقرر 

مبرهناً عما  الطالب تحقيقها  من ومخرجات التعلم المتوقعةألهم خصائص المقرر إيجازاً مقتضياً يوصف هذا المقرر  

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

  

  المؤسسة التعليمية .1  للبناتجامعة تكريت/ كلية التربية 

  القسم العلمي  / المركز .2  التاريخقسم  

  اسم / رمز المقرر .3 الثانية  /القديمة تاريخ الحضارات 

  أشكال الحضور المتاحة .4 محاضرات صفية

  الفصل / السنة .5 مقرر سنوي 

  عدد الساعات الدراسية (الكلي) .6  ساعة 90

12  /9  /2020   تاريخ إعداد هذا الوصف  .7  

  أهداف المقرر .8

 في المدارس.  القديمة   الحضاراتتاريخ في تدريس بمالكات متخصصة رفد وزارة التربية   -ا

 وعاداتهم العربية.  وتراثهم وقيمهم بالحضارات القديمة  الطالبات من االلمامتمكين  -ب

  . واكتسابهن المهارات البحثية الحضارات القديمةبأفاق تاريخ   تعزيز أدراك الطالبات -ج

تأليفآ وتدريسآ  ور العصومعرفه النصوص التاريخية ودراسة وتحليل حضارتهم العريقة في فهم بوعي الطالبات  االرتقاء -ج

 الماضي والحاضر والمستقبل.  في فهم أساليب التاريخ وبيان اثر استعمال في مجالي التاريخ والحضارة 
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  األهداف المعرفية   -أ

 القديمة.  الحضارات  الطالبة من معرفة   تتمكن ان  -1أ

 لفهم الحاضر والتنبوء بالمستقبل. من الماضي  العبر والدروس استخالصمن ان تتمكن الطالبة  -2أ

 . ما قبل اإلسالم / اإلسالميبمجمل التاريخ العربي تلم الطالبة ان  -3أ

 ان تتعلم الطالبة المهارات التقنية الحديثة.  -4أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.    -ب 

 للمادة العلمية.  والقياس والتقويم  بطرائق التدريس  االلمامتتمكن الطالبة من ان  – 1ب

 لكل مادة.    المناسبةاختيار طريقة التدريس  ان تتمكن الطالبة من   – 2ب

   بفهم المادة العلمية. من حل المشكالت ان تتمكن الطالبة   – 3ب

 والتعلم  م التعليطرائق      

 المحاضرة.  طريقة -

 المناقشة. طريقة  -

 طريقة االستجواب.    -

 طريقة حل المشكالت.   -

 

 طرائق التقييم

 التقويم الصفي(. والواجبات البيتية،  المناقشات الصيفية، ) التقويم البنائيالتقويم البنائي -

 والنهائية لتقويم الطالبات(.  االمتحانات الفصلية صي )التشخيالتقويم -
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 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 اإلسالمية.  تنشأ الطالبة على حب الحضارة العربية  -1ج

 اإلسالمية.  التعرف على مواطن الجمال في الحضارة العربية  -2ج

 الجمالية في الفكر اإلسالمي. النواحيالطالبات الدراك الحضاري لدى  الذوقتنمية  -3ج
 اإلسالمية والعمل على النهوض بها. العمل على النهوض بالحضارة العربية    -⁴ج 
 
 

 طرائق التقييم    
   ومتابعةومقابلتها ومناقشتها  الطالبةعلى مالحظة سلوك  االعتماد بل يتم  األختبارات التقليدية عن طريق األهداف المعرفية ال يتم تقييم 

 المعرفية. عن تمثيلها األهداف سجال تراكميا بما يوفر بالوسط التعليمي عالقتها 
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اسم الوحدة / أو   طريقة التعليم  طريقة التقييم
  الموضوع

مخرجات التعلم 
  المطلوبة

 األسبوع  الساعات 

 

األداء الصفي  
  واالمتحانات

 الطريقه 
القياسية 

 طريقه النص

جغرافية إيران  

 القديمة
 تشرين 2  =

 1االول

األداء الصفي   
 واالمتحانات 

الطريقه 

القياسية 

 طريقه 

إيران أوضاع 
التاريخية قبل 

    نالساسانيي

 تشرين 2 =
 2االول

األداء الصفي 
  واالمتحانات

الطريقه 

القياسية 

طريقه 

  النص 

 تشرين 2 = إيران في العهد الغربي 
 3االول

األداء الصفي  
 واالمتحانات 

الطريقه 
القياسية 

 طريقه النص

قيام الدولة الساسانية  
 وتاسيسها

 تشرين 2 =
 4االول

األداء الصفي 
 واالمتحانات

الطريقه 

القياسية 

طريقه 

 النص

 تشرين 2 = 
 1الثاني 

األداء الصفي  
 واالمتحانات 

الطريقه 
القياسية 
طريقه 
 النص

 تشرين 2 = عهد االزدهار االولي  
 2الثاني

األداء الصفي  
 واالمتحانات 

الطريقه القياسية 

 طريقه النص

فترة االزدهار 
 االخير

 تشرين 2 =
 3الثاني
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األداء الصفي 
 واالمتحانات

الطريقه 
القياسية 

 طريقه النص

في مراحل الدولة الساسانية 
 حكمها االخيره 

 تشرين 2 =
 4الثاني

األداء الصفي 
 واالمتحانات

الطريقه 
القياسية طريقه 

 النص

التنظيمات اإلدارية 

 العسكريه 
كانون  2 =

 1األول

األداء الصفي  
 واالمتحانات 

الطريقه 
القياسية 
طريقه 
 النص

التنظيمات 
 االقتصادية 

 كانون 2 =
 2االول

األداء الصفي  
 واالمتحانات 

الطريقه القياسية  
 طريقه النص 

كانون  2 = األفكار والعقائد الدينية 
 3األول

األداء الصفي  
 واالمتحانات 

الطريقه القياسية  
 طريقه النص 

دراسة في تسمية  

 اإلمبراطورية  
كانون  2 =

 4األول

األداء الصفي  
 واالمتحانات 

الطريقه 
القياسية طريقه 

 النص

كانون  2 = 305-284 دقلديانوس
 1الثاني

األداء الصفي  
 واالمتحانات 

الطريقه 

القياسية 
طريقه 
 النص

- 306الكبير قسطنطين 

 م337
 كانون 3 =

 2الثاني

األداء الصفي  
 واالمتحانات 

الطريقه القياسية  
 طريقه النص 

قسطنطين العرش أبعاد 
وأهم  اإلمبراطوري

 أحداث عصره

كانون  2 =
 3الثاني

و

أ 

ه

م  

أ 

ح

د 

ا 

ث  

ع

ص 

ر 

 ه

األداء الصفي  
 واالمتحانات 

الطريقه القياسية  
 طريقه النص 

اإلمبراطورية عقب وفاة  

 م517-337قسطنطين 
 كانون 2 =

 4الثاني

األداء الصفي 
 واالمتحانات

الطريقه 
القياسية 

 1شباط  2 = 
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طريقه 
 النص

األداء الصفي  
 واالمتحانات 

الطريقه القياسية  
النص طريقه   

 2شباط  2 = 

األداء الصفي  
 واالمتحانات 

الطريقه القياسية  
 طريقه النص 

 1آذار  2 =   

األداء الصفي  
 واالمتحانات 

الطريقه القياسية  
 طريقه النص 

 2آذار  2 = 

األداء الصفي 
 واالمتحانات

الطريقه 
القياسية 

 طريقه النص

 3أذار  2 = 

األداء الصفي 
 واالمتحانات

الطريقه القياسية  
 طريقه النص 

 1نيسان  2 = 

األداء الصفي  
 واالمتحانات 

الطريقه القياسية  
 طريقه النص 

 = 2  

 2نيسان

األداء الصفي 
 واالمتحانات

طريقه لا
القياسية 
طريقه 
 النص

 3نيسان  2 = 

األداء الصفي  
 واالمتحانات 

الطريقه القياسية 
 طريقه النص

 4نيسان  2 = 

الصفي  األداء  
 واالمتحانات 

الطريقه 
القياسية 
طريقه 
 النص

 1مايس  2 = 

األداء الصفي  
 واالمتحانات 

الطريقه 
القياسية 
طريقه 
 النص

 = 2  

 2مايس 

 4و3مايس    اإلمتحانات النهائية    
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