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 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

 التاريخ قسم  القسم العلمي / المركز  .2

او  .3 األكاديمي  البرنامج  اسم 

 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

 2021/ 6/ 3 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

 . معرفة أهم العصور التاريخيةأن تتمكن الطالبة من -1أ

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

 . المناسبة للخروج من األزمات المعاصرةالطالبة إيجاد الحلول 

بجميع عصور التاريخ)القديم ، الجاهلي ، العصور الوسطى ، الخالفة االسالمية بجميع  أن تلّم الطالبة  -3أ

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

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

 .  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 

 طالبة من االلمام بطرائق التدريس والقياس والتقويم للمادة العلمية .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(. االمتحانات التقويم البنائي او التكويني ) -

 .الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب (   االمتحانات التقويم 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 .   ت التقنيامهارات  -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 الراشدة تاريخ 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  كفؤة التواصل العلمي من خالل الندوات والمؤتمرات والعمل المشترك مع كوادر   -

 المماثلة. 

 العلمية .    ت المشكاللى 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 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج
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 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للبنات   المؤسسة التعليمية  .1

 تاريخ قسم 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

 2021/   6  /3 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 

 أهداف المقرر .8

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

 . إلى 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  

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

 ؛البرنامج.
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 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       

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

 البيتية ومتابعتها ، والتقويم الصفي . 

 

 _ التقويم التشخيصي باالمتحانات  الفصلية والنهائية إلصدار أحكام النجاح والرسوب . 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 التاريخ االسالمي .تنشأة الطالبات على حب -1ج

 

 .   الدولة العربية االسالميةهم 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 .   -

 

 .   التاريخية من قادة وعلماء ومفكرينتقديم 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 

 طريقة التقييم  طريقة التعليم  الموضوع اسم الوحدة / أو 

-41عهد معاوية بن أبي سفيان   2 1تشرين األول 

 هـ                                                                         61

 الطريقة القياسية 

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

انتقال الخالفة الى األمويين ,   2 2تشرين األول 

معاوية مؤسس الدولة األموية ـ 

 مقدمة عامة                                    

 الطريقة القياسية 

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية  أهم والة معاوية                                                                                                   2 3تشرين االول 

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية  جهود معاوية في حروب الردة                                                                                     2 4تشرين األول 

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

والية العهد , حالة األمة العربية    2 1تشرين الثاني 

بعد وفاة معاوية , حركات  

 المعارضة / مقدمة عامة                            

 الطريقة القياسية 

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية  ثورة الحسين بن علي )رض(                                                                                     2 2تشرين الثاني 

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية  حركة أبناء الزبير                                                                                                 2 3تشرين الثاني 

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية  حركة سليمان بن صرد الخزاعي                                                                                  2 4تشرين الثاني 

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية  حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي                                                                                2 1كانون األول 

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية  حركة الخوارج                                                                                                    2 2كانون األول  

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

إعادة وحدة األمة العربية , دراسة   2   3كانون األول

جهود عبدالملك بن مروان في 

القضاء على حركة عمرو بن 

 سعيد األشدق   

 الطريقة القياسية 

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

األداء الصفي  الطريقة القياسية  القضاء على حركة أبناء الزبير                                                                                    2 4كانون األول 

 واالمتحانات 
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 طريقة النص 

 الطريقة القياسية  صد حركة الخوارج                                                                                                2  1كانون الثاني  

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

التعريب/ مقدمة عامة , تعريب   2 2كانون الثاني  

 الدواوين                                                                         

 الطريقة القياسية 

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية  تعريب النقود                                                                               2  3كانون الثاني  

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الجبهة الشرقية : فتح ما وراء   2 4كانون الثاني  

 النهر , فتح السند والهند               

 الطريقة القياسية 

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية  جبهة المغرب واألندلس                                                   2 1شباط    

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الجبهة الشمالية )حصار    2   2شباط    

 القسطنطينية األول(                                                      

 الطريقة القياسية 

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الجبهة الشمالية )حصار    2   1آذار    

 القسطنطينية الثاني(                                                     

 الطريقة القياسية 

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

إدارة الدولة العربية في العصر   2 2آذار    

 األموي                                                           

 الطريقة القياسية 

 طريقة النص 

 األداء الصفي

إدارة الدولة العربية في العصر   2 3آذار     

 األموي                                                           

 الطريقة القياسية 

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية  الوالية , القضاء                                                         2  4آذار     

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية  الجيش , الشرطة                                                         2 1نيسان 

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية  األسطول                                                                 2 2نيسان  

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

عالقة الدولة العربية بالدول    2 3نيسان 

 المجاورة , العالقة مع الروم                                         

 الطريقة القياسية 

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 
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 البنية التحتية   .12

، د. رشيد  تاريخ الدولة العربية اإلسالمية في العصر األموي ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 عبدهللا الجميلي 

القادر  عبد  د.تاريخ الدولة العربية اإلسالمية في العصر األموي ،

 د. لبيد إبراهيم . المعاضيدي و

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

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 

تتطلب مادة تاريخ االسالم في العصر األموي زيادة عدد الساعات االسبوعية ساعة واحدة لتكون ثالث ساعات 

األموي يُعد من أهم مفاصل الدولة العربية االسالمي وظهرت في تيارات بدال من ساعتين ، ألن العصر 

واحزاب كان لها االثر البارز في رسم خارطة الدولة العربية االسالمي فيما بعد , لذا يتوجب على الطالب فهم  

عميق لتلك المتناقضات واصولها من أجل رسم صورة واضحة عن ذلك العصر , وهذا يتطلب زيادة عدد 

 .   قررات االسبوعيةالم

 

 

 

 

 الطريقة القياسية  العالقة مع الصين      2   4نيسان 

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

الدعوة العباسية وسقوط الدولة   2   1مايس   

 األموية                                                            

 الطريقة القياسية 

 طريقة النص 

األداء الصفي 

 واالمتحانات 

 الطريقة القياسية  مراجعة عامة    2 2مايس  

 طريقة النص 

    _____ 

 ____      ______  االمتحانات النهائية       4و   3مايس 


