
 نموذج وصف المقرر

كمال صالحم  0م  

 

 وصف المقرر

 

 

  المؤسسة التعليمية .1

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

التربية أسس اسم / رمز المقرر .3  

 طلبة أشكال الحضور المتاحة .4

2021-2020الفصل االول والثاني  الفصل / السنة .5  

)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6  60 

27/1/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .7  

المقررأهداف  .8  

يهدف الى جعل الطلبة يعرفون االسس العامة والمبادئ التي تقوم عليها التربية من خالل استعراض مجموعة من االسس كاالساس .1

 التاريخي واالجتماعي واالقتصادي والعلمي

العربية واالسالمية في التربيةالقيم .تنمية   2  

عبر التاريخ عن التربيةالب على مهارات البحث .تعليم الط3  

 

 

 

 

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق 

؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم االستفادة القصوى من فرص   



  
 1الصفحة 

 
  

 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10  

هداف المعرفيةاأل -أ  

جعل الطلبة يعرفون مبادئ التربية --1أ  

جعل الطلبة يفهمون االساس التاريخي للتربية-2أ  

جعل الطلبة يميزون اهمية االساس االجتماعي -3أ  

جعل الطلبة يعرفون اثر التربية في االقتصاد والتنمية -4أ  

جعل الطلبة يفهمون دور العلم في التربية -5أ  

يعرفون النظم التعليمية-6أ  

 

مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب   

تنمية التفكير العلمي - 1ب  

تنمية مهارات الطالب التاريخية – 2ب   

العلميتنمية مهارات النقد  - 3ب   

-4ب  

 طرائق التعليم والتعلم

 المحاضرة , المناقشة , االستجواب

 

 طرائق التقييم

 االختبارات التحريرية

 

األهداف الوجدانية والقيمية -ج  

معرفة حضارة وادي الرافدين -1ج  

تنمية الحس االجتماعي-2ج  

حث الطلبة على التحصيل-3ج  

-4ج  



  
 2الصفحة 

 
  

 

 

 طرائق التعليم والتعلم

 المحاضرة , المناقشة , االستجواب

 

 طرائق التقييم

 االختبارات التحريرية

 

 

 

 

 

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

المام الطلبة باسس التربية-1د  

امتالك مهارات تطبيق مبادئ التربية -2د  

-3د  

-4د  



  
 3الصفحة 

 
  

 بنية المقرر .11

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

المحاضرة  اسس التربيه التاريخ 2 االول

 والمناقشة

االختبارات 

 التحصيلية

معنى التربيه واهداف  = 2 الثاني

 التربيه

= = 

 = = اضروريات واهمية التربيه = 2 الثالث

 = = نظريات التربيه = 2 الرابع

 = = مجاالت التربيه = 2 الخامس

 = = االساس التأريخي = 2 السادس

 = = تطوور اسس التربية = 2 السابع

التربية في المجتمعات  = 2 الثامن

 البدائية
= = 

 = = التربية الصينية = 2 التاسع

 = = اليونانية = 2 العاشر

 = = التربية العربية االسالمية = 2 الحادي عشر

التربية في عصر ماقبل  = 2 الثاني عشر

 االسالم
= = 

اعالم الفكر التربوي العربي  = 2 الثالث عشر

 / ابن خلدون
= = 

 = = ابن سنا = 2 الرابع عشر

 = = الغزالي = 2 الخامس عشر

التربية الحديثة / جان جاك  = 2 السادس عشر

 روسو
= = 

 = = جون ديوي = 2 السابع عشر

 = = االساس االجتماعي = 2 الثامن عشر

 = = عالقة التربية بالمجتمع = 2 التاسع عشر

 = = عالقة التربية بالبيئة = 2 العشرون



  
 4الصفحة 

 
  

 البنية التحتية .12

ـ الكتب المقررة المطلوبة1  اسس التربية 

)المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2  كتب التاريخ واالجتماع واالقتصاد 

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

( المجالت العلمية , التقارير ,....   

االجتماع التربوي –فلسفات تربوية   

....جع االلكترونية, مواقع االنترنيتب ـ المرا  مواقع تربوية 

 

الواحد 

 والعشرون

 = = التربية الخلقية = 2

الثاني 

 والعشرون

 = = التربية الصحية = 2

الثالث 

 والعشرون

 = = التربية العائلية = 2

الرابع 

 والعشرون

 = = االساس االقتصادي = 2

الخامس 

 والعشرون

 = = مفهوم التنمية = 2

السادس 

 والعشرون

 = = التربية والتنمية = 2

السابع 

 والعشرون

 = = العائد االقتصادي للتعليم = 2

الثامن 

 والعشرون

 = = التنمية والتخطيط = 2

التاسع 

 والعشرون

 = = تمويل التعليم = 2

 = = مصادر التمويل = 2 الثالثون
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 خطة تطوير المقرر الدراسي .13

 

 تطوير المادة الدراسية حسب الخطة السنوية  لتحديث البرامج الدراسية المعتمدة في الكلية
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 جامعة تكريت

 كلية التربية للعلوم االنسانية

 قسم التاريخ

 

 

 

 

 

 وصف البرنامج االكاديمي

ة :الحاسبات الماد  

 المرحلة :االولى

 مدرس المادة

  احمد عماش د..م.أ

 قسم التاريخ

 

 

م2020            ه                                                                                           1441  
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

ة يالمعرفاألهداف   يةالمهاراتاألهداف  

برنامج الخاصة بال  
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

(والتطور الشخصي  

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

2016   -2017  COM137 اساسي         حاسبات  / / / / / / / / / / / / / / / / 
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موذج وصف المقررن  

 

 وصف المقرر

تعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات ال

؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم االستفادة القصوى من فرص   

كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة تكريت        الموسسة التعليمية         -1  

سم التاريخق       القسم العلمي                -2  

الحاسباتوصف البرنامج االكاديمي لمادة         اسم البرنامج االكاديمي  -3  

بكالوريوس تاريخ         الشهادة                    -4  

النظام الدراسي                   سنوي -5  

برنامج االعتماد المعتمد        ضمان الجودة-6  

بول المركزي للطلبةالموثرات الخارجية االخرى   الق -7  

      15/11/2020تاريخ اعداد الوصف            -8
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جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .9  

ز/ المرك علمي القسم ال .10   قسم التاريخ/كلية التربية للعلوم االنسانية   

 COM137   اسم / رمز المقرر .11

االلزامي الحضور  أشكال الحضور المتاحة .12  

اهداف البرنامج االكاديمي:-9  

ادة الحاسبات واهمية العمل عليها لما لهذه المادة من اهمية في مجال مفي المرحلة االولى بيهدف هذا المقرر الى تعريف الطلبة       

م عناصر التعليم الحديث عبر استخدام المكتبات الرقمية ولهذا فمن الضروري االهتمام بهذه الدراسة الحديثة من خالل االطالع على اه

 المادة بشكل يتوافق مع المعطيات العالمية التي سبقتنا في هذا المجال من خالل التدريب العملي على استخدام الحاسوب .
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2017-2016الدراسي االول/ الفصل / السنة .13  

)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .14  20 

15/9/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .15  

ادة الحاسبات واهمية العمل عليها لما لهذه المادة من اهمية في مجال مالمرحلة االولى بيهدف هذا المقرر الى تعريف الطلبة في  .16

الدراسة الحديثة من خالل االطالع على اهم عناصر التعليم الحديث عبر استخدام المكتبات الرقمية ولهذا فمن الضروري االهتمام بهذه 

في هذا المجال من خالل التدريب العملي على استخدام الحاسوب .المادة بشكل يتوافق مع المعطيات العالمية التي سبقتنا   

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .14  
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  هداف المعرفية األ -أ

.مراحل تطور علم الحاسبات من خالل استخدام المصادر االكاديمية المتاحة  معرفة  ابرز-1أ  

.العامة والذي سيؤثر ايجابا في عملية تعلمهم االكاديمي استخدام الحاسوب في الحياة حث الطلبة على-2أ  

  ابرز التعريفات المتعلقة بالمادة والية عمل الحاسب االلي واهمية تعلم قيادته.توضيح -3أ

تطور دون ترتقي نحو ال ل الطالب مهتما بالمادة من خالل االهتمام بالدرس العملي وتقليل الدرس النظري كون تعلم قيادة الحاسوب الجع-4أ

.التطبيق الفعلي لهذا الدرس   

.استحداث مختبرات تعليمية من اجل استيعاب االعداد وفق المقرر االسبوعي   -5أ  

  .من اجل التفوق في هذه المادة وعدها مادة اساسية ذات معاير تقيم مهمة زرع الثقة في نفوس الطلبة -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

من خالل تكليفه بمهام علمية تشجعه على االستمرار في تفاعله طيلة  يالدرس العملريب الطلبة على تطبيق ما تعلمه بوساطة تد– 1ب

.االسبوع الدراسي  

.لطلبة على انجاز تقارير تطبيقية من عملهم بهدف تنمية قدراتهم الفعلية وعدم االكتفاء باألسئلة النظريةحث ا – 2ب  

.داد المحاضرات اإللكترونية بهدف بناء شخصيتهم العلمية المستقلة تنمية مهارة اع – 3ب  

السماح باقتناء اجهزة الحاسوب في السكن الجامعي وتزويده بتقنيات الشبكة العنكبوتية بهدف اطالع الطلبة على ميادين التقدم العلمي   -4ب



  
 12الصفحة 

 
  

  .واقتباس المعطيات العلمية من جامعات اخرى  

التعلم طرائق التعليم و       

 محاولة االبتعاد قدر المستطاع عن الدرس النظري واالهتمام بالدرس العملي وتوسعة مختبرات تعلم مادة الحاسوب.

 اعداد مناهج علمية رصينة موحدة  يكلف بأعدادها اساتذة مختصون . 

 

 

 

طرائق التقييم        

 االمتحانات النصف فصلية

 االمتحانات النهائية
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 عرض الموضوع عبر نظام البور بوينت 

التي تساعد على تنمية القدرات . مشاهدة االفالم التعليمية   

 

 

 

األهداف الوجدانية والقيمية  -ج  

.المالحظة واالدراك وتنمية القدرة على استخدام الحاسوب باالعتماد على مبدأ الخطأ طريق النجاح-1ج  

. موسعة لكل قسم على حدى الستيعاب اعداد الطلبة   التطوير الذاتي عبر استحداث مختبرات-2ج  

ربط المادة الدراسية بواقع الحداثة التي يشهدها العالم واالبتعاد عن الطريقة التقليدية كون هذه المادة عملية اكثر من نظرية .-3ج  

ت في بناء اجيال ثقافية ترتقي ورة واضحة عن مراحل تطور المجتمع الحديث وكيف نجحت المجتمعاتمكين الطالب من رسم ص  -4ج

 بالعلم والتقنيات الحاسوبية .

  

طرائق التعليم والتعلم       
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 محاولة االبتعاد قدر المستطاع عن الدرس النظري واالهتمام بالدرس العملي وتوسعة مختبرات تعلم مادة الحاسوب.

 اعداد مناهج علمية رصينة موحدة  يكلف بأعدادها اساتذة مختصون . 

 

 

طرائق التقييم      

 اعتماد االمتحانات العملية اساساً للتقييم النصف شهري والفصلي والنهائي واالبتعاد قدر االمكان عن االختبار النظري .

 

 

 

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

ام الحاسوب في مجاالت متعدد من خالل تصميم البريد الشخصي واعداد تقارير عملية  كورقة عمل . القدرة على استخد-1د  

المرونة في استخدام هذه التقنية واعتماد خطوات متعددة نحو تحقيق االهداف.-2د  

تخدام طرق تدريس هذه المادة .في اس الكليات صاحبة االختصاص من خالل معاصرة االفكار المتطورة التي تتبناها  التفكير المنطقي-3د  
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العملية عبر تكليفه بمهام بسيطة تؤدي الى تطوره نحو اداء مهام متوسطة ثم الرقي بمهام  تطوير قدرة الطالب على اداء الواجبات  -4د 

  متقدمة .
 بنية المقرر .15

يقة التقييمطر طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع  

 الفصل االول :اساسيات  نظري 1 االول

 الحاسوب 

اطوار دورة حياة  -

 الحاسوب

 

االسئلة+  المناقشة 

 المشاركة

ظرين 1 الثاني االسئلة+  المناقشة تطور اجيال الحاسوب 

 المشاركة

االسئلة+  المناقشة مجاالت استخدام الحاسوب  نظري 1 الثالث

 المشاركة

(نصف 1م )امتحان رق 1 الرابع

 الفصل االول

 االسئلة النظرية   امتحان
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الحاسوب االلكتروني  نظري 1 الخامس

 الكمبيوتر 

االسئلة+  المناقشة 

 المشاركة

 البيانات والمعلومات  نظري 1 السادس

 

االسئلة+  المناقشة 

 المشاركة

االسئلة+  المناقشة مميزات الحاسوب  نظري 1 السابع

 المشاركة

( نصف 2حان رقم )امت  1 الثامن

 الفصل االول 
 االسئلة النظرية   

    عطلة نصف السنة  1 التاسع

    عطلة نصف السنة  1 العاشر

حادي عشر ال  

 

المشاهدة  مجاالت استخدام الحاسوب عملي 1

 والتطبيق

الممارسة العملية 

 +االستجواب

ثاني عشر ال شاهدة لألجزاء الم مكونات الحاسوب  عملي  1 

ةالمادي  
الممارسة العملية 

 +االستجواب 
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ثالث عشر ال مشاهدة نماذج من  انواع الحواسيب عملي  1 

انواع الحواسيب   
الممارسة العملية 

 +االستجواب

تصنيف الحواسيب .حسب  عملي  1  الرابع عشر 

 الحجم.
مشاهدة 

  الحواسيب
الممارسة العملية 

  +االستجواب 

 ( نصف1امتحان رقم ) 1 الخامس عشر 

 الفصل الثاني
التطبيق العملي    

 الفعلي 

تصنيف الحواسيب .حسب  عملي  1 السادس عشر 

 االداء
المقارنة بين اداء 

 الحواسيب 
المشاهدة 

+الممارسة 

 العملية 

تصنيف الحواسيب حسب  عملي 1 السابع عشر 

 نوعية البيانات المدخلة 
التطبيق العملي 

على ادخال 

 البيانات

ةالممارسة العملي  

تصنيف الحواسيب حسب  عملي  1 الثامن عشر

 نظم التشغيل 
التطبيق العملي 

على ادخال 

 البيانات

 الممارسة العملية

( نصف 2امتحان رقم ) 1 التاسع عشر

 الفصل الثاني 
التطبيق العملي    

 الفعلي
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 البنية التحتية  .16

مقررة المطلوبة ـ الكتب ال1 اساسيات الحاسوب وتطبيقاته المكتبية / مجموعة مؤلفين لجنة وزارة التعليم  

 العالي والبحث العلمي 

)المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2   

)                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

( المجالت العلمية , التقارير ,....   

 

مواقع االنترنيت ....ب ـ المراجع االلكترونية,  ، الدوريات االلكترونية التطبيقية .  مكتبة طريق العلم ,مكتبة جديد الكتب   

 

 

   الفصلين االول +الثاني  مراجعة عامة  1 العشرين
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .17

المختبرات العملية  من خالل استحداث مختبر لكل قسم علمي بهدف استيعاب اعداد الطلبة .العمل على توسعة-   

.ة االلكترونية بهدف تعزيز عملية التعلم على استخدام الحاسوب لطلبة على ممارسة وتطبيق المذاكرحث ا-  

.اعتماد التقييم من خالل الممارسة العملية بهدف دف الطلية نحو التعلم وعدم الركون على التقييم النظري-  

 

 

 

 



موذج وصف المقررن  

 

 وصف المقرر

 

 جامعة تكريت /كلية التربية للعلوم االنسانية المؤسسة التعليمية .17

/ المركز علمي القسم ال .18     التاريخ 

اطيه /حقوق االنسان والطفل والديمقر اسم / رمز المقرر .19  HUR149 

 حضور الطالب امر قائم واساسي وليس التعلم عن بعد أشكال الحضور المتاحة .20

2020المرحلة االولى / الفصل / السنة .21  

)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .22  64 

  15/11/2020   تاريخ إعداد هذا الوصف  .23

 أهداف المقرر .24

القديمة كاليونانية  نسان والديمقراطية ومقارنة حقوق االنسان بين الحضاراتالطالب فكرة كاملة عن حقوق اال إعطاء إلىيهدف المقرر 

والرومانية والمصرية وحضارة وادي الراقدين فضال عن الديانات المختلفة كاليهودية والمسيحية  واالسالم كما ان المنهج يوضح اهمية 

اهمية تطبيقها في و. كما ان المنهج يوضح معنى الديمقراطية هذه الحقوق فضال عن اهم المواثيق التي حفظت حقوق االنسان واقرتها 

.البلد ويتقدم   ها يتطوريه التي من خاللالمادة الرئيس هالمجتمع وحرية ابداء الرأي ومشاركة الفرد في بناء الدولة وعد  

 

 

 

 

 

 

 

 

قها مبرهناً عما إذا كان قد حقق يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقي

؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم االستفادة القصوى من فرص   



  
 1الصفحة 

 
  

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .25  

  هداف المعرفية األ -أ

:) يشرح ،يلخص ،يعبر ،يفسر يستنتج ،يعلل ،يعطي (الفهم  -1أ  

التحليل  -2أ ): يفرق ،يميز ،يتعرف ،يوضح (   

يطبق ،ينتج ، يعد (التطبيق : ) -3أ  

التذكر :) يسترجع ،يحدد ،يصف (-4أ  

التركيب: )يصنف ،يجمع ،يصمم ،يشرح (  -5أ  

التقويم : )  يقيم ،ينقد ،يستخلص (  -6أ  

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

ان يناقش الطالب اهمية حقوق االنسان . – 1ب  

يجري مقارنة بين حقوق االنسان في االسالم والديانات االخرى . – 2ب  

تفكيري . –دفع الطالب باتجاه نقدي  – 3ب  

حث الطالب على كتابة التقارير والبحوث .    -4ب  

طرائق التعليم والتعلم        

القاء المحاضرات )الشرح والتوضيح (.-1  

االستجواب واالستنتاج .-2  

 

 

طرائق التقييم        

االختبارات الشفهيه -1  

االختبارات التحريريه -2  

مشاركات يومية -3  

انجاز التقارير -4  

األهداف الوجدانية والقيمية  -ج  

االستقبال والتقبل :) ينتبه ،يسأل ،يصغي ( -1ج  

،يقرر ،يناقش ،يعاون(ر: )يشع االستجابة-2ج  



  
 2الصفحة 

 
  

 

الحكم القيمي -3ج : )يبادر ،يعمل ،يقترح ،يقدر (   

التنظيم القيمي : )ينظم ،يصحح ،يرتب (  -4ج  

  

طرائق التعليم والتعلم       

 القاء المحاضرات )الشرح والتوضيح ( -1

طريقة التعلم الذاتي .-2  

 مطالة الطالب بتقارير  وبحوث . -2

طرائق التقييم      

االختبارات الشفهيه -  

االختبارات التحريريه -2  

مشاركات يومية -3  

انجاز التقارير والواجبات -4  

 

 

 

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

مهارات القيادة واالتصال الفعال . -1د  

ن خالل المشاركة في القاء المحاضره .تنمية مهارات الطالب م-2د  

-3د  

    -4د



  
 3الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .27

ـ الكتب المقررة المطلوبة 1  حقوق االنسان والديمقراطية والطفل /ماهر صالح عالوي 

)المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2 نانور احمد رسالالحقوق والحريات العامه في عالم متغير /   

)                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

( المجالت العلمية , التقارير ,....   

 حقوق االنسان في االسالم /محمد الزحيلي 

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .26

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

1       2 يلم الطالب بحقوق االنسان  

 عبر الزمن 

حقوق االنسان في 

 الحضارات القديمة 

 اسئلة واجوبه المحاضره

       2        2 معرفة الطالب لحقوق  

 االنسان في االسالم

 اسئلة شفويه المناقشة  حقوق االنسان في االسالم

       3         2  اختبار يومي المحاضره مصادر حقوق االنسان تعلم مصادر حقوق االنسان 

      4        2 معرفة تاريخ االعالن  

 العالمي واهميته

قوق االعالن العالمي لح

 االنسان 

 اسئلة واجوبه المناقشه

      5         2 معرفة حقوق االنسان في  

 فرنسا

اعالن حقوق االنسان 

 للمواطن الفرنسي

المناقشة   امتحان تحريري 

      6        2 معرفة ضمانات حقوق  

 االنسان

المحاضرة  ضمانات حقوق االنسان

 واالستجواب

 اسئلة واجوبه

    7                 2 المحاضرة  تعريف الديمقراطية معرفة معنى الديمقراطية  

 واالستجواب

 االستجواب



  
 4الصفحة 

 
  

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .28

مبرر له المقترح اختصار هذا االسهاب والبدأ في سرد الموضوع االختصار في سرد المعلومات  فهناك اسهاب كثير جدا ال -1

 واهميته .

 هناك مواضيع الداعي من ذكرها السيما دساتير الدوله الفرنسه اذ تم تناولها بشكل مسهب . -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 

 جامعة تكريت

 كلية التربية للعلوم االنسانية

 قسم التاريخ

 

 

 

 

 

 وصف البرنامج االكاديمي

 المادة :تاريخ السيرة والخالفة الراشدة

 المرحلة :االولى

 مدرس المادة

عباس سمين م.د  

 قسم التاريخ

 

 

 

 

م2020                              ه                                                                         1441  

 



  
 6الصفحة 

 
  

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

ة يالمعرفاألهداف   يةالمهاراتاألهداف  

برنامج الخاصة بال  
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

(والتطور الشخصي  

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

2016   -2017  MCE163 سيرة لتاريخ ا

والخالفة 

لراشدةا  

اساسي          / / / / / / / / / / / / / / / / 

                   

                    

                   

                    



موذج وصف المقررن  

 

 وصف المقرر

 

 

 

 

 

 

 

جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .29  

/ المركز علمي القسم ال .30   قسم التاريخ/كلية التربية للعلوم االنسانية   

 MCE163   اسم / رمز المقرر .31

ازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق يوفر وصف المقرر هذا إيج

؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم االستفادة القصوى من فرص   

يةكلية التربية للعلوم االنسان-جامعة تكريت        الموسسة التعليمية         -1  

قسم التاريخ       القسم العلمي                -2  

   لسيرة والخالفة الراشدة خ اوصف البرنامج االكاديمي لمادة تاري        اسم البرنامج االكاديمي  -3

بكالوريوس تاريخ         الشهادة                    -4  

النظام الدراسي                   سنوي -5  

تماد المعتمد        ضمان الجودةبرنامج االع-6  

الموثرات الخارجية االخرى   القبول المركزي للطلبة -7  

      15/11/2020تاريخ اعداد الوصف            -8

اهداف البرنامج االكاديمي:-9  

وبعد البعثة وقيادته للدعوة  بسيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم ودعوته وكيف عاش حياته قبل يهدف هذا المقرر الى تعريف الطلبة       

كان االسالمية في مرحلتيها السرية والعلنية والمكية والمدنية, وتسليط الضوء على حياته العملية واتخاذه قدوة في جميع جوانب الحياة وما 

ات سياسية واقتصادية يدعو اليه من حسن الخلق والتسامح , وتعريف الطلبة بسيرة الخلفاء الراشدين زما شهدته هذه الحقبة من تطور

. واجتماعية وحضارية ونشر االسالم بين شعوب االرض ,والتركيز على موضوع الخالفة بين النص والتعيين  



  
 1الصفحة 

 
  

الحضور المتاحةأشكال  .32  الحضور والغياب 

2017-2016الدراسي االول/ الفصل / السنة .33  

)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .34 ساعة 90   

25/1/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .35  

ته قبل يهدف هذا المقرر الى تعريف الطلبة  بسيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم ودعوته وكيف عاش حيا         ....... أهداف المقرر .36

ة وبعد البعثة وقيادته للدعوة االسالمية في مرحلتيها السرية والعلنية والمكية والمدنية, وتسليط الضوء على حياته العملية واتخاذه قدو

في جميع جوانب الحياة وما كان يدعو اليه من حسن الخلق والتسامح , وتعريف الطلبة بسيرة الخلفاء الراشدين زما شهدته هذه الحقبة 

ن تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية وحضارية ونشر االسالم بين شعوب االرض ,والتركيز على موضوع الخالفة بين النص م

 والتعيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .18  

  هداف المعرفية األ -أ

معرفة  ابرز االحداث التاريخية التي مرت بها الواليات العربية خالل العهد  العثماني.-1أ  

حث الطلبة على المشاركة الموضوعية في الحوار البناء.-2أ  

  توضيح ابرز التعريفات المتعلقة بالمادة.-3أ

جعل الطالب مهتما بالمادة التاريخية.-4أ  

تردد.حث الطلبة على المشاركة دون خوف او  -5أ  

  زرع الثقة في نفوس الطلبة. -6أ



  
 2الصفحة 

 
  

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

تدريب الطلبة على تطبيق ما تعلمه بوساطة الوسائل التعليمية السيما الخارطة.– 1ب  

حث الطلبة على كتابة التقارير والبحوث. – 2ب  

تنمية مهارة االستنتاج لدى الطلبة. – 3ب  

  لتحليل لدى الطلبة.تنمية مهارة ا  -4ب

طرائق التعليم والتعلم        

 محاولة المزج بين الطريقة االلقائية وطريقة االستجواب

 

 

 

طرائق التقييم        

 االمتحانات اليومية

 االمتحانات الشهرية

 االمتحانات النهائية

 عرض الكتب

 مشاهدة االفالم الوثائقية

 

 

 

األهداف الوجدانية والقيمية  -ج  

المالحظة واالدراك والتحليل والتفسير واالستنتاج لالحداث التاريخية.-1ج  

التطوير الداتي .-2ج  

ربط المادة الدراسية بالواقع-3ج  

تمكين الطالب من رسم صورة واضحة عن مراحل تطور المجتمع.  -4ج  

  

طرائق التعليم والتعلم       

جوابمحاولة المزج بين الطريقة االلقائية وطريقة االست  



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

طرائق التقييم      

 توجيه االسئلة المباشرة واعتبارها مشاركات يومية للطلبة

 

 

 

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

القدرة على الحوار-1د  

التحليل-2د  

التفكير المنطقي-3د  

  الب على اداء الواجبات.تطوير قدرة الط  -4د



  
 4الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .20

ـ الكتب المقررة المطلوبة 1 ا.د هاشم يحيى                     الوسيط في السيرة النبوية والخالفة الراشدة.... 

 المالح

)المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2  الطبري....تاريخ الرسل والملوك 

 ابن االثير...الكامل في التاريخ

 ابن هشام....السيرة النبوية

)                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

( المجالت العلمية , التقارير ,....   

مري.....السيرة النبوية الصحيحةاكرم ضياء الع   

 

 فيصل شكري .....المجتمعات االسالمية في القرن االول

 ابراهيم بيضون ....االيالف القرشي

 

 

 بنية المقرر .19

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

تاريخ عصر الرسالة   نظري 3 االول

 المرحلة المكية 

االلقاء 

 واالستجواب

االسئلة+ 

 المشاركة

االلقاء  نزول الوحي نظري 3 الثاني

جوابواالست  

االسئلة+ 

 المشاركة

سرية الدعوة وتعاليم االسالم  نظري 3 الثالث

 االولى

االلقاء 

 واالستجواب

االسئلة+ 

 المشاركة

الهجرة الى الحبشة والطائف  نظري 3 الرابع

 والمدينة

االلقاء 

 واالستجواب

االسئلة+ 

 المشاركة

االلقاء  دستور المدينة نظري 3 الخامس

 واالستجواب

االسئلة+ 

مشاركةال  

غزوات الرسول صلى هللا  نظري 3 السادس

 عليه وسلم

االلقاء 

 واالستجواب

االسئلة+ 

 المشاركة

 السابع

 

االلقاء  فتح مكة وخيبر نظري 3

 واالستجواب

االسئلة+ 

 المشاركة



  
 5الصفحة 

 
  

,المكتبة الشاملة مكتبة طريق العلم ,مكتبة جديد الكتب ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....  

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .21

زيارة المكتبات في الجامعة وخارجها.الحث على -   

حث الطلبة على كتابة التقارير والبحوث.-  

اعتماد التقنية الحديثة في البحث عن الوثائق والمصادر في كشف الحقائق التاريخية للمنطقة.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

ة يالمعرفاألهداف   يةالمهاراتاألهداف  

برنامج الخاصة بال  
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

(والتطور الشخصي  

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

العراق في  AHI 161 المرحلة األولى 

 التاريخ القديم 

 / / / / / / / / / / / / / / / / أساسي

                   

                    

                   

                    



موذج وصف المقررن  

 

 وصف المقرر

 

 

كلية التربية للعلوم االنسانية  –جامعة تكريت    المؤسسة التعليمية .37  

/ المركز علمي القسم ال .38 قسم التاريخ     

قرراسم / رمز الم .39  AHI 161 

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .40

 المرحلة االولى  الفصل / السنة .41

)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .42  96  

  2021/  1/ 8 تاريخ إعداد هذا الوصف  .43

 أهداف المقرر .44

بها ومراحل تطورها وذلك من يهدف هذا المقرر الى اعطاء الطالب فكرة كاملة عن تاريخ العراق القديم واهم العصور التاريخية التي مر 

 خالل القاء المحاضرات والمشاركة اليومية للطالب . 

 التعرف على احوال العراق في الفترة القديمة .

 دراسة االحوال االجتماعية واالقتصادية والدينية لتاريخ العراق القديم . 

 تزويد الطالب بمعلومات معمقة عن تاريخ العراق القديم . 

قوام العراقية القديمة ولغاتها  دراسة اال  

 دراسة العصور المهمة التي مر بها العراق القديم . 

 

 

 

المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق  يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم

؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم االستفادة القصوى من فرص   
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وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .22  

  هداف المعرفية األ -أ

يعرف  –ينسب  –يختار  –يسمي  –يذكر  –يصف  –) يحدد  : التذكر : أمثلة لبعض األفعال التي يمكن استخدامها في مستوى التذكر -1أ

يعدد ( . –يسترجع  -    

 –يستدل  –يرتب  –يميز  –يفسر  -يعبر –يلخص  –أمثلة لبعض األفعال التي يمكن استخدامها في مستوى الفهم : ) يشرح الفهم :  -2أ

يعطي ( . –يعلل  –يستنتج   

يعد (. –ينتج  –ق : ) يطبق التطبيق : أمثلة لبعض األفعال التي يمكن استخدامها في مستوى التطبي -3أ  

يستنتج  –يوضح  –يتعرف على  –يميز  –يفرق  –التحليل : أمثلة لبعض األفعال التي يمكن استخدامها في مستوى التحليل : ) يجزئ  -4أ

يفصل ( . –يختار  –  

 –ينظم  –يعدل  –يشرح  –يصمم  -يبتكر –يجمع  –التركيب : أمثلة لبعض األفعال يمكن استخدامها في مستوى التركيب : ) يصنف  -5أ

يقترح ( . –يلخص  –يعيد الكتابة  –يعيد الترتيب او التنظيم   

يقوم  –يستلخص  –يقرر  –يحكم  -يبدي رأيه –يقيم  –التقويم : أمثلة لبعض األفعال التي يمكن استخدامها في مستوى التقويم : ) ينقد   -6أ

يبرز ( .  –يقدر  –يدعم  –  

  مقرر.الخاصة بال يةلمهاراتااألهداف   -ب 

أن يناقش الطالب قضايا التاريخ القديم على اساس نقدي واضح . – 1ب  

مناقشة الطالب بشكل علمي بكل ما يتعلق بموضوع تاريخ العراق القديم والعصور التاريخية. – 2ب  

تحليلي . –دفع الطالب باتجاه تفكيري نقدي  – 3ب  

رير والبحوث في مجال هذا المقرر . حث الطالب على كتابة التقا    -4ب  

طرائق التعليم والتعلم        

 القاء المحاضرات ) الشرح والتوضيح ( . -1

 استخدام الوسائل التعليمية  كمعينات للتدريس ) االفالم التعليمية ، المحاضرة االلكترونية ( . -2

 طريقة التعلم الذاتي وذلك من خالل دعم بيئة التعلم المتمركز حول المتعلم . -3

 حث الطالب على استخدام المكتبة كأحد أساليب التعلم . -4

 

طرائق التقييم        

انجاز التقارير والواجبات .  –المشاركات اليومية  –االختبارات الشفهية  –االختبارات التحريرية   

 

 



  
 2الصفحة 

 
  

 

دانية والقيمية األهداف الوج -ج  

 –يتعرف  –يتابع  –يصغي  –يسأل  –االستقبال والتقبل : أمثلة لبعض األفعال التي يمكن استخدامها في مستوى االستقبال : ) ينتبه   -1ج

يجيب ( . –يختار  –يبدي   

 –يناقش  –يعاون  –يقرر  –يشعر  –يساير  –االستجابة : أمثلة لبعض األفعال التي يمكن استخدامها في مستوى االستجابة : ) يجيب  -2ج

يشترك ( . –يسمع   

يعمل  –يبرز  –الحكم القيمي ) الحكم في ضوء قيمة ( : أمثلة لبعض األفعال التي يمكن استخدامها في مستوى الحكم القيمي : ) يبادر  -3ج

يساهم ( . –يشارك  –يقدر  –يتابع  –يمارس  –يقترح  –  

 –يجمع بين  –يصوغ يصحح  –عض األفعال التي يمكن استخدامها في مستوى التنظيم القيمي : ) ينظم التنظيم القيمي : أمثلة لب  -4ج

 يرتب أهمية ظاهرة معينة ( . 

 

طرائق التعليم والتعلم       

 القاء المحاضرات ) الشرح والتوضيح ( . -1

ة ، المحاضرة االلكترونية (.استخدام الوسائل التعليمية التكنولوجية كمعينات للتدريس ) االفالم التعليمي -2  

 طريقة التعلم الذاتي وذلك من خالل دعم بيئة التعلم المتمركز حول المتعلم . -3

 حث الطالب على استخدام المكتبة كأحد أساليب التعلم .  -4

 

طرائق التقييم      

 

واجبات . انجاز التقارير وال –المشاركات اليومية  –االختبارات الشفهية  –االختبارات التحريرية   

 

 

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

مهارات القيادة واالتصال الفعال . -1د  

اطالع الطالب على المادة وفهمها من خالل الشرح والمشاركة . -2د  

على تطوير نفسه . بعض المؤثرات الخارجية التي تساعده تنمية مهارات الطالب من خالل التركيز على  -3د  

حفظ الطالب لمراحل تاريخ العراق القديم واهم االدوار الحضارية التي مر بها .  -4د  
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 البنية التحتية  .24

ـ الكتب المقررة المطلوبة 1   العراق في التاريخ القديمكتاب  

)المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2 ، عالقة العراق القديم  سامي سعيد ، كتابة التاريخ عند االشوريين  / طه باقر 

 وبلدان الشرق االدنى .

)                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

( المجالت العلمية , التقارير ,....   

حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومرين / ابراهيم احمد سوسة ، 

المي . شريف، الموقع الجغرافي للعراق في تاريخه العام حتى الفتح االس  

 المكتبة الشاملة ، الجامع الكبير  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .23

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

قع الجغرافي واثره في المو نظري 3 االول

نشوء حضارة بالد 

 الرافدين

 االسئلة الشفوية المحاضرة

مصادر دراسة تاريخ  نظري 3 الثاني

 العراق القديم

مشاركة الطالب  المناقشة

 واالسئلة الشفوية

المحاضرة  االدوار الحضارية نظري 3 الثالث

 والمناقشة

 االسئلة الشفوية

ريخ ، عصور ما قبل التا نظري 3 الرابع

 العصر الحجري القديم

المحاضرة 

 والمناقشة

 مشاركة الطالب

العصر الحجري الوسيط ،  نظري 3 الخامس

 العصر الحجري الحديث

المحاضرة 

 والمناقشة

االسئلة الشفوية 

 ومشاركة الطالب

المحاضرة  العصر الحجري المعدني نظري 3 السادس

 والمناقشة

االسئلة الشفوية 

 ومشاركة الطالب

ابعالس عصر اكتشاف الكتابة  نظري 3 

 وبداية العصور التاريخية

المحاضرة 

 والمناقشة

االسئلة ومشاركة 

 الطالب
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .25

استخدام المحاضرة االلكترونية عن طريق جهاز    DATA SHWO وعن طريق الحاسوب وطريقة العرض المباشر للطلبة .    
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

ةيالمعرفاألهداف   يةالمهاراتاألهداف  

برنامجالخاصة بال  
األهداف الوجدانية 

 والقيمية

والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

(والتطور الشخصي  

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

م2016/2017  PIA162  تاريخ العرب قبل

 االسالم

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اساسي

                   

                    

                   

                    



موذج وصف المقررن  

 

 وصف المقرر

 

 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية – جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .45  

لمركز/ ا علمي القسم ال .46  قسم التاريخ 

/  تاريخ العرب قبل اإلسالم اسم / رمز المقرر .47 PIA162 

 الحضور والغياب أشكال الحضور المتاحة .48

 سنوي الفصل / السنة .49

)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .50 ساعة 90   

م1/2/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف .51  

 أهداف المقرر .52

 تعريف الطالب بتاريخ العرب قبل اإلسالم .

. لهم المجاورةاألخرى وعالقاتهم باألمم وأقسامهم وفة  أصول العرب معر  

 معرفة أهم الدويالت التي نشأت في جريرة العرب  ومعرفة نظمها السياسية واالجتماعية والدينية .

ماعية واالقتصادية بيان أهم المدن التي ظهرت في نجد والحجاز وعوامل قيامها واستقرارها , ومعرفة نظم حياتها السياسية واالجت

 والعسكرية والفكرية .

واهم مميزات تلك األخالق . األخالقيةالتعرف على صفات العرب   

 بيان دور ومكانة المرأة عند العرب

 معرفة صالتهم التجارية في أسيا وأفريقيا وأوربا

اإلسالمتزويد الطالب بمعلومات عامة عن تاريخ العرب قبل   

ة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقع

مقرر ضمن / ويصاحبه وصف لمادة تاريخ العرب قبل اإلسالم / لطلبة المرحلة األولى المتاحة. التعلم االستفادة القصوى من فرص 

:البرنامج  
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ئق التعليم والتعلم والتقييموطرا مقررات المخرج .26  

هداف المعرفيةاأل -أ  

معرفة المراحل و التطورات السياسية واالقتصادية و االجتماعية التي مربها تاريخ العرب قبل االسالم -1أ  

العربية قبل االسالم . في شبه الجزيرة نشأةقدرة الطلبة على التمييز و االدراك المعرفي للتعرف على ابرز الدول التي  -2أ  

نقدي و تحليلي . بأسلوبدفع الطالب للتفكير  -3أ  

ان يتمكن الطالب من معرفة تاريخ العرب على اساس واضح و علمي و موضوعي . -4أ  

مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب   

بل االسالم .تمكين الطلبة من معرفة و فهم اساسيات مادة تاريخ العرب ق – 1ب  

حث الطلبة على كتابة التقارير و البحوث في المجال المقرر.  - 2ب  

تمكين الطلبة من مهارات التحليل و التفكير العلمي . – 3ب  

حث الطلبة على تقديم االفالم و الخرائط و الصور المتعلقة بالمادة المقررة .  -4ب  

 طرائق التعليم والتعلم

الوثائقية داخل القاعة الدراسية ,  األفالمة عن طريق المحاضرات العلمية وبطرق توضيحية جديدة  , مع عرض لمادة شرح وتوضيح الماد

., لتحقيق الفهم الكامل للمفردات وتحسين استيعاب الطلبة   اإلسالمالمصادر والمراجع الخاصة بتاريخ العرب قبل  إلىباإلضافة   

 

 طرائق التقييم

التحريرية االمتحانات -  

 تقارير وبحوث موجزة -

 عرض الكتب -

األهداف الوجدانية والقيمية -ج  

روايات التاريخيةللوالتحليل والتفسير واالستنتاج  واإلدراكالمالحظة  -1ج  

جعل الطالب يرسم صورة واضحة وكاملة عن طبيعة تاريخ العرب قبل اإلسالم  , من خالل المعلومات النظرية المقدمة في  -2ج

لمحاضرة  وربطها  مع األفالم الوثائقية والصور , والخرائط التي توضح المقرر الدراسي , لجعل المعلومات بسيطة الفهم لدى الطالب .ا  

تمكين الطلبة من التطوير الذاتي المستمر حتى بعد التخرج . -3ج  

لدراسية بالواقع مع , تمكينهم من اجتياز االختبارات .عن تاريخ العرب قبل اإلسالم  , وربط المادة اتزويد الطلبة بالمعلومات   -4ج  
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 طرائق التعليم والتعلم

شرح وتوضيح المادة عن طريق المحاضرات العلمية وبطرق توضيحية جديدة  , مع عرض لمادة األفالم الوثائقية داخل القاعة الدراسية , 

ل اإلسالم , لتحقيق الفهم الكامل للمفردات وتحسين استيعاب الطلبة  .باإلضافة إلى المصادر والمراجع الخاصة بتاريخ العرب قب  

, مع ارشاد الطلبة الى بعض المواقع االلكترونية لإلفادة منها لتطوير قابلياتهم .التدريبات واالنشطة في قاعة الدرس  -1  

 مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معلومات أكثر حول مفردات المادة . -2

كة الفاعلة في قاعة الدرس دليل التزام الطالب , وتحمله المسؤولية مع الحضور والمواظبة على الدوام .المشار -3  

 االمتحانات النظرية والعلمية اليومية والفصلية والنهائية . -4

 كتابة التقارير والبحوث الخاصة بمفردات المادة الدراسية وااللتزام بالموعد المحدد في تقديمها . -5

لتقييمطرائق ا  

 االمتحانات اليومية -1

 االمتحانات الشهرية -2

 االمتحانات النهائية -3

 عرض الكتب -4

 مشاهدة األفالم الوثائقية -5

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

تطوير قدرة الطلبة على الحوار والمناقشة . -1د  

القابلية على تحليل وتفسير األحداث وتقويمها وتطويرها . -2د  

التفكير المنطقي إليجاد حلول للمشاكل التي تواجه الطالب . -3د  

تطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها في الموعد المقرر . -4د  
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 بنية المقرر .27

أو الموضوع اسم الوحدة / مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع  طريقة التقييم طريقة التعليم 

المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم مفهوم التاريخ 3 1

 الشرح

االسئلة و 

 المناقشة

المحاضرة  تاريخ العرب قبل االسالم الجاهلية 3 2

 والشرح

االسئلة و 

 المناقشة

لعربيةجغرافية الجزيرة ا 3 3 المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم 

 الشرح

االسئلة و 

 المناقشة

المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم اقسام شبه الجزيرة العربية 3 4

 الشرح

االسئلة و 

 المناقشة

 المحاضرة و تاريخ العرب قبل االسالم اهم مصادر دراسة تاريخ العرب 3 5

 التحليل

 امتحان يومي

المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم اهم المصادر االسالمية 3 6

 التحليل

االسئلة و 

 المناقشة

المحاضرة  تاريخ العرب قبل االسالم الجزريون 3 7

 والشرح

االسئلة و 

 المناقشة

الحياة السياسية في الجزيرة  3 8

 العربية

المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم

 التحليل

 االسئلة والمناقشة

    امتحان شهري 3 9

اليمن , الحياة السياسة في اليمن  3 10

 في اليمن

المحاضرة  تاريخ العرب قبل االسالم

 والشرح

االسئلة و 

 المناقشة

القديمةوالممالك اليمنية  3 11 المحاضرة  تاريخ العرب قبل االسالم 

 والشرح

االسئلة و 

 المناقشة

الحبشة وقيام مملكة اكسوم ,  3 12

 االحتالل الحبشي االول لليمن

المحاضرة  تاريخ العرب قبل االسالم

 والشرح

 االسئلة والمناقشة

االحتالل الحبشي لليمن وحملة  3 13

كعبةأبرهة على ال  

المحاضرة  تاريخ العرب قبل االسالم

 والتحليل

 االسئلة والمناقشة

المحاضرة  تاريخ العرب قبل االسالم خروج االحباش من اليمن 3 14

 والتحليل

االسئلة و 

 المناقشة

    امتحان شهري 3 15

عطلة نصف   عطلة نصف السنة  

 السنة
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 البنية التحتية .28

ـ الكتب المقررة المطلوبة1  المقتضب من تاريخ العرب قبل اإلسالم 

)المصادر(ـ المراجع الرئيسية 2 ريخ الطبريتا   

 بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب  / محمود شكري االلوسي

ة االنباطمملك 3 16 المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم 

 التحليل

االسئلة و 

 المناقشة

المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم مملكة تدمر 3 17

 التحليل

االسئلة و 

 المناقشة

    مملكة الغساسنة 3 18

المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم مملكة المناذرة 3 19

 التحليل

 االسئلة و

 المناقشة

المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم مدن الحجاز )مكة ( 3 20

 التحليل

االسئلة و 

 المناقشة

المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم يثرب 3 21

 التحليل

االسئلة و 

 المناقشة

المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم الطائف 3 22

 التحليل

االسئلة و 

 المناقشة

    امتحان شهري 3 23

المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم الحياة االجتماعية 3 24

 التحليل

االسئلة و 

 المناقشة

المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم صفات العرب 3 25

 التحليل

االسئلة و 

 المناقشة

المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم مكانة المرأة عند العرب 3 26

 التحليل

االسئلة و 

 المناقشة

المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم الديانات التوحيدية 3 27

 التحليل

االسئلة و 

 المناقشة

االوضاع االقتصادية , العرب  3 28

 ودورهم في التجارة الدولية

المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم

 التحليل

االسئلة و 

 المناقشة

عرب بأسيا صالت صالت ال 3 29

 العرب بأفريقيا

المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم

 التحليل

االسئلة و 

 المناقشة

    امتحان شهري 3 30

    االمتحان النهائي  



  
 5الصفحة 

 
  

)                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

( المجالت العلمية , التقارير ,....   

 المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم  د. جواد علي

 محاضرات في تاريخ العرب  د. صالح أحمد العلي

ريخ العرب قبل اإلسالم د. هاشم يحيى المالحالوسيط في تا  

 موقع االنترنيت في كلية التربية للعلوم اإلنسانية ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 مركز االنترنيت في جامعة تكريت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي .29

الجامعةالتأكيد على مراجعة المكتبات في الكليات والمكتبة المركزية في  -1  

حث الطلبة على كتابة البحوث والتقارير في مقررات المادة الدراسية يتم من خاللها شرح وتحليل بعض المشاكل والية إيجاد  -2

 الحلول لها .

 اعتماد التقنية الحديثة في البحث عن الوثائق والمصادر في كشف الحقائق التاريخية للمنطقة . -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 6الصفحة 

 
  

 

 وصف البرنامج األكاديمي

ا يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذ

مقرر  ة االولالعصور الوسطى لطلبة المرحلاوربا في لمادة تاريخ كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف 

:ضمن البرنامج  

كلية التربية للعلوم اإلنسانية –. المؤسسة التعليمية                جامعة تكريت 1  

. القسم العلمي                       قسم التاريخ2  

اسم البرنامج األكاديمي او المهني    وصف البرنامج االكاديمي لمادة تاريخ العصور الوسطى االوربية.3  

في التاريخ سم الشهادة النهائية                بكالوريوس.ا4  

.النظام الدراسي :                  سنوي /مقررات /أخرى          سنوي5  

.برنامج االعتماد المعتمد           ضمان الجودة6  

المؤثرات الخارجية األخرى        القبول المركزي للطلبة  .7  

2017 /1/  25      .تاريخ إعداد الوصف     8  

:. أهداف البرنامج األكاديمي9  

تعريف الطالب الجامعي بماهية تاريخ العصور الوسطى من وجهات نظر اروبية وعربية بشكل موضوعي ومحايد . -1  

الحوادث التاريخية  والروايات التاريخية بهدف بناء شخصية الطالب المستقلة القادرة على تحليل واآلراءتنمية القدرة على نقد االفكار  -2 

 وفهمها واالفادة منها في استشراف المستقبل

اإلسهام في خدمة المجتمع من خالل اشتراك الطلبة في الندوات الحوارية وورش العمل. -3  

.تمكين الطالب من التعرف على الذات بموضوعية وتجرد واالنفتاح على االخر -4  

ر والمراجع التاريخية في تاريخ العصور الوسطى واعتماد المنهج العلمي في ذلك.اإلسهام في نشر الوعي التاريخي وفق المصاد -5  

تزويد الطالب بمهرات البحث التاريخي العلمي -6  

اطالع الطلبة على البداية تأسيس معظم الدول االوربية الحالية من خالل اطالعهم على كيفية تشكل وظهر هذه الدول عبر مادة العصور  -7

تساعدهم على فهم طبيعة كل دولة من تلك الدول في الوقت الحاضر السيما الدول الكبرى في القارة االوربية مثل بريطانيا الوسطى بصورة 

 والمانيا وفرنسا واسبانيا وايطاليا وروسيا ممن لها اثر مهم على واقع السياسة الدولية المعاصرة واثرها على المنطقة العربية .

بة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم:مخرجات البرنامج المطلو -8  

   :االهداف المعرفية - أ

تحليلي .       -دفع الطالب باتجاه تفكيري نقدي   -1أ  

معرفة المراحل واالحداث التي مرت بها القارة االوربية في اعقاب انهيار االمبراطورية الرومانية .-2أ  

رف على ابرز الشخصيات التي كان لها دور في ظهور الدول االوربية ، فضال عن قدرة الطلبة على التمييز واإلدراك المعرفي للتع-3أ

 معرفة التطورات االقتصادية واالجتماعية التي مر بها المجتمع االوربي  في تلك المرحلة .
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ان يناقش الطالب تاريخ العصور الوسطى االوربية على اساس واضح . -4أ  

لى تهيئة الدرس . اعداد الطالب لتكون لديه القدرة ع -5أ  

تطوير مهارات الطلبة في استخدام الوسائل التقنية الحديثة مثل االنترنيت ، باور بوينت ، وغيرها . -6أ  

األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج: –ب   

تمكين الطلبة من معرفة وفهم  أساسيات مادة تاريخ العصور الوسطى االوربية - 1ب   

هج التحليلي في قراءة  االحداث التاريخية التي مرت بها القارة االوربية .  تعزيز الطالب بالمن - 2ب   

تمكين الطلبة من مهارات التحليل والتفكير العلمي واالستنتاج .  - 3ب   

 

 

 

طرائق التعليم والتعلم:       

ئقية داخل القاعة الدراسية ، إضافة الشرح والتوضيح عن طريق المحاضرات العلمية وبطرق توضيحية جديدة ، مع عرض األفالم الوثا -

 إلى المصادر والمراجع الخاصة بتاريخ العصور الوسطى االوربية  لتحقيق الفهم الكامل للمفردات وتحسين استيعاب الطلبة.

إرشاد الطالب إلى المواقع االلكترونية لإلفادة منها لتطوير قابلياتهم.  -  

:طريقة االستجواب  -  

طريق المحاضرة -  

يقة المناقشةطر -  

:طرائق التقييم       

االمتحانات التحريرية -  

تقارير مختصرة -  

عرض الكتب -  

األهداف الوجدانية والقيمية: -ج  

المالحظة واإلدراك والتحليل والتفسير واالستنتاج لألحداث التاريخية . -1ج   

وربية  من خالل ربط المعلومات النظرية المتسلسلة تمكين الطالب من رسم الصورة الكاملة عن مراحل تطور العصور الوسطى اال -2ج

 مع األفالم الوثائقية والصور و الخرائط التي تجعل المقرر سلسلة بسيطة الفهم لدى الطالب.

تمكين الطلبة من التطوير الذاتي المستمر حتى بعد التخرج. -3ج  

لدراسية بالواقع مع تمكينهم من اجتياز االختبارات .تزويد الطلبة بالمعلومات عن تاريخ العصور الوسطى وربط المادة ا-4ج   

مية:التعريف بقيمة المنطقة واهميتها في السياسة العال -5ج  

المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د   
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.اريخ العصور الوسطىتخريج كفاءات تدريسية لها القدرة على تدريس مادة ت -1د  

.تخريج نماذج من الطلبة لها القدرة على اكمال دراستها العليا -2د  

القائمة على  والتلفزيونيةتمكين الطلبة من العمل في المؤسسات االخرى القريبة من التدريس كالعمل في الصحافة او البرامج االذاعية  -3د

.   لألحداثالتحليل السياسي   

:تعلمطرائق التعليم وال   

الشرح والتوضيح عن طريق المحاضرات العلمية وبطرق توضيحية جديدة ، مع عرض األفالم الوثائقية داخل القاعة الدراسية ، إضافة   -

 إلى المصادر والمراجع الخاصة بتاريخ العصور الوسطى االوربية  لتحقيق الفهم الكامل للمفردات وتحسين استيعاب الطلبة.

المواقع االلكترونية لإلفادة منها لتطوير قابلياتهم ، السيما االجنبية . إرشاد الطالب إلى  -  

مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معلومات أكثر حول مفردات المادة .  -  

 تعريف الطلبة بالطرق المتبعة في شبكة المعلومات الدولية لحفظ المصادر والكتب وكيفية استخراجها.

ور الشخصي:.  التخطيط للتط10  

تنمية القدرات لدى الطلبة في البحث والتقصي من خالل الحث على زيارة المكتبات أسبوعياً لالطالع على المصادر والكتب والمجالت  -1

كمصدر للمعلومات ،فضال عن زيارة المتاحف ومتابعة ما تنشر ه المواقع االلكترونية من مصادر ودراسات حديثة في مجال العصور 

الوسطى . االوربية  

القدرة على توجيه وتحفيز اآلخرين والعمل على إبراز شخصية الطالب من خالل األستاذ القدوة . -2  

المساهمة في بناء شخصية الطالب بشكل يساعده على اداء دوره في حياته العمية وكيفية تطبيق االفكار والمهرات التي اكتسبها خالل  -3

تمع .دراسته ليكون عنصرا  فاعال في المج  

.معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد(11  

اعتماد شروط القبول للطالب وفق لوائح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .  -  

اختيار رغبة الطالب من أكثر من رغبة مرتب حسب األفضلية . -  

معدل مقرر القسم  الذي يرغب فيه الطالب بالدراسة . -  

الطاقة االستيعابية للقسم العلمي . -  

 

امتالك المتقدم شهادة اإلعدادية الفرع األدبي . -  

:. أهم مصادر المعلومات عن البرنامج12  

المكتبة المركزية في الجامعة ومكتبة الكلية والقسم . -1  

المواقع االلكترونية .-2  

لبحث العلمي.الكتب المنهجية المقرة من قبل وزارة التعليم العالي وا -3  
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

ة يالمعرفاألهداف   يةتالمهارااألهداف  

برنامج الخاصة بال  
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

(والتطور الشخصي  

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

2016/2017  H1  تاريخ اوربا في العصور

 الوسطى

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي

                   

                    

                   

                    



موذج وصف المقررن  

 

 وصف المقرر

 

كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة تكريت/ المؤسسة التعليمية .53  

/ المركز علمي القسم ال .54 التاريخ      

 تاريخ اوربا في العصور الوسطى اسم / رمز المقرر .55

 الحضور والغياب أشكال الحضور المتاحة .56

 سنوي الفصل / السنة .57

)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .58  60 

2021/ 1/  25 تاريخ إعداد هذا الوصف  .59  

 أهداف المقرر .60

ية السيما الكبرى منها .  تعريف الطالب بالدول االوربية ومدى تأثيرها وتأثرها في الساحة الدول -1  

معرفة االسباب التي ادت إلى تطور تلك الدول واالقتباس من تجاربها. -2  

التعرف على احوالها في تاريخها الحديث والتعرف على الغزوات التي مرت بها. -3  

معرفة مصادر معيشة تلك الدول وتطورها ومدى تأثيرها على المجتمع الدولي. -4  

ى الحياة السياسية لتلك الدولية  وانظمتها الحاكمة وكيفية الفصل بين الدولة الحديثة ودول القبيلة.التعرف عل - 5  

تزويد الطالب بمعلومات معمقة عن تاريخ العصور االوربية الوسطى . -6  

مخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر و

؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم االستفادة القصوى من فرص   

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .30  

 



  
 1الصفحة 

 
  

  :هداف المعرفية األ -أ

رات التي مرت بها العصور االوربية الوسطى  واإللمام بها.معرفة المراحل والتطو -1  

حث الطلبة على المشاركة الموضوعية في الحوار البناء . -2أ  

مصطلحات المتعلقة بالعصور الوسطى  للطلبة وتقريبها إلى أذهانهمالمفاهيم والتوضيح  -3أ  

يدرسها.جعل الطالبة مهتماً بالمنهج العلمي وبالمادة التاريخية التي  -4أ  

حث الطالبة على االهتمام بمادة تاريخ العصور الوسطى وفهمها بشكل جيد. -5أ  

زرع الثقة في نفوس الطلبة واتاحة الفرصة لهم في ابدأ آرائهم دون تردد او خوف.  -6أ  

مقرر:الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب   

بيقها بشكل عملي .تعلمه واكتسبه من خبرات تط تدريب الطالب على تطبيق ما – 1ب  

حث الطالب على كتابة التقارير والبحوث في مجال هذا المقرر . – 2ب   

تمكين الطلبة من مهارات التحليل والتفكير العلمي .  - 3ب   

تنمية قوة المهارة واالستنتاج والمالحظة لدى الطالب . -4ب  

طرائق التعليم والتعلم        

 االستجواب  -

 العصف الذهني  -

ةالمحاضر -  

طرائق التقييم        

 االمتحانات اليومية  -

الشهرية  تاالمتحانا -  

 االمتحانات النهائية  -

 عرض الكتب  -

 مشاهدة االفالم الوثائقية -

 

:األهداف الوجدانية والقيمية  -ج  

المالحظة واإلدراك والتحليل والتفسير واالستنتاج لألحداث التاريخية. -1ج  

قراطية من خالل ربط المعلومات النظرية المتسلسلة مع األفالم الوثائقية  الكاملة عن مراحل تطورسم الصورة تمكين الطالب من ر -2ج

 والصور التي تجعل المقرر سلسلة بسيطة الفهم لدى الطالب.

تمكين الطلبة من التطوير الذاتي المستمر حتى بعد التخرج. -3ج  



  
 2الصفحة 

 
  

 

  لديمقراطية وربط المادة الدراسية بالواقع مع تمكينهم من اجتياز االختبارات .تزويد الطلبة بالمعلومات في مجال حقوق اإلنسان وا-4ج   

 

طرائق التعليم والتعلم       

الشرح والتوضيح عن طريق المحاضرات العلمية وبطرق توضيحية جديدة، مع عرض األفالم الوثائقية داخل القاعة الدراسية، إضافة إلى 

لعصور االوربية الوسطى  لتحقيق الفهم الكامل للمفردات وتحسين استيعاب الطلبة.المصادر والمراجع الخاصة بتاريخ ا  

.لإلفادة منها لتطوير قابلياتهم التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس، مع إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية -  

دة .مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة للحصول على معلومات أكثر حول مفردات الما -  

المشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دليل التزام الطالب وتحمله المسؤولية مع الحضور والمواظبة على الدوام.-  

االمتحانات النظرية والعملية اليومية والفصلية والنهائية . -  

.كتابة التقارير والبحوث الخاصة بمفردات المادة الدراسية وااللتزام بالموعد المحدد في تقديمها  -  

طرائق التقييم      

 االمتحانات اليومية  -

الشهرية  تاالمتحانا -  

 االمتحانات النهائية  -

 عرض الكتب  -

 مشاهدة االفالم الوثائقية -

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

مناقشة .تطوير قدرة الطلبة على الحوار وال-1د  

القابلية على تحليل وتفسير األحداث وتقويمها وتطويرها .-2د  

التفكير المنطقي إليجاد حلول للمشاكل التي تواجه الطالب .  -3د  

تطوير قدرة الطالب للعمل على اداء الواجبات وتسليمها في الموعد المقرر. -4د  
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 البنية التحتية  .32

ـ الكتب المقررة المطلوبة 1  عبد االمير محمد امين / تاريخ العصور االوربية الوسطى 

االوربية الوسطىسعيد عبد الفتاح عاشور / تاريخ العصور   

)المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2  محمود سعيد عمران / تاريخ اوربا في العصور الوسطى 

 السيد الباز العريني / تاريخ اوربا في العصور الوسطى

 جفري برون / تاريخ اوربا الحديث

)                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

( ,....  المجالت العلمية , التقارير  

 موريس بيشوب /تاريخ اوربا في العصور الوسطى

 جالل يحيى / تاريخ اوربا في مطلع العصر الحديث

 مكتبة طريق العلم ، مكتبة سيالتوب ، مكتبة جديد الكتب ، مكتبة الهنداوي ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

 

 بنية المقرر .31

م الوحدة / أو الموضوعاس مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع  طريقة التقييم طريقة التعليم 

 االسئلة الشفوية المحاضرة سقوط االمبراطورية الرومانية نظري 3 االول

المناقشة  القبائل الجرمانية نظري 3 الثاني

 واالستجواب

 مدى مشاركة الطالب

 االسئلة الشفوية المحاضرة ظهور المسيحة وانتشارها نظري 3 الثالث

بعالرا المحاضرة  عصر االقطاع نظري 3 

والمناقشة 

 واالستجواب

االسئلة الشفوية ومدى 

 مشاركة الطالب

المحاضرة  الحضارة االوربية نظري 3 الخامس

والمناقشة 

 واالستجواب

 مدى مشاركة الطالب

المحاضرة  نشأة الدولة القومية في اوربا  نظري 3 السادس

والمناقشة 

 واالستجواب

ة ومدى االسئلة الشفوي

 مشاركة الطالب

المحاضرة  نهاية العصور الوسطى نظري 3 السابع

والمناقشة 

 واالستجواب

االسئلة الشفوية ومدى 

 مشاركة الطالب
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .33

   

ارة مكتبة الكلية والمكتبة المركزية في الجامعة.الحث على زي -  

حث الطلبة على كتابة البحوث والتقارير في مقررات المادة الدراسية يتم من خاللها شرح وتحليل بعض المشاكل والية إيجاد  -

 الحلول لها.

 اعتماد التقنية الحديثة في البحث عن الوثائق والمصادر في كشف الحقائق التاريخية للمنطقة. -

 

الجامعة  : تكريت        

الكلية/ المعهد:  كلية التربية للعلوم االنسانية     

: قسم التاريخالقسم العلمي      

 

م2017 /1/  25تاريخ ملء الملف :      

 

 

 أ.م.د. رائد سامي حميد  

مدرس المادة:                                                               

                              م  2017 /1/ 25                                                                 

 

التوقيع:                                                          
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وقيع   :  الت            التوقيع   :                                                      

 

                 جمعة حسين يوسف :  أ.م.د.المعاون العلمي            الطيف عبد الرحمن  حارثرئيس القسم :  أ.م.د  

 

                                                     2017/  / التاريخ  :                                2017التاريخ   :        /  /    

 

                                                           

                                       

:دقـق الملف من قبل      

شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي      

م.م. امين عبد الواحد خلف مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:      

                    2017التاريخ    /  /    

:التوقيع      

 

 

                                                                                                                                                            

مصادقة السيد العميد                                           

لي مخلف سبعأ.م.د. ع  

    2017التاريخ    /  /
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 جامعة تكريت

 كلية التربية للعلوم االنسانية

 قسم التاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 وصف البرنامج األكاديمي

مادة: تاريخ اوربا في العصور الوسطىال  

 المرحلة: االولى

 مدرس المادة 

 أ.م.د. رائد سامي حميد

 قسم التاريخ 

 

 

 

 

م2017             ه                          1438  
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 جامعة تكريت

 كلية التربية للعلوم االنسانية

 قسم التاريخ

 

 

 

 

 

 وصف البرنامج االكاديمي

في العصر االموي االسالمية المادة :تاريخ الدولة العربية  

 المرحلة :الثانية

 مدرس المادة

محمد ابراهيم عبدأ.د.  

 قسم التاريخ

 

 

 

 

م2017                                                       ه                                                1438  

 



  
 8الصفحة 

 
  

 

 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

ختياريأم ا  

ة يالمعرفاألهداف   يةالمهاراتاألهداف  

برنامج الخاصة بال  
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

(والتطور الشخصي  

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

2020-2021  UMA244 لدولة اريخ ات

 العربية

في  االسالمية

 العصر االموي

اساسي          / / / / / / / / / / / / / / / / 

                   

                    

                   



قررموذج وصف المن  

 

 وصف المقرر

 

 

 

 

 

 

 

جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .61  

/ المركز علمي قسم الال .62   قسم التاريخ/كلية التربية للعلوم االنسانية   

 UMA244  اسم / رمز المقرر .63

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق 

؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم االستفادة القصوى من فرص   

كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة تكريت        الموسسة التعليمية         -1  

قسم التاريخ       القسم العلمي                -2  

   خ الدولة العربية االسالمية في العصر االمويوصف البرنامج االكاديمي لمادة تاري        اسم البرنامج االكاديمي  -3

بكالوريوس تاريخ         الشهادة                    -4  

النظام الدراسي                   سنوي -5  

برنامج االعتماد المعتمد        ضمان الجودة-6  

الموثرات الخارجية االخرى   القبول المركزي للطلبة -7  

      25/1/2021تاريخ اعداد الوصف            -8

اهداف البرنامج االكاديمي:-9  

والتركيز على ابرز  ه 132 -41من  اع الدولة العربية االسالمية في العصر االمويباوضيهدف هذا المقرر الى تعريف الطلبة       

الجوانب السياسية والعسكرية والحضارية والتطورات االقتصادية واالجتماعية في تلك المدة , وتعريف الطلبة بابرز العالقات مع بقية 

 الدول المجاورة .
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 الحضور والغياب أشكال الحضور المتاحة .64

2017-2016الدراسي االول/ الفصل / السنة .65  

)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .66 ساعة 60   

25/1/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .67  

ه  132- 41يهدف هذا المقرر الى تعريف الطلبة باوضاع الدولة العربية االسالمية في العصر االموي من       ....... أهداف المقرر .68

والتركيز على ابرز الجوانب السياسية والعسكرية والحضارية والتطورات االقتصادية واالجتماعية في تلك المدة , وتعريف الطلبة 

ورة .بابرز العالقات مع بقية الدول المجا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .34  

  هداف المعرفية األ -أ

معرفة  ابرز االحداث التاريخية التي مرت بها الواليات العربية خالل العهد  العثماني.-1أ  

حث الطلبة على المشاركة الموضوعية في الحوار البناء.-2أ  

  توضيح ابرز التعريفات المتعلقة بالمادة.-3أ

جعل الطالب مهتما بالمادة التاريخية.-4أ  

حث الطلبة على المشاركة دون خوف او تردد. -5أ  

  زرع الثقة في نفوس الطلبة. -6أ
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  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

السيما الخارطة. تدريب الطلبة على تطبيق ما تعلمه بوساطة الوسائل التعليمية– 1ب  

حث الطلبة على كتابة التقارير والبحوث. – 2ب  

تنمية مهارة االستنتاج لدى الطلبة. – 3ب  

  تنمية مهارة التحليل لدى الطلبة.  -4ب

طرائق التعليم والتعلم        

 محاولة المزج بين الطريقة االلقائية وطريقة االستجواب

 

 

 

طرائق التقييم        

ليوميةاالمتحانات ا  

 االمتحانات الشهرية

 االمتحانات النهائية

 عرض الكتب

 مشاهدة االفالم الوثائقية

 

 

 

األهداف الوجدانية والقيمية  -ج  

المالحظة واالدراك والتحليل والتفسير واالستنتاج لالحداث التاريخية.-1ج  

التطوير الداتي .-2ج  

ربط المادة الدراسية بالواقع-3ج  

رسم صورة واضحة عن مراحل تطور المجتمع. تمكين الطالب من  -4ج  

  

طرائق التعليم والتعلم       

 محاولة المزج بين الطريقة االلقائية وطريقة االستجواب
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طرائق التقييم      

 توجيه االسئلة المباشرة واعتبارها مشاركات يومية للطلبة

 

 

 

خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المنقولة ) المهارات األالتأهيلية العامة و المهارات -د   

القدرة على الحوار-1د  

التحليل-2د  

التفكير المنطقي-3د  

  تطوير قدرة الطالب على اداء الواجبات.  -4د
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 البنية التحتية  .36

ـ الكتب المقررة المطلوبة 1 ....طارق فتحي سلطانالدولة العربية االسالمية في العصر االمويتاريخ    

)المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2  الطبري....تاريخ الرسل والملوك 

 ابن االثير...الكامل في التاريخ

 

)                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

( المجالت العلمية , التقارير ,....   

 عبد االمير دكسن.....تاريخ الدولة االموية

 محمد الخضري.....محاضرات في تاريخ االمم االسالمية

 خولة شاكر الدجيلي ....بيت المال نشاته وتطوره

 

النترنيت ....ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع ا ,المكتبة الشاملة مكتبة طريق العلم ,مكتبة جديد الكتب   

 

 بنية المقرر .35

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

قيام الدولة االموية  نظري 2 االول االلقاء  

 واالستجواب

االسئلة+ 

 المشاركة

المعارضة للسلطة االموية  نظري 2 الثاني االلقاء  

 واالستجواب

االسئلة+ 

 المشاركة

نهضة االمام الحسين )عليه   نظري 2 الثالث

 السالم(والثورات العلوية

االلقاء 

 واالستجواب

االسئلة+ 

 المشاركة

حركات الفتوحات في   نظري 2 الرابع

 المشرق والمغرب

االلقاء 

 واالستجواب

االسئلة+ 

 المشاركة

النظام المالي واالداري في  نظري 2 الخامس

 الدولة االموية

االلقاء 

 واالستجواب

االسئلة+ 

 المشاركة

االلقاء  النشاط العمراني  نظري 2 السادس

 واالستجواب

االسئلة+ 

 المشاركة

 السابع

 

ات الخارجيةالعالق نظري 2 االلقاء  

 واالستجواب

االسئلة+ 

 المشاركة
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .37

الحث على زيارة المكتبات في الجامعة وخارجها.-   

حث الطلبة على كتابة التقارير والبحوث.-  

ة للمنطقة.اعتماد التقنية الحديثة في البحث عن الوثائق والمصادر في كشف الحقائق التاريخي-  
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 مخطط مهارات المنهج

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

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري

ة يالمعرفاألهداف   يةالمهاراتاألهداف  

برنامج الخاصة بال  
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 

والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

(والتطور الشخصي  

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

تاريخ العرب  AND243 المرحلة الثانية

وحضارتهم في 

 االندلس

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 جامعة تكريت / كلية التربية للعلوم االنسانية  المؤسسة التعليمية .69

/ المركز علمي القسم ال .70 قسم التاريخ      

المقرر اسم / رمز .71   AND243تاريخ العرب وحضارتهم في االندلس /  

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .72

 المرحلة الثانية الفصل / السنة .73

)الكلي(عدد الساعات الدراسية  .74  64 

2021/  1/  25 تاريخ إعداد هذا الوصف  .75  

 أهداف المقرر .76

افية عن تاريخ العرب وحضارتهم في االندلس ، والتطرق الى اهم يهدف هذا المقرر الى اعطاء طلبة المرحلة الثانية فكرة كاملة وو

العصور التاريخية التي مرت بها االندلس على ايام حكم المسلمين لها ، ومراحل التطور التي مرت بها االندلس سياسياً واجتماعياً 

 واقتصادياً وفكرياً . وذلك من خالل القاء المحاضرات والمشاركة اليومية للطالب .

 دراسة اوضاع شبه الجزيرة اآليبيرية ) اسبانيا والبرتغال ( السياسية واالجتماعية والفكرية واالقتصادية في ظل حكم القوط الغربيين 

 دراسة عوامل الفتح العربي االسالمي لشبه الجزيرة اآليبيرية ودوافعه ، وتتبع حمالت الفتح العسكرية على خارطة االندلس  

لومات معمقة ووافية عن مصادر ومراجع دراسة المغرب واالندلس ، والتعلم على كيفية رسم خارطة االندلس تزويد الطالب بمع  

دراسة العصور التاريخية التي مرت بها االندلس وحكمتها على مدار ثمانية قرون ابتداًء بعصر الوالة وانتهاًء بعصر سلطنة غرناطة من 

هـ    897_  92  

هـ ، وطرق تعامل االسبان  897كيون ( اخر وجود للمسلمين في اسبانيا بعد سقوطها نهائياً بيد االسبان سنة التعرف على ) الموريس

 كحكومة معهم ومحاولة تنصيرهم قسراً وممارسة اشد وسائل التعذيب ضدهم . 

 دراسة محاكم التفتيش االسبانية وطرق ووسائل التنصير القسرية المتبعة ضد الموريسكيون 

 

لتعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات ا

؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم االستفادة القصوى من فرص   
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وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .38  

  هداف المعرفية األ -أ

اعداد الطلبة اعداد معرفياً ومهنياً واكاديمياً  -1أ  

اعداد الطلبة وتمكينهم من تطبيق االساليب العلمية  -2أ  

تعميق التعاون العلمي مع المؤسسات التربوية والعلمية  -3أ  

للطلبة من خالل استخدام مستويات علمية في شرح المادة وايصالها اليهم ، مثل مستوى ) التذكر ، الفهم ، تعزيز القدرات المعرفية  -4أ

ودراسة . التطبيق ، التحليل ، التركيب ، التقويم ( وهذا كله يتم من خالل االفعال التي يستخدمها الطلبة في محاولة فهم المقرر واتقانه فهماً   

  -5أ

   -6أ

  مقرر.الخاصة بال يةالمهارات األهداف  -ب 

تمكين الطلبة من اكتساب المهارات االساسية  – 1ب  

اكتساب مهارات التعليم الذاتي  – 2ب  

ان يناقش الطلبة قضايا تاريخ االندلس على اساس نقدي واضح  – 3ب  

دفع الطلبة بأتجاه تفكيري نقدي _ تحليلي    -4ب  

حوث في مجال المقرر هذا _  حث الطلبة على كتابة التقارير والب5ب  

طرائق التعليم والتعلم        

. القاء المحاضرات ) الشرح والتوضيح (1  

. استخدام الوسائل التعليمية كمعينات للتدريس ) االفالم التعليمية ، المحاضرة األلكترونية (2  

التعلم المتمركز حول المتعلم. طريقة التعلم الذاتي وذلك من خالل دعم بيئة 3      

. حث الطلبة على استخدام المكتبة كأحد اساليب التعلم 4  

طرائق التقييم        

. االختبارات التحريرية 1  

. االنشطة الصفية اليومية 2  

. االختبارات الشفهية 3  

. انجاز التقارير والواجبات 4  
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األهداف الوجدانية والقيمية  -ج  

المعرفة من خالل ترغيب الطلبة في المقرر بطريقة سلسة حب العلم و -1ج  

مساعدة الطلبة على اكتساب االتجاهات الفكرية والقيم العلمية والثقافية  -2ج  

تنمية وتطوير االتجاهات المعرفية والقيم االخالقية للطلبة من خالل استخدام مستويات قيمية ووجدانية تساهم في شرح المادة وايصالها  -3ج

هم بطريقة سلسة وفعالة في تقبل الطلبة لمواد المقرر ، مثل مستوى ) االستقبال والتقبل ، االستجابة ، الحكم القيمي _ الحكم في ضوء الي

 القيمة _ ، التنظيم القيمي  (

  

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

مهارات القيادة واالتصال الفعال  -1د  

اطالع الطلبة على المادة وفهمها من خالل الشرح والمشاركة -2د  

تنمية مهارات الطلبة من خالل التركيز على بعض المؤثرات الخارجية التي تساعده على تطوير نفسه  -3د  

   بها حفظ الطلبة لمراحل تاريخ االندلس واهم االدوار الحضارية التي مر  -4د
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 البنية التحتية  .40

ـ الكتب المقررة المطلوبة 1  تاريخ العرب وحضارتهم في االندلس  

در(  )المصاـ المراجع الرئيسية 2 تاريخ االندلس ) محمد عبد هللا عنان ( / التاريخ االندلسي ) عبد الرحمن محمد  

 الحجي ( 

)  اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

( المجالت العلمية , التقارير ,....   

تاريخ افتتاح االندلس ) ابن القوطية ( / نفح الطيب من غصن االتدلس الرطيب ) 

( / تاريخ االندلس من الفتح الى السقوط ) خاشع المعاضيدي ( / تاريخ المقري 

 االندلس ) حسين مؤنس ( / مجلة دراسات تاريخية 

 بنية المقرر .39

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

احوال اسبانيا في ظل حكم  نظري 2 االول

القوط الغربيين قبل الفتح 

 العربي االسالمي لها  

المحاضرة 

 والمناقشة 

مشاركة الطلبة 

 واالسئلة الشفوية 

يالثان دراسة مصادر ومراجع  نظري 2 

تاريخ المغرب واالندلس 

ودراسة خارطة االندلس 

 السياسية واالدارية

المحاضرة 

 والمناقشة

مشاركة الطلبة 

 واالسئلة الشفوية

الفتح العربي االسالمي  نظري 2 الثالث

 ألسبانيا دوافعها واسبابه 

المحاضرة 

 والمناقشة

مشاركة الطلبة 

 واالسئلة الشفوية

رابعال عمليات الفتح العربي  نظري 2 

االسالمي بقيادة طارق بن 

زياد وموسى بن نصير 

 ومعارك الفتح 

المحاضرة 

 والمناقشة

مشاركة الطلبة 

واالسئلة الشفوية 

وطريقة االختبار 

 المفاجئ ) كوز (

فتح االندلس بالكامل وبداية  نظري 2 الخامس

حكم المسلمين فيها وهو ما 

يعرف بعصر الوالة 

هـ138_92  

المحاضرة 

 والمناقشة

مشاركة الطلبة 

 واالسئلة الشفوية

انجازات واعمال الوالة على  نظري 2 السادس

المستوى العسكري 

 واالجتماعي واالداري 

المحاضرة 

 والمناقشة

مشاركة الطلبة 

 واالسئلة الشفوية

دراسة شخصية عبد الرحمن  نظري 2 السابع

الداخل واسباب دخوله 

ستحواذ عليها لألندلس واال

واالستقالل بها بعيدا عن 

حكم الخالفة العباسية في 

 بغداد 

المحاضرة 

 والمناقشة

مشاركة الطلبة 

واالسئلة الشفوية 

وطريقة االختبار 

 المفاجئ ) كوز (
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المكتبة الشاملة ، الجامع الكبير ، المكتبة االندلسية  / موقع تاريخ االندلس /   ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت ....

موقع مكتبة الحديث الشريف ، موقع المجلس العلمي )  موقع المكتبة الوقفية ،

 األلوكة ( 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .41

DATA SHWOاستخدام المحاضرة االلكترونية عن طريق جهاز  ، وعن طريق استخدام الحاسوب وطريقة العرض المباشر للطلبة         

 

 

 

 

 

 

 


