مخطط مهارات المنهج
يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم
مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج
السنة  /المستوى

رمز المقرر

اسم المقرر

أساسي
أم اختياري

األهداف المعرفية

أ1

أ2

أ3

الصفحة 1

األهداف المهاراتية
الخاصة بالبرنامج

أ4

األهداف الوجدانية
والقيمية

ب 1ب 2ب 3ب 4ج1

ج2

ج3

ج4

المهارات العامة والتأهيلية
المنقولة( المهارات األخرى
المتعلقة بقابلية التوظيف
والتطور الشخصي)
د1

د2

د3

د4

نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازا ً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبي ن وصف
البرنامج.؛

 .1المؤسسة التعليمية
 .2القسم العلمي  /المركز

جامعة تكري ت  /كلية التربية للعلوم االنسانية /قسم التاريخ
قسم التاريخ

 .3اسم  /رمز المقرر

التاريخ الساساني والبيزنطي

 .4أشكال الحضور المتاحة

الحضور والغياب

 .5الفصل  /السنة

سنوي

 .6عدد الساعات الدراسية (الكلي)

60

 .7تاريخ إعداد هذا الوصف

2017/1/25

 .8أهداف المقرر
-1تعريف الطالب بالتاريخ الساساني والبيزنطي
-2دراسة التاريخ السياسي لالمبراطوريتين الساسانية والبيزنطية
-3دراسة الجوانب الحضارية لالمبراطوريتين الساسانية والبيزنطية
-4دراسة وتحليل االسباب التي ادت الى سقوط لالمبراطوريتين الساسانية والبيزنطية
-5االطالع على اهم المصادر والمراجع والرسائل الجامعية الخاصة بتأريخ االمبراطوريتين

.10

مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

الصفحة 2

أ -األهداف المعرفية
أ-1
أ-2
أ-3
أ-4
أ-5
أ-6
ب  -األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.
ب- 1
ب- 2
ب- 3
ب-4
طرائق التعليم والتعلم
تعليم الطلبة وتطوير قابلياتهم في المجاالت التالية :
 طريقة الشرح المقالي طريقة االستجواب طريقة المناقشةطرائق التقييم
 االمتحانات التحريرية تقارير مختصرة -نقاشات شفهية

ج -األهداف الوجدانية والقيمية
ج -1تمكين الطالب ومساعدته على فهم طريقة التحليل والتفسير واالستنتاج .
ج -2مساعدة الطالب على فهم مراحل تطور التاريخ الساساني والبيزنطي.
ج -3تمكين الطالب من التطوير الذاتي المستمر.
ج -4تزويد الطالب بالمعلومات التفصيلية عن التاريخين الساساني والبيزنطي.

د  -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي ).
د -1تطوير قدرة الطلبة على الحوار والمناقشات.
د -2تنمية قدرات الطلبة على التحليل وتفسير االحداث التاريخية.
د -3التفكير المنطقي إليجاد الحلول المناسبة للمشاكل.
د -4تطوير قدرة الطلبة على اداء الواجبات وتسليمها في موعدها المقرر.

الصفحة 3

.11
األسبوع

.12

بنية المقرر
الساعات

مخرجات التعلم
المطلوبة

اسم الوحدة  /أو
الموضوع

طريقة التعليم

طريقة التقييم

البنية التحتية

1ـ الكتب المقررة المطلوبة

دراسات في التاريخ الساساني والبيزنطي

2ـ المراجع الرئيسية (المصادر)

 -تاريخ الدولة الساسانية  /كرستنسن

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها
( المجالت العلمية  ,التقارير ) ....,

 -تاريخ االمبراطورية البيزنطية – محمود سعيد عمران

ب ـ المراجع االلكترونية ,مواقع االنترنيت
....

الكتب والرسائل التي تبحث في التاريخ الساساني والبيزنطي

.13

خطة تطوير المقرر الدراسي

تكليف ال طلبة بإعداد بحوث خاصة بمفردات المادة المنهجية ( التاريخ السياسي – التاريخ الحضاري ) للدولتين
الساسانية والبيزنطية

الصفحة 4

