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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
 يةالمهاراتألهداف ا ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

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

2016   -2017 MHE365 ورباتاريخ ا 

 الحديث
 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي        

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



  
 2الصفحة 

 
  

 



  
 3الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 

 

 ً حقيقها الب تألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الط يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا

ن وصف نها وبيالمتاحة. والبد من الربط بيالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة تكريت        الموسسة التعليمية         -1

 قسم التاريخ       لعلمي                القسم ا-2

 الحديث خ اورباوصف البرنامج االكاديمي لمادة تاري        اسم البرنامج االكاديمي  -3

 بكالوريوس تاريخ         الشهادة                    -4

 النظام الدراسي                   سنوي -5

 لجودةبرنامج االعتماد المعتمد        ضمان ا-6

 الموثرات الخارجية االخرى   القبول المركزي للطلبة -7

      25/1/2017تاريخ اعداد الوصف            -8

 اهداف البرنامج االكاديمي:-9

يون ة نابلاوربا بدا بالثورة الفرنسية وظهور شخصي رر الى تعريف الطلبة باوضاع يهدف هذا المق      

ي فجتماعية واال ثيرات الثورة الصناعية على االوضاع السياسية واالقتصاديةبونابرت ,مرورا بموتمر فينا وتا

ابرز حكم واوربا , وكذلك تعريف الطلبة باحداث الثورات القومية التي شهدتها اوربا ,مرورا بانظمة ال

ات خصيز الشالمشكالت المعاصرة التي كانت احد اسباب اندالع الحرب العالمية االولى , مع التعريف بابر

 التي لعبت دورا كبيرا في تاريخ اوربا موضوع الدراسة .
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 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية .1

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

 MHE365 اسم / رمز المقرر .3

 الحضور والغياب أشكال الحضور المتاحة .4

 2017-2016الدراسي االول/ الفصل / السنة .5

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 25/1/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

ظهور لفرنسية وورة ايهدف هذا المقرر الى تعريف الطلبة باوضاع  اوربا بدا بالث      ....... أهداف المقرر .8

ية اسالسيشخصية نابليون بونابرت ,مرورا بموتمر فينا وتاثيرات الثورة الصناعية على االوضاع 

ها اوربا شهدت واالقتصادية واالجتماعية في اوربا , وكذلك تعريف الطلبة باحداث الثورات القومية التي

الولى , المية ,مرورا بانظمة الحكم وابرز المشكالت المعاصرة التي كانت احد اسباب اندالع الحرب العا

 وضوع الدراسة .مع التعريف بابرز الشخصيات التي لعبت دورا كبيرا في تاريخ اوربا م
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 اث التاريخية التي مربها الخليج العربي.معرفة  ابرز االحد-1أ

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

  ة.توضيح ابرز التعريفات المتعلقة بالماد-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 

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

 كتابة التقارير والبحوث.حث الطلبة على  – 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      

 االمتحانات اليومية

 االمتحانات الشهرية

 النهائية االمتحانات

 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

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

  
 طرائق التعليم والتعلم     

 محاولة المزج بين الطريقة االلقائية وطريقة االستجواب

 

 
 طرائق التقييم    

 توجيه االسئلة المباشرة واعتبارها مشاركات يومية للطلبة

 

 

 
 لشخصي (.ا التطورالمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية 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  .12

 الحديث ورباتاريخ ا مطلوبة ـ الكتب المقررة ال1

 محمد محمد صالح...تاريخ اوربا في القرن التاسع عشر )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

ة رنسيعبد العزيز سليمان النوار....تاريخ اوربا من الثورة الف

 حتى الحرب العالمية الثانية

 
               ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 ( لعلمية , التقارير ,.... المجالت ا) 
 1950-1789هربرت فيشر.....تاريخ اوربا الحديث 

 محمد مظفر االدهمي .....تاريخ اوربا الحديث

 

 
 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
 مكتبة طريق العلم ,مكتبة جديد الكتب

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 لجامعة وخارجها.الحث على زيارة المكتبات في ا- 

 حث الطلبة على كتابة التقارير والبحوث.-

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

 

 

 

 
 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

مقدمة في اسباب  نظري 3 االول

 الثورة الفرنسية
االلقاء 

 واالستجواب
االسئلة+ 

 المشاركة
ظهور شخصية  نظري 3 الثاني

 نابليون بونابرت
االلقاء 

 واالستجواب
االسئلة+ 

 المشاركة
االلقاء  موتمر فينا نظري 3 الثالث

 واالستجواب
االسئلة+ 

 المشاركة
االلقاء  الثورة الصناعية نظري 3 الرابع

 واالستجواب
االسئلة+ 

 المشاركة
االلقاء  الثورات القومية نظري 3 الخامس

 واالستجواب
االسئلة+ 

 المشاركة
الوحدة االيطالية  نظري 3 السادس

 وااللمانية
االلقاء 

 واالستجواب
االسئلة+ 

 المشاركة
 السابع

 
تطور انظمة الحكم في  نظري 3

 اوربا
االلقاء 

 واالستجواب
االسئلة+ 

 المشاركة


