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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
 يةالمهاراتاألهداف  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

تاريخ العرب  PIA162 م2016/2017

 قبل االسالم
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية – جامعة تكريت المؤسسة التعليمية .1

 قسم التاريخ لمركز/ ا علمي القسم ال .2

 PIA162/  تاريخ العرب قبل اإلسالم اسم / رمز المقرر .3

 الحضور والغياب أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 90 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 م1/2/2017 تاريخ إعداد هذا الوصف .7

 أهداف المقرر .8

 تعريف الطالب بتاريخ العرب قبل اإلسالم .

 . لهم المجاورةاألخرى وعالقاتهم باألمم وأقسامهم وفة  أصول العرب معر

 ية .الدينومعرفة أهم الدويالت التي نشأت في جريرة العرب  ومعرفة نظمها السياسية واالجتماعية 

ة السياسي ياتهابيان أهم المدن التي ظهرت في نجد والحجاز وعوامل قيامها واستقرارها , ومعرفة نظم ح

 ماعية واالقتصادية والعسكرية والفكرية .واالجت

 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 

حقيقها لب تة من الطايوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقع

لعرب تاريخ ا ويصاحبه وصف لمادةالمتاحة. التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 :مقرر ضمن البرنامج /قبل اإلسالم / لطلبة المرحلة األولى 



  
 4الصفحة 

 
  

 ئق التعليم والتعلم والتقييموطرا مقررات المخرج .10

  هداف المعرفية األ -أ
 م بل االسالخ العرب قمعرفة المراحل و التطورات السياسية واالقتصادية و االجتماعية التي مربها تاري -1أ        

 جزيرةي شبه الف نشأةقدرة الطلبة على التمييز و االدراك المعرفي للتعرف على ابرز الدول التي  -2أ      

 العربية قبل االسالم .

 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      

 فالماألة عن طريق المحاضرات العلمية وبطرق توضيحية جديدة  , مع عرض لمادة شرح وتوضيح الماد

,  إلسالماب قبل المصادر والمراجع الخاصة بتاريخ العر إلىالوثائقية داخل القاعة الدراسية , باإلضافة 

 .لتحقيق الفهم الكامل للمفردات وتحسين استيعاب الطلبة  

 
 طرائق التقييم      

 التحريرية  االمتحانات -
 تقارير وبحوث موجزة -
 عرض الكتب  -
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 روايات التاريخيةللوالتحليل والتفسير واالستنتاج  واإلدراكالمالحظة  -1ج

ل جعل الطالب يرسم صورة واضحة وكاملة عن طبيعة تاريخ العرب قبل اإلسالم  , من خال -2ج

 يتوالخرائط ال لمحاضرة  وربطها  مع األفالم الوثائقية والصور ,المعلومات النظرية المقدمة في ا

 توضح المقرر الدراسي , لجعل المعلومات بسيطة الفهم لدى الطالب . 

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

ع , مالواقع بلدراسية عن تاريخ العرب قبل اإلسالم  , وربط المادة اتزويد الطلبة بالمعلومات   -4ج

 تمكينهم من اجتياز االختبارات .

  
 طرائق التعليم والتعلم     

م ألفالشرح وتوضيح المادة عن طريق المحاضرات العلمية وبطرق توضيحية جديدة  , مع عرض لمادة ا

 ,اإلسالم  لب قبالوثائقية داخل القاعة الدراسية , باإلضافة إلى المصادر والمراجع الخاصة بتاريخ العر

 لتحقيق الفهم الكامل للمفردات وتحسين استيعاب الطلبة  .

ة منها لإلفاد , مع ارشاد الطلبة الى بعض المواقع االلكترونيةالتدريبات واالنشطة في قاعة الدرس  -1

 لتطوير قابلياتهم .
 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 المشار -3
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 الدوام .
 االمتحانات النظرية والعلمية اليومية والفصلية والنهائية . -4
 ديمها .في تق كتابة التقارير والبحوث الخاصة بمفردات المادة الدراسية وااللتزام بالموعد المحدد -5
 لتقييم طرائق ا   

 االمتحانات اليومية -1
 االمتحانات الشهرية  -2
 االمتحانات النهائية -3
 عرض الكتب -4
 مشاهدة األفالم الوثائقية -5

 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية 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 .11

أو  اسم الوحدة / مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع
 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 
المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم  لعربية  جغرافية الجزيرة ا 3      3       

 الشرح 
االسئلة و  

 المناقشة 
اقسام شبه الجزيرة  3      4     

 العربية

المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم 

 الشرح 
االسئلة و 

 المناقشة 
اهم مصادر دراسة تاريخ  3       5     

 العرب

 المحاضرة و تاريخ العرب قبل االسالم 

 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  3      8     

 العربيةالجزيرة 

المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم 

 التحليل 
االسئلة 

 والمناقشة 
    امتحان شهري 3      9     
اليمن , الحياة السياسة في  3       10      

 اليمن في اليمن

المحاضرة  تاريخ العرب قبل االسالم 

 والشرح 
االسئلة و 

 المناقشة
المحاضرة  تاريخ العرب قبل االسالم  القديمةوالممالك اليمنية  3      11      

 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  3     13      

 كعبةوحملة أبرهة 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

 

المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم  ة االنباطمملك 3      16      

 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 
االسئلة و المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم  مدن الحجاز )مكة ( 3 20
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 البنية التحتية  .12

 المقتضب من تاريخ العرب قبل اإلسالم  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 ريخ الطبريتا )المصادر(  ـ المراجع الرئيسية 2

 بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب  / محمود شكري االلوسي 

               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

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....
 موقع االنترنيت في كلية التربية للعلوم اإلنسانية

 مركز االنترنيت في جامعة تكريت

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 الجامعةالتأكيد على مراجعة المكتبات في الكليات والمكتبة المركزية في  -1
ليل بعض ح وتححث الطلبة على كتابة البحوث والتقارير في مقررات المادة الدراسية يتم من خاللها شر -2

 المشاكل والية إيجاد الحلول لها .
 . منطقةاعتماد التقنية الحديثة في البحث عن الوثائق والمصادر في كشف الحقائق التاريخية لل -3

 

 المناقشة  التحليل 
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 ,  3 28

العرب ودورهم في 

 التجارة الدولية

المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم 

 التحليل 
االسئلة و 

 المناقشة 

عرب بأسيا صالت ال 3 29

 صالت العرب بأفريقيا

المحاضرة و  تاريخ العرب قبل االسالم 

 التحليل 
االسئلة و 

 المناقشة 
    امتحان شهري 3 30
    االمتحان النهائي  


