
 وصف البرنامج األكاديمي

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم 

المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . 
مقرر ضمن  ة االولالعصور الوسطى لطلبة المرحلاوربا في لمادة تاريخ ويصاحبه وصف 

 :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 .3

 االوربية
 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  -1

 بشكل موضوعي ومحايد .

والروايات التاريخية بهدف بناء شخصية الطالب  واآلراءتنمية القدرة على نقد االفكار  -2 
 الحوادث التاريخية وفهمها واالفادة منها في استشراف المستقبل المستقلة القادرة على تحليل

 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 اإلسهام في نشر الوعي التاريخي وفق المصاد -5

 الوسطى واعتماد المنهج العلمي في ذلك.

 تزويد الطالب بمهرات البحث التاريخي العلمي -6
اطالع الطلبة على البداية تأسيس معظم الدول االوربية الحالية من خالل اطالعهم على كيفية  -7

تساعدهم على فهم طبيعة كل دولة تشكل وظهر هذه الدول عبر مادة العصور الوسطى بصورة 

من تلك الدول في الوقت الحاضر السيما الدول الكبرى في القارة االوربية مثل بريطانيا 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 -2أ
 الرومانية .

رف على ابرز الشخصيات التي كان لها دور قدرة الطلبة على التمييز واإلدراك المعرفي للتع-3أ

في ظهور الدول االوربية ، فضال عن 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

وينت ، اور ببتطوير مهارات الطلبة في استخدام الوسائل التقنية الحديثة مثل االنترنيت ،  -6أ
 وغيرها .

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج: –ب 

 تمكين الطلبة من معرفة وفهم  أساسيات مادة تاريخ العصور الوسطى االوربية - 1ب 
رة ا القاهج التحليلي في قراءة  االحداث التاريخية التي مرت بهتعزيز الطالب بالمن - 2ب 

 االوربية .  

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

 

 

 طرائق التعليم والتعلم:     

فالم الشرح والتوضيح عن طريق المحاضرات العلمية وبطرق توضيحية جديدة ، مع عرض األ -

 الوسطى لعصورئقية داخل القاعة الدراسية ، إضافة إلى المصادر والمراجع الخاصة بتاريخ االوثا
 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 

ن م وربية تمكين الطالب من رسم الصورة الكاملة عن مراحل تطور العصور الوسطى اال -2ج
جعل لتي تاخالل ربط المعلومات النظرية المتسلسلة مع األفالم الوثائقية والصور و الخرائط 

 المقرر سلسلة بسيطة الفهم لدى الطالب.

 تمكين الطلبة من التطوير الذاتي المستمر حتى بعد التخرج. -3ج
ع ماقع لدراسية بالوتزويد الطلبة بالمعلومات عن تاريخ العصور الوسطى وربط المادة ا-4ج 

 تمكينهم من اجتياز االختبارات .

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

التطور وتوظيف المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية ال-د 

 الشخصي(.

 .اريخ العصور الوسطىتخريج كفاءات تدريسية لها القدرة على تدريس مادة ت -1د
 .تخريج نماذج من الطلبة لها القدرة على اكمال دراستها العليا -2د
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ة او لصحافتمكين الطلبة من العمل في المؤسسات االخرى القريبة من التدريس كالعمل في ا -3د

 .   لألحداثالقائمة على التحليل السياسي  والتلفزيونيةالبرامج االذاعية 

 :تعلمطرائق التعليم وال 

الشرح والتوضيح عن طريق المحاضرات العلمية وبطرق توضيحية جديدة ، مع عرض   -

 العصور تاريخباألفالم الوثائقية داخل القاعة الدراسية ، إضافة إلى المصادر والمراجع الخاصة 

 الوسطى االوربية  لتحقيق الفهم الكامل للمفردات وتحسين استيعاب الطلبة.
 نبية . ما االجالمواقع االلكترونية لإلفادة منها لتطوير قابلياتهم ، السيإرشاد الطالب إلى  -

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

 كيفيةتعريف الطلبة بالطرق المتبعة في شبكة المعلومات الدولية لحفظ المصادر والكتب و
 استخراجها.

 ور الشخصي:.  التخطيط للتط10

وعياً ت أسبتنمية القدرات لدى الطلبة في البحث والتقصي من خالل الحث على زيارة المكتبا -1
لالطالع على المصادر والكتب والمجالت كمصدر للمعلومات ،فضال عن زيارة المتاحف 

 ربيةاالو ومتابعة ما تنشر ه المواقع االلكترونية من مصادر ودراسات حديثة في مجال العصور

 الوسطى .
 ستاذالقدرة على توجيه وتحفيز اآلخرين والعمل على إبراز شخصية الطالب من خالل األ -2

 القدوة .

 كيفيةوالمساهمة في بناء شخصية الطالب بشكل يساعده على اداء دوره في حياته العمية  -3
 ع .تمتطبيق االفكار والمهرات التي اكتسبها خالل 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
 يةتالمهارااألهداف  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 H1  تاريخ اوربا في

 العصور الوسطى

 / / / / / / / / / / / / / / / / اساسي
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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة تكريت/ المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ    / المركز علمي القسم ال .2

 تاريخ اوربا في العصور الوسطى اسم / رمز المقرر .3

 الحضور والغياب أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 60 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2017 /1/  25 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 نها .  برى مية السيما الكتعريف 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

ول لحديثة وددولة اى الحياة السياسية لتلك الدولية  وانظمتها الحاكمة وكيفية الفصل بين الالتعرف عل - 5

 القبيلة.

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

حقيقها الب تمخرجات التعلم المتوقعة من الطيوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر و

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

 ؛البرنامج.

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررات المخرج .10
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  :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

 نهممصطلحات المتعلقة بالعصور الوسطى  للطلبة وتقريبها إلى أذهاالمفاهيم 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

ات قراطية من خالل ربط المعلوم الكاملة عن مراحل تطورسم الصورة تمكين الطالب من ر -2ج

 الطالب. م لدىالنظرية المتسلسلة مع األفالم الوثائقية والصور التي تجعل المقرر سلسلة بسيطة الفه

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

واقع مع سية باللديمقراطية وربط المادة الدراتزويد الطلبة بالمعلومات في مجال حقوق اإلنسان وا-4ج   

  تمكينهم من اجتياز االختبارات .

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 ائقيةالشرح والتوضيح عن طريق المحاضرات العلمية وبطرق توضيحية جديدة، مع عرض األفالم الوث

تحقيق ل وسطى لعصور االوربية الداخل القاعة الدراسية، إضافة إلى المصادر والمراجع الخاصة بتاريخ ا

 الفهم الكامل للمفردات وتحسين استيعاب الطلبة.

منها  فادةلإل التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس، مع إرشاد الطالب إلى بعض المواقع االلكترونية -

 .لتطوير قابلياتهم

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

ة على مواظبالمشاركة الفاعلة في قاعة الدرس دليل التزام الطالب وتحمله المسؤولية مع الحضور وال-

 الدوام.

 االمتحانات النظرية والعملية اليومية والفصلية والنهائية . -

 .مها ي تقديفكتابة التقارير والبحوث الخاصة بمفردات المادة الدراسية وااللتزام بالموعد المحدد  -
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 طرائق التقييم    

 االمتحانات اليومية  -

 الشهرية  تاالمتحانا -

 االمتحانات النهائية  -

 عرض الكتب  -

 مشاهدة االفالم الوثائقية -

 لشخصي (.االتطور المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتأهيلية 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  .12

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

 االوربية الوسطىسعيد عبد الفتاح عاشور / تاريخ العصور 

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

 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

 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت

.... 
مكتبة  مكتبة طريق العلم ، مكتبة سيالتوب ، مكتبة جديد الكتب ،

 الهنداوي

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

   

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

يل بعض وتحل حث الطلبة على كتابة البحوث والتقارير في مقررات المادة الدراسية يتم من خاللها شرح -

 المشاكل والية إيجاد الحلول لها.

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
 طريقة التقييم طريقة التعليم م الوحدة / أو الموضوعاس

سقوط االمبراطورية  نظري 3 االول

 الرومانية

 االسئلة الشفوية المحاضرة

المناقشة  القبائل الجرمانية نظري 3 الثاني

 واالستجواب

 مدى مشاركة الطالب

ظهور المسيحة  نظري 3 الثالث

 وانتشارها

 االسئلة الشفوية المحاضرة

المحاضرة  عصر االقطاع نظري 3 بعالرا

والمناقشة 

 واالستجواب

االسئلة الشفوية ومدى 

 مشاركة الطالب

المحاضرة  الحضارة االوربية نظري 3 الخامس

والمناقشة 

 واالستجواب

 مدى مشاركة الطالب

نشأة الدولة القومية في  نظري 3 السادس

 اوربا 

المحاضرة 

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

 

 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:                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقيع   :  لتا            التوقيع   :                                                    

 

                 ة حسين يوسفجمع :  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:    



  
 9الصفحة 

 
  

                    2017التاريخ    /  /    

 :التوقيع    

 

 

                                                                                                                                                                                                  

 مصادقة السيد العميد   

 لي مخلف سبعأ.م.د. ع

    2017التاريخ    /  /

 

 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 
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