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 ٔاٌقفؾخ 

 
  

      

 

 

 ٚفف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي ىذا  ايجازاً مقتضياً ألىم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبو وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرىناً عما إذا كان قد حقق اال

 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ / اٌّووي  ؼٍّٟاٌمَُ اٌ .2

اٚ اٍُ اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ  .3

 إٌّٟٙ 
 اٌزبه٠ـ

 ربه٠ـ -ثىبٌٛه٠ًٛ روث١خ  اٍُ اٌْٙبكح إٌٙبئ١خ  .4

  :إٌظبَ اٌلهاٍٟ  .5
 ٛٞ /ِموهاد /أفوٜ ٍٕ

 فٍٖٟ ) وٛهٍبد(

 ارؾبك اٌغبِؼبد اٌؼوث١خ اٌّؼزّل   ثؤبِظ االػزّبك .6

 ٚىاهح اٌزقط١ٜ–ٚىاهح اٌزوث١خ  اٌّإصواد اٌقبهع١خ األفوٜ  .7

 2117-11-1 ربه٠ـ ئػلاك إٌٛف  .8

 : ٠َؼٝ اٌمَُ اٌٝ رؾم١ك اال٘لاف االر١خ:أ٘لاف اٌجؤبِظ األوبك٠ّٟ .9

 ٙبكح اٌجىبٌٛه٠ًٛ ثزق١ٖٔ اٌزبه٠ـ.اػلاك ِؼ١ٍّٓ ِٓ ؽٍّخ ّ -1

 اػلاك ٔقجخ ِٓ ٍٛجخ اٌمَُ اٌّزفٛل١ٓ فٟ افزٖبٓ اٌزبه٠ـ الوّبي كهاٍبرُٙ اٌؼ١ٍب. -2

 رله٠ت ِؼٍّٟ اٌزبه٠ـ فٟ اٌّلاهً ػٍٝ اٌَّزغلاد فٟ ١ِلاْ رله٠ٌ اٌزبه٠ـ . -3

 مٚاد اٌٍٖخ. اػلاك اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد ثبٌزبه٠ـ اٌمل٠ُ ٚاٌؾل٠ش ٚاٌّؼبٕو ثّب ٠ؼيى االكث١بد -4

 رم٠ُٛ اٌلهاٍبد اٌزٟ رٖله فٟ ِغبي اٌزبه٠ـ ٚاثلاء اٌواٞ ؽٛي ِؾزٛا٘ب . -5

 
 
 
 
 



  
 ٕاٌقفؾخ 

 
  

 اٌّطٍٛثخ ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ جؤبِظِقوعبد اٌ  .11

  اال٘لاف اٌّؼوف١خ  - أ
   .  ّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌؼبَ ٌؼٍُ اٌزبه٠ـر  -1أ

 طٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌٍزبه٠ـ اٌمل٠ُ ٚاٌؾٚبهاد اٌمل٠ّخ.رّى١ٓ اٌ -2أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌٍزبه٠ـ اٌؾل٠ش ٌّقزٍف كٚي اٌؼبٌُ. -3أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌٍزبه٠ـ اٌّؼبٕو ٌلٚي اٌؼبٌُ اٌّقزٍفخ. -4أ
 ٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ثبٕٛي اٌزوث١خ ٚفٍَفخ اٌزبه٠ـ.رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖ -5أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌطوائك رله٠ٌ اٌزبه٠ـ ِٕٚٙظ اٌجؾش اٌزبه٠قٟ. -6أ

 جؤبِظ ٌقبٕخ ثبٌا ١خاٌّٙبهار األ٘لاف –ة 

 فخ.٠ىزت ٚهلخ ثؾض١خ ، ٚوزبثخ ثؾٛس ٚكهاٍبد ِزقٖٖخ فٟ ؽمٛي اٌزبه٠ـ اٌّقزٍ – 1ة 

٠ؾفع اٍّبء ّق١ٖبد ٚاِبوٓ ٚؽٛاكس ربه٠ق١خ ثبهىح ، ٠َٚزقلَ ِفوكاد ِٖٚطٍؾبد  – 2ة 

 ربه٠ق١خ ِؼبٕوح.

       رؼٍُ ٛوائك رله٠ٌ ِبكح اٌزبه٠ـ. – 3ة 

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 االٌمبء أٚ اٌّؾبٙوح -1
 االٍزغٛاة -2
 إٌّبلْخ -3
اٌل١ٌٚخ ) االٔزو١ٔذ( ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِؼوفخ اٙبف١خ ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ّٚجىخ اٌّؼٍِٛبد  -4

 ٌٍّٛاك اٌلها١ٍخ.

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 % اِزؾبٔبد ف١ٍٖخ ،٠إفن  ثٕظو االػزجبه اٌّٛاظجخ ٚاٌّْبهوخ.41 -1
 % افزجبهاد ٔٙب٠خ اٌفًٖ.61 -2

 
 اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . األ٘لاف -ط

 ٝ ِلٜ ؽم١مزٙب.رؾ١ًٍ ثؼ٘ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٌٍزًٕٛ اٌ -1ط         

 ٠مبهْ ث١ٓ اٌؼٖٛه اٌزبه٠ق١خ ِٓ ؽ١ش ِٛٙٛػبد اٚ ل١ُ ؽٚبه٠خ ِؾلكح. -2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ اٌْق١ٖبد اٌزبه٠ق١خ اٌّْٙٛهح. -3ط

 ٠فَو اٍجبة ل١بَ اٌلٚي ٚاٌؾٚبهاد ٚاٍجبة ٚػٛاًِ ا١ٙٔبه٘ب. -4ط   
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 مار١خ ثطوق ٍجج١خ.اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رف١َواد  -1
االٍزغٛاة ٌٍطٍجخ ِٓ فالي ِغّٛػخ ِٓ االٍئٍخ اٌزفى١و٠خ ِضً ) و١ف، ِبما ، ِزٝ ، ٌّبما، ،   -2

 ا٠ٓ،أٞ( ٌّٛا١ٙغ ِؾلكح.
 رى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمب١ّخ فالي اٌّؾبٙواد ٌّٕبلْخ ِٛٙٛػبد ربه٠ق١خ رزطٍت اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ. -3
 ٌل٠ُٙ. رله٠ٌ اٌطٍجخ و١ف١خ ثٕبء ٛوق اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ -4
 ٛوائك اٌزم١١ُ    



  
 ٖاٌقفؾخ 

 
  

 االفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ ثأٍئٍخ ث١ز١خ رزؼٍك ثبٌّبكح اٌلها١ٍخ. -1
 رمل٠ُ اٚهاق ثؾض١خ ػ١ٍّخ ِؾىّخ. -2
 اٌمبء ِؾبٙواد ٔٛػ١خ ِٓ لجً اٌطٍجخ ٌّؼوفخ ِلٜ افبكرُٙ ِٓ اٌّبكح اٌلها١ٍخ اٌّؾفيح ػٍٝ اٌزفى١و. -3
م١بً ِلٜ رؾ١ًٖ اٌطٍجخ ٌّٙبهح اٌزفى١و اعواء افزجبهاد ّٙو٠خ اٚ فٟ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌ -4

 ٚاٌزؾ١ًٍ.
 

 

 .اٌْقٖٟ(األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه  )اٌّٙبهادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ-ك 

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ وزبثخ ٚهلخ ثؾض١خ ػٓ اؽل اٌْق١ٖبد االه٠ق١خ اٚ االِبوٓ اٚ اٌلٚي. -1ك

 ِوعغ اٚ ِٖله ثَٕجخ ػْو ؽغّٗ. رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رٍق١ٔ -2ك

 رط٠ٛو للهح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرف١َو االؽلاس اٌزبه٠ق١خ. -3ك

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٍزقلاَ اٌقوائٜ ٚاٌّقططبد ٚاٌغلاٚي ٚاالّىبي اٌج١ب١ٔخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّؼٍِٛبد  -4ك   

 ٛي اٌزبه٠ـ االلزٖبكٞ ٚاالكاهٞ.االؽٖبئ١خ ماد اٌفبئلح فٟ رؾ١ًٍ اٌّٛٙٛػبد اٌزبه٠ق١خ ال١ٍّب فٟ ؽم

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ          

كػٛح ثؼ٘ اٌغٙبد ا١ٌّٕٙخ اٌمو٠جخ ِٓ اٌغبِؼخ ِضً ِل٠و٠خ اٌزوث١خ اٚ ِل٠و٠خ اٌْجبة ٚاٌو٠بٙخ ، اٚ  -1

 ِل٠و٠خ االصبه ، اٚ كائوح ِزؾف اٌّؾبفظخ، ٚرٕظ١ُ ٌمبءاد ِغ اٌطٍجخ.
ش اٌزبه٠قٟ ٚٛوائمٗ ٚرى١ٍفُٙ ثبٔغبى اثؾبس فٟ ؽمٛي اٌزبه٠ـ رله٠ت اٌطٍجخ ػٍٝ و١ف١خ ٚإٛي اٌجؾ -2

 اٌّقزٍفخ 
 رله٠ت اٌطٍجخ فٟ ِإٍَبد ٚكٚائو ماد ػاللخ ثؼٍُ اٌزبه٠ـ ٚاالصبه. -3
 ٚٙغ ِٕب٘ظ كها١ٍخ ثبٌز١َٕك ِغ اٌّواعغ ٚاٌغٙبد اٌؼ١ٍب ثّب ٠ؾمك رطٛها ّق١ٖب ٌَّزٜٛ اٌطٍجخ. -4

 ٛوائك اٌزم١١ُ          

 
 ٌزؾو٠و٠خاالفزجبهاد ا -1
 اٌّالؽظخ اٌّجبّوح -2

 

  ث١ٕخ اٌجؤبِظ -11

هِي اٌّموه أٚ  اٌّوؽٍخ اٌلها١ٍخ 

 اٌَّبق

  اٌَبػبد اٌّؼزّلح           اٍُ اٌّموه أٚ اٌَّبق

 ػٍّٟ    ٔظوٞ      

 األٌٚٝ
Univ1101 Human rights 2 - 

 Univ1102 األٌٚٝ
Islamic Education I 2 - 

 Univ1103 األٌٚٝ
Arabic I 2 - 

 Univ1104 األٌٚٝ
Islamic Education  II 2 - 



  
 ٗاٌقفؾخ 

 
  

 Univ1105 األٌٚٝ
English I 2 - 

 Univ1106 األٌٚٝ
Computer I 1 1 

 Coll 1201 األٌٚٝ
General Psychology 

3 - 

 Coll 1202 The basis of education األٌٚٝ
2 - 

 Coll 1203 Developmental Psychology األٌٚٝ
3 - 

 Coll 1204 principals of Education األٌٚٝ
3 - 

 - Hist 1301 General Geographic 2 األٌٚٝ

 Hist 1302 Iraq's ancient history األٌٚٝ
3 - 

 Hist 1303 History of the Arabs before األٌٚٝ

Islam 
2 - 

 Hist 1304 Cartography األٌٚٝ
2 - 

 Hist 1305 History of the ancient Near األٌٚٝ

East (Egypt and the Levant) 
2 - 

 Hist 1306 The age of the message األٌٚٝ
2 - 

 Hist 1307 The history of Europe in the األٌٚٝ

Middle Ages 
2 - 

 Hist 1308 Approach to historical األٌٚٝ

research 
3 - 

 Univ2107 اٌضب١ٔخ
Arabic II 2 - 

 Univ2108 اٌضب١ٔخ
Computer II 1 1 

 Univ2109 Health and Enviroment اٌضب١ٔخ

Education 2 - 

 Univ2110 اٌضب١ٔخ
English II 2 - 

 Univ2111 اٌضب١ٔخ
Democracy 2 - 

 Coll 2205 Educational Psychology اٌضب١ٔخ
3 - 

 Coll 2206 Mental Health اٌضب١ٔخ
2 - 

 Coll 2207 Educational guidance اٌضب١ٔخ
2 - 

 Coll 2208 Educational Statistics ٌضب١ٔخا
3 - 

 Hist 2309 Histraphical continents (the ancient اٌضب١ٔخ

world) 2 - 



  
 ٘اٌقفؾخ 

 
  

 Hist 2310 Modern history of the Arab Gulf اٌضب١ٔخ
2 - 

 Hist 2311 The history of the modern Arab اٌضب١ٔخ

world 3 - 

 Hist 2312 The history of Europe in the اٌضب١ٔخ

Renaissance 2 - 

 Hist 2313 The modern history of the Third اٌضب١ٔخ

World 2 - 

 Hist 2314 Rashidi era اٌضب١ٔخ
2 - 

 Hist 2315 Morocco Islamic history اٌضب١ٔخ
2 - 

 Hist 2316 Histraphical continents (New World) اٌضب١ٔخ
2 - 

 Hist 2317 The history of modern Iraq اٌضب١ٔخ
2 - 

 Hist 2318 Century history of Europe (19) اٌضب١ٔخ
2 - 

 Hist 2319 The history of the Umayyad dynasty اٌضب١ٔخ
2 - 

 Hist 2320 The contemporary history of the اٌضب١ٔخ

Third World 2 - 

 Univ3112 اٌضبٌضخ
Arabic III 2 - 

 Univ3113 اٌضبٌضخ
Computer III 1 1 

 - Coll 3209 Research Methods 3 اٌضبٌضخ

 - Coll 3210 TMS 2 اٌضبٌضخ

 - Coll 3211 Measurement and Evaluation 2 اٌضبٌضخ

 - Coll 3212 General methods of teaching 2 اٌضبٌضخ

 Coll 3213 Viewing - 4 اٌضبٌضخ

 Hist 3321 Arab World Geographic اٌضبٌضخ
2 - 

 Hist 3322 The history of Andalusia اٌضبٌضخ
2 - 

 Hist 3323 The history of the Abbasid state اٌضبٌضخ

(132-334 AH) 2 - 

 Hist 3324 The contemporary history of the اٌضبٌضخ

Arab world 2 - 

 Hist 3325 Philosophy of History اٌضبٌضخ
2 - 

 Hist 3326 The contemporary history of Iran اٌضبٌضخ
2 - 



  
 ٙاٌقفؾخ 

 
  

 Hist 3327 Century history of Europe (20) اٌضبٌضخ
2 - 

 Hist 3328 European history اٌضبٌضخ
2 - 

 Hist 3329 Iraq Geographic اٌضبٌضخ
2 - 

 Hist 3330 The history of the Abbasid state اٌضبٌضخ

(334-656 AH) 2 - 

 Hist 3331 The modern history of Iraq اٌضبٌضخ
2 - 

 Hist 3332 The history of modern Turkey اٌضبٌضخ
2 - 

 Hist 3333 Contemporary World History اٌضبٌضخ
2 - 

 Hist 3334 Islamic history Petty (Islamic اٌضبٌضخ

Orient) 2 - 

 Univ4114 اٌواثؼخ
Computer IIII 1 1 

 Univ4115 اٌواثؼخ
Arabic IIII 2 - 

 Coll 4214 Curricula and textbooks اٌواثؼخ
2 - 

 Coll 4215 Educational Administration اٌواثؼخ

and direction 
2 - 

 Coll 4216 Application اٌواثؼخ
12 - 

 Hist 4335 Geo-political اٌواثؼخ
2 - 

 Hist 4336 Islamic civilization and systems اٌواثؼخ
3 - 

 Hist 4337 Contemporary Arab problems ثؼخاٌوا
2 - 

 Hist 4338 History of the United States of اٌواثؼخ

America 2 - 

 Hist 4339 Iraq's history of social اٌواثؼخ
2 - 

 Hist 4340 Research Project Graduation اٌواثؼخ
3 - 

 
 
 
 

 اٌزقط١ٜ ٌٍزطٛه اٌْقٖٟ .11

 
 قة كسلرجاهتامراجعة اخلطوات الساب -1

 االطالع على ادلستجدات من الكتب كالدكريات كشبكة ادلعلومات يف رلاؿ االختصاص -2



  
 7اٌقفؾخ 

 
  

 التحديث الدكرم )السنوم( خلطط التدريس ادلعتمدة. -3
 
 

 اٌّؼٙل(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزؾبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ِٚٙؼ١به اٌمجٛي  .12

 تمد على الرغبة.ادلعدؿ التنافسي ادلع –الفرع العلمي  -الشهادة االعدادية
 

 أُ٘ ِقبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .ٖٔ

 الكتب ، الدكريات، الرسائل اجلامعية ، شبكة ادلعلومات الدكلية،اخلربة الشخصية للقائم بتدريس ادلقرر الدراسي. -1
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 ِخطظ ِٙبساد إٌّٙظ

 ضؼخ ٌٍزم٠ُ١١شعٝ ٚضغ اؽبسح فٟ اٌّشثؼبد اٌّمبثٍخ ٌّخشعبد اٌزؼٍُ اٌفشد٠خ ِٓ اٌجشٔبِظ اٌخب

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌجشٔبِظ 

سِض  اٌغٕخ / اٌّغزٜٛ

 اٌّمشس
 أعبعٟ اعُ اٌّمشس

أَ 

 اخز١بسٞ

 ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف  خ ١اٌّؼشفاأل٘ذاف 

 جشٔبِظ اٌخبفخ ثبٌ

األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ 

 ٚاٌم١ّ١خ 
ٚاٌزأ١ٍ١٘خ بساد اٌؼبِخ اٌّٙ

اٌّٙبساد األخشٜ  )إٌّمٌٛخ

خ اٌزٛظ١ف اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍ

 (ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ

 ٗد ٖد ٕد ٔد ٗط ٖط ٕط ٔط ٗة ٖة ٕة ٔة ٗأ ٖأ ٕأ ٔأ

 األٌٚٝ

 األٌٚٝ

Univ1101 Human rights ٟأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Univ1102 Islamic Education I ٟأعبع √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 األٌٚٝ

 األٌٚٝ

Univ1103 Arabic I عبعٟأ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √  

Univ1104 Islamic Education  II ٟأعبع  √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √  

 األٌٚٝ

 األٌٚٝ

Univ1105 English I ٟأعبع  √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 

Univ1106 Computer I ٟأعبع √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ 

 األٌٚٝ

 األٌٚٝ

Coll 1201 General Psychology ٟأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ 

Coll 1202 The basis of education ٟأعبع √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ 

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 1203 Developmental األٌٚٝ



  
 9اٌقفؾخ 

 
  

Psychology 

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 1204 principals of Education األٌٚٝ

 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Hist 1301 General Geographic األٌٚٝ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Hist 1302 Iraq's ancient history األٌٚٝ

 Hist 1303 History of the Arabs األٌٚٝ

before Islam 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

  √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Hist 1304 Cartography األٌٚٝ

 Hist 1305 History of the ancient األٌٚٝ

Near East (Egypt and the 

Levant) 

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ أعبعٟ Hist 1306 The age of the message األٌٚٝ

 Hist 1307 The history of Europe in األٌٚٝ

the Middle Ages 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ أعبعٟ

 Hist 1308 Approach to historical األٌٚٝ

research 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ2107 Arabic II اٌضب١ٔخ

  √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ2108 Computer II اٌضب١ٔخ
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 Univ2109 Health and Enviroment اٌضب١ٔخ

Education 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ2110 English II اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ بعٟأع Univ2111 Democracy اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 2205 Educational Psychology اٌضب١ٔخ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ أعبعٟ Coll 2206 Mental Health اٌضب١ٔخ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ أعبعٟ Coll 2207 Educational guidance اٌضب١ٔخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 2208 Educational Statistics اٌضب١ٔخ

 Hist 2309 Histraphical continents (the اٌضب١ٔخ

ancient world) 
 √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 Hist 2310 Modern history of the Arab اٌضب١ٔخ

Gulf 
 √ √ √ √  √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ أعبعٟ

 Hist 2311 The history of the modern اٌضب١ٔخ

Arab world 
 √ √ √ √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ أعبعٟ

 Hist 2312 The history of Europe in the اٌضب١ٔخ

Renaissance 
 √ √  √ √ √ √  √ √  √ √ √ √ √ أعبعٟ

 Hist 2313 The modern history of the اٌضب١ٔخ

Third World 
 √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Hist 2314 Rashidi era اٌضب١ٔخ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Hist 2315 Morocco Islamic history اٌضب١ٔخ

 Hist 2316 Histraphical continents (New اٌضب١ٔخ

World) 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Hist 2317 The history of modern Iraq اٌضب١ٔخ

 Hist 2318 Century history of Europe اٌضب١ٔخ

(19) 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 Hist 2319 The history of the Umayyad اٌضب١ٔخ

dynasty 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ عٟأعب

 Hist 2320 The contemporary history of اٌضب١ٔخ

the Third World 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ3112 Arabic III اٌضبٌضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ3113 Computer III اٌضبٌضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 3209 Research Methods اٌضبٌضخ

  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 3210 TMS اٌضبٌضخ

 Coll 3211 Measurement and اٌضبٌضخ

Evaluation 
  √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 Coll 3212 General methods of اٌضبٌضخ

teaching 

  √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ أعبعٟ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 3213 Viewing اٌضبٌضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Hist 3321 Arab World  Geographic اٌضبٌضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Hist 3322 The history of Andalusia اٌضبٌضخ

 Hist 3323 The history of the Abbasid اٌضبٌضخ

state (132-334 AH) 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 Hist 3324 The contemporary history of اٌضبٌضخ

the Arab world 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Hist 3325 Philosophy of History اٌضبٌضخ

 Hist 3326 The contemporary history of اٌضبٌضخ

Iran 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 Hist 3327 Century history of Europe اٌضبٌضخ

(20) 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Hist 3328 European history اٌضبٌضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Hist 3329 Iraq  Geographic اٌضبٌضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Hist 3321 Arab World Histraphy اٌضبٌضخ

 Hist 3330 The history of the Abbasid اٌضبٌضخ

state (334-656 AH) 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Hist 3331 The modern history of Iraq اٌضبٌضخ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Hist 3332 The history of modern Turkey اٌضبٌضخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Hist 3333 Contemporary World History اٌضبٌضخ

 Hist 3334 Islamic history Petty (Islamic اٌضبٌضخ

Orient) 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ4114 Computer IIII اٌواثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Univ4115 Arabic IIII اٌواثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 4214 Curricula and textbooks اٌواثؼخ

 Coll 4215 Educational اٌواثؼخ

Administration and 

direction 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Coll 4216 Application اٌواثؼخ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Hist 4335 Geo-political اٌواثؼخ

 Hist 4336 Islamic civilization and اٌواثؼخ

systems 
  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √ √ أعبعٟ

  √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ أعبعٟ Hist 4337 Contemporary Arab problems اٌواثؼخ

 Hist 4338 History of the United States of اٌواثؼخ

America 
 √ √ √ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ √ أعبعٟ

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Hist 4339 Iraq's history of social اٌواثؼخ
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 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أعبعٟ Hist 4340 Research Project Graduation اٌواثؼخ
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 وصف المقرر

 التعلم ستفادة القصول من فرصيوفر كصف ادلقرر ىذا إرنازان مقتضيان ألىم خصائص ادلقرر كسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنان عما إذا كاف قد حقق اال

 ؛.كالبد من الربط بينها كبُت كصف الربنامج. ادلتاحة

 

 

 سلرجات ادلقرر كطرائق التعليم كالتعلم كالتقييم

 كلية الًتبية األساسية / ة دياىل جامع ادلؤسسة التعليمية 

 قسم التاريخ/ مواد ثقافية  ادلركز/   القسم العلمي 

  الًتبية االسالمية /  رمز ادلقرر/ اسمUniv1102 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االكىل/  االكؿ السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادران على : أىداؼ ادلقرر 

 كاسباهبا  العلم ىذا امساء ,الدين اصوؿ بعلم تعلم التعريف. 

 اهلل تعاىل كجود ادلة , كصفاتو اهلل كجود, االذليات ,ادلسلمُت مجهور عند االشناف اركاف   تعلم  .2

 (الوجود  ) النفسية الصفة, االذلية الصفات, االحلاد, احلواس خداع, كاالخًتاع العناية دليل, احلدكث دليل    تعلم  .3

 ، االرادة ، القدرة ) ادلعاين صفات,( الوحدانية, بالنفس ،القياـ احلوادث سلالفة, البقاء , القدـ ) السلبية الصفات   تعلم  .4
 (  الكالـ ، البصر ، ،السمع احليات ، العلم

 حقو تعاىل يف رنوز ما , تعاىل حقو يف يستحيل ما, احلياة يف التوحيد عقيدة تاثَت  تعلم -5



 

 
 

 51اٌقفؾخ 
 

  

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة كالفهم -1أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم  يف التعريف بعلم اصوؿ الدين  -2أ

 . لطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم  عن  كجود اهلل كصفاتو   دتكُت ا -3أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم يف  تاثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -4أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم يف   ما يستحيل كما رنوز يف حقو تعاىل  -5أ

  .اصة بادلقرراخل ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

مهارات يف  امساء اصوؿ الدين كاسباهبا  – 1ب 

 .مهارات تتعلق مبوضوعات الدرس -2ب

 

 طرائق التعليم كالتعلم      

  توضيح كشرح ادلادة الدراسية 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ئلة زلددةػ اختبارات يومية بأس1

 .ػ كضع درجات للواجبات البيتية كادلشاركة الصفية 2

 ػ تكليف الطلبة بإجناز ْتوث كتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية كمقاليو 4



 

 
 

 51اٌقفؾخ 
 

  

 بنية ادلقرر

 لتقييمطريقة ا طريقة التعليم أك ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 

 اصوؿ بعلم التعريف  تعلم 2

 ,الدين

 امساء ىذا العلم كاسباهبا

  الدين اصوؿ بعلم التعريف

 التقومي البنائي احملاضرة امساء ىذا العلم كاسباهبا

2 

 مجهور عند االشناف اركاف تعلم 2

 ادلسلمُت  

 مجهور عند االشناف اركاف

 ادلسلمُت  

 التقومي البنائي احملاضرة

 التقومي البنائي احملاضرة االذليات  االذليات  متعل 2 3

4 

 اهلل كجود تعلم 2

 اهلل كجود ادلة ,كصفاتو

 تعاىل  

 ادلة ,كصفاتو اهلل كجود

 تعاىل   اهلل كجود

 التقومي البنائي احملاضرة

5 
2 احلدكث دليل  تعلم 

 دليل العناية كاالخًتاع

 ,احلدكث دليل

 دليل العناية كاالخًتاع

 لتقومي البنائيا احملاضرة

 امتحاف الشهر االكؿ اختبار ات متنوعة كحل مسائل ترتبط بادلوضوع 2 6

7 

 احلواس خداع  تعلم 2

 االحلاد,

 

 احلواس خداع

 االحلاد,

 

 التقومي البنائي احملاضرة

 االذلية الصفات  تعلم 2 8
 

 االذلية الصفات
 

 التقومي البنائي احملاضرة

9 

  النفسية الصفة  تعلم 2

 ( الوجود)
 

 ( الوجود)  النفسية الصفة

 

 التقومي البنائي احملاضرة

13 

 ) السلبية الصفات  تعلم 2

 سلالفة, البقاء , القدـ

 بالنفس ،القياـ احلوادث

 ( الوحدانية,

 

 , القدـ ) السلبية الصفات

 احلوادث سلالفة, البقاء

 الوحدانية, بالنفس ،القياـ

) 
 

 التقومي البنائي احملاضرة



 

 
 

 51اٌقفؾخ 
 

  

  انية كالقيميةاألىداؼ الوجد -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة كتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ اذنية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

11 

 ، القدرة ) ادلعاين صفات  تعلم 2
 ،السمع احليات ، العلم ، االرادة

 (الكالـ  ، البصر ،

 ، القدرة ) ادلعاين صفات
 احليات ، العلم ، االرادة

 (الكالـ  ، البصر ، ،السمع

 التقومي البنائي احملاضرة

12 

يف  التوحيد عقيدة تاثَت  تعلم 2
 احلياة

 التقومي البنائي حملاضرةا يف احلياة التوحيد عقيدة تاثَت

 التقومي البنائي احملاضرة تعاىل  حقو يف يستحيل ما تعاىل  حقو يف يستحيل ما تعلم 2 13

 التقومي البنائي احملاضرة حقو تعاىل يف رنوز ما حقو تعاىل يف رنوز ما تعلم 2 14

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية كحل مسائل 2 15

 طرائق التعليم كالتعلم     

 الشرح كالتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .ارير كالدراساتالتق -2

 .( ادلهارات األخرل ادلتعلقة بقابلية التوظيف كالتطور الشخصي) ادلهارات العامة كالتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع كادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع كحتليلها  -2د
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 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .ء ادلقارناتمهارات اجرا  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

 .قحطاف عبدالرمحن. رشدم علياف، كد. د: كتاب أصوؿ الدين اإلسالمي، لػػ (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

        اػ الكتب كادلراجع اليت يوصى هبا         
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

القرآف الكرمي. 

كتب التفسَت كاحلديث النبوم الشريف. 

جامعة بغداد/ رللة كلية العلـو اإلسالمية . 

 

 ctorywww.nourallah.com/dire ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتكنية

.comislam-www.al/ 

www.montalq.com 

 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  

 

 

 

 

 

 

http://www.nourallah.com/directory
http://www.nourallah.com/directory
http://www.al-islam.com/
http://www.montalq.com/
http://www.montalq.com/


 

 
 

 02اٌقفؾخ 
 

  

 

 

 ف المقرروص

 التعلم ستفادة القصول من فرصيوفر كصف ادلقرر ىذا إرنازان مقتضيان ألىم خصائص ادلقرر كسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنان عما إذا كاف قد حقق اال

 ؛.كالبد من الربط بينها كبُت كصف الربنامج. ادلتاحة

 

 بية األساسية كلية الًت / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم التاريخ/ مواد ثقافية  ادلركز/ القسم العلمي 

  اللغة العربية/  رمز ادلقرر/ اسمUniv1103 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االكىل/ االكؿ  السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 كوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادران على إف ي: أىداؼ ادلقرر 

 .أقساـ الكالـ   تعلم .1

 أنواع ادلعارؼ    تعلم  .2

 ادلفرد ، ادلثٌت ، كاجلمع      تعلم  .3

4.  الرسوؿ خطبة ,(القمر سورة من) الكرمي القرآف آيات  , شرح القصيدة اآلتية مع حتليلها كحفظها )األدب    تعلم  يف 
 .شوقي أمحد قصيدة , زيدكف ابن نونية , اذلذيل ذؤيب ايب عينية  , حنُت موقعة بعد نصاراال

 

 

 سلرجات ادلقرر كطرائق التعليم كالتعلم كالتقييم



 

 
 

 05اٌقفؾخ 
 

  

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة كالفهم -1أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم  يف  أقساـ الكالـ  -2أ

 . ة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم  عن   أنواع ادلعارؼ دتكُت الطلب -3أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم يف   ادلفرد ، ادلثٌت ، كاجلمع -4أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم يف   االدب  -5أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 صيدة اآلتية مع حتليلها كحفظها مهارات يف   شرح الق – 1ب

 .مهارات تتعلق مبوضوعات الدرس -2ب

 

 طرائق التعليم كالتعلم      

  توضيح كشرح ادلادة الدراسية 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .واجبات البيتية كادلشاركة الصفية ػ كضع درجات لل2

 ػ تكليف الطلبة بإجناز ْتوث كتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية كمقاليو 4



 

 
 

 00اٌقفؾخ 
 

  

  األىداؼ الوجدانية كالقيمية -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة كتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .حلياةيدرؾ اذنية تأثَت عقيدة التوحيد يف ا -2ج

 

 طرائق التعليم كالتعلم     

 الشرح كالتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير كالدراسات -2

 .( الشخصي ادلهارات األخرل ادلتعلقة بقابلية التوظيف كالتطور) ادلهارات العامة كالتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع كادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع كحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 
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 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أك ادلوضوع/ اسم الوحدة  طلوبةسلرجات التعلم ادل الساعات األسبوع

 التقومي البنائي احملاضرة النحو تعريفو ، عالمتو : األسم  تعلم 2 1

2 

العلم ، الضمائر ، امساء   تعلم 2
االشارة ، األمساء ادلوصولة ، 

 . باإلضافة ادلعرؼ باؿ ، ادلعرؼ

   

 التقومي البنائي احملاضرة النحو

 التقومي البنائي احملاضرة النحو ادلثٌت أعرابو تعلم 2 3

4 

مجع ادلذكر السامل ، شركطو  - 2
 . كأعرابو

مجع ادلؤنث السامل ، شركطو  -
 كإعرابو 

مجع التكسَت كبعض 
اكزانو ، مجوع القلة 

 كالكثرة

 التقومي البنائي احملاضرة النحو

 البنائي التقومي احملاضرة النحو األمساء اخلمسة تعلم 2 5

 ترتبط بادلوضوع دتارين امتحاف الشهر االكؿ اختبار ات متنوعة كحل 2 6

7 

شرح القصيدة اآلتية مع حتليلها  2
  كحفظها

مطولة زىَت بن ايب سلمى اليت 
 مطلعها 

أمن أـ أكىف دمنة مل تكلم       )
 (ْتومانة الدراج فادلتثلم

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

8 
 من) الكرمي قرآفال آيات 2

 ( القمر سورة
 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب
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 البنية التحتية 

 يوجد ال ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

  .شرح قطر الندى وبل الصدى , البن ىشام (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

  النحو الوافي , عباس حسن. 

اػ الكتب كادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

كتب النحاة القدماء.  

 جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني. 

 مع العلمي العراقي مجلة المج. 

  .موقع مدونة لسان العرب ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتكنية

 المكتبة الشاملة. 

 موقع المجلس العلمي. 

9 

 يف  الرسوؿ خطبة 2
 حنُت  موقعة بعد االنصار

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

13 
 اذلذيل  ذؤيب ايب عينية 2

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

11 
 زيدكف  ابن نونية 2

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

12 2  التقومي البنائي احملاضرة االدب شوقي  أمحد قصيدة 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب كلد اذلدل فالكائنات ضياء  2 13

 التقومي البنائي احملاضرة مراجعة االدب 2 14

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية   2 15



 

 
 

 01اٌقفؾخ 
 

  

  شبكة الفصيح. 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  

 

 

 

 

 

 

 وصف المقرر

 التعلم ئص ادلقرر كسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنان عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصول من فرصيوفر كصف ادلقرر ىذا إرنازان مقتضيان ألىم خصا

 ؛.كالبد من الربط بينها كبُت كصف الربنامج. ادلتاحة

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   سم التاريخق/ مواد ثقافية  ادلركز/ القسم العلمي 

  حقوؽ انساف /  رمز ادلقرر/ اسمUniv1101 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االكىل/ االكؿ  السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادران على : أىداؼ ادلقرر 

 (كخصائصها  االنساف حقوؽ تعريف ) تعلم .1



 

 
 

 01اٌقفؾخ 
 

  

 .حقوؽ االنساف من االسالـ موقف  تعلم  .2

 حقوؽ االنساف تصنيفات  تعلم  .3

                                                       اجلماعية االنساف حقوؽ تعلم  .4

 ةالدكلية كالداخلي كادلنازعات احلرب زمن يف االنساف حقوؽ   تعلم -5

 االنساف  حقوؽ يف كاثره االدارم الفساد  تعلم  -6

 

 سلرجات ادلقرر كطرائق التعليم كالتعلم كالتقييم

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة كالفهم -1أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم  يف  موقف االسالـ من حقوؽ االنساف  -2أ

 . دلعرفة كالفهم  يف  تصنيفات حقوؽ االنساف    دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ا -3أ

                                   دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم يف   حقوؽ االنساف اجلماعية                    -4أ

 ..ت الدكلية كالداخلية دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم يف حقوؽ االنساف يف زمن احلرب كادلنازعا -5أ

دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم يف  الفساد االدارم كاثره يف حقوؽ االنساف   -6أ 

 

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

مهارات يف  نص ادلواد العادلية حلقوؽ االنساف  – 1ب 

 .مهارات تتعلق مبوضوعات الدرس -2ب

 

 يم كالتعلم طرائق التعل     

  توضيح كشرح ادلادة الدراسية 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4



 

 
 

 01اٌقفؾخ 
 

  

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ كضع درجات للواجبات البيتية كادلشاركة الصفية 2

 دراسيةػ تكليف الطلبة بإجناز ْتوث كتقارير عن ادلادة ال3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية كمقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية كالقيمية -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة كتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ اذنية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

 طرائق التعليم كالتعلم     

 الشرح كالتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 قة التعلم الذاٌبطري -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير كالدراسات -2

 .( ادلهارات األخرل ادلتعلقة بقابلية التوظيف كالتطور الشخصي) ادلهارات العامة كالتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع كادلصطلحات  -1د   

 .وؿ ادلوضوع كحتليلها مهارات يف مجع البيانات ح -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د
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 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أك ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 2 

 االنساف حقوؽ تعريف ا  االنساف حقوؽ تعريف

 كخصائصها 
 التقومي البنائي احملاضرة

2 

 االنساف حقوؽ تعريف االنساف  حقوؽ خصائص  تعداد 2

 كخصائصها 

 التقومي البنائي احملاضرة

3 

 حقوؽ من االسالـ موقف تعلم 2

 االنساف 

 حقوؽ من االسالـ موقف

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

4 

 حقوؽ من سالـاال موقف تعلم 2

 االنساف 

 حقوؽ من االسالـ موقف

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

 التقومي البنائي احملاضرة االنساف  حقوؽ تصنيفات االنساف  حقوؽ تصنيفات تعلم 2 5

 التقومي البنائي احملاضرة االنساف  حقوؽ تصنيفات االنساف  حقوؽ تصنيفات تعلم 2 6

 كؿ اختبار ات متنوعة كحل مسائل ترتبط بادلوضوعامتحاف الشهر اال 2 7

 التقومي البنائي احملاضرة اجلماعية                                                      االنساف حقوؽ                                                      اجلماعية االنساف حقوؽ   تعلم 2 8

 التقومي البنائي احملاضرة اجلماعية                                                      االنساف حقوؽ اجلماعية                                                      فاالنسا حقوؽ   تعلم 2 9

13 

 يف االنساف حقوؽ   تعلم 2
 كادلنازعات احلرب زمن

 كالداخلية الدكلية

 

 رباحل زمن يف االنساف حقوؽ

 كالداخلية  الدكلية كادلنازعات

 التقومي البنائي احملاضرة
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11 

 زمن يف االنساف حقوؽ   تعلم 2

 الدكلية كادلنازعات احلرب

 كالداخلية 

 احلرب زمن يف االنساف حقوؽ

 كالداخلية  الدكلية كادلنازعات

 التقومي البنائي احملاضرة

12 

 يف كاثره االدارم الفساد تعلم 2
 االنساف  حقوؽ

 حقوؽ يف كاثره االدارم الفساد

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

13 

 يف كاثره االدارم الفساد تعلم 2
 االنساف  حقوؽ

 حقوؽ يف كاثره االدارم الفساد

 االنساف 

 التقومي البنائي احملاضرة

14 

 يف كاثره االدارم الفساد تعلم 2
 االنساف  حقوؽ

 حقوؽ يف كاثره االدارم الفساد

 نساف اال

 التقومي البنائي احملاضرة

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية كحل مسائل 2 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

مصر صادر /موقع كلية احلقوؽ جامعة بنها/مصادر حقوؽ االنساف  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
 2313/ 1/2بتاريخ 

 . 2007تقرير الفساد العادلي لعاـ  –شفافية الدكلية منظمة ال .

مطابع تكنوبرس  – 2335 – 1ط -كتاب الفساد  –ال فساد / اجلمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية  - 
 لبناف –

اػ الكتب كادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 اجلمعة / 378العدد / موقع الوسط/مصادر قانوف حقوؽ اإلنساف

 2003 /سبتمرب/ 19/

حقوؽ اإلنساف /سلوؾ األفراد كحقوؽ اإلنساف/ مقاؿ/ امحد حلمي
موقع منظمة /ديب /  2337/ العدد العاشر/العريب رللة عربية

 حقوؽ اإلنساف العادلية

بية الحكاـ اتفاقية االمم ظاىرة الفساد / دراسة يف مدل مواءمة التشريعات العر  –د . سليماف عبد ادلنعم 
 . 17ادلتحدة دلكافحة الفساد . ص
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القطاع / االصالح االدارم ال يتم اال بالتغيَت اجلذرم للفكر كاالىداؼ كالقوانُت  -فارس الشهايب   ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتكنية
 ع االلكًتكينمقاؿ متاح على ادلوق –العاـ من منظور الليربالية االقتصادية 

www.mafhoum.com  

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mafhoum.com/
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 نموذج وصؼ المقرر  

 

 م.م. سوسن موسى مدحت مدرس المقرر:              () علم النفس العاموصف المقرر    

مقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىنًا عما يوفر وصف ال
وصف  وبين                              والبد من الربط بينها. المتاحة التعلم إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 . البرنامج

 

 الساسيةكلية الًتبية ا ادلؤسسة التعليمية  

 مواد تربوية/ قسم التاريخ ادلركز/   القسم العلمي 

  علم النفس العاـ رمز ادلقرر/ اسم /Coll 1201 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة  

  االكىل/ االكؿ السنة/ الفصل 

 ساعة 45  (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 01-10-2117  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 الطلبة بعلم النفس العاـ بصفة عامة من حيث نشأتو كمفهومو كأىدافو كفركعو كعالقتو بالعلـو األخرل تعريف. 

 .إكساب الطلبة القدرة على معرفة إسهامات العلماء ادلسلمُت يف رلاؿ الدراسات النفسية2-



 

 
 

 20اٌقفؾخ 
 

  

 إدراؾ  الطلبة ألىم ادلدارس الغربية اليت اىتمت بالدراسات النفسية. 

 بة مبفهـو السلوؾ كاألسس الفسيولوجية كالسيكولوجية ادلؤثرة يف السلوؾ اإلنساينتعريف الطل . 

  ( .الدكافع كاالنفعاالت كاالحساس كاالدراؾ كاالنتباه)تتبع الطلبة للعمليات اليت تتم داخل اإلنساف 

 تعريف الطلبة بالتعلم  باعتباره الوسيلة للحصوؿ على ادلعرفة كاالرتقاء احلضارم. 

  اؾ الطلبة للشخصية  من خالؿ معرفة مفهومها كخصائها كالعوامل ادلؤثرة فيها كأنواعهاإدر. 

 كتوجيهو لدكر علم النفس يف فهم السلوؾ االنساين من اجل ضبطو تقدير الطلبة. 

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات المقرر.10

   األىداؼ ادلعرفية -أ

ؿ على ادلعرفة كالفهم بعلم النفس العاـ من حيث نشأتو كمفهومو كأىدافو كفركعو كعالقتو دتكُت الطلبة من احلصو   -1أ
 .بالعلـو األخرل

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم إسهامات العلماء ادلسلمُت يف رلاؿ الدراسات النفسية -2أ

 .س كالتوجهات الفكرية لكل منهادتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم دلدارس علم النف -3أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم بالسلوؾ اإلنساين كاألسس الفسيولوجية كالسيكولوجية ادلؤثرة فيو -4أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم كحتليل كتفسَت دكافع السلوؾ االنساين-5أ

 .عرفة كالفهم كحتليل كتفسَت االنفعاؿ عند االنسافدتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادل -6أ

دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم بالتعلم من حيث معناه كأذنيتو كشركطو كنظرياتو مع الًتكيز                 -7أ
 .على نظرييت التعلم الشرطي لبافلوؼ كالتعلم باالستبصار لكوىلر

 .ادلعرفة كالفهم كحتليل كتفسَت كل من االحساس كاالدراؾ كاالنتباهدتكُت الطلبة من  احلصوؿ على -8أ

 .دتكُت الطلبة من  احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم كتفسَت الشخصية -9أ
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  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 .حتليل ادلفاىيم الواردة  يف ادلقرر – 1

 .يقية لعلم النفسإكساب مهارة التعرؼ على الفركع النظرية كالتطب -2

–تقيم مدارس علم النفس. 

 .إستعماؿ تطبيقات نظريات التعلم يف ادلدرسة-4

 

  طرائق التعليم والتعلم     

 

 االلقاء اك احملاضرة-1

 االستجواب -2

 ادلناقشة ك حل ادلشكالت -3

 .مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة كشبكة ادلعلومات الدكلية-4

 

 

 

 

  طرائق التقييم     

 .التطبيقات الًتبوية. 1 

 .  األكراؽ البحثية الفردية كاجلماعية.2

 (أسئلة بيتية تتعلق بادلادة الدراسية) االختبارات اليومية.3

 (ادلوضوعية كادلقالية)االختبارات التحريرية الشهرية .4
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  األىداؼ الوجدانية كالقيمية- ج

 .اىيم األساسية لعلم النفس العاـتنمية كعي الطلبة بادلعارؼ كادلعلومات  كادلف.-1

 .إبداء الطلبة االىتماـ مبوضوعات علم النفس العاـ كحتمل مسؤكلية التعلم الذاٌب-2

 .تقدير الطلبة لدكر علم النفس العاـ يف العملية الًتبوية-4 

  طرائق التعليم كالتعلم    

حل ادلشكالت  

 العصف الدىٍت 

 احملاكاة 

  طرائق التقييم   

 .االختبارات الشفهية 1. 

 (.أسئلة بيتية تتعلق بادلادة الدراسية) االختبارات اليومية.2 

 .  األكراؽ البحثية الفردية كاجلماعية. 3

 (ادلوضوعية كادلقالية)االختبارات التحريرية الشهرية .4

  

  .(ظيف كالتطور الشخصيادلهارات األخرل ادلتعلقة بقابلية التو ) ادلنقولة  العامة كالتأىيلية ادلهارات -د 

 . دتكُت الطالب من كتابة ْتوث  قصَتة فردية كمجاعية يف رلاالت علم النفس العاـ.1 

 .دتكُت الطالب من كتابة تقارير ْتثية تربوية عن بعض االضطرابات النفسية.2 

 .قل اإلنسايندتكُت الطالب من كتابة تقارير ْتثية تربوية عن العمليات العقلية اليت تتم داخل الع. 3 

 .دتكُت الطالب من إتقاف مهارات التواصل الفعاؿ بُت الزمالء كاستاذ ادلقرر.4



 

 
 

 21اٌقفؾخ 
 

  

 .حتليل ادلشكالت الًتبوية كالسلوكية اليت يواجها كمعلم يف ادلستقبل ككضع احللوؿ ادلناسبة ذلا. 5

 

 

 بنية المقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم عأو الموضو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

  :تمكٌن الطلبة من 2 االول 

معرفة كٌفٌة نشوء علم النفس -5

 العام. 

تحدٌد المفاهٌم االساسٌة لعلم  -0

 النفس العام. 

 ىبٌان أهداف علم النفس العام.-2

التمٌز بٌن الفروع النظرٌة  -2 

 والتطبٌقٌة لعلم النفس العام.

 :النفس العام علم

 وتطوره ،مفهومه نشأته ، 

 أهدافه وفروعه. 

 

   االلقاء

 االستجواب 

 المناقشة

امتحانات 

  ٌومٌة

 :تمكٌن الطلبة من 2 الثاين

تحدٌد عالقة علم النفس بالعلوم -5 

 .األخرى

التعرف على أهم  مدارس علم -2

 النفس.

إستٌعاب دور العلماء العرب -2

 والمسلمٌن فً مٌدان علم النفس.  

س بالعلوم عالقة علم النف

 .األخرى

 

 مدارس علم النفس.

 

دور العلماء العرب والمسلمٌن 

 فً مٌدان علم النفس.

المشاركة   االلقاء والمناقشة 

 الصفٌة

  :تمكٌن الطلبة من 2 الثالث

-0التعرف على مفهوم السلوك. -5

 تحلٌل العوامل التً تؤثر فً السلوك.

  السلوك

العوامل المؤثرة فً 

 البٌئة(السلوك)الوراثة و

 المناقشة واالستجواب

 وحل المشكالت

بحوث    كتابة

  قصٌرة

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 :تمكٌن الطلبة من 2 الرابع

 إدراك مفهوم الدوافع ووظائفها. -5

.معرفة قٌاس الدافع 

.تصنٌف أنواع الدوافع 

 .اعطاء أمثلة عن الدوافع 

                                        

 الدوافع
االلقاء والمناقشة  

 واالستجواب

 

امتحانات 

 ٌومٌة
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 :تمكٌن الطلبة من 2 اخلامس

.إدراك مفهوم االنفعاالت 
 معرفة خصائص االنفعاالت.-0

استٌعاب التغٌرات الفسٌولوجٌة -2

 المصاحب لالنفعال.

التعرف على أهم النظرٌات التً -2

 فسرت االنفعال.

 النفعاالت.إدراك أهمٌة ا-1

 اعطاء أمثلة عن االنفعاالت.-1

 المناقشة واالستجواب االنفعاالت       

 وحل المشكالت

 

كتابة  بحوث  

 قصٌرة 

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 

  السادس

 اختبار الشهر االول

  :تمكٌن الطلبة من 3 السابع

 استٌعاب  مفهوم التعلم  وشروطه.-5

 عالقة التعلم بالنضج.معرفة -0

 التعرف على أنواع التعلم-2

 مشاركة صفية االلقاء كاالستجواب كادلناقشة التعلم  

استيعاب الطلبة دلفاىيم نظرية  التعلم 1- 3 الثامن
  لبافلوؼ الشرطي الكالسيكي

حتليل  القوانُت اليت تفسر العالقة بُت -2
 .ادلثَتات الشرطية كغَت الشرطية

  

لم                  نظريات التع
 نظرية التعلم الشرطي الكالسيكي)

 ( لبافلوؼ

 مشاركة صفية االلقاء كاالستجواب كادلناقشة

استيعاب الطلبة دلفاىيم نظرية  التعلم 1- 3 التاسع
  باالستبصار

حتليل  القوانُت اليت تفسر التعلم كفق  -2
 .االستبصار

   

  

 .نظرية التعلم باالستبصار لكوىلر

 امتحانات يومية اء كاالستجواب كادلناقشةااللق

  ادلشكالت تصميم خطة دلواجهة 3 العاشر

الًتبوية كالسلوكية اليت يواجها كمعلم يف 
 .ادلستقبل ككضع احللوؿ ادلناسبة ذلا

االلقاء كاالستجواب كحل  التطبيقات الًتبوية لنظريات التعلم
 ادلشكالت

 مشاركة صفية

 مفهـو االحساس التمييز بُت 3 احلادم عشر

 ..كاإلدراؾ كاالنتباه

حتليل االسس النفسية كالعصبية لكل -2
 .من االحساس  كاإلدراؾ كاالنتباه

بحوث    كتابة االلقاء كاالستجواب كادلناقشة االحساس كاالدراؾ كاالنتباه

  قصٌرة

ارٌر    أو تق

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 
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 .تصنيف اإلحساسات اخلاصة-3

حتليل العوامل ادلؤثرة يف االنتباه  -4

 .كمشتتاتو

 الموضوع

  .معرفة  مفهـو للشخصية1- 3 الثاين عشر

 .حتديد العوامل ادلؤثرة يف الشخصية-2

 .حتليل خصائص الشخصية-3

 .أستيعاب أنواع الشخصية-4

 امتحانات يومية االلقاء كاالستجواب كادلناقشة الشخصية

  الثالث عشر

 إختبار الشهر الثاين

  عشر الرابع

 مناقشة البحوث كالتقارير الفردية كاجلماعية

 مراجعة عامة اخلامس عشر

 البنية التحتية 

  الكتب ادلقررة ادلطلوبة ػ1

 علم النفس العاـ ،(2311)مشسي، عبد األمَت  زلمد   (ادلصادر)ادلراجع الرئيسية  ػ2

-  مدخل إىل علم ( 2334)الزغوؿ ،عماد كعلي اذلنداكم
 النفس

 أسس علم النفس  ( 1997)اخلالق ،أمحد أمحد عبد -3

 كتب اخرل-

  

                 اػ الكتب كادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية  )

 ، علم النفس العاـ(2311)زلمد مشسي، عبد األمَت 1-

 رلالت البحوث الًتبوية كالنفسية-
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 رلالت الدراسات النفسية  -3

 االستفادة من ادلواقع الًتبوية ادلرتبطة  مبوضوعات ادلقرر .... مواقع االنًتنيت, راجع االلكًتكنيةب ػ ادل

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 االفادة من خدمات ادلكتبات االلكًتكنية كشبكة ادلعلومات الدكلية  1-

  للمقرر توزيع استبانات على الطلبة  دلعرفة مدل االستفادة العلمية كالنفسية-2

 قياـ بدكرات تطويرية للطلبة كالتدريسيُت_3
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 وصف المقرر

 التعلم ستفادة القصول من فرصيوفر كصف ادلقرر ىذا إرنازان مقتضيان ألىم خصائص ادلقرر كسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنان عما إذا كاف قد حقق اال

 ؛.الربط بينها كبُت كصف الربنامج كالبد من. ادلتاحة

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم التاريخ/ مواد تربوية ادلركز/ القسم العلمي 

  تعليم اساس /  رمز ادلقرر/ اسمColl 1202 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االكىل/ االكؿ  السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)اسية عدد الساعات الدر 

  1/13/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادران على : أىداؼ ادلقرر 

 .مفهـو التعليم األساس كتطوره التارسني   تعلم .1

 مدخالت نظاـ التعليم األساس   تعلم  .2

 أىداؼ التعليم األساس   تعلم  .3

 ئص التعليم األساسخصا  تعلم  .4

 مربرات األخذ بالتعليم األساس    تعلم -5

 التعليم األساس يف بعض الدكؿ العربية     تعلم  -6

 التعليم األساسي يف عدد من الدكؿ األجنبية  تعلم -7
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 التعليم األساسي يف الواليات ادلتحدة األمريكية  تعلم -8

 م يف العراؽ كزلاكلة عالجهابعض ادلشكالت اليت تواجو التعلي  تعلم -9

 

 سلرجات ادلقرر كطرائق التعليم كالتعلم كالتقييم

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة كالفهم -1أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم  يف   مفهـو التعليم األساس كتطوره التارسني  -2أ

 . يف  أىداؼ التعليم األساس     دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم   -3أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم يف    خصائص التعليم األساس -4أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم يف  التعليم األساس يف بعض الدكؿ العربية   -5أ

 يف عدد من الدكؿ األجنبية دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم  التعليم األساسي  -6أ
 

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 .مهارات تتعلق مبوضوعات الدرس -2ب

 

 طرائق التعليم كالتعلم      

  توضيح كشرح ادلادة الدراسية 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      

  ات يومية بأسئلة زلددةػ اختبار 1

 .ػ كضع درجات للواجبات البيتية كادلشاركة الصفية 2
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 ػ تكليف الطلبة بإجناز ْتوث كتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية كمقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية كالقيمية -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة كتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ اذنية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

 طرائق التعليم كالتعلم     

 الشرح كالتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير كالدراسات -2

 .( ألخرل ادلتعلقة بقابلية التوظيف كالتطور الشخصيادلهارات ا) ادلهارات العامة كالتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع كادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع كحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 

 

 قرربنية ادل
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الساعا األسبوع
 ت

 طريقة التقييم طريقة التعليم أك ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة

1 2 

مفهـو التعليم األساس  تعلم 
 كتطوره التارسني 

مفهـو التعليم األساس كتطوره 
 التارسني 

 التقومي البنائي احملاضرة

2 

مدخالت نظاـ التعليم  تعلم 2
 األساس 

 التقومي البنائي احملاضرة اـ التعليم األساس مدخالت نظ

 التقومي البنائي احملاضرة أىداؼ التعليم األساس  أىداؼ التعليم األساس  تعلم 2 3

4 

 , خصائص التعليم األساس  تعلم 2

 مربرات األخذ بالتعليم األساس

 ,خصائص التعليم األساس 

 مربرات األخذ بالتعليم األساس 

 البنائيالتقومي  احملاضرة

5 

 ,التعليم األساسي يف األردف  تعلم 2

التعليم   ,التعليم األساسي يف اجلزائر
 األساسي يف مصر

التعليم األساس يف بعض الدكؿ 
 العربية  

 التقومي البنائي احملاضرة

6 

 ,التعليم األساسي يف اليمن  تعلم 2

 التعليم األساسي يف ادلغرب

التعليم األساس يف بعض الدكؿ 
 بية  العر 

 التقومي البنائي احملاضرة

 امتحاف الشهر االكؿ اختبار ات متنوعة كحل مسائل ترتبط بادلوضوع 2 7

8 

التعليم األساسي يف   تعلم 2
التعليم األساسي  , البحرين

 يف العراؽ 

 
 

التعليم األساس يف بعض الدكؿ 
 العربية  

 التقومي البنائي احملاضرة

9 

 ,يف اليابافالتعليم األساسي   تعلم 2

 التعليم األساسي يف بريطانيا 

  
 

التعليم األساسي يف عدد من 
 الدكؿ األجنبية

 التقومي البنائي احملاضرة

13 

التعليم األساسي يف الواليات  التعليم األساسي يف السويد  تعلم 2
 ادلتحدة األمريكية 

 التقومي البنائي احملاضرة



 

 
 

 22اٌقفؾخ 
 

  

11 

 يا التعليم األساسي يف أدلان  تعلم 2
 

التعليم األساسي يف الواليات 
 ادلتحدة األمريكية 

 التقومي البنائي احملاضرة

12 

 التعليم األساسي يف اندكنيسيا  تعلم 2

 

التعليم األساسي يف الواليات 
 ادلتحدة األمريكية 

 

 التقومي البنائي احملاضرة

13 

بعض ادلشكالت اليت تواجو  الرسوب 2
التعليم يف العراؽ كزلاكلة 

 الجها ع

 التقومي البنائي احملاضرة

14 

بعض ادلشكالت اليت تواجو  التسرب 2
التعليم يف العراؽ كزلاكلة 

 عالجها 

 التقومي البنائي احملاضرة

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية كحل مسائل 2 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

االستاذ الدكتور عبد اهلل حسن ,يف الًتبية ادلقارنة كالًتبية الدكلية  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
  عامل الكتب احلديث,2004,ادلوسوم

اػ الكتب كادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

والمدرس جنان محمد عبد الخفاجي  الفتالوي المدرس خالد راىي
درس المساعد ابتسام جعفر جواد الخفاجي حمل عنوان نظام التعليم والم

األساس عن مؤسسة دار الصادق الثقافية للطباعة والنشر في بابل ودار 
 . الرضوان للنشر والتوزيع في عمان وبطبعتو األولى

 

 جلزائرادلوقع االكؿ للتعليم االبتدائي يف ا  ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتكنية

 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 
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 االلتزاـ بالقطاعية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج وصؼ المقرر

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقيا 
من الربط بينيا وبين وصف مبرىنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعمم المتاحة. والبد 

 ؛البرنامج.

 كمية التربية االساسية  المؤسسة التعميمية .1

 التاريخ القسم العممي  / المركز .2

   Hist 1301جغرافية عامة  اسم / رمز المقرر .3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .4

  الفصل االول/مرحمة اولى الفصل / السنة .5

 اعة س 03 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .6
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 1/13/7317 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .7

 أىداف المقرر .8

 مبادىء الجغرافية العامة معرفة الطمبة ب -1
  باالتجاىات االربعة الرئيسة واالتجاىات الثانوية معرفة الطمبة  -7
  باالغمفة المحيطة باالرض معرفة الطمبة  -0
 
 
 
 
 

 
 

 لتقييممخرجات المقرر وطرائق التعميم والتعمم وا .13
 األىداف المعرفية   -أ

  النظرية لمجغرافية العامة تمكين الطالب من الحصول عمى المعرفة  -1أ
 الفروع الجغرافية الرئيسة تمكين الطالب من الحصول عمى المعرفة والفيم لتصنيف  -7أ
الجغرافية تمكين الطالب من الحصول عمى المعرفة والفيم اىم المصادر والمراجع   -0أ

  امة الع
 تمكين الطالب من الحصول عمى المعرفة والفيم لمدراسة الميدانية -4أ
تمكين الطالب من الحصول عمى المعرفة والفيم لتحميل وتفسير الكشوفات الجغرافية   -5أ

 القديمة  
 تمكين الطالب من الحصول عمى المعرفة والفيم عن تطور عمم الجغرافيا    -6أ
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 الخاصة بالمقرر. األىداف المياراتية   -ب 
   بين انواع الرياح واتجاىاتيا ميارات خاصة في التمييز  – 1ب
 الفضاء الخارجي  ميارات خاصة في تحميل وتفسير مكونات – 7ب
  الجغرافية العامة والفروع الرئيسية ميارات خاصة في كيفية دراسة منيج  – 0ب
 
 طرائق التعميم والتعمم      

 االلقاء او المحاضرة  -1
 العرض العممي ) استخدام مختبر الجغرافية( -7
  الجغرافية المتنوعة مطالبة الطمبة بزيارة المكتبة واالطالع عمى المصادر  -0
 الدراسة الميدانية  -4

 طرائق التقييم      
 
 
 اختبارات يومية بأسئمة محددة  -1
 وضع درجات لمواجب البيتي والمشاركات الصفية  -7
 و مقاليو  اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية -0
 
 
 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الجغرافية البشرية وفروعيا ان يفسر ويحمل طريقة البحث  -1ج
 .الجبال والسيول والتالل واليضاب  ان يفرق بين-7ج
   الجغرافية الطبيعية يقيم بعض الباحثين الجغرافيين المشيورين في -0ج
 ا العمماء من خالل ادب الرحالت    يفسر الظواىر الجغرافية التي اكتشفي -4ج

  
 طرائق التعميم والتعمم     

 طريقة حل المشكالت  -1
 العصف الذىني  -7
 طريقة المحاكاه  -0

 طرائق التقييم    
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 مدرس المادة 
 ـ.د عمر عبد الرسوؿ العنبر 

 االختبارات التحريرية لقياس قدرة الطالب عمى التفكير والتحميل واالستنتاج  -1
  فية بعض المواضيع الجغراكتابة بحوث عن بعض الدول متضمنة  -7
 امتحانات اليومية بتوجيو اسئمة فكرية واستنتاجيو  -0
 
 

الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيف والتطور  -د 
 الشخصي (.

 يستخدم المصادر والمراجع المعاصرة  -1د
 توصمت اليو تشكيل مجموعة من الطمبة لدراسة احدى الحضارات القديمة وما  -7د
 االفادة من مؤسسات الدولة ذات العالقة بالخرائط لزيادة معارف الطمبة وتنويعيا  -0د
االفادة من مراكز الوثائق والمكتبات التي تحتوي عمى مخطوطات ومادة تاريخية تؤكد  -4د

 وتوثق ما وصمت اليو تمك الحضارات 
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 قرربنية الم .11
مخرجات التعمم  الساعات األسبوع

المطموبة: تمكين 
 الطمبة من معرفة وفيم

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعميم

الجغرافية العامة  7 1
 وفروعيا 

الجغرافية الطبيعية 
والبشرية وفرعيما 

  الثانوية 

 بنائي  المحاضرة

الرض تيتم باشكال ا الجغرافية الطبيعية  7 7
  والمناخ والتربة 

 بنائي  المحاضرة

جغرافية السكان  الجغرافية البشرية 7 0
والسياسية والنقل 

والصناعية 
 واالقتصادية 

 بنائي  المحاضرة

الجبال والسيول  اىم انواع التضاريس 7 4
واليضاب وتعريف كل 

 منيا 

 بنائي  المحاضرة

تعريف المناخ والطقس  المناخ وعناصره 7 5
رارة والرطوبة والح

 والضغط

 بنائي  المحاضرة

اىم االلعوامل المؤثرة  التربة ومكوناتيا 7 6
في التربة كالتعرية 
 والتجوية والترسيب 

 بنائي  المحاضرة

الموارد المائية  7 7
 وصيانتيا

تعريفيا والعمل عمى 
 تنميتيا وصيانتيا 

 بنائي  المحاضرة

 بنائي  المحاضرة االول امتحان الشير  امتحان الشير االول  7 8

9 7 
 

االغمفة المحيطة 
باالرض والمجموعة 

 الشمسية

الغالف الصخري 
والمائي والحيوي 

  والغازي 

 بنائي  المحاضرة

خطوط الطول ودوائر  7 13
 العرض

اعداد كل منيا 
  وفوائدىا 

 بنائي  المحاضرة
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المحيطات والبحار  7 11
وامتداداتيا واىم 

 الممرات والمضايق 

ساحة كل منيا م
 وامتداداتيم واىميتيم 

 بنائي  المختبر

السكان وتوزيعيم في  7 17
العالم واىم العوامل 

 المؤثرة في ذلك 

العوامل الطبيعية 
والبشرية التي تؤثر في 

  توزيع السكان 

 بنائي  المحاضرة

النشاطات السكانية  7 10
المتنوعة ) الزراعة 

والصناعة والنقل 
 والتعدين ( 

ر النشاطات تاثي
االقتصادية عمى 

المستوى المعيشي 
  لمسكان 

 بنائي  المحاضرة

 بنائي  ميداني امتحان امتحان الشير الثاني 7 14

15 7     

 البنية التحتية  .17
 كتب المنيجية ...  ـ الكتب المقررة المطموبة 1
ت من تاليف استاذ المادة الجغرافية العامة ... مجموعة محاضرا ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

 وفق المفردات المقررة في المنيج 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 

 ) المجالت العممية , التقارير ,....  (
مجمة الجمعية الجغرافية العراقية ... مجمة اتحاد الجغرافيين 

 العرب 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 لموسوعة الجغرافية ا
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .10
   

 االلتزام بالقطاعية
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 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9

 اٌزبه٠ـ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .11

 Hist 1302ربه٠ـ اٌؼواق اٌمل٠ُ اٍُ / هِي اٌّموه .11

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .12

 ٝاالٚي/ االٌٚ اٌفًٖ / إٌَخ .13

 ٍبػخ 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .14

 2117/  11/  1 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .15

 أ٘لاف اٌّموه .16

 لخلفية الجغرافية لحضارة وادي الرافدين .تمكين الطلبة من معرفة ا -1

 وابراز اىم الخصائص الحضارية لوادي الرافدين .تمكين الطلبة من فهم  -7

 ع المعتمدة في تدريس المادةتعريف الطلبة باىم المصادر والمراج -3

 صور الحجرية القديمة .تمكين الطلبة من تحليل االحداث والمقارنة بينها في الع -4

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم ادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستف

 ؛البرنامج.
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 زرع القيم والعادات الفاضلة في الطلبة وحب الوطن وتاريخو الزاىر بالماثر والقيم النبيلة ونبذ الفرقة والفتن الداخلية. -5

 
 
 

 

 ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ  ّموهِقوعبد اٌ .14

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌفىوٞ ٌزبه٠ـ اٌؼواق اٌمل٠ُ . -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالؽلاس اٌجبهىح فٟ ربه٠ـ اٌؼواق اٌمل٠ُ .-2أ

 ٍٝ اثوى اٌقٖبئٔ اٌؾٚبه٠خ ٌزبه٠ـ اٌؼواق رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ػ -3أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ الُ٘ اٌؼٖٛه اٌؾغو٠خ ٌزبه٠ـ اٌؼواق اٌمل٠ُ .-4أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌزؾ١ًٍ ٚرف١َو اؽلاس فغو اٌَالالد . -5أ
 ثأُ٘ ِٖبكه ِٚواعغ كهاٍخ ربه٠ـ اٌؼواق اٌمل٠ُرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ   -6أ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠مبهْ ث١ٓ اٌؼٖٛه اٌؾغو٠خ اٌمل٠ّخ  . – 1ة

  ٠ؾًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٚاٍجبثٙب. – 2ة

 ٠طجك وزبثخ ٚهلخ اٚ ثؾش فٟ اٞ ِٛٙٛع ِٓ ِٛٙٛػبد ربه٠ـ ااٌؼواق اٌمل٠ُ . – 3ة

 ِبد ػٓ اّٙو اٌَالالد اٌزٟ ؽىّذ اٌؼواق اٌمل٠ُ .٠غّغ ِؼٍٛ    -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبالٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ اٌّزؼٍمخ ثزبه٠ـ اٌؼواق اٌمل٠ُ -1
 ر١ٙٛؼ ّٚوػ اٌّبكح اٌلها١ٍخ ِٓ لجً رله٠َٟ اٌّبكح. -2
 اٌمل٠ُ ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ٚاالٛالع ػٍٝ ِٖبكه كهاٍخ ربه٠ـ اٌؼواق -3
رؾ١َٓ ِٙبهاد اٌطٍجخ ِٓ فالي ى٠بهح اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ  ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِؼوفخ اٙبف١خ ثزبه٠ـ  -4

 اٌؼواق اٌمل٠ُ .
اٍزقلاَ ٛوائك االٌمبء ٚاٌّؾبٙوح ٚاالٍزغٛاة ٚإٌّبلْخ فٟ ثؼ٘ اٌّٛٙٛػبد اٌزٟ رؾزبط اٌٝ  -5

 ٛو٠مخ إٌّبلْخ.

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 ِؾلكح.افزجبهاد ١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ  -1
 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌّْبهوخ اٌٖف١خ. -2
 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔغبى ثؾٛس فٟ ربه٠ـ اٌؼواق اٌمل٠ُ ٚرؾل٠ل كهعبد ٌٙب . -3
 افزجبهاد ّٙو٠خ ثبٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌخ. -4

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس كهاٍخ  ربه٠ـ اٌؼواق اٌمل٠ُ . -1ط

 ٛج١ؼخ ١ٍبٍخ اٌٍّٛن فٟ ربه٠ـ اٌؼواق اٌمل٠ُ .٠فوق ث١ٓ -2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ. -3ط

 ٠مبهْ ث١ٓ ربه٠ـ اٌؼٖٛه اٌؾغو٠خ اٌمل٠ّخ ٚاٌؾل٠ضخ ٚاٌّؼلٟٔ   -4ط
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 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد. -1
 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘. -2
 اٌّؾبوبح. -3
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 و٠وٞ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط.االِزؾبْ اٌزؾ -1
 ٍٛت اعواء ِمبهٔبد ث١ٓ ٍِٛن ك٠ٚالد اٌّلْ ٚأُ٘ أػّبٌُٙ  -2
 اثواى اٌلٚه اٌؾٖبهٞ ٚاألكاهٞ ٌزبه٠ـ اٌؼواق اٌمل٠ُ .وزبثخ ثؾٛس ػٓ  -3
 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١خ. -4

 
 ٌّٕمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.ااٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 ٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح ٚاٌّٖطٍؾبد ٚاٌلالالد اٌزبه٠ق١خ اٌّؼبٕوح.-1ك

رْى١ً عّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ األؽلاس ّٚق١ٖبد اٌّّٙخ فٟ ربه٠ـ اٌؼواق اٌمل٠ُ ٚاٌزًٕٛ -2ك

 خ ثٖلك٘ب.اٌٝ ٔزبئظ ػ١ٍّخ ِٚٛٙٛػ١

االفبكح ِٓ كٚائو االصبه ٚاٌّزبؽف ِٚإٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌزبه٠ـ ٚاالصبه ٌي٠بكح ِؼبهف -3ك

 اٌطٍجخ ٚرٛى٠ؼٙب.

االفبكح ِٓ اٌّواوي اٌجؾض١خ ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّقطٛٛبد ٚاٌٛصبئك اٌزبه٠ق١خ ٌالفبكح ِٕٙب -4ك

 فٟ ٍؼخ االٛالع ٚوزبثخ اٌجؾٛس اٌزبه٠ق١خ.
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 ث١ٕخ اٌّموه .15

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 االٚي

ٚفُٙ اٌقٍف١خ اٌغغواف١خ 

 ٌؾٚبهح ٚاكٞ اٌوافل٠ٓ 

 ـ اٌؼٖٛه اٌؾغو٠ٗ  :

 ـ اٌؼٖو اٌؾغوٞ اٌمل٠ُ 

 ـ اٌؼٖو اٌؾغوٞ اٌؾل٠ش

 اٌؾغوٞ اٌّؼلٟٔـ اٌؼٖو 

 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌضبٟٔ

ٚفُٙ اثوى اٌقٖبئٔ 

 اٌؾٚبه٠خ 

ـ فغو اٌَالالد أٚ ك٠ٚالد 

 2811(اٌّلْ ) اٌَٛه٠ْٛ 

 ق .َ  2371ــ 

االٌمبء اٚ -

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌضبٌش

ٚفُٙ اٍجبة ل١بَ اٌلٌٚخ 

 األول٠خ

ٍوعْٛ األولٞ  -

 ٚفٍفبءٖ 
اٌقٖبئٔ  -

خ األكاه٠

 ٚاٌؾٚبه٠خ  

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌواثغ 

ٚفُٙ ِبٟ٘ األٍجبة اٌزٟ 

اكد اٌٝ ا١ٙٔبه اٌلٌٚخ 

 اٌّٛؽلح ) اٌىٛر١ْٛ (

االٌمبء اٚ -1 أٚه اٌضبٌضٗ ٍالٌخ  -

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌقبٌِ 

ٚفُٙ اُ٘ اٌّّبٌه 

 األِٛه٠خ 

 ـ ا٠َٓ 

 ـ الهٍٗ

 ـ إّٛٔب

االٌمبء اٚ -1

 حاٌّؾبٙو
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  2 ا  اٌَبكً
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌَبثغ

ِؼوفخ ٚفُٙ اٍجبة 

 ؽوٚة اٌزؾو٠و

ؽوٚة اٌزؾو٠و  -

 ػٍٝ عجٙخ اٌؼواق
ؽوٚة اٌزؾو٠و  -

 عجٙخ اٌْبَػٍٝ 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ   2 اٌضبِٓ

ِؼوفخ ٚفُٙ اٌؼٙل 

 اٌجبثٍٟ اٌمل٠ُ 

 ػٖو ؽّٛهاثٟ  -
 اٌَّبد اٌؾٚبه٠خ  -
 اٌقٖبئٔ األكاه٠خ  -
 اثوى ٍِٛوٙب  -

 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
ؽً  -3

 اٌّْىالد

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ   2 اٌزبٍغ

ِؼوفخ ٚفُٙ اُ٘ اٌّلْ 

 األّٛه٠خ 

 ـ  وبٌؼ 

 ـ اّٛه 

 ـ ١ٕٜٔٛ

االٌمبء اٚ -1

 وحاٌّؾبٙ
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌؼبّو

ِؼوفخ ٚفُٙ ِبٟ٘ اُ٘ 

اٌؼٖٛه اٌزجؼ١خ 

 اٌَِٛو٠خ ـ األول٠خ 

اٌؼٖو األّٛهٞ  -

 اٌمل٠ُ 
اٌؼٖو األّٛهٞ  -

 ا١ٌٍٜٛ
 اٌؼٖو األّٛهٞ -

 اٌؾل٠ش
 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌؾبكٞ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ِبٟ٘ 

 ٔٙٚخ ثبثً 

 ٔجٛفن ٖٔو اٌضبٟٔ  -
 أُ٘ أػّبٌخ  -
 ٍمٛٛ ثبثً  -

ٚ االٌمبء ا-1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌضبٟٔ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ اُ٘ 

األٍجبة اٌزٟ اكد اٌٝ 

 539األؽزالي األعٕجٟ 

 ق .َ 

 اٌفوً األف١ّْٕٛ -
 

االٌمبء اٚ -1

 وحاٌّؾبٙ
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
   اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ      2اٌضبٌش 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .16

 ػْو
اٌواثغ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ 

 اٌؼٙٛك اٌزبه٠ق١خ اٌمل٠ّخ

 اٌؼٙل اٌّملٟٚٔ  -
 فوص١ْٛ اٌفوً اٌ -
 اٌفوً اٌَبِب١ْٔٛ -

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌقبٌِ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ 

 األؽزالي األعٕجٟ 

 اٌؾ١ض١ْٛ  -
 اٌىب١ّْٛ  -

ء اٚ االٌمب-1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 
 الطربم ، تاريخ الرسل كادللوؾ  -

 ةابن خلدكف ، ادلقدم -

 ادلاكردم ، االحكاـ السلطانية  -

 التاريخ السياسي كاألجتماعي ، حسن ابراىيم حسن - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 
 

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
 تاريخ العراؽ القدمي السياسي كاحلضارم / عامر سليماف -

 يف تاريخ احلضارات القدشنة / طة باقر  مقدمة  -

 رللة ادلؤرخ العريب / بغداد -

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
http://www.alrashead.net/ 

http://arabic.irib.ir/ 
http://alwelayah.net/ 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .17

 .اقامة دورات تدريبية في مجال اآلثار والتراث.1  
 لعراق القديم.اقامة دورات تدريبية في تحقيق المخطوطات والوثائق التاريخية المتعلقة بتاريخ ا7
أو كروب الدراسات العليا في التاريخ,ومواقع التواصل االجتماعي األسألمي .مواقع متخصصة بالتاريخ مثل مجموعة التاريخ 3

 مثل الفيس بوك وتويتر .
  .القيام بسفرات علمية للمناطق التاريخية واآلثارية.4
 .األخرى الجامعة كليات من أو أخرى عراقية جامعات من قديرين أساتذة باستضافة بالتاريخ متخصصة علمية محاضرات.5
 .المجاالت تلك في نوعية محاضرات والقاء الطلبة للقاء والوثائق والمخطوطات باآلثار متخصصة كوادر دعوة.6
 ودقيقة علمية استبيانات باستخدام الميدان الى بالنزول العراقي المجتمع واقع عن ودراسات أبحاث بإنجاز الطلبة تكليف.7

 العراقي المجتمع وخصائص سمات تبين
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 فف اٌّمشسّٔٛرط ٚ

 

 ٚفف اٌّمشس

 
 ٝ/ و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ عبِؼخ ك٠بٌ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌزبه٠ـ    اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .2

 Hist 1303/ ربه٠ـ ػوة لجً االٍالَ اٍُ / هِي اٌّموه .3

  اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .4

 االٚي/ االٌٚٝ اٌفًٖ / إٌَخ .5

 ٍبػخ 31 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .6

 1/11/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .7

 أ٘لاف اٌّموه .8

 دتكُت الطلبة من معرفة ابرز االحداث السياسية يف  شبو جزيرة العرب كالعراؽ كالشاـ  -1

 دتكُت الطلبة من فهم اسباب كثرت دكيالت ادلدف قبل االسالـ -2

 تعريف الطلبة باىم ادلصادر-3

 دتكُت الطلبة من حتليل االحداث ك مقارنتها بالعصور االسالمية 4

 العريب فيل االسالـ  تعريف الطلبة بالتاريخ5

 
 
 

 

يوفر كصف ادلقرر ىذا إرنازان مقتضيان ألىم خصائص ادلقرر كسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنان عما إذا كاف قد حقق 
 ؛االستفادة القصول من فرص التعلم ادلتاحة. كالبد من الربط بينها كبُت كصف الربنامج.
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 ِقوعبد اٌّموه ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌفىوٞ ٌزبه٠ـ اٌؼوة لجً االٍالَ      --1أ
 به٠ـ اٌؼوة لجً االٍالَ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ االؽلاس اٌجبهىح فٟ ر-2أ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ اثوى اٌْق١ٖبد اٌزبه٠ق١خ اٌزٟ ٌؼجذ كٚه فٟ  -3أ

 االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزٖبك٠خ  
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٚرؾ١ًٍ ٚرفغ١ش االؽذاس اٌزٟ ؽذصذ فٟ اٌجالد اٌؼشث١خ -ٗأ

 ٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ثأُ٘  ِٖبكه اٌزبه٠ـ اٌؼوثٟ لجً االٍالَرّى١ٓ اٌطٍجخ ِ -5أ

  
 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌّموه.   -ة 

 رؾ١ًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٠ٚفَو اٍجبثٙب - 1ة

 ٠مبهْ ث١ٓ االؽلاس فٟ االثالك اٌؼوث١خ لجً االٍالَ ٚفٟ اٌفزوح االٍال١ِخ-2ط

 اٌّْٙٛهح ٠م١ُ ثؼ٘ اٌْق١ٖبد اٌؼوث١خ -3ط

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اُ٘ االؽلاس ٌٍجالك اٌؼوث١خ فالي فزوح لجً االٍالَ-4ط   

-     
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 االٌمبء اٚ اٌّؾبٙوح-1

 االٍزغٛاة -2

 إٌّبلْخ ِٚطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ّٚجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ االٔزو١ٔذ-3

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 فزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ ثأٍئٍخ ث١ز١خ رزؼٍك  ثّبكح اٌلها١ٍخاال-1

 رمل٠ُ اٚهاق ثؾض١خ ف١ٙب فطخ ػ١ٍّخ ِؾىّخ فٟ اٌزبه٠ـ اٌؼوثٟ لجً االٍالَ ٚرؾل٠ل كهعبد ٌٙب-2

 اعواء افزجبهاد  ّٙو٠خ ثأٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌٗ-3

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 جً االٍالَاْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس ربه٠ـ اٌؼوة ل-1ط

 ٠مبهْ ث١ٓ ربه٠ـ اٌؼوة لجً االٍالَ ٚفٟ اٌفزوح االٍال١ِخ -2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ -3ط

 ٠فوق ث١ٓ ١ٍبٍبد اٌل٠ٚالد اٌؼوث١خ لجً االٍالَ فٟ ّجٗ عي٠وح اٌؼوة ٚاٌؼواق ٚاٌْبَ  -4ط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ؽً اٌّْىالد  -1

 اٌؼٖف اٌلٕٟ٘  -2
 ؾبوبحاٌّ -3
 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    
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 اِزؾبْ رؾو٠وٞ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط -1

 ٍٛت اعواء ِمبهٔبد ث١ٓ ّق١ٖبد ١ٍب١ٍخ ؽىّذ فٟ فزوح ربه٠ـ ػوة لجً االٍالَ -2
 وزبثخ ثؾٛس ػٓ االؽلاس ٚاٌْق١ٖبد اٌؼوث١خ لجً االٍالَ -3
 

 ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ  -ك 

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ وزبثخ ٚهلخ ثؾض١خ ػٓ اؽل اٌْق١ٖبد اٌؼوث١خ لجً االٍالَ -1ك

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رٍق١ٔ ِوعغ اٚ ِٖله ػٓ اٌزبه٠ـ اٌؼوثٟ لجً االٍالَ  ثَٕجخ ػْو ؽغّخ-2ك

 بد رط٠ٛو للهح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛ -3ك

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٍزقلاَ اٌقوائٜ اٌزٟ رّضً ِٕبٛك اٌلهاٍخ لجً االٍالَ-4ك   
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 ث١ٕخ اٌّموه .11

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ػٍٝ ِؼشفخ  2 االٚي 

ػذَ وزبثخ اٌزبس٠خ اٌؼشثٟ 

ٚاالػزّبد لجً االعالَ 

ػٍٝ اٌمقـ ٚاٌشٚا٠بد 

 اٌؾف١ٙخ إٌّمٌٛخ

ِؼشفخ ِقبدس اٌزبس٠خ -1

 اٌؼشثٟ اٌمذ٠ُ

إٌمٛػ ٚاٌىزبثبد/ -ٕ

اٌزٛساح ٚاٌزفبع١ش 

ٚاٌؾشٚػ اٌؼجشا١ٔخ/ 

اٌىزت ا١ٌٛٔب١ٔخ ٚاٌالر١ٕ١خ 

 ٚاٌغش٠ب١ٔخ

اٌّقبدس اٌؼشث١خ -ٖ

 االعال١ِخ اٌّذٚٔخ

 االٌمبء  -1

إٌّبل -2

 ّخ

اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌضبٟٔ

ِؼوفخ عغواف١خ ّجخ 

 اٌغي٠وح اٌؼوث١خ

وزبثخ ٚهلخ  ؽً اٌّْىالد اٌّٛلغ ٚاال١ّ٘خ

 ػٓ اٌّٛٙٛع

ِؼوفخ ر١َّبد ػٖو  2 اٌضبٌش

 ِبلجً االٍالَ
إٌّبلْخ  اٍجبة ٚٔزبئظ اٌز١َّخ

 ٚاالٍزغٛاة
اٌّْبهوخ 

 اٌٖف١خ 
اٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ فٟ  2 اٌواثغ

اٌغي٠وح اٌؼوث١خ لجً 

 َ االٍال

)اٌمج١ٍخ( فٟ ّجخ  

 اٌغي٠وح اٌؼوث١خ
األٌمبء 

 إٌّبلْخ
اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ

 -2اٌلٌٚخ اٌّؼ١ٕ١خ،  -ا  كٚي ا١ٌّٓ لجً االٍالَ 2 اٌقبٌِ

 -3اٌلٌٚخ اٌمزجب١ٔخ، 

 كٌٚخ اٌؾٚبهِخ 

وزبثخ ٚهلخ  ؽً اٌّْىالد

 ػٓ اٌّٛٙٛع

 -5اٌلٌٚخ اٌَجبئ١خ، -4  كٚي ا١ٌّٓ لجً االٍالَ 2 اٌَبكً

 اٌؾ١ّو٠خ اٌلٌٚخ
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة
اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ
اِزؾبْ اٌْٙو  اِزؾبْ اٌْٙو االٚي   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي 2 اٌَبثغ

 االٚي
اِزؾبْ اٌْٙو 

 االٚي

اٌل٠ٚالد اٌؼوث١خ فٟ  2 اٌضبِٓ

 ثالك اٌْبَ ٚاٌؼواق
كٌٚخ -2كٌٚخ االٔجبٛ، 

 رلِو
إٌّبلْخ   

 ٚاالٍزغٛاة
ِْبهوخ 

 ٕف١خ

٠الد اٌؼوث١خ فٟ اٌلٚ 2 اٌزبٍغ

 ثالك اٌْبَ ٚاٌؼواق
 كٌٚخ اٌغَبٍٕخ -3

 كٌٚخ إٌّبمهح -4
 ٍِّىخ وٕلح -5

ِْبهوخ  ِٕبلْخ 

 ٕف١خ

 ٠ضوة ، -ِىخ، ة -ا ِلْ اٌؾغبى 2 اٌؼبّو

 اٌطبئف -ط
وزبثخ ٚهلخ  ؽً اٌّْىالد

 ػٓ اٌّٛٙٛع

اٌؾبكٞ 

 ػْو
اٌؾ١بح االعزّبػ١خ ػٕل  2

 اٌؼوة لجً االٍالَ 
االٍوح فٟ اٌّغزّغ 

 لجً االٍالَ اٌؼوثٟ
االٌمبء  

 ٚإٌّبلْخ  
 اِزؾبْ ٠ِٟٛ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 النصوص االساسية -1 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 الكتب ادلقررة-2
 اخرل-3

 جواد علي، ادلفصل يف تاريخ العرب قبل االسالـ -1 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2
 ىاشم زنِت ادلالح، الوسيط يف تاريخ العرب قبل االسالـ  -2

 اخرلكتب  -3

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
 عباس محجوب, التربية في عصور ما قبل اإلسالم وبعده -1
 محمد بيومى مهران,دراسات في تاريخ العرب القديم -7
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 يوكبيديا -1
 عة العربية العالميةالموسو  -7

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .13

 االفبكح ِٓ فلِبد اٌّىزجبد االٌىزو١ٔٚخ ّٚجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ -1  

 ل١بَ ثلٚهاد رط٠ٛو٠خ ٌٍطٍجخ ٚرله١١َ٠ٓ -2

 اٌم١بَ ثبٌَفواد اٌؼ١ٍّخ -3

 

 

 

اٌؾ١بح اٌل١ٕ٠خ ػٕل  2 اٌضبٟٔ ػْو

 اٌؼوة لجً االٍالَ
 االٕٕبَ،  -1

 االٚصبْ  -2
 االٖٔبة -3

  

االٌمبء  

 ٚإٌّبلْخ  
وزبثخ ٚهلخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع

اٌؾ١بح اٌل١ٕ٠خ ػٕل  2 اٌضبٌش ػْو

 اٌؼوة لجً االٍالَ
 اٌؾظ-4 

 االك٠بْ اٌقبهع١خ-5 

 ١ٙٛك٠خاٌ -ا

 إٌٖوا١ٔخ-ة

 اك٠بْ افوٜ   -ط

 إٌّبلْخ

 ٚاالٍزغٛاة
 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

االؽٛاي االلزٖبك٠خ   2 اٌواثغ ػْو

ػٕل اٌؼوة لجً 

 االٍالَ

 اٌزغبهح -ا

 اٌٖٕبػخ-ة

 اٌيهاػخ  -ط

إٌّبلْخ 

 ٚاالٌمبء
وزبثخ ٚهلخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع

اٌقبٌِ 

 ػْو
اٌْٙو  اِزؾبْ اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ 2

 اٌضبٟٔ
اِزؾبْ اٌْٙو 

 اٌضبٟٔ
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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

م خصائص ادلقرر كسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنان عما إذا كاف قد حقق يوفر كصف ادلقرر ىذا إرنازان مقتضيان ألى

 ؛.كالبد من الربط بينها كبُت كصف الربنامج. االستفادة القصول من فرص التعلم ادلتاحة

 

 

 كلية الًتبية األساسية ادلؤسسة التعليمية 

   امعةمواد ثقافية/ متطلبات ج   ادلركز/ القسم العلمي 

  الًتبية اإلسالمية رمز ادلقرر/ اسم /Univ1104 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثاين / االكىل  السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  ـ1/13/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 .لدين كأثرىا على احلياة العامةتعريف الطالب أذنية مادة الًتبية اإلسالمية كعلم أصوؿ ا1- 

 .بياف معٌت النبوة كالرسالة كمهمتهما2- 

 .التعريف بالقرآف الكرمي كالكتب السماكية األخرل3- 

 .بياف معٌت ادلعجزة ككيفية كقوعها كما ىي صفات األنبياء4- 
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 .بياف ادلقصود بالوحي ككيفية نزكلو5- 

 . خربياف حكم التوبة كاإلشناف باليـو اآل6- 

 . تعريف الطالب كتنمية قدراتو بشأف الرد على ادلنحرفُت كاخلارجُت عن األصوؿ العقدية الصحيحة ادلعتدلة السليمة7- 

 .بياف كاقع اإلسالـ الصحيح بأسلوب علمي ىادؼ مبسط8- 

 

 سلرجات ادلقرر كطرائق التعليم كالتعلم كالتقييم 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 .من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم لالطار الفكرم دلادة الًتبية اإلسالمية كأصوؿ الدين دتكُت الطلبة -1أ

ألىم موضوعات الًتبية اإلسالمية فيما يتعلق بالنبوة كالرسالة كبياف معناذنا دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم  -2أ
 .الصحيح

حليل كتفسَت موضوعات تتعلق بأصوؿ الدين كبياف االحنرافات العقدية دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم لت -3أ
 .فيها

دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم بأىم مصادر كمراجع دراسة مادة الًتبية اإلسالمية كعلم أصوؿ الدين ادلعتدلة  -4أ
   .غَت ادلنحرفة

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 .بُت ادلوضوعات ادلطركح للدراسة بأسلوب علمي أكادشني ىادؼيقارف   –1ب

 . زنلل ادلوضوعات ذات الصلة كيبُت أسباهبا  – 2ب

 . يطبق كتابة كرقة اك ْتث يف ام موضوع من موضوعات الًتبية اإلسالمية – 3ب

    . رنمع معلومات عن أشهر ادلوضوعات الفكرية كاألصولية  كيدرسها    -4ب

 التعليم كالتعلم طرائق      

تزكيد الطلبة باألساسيات كادلواضيع ادلتعلقة مبفردات ادلقرر الدراسي.  

توضيح كشرح ادلادة الدراسية من قبل التدريسي. 

مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة كاالطالع على مصادر دراسة الًتبية اإلسالمية كعلة أصوؿ الدين . 
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واقع االلكًتكنية  للحصوؿ على معرفة اضافية مبادة الًتبية اإلسالميةحتسُت مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادل. 

 استخداـ طرائق االلقاء كاحملاضرة كاالستجواب كادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت حتتاج اىل طريقة ادلناقشة. 

 طرائق التقييم      

اختبارات يومية بأسئلة زلددة. 

الصفية كضع درجات للواجبات البيتية كادلشاركة. 

كحتديد درجات ذلا. تكليف الطلبة بإجناز ْتوث يف الًتبية اإلسالمية كأصوؿ الدين. 

اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية كمقالية. 

 

  األىداؼ الوجدانية كالقيمية -ج

 . أف يفسر كزنلل موضوعات الًتبية اإلسالمية كاصوؿ الدين -1ج

 .اختالؼ العلـويفرؽ بُت طبيعة ادلوضوعات اإلسالمية ك  -2ج

 .يقيم بعض النصوص كادلعلومات اإلسالمية بشكل صحيح-3ج

 . العلـو الشرعية لتحصل لو الفائدة خاصة يف مادة الًتبية اإلسالمية كعلم أصوؿ الدينيقارف بُت  -4ج

  

 طرائق التعليم كالتعلم     

طريقة حل ادلشكالت. 

العصف الذىٍت. 

 .احملاكاة -3

 

  طرائق التقييم   

االمتحاف التحريرم لقياس قدرة الطالب على التفكَت، كالتحليل كاالستنتاج. 

طلب اجراء مقارنات بُت موضوعات دينية سلتلفة. 

كتابة ْتوث عن موضوعات إسالمية كاصولية ْتاجة إىل دراسات كْتوث معمقة. 

 امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية كاستنتاجية. 
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  .(ادلهارات األخرل ادلتعلقة بقابلية التوظيف كالتطور الشخصي) أىيلية ادلنقولة ادلهارات العامة كالت -د 

 .يستخدـ ادلصادر كادلراجع ادلعاصرة كادلصطلحات كالدالالت ادلعاصرة -1د

 .تشكيل مجاعات من الطلبة لدراسة موضوعات ادلادة الدراسية ادلعاصر للتوصل إىل نتائج علمية كموضوعية بصددىا -2د

الفادة من ادلراكز البحثية ذات الصلة كادلكتبات اليت حتتوم على الكتب األصولية لإلفادة منها يف سعة االطالع ككتابة ا -3د
 .البحوث

   .االفادة من الشبكة العنكبوتية كالدكائر كادلؤسسات الدكلة ذات العالقة لزيادة معارؼ الطلبة كتوزيعها -4د

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أك ادلوضوع/ اسم الوحدة  جات التعلم ادلطلوبةسلر  الساعات األسبوع

مدى عجز  تمكين الطلبة من معرفة وفهم 2 1
العقل عن إدراك األمور الغيبية دون األنبياء 

 .والرسل

في بيان حاجة العقل اإلنساني إلى 
 .والنبوة ومهمتها.  ىدي النبوة

 أوالمحاضرة االلقاء- 

 باالستجوا -

 حل المشكالت -

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

معنى النبي  تمكين الطلبة من معرفة وفهم 2 2
 . والرسول والفرق بينهما

تعريف النبي والرسول في اللغة 
 .واالصطالح

 أوالمحاضرة االلقاء- 

 االستجواب -

 التحل المشك -

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم من أن النبوة  2 3
ال تنال إال من عند اهلل تعالى وأن األنبياء 

 . بشر مثلنا ولهذا فوائد كثيرة

النبوة اصطفاء واختيار من اهلل 
لرسل واألنبياء, فوائد تعالى, بشرية ا

وقوع األعراض البشرية لألنبياء, 
 . مهمة األنبياء

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

   .االمتحان األول  الوقوف على مستويات الطلبة 2 4

 باسئلة امتحانات يومية1- أوالمحاضرة االلقاءالقرآن الكريم والكتب السماوية تمكين الطلبة من معرفة وفهم وبيان معنى  2 5
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القرآن الكريم والفرق بينو وبين الكتب 
 السماوية األخرى

 االستجواب- .األخرى

 حل المشكالت-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 لموضوعكتابة ورقة عن ا-3

صفات  تمكين الطلبة من معرفة وفهم 2 6
  .األنبياء حتى ال تختلط بغيرىم من البشر

 أوالمحاضرة االلقاء .صفات األنبياء والرسل

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

من معرفة وفهم معنى الوحي  تمكين الطلبة 2 7
 . والطرق التي ينزل بها

الوحي في اللغة واالصطالح, كيفية 
 .نزول الوحي

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

   االمتحان الثاني  الوقوف على مستويات الطلبة 2 8

 

تمكين الطلبة من معرفة وفهم معنى المعجزة  2 9
 . وماىية شروطها ولمن تقع

المعجزة في اللغة واالصطالح, 
 .شروط المعجزة

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 ن الموضوعكتابة ورقة ع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم معجزة  2 13
الرسول عليو الصالة والسالم وىي القرآن 

  .الكريم

معجزة الرسول عليو الصالة 
 .والسالم

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 لموضوعكتابة ورقة عن ا-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم اليوم اآلخر  2 11
  .وعالمات وقوعو واإليمان بو

 أوالمحاضرة االلقاء .حكم اإليمان باليوم اآلخر

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
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 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

   االمتحان الثالث مستويات الطلبةالوقوف على  2 12

تمكين الطلبة من معرفة وفهم التوبة وعلم  2 13
الغيب واختصاص اهلل تعالى بو دون أي أحد 

  .آخر

التوبة حكمها شروطها, علم الساعة 
 .عند اهلل تعالى

 أوالمحاضرة االلقاء

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

لصفية في المشاركة ا-2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم الصور النفخ  2 14
 . فيو ومن يقوم بذلك

 أوالمحاضرة االلقاء .النفخ في الصور

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 موضوعكتابة ورقة عن ال-3

تمكين الطلبة من معرفة وفهم الجنة والنار  2 15
 . وبيان حال وصف أىلهما

 أوالمحاضرة االلقاء .الجنة والنار ووصف أىلهما

 االستجواب-

 حل المشكالت-

 باسئلة امتحانات يومية1-

 محددة

المشاركة الصفية في -2
 تحضير المحاضرة

 كتابة ورقة عن الموضوع-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ية البنية التحت 
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 . ليس ىناؾ كتاب منهجي مقرر؛ بل مفردات ْتسب القطاعية ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

 .قحطاف عبدالرمحن. رشدم علياف، كد. د: كتاب أصوؿ الدين اإلسالمي، لػػ (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

) اػ الكتب كادلراجع اليت يوصى هبا                 

 ,....  ( قاريرالت, اجملالت العلمية 

القرآف الكرمي. 

كتب التفسَت كاحلديث النبوم الشريف. 

جامعة بغداد/ رللة كلية العلـو اإلسالمية . 

 

 www.nourallah.com/directory ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتكنية

.comislam-www.al/ 

www.montalq.com 

 

 

 

 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

  لدين والتربية اإلسالمية والتراث اإلسالميالقيام بمحاضرات إضافية تطويرية للطلبة في تخصص علم أصول ا.  

 القيام بسفرات علمية للمناطق  اإلسالمية والفكرية المختلفة والمنتشرة في مناطق العراق المختلفة بما يعزز من
 .المعلومات التراثية واإلسالمية للطلبة

اذ ىناك االالف من المصادر        ( االنترنيت) االفادة من خدمات المكتبات االلكترونية وشبكة المعلومات الدولية  -3      
والمراجع العلمية اإلسالمية المعتدلة لإلفادة منها في تطوير معلومات الطلبة وتحديثها بما يواكب التطورات الحاصلة ال سيما 

لم الصحيح لجميع بعد األحداث المتسارعة المتعلقة بالفكر اإلسالمي والتطرف وما إلى ذلك بما يعزز الفهم السليم والع
 .الطلبة

 

 

 

 

 

 

http://www.nourallah.com/directory
http://www.nourallah.com/directory
http://www.al-islam.com/
http://www.montalq.com/
http://www.montalq.com/
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 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

المتاحة. والبد  التعلم الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج.

 

 

 

 جامعة دياىل-الًتبيةاألساسية كلية سة التعليميةادلؤس 

 قسم التاريخ/ مواد ثقافية ادلركز/   القسم العلمي 

  انكليزية عامة رمز ادلقرر/ اسم /Univ1105 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  االكىل/ الثاين السنة/ الفصل 

 ساعة 45 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

يهدف المقرر الى تطوير مهارة الطالب اللغوية وتحسين اسلوب البحث العلمي مع تطوير األسلوب 
من  وتطوير شخصية الطالب التربوى و العلمي و المعرفى الجانب فى األدبي للطالب و تمكين الطالب

 0واد التربوية و الثقافيةخالل التركيز على بناء شخصيا الطالب من خالل الدروس و الم
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 كطرائق التعليم كالتعلم كالتقييم سلرجات ادلقرر 

 األىداؼ ادلعرفية -أ

 دتكُت الطالب من ادلهارت اللغوية األساسية-1أ

 تطوير مهارة االحملادثة من خالؿ ادلناقشة-2أ

 3تطوير الكتابة من خالؿ النشاطات داخل ك خارج الصف -3أ

 التعبَت األدىب تطوير القدرة على-4أ

 تطوير اسلوب البحث العلمى-5أ

 -6أ

 .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 حتسُت مهرات الطالب اللغوية– 1ب

 تطوير اسلوب البحث العلمى – 2ب

 حتسُت القدرة يف التعبَت – 3ب

 تطَت مهارة الكتابة  -4ب

 طرائق التعليم كالتعلم

 ث كاستخداـ اسلوب ادلناقشة يف عرض ادلادةطريقة عرض ادلادة بشكل عامي حدي
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 طرائق التقييم

 

 األختبارات الشفهية-1

 األختبارات التحريرية-2

 النشاطات ك البحوث-3

 

 األىداؼ الوجدانية كالقيمية- ج

 الًتكيز على األىداؼ الًتبوية-1ج

 ترسيخ األىداؼ العلمية-2ج

 تطوير األىداؼ ادلعرفية-3ج

 األنسانية العامةترسيخ األىداؼ  -4ج

 

 طرائق التعليم كالتعلم

 

 طريقة عرض ادلادة التعليمية باسوب حديث مع استخداـ التقنيات احلديثة مع اعطاء فرصة للمناقشة

 

 طرائق التقييم

 

 األسءلة الشفهية-1

 األسئلة  التحريرية-2
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  .(بقابلية التوظيف كالتطور الشخصيادلهارات األخرل ادلتعلقة ) ادلنقولة  ادلهارات العامة كالتأىيلية -د 

 تطوير ادلهارات اللغوية األساسية-1د

 تطوير مهارة التكلم ك الكتابة-2د

 تطوير شخصية الطالب-3د

 تطوير اسلوب البحث العلمي -4د

 

 

 بنية ادلقرر 

الساعا األسبوع
 ت

أك / اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة
 ادلوضوع

 يمطريقة التقي طريقة التعليم

Presentatio انكليزية عامة Nouns 3 كالثاين-األكؿ

n             and 

discussion  

Oral or 

written 

test 

Gender  Presentatio 3 كالرابع-الثالث

nand 

discussion 

Oral or 

written 

test 

 Examination 3 كالسادس-اخلامس

 

 Presentatio

n and 

discussion 

Oral or 

written 

test 

Verbs  Presentatio 3 كالثامن-السابع

n and 

Oral or 

written 
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discussion test 

Tenses  Presentatio 3 ك العاشر-التاسع

n and 

discussion 

Oral or 

written 

test 

ك -احلادم عشر
 الثاين عشر

3 Examination 

 

 Presentatio

n and 

discussion 

Oral or 

written 

test 

-الثالث عشر

-ابع عشرالر 

 اخلامس عشر

3 Reading 

passages 

 Presentatio

n and 

discussion 

Oral or 

written 

test 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 

األطالع على الدكريات ك ادلواقع األلكًتكنية  ك كرش العمل  كتدريب الكادر التدريسي كاالشًتاؾ بالندكات ذات -1
 االختصاص مع مجيع ادلؤسسات االخرل

 

 البنية التحتية 

 Rapid review of ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

Englishgrammar 

Developing skills by- (ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

Alexander L.G 

                  )اػ الكتب كادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

-Developing skills by

L.G Alexander 

  .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتكنية
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 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىنًا عما 
وبين وصف                        والبد من الربط بينها       . إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة

 . البرنامج

 مدرس المقرر: م.م. سوسن موسى مدحت

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية  

   قسم التاريخ/ مواد تربوية  ادلركز/ القسم العلمي  

  علم النفس النمو رمز ادلقرر/ اسم  /Coll 1203 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة  

  االكىل/ الثاين لسنةا/ الفصل 

  ساعة 31 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2117  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 مبفهـو علم النفس النمو كأذنيتو كأىدافو تبصَت الطلبة 

 .إكساب الطلبة القدرة على معرفة مطالب النمو يف كل مرحلة إدنائية2-

 ظريات النموإتقاف الطلبة دلفاىيم  بعض من ن. 

  زيادة كعي الطلبة بعظمة اخلالق دلراحل النمو يف القرآف الكرمي . 

 إكساب الطلبة صفات ادلريب القادر على تنشئة كتربية جيل صاحل من خالؿ التعرؼ على مبادئ كأساليب علم النفس النمو. 
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 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم.10

   فيةاألىداؼ ادلعر  -أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم للمفاىيم األساسية لعلم النفس النمو   -1أ

 . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم بادلبادئ كالقوانُت اليت تتحكم يف مظاىر النمو-2أ

 . مراحلو ادلختلفةدتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم بالعوامل ادلؤثرة على النمو يف -3أ

دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم كحتليل كتفسَت مراحل النمواالنساين من طور النطفة اىل ما بعد  -4أ 
 .الوالدة كحىت الوفاة

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم بأىم ادلصادر لعلم النفس النمو -5أ

  

  .بادلقرر اخلاصة ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 حتليل ادلبادئ كالقوانُت اليت تتحكم يف النمو – 1

 .ادلقدرة على التمييز بُت مظاىر النمو كلكل مرحلة من مراحلو-2

 .إكساب  مهارة التعرؼ على العوامل ادلؤثرة يف النمو– 3

 .يُقيم خصائص كل مرحلة دنائية-4

 .احل النمورنمع معلومات عن اىم  مطالب النمو  يف كل مرحلة من مر -5

 

  طرائق التعليم والتعلم     

 

 االلقاء اك احملاضرة-1

 االستجواب -2
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 ادلناقشة ك حل ادلشكالت -3

 مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة كشبكة ادلعلومات الدكلية. 
 

  طرائق التقييم     

 .التطبيقات الًتبوية. 1 

 .  األكراؽ البحثية الفردية كاجلماعية.2

 (أسئلة بيتية تتعلق بادلادة الدراسية) اليومية االختبارات.3

 (ادلوضوعية كادلقالية)االختبارات التحريرية الشهرية .4

 

  األىداؼ الوجدانية كالقيمية -ج

 .تنمية كعي الطلبة بادلعارؼ كادلعلومات  كادلفاىيم األساسية لعلم النفس النمو.-1

 .واستيعاب الطلبة للخصائص اإلدنائية دلراحل النم-2

 .إبداء الطلبة االىتماـ مبوضوعات علم النفس النمو كحتمل مسؤكلية التعلم الذاٌب-3

 .تقدير الطلبة لدكر علم النفس النمو يف حل كتوجيو ادلشكالت الًتبوية يف مرحليت الطفولة كادلراىقة-4 

  طرائق التعليم كالتعلم    

 حل ادلشكالت  

  العصف الدىٍت 

 احملاكاة 

  قييمطرائق الت   

 .االختبارات الشفهية 1 .

 (.أسئلة بيتية تتعلق بادلادة الدراسية) االختبارات اليومية.2 
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 .  األكراؽ البحثية الفردية كاجلماعية. 3

 (ادلوضوعية كادلقالية)االختبارات التحريرية الشهرية .4

  

  .(ابلية التوظيف كالتطور الشخصيادلهارات األخرل ادلتعلقة بق) ادلهارات العامة كالتأىيلية ادلنقولة  -د 

 . دتكُت الطالب من كتابة ْتوث  قصَتة فردية كمجاعية يف رلاالت علم النفس النمو.1 

 . دتكُت الطالب من كتابة تقارير ْتثية تربوية عن بعض ادلشكالت يف مرحليت الطفولة كادلراىقة.2 

 .زمالء كاستاذ ادلقرردتكُت الطالب من إتقاف مهارات التواصل الفعاؿ بُت ال. 3 

 .دتكُت الطالب من كتابة  قائمة بأىم مطالب كل مرحلة من مراحل النمو.4

 .تنمية مهارات أساليب رعاية النمو. 5

 .حتليل ادلشكالت الًتبوية كالسلوكية اليت يواجهها كمعلم يف ادلستقبل ككضع احللوؿ ادلناسبة ذلا.6

 

 

 بنية المقرر

الساعا األسبوع
 ت

 طريقة التقييم طريقة التعليم أك ادلوضوع/ اسم الوحدة  التعلم ادلطلوبةسلرجات 

تمكٌن الطلبة من معرفة كٌفٌة  2 االول 

نشوء علم النفس النمو وتطوره  

 وتحدٌد المفاهٌم االساسٌة

لعلم النفس النمو وبٌان أهمٌته  من 

الناحٌة النظرٌة والتطبٌقٌة وبالنسبة 

 عللوالدٌن والمعلمٌن والمجتم

 :علم النفس النمو

 نشأته ، وتطوره ،تعرٌفه 

أهمٌة دراسته، معنى النمو 

 والنضج والتطور

 

   االلقاء

 االستجواب 

 المناقشة

امتحانات 

  ٌومٌة

تمكٌن الطلبة من تحدٌد اهم العوامل  2 الثاين

المؤثرة  على جمٌع  مظاهر النمو 

 االنسانً

 العوامل المؤثرة فً النمو

 العوامل الوراثٌة 

 العوامل البٌئٌة 

المشاركة   االلقاء والمناقشة 

 الصفٌة

تمكٌن الطلبة من تحلٌل المبادئ  2 الثالث

والقوانٌن التً تتحكم فً مظاهر 

كتابة  بحوث   المناقشة واالستجواب الخصائص العامة للنمو

  قصٌرة
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أو تقارٌر     وحل المشكالت النمو

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

  تمكٌن الطلبة من تحلٌل 2 الرابع

والحركً  واللغوي  النموالجسمً

والعوامل   النموالمختلفة لمراحل

 .المؤثرة فٌها

والحركً  النموالجسمً

واللغوي لمراحل النمو 

 المختلفة 

االلقاء والمناقشة  

 واالستجواب

 

امتحانات 

 ٌومٌة

تمكٌن الطلبة من إدراك مفهوم  2 اخلامس

ماعً النمو االنفعالً واالجت

 األباء لمراحل النمو ودور

 والمعلمٌن فٌها

النمو االنفعالً والنمو 

االجتماعً لمراحل النمو 

 المختلفة

 المناقشة واالستجواب

 وحل المشكالت

 

كتابة  بحوث  

 قصٌرة 

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 

النمو  إستٌعاب تمكٌن الطلبة من 3 السادس

 لنموالخلقً لمراحل ا
المشاركة  المناقشة واالستجواب . لمراحل النمو النمو الخلقً

 الصفٌة

 الشهر االول إختبار السابع

 

 يف بياجيو الطلبة دلفاىيم نظرية إستيعاب 3 الثامن
 النموالعقلي

 مشاركة صفية االلقاء كاالستجواب كادلناقشة بياجيو نظرية

 سوف يفالطلبة دلفاىيم نظرية أريك إستيعاب 3 التاسع

 النمواالجتماعي

  

 نظرية أريكسوف

 امتحانات يومية االلقاء كاالستجواب كادلناقشة

 يف كولربج الطلبة دلفاىيم نظرية إستيعاب 3 العاشر
 النمواالخالقي

 مشاركة صفية االلقاء كاالستجواب كادلناقشة كولربج نظرية

معرفة كفهم الطلبة دلرحلة البلوغ كادلراىقة  3 احلادم عشر
 التغَتات ادلصاحبة ذلاك 

مرحلة البلوغ كادلراىقة 
 ككاالنفعالية اجلسمية)كالتغَتات

 ذلا( كالعقلية

 امتحانات يومية االلقاء كاالستجواب كادلناقشة
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تصميم خطة دلواجهة مشكالت ادلراىقة  3 الثاين عشر
ادلرتبطة بالنمو من خالؿ االسباب كطرؽ 

 الوقاية كالعالج

أىم  االجتماعي مظاىرالسلوؾ
  مشكالت ادلراىقُت

  االلقاء كاالستجواب

 حل ادلشكالت

كتابة  بحوث  

  قصٌرة

أو تقارٌر    

بصورة فردٌة 

أو جماعٌة عن 

 الموضوع

 

  الثالث عشر

 إختبار الشهر الثاين

  الرابع عشر

 مناقشة البحوث كالتقارير الفردية كاجلماعية

 مراجعة عامة اخلامس عشر

 البنية التحتية 

  كتب ادلقررة ادلطلوبةال ػ1

  (الطفولة كادلراىقة) زلمد عودة الرشناكم ،علم نفس النمو     (ادلصادر)ادلراجع الرئيسية  ػ2

 علم النفس الطفل , عبد  اجلليل الزكبعي كآخركف  -2

 .حامد عبد السالـ زىراف،علم النفس النمو-3

 كتب اخرل-4

  

        اػ الكتب كادلراجع اليت يوصى هبا         
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية ) 

 النفس النمو زىراف،علم حامد عبد السالـ  

 رلالت البحوث الًتبوية كالنفسية-2

 رلالت الدراسات النفسية  -3

 االستفادة من ادلواقع الًتبوية ادلرتبطة  مبوضوعات ادلقرر .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتكنية
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 وير ادلقرر الدراسيخطة تط  

 االفادة من خدمات ادلكتبات االلكًتكنية كشبكة ادلعلومات الدكلية  1-

  توزيع استبانات على الطلبة  دلعرفة مدل االستفادة العلمية كالنفسية للمقرر-2

 قياـ بدكرات تطويرية للطلبة كالتدريسيُت_3
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

وفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌ

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

 

 يةكلية الًتبية األساس/ دياىل  جامعة المؤسسة التعليمية  

 الرياضيات/ القسم العلمي  القسم العلمي  / المركز 

 اصوؿ الًتبية اسم / رمز المقرر  /Coll 1204 

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة 

 االكىل/ الثاين  الفصل / السنة 

 )ساعة45 عدد الساعات الدراسية )الكلي  

  1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 ب في نهاية السنة الدراسية قادراً على أىداف المقرر: إن يكون الطال 

 تعريف الًتبية  

 يعدد اىداؼ الًتبية 

 يقارف بُت االصوؿ التارسنية للًتبية 

 شنيز بُت الًتبية قبل االسالـ كالًتبية االسالمية  

 يذكر اىم اعالـ الفكر الًتبوم  

 يبُت االصوؿ الفلسفية للًتبية 

 ة غَت ادلقصودةبقارف بُت الًتبية ادلقصودة كالًتبي 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 
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   األىداف المعرفية -أ

 ادلعرفة كالفهم -1أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم دلعٌت الًتبية كاىدافها  -2أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم ألصوؿ الًتبية  -3أ

 حلصوؿ على ادلعرفة كالفهم ألعالـ الفكر الًتبومدتكُت الطلبة من ا -4أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم ألصوؿ الًتبية ادلقصودة كالغَت مقصودة -5أ

 

 

  .الخاصة بالمقرر المهاراتية األىداف  -ب 

 يعدد اىداؼ الًتبية – 1ب

 شنيز بُت االصوؿ التارسنية للًتبية -2ب

 األثنية كالًتبية االسبارطية يقارف بُت الًتبية -3ب

 .زنلل االصوؿ الفلسفية للًتبية  - 4ب

 يطبق كتابة كرقة اك ْتث يف ام موضوع من موضوعات اعالـ الفكر الًتبوم -5ب

 رنمع معلومات عن  الًتبية قبل االسالـ كالًتبية االسالمية  -6ب

 شنيز بُت انواع الفلسفة -7ب 

 ودة كالًتبية غَت ادلقصودةيقارف بُت اصوؿ الًتبية ادلقص -8ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  ػ تزكيد الطلبة باألساسيات كادلواضيع ادلتعلقة بأصوؿ الًتبية1

 ػ توضيح كشرح ادلادة الدراسية 2

 ػ مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة كاالطالع على مصادر الًتبية 3
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 لكًتكنية للحصوؿ على معرفة  إضافية باصوؿ الًتبيةػ حتسُت مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع اال4

 .ػ استخداـ طرائق اإللقاء كاحملاضرة كاالستجواب كادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت حتتاج اىل طريقة ادلناقشة 5

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ كضع درجات للواجبات البيتية كادلشاركة الصفية 2

 .ػ تكليف الطلبة بإجناز ْتوث كتقارير عن اصوؿ الًتبية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية كمقاليو 4

  األىداف الوجدانية والقيمية -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة االصوؿ التارسنية للًتبية  -1ج

 يطبق اآلراء الًتبوية ألعالـ الفكر الًتبوم  -2ج

 يقيم بعض األنشطة  -3ج

 رف بُت أساليب كطرائق الًتبية ادلقصودة كالًتبية غي ادلقصودةيقا  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

 .  استعمال طريقة العروض التقديمية 
 . رسم المخططات التوضيحية 
 . طريقة العصف الذىني 
 

 طرائق التقييم    

  تاجػ االمتحاف التحليلي لقياس قدرة الطالب على التفكَت كالتحليل كاالستن

 ػ طلب إجراء مقارنات بُت انواع الفلسفات

 ػ كتابة ْتوث عن الظواىر كادلشكالت الًتبوية



 

 
 

 11اٌقفؾخ 
 

  

 .ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية كاستنتاجية 

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

 دام المراجع والمصطلحات .مهارات استخ -1د   

 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د

 مهارات استغالل ما متاح من امكانات . -3د

 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د

 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 

   

 

 بنية المقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع ةمخرجات التعلم المطلوب الساعات األسبوع

1 2 

التعرؼ على مفهـو كاىداؼ 
 الًتبية

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب معٌت الًتبية كاىدافها

2 2 

التعرؼ على الًتبية يف العصور 
 البدائية

 االصوؿ التارسنية للًتبية
 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب

3 2 

 التعرؼ على الًتبية يف كادم

 النيل ككادم,الرافدين

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب االصوؿ التارسنية للًتبية

4 2 

التعرؼ على نظاـ الًتبية الصينية 
 كالًتبية اليونانية

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب االصوؿ التارسنية للًتبية

 ار مقاليامتحان الشهر االول اختب 2 5

6 2 

يقارف بُت الًتبية قبل االسالـ 
 كالًتبية االسالمية

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب االصوؿ التارسنية للًتبية



 

 
 

 11اٌقفؾخ 
 

  

7 2 

التعرؼ على اآلراء الًتبوية البن 
 خلدكف كابن سينا كالغزايل

اعالـ الفكر الًتبوم العريب 
 كاالسالمي

 ئيالتقومي البنا ادلناقشة كاالستجواب

8 2 

التعرؼ على اآلراء الًتبوية لكل 
 من ركسو كديوم

 اعالـ الفكر الًتبوم الغريب
 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب

9 2 

التعرؼ على اآلراء الًتبوية 
 لسقراط كافالطوف كارسطو

 اعالـ الفكر الًتبوم االغريقي
 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب االصوؿ الفلسفية للًتبية بية ككظائفهافهم فلسفة الًت  2 11

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب االصوؿ الفلسفية للًتبية التعرؼ على فلسفة الًتبية ادلثالية 2 11

 التقومي البنائي كاالستجواب ادلناقشة االصوؿ الفلسفية للًتبية الواقعية التعرؼ على فلسفة الًتبية 2 12

13 2 

التعرؼ على فلسفة الًتبية 
 الربمجاتية

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب االصوؿ الفلسفية للًتبية

14 2 

 يقارف بُت الًتبية ادلدرسية كالًتبية

 الالمدرسية

الًتبية ادلقصودة كالًتبية غَت 
 ادلقصودة

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب

 مقالية حاف الشهر الثاين اختباراتامت 2 15

  البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 2007سعيد اسماعيل علي ,اصول التربية العامة  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 2008,اصول التربية طارق عبد الرؤوف عامر 

 .3993فلسفة التربية ,ماىر الجعفري وآخرون,

 

لمراجع التي يوصى بها                 اـ الكتب وا
 ,....  ( المجالت العلمية , التقارير

 2007سعيد اسماعيل علي ,اصول التربية العامة 
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ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 محاضرات المرشدين التربويين

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

  كعالقة الًتبية بالثقافة, الًتبية كاجملاالت اليت تتناكذلا اصوؿ الًتبيةاف يشمل ادلقرر الدراسي تعريف اصوؿ   

 

 

 

 

 

 

 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

ة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف المتاحالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .9

 اٌزبه٠ـ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .11

 Hist 1304اٌقوائٜ ٚاٌؼًّ ا١ٌّلأٟ  اٍُ / هِي اٌّموه .11

 اٌياِٟ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .12

 اٌضبٟٔ/االٌٚٝ اٌفًٖ / إٌَخ .13

 ٍبػخ  31 اٌىٍٟ()ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .14

 1/11/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .15
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 أ٘لاف اٌّموه .16

 ِؼوفخ اٌطٍجخ ثبٌقوائٜ -4
 ِؼوفخ اٌطٍجخ ثقٖبئٔ اٌقوائٜ -5
 ِؼوفخ اٌطٍجخ ثى١ف١خ اٍزقلاَ اٌقوائٜ -6
 

 

 

 

 

 

 

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .14
  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ

 بٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ إٌظوٞ ٌٍقو٠طخ ِٚىٛٔبرٙبرّى١ٓ اٌط -1أ

ٌز١ٕٖف اٌقوائٜ ٚاٌّؼب١٠و  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -2أ

 اٌَّزقلِخ ٌنٌه 

اُ٘ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ ٌغغواف١ب  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -3أ

 اٌقوائٜ
 ٌٍلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ ّؼوفخ ٚاٌفُٙرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌ -4أ

 ٌزؾ١ًٍ ٚرف١َو ِٛالغ اٌلٚي لبهح ا١ٍب  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -5أ
 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ػٓ رطٛه اٌقوائٜ   -6أ
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 وائٜ ِٙبهاد فبٕخ فٟ اٌز١١ّي ث١ٓ اٌق – 1ة

 ِٙبهاد فبٕخ فٟ رؾ١ًٍ ٚرف١َو ِىٛٔبد اٌقو٠طخ  – 2ة

 ِٙبهاد فبٕخ فٟ و١ف١خ اٍزقلاَ اٌقوائٜ – 3ة
 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 االٌمبء اٚ اٌّؾبٙوح  -5

 اٌؼوٗ اٌؼٍّٟ ) اٍزقلاَ ِقزجو اٌغغواف١خ( -6
 ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ٚاالٛالع ػٍٝ اٌّٖبكه كهاٍخ اٌقوائٜ -7
 هاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ اٌل -8

 ٛوائك اٌزم١١ُ      
 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ثأٍئٍخ ِؾلكح  -4

 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعت اٌج١زٟ ٚاٌّْبهوبد اٌٖف١خ  -5
 افزجبهاد ّٙو٠خ ثأٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ٚ ِمب١ٌٗ  -6
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 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اٌقوائٜ  -1ط

 اٌغ١ٌٛٛعٟ .اْ ٠فوق ث١ٓ فوائٜ اٌلٚي ِٓ ٔبؽ١خ اٌزى٠ٛٓ -2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ اٌجبؽض١ٓ اٌغغواف١١ٓ اٌّْٙٛه٠ٓ فٟ ِغبي اٌقوائٜ -3ط

  ٠فَو اٌظٛا٘و اٌغغواف١خ ػٍٝ اٌقوائٜ   -4ط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد  -4

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘  -5
 ٛو٠مخ اٌّؾبوبٖ  -6
 ٛوائك اٌزم١١ُ    
 اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط االفزجبهاد اٌزؾو٠و٠خ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ  -4

 وزبثخ ثؾٛس ػٓ ثؼ٘ اٌلٚي ِزّٕٚخ ٌقوائٜ ِزٕٛػخ ٌزٍه اٌلٚي  -5
 اِزؾبٔبد ا١ِٛ١ٌخ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١ٗ  -6
 gisافزجبهاد ػ١ٍّخ فٟ ِقزجو  -7

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛهاٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 اٌْقٖٟ (.

 ٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح  -1ك

 رْى١ً ِغّٛػخ ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ فبهٛخ ِؼ١ٕخ الؽلٜ اٌمبهاد  -2ك

 االفبكح ِٓ ِإٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌقوائٜ ٌي٠بكح ِؼبهف اٌطٍجخ ٚر٠ٕٛؼٙب  -3ك

    ئٜ عغواف١خ االفبكح ِٓ ِواوي اٌٛصبئك ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ ِقطٛٛبد ٚفوا -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه .15

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

: رّى١ٓ اٌّطٍٛثخ

 اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ ٚفُٙ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

ِفَٙٛ اٌقو٠طخ /  اٌقو٠طخ 3 1

ربه٠ـ رطٛه٘ب/ 

 ا١ّ٘زٙب

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اٌّؼب١٠و اٌَّزقلِخ  3 2

 ٜفٟ ر١ٕٖف اٌقوائ
ر١ٕٖف اٌقوائٜ 

ٚاٌّؼب١٠و اٌَّزقلِخ 

 فٟ اٌز١ٕٖف

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اٌّىٛٔبد االٍب١ٍخ  3 3

 ٌٍقو٠طخ
 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح ِىٛٔبد اٌقو٠طخ

ِمب١٠ٌ اٌقو٠طخ  3 4

 ٚٛوق رّض١ٍٙب
ِم١بً اٌوٍُ / 

أٛاػٗ/و١ف١خ اٍزقواط 

اٌَّبفبد ٚ اٌَّبؽبد 

 ِٓ اٌقو٠طخ

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

ٚكٚائو فطٛٛ اٌطٛي  3 5

اٌؼوٗ ٚفٛائلُ٘ فٟ 

 هٍُ اٌقو٠طخ

فطٛٛ اٌطٛي ٚكٚائو 

اٌؼوٗ ٚا١ّ٘زٙب فٟ 

 هٍُ اٌقوائٜ

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح ٛوق رؼ١١ٓ اٌّْبي ٛوق رؼ١١ٓ اٌّْبي 3 6

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح اِزؾبْ اٌْٙو االٚي اِزؾبْ 3 7

َِمٜ اٌقو٠طخ  3 8

ٚأٛاػٗ ٚفٖبئٔ 

 وً ٔٛع

 َِمٜ اٌقو٠طخ 

 رؼو٠فخ / أٛاػٗ
 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

ّجىخ اٌزوث١غ ٚو١ف١خ  3 9

 لواءح االؽلاص١بد
ّجىخ اٌزوث١ؼبد 

 ٚلواءح االؽلاص١بد
 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

و١ف١خ رؾل٠ل اٌّٛلغ  3 11

 ػٍٝ اٌقو٠طخ
و١ف١خ ا٠غبك اٌّٛلغ 

 ػٍٝ اٌقو٠طخ
 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

و١ف١خ هٍُ اٌمطبع ِٓ  3 11

 اٌقو٠طخ اٌطجٛغواف١خ
ف١خ هٍُ اٌمطبع ِٓ و١

 اٌقوائٜ اٌطجٛغواف١خ
 ثٕبئٟ  قزجواٌّ

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ اِزؾبْ 3 12

اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ  3 13

 ِٚزطٍجبرٙب
اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ / 

رؼو٠فٙب/ِزطٍجبرٙب/ 

ا٘لافٙبفٟ اٌلهاٍخ 

 اٌغغواف١خ

 ثٕبئٟ  اٌّؾبٙوح

اعواء كهاٍخ ١ِلا١ٔخ  3 14

 ِٟؾٖٛي ىهاػ
رطج١ك ١ِلأٟ)ٌلهاٍخ 

ِؾٖٛي ىهاػٟ فٟ 

 اٌّؾبفظخ(

 ثٕبئٟ  ١ِلأٟ

اعبء اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ  3 15

ٌزٛى٠غ اٌؾوف 

 اٌٖٕبػ١خ

رطج١ك ١ِلأٟ ) كهاٍخ 

رٛى٠غ اٌؾوف 

 اٌٖٕبػ١خ فٟ ثؼمٛثخ(

 ثٕبئٟ ١ِلأٟ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .16

 كتب ادلنهجية  ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

  ١َخ )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ2١

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .17

   

 االٌزياَ ثبٌمطبػ١خ
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 دنوذج كصف ادلقرر

 

 ٚفف اٌّمشس

 

فر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌو

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .17

 اٌزبه٠ـ     / اٌّووي ّٟ ؼٍاٌمَُ اٌ .18

  Hist 1305اٌْوق االكٔٝ ) ِٖو ٚ ثالك اٌْبَ ( ربه٠ـ  اٍُ / هِي اٌّموه .19

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .21

  اٌضبٟٔ/ االٌٚٝ اٌفًٖ / إٌَخ .21

 ٍبػخ  31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .22

 2117/  11/  1 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .23

 أ٘لاف اٌّموه .24

ِٕطمخ اٌْوق االكٔٝ ِٖو ٚ ثالك جخ ِٓ ِؼوفخ اثوى االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ ٚ فّٙب اٌزٟ ِو ثٙب رّى١ٓ اٌطٍ -1

  اٌْبَ 

 رؼو٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘ اٌّٖبكه ٚ اٌّواعغ اٌّؼزّلح رله٠ٌ اٌّبكح  -2

  اٌزبه٠ـ اٌْوق االكٔٝ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رؾ١ًٍ االؽلاس اٌزبه٠قخ ٚ اٌّمبهٔخ ث١ٕٙب فالي فزوح  -3

ٌؼبكاد اٌفبٍٙخ فٟ اٌطٍجخ ٚؽت اٌٛٛٓ ٚ ربه٠قٗ اٌيا٘و ثبٌّبصو ٚ اٌم١ُ إٌج١ٍخ ٚٔجن ىهع اٌم١ُ ٚ ا -4

 اٌفولخ ٚ اٌفزٓ اٌلاف١ٍخ 
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ زؼٍُ ِقوعبد اٌ .18
 

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 االكٟٔ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚ اٌفُٙ  ٌالٛبه اٌفىوٞ ٌزبه٠ـ اٌْوق  -1
 ٌالؽلاس اٌجبهىح فٟ ربه٠ـ اٌْوق االكٟٔ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚ اٌفُٙ   -2
 ػٓ اثوى اٌْق١ٖبد اٌزٟ ؽىّذ اٌْوق االكٟٔ   رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚ اٌفُٙ -3
  الُ٘ االؽلاس فٟ ربه٠ـ اٌْوق االكٟٔ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚ اٌفُٙ -4
 ٌزؾ١ًٍ ٚ رف١َو ربه٠ـ اٌْوق االكٟٔ   رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚ اٌفُٙ -5
 ثبُ٘ ِٖبكه ِٚواعغ كهاٍخ ربه٠ـ اٌْوق االكٟٔ   رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚ اٌفُٙ -6

 
  ّٛٙٛع اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ق االكٟٔ  ٠مبهْ ث١ٓ االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ فٟ ػٖو  اٌْو– 1ة

 ٠ؾًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٚ ٠فَو اٍجبثٙب  – 2ة

 ٠طجك وزبثخ ٚهلخ اٚ ثؾش فٟ اٞ ِٛٙٛع ِٓ ِٛٙٛػبد  ربه٠ـ  اٌْوق االكٟٔ   – 3ة

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اّٙو ٍِٛن  اٌْوق االكٟٔ      -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ٠ـ  اٌْوق االكٟٔ  ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبالٍب١ٍبد ٚ اٌّٛا١ٙغ اٌّزؼٍمخ ثزبه -1
 ر١ٙٛؼ ّٚوػ اٌّبكح اٌلها١ٍخ ِٓ لجً رله٠َٟ اٌّبكح  -2
 ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ٚ االٛالع ػٍٝ ِٖبكه كهاٍخ ربه٠ـ  اٌْوق االكٟٔ   -3
رؾ١َٓ ِٙبهاد اٌطٍجخ ِٓ فالي ى٠بهح اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِؼوفخ اٙبف١خ ٌزبه٠ـ   -4

 اٌْوق االكٟٔ  
ائك االٌمبء ٚ اٌّؾبٙوح ٚاالٍزغٛاة ٚ إٌّبلْخ فٟ ثؼ٘ اٌّٛٙٛػبد اٌزٟ رؾزبط اٌٝ اٍزقلاَ ٛو -5

  ٛو٠مخ إٌّبلْخ 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ ِؾلكح  -1
 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚ اٌّْبهوخ اٌٖف١خ  -2
 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔغبى ثؾٛس فٟ ربه٠ـ  اٌْوق االكٟٔ   -3
 ثبٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ٚ ِمب١ٌخ افزجبهاد ّٙو٠خ  -4

 
 ِٙبهاد اٌزفى١و  -ط

 اْ ٠فَو ٚ ٠ؾًٍ اؽلاس ربه٠ـ  اٌْوق االكٟٔ  -1ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ -2ط

 ٠مبهْ ث١ٓ ربه٠ـ  اٌْوق االكٟٔ  -3ط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     
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 ٛو٠مخ االٌمبء اٚاٌّؾبٙوح  -1
 االٍزغٛاة  -2

 إٌٛف  -3
 

 
 ٌزم١١ُ ٛوائك ا   

 االِزؾبْ اٌزؾو٠وٞ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١وٚ اٌزؾ١ًٍ ٚ االٍزٕزبط  -1
 ٍٛت اعواء ِمبهٔبد ث١ٓ ّق١ٖبد ١ٍب١ٍخ ؽىّذ فٟ ربه٠ـ  اٌْوق االكٟٔ   -2
 ثؾبعخ اٌٝ كهاٍبد ٚثؾٛس ِؼّمخ اٌْوق االكٟٔ   وزبثخ ثؾٛس ػٓ اؽلاس ّٚق١ٖبد فٟ ربه٠ـ  -3
 ىو٠خ ٚاٍزٕزبع١خ اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ ف -4
 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 ٠َزقلَ اٌّٖبكه اٌمل٠ّخ اٌو١ٕٕخ ٚ اٌّواعغ اٌؾل٠ضخ -1ك

ًٕ رْى١ً عّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ اؽلاس ٚ ّق١ٖبد ِّٙخ فٟ ربه٠ـ  اٌْوق االكٟٔ   ٌٍزٛ-2ك

 اٌٝ ٔزبئظ ػ١ٍّخ ِٚٛٙٛػ١خ ثٖلك٘ب 

االفبكح ِٓ كٚائو االصبه ٚ اٌّزبؽف ِٚإٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌزبه٠ـ ٚ االصبه ٌي٠بكح ِؼبهف -3ك

 اٌطٍجخ ٚ رٕٛػٙب 

 االفبكح ِٓ اٌّىزجبد اٌزٟ رؾٛٞ ػٍٝ اٌّقطٛٛبد ٚاٌّٖبكه اٌزبه٠ق١خ اٌو١ٕٕخ ٌالفبكح ِٕٙب    -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه .19

ِقوعبد  اٌغبػبد ٍجٛعاأل

اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رّى١ٓ اٌطٍجخ  2 االٚي

ِٓ ِؼوفخ 

ٚفُٙ ٛج١ؼخ 

ربه٠ـ  اٌْوق 

االكٔٝ) 

ػٖٛه ِب 

 لجً اٌزبه٠ـ(  

اٌؼٖٛه  – 1 

 اٌؾغو٠خ اٌمل٠ّخ 

اٌؼٖٛه اٌؾغو٠خ  -2

 اٌؾل٠ضخ 

اٌؼٖٛه اٌؾغو٠خ 

 اٌّؼل١ٔخ 

االٌمبء  – 1

 اٚاٌّؾبٙوح 

 االٍزغٛاة – 2

اِزؾبٔبد  – 1

١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ 

 ِؾلكح

اٌّْبهوخ  – 2

اٌٖف١خ ف١ٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح 

 
رّى١ٓ اٌطٍجخ  2 اٌضبٟٔ

ِٓ ِؼوفخ 

ٚفُٙ اٌٍّّىخ 

اٌمل٠ّخ ٚ 

ػٖو 

 اال٘واَ 

ثلا٠خ ػٖو  – 1 

 اٌَالالد 

 ػٖو اال٘واَ  -2

االٌمبء  – 1

 اٚاٌّؾبٙوح 

 اةاالٍزغٛ – 2

اِزؾبٔبد  – 1

١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ 

 ِؾلكح

اٌّْبهوخ  – 2

اٌٖف١خ ف١ٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح 

 
رّى١ٓ اٌطٍجخ  2 اٌضبٌش

ِٓ ِؼوفخ ٚ 

فُٙ   اٌَالٌخ 

 اٌضبٌضخ 

االٌمبء  – 1 اؽلاصٙب ، ٍِٛوٙب 

 اٚاٌّؾبٙوح 

 االٍزغٛاة – 2

اِزؾبٔبد  – 1

١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ 

 ِؾلكح

اٌّْبهوخ  – 2

اٌٖف١خ ف١ٟ 

 ٙوح رؾ١ٚو اٌّؾب

 
رّى١ٓ اٌطٍجخ  2 اٌواثغ

ِٓ ِؼوفخ ٚ 

فُٙ   اٌَالٌخ 

 اٌواثؼخ 

االٌمبء  – 1 اؽلاصٙب ، ٍِٛوٙب  

 اٚاٌّؾبٙوح 

 االٍزغٛاة – 2

اِزؾبٔبد  – 1

١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ 

 ِؾلكح

اٌّْبهوخ  – 2

اٌٖف١خ ف١ٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح 

 
رّى١ٓ اٌطٍجخ  2 اٌقبٌِ

ِٓ ِؼوفخ ٚ 

فُٙ   اٌَالٌخ 

 اٌقبَِخ 

صٙب ، ٍِٛوٙب، فزوح اؽلا  

 االّٙؾالي 

االٌمبء  – 1

 اٚاٌّؾبٙوح 

 االٍزغٛاة – 2

اِزؾبٔبد  – 1

١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ 

 ِؾلكح

اٌّْبهوخ  – 2

اٌٖف١خ ف١ٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح 
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 - - اِزؾبْ اٌْٙو االٚي - 2 اٌَبكً
رّى١ٓ اٌطٍجخ  2 اٌَبثغ

ِٓ ِؼوفخ 

ٚفُٙ اٌلٌٚخ 

 ااٌٍٛطٝ 

االٍوح اٌضب١ٔخ ػْو ،  

 االٍزمواه ػٛكح 
االٌمبء  – 1

 اٚاٌّؾبٙوح 

 االٍزغٛاة – 2

اِزؾبٔبد  – 1

١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ 

 ِؾلكح

اٌّْبهوخ  – 2

اٌٖف١خ ف١ٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح 

 
رّى١ٓ اٌطٍجخ  2 اٌضبِٓ

ِٓ ِؼوفخ 

ٚفُٙ 

 اٌٙىًَٛ 

االٌمبء  – 1 ر١َّزُٙ ، إٍُٙ 

 اٚاٌّؾبٙوح 

 االٍزغٛاة – 2

اِزؾبٔبد  – 1

١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ 

 ِؾلكح

اٌّْبهوخ  – 2

اٌٖف١خ ف١ٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح 

 
رّى١ٓ اٌطٍجخ  2 اٌزبٍغ 

ِٓ ِؼوفخ 

 ٚفُٙ 

اٌٍّّىخ 

 اٌؾل٠ضخ 

االٌمبء  – 1 ؽىبِٙب ، اؽلاصٙب  

 اٚاٌّؾبٙوح 

 االٍزغٛاة – 2

اِزؾبٔبد  – 1

١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ 

 ِؾلكح

اٌّْبهوخ  – 2

اٌٖف١خ ف١ٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح 

 
رّى١ٓ اٌطٍجخ  2 اٌؼبّو 

فخ ِٓ ِؼو

 ٚفُٙ 

اٌٍّّىخ 

 -اٌؾل٠ضخ

 ثٕبء اال٘واِبد 

 االكاهح  -2

االٌمبء  – 1

 اٚاٌّؾبٙوح 

 االٍزغٛاة – 2

اِزؾبٔبد  – 1

١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ 

 ِؾلكح

اٌّْبهوخ  – 2

اٌٖف١خ ف١ٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح 

 
اٌؾبكٞ 

 ػْو

رّى١ٓ اٌطٍجخ  2

ِٓ ِؼوفخ 

 ٚفُٙ 

 ثالك اٌْبَ 

اٌؼٖٛه اٌؾغو٠خ  – 1

 اٌمل٠ّخ 

 خ اٌؾل٠ض -2

 اٌّؼل١ٔخ 

االٌمبء  – 1

 اٚاٌّؾبٙوح 

 االٍزغٛاة – 2

اِزؾبٔبد  – 1

١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ 

 ِؾلكح

اٌّْبهوخ  – 2

اٌٖف١خ ف١ٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح 

 
رّى١ٓ اٌطٍجخ  2 اٌضبٟٔ ػْو

ِٓ ِؼوفخ 

ٚفُٙ 

 اٌىٕؼب١ْٔٛ 

االٌمبء  – 1 إٍُٙ ، ُِٕٛٛٙ 

 اٚاٌّؾبٙوح 

 االٍزغٛاة – 2

اِزؾبٔبد  – 1

 ١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ

 ِؾلكح

اٌّْبهوخ  – 2

اٌٖف١خ ف١ٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .21

  طو باقر , مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة – 1  إٌّٙغ١خ ـ اٌىزت 1
 عبد الفتاح محمد وىبة , مصر و العالم القديم – 7
 نجيب ميخائل , مصر و الشرق االدني  – 3
 احمد فخري , االىرامات المصرية  4

 
 تاريخ الرسل و الملوك  –الطبري  – 1   اٌىزت اٌَّبػلح ـ 2

 مروج  الذىب و معادن الجوىر  –المسعودي  -7
 ابن االثير , الكامل في التاريخ  – 5

 العلي : محاضرات في تاريخ العرب صالح احمد  6
 

ِزطٍجبد فبٕخ ٚ رًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ) 

ٚهُ اٌؼًّ ٚ اٌلٚه٠بد ٚ اٌجوِغ١بد ٚ 

 اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ 

 اقامة دورات تدريبية في مجال االثار و التراث – 1
 اقامة دورات تدريبية في تحقيق المخطوطات و الوثائق التاريخية -7
 التاريخ القديم و التاريخ االسالمي مواقع متخصصة ب – 3
 القيام بسفرات علمية لمناطق التاريخية و االثارية – 4

رّى١ٓ اٌطٍجخ  2 اٌضبٌش ػْو 

ِٓ ِؼوفخ 

ٚفُٙ 

 اٌىٕؼب١ْٔٛ

 ْٔبٛبرُٙ االلزٖبك٠خ 

 اٌيهاػخ  – 1

 اٌٖٕبػخ 

 اٌزغبهح  – 3

االٌمبء  – 1

 اٚاٌّؾبٙوح 

 االٍزغٛاة – 2

اِزؾبٔبد  – 1

١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ 

 ِؾلكح

اٌّْبهوخ  – 2

اٌٖف١خ ف١ٟ 

 اٌّؾبٙوح  رؾ١ٚو

 
رّى١ٓ اٌطٍجخ  2 اٌواثغ ػْو 

ِٓ ِؼوفخ 

ٚفُٙ 

اٌؾٚبهح 

 اٌف١ٕ١مخ

 إٍُٙ  -1
 ِلُٔٙ  -2
ِؼزملارُٙ  -3

 اٌل١ٕ٠خ 

االٌمبء  – 1

 اٚاٌّؾبٙوح 

 االٍزغٛاة – 2

اِزؾبٔبد  – 1

١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ 

 ِؾلكح

اٌّْبهوخ  – 2

اٌٖف١خ ف١ٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح 

 
اٌقبٌِ 

 ػْو

رّى١ٓ اٌطٍجخ  2

ِٓ ِؼوفخ 

ٚفُٙ 

اٌؾٚبهح 

 اٌف١ٕ١مخ

 ٔظبَ اٌؾىُ  -1

 أغبىارُٙ  -2

 اٌؾ١بح االلزٖبك٠خ  -3

االٌمبء  – 1

 اٚاٌّؾبٙوح 

 االٍزغٛاة – 2

اِزؾبٔبد  – 1

١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ 

 ِؾلكح

اٌّْبهوخ  – 2

اٌٖف١خ ف١ٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح 
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اٌقلِبد االعزّبػ١خ / رًّْ ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ِؾبٙواد ا١ٌٚٛف ٚ اٌزله٠ت إٌّٟٙ ٚ  .21

 اٌلهاٍبد ا١ٌّلا١ٔخ 
 

رنح لل٠و٠ٓ ِٓ عبِؼبد ِؾبٙواد ػ١ٍّخ ِزقٖٖخ ثبٌزبه٠ـ اٌمل٠ُ ٚ االٍالِٟ ثبٍزٚبفخ اٍب – 1  

 ػوال١خ افوٜ اٚ ِٓ و١ٍبد  اٌغبِؼخ االفوٜ 

 كػٛح وٛاكه ِزقٖٖخ ثبالصبه ٚ اٌّقطٛٛبد ٌٍمبء اٌطٍجخ ٚ اٌمبء ِؾبٙواد ٔٛػ١خ فٟ رٍه اٌّغبالد  -2

رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔغبى اثؾبس ٚ كهاٍبد ػٓ ٚالغ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ ثبٌٕيٚي اٌٝ ا١ٌّلاْ ثبٍزقلاَ  -1

 ١خ ٚ كل١مخ رج١ٓ ٍّبد ٚفٖبئٔ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ اٍزج١بٔبد ػٍّ

 
 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه  -14

 االٌزياَ ثبٌمطبػ١خ
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 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .25

 اٌزبه٠ـ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .26

 Hist 1306 ربه٠ـ ػٖو اٌوٍبٌخ اٍُ / هِي اٌّموه .27

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .28

 ٟٔ/ االٌٚٝاٌضب اٌفًٖ / إٌَخ .29

 ٍبػخ 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .31

 1/11/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .31

 أ٘لاف اٌّموه .32
  

 في تاريخ عصر الرسالةتمكين الطلبة من معرفة ابرز االحداث السياسية وفهمها  -6

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم قق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان قد ح

 ؛البرنامج.
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 والدعوات في تاريخ عصر الرسالة بة من فهم اسباب حدوث الغزواتتمكين الطل -7

 باىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادةتعريف الطلبة  -8

 .داث والمقارنة بينها قبل وبعد انتشار االسالمتمكين الطلبة من تحليل االح -9

زرع القيم والعادات الفاضلة في الطلبة وحب الوطن وتاريخو الزاىر بالماثر والقيم النبيلة ونبذ الفرقة والفتن  -11
 الداخلية.

 
 
 

 

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ هّموِقوعبد اٌ .22

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌفىوٞ ٌزبه٠ـ ػٖو اٌوٍبٌخ. -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالؽلاس اٌجبهىح فٟ ربه٠ـ ػٖو اٌوٍبٌخ-2أ

خ ٚاٌفُٙ ػٍٝ اثوى اٌْق١ٖبد اٌزٟ ؽىّذ فٟ ربه٠ـ ػٖو رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوف -3أ

 اٌوٍبٌخ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ الُ٘ اٌغيٚاد فٟ ربه٠ـ ػٖو اٌوٍبٌخ-4أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌزؾ١ًٍ ٚرف١َو اؽلاس ربه٠ـ ػٖو اٌوٍبٌخ. -5أ
 ّؼوفخ ٚاٌفُٙ ثأُ٘ ِٖبكه ِٚواعغ كهاٍخ ربه٠ـ ػٖو اٌوٍبٌخرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌ  -6أ
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠مبهْ ث١ٓ االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ لجً ٚثؼل أزْبه االٍالَ – 1ة

  ٠ؾًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٚاٍجبثٙب. – 2ة

 ٍبٌخ.٠طجك وزبثخ ٚهلخ اٚ ثؾش فٟ اٞ ِٛٙٛع ِٓ ِٛٙٛػبد ربه٠ـ ػٖو اٌو – 3ة

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اّٙو اٌقٍفبء اٌن٠ٓ ؽىّٛا فٟ ربه٠ـ ػٖو اٌوٍبٌخ.    -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبالٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ اٌّزؼٍمخ ثزبه٠ـ ػٖو اٌوٍبٌخ. -6
 ر١ٙٛؼ ّٚوػ اٌّبكح اٌلها١ٍخ ِٓ لجً رله٠َٟ اٌّبكح. -7
 ػٍٝ ِٖبكه كهاٍخ ربه٠ـ ػٖو اٌوٍبٌخ.ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ٚاالٛالع  -8
رؾ١َٓ ِٙبهاد اٌطٍجخ ِٓ فالي ى٠بهح اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ  ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِؼوفخ اٙبف١خ ثزبه٠ـ  -9

 ػٖو اٌوٍبٌخ.
اٍزقلاَ ٛوائك االٌمبء ٚاٌّؾبٙوح ٚاالٍزغٛاة ٚإٌّبلْخ فٟ ثؼ٘ اٌّٛٙٛػبد اٌزٟ  -11

 رؾزبط اٌٝ ٛو٠مخ إٌّبلْخ.

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ ِؾلكح. -5
 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌّْبهوخ اٌٖف١خ. -6
 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔغبى ثؾٛس فٟ ربه٠ـ ػٖو اٌوٍبٌخ ٚرؾل٠ل كهعبد ٌٙب . -7
 افزجبهاد ّٙو٠خ ثبٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌخ. -8



 

 
اٌقفؾخ  

525 
 

  

 

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس ربه٠ـ ػٖو اٌوٍبٌخ -1ط

 ٠فوق ث١ٓ ٛج١ؼخ االٚٙبع لجً ٚثؼل أزْبه االٍالَ.-2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ. -3ط

 ٠مبهْ ث١ٓ ربه٠ـ اٌغيٚاد ٚاٍجبة االٔزٖبهاد فٟ ربه٠ـ ػٖو اٌوٍبٌخ.  -4ط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد. -4
 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘. -5
 اٌّؾبوبح. -6
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 الِزؾبْ اٌزؾو٠وٞ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط.ا -5
 ٍٛت اعواء ِمبهٔبد ث١ٓ ّق١ٖبد ١ٍب١ٍخ ؽىّذ فٟ ربه٠ـ ػٖو اٌوٍبٌخ. -6
 وزبثخ ثؾٛس ػٓ اؽلاس ّٚق١ٖبد فٟ ربه٠ـ ا٠واْ اٌّؼبٕو ثؾبعخ اٌٝ كهاٍبد ٚثؾٛس ِؼّمخ. -7
 .اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١خ -8

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 ٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح ٚاٌّٖطٍؾبد ٚاٌلالالد اٌزبه٠ق١خ اٌّؼبٕوح.-1ك

ٍزًٕٛ اٌٝ رْى١ً عّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ اؽلاس ّٚق١ٖبد ِّٙخ ِٓ ربه٠ـ ػٖو اٌوٍبٌخ ٌ-2ك

 ٔزبئظ ػ١ٍّخ ِٚٛٙٛػ١خ ثٖلك٘ب.

االفبكح ِٓ كٚائو االصبه ٚاٌّزبؽف ِٚإٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌزبه٠ـ ٚاالصبه ٌي٠بكح ِؼبهف -3ك

 اٌطٍجخ ٚرٛى٠ؼٙب.

االفبكح ِٓ ِواوي اٌٛصبئك ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّقطٛٛبد ٚاٌٛصبئك اٌزبه٠ق١خ ٌالفبكح ِٕٙب -4ك

 ع ٚوزبثخ اٌجؾٛس اٌزبه٠ق١خ.فٟ ٍؼخ االٛال
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 ث١ٕخ اٌّموه .23

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 االٚي

ٚفُٙ اٌج١ئٗ اٌؼوث١ٗ 

ٌٍوٍٛي)ٓ(ٚاٌوٍبٌٗ 

ٚؽ١بح اٌوٍٛي ِٕن اٌٛالكٖ 

 ٚؽزٝ اٌجؼضٗ

اٌج١ئٗ اٌؼوث١ٗ  -

ٍوٍٛي)ٓ( ٌ

 ٚاٌوٍبٌٗ
ؽ١بح اٌوٍٛي ِٕن  -

 اٌٛالكٖ ؽزٝ اٌجؼضٗ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌضبٟٔ

ٚفُٙ اٌلػٖٛ االٍال١ِٗ 

الٚي فٟ ِٕٛٛٙب ا

ِٚجبكب ٚرؼب١ٌُ االٍالَ 

االٌٚٝ ٍٚو٠خ اٌلػٖٛ 

 االٍال١ِٗ 

اٌلػٖٛ االٍال١ِٗ  -

 فٟ ِٕٛٛٙب االٚي 
ِجبكب ٚرؼب١ٌُ  -

 االٍالَ االٌٚٝ 
ٍو٠خ اٌلػٖٛ  -

 االٍال١ِٗ

االٌمبء اٚ -

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌضبٌش

ِؼوفخ ٚفُٙ ػ١ٍٕخ اٌلػٖٛ 

االٍال١ِٗ ٚػٛاًِ 

ِمبِٚخ اٌّْوو١ٓ ٌٙب 

ٚاٍب١ٌت ِمبِٚخ 

اٌّْوو١ٓ ٌٍلػٖٛ 

االٍال١ِٗ ٚاثؼبك اٌٖواع 

ث١ٓ ا١ٌٍَّّٓ  

 ٚاٌّْوو١ٓ 

ػ١ٍٕخ اٌلػٖٛ  -

االٍال١ِٗ ٚػٛاًِ 

 اٌّْوو١ٓ ٌٙب
اٍب١ٌت ِمبِٚخ  -

وو١ٓ ٌٍلػٖٛ اٌّْ

 االٍال١ِٗ 
اثؼبك اٌٖواع ث١ٓ  -

ا١ٌٍَّّٓ 

 ٚاٌّْوو١ٓ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌواثغ 

ِؼوفخ ْٔو اٌلػٖٛ 

اٌطبئف االٍال١ِٗ فٟ 

ٚػوٙٙبػٍٝ اٌمجبئً 

 اٌؼوث١ٗ 

اٌجؾش ػٓ ِٛٛٓ  -

عل٠ل ٌٍلػٖٛ 

 االٍال١ِٗ 
ِؾبٌٚخ ْٔو  -

اٌلػٖٛ االٍال١ِٗ 

 فٟ اٌطبئف
ػوٗ اٌلػٖٛ  -

االٍال١ِٗ ػٍٝ 

 اٌمجبئً اٌؼوث١ٗ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 ٌّؾبٙوحرؾ١ٚو ا
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌقبٌِ 

ِؼوفخ و١ف١خ أزْبه 

االٍالَ فٟ اٌّل٠ٕٗ ٚث١ؼخ 

اٌؼمجٗ االٌٚٝ ٚاٌضب١ٔٗ 

 ٚاٌٙغوٖ اٌٝ اٌّل٠ٕٗ

ثلء أزْبه االٍالَ  -

 فٟ اٌّل٠ٕٗ
 ث١ؼخ  اٌؼمجٗ االٌٚٝ -
 ث١ؼخ اٌؼمجٗ اٌضب١ٔٗ -
 اٌٙغوٖ اٌٝ اٌّل٠ٕٗ  -

االٌمبء اٚ -1

 بٙوحاٌّؾ
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  2 ا  اٌَبكً
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌَبثغ

ِؼوفخ ٚفُٙ ٍٍطخ 

اٌوٍٛي ٚرٕظ١ّبرٗ فٟ 

 اٌّل٠ٕٗ  

ٍٍطخ اٌوٍٛي فٟ  -

 اٌّل٠ٕٗ
ٕظ١ّبد اٌوٍٛي ر -

 فٟ اٌّل٠ٕٗ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌضبِٓ

ِؼوفخ كٌٚخ اٌّل٠ٕٗ 

ٚاٌغٙبك فٟ ٍج١ً هللا 

 ٚثلء اٌغيٚاد ٚاٌَوا٠ب

ٌخ اٌّل٠ٕٗ ٚاٌغٙبك كٚ -

 فٟ ٍج١ً هللا
ثلء اٌغيٚاد  -

 ٚاٌَوا٠ب

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌزبٍغ

ِؼوفخ ِؼووخ ثله 

 ٚٔزبئغٙب ِٚؼووخ اؽل

 ِؼووخ ثله ٚٔزبئغٙب  -
 ِؼووخ اؽل -

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌؼبّو

ِؼوفخ ٚفُٙ غيٚح 

 اٌقٕلق ٍٕٚؼ اٌؾل٠ج١ٗ

 غيٚح اٌقٕلق  -
 ج١ٍٕٗؼ اٌؾل٠ -

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌؾبكٞ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ اٌزٛعٗ 

ٌمزبي ف١جو ٚؽٍفبئٙب فٟ 

 اٌّْبي ِٚؼووخ ِإرٗ

اٌزٛعٗ ٌمزبي ف١جو  -

 ٙب فٟ اٌّْبيٚؽٍفبئ
 ِؼووخ ِإرٗ -

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌضبٟٔ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ١ٍبكح 

االٍالَ فٟ ِىٗ 

ِٚؼووخ ؽ١ٕٓ ٚؽٖبه 

 اٌطبئف

ح االٍالَ فٟ ١ٍبك -

 ِىٗ
ِؼووخ ؽ١ٕٓ  -

 ٚؽٖبه اٌطبئف

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
   اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ      2اٌضبٌش 



 

 
اٌقفؾخ  

521 
 

  

 
 
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .24

 

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 
 السَتة النبوية كاخلالفة الراشدة ) ىاشم زنِت ادلالح ( -

 السَتة النبوية ) ابن ىشاـ( - اعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  ـ اٌّو2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
 السَتة النبوية كاخلالفة الراشدة ) ىاشم زنِت ادلالح ( -

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
http://www.alrashead.net/ 

http://arabic.irib.ir/ 
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 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .25

 .اقامة دورات تدريبية في مجال اآلثار والتراث.1  
 ة دورات تدريبية في تحقيق المخطوطات والوثائق التاريخية المتعلقة بتاريخ العراق الحديث والعاصر..اقام7
.مواقع متخصصة بالتاريخ مثل مجموعة التاريخ الحديث أو كروب الدراسات العليا في التاريخ,ومواقع التواصل االجتماعي 3

 مثل الفيس بوك وتويتر .
  التاريخية واآلثارية..القيام بسفرات علمية للمناطق 4

 ػْو
اٌواثغ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2

فخ ٚفُٙ ؽٍّخ رجٛن ِؼو

 ٚػبَ اٌٛفٛك

 ؽٍّخ رجٛن -
 ٘ـ(9ػبَ اٌٛفٛك) -

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌقبٌِ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ؽغخ 

 اٌٛكاع 

االٌمبء اٚ -1 ٛكاعؽغخ اٌ -

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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 .األخرى الجامعة كليات من أو أخرى عراقية جامعات من قديرين أساتذة باستضافة بالتاريخ متخصصة علمية محاضرات.5
 .المجاالت تلك في نوعية محاضرات والقاء الطلبة للقاء والوثائق والمخطوطات باآلثار متخصصة كوادر دعوة.6
 ودقيقة علمية استبيانات باستخدام الميدان الى بالنزول العراقي المجتمع واقع عن راساتود أبحاث بإنجاز الطلبة تكليف.7

 العراقي المجتمع وخصائص سمات تبين
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 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .33

  اٌزبه٠ـ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .34

 Hist 1307ٌٍٛطٝاٌؼٖٛه ااٚهثب فٟ ربه٠ـ  اٍُ / هِي اٌّموه .35

  اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .36

 اٌضبٟٔ/ االٌٚٝ اٌفًٖ / إٌَخ .37

 ٍبػخ 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .38

 1/11/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .39

 أ٘لاف اٌّموه .41

 خالؿ العصور الوسطىدتكُت الطلبة من معرفة ابرز االحداث السياسية يف اكربا  -2

 كأثرىا يف اهنيار االمرباطورية الركمانية انتشار ادلسيحيةاسباب  دتكُت الطلبة من فهم-2

 تعريف الطلبة باىم ادلصادر-3

 دتكُت الطلبة من حتليل االحداث ك مقارنتها بالعصور الوسيطة 4

  يف العصور الوسطىكريب تعريف الطلبة بالتاريخ اال5

المتوقعة من الطالب تحقٌقها  ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .26

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
    اٌفىوٞ ٌزبه٠ـ اٚهثبرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌال ٛبه    --1أ

  االؽلاس اٌجبهىح فٟ ربه٠ـ اٚهثب فٟ اٌؼٖٛه اٌٍٛطٝرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -2أ

األٚهٚث١خ اٌزٟ ٌؼجذ كٚه فٟ االؽلاس الثوى اٌْق١ٖبد رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -3أ

 فٟ اٌؼٖٛه اٌٍٛطٝ ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزٖبك٠خ 

 ٚرؾ١ًٍ ٚرف١َو االؽلاس اٌزٟ ؽلصذ فٟ اٚهٚثبرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -4أ

 ثبُ٘ اٌّٖبكه اٌزبه٠ـ األٚهثٟ فٟ اٌؼٖٛه اٌٍٛطٝرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -5أ

  
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠ٚفَو اٍجبثٙب رؾ١ًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ - 1ة

 االؽلاس فٟ اٚهٚثب فٟ اٌؼٖٛه اٌٍٛط٠ٝمبهْ ث١ٓ -2ط

 فٟ اٌؼٖٛه اٌٍٛطٝ  اٌّْٙٛهح االٚهٚث١خ ٠م١ُ ثؼ٘ اٌْق١ٖبد -3ط

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اُ٘ االؽبس االٚهٚث١خ فٟ اٌؼٖٛه اٌٍٛطٝ-4ط   

-     
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 االٌمبء اٚ اٌّؾبٙوح-1

 االٍزغٛاة -2

 بهح اٌّىزجخ ّٚجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ االٔزو١ٔذ٠إٌّبلْخ ِٚطبٌجخ اٌطٍجخ ثي-3
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ ثبٍئٍخ ث١ز١خ رزؼٍك  ثّبكح اٌلها١ٍخ-1

 فٟ اٌزبه٠ـ األٚهٚثٟ ٚرؾل٠ل كهعبد ٌٙب ؾىّخرمل٠ُ اٚهاق ثؾض١خ ف١ٙب فطخ ػ١ٍّخ ِ-2

 ثبٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌخ اعواء افزجبهاد  ّٙو٠خ-3

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس ربه٠ـ اٚهٚثب  فٟ اٌؼٖٛه اٌٍٛطٝ-1ط

  ٠مبهْ ث١ٓ ربه٠ـ اٚهٚثب  فٟ اٌؼٖٛه اٌٍٛطٝ -2ط

 ه٠ق١خ ٠م١ُ ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزب-3ط

 ٠فوق ث١ٓ ١ٍبٍبد اٌلٚي االٚهٚث١خ   -4ط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ؽً اٌّْىالد  -4
 اٌؼٖف اٌلٕٟ٘  -5
 اٌّؾبوبح -6
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 اِزؾبْ رؾو٠وٞ -4
 ٍٛت اعواء ِمبهٔبد ث١ٓ ّق١ٖبد ١ٍب١ٍخ ؽىّذ فٟ أٚهٚثب -5



 

 
اٌقفؾخ  

521 
 

  

 

 وزبثخ ثؾٛس ػٓ االؽلاس ٚاٌْق١ٖبد االٚهث١خ -6

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ بِخ ٚاٌؼ اٌّٙبهاد -ك 

  األٚهٚث١خ اٌْق١ٖبدرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ وزبثخ ٚهلخ ثؾض١خ ػٓ اؽل  -1ك

 ٗثَٕجخ ػْو ؽغّ ػٓ اٌزبه٠ـ االٚهٚثٟ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رٍق١ٔ ِوعغ اٚ ِٖله-2ك

  ؼٍِٛبدرط٠ٛو للهح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّ -3ك

 االٚهٚث١خ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٍزقلاَ اٌقوائٜ-4ك   
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 ث١ٕخ اٌّموه .27

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 االٚي 

ِؼوفخ االٚٙبع 

اٌؼبِخ فٟ اٚهٚثب لجً 

ا١ٙٔبه االِجواٛٛه٠خ 

 اٌوِٚب١ٔخ

االٚٙبع اٌؼبِخ فٟ -1

أٚهٚثب فٟ ػٙل 

االِجواٛٛه٠خ 

 اٌوِٚب١ٔخ

 االٌمبء  -6
 إٌّبلْخ -7

اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌضبٟٔ

اٍجبة ا١ٙٔبه ِؼوفخ 

االِجواٛٛه٠خ 

 اٌوِٚبٟٔ

ػٛاًِ ا١ٙٔبه 

االِجواٛٛه٠خ 

 اٌوِٚب١ٔخ

وزبثخ ٚهلخ  ؽً اٌّْىالد

 ػٓ اٌّٛٙٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌضبٌش

اٍجبة ا١ٙٔبه فخ ِؼو

االِجواٛٛه٠خ 

 اٌوِٚبٟٔ

ػٛاًِ ا١ٙٔبه 

االِجواٛٛه٠خ 

 اٌوِٚب١ٔخ

إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة
اٌّْبهوخ 

 اٌٖف١خ 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌواثغ

ِؼوفخ اٍجبة ٚػٛاًِ 

أزْبه ا١ٌَّؾ١خ فٟ 

 اٚهثب 

ػٛاًِ أزْبه 

 ا١ٌَّؾ١خ فٟ اٚهثب
األٌمبء 

 إٌّبلْخ
اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ

ّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ر 2 اٌقبٌِ

ِؼوفخ ِٛلف 

االِجواٛٛه٠خ 

اٌوِٚب١ٔخ ِٓ أزْبه 

 ا١ٌَّؾ١خ

اٍجبة ِؼبهٙخ 

االِجواٛٛه اٌوِٚبٟٔ 

 الٔزْبه ا١ٌَّؾ١خ

وزبثخ ٚهلخ  ؽً اٌّْىالد

 ػٓ اٌّٛٙٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌَبكً

ِؼوفخ اٌؼاللخ ث١ٓ 

اٌّإٍَخ اٌل١ٕ٠خ 

ٚاٌّإٍَخ ا١ٌَب١ٍخ 

فٟ االِجواٛٛه٠خ 

 اٌوِٚب١ٔخ

إٌّبلْخ  اٌو٘جٕخ -اٌجبث٠ٛخ 

 ٚاالٍزغٛاة
اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ

رؼو٠ف اٌطٍجخ  2 اٌَبثغ

ثبٌّّبٌه ٚاٌمجبئً 

 ٚاالِبهاد فٟ اٚهٚثب

 –اٌغوِبْ  –اٌْٙٛ 

 –اٌمٛٛ اٌْول١ْٛ 

 –اٌمٛٛ اٌغوث١ْٛ 

 اٌفؤظ -اٌٛٔلاي 

إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة
وزبثخ ٚهلخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ 2 اٌضبِٓ

خ اٌلٚي االٚهث١خ ِؼوف

اٌىجوٜ فٟ اٌمو١ٔٓ 

14ٚ15 

فؤَب ٚؽوة 

 اٌّبئخػبَ

ِْبهوخ  ؽً اٌّْىالد

 ٕف١خ

 2 اٌزبٍغ
ِؼوفخ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ

 و١ف١خ ْٔٛء أىٍزوا

اٍجبة ْٔٛء أىٍزوا 

ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ 

 ْٔٛء٘ب

 ِْبهوخ ٕف١خ ِٕبلْخ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .28

 النصوص االساسية -1 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 قررةالكتب ادل-2
 اخرل-3

 تاريخ اكركبا يف العصور الوسطى -أياد تركاف إبراىيم  -4 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 عبد العزيز سليماف نوار كعبد اجمليد نعنعي تاريخ اكربا    -5

 كتب اخرل -6

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
  تاريخ أكركبا يف العصور الوسطى -:از العريٍت سيد الب

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

  االٔزو١ٔذ 
 ادلوسوعة االكربية -2  بيديايكيك  -3

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .29

 االفبكح ِٓ فلِبد اٌّىزجبد االٌىزو١ٔٚخ ّٚجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ -1  

 ل١بَ ثلٚهاد رط٠ٛو٠خ ٌٍطٍجخ ٚرله١١َ٠ٓ -2

 اٌم١بَ ثبٌَفواد اٌؼ١ٍّخ -3
 

 

 

 2 اٌؼبّو

ِؼوفخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ 

ٝ اٌزطٛهاد فٟ أىٍزوا ؽز

 اٌؼٙل األػظُ

اٍجبثٗ  –اٌؼٙل االػظُ 

 ٚٔزبئغٗ
 ؽً اٌّْىالد

وزبثخ ٚهلخ ػٓ 

 اٌّٛٙٛع

 2 اٌؾبكٞ ػْو

ِؼوفخ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ

اٌؼاللخ ث١ٓ أٌّب١ٔب 

 ٚاالِجواٛٛه٠خ اٌوِٚب١ٔخ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ االٌمبء اٍجبة ٚٔزبئظ

 2 اٌضبٟٔ ػْو
ِؼوفخ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ

 اٍجبة اٌؾوٚة ا١ٌٍٖج١خ

ُ٘ أٍجبة ل١بَ ث١بْ أ

اٌؾّالد ا١ٌٍٖج١خ فٟ 

 اٌؼٖٛهاٌٍٛطٝ

 االٌمبء
وزبثخ ٚهلخ ػٓ 

 اٌّٛٙٛع

 2 اٌضبٌش ػْو

ِؼوفخ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ

ِواؽً ٚٔزبئظ اٌؾوٚة 

 ا١ٌٍٖج١خ

ِواؽٍٙب ٚٔزبئغٙب ػٍٝ 

 اٌٍَُ اٌؼبٌّٟ.
 اِزؾبْ ٠ِٟٛ إٌّبلْخ

 2 اٌواثغ ػْو

ِؼوفخ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ

اٍجبة ل١بَ اٌغجٙخ 

 ٍال١ِخ اٌّزؾلحاال

ِٛلف ا١ٌٍَّّٓ ِٓ 

 اٌؾوٚة ا١ٌٍٖج١خ
 إٌّبلْخ ٚاالٌمبء

وزبثخ ٚهلخ ػٓ 

 اٌّٛٙٛع

 2 اٌقبٌِ ػْو
ِؼوفخ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ

 ؽوٚة اٌزؾو٠و االٍال١ِخ
 اِزؾبْ ٠ِٟٛ إٌّبلْخ اٍجبة ٚٔزبئظ
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 ّٛرط ٚفف اٌّمشسٔ

 

 ٚفف اٌّمشس

 

يوفر كصف ادلقرر ىذا إرنازان مقتضيان ألىم خصائص ادلقرر كسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنان عما إذا كاف قد حقق 
 ؛لربنامج.ادلتاحة. كالبد من الربط بينها كبُت كصف االتعلم االستفادة القصول من فرص 

 عبِؼخ ك٠بٌٝ/ و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .41

  اٌزبه٠ـ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .42

 Hist 1308ِٕٙظ اٌجؾش اٌزبه٠قٟ اٍُ / هِي اٌّموه .43

  اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .44

 اٌضبٟٔ / االٌٚٝ اٌفًٖ / إٌَخ .45

 ٍبػخ 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .46

 1/11/2117 لاك ٘نا إٌٛف ربه٠ـ ئػ .47

 أ٘لاف اٌّموه .48

 دتكُت الطلبة من معرفة ابرز تعاريف التاريخ  -3

 دتكُت الطلبة من فهم اسباب كثرت تعاريف التاريخ -2

 تعريف الطلبة بأىم ادلصادر-3

 دتكُت الطلبة من حتليل االحداث ك مقارنتها من خالؿ قراءة علمية ذلا 4

 ريخ الدينية كالدنيوية تعريف الطلبة بفوائد التا5
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .31

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اٌفىوٞ ٌْٕأد ػٍُ اٌزبه٠ـرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه    --1أ
  رخبر٘ب ثذا٠خ اٌزذ٠ٚٓ اٌزبس٠خٟاالؽذاس اٌجبسصح فٟ ربس٠خ ٚارّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ -ٕأ

اثوى اٌْق١ٖبد اٌزبه٠ق١خ اٌزٟ ٌؼجذ كٚه فٟ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -3أ

  االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزٖبك٠خ 
 ٚرؾ١ًٍ ٚرفغ١ش االؽذاس اٌزبس٠خ١خرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ  -ٗأ

 ثأُ٘  ِٖبكه اٌزبه٠ـ اٌؼوثٟ  ٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍ -5أ

  
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠ٚفَو اٍجبثٙب رؾ١ًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ - 1ة

 اٌىزبثبد اٌزبه٠ق١خ فٟ اٌجالك اٌؼوث١خ لجً االٍالَ ٚفٟ اٌفزوح االٍال١ِخ٠مبهْ ث١ٓ -2ط

 ٓ فالي ارجبع إٌّٙظ اٌؼٍِّٟ اٌّْٙٛهح اٌؼوث١خ ٠م١ُ ثؼ٘ اٌْق١ٖبد -3ط

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اُ٘ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٌفزوح ِؼ١ٕخ ّٙٓ ِٕٙظ ػٍّٟ ه١ٕٓ-4ط   

-     
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 االٌمبء اٚ اٌّؾبٙوح-1

 االٍزغٛاة -2

 هح اٌّىزجخ ّٚجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ االٔزو١ٔذ٠بإٌّبلْخ ِٚطبٌجخ اٌطٍجخ ثي-3

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 ث١ز١خ رزؼٍك  ثّبكح اٌلها١ٍخ ثأٍئٍخاالفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ -1

 فٟ اٌزبه٠ـ اٌؼوثٟ  ٚرؾل٠ل كهعبد ٌٙب رمل٠ُ اٚهاق ثؾض١خ ف١ٙب فطخ ػ١ٍّخ ِؾىّخ-2

 ثأٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌٗ اعواء افزجبهاد  ّٙو٠خ-3

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ٠ـ اٌؼوة اٌؼبَاْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس ربه-1ط

 ٠مبهْ ث١ٓ إٌّٙظ اٌؼٍّٟ ٌىزبثخ اٌزبه٠ـ ٚث١ٓ اٌوٚا٠خ اٌؼْٛائ١خ -2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ -3ط

 اْ ٠ؼوف  ٕفبح اٌّإهؿ اٌؼٍّٟ ِٚٓ ٠لػٟ مٌه  -4ط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ؽً اٌّْىالد  -7
 اٌؼٖف اٌلٕٟ٘  -8
 اٌّؾبوبح -9
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 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 اِزؾبْ رؾو٠وٞ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط -7
 ٍٛت اعواء ِمبهٔبد ث١ٓ ثؼ٘ اٌوٚا٠بد اٌزبه٠ق١خ ٚغوثٍزٙب -8
 وزبثخ ثؾٛس ػٓ االؽلاس ٚاٌْق١ٖبد اٌؼوث١خ   -9

 
 قٖٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْاٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 اٌؼوث١خ  اٌْق١ٖبدرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ وزبثخ ٚهلخ ثؾض١خ ػٓ اؽل  -1ك

 ثَٕجخ ػْو ؽغّخ ػٓ اٌزبه٠ـ اٌؼوثٟ لجً االٍالَ  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رٍق١ٔ ِوعغ اٚ ِٖله-2ك

  رط٠ٛو للهح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد -3ك

 اٌقطخ اٌؼ١ٍّخ  ٌلهاٍخ االؽلاس  رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٍزقلاَ -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه .31

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 -رؼش٠ف اٌزبس٠خ :ٌغزب-1 اٌزبس٠خ 2 االٚي 

 افطالؽب  

ِٛضٛع اٌزبس٠خ/  -ٗ

 -اٌضِبْ -االٔغبْ

 اٌّىبْ

 

 االٌمبء  -8
إٌّبل -9

 ّخ

اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ 

اٌٖجو  -2وغجخ اٌ-1 ٕفبد اٌّإهؿ 2 اٌضبٟٔ

ٚاٌضمبفخ -4اٌّؼوفخ  -3

 اٌوٚػ اٌؼ١ٍّخ -5

إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة
وزبثخ ٚهلخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع

ْٔبٖ ػٍُ اٌزبه٠ـ ػٕل  2 اٌضبٌش

 اٌؼوة

دٚس االعالَ فٟ ٔؾبٖ  -ٔ

 ػٍُ اٌزبس٠خ ػٕذ اٌؼشة
رطٛس اٌىزبثبد -ٕ

 اٌزبس٠خ١خ ػٕذ اٌؼشة
اٌىزبثخ ثّٕٙظ اٌؾ١ٌٛب, -ٖ

 ٚاٌّٛضٛػبد
أّبط ِزؼذدح ظٙٛس -ٗ

ربس٠خ  -ٌىزبثخ اٌزبس٠خ

اٌزمغ١ُ ؽغت  -اٌذٚي

اٌزشر١ت ؽغت  -اٌطجمبد

 -اٌزشاعُ -االٔغبة

اٌزٛاس٠خ  -رٛاس٠خ اٌؼبٌُ

 اٌّؾ١ٍخ

إٌّبلؾخ 

 ٚاالعزغٛاة
اٌّْبهوخ 

 اٌٖف١خ 

 اٌغغواف١خ  -1  اٌؼٍَٛ اٌَّبػلح  2 اٌواثغ

 االكة-2

 اٌٍغخ-3

 االلزٖبك-4

 وزت ا١ٌَبٍخ-5

 اٌٛصبئك-6

 االفزبَ-7

 ػٍُ إٌمٛك-8

األٌمبء 

 إٌّبلْخ
اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ

 افز١به اٌّٛٙٛع -1 افٛي اٌجؾش اٌزبس٠خٟ 2 اٌقبٌِ

  
وزبثخ ٚهلخ  ؽً اٌّْىالد

 ػٓ اٌّٛٙٛع
 فطخ اٌجؾش  -2  افٛي اٌجؾش اٌزبس٠خٟ 2 اٌَبكً

 

 

إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة
اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ

   افٛي اٌجؾش اٌزبس٠خٟ   2 اٌَبثغ

 عّغ اٌّؼٍِٛبد-3

 
  

إٌّبلْخ   

 ٚاالٍزغٛاة
وزبثخ ٚهلخ   

 ػٓ اٌّٛٙٛع
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .32

 النصوص االساسية -1 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 الكتب ادلقررة-2
 اخرل-3

امتحاف  امتحاف الشهر االوؿ   امتحاف الشهر االوؿ 2 اٌضبِٓ
 الشهر االوؿ

امتحاف 
 الشهر االوؿ

 ٔمل اٌّٖبكه-4 افٛي اٌجؾش اٌزبس٠خٟ 2 اٌزبٍغ

 

ِْبهوخ  ِٕبلْخ 

 ٕف١خ

صجبد ٕؾخ لٛاػل ا--5 افٛي اٌجؾش اٌزبس٠خٟ 2 اٌؼبّو

 إٌٖٛٓ اٌزبه٠ق١خ 

 

وزبثخ ٚهلخ  ؽً اٌّْىالد

 ػٓ اٌّٛٙٛع

اٌؾبكٞ 

 ػْو

ِؾبٌٚخ افٚبع --6 افٛي اٌجؾش اٌزبس٠خٟ 2

اٌٝ  ؽٛاكس اٌزبه٠ـ

 إٌّطك اٌؼٍّٟ

 االٌمبء 

  إٌّبلْخ ٚ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

ِواعؼخ ػبِخ ٌغ١ّغ   2 اٌضبٟٔ ػْو

فطٛاد إٛي اٌجؾش 

 اٌزبه٠قٟ

 افز١به اٌّٛٙٛع-1

 طخ اٌجؾشف-2

 عّغ اٌّؼٍِٛبد-3

 ٔمل اٌّٖبكه-4

لٛاػل اصجبد ٕؾخ -5

 إٌٖٛٓ

ِؾبٌٚخ افٚبع 

ؽٛاكس اٌزبه٠ـ اٌٝ 

 إٌّطك اٌؼٍّٟ

 االٌمبء 

  إٌّبلْخ ٚ

وزبثخ ٚهلخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع

 روثٜ اعياء اٌجؾش-1 وزبثخ اٌزبه٠ـ  2 اٌضبٌش ػْو

ٕلق اٌجبؽش -2

 ٚأِبٔزٗ

ٌّٓ ٠إٌف اٌجبؽش -3

 وزبثخ  

 إٌّبلْخ

 ٚاالٍزغٛاة

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ

رف١َو ؽٛاكس -4 وزبثخ اٌزبه٠ـ 2 اٌواثغ ػْو

 اٌزبه٠ـ

اٍٍٛة اٌؼوٗ -5

 اٌٍغٛٞ

ٚؽلح اٌّٛٙٛع فٟ -6

 اٌىزبة 

إٌّبلْخ 

 ٚاالٌمبء

وزبثخ ٚهلخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع

اٌقبٌِ 

 ػْو

اِزؾبْ اٌْٙو  اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ 2

 اٌضبٟٔ

اِزؾبْ اٌْٙو 

 اٌضبٟٔ
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 عبد الواحد ذنون, منهج البحث التاريخي -7 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 محمد محسن حسين, منهج البحث التاريخي -8

 كتب اخرى -9

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( الد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... اٌّغ) 
 تحقيق: محمد عبد القادر عطا ,الطبقات الكبرى :ابن سعد    -1
 ق: د. أكرم ضياء العمرييحق ت ,تاريخ خليفة بن خياط ,خليفة بن خياط -7

 
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
 يوكبيديا -4

 الموسوعة العربية العالمية -5

 

 موه اٌلهاٍٟ فطخ رط٠ٛو اٌّ .33

 االفبكح ِٓ فلِبد اٌّىزجبد االٌىزو١ٔٚخ ّٚجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ -1  

 ل١بَ ثلٚهاد رط٠ٛو٠خ ٌٍطٍجخ ٚرله١١َ٠ٓ -2

 اٌم١بَ ثبٌَفواد اٌؼ١ٍّخ -3
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 / الفصل الثالث  المرحلة الثانية
 وصف المقرر

ٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتض

 ؛.المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف البرنامج التعلم االستفادة القصوى من فرص

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم التاريخ/ د ثقافية موا ادلركز/ القسم العلمي 

  اللغة العربية رمز ادلقرر/ اسم /Univ2107 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثانية/ الثالث السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  1/13/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 على  إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادران : أىداؼ ادلقرر 

 ( .خرب اف كاخواهتا, اسم كاف كاخواهتا, نائب الفاعل, الفاعل, اخلرب, ادلبتدأ) النحو  قواعد اللغة العربية يف تعلم .1

2.  زلمد الكرمي للرسوؿ الوداع حجة خطبة , (كاخلصائص السمات) اإلسالـ صدر عصر يف االدبية احلياة) األدب  تعلم  , 

 , النقائض شعر ,األموم العصر يف األدبية احلياة  ,(ابيات 10 حفظ ف النقدم التعليق ، حياتو) : زىَت بن لكعب الربدة قصيدة 

 (ابيات 10 حفظ) جرير : أكؿ دنوذج

 (  أبيات 13حفظ )الفرزدؽ : دنوذج ثاين 

 :يف االمالء كتابة االمالء تعلم -3

 الًتتيب اذلجائي كالصوٌب كاألّتدم للحركؼ العربية . 

 ؼ الشمسية كالقمريةاحلرك 

 كتابة التاء ادلربوطة كالتاء ادلبسوطة
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 سلرجات ادلقرر كطرائق التعليم كالتعلم كالتقييم

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة كالفهم -أ

خرب اف , ااسم كاف كاخواهت, نائب الفاعل, الفاعل, اخلرب, ادلبتدأ) دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم  يف  النحو  -1أ
 ( . . كاخواهتا

خطبة ( , السمات كاخلصائص)احلياة االدبية يف عصر صدر اإلسالـ ) دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم يف االدب -2أ
احلياة (,  ابيات 13حياتو ، التعليق النقدم ف حفظ : )قصيدة الربدة لكعب بن زىَت ,   حجة الوداع للرسوؿ الكرمي زلمد 

 (   أبيات 13حفظ )الفرزدؽ : دنوذج ثاين (, ابيات 13حفظ )جرير : دنوذج أكؿ , شعر النقائض , دبية يف العصر األموماأل

, كاألّتدم للحركؼ العربية , الًتتيب اذلجائي كالصوٌب ) دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم يف كتابة االمالء   -أ3

 (ة التاء ادلربوطة كالتاء ادلبسوطةكتاب, احلركؼ الشمسية كالقمرية
 

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 .مهارات يف االدب – 1ب

 .مهارات تتعلق مبوضوعات النحو -2ب

 .مهارات تتعلق بكتابة االمالء  -3ب

 

 طرائق التعليم كالتعلم      

  توضيح كشرح ادلادة الدراسية -1 

 طريقة عرض النموذج -2

 قة احملاضرة طري -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 طرائق التقييم      
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  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ كضع درجات للواجبات البيتية كادلشاركة الصفية 2

 ػ تكليف الطلبة بإجناز ْتوث كتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية كمقاليو 4

  ية كالقيميةاألىداؼ الوجدان -ج

 .اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة كتطبيقاهتا احلياتية  -1ج

 .يدرؾ اذنية تأثَت عقيدة التوحيد يف احلياة -2ج

 

 طرائق التعليم كالتعلم     

 الشرح كالتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .ير كالدراساتالتقار  -2

 .( ادلهارات األخرل ادلتعلقة بقابلية التوظيف كالتطور الشخصي) ادلهارات العامة كالتأىيلية ادلنقولة  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع كادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع كحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .ادلقارناتمهارات اجراء   -4د

 .  مهارات إعداد ادلفاىيم اخلاصة عن ادلوضوع 5د 
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 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أك ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 
 اخلرب , ادلبتدأ 2

 

 التقومي البنائي الشرح كالتوضيح النحو

 التقومي البنائي لشرح كالتوضيحا النحو نائب الفاعل, الفاعل  2 2

 التقومي البنائي الشرح كالتوضيح النحو اسم كاف كأخواهتا 2 3

 التقومي البنائي الشرح كالتوضيح النحو اسم اف كاخواهتا 2 4

5 

2 صدر عصر يف االدبية احلياة 

 السمات) اإلسالـ

  (كاخلصائص

  خطبة حجة الوداع
للرسوؿ الكرمي زلمد 

 

 التقومي البنائي رةاحملاض االدب

6 

2 بن لكعب الربدة قصيدة 

 التعليق ، حياتو) : زىَت

 10 حفظ ف النقدم

 ( ابيات

 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

 ترتبط بادلوضوع دتارين امتحاف الشهر االكؿ اختبار ات متنوعة كحل 2 7

8 

2 العصر يف األدبية احلياة 

  األموم

 شعر النقائض 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

9 
2 حفظ) جرير : أكؿ دنوذج 

 (ابيات 10
 

 التقومي البنائي احملاضرة االدب

13 2 التقومي البنائي احملاضرة االدب حفظ) الفرزدؽ : ثاين دنوذج 
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 (أبيات 10
 

11 

2 كالصوٌب اذلجائي الًتتيب 

 .  العربية للحركؼ كاألّتدم
 

 التقومي البنائي احملاضرة االمالء

12 
2 كالقمرية الشمسية احلركؼ 

 

 التقومي البنائي احملاضرة االمالء

13 
 ادلربوطة التاء كتابة 2

 كالتاء ادلبسوطة

 التقومي البنائي احملاضرة االمالء

 التقومي البنائي عرض دنوذج االمالء مراجعة 2 14

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية   2 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد قررة ادلطلوبة ػ الكتب ادل1

  .شرح قطر الندى وبل الصدى , البن ىشام (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

  النحو الوافي , عباس حسن. 

اػ الكتب كادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

كتب النحاة القدماء.  

الييني جامع الدروس العربية مصطفى الغ. 

  مجلة المجمع العلمي العراقي. 

  .موقع مدونة لسان العرب ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتكنية

 المكتبة الشاملة. 

 موقع المجلس العلمي. 

  شبكة الفصيح. 
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  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  
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 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

 

 

 الًتبية االساسيةكلية  – جامعة دياىل ادلؤسسة التعليمية 

 قسم التاريخ/ مواد تربوية     ادلركز/   القسم العلمي 

  علم النفس الًتبوم رمز ادلقرر/ اسم /Coll 2205 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثانية/ الثالث السنة/ الفصل 

 45 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2117  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

  رأىداؼ ادلقر 

فهم ظاىرٌب التعلم كالتعليم كالعوامل ادلؤثرة فيهما كتفسَت نواتج االحداث اليت تتخلل العالقة بُت التعلم كالتعليم كبُت 
 .ادلعلم كادلتعلم

زيادة قدرة ادلعلم لرؤية ما زندث عن بعد من تغَتات تعليمية لدل الطلبة كالتخطيط لتلبية توقعاتو يف االحداث 
 .اتالتعليمية من تغَت 
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 تنظيم وصياغة المعرفة واستخداميا وتطبيقيا في المواقف التعميمية.

 

 كطرائق التعليم كالتعلم كالتقييم سلرجات ادلقرر 

  :-جعل الطالب قادران على اف   :األىداؼ ادلعرفية -أ

 يعرؼ مفهـو علم النفس الًتبوم -1أ

 يبُت أذنية علم النفس الًتبوم  -2أ

 لنفس الًتبومزندد اىداؼ علم ا -3أ

 شنيز بُت األىداؼ النظرية كالعملية لعلم النفس الًتبوم -4أ

 يوضح خصائص مهنة التعليم-5أ

 يبُت العالقة بُت علم النفس الًتبوم كالعلـو االخرل -6أ

 زندد خصائص شخصية ادلعلم ادلرغوب فيها  -7أ

 يعدد كظائف علم النفس الًتبوم-8أ

 ملية التعليمية يعلل اذنية زلاكر فاعلية الع -9أ

 العوامل ادلؤثرة يف فاعلية العملية التعليمية يتعرؼ على  -13أ

 يعرؼ الدافعية-11أ

 يبُت العالقة بُت الدافعية كالتعلم  -12أ

 زندد الوظائف التعليمية للدافعية -13أ

 يعرؼ مفهـو الذاكرة  -14أ

 يبُت آلية عمل الذاكرة  -15أ

 تسلسلة يعرؼ اسًتاتيجية ادلعاجلة ادل -16أ

 يعرؼ اسًتاتيجية ادلعاجلة ادلتوازية-17أ



 

 
اٌقفؾخ  

501 
 

  

 يبُت أذنية دراسة الذاكرة -18أ

 يقارف بُت اسًتاتيجية ادلعاجلة ادلتسلسلة كادلتوازية -19أ

 يعدد أنواع الذاكرة -23أ

 .يوضح العالقة بُت الذاكرة كالتعلم  -21أ

 يبُت اىم النظريات ادلعاصرة اليت فسرت الذاكرة -22أ

 ؼ النظرية ادلعرفية يعر  -23أ

 يبُت آلية عمل الذاكرة حسب النظرية ادلعرفية   -24أ

 .يعرؼ النظرية السلوكية  -25أ

 يبُت آلية عمل الذاكرة حسب النظرية السلوكية  -26أ

 يعرؼ نظرية اجلشطالت -27أ

 يبُت آلية عمل الذاكرة حسب نظرية اجلشطالت  -28أ

 يناقش آلية عمل الذاكرة  -29أ

 ُت اىم العوامل ادلؤثرة يف عملية التذكريب -33أ

 زندد اىم السبل لتحسُت عملية التذكر -31أ

 يعرؼ مفهـو النسياف -32أ

 يعرؼ نظرية التداخل -33أ

 يبُت آلية عمل النسياف من خالؿ نظرية التداخل -34أ

 زندد اىم العوامل ادلؤثرة يف النسياف -35أ

 يعرؼ انتقاؿ اثر التدريب  -36أ

 أذنية دراسة انتقاؿ اثر التدريب يوضح -37أ
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 يبُت ابعاد انتقاؿ اثر التدريب -38أ

 يعدد أنواع انتقاؿ اثر التدريب -39أ

 يقارف بُت االنتقاؿ ادلوجب كالسالب ألثر التدريب -43أ

 زندد النظريات احلديثة النتقاؿ اثر التدريب -41أ

 يقارف بُت نظريات انتقاؿ اثر التدريب -42أ

 ذية ادلرتدةيعرؼ التغ -43أ

 يبُت ابعاد التغذية ادلرتدة -44أ

 زندد أنواع التغذية ادلرتدة -45أ

 يعرؼ التعلم -46أ

 يبُت شركط التعلم اجليد -47أ

 يوضح اثر التعلم يف اكتساب اللغة -48أ

 يوضح اثر التعلم يف اكتساب ادلهارات احلركية -49أ

 يبُت اىم نظريات التعلم كقوانينو -53أ

 القة بُت االكتشاؼ كالتعلم يوضح الع -51أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 داخل الصف ادلدرسي( العملي)زندد آلية نقل ادلعرفة النظرية اىل اجلانب التطبيقي  – 1ب

 يطبق اسًتاتيجيات استثارة الدافعية داخل الصف ادلدرسي _ 2ب

 اف يطبق األساليب ادلناسبة للتقليل من اثر النسي – 3ب

 (التعلم)يصمم ادلواقف التعليمية اليت تيسر انتقاؿ اثر التدريب   - 4ب

 يطبق نظريات التعلم يف ادلواقف التعليمية   -5ب
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 .يقًتح احللوؿ ادلناسبة للمشكالت التعليمية بناءن على مبادئ علم النفس الًتبوم     -6ب

  طرائق التعليم كالتعلم     

 األسئلة التحفيزية – العصف الذىٍت – االستجواب – شةادلناق – احملاضرة ادلعدلة

 

  طرائق التقييم     

 ،اختبارات مفاجئة  كالواجبات ادلكلفُت هبا كمشاركتهم كتفاعلهم مع اقراهنم كمع استاذ ادلادة( التقارير)التقومي ادلستمر ألعماؿ الطلبة - 

Quiz  (أسبوعيا) 

 (عقد اختباراف خالؿ الفصل الدراسي )ت التحريرية التقومي التكويٍت من خالؿ االختبارا -

 . التقومي  النهائي من خالؿ االختبار النهائي  -

 

  األىداؼ الوجدانية كالقيمية-ج

 .يتعرؼ اثر العلم كالعلماء يف تطور علم النفس الًتبوم  -1ج

 يبدم االىتماـ الفاعل بدراسة مادة علم النفس الًتبوم -2ج

 ت اإلرنابية حنو عملية التعلم تنمية االجتاىا -3ج

 تعديل االجتاىات السلبية حنو عملية التعلم-4ج

  طرائق التعليم كالتعلم    

 األسئلة ادلتشعبة – ادلناقشة – العصف الذىٍت

 

  طرائق التقييم   

التقارير كادللخصات كاكراؽ العمل. 

ادلالحظة كادلتابعة. 
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مناقشة مجاعية اثناء احملاضرة. 
 

  .(ادلهارات األخرل ادلتعلقة بقابلية التوظيف كالتطور الشخصي) ادلنقولة  العامة كالتأىيلية ادلهارات -د 

 مهارة القدرة على حل ادلشكالت ادلختلفة بطرؽ علمية كاستخداـ ما ًب دراستو يف دراسة مشكالت كاقعية -1د

 يطبق مبادئ علم النفس الًتبوم يف دراسة مشكالت كاقعية   -2د

 ينمي مهارات التعلم التعاكين     -3د

 مهارة الرسم البياين دلنحنيات التعلم ادلختلفة -4د

 

 بنية ادلقرر 

 سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أك ادلوضوع/ اسم الوحدة 

يعرؼ مفهـو علم النفس  3 1
 الًتبوم

 يبُت أذنية علم النفس الًتبوم  

دد اىداؼ علم النفس زن
 الًتبوم

شنيز بُت األىداؼ النظرية 
 كالعملية لعلم النفس الًتبوم

زندد آلية نقل ادلعرفة النظرية 
اىل اجلانب التطبيقي 

داخل الصف ( العملي)
 ادلدرسي

 

تعريف علم النفس الًتبوم 

اذنية علم النفس الًتبوم 

اىداؼ علم النفس الًتبوم 

  عالقة علم النفس الًتبوم
 لعلـو االخرلبا

احملاضرة ادلعدلة 
 ادلناقشة -

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل

التقومي ادلستمر  – ادلناقشةخصائص شخصية ادلعلم زندد خصائص شخصية  3 2
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  ادلعلم ادلرغوب فيها

يعدد كظائف علم النفس 
 الًتبوم

  

 

 

اخلصائص )ادلرغوب فيها 
اخلصائص  –النفسية 
عقلية اخلصائص ال –اجلسمية 

  (اخلصائص االجتماعية –

 -كظيفة علم النفس الًتبوم 

العصف 
 الذىٍت

 -امتحاف يومي )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

يعلل اذنية زلاكر فاعلية  3 3
  العملية التعليمية

يتعرؼ على العوامل ادلؤثرة يف 
 فاعلية العملية التعليمية

سَت العملية التعليميةتف  

 العملية التعليمية كعلم النفس
زلاكر فاعلية العملية )الًتبوم 
 ( التعليمية

  العوامل ادلؤثرة يف فاعلية
 العملية التعليمية

 – ادلناقشة

 احملاضرة ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل

 يعرؼ الدافعية 3 4

ة بُت الدافعية يبُت العالق
 كالتعلم  

زندد الوظائف التعليمية 
 للدافعية

 

تعريف الدافعية  

  الوظائف التعليمية للدافعية
الوظيفة  –الوظيفة االستثارية )

 –الوظيفة الباعثة  –التوقعية 
 (الوظيفة العقابية اك التهذيبية

 – ادلناقشة

 احملاضرة ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
-اختبار مفاجئ )

 التقارير – كةادلشار 

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

يطبق اسًتاتيجيات استثارة  3 5
الدافعية داخل الصف 

  ادلدرسي

 

  اسًتاتيجيات استثارة دافعية
 التالميذ حنو التعلم

 – ادلناقشة

العصف 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل

  يعرؼ مفهـو الذاكرة 3 6

 آلية عمل الذاكرة  يبُت

تعريف الذاكرة  

 اذنية دراسة الذاكرة 

 – ادلناقشة

العصف 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات
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 يبُت أذنية دراسة الذاكرة

يقارف بُت اسًتاتيجية ادلعاجلة 
 ادلتسلسلة كادلتوازية

 ( التفاعل

7 3 

 

 امتحان الشهر األول

التقويم التكويني 
امتحان )

 (تحريري

 

 يعدد أنواع الذاكرة 3 8

يوضح العالقة بُت الذاكرة 
 .كالتعلم 

يبُت اىم النظريات ادلعاصرة 
 اليت فسرت الذاكرة 

يبُت آلية عمل الذاكرة 
 حسب النظرية ادلعرفية  

يبُت آلية عمل الذاكرة 
 حسب النظرية السلوكية

 

  كجهات نظر معاصرة يف
تفسَت الذاكرة كدناذجها 

كجهة  –جهة النظر ادلعرفية ك )
 كجهة نظر –النظر السلوكية 

 ( اجلشتالت

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 – ادلشاركة)

 – التقارير

 – الواجبات

 ( التفاعل

  يناقش آلية عمل الذاكرة 3 9

يبُت اىم العوامل ادلؤثرة يف 
 عملية التذكر

زندد اىم السبل لتحسُت 
 تذكرعملية ال

آليات عمل الذاكرة  

 العوامل ادلؤثرة يف عملية
 التذكر 

 سبل حتسُت عملية التذكر 

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

 يعرؼ مفهـو النسياف 3 11

يبُت آلية عمل النسياف من 

اسباب النسياف 

  نظرية يف تفسَت النسياف
الكف )التداخل القبلي )

العصف 
 – الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )
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 خالؿ نظرية التداخل

زندد اىم العوامل ادلؤثرة يف 
 النسياف

 

كالتداخل البعدم ( الرجعي
 ( الكف التقدمي)

األسئلة 
 التحفيزية

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

  انتقاؿ إثر التدريبيعرؼ  3 11

يوضح أذنية دراسة انتقاؿ إثر 
 التدريب

 

التدريب إثر اذنية دراسة انتقاؿ  

 تعريف انتقاؿ إثر التدريب 

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التحفيزية

)  التقومي ادلستمر

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

 يبُت ابعاد انتقاؿ إثر التدريب 3 12

ريات انتقاؿ اثر يقارف بُت نظ
 التدريب

يصمم ادلواقف التعليمية اليت 
تيسر انتقاؿ اثر التدريب 

 (التعلم)

 

التدريب إثر ابعاد انتقاؿ  

 نظريات انتقاؿ إثر التدريب 

حل 
 – ادلشكالت

 ادلناقشة

) التقومي ادلستمر 

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

 يعرؼ التغذية ادلرتدة 3 13

 عاد التغذية ادلرتدةيبُت اب

 زندد أنواع التغذية ادلرتدة

 

تعريف التغذية ادلرتدة  

ابعاد التغذية ادلرتدة 

 انواع التغذية ادلرتدة 

حل 
-ادلشكالت

 ادلناقشة

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

 يعرؼ التعلم 3 14

 يبُت شركط التعلم اجليد

اثر التعلم يف اكتساب  يوضح
اللغة ك اكتساب ادلهارات 

تعريف التعلم 

شركط التعلم اجليد 

 اللغة )التعلم كاكتساب- 

 (ادلهارات احلركية 
 

العصف 
 – الذىٍت

األسئلة 
 التشعبية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل
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 احلركية

 

ات التعلم يبُت اىم نظري 3 15
 كقوانينو

يوضح العالقة بُت 
 االكتشاؼ كالتعلم

مهارة الرسم البياين دلنحنيات 
 التعلم ادلختلفة

نظريات التعلم كقوانينو 

االكتشاؼ كالتعلم 

منحنيات التعلم 

 

حل 
-ادلشكالت

 ادلناقشة

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

 التقارير – ادلشاركة

 – الواجبات– 

 ( التفاعل

التقويم التكويني   امتحان الشهر الثاني 3 16
امتحان )

 (تحريري

 البنية التحتية  

 ال توجد  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

  علم النفس الًتبوم االزيرجاكم، اسس فاضل زلسن (  ادلصادر) ػ ادلراجع الرئيسية2

 عماد عبد الرحيم الزغلوؿ، مبادئ علم النفس الًتبوم

 النفس والتربية فؤاد ابو حطب, معجم عمم

 2صاحل زلمد علي أبو جادك، علم النفس الًتبوم ط

 محمود عبد الحميم منسي, مدخل الى عمم النفس التربوي

 عزت جرادات, مدخل الى التربية

                  )اػ الكتب كادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 .اليت ختص مفردات ادلادة طاريحكاال البحوث كالرسائل ببعض يوصى
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 موقع جامعة بابل من خالؿ خدمة زلاضرات التعليم االلكًتكين .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتكنية

nghttp://repository.uobabylon.edu.iq/elearni

/elearning2012.aspx 

موقع كلية الًتبية األساسية جامعة دياىل 
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/ 

 موقع اجملالت االكادشنية العراقية

http://www.iasj.net/iasj 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

اثراء ادلقرر الدراسي باجلوانب التطبيقية اليت ختص مهنة التعليم  . 
 

 

 

 

 

 

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
والبد من الربط بينها وبين وصف . ًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحةمبرىن

 .البرنامج

 

 كلية التربية األساسية / جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية 

  قسم التاريخ/مواد تربوية المركز/ القسم الجامعي 

  الصحة النفسية  رمز المقرر/ اسم /Coll 2206 

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj
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 إلزامي ل الحضور المتاحةأشكا 

  الثانية / الثالث السنة/ الفصل 

  عدد الساعات الدراسية
 (الكلي)

 ساعة 30

  7ٕٔٓ/3/30 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

  إن يكون الطالب في نهاية الفصل الدراسي قادراً على: أىداف المقرر : 

والجنس  والراحو اموالسرور من مصادر اشباع احتياجاتو كالطع والبهجو استخالص اللذة
 . والعمل

 

 .لدى الفرد من امكانيات عقليو بهدف تمكينو من التخطيط بطريقو ابداعيو استغالل ما -2
 

 .والجماعيو  الشخصيو اقامو توازن منسجم بين المعايير .3

الشكل المرغوب يو  عى يقوم بوظائفو كى تسعى الى تكيف الفرد داخل جماعو العمل-4
 واالمثل

خبرات  فى عالقات انسانيو ناضجو دون ان ينغمس فى كين الفرد من االنخراطتم .5
 .غير ناضجو طبيعو ذات

 تمكين الفرد من مواجهو بعض مواقف الفشل واالحباط والحرمان بدون قلق .6

 .الصحة النفسية بالنسبة للفرد  اىمية.وتوتر
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 

  عرفة والفهمالم -أ

 المعرفة والفهم -3أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم للصحة النفسية وخصائصها واىميتها  -2أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم ألسس الصحة النفسية  -3أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لعناصر الصحة النفسية  -4أ

 لطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  لإلمراض النفسية  تمكين ا -5أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في مجال تقويم  مادة الصحة النفسية   -6أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لتطوير مادة الصحة النفسية   -7أ

 للكتاب المدرسيتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -8أ
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  المهارات الخاصة بالموضوع  -ب 

 يقارن بين المفهوم القديم والمفهوم الحديث  لمادة الصحة النفسية  - 3ب

 يبين اسس  مادة الصحة النفسية  - 2ب

 يحلل مادة  الصحة النفسية الى عناصرىا -3ب

 . يجمع معلومات عن  الصحة النفسية    -4ب

 .النفسية يفسر اسباب  االمراض  -5ب

 .يبين تطوير  مادة الصحة النفسية  -6ب

 .يكتب ورقة بحثية عن  مادة الصحة النفسية  -7ب

 طرائق التعليم والتعلم      

   ـ تزويد الطلبة باألساسيات والمواضيع المتعلقة بالصحة النفسية1

 .ـ توضيح وشرح المادة الدراسية 2

 ع على مصادر الصحة النفسية  ـ مطالبة الطلبة بزيارة المكتبة واالطال3

 ـ تحسين مهارات الطلبة من خالل زيارة المواقع االلكترونية للحصول على معرفة  إضافية بالصحة النفسية 4

ـ استخدام طرائق اإللقاء والمحاضرة واالستجواب والمناقشة في بعض الموضوعات التي تحتاج الى طريقة 5
 .المناقشة 

 طرائق التقييم      

  اختبارات يومية بأسئلة محددةـ 1

 .ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية 2

 .ـ تكليف الطلبة بإنجاز بحوث وتقارير عن  الصحة النفسية 3

 .ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقاليو 4

  مهارات -ج

 .ان يفسر ويحلل عناصر مادة الصحة النفسية وتطويرىا  -3ج

 الكتاب المنهجي الورقي والكتاب اآللكتروني يفرق بين  -2ج
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 يقيم بعض عناصر مادة الصحة النفسية   -3ج

 يقارن بين بعض مفردات مادة الصحة النفسية    -4ج

 طرائق التقييم    

  ـ االمتحان التحليلي لقياس قدرة الطالب على التفكير والتحليل واالستنتاج

 سية ـ طلب إجراء مقارنات بين االمراض النف

 ـ كتابة بحوث عن بعض االمراض النفسية 

 .ـ امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية واستنتاجية 

 .( المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي) المهارات  العامة والمنقولة  -د 

 يستخدم المصادر والمراجع والمصطلحات والدالالت التربوية المعاصرة -3د

 كيل جماعات من الطلبة لدراسة عناصر مادة الصحة النفسية تش-2د

 بنية المقرر 

/ اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 المساق أو الموضوع

طريقة  طريقة التعليم
 التقييم

التعرف على مفهوم  الصحة  2 3
النفسية  وخصائصها 

 وأىميتها

المناقشة  الصحة النفسية 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

التعرف على مظاىر الصحة  2 2+3
 النفسية 

المناقشة  مظاىر الصحة النفسية 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

التعرف على مناىج الصحة  2 4
 النفسية 

المناقشة  مناىج الصحة النفسية 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

التعرف على اىمية الصحة  2 5
 النفسية 

المناقشة  النفسية اىمية الصحة  
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

يفهم  تطور االىتمام  2 6
 بالصحة النفسية  

المناقشة  تطور الصحة النفسية  
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

المناقشة  معايير  السلوك  يفهم معايير السلوك   2 7
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

التعرف على  مفهوم  2 8
 التكيف 

المناقشة  تكيف النفسي ال 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي
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المناقشة  النفسي  التوافق التعرف على مفهوم التوافق  2 9
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

30+
33 

 التعرف على االمراض 2

 النفسية والعقلية 

 االمراض النفسية

 والعقلية 

المناقشة 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

32+
33 

على مفهوم تقويم التعرف  2
الصحة النفسية وأىدافها 

 ومعاييرىا وطرقها وخطواتها

المناقشة  تقويم  الصحة النفسية 
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

المناقشة  تطوير الصحة النفسية  الصحة النفسية  فهم تطوير 2 34
 واالستجواب

التقويم 
 البنائي

 امتحان الشهر الثاني -

 
 

 البنية التحتية  

 ال توجد  الكتب ادلقررة ادلطلوبة ػ1

حنان عبد الحميد العناني, ,دار الفكر, : الصحة النفسية - (  ادلصادر) ػ ادلراجع الرئيسية2
 2003 .عمان, األردن

الصحة النفسية واإلرشاد النفسي , عالء الدين كفافي,,  -2
     2003الرياض ,:دار النشر الدولي

                  )هبااػ الكتب كادلراجع اليت يوصى 

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 .اليت ختص مفردات ادلادة كاالطاريح البحوث كالرسائل ببعض يوصى

 

 موقع جامعة بابل من خالؿ خدمة زلاضرات التعليم االلكًتكين .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتكنية

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning

/elearning2012.aspx 

موقع كلية الًتبية األساسية جامعة دياىل 
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/ 

 موقع اجملالت االكادشنية العراقية

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
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http://www.iasj.net/iasj 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

اثراء ادلقرر الدراسي باجلوانب التطبيقية اليت ختص مهنة التعليم  . 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ّٛرط ٚفف اٌّمشسٔ

 

 ٚفف اٌّمشس

http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj
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 خ اٌزوث١خ االٍب١ٍخو١ٍ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .49

 غغواف١باٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .51

 Hist 2309عغواف١خ اٌؼبٌُ اٌمل٠ُ  اٍُ / هِي اٌّموه .51

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .52

 اٌضبٌش  /اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ اٌفًٖ / إٌَخ .53

 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .54

 1/11/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .55

 -اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ:: أ٘لاف اٌّموه .56

 _ ِفَٙٛ عغواف١خ اٌؼبٌُ اٌمل٠ُ ٚا١ّ٘زٙب ثبٌَٕجخ ٌٍطبٌت1

 ِفَٙٛ االٌٍ اٌّؼزّلح فٟ ر١ٕٖف عغواف١خ اٌؼبٌُ اٌمل٠ُ -2

 أٛاع إٌّب٘ظ اٌّزجؼخ فٟ كهاٍخ عغواف١خ اٌؼبٌُ اٌمل٠ُ -3

 ٍطبٌتا١ّ٘خ اٌز١ٙئخ ٌٍلهً ٚو١ف١خ ا٠ٖبي اٌّؼٍِٛبد ٌ-4

 ِؼوفخ االٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌٖؾ١ؾخ اٌَّزقلِخ فٟ رلهً عغواف١خ اٌؼبٌُ اٌمل٠ُ -5

 ِفَٙٛ اٌلهاٍخ االل١ّ١ٍخ ٚا١ّ٘زٙب ٌٍطبٌت -6

 

 

 

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .34
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  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 هاٍخ ال١ّ١ٍخ ّبٍِخ اْ ٠لهن اٌطبٌت ا١ّ٘خ عغواف١خ اٌؼبٌُ اٌمل٠ُ ول-1     

 اْ ٠ٖف  ِٕبؿ اٌؼبٌُ اٌمل٠ُ ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصوح ػٍٝ إٌّبؿ-2     

 اْ ٠ؼوف اٌزوثخ ٠ٚج١ٓ ِىٛٔبرٙب ٚفٛإٙب اٌف١ي٠ب٠ٚخ  ٚاٌى١ّ١ب٠ٚخ ٚٛوق ١ٕبٔزٙب -3     

 اْ ٠ٛٙؼ اٌطبٌت  ا١ّ٘خ اٌيهاػخ وضوٚح الزٖبك٠خ ثبٌَٕجخ ٌٍؼبٌُ اٌمل٠ُ   -4     

 اٌطبٌت ا١ّ٘خ اٌزغبهح ثبٌَٕجخ ٌٍؼبٌُ اٌمل٠ُ اْ ٠ج١ٓ-5     

 اْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ  ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

رؾل٠ل اٌّٛلغ ٚاٌَّبؽخ ٚا١ّ٘خ ِىبٔخ لبهاد اٌؼبٌُ اٌمل٠ُ  ػجو اٌزبه٠ـ ِٓ فالي ٍٚبئً اٌزؼ١ٍُ اٌؾل٠ضخ -1     

 )كارب ّٛ(

 ا١ّ٘خ اٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ ثبٌَٕجخ ٌمبهاد اٌؼبٌُ اٌمل٠ُ  ث١بْ-2     

 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ ، 

اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ، ٚاٍب١ٌت اٌلٚه٠بد ،

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب ، ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه 1

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.2

 اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ.  . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو 3ِٓ

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو ، اٌفُٙ ،اٌزطج١ك، 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌىٍٟ ػٍٝ اْ ٠أفن ثٕظو 41ٌزم٠ُٛ ( ؽ١ش كهعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب اٌزؾ١ًٍ ، اٌزوو١ت ، ا

 االػزجبه ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

اٌزنوو ، اٌفُٙ ،اٌزطج١ك، اٌزؾ١ًٍ، اٌزوو١ت، االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلهاٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) 

 اٌزم٠ُٛ(.

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ -ط

 ٠ؼوف عغواف١خ اٌؼبٌُ اٌمل٠ُ 1-ط     

 ٠ج١ٓ اٌقٖبئٔ اٌغغواف١خ اٌطج١ؼ١خ ٌمبهاد اٌؼبٌُ اٌمل٠ُ ،ث١ٕخ ع١ٌٛٛع١خ ،اّىبي ٍطؼ االهٗ  2-ط
 ١خ ٚأٛاػٙب ثبٌَٕجخ ٌمبهاد اٌؼبٌُ اٌمل٠ُ٠ٛٙؼ اٌّٛاهك اٌّبئ 3-ط      

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

٠َزقلَ  ػبكح اٍٍٛة اٌزؼ١ٍُ ا١ٌّبّو ؽ١ش رزُ رؼ١ٍُ  اٌّٙبهاد ثْىً ِجبّو ٕٚو٠ؼ ِؼيىح ثبٌٍٛبئً 

 اٌؾل٠ضخ وبٌؼوٗ ثلاد اٌْٛ ٌٍّموه اٌلهاٍٟ 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 وه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.رأرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّم
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 مبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثاٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 رٛظ١ف اٌّٙبهاد اٌّىزَجخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّؼوفخ فٟ ِبكح عغواف١خ اي-1

 ٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؾل٠ضخ )كارب ّٛ(افز١به اِضٍخ ِٓ ِموهاٌّبكح ٚػوٙٙب ػجو ا-2

 رم١١ُ ِلٜ اٍزفبكح اٌطبٌت ِٓ ٘نٖ اٌٍٛبئً ٚاٌّٙبهاد-3



 

 
اٌقفؾخ  

522 
 

  

 ث١ٕخ اٌّموه .35

ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌزم١١ُ

اٌّٛلغ ٚاٌَّبؽخ ،ا١ّ٘خ ِٚىبٔخ  ٕ 1

 لبهح ا١ٍب  ػجو اٌزبه٠ـ
غ ٚاٌَّبؽخ ،ا١ّ٘خ اٌّٛل

 ِٚىبٔخ لبهح ا١ٍب  ػجو اٌزبه٠ـ

إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة
 رم٠ُٛ ٔٙبئٟ

اٌقٖبئٔ اٌغغواف١خ اٌطج١ؼ١خ  7 2

 ٌمبهح ا١ٍب
اٌقٖبئٔ اٌغغواف١خ اٌطج١ؼ١خ 

 ٌمبهح ا١ٍب
ادلناقشة 

 كاالستجواب

 تقومي هنائي

اٌج١ٕخ اٌغ١ٌٛٛع١خ ،اّىبي اٌَطؼ  7 3

 )اٌغجبي ،اٌٙٚبة ،اٌَٙٛي(
ج١ٕخ اٌغ١ٌٛٛع١خ ،اّىبي اٌ

اٌَطؼ )اٌغجبي ،اٌٙٚبة 

 ،اٌَٙٛي(

ادلناقشة 
 كاالستجواب

 تقومي هنائي

)إٌّبؿ ،ػٕبٕو إٌّبؿ ،اٌؾواهح  7 4

،اٌو٠بػ، اٌزَبلٜ( اٌؼٛاًِ 

 اٌّإصوح فٟ إٌّبؿ 

)إٌّبؿ ،ػٕبٕو إٌّبؿ 

،اٌؾواهح ،اٌو٠بػ، اٌزَبلٜ( 

 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ إٌّبؿ 

ادلناقشة 
 ستجوابكاال

 تقومي هنائي

اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ،اٌَىبْ ،إٌْبٛ  7 5

 االلزٖبكٞ
اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ،اٌَىبْ 

 ،إٌْبٛ االلزٖبكٞ
ادلناقشة 

 كاالستجواب

 تقومي هنائي

ادلناقشة  افزجبه ّٙوٞ افزجبه ّٙوٞ 7 6
 كاالستجواب

 تقومي هنائي

اٌّٛلغ ٚاٌَّبؽخ ٌمبهح اٚهثب  7 7

 ػجو اٌزبه٠ـ
َّبؽخ ٌمبهح اٚهثب اٌّٛلغ ٚاٌ

 ػجو اٌزبه٠ـ
ادلناقشة 

 كاالستجواب

 تقومي هنائي

اٌج١ٕخ اٌغ١ٌٛٛع١خ ٚاٌزٚبه٠ٌ  7 8

 ٌمبهح اٚهثب 
اٌج١ٕخ اٌغ١ٌٛٛع١خ ٚاٌزٚبه٠ٌ 

 ٌمبهح اٚهثب 
ادلناقشة 

 كاالستجواب

 تقومي هنائي

إٌّبؿ ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصوح ف١ٗ  7 9

 ٌمبهح اٚهثب 
إٌّبؿ ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصوح ف١ٗ 

 مبهح اٚهثب ٌ
ادلناقشة 

 كاالستجواب

 تقومي هنائي

اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ،اٌَىبْ ،إٌْبٛ  7 11

 االلزٖبكٞ ،اٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ 
اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ،اٌَىبْ 

،إٌْبٛ االلزٖبكٞ ،اٌضوٚح 

 اٌّؼل١ٔخ 

ادلناقشة 
 كاالستجواب

 تقومي هنائي

اٌّٛلغ ٚاٌَّبؽخ ٌمبهح افو٠م١ب  7 11

 ٚاٌزٚبه٠ٌ  ،اٌج١ٕخ اٌغ١ٌٛٛع١خ
اٌّٛلغ ٚاٌَّبؽخ ٌمبهح افو٠م١ب 

 ،اٌج١ٕخ اٌغ١ٌٛٛع١خ ٚاٌزٚبه٠ٌ 
ادلناقشة 

 كاالستجواب

 تقومي هنائي

إٌّبؿ ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصوح ف١ٗ  7 12

 ٌمبهح افو٠م١ب 
إٌّبؿ ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصوح ف١ٗ 

 ٌمبهح افو٠م١ب 
ادلناقشة 

 كاالستجواب

 تقومي هنائي

ٙب ٌمبهح اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ٚأٛاػ 7 13

 افو٠م١ب 

اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ٚأٛاػٙب ٌمبهح 

 افو٠م١ب 
 تقومي هنائيادلناقشة 
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 خ اٌزؾز١خ اٌج١ٕ .36

 الرٛعل ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

عغواف١خ اٌمبهاد /ك. ٠ٍٛف ٠ؾٟ ٛؼّبً / اٌغغواف١خ اإلل١ّ١ٍخ  اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼزّلح -2

 ٌٍمبهاد / ك.٠ٍٛف ِؾّل ٍٍطبْ ، ك. ػجل ػٍٟ اٌقفبف

 

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب -3

 (111)اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزمبه٠و

 ٓ اٌلٚه٠بد  ٚاٌّٖبكه ماد اٌٍٖخ ثبٌّموهاالٍزفبكح ِ

 االٍزفبكح ِٓ ّجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ وّٖبكه اٙبف١خ  اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ/ِٛالغ االٔزو١ٔذ -4

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .37

 .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍب1ً  

 ٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼبٌّٟ. ٠زُ رط2

 

 

 

 
 
 

 ِذسط اٌّبدح                                                                               

 ؽغ١َٓ ػّش اثشا١ُ٘ َٓ                                                                       

 المادة جغرافية العالم القديم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كاالستجواب

ادلناقشة  اٌَىبْ ٚإٌْبٛ االلزٖبكٞ اٌَىبْ ٚإٌْبٛ االلزٖبكٞ 7 14
 كاالستجواب

 تقومي هنائي

ادلناقشة  االفزجبه إٌٙبئٟ االفزجبهإٌٙبئٟ 7 15
 كاالستجواب

 تقومي هنائي
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 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .57

 اٌزبه٠ـ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .58

 Hist 2310ربه٠ـ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ اٍُ / هِي اٌّموه .59

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .61

 اٌضبٌش/ اٌضب١ٔخ اٌفًٖ / إٌَخ .61

 ٍبػخ 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .62

 1/11/2117 اك ٘نا إٌٛف ربه٠ـ ئػل .63

 أ٘لاف اٌّموه .64

 بها الخليج العربي تمكين الطلبة من معرفة ابرز االحداث السياسية وفهمها التي مر -11

 فهم اوضاع الخليج العربي خالل الغزو االوربي والمقاومة العربية للغزوتمكين الطلبة من  -17

 مادةتعريف الطلبة باىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس ال -13

داث والمقارنة بين التنافس الدولي في الخليج العربي اواخر القرن التاسع تمكين الطلبة من تحليل االح -14
 عشروالعشرين

زرع القيم والعادات الفاضلة في الطلبة وحب الوطن وتاريخو الزاىر بالماثر والقيم النبيلة ونبذ الفرقة والفتن  -15

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

ها وبٌن وصف المتاحة. والبد من الربط بٌنالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 الداخلية.

 
 
 

 

 ئك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُٚٛوا ّموهِقوعبد اٌ .38

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌفىوٞ ٌزبه٠ـ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالؽلاس اٌجبهىح فٟ ربه٠ـ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ-2أ

 اٌفُٙ الثوى االِبهاد اٌؼوث١خ اٌزٟ لبِٚذ اٌغيادرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚ -3أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ الُ٘ اٌلٚي اٌزٟ غيد اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ-4أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌزؾ١ًٍ ٚرف١َو اٌزٕبفٌ اٌلٌٟٚ ػٍٝ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ -5أ
 فخ ٚاٌفُٙ ثأُ٘ ِٖبكه ِٚواعغ كهاٍخ ربه٠ـ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼو  -6أ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠مبهْ ث١ٓ االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ فٟ ِوؽٍخ اٌغيٚاٌجورغبٌٟ ٚإٌٌٙٛلٞ ٌٍق١ٍظ اٌؼوثٟ – 1ة

  ٠ؾًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٚاٍجبثٙب. – 2ة

 ٓ ِٛٙٛػبد ربه٠ـ اٌق١ٍظ اٌؼوث٠ٟطجك وزبثخ ٚهلخ اٚ ثؾش فٟ اٞ ِٛٙٛع ِ – 3ة

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اّٙو اٌْق١ٖبد اٌزٟ لبِٚذ غياد اٌق١ٍظ    -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبالٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ اٌّزؼٍمخ ثزبه٠ـ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ -11
 ر١ٙٛؼ ّٚوػ اٌّبكح اٌلها١ٍخ ِٓ لجً رله٠َٟ اٌّبكح. -12
 ّىزجخ ٚاالٛالع ػٍٝ ِٖبكه كهاٍخ ربه٠ـ اٌق١ٍظ اٌؼوثِٟطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌ -13
رؾ١َٓ ِٙبهاد اٌطٍجخ ِٓ فالي ى٠بهح اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ  ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِؼوفخ اٙبف١خ  -14

 ثزبه٠ـ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ
اٍزقلاَ ٛوائك االٌمبء ٚاٌّؾبٙوح ٚاالٍزغٛاة ٚإٌّبلْخ فٟ ثؼ٘ اٌّٛٙٛػبد اٌزٟ  -15

 رؾزبط اٌٝ ٛو٠مخ إٌّبلْخ.

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ ِؾلكح. -9
 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌّْبهوخ اٌٖف١خ. -11
 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔغبى ثؾٛس فٟ ربه٠ـ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ ٚرؾل٠ل كه٠غبد ٌٙب . -11
 افزجبهاد ّٙو٠خ ثبٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌخ. -12

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ربه٠ـ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس -1ط

٠م١ُ ثؼ٘  -3ط٠مبهْ ث١ٓ اٌّؾبٚالد اٌؼضّب١ٔخ ٚاالٔى١ٍي٠خ فٟ ا١ٌَطوح ػٍٝ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ 2ط

 إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ.

 اْ ٠فَو اٍجبة رٛعٗ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ٔؾٛ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ  -4ط
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 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد. -7
 ٟ.اٌؼٖف اٌنٕ٘ -8
 اٌّؾبوبح. -9
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبْ اٌزؾو٠وٞ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط. -9
 ٍٛت اعواء ِمبهٔبد ث١ٓ اٌمٜٛ االٍزؼّبه٠خ اٌزٟ غيد اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ -11
وزبثخ ثؾٛس ػٓ اؽلاس ّٚق١ٖبد فٟ ربه٠ـ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ ثؾبعخ اٌٝ كهاٍبد ٚثؾٛس  -11

 ِؼّمخ.
 ١ِٛخ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١خ.اِزؾبٔبد ٠ -12

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 ٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح ٚاٌّٖطٍؾبد ٚاٌلالالد اٌزبه٠ق١خ اٌّؼبٕوح.-1ك

ّق١ٖبد ِّٙخ ِٓ ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ اٌؾل٠ش رْى١ً عّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ اؽلاس ٚ-2ك

 ٌٍزًٕٛ اٌٝ ٔزبئظ ػ١ٍّخ ِٚٛٙٛػ١خ ثٖلك٘ب.

االفبكح ِٓ كٚائو االصبه ٚاٌّزبؽف ِٚإٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌزبه٠ـ ٚاالصبه ٌي٠بكح ِؼبهف -3ك

 اٌطٍجخ ٚرٛى٠ؼٙب.

ٌٛصبئك اٌزبه٠ق١خ ٌالفبكح ِٕٙب االفبكح ِٓ ِواوي اٌٛصبئك ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّقطٛٛبد ٚا-4ك

 فٟ ٍؼخ االٛالع ٚوزبثخ اٌجؾٛس اٌزبه٠ق١خ.
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 ث١ٕخ اٌّموه .39

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  3 االٚي

اٚٙبع اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ 

 فالي اٌغيٚ االٚهثٟ

١ظ اٌؼوثٟ اٚٙبع اٌقٍ

فالي اٌغيٚ االٚهثٟ 

،اٍجبة اٌزٛعخ االٚهثٟ 

 ٔؾٛ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  3 اٌضبٟٔ

ب١١ٌٓ ٚفُٙ ١ٍبٍخ اٌجورغ

ٚإٌٌٙٛل١٠ٓ فٟ اٌق١ٍظ 

 اٌؼوثٟ

اٌزؼو٠ف  –اٚال  -

ثبٌجورغب١١ٌٓ 

ٚإٌٌٙٛل١٠ٓ ٚاثوى 

اٌّواوي اٌزٟ 

 أْبؤ٘ب فٟ اٌق١ٍظ

االٌمبء اٚ -

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  3 اٌضبٌش

ِؼوفخ ٚفُٙ  اٚٙبع 

اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ فالي 

 اٌغيٚ اٌفؤَٟ ٚاٌفبهٍٟ

ااٌزؼو٠ف ثبّىبي    -

اٌزٛعخ اٌفؤَٟ 

ِٚواويٖ ِٕٚبٛك 

اٌٛعٛك اٌفبهٍٟ 

 فٟ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

فٟ اٌٖف١خ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  3 اٌواثغ 

ٚفُٙ اٍجبة ظٙٛه 

اٌّمبِٚخ اٌؼوث١خٌٍغيٚ 

 االٚهثٟ

اٍجبة ٚٔزبئظ  -

ظٙٛه اٌّمبِٚخ 

اٌؼوث١خ ٌٍغيٚ 

 االٚهثٟ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
وخ اٌّْبه-2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  3 اٌقبٌِ 

ٚفُٙ ظٙٛه كٌٚخ 

ا١ٌؼبهثخ ٚاٌجٍٛؼ١ل 

 ٚاٌمٛاٍُ

ْٔبءح ِٕٚبٛك  -

ٚؽىُ ا١ٌؼبهثخ 

ٚاٌجٍٛؼ١ل 

 ٚاٌمٛاٍُ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
ّْبهوخ اٌ-2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  3 ا  اٌَبكً
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  3 اٌَبثغ

ِؼوفخ ٚفُٙ 

اثوىاٌْق١ٖبد فٟ 

كٌٚخ ا١ٌؼبهثخ ٚاٌجٍٛؼ١ل 

 ٚاٌمٛاٍُ

ٔبٕو ثٓ ِوّل  -

ا١ٌؼوثٟ ٚاؽّل ثٓ 

ٍؼ١ل ٕٚمو 

 اٌمبٍّٟ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 ٛاةاالٍزغ-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  3 اٌضبِٓ

ِؼوفخ ٚفُٙ اٌزٕبفٌ 

اٌلٌٟٚ فٟ اٌق١ٍظ 

اٌؼوثٟ اٚافو اٌموْ 

 اٌزبٍغ ػْو ٚاٌؼْو٠ٓ

اٍجبة ٚٔزبئظ  -

اٌزٕبفٌ اٌلٌٟٚ فٟ 

 اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  3 اٌزبٍغ

ِؼوفخ ٚفُٙ ااٌّؾبٚالد 

اٌؼضّب١ٔخ ١ٌٍَطوح ػٍٝ 

 اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ

ا١ٌَطوح اٌؼضّب١ٔخ  -

 ػٍٝ ِٕبٛك فٟ

 اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  3 اٌؼبّو

ِؼوفخ ٚفُٙ عٛأت 

اٌّؾبٚالد االٌّب١ٔخ 

 ١ٌٍَطوح ػٍٝ اٌق١ٍظ

 اٌٛعٛك االٌّبٟٔ فٟ -

 اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌؾبكٞ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  3

ِؼوفخ ٚفُٙ اٌٛعٛك 

اٌوٍٟٚ ِٚٓ صُ 

اٌَٛف١زٟ فٟ اٌق١ٍظ 

 اٌؼوثٟ

إٌفٛم اٌوٍٟٚ  -

اٌَٛف١زٟ فٟ ٚ

 اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌضبٟٔ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  3

ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ 

اٌٛعٛك االِو٠ىٟ فٟ 

 اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ

بئظ اٍجبة ٚٔز -

اٌٛعٛك االِو٠ىٟ 

 فٟ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
   اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ      3اٌضبٌش 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .41

 ػْو
اٌواثغ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  3

فُٙ اٌزطٛهاد ِؼوفخ ٚ

فٟ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ لجً 

 اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ

اٌزطٛهاد ا١ٌَب١ٍخ  -

لجً اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ 

 االٌٚٝ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌقبٌِ 

 ػْو
ٓ اٌطٍجخ ِٓ رّى١ 3

ِؼوفخ ٚفُٙ اٌزطٛهاد 

ا١ٌَب١ٍخفٟ اٌق١ٍظ 

 فالي اٌؾوة

اٌزطٛهاد ا١ٌَب١ٍخ  -

فٟ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ 

فالي اٌؾوة 

 اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 ّٛٙٛعاٌ
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 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 
 فتحية النرباكم كزلمد نصر مهنا–اخلليج العريب 

 صالح العقاد–التيارات السياسية يف اخلليج العريب  - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

   اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب              

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
صباح ابراىيم –دراسات عن تاريخ اخلليج العريب كاجلزيرة العربية  -

 الشيخلي كاخركف

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
http://www.alrashead.net/ 

http://arabic.irib.ir/ 
http://alwelayah.net/ 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .41

 .اقامة دورات تدريبية في مجال اآلثار والتراث.1  
 العربي الخليج.اقامة دورات تدريبية في تحقيق المخطوطات والوثائق التاريخية المتعلقة بتاريخ7
.مواقع متخصصة بالتاريخ مثل مجموعة التاريخ الحديث أو كروب الدراسات العليا في التاريخ,ومواقع التواصل 3

 االجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر .
 الجامعة كليات من أو أخرى عراقية جامعات من قديرين أساتذة باستضافة بالتاريخ متخصصة علمية محاضرات.5

 .األخرى
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alrashead.net/
http://arabic.irib.ir/
http://alwelayah.net/
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 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ خ اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّإٍَ .65

 اٌزبه٠ـ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .66

 Hist 2311ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ اٌؾل٠ش اٍُ / هِي اٌّموه .67

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .68

 اٌضبٌش/اٌضب١ٔخ اٌفًٖ / إٌَخ .69

 ٍبػخ 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .71

 1/11/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .71

 لاف اٌّموهأ٘ .72

 بها الوطن العربي في العهد لعثماني تمكين الطلبة من معرفة ابرز االحداث السياسية وفهمها التي مر -16

فهم اوضاع الوطن العربي تحت السطرة العثمانية وموقفهم من التوسع االوربي في القرنين تمكين الطلبة من  -17
16-17 

 تدريس المادة تعريف الطلبة باىم المصادر والمراجع المعتمدة في -18

داث والمقارنة بينها في بداية السيطرة العثمانية واواخر عهد الدول العثمانية  تمكين الطلبة من تحليل االح -19
 .في الوطن العربي

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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زرع القيم والعادات الفاضلة في الطلبة وحب الوطن وتاريخو الزاىر بالماثر والقيم النبيلة ونبذ الفرقة والفتن  -71
 الداخلية.

 
 
 

 

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .42

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌفىوٞ ٌزبه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ اٌؾل٠ش. -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالؽلاس اٌجبهىح فٟ ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ اٌؾل٠ش-2أ

١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ػٍٝ اثوى اٌْق١ٖبد االٕالؽ١خ فٟ اٌؼٙل رّى -3أ

 اٌؼضّبٟٔ فٟ اٌؼواق ِٖٚو
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ الُ٘ اٌغّؼ١بد ٚإٌّزل٠بد فٟ اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ-4أ
ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌزؾ١ًٍ ٚرف١َو اؽلاس  -5أ

 اٌؾل٠ش.
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ثأُ٘ ِٖبكه ِٚواعغ كهاٍخ ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ   -6أ

 اٌؾل٠ش
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠مبهْ ث١ٓ االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ فٟ ثلا٠خ اٌؼٙل اٌؼضّبٟٔ ٚاٚافوٖ – 1ة

  خ ٚاٍجبثٙب.٠ؾًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١ – 2ة

 ٠طجك وزبثخ ٚهلخ اٚ ثؾش فٟ اٞ ِٛٙٛع ِٓ ِٛٙٛػبد ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ اٌؾل٠ش. – 3ة

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اّٙو ٍال١ٛٓ اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ.    -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبالٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ اٌّزؼٍمخ ثزبه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ اٌؾل٠ش. -16
 اٌّبكح اٌلها١ٍخ ِٓ لجً رله٠َٟ اٌّبكح.ر١ٙٛؼ ّٚوػ  -17
 ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ٚاالٛالع ػٍٝ ِٖبكه كهاٍخ ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ اٌؾل٠ش. -18
رؾ١َٓ ِٙبهاد اٌطٍجخ ِٓ فالي ى٠بهح اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ  ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِؼوفخ اٙبف١خ  -19

 ثزبه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ اٌؾل٠ش.
ح ٚاالٍزغٛاة ٚإٌّبلْخ فٟ ثؼ٘ اٌّٛٙٛػبد اٌزٟ اٍزقلاَ ٛوائك االٌمبء ٚاٌّؾبٙو -21

 رؾزبط اٌٝ ٛو٠مخ إٌّبلْخ.

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ ِؾلكح. -13
 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌّْبهوخ اٌٖف١خ. -14
 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔغبى ثؾٛس فٟ ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ اٌؾل٠ش ٚرؾل٠ل كه٠غبد ٌٙب . -15
 ثبٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌخ. افزجبهاد ّٙو٠خ -16
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 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ اٌؾل٠ش -1ط

 ٠فوق ث١ٓ ٛج١ؼخ ا١ٌَبٍخ فٟ ػٙل اٌٍَطبْ ١ٍٍُ االٚي ١ٍٍّٚبْ اٌمبٟٔٛٔ-2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ. -3ط

 يػبِبد اٌّؾ١ٍخ فٟ اٌمو١ٔٓ اٌَبثغ ػْو ٚاٌضبِٓ ػْو.٠مبهْ ث١ٓ االِبهاد االلطبػ١خ ٚاٌ  -4ط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد. -11
 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘. -11
 اٌّؾبوبح. -12
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبْ اٌزؾو٠وٞ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط. -13
 ١خ.ٍٛت اعواء ِمبهٔبد ث١ٓ ٍال١ٛٓ اٌلٌٚخ اٌؼضّبٔ -14
وزبثخ ثؾٛس ػٓ اؽلاس ّٚق١ٖبد فٟ ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ اٌؾل٠ش ثؾبعخ اٌٝ كهاٍبد  -15

 ٚثؾٛس ِؼّمخ.
 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١خ. -16

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 ه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح ٚاٌّٖطٍؾبد ٚاٌلالالد اٌزبه٠ق١خ اٌّؼبٕوح.٠َزقلَ اٌّٖبك-1ك

رْى١ً عّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ اؽلاس ّٚق١ٖبد ِّٙخ ِٓ ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ اٌؾل٠ش -2ك

 ٌٍزًٕٛ اٌٝ ٔزبئظ ػ١ٍّخ ِٚٛٙٛػ١خ ثٖلك٘ب.

الصبه ٌي٠بكح ِؼبهف االفبكح ِٓ كٚائو االصبه ٚاٌّزبؽف ِٚإٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌزبه٠ـ ٚا-3ك

 اٌطٍجخ ٚرٛى٠ؼٙب.

االفبكح ِٓ ِواوي اٌٛصبئك ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّقطٛٛبد ٚاٌٛصبئك اٌزبه٠ق١خ ٌالفبكح ِٕٙب -4ك

 فٟ ٍؼخ االٛالع ٚوزبثخ اٌجؾٛس اٌزبه٠ق١خ.
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 ث١ٕخ اٌّموه .43

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٌزؼ١ٍُٛو٠مخ ا اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  3 االٚي

اٚٙبع اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ 

لجً ا١ٌَطوح اٌؼضّب١ٔخ 

 ٚثؼل٘ب

اٚٙبع اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ لجً 

ا١ٌَطوح اٌؼضّب١ٔخ ٚاٍجبة 

ا١ٌَطوح اٌؼضّب١ٔخ ػٍٝ 

 اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ؾلكحثبٍئٍخ ِ
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  3 اٌضبٟٔ

ٚفُٙ ١ٍبٍخ اٌٍَطبْ 

١ٍٍُ االٚي ٚاٌزؾٛي ٔؾٛ 

 اٌْوق

اٌزؼو٠ف  –اٚال  -

ثبٌٍَطبْ ١ٍٍُ 

االٚي ٚاٍجبة 

رٛعٗ اٌٍَطبْ 

١ٍٍُ االٚي ٔؾٛ 

 اٌْوق

االٌمبء اٚ -

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  3 اٌضبٌش

ِؼوفخ ٚفُٙ  اٚٙبع 

اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ  فٟ ػٙل 

 اٌٍَطبْ ١ٍٍّبْ اٌمبٟٔٛٔ 

ااٌزؼو٠ف    -

ثٍٍَطبْ ١ٍٍّبْ 

اٌمبٟٔٛٔ ٚاٍجبة  

اؽىبَ ا١ٌَطوح  

اٌٛٛٓ ػٍٝ 

 اٌؼوثٟ ٚٔزبئغٗ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  3 اٌواثغ 

ٚفُٙ اٍجبة 

ظٙٛهاالِبهاد 

االلطبػ١خٚاٌيػبِبد 

-17اٌّؾ١ٍخ فٟ اٌمو١١ٔٓ 

18 

اٍجبة ٚٔزبئظ  -

ظٙٛه االِبهاد 

االلطبػ١خ 

ٚاٌيػبِبد 

 اٌّؾ١ٍخ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  3 اٌقبٌِ 

ٚفُٙ اٍجبة ظٙٛه 

ؼ١ٕ١ْٛ ٚاي اِبهاد اٌّ

 ظب٘و اٌؼّوٚاٌؾ١ٕ١َْٛ

اٌّؼ١ٕ١ْٛ اي  -

ظب٘و اٌؼّو 

 ٚاٌؾ١ٕ١َْٛ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  3 ا  اٌَبكً
اٌطٍجخ ِٓ  رّى١ٓ 3 اٌَبثغ

ِؼوفخ ٚفُٙ ِٛلف 

اٌؼضّب١ْٔٛ ِٓ اٌزٍٛغ 

االٚهثٟ فٟ اٌمو١١ٔٓ 

17-18 

ِٛلف اٌؼضّب١ْٔٛ  -

ِٓ اٌزٍٛغ االٚهثٟ 

 فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 ّٛٙٛعاٌ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  3 اٌضبِٓ

ِؼوفخ ٚفُٙ ِب١٘خ 

اٌؾٍّخ اٌفو١َٔخ ػٍٝ 

 ِٖو

اٍجبة ٚٔزبئظ  -

اٌؾٍّخاٌفو١َٔخ ػٍٝ 

 ِٖو

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  3 غاٌزبٍ

ِؼوفخ ٚفُٙ اٍجبة 

االؽزالي اٌفؤَٟ 

 ٌٍغيائوٚاال٠طبٌٟ ١ٌٍج١ب

االؽزالي اٌفؤَٟ  -

ٌٍغيائو ٚاال٠طبٌٟ 

 ١ٌٍج١ب

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 ٛٙٛعاٌّ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  3 اٌؼبّو

ِؼوفخ ٚفُٙ عٛأت 

إالؽبد ِؾّل ػٍٟ 

 ثبّب فٟ ِٖو

إالؽبد ِؾّل  -

ػٍٟ ثبّب 

االلزٖبك٠خ 

ٚاٌيهاػ١ٗ 

ٚاٌؼَىو٠خٚاالعزّب

 ػ١ٗ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 حرؾ١ٚو اٌّؾبٙو
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌؾبكٞ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  3

ِؼوفخ ٚفُٙ ِب١٘خ 

إالؽبد ِلؽذ ثبّب 

 فٟ اٌؼواق

إالؽبد ِلؽذ  -

ثبّبػٍٝ اٌغٛأت 

ا١ٌَب١ٍٗ 

ٚااللزٖبك٠ٗ 

 ٚاالعزّبػ١ٗ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

١خ فٟ اٌٖف

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌضبٟٔ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  3

ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ 

ا١ٌَبٍخ اٌقبهع١خ 

 ٌٍلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ

ا١ٌَبٍٗ اٌقبهع١ٗ  -

 ٌٍلٌٚخ اٌؼضّب١ٔٗ
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

١خ فٟ اٌٖف

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
   اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ      3اٌضبٌش 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .44

 ػْو
اٌواثغ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  3

ِؼوفخ ٚفُٙ اٍجبة 

االٔمالة 

 1918اٌؼضّبٟٔ

االٔمالة اٌؼضّبٟٔ  -

 اٍجبثٗ ٚٔزبئغٙٗ
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ-1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌقبٌِ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  3

ِؼوفخ ٚفُٙ ْٔبءح 

 اٌغّؼ١بد ٚإٌّزل٠بد

اٌغّؼ١بد  -

ٚإٌّزل٠بد فٟ افو 

 اٌؼٙل اٌؼضّبٟٔ 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ٍخ ِؾلكحثبٍئ
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 
 تاريخ الوطن العريب احلديث)ابراىيم خليل امحد( -

 )ساطع احلصرم(-ةالبالد العربية كالدكلة العثماني - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
 يقظة العرب )جورج انطونيوس( -

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
http://www.alrashead.net/ 

http://arabic.irib.ir/ 
http://alwelayah.net/ 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .45

 .اقامة دورات تدريبية في مجال اآلثار والتراث.1  
 بتاريخ العراق الحديث والعاصر. .اقامة دورات تدريبية في تحقيق المخطوطات والوثائق التاريخية المتعلقة7
.مواقع متخصصة بالتاريخ مثل مجموعة التاريخ الحديث أو كروب الدراسات العليا في التاريخ,ومواقع التواصل 3

 االجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر .
  .القيام بسفرات علمية للمناطق التاريخية واآلثارية.4
 الجامعة كليات من أو أخرى عراقية جامعات من قديرين أساتذة باستضافة بالتاريخ متخصصة علمية محاضرات.5

 .األخرى
 .المجاالت تلك في نوعية محاضرات والقاء الطلبة للقاء والوثائق والمخطوطات باآلثار متخصصة كوادر دعوة.6
 علمية بياناتاست باستخدام الميدان الى بالنزول العراقي المجتمع واقع عن ودراسات أبحاث بإنجاز الطلبة تكليف.7

 العراقي المجتمع وخصائص سمات تبين ودقيقة

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alrashead.net/
http://arabic.irib.ir/
http://alwelayah.net/
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 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .73

  اٌزبه٠ـ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .74

 Hist 2312ربه٠ـ اٚهثب فٟ ػٖو إٌٙٚخ اٍُ / هِي اٌّموه .75

 اٌياِٟ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .76

 ب١ٔخاٌفًٖ اٌلهاٍٟ اٌضبٌش/ إٌَخ اٌض اٌفًٖ / إٌَخ .77

ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .78

 )اٌىٍٟ(
2×15=31 

 1/11/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .79

 : اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خأ٘لاف اٌّموه .81

  عصر النهضةيف  كالتحوالتدتكُت الطلبة من معرفة ابرز االحداث  -5

  لعصرعصر النهضة يف اكربا كابرز ركاد ىذا ادتكُت الطلبة من فهم اسباب -2

 توضيح ابرز مظاىر عصر النهضة كنتائج ىذا العصر كانعكاسها يف بدء تطور القارة االكربية كتقدمها  -6

 اف يكوف الطالب ايضا ملما باىم التطورات السياسية يف اكربا خالؿ عصر النهضة  -7

 اليت تتطرؽ اىل عصر النهضة يف اكربا تعريف الطلبة باىم ادلصادر-3

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

لمتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف االتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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  الوسطىمقارنتها بالعصور يف ىذا العصر ك ليل االحداث دتكُت الطلبة من حت -8

 
 

 

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .46

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
اٌفىوٞ ٌزبه٠ـ اٚهثب فٟ ػٖو ٛبه ٌالاٌىبفٟ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ    --1أ

     إٌٙٚخ .

  ٌالؽلاس اٌجبهىح فٟ ربه٠ـ اٚهثب فٟ ػٖو إٌٙٚخ ي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛ-2أ

اثوى اٌْق١ٖبد األٚهٚث١خ اٌزٟ ٌؼجذ كٚه فٟ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -3أ

 االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزٖبك٠خ فالي ػٖو إٌٙٚخ

 ١َو االؽلاس اٌزٟ ؽلصذ ثؼل مٌهٚرؾ١ًٍ ٚرفرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -4أ

 ثبُ٘ اٌّٖبكه اٌزبه٠ـ األٚهثٟ فٟ رٍه اٌّوؽٍخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -5أ
 اْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠ٚفَو اٍجبثٙب رؾ١ًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ - 1ة

 االؽلاس فٟ اٚهٚثب لجً ػٖو إٌٙٚخ ٚثؼلْٖ ث١ٓ ٠مبه-2ط

 اٌزٟ اكد كٚها فٟ  ػٖو إٌٙٚخ  اٌّْٙٛهح االٚهٚث١خ ٠م١ُ ثؼ٘ اٌْق١ٖبد -3ط

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اُ٘ االؽلاس فالي ػٖو إٌٙٚخ -4ط

 
 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

كه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ ، فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚب

اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ، ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌلٚه٠بد ،

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب ، ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه 1

 .  اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ. 3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

ؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو ، اٌزطج١ك، اٌ

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌىٍٟ ػٍٝ اْ ٠أفن ثٕظو االػزجبه ِٛاظجخ اٌطبٌت 41االٍزىْبف( ؽ١ش كهعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

ل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ % ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك ر61ٛ. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

 االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلهاٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو ، اٌزطج١ك، االٍزىْبف(.

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ  -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس ربه٠ـ اٚهٚثب فٟ اٌموْ ػٖو إٌٙٚخ-1ط

 ب لجً ٚثؼل ػٖو إٌٙٚخ٠مبهْ ث١ٓ ربه٠ـ اٚهٚث -2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ اٌْق١ٖبد ٚاالؽلاس اٌزبه٠ق١خ اٌّّٙخ-3ط
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 ٠فوق ث١ٓ ف١ٕٖٛخ وً كٌٚخ ف١ّب ٠قٔ ِظب٘و ػٖو إٌٙٚخ  -4ط

 ٠ٛٙؼ ٔزبئظ ػٖوإٌٙٚخ ٚأؼىبٍبرٙب ػٍٝ ِغوٜ االؽلاس فٟ اٌؼبٌُ   -5ط

 

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 إٌّبلْخ -11
  االٌمبء -11
 االٍزغٛاة -12

 
 ائك اٌزم١١ُ ٛو   

 رأرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

  ٚهٚث١خاأل اٌْق١ٖبدرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ وزبثخ ٚهلخ ثؾض١خ ػٓ اؽل  -1ك

 ثَٕجخ ػْو ؽغّخ ػٓ اٌزبه٠ـ االٚهٚثٟ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رٍق١ٔ ِوعغ اٚ ِٖله-2ك

  رط٠ٛو للهح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد -3ك

 االٚهٚث١خ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٍزقلاَ اٌقوائٜ-4ك         
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .48

 ال رٛعل ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

ى٠ٕت ػّٖذ هاّل ، ربه٠ـ اٚهثب اٌؾل٠ش ، كاه اٌفىو  -1 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 ٘وح .اٌؼوثٟ ، اٌمب

ػجل اٌفزبػ ؽَٓ اثٛ ػ١ٍٗ ، ربه٠ـ اٚهثب اٌؾل٠ش  -2

 . 1993ٚاٌّؼبٕو ، كاه اٌّو٠ـ ، اٌو٠بٗ ، 

ِؾّل ِظفو االكّٟ٘ ، ربه٠ـ اٚهثب فٟ ػٖو إٌٙٚخ  -3

  1979، ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ، ثغلاك ، 

ِؾّل ِؾّل ٕبٌؼ ، ربه٠ـ اٚهثب ِٓ ػٖو إٌٙٚخ  -4

 عبِؼخ ثغلاك ، و١ٍخ االكاة .ٚؽزٝ اٌضٛهح اٌفو١َٔخ ، 

 

 ث١ٕخ اٌّموه .47

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

اٚهثب لجً ػٖو  2 1

 إٌٙٚخ
اٚهثب لجً ػٖو 

 إٌٙٚخ
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ظٙٛه إٌٙٚخ فٟ  2 2

 ا٠طب١ٌب
ظٙٛه إٌٙٚخ فٟ 

 ا٠طب١ٌب
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

أزمبي إٌٙٚخ اٌٝ  2 3

 ثبلٟ اٌلٚي االٚهث١خ  
أزمبي إٌٙٚخ اٌٝ 

 لٟ اٌلٚي االٚهث١خ  ثب
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ؽووخ االٕالػ اٌل٠ٕٟ  2 4

 ٚظٙٛه٘ب فٟ اٌّب١ٔب
ؽووخ االٕالػ اٌل٠ٕٟ 

 ٚظٙٛه٘ب فٟ اٌّب١ٔب
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ؽووخ اٌىْٛفبد  2 5

 اٌغغواف١خ 
ؽووخ اٌىْٛفبد 

 اٌغغواف١خ 
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ --------- اِزؾبْ اٌْٙو االٚي اِزؾبْ اٌْٙو االٚي 2 6

ؽوة اٌضالص١ٓ ػبَ  2 7

 اٍجبثٙب ٚٔزبئغٙب 
ؽوة اٌضالص١ٓ ػبَ 

 اٍجبثٙب ٚٔزبئغٙب 
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

رل٘ٛه اِجواٛٛه٠خ  2 8

 اٍجب١ٔب ٚاٌجورغبي 
رل٘ٛه اِجواٛٛه٠خ 

 اٍجب١ٔب ٚاٌجورغبي 
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

فؤَب فٟ ػٙل ٠ٌٌٛ  2 9

 اٌواثغ ػْو
فؤَب فٟ ػٙل ٠ٌٌٛ 

 اٌواثغ ػْو
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

أىٍزوا فٟ ػٙل آي  2 11

 ٍز١ٛاهد
ثو٠طب١ٔب فٟ ػٙل آي 

 ٍز١ٛاهد
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ ------------ اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ 2 11

ه١ٍٚب فٟ ػٙل ثطوً  2 12

 اٌىج١و 
ه١ٍٚب فٟ ػٙل ثطوً 

 اٌىج١و 
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

فؤَب فٟ ػٙل ٠ٌٌٛ  2 13

 اٌقبٌِ ػْو
فؤَب فٟ ػٙل ٠ٌٌٛ 

 اٌقبٌِ ػْو
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

أىٍزوا فٟ ػٙل آي  2 14

 ٘بٔٛفو 
آي  أىٍزوا فٟ ػٙل

 ٘بٔٛفو 
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ ----------- االفزجبه إٌٙبئٟ االفزجبه إٌٙبئٟ 2 15
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اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (

 االٍزفبكح ِٓ اٌلٚه٠بد ٚاٌّٖبكه ماد اٌٍٖخ ثبٌّموه

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....

 ؼوٚفخاالٍزفبكح ِٓ ّجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ وّٖبكه ِ

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .49

 .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍب1ً  

 . ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ
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 ٚفف اٌّمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .81

 اٌزبه٠ـ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .82

 Hist 2313اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌؾل٠ش اٍُ / هِي اٌّموه .83

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .84

 اٌضبٌش/ اٌضب١ٔخ اٌفًٖ / إٌَخ .85

 ٍبػخ 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .86

  2117/  11/  1 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .87

 أ٘لاف اٌّموه .88

 أقطار العالم الثالثالسياسية وفهمها التي مرت بها تمكين الطلبة من معرفة ابرز االحداث  -71

 في اقطار العالم الثالث تمكين الطلبة من فهم اسباب حدوث االنتفاضات والثورات -77

 تعريف الطلبة باىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادة -73

 .لستقالل أألستعماري وأتمكين الطلبة من تحليل االحداث والمقارنة بينها في العهدين  -74

زرع القيم والعادات الفاضلة في الطلبة وحب الوطن وتاريخو الزاىر بالماثر والقيم النبيلة ونبذ الفرقة والفتن  -75
 الداخلية.

 
 
 

 

وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .51

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اٌفىوٞ ٌزبه٠ـ اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌؾل٠ش . رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالؽلاس اٌجبهىح فٟ ربه٠ـ  اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌؾل٠ش.-2أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ػٍٝ اثوى اٌْق١ٖبد ا١ٌَب١ٍخ فٟ اٌؼبٌُ اٌضبٌش . -3أ
ؼوفخ ٚاٌفُٙ الُ٘ اٌضٛهاد ٚاالٔزفبٙبد فٟ ربه٠ـ اٌؼبٌُ اٌضبٌش رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّ-4أ

 اٌّؼبٕو
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌزؾ١ًٍ ٚرف١َو اؽلاس ربه٠ـ . اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌؾل٠ش. -5أ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ثأُ٘ ِٖبكه ِٚواعغ كهاٍخ ربه٠ـ  اٌؼبٌُ اٌضبٌش   -6أ

 اٌؾل٠ش
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠مبهْ ث١ٓ االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ فٟ اٌؼٙل٠ٓ األٍزؼّبهٞ ٚأألٍزمالي . – 1ة

  ٠ؾًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٚاٍجبثٙب. – 2ة

 ٠طجك وزبثخ ٚهلخ اٚ ثؾش فٟ اٞ ِٛٙٛع ِٓ ِٛٙٛػبد ربه٠ـ  اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌؾل٠ش. – 3ة

 ٓ اّٙو هؤٍبء ألطبه   اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌؾل٠ش.٠غّغ ِؼٍِٛبد ػ    -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبالٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ اٌّزؼٍمخ ثزبه٠ـ اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌؾل٠ش. -21
 ر١ٙٛؼ ّٚوػ اٌّبكح اٌلها١ٍخ ِٓ لجً رله٠َٟ اٌّبكح. -22
 ٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌؾل٠ش.ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ٚاالٛالع ػٍٝ ِٖبكه كهاٍخ ربه٠ـ  ا -23
رؾ١َٓ ِٙبهاد اٌطٍجخ ِٓ فالي ى٠بهح اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ  ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِؼوفخ اٙبف١خ  -24

 ٌزبه٠ـ اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌؾل٠ش .
اٍزقلاَ ٛوائك االٌمبء ٚاٌّؾبٙوح ٚاالٍزغٛاة ٚإٌّبلْخ فٟ ثؼ٘ اٌّٛٙٛػبد اٌزٟ  -25

 رؾزبط اٌٝ ٛو٠مخ إٌّبلْخ.

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 زجبهاد ١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ ِؾلكح.اف -17
 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌّْبهوخ اٌٖف١خ. -18
 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔغبى ثؾٛس فٟ ربه٠ـ  اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌؾل٠ش  ٚرؾل٠ل كهعبد ٌٙب . -19
 افزجبهاد ّٙو٠خ ثبٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌخ. -21

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ُ اٌضبٌش اٌؾل٠ش .اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس ربه٠ـ  اٌؼبٌ -1ط

 ٠فوق ث١ٓ ٛج١ؼخ ا١ٌَبٍخ أألٍزؼّبه٠خ ٚاٌزٛق اٌٝ اٌزؾوه ٚأألٍزمالي ٌلٜ ّؼٛة اٌؼبٌُ اٌضبٌش .-2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ. -3ط

 ٠مبهْ ث١ٓ ربه٠ـ اٌؼٙل٠ٓ األٍزؼّبهٞ ٚأألٍزمالي .  -4ط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد. -13
 ٌؼٖف اٌنٕٟ٘.ا -14
 اٌّؾبوبح. -15
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 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبْ اٌزؾو٠وٞ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط. -17
 ٍٛت اعواء ِمبهٔبد ث١ٓ ّق١ٖبد ١ٍب١ٍخ ؽىّذ فٟ ربه٠ـ  اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌؾل٠ش. -18
 وزبثخ ثؾٛس ػٓ اؽلاس ّٚق١ٖبد فٟ ربه٠ـ  اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌؾل٠ش . -19
 ١ِٛخ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١خ.اِزؾبٔبد ٠ -21

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 ٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح ٚاٌّٖطٍؾبد ٚاٌلالالد اٌزبه٠ق١خ اٌّؼبٕوح.-1ك

ّق١ٖبد ِّٙخ ِٓ ربه٠ـ   اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌؾل٠ش اٌٝ رْى١ً عّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ اؽلاس ٚ-2ك

 ٔزبئظ ػ١ٍّخ ِٚٛٙٛػ١خ ثٖلك٘ب.

االفبكح ِٓ كٚائو االصبه ٚاٌّزبؽف ِٚإٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌزبه٠ـ ٚاالصبه ٌي٠بكح ِؼبهف -3ك

 اٌطٍجخ ٚرٛى٠ؼٙب.

ئك اٌزبه٠ق١خ ٌالفبكح ِٕٙب االفبكح ِٓ ِواوي اٌٛصبئك ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّقطٛٛبد ٚاٌٛصب-4ك

 فٟ ٍؼخ االٛالع ٚوزبثخ اٌجؾٛس اٌزبه٠ق١خ.



 

 
اٌقفؾخ  

511 
 

  

 

 ث١ٕخ اٌّموه .51

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 االٚي

ٚفُٙ اثؼبك ِٖطٍؼ اٌؼبٌُ 

اٌضبٌش رأه٠ق١بً ٚأثؼبك 

 اٌّٖطٍؼ  ِؾلكاد

 اٚال: اٌزؼو٠ف ثبٌّٖطٍؼ.

صب١ٔبً: اٌجؼل اٌزبه٠قٟ ، اٌجؼل 

اٌغغوافٟ ، اٌجؼل ا١ٌَبٍٟ 

 ، اٌجؼل أأللزٖبكٞ 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌضبٟٔ

ٚفُٙ  ِملِبد اٌزغٍغً 

أألٍزؼّبهٞ فٟ لبهح 

 أ١ٍب 

 اٌىْٛفبد اٌغغواف١خ -

 إٌْبٛ اٌزغبهٞ -

اٌَؼٟ ٌألٍزؾٛام ػٍٝ  -

 اٌضوٚاد .

االٌمبء اٚ -

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
ثخ ٚهلخ ػٓ وزب-3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  ِؼوفخ  2 اٌضبٌش

ٚفُٙ ِب١٘خ اٌزٛعٗ 

اٌجو٠طبٟٔ ألٍزؼّبه 

ا١ٌٖٓ ٚأِز١بىاد 

اٌٛال٠بد اٌّزؾلح ٚفؤَب 

 ف١ٙب.

 إٌْبٛ اٌزغبهٞ -
ؽوة أألف١ْٛ  -

 أألٌٚٝ.
ؽوة أألف١ْٛ  -

اٌضب١ٔخ ٚرٍٛغ 

 إٌفٛم أألٍزؼّبهٞ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ْىالدؽً اٌّ-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌواثغ 

ِؼب٘لح ر١بٔغ١ٓ 

 ٚٔزبئغٙب .1858

ِٚملِبد اٌغيٚ ا١ٌبثبٟٔ 

 أألٌّبٟٔ ١ٌٍٖٓ

ظٙٛه أٌزغبٖ  -

 أألٕالؽٟ 

اٌّمِٛخ ا١ٌٕٛٛخ  -

 ا١ٕ١ٌٖخ ٌألٍزؼّبه

خ ا١ٌٕٛٛخ اٌؾى -

 ا١ٕ١ٌٖخ  

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ -  2 اٌقبٌِ 

ِؼوفخ اٌزٛعٗ اٌجو٠طبٟٔ 

 ألٍزؼّبه إٌٙل

ِملِبد اٌزؾون إٌٟٛٛ -

إٌٙلٞ فٟ ِمبِٚخ ٌٍْؼت 

 أألٍزؼّبه اٌجو٠طبٟٔ 

 اٌؼبًِ اٌضمبفٟ -

 اٌؼبًِ أأللزٖبكٞ  -

اٌؼبًِ ا١ٌَبٍٟ ،  -

٠ٚزّضً ثأٌؾىُ 

اٌّجبّو ١ٍٚبٍخ 

 اٌمّغ 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 ّٛٙٛعاٌ
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   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  2 ا  اٌَبكً
أٍب١ٌت اٌجو٠طب١١ٔٓ فٟ - 2 اٌَبثغ

 ا١ٌَطوح ػٍٝ إٌٙل.

فٟ 1857أزفبٙخ - 

إٌٙل ٙل أألٍزؼّبه 

 اٌجو٠طبٟٔ .

 

اٌّإرّو إٌٟٛٛ  -

 إٌٙلٞ .

 اٌز١به ا١ٌجواٌٟ. -

ظٙٛه غبٔلٞ   -

رأ١ٌٍ ؽية 

ٚكٚهٖ فٟ ؽووخ 

  اٌزؾوه إٌٙل٠خ 

االٌمبء اٚ -1

 وحاٌّؾبٙ
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع

   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي -  2 اٌضبِٓ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌزبٍغ 

ِؼوفخ ٚفُٙ اٌٛالغ فٟ 

 اٌفٍج١ٓ . 

 أزْبه أٌَالَ  -

 اٌغٍغً أألٍجبٟٔ -

 ٠ىٟأألٍزؼّبه أألِو

اٌؾووخ ا١ٌٕٛٛخ  -

 اٌفٍج١ٕ١خ 
اٌؾىُ األِو٠ىٟ  -

 اٌّجبّو .
اٌؾىُ اٌنارٟ  -

 اٌزغو٠جٟ.
 أٍزمالي اٌفٍج١ٓ -

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع

ٓ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِ 2 اٌؼبّو

ِؼوفخ ٚفُٙ ِب١٘خ 

األٚٙبع أأللزٖبك٠خ 

 فٟ اٌمبهح أألفو٠م١خ

األٚٙبع ا١ٌَب١ٍخ ٚ -

األلزٖبك٠خ فٟ افو٠م١ب لجً 

 اٌّوؽٍخ أألٍزؼّبه٠خ 

 اٌٛالغ اٌمجٍٟ فٟ افو٠م١ب  -

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 و اٌّؾبٙوحرؾ١ٚ
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌؾبكٞ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ  اٌلٚافغ 

أالٍزؼّبه٠خ ٌلٚي اٚهثب 

 ٌٍزٛعٗ ٔؾٛ أفو٠م١ب  

أألّٛبع  -

أألٍزؼّبه٠خ ٌٍلٚي 

 أألٚه٠خ فٟ أفو٠م١ب 
ِإرّو ثو١ٌٓ  -

1884-1885 

ٚأٍجبة أؼمبكٖ 

 ِٚموهارٗ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌضبٟٔ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ   2

ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ 

اٌؾووخ ا١ٌٕٛٛخ فٟ 

 أفو٠م١ب .

عٕٛ افو٠م١ب  -

وّٕٛمط ٌٍزٛق 

اٌٝ أألٍزمالي 

 فٟ افو٠م١ب 

ا١ٌَبٍخ االٍزؼبه٠خ  -

 م١ب . فٟ افو٠
 أٌَزؼّبه إٌٌٙٛلٞ .  -
اٌٖواع اٌجو٠طبٟٔ  -

إٌٌٙٛلٞ فٟ عٕٛة 

 افو٠م١ب

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع

اٌضبٌش 

 ػْو
   اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ      2
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 اٌواثغ

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ 

اٌٛعٛك االٚهثٟ فٟ 

 لبهح أ١ِووب أألر١ٕ١خ 

أألٍزغالي  -

أألٚهثٟ 

 ٌق١واد اٌمبهح 

اٌٛالغ ا١ٌَبٍٟ  -

ٚاٌجْوٞ 

ٚأأللزٖبكٞ ٌٍمبهح 

االِو٠ى١خ أالر١ٕ١خ . 

ٚاٌٖواع ث١ٓ اٌلٚي 

أالٍزؼّبه٠خ ػٍٝ 

 ف١واد اٌمبهح . 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 اةاالٍزغٛ-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع

اٌقبٌِ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ل١ٚخ البِخ 

اٌَّزؼّواد أألٚهث١خ 

فٟ اٌمبهح أألر١ٕ١خ 

 ْٚٔٛء اٌؾووخ ا١ٌٕٛٛخ

ل١ٚخ االٍزؼّبه  -

ٚاالٍزمالي ٌلٚي 

–) اٌجواى٠ً  اٌمبهح

 أٌوعٕز١ٓ ( ِضبي.

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .52

 

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 
 1991الشرقية الفرنسية ، موسوعة ادلورد منَت بعلبكي ،شركة اذلند  -

فرغلي علي تسن ىريدم ، تاريخ افريقيا احلديث كادلعاصر ،  -
الكشوؼ ، أألستعمار ، أألستقالؿ ، دار العلم كأألشناف للنشر 

 .2008كالتوزيع ،

 .1956العامل الثالث ، رلموعة مؤلفُت ، باريس ،  - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2
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 اٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                اـ اٌىزت ٚ

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
بطرس بطرس غايل ،أألسًتاتيجية ك السياسة الدكلية ، القاىرة ،  -

1967. 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
http://www.alrashead.net/ 

http://arabic.irib.ir/ 
http://alwelayah.net/ 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .53

 .اقامة دورات تدريبية في مجال اآلثار والتراث.1  
 اريخية المتعلقة بتاريخ العراق الحديث والعاصر..اقامة دورات تدريبية في تحقيق المخطوطات والوثائق الت7
.مواقع متخصصة بالتاريخ مثل مجموعة التاريخ الحديث أو كروب الدراسات العليا في التاريخ,ومواقع التواصل االجتماعي 3

 مثل الفيس بوك وتويتر .
  .القيام بسفرات علمية للمناطق التاريخية واآلثارية.4
 .األخرى الجامعة كليات من أو أخرى عراقية جامعات من قديرين أساتذة باستضافة لتاريخبا متخصصة علمية محاضرات.5
 .المجاالت تلك في نوعية محاضرات والقاء الطلبة للقاء والوثائق والمخطوطات باآلثار متخصصة كوادر دعوة.6
 ودقيقة علمية استبيانات باستخدام انالميد الى بالنزول العراقي المجتمع واقع عن ودراسات أبحاث بإنجاز الطلبة تكليف.7

 العراقي المجتمع وخصائص سمات تبين
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 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

يوفر كصف ادلقرر ىذا إرنازان مقتضيان ألىم خصائص ادلقرر كسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنان عما إذا كاف قد حقق 
 ؛ادلتاحة. كالبد من الربط بينها كبُت كصف الربنامج.التعلم القصول من فرص االستفادة 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .89

 اٌزبه٠ـ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .91

 Hist 2314اٌواّلٞاٌؼٖو  ربه٠ـ  اٍُ / هِي اٌّموه .91

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .92

 اٌضبٌش/ اٌضب١ٔخ اٌفًٖ / إٌَخ .93

 ٍبػخ 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .94

 2117/  11/  1 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .95

 أ٘لاف اٌّموه .96

 تمكين الطلبة من معرفة ابرز االحداث السياسية وفهمها التي مرت بها الخالفة الراشدة  -76

 تمكين الطلبة من فهم اسباب حدوث حروب التحرير في العراق والشام  -77

 مصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادةتعريف الطلبة باىم ال -78

 تمكين الطلبة من تحليل االحداث والمقارنة بينها في العصرين الرسالة والراشدي  -79

زرع القيم والعادات الفاضلة في الطلبة وحب الوطن وتاريخو الزاىر بالماثر والقيم النبيلة ونبذ الفرقة والفتن  -31
 الداخلية.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .54

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌفىوٞ ٌزبه٠ـ اٌؼٖو اٌواّلٞ -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالؽلاس اٌجبهىح فٟ ربه٠ـ اٌؼٖو اٌواّلٞ-2أ

 فخ ٚاٌفُٙ ػٍٝ اثوى اٌقٍفبء اٌواّل٠ٓرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼو -3أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ الُ٘ ؽوٚة اٌزؾو٠و فٟ ثالك اٌْبَ ٚاٌؼواق-4أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌزؾ١ًٍ ٚرف١َو اؽلاس اٌؼٖو اٌواّلٞ -5أ
كه ِٚواعغ كهاٍخ ربه٠ـ اٌؼٖو رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ثأُ٘ ِٖب  -6أ

 اٌواّلٞ
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠مبهْ ث١ٓ االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ فٟ اٌؼٖو٠ٓ اٌوٍبٌخ ٚاٌواّلٞ – 1ة

  ٠ؾًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٚاٍجبثٙب. – 2ة

 ٠طجك وزبثخ ٚهلخ اٚ ثؾش فٟ اٞ ِٛٙٛع ِٓ ِٛٙٛػبد ربه٠ـ ااٌؼٖو اٌواّلٞ – 3ة

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اّٙو اٌمبكح اٌؼَىو١٠ٓ     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبالٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ اٌّزؼٍمخ ثزبه٠ـ اٌؼٖو اٌواّلٞ -26
 ر١ٙٛؼ ّٚوػ اٌّبكح اٌلها١ٍخ ِٓ لجً رله٠َٟ اٌّبكح. -27
 ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ٚاالٛالع ػٍٝ ِٖبكه كهاٍخ ربه٠ـ اٌؼٖو اٌواّلٞ -28
رؾ١َٓ ِٙبهاد اٌطٍجخ ِٓ فالي ى٠بهح اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ  ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِؼوفخ اٙبف١خ  -29

 ثزبه٠ـ اٌؼٖو اٌواّلٞ
اٍزقلاَ ٛوائك االٌمبء ٚاٌّؾبٙوح ٚاالٍزغٛاة ٚإٌّبلْخ فٟ ثؼ٘ اٌّٛٙٛػبد اٌزٟ  -31

 رؾزبط اٌٝ ٛو٠مخ إٌّبلْخ.

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ ِؾلكح. -21
 كهعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌّْبهوخ اٌٖف١خ. ٚٙغ -22
 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔغبى ثؾٛس فٟ ربه٠ـ اٌؼٖو اٌواّلٞ ٚرؾل٠ل كهعبد ٌٙب . -23
 افزجبهاد ّٙو٠خ ثبٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌخ. -24

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس كهاٍخ  ربه٠ـ اٌؼٖو اٌواّلٞ  -1ط

 اٌقٍفبء اٌواّل٠ٓ ٠فوق ث١ٓ ٛج١ؼخ ١ٍبٍخ-2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ. -3ط

 ٠مبهْ ث١ٓ ربه٠ـ ػٖوٞ اٌوٍبٌخ ٚاٌواّلٞ  -4ط



 

 
اٌقفؾخ  

512 
 

  

 

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد. -16
 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘. -17
 اٌّؾبوبح. -18
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 الٍزٕزبط.االِزؾبْ اٌزؾو٠وٞ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚا -21
 ٍٛت اعواء ِمبهٔبد ث١ٓ ّق١ٖبد اٌقٍفبء اٌواّل٠ٓ ٚأُ٘ أػّبٌُٙ  -22
 وزبثخ ثؾٛس ػٓ ِغو٠بد األؽلاس ا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ ِود ثٙب اٌقالفخ اٌواّلح -23
 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١خ. -24

 
 ١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبثاٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 ٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح ٚاٌّٖطٍؾبد ٚاٌلالالد اٌزبه٠ق١خ اٌّؼبٕوح.-1ك

رْى١ً عّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ األؽلاس ّٚق١ٖبد اٌّّٙخ فٟ ربه٠ـ اٌقالفخ اٌواّلح ٚاٌزًٕٛ -2ك

 اٌٝ ٔزبئظ ػ١ٍّخ ِٚٛٙٛػ١خ ثٖلك٘ب.

ٚاٌّزبؽف ِٚإٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌزبه٠ـ ٚاالصبه ٌي٠بكح ِؼبهف االفبكح ِٓ كٚائو االصبه -3ك

 اٌطٍجخ ٚرٛى٠ؼٙب.

االفبكح ِٓ اٌّواوي اٌجؾض١خ ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّقطٛٛبد ٚاٌٛصبئك اٌزبه٠ق١خ ٌالفبكح ِٕٙب -4ك

 فٟ ٍؼخ االٛالع ٚوزبثخ اٌجؾٛس اٌزبه٠ق١خ.
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 ث١ٕخ اٌّموه .55

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع د اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخِقوعب اٌَبػبد األٍجٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 االٚي

ٚفُٙ ٛج١ؼخ االٚٙبع 

 اٌؼبِخ ٌْٕأح ٔظبَ اٌقالفخ

 ـ اعزّبع اٌَم١فخ

 

ـ أػّبي اٌق١ٍفخ اثٛ ثىو 

 اٌٖل٠ك هٟٙ هللا ػٕخ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌضبٟٔ

ٚفُٙ ِب١٘خ االٚٙبع 

اٌؼبِخ ٌّمبِٚخ ؽووبد 

 اٌوكح

ؽووخ األٍٛك  -

 اٌؼَٕٟ 
ؽووخ ١ٍٛؾخ ثٓ  -

 ف٠ٍٛل األٍلٞ 
ؽووخ ١ٍَِّخ  -

 اٌىناة 

االٌمبء اٚ -

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌضبٌش

ٚفُٙ اٍجبة ؽوٚة 

 اٌزؾو٠و

ؽوٚة رؾو٠و  -

 اٌؼواق 
ؽوٚة رؾو٠و  -

 ثالك اٌْبَ 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ْىالدؽً اٌّ-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌواثغ 

ٚفُٙ ِب١٘خ األٍجبة اٌزٟ 

اكد اٌٝ ٔٙب٠خ فالفخ اثٛ 

ثىو اٌٖل٠ك هٟٙ هللا 

 ػٕخ

ٚفبح اثٛ ثىو  -

اٌٖل٠ك هٟٙ هللا 

ػٕخ ٚرو١ّؼ ػّو 

ٟ ثٓ اٌقطبة هٙ

 هللا ػٕخ ٌٍقالفخ 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌقبٌِ 

ٚفُٙ اٍجبة رٌٟٛ اٌق١ٍفخ 

ػّو ثٓ اٌقطبة هٟٙ 

 هللا ػٕخ اٌقالفخ 

بي اٌق١ٍفخ ـ اػّ

ػّوثٓ اٌقطبة 

 هٟٙ هللا ػٕخ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  2 ا  اٌَبكً
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌَبثغ

ِؼوفخ ٚفُٙ اٍجبة 

 ٚة اٌزؾو٠وؽو

ؽوٚة اٌزؾو٠و  -

 ػٍٝ عجٙخ اٌؼواق
ؽوٚة اٌزؾو٠و  -

 ػٍٝ عجٙخ اٌْبَ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ   2 اٌضبِٓ

ِؼوفخ ٚفُٙ ِب١٘خ 

 ّبد اٌّب١ٌخ ٌٍلٌٚخاٌزٕظ١

األ٠واكاد اٌّب١ٌخ  -

 ٌٍلٌٚخ 
 إٌفمبد اٌّب١ٌخ ٌٍلٌٚخ -
 اٌل٠ٛاْ -

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ   2 اٌزبٍغ

ِؼوفخ ٚفُٙ اُ٘ 

اٌزٕظ١ّبد األكاه٠خ 

 ٌٍلٌٚخ

 ـ  ر١ّٖو األِٖبه

ـ  ٚٙغ رم٠ُٛ 

 ٘غوٞ 

 

 ـ رٕظ١ُ اٌمٚبء

 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌؼبّو

١٘خ اُ٘ ِؼوفخ ٚفُٙ ِب

 ِْىالد األِٓ اٌلافٍٟ 

اغز١بي اٌق١ٍفخ ػّو  -

ثٓ اٌقطبة هٟٙ 

 هللا ػٕخ
رٕظ١ُ َِأٌخ أزمبي  -

 اٌقالفخ ) اٌْٛهٜ (

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌؾبكٞ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ِب١٘خ 

اٍجبة رٌٟٛ ػضّبْ ثٓ 

ػفبْ هٟٙ هللا ػٕخ 

 اٌقالفخ 

اغز١بي اٌق١ٍفخ ػّو  -

ثٓ اٌقطبة هٟٙ 

 هللا ػٕخ 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
ػٓ وزبثخ ٚهلخ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌضبٟٔ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ اُ٘ اػّبي 

اٌق١ٍفخ ػضّبْ ثٓ ػفبْ 

 هٟٙ هللا ػٕخ 

عّغ إٌبً ػٍٝ  -

 ِٖؾف ٚاؽل
ر١ٍٛغ اٌَّغل  -

 اٌؾواَ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
   اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ      2اٌضبٌش 
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 ػْو
اٌواثغ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ 

ر١ٌٛخ اٌق١ٍفخ ػٍٟ ثٓ 

أثٟ ٛبٌت هٟٙ هللا 

 ػٕخ اٌقالفخ

اغز١بي اٌق١ٍفخ  -

ػضّبْ ثٓ ػفبْ 

 هٟٙ هللا ػٕخ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

ِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ا-1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌقبٌِ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ 

١ٍبٍخ اٌق١ٍفخ ػٍٟ ثٓ 

اثٟ ٛبٌت هٟٙ هللا 

 ػٕخ 

اػبكح ثؼ٘ اهاٟٙ  -

اٌٖٛافٟ اٌٝ ث١ذ 

 اٌّبي 
ػلٚي ػٓ ١ٍبٍخ  -

 اٌؼطبء ٚاٌزف١ًٚ 

ء اٚ االٌمب-1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .56

 

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 
 الطربم ، تاريخ الرسل كادللوؾ  -

 ابن خلدكف ، ادلقدمة -

 انية ادلاكردم ، االحكاـ السلط -

 التاريخ السياسي كاألجتماعي ، حسن ابراىيم حسن - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 الوسيط كالسَتة النبوية كاخلالفة الراشدة ، ىاشم زنِت ادلالح -

 
 
 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
 الطبقات ، ابن سعد  -

 ودم ، مركج الذىبادلسع -

التنظيمات االدارية يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب ، باسل طة  -
 جاسم 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
http://www.alrashead.net/ 

http://arabic.irib.ir/ 
http://alwelayah.net/ 

http://www.alrashead.net/
http://arabic.irib.ir/
http://alwelayah.net/
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 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .57

 .اقامة دورات تدريبية في مجال اآلثار والتراث.1  
 .اقامة دورات تدريبية في تحقيق المخطوطات والوثائق التاريخية المتعلقة بتاريخ العصر الراشدي7
يخ مثل مجموعة التاريخ األسألمي أو كروب الدراسات العليا في التاريخ,ومواقع التواصل .مواقع متخصصة بالتار 3

 االجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر .
  .القيام بسفرات علمية للمناطق التاريخية واآلثارية.4
 لجامعةا كليات من أو أخرى عراقية جامعات من قديرين أساتذة باستضافة بالتاريخ متخصصة علمية محاضرات.5

 .األخرى
 .المجاالت تلك في نوعية محاضرات والقاء الطلبة للقاء والوثائق والمخطوطات باآلثار متخصصة كوادر دعوة.6
 علمية استبيانات باستخدام الميدان الى بالنزول العراقي المجتمع واقع عن ودراسات أبحاث بإنجاز الطلبة تكليف.7

 قيالعرا المجتمع وخصائص سمات تبين ودقيقة
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 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

وصف المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .97

 اٌزبه٠ـ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .98

 Hist 2315 ربه٠ـ اٌّغوة اٌؼوثٟ االٍالِٟ اٍُ / هِي اٌّموه .99

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .111

 اٌضبٌش/ اٌضب١ٔخ اٌفًٖ / إٌَخ .111

 ٍبػخ 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .112

 2117/  11/  1 لاك ٘نا إٌٛف ربه٠ـ ئػ .113

 أ٘لاف اٌّموه .114

  لتي مرت بها االمغرب العربيتمكين الطلبة من معرفة ابرز االحداث السياسية وفهمها ا -31

 ثورات التي مرت بها المغربتمكين الطلبة من فهم اسباب حدوث ال -37

 تعريف الطلبة باىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادة -33

 .التي مرت بها المغرببة من تحليل االحداث تمكين الطل -34

زرع القيم والعادات الفاضلة في الطلبة وحب الوطن وتاريخو الزاىر بالماثر والقيم النبيلة ونبذ الفرقة والفتن  -35
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 الداخلية.

 
 
 

 

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .58

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌفىوٞ ٌزبه٠ـ اٌّغوة اٌؼوثٟ االٍالِٟ.رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  -1أ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالؽلاس اٌجبهىح فٟ ربه٠ـ اٌّغوة اٌؼوثٟ -2أ

 االٍالِٟ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ػٍٝ اثوى اٌْق١ٖبد ا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ ؽىّذ  -3أ

 ؼوثٟ االٍالِٟاٌّغوة اٌ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ الُ٘ اٌضٛهاد ٚاالٔزفبٙبد فٟ ربه٠ـ ااٌّغوة -4أ

 اٌؼوثٟ االٍالِٟ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌزؾ١ًٍ ٚرف١َو اؽلاس ربه٠ـ اٌّغوة اٌؼوثٟ  -5أ

 االٍالِٟ.
فُٙ ثأُ٘ ِٖبكه ِٚواعغ كهاٍخ ربه٠ـ اٌّغوة رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌ  -6أ

 اٌؼوثٟ االٍالِٟ.
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠مبهْ ث١ٓ االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ ِود ثٙب اٌّغوة اٌؼوثٟ  – 1ة

  ٠ؾًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٚاٍجبثٙب. – 2ة

 اٌّغوة اٌؼوثٟ االٍالِٟ.٠طجك وزبثخ ٚهلخ اٚ ثؾش فٟ اٞ ِٛٙٛع ِٓ ِٛٙٛػبد ربه٠ـ  – 3ة

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اّٙو ٍِٛن ٚهؤٍبء اٌّغوة اٌؼوثٟ االٍالِٟ.    -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبالٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ اٌّزؼٍمخ ثزبه٠ـ اٌّغوة اٌؼوثٟ االٍالِٟ. -31
 ر١ٙٛؼ ّٚوػ اٌّبكح اٌلها١ٍخ ِٓ لجً رله٠َٟ اٌّبكح. -32
 ي٠بهح اٌّىزجخ ٚاالٛالع ػٍٝ ِٖبكه كهاٍخ ربه٠ـ اٌّغوة اٌؼوثٟ االٍالِٟ.ِطبٌجخ اٌطٍجخ ث -33
رؾ١َٓ ِٙبهاد اٌطٍجخ ِٓ فالي ى٠بهح اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ  ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِؼوفخ اٙبف١خ  -34

 ثزبه٠ـ اٌّغوة اٌؼوثٟ االٍالِٟ.
اٍزقلاَ ٛوائك االٌمبء ٚاٌّؾبٙوح ٚاالٍزغٛاة ٚإٌّبلْخ فٟ ثؼ٘ اٌّٛٙٛػبد اٌزٟ  -35

 زبط اٌٝ ٛو٠مخ إٌّبلْخ.رؾ

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ ِؾلكح. -25
 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌّْبهوخ اٌٖف١خ. -26
 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔغبى ثؾٛس فٟ ربه٠ـ اٌّغوة اٌؼوثٟ االٍالِٟ ٚرؾل٠ل كهعبد ٌٙب . -27
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 افزجبهاد ّٙو٠خ ثبٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌخ. -28

 
 ١خ ٚاٌم١ّ١خ األ٘لاف اٌٛعلأ -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس ربه٠ـ اٌّغوة اٌؼوثٟ االٍالِٟ -1ط

 ٠فوق ث١ٓ ٛج١ؼخ ا١ٌَبٍخ ٚاٌؼاللبد ث١ٓ اٌّغوة اٌؼوثٟ  ٚثم١خ كٚي إٌّطمخ.-2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ. -3ط

 ٠مبهْ ث١ٓ اٌؼٙٛك اٌزٟ ِو ثٙب فٟ ربه٠ـ اٌّغوة اٌؼوثٟ االٍالِٟ.  -4ط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد. -19
 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘. -21
 اٌّؾبوبح. -21
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبْ اٌزؾو٠وٞ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط. -25
 ٍٛت اعواء ِمبهٔبد ث١ٓ ّق١ٖبد ١ٍب١ٍخ ؽىّذ فٟ ربه٠ـ اٌّغوة اٌؼوثٟ االٍالِٟ. -26
د فٟ ربه٠ـ اٌّغوة اٌؼوثٟ االٍالِٟ ثؾبعخ اٌٝ كهاٍبد وزبثخ ثؾٛس ػٓ اؽلاس ّٚق١ٖب -27

 ٚثؾٛس ِؼّمخ.
 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١خ. -28

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 ؾبد ٚاٌلالالد اٌزبه٠ق١خ.٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح ٚاٌّٖطٍ-1ك

رْى١ً عّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ اؽلاس ّٚق١ٖبد ِّٙخ ِٓ ربه٠ـ اٌّغوة اٌؼوثٟ االٍالِٟ -2ك

 ٌٍزًٕٛ اٌٝ ٔزبئظ ػ١ٍّخ ِٚٛٙٛػ١خ ثٖلك٘ب.

االفبكح ِٓ كٚائو االصبه ٚاٌّزبؽف ِٚإٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌزبه٠ـ ٚاالصبه ٌي٠بكح ِؼبهف -3ك

 ب.اٌطٍجخ ٚرٛى٠ؼٙ

االفبكح ِٓ ِواوي اٌٛصبئك ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّقطٛٛبد ٚاٌٛصبئك اٌزبه٠ق١خ ٌالفبكح ِٕٙب -4ك

 فٟ ٍؼخ االٛالع ٚوزبثخ اٌجؾٛس اٌزبه٠ق١خ.
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 ث١ٕخ اٌّموه .59

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ رّى 2 االٚي

ٚفُٙ ٛج١ؼخ االٚٙبع 

اٌؼبِخ فٟ اٌّغوة 

 اٌؼوثٟ االٍالِٟ

اٌّغوة لجً  -

ػ١ٍّبد اٌزؾو٠و 

 اٌؼوثٟ االٍالِٟ
اٌزؼو٠ف ثجالك  -

 اٌّغوة
 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
ٚهلخ ػٓ  وزبثخ-3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌضبٟٔ

الَبَ اٌّغوة اٌؼوثٟ 

ٚاٌج١ئخ االعزّبػ١خ ٌجالك 

 اٌّغوة

 الَبَ ثالك اٌّغوة -
اٌج١ئخ االعزّبػ١خ  -

 ٌجالك اٌّغوة

االٌمبء اٚ -

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 ؾبٙوحرؾ١ٚو اٌّ
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌضبٌش

ِؼوفخ ٚفُٙ ِواؽً 

 رؾو٠و ثالك اٌّغوة

ِواؽً رؾو٠و  -

 ثالك اٌّغوة
اٌلٚافغ ٚاال٘لاف  -

 ٌٍزؾو٠و

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌواثغ 

ِؼوفخ لبكح اٌزؾو٠و ٚاُ٘ 

اٌّؼبهن ُِٕٚٙ ِؼب٠ٚخ 

ثٓ ؽل٠ظ اٌىٕلٞ ٚػمجخ 

 ثٓ ٔبفغ

لبكح اٌزؾو٠و ٚاُ٘  -

 اٌّؼبهن
ِؼب٠ٚٗ ثٓ ؽل٠ظ  -

 اٌىٕلٞ 
ػمجٗ ثٓ ٔبفغ  -

 اٌفٙوٞ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

١ِٛ٠خ اِزؾبٔبد -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌقبٌِ 

ِؼوفخ ثٕبء ِل٠ٕخ 

اٌم١وٚاْ ٚكٚه اثٛ 

 اٌّٙبعو ك٠ٕبه 

ثٕبء ِل٠ٕخ  -

 اٌم١وٚاْ 
 اثٛ اٌّٙبعو ك٠ٕبه  -

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

د ١ِٛ٠خ اِزؾبٔب-1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  2 ا  اٌَبكً
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌَبثغ

ِؼوفخ ٚفُٙ كٚه ى١٘و 

ثٓ ل١ٌ اٌجٍٛٞ ٚؽَبْ 

ثٓ ٔؼّبْ اٌغَبٟٔ 

 ٍِٚٛٝ ثٓ ١ٖٔو 

ى١٘و ثٓ ل١ٌ  -

 اٌجٍٛٞ 
ؽَبْ ثٓ ٔؼّبْ  -

 بٟٔاٌغَ
 ٍِٛٝ ثٓ ١ٖٔو -

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌضبِٓ

ِؼوفخ ٚفُٙ اٌؼٛاًِ 

اٌزٟ ٍبػلد ػٍٝ 

 رؾو٠و اٌّغوة  

اٌؼٛاًِ اٌزٟ  -

رؾو٠و ٍبػلد ػٍٝ 

 اٌّغوة

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌزبٍغ

ِؼوفخ اُ٘ االِبهاد 

اٌؼوث١ٗ فٟ ثالك 

اٌّغوة ٚاٚٙبع 

اٌّغوة اٌزٟ ِٙلد 

 بهاد  ٌم١بَ االِ

اُ٘ االِبهاد  -

اٌؼوث١ٗ  فٟ ثالك 

 اٌّغوة 
اٚٙبع اٌّغوة  -

اٌّّٙلٖ  ٌم١بَ 

 االِبهاد

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌؼبّو

ْٛء ٚاِواء ِؼوفخ ٔ

اِبهح االكاهٍٗ 

ٚػاللزٙب ثبٌقالفٗ 

اٌؼجب١ٍٗ ٚثٕبء ِل٠ٕخ 

 فبً 

اِبهح االكاهٍٗ  -

-اِوائٙب-)ْٔٛء٘ب

ػاللزٙب ثبٌقالفٗ 

ثٕبء ِل٠ٕخ -اٌؼجب١ٍٗ

 فبً(

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌؾبكٞ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ْٔٛء ٚاِواء 

اِبهح االغبٌجٗ ٚػاللزٙب 

 ثبٌقالفٗ اٌؼجب١ٍٗ  

-اِبهح االغبٌجٗ)ْٔٛء٘ب-

ػاللزٙب ثبٌقالفٗ -اِوائٙب

 اٌؼجب١ٍٗ(

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
ٌّْبهوخ ا-2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌضبٟٔ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2

ِؼوفخ ْٔٛء ٚاِواء 

اِبهح اٌؼج١ل١٠ٓ 

ٚػاللزٙب ثبٌقالفٗ 

 اٌؼجب١ٍٗ 

اِبهح -

-اٌؼجل١٠ٓ)ْٔٛء٘ب

ػاللزٙب -اِوائٙب

 ثبٌقالفٗ اٌؼجب١ٍٗ(

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 دؽً اٌّْىال-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
   اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ      2اٌضبٌش 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .61

 ػْو
اٌواثغ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2

ِؼوفخ ْٔٛء 

ٚاِواءاِبهح اٌّواثط١ٓ 

ٚػاللزٙب ثبٌقالفٗ 

 اٌؼجب١ٍٗ 

اِبهح  -

-اٌّواثط١ٓ)ْٔٛء٘ب

ػاللزٙب -باِوائٙ

 ثبٌقالفٗ اٌؼجب١ٍٗ(

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌقبٌِ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2

ِؼوفخ ْٔٛء ٚاِواء 

اِبهح اٌّٛؽل٠ٓ 

ٚػاللزٙب ثبٌقالفٗ 

 ١ٍٗاٌؼجب

-اِبهح اٌّٛؽل٠ٓ)ْٔٛء٘ب-

ػاللزٙب ثبٌقالفٗ -اِوائٙب

 اٌؼجب١ٍٗ(

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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 زت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ ـ اٌى1

 
 معجم البلداف ) ياقوت احلموم( -

 تاريخ ادلغرب العريب )خليل ابراىيم السامرائي كاخركف( - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

تاريخ ادلغرب العريب من الفتح اىل بداية عصر االستقالؿ ) سعد  -
 زغلوؿ(

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( غالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... اٌّ) 
 يف التاريخ العباسي كاالندلسي ) امحد سلتار العبادم ( -

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
http://www.alrashead.net/ 

.irhttp://arabic.irib/ 
http://alwelayah.net/ 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .61

 .اقامة دورات تدريبية في مجال اآلثار والتراث.1  
 .اقامة دورات تدريبية في تحقيق المخطوطات والوثائق التاريخية المتعلقة بتاريخ العراق الحديث والعاصر.7
بالتاريخ مثل مجموعة التاريخ الحديث أو كروب الدراسات العليا في التاريخ,ومواقع التواصل  .مواقع متخصصة3

 االجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر .
  .القيام بسفرات علمية للمناطق التاريخية واآلثارية.4
 الجامعة ياتكل من أو أخرى عراقية جامعات من قديرين أساتذة باستضافة بالتاريخ متخصصة علمية محاضرات.5

 .األخرى
 .المجاالت تلك في نوعية محاضرات والقاء الطلبة للقاء والوثائق والمخطوطات باآلثار متخصصة كوادر دعوة.6
 علمية استبيانات باستخدام الميدان الى بالنزول العراقي المجتمع واقع عن ودراسات أبحاث بإنجاز الطلبة تكليف.7

 العراقي المجتمع وخصائص سمات تبين ودقيقة

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alrashead.net/
http://arabic.irib.ir/
http://alwelayah.net/


 

 
اٌقفؾخ  

511 
 

  

 
 
 

 المرحلة الثانية / الفصل الرابع

 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

وصف  المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

  

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية 

 قسم التاريخ/ مواد ثقافية  ادلركز/   القسم العلمي 

  الًتبية الصحية كالبيئية  رمز ادلقرر/ اسم /Univ2109 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثانية/الرابع السنة/ الفصل 

 33 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/13/2117  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

جعل الطالب قادر على اف           أىداؼ ادلقرر : 

 

 يعدداىم رلاالت الًتبية الصحية-2/             الصحة يعرؼ 1-

 يتعرؼ على مفهـو الصحة كالًتبية الصحية  3-

 يعدد طرؽ كاساليب الًتبية الصحية  4-

 لل سبب انتقاؿ ادلرضيع/    -6يعرؼ ادلرض           5-
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 يذكر اعراض االمراض كسوء التغذية7-

 شنيز بُت العادات الصحية كغَت الصحية  8-

 توضيح االسعافات االكلية كطرقها الصحيحة عند احلاجة9-

 يعدد على العوامل كمسببات االمراض10-

 يوضح فائدة اللقاحات يف احلفاظ على حياة االنساف     11-

 كطرائق التعليم كالتعلم كالتقييم سلرجات ادلقرر 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 اف يعرؼ الطالب مفهـو الصحة -1أ

 اف يدرؾ الطرؽ السليمة يف احلفاظ على بيئة خالية من االمراض -2أ

 اف يبُت كيفية الوقاية من االمراض -3أ

 اف زنلل اعراض ادلرض بالشكل الصحيح-4أ

 اف يعلل مسببات ادلرض -5أ

 شنيز العادات الصحية السلمية من اخلاطئةاف   -6أ

 يعدد طرؽ كاساليب الًتبية الصحية-7أ

 زندد االمراض الناجتة عن سوء التغذية-8

 يستنتج العالقة بُت الغذاء كالبناء اجلسمي كصحتو-9

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 يرسم سلطط يوضح العالقة بُت الصحة كالغذاء – 1ب

 سم سلطط يوضح العالقة بُت الصحة كاللقاحات كاالصابة باالمراض ادلعديةير  – 2ب

 القدرة على احملافظة على البيئة سواء بشكل فردم اك مجاعي-3
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 القدرة على حتويل ادلعرفة ادلكتسبة اىل مهارات فعلية ضركرية ام الناتج ادللموس من االفعاؿ كالسلوؾ كادلعرفة -4

 

  علمطرائق التعليم كالت     

طريقة احملاضرة 

 طريقة االستجواب 

 طريقة ادلناقشة 

 حل ادلشكالت

 

 

 

  طرائق التقييم     

االمتحاف التحريرم  

 االمتحاف الشفهي 

البحوث كالتقارير العلمية 

 

 

 

  األىداؼ الوجدانية كالقيمية- ج

 يثمن دكر الدكائر الصحية يف محاية ادلواطنُت من االصابة باالمراض -1ج

 يثمن دكر العلماء كاالطباء الكتشاؼ انواع كثَتة من اللقاحات النقاذ البشرية من االمراض الفتاكة-2ج

  

  طرائق التعليم كالتعلم    

طريقة احملاضرة  

طريقة ادلناقشة 

طريقة االستجواب 
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حل للمشكالت 

االستكشاؼ 

 

 

  طرائق التقييم   

كريةاالمتحانات اليومية كبأسئلة تتطلب اجابات ف  

 اعداد التقارير العملية حوؿ مواضيع الصحة كالبيئة 

 االسئلة الشفوية 

 

 

 

  .(ادلهارات األخرل ادلتعلقة بقابلية التوظيف كالتطور الشخصي) ادلنقولة  العامة كالتأىيلية ادلهارات -د 

 مهارة يف التعامل مع ادلرض -1د

 مهارة كفهم اساليب كطرؽ الًتبية الصحية -2د

 ة الربط بُت اعراض ادلرض كالوقاية منهامهار -3د

 فهم الطريقة ادلثالية يف اختيار الغذاء الصحي   -4د

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أك ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

  2  اف يعرؼ الطالب مفهـو الصحة
 العامة ككيفية حتقيقها

حة العامة مفهـو الص
 كمكوناهتا ككيفية حتقيقها

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة 

 اختبارات
 حتريرية

 كشفوية االداء

  2  اف يفهم الطالب الًتبية الصحية
 كالبيئية كاىدافها

مفهـو الًتبية الصحية 
 كاىدافها

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

ارات اختب
 حتريرية
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 كشفوية االداء احملاكاة يعدد ادلخاطر اليت يهدد الصحة-

  2  اف يعدد الطالب رلاالت الًتبية
  الصحية

  احملاضرة رلاالت الصحة

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 كشفوية االداء

  2  اف يذكر الطالب من  طرؽ
  كاىداؼ الًتبية الصحية

طرؽ كاساليب الًتبية 
  الصحية

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 كشفوية االداء

  2  اف يوضح كيفية احلفاظ على
 الصحة ادلدرسية

  احملاضرة الصحة ادلدرسية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 كشفوية االداء

  2  اف يبُت الطالب اىداؼ الًتبية
 الصحية

  احملاضرة اىداؼ الًتبية الصحية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 كشفوية االداء

  2  اف زنلل الطالب عناصر الغذاء
 كفوائدىا

 يبُت مفهـو الغذاء ادلتوازف-

  احملاضرة  عناصر الغذاء

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 كشفوية االداء

  2 امتحاف الشهر االكؿ    اختبارات
 حتريرية

 كشفوية االداء

  2 هم الطالب اذنية اللقاحاتاف يف 

 لالطفاؿ

  احملاضرة عوامل كمسببات االمراض

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 كشفوية االداء
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  2  اف يعرؼ الطالب مدل خطورة
 االمراض االنتقالية

بياف طرؽ مكافحة االمراض -
 ادلعدية

  احملاضرة االمراض االنتقالية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 كاةاحملا 

 اختبارات
 حتريرية

 كشفوية االداء

  2  اف يعدد الطالب اىم االمراض
  اليت تصيب االطفاؿ

االمراض اليت تصيب 
 االطفاؿ

احملاضرة  

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 كشفوية االداء

  2  اف يتعرؼ الطالب اف التدخُت
كالكحوؿ كالدماف على 

 ادلخدرات من العادات الضارة

  احملاضرة بعض العادات الضارة

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 كشفوية االداء

  2 ضركرة تعلم  الطاؿ اف يدرؾ
  االسعافات االكلية

حتديد عناصر االسعافات -
 االكلية

  احملاضرة االسعافات االكلية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 كشفوية االداء

  2 الصيديلة اف يبُت الطالب ضركرة 

  ادلنزلية

  احملاضرة الصيدلية ادلنزلية

ادلخترب 

 ادلناقشة 

 احملاكاة

 اختبارات
 حتريرية

 كشفوية االداء

  2 امتحاف الشهر الثاين    اختبارات
 حتريرية

 كشفوية االداء

 البنية التحتية  

 ال يوجد   ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1
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 2312,ثامر ادلالح ,الًتبية الصحية   (  ادلصادر) سيةػ ادلراجع الرئي2

 2339,الًتبية الصحية كاالسعافات االكلية  

 االنًتنت 

                  )اػ الكتب كادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 كتب الصحة العامة

 مقاالت عن صحة البيئة 

 تقارير علمية

http://kenanaonline.com/users/tamer20 .... مواقع االنًتنيت, لكًتكنيةب ػ ادلراجع اال

com/posts/435357-11يةالًتبية الصح مفهوم 

-A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1http://mu.edu.iq/%D8%

-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85

-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86

%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B/ 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

بالًتبية الصحية مايتعلق راسية للعرض افالـ كمصورات عن االمراض ككلتوفَت كسائل عرض يف القاعات الد 

اضافة برامج احلمية بااساليب احلديثة للوقاية من مرض السمنة 

 اقامة عالقة مع دائرة صحة دياىل للغرض السماح لطلبتنا بزيارات ادليدانية كالتعرؼ على الواقع الصحي بشكل عملي ككيفية
 قسم العلـو/ىياـ غائب حسُت . عزيز  ـ النهوض بو يف بلدنا ال
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http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
http://mu.edu.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7/
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 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛نامج.البر

 

 

 كلية الًتبية االساسية/ جامعة دياىل ادلؤسسة التعليمية  

 قسم التاريخ/ مواد ثقافية ادلركز/   القسم العلمي   

  الدشنقراطية رمز ادلقرر/ اسم /Univ2111 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة  

  الثانية/ الرابع السنة/ الفصل 

 ساعة 31 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2117  اريخ إعداد ىذا الوصفت 

 أىداؼ ادلقرر 

 دتكُت الطلبة من معرفة ابرز تعاريف الدشنقراطية 

 دتكُت الطلبة من فهم اسباب كثرت تعاريف الدشنقراطية2-

 تعريف الطلبة بأىم ادلصادر3-

  دتكُت الطلبة من حتليل االحداث ك مقارنتها من خالؿ قراءة علمية ذلا4

  ة بفوائد الدشنقراطية كعيوهباتعريف الطلب5

 



 

 
اٌقفؾخ  

512 
 

  

 

 كطرائق التعليم كالتعلم كالتقييم سلرجات ادلقرر 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم لالطار الفكرم لنشأت الدشنقراطية   --1أ

 اتخاذىا بداية للعمل الديمقراطيتمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم االحداث البارزة في تاريخ و -2أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم البرز الشخصيات الدشنقراطية اليت لعبت دكر يف االحداث السياسية كاالقتصادية   -3أ

 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم وتحليل وتفسير االحداث التاريخية وعالقتها بالعمل الديمقراطي -4أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم بأىم  مصادر الدشنقراطية -5أ

  

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 معرفة انواع الدشنقراطيات كاسباب قيامها – 1ب

 يقارف بُت الكتابات الدشنقراطية  يف البالد العربية كالبلداف ادلتقدمة-2ج

 ية  ادلشهورة من خالؿ اتباع ادلنهج العلمييقيم بعض الشخصيات العرب-3ج

 رنمع معلومات عن اىم احداث العمل الدشنقراطي لفًتة معينة ضمن منهج علمي رصُت-4ج   

-     

  طرائق التعليم كالتعلم     

 

 االلقاء اك احملاضرة-1

 االستجواب -2

 ة االنًتنيتادلناقشة كمطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة كشبكة ادلعلومات الدكلي-3
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  طرائق التقييم     

 بيتية تتعلق  مبادة الدراسية بأسئلة االختبارات اليومية1-

 تقدمي اكراؽ ْتثية فيها خطة علمية زلكمة يف التاريخ العريب  للدالالت الدشنقراطية كحتديد درجات ذلا-2

 اجراء اختبارات  شهرية بأسئلة موضوعية كمقاليو-3

 

  نية كالقيميةاألىداؼ الوجدا- ج

 اف يفسر كزنلل احداث تاريخ العرب العاـ كمدلوالتو الدشنقراطية-1ج

 يقارف بُت انواع الدشنقراطيات -2ج

 يقيم بعض النصوص كادلعلومات الدشنقراطية-3ج

 اف يعرؼ انواع احلكومات الدشنقراطية -4ج

  

  طرائق التعليم كالتعلم    

حل ادلشكالت  

 العصف الدىٍت 

ةاحملاكا 

 

  طرائق التقييم   

امتحاف حتريرم لقياس قدرة الطالب على التفكَت كالتحليل كاالستنتاج 

طلب اجراء مقارنات بُت بعض ادلمارسات الدشنقراطية يف الدكؿ العربية كالدكؿ ادلتقدمة 

كتابة ْتوث عن بعض ادلمارسات الدشنقراطية 

 

  .(ارات األخرل ادلتعلقة بقابلية التوظيف كالتطور الشخصيادله) ادلنقولة  ادلهارات العامة كالتأىيلية -د 

 دتكُت الطالب من كتابة كرقة ْتثية عن احد الشخصيات العربية ادلعركفة مبمارستها للدشنقراطية  -1د

 دتكُت الطالب من تلخيص مرجع اك مصدر عن الدشنقراطية  بنسبة عشر حجمة-2د
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 ت تطوير قدرة الطالب يف حتليل ادلعلوما -3د

 دتكُت الطالب من استخداـ اخلطة العلمية  لدراسة االحداث  الدشنقراطية -4د

  

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أك ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 مفهوم الديمقراطية1- الديمقراطية 2  االكؿ

 تعريف الديمقراطية-2

 ديمقراطيةمصطلحات ال-3

 

االلقاء  

 ادلناقشة 

  امتحانات يومية

 الديمقراطية في االسالم1- الديمقراطية 2 الثاين

 مزايا الدشنقراطية

ادلناقشة 
 كاالستجواب

كتابة كرقة عن 
 ادلوضوع

المكونات الرئيسية للديمقراطية  الديمقراطية   2 الثالث
 الفاعلة

  ادلشاركة الصفية المناقشة واالستجواب

 الدشنقراطية ادلباشرة 1- الديمقراطية 2 بعالرا

  مزايا الدشنقراطية
 ادلباشرة كعيوهبا

 امتحانات يومية األلقاء ادلناقشة

  الدشنقراطية النيابية كاساليبها الديمقراطية 2 اخلامس

  

كتابة كرقة عن  حل ادلشكالت
 ادلوضوع

  ا متحان الشهر االول ا متحان الشهر االول 2 السادس

 

 

 ا متحان الشهر االول ان الشهر االولا متح

      2 السابع

 الديمقراطية

  

 الدشنقراطية شبو ادلباشرة-

ادلناقشة    
 كاالستجواب

 امتحانات يومية
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اساليب الديمقراطية   2 الثامن
 شبة المباشرة

 

 االستفتاء الشعيب1-

 االعًتاض الشعيب-2

ادلناقشة 
 كاالستجواب

كتابة كرقة عن   
 عادلوضو 

اساليب الدشنقراطية شبة  2 التاسع
 ادلباشرة

 

 االقًتاع الشعيب3-

 اقالة الناخبُت-4

 احلل الشعيب-5

 مشاركة صفية  مناقشة

  انواع احلكومات 2 العاشر

 

 احلكومة االستبدادية1-

 احلكومة القانونية -2

كتابة كرقة عن  حل ادلشكالت
 ادلوضوع

 ادللكية احلكومة3- انواع احلكومات 2 احلادم عشر

 احلكومة اجلمهورية-4

 امتحاف يومي   كادلناقشة  االلقاء

التمييز بُت احلكومة ادللكية   2 الثاين عشر
 كاحلكومة اجلمهورية

كيفية تويل راس الدكلة 1-
 كاحلكم

 مسؤكلية راس الدكلة-2

كتابة كرقة عن    كادلناقشة  االلقاء
 ادلوضوع

 ادلطلقة احلكومة انواع احلكومات  2 الثالث عشر

   احلكومة ادلقيدة 

 ادلناقشة

 كاالستجواب

 امتحاف يومي

 احلكومة الفردية6- انواع احلكومات 2 الرابع عشر

حكومة -7
 ( االكليجارشية)االقلية

كتابة كرقة عن  ادلناقشة كااللقاء
 ادلوضوع
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امتحاف الشهر  امتحاف الشهر الثاين امتحاف الشهر الثاين 2 اخلامس عشر
 الثاين

ف الشهر امتحا
 الثاين

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية  

  النصوص االساسية1-  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

 الكتب ادلقررة-2

 اخرل-3

العلمانية, الليبرالية, الديمقراطية, الدولة المدنية في ميزان :مؤلفين مجموعة1-  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
  اإلسالم

 ديمقراطية محمد شاكر الشريف: حقيقة ال-7 

 كتب اخرى-3

 جعفر شيخ -الديمقراطية المفاىيم واإلشكاالت  :ناجي علوش- 1 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية                   )اػ الكتب كادلراجع اليت يوصى هبا
  اسم ال حقيقة لو الديمقراطية:إدريس

 حافظ صالح واخرون: الديمقراطية والحرية  -7

 لريمي: من مفاسد الديمقراطية عبدالمجيد ا-3
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 يوكبيديا .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتكنية

 الموسوعة العربية العالمية 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 االفادة من خدمات ادلكتبات االلكًتكنية كشبكة ادلعلومات الدكلية   1-

 قياـ بدكرات تطويرية للطلبة كتدريسيُت -2

 ـ بالسفرات العلميةالقيا -3
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 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية/ دياىل  جامعة سة التعليميةالمؤس  

 قسم التاريخ/ مواد تربوية القسم العلمي  / المركز 

 االرشاد الًتبوم اسم / رمز المقرر  /Coll 2207 

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة 

 الثانية/الرابع الفصل / السنة 

 )ساعة31 عدد الساعات الدراسية )الكلي  

 1/11/2117 ذا الوصف تاريخ إعداد ى 

  أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 فهم كاستيعاب فلسفة كأىداؼ االرشاد الًتبوم 

 معرفة اإلطار النظرم لإلرشاد  

 جعل الطالب ملم بأخالقيات العمل االرشادم  

 معرفة ادكار ادلدرس ادلرشد كادلرشد النفسي ادلدرسي  

عرؼ على العالقة ادلهنية االرشاديةالت 

  التعرؼ على اذنية ادلعلومات االساسية للعملية االرشادية 

 معرفة الطالب طرؽ كانواع االرشاد  

 ادلرشد يف ادلدارس االبتدائية يواجهها التعرؼ على بعض ادلشكالت اليت  

 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم 
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   فيةاألىداف المعر  -أ

 يعرف مفهوم االرشاد التربوي . -1أ

 يفسر الطالب العالقة المهنية االرشادية . -7أ

 .أسس العامة لإلرشاد النفسييُبين لطالب  -3أ

 يوضح الطالب نظريات االرشاد التربوي . -4أ

 يعدد الطالب طرق وانواع االرشاد . -5أ

 شد في المدارس االبتدائية .يعطى للطالب أمثلة عن المشكالت التي يواجهها المر   -6أ

  

  .الخاصة بالمقرر المهاراتية األىداف  -ب 

 يقارف بُت االرشاد ادلباشر كاالرشاد الغَت مباشر - 1ب

 .زنلل اسباب بعض ادلشاكل الًتبوم كمواجهتها - 2ب

 يطبق كتابة كرقة اك ْتث يف ام موضوع من موضوعات اإلرشاد الًتبوم -3ب

 .الظواىر كادلشكالت الًتبوية  رنمع معلومات عن  -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  ػ تزكيد الطلبة باألساسيات كادلواضيع ادلتعلقة باإلرشاد الًتبوم1

 ػ توضيح كشرح ادلادة الدراسية من قبل تدريسي مادة اإلرشاد الًتبوم2

 ػ مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة كاالطالع على مصادر اإلرشاد 3

 . مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع االلكًتكنية للحصوؿ على معرفة  إضافية باإلرشاد كالتوجيو ػ حتسُت4

5 ػ استخداـ طرائق اإللقاء كاحملاضرة كاالستجواب كادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت حتتاج اىل طريقة ادلناقشة. 
 

 طرائق التقييم      
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  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ كضع درجات للواجبات البيتية كادلشاركة الصفية 2

 .ػ تكليف الطلبة بإجناز ْتوث كتقارير عن ادلشكالت اإلرشادية  كطرؽ معاجلتها3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية كمقاليو 4

  األىداف الوجدانية والقيمية -ج

 يدرك اىمية النظريات االرشادية -1ج

 لتي تتوجب حلول سريعة يعطي اىمية للمشكالت ا -7ج

 يمارس االنشطة االرشادية   -3ج

 يقيم االنشطة االرشادية . -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 

.  استعمال طريقة العروض التقديمية 
. رسم المخططات التوضيحية 
. طريقة العصف الذىني 

 

 طرائق التقييم    

  تفكَت كالتحليل كاالستنتاجػ االمتحاف التحليلي لقياس قدرة الطالب على ال

 ػ طلب إجراء مقارنات بُت نظريات اإلرشاد

 ػ كتابة ْتوث عن الظواىر كادلشكالت

 .ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية كاستنتاجية 

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

 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -1د   
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 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د

 مهارات استغالل ما متاح من امكانات . -3د

 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د

 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 

   

 

 بنية المقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع لتعلم المطلوبةمخرجات ا الساعات األسبوع

1 2 

التعرؼ على مفهـو كاىداؼ 
 كبرامج اإلرشاد كالتوجيو

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب مفهـو االرشاد كانواعو كاىدافو

 التقومي البنائي ستجوابادلناقشة كاال االسس العامة لإلرشاد النفسي فهم االسس العامة لإلرشاد 2 2

3 2 

التعرؼ على اخالقيات العمل 
 االرشادم

 اخالقيات العمل االرشادم
 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب

4 2 

التعرؼ على ادلدرس ادلرشد 
 كادلرشد النفسي ادلدرسي

ادلدرس ادلرشد كادلرشد النفسي 
 ادلدرسي

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب

5 2 

لتعرؼ على احلاجة اىل مرشد ا
, نفسي مدرسي يف مدارسنا

كالكفايات ادلهنية للمرشد 
كاالدكار العامة للمرشد , الًتبوم
 الًتبوم

ادلدرس ادلرشد كادلرشد النفسي 
 ادلدرسي

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب

6 2 

التعرؼ على عالقة ادلرشد 
 , كعالقة ادلرشد باإلدارة, بالطالب

 ة ادلهنية االرشاديةالعالق
 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب العالقة ادلهنية االرشاديةفهم عالقة ادلرشد بادلؤسسات  2 7
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اذنية , كاالفراد خرج ادلدرسة
 ادلعلومات كمصادرىا

 مقالية اتاختبار   اختبارات امتحاف الشهر االكؿ امتحاف الشهر االكؿ 2 8

9 2 

التعرؼ على مسات ادلعلومات 
 كشركطها

ادلعلومات االساسية للعملية 
 االرشادية

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب

11 2 

, التعرؼ على ادلقابلة كانواعها

 احلالة كفهم دراسة

طرؽ اكتشاؼ معامل شخصية 
 الفرد

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب

11 2 

كالسمات كالعوامل  فهم الذات
 كاالصطفاء

 بعض نظريات االرشاد
 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب

12 2 

فهم االرشاد غَت ادلباشر كاالرشاد 
 اخليارم

 طرؽ كانواع االرشاد
 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب

13 2 

التعرؼ على االرشاد اجلماعي 
 كالفردم

 طرؽ كانواع االرشاد
 التقومي البنائي الستجوابادلناقشة كا

14 2 

التعرؼ على اخنفاض التحصيل 
التعرؼ , كالكذب, االكادشني

كالغَتة , على مشكلة الغش 
 العدكاف

 يواجهها بعض ادلشكالت اليت

 ادلرشد يف ادلدارس االبتدائية

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب

 مقالية اختبارات باراتاخت امتحاف الشهر الثاين امتحاف الشهر الثاين 2 15

  البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

ليث كريم  د.أ كتاب االرشاد النفسي في التربية والتعليم تأليف ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 2013حمد

 2009نبيل محمد الفحل . برامج االرشاد النفسي تأليف د
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 2005بد السالم زىران التوجيو واالرشاد النفسي حامد ع

  

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

ليث كريم  د.أ كتاب االرشاد النفسي في التربية والتعليم تأليف
 3102حمد

 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 محاضرات المرشدين التربويين

 

  تطوير ادلقرر الدراسيخطة  

, الفئات االكثر اذنية يف عملية االرشاد, اف يشمل ادلقرر الدراسي مراحل تطور االرشاد ، اخالقيات التعامل بُت ادلرشد كادلسًتشد 

  االرشاد كقت االزمات
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 وصف المقرر

م المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعل

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية  –جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم التاريخ/ مواد تربوية ادلركز/ القسم العلمي 

  اإلحصاء الًتبوم قرررمز ادل/ اسم /Coll 2208 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثانية/ الرابع السنة/ الفصل 

  45 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2117  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 التعريف مببادئ اإلحصاء الًتبوم

 .يف تقدـ العلـو اإلنسانية الطلبة ببعض ادلصطلحات اإلحصائية كدكر اإلحصاء تعريف

 .تزكيد الطلبة مبهارات تطبيق قوانُت اإلحصاء الًتبوم 

 .تزكيد الطلبة مبهارات التعرؼ على األسلوب اإلحصائي ادلناسب دلعاجلة البيانات اإلحصائية كتفسَت النتائج

 كبيانيان  جدكليان  تزكيد الطلبة مبهارات معاجلة البيانات اخلاـ

 .القدرة على عمليات التفكَت ادلنطقي كالقدرة على االستنتاجات ذات ادلعٌت يكتسب الطلبة
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 سلرجات ادلقرر كطرائق التعليم كالتعلم كالتقييم 

  :-جعل الطالب قادران على اف:   األىداؼ ادلعرفية -أ

 يعرؼ مفهـو اإلحصاء الًتبوم -1أ

 يوضح العالقة بُت القياس كاالحصاء -2أ

 تمع البحث كعينتويعرؼ مفهـو رل -3أ

 شنيز بُت رلتمع البحث كعينة البحث -4أ

 زندد طرؽ اختيار العينات البحثية-5أ

 يقارف بُت العينات االحتمالية كالعينات غَت االحتمالية -6أ

 يبُت أسباب اختيار العينات  -7أ

 شنيز بُت البيانات الكمية كالبيانات النوعية-8أ

 البيانية كالدائرة البيانية  يعرض البيانات من خالؿ االعمدة -9أ

 يقارف بُت اإلحصاء الوصفي كاالحصاء االستداليل-13أ

 يعرؼ مقاييس النزعة ادلركزية -11أ

 شنيز بُت الوسط احلسايب كالوسيط كادلنواؿ -12أ

 يعرؼ مقاييس التشتت -13أ

 شنيز بُت مقاييس التشتت  -14أ

 يبُت أنواع مقاييس التشتت -15أ

 قاييس التشتت يوضح أذنية م -16أ

 يعرؼ مقاييس االرتباط-17أ

 يبُت أنواع مقاييس االرتباط -18أ
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 يقارف بُت معامل ارتباط بَتسوف كمعامل ارتباط سبَتماف -19أ

 يبُت أذنية اإلحصاء االستداليل -23أ

 .يوضح العالقة بُت الفرضيات كمستول الداللة  -21أ

 يعرؼ الفرضية الصفرية -22أ

 (البحثية)لبديلة يعرؼ الفرضية ا -23أ

 شنيز بُت الفرضية الصفرية كالفرضية البديلة   -24أ

 .يوضح العالقة بُت الدرجة ادلعيارية كالدرجة االصلية  -25أ

 زندد خطوات اختبار الفرضيات -26أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 اء ادلعاجلات اإلحصائية ذلازندد الطرؽ اإلحصائية ادلالئمة لنوعية اْتاث سلتلفة كإجر  – 1ب

 يطبق مقاييس النزعة ادلركزية كمقاييس التشتت لتحليل نتائج االختبار _ 2ب

 زندد العالقة بُت متغَتين باستخداـ معامل ارتباط بَتسوف – 3ب

 زندد العالقة بُت متغَتين باستخداـ معامل ارتباط سبَتماف  - 4ب

 لدراسة  يصيغ الفرضيات مبا يتالءـ مع مشكلة ا -5ب

 .صياغة ادلشكالت على شكل دناذج رياضية  شنكن التفاعل معها إحصائيان    -6ب

 يقًتح احللوؿ ادلناسبة للمشكالت كفق النتائج اإلحصائية  -7ب

  طرائق التعليم كالتعلم     

 األسئلة التحفيزية –العصف الذىٍت  –االستجواب  –ادلناقشة  –احملاضرة ادلعدلة 

 

  التقييمطرائق      

 كالواجبات ادلكلفُت هبا كمشاركتهم كتفاعلهم مع اقراهنم كمع استاذ ادلادة  ،اختبارات مفاجئة( التقارير)التقومي ادلستمر ألعماؿ الطلبة - 
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Quiz  (أسبوعيا) 

 (عقد اختباراف خالؿ الفصل الدراسي )التقومي التكويٍت من خالؿ االختبارات التحريرية  -

 . ائي من خالؿ االختبار النهائيالتقومي  النه  -

 

  األىداؼ الوجدانية كالقيمية-ج

 .يتعرؼ اثر العلم كالعلماء يف تطور اإلحصاء الًتبوم  -1ج

 يبدم االىتماـ الفاعل بدراسة مادة اإلحصاء الًتبوم -2ج

 يؤدم الواجبات اليت يكلف هبا بدقة علمية  -3ج

 اعة الدرسيشارؾ يف حل ادلعادالت اإلحصائية داخل ق-4ج

 يستخدـ مهارات التفكَت اإلبداعي للوصوؿ اىل حل ادلشكالت-5ج

  طرائق التعليم كالتعلم    

 األسئلة ادلتشعبة –ادلناقشة  –العصف الذىٍت 

 

  طرائق التقييم   

التقارير كادللخصات كاكراؽ العمل. 

ادلالحظة كادلتابعة. 

مناقشة مجاعية اثناء احملاضرة. 

 

  .(ادلهارات األخرل ادلتعلقة بقابلية التوظيف كالتطور الشخصي) ت العامة كالتأىيلية ادلنقولة ادلهارا -د 

 مهارة القدرة على حل ادلشكالت ادلختلفة بطرؽ علمية كاستخداـ ما ًب دراستو يف دراسة مشكالت كاقعية -1د

 مهارة استخداـ التفكَت االحصائي  -2د

 الستداليل يف دراسة مشكالت كاقعية  يطبق مبادئ اإلحصاء الوصفي كا -3د
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 ينمي مهارات التعلم الذاٌب    -4د

 مهارة استخداـ الرسـو البيانية -5د

 

 بنية ادلقرر 

 سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أك ادلوضوع/ اسم الوحدة 

يعرؼ مفهـو اإلحصاء  3 1
يبُت أذنية  –الًتبوم 

يوضح العالقة  -حصاء اإل
 بُت القياس كاالحصاء

 ،اإلحصاء 

 تعريف اإلحصاء 

أذنية علم اإلحصاء 

  القياس كاالحصاء 

 -احملاضرة ادلعدلة 

 ادلناقشة

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 

 ( التفاعل

  زندد أنواع القياس 3 2

يعرؼ مفهـو رلتمع البحث 
 كعينتو

ع البحث كعينة شنيز بُت رلتم
 البحث

زندد طرؽ اختيار العينات 
 البحثية

 

أنواع القياس  

 اجملتمع 

  العينة 

العصف  –ادلناقشة 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف يومي )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

يقارف بُت العينات االحتمالية  3 3
 كالعينات غَت االحتمالية

 ر العينات يبُت أسباب اختيا

 -يوضح الرموز اإلحصائية 

أنواع العينات 

 الرموز اإلحصائية 

  البيانات الكمية 

احملاضرة  –ادلناقشة 
 ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 

 ( التفاعل
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شنيز بُت البيانات الكمية  3 4
 كالبيانات النوعية

شنثل البيانات من خالؿ 
 ية االعمدة البيان

البيانات النوعية  

  االعمدة البيانية 

احملاضرة  –ادلناقشة 
 ادلعدلة

التقومي ادلستمر 
-اختبار مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

شنثل البيانات من خالؿ  3 5
ادلدرج التكرارم كادلضلع 

 التكرارم

ادلدرج التكرارم  

 ادلضلع التكرارم 

العصف  –ادلناقشة 
 ٍتالذى

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 

 ( التفاعل

شنثل البيانات من خالؿ  3 6
ادلنحٍت التكرارم كالدائرة 

 البيانية

ادلنحٍت التكرارم 

 الدائرة البيانية 

العصف  –ادلناقشة 
 الذىٍت

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 

 ( التفاعل

7 3 

 

 الشهر األولامتحان 

التقويم التكويني 
امتحان )

 (تحريري

 

يقارف بُت اإلحصاء الوصفي  3 8
 كاالحصاء االستداليل

يستوعب مفهـو مقاييس 
 النزعة ادلركزية 

يطبق مقاييس النزعة ادلركزية 
كمقاييس التشتت لتحليل 

 نتائج االختبار

ادلقاييس االحصائية 

الوسط احلسايب 

 الوسط ادلرجح 

 – العصف الذىٍت
 األسئلة التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 –ادلشاركة )

 –التقارير 
 –الواجبات 

 ( التفاعل
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شنيز بُت الوسط احلسايب  3 9
  كالوسيط كادلنواؿ

 

الوسيط 

 ادلنواؿ 

 –العصف الذىٍت 
 األسئلة التحفيزية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

 يعرؼ مقاييس التشتت 3 11

 يبُت أنواع مقاييس التشتت

 يستخرج قيمة ادلدل للبيانات 

مقاييس التشتت 

 ادلدل 

 – العصف الذىٍت

 األسئلة التحفيزية

 التقومي ادلستمر

 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

يستخرج قيمة التباين  3 11
 كاالحنراؼ ادلعيارم للبيانات

التباين 

 االحنراؼ ادلعيارم 

 –العصف الذىٍت 
 األسئلة التحفيزية

) التقومي ادلستمر 

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

زنلل العالقة بُت متغَتين  3 12
باستخداـ معامل ارتباط 

 بَتسوف كمعامل ارتباط

 سبَتماف

معامل ارتباط بَتسوف 

 معامل ارتباط سبَتماف 

 –حل ادلشكالت 
 ادلناقشة

) التقومي ادلستمر 

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

يصيغ فرضيات الدراسة  3 13
  كزندد مستول الداللة

الفرضيات 

 مستول الداللة 

-حل ادلشكالت

 ادلناقشة

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
 –الواجبات  –

 ( التفاعل

 دلعياريةزندد الدرجة ا 3 14

سنترب الفرضيات للوصوؿ اىل 
االستنتاجات ادلناسبة كاقًتاح 

الدرجة ادلعيارية 

اختبار الفرضيات 
 

 –العصف الذىٍت 
 األسئلة التشعبية

التقومي ادلستمر 
 -امتحاف مفاجئ )

التقارير  –ادلشاركة 
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احللوؿ للمشكالت كفق 
 النتائج اإلحصائية

 –الواجبات  –
 ( التفاعل

 الشهر الثانيامتحان  3 15

 

التقويم التكويني 
امتحان )

 (تحريري

 مراجعة المادة 3 16

 

 البنية التحتية  

 ال توجد  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

عبد اجلبار توفيق البياٌب ك زكريا زكي اثناسيوس ، اإلحصاء الوصفي  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
 .كاالستداليل

 ، اإلحصاء الًتبوم عبد اهلل فالح ك كعايش موسى

 عماف الزغلوؿ ، اإلحصاء الًتبوم

 عبد الرمحن عدس ، مبادئ علم اإلحصاء يف الًتبية كعلم النفس

) اػ الكتب كادلراجع اليت يوصى هبا                 

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 .اليت ختص مفردات ادلادة كاالطاريح يوصى ببعض البحوث كالرسائل

 

 موقع جامعة بابل من خالؿ خدمة زلاضرات التعليم االلكًتكين .... مواقع االنًتنيت, ب ػ ادلراجع االلكًتكنية

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning

/elearning2012.aspx 

الًتبية األساسية جامعة دياىل موقع كلية 
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/ 

 موقع اجملالت االكادشنية العراقية

net/iasjhttp://www.iasj. 

 :ادلراجع االلكًتكنية 

http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://repository.uobabylon.edu.iq/elearning/elearning2012.aspx
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.iasj.net/iasj
http://www.iasj.net/iasj


 

 
اٌقفؾخ  

052 
 

  

 زلمد مهدم القصاص ، مبادئ اإلحصاء كالقياس االجتماعي

 

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

ادخاؿ الربامج االلكًتكنية ضمن مفردات مادة اإلحصاء الًتبوم مثل برنامج(SPSS  )  اك برنامج(Microsoft  

office excel) إحصائية كاسعة ختص ادلقرر الدراسي كوف الربنارلُت يتضمناف معاجلات . 

 

 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .115

 زبه٠ـاٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .116

 Hist 2316 عغواف١خ اٌؼبٌُ اٌغل٠ل اٍُ / هِي اٌّموه .117

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .118

 اٌفًٖ اٌلهاٍٟ اٌواثغ  /اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ اٌفًٖ / إٌَخ .119

 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .111

 1/11/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .111

 -: اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ:أ٘لاف اٌّموه .112

 _ ِفَٙٛ عغواف١خ اٌؼبٌُ اٌغل٠لٚا١ّ٘زٙب ثبٌَٕجخ ٌٍطبٌت1

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

وصف المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ِفَٙٛ االٌٍ اٌّؼزّلح فٟ ر١ٕٖف عغواف١خ اٌؼبٌُ اٌغل٠ل -2

 ٠لأٛاع إٌّب٘ظ اٌّزجؼخ فٟ كهاٍخ عغواف١خ اٌؼبٌُ اٌغل -3

 ا١ّ٘خ اٌز١ٙئخ ٌٍلهً ٚو١ف١خ ا٠ٖبي اٌّؼٍِٛبد ٌٍطبٌت-4

 ِؼوفخ االٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌٖؾ١ؾخ اٌَّزقلِخ فٟ رلهً عغواف١خ اٌؼبٌُ اٌغل٠ل -5

 ِفَٙٛ اٌلهاٍخ االل١ّ١ٍخ ٚا١ّ٘زٙب ٌٍطبٌت -6

 

 

 

 

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .62

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اْ ٠لهن اٌطبٌت ا١ّ٘خ عغواف١خ اٌؼبٌُ اٌغل٠ل ولهاٍخ ال١ّ١ٍخ ّبٍِخ -1     

 اْ ٠ٖف  ِٕبؿ اٌؼبٌُ اٌغل٠ل ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصوح ػٍٝ إٌّبؿ-2     

 اْ ٠ؼوف اٌزوثخ ٠ٚج١ٓ ِىٛٔبرٙب ٚفٛإٙب اٌف١ي٠ب٠ٚخ  ٚاٌى١ّ١ب٠ٚخ ٚٛوق ١ٕبٔزٙب -3     

 ح الزٖبك٠خ ثبٌَٕجخ ٌٍؼبٌُ اٌغل٠ل   اْ ٠ٛٙؼ اٌطبٌت  ا١ّ٘خ اٌيهاػخ وضوٚ-4     

 اْ ٠ج١ٓ اٌطبٌت ا١ّ٘خ اٌزغبهح ثبٌَٕجخ ٌٍؼبٌُ اٌغل٠ل-5     

 اْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ  ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

ٓ فالي ٍٚبئً اٌزؼ١ٍُ اٌؾل٠ضخ رؾل٠ل اٌّٛلغ ٚاٌَّبؽخ ٚا١ّ٘خ ِىبٔخ لبهاد اٌؼبٌُ اٌغل٠ل  ػجو اٌزبه٠ـ ِ-1     

 )كارب ّٛ(

 ث١بْ ا١ّ٘خ اٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ ثبٌَٕجخ ٌمبهاد اٌؼبٌُ اٌغل٠ل-2     

 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ ، 

ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ، ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( اٌلٚه٠بد ،

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب ، ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه 1

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.2

 اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ. . 3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

) اٌزنوو ، اٌفُٙ ،اٌزطج١ك،  اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌىٍٟ ػٍٝ اْ ٠أفن ثٕظو 41اٌزؾ١ًٍ ، اٌزوو١ت ، اٌزم٠ُٛ ( ؽ١ش كهعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 االػزجبه ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلهاٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو ، اٌفُٙ ،اٌزطج١ك، اٌزؾ١ًٍ، اٌزوو١ت، االٍئٍخ 

 اٌزم٠ُٛ(.
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 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ -ط

 ٠ؼوف عغواف١خ اٌؼبٌُ اٌغل٠ل 1-ط     

 ١خ ،اّىبي ٍطؼ االهٗ ٠ج١ٓ اٌقٖبئٔ اٌغغواف١خ اٌطج١ؼ١خ ٌمبهاد اٌؼبٌُ اٌغل٠ل ،ث١ٕخ ع١ٌٛٛع 2-ط
 ٠ٛٙؼ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ٚأٛاػٙب ثبٌَٕجخ ٌمبهاد اٌؼبٌُ اٌغل٠ل 3-ط      

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

٠َزقلَ  ػبكح اٍٍٛة اٌزؼ١ٍُ ا١ٌّبّو ؽ١ش رزُ رؼ١ٍُ  اٌّٙبهاد ثْىً ِجبّو ٕٚو٠ؼ ِؼيىح ثبٌٍٛبئً 

 اٌؾل٠ضخ وبٌؼوٗ ثلاد اٌْٛ ٌٍّموه اٌلهاٍٟ 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 رأرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.

 

 

 
 مبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثاٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

 اف١خ اٌؼبٌُ اٌغل٠لرٛظ١ف اٌّٙبهاد اٌّىزَجخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّؼوفخ فٟ ِبكح عغو-1

 افز١به اِضٍخ ِٓ ِموهاٌّبكح ٚػوٙٙب ػجو اٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؾل٠ضخ )كارب ّٛ(-2

 رم١١ُ ِلٜ اٍزفبكح اٌطبٌت ِٓ ٘نٖ اٌٍٛبئً ٚاٌّٙبهاد-3
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 ث١ٕخ اٌّموه .63

ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌزم١١ُ

اٌّٛلغ ٚاٌَّبؽخ ،ا١ّ٘خ ِٚىبٔخ  ٕ 1

 لبهحاِو٠ىب اٌّْب١ٌخ  ػجو اٌزبه٠ـ
اٌّٛلغ ٚاٌَّبؽخ ،ا١ّ٘خ 

ِٚىبٔخ لبهح اِو٠ىب اٌّْب١ٌخ 

 ػجو اٌزبه٠ـ

إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة
 رم٠ُٛ ٔٙبئٟ

اٌقٖبئٔ اٌغغواف١خ اٌطج١ؼ١خ  7 2

 ٌمبهح 
اٌقٖبئٔ اٌغغواف١خ اٌطج١ؼ١خ 

 ٌمبهح 
ادلناقشة 

 كاالستجواب

 مي هنائيتقو 

اٌج١ٕخ اٌغ١ٌٛٛع١خ ،اّىبي اٌَطؼ  7 3

 )اٌغجبي ،اٌٙٚبة ،اٌَٙٛي(
اٌج١ٕخ اٌغ١ٌٛٛع١خ ،اّىبي 

اٌَطؼ )اٌغجبي ،اٌٙٚبة 

 ،اٌَٙٛي(

ادلناقشة 
 كاالستجواب

 تقومي هنائي

)إٌّبؿ ،ػٕبٕو إٌّبؿ ،اٌؾواهح  7 4

،اٌو٠بػ، اٌزَبلٜ( اٌؼٛاًِ 

 اٌّإصوح فٟ إٌّبؿ 

ّٕبؿ )إٌّبؿ ،ػٕبٕو اٌ

،اٌؾواهح ،اٌو٠بػ، اٌزَبلٜ( 

 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ إٌّبؿ 

ادلناقشة 
 كاالستجواب

 تقومي هنائي

اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ،اٌَىبْ ،إٌْبٛ  7 5

 االلزٖبكٞ
اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ،اٌَىبْ 

 ،إٌْبٛ االلزٖبكٞ
ادلناقشة 

 كاالستجواب

 تقومي هنائي

ادلناقشة  افزجبه ّٙوٞ افزجبه ّٙوٞ 7 6
 كاالستجواب

 تقومي هنائي

اٌّٛلغ ٚاٌَّبؽخ ٌمبهح اِو٠ىب  7 7

 اٌالر١ٕ١خ ػجو اٌزبه٠ـ
اٌّٛلغ ٚاٌَّبؽخ  اِو٠ىب 

 اٌالر١ٕ١خ ػجو اٌزبه٠ـ
ادلناقشة 

 كاالستجواب

 تقومي هنائي

اٌج١ٕخ اٌغ١ٌٛٛع١خ ٚاٌزٚبه٠ٌ  7 8

 ٌمبهح  اِو٠ىب اٌالر١ٕ١خ
اٌج١ٕخ اٌغ١ٌٛٛع١خ ٚاٌزٚبه٠ٌ 

 اِو٠ىب اٌالر١ٕ١خ  ٌمبهح
ادلناقشة 

 كاالستجواب

 تقومي هنائي

إٌّبؿ ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصوح ف١ٗ  7 9

 اِو٠ىب اٌالر١ٕ١خ ٌمبهح 
إٌّبؿ ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصوح ف١ٗ 

 اِو٠ىب اٌالر١ٕ١خ ٌمبهح 
ادلناقشة 

 كاالستجواب

 تقومي هنائي

اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ،اٌَىبْ ،إٌْبٛ  7 11

  االلزٖبكٞ ،اٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ
اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ،اٌَىبْ 

،إٌْبٛ االلزٖبكٞ ،اٌضوٚح 

 اٌّؼل١ٔخ 

ادلناقشة 
 كاالستجواب

 تقومي هنائي

اٌّٛلغ ٚاٌَّبؽخ ٌمبهح  7 11

اٍزوا١ٌب،اٌج١ٕخ اٌغ١ٌٛٛع١خ 

 ٚاٌزٚبه٠ٌ 

اٌّٛلغ ٚاٌَّبؽخ ٌمبهح 

اٍزوا١ٌب ،اٌج١ٕخ اٌغ١ٌٛٛع١خ 

 ٚاٌزٚبه٠ٌ 

ادلناقشة 
 كاالستجواب

 تقومي هنائي

إٌّبؿ ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصوح ف١ٗ  7 12

 اٍزوا١ٌب ٌمبهح 
إٌّبؿ ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصوح ف١ٗ 

 اٍزوا١ٌب ٌمبهح 
ادلناقشة 

 كاالستجواب

 تقومي هنائي

 اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ٚأٛاػٙب ٌمبهح  7 13

 اٍزوا١ٌب

 اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ٚأٛاػٙب ٌمبهح 

 اٍزوا١ٌب
 تقومي هنائيادلناقشة 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .64

 الرٛعل ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

ٟ ٛؼّبً / اٌغغواف١خ اإلل١ّ١ٍخ عغواف١خ اٌمبهاد /ك. ٠ٍٛف ٠ؾ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼزّلح -2

 ٌٍمبهاد / ك.٠ٍٛف ِؾّل ٍٍطبْ ، ك. ػجل ػٍٟ اٌقفبف

 

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب -3

 (111)اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزمبه٠و

 االٍزفبكح ِٓ اٌلٚه٠بد  ٚاٌّٖبكه ماد اٌٍٖخ ثبٌّموه

اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ/ِٛالغ -4

 االٔزو١ٔذ 

 ِبد اٌل١ٌٚخ وّٖبكه اٙبف١خ االٍزفبكح ِٓ ّجىخ اٌّؼٍٛ

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .65

 .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍب1ً  

 . ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب2ٌّٟ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كاالستجواب

ادلناقشة  اٌَىبْ ٚإٌْبٛ االلزٖبكٞ ٚإٌْبٛ االلزٖبكٞاٌَىبْ  7 14
 كاالستجواب

 تقومي هنائي

ادلناقشة  االفزجبه إٌٙبئٟ االفزجبهإٌٙبئٟ 7 15
 كاالستجواب

 تقومي هنائي
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 سٚفف اٌّمش

 

 
 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .113

 اٌزبه٠ـ    اٌؼٍّٟ  / اٌّووياٌمَُ  .114

 Hist 2317 ربس٠خ اٌؼشاق اٌؾذ٠ش اٍُ / هِي اٌّموه .115

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .116

 اٌواثغ/ اٌضب١ٔخ اٌفًٖ / إٌَخ .117

 ٍبػخ 31 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .118

 2117/  11/  1 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .119

 أ٘لاف اٌّموه .121

-1758حداث االجتماعية واالقتصادية والسياسية وفهمها التي مرت بها العراق تمكين الطلبة من معرفة ابرز اال -1
1917  

 تمكين الطلبة من فهم اسباب حدوث االحتالل واالنتفاضات في العراق -7

 تعريف الطلبة باىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادة -3

 .1917-1758تمكين الطلبة من تحليل االحداث التي مر بها العراق  -4

 زرع القيم والعادات الفاضلة في الطلبة وحب الوطن وتاريخو الزاىر بالماثر والقيم النبيلة ونبذ الفرقة والفتن الداخلية. -5

 
 
 

 

يوفر كصف ادلقرر ىذا إرنازان مقتضيان ألىم خصائص ادلقرر كسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنان عما إذا كاف قد حقق 
 ؛االستفادة القصول من فرص التعلم ادلتاحة. كالبد من الربط بينها كبُت كصف الربنامج.

 ِقوعبد اٌّموه ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .66
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 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 كرم لتاريخ العراؽ احلديث .احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم لالطار الفرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  -1أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم لالحداث البارزة يف تاريخ العراؽ احلديث-2أ
 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم على ابرز الشخصيات السياسية اليت حكم ايراف -3أ
 كاالنتفاضات يف تاريخ العراؽ احلديث دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم الىم الثورات-4أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم لتحليل كتفسَت احداث تاريخ العراؽ احلديث. -5أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم بأىم مصادر كمراجع دراسة تاريخ العراؽ احلديث  -6أ

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌّموه.   -ة 

 ٠مبهْ ث١ٓ االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ فٟ ػٙل اٌؼواق اٌؾل٠ش – 1ة

 ٠ؾًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٚاٍجبثٙب.  – 2ة

 ٠طجك وزبثخ ٚهلخ اٚ ثؾش فٟ اٞ ِٛٙٛع ِٓ ِٛٙٛػبد ربه٠ـ اٌؼواق اٌؾل٠ش. – 3ة

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اّٙو ؽىبَ اٌؼواق اٌؾل٠ش.    -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 االساسيات كادلواضيع ادلتعلقة بتاريخ العراؽ احلديث.تزكيد الطلبة ب -1
 توضيح كشرح ادلادة الدراسية من قبل تدريسي ادلادة. -2

 مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة كاالطالع على مصادر دراسة تاريخ العراؽ احلديث. -3

 اريخ العراؽ احلديث.حتسُت مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع االلكًتكنية  للحصوؿ على معرفة اضافية بت -4

 استخداـ طرائق االلقاء كاحملاضرة كاالستجواب كادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت حتتاج اىل طريقة ادلناقشة. -5

 

 طرائق التقييم      

 اختبارات يومية باسئلة زلددة. -1
 كضع درجات للواجبات البيتية كادلشاركة الصفية. -2

 اؽ احلديث كحتديد درجات ذلا .تكليف الطلبة باجناز ْتوث يف تاريخ العر  -3

 اختبارات شهرية باسئلة موضوعية كمقالية. -4

 

 األىداؼ الوجدانية كالقيمية  -ج
 اف يفسر كزنلل احداث تاريخ العراؽ احلديث -1ج
 يفرؽ بُت طبيعة السياسة العثمانية كسياسة بقية دكؿ االحتالؿ للعراؽ يف العهد احلديث.-2ج
 ومات التارسنية.يقيم بعض النصوص كادلعل -3ج
 يقارف بُت تاريخ عهود االحتالؿ يف تاريخ العراؽ احلديث.  -4ج
 
 

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد. -1

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘. -2
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 اٌّؾبوبح. -3

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبْ اٌزؾو٠وٞ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط. -1

 د ث١ٓ ّق١ٖبد ١ٍب١ٍخ ؽىّذ فٟ ربه٠ـ اٌؼواق اٌؾل٠ش.ٍٛت اعواء ِمبهٔب -2
 وزبثخ ثؾٛس ػٓ اؽلاس ّٚق١ٖبد فٟ ربه٠ـ اٌؼواق اٌؾل٠ش ثؾبعخ اٌٝ كهاٍبد ٚثؾٛس ِؼّمخ. -3
 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١خ. -4

 
ٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌز -ك 

.) 

 ٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح ٚاٌّٖطٍؾبد ٚاٌلالالد اٌزبه٠ق١خ اٌّؼبٕوح.-1ك

رْى١ً عّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ اؽلاس ّٚق١ٖبد ِّٙخ ِٓ ربه٠ـ اٌؼواق اٌؾل٠ش ٌٍزًٕٛ اٌٝ -2ك

 ٔزبئظ ػ١ٍّخ ِٚٛٙٛػ١خ ثٖلك٘ب.

بد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌزبه٠ـ ٚاالصبه ٌي٠بكح ِؼبهف االفبكح ِٓ كٚائو االصبه ٚاٌّزبؽف ِٚإٍَ-3ك

 اٌطٍجخ ٚرٛى٠ؼٙب.

االفبكح ِٓ ِواوي اٌٛصبئك ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّقطٛٛبد ٚاٌٛصبئك اٌزبه٠ق١خ ٌالفبكح ِٕٙب -4ك

 فٟ ٍؼخ االٛالع ٚوزبثخ اٌجؾٛس اٌزبه٠ق١خ.
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 ث١ٕخ اٌّموه .67

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع خِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛث اٌَبػبد األٍجٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ فُٙ  2 االٚي

االٚٙبع اٌؼبِخ فٟ ػٙل 

 االٌقب١١ٔٓ

ٔظوح ػبِخ ػٓ اؽٛاي 

اٌؼواق االكاه٠خ 

 ٚاالعزّبػ١خ ٚا١ٌَب١ٍخ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

ْبهوخ اٌّ-2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌضبٟٔ

ٚفُٙ ِب١٘خ االٚٙبع 

اٌؼبِخ فٟ اٌؼواق اٌؼٙل 

 اٌغالئوٞ

ٔظوح ػبِخ ػٓ  -

اؽٛاي اٌؼواق 

االكاه٠خ 

ٚاالعزّبػ١خ 

ٚا١ٌَب١ٍخ فٟ ػٙل 

 اٌغالئوٞ

االٌمبء اٚ -

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 دؽً اٌّْىال-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌضبٌش

ٚفُٙ ِب١٘خ االٚٙبع 

اٌؼبِخ فٟ اٌؼواق اٌؼٙل 

 اٌقوٚف االٍٛك

لوٖ ٠ٍٛف  -

ٚاؽٛاي اٌؼواق 

اٌؼبِخ فٟ ٘نا 

 اٌؼٙل.

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌواثغ 

ٚفُٙ ِب١٘خ االٚٙبع 

اٌؼبِخ فٟ اٌؼواق اٌؼٙل 

 اٌقوٚف االث١٘

اُ٘ ؽىبَ كٌٚخ  -

 اٌقوٚف االث١٘ 
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
االؽزالي اٌٖفٛٞ  2 اٌقبٌِ 

1518-1534 
اٚٙبع اٌؼواق فٟ  -

ػٙل االؽزالي 

 اٌٖفٛٞ 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  2 ا  اٌَبكً
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌَبثغ

ِؼوفخ اٚٙبع اٌؼواق 

 فٟ اٌؼٙل اٌؼضّبٟٔ

١ٍٍّبْ اٌمبٟٔٛٔ   -

ٚاؽزالي ثغلاك 

1534 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

١ِخ اِزؾبٔبد ٠ٛ-1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
ِؼوفخ اٚٙبع اٌؼواق  2 اٌضبِٓ

 فٟ اٌؼٙل اٌّّب١ٌه
ل١بَ ؽىُ اٌّّب١ٌه  -

-1751فٟ اٌؼواق 

1831 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

خ فٟ اٌٖف١

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
ِؼوفخ اٚٙبع اٌؼواق  2 اٌزبٍغ

 فٟ اٌؼٙل اٌّّب١ٌه
اٌؼواق فٟ ػٙلٞ  -

ؽَٓ ثبّب ٚاؽّل 

 1747-1714ثبّب 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
خ ٚهلخ ػٓ وزبث-3

 اٌّٛٙٛع
ِؼوفخ اٚٙبع اٌؼواق  2 اٌؼبّو

 فٟ اٌؼٙل اٌّّب١ٌه
اٌؼواق فٟ ػٙل كاٚك  -

ثبّب ٚٔٙب٠خ ؽىُ 

 اٌّّب١ٌه

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌؾبكٞ 

 ْوػ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ِٓ ػٛكح 

ا١ٌَطوح اٌؼضّب١ٔخ 

-1831اٌّجبّو ٌٍؼواق 

1918  

اٚٙبع اٌؼواق فٟ  -

ػٙل ػٍٟ هٙب 

 اٌالى

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
ٟٔ اٌضب

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ِٓ ػٛكح 

ا١ٌَطوح اٌؼضّب١ٔخ 

-1831اٌّجبّو ٌٍؼواق 

1918 

 

 

 

اٚٙبع اٌؼواق فٟ  -

 ػٙل ِلؽذ ثبّب 
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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ٌضبٌش ا

 ػْو
   اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ      2

اٌواثغ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ِٓ ػٛكح 

ا١ٌَطوح اٌؼضّب١ٔخ 

-1831اٌّجبّو ٌٍؼواق 

1918 

 

رٕظ١ّبد االكاه٠خ  -

 فٟ اٌؼواق 
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 ١ٚو اٌّؾبٙوحرؾ
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌقبٌِ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ اٚٙبع اٌؼواق 

فٟ اٌموْ اٌزبٍغ ػْو 

ٚاٍزمواه إٌفٛم 

 اٌجو٠طبٟٔ  

١ٍبٍخ ثو٠طب١ٔب رغبٖ  -

-1914اٌؼواق 

1918  

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

بهوخ اٌّْ-2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .68

 

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 
 تاريخ العراؽ يف العهد العثماين علي شاكر علي -

 
هناية حكم  تاريخ العراؽ احلديث من هناية حكم داكد باشا اىل - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2
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 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .69

 .اقامة دورات تدريبية في مجال اآلثار والتراث.1  
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 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم ذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إ

 . البرنامج

  و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .121

   اٌزبه٠ـ  / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .122

 Hist 2318 اٚهثب فٟ اٌموْ اٌزبٍغ ػْو اٍُ / هِي اٌّموه .123

 اٌياِٟ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .124

 اٌواثغ/ اٌضب١ٔخ اٌفًٖ / إٌَخ .125

 ٍبػخ 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .126

 2117/  11/  1 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .127

 أ٘لاف اٌّموه .128

 دتكُت الطلبة من معرفة ابرز االحداث السياسية يف اكربا  -9

 دتكُت الطلبة من فهم اسباب كثرت التقلبات السياسية يف اكربا -2

 اىم ادلصادرتعريف الطلبة ب-3

 دتكُت الطلبة من حتليل االحداث ك مقارنتها بالعصور الوسيطة 4

 تعريف الطلبة بالتاريخ الوريب ادلعاصر 5
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .71

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
     ٌزبه٠ـ اٚهثباٌفىوٞ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌال ٛبه    --1أ

االؽلاس اٌجبهىح فٟ ربه٠ـ اٚهثب فٟ اٌموْ  اٌزبٍغ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -2أ

  ػْو 

اثوى اٌْق١ٖبد األٚهٚث١خ اٌزٟ ٌؼجذ كٚه فٟ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -3أ

  االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزٖبك٠خ 

 ٚرؾ١ًٍ ٚرف١َو االؽلاس اٌزٟ ؽلصذ فٟ اٚهٚثبؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌ -4أ

ثبُ٘ اٌّٖبكه اٌزبه٠ـ األٚهثٟ فٟ اٌموْ اٌزبٍغ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -5أ

 ػْو

  
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠ٚفَو اٍجبثٙب رؾ١ًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ - 1ة

 19ٚاٌموْ  18االؽلاس فٟ اٚهٚثب فٟ اٌموْث١ٓ  ٠مبهْ-2ط

 اٌّْٙٛهح االٚهٚث١خ ٠م١ُ ثؼ٘ اٌْق١ٖبد -3ط

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اُ٘ االؽلاس االٚهٚث١خ-4ط   

-     
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 االٌمبء اٚ اٌّؾبٙوح-1

 االٍزغٛاة -2

 د اٌل١ٌٚخ االٔزو١ٔذبهح اٌّىزجخ ّٚجىخ اٌّؼٍِٛب٠إٌّبلْخ ِٚطبٌجخ اٌطٍجخ ثي-3

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ ثبٍئٍخ ث١ز١خ رزؼٍك  ثّبكح اٌلها١ٍخ-1

 فٟ اٌزبه٠ـ األٚهٚثٟ ٚرؾل٠ل كهعبد ٌٙب رمل٠ُ اٚهاق ثؾض١خ ف١ٙب فطخ ػ١ٍّخ ِؾىّخ-2

 ثبٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌخ اعواء افزجبهاد  ّٙو٠خ-3

 
  األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس ربه٠ـ اٚهٚثب فٟ اٌموْ اٌزبٍغ ػْو-1ط

 19ٚاٌموْ  ٠18مبهْ ث١ٓ ربه٠ـ اٚهٚثب فٟ لوْ  -2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ -3ط

 ٠فوق ث١ٓ ١ٍبٍبد اٌلٚي االٚهٚث١خ   -4ط
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 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 إٌّبلْخ -13
 االٌمبء -14
 االٍزغٛاة -15

 
 م١١ُ ٛوائك اٌز   

 اِزؾبْ رؾو٠وٞ -11
 ٍٛت اعواء ِمبهٔبد ث١ٓ ّق١ٖبد ١ٍب١ٍخ ؽىّذ فٟ أٚهٚثب -11
 وزبثخ ثؾٛس ػٓ االؽلاس ٚاٌْق١ٖبد االٚهث١خ -12

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

  األٚهٚث١خ اٌْق١ٖبداؽل رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ وزبثخ ٚهلخ ثؾض١خ ػٓ  -1ك

 ثَٕجخ ػْو ؽغّخ ػٓ اٌزبه٠ـ االٚهٚثٟ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رٍق١ٔ ِوعغ اٚ ِٖله-2ك

  رط٠ٛو للهح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد -3ك

 االٚهٚث١خ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٍزقلاَ اٌقوائٜ-4ك   
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 ث١ٕخ اٌّموه .71

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
أٚ اٍُ اٌٛؽلح / 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 االٚي 

ِؼوفخ اٍجبة اٌضٛهح 

 اٌفو١َٔخ ٚٔزبئغٙب

ِواؽً ِب لجً -1

 اٌضٛهح

 اٌضٛهحاٍجبة -2

 اؽلاس اٌضٛهح١ٍو -3

 ٙبٚٔزبئغ

ا -11
 الٌمبء 

ا -11
ٌّٕبل

 ّخ

اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌضبٟٔ

اٌؾوٚة ِؼوفخ 

 إٌبث١ٔٛ١ٍخ

ً اٌؾوٚة ِواؽ

 إٌبث١ٔٛ١ٍخ ٚاٛوافٙب
وزبثخ ٚهلخ  االٍزغٛاة

 ػٓ اٌّٛٙٛع

إٌّبلْخ  ِموهاد اٌّإرّو  1815ِإرّو ف١ٕب  2 اٌضبٌش

 ٚاالٍزغٛاة
اٌّْبهوخ 

 اٌٖف١خ 
اٌزطٛهاد ا١ٌَب١ٍخ  2 اٌواثغ

-1815فٟ فؤَب 

1848  

اٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ 

ٚااللزٖبك٠خ 

 ٚاالعزّبػ١خ فٟ فؤَب 

األٌمبء 

 إٌّبلْخ
اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ

اٌزطٛهاد ا١ٌَب١ٍخ  2 اٌقبٌِ

-1815فٟ ثو٠طب١ٔب 

1848 

اٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ 

ٚااللزٖبك٠خ 

 ٚاالعزّبػ١خ فٟ 

 ثو٠طب١ٔب

وزبثخ ٚهلخ  االٍزغٛاة

 ػٓ اٌّٛٙٛع

ثو١ٍٚب ٚاالهاٟٙ  2 اٌَبكً

-1815االٌّب١ٔخ 

+االِجواٛٛه٠خ 1848

-1815إٌَّب٠ٚخ 

1848 

اُ٘ اٌزطٛهاد 

اع ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌٖو

ث١ٓ اٌلٌٚز١ٓ ػٍٝ 

 إٌفٛم فٟ اٚهثب

إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة
اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ

اٌم١ِٛخ  1848صٛهاد  2 اٌَبثغ

 ٚأزْبه٘ب فٟ اٚهثب
اٍجبة اٌضٛهاد 

 ٚٔزبئغٙب 
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة
وزبثخ ٚهلخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع

فؤَب رؾذ ١ٍطوح  2 اٌضبِٓ

-1848ٔبث١ٍْٛ اٌضبٌش 

1871 

اثوى ِالِؼ ا١ٌَبٍخ 

ٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ فٟ ا

 ػٙلٖ

ِْبهوخ  االٍزغٛاة

 ٕف١خ

اٌَّأٌخ اٌْول١خ  2 اٌزبٍغ

 ٚؽوة اٌموَ 

اٍجبة اٌؾوة 

ٚٔزبئغٙب ٚ اٌّٛلف 

 اٌلٌٟٚ ِٕٙب

ِْبهوخ  ِٕبلْخ 

 ٕف١خ

اٌٛؽلح اال٠طب١ٌخ  2 اٌؼبّو

1861 

وزبثخ ٚهلخ  االٍزغٛاة فطٛاد رؾم١ك اٌٛؽلح

 ػٓ اٌّٛٙٛع

اٌؾبكٞ 

 ػْو

ّب١ٔخ اٌٛؽلح االٌ 2

1871 

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ االٌمبء فطٛاد ارّبَ اٌٛؽلح
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .72

 النصوص االساسية -1 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 الكتب ادلقررة-2
 اخرل-3

 يخ اكربا احلديثزلمد مظفر االدذني ، تار  -10 )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

عبد العزيز سليماف كعبد اجمليد نعنعي تاريخ اكربا  -11
 ادلعاصرة 

 20ك 19غرانت كدتربيل ، تاريخ اكربا يف القرنُت  -12

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
 كادلعاصر خليل علي مراد دراسات يف التاريخ االكركيب احلديث-1
 ق ا ؿ فشر ، تاريخ اكربا احلديث-2
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
 يوكبيديا -6

 ادلوسوعة االكربية -7

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .73

 االفبكح ِٓ فلِبد اٌّىزجبد االٌىزو١ٔٚخ ّٚجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ -1  

 ل١بَ ثلٚهاد رط٠ٛو٠خ ٌٍطٍجخ ٚرله١١َ٠ٓ -2

 اٌم١بَ ثبٌَفواد اٌؼ١ٍّخ -3

 

 
 

اٌغّٙٛه٠خ اٌفو١َٔخ  2 اٌضبٟٔ ػْو

 اٌضبٌضخ 

ا١ٌَبٍخ اٌقبهع١خ 

 ٚاٌلاف١ٍخ ٚاالؽياة

وزبثخ ٚهلخ  االٌمبء

 ػٓ اٌّٛٙٛع

اٌزطٛهاد ا١ٌَب١ٍخ  2 اٌضبٌش ػْو

ٚااللزٖبك٠خ فٟ 

ثو٠طب١ٔب ٚاٌّب١ٔب 

1871-1914 

اٌضٛهح اٌٖٕبػ١خ 

ب ػٍٝ اٌزٕبفٌ ٚربص١و٘

االٍزؼّبهٞ ث١ٓ 

 اٌلٌٚز١ٓ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ إٌّبلْخ

 اٌزطٛهاد ا١ٌَب١ٍخ 2 اٌواثغ ػْو

االلزٖبك٠خ فٟ ا٠طب١ٌب 

 1914-1871ٚه١ٍٚب

اٌضٛهح اٌٖٕبػ١خ 

ٚربص١و٘ب ػٍٝ اٌزٕبفٌ 

االٍزؼّبهٞ ث١ٓ 

 اٌلٌٚز١ٓ

إٌّبلْخ 

 ٚاالٌمبء

وزبثخ ٚهلخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع

اٌقبٌِ 

 ػْو

١ٌٚخ فٟ اٌؼاللبد اٌل 2

 1914-1871اٚهثب 

اٌزؾبٌفبد ٚاٌزىزالد 

اٌل١ٌٚخ ٚريا٠ل اٌزٕبفٌ 

اٌلٌٟٚ ث١ٓ اٌلٚي 

 اٌىجوٜ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ إٌّبلْخ
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 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛لبرنامج.ا

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .129

 اٌزبه٠ـ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .131

 Hist 2319 ربه٠ـ اٌلٌٚخ األ٠ِٛخ اٍُ / هِي اٌّموه .131

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .132

 اٌواثغ/ اٌضب١ٔخ اٌفًٖ / إٌَخ .133

 ٍبػخ 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .134

 2117/  11/  1  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف .135

 أ٘لاف اٌّموه .136

 وفهم انتقال الخالفة الى األمويين .تمكين الطلبة من معرفة  -6

 وابراز اىم الخصائص الحضارية واألدارية للدولة األمويةتمكين الطلبة من فهم  -7

 تعريف الطلبة باىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادة -8

 صور الحجرية القديمة .لمقارنة بينها في العتمكين الطلبة من تحليل االحداث وا -9

زرع القيم والعادات الفاضلة في الطلبة وحب الوطن وتاريخو الزاىر بالماثر والقيم النبيلة ونبذ الفرقة والفتن  -11
 الداخلية.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .74

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌفىوٞ ٌزبه٠ـ اٌلٌٚخ األ٠ِٛخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالؽلاس اٌجبهىح فٟ ربه٠ـ اٌلٌٚخ األ٠ِٛخ-2أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ػٍٝ اثوى اٌقٖبئٔ اٌؾٚبه٠خ ٌٍلٌٚخ األ٠ِٛخ -3أ
 ؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ الُ٘ االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ فٟ اٌلٌٚخ األ٠ِٛخرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌ-4أ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌزؾ١ًٍ ٚرف١َو اؽلاس أزمبي اٌقالفخ ِٓ أي ٍف١بْ  -5أ

 اٌٝ أي ِوٚاْ .
 األ٠ِٛخرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ثأُ٘ ِٖبكه ِٚواعغ كهاٍخ ربه٠ـ اٌلٌٚخ   -6أ
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠مبهْ ث١ٓ اٌج١ذ اٌَف١بٟٔ ٚاٌج١ذ اٌّوٚأٟ . – 1ة

  ٠ؾًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٚاٍجبثٙب. – 2ة

 ٠طجك وزبثخ ٚهلخ اٚ ثؾش فٟ اٞ ِٛٙٛع ِٓ ِٛٙٛػبد ربه٠ـ اٌلٌٚخ األ٠ِٛخ . – 3ة

 ٠ٛخ .٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اّٙو فٍفبء اٌلٌٚخ األِ    -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبالٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ اٌّزؼٍمخ ثزبه٠ـ اٌلٌٚخ األ٠ِٛخ . -6
 ر١ٙٛؼ ّٚوػ اٌّبكح اٌلها١ٍخ ِٓ لجً رله٠َٟ اٌّبكح. -7
 ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ٚاالٛالع ػٍٝ ِٖبكه كهاٍخ ربه٠ـ اٌلٌٚخ األ٠ِٛخ -8
٠بهح اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ  ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِؼوفخ اٙبف١خ ثزبه٠ـ رؾ١َٓ ِٙبهاد اٌطٍجخ ِٓ فالي ى -9

 اٌلٌٚخ األ٠ِٛخ
اٍزقلاَ ٛوائك االٌمبء ٚاٌّؾبٙوح ٚاالٍزغٛاة ٚإٌّبلْخ فٟ ثؼ٘ اٌّٛٙٛػبد اٌزٟ  -11

 رؾزبط اٌٝ ٛو٠مخ إٌّبلْخ.

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ ِؾلكح. -5
 ْبهوخ اٌٖف١خ.ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌّ -6
 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔغبى ثؾٛس فٟ ربه٠ـ اٌلٌٚخ األ٠ِٛخ ٚرؾل٠ل كهعبد ٌٙب . -7
 افزجبهاد ّٙو٠خ ثبٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌخ. -8

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس كهاٍخ  ربه٠ـ اٌلٌٚخ األ٠ِٛخ . -1ط

 ٠فوق ث١ٓ ٛج١ؼخ ١ٍبٍخ فٍفبء ثٕٟ ا١ِخ-2ط

 ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ.٠م١ُ  -3ط
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 اثواى اٌغٙٛك األكاه٠خ ٚاٌؾٚبه٠خ ٌٍلٌٚخ األ٠ِٛخ   -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد. -4
 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘. -5
 اٌّؾبوبح. -6
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبْ اٌزؾو٠وٞ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط. -5
 اء ِمبهٔبد ث١ٓ ٍِٛن ك٠ٚالد اٌّلْ ٚأُ٘ أػّبٌُٙ ٍٛت اعو -6
 اثواى اٌلٚه اٌؾٖبهٞ ٚاألكاهٞ ٌزبه٠ـ اٌلٌٚخ األ٠ِٛخ .وزبثخ ثؾٛس ػٓ  -7
 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١خ. -8

 
 قٖٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْاٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 ٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح ٚاٌّٖطٍؾبد ٚاٌلالالد اٌزبه٠ق١خ اٌّؼبٕوح.-1ك

رْى١ً عّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ األؽلاس ّٚق١ٖبد اٌّّٙخ فٟ ربه٠ـ اٌلٌٚخ األ٠ِٛخ ٚاٌزًٕٛ -2ك

 اٌٝ ٔزبئظ ػ١ٍّخ ِٚٛٙٛػ١خ ثٖلك٘ب.

ماد اٌؼاللخ ثبٌزبه٠ـ ٚاالصبه ٌي٠بكح ِؼبهف االفبكح ِٓ كٚائو االصبه ٚاٌّزبؽف ِٚإٍَبد اٌلٌٚخ -3ك

 اٌطٍجخ ٚرٛى٠ؼٙب.

االفبكح ِٓ اٌّواوي اٌجؾض١خ ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّقطٛٛبد ٚاٌٛصبئك اٌزبه٠ق١خ ٌالفبكح ِٕٙب -4ك

 فٟ ٍؼخ االٛالع ٚوزبثخ اٌجؾٛس اٌزبه٠ق١خ.
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 ث١ٕخ اٌّموه .75

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ ٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛعاٍُ اٌ ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 االٚي

ٚفُٙ أزمبي اٌقالفخ اٌٝ 

 األ١٠ِٛٓ .

ـ ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ ٍف١بْ 

ِإٌٍ اٌلٌٚخ اٌلٌٚخ 

 األ٠ِٛخ .

 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

ف١خ فٟ اٌٖ

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌضبٟٔ

ٚفُٙ عٙٛك ِؼب٠ٚخ فٟ 

 اٌفزٛػ  األٍال١ِخ

ـ  ١ٍبٍخ ِؼب٠ٚخ رغبٖ 

 ػ١ٍّبد اٌفزٛػ ٚاٌزؾو٠و

 ـ اٌّْوق 

 ـ اٌّغوة
 

االٌمبء اٚ -

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌضبٌش

ٚفُٙ اُ٘ اٌؾووبد 

 اٌّؼبهٙخ 

 ؽووخ اثٓ اٌيث١و -
صٛهح اٌؾ١َٓ ثٓ  -

ػٍٟ ) ػ١ٍخ 

 اٌَالَ( 
 ؽووبد اٌقٛاهط  -

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ِؾلكحثبٍئٍخ 
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌواثغ 

ٚفُٙ فالفخ ػجل اٌٍّه ثٓ 

 ٘ـ  86ـ  65ِوٚاْ 

ػجل اٌٍّه ثٓ  -

ِوٚاْ ِٛؽل 

اٌلٌٚخ األ٠ِٛخ 

 ٚاُ٘ اػّبٌٗ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ-1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌقبٌِ 

ٚفُٙ اُ٘ اػّبي ػجل 

 اٌٍّه ثٓ ِوٚاْ  

 ـ األكاه٠خ 

 ـ اٌؾٚبه٠خ

 
 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
 اٌّْبهوخ-2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  2 ا  اٌَبكً
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌَبثغ

ِؼوفخ ٚفُٙ ِبٟ٘ 

األكاهح فٟ اٌلٌٚخ 

 األ٠ِٛخ 

األكاهح فٟ ػٙل  -

ِؼب٠ٚخ ثٓ اثٟ 

 ٍف١بْ ) أّٛمعب (

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

بٔبد ١ِٛ٠خ اِزؾ-1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ   2 اٌضبِٓ

ِؼوفخ ٚفُٙ أُ٘ 

اٌزٕظ١ّبد األكاه٠خ فٟ 

 ػٙل ْ٘بَ ثٓ ػجل اٌٍّه 

 اٌمٚبء -
 اٌْوٛخ -

 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
ؽً  -3

 اٌّْىالد

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ٍخ ِؾلكحثبٍئ
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ   2 اٌزبٍغ

ِؼوفخ ٚفُٙ اُ٘ 

اٌزٕظ١ّبد األكاه٠خ فٟ 

 اٌلٌٚخ األ٠ِٛخ 

 ـ  اٌغ١ِ

 ـ اٌجؾو٠خ 
 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
وخ اٌّْبه-2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌؼبّو

ِؼوفخ ٚفُٙ اٌؼاللبد 

 اٌقبهع١خ ٌٍلٌٚخ األ٠ِٛخ

اٌؼاللبد األ٠ِٛخ  -

 اٌج١ئط١خ .
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 اٌّؾبٙوحرؾ١ٚو 
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌؾبكٞ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ أُ٘ 

اٌغٛأت األلزٖبك٠خ 

 ٌٍلٌٚخ اال٠ِٛخ 

 اٌَىخ  -
 اٌطواى  -

 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
ػٓ وزبثخ ٚهلخ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌضبٟٔ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ اُ٘ اٍجبة 

 ٍمٛٛ اٌلٌٚخ األ٠ِٛخ 

ظٙٛه اٌلٌٚخ  -

اٌؼجب١ٍخ ػٍٝ 

 اٌَّوػ ا١ٌَبٍٟ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 ٛٙٛعاٌّ
   اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ      2اٌضبٌش 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .76

 ػْو
اٌواثغ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ربه٠ـ اً٘ 

 اٌج١ذ ) ػ١ٍُٙ اٌَالَ ( 

اٌؾَٓ ثٓ ػٍٟ )  -

 ػ١ٍخ اٌَالَ (
األِبَ ػٍٟ ثٓ  -

اٌؾ١َٓ ى٠ٓ 

اٌؼبثل٠ٓ ) ػ١ٍخ 

 اٌَالَ (

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

بد ١ِٛ٠خ اِزؾبٔ-1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌقبٌِ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ربه٠ـ أً٘ 

 اٌج١ذ ) ػ١ٍُٙ اٌَالَ ( 

األِبَ ِؾّل اٌجبلو  -

 ػ١ٍخ اٌَالَ  
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 بٍئٍخ ِؾلكحث
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 
 ابن خلدكف ، ادلقدمة -

 ادلاكردم ، االحكاـ السلطانية  -

 اعي ، حسن ابراىيم حسنالتاريخ السياسي كاألجتم - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 الطربم / الرسل ك ادللوؾ -

 
 
 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
 اخلالفة األموية / عبد األمَت دكسن -

 / عبد ادلنعم ماجد 2التاريخ السياسي للدكلة العربية ج  -

 / زلمد عبد احلي شعبافتاريخ صدر األسالـ كالدكلة األموية  -

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
http://www.alrashead.net/ 

http://arabic.irib.ir/ 
http://alwelayah.net/ 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .77

 .اقامة دورات تدريبية في مجال اآلثار والتراث.1  
 لدولة األموية.اقامة دورات تدريبية في تحقيق المخطوطات والوثائق التاريخية المتعلقة بتاريخ ا7
خ,ومواقع التواصل أو كروب الدراسات العليا في التارياألسألمي .مواقع متخصصة بالتاريخ مثل مجموعة التاريخ 3

 االجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر .
  .القيام بسفرات علمية للمناطق التاريخية واآلثارية.4
 الجامعة كليات من أو أخرى عراقية جامعات من قديرين أساتذة باستضافة بالتاريخ متخصصة علمية محاضرات.5

 .األخرى
 .المجاالت تلك في نوعية محاضرات والقاء الطلبة لقاءل والوثائق والمخطوطات باآلثار متخصصة كوادر دعوة.6
 علمية استبيانات باستخدام الميدان الى بالنزول العراقي المجتمع واقع عن ودراسات أبحاث بإنجاز الطلبة تكليف.7

 العراقي المجتمع وخصائص سمات تبين ودقيقة

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alrashead.net/
http://arabic.irib.ir/
http://alwelayah.net/
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 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .137

 اٌزبه٠ـ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .138

 Hist 2320 اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌّؼبٕوربه٠ـ  اٍُ / هِي اٌّموه .139

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .141

 اٌواثغ/ اٌضب١ٔخ اٌفًٖ / إٌَخ .141

 ٍبػخ 31=15×2 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .142

 2117/  11/  1 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .143

 أ٘لاف اٌّموه .144

 فٟ اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌّؼبٕوث السياسية وفهمها التي مرة تمكين الطلبة من معرفة ابرز االحدا -11

  في تاري العالم الثالث المعاصرتمكين الطلبة من فهم اسباب حدوث االنتفاضات والثورات  -17

 تعريف الطلبة باىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادة -13

 العالم الثالثتمكين الطلبة من تحليل االحداث التي حدثت في   -14

 
 

هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها  ٌوفر وصف المقرر

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .78

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 . اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌّؼبٕو رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌفىوٞ ٌزبه٠ـ  -1أ

 ٕواٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌّؼب رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالؽلاس اٌجبهىح فٟ -2أ

اٌؼبٌُ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ػٍٝ اثوى اٌْق١ٖبد ا١ٌَب١ٍخ فٟ ربه٠ـ  -3أ

  اٌضبٌش اٌّؼبٕو

 اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌّؼبٕو فٟ ربه٠ـ االؽلاس  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ الُ٘  -4أ
 ربه٠ـ اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌّؼبٕو ف١َو اؽلاس رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌزؾ١ًٍ ٚر -5أ

ربه٠ـ اٌؼبٌُ اٌضبٌش   رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ثأُ٘ ِٖبكه ِٚواعغ كهاٍخ   -6أ

 اٌّؼبٕو
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ١ٌّخ اٌضب١ٔخ ٠مبهْ ث١ٓ االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ لجً اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ ٚثؼل اٌؾوة اٌؼب – 1ة

  ٠ؾًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٚاٍجبثٙب. – 2ة

 . اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌّؼبٕو ٠طجك وزبثخ ٚهلخ اٚ ثؾش فٟ اٞ ِٛٙٛع ِٓ ِٛٙٛػبد ربه٠ـ  – 3ة

 . اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌّؼبٕو اٌْق١ٖبد ا١ٌَب١ٍخ  ربه٠ـ االؽلاس ٚ ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اثوى     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ ، فٟ 

اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ، ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌلٚه٠بد ،

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب ، ٚوبالرٟ:

وه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه . ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّم1

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ. 3
 ؼوثٟ  اٌّؼبٕو  ٚاثوى االؽلاس.ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبالٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ اٌّزؼٍمخ ثزبه٠ـ اٌٛٛٓ اٌ - 4

 . اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌّؼبٕو ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ٚاالٛالع ػٍٝ ِٖبكه كهاٍخ  ربه٠ـ  -15
 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع  -1

هاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو ، اٌزطج١ك، اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌل

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌىٍٟ ػٍٝ اْ ٠أفن ثٕظو االػزجبه ِٛاظجخ اٌطبٌت 41االٍزىْبف( ؽ١ش كهعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

ػٕل ٚٙغ % ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

 االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلهاٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو ، اٌزطج١ك، االٍزىْبف(.
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 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌّؼبٕو اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس  ربه٠ـ  -1ط

 .اٌضبٌش  اٌؼبٌُ  فٟ كٚي  رطٛه اٌؾووخ ا١ٌٕٛٛخ فٟ لبهح ا١ٍب ٚلبهح افو٠م١ب٠فوق ث١ٓ  -2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ. -3ط

اٌؼبٌُ اٌضبٌش  ربه٠ـ فٟ االؽزالي االٍزؼّبهٞ لجً اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ ٚثؼل٘ب   ٠مبهْ ث١ٓ ٛج١ؼخ  -4ط

   اٌّؼبٕو
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 إٌّبلْخ -7
  االٌمبء -8
 االٍزغٛاة -9
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 د اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.رأرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّب

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 ٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح ٚاٌّٖطٍؾبد ٚاٌلالالد اٌزبه٠ق١خ اٌّؼبٕوح. -1ك

 اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌّؼبٕو ّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ اؽلاس ّٚق١ٖبد ِّٙخ ِٓ  ربه٠ـ رْى١ً ع -2ك

 ٌٍزًٕٛ اٌٝ ٔزبئظ ػ١ٍّخ ِٚٛٙٛػ١خ ثٖلك٘ب.

االفبكح ِٓ كٚائو االصبه ٚاٌّزبؽف ِٚإٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌزبه٠ـ ٚاالصبه ٌي٠بكح ِؼبهف  -3ك

 اٌطٍجخ ٚرٛى٠ؼٙب.

اٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّقطٛٛبد ٚاٌٛصبئك اٌزبه٠ق١خ ٌالفبكح ِٕٙب االفبكح ِٓ ِواوي اٌٛصبئك ٚ -4ك

 فٟ ٍؼخ االٛالع ٚوزبثخ اٌجؾٛس اٌزبه٠ق١خ.
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 ث١ٕخ اٌّموه .79

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

رطٛه اٌؾووبد ا١ٌٕٛٛخ  2 االٚي

 فٟ لبهح أ١ٍب
طٛه اٌؾووبد ا١ٌٕٛٛخ ر

 فٟ لبهح أ١ٍب
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ا١ٌٖٓ فالي اٌؾوة  2 اٌضبٟٔ

 -1914اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ 

1918. 

ا١ٌٖٓ فالي اٌؾوة 

 -1914اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ 

1918. 

إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

رأ١ٌٍ عّٙٛه٠خ ا١ٌٖٓ  2 اٌضبٌش

 1949اٌْؼج١خ 
١ٖٓ رأ١ٌٍ عّٙٛه٠خ اٌ

 1949اٌْؼج١خ 
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ظٙٛه اٌّٙبرّب غبٔلٞ  2 اٌواثغ 

 ١ٍٚبٍخ اٌالػٕف
ظٙٛه اٌّٙبرّب غبٔلٞ 

 ١ٍٚبٍخ اٌالػٕف
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

إٌٙل ث١ٓ اٌؾوث١ٓ  2 اٌقبٌِ 

 1939 -1919اٌؼب١ٌّز١ٓ 
إٌٙل ث١ٓ اٌؾوث١ٓ 

 1939 -1919اٌؼب١ٌّز١ٓ 
ٕبلْخ اٌّ

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .81

 

 وهح اٌّطٍٛثخ ـ اٌىزت اٌّم1

 
 ال ٠ٛعذ

اثوا١ُ٘ ف١ًٍ اؽّل ٚػٟٛٔ ػجل اٌوؽّٓ ٌَججؼبٚٞ ،  -1 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 .1989ربه٠ـ اٌؼبٌُ اٌضبٌش اٌؾل٠ش، ث١وٚد، 

ِؾّل ؽّيح ؽ١َٓ اٌل٠ّٟ ٚ ٌجٕٝ ه٠بٗ ػجل اٌّغ١ل  -2

 ، 2114اٌوفبػٟ، ربه٠ـ اٌؼبٌُ اٌّؼبٕو، إًٌّٛ ، 

، 1948 -1911وْ اٌؼْو٠ٓ ث١و هٚٔٛفٓ، ربه٠ـ اٌم -3

 ،1959روعّخ: ٔٛه اٌل٠ٓ ؽبَٛٛ، كِْك، 

ط.ة. كهٚىثً، ربه٠ـ اٌؼبٌُ ِٓ اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ  -4

 .1966اٌٝ ا١ٌَٛ، رؼو٠ت : ٔٛه اٌل٠ٓ ؽبَٛٛ، ث١وٚد، 
 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
 ِٓ اٌلٚه٠بد ٚاٌّٖبكه ماد اٌٍٖخ ثبٌّموه االٍزفبكح

ا  

 اٌَبكً
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المقررة المادة من اسئلة اِزؾبْ اٌْٙو االٚي 2

االؽزالي االِو٠ىٟ  2 اٌَبثغ

 ٌٍفٍج١ٓ
إٌّبلْخ  االؽزالي االِو٠ىٟ ٌٍفٍج١ٓ

 ٚاالٍزغٛاة
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

١ٍبٍخ اٌزفولخ  2 اٌضبِٓ

 اٌؼٕٖو٠خ
إٌّبلْخ  ٌزفولخ اٌؼٕٖو٠خ١ٍبٍخ ا

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌؾووخ ا١ٌٕٛٛخ فٟ  2 اٌزبٍغ

عٕٛة افو٠م١ب ثؼل 

 اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ

اٌؾووخ ا١ٌٕٛٛخ فٟ عٕٛة 

افو٠م١ب ثؼل اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ 

 اٌضب١ٔخ

إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ؽووبد اٌزؾوه فٟ  2 اٌؼبّو

 أىٛال
إٌّبلْخ  ٔىٛالؽووبد اٌزؾوه فٟ ا

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌؾبكٞ 

 ػْو
إٌّبلْخ  إٌَغبيا إٌَغبيا 2

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌضبٟٔ 

 ػْو
رطٛه اٌؾووخ ا١ٌٕٛٛخ  2

 فٟ وٛثب
رطٛه اٌؾووخ ا١ٌٕٛٛخ فٟ 

 وٛثب
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌضبٌش 

 ػْو
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مقررةال المادة من اسئلة اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ 2

اٌواثغ 

 ػْو
اٌؾووخ ا١ٌٕٛٛخ   2

 اٌجواى٠ً
إٌّبلْخ  اٌؾووخ ا١ٌٕٛٛخ  اٌجواى٠ً

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌقبٌِ 

 ػْو
إٌّبلْخ  اٌؾووخ ا١ٌٕٛٛخ األهعٕز١ٓ األهعٕز١ٓ 2

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ
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ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ 
 االٍزفبكح ِٓ اٌلٚه٠بد ٚاٌّٖبكه ماد اٌٍٖخ ثبٌّموه

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .81

 ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍبً -1

 و اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼب٠ٌّٟزُ رط٠ٛ -2
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 المرحلة الثالثة / الفصل الخامس 

 وصف المقرر
رىناً عما إذا كان يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مب

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

 
 جامعة ديالى / كلية التربية األساسية  المؤسسة التعليمية 

 قسم التاريخمواد ثقافية /  القسم العلمي  / المركز 

 العربية العامة اسم / رمز المقرر /Univ3112 

 إلزامي أشكال الحضور المتاحة 

 الخامس/ الثالثة الفصل / السنة 

 )ساعة 31 عدد الساعات الدراسية )الكلي 

 1/11/7117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 تزويد الطلبة بمجموعة من القواعد النحوية. -1

 هارات الكتابية لدى الطلبة ورسم الحروف رسماً صحيحاً.تنمية الم -2

 اكساب الطلبة القدرة على تقويم أنفسهم ذاتياَ وذلك بتدريبهم على اكتشاف أخطائهم والعمل على تصويبها. -3

 لنحوية.تمكين الطلبة من معرفة مهارات الفهم واالفهام والتعبير عن تأثرىم بالمواقف المختلفة باستعمال القواعد ا -4

 تمكين الطلبة من معرفة خصائص ومميزات االدب اإلسالمي واالموي واغراضهما. -5

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم
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   األىداف المعرفية -أ

 المعرفة والفهم -1أ
 تمكين الطلبة من معرفة القواعد النحوية وحسن تطبيقها.  -7أ
 ه واالصغاء والمتابعة. تعويد الطلبة على االنتبا -3أ
 تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم باستعمال عالمات الترقيم. -4أ
 .  تمكين الطلبة من الكتابة السريعة لضروراتها وحسن استعمال القواعد النحوية.5أ 

 .  تمكين الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم في موضوعات االدب اإلسالمي و االموي.6أ  

  .الخاصة بالمقرر المهاراتية األىداف  -ب 

 مهارات في تطبيق وحل التمرينات المتعلقة بالموضوع. – 1ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  .توضيح وشرح المادة الدراسية -1

 طريقة المحاضرة مصحوبة باالستجواب.  -7
 طريقة التعلم الذاتي. -3

 طرائق التقييم      

  .ومية بأسئلة محددةـ اختبارات ي1

 ـ وضع درجات للواجبات البيتية والمشاركة الصفية.7
 ـ تكليف الطلبة بإنجاز تقارير عن المادة الدراسية.3
 ـ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية ومقالية.4

  األىداف الوجدانية والقيمية -ج

 ان يدرك اىمية دراسة المادة وتطبيقاتها الحياتية. -1ج
 

 التعليم والتعلم طرائق     

  .توضيح وشرح المادة الدراسية -1

 طريقة المحاضرة مصحوبة باالستجواب.  -7
 طريقة التعلم الذاتي. -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات اليومية والشهرية -1

 الواجبات البيتية واعداد التقارير الخاصة بالموضوعات. -7

 .( ولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصيالمهارات العامة والتأىيلية المنق -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات. -1د
 مهارات في جمع المعلومات حول الموضوعات وتحليلها. -7د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن كل الموضوع. -3د
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 بنية المقرر

 الساعات األسبوع
 

اسم الوحدة / أو  بةمخرجات التعلم المطلو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

 7-النحو 1

مفهوم المنصوبات بصورة  تعلم
عامة واسم ان واخواتها بصورة 

 خاصة

 اسم ان واخواتها 
الشرح والتوضيح باستعمال 

 المناقشة واالستجواب
 التقويم البنائي

7 

مفهوم المنصوبات بصورة  تعلم 7-النحو
اخواتها بصورة عامة وخبر كان و 

 خاصة

الشرح والتوضيح باستعمال  خبر كان واخواتها 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

3 
تعلم مفهوم األفعال المتعدية التي  7-النحو

 تتعدى ألكثر من مفعول واحد 

الشرح والتوضيح باستعمال  المفعول بو 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

4 
مفهوم األفعال المتعدية التي تعلم  7-النحو

 تتعدى ألكثر من مفعول واحد

المفعول المطلق 
 والمفعول فيو 

الشرح والتوضيح باستعمال 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

5 
تعلم مفهوم األفعال المتعدية التي  7-النحو

 تتعدى ألكثر من مفعول واحد

المفعول ألجلو والمفعول 
 معو 

باستعمال الشرح والتوضيح 
 المناقشة واالستجواب

 التقويم البنائي

 امتحان الشهر االول 7-النحو 6

7 

معرفة االدب اإلسالمي واالموي  7-االدب
 منزلتو وأبرز اغراضو

دراسة االدب اإلسالمي 
وابرز -واالموي منزلتو

 اغراضو

المحاضرة مصحوبة 
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

8 
فظ خطبة الرسول الكريم تحليل وح 7-االدب

 )ص( في حجة الوداع 

خطبة الرسول الكريم 
 )ص( في حجة الوداع

المحاضرة مصحوبة 
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

9 
معرفة حياة الشاعر كعب بن زىير  7-االدب

 ابيات(  10) مع حفظ

كعب بن زىير من قصيدة 
 )البردة( 

المحاضرة مصحوبة 
 شةباالستجواب والمناق

 التقويم البنائي

11 

معرفة حياة الشاعر الفرزدق  7-االدب
 11وتحليل  قصيدتو مع حفظ)

 ابيات(  

المحاضرة مصحوبة  من نقائض الفرزدق 
 باالستجواب والمناقشة

 التقويم البنائي

11 
تعليم ومعرفة قواعد كتابة الهمزة  7-االمالء

 المتوسطة والمتطرفة 

قواعد كتابة الهمزة 
 والمتطرفة المتوسطة 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح 

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح عالمات الترقيم تعليم ومعرفة قواعد الترقيم 7-االمالء 17

13 
تعليم ومعرفة كتابة التاء المربوطة  7-االمالء

 والمبسوطة

التاء المربوطة والتاء 
 المبسوطة

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح

 التقويم البنائي الشرح والتوضيح التدريب على كتابة معرفة كيفية كتابة التنوين مع 7-مالءاال 14



 

 
اٌقفؾخ  

021 
 

  

 مواضع التنوين التدريب عليها

 امتحان الشهر الثاني 7-االمالء 15

 البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 محمد محي الدين عبد الحميد -فية ابن مالكشرح ابن عقيل على ال -1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 أبو ىشام نعوم جرجيس زرازير -االمالء الفريد -7

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

-االستفادة من المصادر التي تتعلق بموضوعات العربية العامة )نحو
 امالء(-ادب

االلكترونية, مواقع االنترنيت ب ـ المراجع 
.... 

 االستفادة من مواقع االنترنت

 
 خطة تطوير المقرر الدراسي  .1

 االلتزام بالقطاعية  
 
 
 
 

 مدرس المادة           
 م. أيمن عبد العزيز كاظم    
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 وصف المقرر
ادلتاحة. كالبد من  التعلم سلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنان عما إذا كاف قد حقق االستفادة القصول من فرصيوفر كصف ادلقرر ىذا إرنازان مقتضيان ألىم خصائص ادلقرر ك 

 ؛الربط بينها كبُت كصف الربنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم التاريخ / تربوية مواد ادلركز/ القسم العلمي 

  مناىج ْتث رمز ادلقرر/ اسم /Coll 3209 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثالثة/ اخلامس السنة/ الفصل 

  ساعة 45 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  تاريخ إعداد ىذا الوصف 
1/13/2117 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادران على : أىداؼ ادلقرر 

 بحث العلميالعلم كال  تعلم .1

 :مشكلة البحث كفرضياتو   تعلم  .2

 أفراد الدراسة  تعلم -3
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 .أدكات مجع البيانات  تعلم -4

 .إعداد تقرير البحث  تعلم -5

 .ادلكتبات كالبحث العلمي  تعلم -6

 تلخيص رسالة ماجستَت أك دكتوراه من قبل الطلبة  تعلم -7

 
 

 

 م كالتقييمسلرجات ادلقرر كطرائق التعليم كالتعل

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة كالفهم -أ

 مراحل التوصل إىل ادلعرفة  دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم   -1أ
 ماىية العلم ، أىداؼ العلم ، خصائص البحث . دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم  -2أ

 الفهم يف  مراجعة األدبيات ادلتصلة مبشكلة البحث.دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة ك   -أ3

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم يف   ادلكتبات كالبحث العلمي.  -4أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 مهارات يف البحث الًتبوم كخطواتو. – 1ب

 مصادر احلصوؿ على ادلشكلة. مهارات تتعلق  -2ب

 أدكات مجع البيانات. رات تتعلق مها  -3ب
 مهارات يف اعداد تقرير البحث -4ب

 .مهارات يف تلخيص رسالة ماجستَت أك دكتوراه من قبل الطلبة -5ب
 

 طرائق التعليم كالتعلم      

  توضيح كشرح ادلادة الدراسية -1 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 طريقة التعلم الذاٌب -4

 رائق التقييم ط     

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ كضع درجات للواجبات البيتية كادلشاركة الصفية 2

 ػ تكليف الطلبة بإجناز ْتوث كتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية كمقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية كالقيمية -ج

 .كتطبيقاهتا احلياتية  اف يدرؾ اذنية دراسة ادلادة -1ج

 يدرؾ اذنية االعتبارات األخالقية يف البحث الًتبوم -2ج
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 طرائق التعليم كالتعلم     

 الشرح كالتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير كالدراسات -2

 .( ادلهارات األخرل ادلتعلقة بقابلية التوظيف كالتطور الشخصي) التأىيلية ادلنقولة ادلهارات العامة ك  -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع كادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع كحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  اخلاصة عن ادلوضوع مهارات إعداد ادلفاىيم 5د 

 

 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أك ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

1 

 .مراحل التوصل إىل ادلعرفة تعلم 3

تعلم ماىية العلم ، أىداؼ العلم 
 ، خصائص البحث .

 تعلم البحث الًتبوم كخطواتو.

ألخالقية يف تعلم االعتبارات ا
 البحث الًتبوم.

 العلم كالبحث العلمي 

 التقومي البنائي الشرح كالتوضيح

2 

 :تصنيف البحوث تعلم 3

 البحث الوصفي.

 البحث التجرييب.

 البحث التارسني

 التقومي البنائي الشرح كالتوضيح العلم كالبحث العلمي 

3 

مصادر احلصوؿ على   تعلم 3
 .ادلشكلة

 .قواعد صياغة ادلشكلة

 التقومي البنائي الشرح كالتوضيح مشكلة البحث كفرضياتو:
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4 

 .متغَتات البحث  تعلم 3

 فرضيات البحث.

مراجعة األدبيات 
ادلتصلة مبشكلة 

 .البحث

 التقومي البنائي الشرح كالتوضيح مشكلة البحث كفرضياتو:

5 

 االستبياف.  تعلم اجراء 3

 ادلقابلة

 البنائي التقومي عرض دنوذج أفراد الدراسة 

6 
 ادلالحظة.  تعلم 3

 

 التقومي البنائي احملاضرة أفراد الدراسة 

 امتحاف الشهر االكؿ اختبارات موضوعية كمقالية 3 7

 التقومي البنائي احملاضرة إعداد تقرير البحث. إعداد تقرير البحث. تعلم 3 8

  البنائيالتقومي احملاضرة إعداد تقرير البحث. إعداد تقرير البحث. تعلم 3 9

 التقومي البنائي احملاضرة ادلكتبات كالبحث العلمي ادلكتبات كالبحث العلمي  تعلم 3 13

 التقومي البنائي احملاضرة ادلكتبات كالبحث العلمي ادلكتبات كالبحث العلمي  تعلم 3 11

12 
تلخيص رسالة ماجستَت أك  3

 دكتوراه من قبل الطلبة.

تلخيص رسالة ماجستَت أك 
 اه من قبل الطلبة.دكتور 

 التقومي البنائي احملاضرة

13 
تلخيص رسالة ماجستَت أك  3

 دكتوراه من قبل الطلبة.

تلخيص رسالة ماجستَت أك 
 دكتوراه من قبل الطلبة.

 التقومي البنائي احملاضرة

14 
تلخيص رسالة ماجستَت أك  3

 دكتوراه من قبل الطلبة.

تلخيص رسالة ماجستَت أك 
 الطلبة.دكتوراه من قبل 

 التقومي البنائي عرض دنوذج

 كمقالية   امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية 3 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

مقدمة في منهج البحث ,ـ2008يونس كرك، العزاكم،رحيم  (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2
 عماف،األردف.للطباعة كالنشر، ،دار دجلة1ط,العلمي

اػ الكتب كادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 ـ1990حسُت،   الرمحن،أنور كعبد داكد، عزيز حنا, 

، كزارة التعليم العايل كالبحث العلمي، مناىج البحث الًتبوم
 دار احلكمة للطباعة كالنشر، جامعة بغداد، العراؽ.
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 اي موقع يتعلق بالبحوث التربوية  ....مواقع االنًتنيت , راجع االلكًتكنيةب ػ ادل

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  
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 وصف المقرر

المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم 

مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.

 

 جامعة دياىل ادلؤسسة التعليمية 

 قسم التاريخ/ مواد تربوية     ادلركز/   القسم العلمي 

  تقنيات تربوية رمز ادلقرر/ اسم  /Coll 3210 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثالثة/ اخلامس السنة/ الفصل  

 (31) (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2117  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 اف يكوف الطالب ملمان بادلفاىيم االتية أىداؼ ادلقرر 

 لدٌه مهارات استخدامها فً المشكالت الحٌاتٌة ان ٌكون الطالب ملما بالمعلومات االتٌة وان تتكون: اهداف المقرر9 – 

 اهمٌة الوسائل والتقنٌات التربوٌة ،مفهومها وفوائدها
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 تطور مفهوم التقنٌات التربوٌة

 دور نظرٌة االتصال فً تطور مفهوم التقنٌات

 عة المدرسٌة، مختبرات تشمل الوسائل والتقنٌات السمعٌة)التسجٌالت الصوتٌة، االذا -بعض الوسائل والتقنٌات التربوٌة
 اللغة، الرادٌو(

 )،التقنٌات البصرٌة )اللوحات، السبورات، المصورات ،الخرائط، الكرة االرضٌة، المخططات، الشرائح ،الشفافٌات 

  التقنٌات السمعٌة البصرٌة )االفالم بأنواعها، التلفزٌون التربوي، الفٌدٌو، السٌنما التعلٌمً؟،االتصال عن بعد، الدائرة
 لتلفزٌونٌة المغلقةا

 االقمار الصناعٌة واالنترنٌت.

 تصمٌم التعلٌم  – مهارات تقنٌة فً التعلم والتدرٌب- 

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

  :المعرفة والفهم -أ
 النبوٌة/ان ٌدرك الطالب معنى التقنٌات التربوٌة من حٌث)تعرٌفها، ورودها فً القران الكرٌم والسٌرة -1

 اف يعرؼ الطالب اذنية التقنيا ت الًتبوية كفوائدىا -2

 ان ٌعرف الطالب كٌف ٌستخدم التقنٌات التربوٌة كوٌسلة مساعدة فً التعلٌم -3

 اف يعرؼ الطالب تطور التقنيات الًتبوية -4

 ان ٌمٌز الطالب بٌن التقنٌات التربوٌة من حٌث اصنافها)سمعٌة، بصرٌة، سمعٌة بصرٌة( -5

 ان ٌعرف الطالب نظرٌة االتصال ودورها فً عملٌة التعلم  -6

 ان ٌعرف الطالب استخدام االنترنٌت فً المساعدة على الحصول على المعلومات . -7

 ان ٌعرف الطالب كٌفٌة عمل االقمار الصناعٌة فً نقل المعرفة -8

 اله العملًان ٌعرف الطالب كٌفٌة استعمل التقنٌات التربوٌة عند تطبٌقه فً مج -9

 الخاصة بالموضوع المهاراتية األهداف  -ب 

 ان تتكون لدى الطلبة مهارات استخدام التقنٌات التربوٌة بجمٌع انواعها ومستوٌاتها فً المجاالت االتٌة/: 
 معنى التقنٌات التربوٌة من حٌث)تعرٌفها، ورودها فً القران الكرٌم والسٌرة النبوٌة/  -5 
 مٌة التقنٌا ت التربوٌة وفوائدهاٌعرف الطالب اه   -2

 يعرؼ الطالب كيف يستخدـ التقنيات الًتبوية كويسلة مساعدة يف التعليم  -3

 (مسعية، بصرية، مسعية بصرية)شنيز الطالب بُت التقنيات الًتبوية من حيث اصنافها   -4

 يعرؼ الطالب نظرية االتصاؿ كدكرىا يف عملية التعلم    -5

 .استخداـ االنًتنيت يف ادلساعدة على احلصوؿ على ادلعلومات اف يعرؼ الطالب  -6

 اف يعرؼ الطالب كيفية عمل االقمار الصناعية يف نقل ادلعرفة -7
  

 طرائق التعليم والتعلم      *

 مباشر معزز       ٌستخدم عادة اسلوب التعلٌم المباشر للتعرٌف بالتقنٌات التربوٌة، حٌث تتم تعلٌم التقنٌات التربوٌة بشكل      1-
 .لمرحلة التعلٌم االساس ا عن كٌفٌة استخدامها فً تدرٌس باالمثلة

 تهٌئة المحاضرات وفقا للتسلسل الذي ورد فً المقرر الدراسً عن طرٌق االستعانة بمصادر المعلومات         سابقة الذكر.-0  
 ابالغ الطلبة بموضوع المحاضرة الالحقة للتهٌئة.-2  
 لطلبة اوراق تخص موضوعا او اكثر من مواضٌع قٌد الدرس.ٌقدم ا-2  
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 طرائق التقييم      *

 تأتً ضمنا مع عملٌات التقٌٌم الخاصة بالمقر الدراسً التً تحصل اثناء الفصل الدراسً ونهاٌته.؟ 
 
 
 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة    -ج
  

 طرائق التعليم والتعلم     *

التعلٌم المباشر للتقنٌات التربوٌة حٌث تتم تعلٌم المهارات الخاصة بالتقنٌات التربوٌة من خالل استعمالها ٌستخدم عادة اسلوب 
وتشغٌلها ومعرفة خصائصها وسماتها وكٌفٌة العرض من خاللها واستخدامها لنقل المعرفة الى التالمٌذ بصورة مشوقة 

 . وتضامنٌة مع المقرر الدراسٌة
 
 

 طرائق التقييم    *

 اثناء ونهاٌة الفصل الدراسً التٌتحصل ضمنا مع عملٌات التقٌٌم الخاصة بالمقرر الدراسً تاتً 
 

 
 

  .(المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي -د 
 لتعلٌم االساستوظٌف التقنٌات التربوٌة فً تعلٌم المعرفة لدى تالمٌذ مرحلة ا-1

 استخدام التقنٌات التربوٌة فً اعطاء امثلة من خاللها ٌتم تعلم مهارات تناولها المقرر الدراسً-2

 تقٌٌم مدى اكتساب التالمٌذ فً التعلٌم االساس لمهارات تعلم االجهزة الحدٌثة  -3

 كٌفٌة تناولها بصورة مشوقة للتالمٌذ.بناء اختبارات م خالل استخدام التقنٌات التربوٌة خاصة بموضوع الحاسبوب  و -4

 

 بنٌة المقرر 

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلٌم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

تعرٌف الوسائل والتقنٌات  2 1
التربوٌة. وجودها والتعرٌف 

 بها بالقران والسنة المطهرة

 التعلٌمٌة،اول تعرٌف الوسائل
 ة تعلٌمٌة فً القرانوسٌل

المناقشة 
 واالستجواب

 تقوٌم بنائً

اهمٌة الوسائل والتقنٌات  2 2
 التربوٌة

استمال الوسائل التقنٌة فً  اهٌة
 التعلٌم

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب كٌف تطورت الوسائل التعلٌمٌة تطور مفهوم التقنٌات التربوٌة 2 3

نظرٌة االتصال  فً دور  2 4
 مفهوم التقنٌات التربوٌة

نظرٌة االتصال ودورها فً 
 عملٌة التعلم

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

بعض الوسائل والتقنٌات  2 5
 التربوٌة

تصنٌف الوسائل والتقنٌات 
 التربوٌة

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

 قوٌم بنائًت --------- اسئلة من المادة المقررة امتحان شهري 2 6

 باالذن الوسائل التً تسمع الوسائل والتقنٌات السمعٌة 2 7
 استخدام حاسة السمع

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

الوسائل التً ٌتم العرض لترى  الوسائل والتقنٌات البصرٌة 2 8
بالعٌن أي استخدام حاسة 

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب
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 البصر

معٌة الوسائل والتقنٌات الس 2 9
 البصرٌة

 الوسائل التً تكون سمعٌة
وبصرٌة أي استخدام حاستً 

 السمع والبصر

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

الصناعٌة  باالقمار تعرٌف االقمار الصناعٌة وعملها 2 11
 وكٌفٌة عملها

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

وشبكة  بالنترنٌت التعرف االنترنٌت 2 11
ٌفٌة المعلومات الدولٌة وك

الدخول له والبحث واٌصال 
 المعلومات

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب

 تقوٌم بنائً مناقشة واستجواب كٌفٌة تصمٌم البرنامج التعلٌمً تصمٌم التعلٌم 2 12

البٌئة المحلٌة وتصمٌم التقنٌات  2 13
 التربوٌة

كٌفٌة تصمٌم التقنٌات التربوٌة 
 من البٌئة المحلٌة

 قوٌم بنائًت مناقشة واستجواب

عرض االجهزة امام  بعض اجهزة العرض 2 14
 الطلبةوتشغٌلها

 تقوٌم بنائً المناقشة

عرض االجهزة امام الطلبة  بعض اجهزة العرض 2 15
 وتشغٌلها

 تقوٌم بنائً المناقشة

 البنٌة التحتٌة 

عتماد ٌوجد كتاب منهجً معتمد وقرر للتدرٌس لكن ٌتم اال ال ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
العلمٌة  للدمادة على مصادر  متنوعة تغطً الجانب النظري

 المقررة

ماجستير طرائق تدريس ومدرس  الكريطي رياض كاظم عزوز ـ المراجع الرئٌسٌة )المصادر(  2
بكلية التربية  –التقنيات التربوية في قسم التربية الخاصة 

بوية جامعة بابل كتاب حمل عنوان )التقنيات التر –االساسية 
رؤية منهجية معاصرة ( صدر عن مكتبة العالمة الحلي للنشر 
والتوزيع في بابل بطبعته االولى ودار صفاء للطباعة والنشر 

 عمان –والتوزيع في المملكة االردنية الهاشمية 
 

اـ الكتب والمراجع التً ٌوصى بها                 
 ،....  ( ) المجالت العلمٌة ، التقارٌر

العلمٌة التً تتناول جزء او اكثر  واالبحوث لدورٌاتالكتب وا
 من المادة الدراسٌة

ب ـ المراجع االلكترونٌة، مواقع االنترنٌت 
.... 

جمٌع المراجع التً تخص التقنٌات التربوٌة ولها عالقة 
 بموضوع المادة المقررة

 
  ًخطة تطوٌر المقرر الدراس 

   
 االلتزام بالقطاعٌة
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 صؼ المقررنموذج و 

 مدرس المادة 
 ـ.د عمر عبد الرسوؿ العنبر 

 

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازًا مقتضيًا ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعمم المتوقعة من الطالب تحقيقيا 
مبرىنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعمم المتاحة. والبد من الربط بينيا وبين وصف 

 ؛البرنامج.

 كمية التربية االساسية  المؤسسة التعميمية .145

 التاريخ القسم العممي  / المركز .146

     Hist 3321  جغرافية الوطن العربي اسم / رمز المقرر .147

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة .148

  الخامس/الثالثة الفصل / السنة .149

 ساعة  03 عدد الساعات الدراسية )الكمي( .151

 1/13/7317 تاريخ إعداد ىذا الوصف  .151

 أىداف المقرر .152

 بحدود الوطن العربي  معرفة الطمبة  -7
 بأىم الدول التي يتكون منيا الوطن العربي معرفة الطمبة  -8
  بمساحتو وااىم البحار والخمجان التي تحيط بو معرفة الطمبة  -9
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 مخرجات المقرر وطرائق التعميم والتعمم والتقييم .87
   األىداف المعرفية -أ

  النظرية عن جغرافية الوطن العربي  تمكين الطالب من الحصول عمى المعرفة  -1أ
الجغرافية الطبيعية والبشرية تمكين الطالب من الحصول عمى المعرفة والفيم لتصنيف  -7أ

 لموطن العربي 
لجغرافية تمكين الطالب من الحصول عمى المعرفة والفيم اىم المصادر والمراجع   -0أ

  لعربي  الوطن ا
 تمكين الطالب من الحصول عمى المعرفة والفيم لمدراسة الميدانية -4أ
تمكين الطالب من الحصول عمى المعرفة والفيم لتحميل وتفسير الكشوفات الجغرافية   -5أ

 القديمة  
 تمكين الطالب من الحصول عمى المعرفة والفيم عن تطور عمم الجغرافيا    -6أ
 ية الخاصة بالمقرر. األىداف الميارات  -ب 

   بين اىم التضاريس وانواعيا الموجودة في الوطن العربي  ميارات خاصة في التمييز  – 1ب
اىم االقاليم النبات الطبيعي واقاليم المناخ في ميارات خاصة في تحميل وتفسير  – 7ب

 الوطن العربي 
يمتاز بيا الوطن  اىم النشاطات االقتصادية التيميارات خاصة في كيفية دراسة  – 0ب

  العربي  
 
 طرائق التعميم والتعمم      

 االلقاء او المحاضرة  -9
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 العرض العممي ) استخدام مختبر الجغرافية( -13
  الجغرافية المتنوعة مطالبة الطمبة بزيارة المكتبة واالطالع عمى المصادر  -11
 الدراسة الميدانية  -17

 طرائق التقييم      
 
 
 حددة اختبارات يومية بأسئمة م -7
 وضع درجات لمواجب البيتي والمشاركات الصفية  -8
 اختبارات شيرية بأسئمة موضوعية و مقاليو  -9
 
 
 
 األىداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الموقع الفمكي لموطن العربي  ان يفسر ويحمل طريقة البحث  -1ج
لعربي  الجبال والسيول والتالل واليضاب اسمائيا الموجودة في الوطن ا ان يفرق بين-7ج
. 
الجغرافية الطبيعية والبشرية لموطن يقيم بعض الباحثين الجغرافيين المشيورين في -0ج

   العربي 
 يفسر الظواىر الجغرافية التي اكتشفيا العمماء من خالل ادب الرحالت     -4ج

  
 طرائق التعميم والتعمم     

 طريقة حل المشكالت  -7
 العصف الذىني  -8
 طريقة المحاكاه  -9

 ائق التقييم طر    
 االختبارات التحريرية لقياس قدرة الطالب عمى التفكير والتحميل واالستنتاج  -8
  بعض المواضيع الجغرافية كتابة بحوث عن بعض الدول متضمنة  -9

 امتحانات اليومية بتوجيو اسئمة فكرية واستنتاجيو  -13
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مقة بقابمية التوظيف والتطور الميارات العامة والتأىيمية المنقولة ) الميارات األخرى المتع -د 
 الشخصي (.

 يستخدم المصادر والمراجع المعاصرة  -1د
 تشكيل مجموعة من الطمبة لدراسة احدى الحضارات القديمة وما توصمت اليو  -7د
 االفادة من مؤسسات الدولة ذات العالقة بالخرائط لزيادة معارف الطمبة وتنويعيا  -0د
والمكتبات التي تحتوي عمى مخطوطات ومادة تاريخية تؤكد  االفادة من مراكز الوثائق -4د

 وتوثق ما وصمت اليو تمك الحضارات 
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 بنية المقرر .80
مخرجات التعمم  الساعات األسبوع

المطموبة: تمكين 
 الطمبة من معرفة وفيم

اسم الوحدة / أو 
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعميم

الموقع الجغرافي  7 1
 العربي  والفمكي لموطن 

اىم العوامل المؤثرة 
عمى موقع الوطن 

 العربي 

 بنائي  المحاضرة

الجغرافية الطبيعية  7 7
 لموطن العربي 

تيتم باشكال االرض 
  والمناخ والتربة 

 بنائي  المحاضرة

اىم انواع التضاريس  7 0
التي يحتوييا الوطن 

 العربي 

الجبال والسيول 
واليضاب وتعريف كل 

 منيا  

 بنائي  ةالمحاضر 

المناخ وعناصره  7 4
 واالقاليم المناخية 

تعريف المناخ والطقس 
والحرارة والرطوبة 

 والضغط 

 بنائي  المحاضرة

التربة وانواعيا  7 5
ومكوناتيا في الوطن 

 العربي 

اىم العوامل المؤثرة 
في التربة كالتعرية 
 والتجوية والترسيب 

 بنائي  المحاضرة

 الموارد المائية في 7 6
الوطن العربي وطرق 

 وصيانتيا

تعريفيا والعمل عمى 
 تنميتيا وصيانتيا

 بنائي  المحاضرة

 بنائي  المحاضرة امتحان الشير االول  امتحان الشير االول 7 7

اىم الرياح السائدة في  7 8
 الوطن العربي 

اتجاىاتيا واىميتيا 
واالضرار الناتجة عن 

 البعض منيا 

 بنائي  المحاضرة

9 7 
 

نبات الطبيعي ال
واالقاليم النباتية في 

 الوطن العربي 

مساحة كل منيا 
 وامتداداتيم واىميتيم

 بنائي  المحاضرة

اىم االنير المؤقتة  7 13
والدائمة الجريان في 

امتدادات واطوال 
واعداد كل منيا 

 بنائي  المحاضرة
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  وفوائدىا  الوطن العربي 
السكان وتوزيعيم في  7 11

واىم الوطن العربي  
العوامل المؤثرة في 

 ذلك

العوامل الطبيعية 
والبشرية التي تؤثر في 

  توزيع السكان 

 بنائي  المختبر

النشاطات االقتصادية  7 17
اىم الثروات المعدنية 

التي يزخر فييا الوطن 
 العربي 

تاثير النشاطات 
االقتصادية عمى 

المستوى المعيشي 
  لمسكان 

 بنائي  المحاضرة

ات السكانية النشاط 7 10
المتنوعة ) الزراعة 

والصناعة والنقل 
 والتعدين ( 

تاثير النشاطات 
االقتصادية عمى 

المستوى المعيشي 
  لمسكان 

 بنائي  المحاضرة

 بنائي  ميداني الشير الثاني  امتحان امتحان الشير الثاني 7 14

   مراجعة شاممة  مراجعة شاممة  7 15

 البنية التحتية  .84
 كتب المنيجية ...  المقررة المطموبة ـ الكتب 1
الجغرافية االقميمية لموطن العربي  ... مجموعة محاضرات من  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  7

 تاليف استاذ المادة وفق المفردات المقررة في المنيج 
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بيا                 

 ...  () المجالت العممية , التقارير ,.
مجمة الجمعية الجغرافية العراقية ... مجمة اتحاد الجغرافيين 

 العرب 

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت 
.... 

 الموسوعة الجغرافية العربية

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .85
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 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

 
 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .153

 اٌزبه٠ـ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .154

 Hist 3322 ربه٠ـ االٔلٌٌ ُ / هِي اٌّموهاٍ .155

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .156

 اٌقبٌِ/ اٌضبٌضخ اٌفًٖ / إٌَخ .157

ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .158

 )اٌىٍٟ(
 ٍبػخ 31

 2117/  11/  1 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .159

 أ٘لاف اٌّموه .161

 االندلسدتكُت الطلبة من معرفة ابرز االحداث السياسية كفهمها اليت مرت هبا -1

 دتكُت الطلبة من فهم اسباب حدكث االنتفاضات كالثورات يف االندلس-2
 تعريف الطلبة باىم ادلصادر كادلراجع ادلعتمدة يف تدريس ادلادة-3

 دتكُت الطلبة من حتليل االحداث كادلقارنة اليت مرت هبا االندلس-4

 الزاىر بادلاثر كالقيم النبيلة كنبذ الفرقة كالفنت الداخليةزرع القيم كالعادات الفاضلة يف الطلبة كحب الوطن كتارسنو  -2

 
 
 

 

   
 االلتزام بالقطاعية

قتضيان ألىم خصائص ادلقرر كسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنان عما إذا كاف قد حقق يوفر كصف ادلقرر ىذا إرنازان م
 ؛ادلتاحة. كالبد من الربط بينها كبُت كصف الربنامج.التعلم االستفادة القصول من فرص 
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .86

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌفىوٞ ٌزبه٠ـ االٔلٌٌ-1أ

 ٌالؽلاس اٌجبهىح فٟ ربه٠ـ االٔلٌٌرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -2أ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ػٍٝ اثوى اٌْق١ٖبد ا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ ؽىّذ  -3أ

 االٔلٌٌ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ الُ٘ اٌضٛهاد ٚاالٔزفبٙبد فٟ ربه٠ـ االٔلٌٌ-4أ
 ٌزؾ١ًٍ ٚرف١َو اؽلاس ربه٠ـ االٔلٌٌ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -5أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ثأُ٘ ِٖبكه ِٚواعغ كهاٍخ ربه٠ـ االٔلٌٌ  -6أ

  
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠مبهْ ث١ٓ االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ ؽلصذ فٟ االٔلٌٌ - 1ة

  ٠ؾًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٚاٍجبثٙب. – 2ة

 ٠طجك وزبثخ ٚهلخ اٚ ثؾش فٟ اٞ ِٛٙٛع ِٓ ِٛٙٛػبد ربه٠ـ االٔلٌٌ. – 3ة

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اّٙو ٍِٛن االٔلٌٌ.    -4ة

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبالٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ اٌّزؼٍمخ ثزبه٠ـ االٔلٌٌ. -11
 ر١ٙٛؼ ّٚوػ اٌّبكح اٌلها١ٍخ ِٓ لجً رله٠َٟ اٌّبكح. -12
 ٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ٚاالٛالع ػٍٝ ِٖبكه كهاٍخ ربه٠ـ االٔلٌٌ.ِطبٌجخ ا -13
رؾ١َٓ ِٙبهاد اٌطٍجخ ِٓ فالي ى٠بهح اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ  ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِؼوفخ اٙبف١خ  -14

 االٔلٌٌ
اٍزقلاَ ٛوائك االٌمبء ٚاٌّؾبٙوح ٚاالٍزغٛاة ٚإٌّبلْخ فٟ ثؼ٘ اٌّٛٙٛػبد اٌزٟ  -15

 رؾزبط اٌٝ ٛو٠مخ إٌّبلْخ.

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ ِؾلكح. -9
 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌّْبهوخ اٌٖف١خ. -11
 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔغبى ثؾٛس فٟ ربه٠ـ االٔلٌٌ ٚرؾل٠ل كهعبد ٌٙب . -11
 افزجبهاد ّٙو٠خ ثبٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌخ. -12

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ٔلٌٌاْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس ربه٠ـ اال -1ط

 ٠فوق ث١ٓ ٛج١ؼخ االؽلاس فٟ إٌلٌٌ لجً اٌفزؼ االٍالِٟ ٚثؼلٖ -2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ. -3ط

 ٠مبهْ ث١ٓ ربه٠ـ االٔلٌٌ لجً اٌفزؼ االٍالِٟ ٚثؼلٖ  .  -4ط

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد. -11
 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘. -11
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 اٌّؾبوبح. -12

 

 
 ١ُ ٛوائك اٌزم١   

 االِزؾبْ اٌزؾو٠وٞ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط. -9
 ٍٛت اعواء ِمبهٔبد ث١ٓ ّق١ٖبد ١ٍب١ٍخ ؽىّذ فٟ ربه٠ـ االٔلٌٌ. -11
 وزبثخ ثؾٛس ػٓ اؽلاس ّٚق١ٖبد فٟ ربه٠ـ االٔلٌٌ ثؾبعخ اٌٝ كهاٍبد ٚثؾٛس ِؼّمخ. -11
 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١خ. -12

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 ٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ ٚاٌّٖطٍؾبد ٚاٌلالالد اٌزبه٠ق١خ. -1ك

رْى١ً عّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ اؽلاس ّٚق١ٖبد ِّٙخ ِٓ ربه٠ـ االٔلٌٌ ٌٍزًٕٛ اٌٝ ٔزبئظ -2ك

 ٙٛػ١خ ثٖلك٘ب.ػ١ٍّخ ِٚٛ

االفبكح ِٓ كٚائو االصبه ٚاٌّزبؽف ِٚإٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌزبه٠ـ ٚاالصبه ٌي٠بكح ِؼبهف -3ك

 اٌطٍجخ ٚرٛى٠ؼٙب.

االفبكح ِٓ ِواوي اٌٛصبئك ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّقطٛٛبد ٚاٌٛصبئك اٌزبه٠ق١خ ٌالفبكح ِٕٙب -4ك

 خ.فٟ ٍؼخ االٛالع ٚوزبثخ اٌجؾٛس اٌزبه٠ق١
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 ث١ٕخ اٌّموه .87

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 االٚي

ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ 

اٌلٚافغ ٚاالٍجبة ٌفزؼ 

 االٔلٌٌ  

االٔلٌٌ لجً اٌفزؼ  -

 االٍالِٟ 
 كٚافغ فزؼ االٔلٌٌ  -1
فطخ فزؼ ثالك  -2

 االٔلٌٌ

الٌمبء اٚ ا-1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ اٌٖف١خ -2

فٟ رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌضبٟٔ

ِؼوفخ ٚفُٙ ِٚٓ ُ٘ 

اّٙو اٌٛالح 

ٚإالؽبرُٙ ٚاثوى 

 اٌّؼبهن

 ػٖو اٌٛالح -  

اّٙو ٚالح االٔلٌٌ  -1 

 ُ٘ ٚإالؽبرُٙٚعٙبك
ِؼووخ ثالٛ اٌْٙلاء  -2 

 اٍجبثٙب ٚٔزبئغٙب

االٌمبء اٚ -

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ اٌٖف١خ -2

فٟ رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌضبٌش

ِؼوفخ ٚفُٙ ِب١٘خ عٙبك 

ا١ٌٍَّّٓ ِٚوؽٍخ 

اٌزٕظ١ُ ث١ٓ اٌؼوة 

 ٚاٌجوثو 

عٙبك اٌؼوة ا١ٌٍَّّٓ  -

 ّّبي اٍجب١ٔب
االٍزمواه اٌؼوثٟ  -

 -ِٚوؽٍخ اٌزٕظ١ُ) اٌؼوة

 اٌجوثو(

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ اٌٖف١خ -2

فٟ رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌواثغ 

ِؼوفخ ٚفُٙ ِب١٘خ  

االِبهح اال٠ِٛخ ٚاُ٘ 

ٚالرٙب ١ٍٚبٍزُٙ 

 ٚإالؽبرُٙ 

االِبهح اال٠ِٛخ فٟ  -

 316-138االٔلٌٌ 
ػجل اٌوؽّٓ اٌلافً  -1

ٚاػالٔٗ االِبهح 

١ٍبٍزٗ إالؽبرٗ 

 عٙبكٖ
علٚي ثبٍّبء اِواء   -

االٔلٌٌ ٍٕٚٛاد ؽىُّٙ 

 ٚإالؽبرُٙ 
اِبهح ػجل اٌوؽّٓ  -

الٔٗ اٌقالفخ إٌبٕو ٚاػ

 إالؽبرٗ  -١ٍبٍزٗ 316
 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ اٌٖف١خ -2

فٟ رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌقبٌِ 

ِؼوفخ ٚفُٙ  ١ٍبٍخ 

اٌق١ٍفخ اٌَّزٕٖو 

ُ ْٚ٘بَ ثٓ ػجل اٌؾى

ٚاالٕالؽبد اٌزٟ 

اٌؾ١ٍفخ اٌؾىُ اٌَّزٕٖو  -

 ١ٍبٍزٗ عٙبكٖ إالؽبرٗ
اٌق١ٍفخ ْ٘بَ ثٓ ػجل   -

اٌؾىُ ٚاٌلٌٚخ اٌؼبِو٠خ ) 

اٌؾبعٟ إٌّٖٛه ثٓ اثٟ 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ اٌٖف١خ -2

ؾ١ٚو فٟ ر

 اٌّؾبٙوح
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وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3 ػبِو ٚاٚالكٖ  لبِٛا ثٙب 

 اٌّٛٙٛع
ا  

 اٌَبكً
   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  2

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌَبثغ

ِؼوفخ ٚفُٙ  اٍجبة 

ٙؼف اٌجالك ٚرفىىٙب 

ٚاالٍجبة اٌزٟ اكد اٌٝ 

 ظٙٛه ػٖو اٌطٛائف

ِوؽٍخ ٙؼف ٚرفىه  -

 اٌجالك
اٌّظب٘و ا١ٌَب١ٍخ ٚل١بَ  -1

 ػٖو اٌطٛائف
 

االٌمبء اٚ -1

 وحاٌّؾبٙ
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ اٌٖف١خ -2

فٟ رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌضبِٓ

ِؼوفخ ٚفُٙ اُ٘ 

ك٠ٚالد اٌطٛائف 

ٚاالٔغبىاد اٌزٟ رُ 

 رؾم١مٙب فٟ ٘نا اٌؼٙل

اُ٘ ك٠ٚالد اٌطٛائف )  -

 ث١ٍَٕخ( -اّج١ٍ١خ –لوٛجخ 
ٍّبد ٚأغبىاد ػٙل  -

 اٌطٛائف

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ اٌٖف١خ -2

فٟ رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌزبٍغ

ِؼوفخ ٚفُٙ  هكٚك 

اٌفؼً اٌؼوثٟ ٚاٍجبة 

 ٍمٛٛ ١ٍٛطٍخ 

اٌفؼً اٌؼوثٟ هكٚك  -

االٍال١ِخ اىاء رؾل٠بد 

 اٌّّب١ٌه الٍجب١ٔب
 478ٍمٛٛ ١ٍٛطٍخ  -

 ٚاالٍزٕغبك ثبٌّواثط١ٓ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ اٌٖف١خ -2

فٟ رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
ٓ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِ 2 اٌؼبّو

ِؼوفخ ٚفُٙ ِب١٘خ 

اٌلٚه ا١ٌَبٍٟ 

ٚاٌؼَىوٞ اٌنٞ لبَ ثٗ 

 اٌّواثطْٛ ٚاٌّٛؽلْٚ

اٌّواثطْٛ ٚكٚهُ٘  -

ا١ٌَبٍٟ ٚاٌؼَىوٞ فٟ 

 االٔلٌٌ
اٌّٛؽلْٚ ٚكٚهُ٘  -

ا١ٌَبٍٟ ٚاٌؼَىوٞ فٟ 

 االٔلٌٌ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
١خ اٌّْبهوخ اٌٖف-2

فٟ رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌؾبكٞ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ِب١٘خ 

االٍجبة ٚاٌؼٛاًِ اٌزٟ 

اكد اٌٝ ٔٙب٠خ اٌؾىُ 

اٌؼوثٟ فٟ االٔلٌٌ 

فٚال ػٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ 

 ٍبػلد ػٍٝ ّٕٛك٘ب 

ٍٍطٕخ غؤبٛخ ٚٔٙب٠خ  -

 اٌؾىُ اٌؼوثٟ فٟ االٔلٌٌ
اٌؼٛاًِ اٌزٟ ٍبػلد  -

 ٝ ّٕٛك٘بػٍ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ اٌٖف١خ -2

فٟ رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌضبٟٔ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ  

ا١ٌَبٍخ اٌزٟ ارجؼزٙب 

غؤبٛخ رغبٖ االِبهاد 

  ٚاٌل٠ٚالد االفوٜ

١ٍبٍخ غؤبٛخ رغبٖ  -

 لْبٌخ ٚاهاغْٛ
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ اٌٖف١خ -2

فٟ رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .88

ربه٠ـ اٌؼو ة ٚؽٚبهرُٙ فٟ االٔلٌٌ ) ف١ًٍ اثوا١ُ٘  - ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 (اٌَبِوائٟ ٚافوْٚ

 ) اؽّل ِظٙو اٌؼظّخ( الٍالَ ٚٔٙٚخ االٔلٌٌ - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

اٌؾٚبهح االٍال١ِخ فٟ اٌّغوة ٚاالٔلٌٌ ) ؽَٓ ػٍٟ  -

 ؽَٓ (

-92االٔلٌٌ اٌفزؼ ٚ ػٖو اٌٛالح  ربه٠ـ اٌؼوة فٟ  -

 ) فبٌل اٌٖٛفٟ(756َ  -711٘ـ / 138
 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
ػٖو اٌّواثط١ٓ ٚ اٌّٛؽل٠ٓ فٟ اٌّغوة ٚ 

 (  ػٕبْ،ِؾّل ػجلاٌٍخ)االٔلٌٌ

 ( ػجل اٌٛاؽل مْٔٛ ٛٗ) كهاٍبد فٟ اٌزبه٠ـ االٔلٌَٟ

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
http://islamstory.com/ 

abeyrouth.comhttp://www.y/ 
cloud.com-http://www.books/ 

 
 
 
 
 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .89

وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌضبٌش 

 ػْو
   اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ  2

اٌواثغ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2

ؼخ  ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١

االٍجبة ٚاٌلٚافغ اٌزٟ 

اكد اٌٝ ٍمٛٛ غؤبٛخ 

ٚرٛل١ؼٙب ػٍٝ ِؼب٘لح 

 اٌز١ٍَُ

اٍجبة ٙؼف ٍٚمٛٛ  -

 غؤبٛخ ِٚؼب٘لح اٌز١ٍَُ
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ اٌٖف١خ -2

فٟ رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
ٌِ اٌقب

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ  

االٚٙبع اٌؼبِخ فٟ 

االٔلٌٌ ثؼل ِؼب٘لح 

 اٌز١ٍَُ 

االٔلٌٌ ثؼل ِؼب٘لح  -

 اٌز١ٍَُ
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ اٌٖف١خ -2

فٟ رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع

http://www.iraqnla-iq.com/opac/index.php?q=%22%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%86,%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A9%22&hl=ara
http://www.iraqnla-iq.com/opac/index.php?q=%22%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D8%B0%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B7%D9%87%22&hl=ara
http://islamstory.com/
http://www.yabeyrouth.com/
http://www.books-cloud.com/
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 .اقامة دورات تدريبية في مجال اآلثار والتراث.1  

 يث والعاصر..اقامة دورات تدريبية في تحقيق المخطوطات والوثائق التاريخية المتعلقة بتاريخ العراق الحد7
.مواقع متخصصة بالتاريخ مثل مجموعة التاريخ الحديث أو كروب الدراسات العليا في التاريخ,ومواقع التواصل االجتماعي 3

 مثل الفيس بوك وتويتر .
  .القيام بسفرات علمية للمناطق التاريخية واآلثارية.4
 امعات عراقية أخرى أو من كليات الجامعة األخرى..محاضرات علمية متخصصة بالتاريخ باستضافة أساتذة قديرين من ج5
 .دعوة كوادر متخصصة باآلثار والمخطوطات والوثائق للقاء الطلبة والقاء محاضرات نوعية في تلك المجاالت.6
 .تكليف الطلبة بإنجاز أبحاث ودراسات عن واقع المجتمع العراقي بالنزول الى الميدان باستخدام استبيانات علمية ودقيقة7

 تبين سمات وخصائص المجتمع العراقي
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 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .161

 اٌزبه٠ـ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .162

 Hist 3323 ربه٠ـ اٌلٌٚخ اٌؼجب١ٍخ اٍُ / هِي اٌّموه .163

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .164

 اٌقبٌِ/ اٌضبٌضخ اٌفًٖ / إٌَخ .165

ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .166

 اٌىٍٟ()
 ٍبػخ 31

 2117/  11/  1 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .167

 أ٘لاف اٌّموه .168

 بها الدولة العباسية . تمكين الطلبة من معرفة ابرز االحداث السياسية وفهمها التي مرت  -16

 سقوط الدولة العباسية .تمكين الطلبة من فهم اسباب  -17

 . لمادةتعريف الطلبة باىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس ا -18

 تاريخ الدولة العباسية . تمكين الطلبة من تحليل االحداث والمقارنة بينها في -19

زرع القيم والعادات الفاضلة في الطلبة وحب الوطن وتاريخو الزاىر بالماثر والقيم النبيلة ونبذ  -71
 الفرقة والفتن الداخلية.

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

حة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف المتاالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .91

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌفىوٞ ٌزبه٠ـ اٌلٌٚخ اٌؼجب١ٍخ . -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالؽلاس اٌجبهىح فٟ ربه٠ـ اٌلٌٚخ اٌؼجب١ٍخ .-2أ

 ء اٌلٌٚخ اٌؼجب١ٍخ .رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ػٍٝ اثوى أُ٘ فٍفب -3أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ الُ٘ اٌؼاللبد ث١ٓ اٌلٌٚخ اٌج١ئط١خ ٚاٌقالفخ اٌؼجب١ٍخ -4أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌزؾ١ًٍ ٚرف١َو اؽلاس ١ٍطوح اٌَالعمخ ػٍٝ ثغلاك . -5أ
 ُٙ ثأُ٘ ِٖبكه ِٚواعغ كهاٍخ ربه٠ـ اٌلٌٚخ اٌؼجب١ٍخرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌف  -6أ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠مبهْ ث١ٓ االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ ؽلصذ ث١ٓ اٌج١١ٙ٠ٛٓ ٚاٌَالعمخ . – 1ة

  ٠ؾًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٚاٍجبثٙب. – 2ة

 ٌلٌٚخ اٌؼجب١ٍخ .٠طجك وزبثخ ٚهلخ اٚ ثؾش فٟ اٞ ِٛٙٛع ِٓ ِٛٙٛػبد ربه٠ـ ا – 3ة

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اّٙو اٌمبكح اٌؼَىو١٠ٓ .    -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبالٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ اٌّزؼٍمخ ثزبه٠ـ اٌلٌٚخ اٌؼجب١ٍخ . -16
 ر١ٙٛؼ ّٚوػ اٌّبكح اٌلها١ٍخ ِٓ لجً رله٠َٟ اٌّبكح . -17
 بكه كهاٍخ ربه٠ـ اٌلٌٚخ اٌؼجب١ٍخ .ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ٚاالٛالع ػٍٝ ِٖ -18
رؾ١َٓ ِٙبهاد اٌطٍجخ ِٓ فالي ى٠بهح اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ  ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِؼوفخ اٙبف١خ  -19

 ثزبه٠ـ اٌلٌٚخ اٌؼجب١ٍخ .
اٍزقلاَ ٛوائك االٌمبء ٚاٌّؾبٙوح ٚاالٍزغٛاة ٚإٌّبلْخ فٟ ثؼ٘ اٌّٛٙٛػبد اٌزٟ  -21

 رؾزبط اٌٝ ٛو٠مخ إٌّبلْخ.

 
 ١١ُ ٛوائك اٌزم     

 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ ِؾلكح. -13
 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌّْبهوخ اٌٖف١خ. -14
 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔغبى ثؾٛس فٟ ربه٠ـ اٌلٌٚخ اٌؼجب١ٍخ ٚرؾل٠ل كهعبد ٌٙب . -15
 افزجبهاد ّٙو٠خ ثبٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌخ. -16

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ـ اٌلٌٚخ اٌؼجب١ٍخ .اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس كهاٍخ  ربه٠ -1ط

 ٠فوق ث١ٓ ٛج١ؼخ ١ٍبٍخ فٍفبء اٌلٌٚخ اٌؼجب١ٍخ ٚػاللبرٙب ِغ أِواء اٌلٌٚخ اٌج١ئط١خ .-2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ. -3ط

 ٠مبهْ ث١ٓ ١ٍبٍزٟ اٌلٌٚخ اٌج١ٙ٠ٛخ ٚاٌٍَغٛل١خ .  -4ط
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 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد. -13
 ٕٟ٘.اٌؼٖف اٌن -14
 اٌّؾبوبح. -15
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبْ اٌزؾو٠وٞ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط. -13
 ٍٛت اعواء ِمبهٔبد ث١ٓ ّق١ٖبد اٌقٍفبء اٌؼجب١ٍٓ . -14
 ِغو٠بد األؽلاس ا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ ِود ثٙب اٌلٌٚخ اٌؼجب١ٍخ .وزبثخ ثؾٛس ػٓ  -15
 . اٍزٕزبع١خاِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚ -16

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 ٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح ٚاٌّٖطٍؾبد ٚاٌلالالد اٌزبه٠ق١خ اٌّؼبٕوح.-1ك

اٌلٌٚخ اٌؼجب١ٍخ ٚاٌزًٕٛ  رْى١ً عّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ األؽلاس ّٚق١ٖبد اٌّّٙخ فٟ ربه٠ـ-2ك

 اٌٝ ٔزبئظ ػ١ٍّخ ِٚٛٙٛػ١خ ثٖلك٘ب.

االفبكح ِٓ كٚائو االصبه ٚاٌّزبؽف ِٚإٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌزبه٠ـ ٚاالصبه ٌي٠بكح ِؼبهف -3ك

 اٌطٍجخ ٚرٛى٠ؼٙب.

بكح ِٕٙب االفبكح ِٓ اٌّواوي اٌجؾض١خ ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّقطٛٛبد ٚاٌٛصبئك اٌزبه٠ق١خ ٌالف-4ك

 فٟ ٍؼخ االٛالع ٚوزبثخ اٌجؾٛس اٌزبه٠ق١خ.
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 ث١ٕخ اٌّموه .91

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 االٚي

ٚفُٙ ٛج١ؼخ االٚٙبع 

 اٌؼبِخ ٌٍلػٛح اٌؼجب١ٍخ 

ـ  اٌزٕظ١ُ ا١ٌَبٍٟ ٌٍلػٛح 

 ٌؼجب١ٍخ .ا

 ـ ػوٚثخ اٌلػٛح اٌؼجب١ٍخ 

 

 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌضبٟٔ

ٚفُٙ ِب١٘خ ػٛاًِ 

اٍزالَ اٌق١ٍفخ اثٛ اٌؼجبً 

 اٌقالفخ . اٌَفبػ

 ِمزً اثٛ ٍٍّخ اٌقالي. -
 ٚال٠خ اٌؼٙل . -

 
 

االٌمبء اٚ -

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌضبٌش

ٚفُٙ ػٛاًِ اٍزالَ 

اٌق١ٍفخ اثٛ عؼفو 

 ٖٛه اٌقالفخ .إٌّ

ـ اٌزقٍٔ ِٓ اثٛ 

 ٍَُِ اٌقواٍبٟٔ .

ـ اٌزقٍٔ ِٓ ػّخ 

 ػجل هللا ثٓ ػٍٟ .

ـ اٌمٚبء ػٍٝ 

اٌؾووبد 

اٌقبهع١خ اٌفبه١ٍخ 

 ٚاٌْؼٛث١خ .

  

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
هلخ ػٓ وزبثخ ٚ-3

 اٌّٛٙٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌواثغ 

ٚفُٙ أُ٘ أغبىاد 

اٌق١ٍفخ اثٛ عؼفو 

 إٌّٖٛه .

 ثٕبء ِل٠ٕخ ثغلاك . -
 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 ٌ اٌقبِ

ٚفُٙ ا١ٌَبٍخ اٌؼبِخ 

 ٌٍق١ٍفخ اٌّٙلٞ .

ـ  إٌظو فٟ 

 اٌّظبٌُ .

ـ اٍزجلاي ٔظبَ 

 اٌظوائت .

 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  2 ٌَبكًا  ا
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌَبثغ

ِؼوفخ ٚفُٙ ا١ٌَبٍخ 

اٌؼبِخ ٌٍق١ٍفخ ٘بهْٚ 

 اٌو١ّل .

عٙبك اٌو١ّل ٙل اٌلٌٚخ  -

 اٌج١ئط١خ .
لٚبء اٌو١ّل ػٍٝ  -

 اٌجواِىخ .
 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ   2 اٌضبِٓ

ِؼوفخ ٚفُٙ ا١ٌَبٍخ 

 اٌؼبِخ ٌٍق١ٍفخ اٌّأِْٛ .

ر١ْٕٜ اٌؾووخ اٌؼ١ٍّخ  -

 فٟ ػٙل اٌق١ٍفخ اٌّأِْٛ.
 ثٕبء كاه اٌؾىّخ . -

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ؾلكحثبٍئٍخ ِ
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ   2 اٌزبٍغ

ِؼوفخ ٚفُٙ اٌؼاللبد 

اٌؼوث١خ اٌج١ئط١خ فٟ 

 اٌؼٖو اٌؼجبٍٟ .

ـ  رأهعؼ اٌؼاللخ 

ؽَت ١ٍبٍخ 

اٌق١ٍفخ اٌؼجبٍٟ 

 اٌنٞ ٠زٌٛٝ اٌقالفخ 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 الدؽً اٌّْى-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌؼبّو

ِؼوفخ ٚفُٙ اٌّإاِوح 

 ا١ٌَب١ٍخ اٌقبهع١خ

 اثٛ ٍٍّخ اٌقالي  -
 اثٛ ٍَُِ اٌقواٍبٟٔ -
 اٌجواِىخ -

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

ؾبٔبد ١ِٛ٠خ اِز-1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌؾبكٞ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ِٛاعٙخ 

اٌقالفخ اٌؼجب١ٍخ 

 ٌؾووبد اٌئللخ

اٌزٖلٞ ٌٍْؼٛث١خ  -

 ٚاٌْؼٛث١١ٓ
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ-1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌضبٟٔ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ١ٍبٍخ 

اٌق١ٍفخ اٌّزٛوً رغبٖ 

 إٌفٛم اٌزووٟ 

ـ  عٙٛك اٌق١ٍفخ اٌّزٛوً 

 232اللٖبء إٌفٛم اٌزووٟ 

 ٘ـ  247٘ـ ـ 
 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
   اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ      2اٌضبٌش 
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 ػْو
اٌواثغ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ١ٍبٍخ 

اٌق١ٍفخ اٌّؼزُٖ رغبٖ 

 اٌزون

اٌّؼزُٖ ٚاٍزقلاَ اٌغٕل  -

 ِفٟ اٌغ١  األروان
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌقبٌِ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ١ٍبٍخ 

 اٌؾّلا١ْٔٛ فٟ إًٌّٛ

اٌؾّلا١ْٔٛ فٟ إًٌّٛ  -

 فٟ ػٖو إٌفٛم اٌزووٟ 
 

ٌمبء اٚ اال-1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .92

 

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 
 الطربم ، تاريخ الرسل كادللوؾ  -

 ابن خلدكف ، ادلقدمة -

 السلطانية  ادلاكردم ، االحكاـ -

 التاريخ السياسي كالديٍت كاألجتماعي ، حسن ابراىيم حسن . - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

تاريخ الدكلة العربية األسالمية يف العصر العباسي ، خليل ابراىيم  -
 2001السامرائي كأخركف ، جامعة ادلوصل ، 

 العصر العباسي األكؿ ، عبد العزيز الدكرم . -

 ٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                اـ اٌىزت ٚا

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
 األسالـ يف حضارتة كنظمة األدارية كالسياسية كاالجتماعية ، انور الرفاعي  -

 دراسات يف العصور العباسية ادلتأخرة ، عبد العزيز الدكرم -

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
http://www.alrashead.net/ 

http://arabic.irib.ir/ 
http://alwelayah.net/ 

http://www.alrashead.net/
http://arabic.irib.ir/
http://alwelayah.net/
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 ٚفف اٌّمشس

 

مخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر و

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .169

 اٌزبه٠ـ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .171

 Hist 3324 اٌؼوثٟ اٌّؼبٕوربه٠ـ اٌٛٛٓ  اٍُ / هِي اٌّموه .171

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .172

 اٌقبٌِ/ اٌضبٌضخ اٌفًٖ / إٌَخ .173

 ٍبػخ 31=15×2 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .174

 2117/  11/  1 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .175

 أ٘لاف اٌّموه .176

 ي تمكين الطلبة من معرفة ابرز االحداث السياسية وفهمها التي مرة بها الوطن العرب -71

 تمكين الطلبة من فهم اسباب حدوث االنتفاضات والثورات ضد الدول االستعمارية في الوطن العربي  -77

 تعريف الطلبة باىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادة -73

 تمكين الطلبة من تحليل االحداث التي حدثت في  تاريخ الوطن العربي المعاصر -74
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 ائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُٚٛو ّموهِقوعبد اٌ .93

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌفىوٞ ٌزبه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ اٌّؼبٕو. -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالؽلاس اٌجبهىح فٟ ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ اٌّؼبٕو-2أ

ٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ػٍٝ اثوى اٌْق١ٖبد ا١ٌَب١ٍخ فٟ ربه٠ـ اٌٛٛٓ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖ -3أ

 اٌؼوثٟ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ الُ٘ اٌضٛهاد ٚاالٔزفبٙبد فٟ ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ -4أ

 اٌّؼبٕو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌزؾ١ًٍ ٚرف١َو اؽلاس ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ  -5أ

 اٌّؼبٕو.
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ثأُ٘ ِٖبكه ِٚواعغ كهاٍخ ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ   -6أ

 اٌّؼبٕو
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠مبهْ ث١ٓ االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ لجً اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ ٚثؼل اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ  – 1ة

  زبه٠ق١خ ٚاٍجبثٙب.٠ؾًٍ االؽلاس اٌ – 2ة

 ٠طجك وزبثخ ٚهلخ اٚ ثؾش فٟ اٞ ِٛٙٛع ِٓ ِٛٙٛػبد ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ اٌّؼبٕو. – 3ة

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اثوى اٌّفىو٠ٓ ٚاٌْق١ٖبد ا١ٌَب١ٍخ فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ .    -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

ٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ ، فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍ

اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ، ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌلٚه٠بد ،

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب ، ٚوبالرٟ:

. ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه 1

 اٌنوو.   اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ. 3
 ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبالٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ اٌّزؼٍمخ ثزبه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ  اٌّؼبٕو  ٚاثوى االؽلاس. - 4

 اٌّىزجخ ٚاالٛالع ػٍٝ ِٖبكه كهاٍخ ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ  اٌّؼبٕو.ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح  -25
 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع  -1

اٌزطج١ك، اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو ، 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌىٍٟ ػٍٝ اْ ٠أفن ثٕظو االػزجبه ِٛاظجخ اٌطبٌت 41االٍزىْبف( ؽ١ش كهعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

 اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو ، اٌزطج١ك، االٍزىْبف(. االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلهاٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد
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 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ اٌّؼبٕو -1ط

 ٠فوق ث١ٓ ٛج١ؼخ ا١ٌَبٍخ اٌجو٠طب١ٔخ ٚاٌفو١َٔخ اىاء الطبه اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ . -2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ. -3ط

به٠ـ االؽزالي االٍزؼّبهٞ لجً اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ ٚثؼل٘ب  فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ ٠مبهْ ث١ٓ ر  -4ط

 اٌّؼبٕو.

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 إٌّبلْخ -16
  االٌمبء -17
 االٍزغٛاة -18
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 رأرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ هاد اٌؼبِخ ٚاٌّٙب -ك 

 ٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح ٚاٌّٖطٍؾبد ٚاٌلالالد اٌزبه٠ق١خ اٌّؼبٕوح.-1ك

رْى١ً عّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ اؽلاس ّٚق١ٖبد ِّٙخ ِٓ ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ اٌّؼبٕو -2ك

 ً اٌٝ ٔزبئظ ػ١ٍّخ ِٚٛٙٛػ١خ ثٖلك٘ب.ٌٍزٕٛ

االفبكح ِٓ كٚائو االصبه ٚاٌّزبؽف ِٚإٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌزبه٠ـ ٚاالصبه ٌي٠بكح ِؼبهف -3ك

 اٌطٍجخ ٚرٛى٠ؼٙب.

االفبكح ِٓ ِواوي اٌٛصبئك ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّقطٛٛبد ٚاٌٛصبئك اٌزبه٠ق١خ ٌالفبكح ِٕٙب -4ك

 وزبثخ اٌجؾٛس اٌزبه٠ق١خ.فٟ ٍؼخ االٛالع ٚ
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 ث١ٕخ اٌّموه .94

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

االٚٙبع اٌؼبِخ فٟ  2 االٚي

اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ 

ٚاٌٛاعٙبد ا١ٌَب١ٍخ 

 ٌٍٕٚبي اٌؼوثٟ

االٚٙبع اٌؼبِخ فٟ اٌٛٛٓ 

اٌؼوثٟ ٚاٌٛاعٙبد 

 ٚبي اٌؼوثٟا١ٌَب١ٍخ ٌٍٕ

إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌزؾٛالد اٌزٟ ؽلصذ فٟ  2 اٌضبٟٔ

االٚٙبع اٌؼبِخ  فٟ 

اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ  ثؼل 

 اٌقوة اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ

اٌزؾٛالد اٌزٟ  -

ؽلصذ فٟ 

االٚٙبع اٌؼبِخ  

فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ  

ثؼل اٌقوة 

 اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ

إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌؼاللبد ِغ ِغ اٌلٚي  2 اٌضبٌش

اٌلافٍخ فٟ اٌؾوة 

 اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ

اٌؼاللبد ِغ ِغ اٌلٚي 

اٌلافٍخ فٟ اٌؾوة 

 اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ

إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌضٛهاد اٌزٟ ؽلصذ فٟ  2 اٌواثغ 

ربه٠ـ  اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ 

 اٌّؼبٕو

اٌضٛهاد اٌزٟ  -

ؽلصذ فٟ ربه٠ـ  

اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ 

 اٌّؼبٕو

ْخ إٌّبل

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

ّٔٛ اٌؾووخ ا١ٌٕٛٛخ  2 اٌقبٌِ 

ٚرطٛه٘ب فٟ اٌٛٛٓ 

 اٌؼوثٟ

ّٔٛ اٌؾووخ  -

ا١ٌٕٛٛخ ٚرطٛه٘ب 

 فٟ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ

إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .95

 

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 
 ال ٠ٛعذ

ك.اثوا١ُ٘ ف١ًٍ اؽّل ٚك. ف١ًٍ ػٍٟ ِواك ربه٠ـ اٌٛٛٓ  -1 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 .1984اٌؼوثٟ اٌّؼبٕو ، عبِؼخ إًٌّٛ، 

ِؾّل ػٖفٛه ٍٍّبْ، ٌّؾبد ِٓ ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ  -2

 .211، عبِؼخ ك٠بٌٝ، اٌّؼبٕو

 ٛبٌت ِؾّل ١٘ٚت ٚافوْٚ، ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ اٌّؼبٕو  -2

ئثوا١ُ٘ اٌفبػٛهٞ ، ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ اٌّؼبٕو، ث١وٚد   -4

 ،2111. 

ػجدددل اٌؼي٠دددي ٔدددٛاه ، ردددبه٠ـ اٌؼدددوة اٌّؼبٕدددو ، ث١دددوٚد ،   -5

1972. 

ػجل اٌىو٠ُ ِؾّٛك غوا٠جٗ، ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ اٌّؼبٕو،   -6

 .1984ث١وٚد، 

 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المقررة المادة من اسئلة اِزؾبْ اٌْٙو االٚي 2 ا  اٌَبكً
اٍجبة  صٛهح ػبَ  2 اٌَبثغ

فٟ ِٖو  1919

 ٚأزْبه٘ب

فٟ  1919اٍجبة  صٛهح ػبَ 

 ِٖو ٚأزْبه٘ب
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌّمبِٚخ فٟ ٍٛه٠ب ٙل  2 اٌضبِٓ

 االؽزالي اٌفؤَٟ
اٌّمبِٚخ فٟ ٍٛه٠ب ٙل 

 االؽزالي اٌفؤَٟ
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

فٟ اٌزطٛهاد ا١ٌَب١ٍخ  2 اٌزبٍغ

 ِٖو
اٌزطٛهاد ا١ٌَب١ٍخ فٟ 

 ِٖو
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌزطٛهاد ا١ٌَب١ٍخ فٟ  2 اٌؼبّو

 1925ٍٛه٠ب ِٓ ػبن 

 1936ٚؽزٝ ػبَ 

اٌزطٛهاد ا١ٌَب١ٍخ فٟ 

 1925ٍٛه٠ب ِٓ ػبن 

 1936ٚؽزٝ ػبَ 

إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌؾبكٞ 

 ػْو
اٌزطٛهاد ا١ٌَب١ٍخ  فٟ  2

 ٌجٕبْ
زطٛهاد ا١ٌَب١ٍخ  فٟ اٌ

 ٌجٕبْ
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌضبٟٔ 

 ػْو
اٌضٛهح اٌغيائو٠خ ػبَ    2

ٙل االؽزالي 1954

 اٌفؤَٟ

اٌضٛهح اٌغيائو٠خ ػبَ   

ٙل االؽزالي 1954

 اٌفؤَٟ

إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌضبٌش 

 ػْو
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ المقررة المادة من اسئلة اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ 2

اٌواثغ 

 ػْو
ِمبِٚخ  اٌْؼت اٌؼوثٟ  2

فٟ ١ٌج١ب ٌالؽزالي 

 اال٠طبٌٟ

ِمبِٚخ  اٌْؼت اٌؼوثٟ فٟ 

 ١ٌج١ب ٌالؽزالي اال٠طبٌٟ
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

اٌقبٌِ 

 ػْو
إٌّبلْخ  صٛهح ػّو اٌّقزبه صٛهح ػّو اٌّقزبه 2

 ٚاالٍزغٛاة

 ٟرم٠ُٛ ثٕبئ
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 ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 اـ اٌىزت

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
 االٍزفبكح ِٓ اٌلٚه٠بد ٚاٌّٖبكه ماد اٌٍٖخ ثبٌّموه

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ 
 االٍزفبكح ِٓ اٌلٚه٠بد ٚاٌّٖبكه ماد اٌٍٖخ ثبٌّموه -

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .96

 و اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍب٠ًزُ رط٠ٛ -2

 ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼبٌّٟ -2
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 ٚفف اٌّمشس

 

ر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقر

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .177

 اٌزبه٠ـ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .178

 Hist 3325 به٠ـفٍَفخ اٌز اٍُ / هِي اٌّموه .179

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .181

 اٌقبٌِ/ اٌضبٌضخ اٌفًٖ / إٌَخ .181

ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .182

 )اٌىٍٟ(
 ٍبػخ 31

 2117/  11/  1 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .183

 أ٘لاف اٌّموه .184

 وفهم تطور الفكر التاريخيتمكين الطلبة من معرفة  -76

 حديثة في تفسير التاريخوابراز اىم النظريات التمكين الطلبة من فهم  -77

 تعريف الطلبة باىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادة -78

 ىداف فلسفة التاريخ تمكين الطلبة من تحليل ا -79

زرع القيم والعادات الفاضلة في الطلبة وحب الوطن وتاريخو الزاىر بالماثر والقيم النبيلة ونبذ الفرقة  -31
 والفتن الداخلية.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهوعبد اٌِق .97

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌفىوٞ ٌفٍَفخ اٌزبه٠ـ -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ اٌٖؾ١ؼ ٌّٖطٍؼ فٍَفخ اٌزبه٠ـ-2أ

 ٌفُٙ الٌٚٝ ٔظو٠بد اٌفٍَفخرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚا -3أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ الُ٘ إٌظو٠بد اٌؾل٠ضخ فٟ رف١َو اٌزبه٠ـ-4أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌزؾ١ًٍ ٚرف١َو هأٞ ر٠ٕٛجٟ فٟ رف١َو اٌزبه٠ـ. -5أ
 ِٚواعغ كهاٍخ فٍَفخ اٌزبه٠ـ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ثأُ٘ ِٖبكه  -6أ

  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠مبهْ ث١ٓ إٌظو٠بد اٌمل٠ّخ ٚاٌؾل٠ضخ فٟ رف١َو اٌزبه٠ـ  – 1ة

  ٠ؾًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٚاٍجبثٙب. – 2ة

 ٠طجك وزبثخ ٚهلخ اٚ ثؾش فٟ اٞ ِٛٙٛع ِٓ ِٛٙٛػبد فٍَفخ اٌزبه٠ـ  – 3ة

 اّٙو فالٍفخ اٌزبه٠ـ ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ    -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبالٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ اٌّزؼٍمخ ثفٍَفخ اٌزبه٠ـ -21
 ر١ٙٛؼ ّٚوػ اٌّبكح اٌلها١ٍخ ِٓ لجً رله٠َٟ اٌّبكح. -22
 ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ٚاالٛالع ػٍٝ ِٖبكه كهاٍخ فٍَفخ اٌزبه٠ـ -23
بهح اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ  ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِؼوفخ اٙبف١خ رؾ١َٓ ِٙبهاد اٌطٍجخ ِٓ فالي ى٠ -24

 ثفٍَفخ اٌزبه٠ـ
اٍزقلاَ ٛوائك االٌمبء ٚاٌّؾبٙوح ٚاالٍزغٛاة ٚإٌّبلْخ فٟ ثؼ٘ اٌّٛٙٛػبد اٌزٟ  -25

 رؾزبط اٌٝ ٛو٠مخ إٌّبلْخ.

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ ِؾلكح. -17
 ٖف١خ.ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌّْبهوخ اٌ -18
 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔغبى ثؾٛس فٟ ربه٠ـ اٌلٌٚخ األ٠ِٛخ ٚرؾل٠ل كهعبد ٌٙب . -19
 افزجبهاد ّٙو٠خ ثبٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌخ. -21

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلس كهاٍخ ٌفٍَفخ اٌزبه٠ـ -1ط

 ٠فوق ث١ٓ اهاء اٌفالٍفخ -2ط

 خ.٠م١ُ ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١ -3ط

 اثواى عٙٛك اٌفالٍفخ ا١ٌٍَّّٓ فٟ رف١َو اٌزبه٠ـ   -4ط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد. -19
 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘. -21
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 اٌّؾبوبح. -21

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبْ اٌزؾو٠وٞ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط. -17
 ْ ٚأُ٘ أػّبٌُٙ ٍٛت اعواء ِمبهٔبد ث١ٓ ٍِٛن ك٠ٚالد اٌّل -18
 اثواى اٌفالٍفخ ا١ٌٍَّّٓ ٚاٌغوث١١ٓوزبثخ ثؾٛس ػٓ  -19
 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١خ. -21

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 ؾبد ٚاٌلالالد اٌزبه٠ق١خ اٌّؼبٕوح.٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح ٚاٌّٖطٍ-1ك

رْى١ً عّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ األؽلاس ّٚق١ٖبد اٌّّٙخ فٟ ربه٠ـ اٌلٌٚخ األ٠ِٛخ ٚاٌزًٕٛ -2ك

 اٌٝ ٔزبئظ ػ١ٍّخ ِٚٛٙٛػ١خ ثٖلك٘ب.

االفبكح ِٓ كٚائو االصبه ٚاٌّزبؽف ِٚإٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌزبه٠ـ ٚاالصبه ٌي٠بكح ِؼبهف -3ك

 رٛى٠ؼٙب.اٌطٍجخ ٚ

االفبكح ِٓ اٌّواوي اٌجؾض١خ ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّقطٛٛبد ٚاٌٛصبئك اٌزبه٠ق١خ ٌالفبكح ِٕٙب -4ك

 فٟ ٍؼخ االٛالع ٚوزبثخ اٌجؾٛس اٌزبه٠ق١خ.
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 ث١ٕخ اٌّموه .98

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 ٚياال

 ٚفُٙ اٌّفَٙٛ اٌزبه٠قٟ
ـ  ِفَٙٛ اٌزبه٠ـ ٚرطٛه 

 اٌفىو اٌزبه٠قٟ

 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوف 2 اٌضبٟٔ

ٚفُٙ اٌّٖطٍؾبد 

 اٌفٍَف١خ اٌزبه٠ق١خ

ـ  ِٖطٍؼ فٍَفخ اٌزبه٠ـ 

ػٕل اٌفالٍفخ ا١ٌٍَّّٓ 

 ٚاٌغوث١١ٓ 
 

االٌمبء اٚ -

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
ؼوفخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِ 2 اٌضبٌش

 ٚفُٙ األ٘لاف اٌفٍَف١خ
ا٘لكاف فٍَفخ  -

 اٌزبه٠ـ 
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌواثغ 

ٚفُٙ َِبّ٘خ اٌؼوة فٟ 

  اٌزل٠ٚٓ اٌزبه٠قٟ

رطٛه اٌزل٠ٚٓ  -

 اٌزبه٠قٟ ٌٍفٍََفخ
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌقبٌِ 

ٚفُٙ اٌٚٝ إٌظو٠بد فٟ 

 فٍَفخ اٌزبه٠ـ

 ـ  ٔظو٠خ اٌزؼبلت

اٌلٚهٞ 

 ٌٍؾٚبهاد 

 
 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  2 ا  اٌَبكً
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌَبثغ

ِؼوفخ ٚفُٙ رف١َو 

 اٌل٠بٔبد اٌَّب٠ٚخ 

اٌزف١َو االٍالِٟ  -

 ٌٍزبه٠ـ
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ   2 اٌضبِٓ

ِؼوفخ ٚفُٙ أُ٘ 

إٌظو٠بد اٌؾل٠ضخ فٟ 

 رف١َو اٌزبه٠ـ

ٔظو٠خ اٌؼبًِ  -

 وافٟ اٌغغ
ٔظو٠خ اٌؼبًِ  -

 اٌفوكٞ اٌجطٌٟٛ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
ؽً  -3

 اٌّْىالد

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ   2 اٌزبٍغ

ِؼوفخ ٚفُٙ اُ٘ 

إٌظو٠بد اٌؾل٠ضخ فٟ 

 رف١َو اٌزبه٠ـ

١َو اٌّبكٞ ـ  اٌزف

 ٌٍزبه٠ـ

 
 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌؼبّو

ِؼوفخ ٚفُٙ اُ٘ 

إٌظو٠بد اٌؾل٠ضخ فٟ 

 رف١َو اٌزبه٠ـ

اٌزف١َو اٌّمبٌٟ  -

 ـٌٍزبه٠
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌؾبكٞ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ اُ٘ 

إٌظو٠بد اٌؾل٠ضخ فٟ 

 رف١َو اٌزبه٠ـ

اٌزف١َو اٌؾٚبهٞ  -

 ٌٍزبه٠ـ
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌضبٟٔ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ اُ٘ 

إٌظو٠بد اٌؾل٠ضخ فٟ 

 رف١َو اٌزبه٠ـ

اهاء اثٓ فٍلْٚ فٟ  -

 رف١َو اٌزبه٠ـ
االٌمبء اٚ -1

 حاٌّؾبٙو
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
   اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ      2اٌضبٌش 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .99

 ػْو
اٌواثغ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ اُ٘  األهاء 

 افٟ رف١َو اٌزبه٠ـ

هأٞ ّجزىٍو فٟ  -

 ـ رف١َو اٌزبه٠
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌقبٌِ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ اُ٘  األهاء 

 افٟ رف١َو اٌزبه٠ـ

هأٞ ر٠ٕٛجٟ فٟ  -

 رف١َو اٌزبه٠ـ
االٌمبء اٚ -1

 ؾبٙوحاٌّ
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 
 ػ دراسات يف فلسفة التارخ / ىاشم زنِت ادلالح

 ريخ / عبد العزيز الدكرم ػ فلسفة التا

 ػ يف فلسفة التاريخ / امحد زلمود صبحي ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
 اجملالت الفلسفية   -

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
http://www.alrashead.net/ 

http://arabic.irib.ir/ 
http://alwelayah.net/ 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .111

 اث..اقامة دورات تدريبية في مجال اآلثار والتر 1  
 ثائق التاريخية المتعلقة بتاريخ  فلسفة التاريخ.اقامة دورات تدريبية في تحقيق المخطوطات والو 7
أو كروب الدراسات العليا في التاريخ,ومواقع التواصل األسألمي .مواقع متخصصة بالتاريخ مثل مجموعة التاريخ 3

 االجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر .
  اطق التاريخية واآلثارية..القيام بسفرات علمية للمن4
 الجامعة كليات من أو أخرى عراقية جامعات من قديرين أساتذة باستضافة بالتاريخ متخصصة علمية محاضرات.5

 .األخرى
 .المجاالت تلك في نوعية محاضرات والقاء الطلبة للقاء والوثائق والمخطوطات باآلثار متخصصة كوادر دعوة.6
 علمية استبيانات باستخدام الميدان الى بالنزول العراقي المجتمع واقع عن ودراسات ثأبحا بإنجاز الطلبة تكليف.7

 العراقي المجتمع وخصائص سمات تبين ودقيقة

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alrashead.net/
http://arabic.irib.ir/
http://alwelayah.net/
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 ٚفف اٌّمشس

 

 
 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .185

 اٌزبه٠ـ    اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .186

 Hist 3326 ربه٠ـ ا٠واْ اٌّؼبٕو اٍُ / هِي اٌّموه .187

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .188

 اٌقبٌِ/اٌضبٌضخ ًٖ / إٌَخاٌف .189

 ٍبػخ 31 ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ )اٌىٍٟ( .191

 2117/  11/  1 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .191

 أ٘لاف اٌّموه .192

 تمكين الطلبة من معرفة ابرز االحداث السياسية وفهمها التي مرت بها ايران  -31

 كرية في اير انتمكين الطلبة من فهم اسباب حدوث االنتفاضات والثورات واالنقالبات العس -37

 تعريف الطلبة باىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادة -33

 تمكين الطلبة من تحليل االحداث والمقارنة بينها في العهدين القاجاري والعهد الجمهوري االسالمي. -34

نبذ الفرقة والفتن زرع القيم والعادات الفاضلة في الطلبة وحب الوطن وتاريخو الزاىر بالماثر والقيم النبيلة و  -35
 الداخلية.

 
 
 

 

إذا كاف قد حقق  يوفر كصف ادلقرر ىذا إرنازان مقتضيان ألىم خصائص ادلقرر كسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنان عما
 ؛االستفادة القصول من فرص التعلم ادلتاحة. كالبد من الربط بينها كبُت كصف الربنامج.
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 ِقوعبد اٌّموه ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .111

 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌفىوٞ ٌزبه٠ـ ا٠و اْ اٌّؼبٕو. -1أ
 ه٠ـ ا٠واْ اٌّؼبٕورّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالؽلاس اٌجبهىح فٟ رب-2أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ػٍٝ اثوى اٌْق١ٖبد ا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ ؽىُ ا٠واْ -3أ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ الُ٘ اٌضٛهاد ٚاالٔزفبٙبد فٟ ربه٠ـ ا٠واْ -4أ

 اٌّؼبٕو
 ١و اؽلاس ربه٠ـ ا٠واْ اٌّؼبٕو.رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌزؾ١ًٍ ٚرفَ -5أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ثأُ٘ ِٖبكه ِٚواعغ كهاٍخ ربه٠ـ ا٠واْ اٌّؼبٕو  -6أ
 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌّموه.   -ة 

 ٠مبهْ ث١ٓ االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ فٟ اٌؼٙل٠ٓ اٌمبعبهٞ ٚاٌغّٙٛهٞ – 1ة

 جبثٙب. ٠ؾًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٚاٍ – 2ة

 ٠طجك وزبثخ ٚهلخ اٚ ثؾش فٟ اٞ ِٛٙٛع ِٓ ِٛٙٛػبد ربه٠ـ ا٠و اْ اٌّؼبٕو. – 3ة

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اّٙو ٍِٛن ٚهؤٍبء ا٠واْ اٌّؼبٕو.    -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبالٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ اٌّزؼٍمخ ثزبه٠ـ ا٠واْ اٌّؼبٕو. -26

 خ ِٓ لجً رله٠َٟ اٌّبكح.ر١ٙٛؼ ّٚوػ اٌّبكح اٌلها١ٍ -27
 ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ٚاالٛالع ػٍٝ ِٖبكه كهاٍخ ربه٠ـ ا٠واْ اٌّؼبٕو. -28
رؾ١َٓ ِٙبهاد اٌطٍجخ ِٓ فالي ى٠بهح اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ  ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِؼوفخ اٙبف١خ  -29

 ثزبه٠ـ ا٠واْ اٌّؼبٕو.
ثؼ٘ اٌّٛٙٛػبد اٌزٟ اٍزقلاَ ٛوائك االٌمبء ٚاٌّؾبٙوح ٚاالٍزغٛاة ٚإٌّبلْخ فٟ  -31

 رؾزبط اٌٝ ٛو٠مخ إٌّبلْخ.
 

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ ِؾلكح. -21

 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌّْبهوخ اٌٖف١خ. -22
 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔغبى ثؾٛس فٟ ربه٠ـ ا٠واْ اٌّؼبٕو ٚرؾل٠ل كه٠غبد ٌٙب . -23
 افزجبهاد ّٙو٠خ ثبٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌخ. -24

 
 ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ األ -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس ربه٠ـ ا٠واْ اٌّؼبٕو -1ط

 ٠فوق ث١ٓ ٛج١ؼخ ا١ٌَبٍخ اٌجو٠طب١ٔخ ٚاٌو١ٍٚخ اىاء ا٠واْ ٚثم١خ كٚي إٌطمخ.-2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ. -3ط

 ٕو.٠مبهْ ث١ٓ ربه٠ـ اٌؼٙل٠ٓ اٌمبعبهٞ ٚاٌغّؼٙٛهٞ فٟ ربه٠ـ ا٠واْ اٌّؼب  -4ط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد. -22

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘. -23
 اٌّؾبوبح. -24
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 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبْ اٌزؾو٠وٞ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط. -21

 ٍٛت اعواء ِمبهٔبد ث١ٓ ّق١ٖبد ١ٍب١ٍخ ؽىّذ فٟ ربه٠ـ ا٠واْ اٌّؼبٕو. -22
١بد فٟ ربه٠ـ ا٠واْ اٌّؼبٕو ثؾبعخ اٌٝ كهاٍبد ٚثؾٛس وزبثخ ثؾٛس ػٓ اؽلاس ّٚقٖ -23

 ِؼّمخ.
 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١خ. -24

 
 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 لالالد اٌزبه٠ق١خ اٌّؼبٕوح.٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح ٚاٌّٖطٍؾبد ٚاٌ-1ك

رْى١ً عّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ اؽلاس ّٚق١ٖبد ِّٙخ ِٓ ربه٠ـ ا٠واْ اٌّؼبٕو ٌٍزًٕٛ اٌٝ -2ك

 ٔزبئظ ػ١ٍّخ ِٚٛٙٛػ١خ ثٖلك٘ب.

االفبكح ِٓ كٚائو االصبه ٚاٌّزبؽف ِٚإٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌزبه٠ـ ٚاالصبه ٌي٠بكح ِؼبهف -3ك

 اٌطٍجخ ٚرٛى٠ؼٙب.

الفبكح ِٓ ِواوي اٌٛصبئك ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّقطٛٛبد ٚاٌٛصبئك اٌزبه٠ق١خ ٌالفبكح ِٕٙب ا-4ك

 فٟ ٍؼخ االٛالع ٚوزبثخ اٌجؾٛس اٌزبه٠ق١خ.
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 ث١ٕخ اٌّموه .112

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

جخ ِٓ ِؼوفخ رّى١ٓ اٌطٍ 2 االٚي

ٚفُٙ ٛج١ؼخ االٚٙبع 

اٌؼبِخ فٟ ا٠و اْ اٚافو 

 ػٙل االٍوح اٌمبعبه٠خ

اٚال: اٚٙبع ا٠واْ فٟ 

اٚافو ػٙل االٍوح 

 اٌمبعبه٠خ

اٌزؾٛالد االعزّبػ١خ -1

ٚااللزٖبك٠خ فٟ ا٠وأفٟ 

إٌٖف اٌضبٟٔ ٌٍموْ اٌزبٍغ 

 ػْو

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

١ِٛ٠خ  اِزؾبٔبد-1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌضبٟٔ

ٚفُٙ ِب١٘خ االٚٙبع 

اٌؼبِخ فٟ ا٠واْ فٟ 

ٍٕٛاد اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ 

 االٌٚٝ

االٚٙبع اٌؼبِخ  -

فٟ ا٠واْ فٟ 

ٍٕٛاد اٌؾوة 

اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ ) 

االٚٙبع 

االعزّبػ١خ 

اللزٖبك٠خ ٚا

ٚا١ٌَب١ٍخ فٟ 

ا٠واْ اصٕبء اٌؾوة 

 اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ

االٌمبء اٚ -

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌضبٌش

ِؼوفخ ٚفُٙ ِب١٘خ 

خ ِغ اٌؼاللبد اال٠وا١ٔ

اٌلٚي اٌلافٍخ فٟ اٌؾوة 

 اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ 

ػاللبد ا٠واْ ِغ  -

 ٛوفٟ اٌؾوة

اٚٙبع ا٠واْ  -

اٌلاف١ٍخ فٟ اػمبة 

 اٌؾوة

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌواثغ 

ِؼوفخ ٚفُٙ ِب١٘خ 

اٚٙبع ا٠و اْ فٟ اٌّلح 

االف١وح ِٓ ؽىُ اؽّل 

ّبٖ فٚال ػٓ  اٍجبة 

 ٙؼف اٌٍَطخ اٌمبعبه٠خ

اٚٙبع ا٠واْ فٟ  -

اٌّوؽٍخ االف١وح 

ِٓ ػٙل اؽّل ّبٖ 

1918-1925 

ٙؼف اٌٍَطخ  -

 اٌمبعبه٠خ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

١ِٛخ اِزؾبٔبد ٠-1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌقبٌِ 

ِؼوفخ ٚفُٙ ّٔٛ اٌؾووخ 

ا١ٌٕٛٛخ ٚرطٛه٘ب فٟ 

 ا٠واْ

ّٔٛ اٌؾووخ  -

 ا١ٌٕٛٛخ ٚرطٛه٘ب 
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ؾلكحثبٍئٍخ ِ

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع



 

 
اٌقفؾخ  

010 
 

  

   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  2 ا  اٌَبكً
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌَبثغ

ِؼوفخ ٚفُٙ اٍجبة 

ٚرٕف١ن االٔمالثبد اٌزٟ 

 ؽلصذ فٟ ا٠واْ

أمالة ؽٛد  -

ٚثوٚى  1921

 هٙب فبْ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ْىالدؽً اٌّ-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌضبِٓ

ِؼوفخ ٚفُٙ ِب١٘خ 

اٌؼاللبد اال٠وا١ٔخ ِغ 

اٌلٚي االفوح فٟ اٚافو 

 ػٙل اؽّل ّبٖ 

ػاللبد اٌلٌٚخ فٟ  -

اٌّوؽٍخ االف١وح ِٓ 

 ػٙل اؽّل ّبٖ

بء اٚ االٌم-1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌزبٍغ

ِؼوفخ ٚفُٙ اٍجبة 

ٍمٛٛ االٍوح اٌمبعبه٠خ 

ٚو١ف١خ رٍَُ هٙب فبْ 

 هئبٍخ اٌٛىهاء 

ٍمٛٛ االٍوح  -

ٚرب١ٌٍ اٌمبعبه٠خ 

 االٍوح اٌج٠ٍٛٙخ

رٍَُ هٙب فبْ  -

هئبٍخ اٌٛىهاء ) 

رْو٠ٓ االٚي 

1923) 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌؼبّو

ِؼوفخ ٚفُٙ ِب١٘خ 

ّؾبٚالد اٌزٟ ؽبٚي اٌ

هٙب ّبٖ ارجبػٙب الثؼبك 

اٌمبعبه١٠ٓ ػٓ اٌؾىُ 

فٚال ػٓ اٌقطٛاد 

اٌزٟ ارجؼٙب ٌٍؾٖٛي 

 ػٍٝ اٌؼوُ

ِؾبٚالد هٙب فبْ  -

اثؼبك اٌمبعبه١٠ٓ ػٓ 

 آٌ االؽىُ

فطٛاد هٙب فبْ  -

االف١وح ٔؾٛ اٌؼوُ 

رْو٠ٓ االٚي 

1925 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

بٔبد ١ِٛ٠خ اِزؾ-1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع

اٌؾبكٞ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ِب١٘خ 

١ٍبٍخ ا٠واْ اٌلاف١ٍخ اٚ 

 اٌلٚي اٌّغبٚهح ٌٙب 

ا١ٌَبٍخ اٌلاف١ٍخ  -

1925-1939 
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

بٔبد ١ِٛ٠خ اِزؾ-1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌضبٟٔ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ 

ا١ٌَبٍخ اٌقبهع١خ 

ال٠واْ وبٌؼاللبد 

 اال٠و١ٔخ اٌَٛف١ز١خ

اٌؼاللبد اال٠وا١ٔخ  -

 اٌَٛف١ز١خ
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ٌّْىالدؽً ا-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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اٌضبٌش 

 ػْو
   اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ      2

اٌواثغ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ 

اٌؼاللبد اٌقبهع١خ 

 اال٠وا١ٔخ االٌّب١ٔخ

 -اٌؼاللبد اال٠وا١ٔخ -

  االٌّب١ٔخ
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌقبٌِ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ 

اٌؼاللبد اٌقبهع١خ 

 االِو٠ى١خ  –اال٠وا١ٔخ 

-اٌؼاللبد اال٠وا١ٔخ -

 ى١خ االِو٠
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح

 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح

اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .113

 

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 
 كد. خليل علي مراد(ايراف كتركيا ) د.ابراىيم خليل امحد  -
 ايراف يف سنوات احلرب العادلية االكىل ) فوزم خلف شويل( -

 دراسات يف تاريخ ايراف احلديث كادلعاصر ) كماؿ مظهر امحد ( - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2
 ايراف يف سنوات احلرب العادلية الثانية )عبد اذلادم كرمي سلماف (  -

 
ثٙب                  اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (
) زلمد  1941-1921سياسة ايراف اخلارجية يف عهد رضا شاه -

 كامل زلمد عبد الرمحن(
 ) جهاد صاحل العمر(1941-1925ايراف يف عهد رضا شاه هبلوم  -

 فصوؿ من تاريخ ايراف احلديث كادلعاصر ) خضَت مظلـو البديرم( -

غ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ ة ـ اٌّواع

 االٔزو١ٔذ ....
http://www.alrashead.net/ 

http://arabic.irib.ir/ 
http://alwelayah.net/ 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .114

 .اقامة دورات تدريبية في مجال اآلثار والتراث.1  
 .اقامة دورات تدريبية في تحقيق المخطوطات والوثائق التاريخية المتعلقة بتاريخ العراق الحديث والعاصر.7
.مواقع متخصصة بالتاريخ مثل مجموعة التاريخ الحديث أو كروب الدراسات العليا في التاريخ,ومواقع التواصل 3

 مثل الفيس بوك وتويتر .االجتماعي 
  .القيام بسفرات علمية للمناطق التاريخية واآلثارية.4
.محاضرات علمية متخصصة بالتاريخ باستضافة أساتذة قديرين من جامعات عراقية أخرى أو من كليات الجامعة 5

 األخرى.
 نوعية في تلك المجاالت..دعوة كوادر متخصصة باآلثار والمخطوطات والوثائق للقاء الطلبة والقاء محاضرات 6
.تكليف الطلبة بإنجاز أبحاث ودراسات عن واقع المجتمع العراقي بالنزول الى الميدان باستخدام استبيانات علمية 7

 ودقيقة تبين سمات وخصائص المجتمع العراقي

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alrashead.net/
http://arabic.irib.ir/
http://alwelayah.net/
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 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

 

  و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .193

   اٌزبه٠ـ  / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .194

 Hist 3327 اٚهثب فٟ اٌموْ اٌؼْو٠ٓ موهاٍُ / هِي اٌّ .195

 اٌياِٟ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .196

 اٌقبٌِ/ اٌضبٌضخ اٌفًٖ / إٌَخ .197

ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .198

 )اٌىٍٟ(
 ٍبػخ 31

ربه٠ـ ئػلاك ٘نا  .199

 إٌٛف 
1  /11  /2117 

 أ٘لاف اٌّموه .211

 دتكُت الطلبة من معرفة ابرز االحداث السياسية يف اكربا  -10

 بة من فهم اسباب كثرت التقلبات السياسية يف اكربا دتكُت الطل-2

 تعريف الطلبة باىم ادلصادر-3

خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 دتكُت الطلبة من حتليل االحداث ك مقارنتها بالعصور الوسيطة 4

 تعريف الطلبة بالتاريخ الوريب ادلعاصر 5

 
 
 

 

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .115

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
     اٌفىوٞ ٌزبه٠ـ اٚهثبرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌال ٛبه    --1أ

  االؽلاس اٌجبهىح فٟ ربه٠ـ اٚهثب فٟ اٌموْ  اٌؼْو٠ٓرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -2أ

كٚه فٟ  اثوى اٌْق١ٖبد األٚهٚث١خ اٌزٟ ٌؼجذرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -3أ

  االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزٖبك٠خ 

 ٚرؾ١ًٍ ٚرف١َو االؽلاس اٌزٟ ؽلصذ فٟ اٚهٚثبرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -4أ

 ثبُ٘ اٌّٖبكه اٌزبه٠ـ األٚهثٟ فٟ اٌموْ اٌؼْو٠ٓرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -5أ

  
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠ٚفَو اٍجبثٙب رؾ١ًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ - 1ة

 21ٚاٌموْ  19االؽلاس فٟ اٚهٚثب فٟ اٌمو٠ْمبهْ ث١ٓ -2ط

 اٌّْٙٛهح االٚهٚث١خ ٠م١ُ ثؼ٘ اٌْق١ٖبد -3ط

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اُ٘ االؽبس االٚهٚث١خ-4ط   

-     
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 االٌمبء اٚ اٌّؾبٙوح-1

 ةاالٍزغٛا -2

 إٌّبلْخ ِٚطبٌجخ اٌطٍجخ ثياهح اٌّىزجخ ّٚجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ االٔزو١ٔذ-3

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ ثبٍئٍخ ث١ز١خ رزؼٍك  ثّبكح اٌلها١ٍخ-1

 فٟ اٌزبه٠ـ األٚهٚثٟ ٚرؾل٠ل كهعبد ٌٙب رمل٠ُ اٚهاق ثؾض١خ ف١ٙب فطخ ػ١ٍّخ ِؾىّخ-2

 ثبٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌخ خاعواء افزجبهاد  ّٙو٠-3

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس ربه٠ـ اٚهٚثب فٟ لوْ اٌؼْو٠ٓ-1ط

 21ٚاٌموْ  ٠19مبهْ ث١ٓ ربه٠ـ اٚهٚثب فٟ لوْ  -2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ -3ط

 ٠فوق ث١ٓ ١ٍبٍبد اٌلٚا االٚهٚث١خ   -4ط
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 ٚاٌزؼٍُ ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

 ؽً اٌّْىالد  -16
 اٌؼٖف اٌلٕٟ٘  -17
 اٌّؾبوبح -18

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 اِزؾبْ رؾو٠وٞ -13
 ٍٛت اعواء ِمبهٔبد ث١ٓ ّق١ٖبد ١ٍب١ٍخ ؽىّذ فٟ أٚهٚثب -14
 وزبثخ ثؾٛس ػٓ االؽلاس ٚاٌْق١ٖبد االٚهث١خ -15

 
 ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

  األٚهٚث١خ اٌْق١ٖبدرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ وزبثخ ٚهلخ ثؾض١خ ػٓ اؽل  -1ك

 ثَٕجخ ػْو ؽغّخ ػٓ اٌزبه٠ـ االٚهٚثٟ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رٍق١ٔ ِوعغ اٚ ِٖله-2ك

  رط٠ٛو للهح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد -3ك

 االٚهٚث١خ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٍزقلاَ اٌقوائٜ-4ك   
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 اٌّموهث١ٕخ  .116

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 االٚي 

ِؼوفخ اٍجبة اٌؾوة 

اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ 

 ٚٔزبئغٙب

ِواؽً ِب لجٍخ -1

 اٌؾوة

 اٍجبة اٌؾوة-2

١ٍو ػ١ٍّبد ٚٔزبئظ -3

 اٌؾوة

ا -12
 الٌمبء 

ا -13
ٌّٕبل

 ّخ

 اِزؾبٔبد

 ١ِٛ٠خ 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌضبٟٔ

اٌم١ٚخ ِؼوفخ 

 االٌّب١ٔخ

ِواؽً اٌم١ٚخ 

 االٌّب١ٔخ
وزبثخ ٚهلخ  ؽً اٌّْىالد

 ػٓ اٌّٛٙٛع

االىِخ االلزٖبك٠خ  2 اٌضبٌش

-1929اٌؼب١ٌّخ 

1933 

إٌّبلْخ  اٍجبة ٚٔزبئظ 

 ٚاالٍزغٛاة
اٌّْبهوخ 

 اٌٖف١خ 

١خ اٌؾ١بح ا١ٌَبٍ االٚٙبع فٟ ثو٠طب١ٔب  2 اٌواثغ

ٚااللزٖبك٠خ فٟ 

 ثو٠طب١ٔخ 

األٌمبء 

 إٌّبلْخ
اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ

اٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ  فؤَباالٚٙبع فٟ  2 اٌقبٌِ

 فؤَبٚااللزٖبك٠خ فٟ 
وزبثخ ٚهلخ  ؽً اٌّْىالد

 ػٓ اٌّٛٙٛع
ا٠طب١ٌب االٚٙبع فٟ  2 اٌَبكً

 ٚاٌّب١ٔب
اٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ 

ٚااللزٖبك٠خ فٟ 

 ا٠طب١ٌب ٚاٌّب١ٔب

إٌّبلْخ 

 ٍزغٛاةٚاال
اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ

    اِزؾبْ ّٙوٞ 2 اٌَبثغ

االٚٙبع فٟ االرؾبك  2 اٌضبِٓ

 اٌَٛف١زٟ

اٌؾوة اال١ٍ٘خ 

 االه١ٍٚخ 

 اٌلٍزٛه2

اٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ 3

ٚااللزٖبك٠خ فٟ 

 االرؾبك

ِْبهوخ  ؽً اٌّْىالد

 ٕف١خ

اٌؾوة اال١ٍ٘خ  2 اٌزبٍغ

 االٍجب١ٔخ 

اٍجبة اٌؾوة 

ٚٔزبئغٙب ٚ اٌّٛلف 

 ٕٙباٌلٌٟٚ ِ

ِْبهوخ  ِٕبلْخ 

 ٕف١خ

اٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ  اٌزطٛهاد فٟ روو١ب 2 اٌؼبّو

ٚاالؽيث١خ 

 ٚااللزٖبك٠خ ف١ٙب

وزبثخ ٚهلخ  ؽً اٌّْىالد

 ػٓ اٌّٛٙٛع

اٌؾبكٞ 

 ػْو

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ االٌمبء اٍجبة ٚٔزبئظ اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ  2
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .117

 النصوص االساسية -1 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 الكتب ادلقررة-2
 اخرل-3

 رياض الصمد العالقات الدكلية يف القرف العشرين  -13 )اٌّٖبكه(  ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ 2

يز سليماف كعبد اجمليد نعنعي تاريخ اكربا عبد العز  -14
 ادلعاصرة 

 كتب اخرل -15

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
 خليل علي مراد دراسات يف التاريخ االكركيب احلديث كادلعاصر-1
 العشرينزلمد السيد سليم تطورات السياسية الدكلية يف القرف -2
 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
 يوكبيديا -8

 ادلوسوعة االكربية -9

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .118

 االفبكح ِٓ فلِبد اٌّىزجبد االٌىزو١ٔٚخ ّٚجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ -1  

 ل١بَ ثلٚهاد رط٠ٛو٠خ ٌٍطٍجخ ٚرله١١َ٠ٓ -2

 اٌم١بَ ثبٌَفواد اٌؼ١ٍّخ -3

 

 

 

 
 

ىػبِخ اٌٛال٠بد  2 اٌضبٟٔ ػْو

 اٌّزؾلح ٌٍؼبٌُ اٌغوثٟ

اٌجبهكح  اٌؾوة

ِْٚبه٠غ رط٠ٛك 

 االرؾبك اٌَٛف١١زٟ

وزبثخ ٚهلخ  االٌمبء

 ػٓ اٌّٛٙٛع

ػٛاًِ ٚاٍجبة  ِٕظّخ االُِ اٌّزؾلح  2 اٌضبٌش ػْو

رْى١ٍٙب ٚاصو ٘ب ػٍٝ 

 االٍٍُ اٌؼبٌّٟ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ إٌّبلْخ

ؽووخ رٖف١خ  2 اٌواثغ ػْو

 االٍزؼّبه

ٔٚبي اٌْؼٛة 

اٌّٚطٙلح ٚكٚه االُِ 

ّبد اٌّزؾلح ٚإٌّظ

 اٌل١ٌٚخ

إٌّبلْخ 

 ٚاالٌمبء

وزبثخ ٚهلخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع

اٌقبٌِ 

 ػْو

    اِزؾبْ ّٙوٞ 2
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 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

 

 ١خ اٌزوث١خ االٍب١ٍخوٍ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .211

  اٌزبه٠ـ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .212

 Hist 3328 ربه٠ـ اٚهثب ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ اٍُ / هِي اٌّموه .213

 اٌياِٟ  أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .214

 اٌفًٖ اٌلهاٍٟ اٌقبٌِ/ إٌَخ اٌضبٌضخ اٌفًٖ / إٌَخ .215

 31=15×2 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .216

 2117/  11/  1 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .217

 : اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خأ٘لاف اٌّموه .218

 بعض ادلصطلحات التارسنية باللغة االنكليزيةدتكُت الطلبة من معرفة  -11

 كاالطالع عليها قراءة الكتب التارسنية باللغة االنكليزيةدتكُت الطلبة من -2

 اكربا باللغة االنكليزية اليت تتطرؽ اىل تاريخ  تعريف الطلبة باىم ادلصادر-3

 توضيح مواضيع التاريخ االكريب كقرائتها كشرحها كترمجتها   -1

 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .119

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 ٌزبه٠ـ اٚهثب ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -1أ

 ِٓ فالي لواءح اٌىزت االٔى١ٍي٠خٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾ-2أ

 االٛالع ػٍٝ اٌّٖبكه اٌّقزٖخ ثزبه٠ـ اٚهثب ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ  -3أ

 رط٠ٛو ِٙبهد اٌزوعّخ ٌلٜ ٛالة اٌزبه٠ـ ِٓ فالي لواءح إٌٖٛٓ االٔى١ٍي٠خ  -4أ

  

 بٌّفب١ُ٘ االر١خاْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد ث ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 رط٠ٛو اٌىفبءح ثبٌزوعّخ ٚرؼٍُ وٍّبد عل٠لح – 1ة

 رّى١ٓ اٌطالة ِٓ ِؼوفخ ِؾزٜٛ اٌّٖبكه االٔى١ٍي٠خ ًٚ٘ ٟ٘ ّٙٓ ِب٠جؾش ػٕٗ اَ ال -2ط

 رؼٍُ و١ف١خ اٍزقلاَ اٌّٖله االٔى١ٍيٞ فٟ اٌجؾش  -3ط

 االٛالع ػٍٝ اُ٘ اٌّٖبكه اٌّزٛفوح ٚاٌّزبؽخ-4ط

 
 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ ، 

اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ، ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌلٚه٠بد ،

 ١ٍغوٞ ارجبػٙب ، ٚوبالرٟ:

ٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه . ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ ا1

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ. 3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع  . اعواء اِزؾب١ٔٓ ف1ٓ١١ٍٖ

اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو ، اٌزطج١ك، 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌىٍٟ ػٍٝ اْ ٠أفن ثٕظو االػزجبه ِٛاظجخ اٌطبٌت 41االٍزىْبف( ؽ١ش كهعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 بهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. ٚؽغُ ِْ

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

 االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلهاٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو ، اٌزطج١ك، االٍزىْبف(.

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ  -ط

 و ٠ٚؾًٍ اؽلاس ربه٠ـ اٚهٚثب ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ ٚثّٙبهح ػب١ٌخاْ ٠فَ-1ط

 ٠َزط١غ لواءح ِٛا١ٙغ ربه٠ـ اٚهثب ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ ثٌَٙٛخ -2ط

 ٠زؼٍُ و١ف ٠زوعُ إٌٖٛٓ االٔى١ٍي٠خ -3ط

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 إٌّبلْخ -19
  االٌمبء -21
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 االٍزغٛاة -21

 ع
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 د اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.رأرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّب

 

 

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

  اؽل اٌّٛا١ٙغ فٟ ربه٠ـ اٚهثبػٓ ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ وزبثخ ٚهلخ ثؾض١خ  -1ك

 ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ  ِٛٙٛع ػٓ اٌزبه٠ـ االٚهٚثٟرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رٍق١ٔ -2ك

 ٚروعّزٙب رط٠ٛو للهح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد -3ك

 اٌّٖبكه االعٕج١خ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٍزقلاَ -4ك         
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 ث١ٕخ اٌّموه .111

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ خ اٌزؼ١ٍُٛو٠م

1 2 Unit One  The  

Renaissance 

Unit One  The  

Renaissance 

إٌّبلؾخ 

 ٚاالعزغٛاة
 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

2 2 Reasons 

Renaissance 
Reasons 

Renaissance 
إٌّبلؾخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

3 2 Results of the 

Renaissance 
Results of the 

Renaissance 
لؾخ إٌّب

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

4 2 The influence of 

the Arab 

Islamic 

civilization in 

the Renaissance 

The influence of 

the Arab 

Islamic 

civilization in 

the Renaissance 

إٌّبلؾخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

5 2 Transmission of 

Arab 

civilization to 

Europe 

 

Transmission of 

Arab 

civilization to 

Europe 

 

إٌّبلؾخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

6 2 Monthly Exam Monthly Exam --------
- 

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

7 2 The French 

Revolution and 

its causes 

The French 

Revolution and 

its causes 

إٌّبلؾخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

8 2 The fall of the 

Bastille 
The fall of the 

Bastille 
إٌّبلؾخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

9 2 Napoleonic 

Wars 

 

Napoleonic 

Wars 

 

إٌّبلؾخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

11 2 Vienna 

Conference 
Vienna 

Conference 
إٌّبلؾخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

11 2 Monthly Exam Monthly Exam ------- ئٟرم٠ُٛ ثٕب 

12 2 Europe after 

the Napoleonic 
Europe after 

the Napoleonic 
إٌّبلؾخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

13 2 First World 

War 
First World 

War 
إٌّبلؾخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

14 2 Europe between 

the wars 
Europe between 

the wars 
إٌّبلؾخ 

 ٚاالعزغٛاة

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ

 رم٠ُٛ ثٕبئٟ ----------- االفزجبه إٌٙبئٟ االفزجبه إٌٙبئٟ 2 15
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .111

 ال رٛعل ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 Brace,Richard M.,The making of the modern -1 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

world from the Renaissance to the  

present,United state of America,1955. 

2-Cook,Chris&Stevenson,John,Modern 

European history 1763-1985, London,1987. 

3- Craig,Gordon A.,Europe 1815-1914,United 

State,1966. 

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (

 كه ماد اٌٍٖخ ثبٌّموهاالٍزفبكح ِٓ اٌلٚه٠بد ٚاٌّٖب

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....

 االٍزفبكح ِٓ ّجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ وّٖبكه ِؼوٚفخ

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .112

 .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍب1ً  

 فمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼبٌّٟ. ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه 2ٚ
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 المرحلة الثالثة / الفصل السادس 

 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم ستفادة القصوى من فرصمبرهناً عما إذا كان قد حقق اال

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية ادلؤسسة التعليمية 

 قسم التاريخ/ مواد تربوية ادلركز/   القسم العلمي    

  القياس كالتقومي رمز ادلقرر/ اسم /Coll 3211 

 الزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الثالثة/ السادس السنة /الفصل 

 ساعو 45 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 1/11/2117  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 أىداؼ ادلقرر 

 ٌهذف هذا المقزر الى مساعذج الطلثح فً تحقٍك االتً:

 
 ادراك المعنى العلمً لمفهىمً القٍاس والتقىٌم والفزق تٍنهما. -1
 تعزف على اهم مجاالته وخطىاته وانىاعه.التعزف على اهمٍح التقىٌم وال -2
 اكساب الطلثح المهارج فً اعذاد انىاع االختثاراخ المختلفح.-3

 اكساب الطلثح المهارج التطثٍقٍح ألساسٍاخ االحصاء فً القٍاس والتقىٌم التزتىي -4
 تعزٌف الطلثح تأدواخ التقىٌم واستخذامها تما ٌناسة جىانة المتعلم المختلفح -5
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 كطرائق التعليم كالتعلم كالتقييم سلرجات ادلقرر 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم  دلفهـو القياس كالتقومي -1أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم  دلفهـو االختبارات الشخصية  -2أ

 .فة كالفهم  دلفهـو االختبارات الشفوية كالتحريريةدتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعر   -3أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم  دلفهـو االختبارات ادلوضوعية كادلقالية -4أ

 .دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم  لكيفية اعداد االختبارات  -5أ

 .لكيفية اعداد اخلارطة االختبارية دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم    -6أ

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 .مهارات خاصة يف التمييز بُت مفاىيم القياس كالتقومي – 1ب

 .مهارات يف كيفية اعداد جدكؿ ادلواصفات اك اخلارطة االختبارية – 2ب

 .داؼ ادلوضوعةمهارات يف اختيار االختبار ادلناسب لقياس مدل حتقيق االى – 3ب

 .مهارات يف اعداد رلموعو من االىداؼ السلوكية    -4ب

  طرائق التعليم كالتعلم     

 
 االستجواب كادلناقشة 

 .مطالبة الطلبة باعداد دناذج من اختبارات  موضوعية كمقالية

 
 

  طرائق التقييم     

اختبارات يومية كشهرية كفصلية.  

تنفيذ درس مصغر اماـ الطلبة. 

اختبارات عملية يف عمل دناذج الختبارات موضوعية كمقالية. 

 
 
 

  األىداؼ الوجدانية كالقيمية- ج

 .تنمية اجتاه الطلبة حنو استخداـ ادلستحدثات كالتطورات يف طرائق التدريس -1ج

 .التواصل مع تطورات العلـو الًتبوية كالنفسية -2ج

 .تنمية اجتاه الطلبة حنو مهنة التعليم -3ج

   -4ج
  

  طرائق التعليم كالتعلم    
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 العصف الذىٍت

 طريقة حل ادلشكالت

 التعليم ادلربمج

 
 

  طرائق التقييم   

 االختبارات اليومية كالشهرية

 (.التطبيق)االختبارات العملية 
 

  .(لشخصيادلهارات األخرل ادلتعلقة بقابلية التوظيف كالتطور ا) ادلنقولة  العامة كالتأىيلية ادلهارات -د 

 .مهارة استخداـ ادلصادر احلديثة -1د

 .مهارة االفادة من اخر ادلستجدات على الساحة الًتبوية -2د

 مهارة اداء درس عملي اماـ الطلبة -3د

 .  مهارة اعداد اختبار كفق االسس العلمية -4د

 

 بنية ادلقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم عأك ادلوضو / اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

القدرة على تعريف  كفهم  ساعات 3 االكؿ
 كالعالقو التقومي كالقياس

 بينهما

 -التقويم مفهومو انواعو مجاالتو

القياس مفهومو خصائصو والعالقة - 
 بينو وبين التقويم

طريقة احملاضرة 
 كاالستجواب

  االختبار اليومي

معرفة دتكُت الطلبة من  ساعات 3 الثاين
 خطوات بناء االختبارات  كفهم

اعداد المعلم ويشمل  التحصيليةمن
 تحديد اىمية االىداف السلوكية

 انواع االختبارات والمقاييس  

  التربويةوالنفسية

 خطوات بناء االختبارات

اعداد المعلم ويشمل  التحصيليةمن
 تحديد اىمية االىداف السلوكية

 

ادلشاركة الصفية  التعلم التعاكين
 اليومية

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 الثالث
اسس تحديد فقرات    كفهم

 االختبارات/توزيع فقرات

ضوء اوزان االىداف  االختبارفي
 والمحتوى الدراسي

اسس تحديد فقرات 
 االختبارفي االختبارات/توزيع فقرات

ضوء اوزان االىداف والمحتوى 
 .الدراسي

 االىداف السلوكية تعريفها خصائصها
 مستوياتو

االلقاء  
االستجواب 

 ادلناقشة

ادلشاركة الصفية 
يف حتضَت 

 احملاضرة

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3  الرابع
انواع فقرات االختبار   كفهم

 خصائصها اسس صياغتها  

انواع فقرات االختبار خصائصها اسس 
 صياغتو

ادلشاركة الصفية  ادلناقشة اجلماعية
يف حتضَت 

 احملاضرة

ادلشاركة الصفية  احملاضرة االختباروانواعها صياغة فقرات  دتكُت الطلبة من معرفة كفهم ساعات 3 امساخل



 

 
اٌقفؾخ  

221 
 

  

 االختباروانواعها صياغة فقرات 

 اسس ترتيب الفقرات

 مبادئ تطبيق االختبار

 اسس ترتيب الفقرات

 مبادئ تطبيق االختبار
يف حتضَت 

 احملاضرة

   امتحــان شهـــري  ساعات 3 السادس

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 السابع
الصدق تعريفو انواعو    كفهم

الثبات      استخراج اليات الصدق
 تعريفو خصائصو

الصدق تعريفو انواعو استخراج اليات 
 الثبات تعريفو خصائصو     الصدق

ادلشاركة الصفية  كادلاقشة االلقاء
يف حتضَت 

 احملاضرة

ن معرفة دتكُت الطلبة م ساعات 3 الثامن
 االختبارات الشفوية   كفهم

االلقاء  االختبارات الشفوية
 كاالستجواب

ادلشاركة الصفية 
يف حتضَت 

 احملاضرة

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 التاسع
اختبارات الذكاء تعريفها    كفهم
 انواعها

االلقاء  اختبارات الذكاء تعريفها انواعها
 كاالستجواب

ادلشاركة الصفية 
 َت احملاضرةحتض يف

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 العاشر
مقاييس الشخصية    كفهم

 والميول

االلقاء  مقاييس الشخصية والميول
كاالستجواب 

 كادلناقشة

ادلشاركة الصفية 
يف حتضَت 

 احملاضرة

دتكُت الطلبة من معرفة  ساعات 3 احلادم عشر
الال  ادوات القياس   كفهم

 اختبارية

االلقاء  لال اختباريةا ادوات القياس
 كاالستجواب

ادلشاركة الصفية 
يف حتضَت 

 احملاضرة

   امتحان شهري  ساعات 3 الثاين عشر

 البنية التحتية  

 -  ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة1

         الكبيسيعبد الواحد حميد  ا.د (المدرسية)اسس بناء وتحليل اسئلتها االحصيلية االختبارات (  ادلصادر) ػ ادلراجع الرئيسية2

 ىادي مشعان ربيع ا.د

                  )اػ الكتب كادلراجع اليت يوصى هبا

 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

 والتزتىي,رمزٌح التقىٌم والقٍاس النفسً

  الغزٌة

مثادئ القٍاس والتقىٌم التزتىي للطالة الجامعً 

 اتى لثذج العزتً,سثع والمعلم

 عدد من ادلواقع الًتبوية .... مواقع االنًتنيت, اللكًتكنيةب ػ ادلراجع ا

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

   
 .العمل على تزكيد الكلية باحدث ادلصادر كادلراجع يف العلـو الًتبوية كالنفسية كطرائق التدريس 
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 .اضافة اىل تزكيد القاعات الدراسية بادلستحداث التكنولوجية 

 .اسية من حيث احلجم كاالثاث  لتنفيذ طرائق التدريس احلديثة جتهيز القاعات الدر 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

يوفر كصف ادلقرر ىذا إرنازان مقتضيان ألىم خصائص ادلقرر كسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنان عما إذا كاف قد حقق 
 ؛لقصول من فرص التعلم ادلتاحة. كالبد من الربط بينها كبُت كصف الربنامج.االستفادة ا
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 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .219

 ِٛاك روث٠ٛخ/ ِزطٍجبد و١ٍخ اٌمَُ اٌؼٍّٟ  / اٌّووي .211

 ٛوائك رله٠ٌ ػبِخ اٍُ / هِي اٌّموه .211

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .212

 اٌَبكً/ صبٌضخ اٌفًٖ / إٌَخ .213

ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .214

 )اٌىٍٟ(

 ٍبػخ 31

ربه٠ـ ئػلاك ٘نا  .215

 إٌٛف 

1/11/2117 

 أ٘لاف اٌّموه .216

 .معرفة الطلبة مبفهـو طرائق التدريس1    

 .معرفة الطلبة باذنية طرائق التدريس2

 .التعرؼ على اىم الطرائق الشائعة االستخداـ3

 التدريس .التعرؼ على اىم االجتاىات كادلستحدثات يف طرائق4

 .التعرؼ على طرائق التدريس من اجل التمكن كاالبداع5

 .معرفة الطلبة بتنويع التدريس كاسًتاتيجياتو6

 

 

 

 ِقوعبد اٌّموه ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .113
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 األ٘لاف اٌّؼوف١خ   -أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌّفَٙٛ ٛوائك اٌزله٠ٌ-1أ

 ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌّفَٙٛ اٍزوار١غ١بد اٌزله٠ٌرّى١ -2أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌّفَٙٛ اٍب١ٌت اٌزله٠ٌ  -3أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌّفَٙٛ ٛوائك اٌزله٠ٌ اٌْبئؼخ االٍزقلاَ -4أ

 فخ ٚاٌفُٙ ٌّفَٙٛ ر٠ٕٛغ اٌزله٠ٌرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼو  -5أ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌّفَٙٛ االرغب٘بد ٚاٌَّزؾلصبد فٟ ٛوائك   -6أ

 اٌزله٠ٌ 

 األ٘لاف اٌّٙبهار١خ اٌقبٕخ ثبٌّموه.   -ة 

 ِٙبهاد فبٕخ فٟ اٌز١١ّي ث١ٓ اٌطوائك– 1ة

 ال٠غبث١بد ٚاٌٍَج١بدِٙبهاد فبٕخ فٟ رؾ١ًٍ ٚرف١َو وً ٛو٠مخ ِٓ ؽ١ش ا – 2ة

 ِٙبهاد فٟ و١ف١خ افز١به اٌطو٠مخ االفًٚ ٌٍزله٠ٌ – 3ة

 ِٙبهاد فبٕخ فٟ و١ف١خ كِظ اوضو ِٓ ٛو٠مخ فٟ اٌلهً اٌٛاؽل    -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 .االٌمبء اٌّؾبٙوح1

 .االٍزغٛاة ٚإٌّبلْخ2

 .ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثىزبثخ فطخ كهً ١ِٛ٠خ3

 خ ثأػلاك كهً ِٖغو ٚرمل٠ّٗ.ِطبٌجخ اٌطٍج4

 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 

 .افزجبهاد ١ِٛ٠خ ّٚٙو٠خ ٚف١ٍٖخ ثبٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌخ1

 .االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ فٟ وزبثخ فطخ كهً ١ِٛ٠خ 2

 .رٕف١ن كهً ِٖغو ٌٍطبٌت اِبَ ىِالء3ٖ

 

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 ر١ّٕخ  هٚػ اٌزطٛه اٌزغل٠ل-1ط

 خ افو اٌَّزؾلصبد ٚاٌزطٛهاد فٟ ٛوائك اٌزله٠ٌِزبثؼ -2ط

 ِٛاوجخ اٍزقلاَ اٌزم١ٕخ فٟ اٌزؼ١ٍُ-3ط

 اٌزٛإً ِغ رطٛهاد اٌؼٍَٛ اٌزوث٠ٛخ إٌف١َخ اٌؼب١ٌّخ  -4ط

  

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد

 اٌزؼ١ٍُ اٌّجوِظ
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 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 خ االِزؾبٔبد  اٌزؾو٠و٠

 االفزجبهاد اٌؼ١ٍّخ)اٌزطج١ك(

 

 

 اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (. -ك 

 ٠َزقلَ اٌّٖبكه اٌؾل٠ضخ ٚاٌّزطٛهح-1ك

 االفبكح ِٓ اٌزم١ٕخ  فٟ اٌزؼٍُ ٚاٌزؼ١ٍُ-2ك

 -3ك

    -4ك
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 ث١ٕخ اٌّموه .114

قوعبد اٌزؼٍُ ِ اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 االٚي

ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ 

ٛوائك اٌزله٠ٌ 

ِٕٚب٘غٙب ٚاٌؾبعخ 

 ا١ٌٙب

ٛوائك اٌزله٠ٌ 

ٛج١ؼزٙب ِٕٚب٘غٙب 

 ٚاٌؾبعخ ا١ٌٙب

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 ٙوح اٌّؾب

 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌضبٟٔ

ِؼوفخ ٚفُٙ اٌؼٕبٕو 

 االٍب١ٍخ فٟ اٌزله٠ٌ

اٌؼٕبٕو االٍب١ٍخ فٟ 

 رله٠ٌ إٌّب٘ظ

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌضبٌش

ِؼوفخ ٚفُٙ  اٌطو٠مخ 

اٌزله١َ٠خ إٌّبٍجخ 

ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ 

به٘ب ٚاٌزم٠ُٛ افز١

 ٚاٌّزبثؼخ

اٌطو٠مخ اٌزله١َ٠خ 

إٌّبٍجخ ٚاٌؼٛاًِ 

اٌّإصوح فٟ افز١به٘ب 

 ٚاٌزم٠ُٛ ٚاٌّزبثؼخ

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌواثغ

ِؼوفخ ٚفُٙ ِفَٙٛ 

 ٛو٠مخ االٌمبء ٚ

ٕٛه٘ب ِٚيا٠ب٘ب 

 ٚػ١ٛثٙب

 ٛو٠مخ االٌمبء

ٕٛه اٌطولخ االٌمبئ١خ 

ِٚيا٠ب٘ب ٚػ١ٛثٙب 

 ٚاٍجبة رف١ٍٚٙب

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌقبٌِ

ِؼوفخ ٚفُٙ ِفَٙٛ  

 إٌّبلْخ اٌغّبػ١خ

 إٌّبلْخ اٌغّبػ١خ

 ِيا٠ب٘ب ٚػ١ٛثٙب

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

فٟ اٌٖف١خ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌَبكً

ِؼوفخ ٚفُٙ ِفَٙٛ 

ٛو٠ك االٍزمواء 

 ٚاٌم١بً

ٛو٠مخ االٍزمواء 

ٚاٌم١بً فطٛارٙب 

 ٚاٌّيا٠ب ٚاٌؼ١ٛة

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌَبثغ

ِؼوفخ ٚفُٙ ِفَٙٛ 

 االٍزغٛاة اٌؾٟ

مخ  االٍزغٛاة ٛو٠

اٌؾٟ ٚأٛاع االٍئٍخ 

 اٌٖف١خ

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح 

اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ
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رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌضبِٓ

ِؼوفخ ٚفُٙ ِفَٙٛ 

رؼ١ٍُ اٌفو٠ك ِٚفَٙٛ 

 اٌزؼ١ٍُ اٌّجوِظ

رؼ١ٍُ اٌفو٠ك ٚاٌزؼ١ٍُ 

 اٌّجوِظ

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌزبٍغ

ِؼوفخ ٚفُٙ  اٌزؼ١ٍُ 

اٌّٖغو ٚاٌزؼ١ٍُ 

 ثبٌّواٍٍخ

اٌزؼ١ٍُ اٌّٖغو 

 ٚاٌزؼ١ٍُ ثبٌّواٍٍخ

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

 ٚرطجك ػٍّٟ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌؼبّو

١ٜ ِؼوفخ ٚفُٙ  اٌزقط

 ٌٍزله٠ٌ

 االٌمبء  اٌزقط١ٜ ٌٍزله٠ٌ

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

 ٚرطجك ػٍّٟ

اٌؾبكٞ 

 ػْو

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ  ِفَٙٛ 

ر٠ٕٛغ اٌزله٠ٌ 

ٚاالٌٍ إٌف١َخ 

ٚاٌزوث٠ٛخ ٌز٠ٕٛغ 

 اٌزله٠ٌ

ِفَٙٛ ر٠ٕٛغ اٌزله٠ٌ 

ٚاالٌٍ إٌف١َخ 

ٚاٌزوث٠ٛخ ٌز٠ٕٛغ 

 زله٠ٌاٌ

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌضبٟٔ ػْو

 ِؼوفخ ٚفُٙ

ِٙبهاد ِّٙخ ٌزطج١ك 

اٍزوار١غ١خ ر٠ٕٛغ 

 اٌزله٠ٌ

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

ٚاِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ

خ ِٓ رّى١ٓ اٌطٍج 2 اٌضبٌش ػْو

ِؼوفخ ٚفُٙ  ِٙبهاد 

ِّٙخ ٌزطج١ك 

اٍزوار١غ١خ ر٠ٕٛغ 

 اٌزله٠ٌ

ٛو٠مخ اٌزؼٍُ ِٓ اعً 

 اٌزّىٓ

 االٌمبء 

 االٍزغٛاة

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌواثغ ػْو

ِؼوفخ ٚفُٙ  ٛو٠مخ 

 ٌؼت اٌلٚه

 االٌمبء  ٛو٠مخ ٌؼت اٌلٚه

 ةاالٍزغٛا

 إٌّبلْخ

اٌّْبهوخ 

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

 ٚرطجك ػٍّٟ

اٌّْبهوخ  االٌمبء ٛو٠مخ اٌؼٖف رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2اٌقبٌِ 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .115

 

 احدث ادلؤلفات يف طرائق كاسًتاتيجيات التدريس كمبا يغطي ادلفردات ادلقررة ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 د.داكد ماىر  زلمد كرليد مهدم زلمد: اساسيات يف طرائق التدريس العامة ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2
 شاكر االمُت:  طرائق التدريس العامة للمواد االجتماعية

 اتواحليلة: طرائق التدريس كاسًتاتيجي

اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،....  (

 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....

 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .116

 ري٠ٚل اٌى١ٍخ ثبؽلس اٌّٖبكه فٟ اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚٛوائك اٌزله٠ٌ  

 ٌّؼٍُ( رؾذ اّواف االٍزبم اٌّْوفرٛف١و ِلهٍخ ٌزله٠ت اٌطبٌت)ا

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ِؼوفخ ٚفُٙ  ٛو٠مخ  ػْو

 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘

 االٍزغٛاة اٌنٕٟ٘

 إٌّبلْخ

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح

 ٚرطجك ػٍّٟ
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 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .217

 غغواف١باٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .218

   Hist 3329 عغواف١خ اٌؼواق اٍُ / هِي اٌّموه .219

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .221

 اٌفًٖ اٌلهاٍٟ اٌَبكً /اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ اٌفًٖ / إٌَخ .221

 31 )اٌىٍٟ(ا١ٍخ ػلك اٌَبػبد اٌله .222

 2117/  11/  1 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .223

 -: اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت ٍِّبً ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ:أ٘لاف اٌّموه .224

 _ ِفَٙٛ عغواف١خ اٌؼواق ٚا١ّ٘زٙب ثبٌَٕجخ ٌٍطبٌت1

 ِفَٙٛ االٌٍ اٌّؼزّلح فٟ ر١ٕٖف عغواف١خ اٌؼواق -2

 أٛاع إٌّب٘ظ اٌّزجؼخ فٟ كهاٍخ عغواف١خ اٌؼواق -3

 ا١ّ٘خ اٌز١ٙئخ ٌٍلهً ٚو١ف١خ ا٠ٖبي اٌّؼٍِٛبد ٌٍطبٌت-4

 ِؼوفخ االٍب١ٌت اٌؼ١ٍّخ اٌٖؾ١ؾخ اٌَّزقلِخ فٟ رلهً عغواف١خ اٌؼواق -5

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

الربط بٌنها وبٌن وصف  المتاحة. والبد منالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ِفَٙٛ اٌلهاٍخ االل١ّ١ٍخ ٚا١ّ٘زٙب ٌٍطبٌت -6

 

 

 

 

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهبد اٌِقوع .117

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 لهن اٌطبٌت ا١ّ٘خ عغواف١خ اٌؼواق ولهاٍخ ال١ّ١ٍخ ّبٍِخ اْ ٠-1     

 اْ ٠ٖف  ِٕبؿ اٌؼواق ٚاٌؼٛاًِ اٌّإصوح ػٍٝ إٌّبؿ-2     

 اْ ٠ؼوف اٌزوثخ ٠ٚج١ٓ ِىٛٔبرٙب ٚفٛإٙب اٌف١ي٠ب٠ٚخ  ٚاٌى١ّ١ب٠ٚخ ٚٛوق ١ٕبٔزٙب -3     

 اق  اْ ٠ٛٙؼ اٌطبٌت  ا١ّ٘خ اٌيهاػخ وضوٚح الزٖبك٠خ ثبٌَٕجخ ٌٍؼو-4     

 اْ ٠ج١ٓ اٌطبٌت ا١ّ٘خ اٌزغبهح ثبٌَٕجخ ٌٍؼواق -5     

 اْ رزىْٛ ٌلٜ اٌطٍجخ ِٙبهاد ثبٌّفب١ُ٘ االر١خ ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 رؾل٠ل اٌّٛلغ ٚاٌَّبؽخ ٚا١ّ٘خ ِىبٔخ اٌؼواق ػجو اٌزبه٠ـ ِٓ فالي ٍٚبئً اٌزؼ١ٍُ اٌؾل٠ضخ )كارب ّٛ(-1     

 ١ّ٘خ اٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ ث١بْ ا-2     

 ٚاٌزؼٍُ   ٛوائك اٌزؼ١ٍُ     

فٟ ثلا٠خ اٌفًٖ ٠غوٞ اثالؽ اٌطٍجخ ثّفوكاد اٌّموه اٌلهاٍٟ ِٖٚبكه اٌّؼٍِٛبد ) اٌىزت ماد اٌؼاللخ ، 

اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ( ٚرٛىع اٌّفوكاد ػٍٝ اٍبث١غ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ، ٚاٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌزٟ  اٌلٚه٠بد ،

 وبالرٟ:١ٍغوٞ ارجبػٙب ، ٚ

. ر١ٙئخ اٌّؾبٙواد ٚفمب ٌٍزًٍََ اٌنٞ ٚهك فٟ اٌّموه اٌلهاٍٟ ػٓ ٛو٠ك االٍزؼبٔخ ثّٖبكه 1

 اٌّؼٍِٛبد ٍبثمخ اٌنوو.  

 . اثالؽ اٌطٍجخ ػٓ ِٛٙٛع اٌّؾبٙوح اٌمبكِخ ثمٖل اٌز١ٙئخ.2

 . اٌطٍت ِٓ اٌطٍجخ رمل٠ُ اٚهاق رقٔ ِٛٙٛػب اٚ اوضو ِٓ اٌّٛٙٛػبد ل١ل اٌلهاٍخ. 3

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

. اعواء اِزؾب١ٔٓ ف١١ٍٖٓ االٚي ثؼل أمٚبء االٍجٛع اٌقبٌِ ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚاٌضبٟٔ ثؼل االٍجٛع 1

اٌؾبكٞ ػْو ِٓ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٚرواػٝ فٟ وً اِزؾبْ اٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو ، اٌفُٙ ،اٌزطج١ك، 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ اٌىٍٟ ػٍٝ اْ ٠أفن ثٕظو 41اٌزؾ١ًٍ ، اٌزوو١ت ، اٌزم٠ُٛ ( ؽ١ش كهعخ اٌزم٠ُٛ ٌٙب 

 االػزجبه ِٛاظجخ اٌطبٌت ٚؽغُ ِْبهوزٗ ا١ِٛ١ٌخ. 

% ِٓ اٌزؾ١ًٖ ٚٚفك رٛل١زبد اٌٛىاهح ٠ٚواػٝ ػٕل ٚٙغ 61. اِزؾبْ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌٚٗ 2

ً، اٌزوو١ت، االٍئٍخ ١ٌّّٛخ ِؾزٜٛ اٌّموه اٌلهاٍٟ ٚاٌَّز٠ٛبد اٌؼم١ٍخ ) اٌزنوو ، اٌفُٙ ،اٌزطج١ك، اٌزؾ١ٍ

 اٌزم٠ُٛ(.
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 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ :اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها ػٍٝ -ط

 ٠ؼوف عغواف١خ اٌؼواق  1-ط     

 ٠ج١ٓ اٌقٖبئٔ اٌغغواف١خ اٌطج١ؼ١خ ٌٍؼواق ،ث١ٕخ ع١ٌٛٛع١خ ،اّىبي ٍطؼ االهٗ  2-ط
 ٠ٛٙؼ اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ،أٛاػٙب ، ِْبه٠غ اٌوٞ ٚاٌجيي  3-ط      

 ُ ٚاٌزؼٍُ ٛوائك اٌزؼ١ٍ    

٠َزقلَ  ػبكح اٍٍٛة اٌزؼ١ٍُ ا١ٌّبّو ؽ١ش رزُ رؼ١ٍُ  اٌّٙبهاد ثْىً ِجبّو ٕٚو٠ؼ ِؼيىح ثبٌٍٛبئً 

 اٌؾل٠ضخ وبٌؼوٗ ثلاد اٌْٛ ٌٍّموه اٌلهاٍٟ 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 رأرٟ ّٕٙب ِغ ػ١ٍّبد اٌزم١١ُ ثبٌّموه اٌلهاٍٟ اٌزٟ رؾًٖ اصٕبء ٚٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ.

 

 

 
 مبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثاٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ ٌّٙبهادا -ك 

 رٛظ١ف اٌّٙبهاد اٌّىزَجخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّؼوفخ فٟ ِبكح عغواف١خ اٌج١ئخ ٚاٌزٍٛس -1

 افز١به اِضٍخ ِٓ ِموهاٌّبكح ٚػوٙٙب ػجو اٌٍٛبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؾل٠ضخ )كارب ّٛ(-2

 ٜ اٍزفبكح اٌطبٌت ِٓ ٘نٖ اٌٍٛبئً ٚاٌّٙبهادرم١١ُ ِل-3



 

 
اٌقفؾخ  

251 
 

  

 ث١ٕخ اٌّموه .118

ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌزم١١ُ

اٌّٛلغ ٚاٌَّبؽخ ،ا١ّ٘خ ِٚىبٔخ  ٕ 1

 اٌؼواق لجً اٌزبه٠ـ
اٌّٛلغ ٚاٌَّبؽخ ،ا١ّ٘خ 

 ِٚىبٔخ اٌؼواق لجً اٌزبه٠ـ

لْخ إٌّب

 ٚاالٍزغٛاة
 رم٠ُٛ ٔٙبئٟ

اٌقٖبئٔ اٌغغواف١خ اٌطج١ؼ١خ  7 2

 ٌٍؼواق 
اٌقٖبئٔ اٌغغواف١خ اٌطج١ؼ١خ 

 ٌٍؼواق 
ادلناقشة 

 كاالستجواب

 تقومي هنائي

اٌج١ٕخ اٌغ١ٌٛٛع١خ ،اّىبي اٌَطؼ  7 3

 )اٌغجبي ،اٌٙٚبة ،اٌَٙٛي(
اٌج١ٕخ اٌغ١ٌٛٛع١خ ،اّىبي 

اٌَطؼ )اٌغجبي ،اٌٙٚبة 

 ،اٌَٙٛي(

قشة ادلنا
 كاالستجواب

 تقومي هنائي

)إٌّبؿ ،ػٕبٕو إٌّبؿ ،اٌؾواهح  7 4

،اٌو٠بػ، اٌزَبلٜ( اٌؼٛاًِ 

 اٌّإصوح فٟ إٌّبؿ 

)إٌّبؿ ،ػٕبٕو إٌّبؿ 

،اٌؾواهح ،اٌو٠بػ، اٌزَبلٜ( 

 اٌؼٛاًِ اٌّإصوح فٟ إٌّبؿ 

ادلناقشة 
 كاالستجواب

 تقومي هنائي

اٌزوثخ فٟ اٌؼواق ،ا١ّ٘زٙب  7 5

 ٠ٕٛٙب ،ػٕبٕو رى
اٌزوثخ فٟ اٌؼواق ،ا١ّ٘زٙب 

 ،ػٕبٕو رى٠ٕٛٙب 
ادلناقشة 

 كاالستجواب

 تقومي هنائي

ادلناقشة  افزجبه ّٙوٞ افزجبه ّٙوٞ 7 6
 كاالستجواب

 تقومي هنائي

إٕبفٙب  اّىبي اٌزوثخ ،اٍجبثٙب، 7 7

 ،ٛوق ١ٕبٔزٙب
 اّىبي اٌزوثخ ،اٍجبثٙب،

 إٕبفٙب ،ٛوق ١ٕبٔزٙب
ادلناقشة 

 كاالستجواب

 قومي هنائيت

اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ،أٛاػٙب ،ِْبه٠غ  7 8

 اٌوٞ ٚاٌجيي
اٌّٛاهك اٌّبئ١خ ،أٛاػٙب 

 ،ِْبه٠غ اٌوٞ ٚاٌجيي
ادلناقشة 

 كاالستجواب

 تقومي هنائي

اٌيهاػخ فٟ اٌؼواق ،ا١ّ٘زٙب  7 9

 ،اٌؼٛاًِ اٌّإصوح ػ١ٍٙب 
اٌيهاػخ فٟ اٌؼواق ،ا١ّ٘زٙب 

 ،اٌؼٛاًِ اٌّإصوح ػ١ٍٙب 
ادلناقشة 

 الستجوابكا

 تقومي هنائي

ادلناقشة  اٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ  اٌضوٚح اٌّؼل١ٔخ  7 11
 كاالستجواب

 تقومي هنائي

إٌفٜ، أزبعٗ ،رٛى٠ؼٗ ،رب١ُِ  7 11

 إٌفٜ ،اٌغبى اٌطج١ؼٟ ،اٌىجو٠ذ 
إٌفٜ، أزبعٗ ،رٛى٠ؼٗ ،رأ١ُِ 

 إٌفٜ ،اٌغبى اٌطج١ؼٟ ،اٌىجو٠ذ 
ادلناقشة 

 كاالستجواب

 تقومي هنائي

اٌٖٕبػخ فٟ اٌؼواق ،ا١ّ٘زٙب  7 12

 ،ِمِٛبرٙب ،أٛاػٙب 
اٌٖٕبػخ فٟ اٌؼواق ،ا١ّ٘زٙب 

 ،ِمِٛبرٙب ،أٛاػٙب 
ادلناقشة 

 كاالستجواب

 تقومي هنائي

إٌمً ٚاٌزغبهح فٟ اٌؼواق  7 13

 ،ا١ّ٘زٗ، أٛاع اٌزغبهح 

إٌمً ٚاٌزغبهح فٟ اٌؼواق 

 ،ا١ّ٘زٗ، أٛاع اٌزغبهح 
 هنائي تقوميادلناقشة 
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .119

 الرٛعل ٍٛثخ ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّط1

عغواف١خ اٌؼواق االل١ّ١ٍخ /ك.ٕالػ ؽ١ّل اٌغٕبثٟ /ك.ٍؼل ػٍٟ  اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼزّلح -2

فطبة /عغواف١خ اٌؼواق ،اٛبه٘ب اٌطج١ؼٟ ،ْٔبٛٙب 

 2119االلزٖبكٞ/ك.ػجبً فبًٙ اٌَؼلٞ/

 

اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب -3

 (111)اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزمبه٠و

 اٌلٚه٠بد  ٚاٌّٖبكه ماد اٌٍٖخ ثٍّموهاالٍزفبكح ِٓ 

 االٍزفبكح ِٓ ّجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ وّٖبكه اٙبف١خ  اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ/ِٛالغ االٔزو١ٔذ -4

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .121

 .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍب1ً  

 اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ إٌظبَ اٌؼبٌّٟ . ٠زُ رط٠ٛو2

 

 

 

 
 
 

 ِذسط اٌّبدح                                                                             

 َ ػّش اثشا١ُ٘ ؽغ١َٓٓ                                                                       

 المادة : جغرافية العر اق  
 
 
 
 
 
 
 

 كاالستجواب

اٌَىبْ ،ا١ّ٘خ اٌّٛاهك اٌجْو٠خ  7 14

 ،اٌزؼلاكاد اٌَىب١ٔخ
اٌَىبْ ،ا١ّ٘خ اٌّٛاهك اٌجْو٠خ 

 ،اٌزؼلاكاد اٌَىب١ٔخ
ادلناقشة 

 كاالستجواب

 تقومي هنائي

ادلناقشة  االفزجبه إٌٙبئٟ االفزجبهإٌٙبئٟ 7 15
 كاالستجواب

 تقومي هنائي
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 ٚفف اٌّمشس

 

 كلية التربية االساسية المؤسسة التعليمية.1

 التاريخ   القسم الجامعي / المركز.7

 Hist 3330 ( ىـ 656-ىـ 334تاريخ الدولة العباسية )  اسم / رمز المقرر.3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة.5

 السادس/الثالثة الفصل / السنة.6

 ساعة 31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .7

 7117/  11/  1 ريخ إعداد ىذا الوصف تا.8

 أىداف المقرر.9

 ىـ656-334.تمكين الطلبة من معرفة أبرز االحداث السياسية وفهمها التي مرت بها الدولة العباسية في المدة 1

 .تمكين الطلبة  من فهم  اسباب كثرة الثورات واالنتفاضات في ممتلكات الدولة العباسية في مدة الدراسة.7

 عريف الطلبة بأىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادة..ت3

 .تمكين الطلبة من تحليل االحداث والمقارنة بينها في عهدي البويهيين والسالجقة.4

 .زرع القيم والعادات الفاضلة في الطلبة وحب الوطن وتاريخو الزاخر بالمآثر والقيم النبيلة ونبذ الفرقة والفتن الداخلية.5

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ.ٓٔ

  اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌإلطبس اٌفىشٞ ٌزبس٠خ اٌذٌٚخ اٌؼجبع١خ. -ٔأ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌألؽذاس اٌجبسصح فٟ ربس٠خ اٌذٌٚخ اٌؼجبع١خ. -ٕأ
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ٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ػٓ اثشص اٌؾخق١بد اٌغ١بع١خ اٌزٟ ؽىّذ اثبْ رّى١ٓ اٌط  -ٖأ

 اٌؾىُ اٌؼجبعٟ.
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ألُ٘ اٌضٛساد ٚاالٔزفبضبد فٟ ربس٠خ اٌذٌٚخ  -ٗأ

 اٌؼجبع١خ
 خ اٌذٌٚخ اٌؼجبع١خ.رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌزؾ١ًٍ ٚرفغ١ش أؽذاس ربس٠  -٘أ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ثأُ٘ ِقبدس ِٚشاعغ دساعخ ربس٠خ اٌذٌٚخ    -ٙأ

 اٌؼجبع١خ

  اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛضٛع  -ة 

 ٠مبسْ ث١ٓ األؽذاس اٌغ١بع١خ فٟ اٌؼٙذ٠ٓ اٌج٠ٟٛٙ ٚاٌغٍغٛلٟ. – ٔة

 ٠ؾًٍ األؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٠ٚفغش أعجبثٙب. – ٕة

 ِٛضٛع ِٓ ِٛضٛػبد ربس٠خ اٌذٌٚخ اٌؼجبع١خ. أٞطجك وزبثخ ٚسلخ أٚ ثؾش فٟ ٠ – ٖة

   ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ أؽٙش خٍفبء  ٚاِشاء اٌذٌٚخ اٌؼجبع١خ.  -ٗة

  طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 .رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبألعبع١بد ٚاٌّٛاض١غ اٌّزؼٍمخ ثزبس٠خ اٌذٌٚخ اٌؼجبع١خ.ٔ

 ٓ لجً رذس٠غٟ اٌّبدح..رٛض١ؼ ٚؽشػ اٌّبدح اٌذساع١خ ِٕ

 .ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ٚاالطالع ػٍٝ ِقبدس دساعخ ربس٠خ اٌذٌٚخ اٌؼجبع١خ.ٖ

.رؾغ١ٓ ِٙبساد اٌطٍجخ ِٓ خالي ص٠بسح اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ ٌٍؾقٛي ػٍٝ ِؼشفخ اضبف١خ ثزبس٠خ اٌذٌٚخ ٗ

 اٌؼجبع١خ.

لؾخ فٟ ثؼض اٌّٛضٛػبد اٌزٟ رؾزبط اٌٝ .اعزخذاَ طشائك االٌمبء ٚاٌّؾبضشح  ٚاالعزغٛاة ٚإٌّب٘

 طش٠مخ إٌّبلؾخ. 

 

  طشائك اٌزم١١ُ     

 .اخزجبساد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ِؾذدح.ٔ

 .ٚضغ دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌّؾبسوخ اٌقف١خ.ٕ

 .رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس فٟ ربس٠خ اٌذٌٚخ اٌؼجبع١خ  ٚرؾذ٠ذ دسعبد ٌٙب.ٖ

 ِٚمب١ٌٗ. .اخزجبساد ؽٙش٠خ ثأعئٍخ ِٛضٛػ١خٗ

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 أْ ٠فغش ٠ٚؾًٍ أؽذاس ربس٠خ اٌذٌٚخ اٌؼجبع١خ. -ٔط

 ٠فشق ث١ٓ طج١ؼخ اٌغ١بعخ اٌج١ٙ٠ٛخ ٚاٌغٍغٛل١خ  اصاء اٌؼشاق ٚثم١خ الب١ٌُ اٌذٌٚخ اٌؼجبع١خ. -ٕط

ُْ ثؼض إٌقٛؿ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبس٠خ١خ.-ٖط  ٠ُم١

 فٟ ربس٠خ اٌذٌٚخ اٌؼجبع١خ. ٠مبسْ ث١ٓ ربس٠خ اٌؼٙذ٠ٓ اٌج٠ٟٛٙ ٚاٌغٍغٛلٟ  -ٗط

  

  طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 .طش٠مخ ؽً اٌّؾىالد.ٔ

 .اٌؼقف اٌزٕٟ٘.ٕ

 .اٌّؾبوبح.ٖ

  طشائك اٌزم١١ُ   

 .االِزؾبْ اٌزؾش٠شٞ ٌم١بط لذسح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط.ٔ

 اٌؼجبع١خ. .طٍت اعشاء ِمبسٔبد ث١ٓ ؽخق١بد ع١بع١خ ؽىّذ فٟ ربس٠خ اٌذٌٚخٕ

 .وزبثخ ثؾٛس ػٓ اؽذاس ٚؽخق١بد فٟ ربس٠خ اٌذٌٚخ اٌؼجبع١خ  ثؾبعخ اٌٝ دساعبد ٚثؾٛس ِؼّمخ .ٖ

 .اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ اعئٍخ فىش٠خ ٚاعزٕزبع١خ.ٗ



 

 
اٌقفؾخ  

202 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌّٙبساد  اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. -د 

 س ٚاٌّشاعغ اٌّؼبفشح ٚاٌّقطٍؾبد ٚاٌذالالد اٌزبس٠خ١خ اٌّؼبفشح.٠غزخذَ اٌّقبد -ٔد

رؾى١ً عّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌذساعخ أؽذاس ٚؽخق١بد ِّٙخ فٟ ربس٠خ اٌذٌٚخ اٌؼجبع١خ  ٌٍزٛفً  -ٕد

 اٌٝ ٔزبئظ ػ١ٍّخ ِٚٛضٛػ١خ ثقذد٘ب.

صبس ٌض٠بدح ِؼبسف االفبدح ِٓ دٚائش االصبس ٚاٌّزبؽف ِٚؤعغبد اٌذٌٚخ راد اٌؼاللخ ثبٌزبس٠خ ٚاال -ٖد

 اٌطٍجخ ٚر٠ٕٛؼٙب.

االفبدح ِٓ ِشاوض اٌٛصبق ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّخطٛطبد ٚاٌٛصبئك اٌزبس٠خ١خ ٌإلفبدح  -ٗد

    ِٕٙب فٟ عؼخ االطالع ٚوزبثخ اٌجؾٛس اٌزبس٠خ١خ.
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 ث١ٕخ اٌّمشس. ٔٔ

 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ ُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛضٛعاع ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

 ٕ األٚي
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ أفٛي آي 

 ث٠ٛٗ ِٚٛطُٕٙ االفٍٟ.

 أوال. اؿ بويه :  
 أصمهـ ، موطنهـ .

 

 .االٌمبء أٚ اٌّؾبضشحٔ

 .االعزغٛاةٕ

 . ؽً اٌّؾىالدٖ

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ٔ

 ِؾذدح.

فٟ .اٌّؾبسوخ اٌقف١خ ٕ

 رؾض١ش اٌّؾبضشح.

 

 ٕ اٌضبٟٔ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ دٚس 

 اٌج١ٙ٠ْٛٛ فٟ خذِخ اِشائُٙ.
 في خدمة أمرائهـ . البويهيوف دور

 

 .االٌمبء أٚ اٌّؾبضشحٔ

 .االعزغٛاةٕ

 .ؽً اٌّؾىالدٖ
 

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ٔ

 ِؾذدح.

. وزبثخ ٚسلخ ػٓ ٕ

 اٌّٛضٛع.

 ٕ اٌضبٌش

دور  فخ ٚفُٙ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼش
معز الدولة وتعاظـ نفوذ اؿ بويه في 

 .فارس والعراؽ

معز الدولة وتعاظـ نفوذ اؿ بويه في 
 فارس والعراؽ .

 

 .االٌمبء أٚ اٌّؾبضشحٔ

 .االعزغٛاةٕ

 .ؽً اٌّؾىالدٖ

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ٔ

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ اٌقف١خ فٟ ٕ

 رؾض١ش اٌّؾبضشح.

 

 ٕ اٌشاثغ

الخمفاء  ؼشفخ رّى١ٓ  اٌطٍجخ ِٓ ِ
العباسيوف وجهودهـ لمواجهة التسمط 

 .البويهي 

الخمفاء العباسيوف وجهودهـ لمواجهة 
 التسمط البويهي .

 

 .االٌمبء أٚ اٌّؾبضشحٔ

 .االعزغٛاةٕ

 .ؽً اٌّؾىالدٖ

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ٔ

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ اٌقف١خ فٟ ٕ

 رؾض١ش اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٚسلخ ػٓ ٖ

 اٌّٛضٛع.
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 ٕ ِظاٌخب
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ أفٛي 

 اٌغالعمخ ِٚٛطُٕٙ االفٍٟ.

 ثانيا. السالجقة :  
 أصمهـ ، موطنهـ .

 

 .االٌمبء أٚ اٌّؾبضشحٔ

 .االعزغٛاةٕ

 .ؽً اٌّؾىالدٖ

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ٔ

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ اٌقف١خ فٟ ٕ

 رؾض١ش اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٚسلخ ػٓ ٖ

 اٌّٛضٛع.
   ِزؾبْ اٌؾٙشٞ االٚياال  ٕ اٌغبدط

 ٕ اٌغبثغ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ ٚرؾ١ًٍ 

و١ف١خ ظٙٛس اٌغالعمخ ػٍٝ اٌّغشػ 

 ٘ـ .7ٗٗاٌغ١بعٟ ٚدخٌُٛٙ ثغذاد ػبَ 

ظهورهـ عمى المسرح السياسي ودخوؿ 
 هػ .447 -هػ 429بغداد 

 

 .االٌمبء أٚ اٌّؾبضشحٔ

 .االعزغٛاةٕ

 .ؽً اٌّؾىالدٖ

 .اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخٔ

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ اٌقف١خ فٟ ٕ

 رؾض١ش اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٚسلخ ػٓ ٖ

 اٌّٛضٛع.

 ٕ اٌضبِٓ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ ػقش 

 ٘ـ.8٘ٗ-7ٗٗاٌغالط١ٓ اٌؼظبَ 

 -هػ 447عصر السالطيف العظاـ 
 هػ .485

 

 .االٌمبء أٚ اٌّؾبضشحٔ

 .االعزغٛاةٕ

 .ؽً اٌّؾىالدٖ

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ٔ

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ اٌقف١خ فٟ ٕ

 رؾض١ش اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٚسلخ ػٓ ٖ

 اٌّٛضٛع.

 ٕ اٌزبعغ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ طج١ؼخ 

اٌخالفخ ٚدٚس اٌغٍطٕخ اٌغٍغٛل١خ ف١ٙب 

 ٘ـ.7٘٘-8ٌٍّ٘ٗذح ِٓ 

 -هػ 485الخالفة والسمطة السمجوقية 
 هػ .575

 

 .االٌمبء أٚ اٌّؾبضشحٔ

 .االعزغٛاةٕ

 .ؽً اٌّؾىالدٖ

زؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ .أِ

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ اٌقف١خ فٟ ٕ

 رؾض١ش اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٚسلخ ػٓ ٖ

 اٌّٛضٛع.
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 ٕ اٌؼبؽش
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ دٚس 

اٌخ١ٍفخ إٌبفش ٌذ٠ٓ هللا فٟ رؾشس 

 ٘ـٕٕٙ-7٘٘اٌخالفخ فٟ اٌّذح 

الخميفة الناصر لديف اهلل وتحرر الخالفة 
 هػ .       622 -هػ 575

 

 االٌمبء أٚ اٌّؾبضشح.ٔ

 .االعزغٛاةٕ

 .ؽً اٌّؾىالدٖ

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ٔ

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ اٌقف١خ فٟ ٕ

 رؾض١ش اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٚسلخ ػٓ ٖ

 اٌّٛضٛع.

 ٕ اٌؾبدٞ ػؾش
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ أٚضبع 

اٌخالفخ اٌؼجبع١خ فٟ ػقش٘ب االخ١ش 

 ٘ـٙ٘ٙ-ٕٕٙ

عصرها  ثالثا. الخالفة العباسية في
 هػ .656 -هػ 622االخير 

 

 .االٌمبء أٚ اٌّؾبضشحٔ

 .االعزغٛاةٕ

 .ؽً اٌّؾىالدٖ

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ٔ

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ اٌقف١خ فٟ ٕ

 رؾض١ش اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٚسلخ ػٓ ٖ

 اٌّٛضٛع.

 ٕ اٌضبٟٔ ػؾش
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ ِٓ ُ٘ 

اٌّغٛي ٚافٌُٛٙ ِٚٛطُٕٙ ٚظٙٛسُ٘ 

 ٌّغشػ اٌغ١بعٟ.ػٍٝ ا

المغوؿ : اصمهـ ، موطنهـ ، ظهورهـ 
 عمى المسرح السياسي .

 

 

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ٔ

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ اٌقف١خ فٟ ٕ

 رؾض١ش اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٚسلخ ػٓ ٖ

 اٌّٛضٛع.

  ٕ اٌضبٌش ػؾش
 اِزؾبْ اٌؾٙش اٌضبٟٔ

 
  

 ٕ اٌشاثغ ػؾش
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ ِٓ ٘ٛ 

 خ اٌّغزؼقُ ثبهلل .اٌخ١ٍف

 

 الخميفة المستعصـ باهلل 

 

 .االٌمبء أٚ اٌّؾبضشحٔ

 .االعزغٛاة ٕ

 .ؽً اٌّؾىالدٖ

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ٔ

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ اٌقف١خ فٟ ٕ

 رؾض١ش اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٚسلخ ػٓ ٖ
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 اٌّٛضٛع.

اٌخبِظ 

 ػؾش
ٕ 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ ٚفُٙ ِمذِبد 

 اٌؼجبع١خ.ٚاعجبة عمٛط اٌخالفخ 
 سقوط الخالفة العباسية 

 .االٌمبء أٚ اٌّؾبضشحٔ

 .االعزغٛاة ٕ

 .ؽً اٌّؾىالدٖ

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ٔ

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ اٌقف١خ فٟ ٕ

 رؾض١ش اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٚسلخ ػٓ ٖ

 اٌّٛضٛع.

  اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ.ٕٔ

ية في العصر العباسي . د. خميؿ ابراهيـ السامرائي تاريخ الدولة العربية االسالم -1 ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ ٔ
 واخروف 

. د.طارؽ فتحي 2،ج1هػج656-هػ132التاريخ االسالمي في العصر العباسي  -2
 سمطاف. 

 
 .المؤلف مجهول, دولة بني العباس1 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  ٕ

 .محمد بن جرير الطبري, تاريخ الرسل والملوك7
 داية والنهاية.ابن كثير , الب3

اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ) اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب 

 ...., ) 
 .مجلة المجمع العلمي العراقي, بحوث في تاريخ الدولة العباسية1
 .مجلة المؤرخ العربي, دراسات في العصور العباسية7
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  .خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟٖٔ

 دورات تدريبية في مجال اآلثار والتراث. .اقامة1
 .اقامة دورات تدريبية في تحقيق المخطوطات والوثائق التاريخية المتعلقة بتاريخ الدولة العباسية.7
 .مواقع متخصصة بالتاريخ االسالمي ومواقع التواصل االجتماعي.3
  .القيام بسفرات علمية للمناطق التاريخية واآلثارية.4
 المجتمعات االسالمية ابان الحكم العباسي في النواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية. واقع عن ودراسات أبحاث بإنجاز ةالطلب تكليف.5

 
 
 
 
 
 
 

 األستاذ الدكتور                                                                                                                                                             
 محمود فياض حمادي
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 ٚفف اٌّمشس

 
 و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .ٕٕ٘

 اٌزبس٠خ / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .ٕٕٙ

 Hist 3331 9ٙ8ٔ -9ٔٗٔاٌؼشاق اٌّؼبفش ربس٠خ  اعُ / سِض اٌّمشس .7ٕٕ

 اٌضاِٟ أؽىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .8ٕٕ

 اٌغبدط/ اٌضبٌضخ اٌفقً / اٌغٕخ .9ٕٕ

 عبػخ ٖٓ ()اٌىٍٟػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .ٖٕٓ

 7ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٔ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف .ٖٕٔ

 أ٘ذاف اٌّمشس .ٕٖٕ

 . بياف أهمية دراسة تاريخ العراؽ المعاصر.1
 .ودراسته وفؽ رؤية تاريخية موضوعية محايدة المتنوريف بتاريخ بمدهـ.إعداد نخبة مف طمبة القسـ  2
 .1921ية لمعراؽ حتى عاـ بياف مقدمات االحتالؿ البريطاني لمعراؽ واالدارة البريطان. 3
عداد الدستور وتأليؼ االحزاب السياسية حتى عاـ .4  . 1958بياف تأسيس الدولة العراقية الحديثة وا 
 . 1958-1921بياف أهـ االحداث والتطورات السياسية والعالقات مع بريطانيا .5
 1968 وتطور االوضاع السياسية حتى عاـ 1958تموز  14.بياف اهـ منجزات ثورة 6

يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان 
 من الربط بينها وبين وصف البرنامج.المتاحة. والبد التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .121
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 ٘لاف اٌّؼوف١خاأل -أ
      رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌإلطبس اٌؼبَ ٌزبس٠خ اٌؼشاق اٌّؼبفش.  -ٔأ

      رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ألُ٘ االؽذاس اٌغ١بع١خ فٟ اٌؼشاق اٌّؼبفش. -ٕأ

      رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌطج١ؼخ اٌؼاللبد اٌؼشال١خ اٌجش٠طب١ٔخ. -ٖأ

      رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍز١بساد اٌغ١بع١خ اٌؼشال١خ اٌجبسصح. -ٗأ

      رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌـزأع١ظ اٌذٌٚخ اٌؼشال١خ اٌؾذ٠ضخ. -٘أ

 . 9٘8ٔرّٛص  ٗٔرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌّٕغضاد صٛسح  -ٙأ

 
 ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠ىزت ٚسلخ ثؾض١خ ,ٚوزبثخ ثؾٛس ٚدساعبد ِزخققخ فٟ ربس٠خ اٌؼشاق اٌّؼبفش. – ٔة 

 ٌؼشاق اٌّؼبفش.٠ؾفع اعّبء ؽخق١بد ٚأِبوٓ ٚؽٛادس ربس٠خ١خ ثبسصح فٟ ربس٠خ ا  - ٕة 

 رؼٍُ طشائك رذس٠ظ ِبدح ربس٠خ اٌؼشاق اٌّؼبفش. – ٖة 

اعبدح اٌغٛأت اٌؼ١ٍّخ  ٌٍّمشس اٌذساعٟ ِضً سعُ اٌخشائظ  ٚاٌّخططبد  ٚاٌغذاٚي اٌج١ب١ٔخ  -ٗة

 اٌّزؼٍمخ ثزبس٠خ اٌؼشاق اٌّؼبفش .

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 

 .االٌمبء أٚ اٌّؾبضشح.1

 .االعزغٛاة .ٕ

 لؾخ ..إٌّبٖ

.ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ٚؽجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌذ١ٌٚخ)االٔزش١ٔذ(ٌٍؾقٛي ػٍٝ ِؼشفخ اضبف١خ ٌٍّٛاد ٗ

 اٌذساع١خ.

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ

 .االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ثأعئٍخ ِزؼذدح  ِٚزٕٛػخ ٌٍّٛاد اٌذساع١خ.1

 .رمذ٠ُ اٚساق ثؾض١خ .ٕ

 فُٙ ٚاٌؾفع  ٌألعّبء ٚاالِبوٓ ٚاالؽذاس اٌزبس٠خ١خ ..االخزجبس اٌزؾش٠شٞ ٌم١بط لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ اٌٖ

 . اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ)فٟ اٌّذاسط(ٌٍّشؽٍخ اٌشاثؼخ .ٗ

 . . اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ)اٌّؾب٘ذح( ٌٍّشؽٍخ اٌضبٌضخ٘
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 رؾ١ًٍ ثؼض االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٌٍزٛفً اٌٝ ِذٜ ؽم١مزٙب . -ٔط         

 الؽذاس اٌزبس٠خ١خ فٟ ربس٠خ اٌؼشاق اٌّؼبفش فٟ اٌؼٙذ٠ٓ اٌٍّىٟ ٚاٌغّٙٛسٞ .٠مبسْ ث١ٓ ا -ٕط

 ٠م١ُ ثؼض اٌؾخق١بد اٌزبس٠خ١خ اٌّؾٙٛسح فٟ ربس٠خ اٌؼشاق اٌّؼبفش . -ٖط

٠فغش أعجبة ل١بَ اٌذٌٚخ اٌؼشال١خ ٚأعجبة ا١ٙٔبس إٌظبَ اٌٍّىٟ ٚوضشح االٔزفبضبد فٟ اٌؼشاق  -ٗط   

 اٌّؼبفش .
 ٚاٌزؼٍُ ٛوائك اٌزؼ١ٍُ

 . اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رفغ١شاد رار١خ ثطشق عجج١خ .ٔ

. االعزغٛاة ٌٍطٍجخ ِٓ خالي ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ اٌزفى١ش٠خ ِضً ٕ

 )و١ف,ِبرا,ِزٝ,ٌّبرا,أ٠ٓ,أٞ(ٌّٛاض١غ ِؾذدح .

 ١ًٍ ..رى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمبؽ١خ خالي اٌّؾبضشاد ٌّٕبلؾخ ِٛضٛػبد ربس٠خ١خ رزطٍت اٌزفى١ش ٚاٌزؾٖ

 .رذس٠ظ اٌطٍجخ و١ف١خ ثٕبء طشق اٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ ٌذ٠ُٙ .ٗ    



  
 ٕاٌقفؾخ 

 
  

 
 
 

 

 ٛوائك اٌزم١١ُ

 .االخزجبساد ا١ِٛ١ٌخ ثأعئٍخ ث١ز١خ رزؼٍك ثبٌّبدح اٌذساع١خ.ٔ

 .رمذ٠ُ اٚساق ثؾض١خ ف١ٙب خطخ ػ١ٍّخ ِؾىّخ.ٕ

 اٌّؾفضح ػٍٝ اٌزفى١ش..اٌمبء ِؾبضشاد ٔٛػ١خ ِٓ لجً اٌطٍجخ ٌّؼشفخ ِذٜ افبدرُٙ ِٓ اٌّبدح اٌذساع١خ ٖ

.اعشاء اخزجبساد ؽٙش٠خ أٚ فٟ ٔٙب٠خ اٌفقً اٌذساعٟ ٌم١بط ِذٜ رؾق١ً اٌطٍجخ ٌّٙبسح اٌزفى١ش ٗ

 ٚاٌزؾ١ًٍ.
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 خ ػٓ أؽذ اٌؾخق١بد اٌزبس٠خ١خ أٚ االِبوٓ فٟ اٌؼشاق.رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ وزبثخ  ٚسلخ ثؾض١ -ٔد

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رٍخ١ـ ِشعغ اٚ ِقذس ثٕغجخ ػؾش ؽغّٗ. -ٕد

 رط٠ٛش لذسح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرفغ١ش االؽذاس اٌزبس٠خ١خ فٟ اٌؼشاق اٌّؼبفش. -ٖد

اٌج١ب١ٔخ اٌّزؼٍمخ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اعزخذاَ اٌخشائظ ٚاٌّخططبد ٚاٌغذاٚي ٚاالؽىبي -ٗد   

ثبٌّؼٍِٛبد االؽقبئ١خ راد اٌفبئذح فٟ رؾ١ًٍ اٌّٛضٛػبد اٌزبس٠خ١خ الع١ّّب فٟ ؽمٛي اٌزبس٠خ 

 االلزقبدٞ ٚاالداسٞ ٌٍؼشاق اٌّؼبفش.



  
 ٖاٌقفؾخ 

 
  

 ث١ٕخ اٌّمشس. ٔٔ

 اعُ اٌٛؽذح / اٌّغبق أٚ اٌّٛضٛع ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع
طش٠مخ 

 اٌزؼ١ٍُ
 م١١ُطش٠مخ اٌز

 ٕ األٚي

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

ٚفُٙ طج١ؼخ اٌّقبٌؼ 

اٌجش٠طب١ٔخ فٟ اٌؼشاق 

ٚأعجبة االؽزالي اٌجش٠طبٟٔ 

ٌٍؼشاق ٚع١ش اٌّؼبسن 

اٌؾشث١خ فٟ ِٕبطك اٌؼشاق 

 اٌّخزٍفخ.

أٚال : االؽزالي اٌجش٠طبٟٔ 

 .9ٕٓٔ-9ٌٍٔٗٔؼشاق

 .أعجبة االؽزالي اٌجش٠طبٟٔ ٌٍؼشاقٔ

-9ٔٗٔ.ع١ش ػ١ٍّبد االؽزالي ٕ

ٔ9ٔ8 

.االٌمبء أٚ ٔ

 اٌّؾبضشح

.االعزغٛإ

 ة

. ؽً ٖ

 اٌّؾىالد

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 

رؾض١ش 

 اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٖ

ٚسلخ ػٓ 

 اٌّٛضٛع.

 ٕ اٌضبٟٔ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

ٚفُٙ ِب١٘خ االداسح 

اٌجش٠طب١ٔخ ٚخقبئقٙب فٟ 

اٌؼشاق, ٚظٙٛس اٌؾشوخ 

 رجٍٛس ا٘ذافٙب.اٌٛط١ٕخ ٚ

 .االداسح اٌجش٠طب١ٔخ فٟ اٌؼشاق.ٔ

.اٌؾشوخ اٌٛط١ٕخ ضذ االؽزالي ٕ

اٌجش٠طبٟٔ )رأع١ظ عّؼ١بد إٌٙضخ, 

 االعزمالي, اٌؼٙذ(.

.االٌمبء أٚ ٔ

 اٌّؾبضشح

.االعزغٛإ

 ة

.ؽً ٖ

 اٌّؾىالد
 

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 

رؾض١ش 

 اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٖ

خ ػٓ ٚسل

 اٌّٛضٛع.

 ٕ اٌضبٌش

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

ٚفُٙ اٌضٛسح اٌؼشال١خ 

ِٓ 9ٕٓٔاٌىجشٜ ػبَ 

 ؽ١ش أعجبثٙب ٚٔزبئغٙب.

 صب١ٔب : صٛسح اٌؼؾش٠ٓ فٟ اٌؼشاق

 .ِمذِبد اٌضٛسحٔ

 .أعجبة اٌضٛسح.ٕ

 .ٚلبئغ اٌضٛسح ٚدٚس اٌؼؾبئش ف١ٙبٖ

.ٔزبئظ صٛسح اٌؼؾش٠ٓ ٚرؾى١ً ٗ

 .اٌؾىِٛخ اٌؼشال١خ اٌّؤلزخ 

.االٌمبء أٚ ٔ

 اٌّؾبضشح

.االعزغٛإ

 ة

.ؽً ٖ

 اٌّؾىالد

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 

رؾض١ش 

 اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٖ

ٚسلخ ػٓ 

 اٌّٛضٛع.

 ٕ اٌشاثغ

رّى١ٓ  اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

ٚفُٙ ل١بَ اٌؾىُ اٌٛطٕٟ 

فٟ اٌؼشاق ٚرأع١ظ 

اٌغ١ؼ اٌؼشالٟ ٚرطٛس 

 دٚسٖ اٌٛطٕٟ ؽزٝ ػبَ

,ٚظشٚف ٚأعجبة 9٘8ٔ

رأع١ظ اٌّغٍظ اٌزأع١غٟ 

 اٌؼشالٟ ٚأثشص ِٙبِٗ.

صبٌضب : اٌؼشاق فٟ ظً االٔزذاة 

 9ٖٕٔ-9ٕٓٔاٌجش٠طبٟٔ 

 .ل١بَ اٌؾىُ اٌٍّىٟ فٟ اٌؼشاقٔ

وبْٔٛ  ٙ.ربع١ظ اٌغ١ؼ اٌؼشالٟ ٕ

 9ٕٔٔاٌضبٟٔ 

 .اٌّغٍظ اٌزأع١غٟٖ

.االٌمبء أٚ ٔ

 اٌّؾبضشح

.االعزغٛإ

 ة

.ؽً ٖ

 اٌّؾىالد

بٔبد .اِزؾٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 

رؾض١ش 

 اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٖ

ٚسلخ ػٓ 

 اٌّٛضٛع.

 ٕ اٌخبِظ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

ٚفُٙ أثٛاة اٌذعزٛس 

ِٚب 9ٕ٘ٔاٌؼشالٟ ٌؼبَ 

ؽذدٖ ِٓ ؽمٛق ٚٚاعجبد 

ٌٍٍّه ٌٍٚغٍطبد اٌزؾش٠ؼ١خ 

ٚاٌزٕف١ز٠خ ٚاٌمضبئ١خ,فضال  

 9ٕ٘ٔ.اٌذعزٛس)اٌمبْٔٛ االعبعٟ( ٗ

 .لبْٔٛ أزخبة إٌٛاة٘

.االٌمبء أٚ ٔ

 اٌّؾبضشح

.االعزغٛإ

 ة

.ؽً ٖ

 اٌّؾىالد

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 

رؾض١ش 



  
 ٗاٌقفؾخ 

 
  

ػٓ رؾذ٠ذٖ ألعظ 

ٓ اٌذاخ١ٍخ اٌغ١بعز١

ٚاٌخبسع١خ ٌٍؼشاق, 

ٚفذٚس لبْٔٛ أزخبثبد 

 إٌٛاة ٚأ١ّ٘زٗ.

 اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٖ

ٚسلخ ػٓ 

 ٛضٛع.اٌّ

   االِزؾبْ اٌؾٙشٞ االٚي  ٕ اٌغبدط

 ٕ اٌغبثغ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

ٚفُٙ ٚرؾ١ًٍ ِؾىٍخ 

اٌّٛفً ث١ٓ اٌؼشاق ٚرشو١ب 

ٚثٕٛد اٌّؼب٘ذح اٌضالص١خ 

اٌؼشال١خ اٌزشو١خ اٌجش٠طب١ٔخ 

 .9ٌٕٙٔؼبَ 

ٚٔزبئغٙب  9ٕٗٔ.ِؾىٍخ اٌّٛفً ٙ

ٚاٌّؼب٘ذح اٌؼشال١خ اٌجش٠طب١ٔخ اٌزشو١خ 

ٔ9ٕٙ . 

الٌمبء أٚ .أ

 اٌّؾبضشح

.االعزغٛإ

 ة

.ؽً ٖ

 اٌّؾىالد

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 

رؾض١ش 

 اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٖ

ٚسلخ ػٓ 

 اٌّٛضٛع.

 ٕ اٌضبِٓ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

ٚفُٙ أعجبة ظٙٛس 

االؽضاة فٟ اٌؼشاق فٟ 

ػٙذ االٔزذاة اٌجش٠طبٟٔ 

ِٕٚب٘غٙب ٚأ٘ذافٙب ٚأثشص 

ؤعغ١ٙب , ٚرم٠ُٛ اٌؾ١بح ِ

اٌؾضث١خ فٟ اٌؼشاق فٟ فزشح 

 االٔزذاة اٌجش٠طبٟٔ.

-9ٕٕٔ.االؽضاة اٌغ١بع١خ اٌؼشال١خ 7

ٔ9ٖٕ. 

.االٌمبء أٚ ٔ

 اٌّؾبضشح

.االعزغٛإ

 ة

.ؽً ٖ

 اٌّؾىالد

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 

رؾض١ش 

 اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٖ

ٚسلخ ػٓ 

 اٌّٛضٛع.

 ٕ غاٌزبع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

ٚفُٙ طج١ؼخ اٌؼاللبد 

اٌؼشال١خ اٌجش٠طب١ٔخ فٟ ِذح 

االٔزذاة اٌجش٠طبٟٔ ِٚب 

رضّٕزٗ اٌّؼب٘ذاد ث١ٓ 

اٌؼشاق ٚثش٠طب١ٔب ِٓ 

ؽشٚط لبع١خ ػٍٝ 

اٌؼشاق.ِٚٛلف اٌؾشوخ 

 اٌٛط١ٕخ ِٓ رٍه اٌّؼب٘ذاد.

ساثؼب : اٌؼاللبد اٌؼشال١خ اٌجش٠طب١ٔخ 

ٔ9ٕٓ-ٔ9ٖٕ 

 9ٕٕٔ.ِؼب٘ذح ٔ

 9ٕ7ٔ.ِؼب٘ذح ٕ

ٚدخٛي اٌؼشاق  9ٖٓٔ.ِؼب٘ذح ٖ

 ػقجخ االُِ

.االٌمبء أٚ ٔ

 اٌّؾبضشح

.االعزغٛإ

 ة

.ؽً ٖ

 اٌّؾىالد

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 

رؾض١ش 

 اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٖ

ٚسلخ ػٓ 

 اٌّٛضٛع.

 ٕ اٌؼبؽش

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

ٚفُٙ اٌزطٛساد اٌذاخ١ٍخ 

ٌؼشاق فٟ اٌّذح فٟ ا

ِٓ رز٠ٛظ  9ٖٙٔ-9ٖٖٔ

اٌٍّه غبصٞ ٍِىب  ػٍٝ 

اٌؼشاق ٚأثشص اٌز١بساد 

اٌغ١بع١خ اٌزٟ ظٙشد فٟ 

اٌّغشػ اٌغ١بعٟ اٌؼشالٟ 

 .9ٖٙٔؽزٝ أمالة ػبَ 

خبِغب :اٌزطٛساد اٌغ١بع١خ فٟ اٌؼشاق 

ٔ9ٖٖ-ٔ9٘8 

 .اٌؼشاق فٟ ػٙذ اٌٍّه غبصٞٔ

 أ.رز٠ٛظ اٌٍّه غبصٞ ٍِىب  ػٍٝ اٌؼشاق

١بساد اٌغ١بع١خ فٟ اٌؼشاق ة.اٌز

)عّؼ١خ اٌغٛاي اٌؼشثٟ, ٔبدٞ اٌّضٕٝ 

ثٓ ؽبسصخ اٌؾ١جبٟٔ, عّبػخ اال٘بٌٟ, 

 عّؼ١خ االفالػ اٌؾؼجٟ(.

.االٌمبء أٚ ٔ

 اٌّؾبضشح

.االعزغٛإ

 ة

.ؽً ٖ

 اٌّؾىالد

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 

رؾض١ش 

 اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٖ

ٚسلخ ػٓ 

 .اٌّٛضٛع

اٌؾبدٞ 

 ػؾش
ٕ 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

ٚفُٙ ِمذِبد ٚأعجبة 

 9ٖٙٔأمالة ػبَ 

ٚظشٚف ِمزً اٌٍّه غبصٞ 

,ٚل١بَ ؽشوخ 9ٖ9ٔػبَ 

 9ٖٙٔ.أمالة ثىش فذلٟ ػبَ ٕ

 ٚرذخً اٌغ١ؼ ثبٌغ١بعخ

 .١ٔٔ9ٖ9غبْ  ٗ.ِمزً اٌٍّه غبصٞ ٖ

١ّخ اٌضب١ٔخ  اٌؼشاق اصٕبء اٌؾشة اٌؼبٌ

ٔ9ٖ9-ٔ9ٗ٘ 

.االٌمبء أٚ ٔ

 اٌّؾبضشح

.االعزغٛإ

 ة

.ؽً ٖ

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 



  
 ٘اٌقفؾخ 

 
  

 

 

 

 

  

 

ٚاٌؾشة 9ِٗٔٔب٠ظ 

 اٌؼشال١خ اٌجش٠طب١ٔخ.
 9ٗٔٔ.ؽشوخ ِب٠ظ ٔ

 
رؾض١ش  اٌّؾىالد

 اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٖ

ٚسلخ   ػٓ 

 اٌّٛضٛع.

اٌضبٟٔ 

 ػؾش
ٕ 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

ٚفُٙ االؽزالي اٌجش٠طبٟٔ 

اق اٌضبٟٔ ٌٍؼش

,ٚأثشص أٚضبع 9ٗٔٔ

اٌؼشاق اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسع١خ 

اصٕبء اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ 

, 9ٗ٘ٔ-9ٖ9ٔاٌضب١ٔخ 

ٚرقبػذ اٌؾشوخ اٌٛط١ٕخ 

ٚظٙٛس االؽضاة اٌغ١بع١خ 

 .9ٗٙٔاٌؼ١ٍٕخ ػبَ 

.االؽزالي اٌجش٠طبٟٔ اٌضبٟٔ ٌٍؼشاق ٕ

ٚأٚضبع اٌؼشاق اٌذاخ١ٍخ اٌٝ  9ٗٔٔ

 ٔٙب٠خ اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ.

-9ٌٗٙٔٛط١ٕخ اٌؼشال١خ.اٌؾشوخ اٖ

ٔ9٘ٙ 

أ.االؽضاة اٌغ١بع١خ اٌؼ١ٍٕخ فٟ 

 9ٗٙٔاٌؼشاق

 

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 

رؾض١ش 

 اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٖ

ٚسلخ ػٓ 

 اٌّٛضٛع.
اٌضبٌش 

 ػؾش
ٕ  

 اِزؾبْ اٌؾٙش اٌضبٟٔ
 

  

اٌشاثغ 

 ػؾش
ٕ 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

 ٚفُٙ أعجبة االٔزفبضبد

ٚٔزبئغٙب خالي اٌّذح 

.ٚل١بَ 9ٕ٘ٔ-9ٗ8ٔ

عجٙخ االرؾبد اٌٛطٕٟ ػبَ 

,ٚطج١ؼخ االٚضبع 9٘7ٔ

اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ لج١ً صٛسح 

 .9٘8ٔرّٛص ػبَ  ٗٔ

, 9ٗ8ٔة.االٔزفبضبد اٌٛط١ٕخ )ٚصجخ 

 (9٘ٙٔ,أزفبضخ 9ٕ٘ٔأزفبضخ 

 9٘٘ٔط.ؽٍف ثغذاد 

 9٘7ٔ.ل١بَ عجٙخ االرؾبد اٌٛطٕٟ ٖ

ٌذ١ٌٚخ ؽزٝ .االٚضبع اٌؼشث١خ  ٚاٗ

 9٘8ٔرّٛص ػبَ    ٗٔل١بَ صٛسح 

)اٌمض١خ اٌفٍغط١ٕ١خ, صٛسح ِقش 

,اٌؼذٚاْ اٌضالصٟ ػٍٝ 9ٕ٘ٔ

,ل١بَ اٌغّٙٛس٠خ اٌؼشث١خ 9ِ٘ٙٔقش

,االرؾبد اٌؼشثٟ 9٘8ٔاٌّزؾذح 

,االؽالف اٌذ١ٌٚخ ِضً 9٘8ٔاٌٙبؽّٟ 

ؽٍف ؽّبي االطٍغٟ ِٚؾشٚع 

 (.9ٕ٘ٔا٠ضٔٙبٚس, ؽشوخ ِقذق 

 شاس.رٕظ١ُ اٌضجبط االؽٕ

.االٌمبء أٚ ٔ

 اٌّؾبضشح

.االعزغٛإ

 ة

.ؽً ٖ

 اٌّؾىالد

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 

رؾض١ش 

 اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٖ

ٚسلخ ػٓ 

 اٌّٛضٛع.

 

 

 

 

 

 

 

اٌخبِظ 

 ػؾش
ٕ 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

ٚفُٙ ِمذِبد ٚاعجبة 

ٚٔزبئغٙب  9٘8ٔصٛسح 

ٚأغبصارٙب اٌٛط١ٕخ 

أثشص اٌزطٛساد ٚاٌذ١ٌٚخ,ٚ

اٌغ١بع١خ اٌذاخ١ٍخ فٟ 

-9ٖٙٔاٌؼشاق فٟ اٌّذح 

ٔ9ٙ8. 

 9٘8ٔرّٛص ٗٔعبدعب : ل١بَ صٛسح 

ٚأغبصارٙب ػٍٝ اٌقؼ١ذ٠ٓ اٌٛطٕٟ 

 ٚاٌذٌٟٚ

عبثؼب : االٚضبع اٌغ١بع١خ فٟ اٌؼشاق 

ؽجبط 8)9ٙ8ٔ-9ٖٙٔ

رؾش٠ٓ اٌضبٟٔ 8ٔ,أمالة 9ٖٙٔ

 (.9ٙ8ٔرّٛص  7ٔ, 9ٖٙٔ

 

.االٌمبء أٚ ٔ

 اٌّؾبضشح

العزغٛا.إ

 ة 

.ؽً ٖ

 اٌّؾىالد

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 

رؾض١ش 

 اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٖ

ٚسلخ ػٓ 

 اٌّٛضٛع.

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ.12
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لمؤلفو  1968 -1914.كتاب: تاريخ العراق السياسي المعاصر 1 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ1
 )أ.د.قحطان حميد كاظم(.

تاريخ العراق المعاصر)د.جعفر عباس حميدي  ود.ابراىيم  .كتاب:7
 خليل احمد(.

 .كتاب: تاريخ العراق المعاصر)د.فاضل حسين وآخرون(.3
 .كتاب : الفكر السياسي في العراق المعاصر)د.فاضل حسين(.4

)السيد  أجزاء 11.كتاب: تاريخ الوزارات العراقية في العهد الملكي,1 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2
 عبدالرزاق الحسني( .

)د.نوري 1968 -1958.كتاب :تاريخ الوزارات في العهد الجمهوري7
 عبدالحميد خليل وآخرون(.

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
.كتاب: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث,عدة أجزاء, 1
 .علي الوردي()د
-1941.كتاب: التطورات السياسية الداخلية في العراق 7

 )د.جعفر عباس حميدي(.1953
.كتاب : التطورات واالتجاىات السياسية الداخلية في العراق 3

 )د.جعفر عباس حميدي(.1958 -1953

لمنشورة على المواقع الرسمية البحوث والدراسات والرسائل االكاديمية ا ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ
للجامعات والكليات العراقية والتي تتناول معظم االحداث والتطورات 

السياسية في العر اق في مدة الدراسة .ومنها موقع كلية التربية االساسية 
 جامعة ديالى:

.iqhttp://www.basicedu.uodiyala.edu  وموقع
وموقع الجامعة   www.uobaghdad.edu.iqجامعة بغداد:
  www.uomustansiriyah.edu.iqالمستنصرية:

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ.13

 ىزو١ٔٚخ ّٚجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخاالفبكح ِٓ فلِبد اٌّىزجبد االٌ -1

 ل١بَ ثلٚهاد رط٠ٛو٠خ ٌٍطٍجخ ٚرله١١َ٠ٓ -2

 اٌم١بَ ثبٌَفواد اٌؼ١ٍّخ -3

http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.uobaghdad.edu.iq/
http://www.uomustansiriyah.edu.iq/
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 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .233

 اٌزبه٠ـ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .234

 Hist 3332 /ربه٠ـ روو١ب اٌّؼبٕو اٍُ / هِي اٌّموه .235

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .236

 اٌَبكً/ اٌضبٌضخ ٕخاٌفًٖ / اٌَ .237

ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .238

 )اٌىٍٟ(
 ٍبػخ 31

 2117/  11/  1 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .239

 أ٘لاف اٌّموه .241

  تركياتمكين الطلبة من معرفة ابرز االحداث السياسية وفهمها التي مرت بها  -36

 تركيا تمكين الطلبة من فهم اسباب حدوث االنتفاضات والثورات واالنقالبات العسكرية في -37

 تعريف الطلبة باىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادة -38

 .العلماني والعهد الجمهوري العثمانيتمكين الطلبة من تحليل االحداث والمقارنة بينها في العهدين  -39

قة زرع القيم والعادات الفاضلة في الطلبة وحب الوطن وتاريخو الزاىر بالماثر والقيم النبيلة ونبذ الفر  -41
 والفتن الداخلية.

 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص مبرهناً عما إذا كان 

 ؛البرنامج.
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .122

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌفىوٞ ٌزبه٠ـ روو١ب اٌّؼبٕو. -1أ

 اٌّؼبٕو رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالؽلاس اٌجبهىح فٟ ربه٠ـ روو١ب-2أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ػٍٝ اثوى اٌْق١ٖبد ا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ ؽىّذ روو١ب -3أ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ الُ٘ اٌضٛهاد ٚاالٔزفبٙبد فٟ ربه٠ـ روو١ب -4أ

 اٌّؼبٕو
 ربه٠ـ روو١ب اٌّؼبٕو. رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌزؾ١ًٍ ٚرف١َو اؽلاس -5أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ثأُ٘ ِٖبكه ِٚواعغ كهاٍخ ربه٠ـ روو١ب اٌّؼبٕو  -6أ
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠مبهْ ث١ٓ االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ فٟ اٌؼٙل٠ٓ اٌؼضّبٟٔ ٚاٌغّٙٛهٞ – 1ة

  ٠ؾًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٚاٍجبثٙب. – 2ة

 ٠طجك وزبثخ ٚهلخ اٚ ثؾش فٟ اٞ ِٛٙٛع ِٓ ِٛٙٛػبد ربه٠ـ روو١ب اٌّؼبٕو. – 3ة

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اّٙو هؤٍبء روو١ب اٌّؼبٕو.    -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبالٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ اٌّزؼٍمخ ثزبه٠ـ روو١ب اٌّؼبٕو. -31
 اٌّبكح. ر١ٙٛؼ ّٚوػ اٌّبكح اٌلها١ٍخ ِٓ لجً رله٠َٟ -32
 ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ٚاالٛالع ػٍٝ ِٖبكه كهاٍخ ربه٠ـ روو١ب اٌّؼبٕو. -33
رؾ١َٓ ِٙبهاد اٌطٍجخ ِٓ فالي ى٠بهح اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ  ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِؼوفخ اٙبف١خ  -34

 ثزبه٠ـ روو١ب اٌّؼبٕو.
ٌزٟ اٍزقلاَ ٛوائك االٌمبء ٚاٌّؾبٙوح ٚاالٍزغٛاة ٚإٌّبلْخ فٟ ثؼ٘ اٌّٛٙٛػبد ا -35

 رؾزبط اٌٝ ٛو٠مخ إٌّبلْخ.

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ ِؾلكح. -25
 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌّْبهوخ اٌٖف١خ. -26
 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔغبى ثؾٛس فٟ ربه٠ـ روو١ب اٌّؼبٕو ٚرؾل٠ل كهعبد ٌٙب . -27
 افزجبهاد ّٙو٠خ ثبٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌخ. -28

 
 ٚاٌم١ّ١خ األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ  -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس ربه٠ـ روو١ب اٌّؼبٕو -1ط

 ٠فوق ث١ٓ ٛج١ؼخ ا١ٌَبٍخ اٌجو٠طب١ٔخ ٚاٌو١ٍٚخ اىاء روو١ب ٚثم١خ كٚي إٌّطمخ.-2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ. -3ط

 ٠مبهْ ث١ٓ ربه٠ـ اٌؼٙل٠ٓ اٌؼضّبٟٔ ٚاٌغّٙٛهٞ فٟ ربه٠ـ روو١ب اٌّؼبٕو.  -4ط

  
 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  ٛوائك    
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 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد. -25
 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘. -26
 اٌّؾبوبح. -27
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبْ اٌزؾو٠وٞ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط. -25
 ٍٛت اعواء ِمبهٔبد ث١ٓ ّق١ٖبد ١ٍب١ٍخ ؽىّذ فٟ ربه٠ـ روو١ب اٌّؼبٕو. -26
١ب اٌّؼبٕو ثؾبعخ اٌٝ كهاٍبد ٚثؾٛس وزبثخ ثؾٛس ػٓ اؽلاس ّٚق١ٖبد فٟ ربه٠ـ روو -27

 ِؼّمخ.
 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١خ. -28

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 اٌّؼبٕوح. ٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح ٚاٌّٖطٍؾبد ٚاٌلالالد اٌزبه٠ق١خ-1ك

رْى١ً عّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ اؽلاس ّٚق١ٖبد ِّٙخ ِٓ ربه٠ـ روو١ب اٌّؼبٕو ٌٍزًٕٛ اٌٝ -2ك

 ٔزبئظ ػ١ٍّخ ِٚٛٙٛػ١خ ثٖلك٘ب.

االفبكح ِٓ كٚائو االصبه ٚاٌّزبؽف ِٚإٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌزبه٠ـ ٚاالصبه ٌي٠بكح ِؼبهف -3ك

 اٌطٍجخ ٚرٛى٠ؼٙب.

اٌٛصبئك ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّقطٛٛبد ٚاٌٛصبئك اٌزبه٠ق١خ ٌالفبكح ِٕٙب االفبكح ِٓ ِواوي -4ك

 فٟ ٍؼخ االٛالع ٚوزبثخ اٌجؾٛس اٌزبه٠ق١خ.
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 ث١ٕخ اٌّموه .123

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 االٚي

ٛج١ؼخ االٚٙبع  ٚفُٙ

اٌؼبِخ فٟ روو١ب اٚافو 

 ػٙل اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ

اٚال: أزٙبء اٌؾوة 

اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ ٚثلء ؽوة 

 1923 -1918اٌزؾو٠و 

اكٚاه ؽوة اٌزؾو٠و -1

 اٌزوو١خ

ِإرّو اهٙوَٚ ،  -2

 ِإرّو ١ٍٛاً 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 حثبٍئٍخ ِؾلك
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌضبٟٔ

ٚفُٙ و١ف١خ رْى١ً 

اٌّغٌٍ إٌٟٛٛ اٌىج١و 

فٟ روو١ب ثؼل أزٙبء 

 اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ

ؽىِٛخ أموح  -

ٚرْى١ً اٌّغٌٍ 

إٌٟٛٛ اٌىج١و 

 ١ٔ1921َبْ 
٘ي٠ّخ ا١ٌٛٔب١١ٔٓ  -

ٚأزٙبء ؽوة 

 زؾو٠واٌ

االٌمبء اٚ -

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌضبٌش

ِؼوفخ ٚفُٙ ِب١٘خ ثٕٛك 

ِؼب٘لح ٌٛىاْ ٚو١ف١خ 

 اٌغبء اٌٍَطٕخ  

 ِؼب٘لح ٌٛىاْ -
 اٌغبء اٌٍَطٕخ  -

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌواثغ 

ِؼوفخ ٚفُٙ و١ف١خ ل١بَ 

اٌغّٙٛه٠خ اٌزوو١خ 

 ٚاػالٔٙب 

ل١بَ اٌغّٙٛه٠خ  -

 اٌزوو١خ اٌؾل٠ضخ
ٌغّٙٛه٠خ  اػالْ ا -

 1923 1د

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌقبٌِ 

ِؼوفخ ِّٙبد ٚٚاعجبد 

 اٌّغٌٍ إٌٟٛٛ اٌىج١و 

ِّٙبد اٌّغٌٍ  -

 إٌٟٛٛ اٌىج١و
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  2 ا  اٌَبكً
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌَبثغ

ِؼوفخ اُ٘ االؽياة 

 ا١ٌَب١ٍخ اٌزوو١خ

االؽياة ا١ٌَب١ٍخ  -

زوو١خ ) ؽية اٌ

اٌْؼت ، ؽية 

 اٌزول١خ اٌغّٙٛهٞ(

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي -  2 اٌضبِٓ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌزبٍغ 

١خ ِؼوفخ ٚفُٙ ِب٘

اٌزطٛهاد اٌلاف١ٍخ 

 1933-1925اٌزوو١خ 

، ٚل١بَ اٌؾووخ اٌىوك٠خ 

 1925اٌٍَّؾخ 

اٌزطٛهاد اٌلاف١ٍخ  -

-1925اٌزوو١خ 

1933 
اٌؾووخ اٌىوك٠خ  -

 1925اٌٍَّؾخ 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
زبثخ ٚهلخ ػٓ و-3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌؼبّو

ِؼوفخ ٚفُٙ أزقبثبد 

ِٕٚٙبط  1927ػبَ 

 ٚىاهح ػّٖذ ا٠ٕٛٔٛ 

  1927أزقبثبد ػبَ -

ِٕٚٙبط ٚىاهح ػّٖذ 

 ا٠ٕٛٔٛ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 ٌّؾبٙوحرؾ١ٚو ا
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌؾبكٞ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ِب١٘خ 

اٍجبة االىِخ 

االلزٖبك٠خ اٌؼب١ٌّخ 

 ٚاصو٘ب ػٍٝ روو١ب  

اصو االىِخ  -

االلزٖبك٠خ اٌؼب١ٌّخ 

ػٍٝ االٚٙبع 

 اٌلاف١ٍخ اٌزوو١خ .

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

خ اِزؾبٔبد ١ِٛ٠-1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌضبٟٔ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ 

ا١ٌَبٍخ اٌلاف١ٍخ اٌزوو١خ 

1933-1939  ،

ٚاٌزؼوف ػٍٝ اٌؾووخ 

اٌم١ِٛخ ٚؽووخ اٌززو٠ه 

ٚا١ٌَبٍخ اٌؼٍّب١ٔخ 

ٚاالعواءاد اٌؾى١ِٛخ 

 ٌزؾل٠ش روو١ب

١ٌَبٍخ اٌلاف١ٍخ ا -

-1933اٌزوو١خ 

1939 
اٌم١ِٛخ اٌزوو١خ  -

 ٚؽووخ اٌززو٠ه
ا١ٌَبٍخ اٌؼٍّب١ٔخ  -

ٚاالعواءاد 

اٌؾى١ِٛخ ٌزؾل٠ش 

 روو١ب

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع

ضبٌش اٌ

 ػْو
   اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ      2

اٌواثغ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ 

اٌؼاللبد اٌقبهع١خ 

ا١ٌَبٍخ اٌقبهع١خ  -

-1933اٌزوو١خ 

1939 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 ةاالٍزغٛا-2

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .124

 

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 
 م خليل امحد كد. خليل علي مراد(ايراف كتركيا ) د.ابراىي -

 تركيا ادلعاصرة  ) د. ابراىيم خليل امحد كاخركف( -

 ايراف كتركيا ) د.ابراىيم خليل امحد كد. خليل علي مراد( - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 تركيا ادلعاصرة  ) د. ابراىيم خليل امحد كاخركف( -

     اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب            

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
 تركيا بُت ادلوركث االسالمي كاالجتاه العلماين ) امحد نورم النعيمي ( -

 النظاـ السياسي يف تركيا ) امحد نورم النعيمي ( -

 تركطيا من اخلالفة اىل احلداثة ) منصور عبد احلكيم( -

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
http://www.alrashead.net/ 

http://arabic.irib.ir/ 
http://alwelayah.net/ 

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .125

 التراث..اقامة دورات تدريبية في مجال اآلثار و 1  
 .اقامة دورات تدريبية في تحقيق المخطوطات والوثائق التاريخية المتعلقة بتاريخ العراق الحديث والعاصر.7
.مواقع متخصصة بالتاريخ مثل مجموعة التاريخ الحديث أو كروب الدراسات العليا في التاريخ,ومواقع التواصل 3

 االجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر .
  علمية للمناطق التاريخية واآلثارية..القيام بسفرات 4
 الجامعة كليات من أو أخرى عراقية جامعات من قديرين أساتذة باستضافة بالتاريخ متخصصة علمية محاضرات.5

 .األخرى
 .المجاالت تلك في نوعية محاضرات والقاء الطلبة للقاء والوثائق والمخطوطات باآلثار متخصصة كوادر دعوة.6
 علمية استبيانات باستخدام الميدان الى بالنزول العراقي المجتمع واقع عن ودراسات أبحاث إنجازب الطلبة تكليف.7

 1939-1933اٌزوو١خ 

ٚٛج١ؼخ اٌؼاللبد 

 اٌجٍغبه٠خ -اٌزوو١خ 

 –اٌؼاللبد اٌزوو١خ  -

 اٌجٍغبه٠خ
اٌٖف١خ فٟ  ؽً اٌّْىالد-3

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌقبٌِ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ل١ٚخ 

اٌّٚبئك اٌزوو١خ 

ِٚؼب٘لح ِٛٔزوٚ 

، ٚاٌزؼوف ػٍٝ 1936

ثٕٛك ١ِضبق ٍؼل اثبك  

 1937رّٛى 

ل١ٚخ اٌّٚبئك  -

ِٚؼب٘لح اٌزوو١خ 

 1936ِٛٔزوٚ 
١ِضبق ٍؼل اثبك  -

 1937رّٛى 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع

http://www.alrashead.net/
http://arabic.irib.ir/
http://alwelayah.net/
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 العراقي المجتمع وخصائص سمات تبين ودقيقة

 
 

 

 ٚفف اٌّمشس

 

 
 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .241

 اٌزبه٠ـ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .242

 Hist 3333 /ربه٠ـ اٌؼبٌُ اٌّؼبٕو اٍُ / هِي اٌّموه .243

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .244

 اٌَبكً/اٌضبٌضخ / إٌَخاٌفًٖ  .245

ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .246

 )اٌىٍٟ(
 ٍبػخ 31

 2117/  11/  1 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .247

 أ٘لاف اٌّموه .248

 تمكين الطلبة من معرفة ابرز االحداث السياسية وفهمها التي مربها العالم -41

 تمكين الطلبة من فهم اسباب حدوث الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة -47
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كاف قد حقق يوفر كصف ادلقرر ىذا إرنازان مقتضيان ألىم خصائص ادلقرر كسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنان عما إذا  
 ؛ادلتاحة. كالبد من الربط بينها كبُت كصف الربنامج.التعلم االستفادة القصول من فرص 
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .126

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌفىوٞ ٌزبه٠ـ اٌؼبٌُ اٌّؼبٕو. -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالؽلاس اٌجبهىح فٟ ربه٠ـ اٌؼبٌُ اٌّؼبٕو-2أ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ػٍٝ اثوى اٌْق١ٖبد ا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ ؽىّذ فالي  -3أ

 اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ ٚاٌؾوة اٌجبهكح
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ الُ٘ اٌّإرّواد فالي ٚثؼل اٌؾوة -4أ
 ٚرف١َو اؽلاس ربه٠ـ اٌؼبٌُ  اٌّؼبٕو. رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌزؾ١ًٍ -5أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ثأُ٘ ِٖبكه ِٚواعغ كهاٍخ ربه٠ـ اٌؼبٌُ اٌّؼبٕو  -6أ
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠مبهْ ث١ٓ االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ فٟ ِبث١ٓ اٌؾوث١ٓ – 1ة

  .٠ؾًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٚاٍجبثٙب – 2ة

 ٠طجك وزبثخ ٚهلخ اٚ ثؾش فٟ اٞ ِٛٙٛع ِٓ ِٛٙٛػبد ربه٠ـ اٌؼبٌُ اٌّؼبٕو. – 3ة

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اّٙو هؤٍبءاٌؼبٌُ فالي اٌؾوث١ٓ      -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبالٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ اٌّزؼٍمخ ثزبه٠ـ اٌؼبٌُ اٌّؼبٕو. -36
 لجً رله٠َٟ اٌّبكح. ر١ٙٛؼ ّٚوػ اٌّبكح اٌلها١ٍخ ِٓ -37
 ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ٚاالٛالع ػٍٝ ِٖبكه كهاٍخ ربه٠ـ اٌؼبٌُ اٌّؼبٕو. -38
رؾ١َٓ ِٙبهاد اٌطٍجخ ِٓ فالي ى٠بهح اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ  ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِؼوفخ اٙبف١خ  -39

 ثزبه٠ـ اٌؼبٌُ اٌّؼبٕو.
٘ اٌّٛٙٛػبد اٌزٟ اٍزقلاَ ٛوائك االٌمبء ٚاٌّؾبٙوح ٚاالٍزغٛاة ٚإٌّبلْخ فٟ ثؼ -41

 رؾزبط اٌٝ ٛو٠مخ إٌّبلْخ.

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ ِؾلكح. -29
 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌّْبهوخ اٌٖف١خ. -31
 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔغبى ثؾٛس فٟ ربه٠ـ ا ٌؼبٌُ اٌّؼبٕو ٚرؾل٠ل كهعبد ٌٙب . -31
 افزجبهاد ّٙو٠خ ثبٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌخ. -32

 
 ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ األ -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس ربه٠ـ اٌؼبٌُ اٌّؼبٕو -1ط

 ٠فوق ث١ٓ ٛج١ؼخ اٌزىزالد ٚاٌّؾبٚه اٌل١ٌٚخ ث١ٓ اٌؾوث١ٓ-2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ. -3ط

 ٠مبهْ ث١ٓ ربه٠ـ اٌؼبٌُ فالي اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ ٚاٌؾوة اٌجبهكح  -4ط

  
 ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٛوائك اٌزؼ    

 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد. -28
 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘. -29
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 اٌّؾبوبح. -31

 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبْ اٌزؾو٠وٞ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط. -29
 ٍٛت اعواء ِمبهٔبد ث١ٓ ّق١ٖبد ١ٍب١ٍخ ؽىّذ فٟ ربه٠ـ ا ٌؼبٌُ اٌّؼبٕو. -31
اٌّؼبٕو ثؾبعخ اٌٝ كهاٍبد ٚثؾٛس  وزبثخ ثؾٛس ػٓ اؽلاس ّٚق١ٖبد فٟ ربه٠ـ اٌؼبٌُ -31

 ِؼّمخ.
 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١خ. -32

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 ٌّؼبٕوح.٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح ٚاٌّٖطٍؾبد ٚاٌلالالد اٌزبه٠ق١خ ا-1ك

رْى١ً عّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ اؽلاس ّٚق١ٖبد ِّٙخ ِٓ ربه٠ـ اٌؼبٌُ اٌّؼبٕو ٌٍزًٕٛ اٌٝ -2ك

 ٔزبئظ ػ١ٍّخ ِٚٛٙٛػ١خ ثٖلك٘ب.

االفبكح ِٓ كٚائو االصبه ٚاٌّزبؽف ِٚإٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌزبه٠ـ ٚاالصبه ٌي٠بكح ِؼبهف -3ك

 اٌطٍجخ ٚرٛى٠ؼٙب.

ٌٛصبئك ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّقطٛٛبد ٚاٌٛصبئك اٌزبه٠ق١خ ٌالفبكح ِٕٙب االفبكح ِٓ ِواوي ا-4ك

 فٟ ٍؼخ االٛالع ٚوزبثخ اٌجؾٛس اٌزبه٠ق١خ.
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 ث١ٕخ اٌّموه .127

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 االٚي

االىِبد اٌل١ٌٚخ ٚفُٙ 

ٚاٍجبة ألالع اٌؾوة 

 اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ

 اٚال:االىِبد اٌل١ٌٚخ
صب١ٔب:اٍجبة اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ 

 اٌضب١ٔخ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌضبٟٔ

ٚفُٙ ِب١٘خ ١ٍبٍخ اٌّب١ٔب 

 اٌٙزٍو٠خ فٟ اٚهثب

اٍجبة ٕٚٛي  -

٘زٍو ٌٍؾىُ فٟ 

 اٌّب١ٔب
 ١ٍب ٍزٗ رغبٖ اٚهثب-

االٌمبء اٚ -

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌضبٌش

ِؼوفخ ٚفُٙ اٌزٍٛغ 

ا١ٌبثبٟٔ فٟ ه١ٍٚب 

ٚاال٠طبٌٟ فٟ ١ٌج١ب 

 ٚاٌؾجْٗ 

اٍجبة ٚٔزبئظ  -

اٌزٍٛغ االٌّبٟٔ 

فٟ اٚهثب 

ٚاال٠طبٌٟ فٟ ١ٌج١ب 

 ٚاٌؾجْٗ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 ؾ١ٚو اٌّؾبٙوحر
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌواثغ 

ِؼوفخ ٚفُٙ اٌزىزالد 

 ٚاٌّؾبٚه ث١ٓ اٌؾوث١ٓ

اٍجبة ثوٚى  -

اٌزىزالد ث١ٓ 

اٌؾوث١ٓ ٚٔزبئغٙب 

ػٍٝ اٌَالَ 

 اٌؼبٌّٟ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
خ اٌّْبهو-2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌقبٌِ 

ِؼوفخ ٚفُٙ اٌؾوة 

 اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ

اٍجبة ألالع  -

اٌؾوة ١ٍٚو 

 اٌؾّالد

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 بٙوحرؾ١ٚو اٌّؾ
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع



  
 7ٔاٌقفؾخ 

 
  

   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  2 ا  اٌَبكً
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌَبثغ

ِؼوفخ ٚفُٙ اٍجبة 

كفٛي اٌٛال٠بد اٌّزؾلح 

 اٌؾوة

كفٛي اٌٛال٠بد  -

اٌّزؾلح اٌؾوة 

 ٚرغ١و اٌّٛاى٠ٓ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 لكحثبٍئٍخ ِؾ
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌضبِٓ

ِؼوفخ ٚفُٙ أزٖبه 

اٌؾٍفبء ٚ٘ي٠ّخ اٌّب١ٔب 

 ٚا٠طب١ٌب 

أزٖبه اٌؾٍفبء  -

 ٚ٘ي٠ّخ اٌّب١ٔب
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
هوخ اٌّْب-2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌزبٍغ

ِؼوفخ ٚفُٙ اٌّإرّواد 

اٌل١ٌٚٗ فالي ٚثؼل 

 اٌؾوة اٌؼب١ٌّٗ اٌضب١ٔخ

اٌّإرّواد اٌل١ٌٚخ  -

فالي اٌؾوة 

 ٚاٌّإرّواد ثؼل٘ب

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 بٍئٍخ ِؾلكحث
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2 اٌؼبّو

ِؼوفخ ٚفُٙ ْٔبءح االُِ 

 اٌّزؾلح

ْٔبءح ١٘ئخ االُِ  -

اٌّزؾلح ١٘ٚى١ٍزٙب 

ٚاٌلٚي االػٚبء 

 ف١ٙب

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ٍخ ِؾلكحثبٍئ
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌؾبكٞ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ِب١٘خ 

اٌّْبه٠غ ٚاالؽالف 

 ثؼلاٌؾوة اٌؼب١ٌّخ 

االٌمبء اٚ -1 ِْوٚع ِبهّبي -

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

ٌٖف١خ فٟ ا

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌضبٟٔ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ألالع 

 اٌؾوة اٌجبهكح

اٍجبة ألالع  -

 اٌؾوة اٌجبهكح
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
   اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ      2اٌضبٌش 
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 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .129

 .اقامة دورات تدريبية في مجال اآلثار والتراث.1  
 العاصر..اقامة دورات تدريبية في تحقيق المخطوطات والوثائق التاريخية المتعلقة بتاريخ العراق الحديث و 7
.مواقع متخصصة بالتاريخ مثل مجموعة التاريخ الحديث أو كروب الدراسات العليا في التاريخ,ومواقع التواصل 3

 االجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر .
  .القيام بسفرات علمية للمناطق التاريخية واآلثارية.4

 ػْو
اٌواثغ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ 

االؽالف ٚاالىِبد 

 اٌل١ٌٚخ

االؽالف ٚالىِبد  -

 اٌل١ٌٚخ
االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

خ فٟ اٌٖف١

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌقبٌِ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ 

ظٙٛهؽووخ ػلَ 

االٔؾ١بى ٚاٌَٛق 

 االٚهث١ٗ اٌّْزووٗ

ؽووخ ػلَ االٔؾ١بى  -

ٚاٌَٛق االٚهث١خ 

 اٌّْزووٗ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .128

 

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 
 عبدالوىاب القيسي كاخركف-تاريخ العامل ادلعاصر -

 جالؿ زنِت-التاريخ االكريب احلديث كادلعاصر - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 ٕٛٝ ثٙب                اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠

 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 

) 

 عبد العظيم رمضاف-تاريخ اكربا كالعامل احلديث -

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
http://www.alrashead.net/ 

http://arabic.irib.ir/ 
http://alwelayah.net/ 

http://www.alrashead.net/
http://arabic.irib.ir/
http://alwelayah.net/
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 الجامعة كليات من أو أخرى عراقية تجامعا من قديرين أساتذة باستضافة بالتاريخ متخصصة علمية محاضرات.5
 .األخرى

 .المجاالت تلك في نوعية محاضرات والقاء الطلبة للقاء والوثائق والمخطوطات باآلثار متخصصة كوادر دعوة.6
 علمية استبيانات باستخدام الميدان الى بالنزول العراقي المجتمع واقع عن ودراسات أبحاث بإنجاز الطلبة تكليف.7

 العراقي المجتمع وخصائص سمات نتبي ودقيقة
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 ٚفف اٌّمشس

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .249

 اٌزبه٠ـ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .251

 Hist 3334 /ربه٠ـ ك٠ٚالد اٌّْوق األٍالِٟ اٍُ / هِي اٌّموه .251

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .252

 اٌَبكً/ اٌضبٌضخ اٌفًٖ / إٌَخ .253

ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .254

 ٟ()اٌىٍ
 ٍبػخ 31

 1/11/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .255

 أ٘لاف اٌّموه .256

بها دويالت المشرق األسالمي تمكين الطلبة من معرفة ابرز االحداث السياسية وفهمها التي مرت  -46
 . 

 سقوط األمارة الطاىرية .تمكين الطلبة من فهم اسباب  -47

 . لمادةتعريف الطلبة باىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس ا -48

 دويالت المشرق األسالمي .تمكين الطلبة من تحليل االحداث والمقارنة بينها في  -49

زرع القيم والعادات الفاضلة في الطلبة وحب الوطن وتاريخو الزاىر بالماثر والقيم النبيلة ونبذ الفرقة  -51
 والفتن الداخلية.

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

ن الربط بٌنها وبٌن وصف المتاحة. والبد مالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .131
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  ف اٌّؼوف١خ ٘لااأل -أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالٛبه اٌفىوٞ ٌزبه٠ـ ك٠ٚالد اٌّْوق األٍالِٟ . -1أ

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌالؽلاس اٌجبهىح فٟ ربه٠ـ ك٠ٚالد اٌّْوق .-2أ

 ألٍو فٟ ك٠ٚالد اٌّْوق .رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ػٍٝ اثوى أُ٘ هعبي ا -3أ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ الُ٘ اٌؼاللبد ث١ٓ ك٠ٚالد اٌّْوق ٚاٌقالفخ -4أ

 اٌؼجب١ٍخ .

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌزؾ١ًٍ ٚرف١َو اؽلاس أفٖبي اٌل٠ٚالد ػٓ اٌقالفخ  -5أ

 اٌؼجب١ٍخ .
اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ثأُ٘ ِٖبكه ِٚواعغ كهاٍخ ربه٠ـ ك٠ٚالد  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ  -6أ

 اٌّْوق األٍالِٟ .
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠مبهْ ث١ٓ االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ ؽلصذ ث١ٓ األِبهر١ٓ اٌطب٘و٠خ ٚاٌٖفبه٠خ . – 1ة

  ٠ؾًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٚاٍجبثٙب. – 2ة

 فٟ اٞ ِٛٙٛع ِٓ ِٛٙٛػبد ربه٠ـ ك٠ٚالد اٌّْوق األٍالِٟ . ٠طجك وزبثخ ٚهلخ اٚ ثؾش – 3ة

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اّٙو اٌمبكح اٌؼَىو١٠ٓ .    -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 ري٠ٚل اٌطٍجخ ثبالٍب١ٍبد ٚاٌّٛا١ٙغ اٌّزؼٍمخ ثزبه٠ـ ك٠ٚالد اٌّْوق األٍالِٟ . -41
 ر١ٙٛؼ ّٚوػ اٌّبكح اٌلها١ٍخ ِٓ لجً رله٠َٟ اٌّبكح . -42
ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ٚاالٛالع ػٍٝ ِٖبكه كهاٍخ ربه٠ـ ك٠ٚالد اٌّْوق األٍالِٟ  -43

. 
رؾ١َٓ ِٙبهاد اٌطٍجخ ِٓ فالي ى٠بهح اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ  ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِؼوفخ اٙبف١خ  -44

 ثزبه٠ـ ك٠ٚالد اٌّْوق األٍالِٟ .
اٌّٛٙٛػبد اٌزٟ  اٍزقلاَ ٛوائك االٌمبء ٚاٌّؾبٙوح ٚاالٍزغٛاة ٚإٌّبلْخ فٟ ثؼ٘ -45

 رؾزبط اٌٝ ٛو٠مخ إٌّبلْخ.

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 افزجبهاد ١ِٛ٠خ ثبٍئٍخ ِؾلكح. -33
 ٚٙغ كهعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌّْبهوخ اٌٖف١خ. -34
 رى١ٍف اٌطٍجخ ثبٔغبى ثؾٛس فٟ ربه٠ـ ك٠ٚالد اٌّْوق األٍالِٟ ٚرؾل٠ل كهعبد ٌٙب . -35
 افزجبهاد ّٙو٠خ ثبٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌخ. -36

 
 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس كهاٍخ  ربه٠ـ ك٠ٚالد اٌّْوق األٍالِٟ . -1ط

 ٠فوق ث١ٓ ٛج١ؼخ ١ٍبٍخ فٍفبء اٌلٌٚخ اٌؼجب١ٍخ ٚػاللبرٙب ِغ ك٠ٚالد اٌّْوق األٍالِٟ .-2ط

 ٠م١ُ ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبه٠ق١خ. -3ط

 ٌّغوة األٍالِٟ .٠مبهْ ث١ٓ ربه٠ـ ك٠ٚالد اٌّْوق ٚا  -4ط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد. -31
 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘. -32
 اٌّؾبوبح. -33
 ٛوائك اٌزم١١ُ    
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 االِزؾبْ اٌزؾو٠وٞ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط. -33
الِٟ ٍٛت اعواء ِمبهٔبد ث١ٓ ّق١ٖبد اٌقٍفبء اٌؼجب١ٍٓ ٚػاللزُٙ ِغ ك٠ٚالد اٌّْوق األٍ -34

. 
 ِغو٠بد األؽلاس ا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ ِود ثٙب ك٠ٚالد اٌّْوق األٍالِٟ .وزبثخ ثؾٛس ػٓ  -35
 . اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١خ -36

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

 اعغ اٌّؼبٕوح ٚاٌّٖطٍؾبد ٚاٌلالالد اٌزبه٠ق١خ اٌّؼبٕوح.٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّو-1ك

رْى١ً عّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ األؽلاس ّٚق١ٖبد اٌّّٙخ فٟ ربه٠ـ ك٠ٚالد اٌّْوق -2ك

 األٍالِٟ ٚاٌزًٕٛ اٌٝ ٔزبئظ ػ١ٍّخ ِٚٛٙٛػ١خ ثٖلك٘ب.

االصبه ٌي٠بكح ِؼبهف االفبكح ِٓ كٚائو االصبه ٚاٌّزبؽف ِٚإٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌزبه٠ـ ٚ-3ك

 اٌطٍجخ ٚرٛى٠ؼٙب.

االفبكح ِٓ اٌّواوي اٌجؾض١خ ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّقطٛٛبد ٚاٌٛصبئك اٌزبه٠ق١خ ٌالفبكح ِٕٙب -4ك

 فٟ ٍؼخ االٛالع ٚوزبثخ اٌجؾٛس اٌزبه٠ق١خ.



  
 ٖٕاٌقفؾخ 

 
  

 

 ث١ٕخ اٌّموه .131

 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ خ اٌزؼ١ٍُٛو٠م اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 االٚي

ٚفُٙ ٛج١ؼخ االٚٙبع 

اٌؼبِخ ٌٍقالفخ اٌؼجب١ٍخ 

ٚأصو٘ب فٟ ل١بَ ك٠ٚالد 

 اٌّْوق األٍالِٟ 

ـ اؽٛاي اٌقالفخ اٌؼجب١ٍخ 

 فالي اٌؼٖٛه اٌّزأفوح .

 

 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ٍخ ِؾلكحثبٍئ
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌضبٟٔ

ٚفُٙ ِب١٘خ ػٛاًِ ل١بَ 

ك٠ٚالد اٌّْوق 

 األٍالِٟ 

١ٍطوح اٌؼٕبٕو  -

 األعٕج١خ .
 اٌطّٛؽبد اٌْق١ٖخ . -
 أكاهح األلب١ٌُ . -
 اٌْؼٛث١خ .  -

االٌمبء اٚ -

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ً اٌّْىالدؽ-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌضبٌش

ٚفُٙ ِٓ ْٔأح األِبهح 

 اٌطب٘و٠خ ٚ ٍمٛٛٙب

ـ ل١بَ األِبهح 

 اٌطب٘و٠خ .

ـ اٍجبة ٍمٛٛ 

 األِبهح اٌطب٘و٠خ .

ـ ا١ٌَبٍخ اٌؼبِخ 

ٌٍطب٘و١٠ٓ 

ٚػاللزٙب ِغ 

 اٌقالفخ اٌؼجب١ٍخ 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌواثغ 

ٚفُٙ ِٓ ْٔأح األِبهح 

 اٌٖفبه٠خ ٍٚمٛٛٙب 

 به٠خل١بَ األِبهح اٌٖف -
٘ي٠ّخ اٌٖفبه١٠ٓ اِبَ  -

 اٌَبِب١١ٔٓ 
ا١ٌَبٍخ اٌؼبِخ  -

ٌٍٖفبه١٠ٓ ٚػاللزٙب 

 ثبٌقالفخ اٌؼجب١ٍخ  

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
ِؼوفخ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ 2 اٌقبٌِ 

ٚفُٙ ِٓ ل١بَ األِبهح 

 اٌَبِب١ٔخ ٍٚمٛٛٙب

ـ  ل١بَ األِبهح 

 اٌَبِب١ٔخ  .

ـ  كٚه اٌَبِب١١ٔٓ 

فٟ اٌؾٚبهح 

 األٍال١ِخ .

ـ اٍجبة ٍمٛٛ 

 األِبهح اٌَبِب١ٔخ 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 ؾبٙوحرؾ١ٚو اٌّ
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع



  
 ٕٗاٌقفؾخ 

 
  

   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  2 ا  اٌَبكً
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌَبثغ

ِؼوفخ ٚفُٙ ِٓ ل١بَ 

 األِبهح اٌغي٠ٛٔخ  .

 ل١بَ األِبهح اٌغي٠ٛٔخ  -
إٌياع ث١ٓ اٌغي١٠ٛٔٓ  -

 ٚاٌَالعمخ .
كٚه اٌغي١٠ٛٔٓ فٟ  -

 اٌؾٚبهح األٍال١ِخ . 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 اةاالٍزغٛ-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ   2 اٌضبِٓ

ِؼوفخ ٚفُٙ اٌغٛأت 

اٌضمبف١خ فٟ اهرجبٛ 

ٚاألٔفٖبي ث١ٓ اٌقالفخ 

اٌؼجب١ٍخ ٚك٠ٚالد 

 اٌّْوق األٍالِٟ 

اٌلٚهاأل٠غبثٟ ٌل٠ٚالد  -

األٍالِٟ فٟ  اٌّْوق

 ر١ٙئخ اٌضمبفخ اٌؼوث١خ .

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ   2 اٌزبٍغ

ِؼوفخ ٚفُٙ اٌغٛأت 

اٌضمبف١خ فٟ اهرجبٛ 

قالفخ ٚاألٔفٖبي ث١ٓ اٌ

اٌؼجب١ٍخ ٚك٠ٚالد 

 اٌّْوق االٍالِٟ 

ـ  اٌلٚهاٌٍَجٟ 

ٌل٠ٚالد اٌّْوق 

األٍالِٟ فٟ ر١ٙئخ 

 اٌضمبفخ اٌؼوث١خ .

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
ى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ رّ 2 اٌؼبّو

ِؼوفخ ٚفُٙ ِٓ ل١بَ 

 األِبهح اٌي٠به٠خ

 ل١بَ األِبهح اٌي٠به٠خ -
اٌؼاللخ ث١ٓ اٌي٠به٠ٓ  -

 ٚاٌج١١ٙ٠ٛٓ

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌؾبكٞ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ِب١٘خ ل١بَ 

 األِبهح اٌغٛه٠خ 

االٌمبء اٚ -1 ظٙٛه األِبهح اٌغٛه٠خ -

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌضبٟٔ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

وٚة ِؼوفخ ٚفُٙ ؽ

 اٌغٛه١٠ٓ  

ؽوٚة ااٌغٛه١٠ٓ فٟ  -

 ثالك إٌٙل 
ػاللخ اٌغٛه١٠ٓ  -

 ٚاٌقٛاهى١١ِٓ
 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
   اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ      2اٌضبٌش 



  
 ٕ٘اٌقفؾخ 

 
  

 
 
 
 

 ١خ اٌزؾز١خ اٌجٕ .132

 

 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 
 الطربم ، تاريخ الرسل كادللوؾ  -

 ابن خلدكف ، ادلقدمة -

 ادلاكردم ، االحكاـ السلطانية  -

 التاريخ السياسي كالديٍت كاألجتماعي ، حسن ابراىيم حسن . - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

لعصر العباسي حىت الدكؿ ادلستقلة يف ادلشرؽ األسالمي منذ مستهل ا -
 الغزك ادلغوؿ ، عصاـ الدين الفقي .

 تاريخ احلضارة األسالمية يف الشرؽ ، زلمد مجاؿ الدين سركر . -

 
 
 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
 نور الرفاعي األسالـ يف حضارتة كنظمة األدارية كالسياسية كاالجتماعية ، ا -

 دراسات يف العصور العباسية ادلتأخرة ، عبد العزيز الدكرم -

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

 االٔزو١ٔذ ....
http://www.alrashead.net/ 

http://arabic.irib.ir/ 
http://alwelayah.net/ 

 
 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .133

 ػْو
واثغ اٌ

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ ل١بَ 

 األِبهح اٌقٛاهى١ِخ 

 ل١بَ األِبهح اٌقٛاهى١ِخ -
اُ٘ هعبي األٍوح  -

 اٌقٛاهى١ِخ 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 ٛعاٌّٛٙ
اٌقبٌِ 

 ػْو
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2

ِؼوفخ ٚفُٙ ٔجنح 

ِقزٖوح ػٓ ثالك 

 اٌّْوق األٍالِٟ 

 اٌّٛلغ اٌغغوافٟ  -
 اٌز١َّخ   -

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع

http://www.alrashead.net/
http://arabic.irib.ir/
http://alwelayah.net/


  
 ٕٙاٌقفؾخ 

 
  

 .اقامة دورات تدريبية في مجال اآلثار والتراث.1  
 لعصر الراشدي.اقامة دورات تدريبية في تحقيق المخطوطات والوثائق التاريخية المتعلقة بتاريخ ا7
أو كروب الدراسات العليا في التاريخ,ومواقع التواصل األسألمي يخ .مواقع متخصصة بالتاريخ مثل مجموعة التار 3

 االجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر .
  .القيام بسفرات علمية للمناطق التاريخية واآلثارية.4
 الجامعة كليات من أو أخرى عراقية جامعات من قديرين أساتذة باستضافة بالتاريخ متخصصة علمية محاضرات.5

 .األخرى
 .المجاالت تلك في نوعية محاضرات والقاء الطلبة للقاء والوثائق والمخطوطات باآلثار متخصصة كوادر وةدع.6
 علمية استبيانات باستخدام الميدان الى بالنزول العراقي المجتمع واقع عن ودراسات أبحاث بإنجاز الطلبة تكليف.7

 العراقي المجتمع وخصائص سمات تبين ودقيقة

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 7ٕاٌقفؾخ 

 
  

 
 
 
 
 
 

 المرحلة الرابعة / الفصل السابع 
 
 
 

 وصف المقرر
ادلتاحة. كالبد من  التعلم ستفادة القصول من فرصيوفر كصف ادلقرر ىذا إرنازان مقتضيان ألىم خصائص ادلقرر كسلرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها مربىنان عما إذا كاف قد حقق اال

 ؛كصف الربنامج. الربط بينها كبُت

 

 كلية الًتبية األساسية / جامعة دياىل  ادلؤسسة التعليمية 

   قسم التاريخ/ مواد ثقافية  ادلركز/ القسم العلمي 

  اللغة العربية رمز ادلقرر/ اسم/ Univ4115 

 إلزامي أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  الرابعة/ السابع السنة/ الفصل 

  ساعة 33 (الكلي)عدد الساعات الدراسية 

  تاريخ إعداد ىذا الوصف 
1/13/2117 

 إف يكوف الطالب يف هناية السنة الدراسية قادران على : أىداؼ ادلقرر 

 ادلمنوع من الصرؼ, العطف, التوكيد, البدؿ,الصفة : (التوابع )النحو  قواعد اللغة العربية يف تعلم .1

 2.  ادلدارس الشعرية مع دنوذج من شاعر كحياتو , ية يف االدب العريب احلديثالنهضة االدب: (االدب العريب احلديث )األدب  تعلم
 النثر يف االدب العريب احلديث , لكل مدرسة

 
 

 

 سلرجات ادلقرر كطرائق التعليم كالتعلم كالتقييم



  
 8ٕاٌقفؾخ 

 
  

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ادلعرفة كالفهم -أ

 لتوابع( :الصفة ،البدؿ، التوكيد، العطف، ادلمنوع من الصرؼ. النحو) ا دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم   -1أ
األدب) االدب العريب احلديث( :النهضة االدبية يف االدب العريب احلديث،  دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم يف  -2أ

 .ادلدارس الشعرية مع دنوذج من شاعر كحياتو لكل مدرسة، النثر يف االدب العريب احلديث 

  .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ  -ب 

 مهارات يف االدب. – 1ب
 .مهارات تتعلق مبوضوعات النحو -2ب

 مهارات تتعلق بالنثر العريب احلديث  -3ب
 

 طرائق التعليم كالتعلم      

  توضيح كشرح ادلادة الدراسية -1 

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة احملاضرة  -3

 الذاٌب طريقة التعلم -4

 طرائق التقييم      

  ػ اختبارات يومية بأسئلة زلددة1

 .ػ كضع درجات للواجبات البيتية كادلشاركة الصفية 2

 ػ تكليف الطلبة بإجناز ْتوث كتقارير عن ادلادة الدراسية3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية كمقاليو 4

  األىداؼ الوجدانية كالقيمية -ج

 .ية دراسة ادلادة كتطبيقاهتا احلياتية اف يدرؾ اذن -1ج

 .يدرؾ معٌت الركحي للشعر كالنثر -2ج
 

 طرائق التعليم كالتعلم     

 الشرح كالتوضيح -1

 طريقة عرض النموذج -2

 طريقة التعلم الذاٌب -3

 طرائق التقييم    

 .االختبارات النظرية -1

 .التقارير كالدراسات -2
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 .( ادلهارات األخرل ادلتعلقة بقابلية التوظيف كالتطور الشخصي) أىيلية ادلنقولة ادلهارات العامة كالت -د 

 .مهارات استخداـ ادلراجع كادلصطلحات  -1د   

 .مهارات يف مجع البيانات حوؿ ادلوضوع كحتليلها  -2د

 .مهارات تفسَت ادلربىنات  -3د

 .مهارات اجراء ادلقارنات  -4د

 .  اصة عن ادلوضوعمهارات إعداد ادلفاىيم اخل 5د 

 

 بنية ادلقرر

 طريقة التقييم طريقة التعليم أك ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

 التقومي البنائي الشرح كالتوضيح التوابع/ النحو تعلم النعت 2 1

 التقومي البنائي الشرح كالتوضيح التوابع/ النحو تعلم البدؿ 2 2

 التقومي البنائي الشرح كالتوضيح التوابع/ النحو الفظي كادلعنوم – لم التوكيدتع 2 3

 التقومي البنائي الشرح كالتوضيح التوابع/ النحو تعلم العطف 2 4

5 

 -تعلم عطف البياف 2

 عطف النسق

 التقومي البنائي احملاضرة التوابع/ النحو

 تقومي البنائيال احملاضرة التوابع/ النحو ادلمنوع من الصرؼ 2 6

 ترتبط بادلوضوع دتارين امتحاف الشهر االكؿ اختبار ات متنوعة كحل 2 7

8 

2  النهضة األدبية يف
 األدب العريب احلديث

 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث /االدب

9 

مدرسة : ادلدارس الشعرية  2
مجاعة  -ادلهجر-اإلحياء
 الديواف 

 التقومي البنائي احملاضرة احلديث األدب العريب/ االدب

13 

2 مدرسة   ادلدارس الشعرية
 مدرسة الشعر احلر -أبولو

 
 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

11 

2   دناذج من حياة شاعر كاحد
لكل مدرسة كعشرة أبيات 

 من شعره 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

12 
دناذج من حياة شاعر كاحد لكل  2

  مدرسة كعشرة أبيات من شعره

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب
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13 
العريب احلديث :  النثر يف األدب 2

 القصة كالركاية 

 التقومي البنائي احملاضرة األدب العريب احلديث/ االدب

14 
النثر يف األدب العريب احلديث  2

 ادلسرحية–الة ادلق–:

 التقومي البنائي عرض دنوذج األدب العريب احلديث/ االدب

 امتحاف الشهر الثاين اختبارات موضوعية   2 15

 

 البنية التحتية 

 ال يوجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

  .شرح قطر الندى وبل الصدى , البن ىشام (  ادلصادر)ػ ادلراجع الرئيسية 2

 حسن . النحو الوافي , عباس 

اػ الكتب كادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ,....  ( التقارير, اجملالت العلمية 

كتب النحاة القدماء.  

. جامع الدروس العربية مصطفى الغالييني 

 . مجلة المجمع العلمي العراقي 

  .موقع مدونة لسان العرب ....مواقع االنًتنيت , ب ػ ادلراجع االلكًتكنية

بة الشاملة .المكت 

. موقع المجلس العلمي 

 . شبكة الفصيح 

 

  خطة تطوير ادلقرر الدراسي 

 االلتزاـ بالقطاعية  
 

 

 

 

 



  
 ٖٔاٌقفؾخ 

 
  

 

 

 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم قق االستفادة القصوى من فرصمبرهناً عما إذا كان قد ح

 ؛البرنامج.

 

 كلية الًتبية األساسية/ دياىل  جامعة المؤسسة التعليمية  

 قسم التاريخ/ مواد تربوية القسم العلمي  / المركز 

 مناىج كالكتب ادلدرسية اسم / رمز المقرر  /Coll 4214 

  إلزامي المتاحةأشكال الحضور 

 الرابعة/ السابع  الفصل / السنة 

 )ساعة31 عدد الساعات الدراسية )الكلي  

  1/11/2117 تاريخ إعداد ىذا الوصف 

  أىداف المقرر: إن يكون الطالب في نهاية السنة الدراسية قادراً على 

 تعريف ادلناىج  

 يعدد خصائص ادلناىج 

 يبُت اذنية ادلناىج 

 اء ادلناىجيشرح عن اسس بن 



  
 ٕٖاٌقفؾخ 

 
  

زنلل عناصر ادلنهج ادلدرسي 

 يقارف بُت انواع ادلناىج الدراسية 

 يقـو ادلناىج الدراسية 

 يبُت اسباب تطوير ادلناىج الدراسية كدناذجو 

 يعرؼ الكتاب ادلدرسي من حيث مفهومو  

 يعدد بنقاط اذنية الكتاب ادلدرسي 

 يقـو الكتاب ادلدرسي 

 والتعلم والتقييم مخرجات المقرر وطرائق التعليم 

   األىداف المعرفية -أ
 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم للمناىج كخصائصها كاذنيتها  -2أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم ألسس بناء ادلناىج -3أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم لعناصر ادلنهج ادلدرسي -4أ

 الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم ألنواع ادلناىج الدراسية دتكُت  -5أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم يف رلاؿ تقومي ادلناىج الدراسية  -6أ

 دتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة كالفهم لتطوير ادلناىج كدناذجو كاسبابو  -7أ

 كالفهم للكتاب ادلدرسيدتكُت الطلبة من احلصوؿ على ادلعرفة  -8أ
  

  .الخاصة بالمقرر المهاراتية األىداف  -ب 
 يقارف بُت ادلفهـو القدمي كادلفهـو احلديث للمناىج - 1ب

 .يبُت اسس بناء ادلناىج - 2ب

 زنلل ادلنهج ادلدرسي اىل عناصره -3ب

 . رنمع معلومات عن انواع ادلناىج ادلدرسية   -4ب

 .ىج ادلدرسيةيفسر اسباب تقومي ادلنا -5ب

 .يبُت تطوير ادلناىج الدراسية كدناذجو -6ب

 .يكتب كرقة ْتثية عن الكتاب ادلدرسي -7ب

 طرائق التعليم والتعلم      

  ػ تزكيد الطلبة باألساسيات كادلواضيع ادلتعلقة بادلناىج1

 .ػ توضيح كشرح ادلادة الدراسية 2

 مصادر ادلناىج ادلدرسية ػ مطالبة الطلبة بزيارة ادلكتبة كاالطالع على 3

 ػ حتسُت مهارات الطلبة من خالؿ زيارة ادلواقع االلكًتكنية للحصوؿ على معرفة  إضافية بادلناىج ادلدرسية4

 .ػ استخداـ طرائق اإللقاء كاحملاضرة كاالستجواب كادلناقشة يف بعض ادلوضوعات اليت حتتاج اىل طريقة ادلناقشة 5

 طرائق التقييم      

  تبارات يومية بأسئلة زلددةػ اخ1



  
 ٖٖاٌقفؾخ 

 
  

 .ػ كضع درجات للواجبات البيتية كادلشاركة الصفية 2

 .ػ تكليف الطلبة بإجناز ْتوث كتقارير3

 .ػ اختبارات شهرية بأسئلة موضوعية كمقاليو 4

  األىداف الوجدانية والقيمية -ج
 يدرك اىمية نظريات المناىج -1ج
 يعطي اىمية للكتاب المدرسي  -7ج
 ط انشطة المناىج بالبيئة  يرب -3ج
 يقيم االنشطة . -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 
.  استعمال طريقة العروض التقديمية 
. رسم المخططات التوضيحية 
. طريقة العصف الذىني 

 

 طرائق التقييم    

  ػ االمتحاف التحليلي لقياس قدرة الطالب على التفكَت كالتحليل كاالستنتاج

 اء مقارنات بُت ادلناىج يف العراؽ كيف الدكؿ ادلتقدمةػ طلب إجر 

 ػ كتابة ْتوث عن الظواىر كادلشكالت اليت ختص ادلناىج

 .ػ امتحانات يومية بتوجيو اسئلة فكرية كاستنتاجية 

  .(المهارات العامة والتأىيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي -د 
 مهارات استخدام المراجع والمصطلحات . -1د   

 مهارات في جمع البيانات حول الموضوع وتحليلها . -7د
 مهارات استغالل ما متاح من امكانات . -3د
 مهارات اجراء المقارنات عن الموضوع .  -4د
 مهارات إعداد المفاىيم الخاصة عن الموضوع. 5د 
   

 

 بنية المقرر 

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع ت التعلم المطلوبةمخرجا الساعات األسبوع

1 2 
التعرؼ على مفهـو ادلناىج 

 كخصائصها كأذنيتها
 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب ادلناىج



  
 ٖٗاٌقفؾخ 

 
  

2 2 
التعرؼ على االساس 

 (الفكرم)الفلسفي
 اسس ادلناىج

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب

3 2 
تعرؼ على االساس ال

 (االجتماعي)الثقايف

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب اسس ادلناىج

4 2 
التعرؼ على االساس 

 (النمائي)النفسي

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب اسس ادلناىج

5 2 
حتليل , يفهم االىداؼ الًتبوية 

 احملتول
 عناصر ادلنهج ادلدرسي

 تقومي البنائيال ادلناقشة كاالستجواب

 مقالية االكؿ اسئلة اختبار الشهر 2 6

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب انواع ادلناىج الدراسية التعرؼ على منهج ادلواد الدراسية 2 7

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب انواع ادلناىج الدراسية التعرؼ على منهج النشاط 2 8

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب انواع ادلناىج الدراسية احملورم التعرؼ على ادلنهج 2 9

11 2 
التعرؼ على مفهـو تقومي ادلنهج 

 كاىدافو كمعايَته كطرقو كخطواتو
 تقومي ادلناىج الدراسية

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب

 التقومي البنائي كاالستجواب ادلناقشة تطوير ادلناىج الدراسية فهم تطوير ادلنهج كدكافعو 2 11

12 2 
فهم مبادئ تطوير ادلنهج كدناذج 

 اساسية لتطويره
 تطوير ادلناىج الدراسية

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب

13 2 
التعرؼ على مفهـو الكتاب 

 ادلدرسي كاذنيتو
 الكتاب ادلدرسي

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب

14 2 
اب ادلنهجي التعرؼ على الكت

 كاآللكًتكين الورقي

 التقومي البنائي ادلناقشة كاالستجواب الكتاب ادلدرسي

 اختبار الشهر الثاين اسئلة مقايل 2 15

  البنية التحتية 

 ال يوجد ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 7119المنهج وتحليل الكتاب, عواد جاسم محمد التميمي,  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 3980,عواد جاسم محمد التميمي, الكتاب المدرسي

 
 

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

 2009,عواد جاسم محمد التميمي, المنهج وتحليل الكتاب

 3980,عواد جاسم محمد التميمي, الكتاب المدرسي
  



  
 ٖ٘اٌقفؾخ 

 
  

 محاضرات نوعية واالستضافة على المواقع االلكترونية  قع االنترنيت ....ب ـ المراجع االلكترونية, موا

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

حاجة ادلؤسسات الًتبوية اىل تطوير , اذنية تطوير ادلناىج, اف يشمل ادلقرر الدراسي مراحل تطور ادلناىج ، نظريات ادلناىج احلديثة 
 ادلتقدمة دناذج من ادلناىج لبعض الدكؿ, ادلناىج

 
 
 

 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف  التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص

 ؛البرنامج.

 

 

 كلية الًتبية االساسية ة التعليميةادلؤسس 

 قسم التاريخ/ مواد تربوية  ادلركز/   القسم العلمي 

  ادارة تربوية رمز ادلقرر/ اسم /Coll 4215 

 الزامي  أشكاؿ احلضور ادلتاحة 

  السنة الرابعة /السابع الفصل السنة/ الفصل 

 31 (الكلي) عدد الساعات الدراسية 

 2117/ 11 /1  تاريخ إعداد ىذا الوصف 

 اف يكوف الطالب ملمان بادلفاىيم االتية :أىداؼ ادلقرر 



  
 ٖٙاٌقفؾخ 

 
  

 االدارة كتطورىا ،االدارة الًتبوية، االدارة ادلدرسية .  مفهـو .1

 التعرؼ على اىم نظريات االدارة  . .2

 التعرؼ على اىم كظائف االدارة. .3

 مفهـو القيادة ،تطورىا كاىم نظرياهتا. .4

 ى االشراؼ الًتبوم كاساليب االشراؼ الًتبوم.التعرؼ عل  .5

 التقومي يف االشراؼ الًتبوم )تقومي ادلدير ،تقومي ادلعلم ،تقومي التالميذ(.6- 

 
 
 
 

 كطرائق التعليم كالتعلم كالتقييم سلرجات ادلقرر 

   األىداؼ ادلعرفية -أ

 ارة ادلدرسية.مفهـو االدارة ،االدارة الًتبوية ،االد  اف يعرؼ الطالب  -1أ
 اىم نظريات االدارة ككظائفها كادناطها. اف يعرؼ الطالب  -2أ
 الطالب  مفهـو القيادة ،القيادة الًتبوية، اىم نظرياهتا. اف يعرؼ  -3أ
 االشراؼ الًتبوم ،تطوره، اىم اساليب االشراؼ الًتبوم.  اف يعرؼ الطالب -4أ
 (.التالميذ, ادلعلم ,ادلدير )اف يعرؼ الطالب التقومي الًتبوم كاذنيتو  -5أ

 

 اف تتكوف لدل الطلبة مهارات بادلفاىيم االتية .اخلاصة بادلقرر ادلهاراتية األىداؼ -  ب

 .االدارة الًتبوية – 1ب

 .القيادة الًتبوية– 2ب

 .االشراؼ الًتبوم  – 3ب

 .التقومي الًتبوم -4ب
 

  كالتعلم  طرائق التعليم     

الرسائل   ,الدكريات, الكتب ذات العالقة ) بالغ الطلبة مبفردات ادلقرر الدراسي كمصادر ادلعلومات يف بداية الفصل رنرم ا
 :ككاالٌب, كاساليب التقومي اليت سيجرم اتباعها , كتوزع ادلفردات على اسابيع الفصل الدراسي( اجلامعية

 .  االستعانة مبصادر ادلعلومات سابقة الذكر هتيئة احملاضرات كفقا للتسلسل الذم كرد يف ادلقرر الدراسي عن طريق. 1

 .ابالغ الطلبة عن موضوع احملاضرة القادمة بقصد التهيئة. 2

 . الطلب من الطلبة تقدمي اكراؽ ختص موضوعا اك اكثر من ادلوضوعات قيد الدراسة .3
 

  طرائق التقييم     

من الفصل الدراسي كالثاين بعد االسبوع احلادم عشر من الفصل اجراء امتحانُت فصليُت االكؿ بعد انقضاء االسبوع اخلامس  .1
من التحصيل % 43حيث درجة التقومي ذلا ( االستكشاؼ, التطبيق, التذكر ) الدراسي كتراعى يف كل امتحاف ادلستويات العقلية 

  .الكلي على اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة الطالب كحجم مشاركتو اليومية



  
 7ٖاٌقفؾخ 

 
  

من التحصيل ككفق توقيتات الوزارة كيراعى عند كضع االسئلة مشولية زلتول ادلقرر % 63لفصل الدراسي كلو امتحاف هناية ا. 2
 (.االستكشاؼ, التطبيق, التذكر ) الدراسي كادلستويات العقلية 

 

  اف يكوف الطالب قادرا على:األىداؼ الوجدانية كالقيمية - ج

 .تعريف اىم مهارات القائد الًتبوم الناجح -1ج

 .تعريف اىم مهارات ادلدير الناجح-2ج

 .تعريف نوع القيادة كاالدارة الًتبوية الناجح-3ج

 .دتييز افضل كسائل التقومي يف االشراؼ الًتبوم -4ج

 
  

 

  طرائق التعليم كالتعلم    

ن االدارة دلراحل التعليم يستخدـ عادة اسلوب التعليم ادلباشر حيث تتم تعليم ادلهارات بشكل مباشر كصريح معززة باألمثلة ع
  االساس

 
 

  طرائق التقييم   

 .تأٌب ضمنا مع عمليات التقييم بادلقرر الدراسي اليت حتصل اثناء كهناية الفصل الدراسي

 
 
 

  .(ادلهارات األخرل ادلتعلقة بقابلية التوظيف كالتطور الشخصي) ادلنقولة  العامة كالتأىيلية ادلهارات -د 

 .رات ادلكتسبة يف تعليم اىم مهارات االدارة لدل الطلبةتوضيف ادلها-1د

 .اختيار امثلة اك دناذج لإلدارة كعرض سلبياهتا كارنابياهتا-2د

 .تقييم مدل اكتساب الطلبة دلهارات التقومي-3د

 .بناء اختبارات خاصة للتعرؼ على اىم ادلهارات اليت اكتسبها الطلبة من خالؿ ادلقرر الدراسي  -4د

 

  ادلقرربنية 

 طريقة التقييم طريقة التعليم أك ادلوضوع/ اسم الوحدة  سلرجات التعلم ادلطلوبة الساعات األسبوع

االدارة ،االدارة  مفهـو 2 1
مع  الًتبوية ،االدارة ادلدرسية

 االمثلة

االدارة، االدارة  مفهـو
مع  الًتبوية ،االدارة ادلدرسية

 االمثلة

ادلناقشة 
 كاالستجواب

 يتقومي بنائ

ادلناقشة  نظريات االدارة الًتبوية الًتبوية نظريات االدارة  2
 كاالستجواب

 تقومي بنائي
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ادلناقشة  كظائف االدارة الًتبوية كظائف االدارة الًتبوية  3
 كاالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  ادناط االدارة الًتبوية ادناط االدارة الًتبوية  4
 كاالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  القيادة مفهومها، تطورىا القيادة مفهومها، تطورىا    5
 كاالستجواب

 تقومي بنائي

 تقويم بنائي - اختبار شهري اختبار شهري  6
 
 

ادلناقشة  اىم نظريات القيادة اىم نظريات القيادة   7
 كاالستجواب

 تقومي بنائي

بعض دناذج السلوؾ   8
 القيادم ،مفهومها ،انواعها

السلوؾ بعض دناذج 
 القيادم ،مفهومها ،انواعها

ادلناقشة 
 كاالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  االشراؼ الًتبوم كتطوره االشراؼ الًتبوم كتطوره  9
 كاالستجواب

 تقومي بنائي

انواع االشراؼ الًتبوم   11
 كاساليب االشراؼ الًتبوم 

انواع االشراؼ الًتبوم 
 كاساليب االشراؼ الًتبوم

ادلناقشة 
 الستجوابكا

 تقومي بنائي

 تقويم بنائي - اختبار شهري اختبار شهري  11
 
 

ادلناقشة  التقومي يف االشراؼ الًتبوم التقومي يف االشراؼ الًتبوم  12
 كاالستجواب

 تقومي بنائي

ادلناقشة  تقومي ادلدير كادلعلم كالتالميذ تقومي ادلدير كادلعلم كالتالميذ  13
 كاالستجواب

 تقومي بنائي

    مراجعو هنائية  14

ادلناقشة  االختبار النهائي االختبار النهائي  15
 كاالستجواب

 تقومي بنائي

 البنية التحتية  

 ال توجد ػ الكتب ادلقررة ادلطلوبة 1

   االدارة الًتبوية مفهومها ،نظرياهتا، كسائلها ػ ادلراجع الرئيسية )ادلصادر(  2
 . جناة عبد اهلل النابود. صالح عبد احلميد مصطفى     د 
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اػ الكتب كادلراجع اليت يوصى هبا                 
 ،....  ( ) اجملالت العلمية ، التقارير

 االستفادة من الدكريات كادلصادر ذات الصلة بادلقرر

 االستفادة من شبكة ادلعلومات الدكلية كمصادر معركفة ب ػ ادلراجع االلكًتكنية، مواقع االنًتنيت ....

 

 خطة تطوير ادلقرر الدراسي  

 .يتم تطوير ادلقرر حسب ما زندث من تغيَت كتطور يف اجملتمع  .1

 .يتم تطوير ادلقرر كفقا للمتطلبات الذم تظهر يف تطوير ادلناىج يف النظاـ العادلي. 2

 
 

 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .257

 زبه٠ـاٌ   / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .258

 Hist 4335 /١ٌَب١ٍخاٌغغواف١خ ا اٍُ / هِي اٌّموه .259

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .261

 اٌَبثغ/اٌواثؼخ اٌفًٖ / إٌَخ .261

 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .262

 1/11/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .263

ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  
 ٓٗاٌقفؾخ 

 
  

 -: اْ ٠ىْٛ اٌطبٌت لبكها فٟ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ػٍٝ اْ :أ٘لاف اٌّموه .264

 ىيم االتيةاف يكوف الطالب ملمان بادلفا :أىداؼ ادلقرر 

 .مفيوم الجغرافية السياسية .1

مقومات نشوء الدولة ) عوامل قيام الدولة , مفيوم الدولة , تصنيف الدول من حيث إمكاناتيا من التعرؼ على  .2
 .القوة (

المقومات االقتصادية (,   مقومات بناء قوة الدولة ) المقومات الطبيعية , المقومات البشريةعمى التعرؼ  .3
 ثرىا عمى وزنيا السياسيوأ

 ) مفيوم الحدود السياسية , أنواع الحدود السياسية (      :  الحدود السياسيةمفهـو  .4

 نظريات قوة الدولةالتعرؼ على   .5

 مشاكل سياسية معاصرةاٌزؼوف ػٍٝ اُ٘  -6

 

 

 

 مخرجات المقرر وطرائؽ التعميـ والتعمـ والتقييـ .134
 األهداؼ المعرفية   - أ

 لمجغرافية السياسية كيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفهـ النظري تم -
 لمقومات نشوء الدولة النظري تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفهـ -
 لعوامؿ بناء قوة الدولة تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفهـ النظري  -
لمفهـو الحدود السياسية ، أنواع  النظري ـ تمكيف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعرفة والفه  -

 الحدود السياسية
 
 االتيةكوف لدى الطمبة مهارات األهداؼ المهاراتية الخاصة بالمقرر. اف تت  -ب 

 تطبيؽ العممي عمى احدى الدوؿ باستخداـ مختبر الجغرافية لفهـ الحدود السياسية -

 طرائؽ التعميـ  والتعمـ      
ي ابالغ الطمبة بمفردات المقرر الدراسي ومصادر المعمومات ) الكتب في بداية الفصؿ يجر 

ذات العالقة ، الدوريات ، الرسائؿ الجامعية( وتوزع المفردات عمى اسابيع الفصؿ الدراسي، 



  
 ٔٗاٌقفؾخ 

 
  

 واساليب التقويـ التي سيجري اتباعها ، وكاالتي:
ريؽ االستعانة . تهيئة المحاضرات وفقا لمتسمسؿ الذي ورد في المقرر الدراسي عف ط1

 بمصادر المعمومات سابقة الذكر.  
 . ابالغ الطمبة عف موضوع المحاضرة القادمة بقصد التهيئة.2
 . الطمب مف الطمبة تقديـ اوراؽ تخص موضوعا او اكثر مف الموضوعات قيد الدراسة. 3

 
 طرائؽ التقييـ      

مس مف الفصؿ الدراسي . اجراء امتحانيف فصمييف االوؿ بعد انقضاء االسبوع الخا1
والثاني بعد االسبوع الحادي عشر مف الفصؿ الدراسي وتراعى في كؿ امتحاف المستويات 
العقمية ) التذكر ، الفهـ ،التطبيؽ، التحميؿ ، التركيب ، التقويـ ( حيث درجة التقويـ لها 

ه % مف التحصيؿ الكمي عمى اف يأخذ بنظر االعتبار مواظبة الطالب وحجـ مشاركت41
 اليومية. 

% مف التحصيؿ ووفؽ توقيتات الوزارة ويراعى 61. امتحاف نهاية الفصؿ الدراسي وله 2
عند وضع االسئمة شمولية محتوى المقرر الدراسي والمستويات العقمية ) التذكر ، الفهـ 

 ،التطبيؽ، التحميؿ، التركيب، التقويـ(.
 
 -اف:األهداؼ الوجدانية :اف يكوف الطالب قادرا عمى  -ج

 يثمف جهود الخبراء في مجاؿ الجغرافية السياسية لغرض تسهيؿ دراستها.
 يثني عمى دور العمماء في تطوير تصيؼ المشاكؿ السياسية -
 يبيف رائيه بالحدود السياسية  . -
 
  
 

 طرائؽ التعميـ والتعمـ     
ؿ طرؽ متنوعة منها ماهو تقميدي مثؿ المحاضرة ومنها ما هو حديث مثؿ ورش العم

 والحمقات النقاشية واستخداـ التقنيات الجغرافية في استحصاؿ الفهـ والتعمـ.



  
 ٕٗاٌقفؾخ 

 
  

 

 
 طرائؽ التقييـ    

 تأتي ضمنا مع عمميات التقييـ بالمقرر الدراسي التي تحصؿ اثناء ونهاية الفصؿ الدراسي.
 استخداـ التقييـ الموضوعي مف خالؿ االختبارات الموضوعية -

 
 

لتأهيمية المنقولة ) المهارات األخرى المتعمقة بقابمية التوظيؼ والتطور المهارات العامة وا -د 
 الشخصي (.

 يستخدـ المصادر والمراجع المتاحة -
 يستخدـ االنترنت -

 ث١ٕخ اٌّموه .135

 ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

 -اٌزؼوف ػٍٝ ا١ّ٘خ :
ٛو٠مخ  ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع

 اٌزم١١ُ

اٌّؾبٙوح  مفيوم الجغرافية السياسية  مفيوم الجغرافية السياسية  2 1

 اٌّٛٙٛػ١خ
اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

اٌّؾبٙوح  مقومات نشوء الدولة  مقومات نشوء الدولة  2 2

 اٌّٛٙٛػ١خ

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

تصنيف الدول من حيث  2 3
 إمكاناتيا من القوة

تصنيف الدول من حيث 
 إمكاناتيا من القوة

اٌزم٠ُٛ  شةالمناق

 اٌجٕبئٟ

 -:مقومات بناء قوة الدولة  2 4
 المقومات الطبيعية -1 

 -:مقومات بناء قوة الدولة 
 المقومات الطبيعية -1 

اٌزم٠ُٛ  فرق تعمم

 اٌجٕبئٟ

   المقومات البشرية-7 2 5
 المقومات االقتصادية-0

   المقومات البشرية-7
 المقومات االقتصادية-0

اسئمة 
موضوعية 

 متنوعة

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ

مقومات بناء قوة الدولة  وأثرىا    2 6
 عمى وزنيا السياسي

مقومات بناء قوة الدولة    
 وأثرىا عمى وزنيا السياسي

اٌزم٠ُٛ  حمقة نقاشية

 اٌجٕبئٟ



  
 ٖٗاٌقفؾخ 

 
  

 
 
 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .136

  ٍٛثخ ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّط1

محمد أزىر           /             الجغرافية السياسية -1 
 سعيد السماك

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .137

 .٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ  فٟ ِواؽً اٌزؼ١ٍُ االٍب1ً  

 ٟ إٌظبَ اٌؼبٌّٟ. ٠زُ رط٠ٛو اٌّموه ٚفمب ٌٍّزطٍجبد اٌنٞ رظٙو فٟ رط٠ٛو إٌّب٘ظ ف2

 

 ِذسط اٌّبدح                                                                                

 َ.َ ٔب٠ف عؼ١ذ ٔب٠ف                                                                       

اٌزم٠ُٛ  اختبار اِزؾبْ اٌْٙو االٚي اِزؾبْ اٌْٙو االٚي 2 7

 ٔٙبئٟ

مفيوم الحدود  : الحدود السياسية 2 8
اسية , أنواع الحدود السي

 السياسية

مفيوم  : الحدود السياسية
الحدود السياسية , أنواع 

 الحدود السياسية

المناقشة 
 واالستجواب

اٌزم٠ُٛ 

 اٌجٕبئٟ
 
 
 
 
 

نظرية  -نظريات قوة الدولة:  2 9
 ماكندر, نظرية ماىان

 

نظريات قوة         
نظرية ماكندر,  -الدولة: 

 نظرية ماىان

اٌزم٠ُٛ  مختبر

 اٌجٕبئٟ

 ٔظو٠خ ٍفوٍىٟ - 2 11
 إٌظو٠بد اٌؾل٠ضخ -

 ٔظو٠خ ٍفوٍىٟ -
 إٌظو٠بد اٌؾل٠ضخ

اٌزم٠ُٛ  مختبر

 اٌجٕبئٟ

مشاكل تطبيقية ) مشاكل سياسية  2 11
 -(:معاصرة

 اٌم١ٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ -

مشاكل تطبيقية ) مشاكل 
 -(:سياسية معاصرة

 اٌم١ٚخ اٌفٍَط١ٕ١خ

اٌزم٠ُٛ  

 اٌجٕبئٟ

اٌزم٠ُٛ  اختبار اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ ٟٔاِزؾبْ اٌْٙو اٌضب 2 12

 ٔٙبئٟ

اٌزم٠ُٛ  مختبر التمييز العنصري التمييز العنصري 2 13

 اٌجٕبئٟ

اٌزم٠ُٛ   ِٕبلْخ اٌزمبه٠و ِٕبلْخ اٌزمبه٠و 2 14

 اٌجٕبئٟ

اٌزم٠ُٛ   ِٕبلْخ اٌزمبه٠و ِٕبلْخ اٌزمبه٠و 2 15

 اٌجٕبئٟ



  
 ٗٗاٌقفؾخ 

 
  

 

 
 

 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

 كلية التربية االساسية المؤسسة التعليمية.1

 ريخالتا   القسم الجامعي / المركز.7

 Hist 4335/ تاريخ الحضارة والنظم االسالمية اسم / رمز المقرر.3

 الزامي  أشكال الحضور المتاحة.5

 السابع/ الرابعة الفصل / السنة.6

 ساعة 31 )الكلي(عدد الساعات الدراسية .7

 7117/  11/  1 تاريخ إعداد ىذا الوصف .8

 أىداف المقرر.9

 الجوانب الحضارية وفهمها التي مرت بها الدولة العربية االسالمية  .تمكين الطلبة من معرفة أبرز1

 .تمكين الطلبة  من فهم  اسباب التقدم العلمي والحضاري في الدولة العربية االسالمية في مدة الدراسة.7

 .تعريف الطلبة بأىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادة.3

 اع والتطورات الحضارية والمقارنة بينها في مختلف عهود الدولة العربية االسالمية..تمكين الطلبة من تحليل االوض4

 .زرع القيم والعادات الفاضلة في الطلبة وحب الوطن وتاريخو الزاخر بالمآثر والقيم النبيلة ونبذ الفرقة والفتن الداخلية.5

ازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌوفر وصف المقرر هذا إٌج
المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 ِخشعبد اٌزؼٍُ ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ.ٓٔ

  خ ٚاٌفُٙاٌّؼوف -أ
 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌإلطبس اٌفىشٞ ٌٍؾضبسح ٚإٌظُ االعال١ِخ. -ٔأ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌٍغٛأت اٌؾضبس٠خ فٟ ربس٠خ اٌذٌٚخ اٌؼشث١خ  -ٕأ



  
 ٘ٗاٌقفؾخ 

 
  

 االعال١ِخ.

د اٌؼ١ٍّخ ٚاٌفىش٠خ اٌزٟ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ػٓ اثشص اٌؾخق١ب  -ٖأ

 رشوذ ثقّبد فٟ اٌؾضبسح اٌؼشث١خ االعال١ِخ.
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ألُ٘ االٔظّخ اٌغ١بع١خ  فٟ ربس٠خ اٌذٌٚخ اٌؼشث١خ   -ٗأ

 االعال١ِخ
 .رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ٌزؾ١ًٍ ٚرفغ١ش ٔظُ ٚؽضبسح اٌؼشة ٚاٌّغ١ٍّٓ  -٘أ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚاٌفُٙ ثأُ٘ ِقبدس ِٚشاعغ دساعخ إٌظُ ٚاٌؾضبسح    -ٙأ

 االعال١ِخ

  اٌّٙبساد اٌخبفخ ثبٌّٛضٛع  -ة 

 ٠مبسْ ث١ٓ إٌظُ اٌغ١بع١خ فٟ ِخزٍف ػقٛس اٌذٌٚخ اٌؼشث١خ االعال١ِخ. – ٔة

 ٠ؾًٍ إٌظُ االعال١ِخ ٠ٚفغش أعجبثٙب. – ٕة

 ِٛضٛع ِٓ ِٛضٛػبد ربس٠خ اٌؾضبسح االعال١ِخ. أٞخ ٚسلخ أٚ ثؾش فٟ ٠طجك وزبث – ٖة

   ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ أؽٙش ؽىبَ اٌذٌٚخ اٌؼشث١خ االعال١ِخ ٚطج١ؼخ االٔظّخ اٌغ١بع١خ اٌؾبوّخ.  -ٗة

  طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ١ِخ..رض٠ٚذ اٌطٍجخ ثبألعبع١بد ٚاٌّٛاض١غ اٌّزؼٍمخ ثزبس٠خ إٌظُ ٚاٌؾضبسح االعالٔ

 .رٛض١ؼ ٚؽشػ اٌّبدح اٌذساع١خ ِٓ لجً رذس٠غٟ اٌّبدح.ٕ

 .ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثض٠بسح اٌّىزجخ ٚاالطالع ػٍٝ ِقبدس دساعخ ربس٠خ اٌؾضبسح االعال١ِخ.ٖ

.رؾغ١ٓ ِٙبساد اٌطٍجخ ِٓ خالي ص٠بسح اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ ٌٍؾقٛي ػٍٝ ِؼشفخ اضبف١خ ثزبس٠خ إٌظُ ٗ

 ٚاٌؾضبسح االعال١ِخ

اَ طشائك االٌمبء ٚاٌّؾبضشح  ٚاالعزغٛاة ٚإٌّبلؾخ فٟ ثؼض اٌّٛضٛػبد اٌزٟ رؾزبط اٌٝ .اعزخذ٘

 طش٠مخ إٌّبلؾخ. 

 

  طشائك اٌزم١١ُ     

 .اخزجبساد ١ِٛ٠خ ثأعئٍخ ِؾذدح.ٔ

 .ٚضغ دسعبد ٌٍٛاعجبد اٌج١ز١خ ٚاٌّؾبسوخ اٌقف١خ.ٕ

 اٌؾضبسح االعال١ِخ  ٚرؾذ٠ذ دسعبد ٌٙب. .رى١ٍف اٌطٍجخ ثئٔغبص ثؾٛس فٟ ربس٠خ إٌظُ اٌغ١بع١خ ِٚؼبٌُٖ

 .اخزجبساد ؽٙش٠خ ثأعئٍخ ِٛضٛػ١خ ِٚمب١ٌٗ.ٗ

 
 ِٙبساد اٌزفى١ش -ط

 أْ ٠فغش ٠ٚؾًٍ إٌظُ اٌغ١بع١خ ِٚؼبٌُ اٌؾضبسح االعال١ِخ. -ٔط

 ٠فشق ث١ٓ طج١ؼخ االٔظّخ اٌغ١بع١خ ٚاٌغٛأت اٌؾضبس٠خ فٟ ِخزٍف اٌجٍذاْ االعال١ِخ -ٕط

ُْ ثؼض إٌ-ٖط  قٛؿ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌزبس٠خ١خ.٠ُم١

 ٠مبسْ ث١ٓ ربس٠خ إٌظُ اٌغ١بع١خ ٚاٌغٛأت اٌؾضبس٠خ فٟ ِخزٍف ػقٛس اٌؾضبسح االعال١ِخ.  -ٗط

  

  طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 .طش٠مخ ؽً اٌّؾىالد.ٔ

 .اٌؼقف اٌزٕٟ٘.ٕ

 .اٌّؾبوبح.ٖ

  طشائك اٌزم١١ُ   

 ٌزفى١ش ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط..االِزؾبْ اٌزؾش٠شٞ ٌم١بط لذسح اٌطبٌت ػٍٝ أ

 .طٍت اعشاء ِمبسٔبد ث١ٓ ؽخق١بد ع١بع١خ ؽىّذ فٟ ربس٠خ اٌذٌٚخ االعال١ِخ.ٕ

.وزبثخ ثؾٛس ػٓ اؽذاس ٚؽخق١بد فٟ ربس٠خ اٌذٌٚخ اٌؼشث١خ االعال١ِخ  ثؾبعخ اٌٝ دساعبد ٚثؾٛس ٖ



  
 ٙٗاٌقفؾخ 

 
  

 
 
 
 

 ِؼّمخ .

 .اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ اعئٍخ فىش٠خ ٚاعزٕزبع١خ.ٗ
 اٌؼبِخ ٚإٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌؾخقٟ (. اٌّٙبساد  -د 

 ٠غزخذَ اٌّقبدس ٚاٌّشاعغ اٌّؼبفشح ٚاٌّقطٍؾبد ٚاٌذالالد اٌزبس٠خ١خ اٌّؼبفشح. -ٔد

رؾى١ً عّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌذساعخ أؽذاس ٚؽخق١بد ِّٙخ فٟ ربس٠خ إٌظُ اٌغ١بع١خ فٟ اٌذٌٚخ  -ٕد

 ال١ِخ  ٌٍزٛفً اٌٝ ٔزبئظ ػ١ٍّخ ِٚٛضٛػ١خ ثقذد٘ب.اٌؼشث١خ االع

االفبدح ِٓ دٚائش االصبس ٚاٌّزبؽف ِٚؤعغبد اٌذٌٚخ راد اٌؼاللخ ثبٌزبس٠خ ٚاالصبس ٌض٠بدح ِؼبسف  -ٖد

 اٌطٍجخ ٚر٠ٕٛؼٙب.

االفبدح ِٓ ِشاوض اٌٛصبق ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّخطٛطبد ٚاٌٛصبئك اٌزبس٠خ١خ ٌإلفبدح  -ٗد

    عؼخ االطالع ٚوزبثخ اٌجؾٛس اٌزبس٠خ١خ.ِٕٙب فٟ 



 ث١ٕخ اٌّمشس. ٔٔ

 األعجٛع
اٌغبػب

 ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ د
اعُ اٌٛؽذح / 

اٌّغبق أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 ٖ األٚي

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

ٚفُٙ ِفَٙٛ اٌؾضبسح 

ٚلِٛبد اٌؾضبسح 

 االعال١ِخ

 مفهـو. أوال
  الحضارة
 الحضارة مقومات

 . اإلسالمية

.االٌمبء أٚ ٔ

 اٌّؾبضشح

 .االعزغٛاةٕ

. ؽً ٖ

 اٌّؾىالد

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 

رؾض١ش 

 اٌّؾبضشح.

 

 ٖ اٌضبٟٔ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

ٚفُٙ أُ٘ خقبئـ 

اٌؾضبسح اٌؼشث١خ 

 االعال١ِخ

 الحضارة خصائص
 اإلسالمية  العربية

. 

االٌمبء أٚ .ٔ

 اٌّؾبضشح

 .االعزغٛاةٕ

.ؽً ٖ

 اٌّؾىالد
 

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

. وزبثخ ٚسلخ ٕ

 ػٓ اٌّٛضٛع.

 ٖ اٌضبٌش

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

النظاـ السياسي  ٚفُٙ 
كالخالفة والوزارة والكتابة 

 والحجابة

 النظاـ. ثانيا
 :   السياسي
،  الوزارة.  الخالفة
 الحجابة ، الكتابة

. 

 

.االٌمبء أٚ ٔ

 اٌّؾبضشح

 .االعزغٛاةٕ

.ؽً ٖ

 اٌّؾىالد

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 

رؾض١ش 

 اٌّؾبضشح.

 

 ٖ اٌشاثغ

 رّى١ٓ  اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 
النظاـ االداري كالقضاء 
والدواويف والحسبة 

 والشرطة

ثالثا. النظاـ 
 االداري :

القضاء  ، 
الدواويف ، الحسبة 

 لشرطةا،  
 

.االٌمبء أٚ ٔ

 اٌّؾبضشح

 .االعزغٛاةٕ

.ؽً ٖ

 اٌّؾىالد

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 

رؾض١ش 

 اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٚسلخ ٖ

 ػٓ اٌّٛضٛع.

 ٖ اٌخبِظ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

ٚفُٙ إٌظُ اٌّب١ٌخ 

ٚااللزقبد٠خ وّٛاسد 

اٌذٌٚخ ٚٔفمبرٙب ٚإٌمٛد 

 ٚاٌزغبسحٚاٌقٕبػخ 

 النظـ. رابعا
 المالية

 :  واالقتصادية
 ، الدولة موارد

.االٌمبء أٚ ٔ

 اٌّؾبضشح

 .االعزغٛاةٕ

.ؽً ٖ

 اٌّؾىالد

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 

رؾض١ش 



  
 ٔاٌقفؾخ 

 
  

 ، الدولة نفقات
 ، الدولة نقود

  التجارة ، الصناعة

 اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٚسلخ ٖ

 ػٓ اٌّٛضٛع.

  ٖ طاٌغبد
االِزؾبْ اٌؾٙشٞ 

 االٚي
  

 ٖ اٌغبثغ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

ٚفُٙ اٌؼٍَٛ اٌذ١ٕ٠خ 

وؼٍَٛ اٌمشآْ ٚػٍَٛ 

 اٌؾذ٠ش ٚاٌفمٗ االعالِٟ

 العمـو. خامسا
 : الدينية
 عمـو القراف، عمـو

 الحديث،الفقه
  االسالمي

.االٌمبء أٚ ٔ

 اٌّؾبضشح

 .االعزغٛاةٕ

.ؽً ٖ

 اٌّؾىالد

.اِزؾبٔبد ٔ

ئٍخ ١ِٛ٠خ ثأع

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 

رؾض١ش 

 اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٚسلخ ٖ

 ػٓ اٌّٛضٛع.

 ٖ اٌضبِٓ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

ٚفُٙ اٌؼٍَٛ اٌٍغب١ٔخ 

ٚاالٔغب١ٔخ وبٌٍغخ 

ٚاٌّؼبعُ ٚإٌؾٛ 

 ٚاٌجالغخ

 العمـو. سادسا
 المسانية

 : واالنسانية
 ،  والمعاجـ المغة
  ، البالغة ، النحو

.االٌمبء أٚ ٔ

 اٌّؾبضشح

 .االعزغٛاةٕ

.ؽً ٖ

 اٌّؾىالد

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 

رؾض١ش 

 اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٚسلخ ٖ

 ػٓ اٌّٛضٛع.

 ٖ اٌزبعغ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

ٚفُٙ ػٍَٛ االدة 

ٚاٌزبس٠خ ٚاٌغغشاف١خ 

 ٚاٌفٍغفخ ٚاٌفٍه

  التاريخ ، االدب
 ، ،الجغرافية
 لفمؾا  ،  الفمسفة

. 

 

.االٌمبء أٚ ٔ

 اٌّؾبضشح

 .االعزغٛاةٕ

.ؽً ٖ

 اٌّؾىالد

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 

رؾض١ش 

 اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٚسلخ ٖ

 ػٓ اٌّٛضٛع.

 ٖ اٌؼبؽش
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

ٚفُٙ اٌّىزجبد فٟ 

 االعالَ

 المكتبات. سابعا
 : االسالـ في

.االٌمبء أٚ ٔ

 حاٌّؾبضش

 .االعزغٛاةٕ

.ؽً ٖ

 اٌّؾىالد

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 

رؾض١ش 

 اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٚسلخ ٖ



  
 ٕاٌقفؾخ 

 
  

 
 

 ػٓ اٌّٛضٛع.

اٌؾبدٞ 

 ػؾش
ٖ 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

ٚفُٙ فٍغفخ اٌّىزجبد فٟ 

 االعالَ

 المكتبات فمسفة
   االسالـ في

.االٌمبء أٚ ٔ

 اٌّؾبضشح

 .االعزغٛاةٕ

.ؽً ٖ

 اٌّؾىالد

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 

رؾض١ش 

 اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٚسلخ ٖ

 ػٓ اٌّٛضٛع.

اٌضبٟٔ 

 ػؾش
ٖ 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

 ٚفُٙ أٛاع اٌّىزجبد
  . المكتبات انواع

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

اٌقف١خ فٟ 

رؾض١ش 

 اٌّؾبضشح.

لخ . وزبثخ ٚسٖ

 ػٓ اٌّٛضٛع.

اٌضبٌش 

 ػؾش
ٖ  

اِزؾبْ اٌؾٙش 

 اٌضبٟٔ
 

  

اٌشاثغ 

 ػؾش
ٖ 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

ٚفُٙ رق١ٕف اٌؼٍَٛ 

 ٚاٌّؼبسف فٟ االعالَ

 

 العمـو تصنيؼ
 في والمعارؼ
 . االسالـ

.االٌمبء أٚ ٔ

 اٌّؾبضشح

 .االعزغٛاة ٕ

.ؽً ٖ

 اٌّؾىالد

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

قف١خ فٟ اٌ

رؾض١ش 

 اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٚسلخ ٖ

 ػٓ اٌّٛضٛع.

اٌخبِظ 

 ػؾش
ٖ 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ 

ٚفُٙ اٌّىزجبد ٚدٚس٘ب 

 فٟ االرقبي اٌؾضبسٞ

 ودورها المكتبات
 االتصاؿ في

 . الحضاري

.االٌمبء أٚ ٔ

 اٌّؾبضشح

 .االعزغٛاة ٕ

.ؽً ٖ

 اٌّؾىالد

.اِزؾبٔبد ٔ

١ِٛ٠خ ثأعئٍخ 

 ِؾذدح.

.اٌّؾبسوخ ٕ

قف١خ فٟ اٌ

رؾض١ش 

 اٌّؾبضشح.

. وزبثخ ٚسلخ ٖ

 ػٓ اٌّٛضٛع.



  
 ٖاٌقفؾخ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ.ٕٔ

 عبدالتواب. د،  الكردي سمماف ابراهيـ.د -1 ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ ٔ
 العربية الحضارة في المرجع ،الديف شرؼ

  االسالمية
 الحضارة االسالـ تاريخ ،شمبي احمد -2

        ياالسالم والفكر االسالمية
 

 .وكيع ادب , الوزراء والكتاب1 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّقبدس(  ٕ
 .الجهشياري , الوزراء والكتاب7

اٌّغالد ) اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛفٝ ثٙب 

 ( اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... 
.مجلة المجمع العلمي العراقي, بحوث في 1

 تاريخ الدولة العباسية
راسات في العصور .مجلة المؤرخ العربي, د7

 العباسية

http://www.basicedu.uodiyala.ed ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ ....
u.iq www.uobaghdad.edu.iq 

 www.uomustansiriyah.edu.iq 

  .خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟٖٔ

 .اقامة دورات تدريبية في مجال اآلثار والتراث.1
.اقامة دورات تدريبية في تحقيق المخطوطات والوثائق التاريخية المتعلقة بتاريخ  النظم السياسية في الدولة 7

 العربية االسالمية.
 ي..مواقع متخصصة بالتاريخ االسالمي ومواقع التواصل االجتماع3
  .القيام بسفرات علمية للمناطق التاريخية واآلثارية.4
المجتمعات االسالمية ابان الحكم االسالمي في النواحي  واقع عن ودراسات أبحاث بإنجاز الطلبة تكليف.5

 االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.uobaghdad.edu.iq/


  
 ٗاٌقفؾخ 

 
  

 
 
 

 محمود فياض حمادي األستاذ الدكتور

 

 

 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

فر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها ٌو

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ  اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .265

  اٌزبه٠ـ   / اٌّووي ّٟ ؼٍاٌمَُ اٌ .266

 Hist 4335 / ِْىالد ػوث١خ ِؼبٕوح اٍُ / هِي اٌّموه .267

  اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .268

 اٌَبثغ/ اٌواثؼخ اٌفًٖ / إٌَخ .269

 ٍبػخ 31 )اٌىٍٟ(ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .271

 1/11/2117 ربه٠ـ ئػلاك ٘نا إٌٛف  .271

 أ٘لاف اٌّموه .272

 الوطن العريبالسياسية يف  دتكُت الطلبة من معرفة ابرز االحداث -12

 ادلشكالت العربيةدتكُت الطلبة من فهم اسباب -2



  
 ٘اٌقفؾخ 

 
  

 

 تعريف الطلبة باىم ادلصادر-3

  بالعصر احلديثدتكُت الطلبة من حتليل االحداث ك مقارنتها 4

  العريب احلديث كادلعاصرتعريف الطلبة بالتاريخ 5

 
 
 

 

 اٌزم١١ُٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚ ّموهبد اٌِقوع .138

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
    اٌفىوٞ ٌزبه٠ـ اٌٛٛٓ اٌؼوثٟرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌال ٛبه    --1أ

 اٌّؼبٕو   االؽلاس اٌجبهىح فٟ ربه٠ـ  اٌٛٛٓ اٌؼوثٟرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ -2أ

الثوى اٌْق١ٖبد اٌؼوثٟ اٌزٟ ٌؼجذ كٚه فٟ االؽلاس ُ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفٙ -3أ

 فٟ اٌؼٖو اٌؾل٠ش ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزٖبك٠خ 

    ٚرؾ١ًٍ ٚرف١َو االؽلاس اٌزٟ ؽلصذ فٟ  اٌٛٛٓ اٌؼوثٟرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -4أ

 اٌّؼبٕو  ؼوثٟثبُ٘ ِٖبكه ربه٠ـ اٌٛٛٓ اٌرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ  -5أ

  
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠ٚفَو اٍجبثٙب رؾ١ًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ - 1ة

    االؽلاس فٟ  اٌٛٛٓ اٌؼوث٠ٟمبهْ ث١ٓ -2ط

    فٟ  اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ  اٌّْٙٛهح االٚهٚث١خ ٠م١ُ ثؼ٘ اٌْق١ٖبد -3ط

 ٠غّغ ِؼٍِٛبد ػٓ اُ٘ االؽلاس اٌؼوث١خ اٌّؼبٕوح-4ط

-     
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 االٌمبء اٚ اٌّؾبٙوح-1

 االٍزغٛاة -2

 بهح اٌّىزجخ ّٚجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ االٔزو١ٔذ٠إٌّبلْخ ِٚطبٌجخ اٌطٍجخ ثي-3

 

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ      

 االفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ ثبٍئٍخ ث١ز١خ رزؼٍك  ثّبكح اٌلها١ٍخ-1

 ٚرؾل٠ل كهعبد ٌٙب   فٟ ربه٠ـ  اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ خ ِؾىّخرمل٠ُ اٚهاق ثؾض١خ ف١ٙب فطخ ػ١ٍّ-2

 ثبٍئٍخ ِٛٙٛػ١خ ِٚمب١ٌخ اعواء افزجبهاد  ّٙو٠خ-3



  
 ٙاٌقفؾخ 

 
  

 

 

 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

    اْ ٠فَو ٠ٚؾًٍ اؽلاس ربه٠ـ  اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ-1ط

 اٌؾل٠ش ٚاٌّؼبٕو   ٠مبهْ ث١ٓ ربه٠ـ  اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ -2ط

 د اٌزبه٠ق١خ ٠م١ُ ثؼ٘ إٌٖٛٓ ٚاٌّؼٍِٛب-3ط

 ٠فوق ث١ٓ ١ٍبٍبد اٌلٚي اٌؼوث١خ ٚاالل١ّ١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ   -4ط

  
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ؽً اٌّْىالد  -22
 اٌؼٖف اٌلٕٟ٘  -23
 اٌّؾبوبح -24

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 اِزؾبْ رؾو٠وٞ -16
    ٍٛت اعواء ِمبهٔبد ث١ٓ ّق١ٖبد ١ٍب١ٍخ ؽىّذ  اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ -17
 ١ٖبد اٌؼوث١خوزبثخ ثؾٛس ػٓ االؽلاس ٚاٌْق -18

 
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبهاد -ك 

  اٌؼوث١خ اٌْق١ٖبدرّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ وزبثخ ٚهلخ ثؾض١خ ػٓ اؽل  -1ك

 ٗثَٕجخ ػْو ؽغّ   ػٓ ربه٠ـ  اٌٛٛٓ اٌؼوثٟ رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رٍق١ٔ ِوعغ اٚ ِٖله-2ك

  رط٠ٛو للهح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد -3ك

   رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ اٍزقلاَ اٌقوائٜ-4ك   
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 ث١ٕخ اٌّموه .139

ِقوعبد اٌزؼٍُ  اٌَبػبد األٍجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 االٚي 

 ِْىٍخ االٍىٕلهٚٔخ 
خ فٟ  االٚٙبع اٌؼبِ-1

االٍىٕلهٚٔخ لجً 

 اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ األٌٚٝ

االٌمب -14

 ء 
إٌّب -15

 لْخ

اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌضبٟٔ

اٍجبة ِْىٍخ ٌٛاء 

 االٍىٕلهٚٔخ

ػٛاًِ ا١ٙٔبه اٌلٌٚخ 

 اٌؼضّب١ٔخ ٚآصبه٘ب 
وزبثخ ٚهلخ  ؽً اٌّْىالد

 ػٓ اٌّٛٙٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌضبٌش

ٓ ِْىٍخ ِٛلف اٌؼوة ِ

 االٍىٕلهٚٔخ

ِٛلف اٌؼوة ٚاٌؼواق 

 ِٓ ِْىٍخ االٍىٕل

 هٚٔخ

إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة
اٌّْبهوخ 

 اٌٖف١خ 

ِؼوفخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌواثغ

اٌّٛلف اٌلٌٟٚ ِٓ 

 اٌّْىٍخ 

 –ػٖجخ االُِ 

اٌّٛلف اٌفؤَٟ 

 ٚاٌجو٠طبٟٔ  

األٌمبء 

 إٌّبلْخ
اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ

ؼوفخ ِرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌقبٌِ

١ٍبٍخ روو١ب رغبٖ 

 االٍىٕلهٚٔخ

االؽزالي اٌزووٟ 

ٚاالعواءاد ا١ٌَب١ٍخ 

 ٚاالكاه٠خ

وزبثخ ٚهلخ  ؽً اٌّْىالد

 ػٓ اٌّٛٙٛع

ِؼوفخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌَبكً

ِْىٍخ اٌغيه اٌؼوث١خ 

 اٌضالس

عنٚه ِْىٍخ اٌغيه 

 اٌؼوث١خ اٌضالس
إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة
اِزؾبٔبد 

 ١ِٛ٠خ

اٌطٍجخ ثأ١ّ٘خ رؼو٠ف  2 اٌَبثغ

 اٌغيه اٌضالس

االا١ّ٘خ االٍزوار١غ١خ 

 ٌٍغيه اٌؼوث١خ اٌضالس

إٌّبلْخ 

 ٚاالٍزغٛاة
وزبثخ ٚهلخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع

ِؼوفخ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ 2 اٌضبِٓ

اٌّٛلف اٌجو٠طبٟٔ ِٓ 

 اٌّْىٍخ

ػاللخ ثو٠طب١ٔب ثا٠واْ 

ٚاِبهاد اٌق١ٍظ 

 اٌؼوثٟ

ِْبهوخ  ؽً اٌّْىالد

 ٕف١خ

ِؼوفخ  اٌطٍجخ ِٓرّى١ٓ  2 اٌزبٍغ

١ٍبٍخ ا٠واْ اٌزٍٛؼ١خ 

 فٟ اٌق١ٍظ اٌؼوثٟ

االؽزالي اال٠وأٟ 

 ٌٍغيه اٌؼوث١خ اٌضالس

ِْبهوخ  ِٕبلْخ 

 ٕف١خ

ِؼوفخ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  2 اٌؼبّو

اٌزطٛهاد فٟ اٌغيه 

اٌضالس ثؼل االؽزالي 

 اال٠وأٟ

اٌّٛلف اٌؼوثٟ ِٓ 

ِٛلف  –االؽزالي 

 اٌغبِؼخ اٌؼوث١خ 

بثخ ٚهلخ وز ؽً اٌّْىالد

 ػٓ اٌّٛٙٛع

اٌؾبكٞ 

 ػْو

ِؼوفخ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ 2

 اٌّْىٍخ ا١ّٕ١ٌخ

اٍجبة ٚٔزبئظ صٛهح 

 فٟ ا١ٌّٓ 1963

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ االٌمبء
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 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .141

 ساسية النصوص اال-1 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1
 الكتب ادلقررة-2
 اخرل-3

مشكالت عربية معاصرة ، جامعة  -العالؼ كآخركفإبراىيم  -16 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2
 .1985ادلوصل ، 

 كتب اخرل -17

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 

) 

عربية معاصرة ، جامعة ادلوصل ،  مشكالت -العالؼ كآخركفإبراىيم    -1
1985. 

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ 

  االٔزو١ٔذ 
 ادلوسوعة االكربية -2  بيديايكيك  -10

 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .141

 االفبكح ِٓ فلِبد اٌّىزجبد االٌىزو١ٔٚخ ّٚجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ -1  

 ل١بَ ثلٚهاد رط٠ٛو٠خ ٌٍطٍجخ ٚرله١١َ٠ٓ -2

 بَ ثبٌَفواد اٌؼ١ٍّخاٌم١ -3
 

 

 

 

ِؼوفخ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ 2 اٌضبٟٔ ػْو

اٍجبة اٌؾوٚة اال١ٍ٘خ 

 فٟ ا١ٌّٓ

ث١بْ أُ٘ أٍجبة ل١بَ 

اٌؾوة اال١ٍ٘خ ثؼل 

 اٌضٛهح

وزبثخ ٚهلخ  االٌمبء

 اٌّٛٙٛع ػٓ

ِؼوفخ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ 2 اٌضبٌش ػْو

اٌّٛلف اٌؼوثٟ ِٓ 

 اٌضٛهح ا١ّٕ١ٌخ

 –اٌّٛلف اٌَؼٛكٞ 

 –اٌّٛلف اٌّٖوٞ 

 ِٛلف اٌغبِؼخ اٌؼوثٟ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ إٌّبلْخ

ِؼوفخ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ 2 اٌواثغ ػْو

 ِْىٍخ اٌٖؾواء اٌؼوث١خ 

عنٚه اٌٖواع 

اٌّغوثٟ  –اٌغيائوٞ 

ؽٛي اٌٖؾواء 

 وث١خ اٌؼ

إٌّبلْخ 

 ٚاالٌمبء

وزبثخ ٚهلخ 

 ػٓ اٌّٛٙٛع

اٌقبٌِ 

 ػْو

ِؼوفخ  رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ 2

رطٛهاد اٌٖواع 

ٚٔزبئغٗ ٚاٌّٛلف اٌلٌٟٚ 

ِٕٗ 

 –ٔزبئظ اٌٖواع 

اٌّٛصك اٌفؤَٟ 

اٌّٛلف  –ٚاٌلٌٟٚ 

 اٌؼوثٟ

 اِزؾبْ ٠ِٟٛ إٌّبلْخ
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 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 

 

 و١ٍخ اٌزوث١خ االٍب١ٍخ اٌّإٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .273

 اٌزبه٠ـ    / اٌّووي ؼٍّٟ اٌمَُ اٌ .274

 Hist 4335 /ربس٠خ اٌٛال٠بد اٌّزؾذح االِش٠ى١خ اٍُ / هِي اٌّموه .275

 اٌياِٟ أّىبي اٌؾٚٛه اٌّزبؽخ .276

 اٌَبثغ/ اٌواثؼخ اٌفًٖ / إٌَخ .277

ػلك اٌَبػبد اٌلها١ٍخ  .278

 )اٌىٍٟ(
 ٍبػخ 31

 2117/  11/  1 إٌٛف  ربه٠ـ ئػلاك ٘نا .279

 أ٘لاف اٌّموه .281

السياسية وفهمها التي مرت بها االجتماعية واالقتصادية و  تمكين الطلبة من معرفة ابرز االحداث -51
الواليات المتحدة االمريكية منذ اكتشاف قارة امريكا واستقالل الواليات المتحدة االمريكية حتى نهاية 

 الحرب العالمية الثانية .

 االحتالل البريطاني واستقالل الواليات المتحدة االمريكية .لبة من فهم اسباب حدوث تمكين الط -57

 .تعريف الطلبة باىم المصادر والمراجع المعتمدة في تدريس المادة -53

الى عام  1783التي مر بها الواليات المتحدة االمريكية من تمكين الطلبة من تحليل االحداث  -54
1948. 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



  
 ٓٔاٌقفؾخ 

 
  

اضلة في الطلبة وحب الوطن وتاريخو الزاىر بالماثر والقيم النبيلة ونبذ زرع القيم والعادات الف -55
 الفرقة والفتن الداخلية.

 
 
 

 

 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّموهِقوعبد اٌ .142

  ٘لاف اٌّؼوف١خ األ -أ
 المرٌكٌةتارٌخ الوالٌات المتحدة االحصول على المعرفة والفهم لالطار الفكري لرّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ  -1أ
. 
تارٌخ الوالٌات المتحدة تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لالحداث البارزة فً -0أ

 االمرٌكٌة
  تتمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم على ابرز الشخصٌات السٌاسٌة التً حكم -2أ

 الواليات المتحدة االمريكية

تارٌخ الوالٌات والفهم الهم الثورات واالنتفاضات فً  تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة-2أ
 المتحدة االمرٌكٌة

تارٌخ الوالٌات المتحدة تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لتحلٌل وتفسٌر احداث  -1أ
 .االمرٌكٌة

تارٌخ الوالٌات تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم بأهم مصادر ومراجع دراسة   -1أ
 لمتحدة االمرٌكٌةا
  ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 ٠مبهْ ث١ٓ االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ فٟ ػٙل اٌؼواق اٌؾل٠ش – 1ة

  ٠ؾًٍ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ ٚاٍجبثٙب. – 2ة

 ٠طجك وزبثخ ٚهلخ اٚ ثؾش فٟ اٞ ِٛٙٛع ِٓ ِٛٙٛػبد ربه٠ـ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح االِو٠ى١خ. – 3ة

 ػٓ اّٙو ؽىبَ اٌؼواق اٌؾل٠ش.٠غّغ ِؼٍِٛبد     -4ة

 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 .تارٌخ الوالٌات المتحدة االمرٌكٌةتزوٌد الطلبة باالساسٌات والمواضٌع المتعلقة ب -46
 توضٌح وشرح المادة الدراسٌة من قبل تدرٌسً المادة. -47
متحدة تارٌخ الوالٌات المطالبة الطلبة بزٌارة المكتبة واالطالع على مصادر دراسة  -48

 .االمرٌكٌة
تحسٌن مهارات الطلبة من خالل زٌارة المواقع االلكترونٌة  للحصول على معرفة اضافٌة  -49

 .تارٌخ الوالٌات المتحدة االمرٌكٌةب
استخدام طرائق االلقاء والمحاضرة واالستجواب والمناقشة فً بعض الموضوعات التً  -51

 تحتاج الى طرٌقة المناقشة.
 

 طرائق التقٌٌم      



  
 ٔٔاٌقفؾخ 

 
  

 

 ختبارات ٌومٌة باسئلة محددة.ا -37
 وضع درجات للواجبات البٌتٌة والمشاركة الصفٌة. -38
 وتحدٌد درجات لها . تارٌخ الوالٌات المتحدة االمرٌكٌةتكلٌف الطلبة بانجاز بحوث فً  -39
 اختبارات شهرٌة باسئلة موضوعٌة ومقالٌة. -41

 

 األهداف الوجدانٌة والقٌمٌة  -ج
 لوالٌات المتحدة االمرٌكٌةتارٌخ اان ٌفسر وٌحلل احداث  -5ج

 .الواليات المتحدة االمريكية  وسٌاسة بقٌة دول االحتالل  البرٌطانٌةٌفرق بٌن طبٌعة السٌاسة -0ج

 ٌقٌم بعض النصوص والمعلومات التارٌخٌة. -2ج
 .تارٌخ الوالٌات المتحدة االمرٌكٌةعهود االحتالل فً ٌقارن بٌن تارٌخ   -2ج
 
 

  
 اٌزؼٍُ ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚ    

 ٛو٠مخ ؽً اٌّْىالد. -34
 اٌؼٖف اٌنٕٟ٘. -35
 اٌّؾبوبح. -36
 ٛوائك اٌزم١١ُ    

 االِزؾبْ اٌزؾو٠وٞ ٌم١بً للهح اٌطبٌت ػٍٝ اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاالٍزٕزبط. -37
 ٍٛت اعواء ِمبهٔبد ث١ٓ ّق١ٖبد ١ٍب١ٍخ ؽىّذ فٟ ربه٠ـ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح االِو٠ى١خ. -38
اٌٛال٠بد اٌّزؾلح االِو٠ى١خ ثؾبعخ اٌٝ كهاٍبد وزبثخ ثؾٛس ػٓ اؽلاس ّٚق١ٖبد فٟ ربه٠ـ  -39

 ٚثؾٛس ِؼّمخ.
 اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ ثزٛع١ٗ اٍئٍخ فىو٠خ ٚاٍزٕزبع١خ. -41

 
إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ اٌزأ١ٍ١٘خ اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚ -ك 

.) 

 لالالد اٌزبه٠ق١خ اٌّؼبٕوح.٠َزقلَ اٌّٖبكه ٚاٌّواعغ اٌّؼبٕوح ٚاٌّٖطٍؾبد ٚاٌ-1ك

رْى١ً عّبػبد ِٓ اٌطٍجخ ٌلهاٍخ اؽلاس ّٚق١ٖبد ِّٙخ ِٓ ربه٠ـ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح االِو٠ى١خ -2ك

 ٌٍزًٕٛ اٌٝ ٔزبئظ ػ١ٍّخ ِٚٛٙٛػ١خ ثٖلك٘ب.

االفبكح ِٓ كٚائو االصبه ٚاٌّزبؽف ِٚإٍَبد اٌلٌٚخ ماد اٌؼاللخ ثبٌزبه٠ـ ٚاالصبه ٌي٠بكح ِؼبهف -3ك

 رٛى٠ؼٙب.اٌطٍجخ ٚ

االفبكح ِٓ ِواوي اٌٛصبئك ٚاٌّىزجبد اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ اٌّقطٛٛبد ٚاٌٛصبئك اٌزبه٠ق١خ ٌالفبكح ِٕٙب -4ك

 فٟ ٍؼخ االٛالع ٚوزبثخ اٌجؾٛس اٌزبه٠ق١خ.
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 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٍُ اٌٛؽلح / أٚ اٌّٛٙٛع ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌَبػبد األٍجٛع

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ فُٙ  2 االٚي

ؽووخ االٍزىْبف 

 اٌغغوافٟ

االٌمبء اٚ -1 اوزْبف لبهح اِو٠ىب

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
االٍزؼّبه اٌجو٠طبٟٔ  2 اٌضبٟٔ

 الِو٠ىب
ي َِزؼّواد اٌّْب -

 اٌٍٛطٝ ٚاٌغٕٛث١خ
االٌمبء اٚ -

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌٖواع اٌفؤَٟ  2 اٌضبٌش

 اٌجو٠طبٟٔ فٟ اِو٠ىب
ػاللبد  -

اٌَّزؼّو٠ٓ 

اٌجو٠طب١١ٔٓ ِغ 

 إٌٙٛك

االٌمبء اٚ -1

 ؾبٙوحاٌّ
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌواثغ 

ٚفُٙ ِب١٘خ االٚٙبع 

اٌؼبِخ ٌٍَّزؼّو٠ٓ 

 اٌجو٠طب١١ٔٓ فٟ اِو٠ىب

ػاللبد  -

اٌَّزؼّو٠ٓ 

اٌجو٠طب١١ٔٓ ِغ 

 إٌٙٛك

الٌمبء اٚ ا-1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼوفخ  2 اٌقبٌِ 

ٚفُٙ ِب١٘خ االٚٙبع 

اٌؼبِخ ٌٍَّزؼّو٠ٓ 

اٌجو٠طب١١ٔٓ فٟ اِو٠ىب 

1761-1775 

اٌؾبٌخ ا١ٌَب١ٍخ  -

لزٖبك٠خ ٚاال

 ٚاالعزّبػ١خ 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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   اِزؾبْ اٌْٙو االٚي  2 ا  اٌَبكً
الواليات  اٍزمالي  2 اٌَبثغ

 المتحدة االمريكية

رّو لبْٔٛ وٛث١ه ِإ -

ف١الك٠ف١ب االٚي ، 

ِإرّو فالك٠ف١ب 

اٌضبٟٔ اػالْ 

 االٍزمالي

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
 الواليات المتحدة االمريكية 2 اٌضبِٓ

 1789ٚكٍزٛه 

الِو٠ىٟ  االرؾبك ا -

ِإرّو ف١الك٠ف١ب 

 كٍزٛه 1787

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
 الواليات المتحدة االمريكية 2 اٌزبٍغ

1789-1861 

هئبٍخ عٛهط  -

ٚإّطٓ ، عْٛ 

ٍْٛ ، اكِي ، ع١ّو

 ِبك٠َْٛ 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌؾوة اال٘ب١ٌخ  2 اٌؼبّو

 االِو٠ى١خ 
رٛى٠غ االهاٟٙ  -

ػٍٝ اٌوق ، هئبٍخ 

ٌٕىٌٛٓ ِٛلف أٚهثب 

ِٓ اٌؾوة 

 اٌؾوث١خ  ٚاٌؼ١ٍّبد

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌؾبكٞ 

 ػْو
 الواليات المتحدة االمريكية 2

 ١ٍٚبٍخ اٌزٍٛغ

ل١ٚخ فٕيٚال ،  -

اٌؾوة االِو٠ى١خ 

لٕبح  1798االٍجب١ٔخ 

ب ا١ٌَبٍخ ثّٕ

االِو٠ى١خ فٟ ا١ٌبثبْ 

 ٚا١ٌٖٓ 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌضبٟٔ 

 ػْو
الواليات المتحدة االمريكية   2

والحرب العالمية االولى 
1914-1918 

 

 

الواليات المتحدة  ٛي كف -
في الحرب واالىداف منها , 
دور  الواليات المتحدة في 

الحرب ,  الواليات المتحدة 
    1919مؤتمر الصلح 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3
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 اٌّٛٙٛع  -
اٌضبٌش 

 ػْو
   اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ      2

اٌواثغ 

 ػْو
الواليات المتحدة االمريكية  2

ِب ث١ٓ اٌؾوث١ٓ 

 اٌؼب١ٌّز١ٓ 

االصبه االلزٖبك٠خ  -

 ٚاالعزّبػ١خ ػٍٝ 
الواليات المتحدة 

  االمريكية 

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
ْبهوخ اٌّ-2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
اٌقبٌِ 

 ػْو
الواليات المتحدة االمريكية   2

والحرب العالمية الثانية 
1939-1948 

الواليات  كفٛي  -
المتحدة االمريكية في 
الحرب , معركة بيرل 
ىاربر وبداية الحرب 

في المحيط الهادي , 
استسالم اليابان ونهاية 

  الحرب .

االٌمبء اٚ -1

 اٌّؾبٙوح
 االٍزغٛاة-2
 ؽً اٌّْىالد-3

اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ -1

 ثبٍئٍخ ِؾلكح
اٌّْبهوخ -2

اٌٖف١خ فٟ 

 رؾ١ٚو اٌّؾبٙوح
وزبثخ ٚهلخ ػٓ -3

 اٌّٛٙٛع
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 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ 1

 
 د اجمليد نعنعياحلديث ، عب الواليات المتحدة االمريكية تاريخ 

  1945-1914تاريخ العامل احلديث  - ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(  2

 

 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
الواليات المتحدة االمريكية الحديث , ألن نفيز وىنري تاريخ  -

 ستيل كومنجر  ,.

 لمتحدة االمريكية الحديث , صفاء كريم شكرتاريخ الواليات ا -

ة ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ 

.... 
https://www.google.iq/search?client 

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ  .145

 .اقامة دورات تدريبية في مجال اآلثار والتراث.1  
 .تاريخ الواليات المتحدة االمريكيةريخية المتعلقة ب.اقامة دورات تدريبية في تحقيق المخطوطات والوثائق التا7
.مواقع متخصصة بالتاريخ مثل مجموعة التاريخ الحديث أو كروب الدراسات العليا في التاريخ,ومواقع التواصل االجتماعي 3

 مثل الفيس بوك وتويتر .
 .األخرى الجامعة كليات من أو خرىأ عراقية جامعات من قديرين أساتذة باستضافة بالتاريخ متخصصة علمية محاضرات.4
 .المجاالت تلك في نوعية محاضرات والقاء الطلبة للقاء والوثائق والمخطوطات باآلثار متخصصة كوادر دعوة.5
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 ّٔٛرط ٚفف اٌّمشس

 

 ٚفف اٌّمشس

 
 و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .8ٕٔ

 اٌزبس٠خ / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .8ٕٕ

 Hist 4335 /9٘8ٔ -9ٔٗٔاٌؼشاق االعزّبػٟ اٌّؼبفش ربس٠خ  اعُ / سِض اٌّمشس .8ٖٕ

 اٌضاِٟ أؽىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .8ٕٗ

 اٌغبثغ/ اٌشاثؼخ اٌفقً / اٌغٕخ .8ٕ٘

 عبػخ ٖٓ )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .8ٕٙ

 7ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٔ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛفف .87ٕ

 أ٘لاف اٌّموه .288

 . 1958-1914بيان أىمية دراسة تاريخ العراق االجتماعي المعاصر .1
ودراستو وفق رؤية تاريخية موضوعية  ن بتاريخ بمدىم االجتماعيالمتنوري.إعداد نخبة من طمبة القسم  7

 .محايدة
بيان طبيعة المجتمع العراقي المعاصر والتوزيع السكاني والطوائف والقوميات واالديان واالقميات في العراق . 0

 .1958-1971في المدة 
 . دو والريف والحضربيان العادات واالعراف االجتماعية في تاريخ العراق المعاصر في الب.4
 . بيان أىم أسباب اليجرة من الريف الى المدن والعوامل الجاذبة الى المدن.5
 .وواقع العمال والفالحين.1958.بيان واقع التربية والتعميم وتطورىا حتى عام 6
 1958.بيان الواقع الصحي في العراق وجيود الحكومات العراقية بتحسينو حتى عام 7

لب تحقيقها مبرىناً عما إذا كان يوفر وصف المقرر ىذا إيجازاً مقتضياً ألىم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطا
 المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 ٚٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ وهّمِقوعبد اٌ .146

 ٘لاف اٌّؼوف١خاأل -أ
      رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌإلٛبه اٌؼبَ ٌزبه٠ـ اٌؼواق االعزّبػٟ اٌّؼبٕو.  -1أ

      رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ألُ٘ اٌّىٛٔبد اٌم١ِٛخ ٚاالص١ٕخ ٚاٌل١ٕ٠خ فٟ اٌؼواق. -2أ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌطج١ؼخ فٖبئٔ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ فٟ اٌجلٚ  -3أ

      ٚاٌو٠ف ٚاٌّلْ.

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ٌٍؼٛاًِ اٌلافؼخ ٚاٌؼٛاًِ اٌغبمثخ ٌٍٙغوح ِٓ اٌو٠ف  -4أ

      اٌٝ اٌّلْ.

ٌفُٙ ٌٛالغ اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌؼواق ٍٚجً رطٛهٖ ؽزٝ ػبَ رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚا -5أ

1958.      

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ ػٓ اٌٛالغ اٌٖؾٟ ٚاٚٙبع اٌؼّبي ٚاٌفالؽ١ٓ ؽزٝ ػبَ  -6أ

1958 . 

 
 ّموه.اٌقبٕخ ثبٌ ١خاٌّٙبهاراأل٘لاف   -ة 

 به٠ـ اٌؼواق االعزّبػٟ اٌّؼبٕو.٠ىزت ٚهلخ ثؾض١خ ،ٚوزبثخ ثؾٛس ٚكهاٍبد ِزقٖٖخ فٟ ر – 1ة 

٠ؾفع اٍّبء ّق١ٖبد ٚأِبوٓ ٚؽٛاكس ربه٠ق١خ ثبهىح فٟ ربه٠ـ اٌؼواق االعزّبػٟ    - 2ة 

 اٌّؼبٕو.

 رؼٍُ ٛوائك رله٠ٌ ِبكح ربه٠ـ اٌؼواق االعزّبػٟ اٌّؼبٕو. – 3ة 

ٚي اٌج١ب١ٔخ اعبكح اٌغٛأت اٌؼ١ٍّخ  ٌٍّموه اٌلهاٍٟ ِضً هٍُ اٌقوائٜ  ٚاٌّقططبد  ٚاٌغلا -4ة

 اٌّزؼٍمخ ثزبه٠ـ اٌؼواق االعزّبػٟ اٌّؼبٕو .

 
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 

 .االٌمبء أٚ اٌّؾبٙوح.1

 .االٍزغٛاة .2

 .إٌّبلْخ .3

.ِطبٌجخ اٌطٍجخ ثي٠بهح اٌّىزجخ ّٚجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ)االٔزو١ٔذ(ٌٍؾٖٛي ػٍٝ ِؼوفخ اٙبف١خ ٌٍّٛاك 4

 اٌلها١ٍخ.

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ

 االفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ ثأٍئٍخ ِزؼلكح  ِٚزٕٛػخ ٌٍّٛاك اٌلها١ٍخ..1

 .رمل٠ُ اٚهاق ثؾض١خ .2

 .االفزجبه اٌزؾو٠وٞ ٌم١بً للهح اٌطٍجخ ػٍٝ اٌفُٙ ٚاٌؾفع  ٌألٍّبء ٚاالِبوٓ ٚاالؽلاس اٌزبه٠ق١خ .3

 . اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ)فٟ اٌّلاهً(ٌٍّوؽٍخ اٌواثؼخ .4

 ٍخ اٌضبٌضخ .. اٌزوث١خ اٌؼ١ٍّخ)اٌّْب٘لح( ٌٍّوؽ5
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 األ٘لاف اٌٛعلا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 رؾ١ًٍ ثؼ٘ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ فٟ اٌغبٔت االعزّبػٟ فٟ اٌؼواق ٌٍزًٕٛ اٌٝ ِلٜ ؽم١مزٙب . -1ط         

٠مبهْ ث١ٓ االؽلاس اٌزبه٠ق١خ فٟ ربه٠ـ اٌؼواق  االعزّبػٟ اٌّؼبٕو فٟ اٌؼٙل٠ٓ اٌٍّىٟ  -2ط

 ٚاٌغّٙٛهٞ .

 بد اٌزبه٠ق١خ اٌّْٙٛهح فٟ ربه٠ـ اٌؼواق االعزّبػٟ اٌّؼبٕو .٠م١ُ ثؼ٘ اٌْق١ٖ -3ط

 ٠فَو أٍجبة اٌٙغوح ِٓ اٌو٠ف اٌٝ اٌّلْ. -4ط   
 ٛوائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 . اػطبء اٌطٍجخ ٚاعجبد ث١ز١خ رزطٍت رف١َواد مار١خ ثطوق ٍجج١خ .1

ما،ِزٝ،ٌّبما،أ٠ٓ،أٞ(ٌّٛا١ٙغ . االٍزغٛاة ٌٍطٍجخ ِٓ فالي ِغّٛػخ ِٓ االٍئٍخ اٌزفى١و٠خ ِضً )و١ف،ِب2

 ِؾلكح .

 .رى٠ٛٓ ِغّٛػبد ٔمب١ّخ فالي اٌّؾبٙواد ٌّٕبلْخ ِٛٙٛػبد ربه٠ق١خ رزطٍت اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ .3

 .رله٠ٌ اٌطٍجخ و١ف١خ ثٕبء ٛوق اٌزفى١و ٚاٌزؾ١ًٍ ٌل٠ُٙ .4    

 
 ٛوائك اٌزم١١ُ

 .االفزجبهاد ا١ِٛ١ٌخ ثأٍئٍخ ث١ز١خ رزؼٍك ثبٌّبكح اٌلها١ٍخ.1

 .رمل٠ُ اٚهاق ثؾض١خ ف١ٙب فطخ ػ١ٍّخ ِؾىّخ.2

 .اٌمبء ِؾبٙواد ٔٛػ١خ ِٓ لجً اٌطٍجخ ٌّؼوفخ ِلٜ افبكرُٙ ِٓ اٌّبكح اٌلها١ٍخ اٌّؾفيح ػٍٝ اٌزفى١و.3

.اعواء افزجبهاد ّٙو٠خ أٚ فٟ ٔٙب٠خ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ ٌم١بً ِلٜ رؾ١ًٖ اٌطٍجخ ٌّٙبهح اٌزفى١و 4

 ٚاٌزؾ١ًٍ.
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبهاد األفوٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛه اٌْقٖٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ ٚاٌّٙبهاد اٌؼبِخ  -ك 

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ وزبثخ  ٚهلخ ثؾض١خ ػٓ أؽل اٌْق١ٖبد اٌزبه٠ق١خ فٟ اٌؼواق. -1ك

 رّى١ٓ اٌطبٌت ِٓ رٍق١ٔ ِوعغ اٚ ِٖله ثَٕجخ ػْو ؽغّٗ. -2ك

 ١و االؽلاس االعزّبػ١خ فٟ اٌؼواق اٌّؼبٕو.رط٠ٛو للهح اٌطبٌت فٟ رؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٚرفَ -3ك

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اٍزقلاَ اٌقوائٜ ٚاٌّقططبد ٚاٌغلاٚي ٚاالّىبي اٌج١ب١ٔخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّؼٍِٛبد  -4ك   

االؽٖبئ١خ ماد اٌفبئلح فٟ رؾ١ًٍ اٌّٛٙٛػبد اٌزبه٠ق١خ ال١ٍّّب فٟ ؽمٛي اٌزبه٠ـ االعزّبػٟ  ٌٍؼواق 

 اٌّؼبٕو.
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 هث١ٕخ اٌّمو. 11

 اٌَبػبد األٍجٛع
ِقوعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اٍُ اٌٛؽلح / اٌَّبق أٚ 

 اٌّٛٙٛع
 ٛو٠مخ اٌزم١١ُ ٛو٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 2 األٚي

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ 

ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ 

اٌزوو١جخ االعزّبػ١خ 

فٟ اٌؼواق ٚاٌزٛى٠غ 

اٌَىبٟٔ)ٍىبْ 

 اٌجبك٠خ(.

تركيبة العراق االجتماعية 
منذ أواخر القرن التاسع 

حتى نياية العيد  عشر
 الممكي .

 أوال : توزيع السكان .
البدو) سكان البادية  -1

. ) 

.االٌمبء أٚ 1

 اٌّؾبٙوح

 .االٍزغٛاة2

. ؽً 3

 اٌّْىالد

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 1

 ثأٍئٍخ ِؾلكح.

.اٌّْبهوخ 2

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح.

. وزبثخ ٚهلخ ػٓ 3

 اٌّٛٙٛع.

 2 اٌضبٟٔ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ 

ب١٘خ ِؼوفخ ٚفُٙ ِ

فٖبئٔ ٍّٚبد 

ٍىبْ اٌو٠ف 

)اٌموٜ( فٟ اٌؼٙل 

 اٌٍّىٟ.

الريف )سكان القرى  -7
. ) 
 

.االٌمبء أٚ 1

 اٌّؾبٙوح

 .االٍزغٛاة2

.ؽً 3

 اٌّْىالد
 

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 1

 ثأٍئٍخ ِؾلكح.

.اٌّْبهوخ 2

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح.

. وزبثخ ٚهلخ ػٓ 3

 اٌّٛٙٛع.

 2 اٌضبٌش

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ 

ُٙ ٛج١ؼخ ِؼوفخ ٚف

فٖبئٔ ِغزّغ 

ٍىبْ اٌّلْ فٟ 

اٌؼواق اثبْ اٌؾىُ 

 اٌٍّىٟ.

الحضر)سكان المدن  -0
. ) 
 

.االٌمبء أٚ 1

 اٌّؾبٙوح

 .االٍزغٛاة2

.ؽً 3

 اٌّْىالد

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 1

 ثأٍئٍخ ِؾلكح.

.اٌّْبهوخ 2

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح.

. وزبثخ ٚهلخ ػٓ 3

 اٌّٛٙٛع.

 2 اٌواثغ

رّى١ٓ  اٌطٍجخ ِٓ 

ؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ ِ

اٌّؼزملاد اٌل١ٕ٠خ 

ٚاٌزٛى٠غ اٌغغوافٟ 

ٌٙب فٟ ِقزٍف 

 ِٕبٛك اٌؼواق.

ثانيا : التوزيع حسب 
 المعتقد الديني .

 اإلسالم      -1
النصرانية                   -7
 الييودية . -0
 الصابئة . -4
 االيزيدية . -5
 

.االٌمبء أٚ 1

 اٌّؾبٙوح

 .االٍزغٛاة2

.ؽً 3

 اٌّْىالد

ِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ .ا1

 ثأٍئٍخ ِؾلكح.

.اٌّْبهوخ 2

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح.

. وزبثخ ٚهلخ ػٓ 3

 اٌّٛٙٛع.

 2 اٌقبٌِ
رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ 

ِؼوفخ ٚفُٙ اؽٛاي 

اٌؼواق االعزّبػ١خ 

(أحوال العراق 7)
االجتماعية إبان الحرب 

.االٌمبء أٚ 1

 اٌّؾبٙوح

 .االٍزغٛاة2

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 1

 ثأٍئٍخ ِؾلكح.

.اٌّْبهوخ 2
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فٟ ِلح اٌؾوة 

اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ 

1914 -1918 . 

-1914العالمية األولى 
1918 . 

 

.ؽً 3

 اٌّْىالد
اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح.

. وزبثخ ٚهلخ ػٓ 3

 اٌّٛٙٛع.
   االِزؾبْ اٌْٙوٞ االٚي  2 اٌَبكً

 2 اٌَبثغ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ 

ِؼوفخ ٚفُٙ ٚرؾ١ًٍ 

ِملِبد ٚاٍجبة 

ٟٔ االؽزالي اٌجو٠طب

ٌٍؼو اق ٚأصوٖ ػٍٝ 

 اٌّغزّغ اٌؼوالٟ.

أوال : االحتالل البريطاني 
 لمعراق .

 

.االٌمبء أٚ 1

 اٌّؾبٙوح

 .االٍزغٛاة2

.ؽً 3

 اٌّْىالد

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 1

 ثأٍئٍخ ِؾلكح.

.اٌّْبهوخ 2

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح.

. وزبثخ ٚهلخ ػٓ 3

 اٌّٛٙٛع.

 2 اٌضبِٓ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ 

ؽٛاي ِؼوفخ ٚفُٙ اال

االعزّبػ١خ فٟ 

اٌؼواق فٟ ِلح 

اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ 

-1914االٌٚٝ 

1918. 

ثانيا: األحوال االجتماعية 
في العراق إبان الحرب 

-1914األولى   العالمية
1918 . 

 

.االٌمبء أٚ 1

 اٌّؾبٙوح

 .االٍزغٛاة2

.ؽً 3

 اٌّْىالد

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 1

 ثأٍئٍخ ِؾلكح.

.اٌّْبهوخ 2

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 ح.اٌّؾبٙو

. وزبثخ ٚهلخ ػٓ 3

 اٌّٛٙٛع.

 2 اٌزبٍغ

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ 

ِؼوفخ ٚفُٙ ٛج١ؼخ 

اؽٛاي اٌؼواق 

االعزّبػ١خ ِٕن 

رأ١ٌٍ اٌلٌٚخ 

اٌؼوال١خ ٚؽزٝ ٔٙب٠خ 

اٌؼٙل اٌٍّىٟ ثْىً 

 ػبَ.

(أحوال العراق 0)
 تأسيساالجتماعية منذ 

الدولة العراقية حتى نياية 
-1971العيد الممكي 

1958 . 
 

ٚ .االٌمبء أ1

 اٌّؾبٙوح

 .االٍزغٛاة2

.ؽً 3

 اٌّْىالد

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 1

 ثأٍئٍخ ِؾلكح.

.اٌّْبهوخ 2

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح.

. وزبثخ ٚهلخ ػٓ 3

 اٌّٛٙٛع.

 2 اٌؼبّو

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ 

ِؼوفخ ٚفُٙ 

اٌزطٛهاد اٌٖؾ١خ 

فٟ اٌؼواق ِٕن ػبَ 

ٚؽزٝ ػبَ  1921

1958 

اوال :  المؤسسات 
 الصحية  .

 

بء أٚ .االٌم1

 اٌّؾبٙوح

 .االٍزغٛاة2

.ؽً 3

 اٌّْىالد

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 1

 ثأٍئٍخ ِؾلكح.

.اٌّْبهوخ 2

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح.

. وزبثخ ٚهلخ ػٓ 3

 اٌّٛٙٛع.

اٌؾبكٞ 

 ػْو
2 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ 

ِؼوفخ ٚفُٙ أٚٙبع 

اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌؼواق 

ٚرطٛهٖ فٟ اٌؼٙل 

 اٌٍّىٟ

ثانيا :  قضايا التربية 
 والتعميم .

 

.االٌمبء أٚ 1

 اٌّؾبٙوح

 .االٍزغٛاة2

.ؽً 3

 اٌّْىالد

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 1

 ثأٍئٍخ ِؾلكح.

.اٌّْبهوخ 2

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح.



  
 ٕٔاٌقفؾخ 

 
  

 

 

  

 

. وزبثخ ٚهلخ ػٓ 3

 اٌّٛٙٛع.

اٌضبٟٔ 

 ػْو
2 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ 

ِؼوفخ ٚفُٙ اُ٘ 

لٚب٠ب اٌفالؽ١ٓ 

ٚاٌؼّبي ِْٚىالرُٙ 

ٚكٚهُ٘ فٟ اٌؾ١بح 

اٌؼبِخ فٟ اٌؼواق 

 اثبْ اٌؾىُ اٌٍّىٟ

ثالث : قضايا الفالحين 
 والعمال االجتماعية .

 

 

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 1

 ثأٍئٍخ ِؾلكح.

.اٌّْبهوخ 2

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح.

. وزبثخ ٚهلخ ػٓ 3

 اٌّٛٙٛع.
اٌضبٌش 

 ػْو
2  

 اِزؾبْ اٌْٙو اٌضبٟٔ
 

  

اٌواثغ 

 ػْو
2 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ 

ِؼوفخ ٚفُٙ اُ٘ 

١خ اٌقلِبد االعزّبػ

ٚرطٛه٘ب ِٕن ػبَ 

ٚؽزٝ صٛهح  1921

رّٛى ػبَ  14

1958. 

 

رابعا : الخدمات 
 االجتماعية .

 

.االٌمبء أٚ 1

 اٌّؾبٙوح

 .االٍزغٛاة2

.ؽً 3

 اٌّْىالد

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 1

 ثأٍئٍخ ِؾلكح.

.اٌّْبهوخ 2

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح.

. وزبثخ ٚهلخ ػٓ 3

 اٌّٛٙٛع.

اٌقبٌِ 

 ػْو
2 

رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ 

ؼوفخ ٚفُٙ ِملِبد ِ

ٚاٍجبة صٛهح 

ٚٔزبئغٙب  1958

ٚأغبىارٙب ا١ٌٕٛٛخ 

 ٚاٌل١ٌٚخ

فبَِبً: ل١بَ صٛهح 

 1958رّٛى 14

ٚأغبىارٙب ػٍٝ 

اٌٖؼ١ل٠ٓ إٌٟٛٛ 

 ٚاٌلٌٟٚ

 

.االٌمبء أٚ 1

 اٌّؾبٙوح

 .االٍزغٛاة2

.ؽً 3

 اٌّْىالد

.اِزؾبٔبد ١ِٛ٠خ 1

 ثأٍئٍخ ِؾلكح.

.اٌّْبهوخ 2

اٌٖف١خ فٟ 

رؾ١ٚو 

 اٌّؾبٙوح.

. وزبثخ ٚهلخ ػٓ 3

 اٌّٛٙٛع.

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ.12

 لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث د.عمي الوردي, .1 ـ اٌىزت اٌّموهح اٌّطٍٛثخ1
 مقدمة في كيان العراق االجتماعي   ,ىاشم جواد  .2
 

أجزاء )السيد  11ملكي,.كتاب: تاريخ الوزارات العراقية في العهد ال1 ـ اٌّواعغ اٌوئ١َ١خ )اٌّٖبكه(2
 عبدالرزاق الحسني( .

 
 اـ اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌزٟ ٠ٕٛٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ، اٌزمبه٠و ،.... ) 
.عباس فرحان ظاىر الزاملي,الحياة االجتماعية في مدينة بغداد 1

,أطروحة دكتوراه كلية التربية ابن رشد /جامعة بغداد, 1939-1958
7113. 



  
 ٕٕاٌقفؾخ 

 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البحوث والدراسات والرسائل االكاديمية المنشورة على المواقع الرسمية  ـ اٌّواعغ االٌىزو١ٔٚخ، ِٛالغ االٔزو١ٔذ ة
للجامعات والكليات العراقية والتي تتناول معظم االحداث والتطورات 

االجتماعية في العر اق في مدة الدراسة .ومنها موقع كلية التربية االساسية 
 جامعة ديالى:

http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq  وموقع
وموقع الجامعة   www.uobaghdad.edu.iqجامعة بغداد:
  siriyah.edu.iqwww.uomustanالمستنصرية:

 فطخ رط٠ٛو اٌّموه اٌلهاٍٟ.13

 .االفبكح ِٓ فلِبد اٌّىزجبد االٌىزو١ٔٚخ ّٚجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌل١ٌٚخ -1

 .ل١بَ ثلٚهاد رط٠ٛو٠خ ٌٍطٍجخ ٚرله١١َ٠ٓ -2

 .اٌم١بَ ثبٌَفواد اٌؼ١ٍّخ -3

 الجامعة كليات من أو أخرى اقيةعر  جامعات من قديرين أساتذة باستضافة بالتاريخ متخصصة علمية محاضراتالقاء  -4
 .األخرى

 .المجاالت تلك في نوعية محاضرات والقاء الطلبة للقاء والوثائق والمخطوطات باآلثار متخصصة كوادر دعوة.5
 ودقيقة علمية استبيانات باستخدام الميدان الى بالنزول العراقي المجتمع واقع عن ودراسات أبحاث بإنجاز الطلبة تكليف -6

 .العراقي المجتمع وخصائص ماتس تبين

http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/
http://www.uobaghdad.edu.iq/
http://www.uomustansiriyah.edu.iq/

