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  ))استمارة الخطة التدریسیة السنویة (( 

 :التدریسي اسم  خالد تركي علیوي. م.م

Dr_sh_khaled@yahoo.com 

kaledtourky70@gmail.com 
  :البرید االلكتروني

تاریخ الدولةالعربیةاالسالمیةفي العصر العباسي     
 

 :اسم المادة

 :لمقررا لفص المرحلة الثانیة/ثانيالفصل ال

جعل الطالب ملما بتاریخ العرب في العهد العباسي ومعرفته بأهم اإلحداث في    
  .هذا العصر

  :أھداف المادة

ــــــو  ــــــورة العباســــــیة ، اب ــــــة الث ــــــدعوة العباســــــیة ، عروب دراســــــة التنظــــــیم السیاســــــي لل

العباس،والیة العهد ،ابوجعفر المنصور، بناء بغـداد ، الحركـات الفارسـیة  ،الـروم، 

ــــــــــــــي  المــــــــــــــأمونالمهــــــــــــــدي ، الرشــــــــــــــید، االمــــــــــــــین  ــــــــــــــوذ االجنب ــــــــــــــر (،النف ك، ااالت

، ظهــور المغــول،  هللا، فتــرة انتعــاش الخالفــة ،الناصــر لــدین )یون،الســالجقةالبویه

،ســــــــقوط الخالفــــــــة  بــــــــاF، المستعصــــــــم  بــــــــاF، المستنصــــــــر  بــــــــأمرهللالظــــــــاهر 

العباسیة،أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابها                                                              

             

 ألساسیةالتفاصیال
  :للمادة

فاروق العمر                                             . د/العباسیة الخالفة 

                                           
  :الكتب المنھجیة

  عبد العزیز الدوري /العصر العباسي االول - )١( 

  تحسین حمید                     .د/الخالفة العباسیة-)٢-( 
  :المصادر الخارجیة

االمتحان 
 النهائي

 المختبرات
الفصل 
 الثاني

 الفصل االول
الفصل 
 الدراسي

  :تقدیرات الفصل



  األول  ٤٠  ٦٠
 الثاني

 

  :معلومات اضافیة الیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو جد                                 
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________ 
 . )ms-word (تملئ االستمارة بواسطة برنامج  •
  pdf.تنشر االستمارة على موقع الجامعة االلكتروني على االنترنت بصیغة ملف  •

  
___________________________________________________________________________

________  
 .(   االستمارة متاحة على موقع جامعة دیالى االلكتروني على االنترنت: مالحظة              

www.diyalauniv.edu.iq(  
___________________________________________________________________________  

  
  

    

 المالحظات
المادة 
 العملیة

 التاریخ  المادة النظریة

وع
سب

األ
 

 

  
 

 ١  ٢٠١٥/ ٢٣/٢  التنظیم السیاسي،عروبة الدعوة العباسیة تمهید، 

أبو العباس السفاح أول خلفاء  بني العباس  ،مقتل    

 أبي سلمة الخالل
٣/٢٠١٥/ ٢ 

٢  

   

 
والیة العهد، أبو جعفر المنصور، التخلص من أبي 

 مسلم ،الخوارج ، 

  

٩/٣/٢٠١٥  

٣ 

الحركات الفارسیة، والشعوبیة، الروم ، بناء  بغداد   

   ،المهدي 
١٦/٣/٢٠١٥ 

٤  

   

  البرامكة،جهاد الرشیدالرشید، قضاء الرشید على 
٢٣/٣/٢٠١٥ 

٥  

  
  ٦ ٣٠/٣/٢٠١٥ األمین والمأمون ،  
  ٧ ٦/٤/٢٠١٥  امتحان الشهر األول  



العالقات ،تنشیط الحركة العلمیة في عهد المأمون   

 في العصر العباسي األولالعربیة البیزنطیة   
١٣/٤/٢٠١٥ 

٨  

   

  )األتراك (النفوذ  األجنبي،
٢٠/٤/٢٠١٥ 

٩  

  ١٠ ٢٧/٤/٢٠١٥  البویهیون    
  ١١ ٤/٥/٢٠١٥  السالجقة   

    

  فترة انتعاش الخالفة العباسیة  
١١/٥/٢٠١٥ 

١٢  

   

  امتحان الشهر الثاني+ الناصر لدین هللا 
١٨/٥/٢٠١٥ 

١٣  

   F١٤ ٢٥/٥/٢٠١٥  ظهور المغول الظاهر بأمر ،هللا المستنصر با  
المستعصم باF ،سقوط الخالفة العباسیة    

  ،اسبابها)هـ٦٥٦(
١/٦/٢٠١٥ 

١٥  

     ١٦  

 
  

  :توقیع العمید:                                                                                      توقیع األستاذ  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 أسم الجامعة: دیالى 
 أسم الكلیة:  التربیة االساسیة

 أسم القسم: التاریخ
 المرحلة:الثالثة

أسم المحاضر: محمود فیاض حمادي
 اللقب العلمي: أستاذ

 المؤھل العلمي:  دكتوراه
 مكان العمل: قسم التاریخ

 

 جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 (( استمارة الخطة التدریسیة السنویة ))
  التدریسي:اسم محمود فیاض حمادي

mahmoudfaal74@gmail.com البرید االلكتروني: 

ولةالعباسیة(العصور العباسیة المتأخرة)تاریخ الد  اسم المادة: 

 مقررالفصل: الفصل الدراسي الثاني /المرحلة الثالثة

 جعل الطالب ملماً بتاریخ الدولة اإلسالمیة في العھد العباسي المتأخر ومعرفة 
 أھم الخلفاء واالحداث التي واجھتھا خالل ھذه الفترة .

 أھداف المادة:

دراسة أوضاع الخالفة العباسیة  وإثرھا في سقوط الخالفة  العباسیة على ید 
ھـ)                                            656المغول سنة (  

التفاصیل األساسیة 
 للمادة:

تاریخ الدولة العربیة اإلسالمیة العصور العباسیة المتأخرة/د.رشید عبد هللا 
 ألجمیلي

 الكتب المنھجیة:

 دویالت المشرق والمغرب /د. خاشع المعاضیدي)_ 1(
 )_ الدویالت اإلسالمیة في العصر العباسي / احمد    السعید سلیمان2  (

 المصادر الخارجیة:

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي

 األول  40  60
 الثاني

 

 تقدیرات الفصل:

 :معلومات اضافیة الیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو جد                                 

 
 

  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جدول الدروس االسبوعي  
 

هناء إبراهیم محمد یوسف االسم 

 Hanaa .Ibrihem 70@yahoo.comالبرید االلكتروني 

القیاس والتقویم  اسم المادة 

هناء إبراهیم محمد مقرر الفصل 

أهداف المادة 
 

الهدف هو معرفة أهمیة القیاس والتقویم في العملیة التربویة والمفاهیم 

األساسیة في القیاس والتقویم التي تعد األساس لهذه المادة ومدى الحاجة 

الماسة للقیاس في حیاتنا الیومیة والعملیة والتعلیمیة  

التفاصیل األساسیة للمادة 
 

القیاس والتقویم ودورھا في العملیة التربویة، مفھوم القیاس والتقویم- إغراض القیاس 
 تقویم – تقویم تكویني –والتقویم، مجاالت القیاس والتقویم، أنواع التقویم التربوي 

–إغراضھا –الختامي، االختبارات التحصیلیة الصفیة، أنواع االختبارات التحصیلیة 
تفسیر نتائجھا. 

 
الكتب المنهجیة 

 

 
 محاضرات في القیاس والتقویم

 
 
 

 
المصادر الخارجیة 

 

 

 
تقدیرات الفصل 

االمتحانات المختبر الفصل الدراسي 

الیومیة 

االمتحان النهائي المشروع 

% 40مثالً - % 10مثالً مثال% % 30مثالً 

 
معلومات اضافیة 
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الجامعة : دیالى  
الكلیة :كلیة التربیة االساسیة 

القســم :تاریخ  
المرحلة :الثالثة 

اسم المحاضر الثالثي :ھناء ابراھیم محمد 
اللقب العلمي : مدرس 

المؤھل العلمي :ماجستیر 
 مكان العمل  :التربیة االساسیة



         
   أسم الجامعة: دیالى 

أسم الكلیة:  التربیة االساسیة 
أسم القسم: التاریخ 

المرحلة:الثالثة 
أسم المحاضر: خالد تركي علیوي  

اللقب العلمي: مدرس مساعد 
المؤھل العلمي:  ماجستیر 

 مكان العمل: قسم التاریخ

 

 جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 
  (( استمارة الخطة التدریسیة السنویة ))

  التدریسي:اسم  خالد تركي علیوي   

 Dr_sh_khaled@yahoo.com 
kaledtourky70@gmail.com 

: البرید االلكتروني

  تاريخ الدويالت اإلسالمية (المشرق اإلسالمي)
 

 اسم المادة:

 مقررالفصل:                                               الفصل الدراسي الثاني /المرحلة الثالثة    

 جعل الطالب ملماً بتاریخ الدولة اإلسالمیة في العھد العباسي المتأخر ومعرفة أھم الدویالت 
التي نشأت في تلك الفترة.  

أھداف المادة: 

                                                                                                                                                                     
دراسة أوضاع الخالفة العباسیة  وإثرھا في قیام اإلمارات والدویالت ،واعطاع نبذة 

تاریخیة  مختصرة عن بالد المشرق اإلسالمي ، ومن ثم  دراسة  الدویالت التي ظھرت  
ھناك  متبعین التسلسل التاریخي  في ایرادھا ، وھي اإلمارة الطاھریة والزیدیة والصفاریة 
والسامانیة والزیاریة  والغزنویة والغوریة والحمدانیة والعقیلیة والخوارزمیة                  
                            

التفاصیل االساسیھ للمادة: 

دویالت المشرق والمغرب /د. خاشع المعاضیدي .                                        )_ 1(  
)_ الدویالت اإلسالمیة في العصر العباسي / احمد    السعید سلیمان .                      2 (   

الكتب المنھجیة: 

تاریخ الدولة العربیة اإلسالمیة العصور العباسیة المتأخرة/د.رشید عبد هللا ألجمیلي     المصادر الخارجیة: 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي

األول    40    60
 الثاني

 

تقدیرات الفصل: 

: معلومات اضافیة الیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو جد                                 

 



 
 
 
 
 
 

   أسم الجامعة: دیالى
أسم الكلیة:  التربیة األساسیة 

أسم القسم: التاریخ 
المرحلة:الثالثة 

  أسم المحاضر: سوسن عادل ناجي
اللقب العلمي: مدرس 

المؤھل العلمي: دكتوراه  
 قسم التاریخمكان العمل: 

 

 جمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراقجمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلميوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلميجهاز االشراف التقويم العلمي

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (( استمارة الخطة التدریسیة السنویة ))

  التدریسي:اسم   م.د. سوسن عادل ناجي 

 sawsanadel2@gmail.com البرید االلكتروني :

) 1975-1914تاریخ العالم المعاصر(  اسم المادة:

الفصل الدراسي الثاني/ المرحلة الثالثة   مقررالفصل:

.  توعیة الطلبة بأھمیة تاریخ العالم المعاصر واالحداث التي اثرت على مسیرتھ واھم مالمحھ الرئیسیة أھداف المادة: 

 تتناول المادة تاریخ العالم المعاصر عدة فصول اولھا االسباب المباشرة وغیر المباشرة للحرب العالمیة 
. االولى وتنتھي المادة باندالع الحرب  الباردة وسیاسة التكتالت واالحالف الدولیة

التفاصیل األساسیة  للمادة: 

موسى محمد ال طویرش، تاریخ العالم المعاصر منذ الحرب العالمیة االولى وحتى اندالع الحرب . 
1975-1914الباردة   

الكتب المنھجیة: 

المصادر الخارجیة:    

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي

األول    40   60 
 الثاني

 

تقدیرات الفصل: 

: معلومات اضافیة 

 



  

  

  

  

  

  

 

 ستمارة الخطة التدریسیة السنویة ))ا(( 

  التدریسي:اسم   د. سمیرة محمود حسین 

 sameramahmoud66@gmail.com البرید االلكتروني :

 اسم المادة: طرائق تدریس عامة  

 مقرر الفصل: الفصل الثاني/ المرحلة الثالثة

 یھدف ھذا المقرر الى اكساب الطلبة بعض جوانب التعلم المعرفیة والوجدانیة المرتبطة بالتدریس 
واسالیبھ . 

اكساب الطلبة اتجاھات ایجابیة نحو مھنة التدریس. 
تعریف الطلبة بماھیة التدریس ومراحلھ (التخطیط ، التنفیذ، التقویم). 

اكساب الطلبة بعض المعارف المرتبطة باألسئلة الصفیة الشفھیة من حیث الصیاغة ومستویاتھا وكیفیة 
توجیھھا. 

 اكساب الطلبة القدرة على المقارنة بین طرائق التدریس المختلفة ومعرفة ایجابیات وسلبیات كل منھا.

أھداف المادة: 

  مفھوم التدریس طبیعتھ والحاجھ الیھ
عناصر التدریس(المعلم، التالمیذ ، المحتویات التعلیمیة والتعلمیة). 

المقصود بالطریقة التدریسیة وبعض الطرائق  التدریسیة (المناقشة، االلقاء، االستجواب، االستكشاف) 
الوسائل التعلیمیة مواصفاتھا انواعھا ودورھا في العملیة التعلیمیة. 

المستحدثات المعاصرة في اسالیب التدریس وطرائقھ(تعلم الفریق، التعلیم المبرمج، التعلیم المصغر، 
 التعلیم بالمراسلة، التعلم الذاتي والحقائب التعلیمیة، والتعلم التعاوني).

التفاصیل األساسیة  للمادة: 

الكتب المنھجیة:      االستراتیجیات الحدیثة في التدریس الفعال    د.محسن علي عطیة

طرائق التدریس العامة     ا.د توفیق احمد مرعي  و  د. محمد محمود الحیلة  المصادر الخارجیة: 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النھائي
 60 األول    40   

 الثاني
 

تقدیرات الفصل: 

: معلومات اضافیة 

 
  


