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 ٔطف انثشَايذ األكادًٚٙ        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف 

 

 جامعة بغدادكلٌة التربٌة للبنات / انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .1

 تارٌخ انمَى انؼهًٙ / انًوكي  .2

اٍى انجوَبيظ األكبكًٚٙ أ  .3

 انًُٓٙ 
 التارٌخ للدراسات االولٌة

 بكلورٌوس اٍى انشٓبكح انُٓبئٛخ  .4

 انُظبو انلهاٍٙ :  .5

 ٍُٕ٘ /يموهاد /أفوٖ 
 سنوي

 فً الوقت الحاضر لدٌنا برنامج اعتماد معتمد ال ٌوجد ثوَبيظ االػزًبك انًؼزًل   .6

 تطبٌقات ومشاهدة انًؤصواد انقبهعٛخ األفوٖ  .7

 5/6106/  ربهٚـ إػلاك انٕطف  .8

 أْلاف انجوَبيظ األكبكًٚٙ .9
 

 .الطرٌقة بها مرت التً التارٌخٌة بالمراحل الطالبات تعرٌف

 
 .خاصة بصفةالتارٌخٌة  والمفاهٌم المعلومات من بمجموعة الطالبات تزوٌد

 
 .ومبادئها وخصائصها الطرٌقة أهداف عن علمٌة بخلفٌة الطالبات تزوٌد

 .الصغرى الوحدات مستوى علىتدرٌس التارٌخ  لممارسة الحدٌثة باالتجاهات الطالبات تعرٌف

 
 .خاصة بصفةتدرٌس التارٌخ و عامة بصفةالتدرٌس  فً المهنٌة المهارات الطالبات إكساب

 
 .لتدرٌس التارٌخ المهنً اإلعداد نحو األخالقٌة والقٌم الوطنٌة الروح تنمٌة

 

 التفاعل على الشخصٌة لتنمٌة وعرضها العلمٌة المادة إعداد فً العلمٌة والمشاركة البحثو التدرٌس مهارة الطالبات إكساب
 .االدارٌة والقٌادة االجتماعً

 



 

 انثشَايذ انًطهٕتح ٔطشائك انتؼهٛى ٔانتؼهى ٔانتمٛٛىيخشراخ   .01

   االْلاف انًؼوفٛخ - أ

 . يٍ فالل انمواءح ٔاػلاك انجؾٕس ثبالػزًبك ػهٗ انًُٓظ انزبهٚقٙانًَبػ ثزواكى انًؼبهف انؼهًٛخ    -1أ        
 ثشكم ػهًٙ .  طالثّنؼًهّ ٔفك إطبه َظو٘ ٕٚعّ ػًهّ يغ  انزلهَٚٙيًبهٍخ  -2أ        

 . انزٕػٛخ انؼهًٛخ نالؽلاس انزبهٚقٛخرؾمٛك أْلاف انًُٓخ فٙ  -3أ

 انطهجخ كَٕٓى لبكح انًَزمجم فٙ اكاهح انؼًهٛخ انزوثٕٚخ.فٓى  -4أ
 .ظ االؽلاس انزبهٚقٛخ ثبنقجواد انمبئًخ ٔاالفبكح يٍ ْنِ انقجوادهث -5أ         

 .انزلهَٚٛخىٚبكح للهح ٔفبػهٛخ انفوك فٙ أكائّ نٕظبئفّ   -6أ

  األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنجوَبيظ –ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 0ب         
 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 6ب         

  من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 الشرح والتوضٌح  -
  االحداث التارٌخٌةطرٌقة عرض  -
 طرٌقة المحاضرة  -
 طرٌقة التعلم الذاتً -
 اعداد البحوث التارٌخٌة -

 طوائك انزمٛٛى      

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -

 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ . -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 انزؼبٌٔ ٔ انزفبْى ثٍٛ انطهجخ-4ط   
  طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى    

 الشرح والتوضٌح  -
 االحداث التارٌخٌةعرض المناقشة لطرٌقة  -
 طرٌقة المحاضرة -

 طوائك انزمٛٛى    

 

  االفزجبهاد انُظوٚخ
 



 

 المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً(.-د 
 (  تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌةعملٌة هً و ) التطبٌق-0د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -6د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د
 نقل المعلوماتمهارة -4د   

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى          

 انشوػ ٔ انزٕضٛؼ -0

 كهاٍخ ؽلس ربهٚقٙ يؼٍٛ -6

 اٍزقلاو ٍٔبئم االَزوَٛذ -3

 طوائك انزمٛٛى          

 

 ة االختبارات النظرٌ -0

 تالتقارٌر والدراسا -6

 
 نهذساعاخ االٔنٛحتُٛح انثشَايذ  .00

 1 انًشصهح انذساعٛح

سيض انًمشس أٔ 

 انًغاق
Subject انغاػاخ انًؼتًذج           اعى انًمشس أٔ انًغاق 

     

 َظش٘ 
ػذد  ػًهٙ    

 انٕصذاخ

101 H Ahl The Ancient History of 
Iraq 

 4  6 تاريخ العراق القديم

105 H Ahl Arab History of  in Pre-
Islam 

 6  3 تاريخ العرب قبل االسالم

106  H HoM  History of the Message 6  3 تاريخ عصر الرسالة والخالفة الراشدة 
109 H EMA History of Europein the 

Middle ages 

 4  6 تاريخ اوربا في العصور الوسطى

107 H GG Geneeral Geography 4  6 الجغرافية العامة 
108 H EP Educational Psychology 4  6 علم النفس التربوي 
104 H CS Computer Science 4 2 0 علم الحاسبات 
110 H AL Arabic Language 4  6 اللغة العربية 
102 H pE Principles of Eduction 4  6 اسس تربية 

103HR Human Rights 4  6 حقوق االنسان والديمقراطية 
 
 



 2انًشصهح  

سيض انًمشس أٔ 

 انًغاق
Subject انغاػاخ انًؼتًذج           اعى انًمشس أٔ انًغاق 

     

 َظش٘ 
ػذد  ػًهٙ    

 انٕصذاخ

211 H AAH Ancient History of Arab 
Homeland 

 6  3 تاريخ الحضارات القديمة

213 H AUP History of the Arabian 
State in Umawi period  

 4  6 تاريخ الدولة العربية في العصر االموي

214 H MAI History of  Morocco  & 
Andalusia in Islamic  

period 

تاريخ العرب في االندلس في العصر 
 االسالمي

3  6 

215 H AAH Modern History of Arab 
homeland 

 6  3 تاريخ الوطن العربي الحديث

216 HSRC Scientific Researches 
Curricula 

 4  6 منهج البحث التاريخي

217 H HE History of Europe  4  6 تاريخ اوربا في عصر النهضة 
218 H HSB History of  Susaanne & 

Byzantium  

 4  6 التاريخ الساساني والبيزنطي

219 H GAH Geography of Arab 
Homeland 

 4  6 جغرافية الوطن العربي

220 HGP Growth  Psychology 4  6 علم نفس النمو 
220 H SME Secondary Management 

& Educaion  

 4  6 التعليم الثانوي ادارة تربية

212 HCS Computer Science 4 0 0 علم الحاسبات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3انًشصهح 

سيض انًمشس أٔ 

 انًغاق
Subject انغاػاخ انًؼتًذج           اعى انًمشس أٔ انًغاق 

     

 َظش٘ 
ػذد  ػًهٙ    

 انٕصذاخ

322 HASA History of Arabian State 
in Abbasiae period 

 6  3 تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي

323 HAIC History of Arabic Islamic 
Ccivilization  

 6  3 تاريخ الحضارة العربية االسالمية

324 HChI  Contemporary History 
of Iraqe   

 4  6 تاريخ العراق المعاصر

325 HMhA Modern History of Asia 4  6 تاريخ اسيا 
326 H MhE Modern  History of  

Euorope  

 6  3 تاريخ اوربا الحديث

328 H PH   Philsphly of History  4  6 فلسفة التاريخ 
329 HMhG  Modern history of 

Arabian Gulf 

 4  6 الخليج العربيتاريخ 

330  H Cmt  Curriculum & Methods 
of Teaching 

 4 6 0 مناهج وطرائق تدريس

327 H EC Educational Counseling 4 6 6 االرشاد والصحة النفسية 
 
 

 4انًشصهح   

سيض انًمشس أٔ 

 انًغاق
Subject انغاػاخ انًؼتًذج           اعى انًمشس أٔ انًغاق 

     

 َظش٘ 
ػذد  ػًهٙ    

 انٕصذاخ

431 H ASA Histoy of Araban state 
in Abbasian period 

 6  3 تاريخ الدولة العربية في العصر العباسي

432 H MAH Modern History of Arab 
Homeland 

 6  3 تاريخ الوطن العربي المعاصر

436 HInE International of ears  6  3 في القرن العشرينتاريخ القوى الدولية 
433 H OO Optional Object 4  6 تاريخ ايران وتركيا المعاصر 

437 H HTE History Texts in English  4  6 نصوص تاريخية باللغة االنكليزية 
438 H RP Resenrch Project 6  6 بحث تخرج 
435 H AT Applicational Teaching 4 6 0 المشاهدة والتطبيق 
439 H OS Optional Subject 4  6 مادة اختيارية 
424 H ME Evaluation and 

measurament 

 4  6 القياس والتقويم



 
 

 انزقطٛظ نهزطٕه انشقظٙ .12

 ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط . العمل الجماعً : العمل - 
 المنظم بمواعٌد .رة على العمل ادارة الوقت : ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القد -
 االخرٌن .القٌادة : القدرة على توجٌه وتحفٌز  -
 االستقاللٌة بالعمل -
 اعداد البحوث والتقارٌر العلمٌة لتحلٌل االحداث ونقدها. -
 

 يؼٛبه انمجٕل )ٔضغ األَظًخ انًزؼهمخ ثبالنزؾبق ثبنكهٛخ أٔ انًؼٓل( .13

 والمقابلةقبول مركزي ال
 
 

 انجوَبيظأْى يظبكه انًؼهٕيبد ػٍ  .14

باالعتماد على مفردات المناهج الدراسٌة المقررة من قبل وزارة  كتب التارٌخ القدٌم واالسالمً والحدٌث
 التعلٌم العالً والبحث العلمً.

 



 يخطظ يٓاساخ انًُٓذ

 انفشدٚح يٍ انثشَايذ انخاضؼح نهتمٛٛى ٚشرٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشراخ انتؼهى

 يخشراخ انتؼهى انًطهٕتح يٍ انثشَايذ 

انغُح / 

 1/انًغتٕٖ
 أعاعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس

 أو اختٛاس٘
األْذاف انًٓاساتٛح  األْذاف انًؼشفٛح 

 انخاطح تانثشَايذ 
األْذاف انٕرذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 
انًٓاساخ انؼايح ٔانتأْٛهٛح 

انًٓاساخ األخشٖ انًُمٕنح) 

انًتؼهمح تماتهٛح انتٕظٛف 

 ٔانتطٕس انشخظٙ(

 4د 3د 2د 0د 4د 3د 2د 0د 4ب 3ب 2ب 0ب 4أ 3أ 2أ 0أ

2106/ 

 يشصهح أنٗ
101 H Ahl طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  تاريخ العراق القديم 

105 H Ahl طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  تاريخ العرب قبل االسالم 

106  H HoM  تاريخ عصر الرسالة والخالفة
 الراشدة

 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ 

109 H EMA  تاريخ اوربا في العصور
 الوسطى

 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ 

107 H GG طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  الجغرافية العامة 

108 H EP طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  علم النفس التربوي 

104 H CS طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  علم الحاسبات 



110 H AL  طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  العربيةاللغة 

102 H pE طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  اسس تربية 

103HR طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  حقوق االنسان والديمقراطية 

يشصهح 2106

 2/ حاَٛح
211 H AAH طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  تاريخ الحضارات القديمة 

213 H AUP  تاريخ الدولة العربية في العصر
 االموي

 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ 

214 H MAI  تاريخ العرب في االندلس في
 العصر االسالمي

 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ 

215 H AAH طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  تاريخ الوطن العربي الحديث 

216 HSRC طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  منهج البحث التاريخي 

217 H HE طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  تاريخ اوربا في عصر النهضة 

218 H HSB طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  التاريخ الساساني والبيزنطي 

219 H GAH طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  جغرافية الوطن العربي 

220 HGP  طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  النموعلم نفس 

220 H SME طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  التعليم الثانوي ادارة تربية 

212 HCS علم الحاسبات 
 

 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ 



يشصهح 2106

 3/ حانخح
322 HASA  تاريخ الدولة العربية في العصر

 العباسي
 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ 

323 HAIC  تاريخ الحضارة العربية
 االسالمية

 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ 

324 HChI طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  تاريخ العراق المعاصر 

325 HMhA طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  تاريخ اسيا 

326 H MhE طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  تاريخ اوربا الحديث 

328 H PH طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  فلسفة التاريخ 

329 HMhG طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  تاريخ الخليج العربي 

330  H Cmt طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  مناهج وطرائق تدريس 

327 H EC طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  االرشاد والصحة النفسية 

يشصهح 2106

 4/ ساتؼح
431 H ASA  تاريخ الدولة العربية في العصر

 العباسي
 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ 

432 H MAH طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  تاريخ الوطن العربي المعاصر 

436 HInE  تاريخ القوى الدولية في القرن
 العشرين

 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ 

433 H OO طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  تاريخ ايران وتركيا المعاصر 



437 H HTE  نصوص تاريخية باللغة
 االنكليزية

 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ 

438 H RP طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  بحث تخرج 

435 H AT طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  المشاهدة والتطبيق 

439 H OS طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش  اختٛاس٘ مادة اختيارية 

424 H ME طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ  القياس والتقويم 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العمــمي

 واالعتماد األكاديميدائرة ضمان الجودة 

  
 

 
 
 
 
 
 

 الجامعة  : بغداد
 الكلية/ المعهد:  كلية التربية للبنات   
 القسم العلمي    : تاريخ   
 62/5/6106تاريخ ملء الملف :    

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :   

 اسم رئيس القسم :أ.د عبد الكريم عز الدين صادق االعرجي             اسم المعاون العلمي : أ.د.امل داود سليم   
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
 
 
 
 

 دقـق الملف من قبل     
 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    
 اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:أ.م.د.احمدهاشم    
 التاريخ                           
 التوقيع    

 
 مصادقة السيد العميد         



 
 

 

 ٔطف انثشَايذ األكادًٚٙ        

 

األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب يوفر وصف البرنامج 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 
 عبيؼخ ثغلاك انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .15

 انزوثٛخ نهجُبدكهٛخ  انمَى انؼهًٙ / انًوكي  .16

اٍى انجوَبيظ األكبكًٚٙ أ  .17

 انًُٓٙ 

 اٍاليٙ / ربهٚـ ؽلٚش ربهٚـ

 ككزٕهاِ اٍى انشٓبكح انُٓبئٛخ  .18

 انُظبو انلهاٍٙ : .19

 ٍُٕ٘ /يموهاد /أفوٖ 

 يموهاد

 فٙ انٕلذ انؾبضو ثوَبيظ اػزًبك يؼزًل  ال ٕٚعل ثوَبيظ االػزًبك انًؼزًل   .22

انًؤصواد انقبهعٛخ  .21

 األفوٖ 

 رطجٛمبد 

 5/2216/ ربهٚـ إػلاك انٕطف  .22

 أْلاف انجوَبيظ األكبكًٚٙ .23

 اكساب الطالب القدرة على التحليل
 

 تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة.
 

 تزويد الطالبات بخلفية علمية عن أهداف الطريقة وخصائصها ومبادئها.

 البحث التاريخي ومنهجيتههتعريف الطالبات باهمية 
 

 إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس بصفة عامة وتدريس التاريخ بصفة خاصة.
 

 تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ.

 



 يقوعبد انجوَبيظ انًطهٕثخ ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .24

 االْلاف انًؼوفٛخ - ة

 انًَبػ ثزواكى انًؼبهف انؼهًٛخ يٍ فالل انمواءح ٔاػلاك انجؾٕس ثبالػزًبك ػهٗ انًُٓظ انزبهٚقٙ .   -1أ        

 يًبهٍخ انزلهَٚٙ نؼًهّ ٔفك إطبه َظو٘ ٕٚعّ ػًهّ يغ طالثّ ثشكم ػهًٙ .  -2أ        

 رؾمٛك أْلاف انًُٓخ فٙ انزٕػٛخ انؼهًٛخ نالؽلاس انزبهٚقٛخ . -3أ

 فٓى انطهجخ كَٕٓى لبكح انًَزمجم فٙ اكاهح انؼًهٛخ انزوثٕٚخ. -4أ

 هثظ االؽلاس انزبهٚقٛخ ثبنقجواد انمبئًخ ٔاالفبكح يٍ ْنِ انقجواد. -5أ         

 ىٚبكح للهح ٔفبػهٛخ انفوك فٙ أكائّ نٕظبئفّ انزلهَٚٛخ.  -6أ

 األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنجوَبيظ –ة 

 رًكٍٛ انطهجخ ػهٗ انزلهٌٚ.– 1ة         

 رؼوٚف انطهجخ ثبًْٛخ انزبهٚـ   -2ة        

 رٍٕٛغ يلاهن انطهجخ ؽٕل انؾضبهح انزبهٚقٛخ فٙ االىيُخ انملًٚخ  – 3ة        

 
 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انشوػ ٔانزٕضٛؼ -

 طوٚمخ ػوع االؽلاس انزبهٚقٛخ  -

 طوٚمخ انًؾبضوح  -

 انزؼهى اننارٙطوٚمخ  -

 اػلاك انجؾٕس انزبهٚقٛخ -

 طوائك انزمٛٛى 

 االفزجبهاد انُظوٚخ -

 انزمبهٚو ٔانلهاٍبد -

 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ . -ط

 انؼًم ضًٍ انًغًٕػخ ثفبػهٛخ َٔشبط -1ط          -

 اكاهح انٕلذ ثفبػهٛخ ٔرؾلٚل االٔنٕٚبد يغ انملهح ػهٗ انؼًم انًُظى ثًٕاػٛل -2ط -

 انملهح ػهٗ رٕعّٛ ٔرؾفٛي االفوٍٚ . -3ط -

 

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى

 
 طوٚمخ ػوع االؽلاس انزبهٚقٛخ -

 طوٚمخ انًؾبضوح -

 طوائك انزمٛٛى 

 

 االفزجبهاد انُظوٚخ
 



 

 انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ )انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ(.-ك  -

 لبثهٛبد انزٕافك ٔاالكاء انًؼوفٙاكزَبة  -1ك -

 يٓبهح انزبصٛوثبالفوٍٚ -2ك -

 يٓبهح َمم انًؼهٕيبد-3ك    -

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى         

 انشوػ ٔ انزٕضٛؼ -0

 كهاٍخ ؽلس ربهٚقٙ يؼٍٛ -6

 اٍزقلاو ٍٔبئم االَزوَٛذ -3

 طوائك انزمٛٛى 

-  

 االفزجبهاد انُظوٚخ  -

 انزمبهٚو ٔانلهاٍبد -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 نهلهاٍبد انؼهٛبثُٛخ انجوَبيظ  .25

سيض انًمشس أٔ   

 انًغاق

Subject انغاػاخ انًؼتًذج اعى انًمشس أٔ انًغاق 

 َظش٘ انٕصذاخ     

      

801HIh Iraq,s history of the 

Ottoman Empire 
 4 2 تاريخ العراق في العهد العثماني

802HTAG The history of the 

Arabian Gulf 
 4 2 تاريخ الوطن العربي

803HAhr Approach to historical 

research 
 4 2 منهج البحث التاريخي  

804HMET Modern European 

Thought   
 4 1 عصر النهضه العربية

805HMUS Modern US  history 4 2 ةتاريخ الواليات المتحدة االمريكي 

806HAR Arab Renaissance  4 2 العربيةعصر النهضة 

807HET1 English texts   4 2 َظٕص اَكهٛضٚح 
 

سيض انًمشس أٔ   

 انًغاق

Subject انغاػاخ انًؼتًذج اعى انًمشس أٔ انًغاق 

 َظش٘ انٕصذاخ     

      

808  HTmh The modern history of 

Iraq 
 4 2 تاريخ العراق الحديث

 809 Hidp Iran durining the reign of 

the Pahlavi family 
 4 2 تاريخ ايران في العهد البهلوي 

810HRij Renaissance in Japan 4 2 عصر النهضة في اليابان 

811HhAM History of the Arab 

Maghreb 
 4 2 تاريخ المغرب العربي

812HEdE Economic deveiopments 

in Europe 
 4 2 التطورات االقتصادية في اوربا

813HEL Evangelization in the 

levant 
 4 1 التبشير في بالد الشام

814Het2 English texts 4 2 نصوص انكليزية 

 
 
 
 
 
 



 
سيض انًمشس أٔ   

 انًغاق

Subject انغاػاخ انًؼتًذج اعى انًمشس أٔ انًغاق 

 َظش٘ انٕصذاخ     

901HPTi Political Thought in Iraq  4 2 الفكر السياسي في العراق 

902HS State Safavid 4 2 الدولة الصفوية 

903HCA Cental Asia 4 2 دراسات في تاريخ اسيا الوسطى 

904HB Britain in the Victorian 4 2 بريطانيا في العهد الفكتوري 

905HROE Reform movement in the 

Ottoman Empire 
االصالحات االجتماعية في العهد 
 العثماني

2 4 

906Het1 English texts 4 2 نصوص انكليزية 

 
سيض انًمشس أٔ   

 انًغاق

Subject انغاػاخ انًؼتًذج اعى انًمشس أٔ انًغاق 

 َظش٘ انٕصذاخ     

      

 907 Hihs Iraq,s history of social 4 2 تاريخ العراق االجتماعي 

908HSmt Studies in the history of 

modern and 

contemporary Turkey 

دراسات في اريخ تركيا الحديث 
 والمعاصر

2 4 

909HSUS Studies in the history of 

the United 
 4 2 دراسات في تاريخ الواليات المتحدة

910HShj Studies in the history of 

Japan 
 4 2 دراسات في تاريخ اليابان

911HSie Studies in the history of 

Iraq economic 
 4 2 في تاريخ العراق االقتصاديدراسات 

912Het2  English texts 4 2 نصوص انكليزية 

 
 

 

 

 



 يخطظ يٓاساخ انًُٓذ

 ٚشرٗ ٔضغ اشاسج فٙ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشراخ انتؼهى انفشدٚح يٍ انثشَايذ انخاضؼح نهتمٛٛى

 انًطهٕتح يٍ انثشَايذيخشراخ انتؼهى  

 أعاعٙ اعى انًمشس سيض انًمشس انغُح / انًغتٕٖ

 أو اختٛاس٘
األْذاف انًٓاساتٛح  األْذاف انًؼشفٛح 

 انخاطح تانثشَايذ 
األْذاف انٕرذاَٛح 

 ٔانمًٛٛح 
انًٓاساخ انؼايح ٔانتأْٛهٛح 

انًُمٕنح) انًٓاساخ األخشٖ 

انًتؼهمح تماتهٛح انتٕظٛف 

 ٔانتطٕس انشخظٙ(

 4د 3د 2د 0د 4د 3د 2د 0د 4ب 3ب 2ب 0ب 4أ 3أ 2أ 0أ

/ يارغتٛش/ 2106

 كٕسط أل
801HIh  تاريخ العراق في العهد

 العثماني

 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ

802HTAG طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ تاريخ الوطن العربي 

803HAhr   طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ منهج البحث التاريخي 

804HMET طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ عصر النهضه العربية 

805HMUS  تاريخ الواليات المتحدة
 ةاالمريكي

 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ

806HAR طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ عصر النهضة العربية 

807HET1 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ َظٕص اَكهٛضٚح 



/يارغتٛش 2106

 كٕسط حاَٙ

808  HTmh طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ تاريخ العراق الحديث 

 

 809 Hidp  تاريخ ايران في العهد
 البهلوي 

 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ

 
810HRij طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ عصر النهضة في اليابان 

 
811HhAM طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ تاريخ المغرب العربي 

 

812HEdE  التطورات االقتصادية في
 اوربا

 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ

 
813HEL طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ التبشير في بالد الشام 

 
814Het2 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ نصوص انكليزية 

/دكتٕساِ/ 2106

 كٕسط أل

901HPTi طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ الفكر السياسي في العراق 

 902HS طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ الدولة الصفوية 

903HCA  دراسات في تاريخ اسيا
 الوسطى

 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ

 904HB  بريطانيا في العهد
 الفكتوري

 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ

905HROE  طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙاالصالحات االجتماعية 



 

 

 في العهد العثماني
 906Het1 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ نصوص انكليزية 

/ دكتٕساِ/ 2106

 كٕسط حاَٙ

 907 Hihs طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ تاريخ العراق االجتماعي 

 

908HSmt  دراسات في اريخ تركيا
 الحديث والمعاصر

 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ

 

909HSUS  دراسات في تاريخ
 الواليات المتحدة

 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ

 
910HShj طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ دراسات في تاريخ اليابان 

 

911HSie  دراسات في تاريخ العراق
 االقتصادي

 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ

 912Het2 طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش طش اعاعٙ نصوص انكليزية 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًَٕرد ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 / كهٛخ انزوثٛخ نجُبد عبيؼخ ثغلاك انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .1

 
 انزبهٚـ انمَى انؼهًٙ  / انًوكي .2

  HAhL 101تاسٚخ انؼشاق انمذٚى/   اٍى / هيي انًموه .3

 اٍجٕػٙ أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .4

 ٍُٕ٘ انفظم / انَُخ .5

 ٍبػخ 64 ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ( .6

 25/5/2216 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .7

 أْلاف انًموه .8

 بها تاريخ العراق القديممر تعريف الطالبات بالمراحل التاريخية التي 

ها العراق تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة عن اهم االحداث التي شهد
 القديم

 ملوك العراق القديموأهم  اهم االحداث التاريخية التي حصلت في تاريخ  العراقتزويد الطالبات بخلفية علمية عن 

 باالتجاهات الحديثة لممارسة تدريس التاريخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعداديةتعريف الطالبات 

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

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

 ؛البرنامج.



 ريس مادة التاريخ  بصفة خاصه إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ  بصفة عامة وتد

 القديمتنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ 

 
 

 

 يقوعبد انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .12

 األْلاف انًؼوفٛخ   -أ

 -2انًَبػ ثزواكى انًؼبهف انؼهًٛخ يٍ فالل انمواءح ٔاػلاك انجؾٕس ثبالػزًبك ػهٗ انًُٓظ انزبهٚقٙ  أ   -1أ 

 يًبهٍخ انزلهَٚٙ نؼًهّ ٔفك إطبه َظو٘ ٕٚعّ ػًهّ يغ طالثّ ثشكم ػهًٙ . 

 انًُٓخ فٙ انزٕػٛخ انؼهًٛخ نالؽلاس انزبهٚقٛخ . رؾمٛك أْلاف -3أ

هثظ االؽلاس انزبهٚقٛخ ثبنقجواد انمبئًخ  -5فٓى انطهجخ كَٕٓى لبكح انًَزمجم فٙ اكاهح انؼًهٛخ انزوثٕٚخ.   أ -4أ

 ىٚبكح للهح ٔفبػهٛخ انفوك فٙ أكائّ نٕظبئفّ انزلهَٚٛخ.  -6ٔاالفبكح يٍ ْنِ انقجواد.   أ

 ٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه. األْلاف انً  -ة 

 رًكٍٛ انطهجخ ػهٗ انزلهٌٚ.– 1ة   

 رطٕٚو للهح انطهجخ ػهٗ اكاهح انظف انلهاٍٙ.– 2ة   

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ اػلاك اعٛبل علٚلح رلٚو انؼًهٛخ انزوثٕٚخ– 3ة 

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انشوػ ٔانزٕضٛؼ     -

 رًكٍٛ انطهجخ ػهٗ انزلهٌٚ.– 1ة          -

 رطٕٚو للهح انطهجخ ػهٗ اكاهح انظف انلهاٍٙ.– 2ة          -

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ اػلاك اعٛبل علٚلح رلٚو انؼًهٛخ انزوثٕٚخ– 3ة  -

 

 
 طوائك انزمٛٛى      

 االفزجبهاد انُظوٚخ -

 انزمبهٚو ٔانلهاٍبد -

 

 

 



 

 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انؼًم ضًٍ انًغًٕػخ ثفبػهٛخ َٔشبط -1ط 

 اكاهح انٕلذ ثفبػهٛخ ٔرؾلٚل االٔنٕٚبد يغ انملهح ػهٗ انؼًم انًُظى ثًٕاػٛل -2ط

 انملهح ػهٗ رٕعّٛ ٔرؾفٛي االفوٍٚ . -3ط

 انزؼبٌٔ ٔ انزفبْى ثٍٛ انطهجخ-4ط 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انشوػ ٔ انزٕضٛؼ   -1

 كهاٍخ ؽلس ربهٚقٙ يؼٍٛ -2

 اٍزقلاو ٍٔبئم االَزوَٛذ -3

 
 طوائك انزمٛٛى    

 

 

 االفزجبهاد انُظوٚخ  -1

 انزمبهٚو ٔانلهاٍبد -2

 

 
 انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 ْٔٙ ػًهٛخ رلهٌٚ يغًٕػخ يٍ انطهجخ ٔاكَبثٓى انًؼهٕيبد انزبهٚقٛخ  (انزطجٛك ) -1ك

 اكزَبة لبثهٛبد انزٕافك ٔاالكاء انًؼوفٙ -2ك

 يٓبهح انزبصٛوثبالفوٍٚ -3ك

 يٓبهح َمم انًؼهٕيبد-4ك 



 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .12

 تاريخ العراق القديم الجزء االول )كتاب منهجي( ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1

 مقدمه في تاريخ الحضارات القديمة طه باقر ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2
 عظمة بابل هاري ساكز مترجم

اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 () انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  
 مجلة سومر

 موسوعة حضارة العراق

ة ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ 

.... 
 موقع اشنونا االليكتروني

 

 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ  .13

 

 اٍزقلاو انٍٕبئم انزمُٛخ ٔ انزكُٕنٕعٛخ نزلهٌٚ انًموه انلهاٍٙ

 

 

 
 

 ثُٛخ انًموه .11

يقوعبد انزؼهى  انَبػبد األٍجٕع

 انًطهٕثخ
 انزمٛٛىطوٚمخ  طوٚمخ انزؼهٛى اٍى انٕؽلح / أٔ انًٕضٕع

رؼوٚف انطهجخ ثبْى  2 32

االفكبه انزٙ رقض 

 كم يفوكح ٔاهكح

انمبء  ربهٚـ انؼواق انملٚى

 بضوادؾانً

 انشوػ

 انزٕضٛؼٔ

 االفزجبهاد 

انزمبهٚو ٔ 

 انلهاٍبد

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج الخصائص الجغرافيه للعراق ٌتعرف الطالب على : 2 1-3  

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج العصر الحجري ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج الدوله االكديه ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج االموريون/ ٌتعرف الطالب على : 2 12- 12 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج االشوريون  ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج فترة الغزو المقدوني ٌتعرف الطالب على : 2 16-26 

 ٌتعرف الطالب على : 2 27-32 
 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج القسم الحضاري

 ٌتعرف الطالب على : 2 31-32
 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج الحياة السياسية في وادي الرافدين



 

 سًٕرد ٔطف انًمشَ

 

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .9
 نهجُبدعبيؼخ ثغلاك/ كهٛخ انزوثٛخ 

 / انًوكي ؼهًٙ انمَى ان .12
 انزبهٚـلَى    

 اٍى / هيي انًموه .11
 P GES 102  /االعظ انؼايح نهتشتٛح ٔانتؼهٛى فٙ انؼشاق

 أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .12
 اٍجٕػٙ

 انفظم / انَُخ .13
ٍُٕ٘ 

 )انكهٙ(ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ  .14
64 

  ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .15

 أْلاف انًموه .16

 ان ٌمتلك الطالب المعارف والمعلومات عن مراحل التعلٌم العام والتعلٌم المهنً والتقنً التً تساعد على العمل من  -1

 جانب منها بعد التخرج

  ان ٌتعرف الطالب على مرحلة التعلٌم العالً وتمكٌنه من المقارنة بٌنه وبٌن المراحل التعلٌمٌة االخرى -2

 تجربة محو االمٌة وتطبٌقاتها فً العراقتمكٌن الطالب من استٌعاب  -3

 

ٌ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.



 ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًموهبد انيقوع .14

  ْلاف انًؼوفٛخ األ -أ
 ان ٌتعرف الطالب على التطور التارٌخً لنظام التعلٌم فً العراق  -1أ

وتوظٌف ذلك فً تحصٌل  التعلٌمٌة ان ٌتعرف الطالب على اهداف التعلٌم واهداف المراحل والسٌاسة التربوٌة وفلسفتها  -2أ

 المعرفة وتحلٌلها وتقوٌمها
 انزؼوف ػهٗ انزغبهة انؾلٚضخ ٔيمبهَزٓب  -3أ

 انزؼوف ػهٗ ػاللخ انزوثٛخ فٙ انًغزًغ ٔاصوْب-4أ

   

  ًموه.انقبطخ ثبن ٛخانًٓبهاراألْلاف   -ة 

 كزبثخ انجؾٕس فٙ يبكح االٌٍ انؼبيخ نهزوثٛخ ٔانزؼهٛى

 

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًؾبضوح -

 

 
 طوائك انزمٛٛى      

 

 افزجبهاد فؼبنٛخ ٔيٕضٕػٛخ -

 

 

 
 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

رًُٛخ انطبنت ثبرغبِ فٓى اٌٍ ٔيجبكا انزوثٛخ ٔانزؼبيم يغ انزواس انزوثٕ٘ انؼوثٙ االٍاليٙ  -1ط

 ثبٍهٕة ػهًٙ ٚؾمك انُٓضخ ٔانزملو 

 رًُٛخ انطبنت ثبرغبِ فٓى انًزغٛواد انزوثٕٚخ ٔانزبهٚقٛخ نُظبو انزؼهٛى فٙ انؼواق  -2ط

 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 اعواء ثؾٕس ٔرمبهٚو فٙ يفوكاد يبكح  االٌٍ انؼبيخ نهزوثٛخ ٔانزؼهٛى

 
 طوائك انزمٛٛى    



 

 كتب المقرر ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1

 )انًظبكه(  ـ انًواعغ انوئَٛٛخ 2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,.... ) 
 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

ة ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 ٔاعجبد ثٛزٛخ -
 االيزؾبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓوٚخ نهطهجخ -

 

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبهاد -ك 

 انزلهٌٚ -1ك

 -2ك

 -3ك

    -4ك

 ثُٛخ انًموه .15

يقوعبد انزؼهى  انَبػبد األٍجٕع

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طوٚمخ انزمٛٛى طوٚمخ انزؼهٛى

 على:ان ٌتعرف الطالب  4 1-2
اهمٌة التربٌة غاٌتها ،اهدافها 

 وفلسفة التربٌة
 اختبارات مقالٌة وموضوعٌة محاضرة

3-4 4 
االساس التارٌخً واهمٌته والتربٌة  ان ٌتعرف الطالب على:

 البدائٌة وتربٌة وادي الرافدٌن
 اختبارات مقالٌة وموضوعٌة محاضرة

 اختبارات مقالٌة وموضوعٌة محاضرة والصٌنٌةالتربٌة الٌونانٌة  ان ٌتعرف الطالب على: 6 5-7

 اختبارات مقالٌة وموضوعٌة محاضرة التربٌة العربٌة االسالمٌة ان ٌتعرف الطالب على: 6 8-12

11-13 6 
فً العصور االوربٌة التربٌة  ان ٌتعرف الطالب على:

 الوسطى والتربٌة الحدٌثة
 اختبارات مقالٌة وموضوعٌة محاضرة

 اختبارات مقالٌة وموضوعٌة محاضرة االساس االجتماعً ٌتعرف الطالب على:ان  6 14-16

 اختبارات مقالٌة وموضوعٌة محاضرة االساس الفلسفً ان ٌتعرف الطالب على: 4 17-18



 

 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ  .16

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انًمشسًَٕرد ٔطف 

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 هجُبدنكهٛخ انزوثٛخ / جامعة بغداد انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .17

 انزبهٚـ انمَى انؼهًٙ  / انًوكي .18

 
  HAhL 105 م االعالو /انؼشب لث تاسٚخ اٍى / هيي انًموه .19

 اٍجٕػٙ أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .22

 ٍُٕ٘ انفظم / انَُخ .21

 ٍبػخ 96 ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ( .22

 31/5/2216 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .23

 أْلاف انًموه .24

 بها تاريخ العرب قبل االسالمالطالبات بالمراحل التاريخية التي مر تعريف 

العرب قبل ها تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة عن اهم االحداث التي شهد
 االسالم

 ل االسالمالعرب قباهم االحداث التاريخية التي حصلت في تاريخ  تزويد الطالبات بخلفية علمية عن 

 تعريف الطالبات باالتجاهات الحديثة لممارسة تدريس التاريخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادية

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

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

 ؛البرنامج.



 ريس مادة التاريخ  بصفة خاصه إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ  بصفة عامة وتد

 تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ 

 يقوعبد انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .17

 األْلاف انًؼوفٛخ   -أ

 -2انًَبػ ثزواكى انًؼبهف انؼهًٛخ يٍ فالل انمواءح ٔاػلاك انجؾٕس ثبالػزًبك ػهٗ انًُٓظ انزبهٚقٙ  أ   -1أ 

 يًبهٍخ انزلهَٚٙ نؼًهّ ٔفك إطبه َظو٘ ٕٚعّ ػًهّ يغ طالثّ ثشكم ػهًٙ . 

 رؾمٛك أْلاف انًُٓخ فٙ انزٕػٛخ انؼهًٛخ نالؽلاس انزبهٚقٛخ . -3أ

هثظ االؽلاس انزبهٚقٛخ ثبنقجواد انمبئًخ  -5ح انًَزمجم فٙ اكاهح انؼًهٛخ انزوثٕٚخ.   أفٓى انطهجخ كَٕٓى لبك -4أ

 ىٚبكح للهح ٔفبػهٛخ انفوك فٙ أكائّ نٕظبئفّ انزلهَٚٛخ.  -6ٔاالفبكح يٍ ْنِ انقجواد.   أ

 األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه.   -ة 

 رًكٍٛ انطهجخ ػهٗ انزلهٌٚ.– 1ة   

 للهح انطهجخ ػهٗ اكاهح انظف انلهاٍٙ.رطٕٚو – 2ة   

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ اػلاك اعٛبل علٚلح رلٚو انؼًهٛخ انزوثٕٚخ– 3ة 

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انشوػ ٔانزٕضٛؼ     -

 رًكٍٛ انطهجخ ػهٗ انزلهٌٚ.– 1ة          -

 رطٕٚو للهح انطهجخ ػهٗ اكاهح انظف انلهاٍٙ.– 2ة          -

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ اػلاك اعٛبل علٚلح رلٚو انؼًهٛخ انزوثٕٚخ– 3ة  -

 

 
 طوائك انزمٛٛى      

 االفزجبهاد انُظوٚخ -

 انزمبهٚو ٔانلهاٍبد -

 

 

 
 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انؼًم ضًٍ انًغًٕػخ ثفبػهٛخ َٔشبط -1ط 

 انًُظى ثًٕاػٛل اكاهح انٕلذ ثفبػهٛخ ٔرؾلٚل االٔنٕٚبد يغ انملهح ػهٗ انؼًم -2ط

 انملهح ػهٗ رٕعّٛ ٔرؾفٛي االفوٍٚ . -3ط

 انزؼبٌٔ ٔ انزفبْى ثٍٛ انطهجخ-4ط 



 

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انشوػ ٔ انزٕضٛؼ   -1

 كهاٍخ ؽلس ربهٚقٙ يؼٍٛ -2

 اٍزقلاو ٍٔبئم االَزوَٛذ -3

 
 طوائك انزمٛٛى    

 

 

 االفزجبهاد انُظوٚخ  -1

 ٔانلهاٍبدانزمبهٚو  -2

 

 
 انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 انزطجٛك ) ْٔٙ ػًهٛخ رلهٌٚ يغًٕػخ يٍ انطهجخ ٔاكَبثٓى انًؼهٕيبد انزبهٚقٛخ  (-1ك

 اكزَبة لبثهٛبد انزٕافك ٔاالكاء انًؼوفٙ -2ك

 انزبصٛوثبالفوٍٚيٓبهح  -3ك

 يٓبهح َمم انًؼهٕيبد-4ك 



 انجُٛخ انزؾزٛخ  .19

 )كتاب منهجي(ب قبل االسالم د . رشيد عبداهلل الجميليتاريخ العر  ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1

 تاريخ العرب قبل االسالم د.صالح احمد العلي ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2
 المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم جواد علي

اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (
 كلية االداب/ جامعة بغدادمجلة  

 التربية ابن رشدمجلة االستاذ/ كلية 

ة ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ 

 االَزوَٛذ....
 موقع اشنونا االليكتروني

 

 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ  .22

 

 اٍزقلاو انٍٕبئم انزمُٛخ ٔ انزكُٕنٕعٛخ نزلهٌٚ انًموه انلهاٍٙ

 

 

 
 

 

 ثُٛخ انًموه .18

يقوعبد انزؼهى  انَبػبد األٍجٕع

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طوٚمخ انزمٛٛى طوٚمخ انزؼهٛى

رؼوٚف انطهجخ ثبْى  2 32

االفكبه انزٙ رقض 

 كم يفوكح ٔاهكح

انمبء  ب قبل االسالمتاريخ العر   

 بضوادؾانً

انشوػ 

 انزٕضٛؼٔ

 االفزجبهاد 

انزمبهٚو ٔ 

 انلهاٍبد

 ٌتعرف الطالب على : 2 1-3  
مصادر تارٌخ العرب قبل 

 االسالم
 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج دول الٌمن ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج معٌن ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج اوسان ٌتعرف الطالب على : 2 12- 12 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج االنباط ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 

مكة واهمٌة مركزها الدٌنً  ٌتعرف الطالب على : 2 16-26 
 واالقتصادي

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

االجتماعٌة عند العرب الحٌاة  ٌتعرف الطالب على : 2 27-32 
 قبل االسالم

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

العرب ودورهم فً التجارة  ٌتعرف الطالب على : 2 31-32
 الدولٌه

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج



 ًَٕرد ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 / كلٌة التربٌة للبناتجامعة بغداد انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .25

 ربهٚـ انمَى انؼهًٙ  / انًوكي .26

 HEMA 109/  تاسٚخ أستا فٙ انؼظٕس انٕعطٗ هيي انًموهاٍى /  .27

 اٍجٕػٙ أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .28

 ٍُٕ٘ انفظم / انَُخ .29

 ٍبػخ ٍُٕٚب 64 ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ( .32

 26/5/2216 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .31

 أْلاف انًموه .32

 .الوسطىبها اوربا فً العصور تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت 

 
اوربا فً العصور تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة عن اهم االحداث التً شهدتها 

 الوسطى

 

 انمثال ٔانغؼٕب االٔستٛحتزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن 
 .المتوسطة واالعدادٌةطلبة تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى 

 

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

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

 ؛البرنامج.



 .بصفة خاصة اورباإكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر بصفة عامة وتدرٌس تارٌخ 

 
 .تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخالحدٌث والمعاصر

 

 إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة قدرة الطلبة على التحلٌل والتوثٌق. 

 
 

 يقوعبد انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .21

 األْلاف انًؼوفٛخ   -أ

 انجؾٕس ثبالػزًبك ػهٗ انًُٓظ انزبهٚقٙيٍ فالل انمواءح ٔاػلاك انًَبػ ثزواكى انًؼبهف انؼهًٛخ    -1أ
 ثشكم ػهًٙ .  طالثّنؼًهّ ٔفك إطبه َظو٘ ٕٚعّ ػًهّ يغ  انزلهَٚٙيًبهٍخ  -2أ

 انزٕػٛخ انؼهًٛخ نالؽلاس انزبهٚقٛخ.رؾمٛك أْلاف انًُٓخ فٙ  -3أ

 انطهجخ كَٕٓى لبكح انًَزمجم فٙ اكاهح انؼًهٛخ انزوثٕٚخ.فٓى  -4أ
 .انزبهٚقٛخ ثبنقجواد انمبئًخ ٔاالفبكح يٍ ْنِ انقجوادهثظ االؽلاس  -5أ

 .انزلهَٚٛخىٚبكح للهح ٔفبػهٛخ انفوك فٙ أكائّ نٕظبئفّ   -6أ
 
 األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه.   -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 0ب 

 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 6ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 

 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 الشرح والتوضٌح   -
 االحداث التارٌخٌةطرٌقة عرض  -
 طرٌقة المحاضرة  -
 طرٌقة التعلم الذاتً -

 اعداد البحوث التارٌخٌة
 

 

 
 طوائك انزمٛٛى      

 

 االختبارات النظرٌة -
 والدراساتالتقارٌر  -



 

 

 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 انزؼبٌٔ ٔ انزفبْى ثٍٛ انطهجخ-4ط   
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انشوػ ٔ انزٕضٛؼ  -0

 كهاٍخ ؽلس ربهٚقٙ يؼٍٛ -6

 اٍزقلاو ٍٔبئم االَزوَٛذ -3

 

 
 طوائك انزمٛٛى    

 

 

 

 
 انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-0د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -6د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 نقل المعلوماتمهارة -4د   

 



 انجُٛخ انزؾزٛخ  .23

 تاريخ اوربا في العصور الوسطى)كتاب منهجي( ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1

 ول وايريل ديورانت, تاريخ الحضارات العالم ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2
 يوسف كرم, تاريخ الفمسفة االوربية في العصر الوسيط

حسن, تاريخ اوربا الحديثة واثار  عمر االسكندري وسميم
 حضارتها

سعيد عبد الفتاح عاشور, الجامعات األوربية في العصور 
 الوسطى

روبرت بالمر, تاريخ اوربا الحديث, اوربا من القرون االولى 
 0471حتى سنة 

 ثُٛخ انًموه .22

يقوعبد انزؼهى  انَبػبد األٍجٕع

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / أٔ 

 انًٕضٕع
 انزمٛٛىطوٚمخ  طوٚمخ انزؼهٛى

تعرٌف الطلبة باهم  2 32
االفكار التً تخص كل 

 مفردة واردة

تارٌخ اوربا فً   
 العصور الوسطى

القاء 
 اضراتحالم

الشرح 
 التوضٌحو

 االختبارات 
التقارٌر و 
 الدراسات

  1-3 
2 

 المحاضرة الرومانٌه فً الغرب ٌتعرف الطالب على :
االختبار 

 والتحصٌل

عوامل ضعف وسقوط  : ٌتعرف الطالب على 2 4-6 
 م476االمبراطورٌه 

 المحاضرة
االختبار 

 والتحصٌل

 ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 
 المحاضرة قبائل الجرمان والهون

االختبار 
 والتحصٌل

االمبراطورٌه  ٌتعرف الطالب على : 2 12- 11 
 الكارولونجٌة

 المحاضرة
االختبار 

 والتحصٌل

 ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 
 المحاضرة المائه عامحرب 

االختبار 
 والتحصٌل

 16-26 2 
 المحاضرة االمبراطورٌة الرومانٌة ٌتعرف الطالب على :

االختبار 
 والتحصٌل

 27-31 
2 

 المحاضرة االقطاع وعوامل النشأة ٌتعرف الطالب على :
االختبار 

 والتحصٌل

31-32 
2 

 ٌتعرف الطالب على :
الحٌاة الفكرٌة فً 

 العصور الوسطى
 المحاضرة

االختبار 

 والتحصٌل



اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (
 بٌت الحكمة-مجلة دراسات تارٌخٌة

 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة /ابن رشد -مجلة االستاذ
 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة للبنات -مجلة كلٌة التربٌة

ة ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ 

.... 
 

www.cold war International History Project 

 

 

 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ  .24

 اٍزقلاو انٍٕبئم انزمُٛخ ٔ انزكُٕنٕعٛخ نزلهٌٚ انًموه انلهاٍٙ

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًَٕرد ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .33
 عبيؼخ ثغلاك/ كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد

 انمَى انؼهًٙ  / انًوكي .34
 انزبهٚـلَى    

 اٍى / هيي انًموه .35
 H EP 08/  ػهى انُفظ انتشتٕ٘

 أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .36
 اٍجٕػٙ

 انفظم / انَُخ .37
ٍُٕ٘ 

 انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ(ػلك  .38
 ٍبػخ 64

  ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .39

 أْلاف انًموه .42

 
 تضٔٚذ انطانثاخ تانًفاْٛى االتٛح: ػهى انُفظ انتشتٕ٘ ، االْذاف انتشتٕٚح ،انزاكشج ، انُغٛاٌ ، اَتمال  -0

 االثر،الدافعٌة ، التغذٌة المرتدة ،الفروق الفردٌة ، المهارات والعادات

تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول : تطور علم النفس التربوي ومجاالته ، تصنٌف االهداف التربوي ، نظرٌات  -2
 وطبٌعة 

الذاكرة والنسٌان ، تعلم المفاهٌم ،نظرٌات التعلٌم وتطبٌقاته التربوٌة ، العوامل المؤثرة فً التعلم ،اثر الفروق الفردٌة 
 .ة من المهارات والعادات وانواع التعلماكتساب واالستفاد فً التعلم ، كٌفٌة

 

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

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

 ؛البرنامج.



 
 

 يقوعبد انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .25

 األْلاف انًؼوفٛخ   -أ

 انزؼوف ػهٗ االْلاف انزوثٕٚخ ٔكٔهْب فٙ انزؼهٛى ٔانزؼهى -1أ

 انزؼوف ػهٗ يفٕٓو انناكوح ٔانَُٛبٌ -2أ

 يؼوفخ انًفٕٓو اَزمبل اصو انزلهٚت َٔظوٚبرّ   -3أ
 اٍزٛؼبة يفٕٓو انلافؼٛخ فٙ يغبل انزؼهى-4أ
  -5أ

 
 -4أ

 
 األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه.   -ة 

 انملهح ػهٗ ارمبٌ يٓبهح َمم انًؼهٕيبد نؼهى انُفٌ انزوثٕ٘ انٗ يًبهٍبد فُٛخ – 1ة

 انُفٌ انزوثٕ٘انزلهٚت ػهٗ انًٓبهاد االٍبٍٛخ نؼهى  – 2ة

 انزلهٚت ػهٗ انزفبػم يغ انًزؼهى ثفبػهٛخ اكجو ثبٍزقلاو يٓبهاد ػهى انُفٌ انزوثٕ٘  – 3ة

 انزلهٚت ػهٗ اٍزقبو يواػبح انفؤق انفوكٚخ فٙ انزؼهى    -4ة

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 يؾبضوح           

 

 

 
 طوائك انزمٛٛى      

 

 افزجبهاد يٕضٕػٛخ , يمبنٛخ 

 

 

 
 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزؾهٛم -1ط

 االٍزُزبط  -2ط

 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًؾبضوح



 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .27

 كتب المقرر ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1

 ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2
 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 

 
 طوائك انزمٛٛى    

 اٍزجبَبد ٔاعجبد ثٛزٛخ -
 ايزؾبَبد شٓوٚخ -

 
 ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (.انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ  -ك 

 انزلهٌٚ -1ك

 -2ك

 -3ك

    -4ك

 ثُٛخ انًموه .26

يقوعبد انزؼهى  انَبػبد األٍجٕع

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طوٚمخ انزمٛٛى طوٚمخ انزؼهٛى

 ٌتعرف الطالب على: 12 1-5(5)
تطور واهداف علم النفس 

 التربوي
 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا

 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا الذاكرة والنسٌان ٌتعرف الطالب على: 8 6-9(4)

 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا انتقال االثر والدافعٌة ٌتعرف الطالب على: 12 12-14(5)

(4)15-18 8 
تعلم المفاهٌم والتغذٌة  ٌتعرف الطالب على:

 المرتدة
 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا

 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا نظرٌات التعلم ٌتعرف الطالب على: 4 19-22(2)

 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا العوامل المؤثرة فً التعلم ٌتعرف الطالب على: 4 21-22(2)

 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا الفروق الفردٌة ٌتعرف الطالب على: 4 23-24(2)

 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا المهارات والعادات  ٌتعرف الطالب على: 4 25-26(2)

 والتحصٌلختبار الا لمحاضرةا انواع التعلم ٌتعرف الطالب على: 4 27-28(2)



ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 اـ انكزت 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (
 

ة ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ  .28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نموذج وصف المقرر
 

 وصف المقرر

 

 

 / كلٌة التربٌة للبناتجامعة بغداد انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .41

 ربهٚـ انمَى انؼهًٙ  / انًوكي .42

 HHoM 106/ ٔانخالفح انشاشذجتاسٚخ ػظش انشعانح  / هيي انًموه اٍى .43

 اٍجٕػٙ أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .44

 ٍُٕ٘ انفظم / انَُخ .45

 ٍبػخ ٍُٕٚب 96 ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ( .46

 25/5/2216 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .47

 أْلاف انًموه .48

 الرسول )ص( والى حٌن انتهاء الخالقة الراشدٌةتعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت منذ والدة 

 
تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة عن اهم االحداث التً شهدتها الدولة االسالمٌة 

 خالل صدر االسالم

 
تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن التحدٌات التً واجهت الرسول )ص( فً نشر االسالم فضال عن توضٌح دور الخلفاء 

 الراشدٌن فً ذلك  
 .تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادٌة

 
 .ٌس التارٌخ االسالمً بصفة عامة وتدرٌس تارٌخ ضدر االسالم  بصفة خاصةإكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدر

 
 .تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ االسالمً 

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

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

 ؛البرنامج.



 

 لٌل والتوثٌق. إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة قدرة الطلبة على التح

 
 

 يقوعبد انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .29

 األْلاف انًؼوفٛخ   -أ

 يٍ فالل انمواءح ٔاػلاك انجؾٕس ثبالػزًبك ػهٗ انًُٓظ انزبهٚقٙانًَبػ ثزواكى انًؼبهف انؼهًٛخ    --1أ
 ثشكم ػهًٙ .  طالثّنؼًهّ ٔفك إطبه َظو٘ ٕٚعّ ػًهّ يغ  انزلهَٚٙيًبهٍخ  -2أ        

 انزٕػٛخ انؼهًٛخ نالؽلاس انزبهٚقٛخ.رؾمٛك أْلاف انًُٓخ فٙ  -3أ

 انطهجخ كَٕٓى لبكح انًَزمجم فٙ اكاهح انؼًهٛخ انزوثٕٚخ.فٓى  -4أ
 .هثظ االؽلاس انزبهٚقٛخ ثبنقجواد انمبئًخ ٔاالفبكح يٍ ْنِ انقجواد -5أ         

 .انزلهَٚٛخىٚبكح للهح ٔفبػهٛخ انفوك فٙ أكائّ نٕظبئفّ   -6أ        
 
 األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه.   -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 0ب 

 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 6ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 

 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 الشرح والتوضٌح  -
 االحداث التارٌخٌةطرٌقة عرض  -
 طرٌقة المحاضرة  -
 طرٌقة التعلم الذاتً -
 اعداد البحوث التارٌخٌة -

 

 

 
 طوائك انزمٛٛى 

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -

 

 

 

 



 

 

 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 المجموعة بفاعلٌة ونشاطالعمل ضمن  -1ط          -1ط

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 انزؼبٌٔ ٔ انزفبْى ثٍٛ انطهجخ-4ط   

 

 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى    

 انشوػ ٔ انزٕضٛؼ -4

 كهاٍخ ؽلس ربهٚقٙ يؼٍٛ -5

 االَزوَٛذاٍزقلاو ٍٔبئم  -6

 

 
 طوائك انزمٛٛى 

 

 ة االختبارات النظرٌ -0

 تالتقارٌر والدراسا -6

 

 

 
 انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة ) وهً  التطبٌق-0د -1ك
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -6د
 مهارة التاثٌرباالخرٌن -3د

 نقل المعلوماتمهارة-4د   

 



 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .31

 الٌوجد ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1

تارٌخ الدولة العربٌة االسالمٌة  للدكتور رشٌد عبد هللا  - ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2

 الجمٌلً 

 
اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (
 بطل االبطال لعبد الرحمن عزام  -

 محاضرات فً تارٌخ العرب لصالح  العلً  -

 التعرٌق بالنبً والقران الشرٌف لمحمد علً الببالوي  -

 
ة ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ 

.... 
 وٌكٌبٌدٌا

 

 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ  .32

 

 اٍزقلاو انٍٕبئم انزمُٛخ ٔ انزكُٕنٕعٛخ نزلهٌٚ انًموه انلهاٍٙ
 

 

 ثُٛخ انًموه .32

يخشراخ انتؼهى  انغاػاخ األعثٕع

 انًطهٕتح
اعى انٕصذج / أٔ 

  انًٕضٕع
 طشٚمح انتمٛٛى طشٚمح انتؼهٛى

تؼشٚف انطهثح تاْى  2 32

االفكاس انتٙ تخض كم 

 ٔاسدجيفشدج 

ػظش انشعانح   

 ٔانخالفح انشاشذج
انماء 

 اضشاخضانً

انششس 

 انتٕضٛشٔ

 االختثاساخ 

انتماسٚش ٔ 

 انذساعاخ

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج القرأن الكريم والسيرة النبويه ٌتعرف الطالب على : 2 0-3  

كتب المستشرقين والباحثين  ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 
 العرب

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج بيعتا العقبه االولى والثانيه ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج هجرة الرسول الى يثرب ٌتعرف الطالب على : 2 02- 01 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج تحرير برقة وطرابلس ٌتعرف الطالب على : 2 05- 03 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج الزكاة ٌتعرف الطالب على : 2 06-26 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج الصدقه ٌتعرف الطالب على : 2 27-31 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج الفيء  والغنيمه ٌتعرف الطالب على : 2 30-32



 ًَٕرد ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 / كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد عبيؼخ ثغلاك انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .49

 انزبهٚـ انًوكيانمَى انؼهًٙ  /  .52

 H A L 110/ ػشتٛح ػايح اٍى / هيي انًموه .51

 اٍجٕػٙ  أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .52

 ٍُٕ٘ انفظم / انَُخ .53

 64 ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ( .54

  ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .55

 أْلاف انًموه .56

 رؼوٚف انطبنت ثأًْٛخ انهغخ انؼوثٛخ
 رًُٛخ للهح انطبنت ػهٗ انزنٔق ٔانُطك انَهٛى
 رًُٛخ للهح انطبنت ػهٗ انزنٔق ٔانُطك انَهٛى

 هطل للهح انطبنت ػهٗ انكزبثخ انَهًٛخ
 اكَبة انطبنت انًٓبهح انؼهًٛخ الػلاك انجؾٕس

 إكَبة انطبنت انملهح فٙ انزؾهٛم ٔانزوكٛت انهغٕ٘
 انزبكٛل ػهٗ أًْٛخ رًُٛخ هٔػ االَزًبء نهغخ انؼوثٛخ

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

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

 ؛البرنامج.



 يٕاكجخ كم يب ْٕ علٚل ٔكيغّ ثبنًبضٙ 

 
 

 يقوعبد انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .33

 األْلاف انًؼوفٛخ   -أ

 انًَبػ ثزواكى انًؼبهف انؼهًٛخ يٍ فالل انمواءح ٔاػلاك انجؾٕس .        -1أ
 يًبهٍخ انزلهَٚٙ نؼًهّ ٔفك إطبه َظو٘ ٕٚعّ ػًهّ يغ طالثّ. -2أ

 اْلاق انًُٓخ لٙ انزٕػٛخ انؼهًٛخ .رؾمجك  -3أ

 فٓى انطهجخ كَٕٓى لبكح انًَزمجم فٙ اكاهح انؼًهٛخ انزوثٕٚخ .   -4أ
 هثظ انًفبْٛى انهغٕٚخ ثبنقجواد انمبئًخ ٔإانفبكح يٍ ْنِ انقجواد . -5أ
 ىٚبكح للهح ٔفبػهٛخ . -6أ

 األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه.   -ة 

 انزلهٌٚ . رًكٍٛ انطهجخ ػهٗ - 1ة 

 رطٕٚو للهح انطبنت ػهٗ اكاهح انظف انلهاٍٙ . - 2ة 

 رًكٍٛ انطهجخ  يٍ اػلاك أعٛبل رلٚو انؼًهٛخ انزوثٕٚخ .   - 3ة 

  -4ة

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 طوٚمخ انًؾبضوح .
 طوٚمخ انزؼهى اننارٙ . 

 اػلاك انزمبهٚو .

 
 طوائك انزمٛٛى      

 أالفزجبهاد انُظوٚخ 

 انزمبهٚو ٔانلهاٍبد

 
 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انؼًم ضًٍ انًغًٕػخ ثفبػهٛخ َٔشبط . -1ط         

 اكاهح انٕلذ ثفبػهٛخ ٔرؾلٚل االٔنٕٚبد يغ انملهح ػهٗ انؼًم انًُظى ثُؾٕ عٛل .  -2ط

 انملهح ػهٗ رٕعّٛ ٔرؾفٛي االفوٍٚ . -3ط

 .انزؼبٌٔ ٔانزفبْى ثٍٛ انطهجخ-4ط   

 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 



 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .35

انُؾٕ انؼوثٙ يناْجّ ٔرَٛٛوِ / ك. ػبئل انؾوٚي٘ . / ك. يؾًل  ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1

 طبنؼ انزكوٚزٙ .

 

 طوائك انزمٛٛى    

 

 

 

 
 انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 انزطجٛك ) ْٔٙ ػًهٛخ رلهٌٚ يغًٕػخ ٔإكَبثٓى يٓبهاد ( .  -1ك

 انًؼوفٙ .إكزَبة لبثهٛبد انزٕافك ٔاالكاء  -2ك

 يٓبهح انزأصٛو ثبٜفوٍٚ .   -3ك

 . يٓبهح َمم انًؼهٕيبد -4ك

 ثُٛخ انًموه .34

يقوعبد انزؼهى  انَبػبد األٍجٕع

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طوٚمخ انزمٛٛى طوٚمخ انزؼهٛى

تعرٌف الطلبة باهم  2 32
االفكار التً تخص كل 

 مفردة واردة

القاء  أًْٛخ انهغخ انؼوثٛخ
 اضراتحالم

الشرح 
 التوضٌحو

 االختبارات 
التقارٌر و 
 الدراسات

  1-3 
2 

 ٌتعرف الطالب على :
شوػ لٕاػل انهغخ 

 انؼوثٛخ
 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج انفبػم ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج انًجزلأ ٔانقجو  ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج كبٌ ٔأفٕارٓب  ٌتعرف الطالب على : 2 12- 12 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج إٌ ٔافٕارٓب  ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 

 16-26 2 
 ٌتعرف الطالب على :

األكة انغٕاْو٘ 

 انَٛبة 
 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج إٌ ٔافٕارٓب  الطالب على :ٌتعرف  2 27-32 

31-32 
األكة انغٕاْو٘  ٌتعرف الطالب على : 2

 انَٛبة 
 االختبار والتحصٌل انًضاضشج



 عبيغ كهًٔ انهغخ انؼوثٛخ يظطفٗ انفالُٚٛٙ ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2

 انمٕاػل االٍبٍٛخ نهغخ انؼوثٛخ اؽًل انٓبشًٙ  

اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (
 عبيؼخ ثغلاك / كهٛخ انزوثٛخ اثٍ هشٛل / يغهخ االٍزبم 

 يغهخ االلالو / يغهخ األكٚت / يغهخ االٍزبم انضمبفخ انؼوثٛخ  

ة ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ 

.... 
 يٕلغ كزبثبد 
 يٕلغ ٕٚكٛلٚب 

 يٕلغ انضبك

 

 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ  .36

 اٍزقلاو انٍٕبئم انزكُٕنٕعٛخ نزلهٌٚ انًموه انلهاٍٙ.  -1
 اٍزؾلاس يفوكاد علٚلح فٙ انهغخ انؼوثٛخ ٔاألكة.  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًَٕرد ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد / عبيؼخ ثغلاك انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .57

 ربهٚـ انمَى انؼهًٙ  / انًوكي .58

 L103HR/ صمٕق اَغاٌ ٔدًٚمشاطٛح   اٍى / هيي انًموه .59

 اٍجٕػٙ أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .62

 ٍُٕ٘ انفظم / انَُخ .61

 64 ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ( .62

 15/6/2216 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .63

 أْلاف انًموه .64

 بمفاهٌم الحقوق والحرٌة والدٌمقراطٌة.تعرٌف الطالبات 

 
المفاهٌم والقوانٌن المتعلقة بحقوق االنسان والحرٌة تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة عن اهم 

 وانواعها.والدٌمقراطٌة ومبادئها الفردٌة 

 
 .المفكرٌن والفالسفة االوربٌٌن ودورهم فً مجال حقوق االنساناهم تهدف المادة الى تعرٌف الطلبة عن  

 .حقوق االنسان والحرٌة 
 .طلبة المتوسطة واالعدادٌةتعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى 

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

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

 ؛البرنامج.



 
 .بصفة خاصة حقوق االنسانإكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر بصفة عامة وتدرٌس 

 
 .مادة حقوق االنسانتنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس 

 

 لعلمٌة وعرضها لتنمٌة قدرة الطلبة على التحلٌل والتوثٌق. إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة ا

 
 

 يقوعبد انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .37

   األْلاف انًؼوفٛخ -أ

  يٍ فالل انمواءح ٔاػلاك انجؾٕس ثبالػزًبك ػهٗ انًُٓظ انزبهٚقٙانًَبػ ثزواكى انًؼبهف انؼهًٛخ    -1أ          
 ثشكم ػهًٙ .  طالثّنؼًهّ ٔفك إطبه َظو٘ ٕٚعّ ػًهّ يغ  انزلهَٚٙيًبهٍخ  -2أ        

 . انزٕػٛخ انؼهًٛخ نالؽلاس انزبهٚقٛخرؾمٛك أْلاف انًُٓخ فٙ  -3أ

 انطهجخ كَٕٓى لبكح انًَزمجم فٙ اكاهح انؼًهٛخ انزوثٕٚخ.فٓى  -4أ
 .انقجوادهثظ االؽلاس انزبهٚقٛخ ثبنقجواد انمبئًخ ٔاالفبكح يٍ ْنِ  -5أ         

 .انزلهَٚٛخىٚبكح للهح ٔفبػهٛخ انفوك فٙ أكائّ نٕظبئفّ   -6أ        

  األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه.  -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 0ب         

 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 6ب         

 العملٌة التربوٌة.من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر تمكٌن الطلبة – 3ب 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 الشرح والتوضٌح     -
  االحداث التارٌخٌةطرٌقة عرض  -
 طرٌقة المحاضرة  -
 طرٌقة التعلم الذاتً -
 اعداد البحوث التارٌخٌة -

  طوائك انزمٛٛى     

 

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -

 



 

 

 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط          

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 انزؼبٌٔ ٔ انزفبْى ثٍٛ انطهجخ-4ط   
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انشوػ ٔ انزٕضٛؼ   -7

 ربهٚقٙ يؼٍٛكهاٍخ ؽلس  -8

 اٍزقلاو ٍٔبئم االَزوَٛذ -9

 

 
 طوائك انزمٛٛى    

  

 ة االختبارات النظرٌ -3

 تالتقارٌر والدراسا -4

 
 انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-0د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -6د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 نقل المعلوماتمهارة -4د   
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يقوعبد انزؼهى  انَبػبد األٍجٕع

 انًطهٕثخ

طوٚمخ  طوٚمخ انزؼهٛى اٍى انٕؽلح / أٔ انًٕضٕع

 انزمٛٛى

رؼوٚف انطهجخ ثبْى  2 32

االفكبه انزٙ رقض 

 كم يفوكح ٔاهكح

يفٕٓو صمٕق االَغاٌ 

 ٔانتؼشٚفاخ انخاطح تّ
انمبء 

 انًؾبضواد

انشوػ ٔ 

 انزٕضٛؼ

 االفزجبهاد 

انزمبهٚو ٔ 

 انلهاٍبد

 ٌتعرف الطالب على : 2 
صمٕق االَغاٌ فٙ انضضاساخ 

 انمذًٚح
 انًضاضشج

االختبار 
 والتحصٌل

صمٕق االَغاٌ فٙ انذٚاَاخ  ٌتعرف الطالب على : 2 

 انغًأٚح
 انًضاضشج

االختبار 
 والتحصٌل

صمٕق االَغاٌ فٙ انؼظٕس  ٌتعرف الطالب على : 2 

 انٕعطٗ ٔػظش انُٓضح

 

 انًضاضشج
االختبار 

 والتحصٌل

انًفكشٍٚ ٔانفالعفح االٔستٍٛٛ  ٌتعرف الطالب على : 2 

 االَغأٌدٔسْى فٙ يزال صمٕق 

 

 انًضاضشج
االختبار 

 والتحصٌل

اػالٌ صمٕق االَغاٌ ٔانًٕاطٍ  ٌتعرف الطالب على : 2 

 فٙ فشَغا
 انًضاضشج

االختبار 
 والتحصٌل

 2 

 ٌتعرف الطالب على :
يٕاطفاخ ٔٔارثاخ انضاكى  

االعاليٙ : فشاءج ػٓذ االياو 

 ػهٙ ػهّٛ انغالو

 انًضاضشج
االختبار 

 والتحصٌل

 
2 

 الطالب على :ٌتعرف 
 

 االػالٌ انؼانًٙ نضمٕق االَغاٌ

 

 انًضاضشج
االختبار 

 والتحصٌل

 
 ٌتعرف الطالب على : 2

انؼٓذٍٚ انذٔنٍٛٛ انخاطٍٛ 

 تضمٕق االَغاٌ
 انًضاضشج

االختبار 

 والتحصٌل

 ٌتعرف الطالب على : 2 
انذعاتٛش ٔاالتفالٛاخ االلهًٛٛح 

 ٔانذٔنٛح
 انًضاضشج

االختبار 
 والتحصٌل

انذعاتٛش ٔاالتفالٛاخ االلهًٛٛح  ٌتعرف الطالب على : 2 

 ٔانذٔنٛح
 انًضاضشج

االختبار 
 والتحصٌل

 انًضاضشج االيتضاٌ انشٓش٘ ٌتعرف الطالب على : 2 
االختبار 

 والتحصٌل

دٔس انًُظًاخ االَغاَٛح غٛش  ٌتعرف الطالب على : 2 

انضكٕيٛح انًؼُٛح تضمٕق 

 االَغاٌ

 انًضاضشج
االختبار 

 والتحصٌل

دٔس انًُظًاخ االَغاَٛح غٛش  ٌتعرف الطالب على : 2 

انضكٕيٛح انًؼُٛح تضمٕق 

 االَغاٌ

 

 انًضاضشج
االختبار 

 والتحصٌل

صمٕق االَغاٌ فٙ انتششٚؼاخ  ٌتعرف الطالب على : 2 

 انٕطُٛح
 انًضاضشج

االختبار 
 والتحصٌل
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هٚبع ػيٚي ْبك٘, ؽمٕق االََبٌ: َشأرٓب ٔربهٚقٓب  ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1

 ٔرطٕهْب.

 

 2 

 ٌتعرف الطالب على :

انذعتٕس انؼشالٙ ٔانًٕاد انتٙ 

ٔسدخ فّٛ انخاطح تضمٕق 

 االَغاٌ

 

 انًضاضشج
االختبار 

 والتحصٌل

 ٌتعرف الطالب على : 2 
 االيتضاٌ انشٓش٘

 انًضاضشج
االختبار 

 والتحصٌل

 انًضاضشج ػطهح َظف انغُح ٌتعرف الطالب على : 2 
االختبار 

 والتحصٌل

 انًضاضشج ػطهح َظف انغُح ٌتعرف الطالب على : 2 
االختبار 

 والتحصٌل

يفٕٓو انذًٚمشاطٛح ٔانتؼاسٚف  ٌتعرف الطالب على : 2 

 انخاطح تٓا
 انًضاضشج

االختبار 
 والتحصٌل

 انًضاضشج انثؼذ انتاسٚخٙ نهذًٚمشاطٛح ٌتعرف الطالب على : 2 
االختبار 

 والتحصٌل

انذًٚمشاطٛح فٙ االعالو  ٌتعرف الطالب على : 2 

 ٔانششائغ انغًأٚح االخشٖ
 انًضاضشج

االختبار 
 والتحصٌل

َشٕء انذًٚمشاطٛح فٙ انؼظٕس  ٌتعرف الطالب على : 2 

 انضذٚخح
 انًضاضشج

االختبار 
 والتحصٌل

 ٌتعرف الطالب على : 2 
 االيتضاٌ انشٓش٘

 انًضاضشج
االختبار 

 والتحصٌل

 ٌتعرف الطالب على : 2 
 انذًٚمشاطٛح فٙ انًزتًغ انغشتٙ

 انًضاضشج
االختبار 

 والتحصٌل

 على : ٌتعرف الطالب 2 
 صشٚح انشأ٘ ٔانضك فٙ انتؼثٛش

 
 انًضاضشج

االختبار 
 والتحصٌل

 االٚذٕٚنٕرٛح انذًٚمشاطٛح ٌتعرف الطالب على : 2 

 
 انًضاضشج

االختبار 
 والتحصٌل

 خظائض ٔيًٛضاخ انذًٚمشاطٛح ٌتعرف الطالب على : 2 

 
 انًضاضشج

االختبار 
 والتحصٌل

 يثادئ انذًٚمشاطٛح ٌتعرف الطالب على : 2 

 
 انًضاضشج

االختبار 
 والتحصٌل

يمٕياخ انضكى انذًٚمشاطٙ  ٌتعرف الطالب على : 2 

 ٔٔعائم يًاسعتّ

 

 انًضاضشج
االختبار 

 والتحصٌل

انثؼذ انذٔنٙ نهذًٚمشاطٛح  ٌتعرف الطالب على : 2 

 ٔانضمٕق ٔانضشٚاخ انؼايح
 انًضاضشج

االختبار 
 والتحصٌل

 ٌتعرف الطالب على : 2 
 اانشٓش٘االيتضاٌ 

 انًضاضشج
االختبار 

 والتحصٌل



 هٚبع ػيٚي ْبك٘, انلًٚمواطٛخ َشأرٓب ٔرطٕهْب ٔربهٚقٓب. ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2

 رٌاض عزٌز عاديالعالم الثالث وحقوق االنسان ،  -

حقوق االنسان والدٌمقراطٌة والحرٌات العامة ، ماهر  -

 صبري كاظم

المواثٌق الدولٌة لحقوق االنسان ، مركز دراسات حقوق  -

 االنسان فً مصر 

الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان منظور اجتماعً ، علً  -

 وتوت

مركز االنسان فً المجتمع الجماهٌري دراسة تارٌخٌة  -

 عبد السالم علً عن حقوق االنسان ،

 الدٌمقراطٌة فً االسالم ، عباس محمود العقاد -

الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان فً العراق ، سعد قاسم  -

 حمودي

 الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان ، محمد ٌونس الصائغ -

 علً وحقوق االنسان ، جورج جرداق -

جذور الفكر الدٌمقراطً فً العراق الحدٌث ، عامر  -

 حسن الفٌاض

ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 اـ انكزت 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (
 مجلة جٌل حقوق االنسان/ لبنان  -

مجلة جنان لحقوق االنسان / جامعة الجنان / طرابلس   -

 لبنان

 المجلة العربٌة لحقوق االنسان ، تونس -

ة ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ 

... 

 الٕٚعل
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 الرٕعل

 
 

 

 
 

 



 ًَٕرد ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .65
 عبيؼخ ثغلاك/ كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد

 انمَى انؼهًٙ  / انًوكي .66
 انزبهٚـ 

 اٍى / هيي انًموه .67
 H EP 108/  ػهى انُفظ انتشتٕ٘

 أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .68
 اٍجٕػٙ

 انفظم / انَُخ .69
ٍُٕ٘ 

 ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ( .72
 ٍبػخ 64

  ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .71

 أْلاف انًموه .72

 
 رئٚل انطبنجبد ثبنًفبْٛى انؼهًٛخ االرٛخ:   -1

 ماهٌه علم النفس التربوي

 النسٌان’ الدافعٌه ، الذاكرة 

 نظرٌات التعلم

 انتقال اثر التعلم، التغذٌة المرتدة،

 العوامل المؤثرة فً التعلم

 المفاهٌم وعالقتها بالتفكٌر العلمً

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

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

 ؛البرنامج.



 ةاالهداف التربوٌ

 يقوعبد انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .41

 األْلاف انًؼوفٛخ   -أ

 يبّْٛ ػهى انُفٌ انزوثٕ٘ اٌ ٚزؼوف انطبنت ػهٗ  -1أ

    انَُٛبٌ’ انلافؼّٛ , انناكوح  اٌ ٚزؼوف انطبنت ػهٗ -2أ

   َظوٚبد انزؼهى اٌ ٚزؼوف انطبنت ػهٗ    -3أ
   انؼٕايم انًؤصوح فٙ انزؼهىاٌ ٚزؼوف انطبنت ػهٗ  -4أ
   انًفبْٛى ٔػاللزٓب ثبنزفكٛو انؼهًٙاٌ ٚزؼوف انطبنت ػهٗ   -5أ

 

 األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه.   -ة 

   ؼهى انُفٌ انزوثٕ٘ث رًُٛخ للهح انطبنت ػهٗ َمم انًؼهٕيبد انقبطخ   1ة

 رًُٛخ للهح انطبنت ػهٗ رؾٕٚم انًؼهٕيبد انٗ اٍبنٛت ػًم َٔشبط فٙ  – 2ة

 رًُٛخ يٓبهح انطبنت ثبرغبِ فٓى يوؽهخ انطفٕنخ ٔيزطهجبرٓب ٔانزؼبيم يؼٓب – 3ة

 رًُٛخ يٓبهح انطبنت ثبرغبِ فٓى يوؽهخ انًواْمخ ٔيزطهجبرٓب ٔانزؼبيم يؼٓب    -4ة

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًؾبضوح -

 

 
 طوائك انزمٛٛى      

 

 افزجبهاد فؼبنٛخ ٔيٕضٕػٛخ -

 

 

 
 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزؾهٛم -1ط

 االٍزُزبط  -2ط

 

 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًؾبضوح

 
 طوائك انزمٛٛى    



 

 

 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  -1

 كتب المقرر ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1

 ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2
 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 ٔاعجبد ثٛزٛخ -

 االيزؾبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓوٚخ نهطهجخ -
 

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (.انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ  -ك 

 انزلهٌٚ -1ك

 -2ك

 -3ك

    -4ك

 ثُٛخ انًموه .42

يقوعبد انزؼهى  انَبػبد األٍجٕع

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طوٚمخ انزمٛٛى طوٚمخ انزؼهٛى

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج التربويماهٌه علم النفس  ٌتعرف الطالب على : 6 1-3(3)

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج النسٌان’ الدافعٌه ، الذاكرة  ٌتعرف الطالب على : 6 4-6(3)

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج نظرٌات التعلم ٌتعرف الطالب على : 6 7-9(3)

انتقال اثر التعلم، التغذٌة  ٌتعرف الطالب على : 6 12-12(3)
 المرتدة،

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج العوامل المؤثرة فً التعلم ٌتعرف الطالب على : 6 13-15(3)

المفاهٌم وعالقتها بالتفكٌر  ٌتعرف الطالب على : 22 16-26(3)
 العلمً

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

(3)1-3 6 
 ٌتعرف الطالب على :

 
 انًضاضشج ةاالهداف التربوٌ

 االختبار والتحصٌل
 
 



اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (
 

انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ ة ـ 

.... 
 مواقع االنترنٌت
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 عبيؼخ ثغلاك/ كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .73

 انزبهٚـ انمَى انؼهًٙ  / انًوكي .74

 H GG 107رغشافٛح ػايح /  اٍى / هيي انًموه .75

 اٍجٕػٙ أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .76

 ٍُٕ٘ انَُخانفظم /  .77

 64 ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ( .78

 5/2216 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .79

 أْلاف انًموه .82

انزؼوف ػهٗ اًْٛخ انغغوافٛخ كَٕٓب رلهً انظٕاْو انطجٛؼٛخ ٔانجشوٚخ ٔػاللخ انجٛئخ ثبالََبٌ ٔاْى 

 انَكبٌ ٔانيهاػخ ٔانظُبػخانظٕاْو انطجٛؼٛخ ْٙ انَطؼ ٔانًُبؿ ٔانزوثخ ٔانظٕاْو انجشوٚخ ٔانزٙ رشًم 

 

 يقوعبد انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى  
 االْلاف انًؼوفٛخ  -ا

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

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

 ؛البرنامج.



 -1اٌ رزؼوف انطبنجخ ػهٗ اْلاف انًبكح  

 -2اٌ رفٓى االٍبنٛت انًَزقليخ نهًبكح 

  
 االْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه  -ة

 اٍزقلاو انقبهطخ نمبهح اٍٛب ٔأهثب انطجٛؼٛخ ٔانجشوٚخ ٔهًٍٓب ٔرٕضٛؾب ػهٗ انقبهطخ   -1ة

 كزبثخ رمبهٚو ػٍ انمبهرٍٛ -2ة

  

 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

 انًؾبظوح  ٔانزطجٛك انؼًهٙ

 
 طوائك انزمٛٛى

 

 االفزجبهاد

 
 االْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 ؽت انطبنت نهًبكح  -1ط

  

 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى 

 

 انًؾبضوح ٔانقوائظ ٔانَجٕهح

 

 

 
 طوائك انزمٛٛى االيزؾبٌ انٕٛيٙ 

 

 انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزبْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبهاد االفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ(

 اػلاك عٛم يضمف يهى ثبنًؼهٕيبد انغغوافٛخ   

 

 



 ثُٛخ انًموه .44

طوٚمخ  اٍى انٕؽلح / أٔ انًٕضٕع يقوعبد انزؼهى انًطهٕثخ انَبػبد األٍجٕع

 انزؼهٛى

 طوٚمخ انزمٛٛى

 االفزجبهاد انًؾبضوح انغغوافٛخ انؼبيخ رٕىٚغ   انًفوكاد 2 1

 انزؼوف ػهٗ ؽمبئك ػهى رؼوٚف ػهى انغغوافٛخ   2  2 2

 انغغوافٛخ
 االفزجبهاد انًؾبضوح

ػاللخ انغغوافٛخ ثبنؼهٕو  2 3

 االفوٖ  
 انغغوافٛخ انزؼوف ػهٗ ػاللخ

 االفوٖ ثبنؼهٕو
 االفزجبهاد انًؾبضوح

انًَبد االٍبٍٛخ نؼهى  2 4

 انغغوافٛخ 
 االٍبٍٛخ انزؼوف ػهٗ انًَبد

 انغغوافٛخ نؼهى
 االفزجبهاد انًؾبضوح

ؽوكبد ركٍٕٚ ٍطؼ  2 5

 االهع  
 ركٍٕٚ انزؼوف ػهٗ ؽوكبد

 االهع ٍطؼ
 االفزجبهاد انًؾبضوح

اٍجبة انؾوكبد انجبَٛخ  2 6

 نهمبهاد  
 انؾوكبد انزؼوف ػهٗ اٍجبة

 نهمبهاد انجبَٛخ
 االفزجبهاد انًؾبضوح

انؾوكبد انَوٚؼخ  2 7

 انيالىل ٔانجواكٍٛ
 انَوٚؼخ انؾوكبد انزؼوف ػهٗ

 ٔانجواكٍٛ انيالىل
 االفزجبهاد انًؾبضوح

إَاع انيالىل ٔاالصبه  2 8

 انزٙ رؾلصٓب 
 انيالىل انزؼوف ػهٗ إَاع

 رؾلصٓب ٔاالصبهانزٙ
 االفزجبهاد انًؾبضوح

إَاع انجواكٍٛ ٔاالصبه  2 9

 انزٙ رؾلصٓب ا
 انجواكٍٛ انزؼوف ػهٗ إَاع

 رؾلصٓب ٔاالصبهانزٙ
 االفزجبهاد انًؾبضوح

يمليخ اغهفخ ٍطؼ  2 11

 االهع  
 ٍطؼ اغهفخ انزؼوف ػهٗ يمليخ

 االهع
 االفزجبهاد انًؾبضوح

انغالف انظقو٘ ٔإَاع  2 11

 انظقٕه 
 انظقو٘ انزؼوف ػهٗ انغالف

 انظقٕه ٔإَاع
 االفزجبهاد انًؾبضوح

رؼوٚف انظقٕه انُبهٚخ  2 12

 ٔإَاػٓب 
 انظقٕهانُبهٚخ انزؼوف ػهٗ

 ٔإَاػٓب
 االفزجبهاد انًؾبضوح

رؼوٚف انظقٕه  2 13

 ٔإَاػٓبانوٍٕثٛخ 
 انظقٕهانوٍٕثٛخ انزؼوف ػهٗ

 ٔإَاػٓب
 االفزجبهاد انًؾبضوح

رؼوٚف انظقٕه  2 14

 انوٍٕثٛخ ٔإَاػٓب 
 انوٍٕثٛخ انظقٕه انزؼوف ػهٗ

 ٔإَاػٓب
 االفزجبهاد انًؾبضوح

رؼوٚف انزغٕٚخ / انزغٕٚخ  2 15

 انكًٛٛبئٛخ إَاػٓب      
 انزغٕٚخ/  انزغٕٚخ انزؼوف ػهٗ

 إَاػٓب انكًٛٛبئٛخ
 االفزجبهاد انًؾبضوح

انزغٕٚخ انكًٛٛبئٛخ رؼوٚفٓب  2 16

 ٔإَاػٓب 
 انكًٛٛبئٛخ انزؼوف ػهٗ انزغٕٚخ

 ٔإَاػٓب رؼوٚفٓب
 االفزجبهاد انًؾبضوح

 االفزجبهاد انًؾبضوح ٔإَاػٓب انزؼوٚخ انزؼوف ػهٗ رؼوٚف انزؼوٚخ ٔإَاػٓب  2 17

انؼٕايم انًؤصوح ػهٗ  2 18

 انزغٕٚخ ٔانزؼوٚخ   
 انزؼوف ػهٗ انؼٕايم

 ٔانزؼوٚخ انزغٕٚخ انًؤصوحػهٗ
 االفزجبهاد انًؾبضوح
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  ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1

          ربنٛف انلكزٕه ػجل انؼيٚي طوٚؼ شوف ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2

اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (

 

رؼوٚف انغالف انغبى٘  2 19

 ٔاًْٛزّ 
 انغبى٘ انغالف انزؼوف ػهٗ

 ٔاًْٛزّ
 االفزجبهاد انًؾبضوح

 انغالف انزؼوف ػهٗ يكَٕبد يكَٕبد انغالف انغٕ٘  2 21

 انغٕ٘
 االفزجبهاد انًؾبضوح

 انغالف انزؼوف ػهٗ طجمبد طجمبد انغالف انغٕ٘    2 21

 انغٕ٘
 االفزجبهاد انًؾبضوح

رؼوٚف انًُبؿ   انؼٕايم  2 22

 انًؤصوح ػهٗ انًُبؿ 
 انؼٕايم نًُبؿ انزؼوف ػهىب

 انًُبؿ ػهٗ انًؤصوح
 االفزجبهاد انًؾبضوح

 االفزجبهاد انًؾبضوح ػُبطوانًُبؿ انزؼوف ػهٗ اْى اْى ػُبطو انًُبؿ     2 23

 االفزجبهاد انًؾبضوح  انَكبٌ اطم انزؼوف ػهٗ  اطم انَكبٌ    2 24

انظُبػخ يمييبد  2 25

 انظُبػخ 
 يمييبد انزؼوف ػهٗ انظُبػخ

 انظُبػخ
 االفزجبهاد انًؾبضوح

انؼٕايم انًؤصوح ػهٗ  2 26

 انظُبػخ ا
 انًؤصوح انزؼوف ػهٗ انؼٕايم

 انظُبػخ ػهٗ
 االفزجبهاد انًؾبضوح

انيهاػخ / يمٕيبد  2 27

 انيهاػخ 
 يمٕيبد/  انزؼوف ػهٗ انيهاػخ

 انيهاػخ
 االفزجبهاد انًؾبضوح

انؼٕايم انًؤصوح ػهٗ  2 28

 انيهاػخ 
 انًؤصوح انزؼوف ػهٗ انؼٕايم

 انيهاػخ ػهٗ
 االفزجبهاد انًؾبضوح

انغغوافٛخ انَٛبٍٛخ /  2 29

 دبانلٔل ٔانؼالل
 انغغوافٛخ اًْٛخانزؼوف ػهٗ 

 ٔانؼاللذ انلٔل/  انَٛبٍٛخ
 االفزجبهاد انًؾبضوح

 االفزجبهاد انًؾبضوح  انقبهطخ انزؼوف ػهٗ رؼوٚف انقبهطخ  2 31

 االفزجبهاد انًؾبضوح  انقبهطخ انزؼوف ػهٗ إَاع إَاع انقبهطخ  2  31

اًْٛخ فطٕط انطٕل   2 32

 كٔائو انؼوع

انزؼوف ػهٗ اًْٛخ فطٕط 

 ٔكٔائو انؼوعانطٕل 

 االفزجبهاد انًؾبضوح 



انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ ة ـ 

 االَزوَٛذ ....

 

 

 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ  .46

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًَٕرد ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد/ جامعة بغداد انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .81

 ربهٚـ انمَى انؼهًٙ  / انًوكي .82

 
 H AUP 213تاسٚخ انذٔنح انؼشتٛح فٙ انؼظش االيٕ٘/  اٍى / هيي انًموه .83

 اٍجٕػٙ أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .84

 ٍُٕ٘ انفظم / انَُخ .85

 ٍبػخ 64 ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ( .86

 31/5/2216 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .87

 أْلاف انًموه .88

 بها تاريخ العرب في العصر االمويتعريف الطالبات بالمراحل التاريخية التي مر 

 الوطن العبيها االحداث التي شهدتزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة عن اهم 

 العرب خالل العصر االموياهم االحداث التاريخية التي حصلت في تاريخ  تزويد الطالبات بخلفية علمية عن 

 تعريف الطالبات باالتجاهات الحديثة لممارسة تدريس التاريخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادية

 بصفة خاصه   االسالمي ريس مادة التاريخالتدريس التاريخ  بصفة عامة وتد إكساب الطالبات المهارات المهنية في

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

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

 ؛البرنامج.



 السالمياتنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ 

 
 

 

 يقوعبد انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .47

 األْلاف انًؼوفٛخ   -أ

 انًَبػ ثزواكى انًؼبهف انؼهًٛخ يٍ فالل انمواءح ٔاػلاك انجؾٕس ثبالػزًبك ػهٗ انًُٓظ انزبهٚقٙ    -1أ 

 يًبهٍخ انزلهَٚٙ نؼًهّ ٔفك إطبه َظو٘ ٕٚعّ ػًهّ يغ طالثّ ثشكم ػهًٙ .  -2أ 

 انزبهٚقٛخ . نألؽلاسرؾمٛك أْلاف انًُٓخ فٙ انزٕػٛخ انؼهًٛخ  -3أ

هثظ االؽلاس انزبهٚقٛخ ثبنقجواد انمبئًخ  -5كح انًَزمجم فٙ اكاهح انؼًهٛخ انزوثٕٚخ.   أفٓى انطهجخ كَٕٓى لب -4أ

 ىٚبكح للهح ٔفبػهٛخ انفوك فٙ أكائّ نٕظبئفّ انزلهَٚٛخ.  -6ٔاالفبكح يٍ ْنِ انقجواد.   أ

 األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه.   -ة 

 رًكٍٛ انطهجخ ػهٗ انزلهٌٚ.– 1ة   

 رطٕٚو للهح انطهجخ ػهٗ اكاهح انظف انلهاٍٙ.– 2ة   

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ اػلاك اعٛبل علٚلح رلٚو انؼًهٛخ انزوثٕٚخ– 3ة 

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انشوػ ٔانزٕضٛؼ     -

 رًكٍٛ انطهجخ ػهٗ انزلهٌٚ.– 1ة          -

 رطٕٚو للهح انطهجخ ػهٗ اكاهح انظف انلهاٍٙ.– 2ة          -

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ اػلاك اعٛبل علٚلح رلٚو انؼًهٛخ انزوثٕٚخ– 3ة  -

 

 
 طوائك انزمٛٛى      

 االفزجبهاد انُظوٚخ -

 انزمبهٚو ٔانلهاٍبد -

 

 

 
 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انؼًم ضًٍ انًغًٕػخ ثفبػهٛخ َٔشبط -1ط 

 اكاهح انٕلذ ثفبػهٛخ ٔرؾلٚل االٔنٕٚبد يغ انملهح ػهٗ انؼًم انًُظى ثًٕاػٛل -2ط

 انملهح ػهٗ رٕعّٛ ٔرؾفٛي االفوٍٚ . -3ط



 

 انزؼبٌٔ ٔ انزفبْى ثٍٛ انطهجخ-4ط 

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انشوػ ٔ انزٕضٛؼ   -1

 كهاٍخ ؽلس ربهٚقٙ يؼٍٛ -2

 اٍزقلاو ٍٔبئم االَزوَٛذ -3

 
 طوائك انزمٛٛى    

 

 

 االفزجبهاد انُظوٚخ  -1

 انزمبهٚو ٔانلهاٍبد -2

 

 
 انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 انزطجٛك ) ْٔٙ ػًهٛخ رلهٌٚ يغًٕػخ يٍ انطهجخ ٔاكَبثٓى انًؼهٕيبد انزبهٚقٛخ  (-1ك

 اكزَبة لبثهٛبد انزٕافك ٔاالكاء انًؼوفٙ -2ك

 انزأصٛوثبألفوٍٚيٓبهح  -3ك

 يٓبهح َمم انًؼهٕيبد-4ك 
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سات في التاريخ العربي من خالفة ابي بكر حتى سقوط الدولة ادر  - ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1
 االموية. أ.د جاسم صكبان

 نساب االشراف للبالذي - ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2
 تارٌخ االمم والملوك للطبري -
 تارٌخ الٌعقوبً للٌعقوبً -

         اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب        

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (
 دائرة المعارف االسالميةموسوعة 

مجلة دراسات تارٌخٌه واجتماعٌة كلٌة االداب جامعة  -
 البصرة

 تارٌخ الدولة االموٌة د. محمد سهٌل طقوش - -

 تاٌخ الدولة االموٌه  د. ٌحٌى محمد ابراهٌم - -

 الفتاح._ تارٌخ الدولة االموٌة د. فتحٌة عبد  -

 _ العصر االموي  صالح طهبوب -
ة ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ 

... 
 موقع اشنونا االليكتروني

 

 ثُٛخ انًموه .48

يقوعبد انزؼهى  انَبػبد األٍجٕع

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / أٔ 

  انًٕضٕع
 طوٚمخ انزمٛٛى طوٚمخ انزؼهٛى

رؼوٚف انطهجخ ثبْى  2 32

االفكبه انزٙ رقض 

 كم يفوكح ٔاهكح

ربهٚـ انلٔنخ انؼوثٛخ   

االٍاليٛخ فٙ انؼظو 

 االيٕ٘

انمبء 

 بضوادؾانً

انشوػ 

 انزٕضٛؼٔ

 االفزجبهاد 

انزمبهٚو ٔ 

 انلهاٍبد

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج انتقال الخالفة الى االموٌٌن ٌتعرف الطالب على : 2 1-3  

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج ثورة الحسٌن بن علً ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 

حركة المختار بن ابً عبٌد  ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 
 الثقفً

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

القضاء على حركة ابناء  ٌتعرف الطالب على : 2 12- 12 
 الزبٌر

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

 والتحصٌلاالختبار  انًضاضشج اهم والة معاوية ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج الوالية ٌتعرف الطالب على : 2 16-26 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج القضاء ٌتعرف الطالب على : 2 27-32 

31-32 

2 

 ٌتعرف الطالب على :

عالقة الدولة العربية بالدول 
 المجاورة

 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج



 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ  .52

 

 اٍزقلاو انٍٕبئم انزمُٛخ ٔ انزكُٕنٕعٛخ نزلهٌٚ انًموه انلهاٍٙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًَٕرد ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 / كلٌة التربٌة للبناتجامعة بغداد انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .89

 ربهٚـ انؼهًٙ  / انًوكيانمَى  .92

 H MAI 214/ تاسٚخ انًغشب ٔاالَذنظ اٍى / هيي انًموه .91

 اٍجٕػٙ أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .92

 ٍُٕ٘ انفظم / انَُخ .93

 ٍبػخ ٍُٕٚب 96 ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ( .94

 16/5/2216 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .95

 أْلاف انًموه .96
 

 . المغرب واالندلس مر بها  تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً 

 
 .المغرب واالندلس ها فة خاصة عن اهم االحداث التً شهدتزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بص

 
  المغرب واالندلستزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن 

 .طلبة المتوسطة واالعدادٌةتعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى 

 
 المغرب واالندلس إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر بصفة عامة وتدرٌس تارٌخ 

 .بصفة خاصة

 

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

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

 ؛البرنامج.



 .اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ االسالمً تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو
 

 البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة قدرة الطلبة على التحلٌل والتوثٌق.إكساب الطالبات مهارة 

 يقوعبد انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .51

 األْلاف انًؼوفٛخ -أ

 انزبهٚقٙيٍ فالل انمواءح ٔاػلاك انجؾٕس ثبالػزًبك ػهٗ انًُٓظ انًَبػ ثزواكى انًؼبهف انؼهًٛخ    -1أ 
 ثشكم ػهًٙ .  طالثّنؼًهّ ٔفك إطبه َظو٘ ٕٚعّ ػًهّ يغ  انزلهَٚٙيًبهٍخ  -2أ

 انزٕػٛخ انؼهًٛخ نالؽلاس انزبهٚقٛخ.رؾمٛك أْلاف انًُٓخ فٙ  -3أ

 انطهجخ كَٕٓى لبكح انًَزمجم فٙ اكاهح انؼًهٛخ انزوثٕٚخ.فٓى  -4أ
 .يٍ ْنِ انقجوادهثظ االؽلاس انزبهٚقٛخ ثبنقجواد انمبئًخ ٔاالفبكح  -5أ

 .انزلهَٚٛخىٚبكح للهح ٔفبػهٛخ انفوك فٙ أكائّ نٕظبئفّ   -6أ

 األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه.  -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 0ب 

 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 6ب         

 التربوٌة.من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة تمكٌن الطلبة – 3ب 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 الشرح والتوضٌح   -
 االحداث التارٌخٌةطرٌقة عرض  -
 طرٌقة المحاضرة  -
 طرٌقة التعلم الذاتً -
 اعداد البحوث التارٌخٌة -

 طوائك انزمٛٛى

 

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -

 
 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 المجموعة بفاعلٌة ونشاطالعمل ضمن  -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 انزؼبٌٔ ٔ انزفبْى ثٍٛ انطهجخ-4ط   
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     



 

 انشوػ ٔ انزٕضٛؼ  -01

 كهاٍخ ؽلس ربهٚقٙ يؼٍٛ -00

 االَزوَٛذاٍزقلاو ٍٔبئم  -06

 

 
 طوائك انزمٛٛى    

 

 ة االختبارات النظرٌ -5

 تالتقارٌر والدراسا -6

 
 انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-0د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -6د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 نقل المعلوماتمهارة -4د   

 ثُٛخ انًموه .52

يخشراخ انتؼهى  انغاػاخ األعثٕع

 انًطهٕتح
اعى انٕصذج / أٔ 

  انًٕضٕع
 طشٚمح انتمٛٛى طشٚمح انتؼهٛى

رؼوٚف انطهجخ ثبْى  2 32

االفكبه انزٙ رقض 

 كم يفوكح ٔاهكح

ربهٚـ انًغوة   

 ٔاالَلنٌ
انمبء 

 بضوادؾانً

انشوػ 

 انزٕضٛؼٔ

 االفزجبهاد 

انزمبهٚو ٔ 

 انلهاٍبد

 ٌتعرف الطالب على : 2 1-3  
المغرب واالندلس قبل 

 الفتح االسالمً
 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج عصر الواله ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج الدوله العامرٌه الطالب على :ٌتعرف  2 7-9 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج اهم دوٌالت الطوائف ٌتعرف الطالب على : 2 12- 12 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج سلطنة غرناطة ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج المورسٌكٌون ٌتعرف الطالب على : 2 16-26 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج محاكم التفتٌش ٌتعرف الطالب على : 2 27-32 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج الهجره ٌتعرف الطالب على : 2 31-32



 انجُٛخ انزؾزٛخ  .53

تارٌخ المغرب واالندلس فً العصر االسالمً ) كتاب منهجً  ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1
) 
 

الفتح واالستقرار العربً فً شمال افرٌقٌا واالندلس)عبد الواحد  ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2
 ذنون(

 مجموعة مؤلفٌن()  تارٌخ العرب وحضارتهم فً االندلس-
صقلٌة وعالقاتها بدول البحر المتوسط االسالمٌة)تقً الدٌن -

 الدوري(
 هـ(657فتوح افرٌقٌة واالندلس )ابن عبد الحكم ت -
البٌان المغرب فً اخبار االندلس والمغرب)ابن عذاري  -

 هـ(706المراكشً ت بعد 
اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (
 بٌت الحكمة-مجلة دراسات تارٌخٌة

 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة /ابن رشد -مجلة االستاذ
 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة للبنات -التربٌةمجلة كلٌة 

  ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذة 

 

 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ  .54

.اٍزقلاو انٍٕبئم انزمُٛخ ٔ انزكُٕنٕعٛخ نزلهٌٚ انًموه انلهاٍٙ  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ًَٕرد ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 / كلية التربية للبناتجامعة بغداد انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .97

 ربهٚـ انمَى انؼهًٙ  / انًوكي .98

 H AAH 211/ تاسٚخ انٕطٍ انؼشتٙ انضذٚج / هيي انًموه اٍى .99

 اٍجٕػٙ أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .122

 ٍُٕ٘ انفظم / انَُخ .121

 ( ٍبػخ ٍُٕٚب96) ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ( .122

 32/5/2216 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .123

 أْلاف انًموه .124

 العربٌة .بها البلدان تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت 

 
 البلدان العربٌةتزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة عن اهم االحداث التً شهدتها 

 
التً قامت ضد والثورات الوطنٌة الذي تعرضت له البلدان العربٌة تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن االستعمار االجنبً 

 االستعمار االجنبً و االسر المحلٌة التً حكمت الوطن العربً 
 .طلبة المتوسطة واالعدادٌةتعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى 

 

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

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

 ؛البرنامج.



بصفة  الوطن العربًإكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر بصفة عامة وتدرٌس تارٌخ 
 خاصة

 .الحدٌث والمعاصر تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ
 إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة قدرة الطلبة على التحلٌل والتوثٌق

 انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيقوعبد انًموه ٔطوائك  .55

 األْلاف انًؼوفٛخ   -أ

 يٍ فالل انمواءح ٔاػلاك انجؾٕس ثبالػزًبك ػهٗ انًُٓظ انزبهٚقٙانًَبػ ثزواكى انًؼبهف انؼهًٛخ  -1أ
 ثشكم ػهًٙ . طالثّنؼًهّ ٔفك إطبه َظو٘ ٕٚعّ ػًهّ يغ  انزلهَٚٙيًبهٍخ  -2أ

 . نالؽلاس انزبهٚقٛخانزٕػٛخ انؼهًٛخ رؾمٛك أْلاف انًُٓخ فٙ   -3أ

 انطهجخ كَٕٓى لبكح انًَزمجم فٙ اكاهح انؼًهٛخ انزوثٕٚخ.فٓى  -4أ

 .هثظ االؽلاس انزبهٚقٛخ ثبنقجواد انمبئًخ ٔاالفبكح يٍ ْنِ انقجواد  -5أ

 .انزلهَٚٛخىٚبكح للهح ٔفبػهٛخ انفوك فٙ أكائّ نٕظبئفّ    -6أ

 األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه.   -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس. - 1ة

 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر   - 2ة

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة   - 3ة

 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

  االحداث التارٌخٌةطرٌقة عرض  -

 الشرح والتوضٌح     -
 طرٌقة المحاضرة  -
 اعداد البحوث التارٌخٌة -

 
 طوائك انزمٛٛى      

 

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -

 

 

 
 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط



 

   انزؼبٌٔ ٔ انزفبْى ثٍٛ انطهجخ  -4ط

 

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 الشرح والتوضٌح -

 اٍزقلاو ٍٔبئم االَزوَٛذ  -

 طوائك انزمٛٛى    

 

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -

 انشقظٙ (.انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه  -ك 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق -1ك

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -2ك

 - مهارة التاثٌر باالخرٌن 3ك

     نقل المعلوماتمهارة  -4ك



 انجُٛخ انزؾزٛخ  .57

 تاريخ العرب الحديث / بثينة عباس الجنابي ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1

 تارٌخ االقطار العربٌة الحدٌث ، لوتسكً  - ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2

تارٌخ الوطن العربً الحدٌث والمعاصر ، ابراهٌم خلٌل  -

 احمد

-0904المختصر فً تارٌخ الوطن العربً المعاصر  -

 ، عبد المجٌد كامل 0993

اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (
 مجلة كلٌة التربٌة للبنات / جامعة بغداد -

 مجلة دراسات فً التارٌخ واالثار / كلٌة االداب / جامعة بغداد  -

 - ة ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ 

 

 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ 

58.  
 اٍزقلاو ٍٔبئم انزكُٕنٕعٛب نزلهٌٚ انًموه انلهاٍٙ

 
 

 

 ثُٛخ انًموه .56

يقوعبد انزؼهى  انَبػبد األٍجٕع

 انًطهٕثخ
أٔ اٍى انٕؽلح / 

ربهٚـ انٕطٍ  انًٕضٕع

 انؼوثٙ

 طوٚمخ انزمٛٛى طوٚمخ انزؼهٛى
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االفكبه انزٙ رقض 

 كم يفوكح ٔاهكح

 بضوادؾانمبء انً سقوط الدوله العباسية  

 انزٕضٛؼانشوػ ٔ
 االفزجبهاد 

انزمبهٚو ٔ 

 انلهاٍبد

 ٌتعرف الطالب على : 2 1-3  
يٕلف انؼخًاٍَٛ يٍ انتٕعغ 

 االعتؼًاس٘
 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج انضشكّ انًٓذّٚ فٙ انغٕداٌ ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج االتزاِ انذُٚٙ ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 

 والتحصٌلاالختبار  انًضاضشج االتزاِ انؼهًاَٙ ٌتعرف الطالب على : 2 12- 12 

صشكح االصٛاء ٔاحشْا فٙ  ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 

 تؼج انفكشج  انؼشتٛح
 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

اَتشاس انتؼهٛى ٔانزًؼٛاخ  ٌتعرف الطالب على : 2 16-26 

 االدتّٛ
 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج رًؼٛح تٛشٔخ انغشٚح ٌتعرف الطالب على : 2 27-32 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج 0911االَمالب انؼخًاَٙ  ٌتعرف الطالب على : 2 31-32



 ًَٕرد ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .125
 عبيؼخ ثغلاك/ كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد

 انمَى انؼهًٙ  / انًوكي .126
 انزبهٚـ 

 / هيي انًموهاٍى  .127
 HGP 220/  ػهى َفظ انًُٕ

 أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .128
 اٍجٕػٙ

 انفظم / انَُخ .129
ٍُٕ٘ 

 ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ( .112
 ٍبػخ 64

  ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .111

 أْلاف انًموه .112

 
 رئٚل انطبنجبد ثبنًفبْٛى انؼهًٛخ االرٛخ: انًُٕ , انًُٕ االعزًبػٙ , انًُٕ انقهمٙ -2

 االجتماعٌة ،التطور الخلقٌن التطور العقلً،التطور االنفعالً /المراهقةالتنشئة 

 لنموعلم فس ا فًتزوٌد الطالبات بالمعلومات حول : ماهٌة النمو ، مراحل الحٌاة ، مناهج البحث  -3

 االجتماعٌة واهمٌتها فً النمو ، تطور مفهوم التراث ،انماط السلوك    لتنشئة او ،العوامل المؤثرة فً النمو
 االجتماعً ،مراحل التطور العقلً ، عوامل التطور االنفعالً ، المراهقة وكل ما ٌتعلق بهاز

 

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

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

 ؛البرنامج.



 

 يقوعبد انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .59

 األْلاف انًؼوفٛخ   -أ

 اٌ ٚزؼوف انطبنت ػهٗ انًُٕ االََبَٙ ٔفظبئظّ -1أ

 انًُٕ االََبَٙ ٔيًٛيارّ انغًَٛخ ٔانؼمهٛخ ٔاالَضجبطٛخ  اٌ ٚزؼوف انطبنت ػهٗ  -2أ

   اٌ ٚزؼوف انطبنت ػهٗ انؼٕايم انًؤصوح فٙ انًُٕ االََبَٙ   -3أ
   اٌ ٚزؼوف انطبنت ػهٗ يؼُٗ انزطٕه انؼمهٙ ٔاالَفؼبنٙ -4أ
   اٌ ٚزؼوف انطبنت ػهٗ يوؽهخ انًواْمخ ٔيشكالرٓب   -5أ

 

 األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه.   -ة 

 رًُٛخ للهح انطبنت ػهٗ َمم انًؼهٕيبد انقبطخ ثؼهى َفٌ انًُٕ   1ة

 رًُٛخ للهح انطبنت ػهٗ رؾٕٚم انًؼهٕيبد انٗ اٍبنٛت ػًم َٔشبط فٙ  – 2ة

 فٓى يوؽهخ انطفٕنخ ٔيزطهجبرٓب ٔانزؼبيم يؼٓبرًُٛخ يٓبهح انطبنت ثبرغبِ  – 3ة

 رًُٛخ يٓبهح انطبنت ثبرغبِ فٓى يوؽهخ انًواْمخ ٔيزطهجبرٓب ٔانزؼبيم يؼٓب    -4ة

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انًؾبضوح -

 

 
 طوائك انزمٛٛى      

 

 افزجبهاد فؼبنٛخ ٔيٕضٕػٛخ -

 

 

 
 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزؾهٛم -1ط

 االٍزُزبط  -2ط

 

 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًؾبضوح

 
 طوائك انزمٛٛى    



 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  -2

 كتب المقرر ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1

 ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2
 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

ٕٚطٗ ثٓب                  اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (
 

ة ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 ٔاعجبد ثٛزٛخ -

 االيزؾبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓوٚخ نهطهجخ -
 

 
 انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 انزلهٌٚ -1ك

 -2ك

 -3ك

    -4ك

 ثُٛخ انًموه .62

يقوعبد انزؼهى  انَبػبد األٍجٕع

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طوٚمخ انزمٛٛى طوٚمخ انزؼهٛى

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج يؼُٗ انًُٕ ٌتعرف الطالب على : 6 1-3(3)

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج انؼٕايم انًؤحشج فٙ انًُٕ ٌتعرف الطالب على : 6 4-6(3)

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج انًُٕ االرتًاػٙ ٔانخهمٙ ٌتعرف الطالب على : 6 7-9(3)

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج انزطٕه انؼمهٙ ٌتعرف الطالب على : 6 12-12(3)

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج انزطٕه االَفؼبنٙ ٌتعرف الطالب على : 6 13-15(3)

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج انًواْمخ :ٌتعرف الطالب على  22 16-26(3)

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج يؼُٗ انًُٕ ٌتعرف الطالب على : 6 1-3(3)
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 ًَٕرد ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

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

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

 ؛البرنامج.

 / كلٌة التربٌة للبناتجامعة بغداد انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .113

 ربهٚـ انمَى انؼهًٙ  / انًوكي .114

 H AAH 211ح/ تاسٚخ انضضاساخ انمذًٚ انًموهاٍى / هيي  .115

 اٍجٕػٙ أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .116

 ٍُٕ٘ انفظم / انَُخ .117

 ٍبػخ ٍُٕٚب 96 ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ( .118

 25/5/2216 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .119

 أْلاف انًموه .122

 .الشام والٌونان والرومانبها دوله مصر القدٌمه وبالد تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت 

 
عن اهم االحداث التً شهدتها دوله مصر القدٌمه  تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة

 وبالد الشام والٌونان والرومان 

  
 انؼاللاخ انذٔنٛح فًٛا تُٛٓا تارٌخٌة عن الحضارات القدٌمة و تزوٌد الطالبات بخلفٌة 

 .طلبة المتوسطة واالعدادٌةتعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى 

 
 الحضارات القدٌمة إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر بصفة عامة وتدرٌس تارٌخ 

 .بصفة خاصة

 



 
 
 
 
 
 

 .القدٌم خاصة والتارٌخ عموما  اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌختنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو 
 

  إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة قدرة الطلبة على التحلٌل والتوثٌق.
  تنمٌة مهارة الطالبات فً التحلٌل التارٌخً للحدث وربطه بالحاضر 

 انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى يقوعبد .62

   األْلاف انًؼوفٛخ -أ

  يٍ فالل انمواءح ٔاػلاك انجؾٕس ثبالػزًبك ػهٗ انًُٓظ انزبهٚقٙانًَبػ ثزواكى انًؼبهف انؼهًٛخ    -1أ          
 ثشكم ػهًٙ .  طالثّنؼًهّ ٔفك إطبه َظو٘ ٕٚعّ ػًهّ يغ  انزلهَٚٙيًبهٍخ  -2أ        

 . انزٕػٛخ انؼهًٛخ نالؽلاس انزبهٚقٛخرؾمٛك أْلاف انًُٓخ فٙ  -3أ

 انطهجخ كَٕٓى لبكح انًَزمجم فٙ اكاهح انؼًهٛخ انزوثٕٚخ.فٓى  -4أ
 .هثظ االؽلاس انزبهٚقٛخ ثبنقجواد انمبئًخ ٔاالفبكح يٍ ْنِ انقجواد -5أ         

  .هَٚٛخانزلىٚبكح للهح ٔفبػهٛخ انفوك فٙ أكائّ نٕظبئفّ   -6أ        

 رًُٛخ انًٓبهح انفوكٚخ يٍ فالل رجَٛظ انًموه  -7أ       
  األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه.  -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 0ب         

 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 6ب         

  التربوٌة.من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة تمكٌن الطلبة – 3ب 
 رٕعّٛ انطهجّ َؾٕ انًفبْٛى انٕطُٛخ ٔاألػزلال -4ة
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 الشرح والتوضٌح     -
  االحداث التارٌخٌةطرٌقة عرض  -
 طرٌقة المحاضرة  -
 طرٌقة التعلم الذاتً -
 اعداد البحوث التارٌخٌة -

  طوائك انزمٛٛى     

 

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -

 



 

 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط          

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 انزؼبٌٔ ٔ انزفبْى ثٍٛ انطهجخ-4ط   
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انشوػ ٔ انزٕضٛؼ    -03

 رؾهٛم األؽلاس ٔهثطٓب ثبنٕالغ انؾبنٙ  -04

 كهاٍخ األَزوَٛذ ٔانٍٕبئم انؾلٚضخ  -05

 

  
 

 
 طوائك انزمٛٛى    

  

 ة االختبارات النظرٌ -7

 تالتقارٌر والدراسا -8

 
 ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (.انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ  -ك 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-0د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -6د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 ٔرؾهٛهٓب ٔاثلاء انوأ٘ نقل المعلوماتمهارة -4د   



 والمعاصرانجُٛخ انزؾزٛخ  .64

) كتاب منهجً 6طه باقر ،مقدمة فً تارٌخ الحضارات القدٌمة ج  ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1
()0956 ) 

 سامً سعٌد األحمد ،تارٌخ الوطن العربً )غٌر متوفر( 
سلٌمان ،محاضرات فً التارٌخ القدٌم احمد مالك الفتٌان وعامر 

(،0978) 
 

رجب عبد الحمٌد ،دراسات فً تارٌخ األغرٌق وعالقته بالوطن   ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2
 (0996العربً )

 (6116رمضان عبده علً ،رؤى جدٌدة فً تارٌخ مصرالقدٌمة )
 (6117عبد العزٌز صالح ،الشرق األدنى القدٌم )

ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 اـ انكزت 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (
 بٌت الحكمة-مجلة دراسات تارٌخٌة

 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة /ابن رشد -مجلة االستاذ
 جامعة بغداد -كلٌة التربٌة للبنات -مجلة كلٌة التربٌة

 جامعة بغداد –كلٌة اآلداب  –مجلة كلٌة اآلداب 
 .  http;/www.1mbooks,com/2013/11/120htm   ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذة 

 http/www.syrialive.net/books.htm 

 
 

 ثُٛخ انًموه .63

يخشراخ انتؼهى  انغاػاخ األعثٕع

 انًطهٕتح
 اعى انٕصذج / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمح انتمٛٛى طشٚمح انتؼهٛى

تعرٌف الطلبة باهم  2 32
االفكار التً تخص 

 كل مفردة واردة

تارٌخ الحضارات   
 القدٌمة

 اضراتحالقاء الم
 التوضٌحالشرح و

 االختبارات 
التقارٌر و 
 الدراسات

 ٌتعرف الطالب على : 2 1-3  
مصادر تارٌخ مصر 

 القدٌمة
 االختبار والتحصٌل المحاضرة

العصر الحجري  ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 
 المعدنً

 االختبار والتحصٌل المحاضرة

العهود المتاخرة فً  ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 
 بالد الشام

 االختبار والتحصٌل المحاضرة

كرٌت والقبائل  ٌتعرف الطالب على : 2 12- 12 
 االغرٌقٌة

 االختبار والتحصٌل المحاضرة

 االختبار والتحصٌل المحاضرة الٌونان ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 

 االختبار والتحصٌل المحاضرة الدٌمقراطٌة فً اثٌنا ٌتعرف الطالب على : 2 16-26 

 االختبار والتحصٌل المحاضرة زعامة اسبارطة ٌتعرف الطالب على : 2 27-32 

 االختبار والتحصٌل المحاضرة تارٌخ روما ٌتعرف الطالب على : 2 31-32
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. اٍزقلاو انٍٕبئم انزمُٛخ ٔ انزكُٕنٕعٛخ نزلهٌٚ انًموه انلهاٍٙ  

 األطالع ػهٗ اؽلس انلهاٍبد انزبهٚقٛخ انًُشٕهح ػجو انٍٕبئم انؾلٚضخ  

 انزٕاطم يغ األلَبو انزبهٚقٛخ نهغبيؼبد انؼوثٛخ ٔاألعُجٛخ نألطالع ػهٗ اؽلس انجؾٕس انًُشٕهح

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًَٕرد ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 عبيؼخ ثغلاك / كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .121

 رأهٚـ انمَى انؼهًٙ  / انًوكي .122

 H GAH 219 رغشافٛح انٕطٍ انؼشتٙ /  انًموهاٍى / هيي  .123

 إٍجٕػٙ أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .124

 ٍُٕ٘ انفظم / انَُخ .125

 64 ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ( .126

 2216/ 6/ 18 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .127

 أْلاف انًموه .128

 تعرٌف الطالبات بمادة جغرافٌة الوطن العربً موقعه وحدوده وأهمٌته الجٌوستراتٌجة. -
 تعرٌف الطالبات بالظواهر الجغرافٌة )الطبٌعٌة والبشربة( فً الوطن العربً. -
 تعرٌف الطالبات األسالٌب الحدٌثة لتدرٌس مادة الجغرافٌة. -
 تمكٌن الطالبات على إستخدام الخرٌطة عن طرٌق تحدٌد الظواهر الطبٌعٌة والبشرٌة وتحلٌلها. -
مادة الجغرافٌة بشكل عام وتدرٌس مادة جغرافٌة الوطن كسب الطالبات المهارات التعلٌمٌة لتدرٌس  -

 العربً على وجه الخصوص
 تنمٌة إسلوب البحث العلمً واإللتزام واإلخالص فً العمل للمساهمة فً قٌادة المجتمع.  -

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

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

 ؛البرنامج.



تمكٌن الطالبات على البحث والتقصً والمشاركة فً إعداد المادة العلمٌة لتعزٌز الجانب التفاعلً  -
 إدارة الصف الدراسً. والقدرة على

 ترصٌن الروح الوطنٌة وغرس القٌم األخالقٌة عن طرٌق التوجٌه واإلرشاد. -
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 األْلاف انًؼوفٛخ   -أ

انًَبػ ثزواكى انقجواد انؼهًٛخ ػٍ طوٚك كهاٍخ انظٕاْو انغغوافٛخ ٔرؾهٛهٓب إػزًبكا ػهٗ انًُٓظ   -1أ

 انغغوافٙ.     
 يًبهٍخ انزلهَٚٙ نؼًهّ ػهٗ ٔفك إطبه َظو٘ ٕٚعّ ػًهّ يغ طالثّ ثشكم ػهًٙ. -2أ

 ٔانجشوٚخ(. رؾمٛك األْلاف انًُٓٛخ فٙ انزٕػٛخ انؼهًٛخ نهظٕاْوانغغوافٛخ )انطجٛؼٛخ  -3أ

 رجظٛو انطهجخ ثكَٕٓى لبكح انًَزمجم فٙ إكاهح انؼًهٛخ انزوثٕٚخ. -4أ
 هثظ انظٕاْو انغغوافٛخ )انطجٛؼٛخ ٔانجشوٚخ( ثبألؽلاس انمبئًخ ٔاإلفبكح يُٓب.  -5أ
 ىٚبكح للهح ٔفبػهٛخ انفوك فٙ إكائّ نًٓبيّ انزلهَٚٛخ. -6أ
 األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه.   -ة 

 كَت انطهجخ يٓبهح انزلهٌٚ.  - 1 ة 

 رطٕٚو للهح انطهجخ ػهٗ إكاهح انظف انلهاٍٙ.   - 2ة    

رًكٍٛ انطهجخ ػهٗ إٍزقلاو انقوٚطخ كَٕٓب يٍ انٍٕبئم انزؼهًٛٛخ انًًٓخ فٙ رلهٌٚ يبكح       - 3ة    

 انغغوافٛخ.    

 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انشوػ -
 انقوٚطخ ٔرٕضٛؼ انظٕاْو انغغوافٛخ ػهٛٓب(.انزٕضٛؼ )ثئٍزقلاو  -
 طوٚمخ ػوع انظٕاْو انغغوافٛخ. -
 طوٚمخ انًؾبضوح. -
 طوٚمخ انزؼهى اننارٙ. -

 

 

 
 طوائك انزمٛٛى      

 

 اإلفزجبهاد انُظوٚخ

 

 



 

 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انؼًم فٙ إطبه انًغًٕػخ ثفبػهٛخ ٔثشكم عل٘.  -1ط           

 إكاهح انٕلذ ٔرُظًّٛ ػٍ طوٚك رؾلٚل األٔنٕٚبد.  -2ط   

 انملهح ػهٗ رٕعّٛ ٔرؾفٛي اٜفوٍٚ.   -3ط   

 انملهح ػهٗ ثش هٔػ انزؼبٌٔ ٔانزفبْى ثٍٛ انطهجخ.   -4ط   

 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انشوػ ٔانزٕضٛؼ -
 طوٚمخ انؼوع -
 طوٚمخ انًؾبضوح -

 

 
 طوائك انزمٛٛى    

 

 اإلفزجبهاد انُظوٚخ

 

 
 انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 انزطجٛك )ْٔٙ ػًهٛخ رلهٌٚ يغًٕػخ يٍ انطهجخ ٔإكَبثٓى انًؼهٕيبد انغغوافٛخ(.  -1ك

 إكزَبة لبثهٛبد انزٕافك ٔاألكاء انًؼوفٙ.  -2ك 

 هح انزأصٛو فٙ االفوٍٚ.يٓب  -3ك 

 يٓبهح َمم انًؼهٕيبد.  -4ك   
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يقوعبد انزؼهى  انَبػبد األٍجٕع

 انًطهٕثخ
 طوٚمخ انزمٛٛى طوٚمخ انزؼهٛى اٍى انٕؽلح / أٔ انًٕضٕع

تعرٌف الطلبة باهم االفكار  2 32
التً تخص كل مفردة 

   واردة

انًؾبضوح   عغوافٛخ انٕطٍ انؼوثٙ

)انشوػ 

 ٔانزٕضٛؼ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

1 2 
انزؼوف ػهٗ انًٕلغ 

 انفهكٙ ٔانَُجٙ
يٕلغ انٕطٍ انؼوثٙ انفهكٙ/ 

 ٔانَُجٙ

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

2 2 
انزؼوف ػهٗ يٕلغ 

انغٕاه ٔيًٛياد 

 يَبؽخ انٕطٍ انؼوثٙ

يٕلغ انغٕاه/ يَبؽخ انٕطٍ 

 انؼوثٙ

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

3 2 
انزؼوف ػهٗ ؽلٔك 

انٕطٍ انؼوثٙ ٔكٛفٛخ 

 روًٍٛٓب ٔيشكالرٓب
 ؽلٔك انٕطٍ انؼوثٙ

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

4 2 

انزؼوف ػهٗ عٕٛنٕعٛخ 

انٕطٍ انؼوثٙ 

ٔرضبهَّٚ يًضهخ 

 ثبنغجبل ٔإَاػٓب

انجُٛخ انغٕٛنٕعٛخ / رضبهٌٚ 

 انٕطٍ انؼوثٙ )انغجبل(

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

5 2 
انزؼوف ػهٗ انَٕٓل 

ٔانٓضبة فٙ انٕطٍ 

 انؼوثٙ ٔإَاػٓب

انَٕٓل / انٓضبة فٙ 

 انٕطٍ انؼوثٙ

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

6 2 
انزؼوف ػهٗ انزؾظٛم 

 انؼهًٙ نهطبنجخ
 (1إيزؾبٌ انفظم األٔل )

 

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

7 2 
انزؼوف ػهٗ يُبؿ 

انٕطٍ انؼوثٙ 

 ٔانؼٕايم انًؤصوح فّٛ

انؼٕايم انًؤصوح فٙ يُبؿ 

 انٕطٍ انؼوثٙ

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

8 2 
انزؼوف ػهٗ ػُبطو 

انًُبؿ فٙ انٕطٍ 

 انؼوثٙ

ػُبطو انًُبؿ فٙ انٕطٍ 

 انؼوثٙ

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

9 2 
انزؼوف ػهٗ األلبنٛى 

انًُبفٛخ ٔروثخ انٕطٍ 

األلبنٛى انًُبفٛخ / انزوثخ فٙ 

 انٕطٍ انؼوثٙ

انًؾبضوح 

)انشوػ 

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ



ٔانزٕضٛؼ ػهٗ  انؼوثٙ

 انقوٚطخ(

10 2 
انزؼوف ػهٗ انُجبد 

انطجٛؼٙ فٙ انٕطٍ 

 انؼوثٙ

انُجبد انطجٛؼٙ فٙ انٕطٍ 

 انؼوثٙ

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

11 2 
انزؼوف ػهٗ انًٕاهك 

انًبئٛخ ٔأْى األَٓبه فٙ 

 انٕطٍ انؼوثٙ

انًٕاهك انًبئٛخ فٙ انٕطٍ 

 انؼوثٙ

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

12 2 

انزؼوف ػهٗ انؼٕايم 

انطجٛؼٛخ انًؤصوح فٙ 

رٕىٚغ ٍكبٌ انٕطٍ 

 انؼوثٙ

انؼٕايم انطجٛؼٛخ انًؤصوح فٙ 

 رٕىٚغ ٍكبٌ انٕطٍ انؼوثٙ

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

13 2 

ػهٗ انؼٕايم انزؼوف 

انجشوٚخ انًؤصوح فٙ 

رٕىٚغ ٍكبٌ انٕطٍ 

 انؼوثٙ

انؼٕايم انجشوٚخ انًؤصوح فٙ 

 رٕىٚغ ٍكبٌ انٕطٍ انؼوثٙ

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

14 2 
انزؼوف ػهٗ انٓغوح 

 ٔإَٔاػٓب ٔآصبهْب
 انٓغوح إَٔاػٓب ٔآصبهْب

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

15 2 
انزؼوف ػهٗ انزؾظٛم 

 انؼهًٙ نهطبنجخ
 (2إيزؾبٌ انفظم األٔل )

 

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

16 2 
انزؼوف ػهٗ انًمٕيبد 

انطجٛؼٛخ ٔانجشوٚخ 

 نإلَزبط انُجبرٙ

انًمٕيبد انطجٛؼٛخ ٔانجشوٚخ 

نإلَزبط انُجبرٙ فٙ انٕطٍ 

 انؼوثٙ

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ػهٗ ٔانزٕضٛؼ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

17 2 
انزؼوف ػهٗ انًؾبطٛم 

انُجبرٛخ ٔانًشكالد انزٙ 

 رٕاعّ ىهاػزٓب

انًؾبطٛم انُجبرٛخ / 

انًشكالد انطجٛؼٛخ ٔانجشوٚخ 

نإلَزبط انُجبرٙ فٙ انٕطٍ 

 انؼوثٙ

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

    انؼطهخ انوثٛؼٛخ  18

    انؼطهخ انوثٛؼٛخ  19

20 2 

انزؼوف ػهٗ انؼٕايم 

انطجٛؼٛخ ٔانجشوٚخ 

انًؤصوح فٙ رٕىٚغ 

انضؤح انؾٕٛاَٛخ 

 ٔأًْٛزٓب

انؼٕايم انطجٛؼٛخ ٔانجشوٚخ 

انًؤصوح فٙ رٕىٚغ انضؤح 

انؾٕٛاَٛخ فٙ انٕطٍ انؼوثٙ 

 / أًْٛخ انضؤح انؾٕٛاَٛخ

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ



21 2 
انزؼوف ػهٗ انضؤح 

انًؼلَٛخ انًزٕافوح فٙ 

 انٕطٍ انؼوثٙ

انضؤح انًؼلَٛخ فٙ انٕطٍ 

انؼوثٙ )انؾلٚل, انُؾبً, 

 انفٍٕفبد, انكجوٚذ(

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

22 2 
انزؼوف ػهٗ انزؾظٛم 

 انؼهًٙ نهطبنجخ
 (1انضبَٙ )إيزؾبٌ انفظم 

 

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

23 2 

انزؼوف ػهٗ يًٛياد 

انُفظ انؼوثٙ ٔأْى 

انلٔل انؼوثٛخ انًُزغخ 

 نهُفظ

أًْٛخ ٔيًٛياد   انُفظ 

انؼوثٙ/ انلٔل انؼوثٛخ 

 انًُزغخ نهُفظ

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

24 2 
انزؼوف ػهٗ طوق 

ٍٔٔبئم َمم ٔرَٕٚك 

 انُفظ انؼوثٙ
 رَٕٚك انُفظ انؼوثٙ

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

25 2 
انزؼوف ػهٗ يمٕيبد 

انظُبػخ فٙ انٕطٍ 

 انؼوثٙ

يمٕيبد انظُبػخ فٙ انٕطٍ 

 انؼوثٙ

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

26 2 
انزؼوف ػهٗ 

انٕطٍ انظُبػبد فٙ 

 انؼوثٙ ٔيشكالرٓب

أْى انظُبػبد فٙ انٕطٍ 

انؼوثٙ / يشكالد انظُبػخ 

 فٙ انٕطٍ انؼوثٙ

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

27 2 

انزؼوف ػهٗ طوق 

ٍٔٔبئم انُمم انجو٘ 

ٔانجؾو٘ فٙ انٕطٍ 

 انؼوثٙ

انُمم انجو٘ ٔانجؾو٘ فٙ 

 انٕطٍ انؼوثٙ

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

28 2 
انزؼوف ػهٗ انزؾظٛم 

 انؼهًٙ نهطبنجخ
 (2إيزؾبٌ انفظم انضبَٙ )

 

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

29 2 
انزؼوف ػهٗ انُمم 

انغٕ٘ ٔاْى انًشكالد 

 انزٙ رٕاعّ لطبع انُمم 

انُمم انغٕ٘ / يشكالد 

لطبع انُمم فٙ انٕطٍ 

 انؼوثٙ

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

30 2 
انزؼوف ػهٗ انؼٕايم 

انًؤصوح فٙ رغبهح 

 انٕطٍ انؼوثٙ

انؼٕايم انًؤصوح فٙ رغبهح 

انٕطٍ انؼوثٙ )انزغبهح يب 

 ثٍٛ انلٔل انؼوثٛخ(

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

 انقوٚطخ(

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ

31 2 
انزؼوف ػهٗ انؼاللبد 

انزغبهٚخ نهٕطٍ انؼوثٙ 

 يغ كٔل انؼبنى

رغبهح انٕطٍ انؼوثٙ يغ 

 كٔل انؼبنى

انًؾبضوح 

)انشوػ 

ٔانزٕضٛؼ ػهٗ 

اإلفزجبهاد 

 انُظوٚخ
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العاني، إبراهيم عبد رافية الوطن العربي )كتاب منهجي( خطاب صكار جغ ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1
 الجبار المشهداني

افية الوطن العربي دراسات في الجغرافية الطبيعية والبشرية والسياسية جغر  ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2
 قاسم الدويكات

اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (
 

االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ ة ـ انًواعغ 

.... 
 

 

 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ  .69

رؾلٚش انًُٓظ انًموه نًبكح عغوافٛخ انٕطٍ انؼوثٙ ثًب ٚزٕافك ٔاألؽلاس انًزَبهػخ انزٙ ٚشٓلْب  -

انٕطٍ انؼوثٙ ٔالًٍٛب انَٛبٍٛخ ٔاإللزظبكٚخ إلٌ يؼظى انجٛبَبد ٔاإلؽظبئٛبد للًٚخ ٔيؼهٕيبرٓب ثؼٛلح 

ٔالرؼطٙ طٕهح ٔاضؾخ ٔكلٛمخ ػًب ًٚزهكّ انٕطٍ انؼوثٙ يٍ يمٕيبد فٙ انمطبػبد عًٛؼٓب  كم انجؼل

 فٙ انٕلذ انؾبنٙ.
انزأكٛل ػهٗ إٍزقلاو انقوٚطخ كَٕٓب يٍ أفضم انٍٕبئم انزؼهًٛٛخ فٙ رلهٌٚ انغغوافٛخ ٔالًٍٛب انًٕاك  -

ٍوٚؼخ ٔرضجٛذ انًؼهٕيبد  اإللهًٛٛخ ٔيُٓب عغوافٛخ انٕطٍ انؼوثٙ إم رؼًم ػهٗ فٓى انًبكح ثظٕهح

 ٔانملهح ػهٗ انزؾهٛم. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 انقوٚطخ(
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 يواعؼخ 
اإلعبثخ ػهٗ 

  األٍئهخ



 سًٕرد ٔطف انًمشَ

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .129
 عبيؼخ ثغلاك/ كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد

 / انًوكي ؼهًٙ انمَى ان .132
 انزبهٚـ 

 اٍى / هيي انًموه .131
 H CS 212انضغاتاخ /

 أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .132
 ٍبػزبٌ اٍجٕػٛب" نًلح ٍُخ كهاٍٛخ

 انفظم / انَُخ .133
ٍُٕ٘ 

 )انكهٙ(ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ  .134
 ٍبػخ  64

 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .135
 

 أْلاف انًموه .136

 
 فٙ اَشاء ػشٔع تمذًٚٛح ٔػشع   power pointانتؼشف ػهٗ كٛفٛح اعتخذاو تشَايذ  -0

  Datashowوالبحوث على جهاز  انًضاضشاخ
  ترٌب ومعالجة البٌاناتفً انشاء  Excelالتعرف على استخدام برنامج  -2

 واستخداماته فً تطبٌقات الحٌاة الٌومٌة Matlabالتعرف على برنامج الــ  -3
 التعرف على مفاهٌم وأساسٌات االنترنٌت وتطبٌقاته فً الواقع -4

 
 

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

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

 ؛البرنامج.



 

 

 ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى ًموهبد انيقوع .72

  ْلاف انًؼوفٛخ األ -أ
 يؼوفخ كٛفٛخ اَشبء ػؤع رملًٚٛخ نؼوع انًؾبضواد -1أ

 يؼوفخ انَجم الَشبء لٕاػل ثٛبَبد -2أ

 يؼوفخ ٔفٓى اٍزقلايبد االَزوَٛذ  -3أ
 انفٓى ٔاالطالع ػهٗ ثوَبيظ -4أ

 

 ًموهانقبطخ ثبن ٛخانًٓبهاراألْلاف   -ة 

 يٓبهاد ػوع انًٕاضٛغ – 1ة

 يٓبهاد رؾهٛهٛخ نزؾهٛم انًشبكم – 2ة

 

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 يقزجو ػهًٙ نزطجٛك انجوَبيظانًؾبضوح انُظوٚخ يغ 

 

 
 طوائك انزمٛٛى      

 

 افزجبهاد فؼبنٛخ ٔيٕضٕػٛخ -

 

 

 
 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 

 انزؾهٛم -1ط

 انزظًٛى نهؼؤع انزملًٚٛخ  -2ط
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انٕاعجبد انجٛزٛخ

 
 طوائك انزمٛٛى    



 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .72

 كتب المقرر ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1

 )انًظبكه(  ـ انًواعغ انوئَٛٛخ 2

 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

 اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                

 ( انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,.... ) 
 

 
 نهطهجخااليزؾبَبد انٕٛيٛخ ٔانشٓوٚخ  -

 

 
 انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (.انزأْٛهٛخ انؼبيخ ٔ انًٓبهاد -ك 

 انزلهٌٚ -1ك

 -2ك

 -3ك

    -4ك

 ثُٛخ انًموه .71

يقوعبد انزؼهى  انَبػبد األٍجٕع

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طوٚمخ انزمٛٛى طوٚمخ انزؼهٛى

االسئلة الموضوعٌة  يؾبضوح+يقزجو Pawor Point ٌتعرف الطالب على : 24 1-12
 والعملٌة

االسئلة الموضوعٌة  يؾبضوح+يقزجو Excel ٌتعرف الطالب على : 24 11-24
 والعملٌة

االسئلة الموضوعٌة  يؾبضوح+يقزجو Matlab ٌتعرف الطالب على : 8 25-28
 والعملٌة

االسئلة الموضوعٌة  يؾبضوح+يقزجو االَزوَٛذ ٌتعرف الطالب على : 8 29-32
 والعملٌة

      

      

      



ة ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت

 

 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ  .73

   

 

 

 

 ًَٕرد ٔطف انًمشس

 ٔطف انًمشس

 

 

 / كهٛخ انزوثٛخ نهجُبدثغلاك عبيؼخ انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .137

 زبهٚـان    انمَى انؼهًٙ  / انًوكي .138

 H HSB 218/ ٔانثٛضَطٙ انغاعاَٙ تاسٚخان اٍى / هيي انًموه .139

 اٍجٕػٙ أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .142

 ٍُٕ٘ انفظم / انَُخ .141

  ٍُٕٚب ٍبػخ 64 ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ( .142

 29/5/2216 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .143

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

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

 ؛البرنامج.



 أْلاف انًموه .144

 .بها االمبراطورٌتٌن الساسانٌة والبٌزنطٌة تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت 

 
عن اهم االحداث التً شهدتها االمبراطورٌتٌن الساسانٌة تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة 

 .والبٌزنطٌة 

 تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن أهداف الطرٌقة وخصائصها ومبادئها.
 ة المتوسطة واالعدادٌة .طلبتعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى 

 
بصفة الساسانً والبٌزنطً وتدرٌس التارٌخ  التارٌخ الحضارات القدٌمةإكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس 

 خاصة.

 .الساسانً والبٌزنطً  تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ
 

قدرة الطالبات على البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة و التدرٌس إكساب الطالبات مهارة
 التحلٌل والتوثٌق واالستنتاج واستقراء االحداث التارٌخٌة .

 يقوعبد انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .74

 األْلاف انًؼوفٛخ   -أ

 . يٍ فالل انمواءح ٔاػلاك انجؾٕس ثبالػزًبك ػهٗ انًُٓظ انزبهٚقٙانًَبػ ثزواكى انًؼبهف انؼهًٛخ    -1أ        
 ثشكم ػهًٙ .  طالثّنؼًهّ ٔفك إطبه َظو٘ ٕٚعّ ػًهّ يغ  انزلهَٚٙيًبهٍخ  -2أ        

 . انزٕػٛخ انؼهًٛخ نالؽلاس انزبهٚقٛخرؾمٛك أْلاف انًُٓخ فٙ  -3أ        

 انطهجخ كَٕٓى لبكح انًَزمجم فٙ اكاهح انؼًهٛخ انزوثٕٚخ.فٓى  -4أ        
 .هثظ االؽلاس انزبهٚقٛخ ثبنقجواد انمبئًخ ٔاالفبكح يٍ ْنِ انقجواد -5أ        

 انزلهَٚٛخ.ىٚبكح للهح ٔفبػهٛخ انفوك فٙ أكائّ نٕظبئفّ   -6أ        

 األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه.   -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس. – 0ب   
 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر  – 6ب   
 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة  – 3ب   

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 انششس ٔانتٕضٛش  -

 طشٚمح ػشع االصذاث انتاسٚخٛح  -

 طشٚمح انًضاضشج  -

 طشٚمح انتؼهى انزاتٙ -

 اػذاد انثضٕث انتاسٚخٛح  -

 طوائك انزمٛٛى      

 االفزجبهاد انُظوٚخ  -

 انزمبهٚو ٔانلهاٍبد  -



 

 

 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط       

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط        

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط        

   انزؼبٌٔ ٔ انزفبْى ثٍٛ انطهجخ-4ط   
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انزٕضٛؼ ٔ انشوػ -1

 يؼٍٛ ربهٚقٙ ؽلس كهاٍخ -2

  انوعٕع انٗ انًظبكه ٔانًواعغ ٔرؾهٛم انُظٕص انزبهٚقٛخ -3     
 طوائك انزمٛٛى    

 

 االفزجبهاد انُظوٚخ  -1

 انزمبهٚو ٔانلهاٍبد  -2

 

 انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 انزطجٛك )ْٔٙ ػًهٛخ رلهٌٚ يغًٕػخ يٍ انطهجخ ٔاكَبثٓى انًؼهٕيبد انزبهٚقٛخ ( -1ك

 اكزَبة لبثهٛبد انزٕافك ٔاالكاء انًؼوفٙ  -2ك

 انزبصٛو ثبالفوٍٚيٓبهح  -3ك

 يٓبهح َمم انًؼهٕيبد    -4ك



 انجُٛخ انزؾزٛخ  .76

 كهاٍبد فٙ انزبهٚـ انَبٍبَٙ ٔانجٛيَطٙ )كزبة يُٓغٙ(    ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1

 انطثش٘(تاسٚخ انشعم ٔانًهٕن )  ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2

 تزاسب االيى )اتٍ يغكّٕٚ (

 عفشَايّ ) َاطش خغشٔ (

  تاسٚخ انٛؼمٕتٙ ) انٛؼمٕتٙ(
اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (
 اٚواٌ فٙ ػٓل انَبٍبٍَٛٛ ) اهصو كوَٚزٍَُ(  -

 ()يؾًٕك ٍؼٛل ػًواٌبهٚـ االيجواطٕهٚخ انجٛيَطُٛٛخ يؼبنى ر -

 انلٔنخ انجٛيَطٛخ ) انَٛل انجبى انؼوُٚٙ(  -

 انًفظم فٙ ربهٚـ انؼوة لجم االٍالو ) عٕاك ػهٙ(   -
 ـــــــــــــــــــــــــــ ة ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ 

 ثُٛخ انًموه .75

يقوعبد انزؼهى  انَبػبد األٍجٕع

 انًطهٕثخ
 طوٚمخ انزمٛٛى طوٚمخ انزؼهٛى  اٍى انٕؽلح / أٔ انًٕضٕع

تعرٌف الطلبة باهم  2 32
االفكار التً تخص كل 

 مفردة واردة

تارٌخ الساسانً ال  
 والبٌزنطً

القاء 
 اضراتحالم

الشرح 
 التوضٌحو

 االختبارات 
التقارٌر و 
 الدراسات

  1-3 

2 

 ٌتعرف الطالب على :

قٌام الدوله الساسانٌة 
وتاسٌسها من قبل ساسان، 
عهد شاٌور االول واعماله 

 العسكرٌه

 المحاضرة
االختبار 

 والتحصٌل

عالقه الساسانٌن بتدمر  ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 
 والحضر فترة الضعف االولى

 المحاضرة
االختبار 

 والتحصٌل

عهد االزدهار االخٌر ،   ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 
كسرى انو، شروان وموقفه 

 من المزدكٌه اعماله العسكرٌة
 المحاضرة

االختبار 
 والتحصٌل

سقوط الدوله الساسانٌة ،  ٌتعرف الطالب على : 2 12- 12 
معارك الفتح الجسر االبلة 

 القادسٌة
 المحاضرة

االختبار 
 والتحصٌل

هروب ٌزدجرد ودخول العرب  ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 
 المدائن

 المحاضرة
االختبار 

 والتحصٌل

 المحاضرة اٌران فً عهد الساسانٌٌن ٌتعرف الطالب على : 2 16-26 
االختبار 

 والتحصٌل

 27-32 
2 

 المحاضرة المجتمع ، الحٌاه االقتصادٌه  ٌتعرف الطالب على :
االختبار 

 والتحصٌل

31-32 
2 

 المحاضرة الدٌانة /اللغة والكتابة ٌتعرف الطالب على :
االختبار 

 والتحصٌل



 

 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ  .77
   

 اٍزقلاو انٍٕبئم انزمُٛخ ٔانزكُٕنٕعٛخ نزلهٌٚ انًمو انلهاٍٙ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًَٕرد ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 / كلية التربية للبناتجامعة بغداد انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .145

 ربهٚـ انمَى انؼهًٙ  / انًوكي .146

 H HE 217/ تاسٚخ أستا فٙ ػظش انُٓضح اٍى / هيي انًموه .147

 اٍجٕػٙ أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .148

 ٍُٕ٘ انفظم / انَُخ .149

 ( ٍبػخ ٍُٕٚب64) انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ(ػلك  .152

 31/5/2216 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .151

 أْلاف انًموه .152

 بات بالمراحل التارٌخٌة التً مر بها  عصر النهضة .تعرٌف الطال

 
 تعرٌف الطالبات بعصر النهضة االوربٌة من حٌث الخصائص والمظاهر والنتائج .

 
حركات االصالح الدٌنً فً اوربا ابان عصر النهضة والتطورات السٌاسٌة االوربٌة فً تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن 

 القرن السابع عشر فضال عن الحروب االوربٌة فً القرن الثامن عشر 
 .طلبة المتوسطة واالعدادٌةتعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى 

 

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

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

 ؛البرنامج.



 بصفة خاصة اوربا إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر بصفة عامة وتدرٌس تارٌخ 
 .الحدٌث والمعاصر تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ

 ة العلمٌة وعرضها لتنمٌة قدرة الطلبة على التحلٌل والتوثٌقإكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد الماد

 يقوعبد انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .78

 األْلاف انًؼوفٛخ   -أ

 يٍ فالل انمواءح ٔاػلاك انجؾٕس ثبالػزًبك ػهٗ انًُٓظ انزبهٚقٙانًَبػ ثزواكى انًؼبهف انؼهًٛخ  -1أ
 ثشكم ػهًٙ . طالثّنؼًهّ ٔفك إطبه َظو٘ ٕٚعّ ػًهّ يغ  انزلهَٚٙيًبهٍخ  -2أ

 . انزٕػٛخ انؼهًٛخ نالؽلاس انزبهٚقٛخرؾمٛك أْلاف انًُٓخ فٙ   -3أ

 انطهجخ كَٕٓى لبكح انًَزمجم فٙ اكاهح انؼًهٛخ انزوثٕٚخ.فٓى  -4أ

 .هثظ االؽلاس انزبهٚقٛخ ثبنقجواد انمبئًخ ٔاالفبكح يٍ ْنِ انقجواد  -5أ

 .انزلهَٚٛخىٚبكح للهح ٔفبػهٛخ انفوك فٙ أكائّ نٕظبئفّ    -6أ

 األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه.   -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس. - 1ة

 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر   - 2ة

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة   - 3ة

 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

  االحداث التارٌخٌةطرٌقة عرض  -

 الشرح والتوضٌح     -
 طرٌقة المحاضرة  -
 اعداد البحوث التارٌخٌة -

 
 طوائك انزمٛٛى      

 

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -

 

 

 
 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

   انزؼبٌٔ ٔ انزفبْى ثٍٛ انطهجخ  -4ط



 

 

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 الشرح والتوضٌح -

 اٍزقلاو ٍٔبئم االَزوَٛذ  -

 طوائك انزمٛٛى    

 

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -

 انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق -1ك

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -2ك

 - مهارة التاثٌر باالخرٌن 3ك

     نقل المعلوماتمهارة  -4ك



 انجُٛخ انزؾزٛخ  .82

 المختصر في تاريخ اوربا في عصر النهضة  ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1

اصول التارٌخ االوربً الحدٌث من النهضة االوربٌة  - ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2

 الى الثورة الفرنسٌة / فٌشر .

تارٌخ اوربا فً عصر النهضة حتى الثورة الفرنسٌة  -

 ( /  محمد محمد صالح0511-0789)

 ( / مٌالد المقرحً 0848-0453تارٌخ اوربا الحدٌث ) -

 

ٕٚطٗ ثٓب                  اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (
 مجلة كلٌة التربٌة للبنات / جامعة بغداد -

مجلة دراسات فً التارٌخ واالثار / كلٌة االداب /   -

 جامعة بغداد

ة ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ 

.... 
- 

 ثُٛخ انًموه .79

يقوعبد انزؼهى  انَبػبد األٍجٕع

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طوٚمخ انزمٛٛى طوٚمخ انزؼهٛى

تعرٌف الطلبة باهم  2 32
االفكار التً تخص كل 

 مفردة واردة

تارٌخ اوربا فً عصر   
 النهضة

 اضراتحالقاء الم
 التوضٌحالشرح و

 االختبارات 
التقارٌر و 
 الدراسات

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج النهضة االوربٌه ٌتعرف الطالب على : 2 1-3  

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج حركة االصالح الدٌنً ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 

انكلترا خالل حكم اسرة  ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 
 تٌودور

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

 12 -

12 

 ٌتعرف الطالب على : 2
 االختبار والتحصٌل انًضاضشج حرب الثالثٌن عام

 13 -

15 

 ٌتعرف الطالب على : 2
 االختبار والتحصٌل انًضاضشج عصر التفوق الفرنسً

 16-

26 

2 
 االختبار والتحصٌل انًضاضشج ظهور بروسٌا ٌتعرف الطالب على :

 27-

32 
 االختبار والتحصٌل انًضاضشج حرب الوراثة النمساوٌة ٌتعرف الطالب على : 2

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج حرب السنوات السبع ٌتعرف الطالب على : 2 31-32



 

 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ  .81

 

 

 اٍزقلاو ٍٔبئم انزكُٕنٕعٛب نزلهٌٚ انًموه انلهاٍٙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًَٕرد ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة للبنات انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .153

 انزبهٚـ انمَى انؼهًٙ  / انًوكي .154

 HSRC 216يُٓذ انثضج انتاسٚخٙ/  اٍى / هيي انًموه .155

 اٍجٕػٙ أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .156

 ٍُٕ٘ انفظم / انَُخ .157

 ٍبػخ ٍُٕٚب 64 )انكهٙ(ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ  .158

 16/5/2216 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .159

 أْلاف انًموه .162
 

 .بمفهوم التارٌخ تعرٌف الطالبات 
 

النقد الباطنً العلوم المساعد مثل االدب وتزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة عن 
 .االٌجابٌة واالجتهاد السلبً واالٌجابً

 

   جمع االصول والمراجع وكٌفٌة اثبات الحقائق التارٌخٌة. تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن 

 .طلبة المتوسطة واالعدادٌةتعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى 
 

 .بصفة خاصة  التارٌخً وعن منهج البحثبصفة عامة منهج البحث  إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً 
 

 . تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس 

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

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

 ؛البرنامج.



 

 إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة قدرة الطلبة على التحلٌل والتوثٌق. 

 يقوعبد انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .82

   األْلاف انًؼوفٛخ -أ

  يٍ فالل انمواءح ٔاػلاك انجؾٕس ثبالػزًبك ػهٗ انًُٓظ انزبهٚقٙانًَبػ ثزواكى انًؼبهف انؼهًٛخ    -1أ          
 ثشكم ػهًٙ .  طالثّنؼًهّ ٔفك إطبه َظو٘ ٕٚعّ ػًهّ يغ  انزلهَٚٙيًبهٍخ  -2أ        

 . نالؽلاس انزبهٚقٛخانزٕػٛخ انؼهًٛخ رؾمٛك أْلاف انًُٓخ فٙ  -3أ

 انطهجخ كَٕٓى لبكح انًَزمجم فٙ اكاهح انؼًهٛخ انزوثٕٚخ.فٓى  -4أ
 .هثظ االؽلاس انزبهٚقٛخ ثبنقجواد انمبئًخ ٔاالفبكح يٍ ْنِ انقجواد -5أ         

 .انزلهَٚٛخىٚبكح للهح ٔفبػهٛخ انفوك فٙ أكائّ نٕظبئفّ   -6أ        

  ثبنًموه. األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ  -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 0ب         

 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 6ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 الشرح والتوضٌح     -
  االحداث التارٌخٌةطرٌقة عرض  -
 طرٌقة المحاضرة  -
 طرٌقة التعلم الذاتً -
 اعداد البحوث التارٌخٌة -

  طوائك انزمٛٛى     

 

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -

 
 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط          

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 انزؼبٌٔ ٔ انزفبْى ثٍٛ انطهجخ-4ط   
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انشوػ ٔ انزٕضٛؼ   -06



 

 كهاٍخ ؽلس ربهٚقٙ يؼٍٛ -07

 اٍزقلاو ٍٔبئم االَزوَٛذ -08

 

 
 طوائك انزمٛٛى    

  

 ة االختبارات النظرٌ -9

 تالتقارٌر والدراسا -01

 
 انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-0د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -6د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 نقل المعلوماتمهارة -4د   



 انجُٛخ انزؾزٛخ  .84

 الٌوجد ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1

 عبد المجٌد عبد اللطٌف، منهج البحث التارٌخً ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2

اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (
 

   ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذة 

 

 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ  .85

.اٍزقلاو انٍٕبئم انزمُٛخ ٔ انزكُٕنٕعٛخ نزلهٌٚ انًموه انلهاٍٙ  

 

 

 ثُٛخ انًموه .83

يخشراخ انتؼهى  انغاػاخ األعثٕع

 انًطهٕتح
اعى انٕصذج / أٔ 

 انًٕضٕع
 طشٚمح انتمٛٛى طشٚمح انتؼهٛى

تعرٌف الطلبة باهم  2 32
االفكار التً تخص كل 

 مفردة واردة

منهج البحث  
 التارٌخً

 اضراتحالقاء الم
 التوضٌحالشرح و

 االختبارات 
 التقارٌر و الدراسات

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج مفهوم التارٌخ ٌتعرف الطالب على : 2 1-3  

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج صفات المؤرخ ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 

التارٌخ عالقة  ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 
 بالعلوم االخرى

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

العلوم المساعدة  ٌتعرف الطالب على : 2 12- 12 
 االدب

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

النقد الباطنً  ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 
 االٌجابً

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

االجتهاد السلبً  ٌتعرف الطالب على : 2 16-26 
 واالٌجابً

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

 27-32 
2 

 ٌتعرف الطالب على :
قراءة المسودة، 

المبٌضة، المقدمة ، 
 تحلٌل المصادر

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

31-32 
2 

 ٌتعرف الطالب على :
الخاتمة والمالحق 
وفهرس المصادر 

 والمراجع

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج



 ًَٕرد ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 /كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد عبيؼخ ثغلاك انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .161

 
 انزبهٚـ انمَى انؼهًٙ  / انًوكي .162

 H PH 328  فهغفح انتاسٚخ/ اٍى / هيي انًموه .163

 اٍجٕػٙ أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .164

 ٍُٕ٘ انفظم / انَُخ .165

 ٍبػخ 64 انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ(ػلك  .166

 31/5/2216 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .167

 أْلاف انًموه .168

 تطور مفهوم التاريخ من التدوين التاريخي الى مايعرف بفلسفة التاريخمراحل تعريف الطالبات ب

  والفلسفية .تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية 

 النظريات الفلسفية التي فسرت التاريخاهم تزويد الطالبات بخلفية علمية عن 

 تعريف الطالبات باالتجاهات الحديثة لممارسة تدريس التاريخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادية

  تدريس التاريخالطالبات المهارات المهنية في  إكساب

 لمفهوم الفلسفة في التاريختنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد 

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

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

 ؛البرنامج.



 يقوعبد انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .86

 األْلاف انًؼوفٛخ   -أ

 انًَبػ ثزواكى انًؼبهف انؼهًٛخ يٍ فالل انمواءح ٔاػلاك انجؾٕس ثبالػزًبك ػهٗ انًُٓظ انزبهٚقٙ    -1أ 

 يًبهٍخ انزلهَٚٙ نؼًهّ ٔفك إطبه َظو٘ ٕٚعّ ػًهّ يغ طالثّ ثشكم ػهًٙ .  -2أ 

 انزبهٚقٛخ . نألؽلاسرؾمٛك أْلاف انًُٓخ فٙ انزٕػٛخ انؼهًٛخ  -3أ

 فٓى انطهجخ كَٕٓى لبكح انًَزمجم فٙ اكاهح انؼًهٛخ انزوثٕٚخ.    -4أ

 نِ انقجواد. هثظ االؽلاس انزبهٚقٛخ ثبنقجواد انمبئًخ ٔاالفبكح يٍ ْ -5أ

 ىٚبكح للهح ٔفبػهٛخ انفوك فٙ أكائّ نٕظبئفّ انزلهَٚٛخ.  -6أ  

 األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه.   -ة 

 رًكٍٛ انطهجخ ػهٗ انزلهٌٚ.– 1ة   

 رطٕٚو للهح انطهجخ ػهٗ اكاهح انظف انلهاٍٙ.– 2ة   

 انزوثٕٚخرًكٍٛ انطهجخ يٍ اػلاك اعٛبل علٚلح رلٚو انؼًهٛخ – 3ة 

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 انشوػ ٔانزٕضٛؼ     -

 رًكٍٛ انطهجخ ػهٗ انزلهٌٚ.– 1ة          -

 رطٕٚو للهح انطهجخ ػهٗ اكاهح انظف انلهاٍٙ.– 2ة          -

 رًكٍٛ انطهجخ يٍ اػلاك اعٛبل علٚلح رلٚو انؼًهٛخ انزوثٕٚخ– 3ة  -

 

 
 طوائك انزمٛٛى      

 االفزجبهاد انُظوٚخ -

 انزمبهٚو ٔانلهاٍبد -

 

 

 
 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انؼًم ضًٍ انًغًٕػخ ثفبػهٛخ َٔشبط -1ط 

 اكاهح انٕلذ ثفبػهٛخ ٔرؾلٚل االٔنٕٚبد يغ انملهح ػهٗ انؼًم انًُظى ثًٕاػٛل -2ط

 انملهح ػهٗ رٕعّٛ ٔرؾفٛي االفوٍٚ . -3ط

 انزؼبٌٔ ٔ انزفبْى ثٍٛ انطهجخ-4ط 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 

 انشوػ ٔ انزٕضٛؼ   -1



 

 كهاٍخ ؽلس ربهٚقٙ يؼٍٛ -2

 اٍزقلاو ٍٔبئم االَزوَٛذ -3

 
 طوائك انزمٛٛى    

 

 

 االفزجبهاد انُظوٚخ  -1

 انزمبهٚو ٔانلهاٍبد -2

 

 
 انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (.انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ )  -ك 

 انزطجٛك ) ْٔٙ ػًهٛخ رلهٌٚ يغًٕػخ يٍ انطهجخ ٔاكَبثٓى انًؼهٕيبد انزبهٚقٛخ  (-1ك

 اكزَبة لبثهٛبد انزٕافك ٔاالكاء انًؼوفٙ -2ك

 انزأصٛوثبألفوٍٚيٓبهح  -3ك

 يٓبهح َمم انًؼهٕيبد-4ك 



 انجُٛخ انزؾزٛخ  .88

 فلسفة التاريخ د. يحيى المالح - ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1

 دراسة نقدٌة د. جمٌل النجار فلسفة التارٌخ - ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2
 التارٌخ والمورخون حسٌن مؤنس -
 ماهو التارٌخ ادوارد كارد -
فلسفة التارٌخ فً الفكر العربً المعاصر علً حسٌن  -

 الجابري
اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (
كلٌة االداب جامعة مجلة دراسات تارٌخٌه واجتماعٌة  -

 البصرة

 مجلة كلٌة االداب جامعة بغداد - -

 مجلة االستاذ كلٌة التربٌة ابن رشد - -
 

 ثُٛخ انًموه .87

يقوعبد انزؼهى  انَبػبد األٍجٕع

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / أٔ 

 فهَفخ انزبهٚـ انًٕضٕع
 طوٚمخ انزمٛٛى طوٚمخ انزؼهٛى

تعرٌف الطلبة باهم  2 32
االفكار التً تخص كل 

 مفردة واردة

مفهوم التارٌخ وتطور   
 الفكر التارٌخً

 اضراتحالقاء الم
 التوضٌحالشرح و

 االختبارات 
التقارٌر و 
 الدراسات

 ٌتعرف الطالب على : 2 1-3  
اول النظرٌات فً تفسٌر 

 التارٌخ
 المحاضرة

االختبار 
 والتحصٌل

 ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 
 المحاضرة التفسٌر المادي للتارٌخ

االختبار 
 والتحصٌل

 ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 
 المحاضرة التفسٌر الحضاري للتارٌخ

االختبار 
 والتحصٌل

رأي توٌنبً فً تفسٌر  الطالب على :ٌتعرف  2 12- 12 
 التارٌخ

 المحاضرة
االختبار 

 والتحصٌل

 ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 
 المحاضرة التفسٌر القومً للتارٌخ

االختبار 
 والتحصٌل

 المحاضرة التفسٌر العربً للتارٌخ ٌتعرف الطالب على : 2 16-26 
االختبار 

 والتحصٌل

 27-32 
2 

 المحاضرة دور الفكر فً التطور والتقدم ٌتعرف الطالب على :
االختبار 

 والتحصٌل

31-32 
2 

 المحاضرة تطبٌقات النقد التارٌخً ٌتعرف الطالب على :
االختبار 

 والتحصٌل



ة ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ 

.... 
 موقع اشنونا االليكتروني
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 اٍزقلاو انٍٕبئم انزمُٛخ ٔ انزكُٕنٕعٛخ نزلهٌٚ انًموه انلهاٍٙ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًَٕرد ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 / كلية التربية للبناتجامعة بغداد انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .169

 زبهٚـان انمَى انؼهًٙ  / انًوكي .172

 HASA 322 / تاسٚخ انذٔنح انؼشتٛح فٙ انؼظش انؼثاعٙ اٍى / هيي انًموه .171

 اٍجٕػٙ أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .172

 ٍُٕ٘ انفظم / انَُخ .173

 ٍبػخ ٍُٕٚب96 ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ( .174

 5/2216 ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .175

 أْلاف انًموه .176

 .مرت بها الخالفة العباسٌةتعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً 

الخالفة العباسٌة فً تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة عن اهم االحداث التً شهدتها 
 العصر العباسً االول

 اهم خلفاء هذه الفترة واهم منجزاتهمتزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن 
 .طلبة المتوسطة واالعدادٌةتعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى 

 .بصفة خاصة االسالمً تارٌخالإكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ بصفة عامة وتدرٌس 

 .االسالمً تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ
 

 إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمٌة فً إعداد المادة العلمٌة وعرضها لتنمٌة قدرة الطلبة على التحلٌل والتوثٌق. 

 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 
مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف 

 ؛البرنامج.



 يقوعبد انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .92

 األْلاف انًؼوفٛخ   -أ

  يٍ فالل انمواءح ٔاػلاك انجؾٕس ثبالػزًبك ػهٗ انًُٓظ انزبهٚقٙانًَبػ ثزواكى انًؼبهف انؼهًٛخ  -1أ      
 ثشكم ػهًٙ .  طالثّنؼًهّ ٔفك إطبه َظو٘ ٕٚعّ ػًهّ يغ  انزلهَٚٙيًبهٍخ  -2أ        

 . انزبهٚقٛخانزٕػٛخ انؼهًٛخ نالؽلاس رؾمٛك أْلاف انًُٓخ فٙ  -3أ

 انطهجخ كَٕٓى لبكح انًَزمجم فٙ اكاهح انؼًهٛخ انزوثٕٚخ.فٓى  -4أ
 .هثظ االؽلاس انزبهٚقٛخ ثبنقجواد انمبئًخ ٔاالفبكح يٍ ْنِ انقجواد -5أ         

 .انزلهَٚٛخىٚبكح للهح ٔفبػهٛخ انفوك فٙ أكائّ نٕظبئفّ   -6أ 

 األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه.   -ة 

 رًكٍٛ انطهجخ ػهٗ انزلهٌٚ.– 1ة     

 اكاهح انظف انلهاٍٙ.ػهٗ  انطهجخللهح رطٕٚو – 2ة         

  يٍ اػلاك اعٛبل علٚلح رلٚو انؼًهٛخ انزوثٕٚخرًكٍٛ انطهجخ – 3ة 

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 الشرح والتوضٌح     -
  االحداث التارٌخٌةطرٌقة عرض  -
 طرٌقة المحاضرة  -
 الذاتًطرٌقة التعلم  -
 ةاعداد البحوث التارٌخٌ -

 طوائك انزمٛٛى      

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -

 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 العمل ضمن المجموعة بفاعلٌة ونشاط -1ط         

 ادارة الوقت بفاعلٌة وتحدٌد االولوٌات مع القدرة على العمل المنظم بمواعٌد -2ط

 القدرة على توجٌه وتحفٌز االخرٌن . -3ط

 خانزؼبٌٔ ٔ انزفبْى ثٍٛ انطهج-4ط   
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انشوػ ٔ انزٕضٛؼ -09

 كهاٍخ ؽلس ربهٚقٙ يؼٍٛ -61

 اٍزقلاو ٍٔبئم االَزوَٛذ -60

 طوائك انزمٛٛى    



 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .92

 الخالفة العباسٌة كتب  -0 ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1

 تارٌخ الرسل والملوك للطبري  -6 ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2

 الكامل فً التارٌخ البن االثٌر  -3

 البداٌة والنهاٌة البن كثٌر -4

 

 ة االختبارات النظرٌ -00

 تالتقارٌر والدراسا -06

 انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (.انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ  -ك 

 ( ػًهٛخ رلهٌٚ يغًٕػخ يٍ انطهجخ ٔاكَبثٓى انًؼهٕيبد انزبهٚقٛخ ) ْٔٙ  انزطجٛك-1ك -1ك

 اكزَبة لبثهٛبد انزٕافك ٔاالكاء انًؼوفٙ -2ك

 يٓبهح انزبصٛو ثبالفوٍٚ -3ك

  َمم انًؼهٕيبديٓبهح -4ك 

 انًموهثُٛخ  .91

اٍى انٕؽلح / أٔ  يقوعبد انزؼهى انًطهٕثخ انَبػبد األٍجٕع

  انًٕضٕع
 طوٚمخ انزمٛٛى طوٚمخ انزؼهٛى

تعرٌف الطلبة باهم االفكار  2 32
 التً تخص كل مفردة واردة

ربهٚـ انلٔنخ انؼوثٛخ   

 فٙ انؼظو انؼجبٍٙ

القاء 
 اضراتحالم

الشرح 
 التوضٌحو

 االختبارات 
التقارٌر و 
 الدراسات

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج قيام الخالفة العباسية ٌتعرف الطالب على : 2 1-3  

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج المنصور وبناء بغداد ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج المعتصم وبناء سامراء ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 

القضاء على المؤامرات  الطالب على :ٌتعرف  2 12- 12 
 السٌاسٌة

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج البرامكة ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 

العالقات مع دولة  ٌتعرف الطالب على : 2 16-26 
 الفرنجة 

 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

 27-32 

2 

 ٌتعرف الطالب على :

الخارجية في عهد السياسة 

 االزدهار
 االختبار والتحصٌل انًضاضشج

31-32 
2 

 ٌتعرف الطالب على :
استخدام الجند االتراك فً 

 عهد المعتصم/ البوٌهٌون
 االختبار والتحصٌل انًضاضشج



اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (
 مجلة مركز احٌاء التراث -0

 مجلة كلٌة التربٌة للبنات -6

 مجلة كلٌة االداب -3

االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ ة ـ انًواعغ 

.... 
 المكتبة التارٌخٌة -0

 

 فطخ رطٕٚو انًموه انلهاٍٙ  .93

 اٍزقلاو انٍٕبئم انزمُٛخ ٔ انزكُٕنٕعٛخ نزلهٌٚ انًموه انلهاٍٙ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ًَٕرد ٔطف انًمشس

 

 ٔطف انًمشس

 

 

 انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .177
 عبيؼخ ثغلاك/ كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد

 انمَى انؼهًٙ  / انًوكي .178
 انزبهٚـ   

 اٍى / هيي انًموه .179
 H Cmt 330 / انُفغٛح االسشاد ٔانظضح

 أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .182
 اٍجٕػٙ

 انفظم / انَُخ .181
ٍُٕ٘ 

 ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ( .182
 ٍبػخ 64

  ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .183

 أْلاف انًموه .184

 
تضٔٚذ انطانثاخ تانًفاْٛى انؼهًٛح االتٛح : االسشاد انتشتٕ٘ ، انتٕرّٛ انًُٓٙ ، االسشاد انُفغٙ ، انًماتهح االسشادٚح  -0

 انغهٕن ، صم انًشكالخ ، االسشاد انًذسعٙ ، خذياخ انتأْٛم  ،تؼذٚم 
شتٕ٘ ، انتٕرّٛ انًُٓٙ تضٔٚذ انطانثاخ تانًؼهٕياخ صٕل :َشأج االسشاد ٔتطٕسِ ٔاْذافّ َٔظشٚاخ االسشاد انت -2

ٔاالسشاد انُفغٙ تشايذ االسشاد ، انًشكالخ انتشتٕٚح انتٙ ٚتُأنٓا االسشاد ، طثٛؼح انتٕرّٛ انًُٓٙ ، انؼاللح تٍٛ 

انتٕرّٛ انًُٓٙ ٔخذياخ انتأْٛم االعظ انتٙ ٚمٕو ػهٛٓا االسشاد انُفغٙ ، انًؼهٕياخ انالصيح نؼًهٛح االسشاد انُفغٙ 

تشايذ االسشاد ، انًشكالخ انتشتٕٚح انتٙ ٚتُأنٓا االسشاد ، طثٛؼح  شادٚح ،االسشاد فٙ انًذسعح  ، تُظٛى، انًماتالخ االس

 انتٕرّٛ انًُٓٙ ، انؼاللح تٍٛ انتٕرّٛ انًُٓٙ ٔخذياخ انتأْٛم

 

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.



 يقوعبد انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .94

 األْلاف انًؼوفٛخ   -أ

 انزؼوف ػهٗ يفٕٓو االهشبك انزوثٕ٘ ٔرطٕهِ ٔاٍجبثّ ٔاْلافّ -1أ

 انزؼوف ػهٗ َظوٚبد االهشبك انزوثٕ٘ ٔإَاػّ -2أ

 يؼوفخ فليبد انزٕعّٛ ٔاالهشبك انًلهٍٙ ٔانؾبعخ انٛٓب -3أ

 انزؼوف ػهٗ االٌٍ انزٙ ٚمٕو ػهٛٓب االهشبك انُفَٙ -4أ

 االهشبك انُفَٙانزؼوف ػهٗ انًؼهٕيبد انالىيخ نؼًهٛخ  -5أ

 انزؼوف ػهٗ انًمبثهخ االهشبكٚخ ٔاالٍزؼلاك  -6أ

 األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه.   -ة 

 رطٕٚو للهاد انطبنت ثبرغبِ االهشبك انزوثٕ٘ ٔانُفَٙ – 1ة

 ارمبٌ انًٓبهاد االٍبٍٛخ نؼًهٛخ االهشبك انزوثٕ٘ ٔانُفَٙ  – 2ة 

 انزوثٕٚخ ٔانُفَٛخرطٕٚو يٓبهاد رشقٛض انًشكالد  – 3ة 

 انزًكٍٛ يٍ يٓبهاد اٍزقلاو انجوايظ االهشبكٚخ انزٙ رؤك٘ ْلفٓب ثُغبػ -4ة

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 يؾبضوح           

 

 

 
 طوائك انزمٛٛى      

 

 افزجبهاد يٕضٕػٛخ , يمبنٛخ 

 

 

 
 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزؾهٛم -
 االٍزُزبط -

 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًؾبضوح

 كزبثخ انزمبهٚو ٔانًُبلشخ

 
 طوائك انزمٛٛى    



 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .96

 كتب المقرر ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1

 ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2
 ورش عمل ،استخدام الدورٌات و االنترنٌت

اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ ثٓب                 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (
 

 ٔاعجبد ثٛزٛخ

 ايزؾبَبد شٓوٚخ

 
 انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 انزلهٌٚ -1ك

 -2ك

 -3ك

    -4ك

 ثُٛخ انًموه .95

يقوعبد انزؼهى  انَبػبد األٍجٕع

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طوٚمخ انزمٛٛى طوٚمخ انزؼهٛى

 االفزجبه ٔانزؾظٛم انًؾبضوح َشأج االسشاد َٔظشٚاتّ ٚتؼشف انطانة ػهٗ : 12 1-5( 5)

 االفزجبه ٔانزؾظٛم انًؾبضوح انتٕرّٛ انًُٓٙ ٔاالسشاد ٚتؼشف انطانة ػهٗ : 4 6-7(2)

 االفزجبه ٔانزؾظٛم انًؾبضوح اعظ االسشاد ٚتؼشف انطانة ػهٗ : 6 12 -8( 3)

 االفزجبه ٔانزؾظٛم انًؾبضوح انًؼهٕياخ انالصيح نإلسشاد ٚتؼشف انطانة ػهٗ : 6 11-13(3)

 االفزجبه ٔانزؾظٛم انًؾبضوح انًمبثهخ االهشبكٚخ ٚتؼشف انطانة ػهٗ : 6 14-16( 3)
 االفزجبه ٔانزؾظٛم انًؾبضوح االهشبك فٙ انًلهٍخ ػهٗ :ٚتؼشف انطانة  4 17-18( 2)

 االفزجبه ٔانزؾظٛم انًؾبضوح رُظٛى ثوايظ االهشبك ٚتؼشف انطانة ػهٗ : 6 19-21( 3)

 االفزجبه ٔانزؾظٛم انًؾبضوح انًشكالخ انتٙ ٚتُأنٓا االسشاد ٚتؼشف انطانة ػهٗ : 4 22-23(2)

 االفزجبه ٔانزؾظٛم انًؾبضوح انزٕعّٛ انلُٚٙ ٚتؼشف انطانة ػهٗ : 12 24-28(5)



ة ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت
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 ٔطف انًمشس

 

 

 انًؤٍَخ انزؼهًٛٛخ .185
 عبيؼخ ثغلاك/ كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد

 انمَى انؼهًٙ  / انًوكي .186
 انزبهٚـ 

 اٍى / هيي انًموه .187
 H EC 327/ ك تذسٚظيُاْذ طشائ

 أشكبل انؾضٕه انًزبؽخ .188
 اٍجٕػٙ

 انفظم / انَُخ .189
ٍُٕ٘ 

 ػلك انَبػبد انلهاٍٛخ )انكهٙ( .192
 ٍبػخ 64

  ربهٚـ إػلاك ْنا انٕطف  .191

 أْلاف انًموه .192

 
 تضٔٚذ انطانثاخ تانًفاْٛى االتٛح : طشائك انتذسٚظ ، االْذاف انؼايح ٔانغهٕكٛح ،انًضاضشج ، انًُالشح ، االعتزٕاب ،انتفكٛش  -0

 ،االعتكشاف، صم انًشكالخ ،انتخطٛظ ،انتمٕٚىانؼهًٙ ، انٕصذاخ ،االعتمظاء 

 تضٔٚذ انطانثاخ تانًؼهٕياخ صٕل : اعظ انتذسٚظ انزٛذ ،اْذاف انتذسٚظ ،تطٕس طشائك انتذسٚظ ، االَٕاع انتمهٛذٚح ،ٔانضذٚخح  -2

 نطشائك انتذسٚظ ، انتخطٛظ نهتذسٚظ ، كٛفٛح اػذاد خطح انتذسٚظ انٕٛيٛح ،اعانٛة انتمٕٚى

 أْذاف انًمشس -0
 تضٔٚذ انطانثاخ تانًفاْٛى االتٛح : طشائك انتذسٚظ ، االْذاف انؼايح ٔانغهٕكٛح ،انًضاضشج ، انًُالشح ، االعتزٕاب ،انتفكٛش  -3

 انؼهًٙ ، انٕصذاخ ،االعتمظاء ،االعتكشاف، صم انًشكالخ ،انتخطٛظ ،انتمٕٚى

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

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

 ؛البرنامج.



 يقوعبد انًموه ٔطوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛى .98

 األْلاف انًؼوفٛخ   -أ

 انزؼوف ػهٗ يفٕٓو طوائك انزلهٌٚ ٔاٌٍ انزلهٌٚ انغٛل -1أ

 انزؼوف ػهٗ يؼُٗ انزقطٛظ نهلهً ٔيجوهارّ ٔاػلاك انقطخ انزلهٚجٛخ -2أ

 اٍزٛؼبة يؼُٗ طوٚمخ انزلهٌٚ ٔرمٕٚى كم طوٚمخ -3أ

 انزًٛٛي ثٍٛ االْلاف انموٚجخ ٔانجؼٛلح انًلٖ انزلهٌٚ -4أ

 ػهٗ يؼُٗ ػًهٛخ انزمٕٚى ٔانزًٛٛي ثٍٛ انمٛبً ٔانزمٕٚىانزؼوف  -5أ

 األْلاف انًٓبهارٛخ انقبطخ ثبنًموه.   -ة 

 رلهٚت انطبنت ػهٗ اٍزقلاو اٌٍ انزلهٌٚ انغٛل فٙ انزلهٌٚ – 1ة

 طٛبغخ االْلاف انزوثٕٚخ ثإَٔاػٓب ٔاٍزقلايٓب فٙ انزلهٌٚ  – 2ة 

 ٔانؾلٚضخ فٙ انزلهٌٚاٍزقلاو طوائك انزلهٌٚ انزمهٛلٚخ  – 3ة 

 انمٛبو ثًٓبهاد كزبثخ فطخ انزلهٌٚ انٕٛيٛخ  -4ة

 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

 

 يؾبضوح           

 

 
 طوائك انزمٛٛى      

 

 افزجبهاد يٕضٕػٛخ , يمبنٛخ 

 

 

 
 األْلاف انٕعلاَٛخ ٔانمًٛٛخ  -ط

 انزؾهٛم -
 االٍزُزبط -

 
 طوائك انزؼهٛى ٔانزؼهى     

 انًؾبضوح

 كزبثخ انزمبهٚو ٔانًُبلشخ

 
 طوائك انزمٛٛى    

 ٔاعجبد ثٛزٛخ



 

 انجُٛخ انزؾزٛخ  .122

 كتب المقرر ـ انكزت انًموهح انًطهٕثخ 1

 ـ انًواعغ انوئَٛٛخ )انًظبكه(  2
 استخدام الدورٌات 

 

ثٓب                 اـ انكزت ٔانًواعغ انزٙ ٕٚطٗ 

 ) انًغالد انؼهًٛخ , انزمبهٚو ,....  (
 

ة ـ انًواعغ االنكزؤَٛخ, يٕالغ االَزوَٛذ 

.... 
 مواقع االنترنٌت
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 ايزؾبَبد شٓوٚخ

 
 انًٓبهاد انؼبيخ ٔانزأْٛهٛخ انًُمٕنخ ) انًٓبهاد األفوٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕه انشقظٙ (. -ك 

 انزلهٌٚ -1ك

 -2ك

 -3ك

    -4ك

 ثُٛخ انًموه .99

انزؼهى يقوعبد  انَبػبد األٍجٕع

 انًطهٕثخ
اٍى انٕؽلح / أٔ 

 انًٕضٕع
 طوٚمخ انزمٛٛى طوٚمخ انزؼهٛى

 االفزجبه ٔانزؾظٛم انًؾبضوح يفٕٓو ٔاعظ انتذسٚظ ٚتؼشف انطانة ػهٗ : 14 1-7( 7)

 االفزجبه ٔانزؾظٛم انًؾبضوح اْذاف انتذسٚظ ٚتؼشف انطانة ػهٗ : 14 14 - 8(7)

 االفزجبه ٔانزؾظٛم انًؾبضوح طشائك انتذسٚظ ٚتؼشف انطانة ػهٗ : 14 21 -15( 7)

 االفزجبه ٔانزؾظٛم انًؾبضوح انتخطٛظ ٔانتمٕٚى ٚتؼشف انطانة ػهٗ : 14 22-28(7)


