
 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 / و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبدعبِؼخ ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 زبس٠خاٌ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .2

 HChI 324/ المؼاصشحاسيخ الؼشاق  اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .4

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .5

 ع٠ٕٛب 64 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .6

 2116/ 5/ 27 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 اٌزؼش٠ف ثزبس٠خ اٌؼشاق اٌّؼبطش .9
اُ٘ اؽذاس اٌزٟ شٙذ٘ب  رض٠ٚذ اٌطبٌجبد ثّغّٛػخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘ اٌزبس٠خ١خ ثظفخ خبطخ ػٓ .11

 اٌؼشاق اٌّؼبطش
رض٠ٚذ اٌطبٌجبد ثخٍف١خ ػٓ االؽزالي اٌجش٠طبٟٔ ٌٍؼشاق ٚإٌشبط اٌٛطٕٟ ٌٍؾشوخ اٌٛط١ٕخ فٟ اٌؼشاق  .11

 ٍِٚٛن اٌؼشاق اٌز٠ٓ رؼبلجٛا فٟ ؽىّٗ
رؼش٠ف اٌطبٌجبد ػٓ االرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ ٌّّبسعخ رذس٠ظ اٌزبس٠خ ػٍٝ ِغزٜٛ طٍجخ اٌّزٛعطخ  .12

 خٚاالػذاد٠
 اوغبة اٌطٍجخ اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ فٟ رذس٠ظ ربس٠خ اٌؼشاق اٌّؼبطش .13
 ر١ّٕخ اٌشٚػ اٌٛط١ٕخ ٚاٌم١ُ االخالل١خ ٔؾٛ االػذاد إٌّٟٙ ٌزذس٠ظ اٌزبس٠خ اٌؾذ٠ش ٚاٌّؼبطش .14

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.



اوغبة اٌطبٌجبد ِٙبساد اٌجؾش ٚاٌّشبسوخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اػذاد اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ٚػشضٙب ٌز١ّٕخ لذسح  .15

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزٛص١كاٌطبٌجبد ػٍٝ 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .11

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 اٌغّبػ ثزشاوُ اٌخجشح ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟ. -1أ
 ِّبسعخ اٌزذس٠ظ ٌؼٍّٗ ٚفك اطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ.-2أ

 ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خ. رؾم١ك اال٘ذاف -3أ

سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد 5فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.أ-4أ

 ص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ ادائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزذس٠غ١خ.6اٌمبئّخٚاالفبدحِٓ ٘زٖ اٌخجشاد .أ

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزذس٠ظ.– 1ة

 رط٠ٛش لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ اداسح اٌظف اٌذساعٟ.– 2ة

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ػٍٝ اػذاد اع١بي عذ٠ذح رذ٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.– 3ة

     -4ة

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 طش٠ك اٌزؼٍُ اٌزارٟ

 اٌششػ ٚاٌزٛض١ؼ

 ػشع االؽذاس اٌزبس٠خ١خ طش٠ك

 طش٠ك اٌّؾبضشح
 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد إٌظش٠خ

 اٌزمبس٠شٚاٌذساعبد

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ . -ط

 اٌؼًّ ضّٓ اٌّغّٛػخ ثفبػ١ٍخ ٚٔشبط.-1ط

 اداسح اٌٛلذ ثفبػ١ٍخ ٚرؾذ٠ذ اال٠ٌٛٚبد ِغ اٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ إٌّظُ ثّٛاػ١ذ.-2ط

 ػٍٝ رٛع١ٗ ٚرؾف١ض االخش٠ٓ.اٌمذسح -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚاٌزفبُ٘ ِغ اٌطٍجخ.  -4ط

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌششػ ٚاٌزٛض١ؼ

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزشٔذ



 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .12

 ربس٠خ اٌؼشاق اٌّؼبطش ) وزبة ِٕٙغٟ( ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 طشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد إٌظش٠خ

 

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد

 
 اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ )  -د 

اٌزطج١ك) ٟٚ٘ ػ١ٍّخ رذس٠ظ ِغّٛػخ ِٓ اٌّٙبساد االخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس -1د

 اٌشخظٟ(.

 ِٙبسح اٌزبص١ش ثبالخش٠ٓ-3اوزغبة لبث١ٍبد اٌزٛافك ٚاالٌّؼشفٟ د-2د

 ِٙبسح ٔمً اٌّؼٍِٛبد   -4د

 اٌّمشسث١ٕخ  .11

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

  اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

تعرٌف الطلبة باهم  2 32
االفكار التً تخص كل 

 مفردة واردة

القاء  تارٌخ العراق المعاصر  
 اضراتحالم

الشرح 
 التوضٌحو

 االختبارات 
التقارٌر و 
 الدراسات

 الطالب على : ٌتعرف 2 1-3  
المصالح البرٌطانٌة فً 

 العراق
 االختبار والتحصٌل المساضشة

 االختبار والتحصٌل المساضشة قٌام ثورة العشرٌن ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 

تاسٌس الحكم الوطنً فً  ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 
 العراق /

 االختبار والتحصٌل المساضشة

العراق خالل عهد الملك  ٌتعرف الطالب على : 2 12- 11 
 3313-3311غازي 

 االختبار والتحصٌل المساضشة

 االختبار والتحصٌل المساضشة 3393ثورة ماٌس  ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 

العراق ما بعد الحرب  ٌتعرف الطالب على : 2 16-26 
 العالمٌة الثانٌة

 االختبار والتحصٌل المساضشة

العراق ومشارٌع االحالف  : ٌتعرف الطالب على 2 27-31 
 3391/ثورة 

 االختبار والتحصٌل المساضشة

التٌارات واالحزاب    ٌتعرف الطالب على : 2 31-32
 السٌاسٌة فً العراق

 االختبار والتحصٌل المساضشة



ػجذ اٌشصاق اٌؾغٕٟ ربس٠خ اٌٛصاساد اٌؼشال١خ فٟ اٌؼٙذ 1 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

ِغّٛػخ ِؤ ٌف١ٓ ربس٠خ اٌٛصساساد اٌؼشال١خ فٟ اٌؼٙذ 2اٌٍّىٟ

عؼفش ػجبط ؽ١ّذٞ اٌزطٛساد اٌغ١بع١خ فٟ اٌؼشاق 3اٌغّٙٛسٞ

ؽٕب ثطبطٛ اٌطجمبد االعزّبػ١خ ٚاٌؾشوبد 4 1953_1941

 ٙذ اٌؼضّبٟٔ ؽزٝ اٌؼٙذ اٌغّٙٛسٞاٌضٛس٠خ ِٓ اٌؼ
اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
ٚصبئك داس اٌىزت ٚاٌٛصبئك اٌؼشال١خ ِغٍخ دساعبد ربس٠خ١خ ث١ذ 

 اٌؾىّخ

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
خ ثزبس٠خ اٌزٛاطً االعزّبػٟ ٌٍظفؾبد اٌّٙزّ اعزخذاَ طفؾبد

 اٌؼشاق اٌّؼبطش ٚاعزخذاَ ِؾشن اٌجؾش وٛوً

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .13

 

 اعزخذاَ اٌزمبٔبد اٌؾذ٠ضخ ٚاٌظٛس ٚاالفالَ اٌزبس٠خ١خ ٌزبس٠خ اٌؼشاق اٌّؼبطشفٟ رذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ
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 / كلٌة التربٌة للبناتجامعة بغداد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .16

 ربس٠خ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .17

 H MhE 326/ حاسيخ اوسبا القشن الخاصغ ػشش اعُ / سِض اٌّمشس .18

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .19

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .21

 عبػخ ع٠ٕٛب 96 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .21

 28/5/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .22

 أ٘ذاف اٌّمشس .23
 

 اوربادول بها تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت 

 
 اورباتزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة عن اهم االحداث التً شهدتها دول 

 
فً دول اوربا خالل  الثورات االوربٌة فً القرن التاسع عشر واهم التغٌٌرات التً حدثتتزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن 

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

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

 

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.



 .الحدٌث والمعاصر والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌختنمٌة الروح الوطنٌة 
 

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

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .14

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

  ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟاٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ    -1أ        
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزذس٠غِّٟبسعخ  -2أ        

 . اٌزبس٠خ١خ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاسرؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد -5أ         

 .اٌزذس٠غ١خص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ         
   
 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 1ب          

 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 2ب         

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

     
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

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

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد إٌظش٠خ

 اٌّشبسوخ ا١ِٛ١ٌخ

 اػذاد اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -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

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط

  



 

 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ   -1

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -2

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -3

 طشائك اٌزم١١ُ    

 ة االختبارات النظرٌ -1

 تالتقارٌر والدراسا -2

 اٌّشبسوبد ا١ِٛ١ٌخ -3

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-1د         
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -2د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د
 نقل المعلوماتمهارة -4د

   



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .16

 تاريخ اوربا القرن التاسع عشر لمحد مظفر االدىمي )كتاب منهجي( ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

التاسع عشر ، اوربا فً القرن أ.ج.جرانت وهارولد تمبرلً ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
 والعشرٌن

-1871محمد فؤاد شكري، الصراع بٌن البرجوازٌة واالقطاع 
1747 

 
اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 بٌت الحكمة-مجلة دراسات تارٌخٌة

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

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
مكتبة المصطفى االلكترونية ، مكتبة التاريخ الحديث، موسوعة 

 الويكبيديا، الموسوعة البريطانية 
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ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

  اٌّٛضٛع
 اٌزم١١ُطش٠مخ  طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

تعرٌف الطلبة باهم االفكار  2 32
التً تخص كل مفردة 

 واردة

تارٌخ اوربا القرن   
 التاسع عشر

القاء 
 اضراتحالم

الشرح 
 التوضٌحو

 االختبارات 
التقارٌر و 
 الدراسات

 االختبار والتحصٌل المساضشة 3813 الثورة الفرنسٌة ٌتعرف الطالب على : 2 1-3  

 االختبار والتحصٌل المساضشة فرنسا النابلونٌة ةاوربا  على :ٌتعرف الطالب  2 4-6 

اوربا من مؤتمر فٌنا حتى  ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 
  3191ثورات 

 االختبار والتحصٌل المساضشة

النظرٌات السٌاسٌة فً  ٌتعرف الطالب على : 2 12- 11 
 برٌطانٌا

 االختبار والتحصٌل المساضشة

المسالة الشرقٌة وحرب  الطالب على :ٌتعرف  2 15- 13 
 القرم

 االختبار والتحصٌل المساضشة

 االختبار والتحصٌل المساضشة الوحدة االٌطالٌة ٌتعرف الطالب على : 2 16-26 

 27-31 
2 

 ٌتعرف الطالب على :
 عصبة االباطرة الثالث/ 

 ازمة اغادٌر
 االختبار والتحصٌل المساضشة

31-32 
2 

 : ٌتعرف الطالب على
 اللٌبٌة-الحرب االٌطالٌة

 الحروب البلقانٌة
 االختبار والتحصٌل المساضشة



 

عذ٠ذ ػٍٝ شجىخ االٔزشٔذ ثّب ٠خذَ ٠ٚؾذس اٌّؼٍِٛبد  اٌزؾذ٠ش اٌّغزّش ٌٛعبئً اال٠ضبػ ٚاعزخذاَ وً ِب ٘ٛ

 اٌّزٛفشح

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 / كلٌة التربٌة للبناتجامعة بغداد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .24

 زبس٠خاٌ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .25

 HMhA 325/ حاسيخ اصيا اعُ / سِض اٌّمشس .26

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .27

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .28

 عبػخ ع٠ٕٛب 64 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .29

 16/5/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .31

 أ٘ذاف اٌّمشس .31
 

 تعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت دول شرق اسٌا.

 
 تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة عن اهم االحداث التً شهدتها دول شرق اسٌا

 
بخلفٌة علمٌة عن االستعمار االجنبً والثورات الوطنٌة وأهم االحزاب السٌاسٌة التً تشكلت فً دول شرق تزوٌد الطالبات 

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

 
معاصر بصفة عامة وتدرٌس تارٌخ شرق اسٌا بصفة إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ الحدٌث وال

 .خاصة

 

ٌ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.



 .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

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .18

   األ٘ذاف اٌّؼشف١خ -أ

  ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟاٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ    -1أ          
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزذس٠غِّٟبسعخ  -2أ        

 . اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خرؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد -5أ         

 .اٌزذس٠غ١خأدائٗ ٌٛظبئفٗ ص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ   -6أ        

  األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.  -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 1ب         

 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 2ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

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

  طشائك اٌزم١١ُ     

 

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -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

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     



 

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ   -4

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -5

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -6

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

  

 ة االختبارات النظرٌ -4

 تالتقارٌر والدراسا -5

 
 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-1د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -2د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 نقل المعلوماتمهارة -4د   
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مخشخاث الخؼلم  الضاػاث األصبوع

 المطلوبت
طشيقت   اصم الوزذة / أو الموضوع

 الخؼليم
طشيقت 

 الخقييم

تعرٌف الطلبة باهم  2 32
االفكار التً تخص 

 كل مفردة واردة

القاء  تارٌخ اسٌا  
 اضراتحالم

الشرح 
 التوضٌحو

 االختبارات 
التقارٌر و 
 الدراسات

  1-3 

2 

 ٌتعرف الطالب على :

الفلسفة الصٌنٌة, نظام االسر 
الحاكمة, حكم المغول, اسرة المانشو 

, التنافس االوربً 3669-3333
على الصٌن, حرب االفٌون االولى 

, حرب االفٌون الثانٌة 3113-3191
3196-3161 

 المساضشة
االختبار 

 والتحصٌل

 الحكم البرٌطانً للهند ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 
 -حكم شركة الهند الشرقٌة -

 3191-3891البرٌطانٌة 
 -3191حكم التاج  3198ثورة -

3398  
تطور الحركة الوطنٌة فً الهند حتى 

 نهاٌة الحرب العالمٌة االولى
 حزب الرابطة االسالمٌة

 المؤتمر الوطنً الهنديحزب 
 -3333الهند بٌن الحربٌن العالمٌتٌن 

3313 
 3398استقالل الهند 

الهند خالل الحرب العالمٌة الثانٌة 
3313- 3399 

 
 

 المساضشة
االختبار 

 والتحصٌل

 3191السٌطرة الفرنسٌة لفٌتنام  ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 
 دور )هوشً منه( فً استقالل فٌتنام

الوطنٌة فً فٌتنام  نشوء الحركة
 3399وتطورها معركة دٌان بٌان فو 

-3369الحرب الفٌتنامٌة االمرٌكٌة 
3389 

 3399مؤتمر جنٌف 
 

 المساضشة
االختبار 

 والتحصٌل

 3331-3161 ٌتعرف الطالب على : 2 12- 11 
االصالحات السٌاسٌة والدستورٌة 

 واالدارٌة والعسكرٌة
االصالحات الثقافٌة واالجتماعٌة 

 واالقتصادٌة سٌاسة الٌابان التوسعٌة
الٌابان خالل الحرب العالمٌة االولى 

3339-3331 

 المساضشة
االختبار 

 والتحصٌل



 3333الٌابان فً مؤتمر بارٌس 
وصول القادة العسكرٌٌن الى السلطة 

 واستئناف البرنامج التوسعً
 3313االحتالل الٌابانً لمنشورٌا 

 

 وصول المسلمٌن الى الفلبٌن ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 
 وصول االسبان

 االحتالل االمرٌكً للفلبٌن
الحركة الوطنٌة وثورة أمٌلٌو عام 

 ونهاٌة الحكم االسبانً 3136
الفلبٌن تحت الحكم االسبانً سٌاسة 

الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فً الفلبٌن 
 3313حتى عام 

الفلبٌن فً الحرب العالمٌة الثانٌة 
3313-3399 

جنوب شرق اسٌا )حلف مانٌال(  حلف
3399 

عودة السٌطرة االمرٌكٌة واستقالل 
 الفلبٌن

 المساضشة
االختبار 

 والتحصٌل

 16-26 2 

 ٌتعرف الطالب على :

عودة االحتالل الهولندي وظهور 
 الحركة الوطنٌة االندونٌسٌة

اندونٌسٌا خالل الحربٌن: تطور 
الحركة الوطنٌة وظهور أحمد 

 سوكارنو
 3399باندونغ مؤتمر 

  استقالل اندونٌسٌا ووحدتها
اندونٌسٌا فً ظل االحتالل الٌابانً 

3391- 3399. 

 المساضشة
االختبار 

 والتحصٌل

 27-31 

2 

 ٌتعرف الطالب على :

 كورٌا تحت الحكم الصٌنً
 3186التدخل الٌابانً فً كورٌا 

 3111التدخل االمرٌكً فً كورٌا 
 وظهور كٌم أٌل سونغ

الحرب العالمٌة الثانٌة كورٌا فً 
3313-3399 

 3391-3391الحرب الكورٌة 
الروسً حول  -التفاهم االمرٌكً

 تقسٌم كورٌا الى دولتٌن

 المساضشة
االختبار 

 والتحصٌل

31-32 

2 

 ٌتعرف الطالب على :

 االحتالل البرٌطانً الفغانستان
 3313الحرب االهلٌة 

قٌام دولة افغانستان الحدٌثة وزعامة 
 هللاأمان 

عهد محمد نادر شاه واصالحاته 

3313-3311 

 المساضشة
االختبار 

 والتحصٌل



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .21

 الوجٌز فً تارٌخ اسٌا الحدٌث والمعاصر ) كتاب منهجً ( ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 

  تارٌخ اسٌا لـ)مجموعة مؤلفٌن( ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
اسٌا الحدٌث والمعاصر) شرق مٌالد المقرحً، تارٌخ 

 (اسٌا،الصٌن،الٌابان،كورٌا
 ك. م. باٌنكار، اسٌا والسٌطرة الغربٌة -
-1753فوزي دروٌش، الشرق االقصى: الصٌن والٌابان  -

1182 
اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 لحكمةبٌت ا-مجلة دراسات تارٌخٌة

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

 .www: The Avalon Project. , Law. Yale  ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذة 

www.cold war International History Project 

 
 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .21

.اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ  
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 جامعة بغداد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .32

 ربس٠خ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .33

 HACIC 323/ حاسيخ السضاسة الؼشبيت اإلصالميت اعُ / سِض اٌّمشس .34

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .35

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .36

 عبػخ ع٠ٕٛب 96 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .37

 25/5/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .38

 أ٘ذاف اٌّمشس .39
 

 لطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت بها الدولة العربٌة اإلسالمٌة على صعٌدي النظم والفكر.تعرٌف ا
 

الدولة العربٌة تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة عن أهم األحداث التً شهدتها 
 اإلسالمٌة عبر عصورها المختلفة فٌما ٌتعلق بنظمها وطبٌعة اإلدارة والمؤسسات فٌها.

 
 العربٌة اإلسالمٌة عبر عصورها المختلفة.تسلٌط الضوء على التطورات التً طرأت على الحركة الفكرٌة فً الدولة 

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

 

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

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

 ؛البرنامج.



 الحضارة العربٌة اإلسالمٌةبصفة عامة وتدرٌس تارٌخ  اإلسالمً إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ 
 بصفة خاصة.

 
 .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. 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .22

   األ٘ذاف اٌّؼشف١خ -أ

  ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟاٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ    -1أ          
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزذس٠غِّٟبسعخ  -2أ        

 . اٌزبس٠خ١خاٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس رؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد -5أ         

 اٌزذس٠غ١خ.ص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ        

  ثبٌّمشس.األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ   -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 1ب         

 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 2ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

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

  طشائك اٌزم١١ُ     

 

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -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

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   



 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌزٛض١ؼ ٚ اٌششػ   -8

 ِؼ١ٓ ربس٠خٟ ؽذس دساعخ -7

 االٔزش١ٔذ ٚعبئً اعزخذاَ -1

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

  

 االختبارات النظرٌة  -6

 التقارٌر والدراسات -8

 
 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-1د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -2د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 نقل المعلوماتمهارة -4د   

 ث١ٕخ اٌّمشس .23

مخشخاث الخؼلم  الضاػاث األصبوع

 المطلوبت
اصم الوزذة / أو 

  الموضوع
 طشيقت الخقييم طشيقت الخؼليم

تعرٌف الطلبة باهم  2 32
االفكار التً تخص 

 كل مفردة واردة

تارٌخ الحضارة العربٌة   
 اإلسالمٌة

 اضراتحالقاء الم
 التوضٌحالشرح و

 االختبارات 
التقارٌر و 
 الدراسات

 االختبار والتحصٌل المساضشة تعرٌف الحضارة ٌتعرف الطالب على : 2 1-3  

 االختبار والتحصٌل المساضشة نظام الوزارة ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 

 االختبار والتحصٌل المساضشة الجٌش على :ٌتعرف الطالب  2 7-9 

 االختبار والتحصٌل المساضشة البحرٌة ٌتعرف الطالب على : 2 12- 11 

 االختبار والتحصٌل المساضشة الصناعة ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 

 االختبار والتحصٌل المساضشة التجارة ٌتعرف الطالب على : 2 16-26 

اثر االسالم فً الفكر العربً  على :ٌتعرف الطالب  2 27-31 
 االسالمً

 االختبار والتحصٌل المساضشة

31-32 

2 

 ٌتعرف الطالب على :
االبتكار واالبداع فً الفكر 

 العربً
 

 االختبار والتحصٌل المساضشة



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .24

     ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

كتاب دراسات في تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية   

لممؤلفين/الدكتور عبد األمير دكسن والدكتور خاشع المعاضيدي 

 )كتاب منهجي(والدكتور عبد الرزاق االنباري

    ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

 لمدكتور اإلسالمية العربية الحضارة تاريخ في دراسات كتاب  -1
  فوزي عمر فاروق

 كتاب النظم اإلسالمية لممؤلف صبحي الصالح -2
 كتاب النظم اإلسالمية لممؤلف عبد العزيز الدوري -3

 

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 بٌت الحكمة -مجلة دراسات تارٌخٌة

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

 www.kotobmajjania.attarikh.orgfree.com  ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذة 

www.startimes.com 

 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .25

.اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kotobmajjania.attarikh.orgfree.com/
http://www.startimes.com/


 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 

 / و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبدعبِؼخ ثغذاد  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .41

 ربس٠خ  اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .41

 HVhG 329/ حاسيخ الخليح الؼشبي السذيث والمؼاصش  اعُ / سِض اٌّمشس .42

 اعجٛػٟ  أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .43

 عٕٛٞ  اٌفظً / اٌغٕخ .44

 عبػخ ع٠ٕٛب64 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .45

 2116/ 5/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .46

 أ٘ذاف اٌّمشس .47

تعريف الطالبات ببمنطقة الخليج العربي واىميتها االقتصادية والسوقية ، والتنافس الدولي عليها من اجل السيطرة عليها 
 من القرن السادس عشر وانتهاء بالقرن العشرين . بدءً 

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومان والمفاىيم التاريخية بصفة خاصة عن اىم االحداث التي شهدتها منطقة الخليج 
 العربي .

 ية في الخليج العربي .تزويد الطالبات بخلفيةعلمية عن الغزو االوربي للخليج العربي والمقاومة العربية ، والتطوراتالسياس

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

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

 ؛البرنامج.



 تزويد الطالبات باألتجاىات الحديثة لممارسة تدريس التاريخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادية .

 إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ الحديث والمعاصر بصفة عامة .

 لتدريس التاريخ الحديث والمعاصر .تنمية الروح الوطنية والقيم االخالقية نحو االعداد  المهني 

إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمية في اعداد المادة العلمية وعرضها لتنمية قدرة الطلبة على التحليل 
 والتوثيق 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .26

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبألػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟ .اٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ -1أ
 ِّبسعخ اٌزذس٠غٟ ٌؼٍّٗ ٚفك اطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ .-2أ

 رؾم١ك ا٘ذاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌألؽذاس اٌزبس٠خ١خ . -3أ

 فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ .-4أ
 سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد . -5أ
 ص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ ادائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزذس٠غ١خ .  -6أ

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزذس٠ظ . – 1ة

 رط٠ٛش لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ اداسح اٌظف اٌذساعٟ .  - 2ة

 رّى١ذ اٌطٍجخ ِٓ اػذاد اع١بي عذ٠ذح رذ٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ .– 3ة

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 طش٠مخػشع االؽذاس اٌزبس٠خ١خ . -

 اٌششػ ٚاٌزٛض١ؼ . -

 طش٠مخ اٌّؾبضشح . -

 اػذاد اٌجؾٛس اٌزبس٠خ١خ . -
 طشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد إٌظش٠خ  -

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد .  -

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌؼًّ ضّٓ اٌّغّٛػخ ثفبػ١ٍخ ٚٔشبط . -1ط

 اداسح اٌٛلذ ثفبػ١ٍخ ٚرؾذ٠ذ  اال٠ٌٛٚبد ِغ اٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ إٌّظُ ثّٛاػ١ذ . -2ط

 اٌمذسح ػٍٝ رٛع١ٗ ٚرؾف١ض االخش٠ٓ . -3ط

 اٌزؼبْٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ  -4ط



 

 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 ٚاٌزٛض١ؼ .اٌششػ  -

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ  -

 

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 االخزجبساد إٌظش٠خ . -

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد . -

 

 
 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 ٚاوغبثُٙ اٌّؼٍِٛبد اٌزبس٠خ١خ (اٌزطج١ك )ٟٚ٘ ػ١ٍّخ رذس٠ظ ِغّٛػخ ِٓ اٌطٍجخ  -1د

 اوزغبة لبث١ٍبد اٌزٛافك ٚاالداء اٌّؼشفٟ  -2د

 ِٙبسح اٌزأص١ش ثبالخش٠ٓ -3د

 ِٙبسح ٔمً اٌّؼٍِٛبد   -4د



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .28

 - ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

مصطفى النجار واَخرون ،تارٌخ الخلٌج العربً الحدٌث  - ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
 والمعاصر .

بدر الدٌن عباس الخصوصً ،دراسات فً تارٌخ الخلٌج  -
 العربً الحدٌث 

 وٌلسون ،الخلٌج العربً . -
 ماٌلز ،الخلٌج بلدانه وقبائله  -
اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 مجلة كلٌة التربٌة للبنات /جامعة بغداد  . -
مجلة دراسات فً التارٌخ واالثار /كلٌة االداب /جامعة  -

 بغداد 

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .27

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
طش٠مخ   اعُ اٌٛؽذح / أٚ اٌّٛضٛع

 اٌزؼ١ٍُ
 طش٠مخ اٌزم١١ُ

باهم تعرٌف الطلبة  2 32
االفكار التً تخص كل 

 مفردة واردة

القاء  تارٌخ الخلٌج العربً  
 اضراتحالم

الشرح 
 التوضٌحو

 االختبارات 
التقارٌر و 
 الدراسات

 ٌتعرف الطالب على : 2 1-3  
التجاره والمالحة فً الخلٌج 

 العربً
 االختبار والتحصٌل المساضشة

للخلٌج العربً الغزو الفارسً  ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 
 والمقاومة العربٌة

 االختبار والتحصٌل المساضشة

 االختبار والتحصٌل المساضشة القواسم والتنافس الدولً ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 

سٌطرة االنكلٌز على الخلٌج  ٌتعرف الطالب على : 2 12- 11 
 العربً

 االختبار والتحصٌل المساضشة

 االختبار والتحصٌل المساضشة الغزو الفارسً لالحواز ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 

االنسحاب البرٌطانً من الخلٌج  ٌتعرف الطالب على : 2 16-26 
 العربً

 االختبار والتحصٌل المساضشة

 االختبار والتحصٌل المساضشة الخلٌجٌة-العالقات العراقٌة  ٌتعرف الطالب على : 2 27-31 

31-32 
2 

 ٌتعرف الطالب على :
موقف العراق من االنسحاب 

 البرٌطانً من الخلٌج العربً
 االختبار والتحصٌل المساضشة



 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .29

 

 اعزخذاَ ٚعبئً اٌزىٍٕٛع١ب ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 جامعة بغداد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .48

 ربس٠خ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .49

  H OS 439مادة اخخياسيت/ حاسيخ صيشة اهل البيج )ع( اٌّمشساعُ / سِض  .51

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .51

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .52

 عبػخ ع٠ٕٛب 64 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .53

 5/2116/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .54

 أ٘ذاف اٌّمشس .55
 

بحورهم العطرة . لذا نرى ان نتعرف على  منشذات فً على عظٌم مقدارهم, والخوض  نهدف الى توضٌح للطلبة االعزاء
المراد من هم أهل البٌت ؟ فإذا كان االمر كذلك فٌجب على كل مسلم ومؤمن بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا علٌه وآله 

لة من وجم, وعلى فضائلهم ومناقبهم وعلى حقوقهم وعلى ما أسدوا لالمة من مآثر (علٌهم السالم)التعرف على أهل البٌت 
 .صفاتهم وآثارهم ومناقبهم

 

الجوانب عن اهم و بصفة خاصة عن اهل البٌت )علٌهم السالم(تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة 
 العلمٌة الهل البٌت )علٌهم السالم(

 
 .طلبة المتوسطة واالعدادٌةعلى مستوى سٌرة اهل البٌت )ع(تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس تارٌخ 

 
 .التارٌخ االسالمً عامة وسٌرة اهل البٌت )ع( خاصةتنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس 

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.



 

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

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .31

   األ٘ذاف اٌّؼشف١خ -أ

  ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خِٟٓ خالي اٌمشاءح اٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ    -1أ          
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزذس٠غِّٟبسعخ  -2أ        

 . اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خرؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد -5أ         

 .اٌزذس٠غ١خص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ        

  األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.  -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 1ب         

 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 2ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

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

  طشائك اٌزم١١ُ     

 

 النظرٌةاالختبارات  -
 التقارٌر والدراسات -

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -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

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ   -11



 

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -11

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -12

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

  

 ة االختبارات النظرٌ -7

 تالتقارٌر والدراسا -1

 
 (.اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ  -د 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-1د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -2د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 نقل المعلوماتمهارة -4د   



 بىيت المقشس .11

مخشخاث الخؼلم  الضاػاث األصبوع

 المطلوبت
 طشيقت الخقييم طشيقت الخؼليم اصم الوزذة / أو الموضوع

تعرٌف الطلبة    صاػت 3 13
باهم االفكار 

التً تخص كل 
 مفردة واردة

 القاء المساضشاث حاسيخ صيشة اهل البيج)ع(

الششذ و 

 الخوضير

 االخخباساث 

الخقاسيش و 

 الذساصاث

اىل البيت في اللغة واالصطالح ؛اىل    
 البيت في القرآن وتفسيره

  

في احاديث الرسول)ص(  اىل البيت   
؛اىل البيت في طروحات االئمة)ع(؛اراء 

 واقوال العلماء والفقهاء في اىل البيت

  

اىل البيت ىم االثنا عشرية ؛فضل اىل    
 البيت ومودتهم)ع(

  

السيرة الذاتية الىل البيت)شذرات في    
 حياة الرسول صلى اهلل عليو وآلو(

  

   فاطمة)ع(شذرات في حياة السيدة    

   شذرات في حياة االمام علي)ع(   

شذرات في حياة االمام الحسن    
 والحسين)ع(

  

شذرات في حياة االمام علي بن الحسين    
 واالمام محمد الباقر)ع(

  

شذرات في حياة االمام جعفر    
 الصادق)ع(

  

شذرات في حياة االمام موسى    
 الكاظم)ع(

  

االمام علي الرضا شذرات في حياة    
 واالمام محمد الجواد)ع(

  

شذرات في حياة االمام علي الهادي    
 والحسن العسكري)ع(

  

شذرات في حياة االمام محمد بن    
 الحسن المهدي)ع(

  

   عالمية االمام المهدي)ع(   

   السيرة العلمية الىل البيت)ع(   



 

 
 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .32

 تارٌخ سٌرة اهل البٌت)علٌهم السالم(الموجز فً  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1
 

 ( االرشاد فً معرفة حجج هللا على العبادالشٌخ المفٌد)  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

    )الطبرسً)إعالم الورى بأعالم الهدى 

  باقر شرٌف القرشً)سلسلة من حٌاة االئمة علٌهم

 السالم(   

  خضر عبد الرضا الخفاجً)دور فكر االمام جعفر

الصادق علٌه السالم فً االوضاع السٌاسٌة 

 واالقتصادٌة فً الدولة االسالمٌة(

 )هاشم معروف الحسنً)سٌرة اهل البٌت علٌهم السالم   

   السيرة العلمية الىل البيت)ع(   

   السيرة العلمية الىل البيت)ع(   

   السيرة العلمية الىل البيت)ع(   

   السيرة العلمية الىل البيت)ع(   

   السيرة العلمية الىل البيت)ع(   

   السيرة العلمية الىل البيت)ع(   

   السيرة العلمية الىل البيت)ع(   

   السيرة العلمية الىل البيت)ع(   

الفكرية والمواقف الىل االدوار    
 البيت)ع(

  

   جوانب سياسية   

   جوانب سياسية   

   جوانب اقتصادية   

   جوانب اقتصادية   

   جوانب ادارية   

   جوانب ادارية   

   جوانب اجتماعية   

   جوانب اجتماعية   



اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 بٌت الحكمة-مجلة دراسات تارٌخٌة

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

 www.al-mostafa.com  ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذة 

www.ahlbayt.com 

 
 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .33

.اٌزم١ٕخ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟاعزخذاَ اٌٛعبئً   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-mostafa.com/


 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 / كلٌة التربٌة للبناتجامعة بغداد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .56

 ربس٠خ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .57

 H OO 433/ حاسيخ حشكيا وايشان اعُ / سِض اٌّمشس .58

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .59

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .61

 عبػخ ع٠ٕٛب 64 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .61

 5/2116/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .62

 أ٘ذاف اٌّمشس .63
 

 بها تركٌا واٌرانتعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت 

 
 عن اهم االحداث التً شهدتها تركٌا واٌران تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة

 
االحداث والتطورات التً مرت بهما تركٌا واٌران منذ اواخر القرن التاسع عشر وحتى تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن 

 بداٌة الثمانٌنات من القرن العشرٌن
 .طلبة المتوسطة واالعدادٌةتعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى 

 
بصفة  تركٌا واٌرانإكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً تدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر بصفة عامة وتدرٌس تارٌخ 

 .خاصة

 

ٌ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.



 .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. 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .34

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

  اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خِٟٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ    -1أ        
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزذس٠غِّٟبسعخ  -2أ        

 . اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خرؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد -5أ         

 .اٌزذس٠غ١خص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ         
   
 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 1ب          

 الصف الدراسً. ادارةعلى  الطلبةقدرة تطوٌر – 2ب         

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

     
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

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

 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 إٌظش٠خاالخزجبساد 

 اٌّشبسوخ ا١ِٛ١ٌخ

 اػذاد اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -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

 اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخاٌزؼبْٚ ٚ -4ط

  



 

 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ   -13

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -14

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -15

 طشائك اٌزم١١ُ    

 ة االختبارات النظرٌ -11

 تالتقارٌر والدراسا -11

 اٌّشبسوبد ا١ِٛ١ٌخ -12

 اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ  -د 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-1د         
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -2د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د
 نقل المعلوماتمهارة -4د

   



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .36

 )كتاب منهجي( تاريخ ايران وتركيا البراىيم خليل احمد واخرون ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 نوري النعٌمً،التعددٌة الحزبٌةحمد أ ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
 ارٌك زوركر، تارٌخ تركٌا الحدٌث

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 بٌت الحكمة-مجلة دراسات تارٌخٌة

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

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
مكتبة المصطفى االلكترونية ، مكتبة التاريخ الحديث، موسوعة 

 الويكبيديا، الموسوعة البريطانية 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .37

 

االٔزشٔذ ثّب ٠خذَ ٠ٚؾذس اٌّؼٍِٛبد  اٌزؾذ٠ش اٌّغزّش ٌٛعبئً اال٠ضبػ ٚاعزخذاَ وً ِب ٘ٛ عذ٠ذ ػٍٝ شجىخ

 اٌّزٛفشح

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .35

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

  اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

تعرٌف الطلبة باهم  2 32
االفكار التً تخص كل 

 مفردة واردة

القاء  تارٌخ تركٌا واٌران  
 اضراتحالم

الشرح 
 التوضٌحو

 االختبارات 
التقارٌر و 
 الدراسات

 االختبار والتحصٌل المساضشة القاجاريالحكم  ٌتعرف الطالب على : 2 1-3  

احوال اٌران خالل الحرب  ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 
 العالمٌة االولى

 االختبار والتحصٌل المساضشة

 االختبار والتحصٌل المساضشة الغاء الدولة الفارسٌة ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 

اندالع الثورة واعالن  ٌتعرف الطالب على : 2 12- 11 
الجمهورٌة االسالمٌة 

3383 
 االختبار والتحصٌل المساضشة

 االختبار والتحصٌل المساضشة هزٌمة الدولة العثمانٌة ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 

 االختبار والتحصٌل المساضشة الدولة الكمالٌة ٌتعرف الطالب على : 2 16-26 

 االختبار والتحصٌل المساضشة حٌاد تركٌا ٌتعرف الطالب على : 2 27-31 

االوضاع السٌاسٌة فً  ٌتعرف الطالب على : 2 31-32
 تركٌا خالل الستٌنات

 االختبار والتحصٌل المساضشة



 

 
 

 
 

 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 / كلٌة التربٌة للبناتجامعة بغداد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .64

 ربس٠خ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .65

 H ASA 431/ حاسيخ الذولت الؼباصيت اعُ / سِض اٌّمشس .66

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .67

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .68

 عبػخ ع٠ٕٛب 96 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .69

 5/2116/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .71

 أ٘ذاف اٌّمشس .71
 

 .بها الدولة العباسٌةتعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت 

 
 ولة العباسٌة.دالتزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة عن اهم االحداث التً شهدتها 

 

 

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

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

 ؛البرنامج.



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

 
بصفة الدولة الباسٌة المتاخرة بصفة عامة وتدرٌس تارٌخ  االسالمًإكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ 

 .خاصة

 
 .االسالمً إلعداد المهنً لتدرٌس التارٌختنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو ا

 

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

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .38

   األ٘ذاف اٌّؼشف١خ -أ

  ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟاٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ    -1أ          
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزذس٠غِّٟبسعخ  -2أ        

 . اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خرؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 دح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ.اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبفُٙ  -4أ
 .سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد -5أ         

 .اٌزذس٠غ١خص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ        

  األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.  -ة 

 التدرٌس.تمكٌن الطلبة على – 1ب         

 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 2ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

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

  طشائك اٌزم١١ُ     

 

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -

 



 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -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

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ   -16

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -18

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -17

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

  

 ة االختبارات النظرٌ -13

 تالتقارٌر والدراسا -14

 
 ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد اٌؼبِخ  -د 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-1د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -2د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 نقل المعلوماتمهارة -4د   



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .41

  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

-132محمد سهٌل طقوش، تارٌخ الدولة العباسٌة  - ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

 هـ.656

 ابن الجوزي، المنتظم. -

 االثٌر، الكامل فً التارٌخ.ابن  -

 ابن كثٌر، البداٌة والنهاٌة. -

 الذهبً، تارٌخ االسالم.
اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 بٌت الحكمة-مجلة دراسات تارٌخٌة

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

   ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذة 

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .41

.اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ  

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .39

مخشخاث الخؼلم  الضاػاث األصبوع

 المطلوبت
اصم الوزذة / أو 

  الموضوع
 طشيقت الخقييم طشيقت الخؼليم

تعرٌف الطلبة باهم  2 32
االفكار التً تخص كل 

 مفردة واردة

 اضراتحالقاء الم تارٌخ الدولة العباسٌة  
 التوضٌحالشرح و

 االختبارات 
التقارٌر و 
 الدراسات

 االختبار والتحصٌل المساضشة ال بوٌه ٌتعرف الطالب على : 2 1-3  

 االختبار والتحصٌل المساضشة الب ارسالن وملكشاه ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 

تفكك الدولة العربٌة  ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 
 االسالمٌة

 االختبار والتحصٌل المساضشة

 االختبار والتحصٌل المساضشة الدٌن االٌوبًظهور صالح  ٌتعرف الطالب على : 2 12- 11 

 االختبار والتحصٌل المساضشة اصل المغول وموطنهم ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 

 االختبار والتحصٌل المساضشة دخول المغول الى بغداد ٌتعرف الطالب على : 2 16-26 

 27-31 
2 

 ٌتعرف الطالب على :
انهٌار الدولة العربٌة 

 العباسٌة
 االختبار والتحصٌل المساضشة

 االختبار والتحصٌل المساضشة اثر هزٌمة المغول ٌتعرف الطالب على : 2 31-32



 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 

 / و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبدعبِؼخ  ثغذاد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 اٌزبس٠خ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .2

 H OS 439)مادة اخخياسيت(/  حاسيخ بغذاد اٌّمشساعُ / سِض  .3

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .4

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .5

 عبػخ ع٠ٕٛب   64 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .6

 5/2116/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .7

 أ٘ذاف اٌّمشس .8

 ِش د ثٙب ثغذاد.رؼش٠ف اٌطبٌجبد ثبٌّشاؽً اٌزبس٠خ١خ اٌزٟ 

 ثغذاد.فٟ  رض٠ٚذ اٌطبٌجبد ثّغّٛػخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّفب١ُ٘ اٌزبس٠خ١خ ثظفخ خبطخ ػٓ اُ٘ االؽذاس 

رض٠ٚذ اٌطبٌجبد ثخٍف١خ ػ١ٍّخ ػٓ االعزؼّبس االعٕجٟ ٚاٌضٛساد اٌٛط١ٕخ ٚأُ٘ االؽضاة اٌغ١بع١خ اٌزٟ 

 .ثغذادفٟ  رشىٍذ 

 خ ػٍٝ ِغزٜٛ طٍجخ اٌّزٛعطخ ٚاالػذاد٠خ.رؼش٠ف اٌطبٌجبد ثبالرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ ٌّّبسعخ رذس٠ظ اٌزبس٠

 إوغبة اٌطبٌجبد اٌّٙبساد ا١ٌّٕٙخ فٟ اٌزذس٠ظ اٌزبس٠خ اٌؾذ٠ش ٚاٌّؼبطش ثظفخ ػبِخ ٚرذس٠ظ ربس٠خ 

 ثظفخ خبطخ. ثغذاد

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.



 ر١ّٕخ اٌشٚػ اٌٛط١ٕخ ٚاٌم١ُ األخالل١خ ٔؾٛ اإلػذاد إٌّٟٙ ٌزذس٠ظ اٌزبس٠خ اٌؾذ٠ش ٚاٌّؼبطش.

ٌجؾش ٚاٌّشبسوخ اٌؼ١ٍّخ فٟ إػذاد اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ٚػشضٙب ٌز١ّٕخ لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ إوغبة اٌطبٌجبد ِٙبسح ا

 اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزٛص١ك.
 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ  -01

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ          

اٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ    -1أ          

 اٌزبس٠خٟ 

 ِّبسعخ اٌزذس٠غٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2أ        

 رؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خ . -3أ       

 فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ. -4أ       

 سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد. -5أ         

 ص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزذس٠غ١خ.  -6أ        

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزذس٠ظ.– 1ة         

 رط٠ٛش لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ اداسح اٌظف اٌذساعٟ.– 2ة         

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ اػذاد اع١بي عذ٠ذح رذ٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ– 3ة 

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌششػ ٚاٌزٛض١ؼ     -
 طش٠مخ ػشع االؽذاس اٌزبس٠خ١خ  -
 طش٠مخ اٌّؾبضشح  -
 طش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ -
 اػذاد اٌجؾٛس اٌزبس٠خ١خ -
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد إٌظش٠خ -

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 
 اٌؼًّ ضّٓ اٌّغّٛػخ ثفبػ١ٍخ ٚٔشبط -1ط  
 ثّٛاػ١ذاداسح اٌٛلذ ثفبػ١ٍخ ٚرؾذ٠ذ اال٠ٌٛٚبد ِغ اٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ إٌّظُ  -2ط
 اٌمذسح ػٍٝ رٛع١ٗ ٚرؾف١ض االخش٠ٓ . -3ط
 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط 
 



 

 

 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ -1

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -2

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -3

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 االخزجبساد إٌظش٠خ  -1

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -2

 

 
 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 

 اٌزطج١ك ) ٟٚ٘ ػ١ٍّخ رذس٠ظ ِغّٛػخ ِٓ اٌطٍجخ ٚاوغبثُٙ اٌّؼٍِٛبد اٌزبس٠خ١خ  (-1د

 اوزغبة لبث١ٍبد اٌزٛافك ٚاالداء اٌّؼشفٟ -2د

 ِٙبسح اٌزبص١ش ثبالخش٠ٓ -3د

 ٔمً اٌّؼٍِٛبد ِٙبسح-4د  

 

 



 ث١ٕخ اٌّمشس .11

اعُ اٌٛؽذح / أٚ  ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌّطٍٛثخ اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّٛضٛع
طش٠مخ  طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 اٌزم١١ُ

تعرٌف الطلبة باهم االفكار  عبػخ 2 32
 التً تخص كل مفردة واردة

اٌمبء  ربس٠خ ثغذاد

 بضشادؾاٌّ

اٌششػ ٚ 

 اٌزٛض١ؼ

 االخزجبساد 

اٌزمبس٠ش ٚ 

 اٌذساعبد

 2  
 ٌتعرف الطالب على :

 رغ١ّخ ثغذاد  -
 

 المساضشة
االختبار 

 والتحصٌل

 المساضشة رخط١ظ ِذ٠ٕخ ثغذاد ٌتعرف الطالب على :  2 
االختبار 

 والتحصٌل

 المساضشة ِشاؽً ثٕبء ثغذاد ٌتعرف الطالب على :  2 
االختبار 

 والتحصٌل

ٌّذ٠ٕخ االؽٛاي اٌؼّشا١ٔخ  ٌتعرف الطالب على :  2 

ثغذاد فٟ ػٙذ ٘بسْٚ 

 اٌشش١ذ.
 المساضشة

االختبار 
 والتحصٌل

اؽٛاي ثغذاد فٟ فزشح  ٌتعرف الطالب على :  2 

 اٌزغٍظ اٌغٍغٛلٟ
 المساضشة

االختبار 
 والتحصٌل

 2  
 ٌتعرف الطالب على :

ثغذاد فٟ اٌؼظش 

 اٌؼجبعٟ.
 المساضشة

االختبار 
 والتحصٌل

اٌغىبٟٔ ٌّذ٠ٕخ اٌزشو١ت  ٌتعرف الطالب على :  2 

 ثغذاد.
 المساضشة

االختبار 

 والتحصٌل

 2  
 ٌتعرف الطالب على :

اٌزؼذاد اٌغىبٟٔ ٌّذ٠ٕخ 

 ثغذاد.
 المساضشة

االختبار 

 والتحصٌل

اٌزشو١ت اٌذ٠ٕٟ ٌّغزّغ  ٌتعرف الطالب على :  2 

 ِذ٠ٕخ ثغذاد
 المساضشة

االختبار 
 والتحصٌل

االطٛي اٌزبس٠خ١خ  ٌتعرف الطالب على :  2 

 ٌّؾالد ثغذاد.
 المساضشة

االختبار 
 والتحصٌل

 المساضشة اعٛاق ثغذاد اٌمذ٠ّخ ٌتعرف الطالب على :  2 
االختبار 

 والتحصٌل

 المساضشة ِمبٟ٘ ثغذاد. ٌتعرف الطالب على :  2 
االختبار 

 والتحصٌل

 2  

 ٌتعرف الطالب على :
اٌؾذٚد االداس٠خ ٌّذ٠ٕخ 

ثغذاد اٚاخش اٌؼظش 

 اٌؼجبعٟ.

 المساضشة
االختبار 

 والتحصٌل

 ثغذاد.فٟ غغٛس ٌا ٌتعرف الطالب على :  2 

 خطٛط إٌمً -
 المساضشة

االختبار 
 والتحصٌل

 2  
 ٌتعرف الطالب على :

ٚاٌّٛاطالد فٟ ِذ٠ٕخ 

 ثغذاد.
 المساضشة

االختبار 

 والتحصٌل



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .11

  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ربس٠خ ثغذاد , اٌّؤٌف اٌخط١ت اٌجغذادٞ. -1 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

 
ٌّؾبد اعزّبػ١خ ِٓ ربس٠خ اٌؼشاق اٌؾذ٠ش ,اٌّؤٌف د.ػٍٟ  -2

 اٌٛسدٞ.

 
 
اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 ث١ذ اٌؾىّخ-ِغٍخ دساعبد ربس٠خ١خ

 عبِؼخ ثغذاد-و١ٍخ اٌزشث١خ /اثٓ سشذ -ِغٍخ االعزبر

 عبِؼخ ثغذاد-اٌزشث١خ ٌٍجٕبدو١ٍخ  -ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
ِغّٛػخ ِمبالد ٚرمبس٠ش ربس٠خ١خ , ِٕٙغ١خ ؽذ٠ضخ رٕبٌٚذ ربس٠خ 

ثغذاد ٚرمغ١ّبرٙب االداس٠خ  ,االلزظبد٠خ, ٚاالعزّبػ١خ  أخزد ِٓ 

 شجىخ اٌّؼٍِٛبد اٌؼٕىجٛر١خ.

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .12

 

 اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 خبٔبد ثغذاد. ٌتعرف الطالب على :  2 
 المساضشة

االختبار 

 والتحصٌل

 المساضشة ِغبعذ ثغذاد ٌتعرف الطالب على :  2 
االختبار 

 والتحصٌل

 المساضشة رمب١ٌذ اٌّغزّغ اٌجغذادٞ ٌتعرف الطالب على :  2 
االختبار 

 والتحصٌل



 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 / كلٌة التربٌة للبناتجامعة بغداد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .72

 ربس٠خ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .73

 HLnE 436 /قوى دوليت اعُ / سِض اٌّمشس .74

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .75

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .76

 عبػخ ع٠ٕٛب 64 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .77

 5/2116/ ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .78

 أ٘ذاف اٌّمشس .79

 .القوى الدولٌة فً القرن العشرٌنتعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت 

 

اوربا وامرٌكا تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة عن اهم االحداث التً شهدتها دول 

 واسٌا.

 

القوى  تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن االستعمار االجنبً والثورات الوطنٌة وأهم االحزاب السٌاسٌة التً تشكلت فً 

 مثل بشطاويا وفشوضا والماويا وايطاليا. الدولٌة

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

 

ٌ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.



بصفة  القوى الدولٌة إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر بصفة عامة وتدرٌس تارٌخ 

 خاصة.

 

 تنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً لتدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر.

 

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

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .42

   األ٘ذاف اٌّؼشف١خ -أ

 اٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟ    -1أ          

 ِّبسعخ اٌزذس٠غٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2أ        

 رؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خ . -3أ

 فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ. -4أ

 سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد. -5أ         

 .ص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزذس٠غ١خ  -6أ        

  األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.  -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 1ب         

 تطوٌر قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسً.– 2ب         

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

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 الشرح والتوضٌح     -
 طرٌقة عرض االحداث التارٌخٌة  -
 طرٌقة المحاضرة  -
 التعلم الذاتًطرٌقة  -
 اعداد البحوث التارٌخٌة -

  طشائك اٌزم١١ُ     

 

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -

 



 

 

 

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -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

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ   -1

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -2

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -3

 

 

 طشائك اٌزم١١ُ    

  

 االختبارات النظرٌة  -1

 التقارٌر والدراسات -2

 

 ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد اٌؼبِخ  -د 

 التطبٌق ) وهً عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة  (-1د

 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -2د

 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 مهارة نقل المعلومات-4د   



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .44

 الٌوجد  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 

 عبد اهلل حميد مرزوق, القوى الدولية في القرن العشرين.  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
 8181-8181تاريخ العالقات الدولية: بيير رونوفن, 

ازمات القرن العشرين  بيير رونوفن, تاريخ العالقات الدولية:
8181-8111 

 ث١ٕخ اٌّمشس .43

مخشخاث الخؼلم  الضاػاث األصبوع

 المطلوبت

اصم الوزذة / أو 

 الموضوع

 طشيقت الخقييم طشيقت الخؼليم

 عبػخ 2 32

 ٌتعرف الطالب على :

اعجبة اٌؾشة 

 اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ

 اٌمبء اٌّؾبضشاد

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 االخزجبساد 

اٌزمبس٠ش ٚ 

 اٌذساعبد

 االختبار والتحصٌل المساضشة رطٛساد اٌؾشة :ٌتعرف الطالب على  2 1-3  

ِؤرّش اٌظٍؼ فٟ  ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 

 1919ثبس٠ظ 
 االختبار والتحصٌل المساضشة

االصِخ االلزظبد٠خ  ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 

 1933-1929اٌؼ١ٍّخ 

 

 االختبار والتحصٌل المساضشة

 االختبار والتحصٌل المساضشة ثش٠طب١ٔب ٌتعرف الطالب على : 2 1-3  

 االختبار والتحصٌل المساضشة فشٔغب ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 

 االختبار والتحصٌل المساضشة ا٠طب١ٌب ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 

 االختبار والتحصٌل المساضشة اٌّب١ٔب ٌتعرف الطالب على : 2 12- 11 

 االختبار والتحصٌل المساضشة ا١ٌبثبْ ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 

اٌٛال٠بد اٌّزؾذح  ٌتعرف الطالب على : 2 16-26 

 االِش٠ى١خ
 االختبار والتحصٌل المساضشة

 االختبار والتحصٌل المساضشة اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ ٌتعرف الطالب على : 2 27-31 

 والتحصٌلاالختبار  المساضشة ١٘ئخ االُِ اٌّزؾذح ٌتعرف الطالب على : 2 31

 االختبار والتحصٌل المساضشة ِؼب٘ذاد اٌظٍؼ ٌتعرف الطالب على : 2 32



 8111 -8111بيير رونوفن, تاريخ القرن العشرين : 

 جالل يحيى , العالم المعاصر

عمرعبد العزيز ومحمد عمي الفوزي, دراسات في تاريخ اوربا 
 8111 -8111الحديث والمعاصر:

دول الكبرى بين الحربين محمد محمد صالح واخرون, ال
 8111 -8181العالميتين: 

 

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (

 بٌت الحكمة-مجلة دراسات تارٌخٌة

 جامعة بغداد-كلٌة التربٌة /ابن رشد -مجلة االستاذ

 جامعة بغداد-للبناتكلٌة التربٌة  -مجلة كلٌة التربٌة

 .www: The Avalon Project. , Law. Yale  ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذة 

www.cold war International History Project 

 
 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .45

 اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 المقشسومورج وصف 

 

 وصف المقشس

 

 

 اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .81
 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد عبِؼخ ثغذاد/

 اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .81
 اٌزبس٠خ

 اعُ / سِض اٌّمشس .82
 H ME 434/ القياس والخقويم

 أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .83
 عبػزبْ اعجٛػ١ب" ٌّذح عٕخ دساع١خ

 اٌفظً / اٌغٕخ .84
 عٕٛٞ

 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .85
 عبػخ 64

  ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .86

 أ٘ذاف اٌّمشس .87

 المقشسأهذاف  -1
 حزويذ الطالباث بالمفاهيم االحيت : القياس ،الخقويم ، الخاسطت االخخباسيت، االخخباساث الخسصيليت ، الخسليل االزصائي  -1

 الصذق الثباث، مقاييش الخقذيش ،الضدالث الخشاكميت ،مقياس الؼالقاث االخخماػيت ، البطاقت المذسصيت، اخخباس الزكاء
 الشخصيتوالقذساث الؼقليت ، 

 تزوٌد الطالبات بالمعلومات حول : االصول التارٌخٌة للقٌاس والتقوٌم ,العالقة بٌن القٌاس والتقوٌم ,اهمٌتها  -2
 وانواعها , الخارطة االختبارٌة واهمٌتها ومجاالتها واوزانها , انواع االختبارات التحصٌلٌة , التحصٌل االحصائً للفقرات 

 االختبارٌة

 االختبار الجٌد , كٌفٌة فسٌر نتائج االختبار , انواع وسائل التقوٌم الالختبارٌة , انواع اختبارات الذكاء وكٌفٌةمواصفات  

ٌ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.



 وخطوات بناء االختبار  قٌاس الشخصٌة

 

 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .46

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 اٌزضٚد ثٕظشح ػبِخ فٟ اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ ِٓ ؽ١ش رطٛسٖ ػجش اٌؼظٛس  -1أ

 اٌزؼشف ػٍٝ  ِفب١ُ٘ اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ ٚاالخزجبس ٚاٌؼاللخ ث١ّٕٙب -2أ

 اٌزؼشف ػٍٝ اال٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ ؽ١ش ا١ّ٘زٙب ٚٚضٛؽٙب -3أ

 ِؼشفخ أٛاع االخزجبساد اٌزؾظ١ٍ١خ ١ِّٚضارٙب ٚط١بغزٙب-4أ
 اطفبد االخزجبس اٌغ١ذاٌزؼشف ػٍٝ ِٛ -5أ
 ِؼشفخ و١ف١خ رؾ١ًٍ فمشاد االخزجبس   -6أ

 
 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 رط٠ٛش لذساد اٌطبٌت ثبرغبٖ ارمبْ ِٙبسح ل١بط ٚرم٠ُٛ اٌّزؼٍُ – 1ة

 رط٠ٛش ِٙبسح اٌطبٌت ثبرغبٖ اخز١بس ّٔبرط اٌّمب١٠ظ ٚاالخزجبساد ٚ اعب١ٌت اٌزم٠ُٛ  – 2ة

 اوزغبة اٌّٙبساد اٌخبطخ ثبعزخذاَ اٌٛعبئً االؽظبئغخ – 3ة

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 اٌّؾبضشح   
 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االخزجبساد اٌّٛضٛػ١خ ٚاٌّمب١ٌخ

 

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌزؾ١ًٍ -1ط

 االعزٕزبط -2ط

 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌّؾبضشح -

 طشائك اٌزم١١ُ    

 ٚاعجبد ث١ز١خ

 اِزؾبٔبد شٙش٠خ

 



 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .48

 كتب المقرر ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
 استخدام الدورٌات 

 

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

  ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

 مواقع االنترنٌت ....

 

 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .49

 

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 اٌزذس٠ظ -1د

 -2د

 -3د

    -4د

 ث١ٕخ اٌّمشس .47

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا وظشة ػامت في الخقويم ٌتعرف الطالب على: 4 1-2(2)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا الخاسطت االخخباسيت ٌتعرف الطالب على: 4 3-4( 2)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا االخخباساث الخسصيليت ٌتعرف الطالب على: 8 5-8(4)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا الخسليل االزصائي لالخخباس ٌتعرف الطالب على: 6 11 -9( 3)

(6)12-17 12 
مواصفاث االخخباس وحفضيش  ٌتعرف الطالب على:

 وخائده
 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا وصائل الخقويم الال خخباسيت ٌتعرف الطالب على: 6 18-21(3)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا اخخباساث الزكاء  ٌتعرف الطالب على: 4 21-22(2)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا قياس الشخصيت ٌتعرف الطالب على: 6 23-25(3)

 االختبار والتحصٌل لمحاضرةا خطواث بىاء االخخباس ٌتعرف الطالب على: 6 26-28(3)



 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 جامعة بغداد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .88

 ربس٠خ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .89

 H HTE 437/ وصوص حاسيخيت باللغت االوكليزيت اعُ / سِض اٌّمشس .91

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .91

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .92

 عبػخ ع٠ٕٛب 64 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .93

 16/5/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .94

 أ٘ذاف اٌّمشس .95
 

 .مر بها التارٌخ االسالمً والحدٌث باللغة االنكلٌزٌةتعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً 

 
 ت والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة باللغة االنكلٌزٌة.تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلوما

 
والثورات الوطنٌة وأهم االحزاب السٌاسٌة التً تشكلت فً دول شرق تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن االستعمار االجنبً 

 اسٌا
 .والمصطلحات االنكلٌزٌةتعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ 

 
إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر بصفة عامة وتدرٌس تارٌخ شرق اسٌا بصفة 

 .خاصة

 

ٌ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.



 .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. 

 ٚاٌزم١١ُِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  .51

   األ٘ذاف اٌّؼشف١خ -أ

  ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟاٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ    -1أ          
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزذس٠غِّٟبسعخ  -2أ        

 . اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خاٌزٛػ١خ رؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ.فُٙ  -4أ
 .سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد -5أ         

 .اٌزذس٠غ١خص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ        

  اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.األ٘ذاف   -ة 

 تمكٌن الطلبة على التدرٌس.– 1ب         

 ادارة الصف الدراسً.على  الطلبةقدرة تطوٌر – 2ب         

 من اعداد اجٌال جدٌدة تدٌر العملٌة التربوٌة.تمكٌن الطلبة – 3ب 
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 الشرح والتوضٌح     -
  التارٌخٌةاالحداث طرٌقة عرض  -
 طرٌقة المحاضرة  -
 طرٌقة التعلم الذاتً -
 اعداد البحوث التارٌخٌة -

  طشائك اٌزم١١ُ     

 

 االختبارات النظرٌة -
 التقارٌر والدراسات -

 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -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

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     



 

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ   -4

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -5

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -6

 

 
 طشائك اٌزم١١ُ    

  

 ة االختبارات النظرٌ -3

 تالتقارٌر والدراسا -4

 
 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 ( عملٌة تدرٌس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التارٌخٌة هً و ) التطبٌق-1د
 اكتساب قابلٌات التوافق واالداء المعرفً -2د
 مهارة التاثٌر باالخرٌن -3د

 نقل المعلوماتمهارة -4د   

 ث١ٕخ اٌّمشس .51

مخشخاث الخؼلم  الضاػاث األصبوع

 المطلوبت
 اصم الوزذة / أو 

 الموضوع
 طشيقت الخقييم طشيقت الخؼليم

تعرٌف الطلبة باهم  2 32
االفكار التً تخص كل 

 مفردة واردة

ٔظٛص ربس٠خ١خ ثبٌٍغخ   

 االٔى١ٍض٠خ

القاء 
 اضراتحالم

الشرح 
 التوضٌحو

 االختبارات 
التقارٌر و 
 الدراسات

 ٌتعرف الطالب على : 2 1-3  
قواعد واصول كتابة 
 المطلحات التارٌخٌة 

 االختبار والتحصٌل المساضشة

نصوص تارٌخ العرب قبل  ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 
 االسالم

 االختبار والتحصٌل المساضشة

 االختبار والتحصٌل المساضشة نصوص عصر الرسالة ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 

 االختبار والتحصٌل المساضشة نصوص الدولة االموٌة ٌتعرف الطالب على : 2 12- 11 

 االختبار والتحصٌل المساضشة نصوص الدولة العباسٌة ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 

 االختبار والتحصٌل المساضشة نصوص التارٌخ الحدٌث  ٌتعرف الطالب على : 2 16-26 

 االختبار والتحصٌل المساضشة نصوص التارٌخ المعاصر ٌتعرف الطالب على : 2 27-31 

 االختبار والتحصٌل المساضشة نصوص الدولة العراقٌة ٌتعرف الطالب على : 2 31-32



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .52

 Alan Brinkiy- American History -1 ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

Asurvery. 

2- Martin Gilbert, the scond world world. 

3- Ficher, History of Europe. 

 

 

 

 www.cold war International History Project  ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذة 

www. History of Islamic. 

www. History of Europe. 
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.اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 

 ٌٍجٕبدعبِؼخ ثغذاد / و١ٍخ اٌزشث١خ  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .96

 اٌزبس٠خ     / اٌّشوض ؼٍّٟ اٌمغُ اٌ .97

 H AT 435الخطبيقاث الخذسيضيت/  اعُ / سِض اٌّمشس .98

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .99

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .111

 عبػخ 121 )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .111

 2116/  6/  ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .112

 أ٘ذاف اٌّمشس .113

درستو في سنوات دراستها في كلية التربية للبنات من مواد اختصاصها ومواد التأىيل لمهنة أ. تطبيق الطالبة لكل ما 
 التدريس .

 ب. اكتساب الطالبة للمهارات المرتبطة بمجال تخصصها والتعرف على مجموعة من طرائق وأساليب التدريس المتبعة .

 .الطالبات والتعرف على القدرات الفردية وحل المشكالتج. تطوير مهارة المالحظة للطالبة من خالل مالحظة سلوكيات 

د. تزويد الطالبة بالخبرات األساسية المتطورة في إدارة الصف ومشكالتو التي تحتاج إلى التصرف الصحيح والمالئم 

ٌ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.



 لحلها .

 ه. اكتساب الطالبة مهارة التقويم الذاتي وتقويم اإلعمال والعمل على تحسينها وتطويرىا .

 تتعرف الطالبة على قدراتها في التدريس من طريق ممارس التعليم للتعرف على نقاط القوة والضعف في أدائها .و. 

 ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ّمشسبد اٌِخشع .54

  ٘ذاف اٌّؼشف١خ األ -أ
 اٌزؼشف ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌغٛأت إٌظش٠خ اٌخبطخ ثئػذاد٘ب ٌّٕٙخ اٌزذس٠ظ . -1أ

 اٌزّىٓ ِٓ رؾم١ك األ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ . -2أ

 أِىب١ٔخ رؾ١ًٍ اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ . -3أ
 رؾم١ك األ٘ذاف اٌغٍٛو١خ اٌخبطخ ثبٌذسط . -4أ
  -5أ
   -6أ

  ّمشس.اٌخبطخ ثبٌ ١خاٌّٙبساراأل٘ذاف   -ة 

 رذس٠ت اٌطبٌجخ ػٍٝ اٌم١بَ ثبٌزذس٠ظ اٌفؼٍٟ . – 1ة

 اوزغبة اٌطبٌجخ ٌّٙبساد اٌزذس٠ظ . – 2ة

 اوزغبة اٌطبٌجخ ٌّٙبساد ر٠ٕٛغ اٌّض١شاد ٚاٌزؼبًِ ِغ طبٌجبد اٌظف . – 3ة

  اوزغبة ِٙبساد إٌمبء األعئٍخ اٌظف١خ   -4ة

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 اٌطش٠مخ اإلٌمبئ١خ ثأّٔبطٙب اٌّؾبضشح , اٌٛطف , اٌششػ ....اٌخ 

 إٌّبلشخ اٌظف١خ 

 األعئٍخ اٌظف١خ 

 إٌّبرط ٚاالعزشار١غ١بد اٌزذس٠غ١خ اٌؾذ٠ضخ 
 طشائك اٌزم١١ُ      

 أعب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌّزؼذدح ِٕٚٙب االخزجبساد اٌزؾش٠ش٠خ 

 اعزّبسح ِالؽظخ اٌّششف اٌزشثٛٞ 

 اعزّبسح ِالؽظخ اٌّششف اٌؼٍّٟ 

 اعزّبسح ِالؽظخ اٌّذسعخ 

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ 
 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 غشط سٚػ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌطبٌجبد .-1ط

 اٌزأو١ذ ػٍٝ اٌم١ُ اٌزٟ ٠زّغه ثٙب اٌّغزّغ . -2ط

 شؼٛس اٌطبٌجخ ثزؾًّ اٌّغؤ١ٌٚخ رغبٖ ا٢خش٠ٓ . -3ط

   -4ط

  
 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     



 

 اٌطش٠مخ اإلٌمبئ١خ ثأّٔبطٙب اٌّؾبضشح , اٌٛطف , اٌششػ ....اٌخ 

 إٌّبلشخ اٌظف١خ 

 األعئٍخ اٌظف١خ 

 إٌّبرط ٚاالعزشار١غ١بد اٌزذس٠غ١خ اٌؾذ٠ضخ
 طشائك اٌزم١١ُ    

 أعب١ٌت اٌزم٠ُٛ اٌّزؼذدح ِٕٚٙب االخزجبساد اٌزؾش٠ش٠خ  

 اعزّبسح ِالؽظخ اٌّششف اٌزشثٛٞ , اعزّبسح ِالؽظخ اٌّششف اٌؼٍّٟ , اعزّبسح ِالؽظخ اٌّذسعخ 

 االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ
 إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌزأ١ٍ١٘خ اٌؼبِخ ٚ اٌّٙبساد -د 

 ِٙبساد وزبثخ اٌخطظ اٌزذس٠غ١خ ٚرطج١مٙب . -1د

 ِٙبساد اعزؼّبي اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ . -2د

 ِٙبساد إٌّبلشخ ٚاألعئٍخ اٌظف١خ . -3د

 ِٙبساد اإلداسح اٌظف١خ   -4د



 ٌّبدح اٌزطج١مبد اٌزذس٠غ١خ  ث١ٕخ اٌّمشس .55

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

1 4 

اٌزؼش٠ف ثأُ٘ ِجبدا 

ٚأعظ اإلػذاد ٌّٕٙخ 

اٌزذس٠ظ ٔظش٠ب  

 ٚػ١ٍّب  

 آداة ِٕٙخ اٌزذس٠ظ

طشائك ٚأعب١ٌت 

 اٌزذس٠ظ اٌّزؼذدح
أعئٍخ شف١ٙخ 

 ٚرؾش٠ش٠خ

أعظ اٌزذس٠ظ  4 2

 اٌغ١ذ
أعظ اٌزذس٠ظ  4 3

 اٌغ١ذ
إداسح اٌظف  4 4

 ٚرٕظ١ّٗ
إداسح اٌظف  4 5

 ٚرٕظ١ّٗ
األعئٍخ أ١ّ٘زٙب  4 6

 ٚأٔٛاػٙب
األعئٍخ أ١ّ٘زٙب  4 7

 ٚأٔٛاػٙب
   اٌخطخ اٌغ٠ٕٛخ  4 8
   اٌخطخ ا١ِٛ١ٌخ  4 9
   اٌّشب٘ذح ِؼٕب٘ب  4 11
   اٌّشب٘ذحرؼ١ٍّبد   4 11
   اٌّشب٘ذح اٌفؼ١ٍخ  4 12
   اٌّشب٘ذح اٌفؼ١ٍخ  4 13
   اٌّشب٘ذح اٌفؼ١ٍخ  4 14
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 ٌّبدح اٌزطج١مبد اٌزذس٠غ١خ  اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ .56

 ال يوجد كتاب مقرر ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 2002مهارات التدريس الصفي ، محمد محمود الحيلة ، )اٌّظبدس(  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ 2
 2002كتاب التربية العملية ، عبد الباقي بابكر ووليد الزند ، 

   2004التربية العملية ، شاكر جاسم محمد ، رائد رسم يونس ، 

 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                

 ( اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... ) 
 كتاب التربية العملية )دليل المشرف والطالب( ، احمد كنعان 

 الدليل في التربية العملية ، عبد اهلل الموسوي 

اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ ة ـ 

.... 
 المواقع االلكترونية الخاصة بالتربية العملية 
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 ٔفظ خطخ اٌؼبَ اٌغبثك 
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 وصف المقشس

 

  عبِؼخ ثغذاد/ و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .114

 ربس٠خ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .115

 H MAH 432حاسيخ الوطه الؼشبي السذيث والمؼاصش/  اعُ / سِض اٌّمشس .116

 اعجٛػٟ أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .117

 عٕٛٞ اٌفظً / اٌغٕخ .118

 عبػخ ع٠ٕٛب 96 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .119

 5/2116/  ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .111

 أ٘ذاف اٌّمشس .111
 

 .الوطن العربًتعرٌف الطالبات بالمراحل التارٌخٌة التً مرت دول 

 
 الوطن العربً تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة عن اهم االحداث التً شهدتها دول 

 
الوطن  تزوٌد الطالبات بخلفٌة علمٌة عن االستعمار االجنبً والثورات الوطنٌة وأهم االحزاب السٌاسٌة التً تشكلت فً دول 

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

 
بصفة  الوطن العربً إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصر بصفة عامة وتدرٌس تارٌخ 

 .خاصة

 
 .لتدرٌس التارٌخ الحدٌث والمعاصرتنمٌة الروح الوطنٌة والقٌم األخالقٌة نحو اإلعداد المهنً 

 

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

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.



 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .58

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ -أ

 ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟاٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ    -1أ          
 ثشىً ػٍّٟ .  طالثٌٗؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ  اٌزذس٠غِّٟبسعخ  -2أ        

 اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خ.رؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ  -3أ

 اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ. اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدحفُٙ  -4أ
 .سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد -5أ         

 .اٌزذس٠غ١خص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ   -6أ        

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.  -ة 

 رّى١ٓ اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزذس٠ظ.– 1ة 

 اداسح اٌظف اٌذساعٟ.ػٍٝ  اٌطٍجخلذسح رط٠ٛش – 2ة         

 ِٓ اػذاد اع١بي عذ٠ذح رذ٠ش اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ.رّى١ٓ اٌطٍجخ – 3ة 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 اٌششػ ٚاٌزٛض١ؼ 

 االؽذاس اٌزبس٠خ١خطش٠مخ ػشع  -

 طش٠مخ اٌّؾبضشح  -

 طش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزارٟ -

 اػذاد اٌجؾٛس اٌزبس٠خ١خ -

 اٌزم١١ُطشائك 

 

 االخزجبساد إٌظش٠خ -

 اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد -

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 اٌؼًّ ضّٓ اٌّغّٛػخ ثفبػ١ٍخ ٚٔشبط -1ط          

 اداسح اٌٛلذ ثفبػ١ٍخ ٚرؾذ٠ذ اال٠ٌٛٚبد ِغ اٌمذسح ػٍٝ اٌؼًّ إٌّظُ ثّٛاػ١ذ -2ط

 اٌمذسح ػٍٝ رٛع١ٗ ٚرؾف١ض االخش٠ٓ . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط   

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ

 

 



 

 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .61

-1914اٌّخزظش  فٟ ربس٠خ اٌٛطٓ اٌؼشثٟ اٌّؼبطش ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 ) وزبة ِٕٙغٟ ( 1918

 

عبعُ ِؾّذ ؽغٓ اٌؼذٚي ٚاخشْٚ,ربس٠خ اٌٛطٓ اٌؼشثٟ  ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2

 اٌّؼبطش

 اٌؼشث١خطالػ اٌؼمبد , اٌمض١خ -

 طشائك اٌزم١١ُ 

 

 خ االخزجبساد إٌظش٠ -5

 داٌزمبس٠ش ٚاٌذساعب -6

 

ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ  -د 

.) 

 ( ػ١ٍّخ رذس٠ظ ِغّٛػخ ِٓ اٌطٍجخ ٚاوغبثُٙ اٌّؼٍِٛبد اٌزبس٠خ١خ ) ٟٚ٘  اٌزطج١ك-1د

 اوزغبة لبث١ٍبد اٌزٛافك ٚاالداء اٌّؼشفٟ -2د

 ِٙبسح اٌزبص١شثبالخش٠ٓ -3د

 ٔمً اٌّؼٍِٛبد ِٙبسح-4د   

 ث١ٕخ اٌّمشس .59

مخشخاث الخؼلم  الضاػاث األصبوع

 المطلوبت
اصم الوزذة / أو 

  الموضوع
 طشيقت الخقييم طشيقت الخؼليم

تعرٌف الطلبة باهم  2 32
االفكار التً تخص 

 كل مفردة واردة

تارٌخ الوطن العربً   
 الحدٌث

 اضراتحالقاء الم
 التوضٌحالشرح و

 االختبارات 
التقارٌر و 
 الدراسات

 ٌتعرف الطالب على : 2 1-3  
االول المؤتمر العربً 

3331 
 االختبار والتحصٌل المساضشة

مؤتمر الصلح فً بارٌس  ٌتعرف الطالب على : 2 4-6 
3333 

 االختبار والتحصٌل المساضشة

التطورات السٌاسٌة فً  ٌتعرف الطالب على : 2 7-9 
 مصر

 االختبار والتحصٌل المساضشة

 والتحصٌلاالختبار  المساضشة لٌبٌا ٌتعرف الطالب على : 2 12- 11 

 االختبار والتحصٌل المساضشة وتقسٌم فلسطٌن ٌتعرف الطالب على : 2 15- 13 

 االختبار والتحصٌل المساضشة االمم المتحدة ٌتعرف الطالب على : 2 16-26 

 االختبار والتحصٌل المساضشة سورٌا ٌتعرف الطالب على : 2 27-31 

 االختبار والتحصٌل المساضشة الخصٌبمشروع الهالل  ٌتعرف الطالب على : 2 31-32



-  

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 ث١ذ اٌؾىّخ-ِغٍخ دساعبد ربس٠خ١خ

 عبِؼخ ثغذاد-و١ٍخ اٌزشث١خ /اثٓ سشذ -ِغٍخ االعزبر

 عبِؼخ ثغذاد-و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍجٕبد -ِغٍخ و١ٍخ اٌزشث١خ

 .www: The Avalon Project. , Law. Yale ِٛالغ االٔزش١ٔذـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ة 

www.cold war International History Project 
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 اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ ٚ اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ.
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 كلية التربية للبنات اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .112

 التاريخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .113

 ادة اٌشؽالد /  اعُ / سِض اٌّمشس .114

 اعجٛػٟ  أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .115

 فظٍٟ  اٌفظً / اٌغٕخ .116

 32 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .117

 21/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .118

 أ٘ذاف اٌّمشس .119

اٌمذسح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٌىً ِبدح ٌزّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ إٌزبعبد اٌزبس٠خ١خ  -

ٌىً ؽذس ع١بعٟ ٚأؼىبعخ ػٍٝ اٌزطٛساد اٌمبئّخ فٟ ٚلزٙب ِٚٓ عٛأت ػذح الزظبد٠ب اٚع١بع١ب اٚ 

 اعزّبػ١ب اٚ صمبف١ب 
ثبٌٕغجخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌجٍذ ٚفك اعظ ػ١ٍّخ خٍك ع١ً لبدس ػٍٝ رغٍُ صِبَ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ  -

 ِٕٚٙغ١خ ٚاوبد١ّ٠خ ع١ٍّخ ِٚزٛافمخ ِغ سٚػ ٚع١بعخ ٚاعزشار١غ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ثشىٍٙب اٌىبًِ

اٌؼًّ ػٍٝ رؾًّ ِغؤ١ٌٚخ أغبػ اٌزؼ١ٍُ ٚث١ّٕٙخ خبٌظخ ػٓ طش٠ك اٌغ١ش ٚفك اٌخطظ اٌزشث٠ٛخ اٌّؼذح  -

 اٌجٍذِٓ لجً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ 

 تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة -

 
 تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادٌة. -

إجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق يوفر وصف املقرر هذا 
 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.



 
 إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ بصفة عامة  -

 
 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. 

 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .62

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 اٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟ    -1         

 ِّبسعخ اٌزذس٠غٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2       

 زبس٠خ١خ .رؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس اٌ -3

 فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ. -4

 سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد. -5        

 ص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزذس٠غ١خ.  -6

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 

 متكني الطلبة على التدريس.– 0ب         

 تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.– 2ب         
 متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية– 3ب 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض االحداث التارخيية  -
 طريقة احملاضرة  -

 التعلم الذايتطريقة  -

 اعداد البحوث التارخيية   -

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ 

 

 االختبارات النظرية  -8

 التقارٌر والدراسات -7



 

 
 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط -1ط       

 ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد -2ط

 القدرة على توجيه وحتفيز االخرين . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط        

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ -8

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -7

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -1

 

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ 

 

 / االخزجبساد إٌظش٠خ 1

 / اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد2

 

 

 اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  -د 

 التطبيق ) وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية  (-0د 

 اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف -2د
 مهارة التاثريباالخرين -3د

 مهارة نقل املعلومات-4د       



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .64

 اليوجد منهج محدد ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 /عبد اهلل مناع ،العالم رحلة 0 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
 / شمس الدين الطنجي ،رحلة ابن بطوطة 2
/روبن بذول ، الرحالة الغربيون في الجزيرة العربية ، ترجمة عبد 3

 اهلل ادم نصيف 

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ,....  () اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش 
 مجلة دراسات تاريخية ، بيت الحكمة -
 جامعة بغداد –مجلة االستاذ ، كلية التربية ابن رشد  -
 جامعة بغداد  –مجلة كلية التربية للبنات -

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .65

 ث١ٕخ اٌّمشس .63

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘  2 16

االفىبس اٌزٟ رخض وً 

 ِفشدح ٚاسدح

اٌمبء  / ِؼٕٝ اٌشؽٍخ ٌغ٠ٛب1

اٌّؾبضشاد 

ٚاٌششػ 

 ٚاٌزٛض١ؼ

االخزجبساد 

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌذساعبد

/ِؼٕٝ اٌشؽٍخ 2   

 اططالؽب

  

   / اٌشؽٍخ ٌطٍت اٌؼٍُ 3   

/ اٌشؽٍخ ٌطٍت 4   

 اٌزغبسح 

  

   / اٌشؽٍخ اٌضمبف١خ 5   

   / اٌشؽٍخ االعزّبػ١خ 6   

   / اٌشؽٍخ اٌذ١ٕ٠خ 7   
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 اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٍٕٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ .

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 
 كلية التربية للبنات اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .121

 التاريخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .121

 دساعبد اعزششال١خ فٟ اٌغ١شح إٌج٠ٛخ  اعُ / سِض اٌّمشس .122

 اعجٛػٟ  أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .123

 فظٍٟ  اٌفظً / اٌغٕخ .124

 32 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .125

 21/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .126

 أ٘ذاف اٌّمشس .127

اٌمذسح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٌىً ِبدح ٌزّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ إٌزبعبد اٌزبس٠خ١خ  -

ٌىً ؽذس ع١بعٟ ٚأؼىبعخ ػٍٝ اٌزطٛساد اٌمبئّخ فٟ ٚلزٙب ِٚٓ عٛأت ػذح الزظبد٠ب اٚع١بع١ب اٚ 

 اعزّبػ١ب اٚ صمبف١ب 
ثبٌٕغجخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌجٍذ ٚفك اعظ ػ١ٍّخ خٍك ع١ً لبدس ػٍٝ رغٍُ صِبَ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ  -

 ِٕٚٙغ١خ ٚاوبد١ّ٠خ ع١ٍّخ ِٚزٛافمخ ِغ سٚػ ٚع١بعخ ٚاعزشار١غ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ثشىٍٙب اٌىبًِ

اٌؼًّ ػٍٝ رؾًّ ِغؤ١ٌٚخ أغبػ اٌزؼ١ٍُ ٚث١ّٕٙخ خبٌظخ ػٓ طش٠ك اٌغ١ش ٚفك اٌخطظ اٌزشث٠ٛخ اٌّؼذح  -

 اٌجٍذِٓ لجً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ 

 تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة -

 
 تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادٌة. -

املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق يوفر وصف املقرر هذا إجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص 
 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.



 
 إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ بصفة عامة  -

 
 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. 

 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .66

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 اٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟ    -1         

 ِّبسعخ اٌزذس٠غٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2       

 اٌزبس٠خ١خ .رؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس  -3

 فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ. -4

 سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد. -5        

 ص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزذس٠غ١خ.  -6

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 

 متكني الطلبة على التدريس.– 0ب         

 تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.– 2ب         
 متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية– 3ب 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح   -

 طريقة عرض االحداث التارخيية  -
 طريقة احملاضرة  -

 التعلم الذايتطريقة  -

 اعداد البحوث التارخيية   -

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االختبارات النظرية  -1

 التقارٌر والدراسات -11



 

 
 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط -1ط       

 ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد -2ط

 القدرة على توجيه وحتفيز االخرين . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط        

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ   -11

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -11

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -12

 

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 / االخزجبساد إٌظش٠خ 1

 / اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد 2

 

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 التطبيق ) وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية  (-0د 

 اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف -2د
 مهارة التاثري باالخرين -3د

 مهارة نقل املعلومات-4د       



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .68

 اليوجد منهج محدد ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 / محمد عمارة ،معركة المصطلحات بين الغرب واالسالم0 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
 /انور الجندي ،السنة النبوية في مواجهة شبهات االستشراق 2
 /فاروق عمر فوزي ،االستشراق والتاريخ االسالمي 3

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 مجلة دراسات تاريخية ، بيت الحكمة -
 جامعة بغداد –مجلة االستاذ ، كلية التربية ابن رشد  -
 جامعة بغداد  –مجلة كلية التربية للبنات -

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
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 ث١ٕخ اٌّمشس .67

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘  2 16

االفىبس اٌزٟ رخض وً 

 ٚاسدحِفشدح 

/ االعزششاق ٌغٗ 1

 ٚاططالػ

اٌمبء 

اٌّؾبضشاد 

ٚاٌششػ 

 ٚاٌزٛض١ؼ

االخزجبساد 

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌذساعبد 

/ االعالَ ٚاٌّغ١ٍّٓ 2   

فٟ االسس اٌفىشٞ 

 االٚسثٟ 

  

   / ِٕب٘ظ اٌّغزششل١ٓ 3   

/ االعزششاق ٚاٌمشاْ 4   

 اٌىش٠ُ 

  

/ االعزششاق 5   

 ٚاٌغ١شح إٌج٠ٛخ 

  

/االعزششاق ٚأزشبس 6   

 االعالَ 

  

/االعزششاق 7   

 ٚاٌؾشٚة اٌظ١ٍج١خ 
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .69

 اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٍٕٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ .

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 

 كلية التربية للبنات اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .128

 التاريخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .129

 دساعبد ربس٠خ١خ فٟ اع١ب اٌٛعطٝ  اعُ / سِض اٌّمشس .131

 اعجٛػٟ  اٌّزبؽخأشىبي اٌؾضٛس  .131

 فظٍٟ  اٌفظً / اٌغٕخ .132

 32 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .133

 21/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .134

 أ٘ذاف اٌّمشس .135

اٌمذسح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٌىً ِبدح ٌزّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ إٌزبعبد اٌزبس٠خ١خ  -

ٌىً ؽذس ع١بعٟ ٚأؼىبعخ ػٍٝ اٌزطٛساد اٌمبئّخ فٟ ٚلزٙب ِٚٓ عٛأت ػذح الزظبد٠ب اٚع١بع١ب اٚ 

 اعزّبػ١ب اٚ صمبف١ب 
ثبٌٕغجخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌجٍذ ٚفك اعظ ػ١ٍّخ خٍك ع١ً لبدس ػٍٝ رغٍُ صِبَ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ  -

 ِٕٚٙغ١خ ٚاوبد١ّ٠خ ع١ٍّخ ِٚزٛافمخ ِغ سٚػ ٚع١بعخ ٚاعزشار١غ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ثشىٍٙب اٌىبًِ

اٌؼًّ ػٍٝ رؾًّ ِغؤ١ٌٚخ أغبػ اٌزؼ١ٍُ ٚث١ّٕٙخ خبٌظخ ػٓ طش٠ك اٌغ١ش ٚفك اٌخطظ اٌزشث٠ٛخ اٌّؼذح  -

 اٌجٍذِٓ لجً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ 

 تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة -

 
 تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادٌة. -

حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق يوفر وصف املقرر هذا إجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب 
 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.



 
 إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ بصفة عامة  -

 
 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. 

 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .71

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 اٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟ    -1         

 ِّبسعخ اٌزذس٠غٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2       

 زبس٠خ١خ .رؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس اٌ -3

 فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ. -4

 سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد. -5        

 ص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزذس٠غ١خ.  -6

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 

 متكني الطلبة على التدريس.– 0ب         

 تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.– 2ب         
 متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية– 3ب 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح   -

 طريقة عرض االحداث التارخيية  -
 طريقة احملاضرة  -
 التعلم الذايتطريقة  -

 اعداد البحوث التارخيية   -

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االختبارات النظرية  -11

 التقارٌر والدراسات -12



 

 

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط -1ط       

 ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد -2ط

 القدرة على توجيه وحتفيز االخرين . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط        

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ   -13

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -14

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -15

 

 

 

 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 / االخزجبساد إٌظش٠خ 1

 / اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد 2

 

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 التطبيق ) وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية  (-0د 

 اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف -2د
 مهارة التاثري باالخرين -3د

 مهارة نقل املعلومات-4د       



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .72

 اليوجد منهج محدد ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 /رسالن حسبوالتوف ،المواجهة الدامية 0 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
 /محمد حسنين ىيكل ،الزلزال السوفيتي 2
 0/رياض الصمد ، العالقات الدولية ،ج3

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 مجلة دراسات تاريخية ، بيت الحكمة -
 جامعة بغداد –مجلة االستاذ ، كلية التربية ابن رشد  -
 جامعة بغداد  –مجلة كلية التربية للبنات -

 ث١ٕخ اٌّمشس .71

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘  2 16

االفىبس اٌزٟ رخض وً 

 ٚاسدحِفشدح 

/اٚضبع 1

 اٌغّٙٛس٠بد اٌغٛف١ز١خ 

اٌمبء 

اٌّؾبضشاد 

ٚاٌششػ 

 ٚاٌزٛض١ؼ

االخزجبساد 

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌذساعبد 

/رٛعٗ اٌمٜٛ 2   

االل١ّ١ٍخ ٔؾٛ االرؾبد 

 اٌغٛف١زٟ 

  

/اعزمالي 3   

اٌغّٙٛس٠بد 

 االعال١ِخ 

  

/اٌزٛعخ اٌزشوٟ 4   

 ٚاال٠شأٟ ٚاالعشائ١ٍٟ 

  

/اٌؼاللبد اٌؼشث١خ ِغ 5   

 اٌغّٙٛس٠بد اٌغٛف١ز١خ 

  

/اعزمالي 6   

اٌغّٙٛس٠بد 

االعال١ِخ فٟ اع١ب 

 اٌٛعطٝ ال٠شاْ 

  

      



ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 
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 اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٍٕٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ .اعزخذاَ اٌٛعبئً 
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 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 

 كلية التربية للبنات اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .136

 التاريخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .137

 ؽشوخ االطالػ فٟ اٌؼٙذ اٌؼضّبٟٔ  اعُ / سِض اٌّمشس .138

 اعجٛػٟ  أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .139

 فظٍٟ  اٌفظً / اٌغٕخ .141

 32 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .141

 21/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .142

 أ٘ذاف اٌّمشس .143

اٌمذسح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٌىً ِبدح ٌزّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ إٌزبعبد اٌزبس٠خ١خ  -

ٌىً ؽذس ع١بعٟ ٚأؼىبعخ ػٍٝ اٌزطٛساد اٌمبئّخ فٟ ٚلزٙب ِٚٓ عٛأت ػذح الزظبد٠ب اٚع١بع١ب اٚ 

 اعزّبػ١ب اٚ صمبف١ب 
ثبٌٕغجخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌجٍذ ٚفك اعظ ػ١ٍّخ خٍك ع١ً لبدس ػٍٝ رغٍُ صِبَ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ  -

 ِٕٚٙغ١خ ٚاوبد١ّ٠خ ع١ٍّخ ِٚزٛافمخ ِغ سٚػ ٚع١بعخ ٚاعزشار١غ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ثشىٍٙب اٌىبًِ

اٌؼًّ ػٍٝ رؾًّ ِغؤ١ٌٚخ أغبػ اٌزؼ١ٍُ ٚث١ّٕٙخ خبٌظخ ػٓ طش٠ك اٌغ١ش ٚفك اٌخطظ اٌزشث٠ٛخ اٌّؼذح  -

 اٌجٍذِٓ لجً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ 

 تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة -

 
 تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادٌة. -

يوفر وصف املقرر هذا إجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق 
 ؛املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.االستفادة القصوى من فرص التعلم 



 
 إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ بصفة عامة  -

 
 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. 

 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .74

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 اٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟ    -1         

 ِّبسعخ اٌزذس٠غٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2       

 زبس٠خ١خ .رؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس اٌ -3

 فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ. -4

 سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد. -5        

 ص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزذس٠غ١خ.  -6

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 

 متكني الطلبة على التدريس.– 0ب         

 تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.– 2ب         
 متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية– 3ب 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض االحداث التارخيية  -
 طريقة احملاضرة  -
 التعلم الذايتطريقة  -

 اعداد البحوث التارخيية   -

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ 

 

 االختبارات النظرية  -13

 التقارٌر والدراسات -14



 

 

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط -1ط       

 ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد -2ط

 القدرة على توجيه وحتفيز االخرين . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط        

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ -16

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -18

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -17

 

 

 

 طشائك اٌزم١١ُ 

 

 / االخزجبساد إٌظش٠خ 1

 / اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد2

 

 

 اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  -د 

 التطبيق ) وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية  (-0د 

 اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف -2د
 مهارة التاثريباالخرين -3د

 مهارة نقل املعلومات-4د       



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .76

 اليوجد منهج محدد ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 /سيد محمد سيد، تاريخ الدولة العثمانية 0 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
 /يلمازاوزتونا ،تاريخ الدولة العثمانية ، تحقيق محمود االنصاري 2
 /محمد فريد ، تاريخ الدولة العثمانية 3

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 (  ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....
 مجلة دراسات تاريخية ، بيت الحكمة -
 جامعة بغداد –مجلة االستاذ ، كلية التربية ابن رشد  -
 جامعة بغداد  –مجلة كلية التربية للبنات -

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .77

 اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٍٕٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ .

 

 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .75

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘  2 16

االفىبس اٌزٟ رخض وً 

 ِفشدح ٚاسدح

/اٌؾٍّخ اٌفشٔغ١خ 1

 ػٍٝ ِظش 

اٌمبء 

اٌّؾبضشاد 

ٚاٌششػ 

 ٚاٌزٛض١ؼ

االخزجبساد 

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌذساعبد

   /ِؾّذ ػٍٟ ثبشب 2   

   /اٌغّؼ١بد اٌؼضّب١ٔخ 3   

   /اٌز١بس االطالؽٟ 4   

   /اٌز١بس اٌؼٍّبٟٔ 5   

   /االسعب١ٌبد االعٕج١خ 6   
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 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 
 كلية التربية للبنات اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .144

 التاريخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .145

 اٌزبس٠خ ٚاٌّؤسخْٛ  اعُ / سِض اٌّمشس .146

 اعجٛػٟ  اٌؾضٛس اٌّزبؽخأشىبي  .147

 فظٍٟ  اٌفظً / اٌغٕخ .148

 32 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .149

 21/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .151

 أ٘ذاف اٌّمشس .151

اٌمذسح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٌىً ِبدح ٌزّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ إٌزبعبد اٌزبس٠خ١خ  -

ٌىً ؽذس ع١بعٟ ٚأؼىبعخ ػٍٝ اٌزطٛساد اٌمبئّخ فٟ ٚلزٙب ِٚٓ عٛأت ػذح الزظبد٠ب اٚع١بع١ب اٚ 

 اعزّبػ١ب اٚ صمبف١ب 
ثبٌٕغجخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌجٍذ ٚفك اعظ ػ١ٍّخ خٍك ع١ً لبدس ػٍٝ رغٍُ صِبَ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ  -

 ِٕٚٙغ١خ ٚاوبد١ّ٠خ ع١ٍّخ ِٚزٛافمخ ِغ سٚػ ٚع١بعخ ٚاعزشار١غ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ثشىٍٙب اٌىبًِ

اٌؼًّ ػٍٝ رؾًّ ِغؤ١ٌٚخ أغبػ اٌزؼ١ٍُ ٚث١ّٕٙخ خبٌظخ ػٓ طش٠ك اٌغ١ش ٚفك اٌخطظ اٌزشث٠ٛخ اٌّؼذح  -

 اٌجٍذِٓ لجً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ 

املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق يوفر وصف املقرر هذا إجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم 
 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.



 تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة -

 
 تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادٌة. -

 
 إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ بصفة عامة  -

 
 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. 

 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .78

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 اٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟ    -1         

 ِّبسعخ اٌزذس٠غٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2       

 زبس٠خ١خ .رؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس اٌ -3

 فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ. -4

 سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد. -5        

 ص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزذس٠غ١خ.  -6

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 

 متكني الطلبة على التدريس.– 0ب         

 تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.– 2ب         
 متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية– 3ب 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح   -

 طريقة عرض االحداث التارخيية  -
 طريقة احملاضرة  -

 التعلم الذايتطريقة  -

 اعداد البحوث التارخيية   -

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ      



 

 

 االختبارات النظرية  -15

 التقارٌر والدراسات -16

 
 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط -1ط       

 ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد -2ط

 القدرة على توجيه وحتفيز االخرين . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط        

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ   -11

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -21

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -21

 

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 / االخزجبساد إٌظش٠خ 1

 / اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد 2

 

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 التطبيق ) وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية  (-0د 

 اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف -2د
 مهارة التاثري باالخرين -3د

 مهارة نقل املعلومات-4د       



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .81

 اليوجد منهج محدد ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 /حسين مؤنس ، التاريخ والمؤرخون 0 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
 / محمد الحبيب الهيلة ،التاريخ والمؤرخون بمكة 2
 / عبد العزيز سالم ، التاريخ والمؤرخون العرب 3

٠ٛطٝ ثٙب                 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 مجلة دراسات تاريخية ، بيت الحكمة -
 جامعة بغداد –مجلة االستاذ ، كلية التربية ابن رشد  -
 جامعة بغداد  –مجلة كلية التربية للبنات -

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .81

 ث١ٕخ اٌّمشس .79

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘  2 16

االفىبس اٌزٟ رخض وً 

 ٚاسدحِفشدح 

/ اٌٛػٟ اٌزبس٠خٟ 1

ػٕذ اٌؼشة لجً 

 االعالَ 

اٌمبء 

اٌّؾبضشاد 

ٚاٌششػ 

 ٚاٌزٛض١ؼ

االخزجبساد 

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌذساعبد 

/ ػٛاًِ ظٙٛس 2   

 اٌزبس٠خ لجً االعالَ 

  

/ ثٛاو١ش اٌزذ٠ٚٓ 3   

 اٌزبس٠خٟ 

  

   / اٌّذاسط اٌزبس٠خ١خ 4   

/ رطٛس ِٕٙظ اٌىزبثخ 5   

 اٌزبس٠خ١خ 
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 اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٍٕٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ .

 

 

 

 
 

 
 
 

 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 

 كلية التربية للبنات اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .152

 التاريخ اٌّشوضاٌمغُ اٌؼٍّٟ  /  .153

 اٌزجش١ش ٚاٌّجششْٚ فٟ ثالد اٌشبَ  اعُ / سِض اٌّمشس .154

 اعجٛػٟ  أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .155

 فظٍٟ  اٌفظً / اٌغٕخ .156

 32 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .157

 21/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .158

 أ٘ذاف اٌّمشس .159

اٌمذسح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٌىً ِبدح ٌزّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ إٌزبعبد اٌزبس٠خ١خ  -

ٌىً ؽذس ع١بعٟ ٚأؼىبعخ ػٍٝ اٌزطٛساد اٌمبئّخ فٟ ٚلزٙب ِٚٓ عٛأت ػذح الزظبد٠ب اٚع١بع١ب اٚ 

املقرر هذا إجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق يوفر وصف 
 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.



 اعزّبػ١ب اٚ صمبف١ب 

ثبٌٕغجخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌجٍذ ٚفك اعظ ػ١ٍّخ خٍك ع١ً لبدس ػٍٝ رغٍُ صِبَ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ  -

 ِٕٚٙغ١خ ٚاوبد١ّ٠خ ع١ٍّخ ِٚزٛافمخ ِغ سٚػ ٚع١بعخ ٚاعزشار١غ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ثشىٍٙب اٌىبًِ

اٌؼًّ ػٍٝ رؾًّ ِغؤ١ٌٚخ أغبػ اٌزؼ١ٍُ ٚث١ّٕٙخ خبٌظخ ػٓ طش٠ك اٌغ١ش ٚفك اٌخطظ اٌزشث٠ٛخ اٌّؼذح  -

 اٌجٍذِٓ لجً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ 

 تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة -

 
 تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادٌة. -

 
 إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ بصفة عامة  -

 
 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. 

 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .82

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 اٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟ    -1         

 ِّبسعخ اٌزذس٠غٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2       

 اٌزبس٠خ١خ .رؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس  -3

 فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ. -4

 سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد. -5        

 ص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزذس٠غ١خ.  -6

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 

 متكني الطلبة على التدريس.– 0ب         

 تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.– 2ب         
 متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية– 3ب 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض االحداث التارخيية  -
 طريقة احملاضرة  -



 التعلم الذايتطريقة  -

 اعداد البحوث التارخيية   -

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ 

 

 االختبارات النظرية  -18

 التقارٌر والدراسات -17

 

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط -1ط       

 ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد -2ط

 القدرة على توجيه وحتفيز االخرين . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط        

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ -22

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -23

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -24

 

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ 

 

 / االخزجبساد إٌظش٠خ 1

 / اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد2

 

 

 اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  -د 

 التطبيق ) وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية  (-0د 

 اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف -2د
 مهارة التاثريباالخرين -3د

 مهارة نقل املعلومات-4د       



 
 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .84

 اليوجد منهج محدد ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 /احمد عبد الرحيم مصطفى ،في اصول التاريخ العثماني 0 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
 /عصام كمال خليفة ،ابحاث في تاريخ لبنان 2
 /محمد سعيد عبد اهلل ، كفاح شعب وىزيمة امبراطورية 3
 

 ث١ٕخ اٌّمشس .83

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘  2 16

االفىبس اٌزٟ رخض وً 

 ِفشدح ٚاسدح

/اٌؾشوخ اٌضمبف١خ فٟ 1

 ثالد اٌشبَ 

اٌمبء 

اٌّؾبضشاد 

ٚاٌششػ 

 ٚاٌزٛض١ؼ

االخزجبساد 

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌذساعبد

/االرغب٘بد اٌفىش٠خ 2   

 فٟ ثالد اٌشبَ 

  

/ربص١ش اٌغّؼ١بد 3   

ٚإٌٛادٞ اٌضمبف١خ ػٍٝ 

اٌؾشوخ اٌفىش٠خ فٟ 

 اٌشبَ 

  

/اٌزطٛساد اٌضمبف١خ 4   

لجً اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ 

 االٌٚٝ 

  

   /اٌغّؼ١بد اٌضمبف١خ 5   

/اعزٕزبعبد 6   

 ٚرٛط١بد

  

      



ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 اـ اٌىزت 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 مجلة دراسات تاريخية ، بيت الحكمة -
 جامعة بغداد –مجلة االستاذ ، كلية التربية ابن رشد  -
 جامعة بغداد  –مجلة كلية التربية للبنات -

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .85

 اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٍٕٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ .

 

 

 

 
 

 

 

 

 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 

 كلية التربية للبنات اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .161

 التاريخ اٌّشوضاٌمغُ اٌؼٍّٟ  /  .161

املقرر هذا إجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق يوفر وصف 
 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.
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 اٌزطٛساد االلزظبد٠خ فٟ اٚسثب ث١ٓ اٌؾشث١ٓ  اعُ / سِض اٌّمشس .162

 اعجٛػٟ  أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .163

 فظٍٟ  اٌفظً / اٌغٕخ .164

 32 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .165

 21/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .166

 أ٘ذاف اٌّمشس .167

اٌمذسح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٌىً ِبدح ٌزّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ إٌزبعبد اٌزبس٠خ١خ  -

ٌىً ؽذس ع١بعٟ ٚأؼىبعخ ػٍٝ اٌزطٛساد اٌمبئّخ فٟ ٚلزٙب ِٚٓ عٛأت ػذح الزظبد٠ب اٚع١بع١ب اٚ 

 اعزّبػ١ب اٚ صمبف١ب 
ثبٌٕغجخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌجٍذ ٚفك اعظ ػ١ٍّخ خٍك ع١ً لبدس ػٍٝ رغٍُ صِبَ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ  -

 ِٕٚٙغ١خ ٚاوبد١ّ٠خ ع١ٍّخ ِٚزٛافمخ ِغ سٚػ ٚع١بعخ ٚاعزشار١غ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ثشىٍٙب اٌىبًِ

اٌؼًّ ػٍٝ رؾًّ ِغؤ١ٌٚخ أغبػ اٌزؼ١ٍُ ٚث١ّٕٙخ خبٌظخ ػٓ طش٠ك اٌغ١ش ٚفك اٌخطظ اٌزشث٠ٛخ اٌّؼذح  -

 اٌجٍذِٓ لجً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ 

 تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة -

 
 تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادٌة. -

 
 إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ بصفة عامة  -

 
 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. 

 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .86

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 اٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟ    -1         

 ِّبسعخ اٌزذس٠غٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2       

 اٌزبس٠خ١خ .رؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس  -3

 فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ. -4

 سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد. -5        

 ص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزذس٠غ١خ.  -6



 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 

 متكني الطلبة على التدريس.– 0ب         

 تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.– 2ب         
 متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية– 3ب 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح   -

 طريقة عرض االحداث التارخيية  -
 طريقة احملاضرة  -
 التعلم الذايتطريقة  -

 اعداد البحوث التارخيية   -

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االختبارات النظرية  -11

 التقارٌر والدراسات -21

 

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط -1ط       

 ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد -2ط

 القدرة على توجيه وحتفيز االخرين . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط        

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ   -25

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -26

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -28

 

 
 



 

 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 / االخزجبساد إٌظش٠خ 1

 / اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد 2

 

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 التطبيق ) وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية  (-0د 

 اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف -2د
 مهارة التاثري باالخرين -3د

 مهارة نقل املعلومات-4د       



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .88

 اليوجد منهج محدد ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 0/رياض الصمد ، العالقات الدولية ،ج0 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
 /سايمون ادامز، الحرب العالمية االولى 2
 /نيل ىايمان ،الحرب العالمية االولى 3
 
اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 مجلة دراسات تاريخية ، بيت الحكمة -
 جامعة بغداد –مجلة االستاذ ، كلية التربية ابن رشد  -
 جامعة بغداد  –مجلة كلية التربية للبنات -

 ث١ٕخ اٌّمشس .87

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘  2 16

االفىبس اٌزٟ رخض وً 

 ٚاسدحِفشدح 

/اعجبة اٌؾشة 1

 اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ 

اٌمبء 

اٌّؾبضشاد 

ٚاٌششػ 

 ٚاٌزٛض١ؼ

االخزجبساد 

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌذساعبد 

   /ٔزبئظ اٌؾشة 2   

/اٌزطٛساد 3   

االلزظبد٠خ فٟ اٌّب١ٔب 

 ثؼذ اٌؾشة 

  

/ اٌزطٛساد 4   

االلزظبد٠خ فٟ 

 ثش٠طب١ٔب ثؼذ اٌؾشة

  

/ اٌزطٛساد 5   

فشٔغب االلزظبد٠خ فٟ 

 ثؼذ اٌؾشة

  

/ِمذِبد اٌؾشة 6   

 اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ 

  

      



ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ ة 

.... 
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .89

 اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٍٕٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ .

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 
 كلية التربية للبنات اٌزؼ١ّ١ٍخاٌّؤعغخ  .168

 التاريخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .169

 اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌؼظش اٌؼجبعٟ  اعُ / سِض اٌّمشس .171

 اعجٛػٟ  أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .171

يوفر وصف املقرر هذا إجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق 
 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.
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 فظٍٟ  اٌفظً / اٌغٕخ .172

 32 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .173

 21/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .174

 أ٘ذاف اٌّمشس .175

اٌمذسح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٌىً ِبدح ٌزّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ إٌزبعبد اٌزبس٠خ١خ  -

ٌىً ؽذس ع١بعٟ ٚأؼىبعخ ػٍٝ اٌزطٛساد اٌمبئّخ فٟ ٚلزٙب ِٚٓ عٛأت ػذح الزظبد٠ب اٚع١بع١ب اٚ 

 اعزّبػ١ب اٚ صمبف١ب 
ثبٌٕغجخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌجٍذ ٚفك اعظ ػ١ٍّخ خٍك ع١ً لبدس ػٍٝ رغٍُ صِبَ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ  -

 ِٕٚٙغ١خ ٚاوبد١ّ٠خ ع١ٍّخ ِٚزٛافمخ ِغ سٚػ ٚع١بعخ ٚاعزشار١غ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ثشىٍٙب اٌىبًِ

اٌؼًّ ػٍٝ رؾًّ ِغؤ١ٌٚخ أغبػ اٌزؼ١ٍُ ٚث١ّٕٙخ خبٌظخ ػٓ طش٠ك اٌغ١ش ٚفك اٌخطظ اٌزشث٠ٛخ اٌّؼذح  -

 اٌجٍذِٓ لجً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ 

 تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة -

 
 تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادٌة. -

 
 إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ بصفة عامة  -

 
 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. 

 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .91

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 اٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟ    -1         

 ِّبسعخ اٌزذس٠غٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2       

 اٌزبس٠خ١خ .رؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس  -3

 فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ. -4

 سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد. -5        

 ص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزذس٠غ١خ.  -6

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 

 متكني الطلبة على التدريس.– 0ب         

 تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.– 2ب         



 متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية– 3ب 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض االحداث التارخيية  -
 طريقة احملاضرة  -

 التعلم الذايتطريقة  -

 اعداد البحوث التارخيية   -

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ 

 

 االختبارات النظرية  -21

 التقارٌر والدراسات -22

 
 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط -1ط       

 ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد -2ط

 القدرة على توجيه وحتفيز االخرين . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط        

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ -27

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -21

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -31

 

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ 



 
 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .92

 اليوجد منهج محدد ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 / شوقي ضيف ،تاريخ االدب العربي 0 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
/مفتاح يونس الرياضي ، المؤسسات التعليمية في العصر 2

 العباسي االول 

 

 / االخزجبساد إٌظش٠خ 1

 / اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد2

 

 

 اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  -د 

 التطبيق ) وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية  (-0د 

 اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف -2د
 مهارة التاثريباالخرين -3د

 مهارة نقل املعلومات-4د       

 ث١ٕخ اٌّمشس .91

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘  2 16

االفىبس اٌزٟ رخض وً 

 ِفشدح ٚاسدح

/ا١ّ٘خ اٌزؼ١ٍُ 1

 ِٚشاوضٖ

اٌمبء 

اٌّؾبضشاد 

ٚاٌششػ 

 ٚاٌزٛض١ؼ

االخزجبساد 

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌذساعبد

   / ؽٍمبد اٌّغبعذ 2   

   / اٌىزبر١ت 3   

   / ِغبٌظ اٌخٍفبء 4   

   / ِغبٌظ اٌؼٍّبء 5   

   / دوبو١ٓ اٌٛسال6ٓ١   

   / ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ 7   



 / احمد بن يحيى البالذري ، فتوح البلدان 3

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ( ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,.... 
 مجلة دراسات تاريخية ، بيت الحكمة -
 جامعة بغداد –مجلة االستاذ ، كلية التربية ابن رشد  -
 جامعة بغداد  –مجلة كلية التربية للبنات -

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .93

 اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٍٕٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ .

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 
 كلية التربية للبنات اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .176

املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق يوفر وصف املقرر هذا إجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم 
 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.
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 التاريخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .177

 اٌؾشوخ اٌفىش٠خ فٟ اٌؼظش اٌؼجبعٟ  اعُ / سِض اٌّمشس .178

 اعجٛػٟ  أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .179

 فظٍٟ  اٌفظً / اٌغٕخ .181

 32 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .181

 21/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .182

 أ٘ذاف اٌّمشس .183

اٌمذسح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٌىً ِبدح ٌزّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ إٌزبعبد اٌزبس٠خ١خ  -

ٌىً ؽذس ع١بعٟ ٚأؼىبعخ ػٍٝ اٌزطٛساد اٌمبئّخ فٟ ٚلزٙب ِٚٓ عٛأت ػذح الزظبد٠ب اٚع١بع١ب اٚ 

 اعزّبػ١ب اٚ صمبف١ب 
ثبٌٕغجخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌجٍذ ٚفك اعظ ػ١ٍّخ خٍك ع١ً لبدس ػٍٝ رغٍُ صِبَ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ  -

 ِٕٚٙغ١خ ٚاوبد١ّ٠خ ع١ٍّخ ِٚزٛافمخ ِغ سٚػ ٚع١بعخ ٚاعزشار١غ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ثشىٍٙب اٌىبًِ

اٌؼًّ ػٍٝ رؾًّ ِغؤ١ٌٚخ أغبػ اٌزؼ١ٍُ ٚث١ّٕٙخ خبٌظخ ػٓ طش٠ك اٌغ١ش ٚفك اٌخطظ اٌزشث٠ٛخ اٌّؼذح  -

 اٌجٍذِٓ لجً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ 

 تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة -
 

 تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادٌة. -

 
 إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ بصفة عامة  -

 
 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. 

 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .94



 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 اٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟ    -1         

 ِّبسعخ اٌزذس٠غٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2       

 زبس٠خ١خ .رؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس اٌ -3

 فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ. -4

 سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد. -5        

 ص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزذس٠غ١خ.  -6

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 

 متكني الطلبة على التدريس.– 0ب         

 تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.– 2ب         
 متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية– 3ب 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض االحداث التارخيية  -
 طريقة احملاضرة  -

 التعلم الذايتطريقة  -

 اعداد البحوث التارخيية   -

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ 

 

 االختبارات النظرية  -23

 التقارٌر والدراسات -24

 
 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط -1ط       

 ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد -2ط

 القدرة على توجيه وحتفيز االخرين . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط        

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    



 

 

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ -31

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -32

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -33

 

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ 

 

 / االخزجبساد إٌظش٠خ 1

 / اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد2

 

 

 اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  -د 

 التطبيق ) وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية  (-0د 

 اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف -2د
 مهارة التاثريباالخرين -3د

 مهارة نقل املعلومات-4د       



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .96

 منهج محدد اليوجد ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 /شفيق جحا واخرون ، المصور  في التاريخ 0 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
 /عبد القادر عياش ، حضارة وادي الفرات 2
 / ابن اثير ، الكامل في التاريخ 3

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 مجلة دراسات تاريخية ، بيت الحكمة -
 جامعة بغداد –مجلة االستاذ ، كلية التربية ابن رشد  -
 جامعة بغداد  –مجلة كلية التربية للبنات -

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .97

 ث١ٕخ اٌّمشس .95

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘  2 16

االفىبس اٌزٟ رخض وً 

 ِفشدح ٚاسدح

/ِشاوض اٌؾشوخ 1

 اٌفىش٠خ فٟ ثغذاد 

اٌمبء 

اٌّؾبضشاد 

ٚاٌششػ 

 ٚاٌزٛض١ؼ

االخزجبساد 

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌذساعبد

/ ػٛاًِ رطٛس 2   

 اٌؾشوخ اٌفىش٠خ 

  

/إٌٙضخ اٌؼ١ٍّخ فٟ 3   

 ثغذاد 

  

/ اٌّؤعغبد اٌؼ١ٍّخ 4   

 فٟ ثغذاد 

  

   / اٌّغبٌظ اٌؼ١ٍّخ 5   

   / اٌّذاسط 6   

   / ؽشوخ اٌزشعّخ 7   
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 اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٍٕٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ .

 

 

 

 
 

 
 
 

 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 
 كلية التربية للبنات اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .184

 التاريخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .185

 اٌؾ١بح االعزّبػ١خ فٟ اٌؼظش اٌؼجبعٟ اٌّزبخش  اعُ / سِض اٌّمشس .186

 اعجٛػٟ  أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .187

 فظٍٟ  اٌفظً / اٌغٕخ .188

 32 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .189

 21/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .191

 أ٘ذاف اٌّمشس .191

اٌمذسح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٌىً ِبدح ٌزّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ إٌزبعبد اٌزبس٠خ١خ  -

ٌىً ؽذس ع١بعٟ ٚأؼىبعخ ػٍٝ اٌزطٛساد اٌمبئّخ فٟ ٚلزٙب ِٚٓ عٛأت ػذح الزظبد٠ب اٚع١بع١ب اٚ 

املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق يوفر وصف املقرر هذا إجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم 
 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.



 اعزّبػ١ب اٚ صمبف١ب 

ثبٌٕغجخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌجٍذ ٚفك اعظ ػ١ٍّخ خٍك ع١ً لبدس ػٍٝ رغٍُ صِبَ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ  -

 ِٕٚٙغ١خ ٚاوبد١ّ٠خ ع١ٍّخ ِٚزٛافمخ ِغ سٚػ ٚع١بعخ ٚاعزشار١غ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ثشىٍٙب اٌىبًِ

اٌؼًّ ػٍٝ رؾًّ ِغؤ١ٌٚخ أغبػ اٌزؼ١ٍُ ٚث١ّٕٙخ خبٌظخ ػٓ طش٠ك اٌغ١ش ٚفك اٌخطظ اٌزشث٠ٛخ اٌّؼذح  -

 اٌجٍذِٓ لجً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ 

 تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة -

 
 تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادٌة. -

 
 إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ بصفة عامة  -

 
 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. 

 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .98

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 اٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟ    -1         

 ِّبسعخ اٌزذس٠غٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2       

 اٌزبس٠خ١خ .رؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس  -3

 فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ. -4

 سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد. -5        

 ص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزذس٠غ١خ.  -6

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 

 متكني الطلبة على التدريس.– 0ب         

 تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.– 2ب         
 متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية– 3ب 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 الشرح والتوضيح   -

 طريقة عرض االحداث التارخيية  -
 طريقة احملاضرة  -



 التعلم الذايتطريقة  -

 اعداد البحوث التارخيية   -

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ      

 

 االختبارات النظرية  -25

 التقارٌر والدراسات -26

 
 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط -1ط       

 ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد -2ط

 القدرة على توجيه وحتفيز االخرين . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط        

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ   -34

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -35

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -36

 

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ    

 

 / االخزجبساد إٌظش٠خ 1

 / اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد 2

 

 

 اٌّٙبساد اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (. -د 

 التطبيق ) وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية  (-0د 

 اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف -2د
 مهارة التاثري باالخرين -3د

 مهارة نقل املعلومات-4د       



 
 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .111

 اليوجد منهج محدد ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 /عبد االلو النعيمي واخرون ، االسالم والدولة والمجتمع 0 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
 نفيسة محمد، االسالم والعنف –/ جودت سعيد 2
 / محمد خالد ، الدولة في االسالم 3

ثٙب                 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 مجلة دراسات تاريخية ، بيت الحكمة -
 جامعة بغداد –مجلة االستاذ ، كلية التربية ابن رشد  -
 جامعة بغداد  –مجلة كلية التربية للبنات -

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .111

 اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٍٕٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ .

 ث١ٕخ اٌّمشس .99

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘  2 16

االفىبس اٌزٟ رخض وً 

 ٚاسدحِفشدح 

/ ا١ّ٘خ اٌزؼ١ٍُ 1

 ِٚشاوضٖ 

اٌمبء 

اٌّؾبضشاد 

ٚاٌششػ 

 ٚاٌزٛض١ؼ

االخزجبساد 

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌذساعبد 

   / ا١ّ٘خ اٌزؼ١ٍُ 2   

   / ِشاوض اٌزؼ١ٍُ 3   

   / ؽٍمبد اٌّغبعذ 4   

   / ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ 5   

   / اٌؼٍَٛ اٌذ١ٕ٠خ 6   

   / اٌؼٍَٛ االدث١خ 7   

http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
http://www.diwanalarb.com/
http://www.diwanalarb.com/


 

 

 

 
 

 
 
 

 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 
 كلية التربية للبنات اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .192

 التاريخ اٌّشوضاٌمغُ اٌؼٍّٟ  /  .193

 دساعبد فٟ ربس٠خ اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ  اعُ / سِض اٌّمشس .194

 اعجٛػٟ  أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .195

 فظٍٟ  اٌفظً / اٌغٕخ .196

 32 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .197

 21/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .198

 أ٘ذاف اٌّمشس .199

اٌمذسح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٌىً ِبدح ٌزّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ إٌزبعبد اٌزبس٠خ١خ  -

ٌىً ؽذس ع١بعٟ ٚأؼىبعخ ػٍٝ اٌزطٛساد اٌمبئّخ فٟ ٚلزٙب ِٚٓ عٛأت ػذح الزظبد٠ب اٚع١بع١ب اٚ 

 اعزّبػ١ب اٚ صمبف١ب 

املقرر هذا إجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق يوفر وصف 
 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.



ثبٌٕغجخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌجٍذ ٚفك اعظ ػ١ٍّخ خٍك ع١ً لبدس ػٍٝ رغٍُ صِبَ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ  -

 ِٕٚٙغ١خ ٚاوبد١ّ٠خ ع١ٍّخ ِٚزٛافمخ ِغ سٚػ ٚع١بعخ ٚاعزشار١غ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ثشىٍٙب اٌىبًِ

اٌؼًّ ػٍٝ رؾًّ ِغؤ١ٌٚخ أغبػ اٌزؼ١ٍُ ٚث١ّٕٙخ خبٌظخ ػٓ طش٠ك اٌغ١ش ٚفك اٌخطظ اٌزشث٠ٛخ اٌّؼذح  -

 اٌجٍذِٓ لجً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ 

 تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة -

 
 تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادٌة. -

 
 إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ بصفة عامة  -

 
 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. 

 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .112

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 اٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟ    -1         

 ِّبسعخ اٌزذس٠غٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2       

 زبس٠خ١خ .رؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس اٌ -3

 فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ. -4
 سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد. -5        

 ص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزذس٠غ١خ.  -6

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 

 متكني الطلبة على التدريس.– 0ب         

 تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.– 2ب         
 متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية– 3ب 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض االحداث التارخيية  -
 طريقة احملاضرة  -
 التعلم الذايتطريقة  -

 اعداد البحوث التارخيية   -



 

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ 

 

 االختبارات النظرية  -28

 التقارٌر والدراسات -27

 

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط -1ط       

 ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد -2ط

 القدرة على توجيه وحتفيز االخرين . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط        

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ -38

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -37

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -31

 

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ 

 

 / االخزجبساد إٌظش٠خ 1

 / اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد2

 

 

 اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  -د 

 التطبيق ) وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية  (-0د 

 اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف -2د
 مهارة التاثريباالخرين -3د

 مهارة نقل املعلومات-4د       



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .114

 اليوجد منهج محدد ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 / جمال زكريا قاسم ،تاريخ الخليج العربي 0 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
/ خالد الوسمي ،الصراع االجنبي المتعاقب على الخليج 2

 العربي في العصر الحديث 
 / محمد حسين العيدروس ، تاريخ الخليج العربي الحديث 3

 ث١ٕخ اٌّمشس .113

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘  2 16

االفىبس اٌزٟ رخض وً 

 ِفشدح ٚاسدح

/اٌطجمبد االعزّبػ١خ 1

 فٟ اٌّغزّغ اٌخ١ٍغٟ 

اٌمبء 

اٌّؾبضشاد 

ٚاٌششػ 

 ٚاٌزٛض١ؼ

االخزجبساد 

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌذساعبد

/ إٌفظ ٚاصشٖ فٟ 2   

 اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ 

  

/ اٌزطٛساد  3   

اٌظؾ١خ فٟ اٌخ١ٍظ 

 اٌؼشثٟ

  

/ اٌّشاح فٟ اٌّغزّغ 4   

 اٌخ١ٍغٟ 

  

/ اٌؼّبٌخ االعٕج١خ فٟ 5   

اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ 

 ٚربص١شارٙب

  

/ اٌزؾذ٠بد 6   

االعزّبػ١خ ٌٍخ١ٍظ 

اٌؼشثٟ ٚربص١ش٘ب فٟ 

اٌٛالغ االعزّبػٟ 

 اٌخ١ٍغٟ 

  

      



اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 مجلة دراسات تاريخية ، بيت الحكمة -
 جامعة بغداد –االستاذ ، كلية التربية ابن رشد مجلة  -
 جامعة بغداد  –مجلة كلية التربية للبنات -

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 

www.startimes.com 
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .115

 اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٍٕٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ .

 

 

 

 
 
 

 
 

 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 

 كلية التربية للبنات اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .211

 التاريخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .211

 ربس٠خ اٌؼشاق االلزظبدٞ اعُ / سِض اٌّمشس .212

يوفر وصف املقرر هذا إجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق 
 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.

http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
http://www.diwanalarb.com/
http://www.diwanalarb.com/


 اعجٛػٟ  أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .213

 فظٍٟ  اٌفظً / اٌغٕخ .214

 32 اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ(ػذد  .215

 21/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .216

 أ٘ذاف اٌّمشس .217

اٌمذسح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٌىً ِبدح ٌزّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ إٌزبعبد اٌزبس٠خ١خ  -

ٌىً ؽذس ع١بعٟ ٚأؼىبعخ ػٍٝ اٌزطٛساد اٌمبئّخ فٟ ٚلزٙب ِٚٓ عٛأت ػذح الزظبد٠ب اٚع١بع١ب اٚ 

 اعزّبػ١ب اٚ صمبف١ب 
ثبٌٕغجخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌجٍذ ٚفك اعظ ػ١ٍّخ خٍك ع١ً لبدس ػٍٝ رغٍُ صِبَ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ  -

 ِٕٚٙغ١خ ٚاوبد١ّ٠خ ع١ٍّخ ِٚزٛافمخ ِغ سٚػ ٚع١بعخ ٚاعزشار١غ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ثشىٍٙب اٌىبًِ

اٌؼًّ ػٍٝ رؾًّ ِغؤ١ٌٚخ أغبػ اٌزؼ١ٍُ ٚث١ّٕٙخ خبٌظخ ػٓ طش٠ك اٌغ١ش ٚفك اٌخطظ اٌزشث٠ٛخ اٌّؼذح  -

 اٌجٍذِٓ لجً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ 

 تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة -

 
 تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادٌة. -

 
 إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ بصفة عامة  -

 
 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. 

 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .116

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 اٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟ    -1         

 ِّبسعخ اٌزذس٠غٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2       

 اٌزبس٠خ١خ .رؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس  -3

 فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ. -4

 سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد. -5        

 ص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزذس٠غ١خ.  -6



 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 

 متكني الطلبة على التدريس.– 0ب         

 تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.– 2ب         
 متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية– 3ب 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض االحداث التارخيية  -
 طريقة احملاضرة  -
 التعلم الذايتطريقة  -

 اعداد البحوث التارخيية   -

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ 

 

 االختبارات النظرية  -21

 التقارٌر والدراسات -31

 

 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط -1ط       

 ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد -2ط

 القدرة على توجيه وحتفيز االخرين . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط        

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ -41

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -41

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -42

 

 

 



 
 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .118

 اليوجد منهج محدد ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 طشائك اٌزم١١ُ 

 

 / االخزجبساد إٌظش٠خ 1

 / اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد2

 

 

 اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  -د 

 التطبيق ) وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية  (-0د 

 اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف -2د
 مهارة التاثريباالخرين -3د

 مهارة نقل املعلومات-4د       

 ث١ٕخ اٌّمشس .117

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘  2 16

االفىبس اٌزٟ رخض وً 

 ِفشدح ٚاسدح

/ االٚضبع 1

االلزظبد٠خ  فٟ 

 اٌؼشاق 

اٌمبء 

اٌّؾبضشاد 

ٚاٌششػ 

 ٚاٌزٛض١ؼ

االخزجبساد 

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌذساعبد

   /ع١بعخ اٌزخط١ظ 2   

   /اٌظٕبػخ فٟ اٌؼشاق 3   

   /ِشىٍخ االساضٟ 4   

   /اٌزغبسح ٚرطٛسارٙب5   

   /االػّبس ٚثشاِغٗ 6   

   /اٌغ١بعخ اٌّب١ٌخ 7   



 / عبد الرزاق الحسني ،تاريخ العراق السياسي 0 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
/ علي الوردي ، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق في العهد 2

 العثماني 
 / احمد علي ، تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني 3

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  () 
 مجلة دراسات تاريخية ، بيت الحكمة -
 جامعة بغداد –مجلة االستاذ ، كلية التربية ابن رشد  -
 جامعة بغداد  –مجلة كلية التربية للبنات -

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 

www.startimes.com 
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .119

 اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٍٕٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ .

 

 

 

 
 
 

 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 
 كلية التربية للبنات اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .218

املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق يوفر وصف املقرر هذا إجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص 
 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.
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 التاريخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .219

 دساعبد فٟ ربس٠خ اٌؼظش اٌؼجبعٟ االٚي  اعُ / سِض اٌّمشس .211

 اعجٛػٟ  أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .211

 فظٍٟ  اٌفظً / اٌغٕخ .212

 32 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .213

 21/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .214

 أ٘ذاف اٌّمشس .215

اٌمذسح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٌىً ِبدح ٌزّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ إٌزبعبد اٌزبس٠خ١خ  -

ٌىً ؽذس ع١بعٟ ٚأؼىبعخ ػٍٝ اٌزطٛساد اٌمبئّخ فٟ ٚلزٙب ِٚٓ عٛأت ػذح الزظبد٠ب اٚع١بع١ب اٚ 

 اعزّبػ١ب اٚ صمبف١ب 
ثبٌٕغجخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌجٍذ ٚفك اعظ ػ١ٍّخ خٍك ع١ً لبدس ػٍٝ رغٍُ صِبَ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ  -

 ِٕٚٙغ١خ ٚاوبد١ّ٠خ ع١ٍّخ ِٚزٛافمخ ِغ سٚػ ٚع١بعخ ٚاعزشار١غ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ثشىٍٙب اٌىبًِ

اٌؼًّ ػٍٝ رؾًّ ِغؤ١ٌٚخ أغبػ اٌزؼ١ٍُ ٚث١ّٕٙخ خبٌظخ ػٓ طش٠ك اٌغ١ش ٚفك اٌخطظ اٌزشث٠ٛخ اٌّؼذح  -

 اٌجٍذِٓ لجً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ 

 تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة -
 

 تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادٌة. -

 
 إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ بصفة عامة  -

 
 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. 

 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .111



 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 اٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟ    -1         

 ِّبسعخ اٌزذس٠غٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2       

 زبس٠خ١خ .رؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس اٌ -3

 فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ. -4

 سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد. -5        

 ص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزذس٠غ١خ.  -6

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 

 متكني الطلبة على التدريس.– 0ب         

 تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.– 2ب         
 متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية– 3ب 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض االحداث التارخيية  -
 طريقة احملاضرة  -

 التعلم الذايتطريقة  -

 اعداد البحوث التارخيية   -

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ 

 

 االختبارات النظرية  -31

 التقارٌر والدراسات -32

 
 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط -1ط       

 ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد -2ط

 القدرة على توجيه وحتفيز االخرين . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط        

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    



 

 

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ -43

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -44

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -45

 

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ 

 

 / االخزجبساد إٌظش٠خ 1

 / اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد2

 

 

 اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  -د 

 التطبيق ) وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية  (-0د 

 اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف -2د
 مهارة التاثريباالخرين -3د

 مهارة نقل املعلومات-4د       



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .112

 منهج محدداليوجد  ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 /عبد القادر عياش ،حضارة وادي الفرات 0 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
 / ابن اثير ، الكامل في التاريخ 2
 / صدر الدين الحسيني ، اخبار الدولة السلجوقية3

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 مجلة دراسات تاريخية ، بيت الحكمة -
 جامعة بغداد –مجلة االستاذ ، كلية التربية ابن رشد  -
 جامعة بغداد  –مجلة كلية التربية للبنات -

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 
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 خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ  .113

 اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٍٕٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ .

 

 

 ث١ٕخ اٌّمشس .111

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘  2 16

االفىبس اٌزٟ رخض وً 

 ِفشدح ٚاسدح

/ إٌظبَ اٌمضبئٟ فٟ 1

 اٌؼظش اٌؼجبعٟ 

اٌمبء 

اٌّؾبضشاد 

ٚاٌششػ 

 ٚاٌزٛض١ؼ

االخزجبساد 

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌذساعبد

/ اٌذٚا٠ٚٓ اٌّب١ٌخ فٟ 2   

 اٌخالفخ اٌؼجبع١خ 

  

   / د٠ٛاْ إٌفمبد 3   

   /د٠ٛاْ اٌض١بع 4   

   / د٠ٛاْ اٌظٛافٟ 5   

   / د٠ٛاْ اٌغٙجزح6   

   / د٠ٛاْ اٌغٕذ 7   
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 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 
 كلية التربية للبنات اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .216

 التاريخ اٌمغُ اٌؼٍّٟ  / اٌّشوض .217

 اٌفىش اٌغ١بعٟ ػٕذ اٌّغ١ٍّٓ فٟ اٌؼظش االِٛٞ  اعُ / سِض اٌّمشس .218

 اعجٛػٟ  أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .219

 فظٍٟ  اٌفظً / اٌغٕخ .221

 32 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .221

 21/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .222

 أ٘ذاف اٌّمشس .223

اٌمذسح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٌىً ِبدح ٌزّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ إٌزبعبد اٌزبس٠خ١خ  -

ٌىً ؽذس ع١بعٟ ٚأؼىبعخ ػٍٝ اٌزطٛساد اٌمبئّخ فٟ ٚلزٙب ِٚٓ عٛأت ػذح الزظبد٠ب اٚع١بع١ب اٚ 

 اعزّبػ١ب اٚ صمبف١ب 
ثبٌٕغجخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌجٍذ ٚفك اعظ ػ١ٍّخ خٍك ع١ً لبدس ػٍٝ رغٍُ صِبَ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ  -

 ِٕٚٙغ١خ ٚاوبد١ّ٠خ ع١ٍّخ ِٚزٛافمخ ِغ سٚػ ٚع١بعخ ٚاعزشار١غ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ثشىٍٙب اٌىبًِ

املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق يوفر وصف املقرر هذا إجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم 
 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.



اٌؼًّ ػٍٝ رؾًّ ِغؤ١ٌٚخ أغبػ اٌزؼ١ٍُ ٚث١ّٕٙخ خبٌظخ ػٓ طش٠ك اٌغ١ش ٚفك اٌخطظ اٌزشث٠ٛخ اٌّؼذح  -

 اٌجٍذِٓ لجً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ 

 تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة -

 
 تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادٌة. -

 
 إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ بصفة عامة  -

 
 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. 

 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .114

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 اٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟ    -1         

 ِّبسعخ اٌزذس٠غٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2       

 اٌزبس٠خ١خ .رؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس  -3

 فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ. -4

 سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد. -5        

 ص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزذس٠غ١خ.  -6

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 

 متكني الطلبة على التدريس.– 0ب         

 تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.– 2ب         
 متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية– 3ب 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 الشرح والتوضيح  -

 طريقة عرض االحداث التارخيية  -
 طريقة احملاضرة  -

 التعلم الذايتطريقة  -

 اعداد البحوث التارخيية   -

 
 



 

 طشائك اٌزم١١ُ 

 

 االختبارات النظرية  -33

 التقارٌر والدراسات -34

 
 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط -1ط       

 ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد -2ط

 القدرة على توجيه وحتفيز االخرين . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط        

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ -46

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -48

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -47

 

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ 

 

 / االخزجبساد إٌظش٠خ 1

 / اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد2

 

 

 اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  -د 

 التطبيق ) وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية  (-0د 

 اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف -2د
 مهارة التاثريباالخرين -3د

 مهارة نقل املعلومات-4د       



 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .116

 اليوجد منهج محدد ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 /محمد جابر االنصاري ، التازم السياسي عند العرب 0 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
 / فريد عبد الخالق ، في الفقو السياسي االسالمي 2
 / محمد عمارة ، االسالم وفلسفة الحكم 3

٠ٛطٝ ثٙب                 اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 مجلة دراسات تاريخية ، بيت الحكمة -
 جامعة بغداد –مجلة االستاذ ، كلية التربية ابن رشد  -
 جامعة بغداد  –مجلة كلية التربية للبنات -

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 

www.startimes.com 
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 ث١ٕخ اٌّمشس .115

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘  2 16

االفىبس اٌزٟ رخض وً 

 ِفشدح ٚاسدح

/ٔشبح اٌذٌٚخ فٟ ػٙذ 1

 اٌشعٛي ص

اٌمبء 

اٌّؾبضشاد 

ٚاٌششػ 

 ٚاٌزٛض١ؼ

االخزجبساد 

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌذساعبد

/ِمِٛبد اٌذٌٚخ فٟ 2   

 ػٙذ اٌشعٛي ص

  

/ٔشبح اٌخالفخ 3   

 االعال١ِخ 

  

/ ٚاعجبد اٌخ١ٍفخ 4   

 ٚؽمٛلٗ

  

/ اٌؼاللٗ ث١ٓ اٌخ١ٍفخ 5   

 ٚسػ١زٗ 

  

/ إٌظش٠بد 6   

 االعال١ِخ 

  

/ اٌمٛاػذ االعبع١خ 7   

 ٌٍؾىُ فٟ االعالَ 
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 اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٍٕٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ .

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 ومورج وصف المقشس

 

 وصف المقشس

 

 
 كلية التربية للبنات اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .224

 التاريخ اٌّشوضاٌمغُ اٌؼٍّٟ  /  .225

 دساعبد فٟ ربس٠خ اٌّذْ االعال١ِخ  اعُ / سِض اٌّمشس .226

 اعجٛػٟ  أشىبي اٌؾضٛس اٌّزبؽخ .227

 فظٍٟ  اٌفظً / اٌغٕخ .228

 32 ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ )اٌىٍٟ( .229

 21/6/2116 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛطف  .231

املقرر هذا إجيازًا مقتضيًا ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهنًا عما إذا كان قد حقق يوفر وصف 
 ؛االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة. والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.



 أ٘ذاف اٌّمشس .231

اٌمذسح ػٍٝ اٌزؾ١ًٍ ٚاالعزٕزبط ٌالؽذاس اٌزبس٠خ١خ ٌىً ِبدح ٌزّى١ٓ اٌطٍجخ ِٓ ِؼشفخ إٌزبعبد اٌزبس٠خ١خ  -

ٌىً ؽذس ع١بعٟ ٚأؼىبعخ ػٍٝ اٌزطٛساد اٌمبئّخ فٟ ٚلزٙب ِٚٓ عٛأت ػذح الزظبد٠ب اٚع١بع١ب اٚ 

 اعزّبػ١ب اٚ صمبف١ب 
ثبٌٕغجخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌجٍذ ٚفك اعظ ػ١ٍّخ خٍك ع١ً لبدس ػٍٝ رغٍُ صِبَ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ  -

 ِٕٚٙغ١خ ٚاوبد١ّ٠خ ع١ٍّخ ِٚزٛافمخ ِغ سٚػ ٚع١بعخ ٚاعزشار١غ١خ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ثشىٍٙب اٌىبًِ

اٌؼًّ ػٍٝ رؾًّ ِغؤ١ٌٚخ أغبػ اٌزؼ١ٍُ ٚث١ّٕٙخ خبٌظخ ػٓ طش٠ك اٌغ١ش ٚفك اٌخطظ اٌزشث٠ٛخ اٌّؼذح  -

 اٌجٍذِٓ لجً اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ 

 تزوٌد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهٌم التارٌخٌة بصفة خاصة -
 

 تعرٌف الطالبات باالتجاهات الحدٌثة لممارسة تدرٌس التارٌخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادٌة. -

 
 إكساب الطالبات المهارات المهنٌة فً التدرٌس التارٌخ بصفة عامة  -

 
 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. 

 

 ِخشعبد اٌّمشس ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ .118

 األ٘ذاف اٌّؼشف١خ   -أ

 اٌغّبػ ثزشاوُ اٌّؼبسف اٌؼ١ٍّخ ِٓ خالي اٌمشاءح ٚاػذاد اٌجؾٛس ثبالػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌزبس٠خٟ    -1         

 ِّبسعخ اٌزذس٠غٟ ٌؼٍّٗ ٚفك إطبس ٔظشٞ ٠ٛعٗ ػٍّٗ ِغ طالثٗ ثشىً ػٍّٟ .  -2       

 زبس٠خ١خ .رؾم١ك أ٘ذاف إٌّٙخ فٟ اٌزٛػ١خ اٌؼ١ٍّخ ٌالؽذاس اٌ -3

 فُٙ اٌطٍجخ وُٛٔٙ لبدح اٌّغزمجً فٟ اداسح اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ. -4

 سثظ االؽذاس اٌزبس٠خ١خ ثبٌخجشاد اٌمبئّخ ٚاالفبدح ِٓ ٘زٖ اٌخجشاد. -5        

 ص٠بدح لذسح ٚفبػ١ٍخ اٌفشد فٟ أدائٗ ٌٛظبئفٗ اٌزذس٠غ١خ.  -6

 األ٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبطخ ثبٌّمشس.   -ة 

 

 متكني الطلبة على التدريس.– 0ب         

 تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.– 2ب         
 متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية– 3ب 

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 الشرح والتوضيح  -



 طريقة عرض االحداث التارخيية  -
 طريقة احملاضرة  -

 التعلم الذايتطريقة  -

 اعداد البحوث التارخيية   -

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ 

 

 االختبارات النظرية  -35

 التقارٌر والدراسات -36

 
 

 األ٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ  -ط

 العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط -1ط       

 ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد -2ط

 القدرة على توجيه وحتفيز االخرين . -3ط

 اٌزؼبْٚ ٚ اٌزفبُ٘ ث١ٓ اٌطٍجخ-4ط        

 طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ    

 

 اٌششػ ٚ اٌزٛض١ؼ -41

 دساعخ ؽذس ربس٠خٟ ِؼ١ٓ -51

 اعزخذاَ ٚعبئً االٔزش١ٔذ -51

 

 
 

 طشائك اٌزم١١ُ 

 

 / االخزجبساد إٌظش٠خ 1

 / اٌزمبس٠ش ٚاٌذساعبد2

 

 



 
 اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ  .121

 اليوجد منهج محدد ـ اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ 1

 اٌؼبِخ ٚاٌزأ١ٍ١٘خ إٌّمٌٛخ ) اٌّٙبساد األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس اٌشخظٟ (.اٌّٙبساد  -د 

 التطبيق ) وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية  (-0د 

 اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف -2د
 مهارة التاثريباالخرين -3د

 مهارة نقل املعلومات-4د       

 ث١ٕخ اٌّمشس .119

ِخشعبد اٌزؼٍُ  اٌغبػبد األعجٛع

 اٌّطٍٛثخ

اعُ اٌٛؽذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع

 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

رؼش٠ف اٌطٍجخ ثبُ٘  2 16

االفىبس اٌزٟ رخض وً 

 ِفشدح ٚاسدح

/ ٔشبح اٌّذْ 1

 االعال١ِخ 

اٌمبء 

اٌّؾبضشاد 

ٚاٌششػ 

 ٚاٌزٛض١ؼ

االخزجبساد 

ٚاٌزمبس٠ش 

 ٚاٌذساعبد

/ػٛاًِ ٔشبح اٌّذ٠ٕخ 2   

 االعال١ِخ 

  

/ رخط١ظ اٌّذْ 3   

 االعال١ِخ 

  

/ رؾ٠ٛش اٌّذْ 4   

 االعال١ِخ 

  

/ رؾظ١ٓ اٌّذ٠ٕخ 5   

 االعال١ِخ 

  

/ اٌفىش اٌؼّشأٟ 6   

ٌذٜ اٌغغشاف١١ٓ 

 اٌؼشة

  

/ ِٕشبد اٌّذْ 7   

 االعال١ِخ 

  



 /عبد القدوس االنصاري ، اثار المدينة المنورة 0 ـ اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّظبدس(  2
/مجد الدين ابي الطاىر محمد الفيروزابادي،المغانم المطابة 2

 في معالم طابة، تحقيق حمد الجاسر 
/ عبد المحسن بن حمد العباد البدر ، فضل المدينة واداب 3

 سكانها وزياراتها 

اـ اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛطٝ ثٙب                 

 ) اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ , اٌزمبس٠ش ,....  (
 مجلة دراسات تاريخية ، بيت الحكمو-
 جامعة بغداد –مجلة االستاذ ، كلية التربية ابن رشد  -
 جامعة بغداد  –مجلة كلية التربية للبنات -

ة ـ اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ, ِٛالغ االٔزش١ٔذ 

.... 

www.startimes.com 
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 اٌزم١ٕخ ٚاٌزىٍٕٛع١خ ٌزذس٠ظ اٌّمشس اٌذساعٟ .اعزخذاَ اٌٛعبئً 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

http://www.startimes.com/
http://www.startimes.com/
http://www.diwanalarb.com/
http://www.diwanalarb.com/

