ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

 .1انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

 .2انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

 .3اطى  /ريش انًمزر

قراطاخ ف ٙذارٚؿ انًغٕل ٔانًًانٛك

 .4أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

 .5انفظم  /انظُح

فظهٙ

 .6ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ
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 .7ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف

2216/6/22

 .8أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .12يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى
أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
 -1االختبارات النظرية
 -2التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
 -1انشزغ ٔ انرٕضٛػ
 -2قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
 -3اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثريباالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات

 .11تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

 /1االطٕل انؼايح
ذؼزٚف انطهثح تاْى
االفكار انر ٙذفض كم نهًًانٛك ٔٔطٕنٓى
انٗ انؼانى االطاليٙ
يفزقج ٔارقج

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

 /2لٛاو قٔنح انًًانٛك
انثؽزٚح
/3االٔضاع انظٛاطٛح
تؼك يمرم ذٕراٌ شاِ
/4االٔضاع انظٛاطٛح
ف ٙػٓك شعزج انكر
/5ذارٚؿ يؼش انكٔنح
اٚثك
 /6انُاطز تٍ لالقٌٔ
 /7انعٕاَة انؼهًٛح
نهًًانٛك
 .12انثُٛح انرؽرٛح
1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

 /1احمد عودات جميل ،تاريخ المغول والمماليك
/2الباز العريني ،المغول
 /3بيتر برنت،امبراطورية المغول

اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمه

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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 .13ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ
اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

 .9انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

.12

انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

.11

اطى  /ريش انًمزر

قراطاخ ف ٙانرارٚؿ االيٕ٘

.12

أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

.13

انفظم  /انظُح

فظهٙ

.14

ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ
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.15

ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف

2216/6/22

 .16أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .14يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى
أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح

-

طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
 -3االختبارات النظرية
 -4التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
 -4انشزغ ٔ انرٕضٛػ
 -5قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
 -6اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثريباالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات
 .15تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

طزٚمح انرؼهٛى

 /1انفزاض ف ٙانؼظز انماء
ذؼزٚف انطهثح تاْى
انًؽاضزاخ
االفكار انر ٙذفض كم االيٕ٘
ٔانشزغ
يفزقج ٔارقج
ٔانرٕضٛػ
 /2أنٛاخ انرُظٛى
 /3يفاْٛى ػايّ ػٍ
اطٕل كهًح ـزاض
ٔاطرؼًاالذٓا
 /4اظزاءاخ االيٍٕٛٚ
انضزٚثٛح
 /5االظزاءاخ فٙ
انظٕاق

طزٚمح انرمٛٛى
االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

 .16انثُٛح انرؽرٛح
1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

 /1ابن االثير  ،الكامل في التاريخ ،المجلد الثاني
 /2محمود شاكر  ،العهد االموي
 /3محمد قباني  ،الدولة االموية من الميالد الى السقوط

اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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 .17ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ
اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

.17

انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

.18

انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

.19

اطى  /ريش انًمزر

قراطاخ ف ٙاَرشار االطالو ف ٙافزٚمٛأاطٛا

.22

أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

.21

انفظم  /انظُح

فظهٙ

.22

ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ
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.23

ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف

2216/6/22

 .24أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .18يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى
أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.

ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
 -5االختبارات النظرية
 -6التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
 -7انشزغ ٔ انرٕضٛػ
 -8قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
 -9اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثريباالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات
 .19تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

 /1انًزاكش انرعارٚح
ذؼزٚف انطهثح تاْى
االفكار انر ٙذفض كم ف ٙغاَا
يفزقج ٔارقج
 /2ظٕٓق انًزاتطٍٛ
ف ٙاالطالو
 /3ظٕٓق انًاَك٘ فٙ
االطالو
 /4االطالو ف ٙيانٙ
ٔ /5طائم انكػٕج انٗ
االطالو ف ٙغزب
افزٚمٛا
 /6االطالو فٙ
انظَٕغا٘
 /7قٔر انرعاريٍ
لثائم انٓأطا

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

 .22انثُٛح انرؽرٛح
1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

//1عبد اهلل مناع ،العالم رحلة
 /2شمس الدين الطنجي ،رحلة ابن بطوطة
/3روبن بذول  ،الرحالة الغربيون في الجزيرة العربية  ،ترجمة عبد
اهلل ادم نصيف

اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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 .21ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ
اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

.25

انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

.26

انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

.27

اطى  /ريش انًمزر

َظٕص اَكهٛشٚح 2

.28

أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

.29

انفظم  /انظُح

فظهٙ

.32

ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ

32

.31

ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف
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 .32أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .22يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى

أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
 -7االختبارات النظرية
 -8التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

-11
-11
-12

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثري باالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات

 .23تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

ذؼزٚف انطهثح تاْى
1-the arab
االفكار انر ٙذفض كم tnibes
يفزقج ٔارقج

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

2 -their inter
nelation and
distribution
3-introduction
4 -quhtanite
tnibe
5adnamite
tribe
wthevweovs hsno -6
sthu ohwnse
s tna ehtwhu ovs
tt ovs twoa
 .24انثُٛح انرؽرٛح
1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

- kaled zalat, translation cours
-shriefGoda, english grammer for all
- yacienforever ,summery of english
sonlanguageless

اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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 .25ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ
اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

.33

انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

.34

انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

.35

اطى  /ريش انًمزر

َظٕص اَكهٛشٚح

.36

أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

.37

انفظم  /انظُح

فظهٙ

.38

ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ

.39

ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف
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 .42أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .26يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى
أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية

طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
 -9االختبارات النظرية
التقارير والدراسات
-11

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-13
-14
-15

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثري باالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات
 .27تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

ذؼزٚف انطهثح تاْى
1-the arab
االفكار انر ٙذفض كم tnibes
يفزقج ٔارقج

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

2 -their inter
nelation and
distribution
3-introduction
4 -quhtanite
tnibe
5adnamite
tribe

 .28انثُٛح انرؽرٛح
1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

- st,oc nt,tal aatzk,talez delak
ectl ozn,lkl nataaoa ea t,,

-klalo

-etdloz eao oa lklaaoae e ozn,lkl
kez,tznltno ,okk
اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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 .29ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ
اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

.41

انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

.42

انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

.43

اطى  /ريش انًمزر

تزٚطاَٛا ف ٙانؼٓك انفكرٕر٘

.44

أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

.45

انفظم  /انظُح

فظهٙ

.46

ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ

32

.47

ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف

2216/6/22

 .48أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .32يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى
أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.

ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
-11
-12

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-16
-17
-18

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثري باالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات
 .31تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

 .32انثُٛح انرؽرٛح

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

طزٚمح انرؼهٛى

/1انرٕطغ االطرؼًار٘ انماء
ذؼزٚف انطهثح تاْى
انًؽاضزاخ
االفكار انر ٙذفض كم ف ٙانؼٓك انفكرٕر٘
ٔانشزغ
يفزقج ٔارقج
ٔانرٕضٛػ
/2ـزٔض انفزَظٍٛٛ
يٍ يظز
/3اؼرالل فزَظا
نرَٕض
 /4اؼرالنٓا نهعشائز
/5انؼاللاخ انفزَظٛح
انؼصًاَٛح
/6االسيح انكٔنٛح
ٔانرؽانفاخ
آَٛار انكٔنح انؼصًاَٛح

طزٚمح انرمٛٛى
االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

/1رياض الصمد  ،العالقات الدولية
 /2عبد العزيز نوار ،التاريخ االوربي الحديث
/3عبد الحميد البطريق ،التاريخ االوربي الحديث من عصر
النهضة الى مؤتمر فيينا

اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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 .33ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ
اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

.49

انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

.52

انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

.51

اطى  /ريش انًمزر

قراطاخ ف ٙذارٚؿ انكٔنح انظفٕٚح

.52

أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

.53

انفظم  /انظُح

فظهٙ

.54

ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ

32

.55

ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف

2216/6/22

 .56أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .34يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى

أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
-13
-14

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

-19
-21
-21

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثريباالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات

 .35تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

/1يزؼهح االسقْار
ذؼزٚف انطهثح تاْى
االفكار انر ٙذفض كم ػثاص انكثٛز
يفزقج ٔارقج

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

/2انًؤطظح انؼظكزٚح
انظفٕٚح
/3انظٛاطح انكاـهٛح
نهشاْاذانًراـزٍٚ
/4ػٕايم طمٕط انكٔنح
/5انؼاللاخ انؼصًاَٛح
انظفٕٚح
/6يزؼهح انضؼف
نهكٔنح
 .36انثُٛح انرؽرٛح
1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

 /1كمال مظهر احمد ،تاريخ ايران الحديث
 /2كمال مظهر احمد  ،دراسات في تاريخ ايران الحديث
/3فهمي هويدي ،ايران من الداخل

اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....

 .37ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ
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اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

.57

انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

.58

انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

.59

اطى  /ريش انًمزر

اٚزاٌ ف ٙػٓك االطزج انثٓهٕٚح

.62

أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

.61

انفظم  /انظُح

فظهٙ

.62

ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ

32

.63

ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف

2216/6/22

 .64أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 -ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛح

ٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .38يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى
أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
-15
-16

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-22
-23
-24

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثري باالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات

 .39تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

/1لٛاو انظالنح
ذؼزٚف انطهثح تاْى
االفكار انر ٙذفض كم انماظارٚح
يفزقج ٔارقج

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

/2اٚزاٌ ف ٙػٓك اغا
يؽًك شاِ
 /3انؽزٔب انزٔطٛح
انفارطٛح
/4انصٕرج انكطرٕرٚح
/5االؼٕاس ف ٙانؼٓك
انماظار٘
/6انؽزكاخ
االطالؼٛح ف ٙاٚزاٌ
/7انًؤطظح انكُٛٚح فٙ
ظم انكٔنح انماظارٚح
 .42انثُٛح انرؽرٛح
1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

/1عباس اقبال ،تاريخ ايران بعد االسالم
/2كمال مظهر احمد  ،دراسات في تاريخ ايران الحديث
/3فهمي هويدي ،ايران من الداخل

اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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 .41ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ
اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

.65

انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

.66

انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

.67

اطى  /ريش انًمزر

ذارٚؿ انؼزاق االظرًاػٙ

.68

أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

.69

انفظم  /انظُح

فظهٙ

.72

ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ
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.71

ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف

2216/6/22

 .72أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .42يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى
أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح

-

طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
-17
-18

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-25
-26
-27

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثريباالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات
 .43تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

 /1االٔضاع
ذؼزٚف انطهثح تاْى
االفكار انر ٙذفض كم االظرًاػٛح ف ٙانؼزاق
يفزقج ٔارقج

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

 /2انرؼهٛى ٔانظؽح
 /3انًُاطثاخ انكُٛٚح
 /4االٔضاع
االظرًاػٛح فٙ
انًٕطم
 /5انرؼهٛى ٔانظؽح
ٔانًُاطثاخ ٔاالفزاغ
 /6االٔضاع
االظرًاػٛح ف ٙانثظزج
ٔكزقطراٌ
/7انطٕائف انكُٛٚح

 .44انثُٛح انرؽرٛح
1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

 /1عبد الرزاق الحسني ،تاريخ العراق السياسي
 /2علي الوردي  ،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق في العهد

العثماني
 /3احمد علي  ،تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني
اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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 .45ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ
اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

.73

انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

.74

انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

.75

اطى  /ريش انًمزر

ذارٚؿ انؼزاق ف ٙانؼٓك انؼصًاَٙ

.76

أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

.77

انفظم  /انظُح

فظهٙ

.78

ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ
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ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف
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 .82أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .46يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى

أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
-19
-21

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

-28
-29
-31

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثري باالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات

 .47تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

 /1االٔضاع
ذؼزٚف انطهثح تاْى
االفكار انر ٙذفض كم االظرًاػٛح ف ٙانؼزاق
يفزقج ٔارقج

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

 /2انرؼهٛى ٔانظؽح
 /3انًُاطثاخ انكُٛٚح
 /4االٔضاع
االظرًاػٛح فٙ
انًٕطم
 /5انرؼهٛى ٔانظؽح
ٔانًُاطثاخ ٔاالفزاغ
 /6االٔضاع
االظرًاػٛح ف ٙانثظزج
ٔكزقطراٌ
 .48انثُٛح انرؽرٛح
1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

 /1عبد الرزاق الحسني ،تاريخ العراق السياسي
 /2علي الوردي  ،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق في العهد
العثماني
 /3احمد علي  ،تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني

اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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 .49ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ
اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

.81

انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

.82

انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

.83

اطى  /ريش انًمزر

ذارٚؿ انًغزب انؼزت ٙف ٙانؼظز االيٕ٘

.84

أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

.85

انفظم  /انظُح

فظهٙ

.86

ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ
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 .88أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .52يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى
أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
-21
-22

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-31
-32
-33

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثري باالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات
 .51تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

 /1ظغزافٛح انًغزب
ذؼزٚف انطهثح تاْى
االفكار انر ٙذفض كم االطاليٙ
يفزقج ٔارقج
/2يزاؼم ذؽزٚز
انًغزب يٍ االـطار
انفارظٛح
/3االطركشافاخ
ٔانطالئغ
/4انرؽزٚز انًُظى
ٔاالطرمزار
 /5لاقج ذؽزٚز
انًغزب انؼزت ٙفٙ
ػظز انفالفح
انزاشكٚح ٔااليٕٚح
/6االَعاساخ
انؽضارٚح ف ٙتالق
انًغزب انؼزتٙ
 /7االطالؼاخ
انؼًزاَٛح

 .52انثُٛح انرؽرٛح

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

/1الحسن السائح ،الحضارة االسالمية في المغرب
/2محمود عبد الرزاق  ،الخوارج في بالد المغرب حتى منتصف
القرن الرابع الهجري
 /3عبد العزيز فياللي ،العالقات السياسية بين الدولة االموية في
االندلس ودولة المغرب

اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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 .53ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ
اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

.89

انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

.92

انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

.91

اطى  /ريش انًمزر

انرعارج انكاـهٛح ٔانفارظٛح ف ٙانؼظز انؼثاطٙ

.92

أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

.93

انفظم  /انظُح

فظهٙ

.94

ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ
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 .96أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .54يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى

أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
-23
-24

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

-34
-35
-36

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثري باالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات

 .55تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

/1انرعارج يُذ ػظز
ذؼزٚف انطهثح تاْى
االفكار انر ٙذفض كم يالثم االطالو ؼرٗ
انؼظز االيٕ٘
يفزقج ٔارقج

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

َ /2ظزج انكٍٚ
ٔانًعرًغ ف ٙانرعارج
 /3إَاع انشزكاخ
انرعارٚح ٔإَاع
انرعار
 /4انطزق انرعارٚح
ف ٙانؼظز انؼثاطٙ
 /5انًزاكش انرعارٚح
/6انرعارج يغ انثؽز
انًرٕطظ ٔانفهٛط
انؼزتٙ
 /7ػٕايم اسقْار
انرعارج
 .56انثُٛح انرؽرٛح
1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

 /1جوعان راشد الظاهري ،الحياة االقتصادية في بالد الشام في
العصر االموي 132-44ه
 /2راغب السرجاني ،ديوان البريد واالتصاالتفي الحضارة
االسالمية
 /3شفيق جحا  ،المصور في التاريخ ،ج9

اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 -مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد

-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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 .57ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ
اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

.97

انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

.98

انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

.99

اطى  /ريش انًمزر

قراطاخ ف ٙذارٚؿ ذزكٛا انؽكٚس ٔانًؼاطز

 .122أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

 .121انفظم  /انظُح

فظهٙ

 .122ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ
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 .123ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف

2216/6/22

 .124أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .58يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى
أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.

ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
-25
-26

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-37
-38
-39

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثريباالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات
 .59تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

/1انرمارب انؼصًاَٙ
ذؼزٚف انطهثح تاْى
االفكار انر ٙذفض كم انفزَظٙ
يفزقج ٔارقج
/2يؼاْكج االيرٛاساخ
انفزَظٛح انؼصًاَٛح
/3يٕلف انؼصًاٍَٛٛ
يٍ انفطز االطثاَٙ
/4قـٕل انفزَظٍٛٛ
يظز
/5ـزٔض فزَظا يٍ
يظز
/6آَٛار انكٔنح
انؼصًاَٛح

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

 .62انثُٛح انرؽرٛح
1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

/1حميد بوزرسالن  ،تاريخ تركيا المعاصر
/2محمود شاكر  ،تركيا
 /3يلماز اوز طونا ،المدخل الى التاريخ التركي

اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....

www.startimes.com
www.diwanalarb.com

 .61ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ
اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

 .125انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

 .126انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

 .127اطى  /ريش انًمزر

ؼزٔب طهٛثٛح

 .128أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

 .129انفظم  /انظُح

فظهٙ

 .112ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ
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 .111ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف

2216/6/22

 .112أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .62يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى

أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
-27
-28

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

-41
-41
-42

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثريباالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات

 .63تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

 /1ذؼزٚف انؽزٔب
ذؼزٚف انطهثح تاْى
االفكار انر ٙذفض كم انظهٛثٛح
يفزقج ٔارقج

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

 /2ذظهظم انظهٛثٛح
يُذ انؽًهح االٔنٗ طُح
 ِ492انٗ انؽًهح
انظاتؼح ِ669
/3قٔافغ انؽًالخ
انظهٛثٛح َٔرائعٓا
/4فهظط ٍٛف ٙانؼظز
االٕٚتٙ
 /5ؼًالخ شٛزكٕ
ػهٗ يظز
 /6انكٔنح االٕٚتٛح
 /7يؼزكح ؼطٍٛ
 .64انثُٛح انرؽرٛح
1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

 /1االدريسي،المشتاق في اختراق االفاق
 /2االزدي  ،اخبار الدول المنقطعة  ،تحقيق عصام هزايمة
واخرون
 /3راغب السرجاني  ،الحروب الصليبية

اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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 .65ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ
اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

 .113انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

 .114انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

 .115اطى  /ريش انًمزر

قراطاخ الرظاقٚح ف ٙانمزٌ االٔل انٓعز٘

 .116أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

 .117انفظم  /انظُح

فظهٙ

 .118ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ
 .119ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف
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 .122أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .66يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى
أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية

طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
-29
-31

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-43
-44
-45

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثريباالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات
 .67تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

 /1االٔضاع
ذؼزٚف انطهثح تاْى
االفكار انر ٙذفض كم االلرظاقٚح نهًٕانٙ
انؼظز االيٕ٘
يفزقج ٔارقج
 /2ذطٕر َظزٚح
انفٙءف ٙانكٔنح
االطاليٛح
 /3انؼطاء ٔانزسق فٙ
طكر االطالو
/4انؼطاء ٔانزسق فٙ
انؼظز االيٕ٘
/5تؽٕز الرظاقٚح
ذمكو يٍ لثم انطانثاخ

 .68انثُٛح انرؽرٛح
1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

/1فاضل جابر  ،التاريخ االسالمي
 /2قدامة بن جعفر  ،الخراج

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

/3تقي الدين المقريزي ،شذور العقود في ذكر النقود
اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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 .69ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ
اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

 .121انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

 .122انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

 .123اطى  /ريش انًمزر

قراطاخ ذارٚفٛح ف ٙطكر االطالو

 .124أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

 .125انفظم  /انظُح

فظهٙ

 .126ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ
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 .127ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف
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 .128أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .72يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى

أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
-31
-32

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

-46
-47
-48

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثري باالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات

 .71تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

/1قطرٕر انًكُٚح
ذؼزٚف انطهثح تاْى
االفكار انر ٙذفض كم انًُٕرج
يفزقج ٔارقج

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

/2يٕلف انكٔنح
االطاليٛح يٍ
االػزاب ف ٙانؼظز
انزاشك٘ ٔااليٕ٘
/3ػُاطز قار االطالو
ف ٙطكر االطالو
ٔانفالفح االيٕٚح
 /4ػاللح انزطٕا
(ص) تانُظارٖ
 /5انؽٛاج االطزٚح فٙ
انؼزاق ف ٙانؼظز
االيٕ٘

 .72انثُٛح انرؽرٛح
1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

 /1عبد العزيز الدوري ،مقدمة في تاريخ صدر االسالم
 /2صالح احمد العلي ،الحجاز في صدر االسالم
/3صالح احمد العلي  ،دراسات في تطور الحركة الفكرية في
صدر االسالم

اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 -مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد

-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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 .73ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ
اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

 .129انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

 .132انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

 .131اطى  /ريش انًمزر

ذارٚؿ انؼزاق انًؼاطز

 .132أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

 .133انفظم  /انظُح

فظهٙ

 .134ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ
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 .135ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف

2216/6/22

 .136أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .74يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى
أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.

ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
-33
-34

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-49
-51
-51

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثريباالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات
 .75تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

 /1االٔضاع انظٛاطٛح
ذؼزٚف انطهثح تاْى
االفكار انر ٙذفض كم ف ٙانؼزاق
يفزقج ٔارقج
/2االَرفاضاخ انشؼثٛح
ٔذشكٛم انُماتاخ
/3االؼشاب انظٛاطٛح
انفاػهح
/4ػاللاخ انؼزاق
انفارظٛح
/5انرُفٛذ نهالطاؼح
تانُظاو انًهكٙ
/6انًظاقر انًؼرًكج
نٓذا انًٕضٕع
/7االرتؼح انكثار انذٍٚ
ؼكًٕا انؼزاق

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

 .76انثُٛح انرؽرٛح
1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

 /1عبد الرزاق الحسني ،تاريخ العراق السياسي
 /2علي الوردي  ،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق في العهد
العثماني
 /3احمد علي  ،تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني

اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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 .77ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ
اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

 .137انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

 .138انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

 .139اطى  /ريش انًمزر

ؼضارج انؼزب لثم االطالو

 .142أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

 .141انفظم  /انظُح

فظهٙ

 .142ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ
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 .143ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف

2216/6/22

 .144أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .78يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى

أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
-35
-36

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

-52
-53
-54

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثريباالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات

 .79تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

ظكنٛح انًظطهػ نفرزج
ذؼزٚف انطهثح تاْى
االفكار انر ٙذفض كم انؼظز انعاْه ٙانٗ
ػظز يالثم االطالو
يفزقج ٔارقج

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

ؼضارج انؼزب فٙ
انًٍٛ
ؼضارج انؼزب فٙ
انؽعاس
ؼضارج انؼزب فٙ
ذكيز
ؼضارج انؼزب فٙ
انغظاطُح

 .82انثُٛح انرؽرٛح
1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

/1جواد علي ،المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم
/2عبد العزيز سالم ،تاريخ الجزيرة العربية قبل االسالم
 /3جواد الفاسي  ،المراة في الجزيرة العربية قبل االسالم

اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....

 .81ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ
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اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

 .145انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

 .146انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

 .147اطى  /ريش انًمزر

ػظز انُٓضح انؼزتٛح

 .148أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

 .149انفظم  /انظُح

فظهٙ

 .152ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ

32

 .151ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف

2216/6/22

 .152أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا

 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .82يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى
أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
-37
-38

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-55
-56
-57

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثريباالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات

 .83تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

 /1انؽزكاخ
ذؼزٚف انطهثح تاْى
االفكار انر ٙذفض كم االطالؼٛح ف ٙانٕطٍ
انؼزتٙ
يفزقج ٔارقج

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

 /2انرٛاراخ انفكزٚح
 /3اشز انصٕرج انفزَظٛح
ف ٙظٕٓر انرٛاراخ
انفكزٚح
 /4انصٕرج انؼزتٛح
انكثزٖ
 /5اذفالٛح طاٚكض تٛكٕ
ٔ /6ػك تهفٕر
 /7انًٕذًز انؼزتٙ
االٔل نؼاو 1913
 .84انثُٛح انرؽرٛح
1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

 /1عبد العزيز نوار  ،النهضة العربية الحديثة
 /2عفيف البهنسي ،بداية عصر النهضة العربية
 /3سوسن رجب  ،عصر النهضة

اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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 .85ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ
اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

 .153انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

 .154انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

 .155اطى  /ريش انًمزر

فكز طٛاط ٙأرت ٙؼكٚس (ػظز االطرُارج )

 .156أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

 .157انفظم  /انظُح

فظهٙ

 .158ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ
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 .159ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف

2216/6/22

 .162أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .86يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى
أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح

-

طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
-39
-41

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-58
-59
-61

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثريباالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات
 .87تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح
ذؼزٚف انطهثح تاْى
االفكار انر ٙذفض كم
يفزقج ٔارقج

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع
/1يمٕياخ االطرُارج

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

/2انصٕرج انفكزٚح فٙ
انمزٌ 18
 /3االطرثكاقٚح
انًظرُٛزج ف ٙأرتا
 /4ػٕايم انكٍٚ
انطثٛؼ ٙف ٙأرتا

 .88انثُٛح انرؽرٛح
1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

/1هاريسون بول ،الفكر االوربي في القرن الثامن عشر  ،مراجعة
محمد غالب
 /2حسن محمد وجيه ،مقدمة في علم التفاوض االجتماعي
والسياسي

 /3فرانكلين باومر ،الفكر االوربي الحديث االتصال والتغير في
االفكار  ،ترجمة احمد محمود حمدي
اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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 .89ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ
اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

 .161انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

 .162انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

 .163اطى  /ريش انًمزر

انفكز انظٛاط ٙف ٙانؼزاق

 .164أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

 .165انفظم  /انظُح

فظهٙ

 .166ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ
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 .167ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف

2216/6/22

 .168أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .92يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى
أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.

ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
-41
-42

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-61
-62
-63

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثريباالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات
 .91تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

 /1االٔضاع
ذؼزٚف انطهثح تاْى
االفكار انر ٙذفض كم االظرًاػٛح ف ٙانؼزاق
يفزقج ٔارقج
 /2ظٕٓر االؼشاب
انثزنًاَٛح
 /3لإٌَ انعًؼٛاخ
 /4االٔضاع
االظرًاػٛح فٙ
انًٕطم
 /5انرٛاراخ انظٛاطٛح
 /6االٔضاع
االظرًاػٛح ف ٙانثظزج
ٔكزقطراٌ
/7ظٕٓر انضثاط
االؼزار

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

 .92انثُٛح انرؽرٛح
1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

 /1عبد الرزاق الحسني ،تاريخ العراق السياسي
 /2علي الوردي  ،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق في العهد
العثماني
 /3احمد علي  ،تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني

اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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 .93ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ
اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

 .169انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

 .172انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

 .171اطى  /ريش انًمزر

ذارٚؿ انًغزب انؼزت ٙانًؼاطز

 .172أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

 .173انفظم  /انظُح

فظهٙ

 .174ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ
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 .175ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف
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 .176أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .94يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى

أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
-43
-44

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

-64
-65
-66

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثريباالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات

 .95تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح
ذؼزٚف انطهثح تاْى
االفكار انر ٙذفض كم
يفزقج ٔارقج

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع
/1شٕرج انعشائز

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

/2لٛاو انكٔنح
انعشائزٚح انًظرمهح
/3انرًُٛح االلرظاقٚح
ف ٙانعشائز
/4انؽٛاج انظٛاطٛح فٙ
انًغزب
/5انرطٕراخ انظٛاطٛح
ف ٙذَٕض
/6اشار االؼرالل
انفزَظ ٙػهٗ انًغزب
انؼزتٙ
/7ؼزكح انمزت ٙفٙ
انًغزب انؼزتٙ
 .96انثُٛح انرؽرٛح
1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

/1عبد اهلل العروي ،مجمل تاريخ المغرب
/2وديع الخازن ،تاريخ المغرب العربي الحديث
/3محمد علي عامر ،تاريخ المغرب العربي الحديث

اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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 .97ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ
اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

 .177انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

 .178انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

 .179اطى  /ريش انًمزر

يُٓط انثؽس انرارٚف2 ٙ

 .182أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

 .181انفظم  /انظُح

فظهٙ

 .182ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ
 .183ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف
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 .184أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

 .98يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى
أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية

طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
-45
-46

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-67
-68
-69

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثريباالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات
 .99تُٛح انًمزر
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح
ذؼزٚف انطهثح تاْى
االفكار انر ٙذفض كم
يفزقج ٔارقج

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع
 /1طفاخ انًؤرؾ

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

 /2انؼهٕو انًظاػكج
َ /3مك االطٕل
انرارٚفٛح
 /4اشثاخ انؽمائك
انرارٚفٛح
 /5انؼزع انرارٚفٙ
 /6ذزذٛة ٔذظهظم
انًٕضٕع
 /7ذُظٛى انؽمائك
انرارٚفٛح
.122

انثُٛح انرؽرٛح

1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

 /1محمود محمد ،مناهج دراسة التاريخ
 /2طالب يونس واخرون  ،المنهج المقارن
 /3سهام عبد الرزاق ،مصطلح التاريخ بين المفهوم الشائع

والطرح القراني
-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,
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www.diwanalarb.com

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ

اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .185انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

 .186انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

 .187اطى  /ريش انًمزر

يُٓط انثؽس انرارٚفٙ

 .188أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

 .189انفظم  /انظُح

فظهٙ

 .192ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ

32

 .191ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف

2216/6/22

 .192أْكاف انًمزر
انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمية في إعداد المادة العلمية وعرضها لتنمية قدرة الطلبة على التحليل
والتوثيق.
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يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى

أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح.
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
-47
-48

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وتحديد االولويات مع القدرة على العمل المنظم بمواعيد
ض -3القدرة على توجيه وتحفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

-71
-71
-72

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثريباالخرين
د-4مهارةنقل املعلومات

تُٛح انًمزر

.123
األطثٕع
16

انظاػاخ
2

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

ذؼزٚف انطهثح تاْى
االفكار انر ٙذفض كم
يفزقج ٔارقج

اًْٛح انرارٚؿ ٔفٕائكِ

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

طفاخ انًؤرؾ
ٔشزٔطح
ػاللح انرارٚؿ تانؼهٕو
االـزٖ
انركٔ ٍٚانرارٚف ٙفٙ
انؽضاراخ انمكًّٚ
طزق انثؽس انرارٚفٙ
اطٕل ٔلٕاػك انثؽس
كراتح انثؽس ٔالظايّ
.124

انثُٛح انرؽرٛح

1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

/1محمود محمد الحويري ،منهج البحث في التاريخ
/2كامل حيدر ،منهج البحث االثري والتاريخي
 /3قاسم عبدة ،تطور منهج البحث في الدراسات التاريخية

اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....

.125

www.startimes.com
www.diwanalarb.com

ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ

اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .193انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كهٛح انرزتٛح نهثُاخ /ظايؼح تغكاق

 .194انمظى انؼهً / ٙانًزكش

ذارٚؿ

 .195اطى  /ريش انًمزر

 /810HRijعصر انُهضح في انياتاٌ

 .196أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

 .197انفظم  /انظُح

فظهٙ

 .198ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ

32

 .199ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف

2216/6/15

 .222أْكاف انًمزر
تعريف الطالبات بالمراحل التاريخية التي مرت بها دولة اليابان.

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة عن اهم االحداث التي شهدتها اليابان خالل عصر
النهضة.
تزويد الطالبات بخلفية علمية عن االستعمار االجنبي والثورات الوطنية وأهم االحزاب السياسية التي تشكلت في اليابان خالل
عصر النهضة.
تعريف الطالبات باالتجاهات الحديثة لممارسة تدريس التاريخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادية.
إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ الحديث والمعاصر بصفة عامة وتدريس تاريخ اليابان بصفة خاصة.
تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ الحديث والمعاصر.
إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمية في إعداد المادة العلمية وعرضها لتنمية قدرة الطلبة على التحليل والتوثيق.

.126

يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى

أ -األْكاف انًؼزفٛح
أ -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
أ -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
أ -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
أ -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
أ -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
أ -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1تمكين الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3تمكين الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية التربوية.
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التاريخية
طريقة المحاضرة
طريقة التعلم الذاتي
اعداد البحوث التاريخية

طزائك انرمٛٛى
 االختبارات النظرية التقارير والدراساتض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وتحديد االولويات مع القدرة على العمل المنظم بمواعيد
ض -3القدرة على توجيه وتحفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-73
-74
-75

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
-49
-51

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التاريخية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء المعرفي
د -3مهارة التاثير باالخرين
د-4مهارة نقل المعلومات

تُٛح انًمزر
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األطثٕع
16

انظاػاخ
2

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

اطى انٕؼكج  /أٔ انًٕضٕع طزٚمح انرؼهٛى

ذؼزٚف انطهثح
تاْى االفكار انرٙ
ذفض كم يفزقج
ٔارقج

انماء
انًؽاضزاخ
انشزغ ٔ
انرٕضٛػ

عهذ انتىكىجاوا

انُظاو انسياسي (َظاو انذكى)
ب-انذياج االقتصاديح
واالجتًاعيح.
ج-سياسح انعسنح
عٍ انعانى انخارجي خالل
انقرَيٍ انساتع عشر وانثايٍ
عشر.
د-يذاوالخ
انغرب اقتذاو انياتاٌ واَهاء
انعسنح .4581
ِ-عىايم سقىط
انشىجىَح .4585-4581
-2عهذ انًيجي -4585
.4142
أ-اترز انتطىراخ
انذاخهيح وانخارجيح في تذايح
انعهذ.
ب-عهذ االصالداخ:
انسياسيح
انذستىريح
االداريح
انعسكريح
االقتصاديح
االجتًاعيح

طزٚمح انرمٛٛى
االـرثاراخ
انرمارٚز ٔ
انكراطاخ

انثقافيح
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انثُٛح انرؽرٛح

1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر) أدوين رايشاور ،اليابانيون ،ترجمة ليمى الجبالي ،عالم المعرفة  -الكويت،
نيسان 9989
-2آرثر تيدمان  ،اليابان الحديثة ،ترجمة وديع سعيد ،مراجعة عمي رفاعة
األنصاري ،مكتبة األنجمو المصرية  -القاىرة ،د  .ت.
-3طو الياشمي ،نيضة اليابان وتأثير روح األمة في النيضة ،مطبعة دار
السالم– بغداد9925،
-4ناجاي متشيو وميجال أوروتشيا ،الثورة االصالحية في اليابان (ميجي
آيشن) ،ترجمة عادل عوض ،الييئة المصرية العامة لمكتاب – القاىرة،
9992
-5احمد امير اسماعيل ،الحركة االصالحية في اليابان،9992-9868 :
رسالة ماجستير (غير منشورة) ،مقدمة الى كمية التربية (ابن رشد)/جامعة
بغداد.2006 ،
 -6فوزي دوريش ،اليابان :الدولة الحديثة والدور االمريكي ،مطبعة غباشي،
ط ،9القاىرة.9989 ،
-7نوري عبد الحميد العاني وآخرون ،تاريخ آسيا الحديث والمعاصر ،ط،9
بغداد. 2006 ،
-8ميالد المقرحي ،تاريخ آسيا الحديث والمعاصر :شرق آسيا الصين
اليابان كوريا ،منشورات جامعة قاريونس ،ليبيا.9997 ،
-9مسعود ظاىر ،النيضة اليابانية المعاصرة :الدروس المستفيدة عربيا،
ط ،9مركز دراسات الوحدة العربية ،لبنان.2002 ،
Malcolm D. Kennedy, A History of Japan, Widenfeld and

Niclson, Great Britain, 1963.
2-Paull Hibbert Clyed, The far East: A History of The
Impact of the West on Eastern Asia, Second Edition,
Prentice-Hall, New York, 1952.
3-Peter Duus, The Rise of Modern Japan, United States
of America, 1976.
4-Rischard Storry, A History of Modern Japan, English
Printing, Great Britain, London, 1970
5-Richard Storry, Japan,; The Modern World, First
Edition, Great Britain, 1966.
6-W. G. Beasley, The Modern history of Japan, Third
Printing, Japan, 1986.
بيت الحكمة-مجلة دراسات تاريخية
جامعة بغداد-ابن رشد/  كلية التربية-مجلة االستاذ
جامعة بغداد- كلية التربية للبنات-مجلة كلية التربية
www: The Avalon Project. , Law. Yale.
www.cold war International History Project

ٕٗطٚ ٙاـ انكرة ٔانًزاظغ انر
( انًعالخ
تٓا
) ...., زٚ انرمار, حًٛانؼه
 يٕالغ,حَٛٔب ـ انًزاظغ االنكرز
.... دَٛاالَرز

ٙز انًمزر انكراطٕٚـطح ذط
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.ٙض انًمزر انكراطٚح نركرٛح ٔ انركُٕنٕظُٛاطرفكاو انٕطائم انرم

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر

يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

 .221انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

 .222انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

 .223اطى  /ريش انًمزر

قراطاخ ف ٙذارٚؿ انٕالٚاخ انًرؽكج االيزٚكٛح

 .224أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

 .225انفظم  /انظُح

فظهٙ

 .226ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ

32

 .227ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف

2216/6/22

 .228أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

والتوثيق.

.112

يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى

أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
-51
-52

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-76
-77
-78

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثريباالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات

تُٛح انًمزر
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األطثٕع
16

انظاػاخ
2

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

/1االٔضاع انظٛاطٛح
ذؼزٚف انطهثح تاْى
االفكار انر ٙذفض كم تؼك انؽزب انؼانًٛح
انصاَٛح
يفزقج ٔارقج

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

/2يشزٔع يارشال
 /3طٛاطٛح ْار٘
ذزٔياٌ
/4انًٕلف االيزٚكٙ
يٍ انؽزب انكٕرٚح
/5انًٕلف االيزٚكٙ
يٍ اسيح انظٕٚض
/6انرؽانف ٔايزٚكا
انالذُٛٛح
/7انرطٕراخ
االلرظاقٚح تؼك ػاو
1945
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انثُٛح انرؽرٛح

1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

/1عبد العزيز نوار  ،تاريخ الواليات المتحدة االمريكية
/2نايل بارك ،موجز تاريخ الواليات المتحدة االمريكية
 /3هنري ستيل ،موجز تاريخ الواليات المتحدة االمريكية
الحديث

اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغداد-مجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغداد

www.startimes.com
www.diwanalarb.com

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ

اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف املقرر هذا إجيازاً مقتضياً ألهم خصائص املقرر وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مربهناً عما إذا كان قد حقق

االستفادة القصوى من فرص التعلم املتاحة .والبد من الربط بينها وبني وصف الربنامج.؛

 .229انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كلية التربية للبنات

 .212انمظى انؼهً / ٙانًزكش

التاريخ

 .211اطى  /ريش انًمزر

ذارٚؿ انٕالٚاخ انًرؽكج االيزٚكٛح

 .212أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

 .213انفظم  /انظُح

فظهٙ

 .214ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ
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 .215ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف

2216/6/22

 .216أْكاف انًمزر
 انمكرج ػهٗ انرؽهٛم ٔاالطرُراض نالؼكاز انرارٚفٛح نكم ياقج نرًك ٍٛانطهثح يٍ يؼزفح انُراظاخ انرارٚفٛحنكم ؼكز طٛاطٔ ٙاَؼكاطح ػهٗ انرطٕراخ انمائًح فٔ ٙلرٓا ٔيٍ ظٕاَة ػكج الرظاقٚا أطٛاطٛا أ
اظرًاػٛا أ شمافٛا
 ـهك ظٛم لاقر ػهٗ ذظهى سياو انؼًهٛح انرزتٕٚح تانُظثح نهرؼهٛى انؼان ٙف ٙانثهك ٔفك اطض ػهًٛحٔيُٓعٛح ٔاكاقًٛٚح طهًٛح ٔيرٕافمح يغ رٔغ ٔطٛاطح ٔاطرزاذٛعٛح انؼًهٛح انرزتٕٚح تشكهٓا انكايم
 انؼًم ػهٗ ذؽًم يظؤٔنٛح اَعاغ انرؼهٛى ٔتًُٓٛح ـانظح ػٍ طزٚك انظٛز ٔفك انفطظ انرزتٕٚح انًؼكجيٍ لثم انًؤطظح انرؼهًٛٛح ف ٙانثهك
-

تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة

-

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

-

إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ بصفة عامة

-

تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ

-

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

.114

يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى

أ -األْكاف انًؼزفٛح
 -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
 -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
 -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
 -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
 -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
 -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1متكني الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3متكني الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية الرتبوية
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى

-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التارخيية
طريقة احملاضرة
طريقة التعلم الذايت
اعداد البحوث التارخيية

طزائك انرمٛٛى
-53
-54

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن اجملموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وحتديد االولويات مع القدرة على العمل املنظم مبواعيد
ض -3القدرة على توجيه وحتفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-79
-81
-81

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى
 /1االـرثاراخ انُظزٚح
 /2انرمارٚز ٔانكراطاخ

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس جمموعة من الطلبة واكساهبم املعلومات التارخيية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء املعريف
د -3مهارة التاثري باالخرين
د-4مهارة نقل املعلومات
تُٛح انًمزر
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األطثٕع
16

انظاػاخ
2

اطى انٕؼكج  /أٔ
انًٕضٕع

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح

/1انًؽأالخ
ذؼزٚف انطهثح تاْى
االفكار انر ٙذفض كم االَكهٛشٚح نراطٛض
انًظرؼًزاخ
يفزقج ٔارقج

طزٚمح انرؼهٛى

طزٚمح انرمٛٛى

انماء
انًؽاضزاخ
ٔانشزغ
ٔانرٕضٛػ

االـرثاراخ
ٔانرمارٚز
ٔانكراطاخ

/2انظزاع ت ٍٛانُٕٓق
انؽًز ٔانًظرٕطٍُٛ
انعكق
َ /3ظاو انؽكى فٙ
انًظرؼًزاخ االيزٚكٛح
 /4طثماخ انًعرًغ فٙ
انًظرؼًزاخ االيزٚكٛح
/5ؼزب االطرمالل
االيزٚكٛح
 /6انرؼهٛى ٔانظؽح فٙ
انًظرؼًزاخ االيزٚكٛح
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انثُٛح انرؽرٛح

1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر)

/1رافت غنيمي  ،امريكا والعالم في التاريخ الحديث والمعاصر
/2محمد النيرب،المدخل في تاريخ الواليات المتحدة االمريكية

 /3قحطان حميد كاظم  ،تاريخ الواليات المتحدة االمريكية
الحديث
-مجلة دراسات تاريخية  ،بيت الحكمة

اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٕٚ ٙطٗ تٓا
( انًعالخ انؼهًٛح  ,انرمارٚز ) ....,

 مجلة االستاذ  ،كلية التربية ابن رشد –جامعة بغدادمجلة كلية التربية للبنات – جامعة بغدادwww.startimes.com
www.diwanalarb.com

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح ,يٕالغ االَرزَٛد
....
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ـطح ذطٕٚز انًمزر انكراطٙ

اطرفكاو انٕطائم انرمُٛح ٔانركُهٕظٛح نركرٚض انًمزر انكراط. ٙ

ًَىرج وصف انًقرر

وصف انًقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضيا ً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها
مبرهنا ً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة .والبد من الربط بينها وبين وصف
البرنامج.؛

 .217انًؤطظح انرؼهًٛٛح

كهٛح انرزتٛح نهثُاخ /ظايؼح تغكاق

 .218انمظى انؼهً / ٙانًزكش

ذارٚؿ

 .219اطى  /ريش انًمزر

دراساخ في تاريخ انياتاٌ910 HShj /

 .222أشكال انؽضٕر انًراؼح

اطثٕػٙ

 .221انفظم  /انظُح

فظهٙ

 .222ػكق انظاػاخ انكراطٛح (انكه)ٙ

32

 .223ذارٚؿ إػكاق ْذا انٕطف

2216/6/

 .224أْكاف انًمزر
تعريف الطالبات بالمراحل التاريخية التي مرت بها دولة اليابان.
تزويد الطالبات بمجموعة من المعلومات والمفاهيم التاريخية بصفة خاصة عن اهم االحداث التي شهدتها اليابان خالل المدة
.9191-9191
تزويد الطالبات بخلفية عالقات اليابان مع الدول االقليمية والدولية والسيما الواليات المتحدة االمريكية .
تعريف الطالبات باالتجاهات الحديثة لممارسة تدريس التاريخ على مستوى طلبة المتوسطة واالعدادية.
إكساب الطالبات المهارات المهنية في التدريس التاريخ الحديث والمعاصر بصفة عامة وتدريس تاريخ اليابان بصفة خاصة.
تنمية الروح الوطنية والقيم األخالقية نحو اإلعداد المهني لتدريس التاريخ الحديث والمعاصر.
إكساب الطالبات مهارة البحث والمشاركة العلمية في إعداد المادة العلمية وعرضها لتنمية قدرة الطلبة على التحليل والتوثيق.
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يفزظاخ انًمزر ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى

أ -األْكاف انًؼزفٛح
أ -1انظًاغ ترزاكى انًؼارف انؼهًٛح يٍ ـالل انمزاءج ٔاػكاق انثؽٕز تاالػرًاق ػهٗ انًُٓط انرارٚفٙ
أ -2يًارطح انركرٚظ ٙنؼًهّ ٔفك إطار َظز٘ ٕٚظّ ػًهّ يغ طالتّ تشكم ػهً. ٙ
أ -3ذؽمٛك أْكاف انًُٓح ف ٙانرٕػٛح انؼهًٛح نالؼكاز انرارٚفٛح .
أ -4فٓى انطهثح كَٕٓى لاقج انًظرمثم ف ٙاقارج انؼًهٛح انرزتٕٚح.
أ -5رتظ االؼكاز انرارٚفٛح تانفثزاخ انمائًح ٔاالفاقج يٍ ْذِ انفثزاخ.
أ -6سٚاقج لكرج ٔفاػهٛح انفزق ف ٙأقائّ نٕظائفّ انركرٚظٛح.
ب  -األْكاف انًٓاراذٛح انفاطح تانًمزر.
ب – 1تمكين الطلبة على التدريس.
ب – 2تطوير قدرة الطلبة على ادارة الصف الدراسي.
ب – 3تمكين الطلبة من اعداد اجيال جديدة تدير العملية التربوية.
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-

الشرح والتوضيح
طريقة عرض االحداث التاريخية
طريقة المحاضرة
طريقة التعلم الذاتي
اعداد البحوث التاريخية
طزائك انرمٛٛى

 االختبارات النظرية التقارير والدراساتض -األْكاف انٕظكاَٛح ٔانمًٛٛح
ض -1العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط
ض -2ادارة الوقت بفاعلية وتحديد االولويات مع القدرة على العمل المنظم بمواعيد
ض -3القدرة على توجيه وتحفيز االخرين .
ض-4انرؼأٌ ٔ انرفاْى ت ٍٛانطهثح
طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى
-82
-83
-84

انشزغ ٔ انرٕضٛػ
قراطح ؼكز ذارٚف ٙيؼٍٛ
اطرفكاو ٔطائم االَرزَٛد

طزائك انرمٛٛى

-55
-56

االختبارات النظرية
التقارير والدراسات

ق  -انًٓاراخ انؼايح ٔانرأْٛهٛح انًُمٕنح ( انًٓاراخ األـزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر انشفظ.) ٙ
د-1التطبيق ( وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التاريخية )
د -2اكتساب قابليات التوافق واالداء المعرفي
د -3مهارة التاثير باالخرين
د-4مهارة نقل المعلومات
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األطثٕع
16

تُٛح انًمزر
انظاػاخ
2

يفزظاخ انرؼهى
انًطهٕتح
تعريف انطهثح تاهى
االفكار انتي تخص كم
يفردج واردج
يتعرف انطانة عهى :
يتعرف انطانة عهى :
يتعرف انطانة عهى :
يتعرف انطانة عهى :
يتعرف انطانة عهى :

يتعرف انطانة عهى :
يتعرف انطانة عهى :

يتعرف انطانة عهى :
يتعرف انطانة عهى :
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اطى انٕؼكج  /أٔ انًٕضٕع طزٚمح انرؼهٛى
دراساخ في تاريخ انياتاٌ

انًعتقذاخ انذيُيح
(انشُتىيح.انكىَفىشيح.انثىريح)
يقىياخ َهضح انياتاٌ انثقافيح
(انترتيح وانتعهيى).
انتىاجذ انغرتي في يُطقح
شرق اسيا.
انعالقاخ انياتاَيح-انصيُيح
(االدتالل انياتاَي نهصيٍ).
انعالقاخ انياتاَيح-انروسيح
(انتُافس انياتاَي-انروسي
عهى يُطقح شرق اسيا
.)4118-4518
انعالقاخ انياتاَيح-انثريطاَيح
(انتذانف انياتاَي-انثريطاَي
.)4124-4192
انعالقاخ انياتاَيح-االيريكيح
(االدتالل االيريكي نهياتاٌ
.)4184-4118
سياسح انياتاٌ انخارجيح
(.)4118-4518
انتطىراخ االقتصاديح -4585
.4192

انقاء
انًذاضراخ
انشرح و
انتىضيخ
انًذاضرج
انًذاضرج
انًذاضرج
انًذاضرج

طزٚمح انرمٛٛى
االختثاراخ
انتقارير و
انذراساخ
االختثار
وانتذصيم
االختثار
وانتذصيم
االختثار
وانتذصيم
االختثار
وانتذصيم

انًذاضرج

االختثار
وانتذصيم

انًذاضرج

االختثار
وانتذصيم

انًذاضرج
انًذاضرج
انًذاضرج

االختثار
وانتذصيم
االختثار
وانتذصيم
االختثار
وانتذصيم

انثُٛح انرؽرٛح

1ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح

اليوجد منهج محدد

2ـ انًزاظغ انزئٛظٛح (انًظاقر) أدوين رايشاور ،اليابانيون ،ترجمة ليمى الجبالي ،عالم المعرفة  -الكويت،
نيسان 9989
آرثر تيدمان  ،اليابان الحديثة ،ترجمة وديع سعيد ،مراجعة عمي رفاعة

األنصاري ،مكتبة األنجمو المصرية  -القاىرة ،د  .ت.
اسماء صالح الدين صالح الفخري ،العالقات الصينية-اليابانية: ،9939-9894اطروحة دكتوراه (غير منشورة) ،مقدمة الى كمية التربية
(ابن رشد)/جامعة بغداد.2006 ،
تسشتر.آ .بين ،الشرق االقصى ،ترجمة حسين الحوت ،مكتبة مصر،ط ،9القاىرة9958 ،
جفري بارندر ،المعتقدات الدينية لدى الشعوب ،ترجمة إمام عبد الفتاحإمام ،ط ،2مكتبة مدبولي ،القاىرة9996 ،
جون كولر ،الفكر الشرقي القديم ،ترجمة كامل يوسف حسين ،سمسمة عالمالمعرفة ،الكويت9995 ،
طو الياشمي ،نيضة اليابان وتأثير روح األمة في النيضة ،مطبعة دارالسالم– بغداد9925،
عبد الغفار رشاد ،التقميدية والحداثة في التجربة اليابانية ،ط ،9مؤسسةاالبحاث العربية ،بيروت9984 ،
عبد الفتاح محمد شبانة ،اليابان :العادات والتقاليد وادمان التفوق ،مكتبةمدبولي ،القاىرة.9996 ،
عبد اهلل حسن الموسوي ،المعمم الياباني :فمسفة اختياره..إعداده..تدريبو،مجمة المجمع العممي العراقي ،المجمد الرابع ،العدد  ،45بغداد.9998 ،
عبد اهلل حميد ،العالقات السياسية بين الواليات المتحدة االمريكيةوبريطانيا  ،9902-9895اطروحة دكتوراه (غير منشورة) ،كمية التربية،
جامعة بغداد2007 ،
عبداهلل حسن الموسوي ،دور التربية في نيضة اليابان ،مجمة المجمعالعممي العراقي ،المجمد االول ،العدد  ،45بغداد.9998 ،
-فراس السواح ،موسوعة تاريخ االديان :اليندوسية والبوذية والتاوية

والكونفوشية والشنتو ،الكتاب الرابع ،ط ،9دار عالء الدين2006 ،
فوزي درويش ،الشرق االقصى :الصين واليابان  ،9972-9853مطابعغباشي ،القاىرة.9994 ،
فوزي دوريش ،اليابان :الدولة الحديثة والدور االمريكي ،مطبعة غباشي،ط ،9القاىرة.9989 ،
كاظم ىيالن محسن السيالني ،سياسة اإلحتالل االمريكي فياليابان ،9952 -9945:اطروحة دكتوراه (غير منشورة) ،مقدمة الى كمية
التربية ،جامعة البصرة.2008 ،
كامل سعفان ،موسوعة االديان القديمة :معتقدات آلسيوية (العراق ،فارس،اليند ،الصين ،اليابان) ،ط ،9دار الندى ،القاىرة،9999 ،
ماكو آسو-ايكوو آمانو ،التعميم ودخول اليابان العصر الحديث ،السفارةاليابانية ،القاىرة9976 ،
محمد جبار حسين ،العالقات اليابانية -االمريكية وافاقيا المستقبمية،دراسة في ضوء المتغيرات الدولية الجديدة ،رسالة ماجستير (غير منشورة)،
مقدمة الى كمية العموم السياسية ،جامعة بغداد.9998 ،
محمد نعمان جالل ،الصراع بين اليابان والصين ،دار البيضاء( ،د.ط)،القاىرة.9989 ،
مسعود ظاىر ،النيضة اليابانية المعاصرة :الدروس المستفيدة عربيا ،ط،9مركز دراسات الوحدة العربية ،لبنان.2002 ،
منتيى طالب سممان ،العالقات اليابانية-االمريكية،9939-9999 :اطروحة دكتوراه غير (منشورة) ،مقدمة الى كمية التربية لمبنات /جامعة
بغداد.2007 ،
ميالد المقرحي ،تاريخ آسيا الحديث والمعاصر :شرق آسيا الصين اليابانكوريا ،منشورات جامعة قاريونس ،ليبيا.9997 ،

 الثورة االصالحية في اليابان (ميجي،ناجاي متشيو وميجال أوروتشيا، الييئة المصرية العامة لمكتاب – القاىرة، ترجمة عادل عوض،)آيشن
9992
،9902 البريطاني- العزلة المجيدة والحمف الياباني،نشأت كامل محمد2000  لسنة،99 العدد،جامعة بغداد/مجمة كمية التربية لمبنات
،9 ط، تاريخ آسيا الحديث والمعاصر،نوري عبد الحميد العاني وآخرون2006 ،بغداد
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ٕٗطٚ ٙاـ انكرة ٔانًزاظغ انر
( انًعالخ
تٓا
) ...., زٚ انرمار, حًٛانؼه
 يٕالغ,حَٛٔب ـ انًزاظغ االنكرز
.... دَٛاالَرز

ٙز انًمزر انكراطٕٚـطح ذط
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.ٙض انًمزر انكراطٚح نركرٛح ٔ انركُٕنٕظُٛاطرفكاو انٕطائم انرم

