
 



  
 1الصفحة 

 
  

 وصف البرنامج األكاديمي  
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  

صف لكل مقرر ضمن  ص المتاحة . ويصاحبه و تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفر 
 البرنامج

 

 االداب  كلية  –جامعة البصرة  يةالمؤسسة التعليم .1

 قسم التاريخ  / المركز   علميالقسم ال .2

 التاريخ للدراسات االولية  او المهني اسم البرنامج األكاديمي  .3

س بكالوريو  اسم الشهادة النهائية  .4  
 

   :النظام الدراسي  .5
 أخرى /سنوي /مقررات 

 سنوي 

  المعتمد   العتمادبرنامج ا .6

 تطبيقات ومشاهدة  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 ٢٠٢١/   ٥/  ٣١ تاريخ إعداد الوصف   .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

  .ة الًت مرت بها الطٌرقةي خيبالمراحل التار  البف الطي تعر 
 

 اصة فة خة بصيخيالتار  والمفاهيمبمجموعة من المعلومات  البد الطيتزو 

  البحث في التاريخثة لممارسة يالحد باالتجاهات وتعريفهم .ومبادئها وخصائصه التاريخة عن أهداف ية علميبخلفٌ  بالد الطيتزوٌ 
  .حدات الصغرى على مستوى الو 

  البحث التاريخي  ية فيالمهارات المهن البإكساب الط

 ي.خيالتار  في البحث ةيخالقاالم يوالق الوطنيةالروح  تنمية

  ياالجتماع ة على التفاعليالشخصة ية وعرضها لتنميإعداد المادة العلم ية فيالبحث والمشاركة العلمرة مها البإكساب الط
 .ةاريداإلادة يوالق
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجت المخرجا  .10

   االهداف المعرفية  -أ
      ى المنهج التاريخيد علبحوث باالعتمااءة واعداد الالل القر السماح بتراكم المعارف العلمية من خ   -1أ
 فق اطار نظري يوجه عمله مع طالبه بشكل علميممارسة البحث العلمي التاريخي و  -2أ
 ث التاريخيةعية العلمية لالحداتحقيق اهداف المهنة في التو  -3أ
 سيةوالفكرية والسيا العملية التربوية إدارةفهم الطلبة كونهم قادة المستقبل في   -4أ
 من هذه الخبرات   واإلفادةربط االحداث التاريخية بالخبرات القائمة  -5أ
 زيادة قدرة وفاعلية الفرد في اداءة البحثي-6أ
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 اريخي وتقصي الحقائقين الطلبة على منهجية البحث التتمك- 1ب 
 نةمية الرصيالبحوث العل إدارةعلى  قدرة الطلبة  تطوير  – 2ب 
 ير العملية الثقافية والفكرية جديدة تد أجيالتمكين الطلبة من اعداد   - 3ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم       
 الشرح والتوضيح  •
 طريقة عرض االحداث التاريخية •
 طريقة المحاضرة •
 طريقة التعليم الذاتي  •
 اعداد البحوث التاريخية •
 يم طرائق التقي     
 ةيختبارات النظر اال •
 رسات البحثيةتقارير والمماال •

 والقيمية . الوجدانية   األهداف -ج
 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1ج         
 مع القدرة على العمل المنظم األولوياتالوقت وتحديد  إدارة-2ج
 القدرة على توجيه وتحفيز االخرين-3ج

 ةالتعاون والتفاهم مع الطلب -4ج   
 والتعلم طرائق التعليم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
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 االختبارات النظرية •

 
 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (اكسابهم المعلومات التاريخيةو يس مجموعة من الطلبة  طبيق ) وهي عملية تدر الت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 طرائق التعليم والتعلم           
 الشرح والتوضيح  •
 دراسة حدث تاريخي معين •
 نترنت استخدام وسائل اال •
 التقييم طرائق          
 النظريةاالختبارات  •
 التقارير والدراسات  •

 بنية البرنامج  .11

 / االولى المرحلة الدراسية
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق

 عملي      نظري      
The Ancient History of Iraq  ٣ تاريخ العراق القديم - 

 Arab History of in Pre- Islam   ٣   اإلسالمب قبل العر  تاريخ - 

History of the Message   ٢ عصر الرسالة - 
istory of Europein the Middle 
ages  

 - ٣ تاريخ اوربا في العصور الوسطى 

History of Geography  ٢ الجغرافية التاريخية - 
Ancient History of Arab Homeland    ٢ القديمةالحضارات العالمية - 
Arabic Language  ٢ اللغة العربية - 
Computer Science  ٢ تالحاسبا - 
Human Rights  ٢ حقوق االنسان - 
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 ثانية/ ال المرحلة الدراسية
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق

 عملي      نظري      
History of the Arabian State in 
Umawi period  

 - ٣ لدولة االمويةتاريخ ا

 Ancient near eaet history    ٣   القديم األدنىالشرق تاريخ - 

 Renaissance History  ٢ هضة تاريخ اوربا في عصر الن - 
Modern History of Arab homeland   ٢ الوطن العربي الحديثتاريخ - 
Scientific Researches Curricula  ٢ ريخي منهج البحث التا - 
Modern History of Asia  ٣ تاريخ اسيا الحديث - 
Orthodox caliphs   ٢ الخالفة الراشدة - 
History of Morocco  ٢ لمغرب الوسيط ا - 
Historical texts in english  ٢ نصوص تاريخية باللغة االنكليزية - 

 
 لثة ثا/ ال المرحلة الدراسية

 الساعات المعتمدة           المساق قرر أو اسم الم المساققرر أو رمز الم
 عملي      نظري      

History of Arabian State in 
Abbasiae period  

ة العربية في العصر  لدولتاريخ ا
 العباسي االول

٣ - 

Modern History of Euorope   ٣  اوربا الحديثتاريخ - 

Modern History of Arab Homeland   ٣ المعاصر العربيالوطن تاريخ - 
Modern History of Arab homeland   ٢ الوطن العربي الحديثتاريخ - 
Philsphly of History  ٢ فلسفة التاريخ - 
Modern history of Arabian Gulf   ٢ الخليج العربيتاريخ - 
History of Iraq  ٢ تاريخ العراق الحديث - 
Ottoman history  ٢ عثمانيةتاريخ الدولة ال - 
Spread of islam in asia and africa  ٢ اسيا وافريقيا في ماإلسالانتشار - 
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 رابعة/ ال المرحلة الدراسية
 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق

 عملي      نظري      
History of Arabian State in 
Abbasiae period  

ة العربية في العصر  لدولتاريخ ا
 متاخرالعباسي ال

٢ - 

Optional Object   ٣  كيا وايرانتر تاريخ - 

Contemporary History of Iraqe   ٣ العراق المعاصرتاريخ - 
 - ٣ العالم الثالث 
Andalusia in Islamic  ٣ تاريخ االندلس - 
International of ears  ٣ دول الكبرى لا - 
Islamic thought history  ٢ تاريخ الفكر االسالمي - 
Resenrch Project   ٢ بحث التخرج - 

 
 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 العمل الجماعي : العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط •
 عيد.ى العمل المنظم بموا مع القدرة عل األولوياتالوقت بفاعلية وتحديد  إدارة: الوقت إدارة •
 ز االخرين.على توجية وتحفي القيادة : القدرة •
 ية بالعمل االستقالل •
 اعداد البحوث والتقارير العلمية لتحليل االحداث ونقدها. •

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 القبول المركزي والمقابلة •

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

ديث والمعاصر باالعتماد على مفردات المناهج الدراسية من قبل وزارة التعليم العالي  لحوا واإلسالميديم خ القكتب التاري •
 هيئة القطاعية(علمي ) الوالبحث ال
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 مخطط مهارات المنهج 
 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 مجنابر لوبة من التعلم المطمخرجات ال 
رمز   السنة / المستوى 

 المقرر
 أساسي اسم المقرر 

 أم اختياري 
  يةالمهاراتاألهداف   ة  يالمعرف األهداف  

 برنامج الخاصة بال
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية  ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة
المتعلقة بقابلية التوظيف 

 ( يوالتطور الشخص
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي تاريخ العراق القديم   المرحلة االولى 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي   اإلسالم تاريخ العرب قبل  
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي عصر الرسالة  
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي طى وسالاوربا في العصور يخ تار  
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي الجغرافية التاريخية 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي الحضارات العالمية القديمة  
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي اللغة العربية 
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 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي تاالحاسب 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي حقوق االنسان 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي لدولة االموية تاريخ ا  المرحلة الثانية
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي  القديم األدنىالشرق تاريخ  
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي هضةي عصر النتاريخ اوربا ف 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي الوطن العربي الحديثتاريخ  
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي منهج البحث التاريخي 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي تاريخ اسيا الحديث 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي الخالفة الراشدة  
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي لمغرب الوسيط ا 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي نصوص تاريخية باللغة االنكليزية  

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي العصر العباسي االول   المرحلة الثالثة 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي   حديثا ال اوربتاريخ  
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي الوطن العربي المعاصر تاريخ  
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي الوطن العربي الحديث تاريخ  
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي فلسفة التاريخ  
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 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي عربي الخليج التاريخ  
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي تاريخ العراق الحديث  
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي تاريخ الدولة العثمانية  
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي االسالم انتشار   

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي متاخر الالعصر العباسي   المرحلة الرابعة 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي   كيا وايرانتر تاريخ   
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي العراق المعاصر تاريخ  
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي العالم الثالث 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي تاريخ االندلس 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي الدول الكبرى  
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي تاريخ الفكر االسالمي 
 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اساسي بحث التخرج  
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 موذج وصف المقرر ن

 

 وصف المقرر

 

 االداب  كلية  –جامعة البصرة  المؤسسة التعليمية .1

 يخ قسم التار     / المركز   علمي القسم ال .2

 تاريخ العراق القديم   راسم / رمز المقر  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 سنوي  لفصل / السنة ا .5

 ساعة  ٩٠ )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .6

 ٢٠٢١/ ٣١/٥ تاريخ إعداد هذا الوصف   .7

 أهداف المقرر  .8

 مر بها تاريخ العراق القديم التعريف بالمراحل التاريخية التي  
 القديم اهيم التاريخية عن اهم االحداث التي شهدها العراق مفالت و موعة من المعلوماتزويد الطالب بمج

 خية التي حصلت في تاريخ العراق القديم ية تاريخية عن اهم االحداث التاريتزويد الطالب بخلفية علم
   نحو االعداد المهني والبحثي واألخالقيةتمنية الروح الوطنية 

 
 
 
 

 
 

مخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان  و   رر صائص المقيًا ألهم خيوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتض
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 علم والتقييملتواوطرائق التعليم   ررقمات المخرج .10

   هداف المعرفية األ -أ
      ى المنهج التاريخياءة واعداد البحوث باالعتماد علالسماح بتراكم المعارف العلمية من خالل القر    -1أ
 فق اطار نظري يوجه عمله مع طالبه بشكل علميممارسة البحث العلمي التاريخي و  -2أ
 ث التاريخيةحدالالة عية العلمية في التو تحقيق اهداف المهن -3أ
 العملية التربوية والفكرية والسياسية إدارةفهم الطلبة كونهم قادة المستقبل في   -4أ
 من هذه الخبرات   واإلفادةربط االحداث التاريخية بالخبرات القائمة  -5أ
 زيادة قدرة وفاعلية الفرد في اداءة البحثي-6أ
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اريخي وتقصي الحقائقين الطلبة على منهجية البحث التتمك- 1ب 
 نةالبحوث العلمية الرصي إدارةقدرة الطلبة على  تطوير  – 2ب 
 ير العملية الثقافية والفكرية جديدة تد أجيالتمكين الطلبة من اعداد   - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم       
 الشرح والتوضيح  •
 يةحداث التاريخعرض االطريقة  •
 طريقة المحاضرة •
 طريقة التعليم الذاتي  •

 اعداد البحوث التاريخية
 طرائق التقييم      
 ةختبارات النظرياال •

 رسات البحثيةتقارير والمماال
 والقيمية . الوجدانية   األهداف -ج

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1ج         
 ل المنظمعمالمع القدرة على  وياتاألولالوقت وتحديد  إدارة-2ج
 القدرة على توجيه وتحفيز االخرين-3ج

 التعاون والتفاهم مع الطلبة-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  اتار )المهالمنقولة يلية التأهو  المهارات العامة-د 

 (طبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التاريخيةالت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 م والتعلم ق التعليطرائ    
 شرح والتوضيح لا •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (لومات التاريخيةمعالمن الطلبة واكسابهم طبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة الت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 النظرية االختبارات •
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 البنية التحتية  .12
 كتاب منهجي( تاريخ العراق القديم ) ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة طه باقر  )المصادر(   جع الرئيسية ـ المرا2
 اري ساكز مترجم عظمة بابل ه

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 (  تقارير ,.... علمية , الالمجالت ال) 

 مجلة سومر
 موسوعة حضارة العراق 

 موقع اشنونا االلكتروني   ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .... 

 
 رر الدراسي  خطة تطوير المق .13

    
 استخدام الوسائل التقنية والتكلوجية لتدريس المقرر الدراسي  

 
 
 

 

 رقر لمبنية ا .11

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع 

تعريف الطلبة باهم   ٣ ٣٠
التي تخص   األفكار

 كل مفردة واردة 

ء القا القديم  تاريخ العراق 
المحاضرات 

والشرح  
 والتوضيح 

االختبارات  
ير والتقار 

 والبحوث 

 االختبار والتحصيل  المحاضرة الخصائص الجغرافية للعراق  لى يتعرف الطالب ع ٣ ٣-١

 االختبار والتحصيل  المحاضرة العصر الحجري  يتعرف الطالب على  ٣ ٧-٤
 االختبار والتحصيل  المحاضرة ريون سومال يتعرف الطالب على  ٣ ١٢-٨

 والتحصيل  تباراالخ المحاضرة لة االكدية الدو  يتعرف الطالب على  ٣ ١٦-١٣
 االختبار والتحصيل  المحاضرة االمويون  يتعرف الطالب على  ٣ ٢٠-١٧
 االختبار والتحصيل  المحاضرة االشوريون  يتعرف الطالب على  ٣ ٢٣-٢١

 االختبار والتحصيل  المحاضرة الغزو المقدوني يتعرف الطالب على  ٣ ٢٧-٢٤
 تبار والتحصيل خاال المحاضرة ن الرافدي ياة السياسية في واديالح يتعرف الطالب على  ٣ ٣٠-٢٨



  
 13الصفحة 

 
  

 مقرر موذج وصف الن

 

 وصف المقرر

 

 االداب  كلية  –جامعة البصرة  المؤسسة التعليمية .9

 قسم التاريخ     / المركز   علمي لالقسم ا .10

   العرب قبل االسالمتاريخ  راسم / رمز المقر  .11

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .12

 سنوي  لفصل / السنة ا .13

 ساعة  ٩٠ )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .14

 ٢٠٢١/ ٣١/٥ تاريخ إعداد هذا الوصف   .15

 أهداف المقرر  .16

 قبل االسالمالعرب تاريخ مر بها ية التي  التعريف بالمراحل التاريخ
 متاريخ العرب قبل االسال المفاهيم التاريخية عن اهم االحداث التي شهدهاتزويد الطالب بمجموعة من المعلومات و 

 ب قبل االسالمخية التي حصلت في تاريخ العر ية تاريخية عن اهم االحداث التاريتزويد الطالب بخلفية علم
   داد المهني والبحثياالعنحو  واألخالقيةوطنية تمنية الروح ال

 
 
 
 

 
 

رر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان  صائص المقالمقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خ  وصف   يوفر
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



  
 14الصفحة 

 
  

 والتعلم والتقييموطرائق التعليم   مقررات المخرج .14

   هداف المعرفية األ -أ
      ى المنهج التاريخياءة واعداد البحوث باالعتماد علالسماح بتراكم المعارف العلمية من خالل القر    -1أ
 بشكل علميه عمله مع طالبه فق اطار نظري يوجيخي و ممارسة البحث العلمي التار  -2أ
 ث التاريخيةة لالحداعية العلميتحقيق اهداف المهنة في التو  -3أ
 العملية التربوية والفكرية والسياسية إدارةفهم الطلبة كونهم قادة المستقبل في   -4أ
 من هذه الخبرات   واإلفادةربط االحداث التاريخية بالخبرات القائمة  -5أ
 ثيالفرد في اداءة البحزيادة قدرة وفاعلية  -6أ
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اريخي وتقصي الحقائقين الطلبة على منهجية البحث التتمك- 1ب 
 نةالبحوث العلمية الرصي إدارةقدرة الطلبة على  تطوير  – 2ب 
 ية ثقافية والفكر ير العملية الجديدة تد أجيالتمكين الطلبة من اعداد   - 3ب 

 طرائق التعليم والتعلم       
 الشرح والتوضيح  •
 يةطريقة عرض االحداث التاريخ •
 طريقة المحاضرة •
 طريقة التعليم الذاتي  •

 اعداد البحوث التاريخية
 طرائق التقييم      
 ةختبارات النظرياال •

 رسات البحثيةتقارير والمماال
 والقيمية . الوجدانية   األهداف -ج
 ونشاط جموعة بفاعلية العمل ضمن الم -1ج          

 العمل المنظممع القدرة على  األولوياتالوقت وتحديد  إدارة-2ج
 القدرة على توجيه وتحفيز االخرين-3ج

 التعاون والتفاهم مع الطلبة-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 ختبارات النظريةالا •

 



  
 15الصفحة 

 
  

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  ارات)المهالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (طبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التاريخيةالت-1د
 رفي  المع واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 باالخرين مهارة التاثير-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 

 
 .الشخصي(ر تطو قابلية التوظيف والاألخرى المتعلقة ب )المهاراتالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (المعلومات التاريخيةطبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم الت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 ر واالح  وإدارةشة المناقطريقة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •
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 البنية التحتية  .16
 كتاب منهجي(  ) ب قبل االسالمتاريخ العر  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 ) جواد علي(  اإلسالميخ العرب قبل المفصل في تار  )المصادر(   جع الرئيسية ـ المرا2

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 معة بغداد كلية االداب / جامجلة 
 

 موقع اشنونا االلكتروني   ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .... 

 
 رر الدراسي  خطة تطوير المق .17

    
 مقرر الدراسي  ة والتكلوجية لتدريس التخدام الوسائل التقنيسا
 
 
 

 

 لمقرربنية ا .15

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع 

تعريف الطلبة باهم   ٣ ٣٠
التي تخص   األفكار

 كل مفردة واردة 

ء القا   االسالم العرب قبلتاريخ 
ضرات المحا

لشرح  وا
 والتوضيح 

االختبارات  
ير والتقار 

 والبحوث 

 االختبار والتحصيل  المحاضرة مصادر تاريخ العرب قبل االسالم  يتعرف الطالب على  ٣ ٣-١

 االختبار والتحصيل  المحاضرة دول اليمن  يتعرف الطالب على  ٣ ٧-٤
 االختبار والتحصيل  ةالمحاضر  دولة معين يتعرف الطالب على  ٣ ١٢-٨

 االختبار والتحصيل  المحاضرة دولة اوسان  يتعرف الطالب على  ٣ ١٦-١٣
 االختبار والتحصيل  المحاضرة االنباط  يتعرف الطالب على  ٣ ٢٠-١٧
 االختبار والتحصيل  المحاضرة مكة واهمية مركزها الديني  يتعرف الطالب على  ٣ ٢٣-٢١

 االختبار والتحصيل  المحاضرة عية عند العرب  االجتماالحياة  يتعرف الطالب على  ٣ ٢٧-٢٤
 االختبار والتحصيل  المحاضرة العرب ودورهم في التجارة يتعرف الطالب على  ٣ ٣٠-٢٨



  
 17الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقرر ن

 

 وصف المقرر

 

 االداب  كلية  –جامعة البصرة  المؤسسة التعليمية .17

 قسم التاريخ     / المركز   علمي القسم ال .18

  وربا في العصور الوسطى اتاريخ  راسم / رمز المقر  .19

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .20

 سنوي  لفصل / السنة ا .21

 ة ساع  ٩٠ )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .22

 ٢٠٢١/ ٣١/٥ الوصف   تاريخ إعداد هذا .23

 أهداف المقرر  .24

 في العصور الوسطى أوروبات بها مر التعريف بالمراحل التاريخية التي  
 في عصرها الوسيط أوروبا هاتالمفاهيم التاريخية عن اهم االحداث التي شهدتزويد الطالب بمجموعة من المعلومات و 

 في العصور الوسطى  أوروباخية التي حصلت في تاريخ اريم االحداث التية عن اهية تاريختزويد الطالب بخلفية علم
   نحو االعداد المهني والبحثي واألخالقيةتمنية الروح الوطنية 

 
 
 
 

 
 

رر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان  صائص المقيوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خ
 ؛ين وصف البرنامج.ط بينها وببد من الرب المتاحة. والالتعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 والتعلم والتقييموطرائق التعليم   مقررات المخرج .18

   هداف المعرفية األ -أ
      ى المنهج التاريخيث باالعتماد علاءة واعداد البحو القر  السماح بتراكم المعارف العلمية من خالل   -1أ
 فق اطار نظري يوجه عمله مع طالبه بشكل علميممارسة البحث العلمي التاريخي و  -2أ
 ث التاريخيةة لالحداعية العلميتحقيق اهداف المهنة في التو  -3أ
 لفكرية والسياسيةالعملية التربوية وا إدارةفهم الطلبة كونهم قادة المستقبل في   -4أ
 من هذه الخبرات   واإلفادةربط االحداث التاريخية بالخبرات القائمة  -5أ
 زيادة قدرة وفاعلية الفرد في اداءة البحثي-6أ
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اريخي وتقصي الحقائقين الطلبة على منهجية البحث التتمك- 1ب 
 نةالرصي البحوث العلمية إدارة  قدرة الطلبة علىتطوير  – 2ب 
 ير العملية الثقافية والفكرية جديدة تد أجيالتمكين الطلبة من اعداد   - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم       
 الشرح والتوضيح  •
 يةطريقة عرض االحداث التاريخ •
 طريقة المحاضرة •
 طريقة التعليم الذاتي  •

 اعداد البحوث التاريخية
 طرائق التقييم      
 ةختبارات النظرياال •

 رسات البحثيةتقارير والممالا
 والقيمية . الوجدانية   األهداف -ج

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1ج         
 العمل المنظممع القدرة على  األولوياتالوقت وتحديد  إدارة-2ج
 القدرة على توجيه وتحفيز االخرين-3ج

 التعاون والتفاهم مع الطلبة-4ج   
 علم طرائق التعليم والت    
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  ارات)المهالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (ابهم المعلومات التاريخيةمجموعة من الطلبة واكسطبيق ) وهي عملية تدريس الت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 ارات النظريةختباال •

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة- د

 (المعلومات التاريخيةطبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم الت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 االخرينمهارة التاثير ب-3د
 لومات قل المعمهارة ن-4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •
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 البنية التحتية  .20
 كتاب منهجي( )اوربا في العصور الوسطى تاريخ  طلوبة  ـ الكتب المقررة الم1

 عبد الفتاح عاشور وربية الوسطى سعيد  العصور اال )المصادر(   جع الرئيسية ـ المرا2

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 الحكمةبيت  –مجلة دراسات تاريخية 
 

 موقع اشنونا االلكتروني   لكترونية, مواقع االنترنيت .... راجع االب ـ الم

 
 رر الدراسي  خطة تطوير المق .21

    
 استخدام الوسائل التقنية والتكلوجية لتدريس المقرر الدراسي  

 
 
 

 لمقرربنية ا .19

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع 

تعريف الطلبة باهم   ٣ ٣٠
التي تخص   األفكار

 كل مفردة واردة 

ء القا  في العصور الوسطى أوروباتاريخ 
المحاضرات 

والشرح  
 والتوضيح 

االختبارات  
ير والتقار 

 والبحوث 

 االختبار والتحصيل  المحاضرة الرومانية اإلمبراطورية يتعرف الطالب على  ٣ ٣-١

 وريةبراطاإلمعوامل سقوط  ب على يتعرف الطال ٣ ٧-٤
 الرومانية

 االختبار والتحصيل  المحاضرة

 االختبار والتحصيل  المحاضرة جرمان والهون قبائل ال يتعرف الطالب على  ٣ ١٢-٨
 االختبار والتحصيل  المحاضرة ولة الكارولنجيةالد يتعرف الطالب على  ٣ ١٦-١٣
 االختبار والتحصيل  المحاضرة الفايكنج يتعرف الطالب على  ٣ ٢٠-١٧
 االختبار والتحصيل  المحاضرة اسرة ال كابيه يتعرف الطالب على  ٣ ٢٣-٢١

 االختبار والتحصيل  المحاضرة  تشكيل المانيا الحديثة يتعرف الطالب على  ٣ ٢٧-٢٤
 االختبار والتحصيل  المحاضرة الحياة الفكرية في اوربا يتعرف الطالب على  ٣ ٣٠-٢٨
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 موذج وصف المقرر ن

 

 وصف المقرر

 

 االداب  كلية  –جامعة البصرة  المؤسسة التعليمية .25

 قسم التاريخ     / المركز   علمي القسم ال .26

   عصر الرسالة تاريخ  رقر اسم / رمز الم .27

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .28

 سنوي  لفصل / السنة ا .29

 ساعة  ٦٠ )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .30

 ٢٠٢١/ ٣١/٥ تاريخ إعداد هذا الوصف   .31

 أهداف المقرر  .32

 كةت بها حياة النبي محمد صل هللا عليه واله منذ الوالدة والى فتح ممر التعريف بالمراحل التاريخية التي  
 سالة صدر الر تاريخ   المفاهيم التاريخية عن اهم االحداث التي شهدهاو وعة من المعلومات تزويد الطالب بمجم

 حياة النبي محمد )ص(خية التي حصلت في تاريخ ية تاريخية عن اهم االحداث التاريتزويد الطالب بخلفية علم
   حثينحو االعداد المهني والب واألخالقيةتمنية الروح الوطنية 

 
 
 
 

 
 

حقيقها مبرهنًا عما إذا كان  لمتوقعة من الطالب ترر ومخرجات التعلم ا مقصائص اليوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خ
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 والتعلم والتقييموطرائق التعليم   مقررات الجمخر  .22

   هداف المعرفية األ -أ
      ى المنهج التاريخياءة واعداد البحوث باالعتماد علالسماح بتراكم المعارف العلمية من خالل القر    -1أ
 ل علميفق اطار نظري يوجه عمله مع طالبه بشكممارسة البحث العلمي التاريخي و  -2أ
 ث التاريخيةة لالحداعية العلميي التو ف المهنة فتحقيق اهدا -3أ
 العملية التربوية والفكرية والسياسية إدارةفهم الطلبة كونهم قادة المستقبل في   -4أ
 من هذه الخبرات   واإلفادةربط االحداث التاريخية بالخبرات القائمة  -5أ
 ثيزيادة قدرة وفاعلية الفرد في اداءة البح-6أ
   مقرر.الخاصة بال يةاراتالمهاألهداف   -ب 

 اريخي وتقصي الحقائقين الطلبة على منهجية البحث التتمك- 1ب 
 نةالبحوث العلمية الرصي إدارةقدرة الطلبة على  تطوير  – 2ب 
 ير العملية الثقافية والفكرية جديدة تد أجيالتمكين الطلبة من اعداد   - 3ب 
 تعلم  طرائق التعليم وال     
 الشرح والتوضيح  •
 يةطريقة عرض االحداث التاريخ •
 طريقة المحاضرة •
 طريقة التعليم الذاتي  •

 اعداد البحوث التاريخية
 طرائق التقييم      
 ةختبارات النظرياال •

 رسات البحثيةتقارير والمماال
 والقيمية . الوجدانية   األهداف -ج

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1ج         
 العمل المنظممع القدرة على  األولوياتد الوقت وتحدي إدارة-2ج
 القدرة على توجيه وتحفيز االخرين-3ج

 التعاون والتفاهم مع الطلبة-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 



  
 23الصفحة 

 
  

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  ارات)المهالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (طبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التاريخيةالت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 نقل المعلومات رة مها-4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (المعلومات التاريخيةهم مجموعة من الطلبة واكساب) وهي عملية تدريس  يقطبالت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •
 طرائق التقييم    

 ارات النظريةختباال •
 



  
 24الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .24
 كتاب منهجي(   )  دةالسيرة النبوية والخالفة الراش ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 (ر مرتضى العامليفعج)  الصحيح من السيرة النبوية  )المصادر(   جع الرئيسية ـ المرا2

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 صالح العلي /  محاضرات في تاريخ العرب
 

   ويكيبديا ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .... 

 
 رر الدراسي  خطة تطوير المق .25

    
 قرر الدراسي  والتكلوجية لتدريس الماستخدام الوسائل التقنية 

 
 
 

 لمقرربنية ا .23

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع 

تعريف الطلبة باهم   ٢ ٣٠
التي تخص   األفكار

 كل مفردة واردة 

ء القا   تاريخ عصر الرسالة 
المحاضرات 

والشرح  
 والتوضيح 

ات  تبار االخ
ير والتقار 

 حوث والب

الحياة االجتماعية عند العرب قبل  يتعرف الطالب على  ٢ ٣-١
 االسالم

 االختبار والتحصيل  المحاضرة

 االختبار والتحصيل  المحاضرة والدة النبي محمد )ص( يتعرف الطالب على  ٢ ٧-٤
 والتحصيل  تباراالخ المحاضرة حياة النبي في مكة قبل البعثة  يتعرف الطالب على  ٢ ١٢-٨

 االختبار والتحصيل  المحاضرة بداية الدعوة االسالمية  يتعرف الطالب على  ٢ ١٦-١٣
 االختبار والتحصيل  المحاضرة هجرة النبي )ص( يتعرف الطالب على  ٢ ٢٠-١٧
 االختبار والتحصيل  المحاضرة الفترة المدنية يتعرف الطالب على  ٢ ٢٣-٢١

 االختبار والتحصيل  المحاضرة  نبي )ص(ك المعار  يتعرف الطالب على  ٢ ٢٧-٢٤
 االختبار والتحصيل  المحاضرة فتح مكة  يتعرف الطالب على  ٢ ٣٠-٢٨



  
 25الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقرر ن

 

 وصف المقرر

 

 االداب  كلية  –جامعة البصرة  التعليميةسسة المؤ  .33

 قسم التاريخ     / المركز   علمي القسم ال .34

   الحضارات العالمية القديمة  راسم / رمز المقر  .35

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .36

 سنوي  لفصل / السنة ا .37

 ساعة  ٦٠ )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .38

 ٢٠٢١/ ٣١/٥ ف  تاريخ إعداد هذا الوص .39

 المقرر أهداف  .40

 الحضارات العالمية القديمةت بها مر التعريف بالمراحل التاريخية التي  
 العالم القديم تاريخ   المفاهيم التاريخية عن اهم االحداث التي شهدهاتزويد الطالب بمجموعة من المعلومات و 

 ضارات وصراعهالح ا حصلت في تاريخ  التيخية ية تاريخية عن اهم االحداث التاريتزويد الطالب بخلفية علم
   نحو االعداد المهني والبحثي واألخالقيةتمنية الروح الوطنية 

 
 
 
 

 
 

رر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان  صائص المقيوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خ
 ؛وصف البرنامج.المتاحة. والبد من الربط بينها وبين التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 والتعلم والتقييموطرائق التعليم   مقررات المخرج .26

   هداف المعرفية األ -أ
      ى المنهج التاريخيلاءة واعداد البحوث باالعتماد عالسماح بتراكم المعارف العلمية من خالل القر    -1أ
 فق اطار نظري يوجه عمله مع طالبه بشكل علميممارسة البحث العلمي التاريخي و  -2أ
 ث التاريخيةة لالحداعية العلميتحقيق اهداف المهنة في التو  -3أ
 العملية التربوية والفكرية والسياسية إدارةفهم الطلبة كونهم قادة المستقبل في   -4أ
 من هذه الخبرات   واإلفادةائمة برات القلتاريخية بالخربط االحداث ا -5أ
 زيادة قدرة وفاعلية الفرد في اداءة البحثي-6أ
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اريخي وتقصي الحقائقين الطلبة على منهجية البحث التتمك- 1ب 
 نةالبحوث العلمية الرصي إدارةقدرة الطلبة على  تطوير  – 2ب 
 ير العملية الثقافية والفكرية جديدة تد أجيالداد تمكين الطلبة من اع  - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم       
 الشرح والتوضيح  •
 يةطريقة عرض االحداث التاريخ •
 طريقة المحاضرة •
 طريقة التعليم الذاتي  •

 اعداد البحوث التاريخية
 طرائق التقييم      
 ةختبارات النظرياال •

 رسات البحثيةاتقارير والممال
 والقيمية . الوجدانية   فهدااأل -ج

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1ج         
 العمل المنظممع القدرة على  األولوياتالوقت وتحديد  إدارة-2ج
 القدرة على توجيه وتحفيز االخرين-3ج

 التعاون والتفاهم مع الطلبة-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
 التوضيح الشرح و  •
 وار الح  وإدارةة طريقة المناقش •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 



  
 27الصفحة 

 
  

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  ارات)المهالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (ت التاريخيةطبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلوماالت-1د
 المعرفي   واألداءبليات التوافق اب قااكتس  -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتولة المنقالتأهيلية و  عامةالمهارات ال-د 

 (المعلومات التاريخيةطبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم الت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 والتعلم طرائق التعليم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 



  
 28الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .28
 هجي(ب منكتا )  حضارات القديمةلا ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 ( قرطه با)    تاريخ الحضارات القديمة )المصادر(   جع الرئيسية ـ المرا2

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 مجلة كلية االداب  
 

   دياويكيب ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .... 

 
 رر الدراسي  خطة تطوير المق .29

    
 استخدام الوسائل التقنية والتكلوجية لتدريس المقرر الدراسي  

 
 
 

 

 لمقرربنية ا .27

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع 

باهم  تعريف الطلبة  ٢ ٣٠
  التي تخص األفكار

 ة واردة كل مفرد

ء القا   حضارات العالمية القديمةال
المحاضرات 

والشرح  
 والتوضيح 

االختبارات  
ير والتقار 

 والبحوث 

 االختبار والتحصيل  المحاضرة مفهوم الحضارات العالمية يتعرف الطالب على  ٢ ٣-١

 والتحصيل  تباراالخ المحاضرة الحضارة اليونانية يتعرف الطالب على  ٢ ٧-٤
 االختبار والتحصيل  المحاضرة التاريخ السياسي لليونان يتعرف الطالب على  ٢ ١٢-٨

 االختبار والتحصيل  المحاضرة الجوانب الحضارية في اليونان  يتعرف الطالب على  ٢ ١٦-١٣
 االختبار والتحصيل  المحاضرة انيةالروم اإلمبراطورية يتعرف الطالب على  ٢ ٢٠-١٧
 االختبار والتحصيل  المحاضرة الحضارة الرومانية ب منجوان يتعرف الطالب على  ٢ ٢٣-٢١

 االختبار والتحصيل  المحاضرة   الحضارة الساسانية يتعرف الطالب على  ٢ ٢٧-٢٤
 االختبار والتحصيل  المحاضرة   حضارات اخرى  يتعرف الطالب على  ٢ ٣٠-٢٨
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 موذج وصف المقرر ن

 

 وصف المقرر

 

 االداب  كلية  –جامعة البصرة  المؤسسة التعليمية .41

 قسم التاريخ     / المركز   علمي القسم ال .42

    الجغرافية التاريخية راسم / رمز المقر  .43

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .44

 سنوي  لفصل / السنة ا .45

 ساعة  ٦٠ لي( لك)ا الساعات الدراسية د عد .46

 ٢٠٢١/ ٣١/٥ تاريخ إعداد هذا الوصف   .47

 أهداف المقرر  .48

 بالجغرافية ومفهوم الجغرافية التاريخية التعريف 
 التي يمكن مالحظتها من خالل الجغرافيةالمفاهيم التاريخية عن اهم االحداث تزويد الطالب بمجموعة من المعلومات و 

 وتحديد موقعها الجغرافيخية ريهم االحداث التاية تاريخية عن ا ية علمتزويد الطالب بخلف
   نحو االعداد المهني والبحثي واألخالقيةتمنية الروح الوطنية 

 
 
 
 

 
 

رر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان  صائص المقيوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خ
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.تعلم لاتفادة القصوى من فرص قد حقق االس
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 والتعلم والتقييموطرائق التعليم   مقررات المخرج .30

   هداف المعرفية األ -أ
      ى المنهج التاريخيعتماد علة واعداد البحوث باالءاالسماح بتراكم المعارف العلمية من خالل القر    -1أ
 فق اطار نظري يوجه عمله مع طالبه بشكل علميممارسة البحث العلمي التاريخي و  -2أ
 ث التاريخيةة لالحداعية العلميتحقيق اهداف المهنة في التو  -3أ
 والسياسية العملية التربوية والفكرية إدارةفهم الطلبة كونهم قادة المستقبل في   -4أ
 من هذه الخبرات   واإلفادةالتاريخية بالخبرات القائمة حداث  ربط اال -5أ
 زيادة قدرة وفاعلية الفرد في اداءة البحثي-6أ
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اريخي وتقصي الحقائقين الطلبة على منهجية البحث التتمك- 1ب 
 نةالبحوث العلمية الرصي إدارةقدرة الطلبة على  تطوير  – 2ب 
 ير العملية الثقافية والفكرية جديدة تد أجيالتمكين الطلبة من اعداد   - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم       
 الشرح والتوضيح  •
 يةطريقة عرض االحداث التاريخ •
 طريقة المحاضرة •
 طريقة التعليم الذاتي  •

 اعداد البحوث التاريخية
 طرائق التقييم      
 ةرات النظريباختاال •

 رسات البحثيةممار والتقاريال
 والقيمية . الوجدانية   األهداف -ج

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1ج         
 العمل المنظممع القدرة على  األولوياتالوقت وتحديد  إدارة-2ج
 القدرة على توجيه وتحفيز االخرين-3ج

 التعاون والتفاهم مع الطلبة-4ج   
 ليم والتعلم ئق التعطرا    
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 



  
 31الصفحة 

 
  

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  ارات)المهالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (لمعلومات التاريخيةمن الطلبة واكسابهم ا طبيق ) وهي عملية تدريس مجموعةالت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 ت النظريةاالختبارا •

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و  العامةارات المه-د 

 (المعلومات التاريخيةطبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم الت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 نمهارة التاثير باالخري-3د
 علومات مهارة نقل الم-4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •
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 البنية التحتية  .32
 كتاب منهجي( ) الجغرافية التاريخية بين النظرية والتطبيق ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 خية الجغرافية الموسوعة التاري در(   )المصاجع الرئيسية ـ المرا2

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 الجغرافية التاريخية عصر ماقبل التاريخ
 وفجره 

 http://www.arabgeographers.net/vb/threads/arab11339 ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .... 

 
 رر الدراسي  المقخطة تطوير  .33

    
 استخدام الوسائل التقنية والتكلوجية لتدريس المقرر الدراسي  

 
 
 

 

 لمقرربنية ا .31

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
 المطلوبة

 ييم التق طريقة طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع 

باهم   الطلبةتعريف  ٢ ٣٠
التي تخص   األفكار

 كل مفردة واردة 

ء القا   الجغرافية التاريخية
المحاضرات 

والشرح  
 والتوضيح 

االختبارات  
ير والتقار 

 والبحوث 

 االختبار والتحصيل  المحاضرة ريخيةتعريف الجغرافية التا يتعرف الطالب على  ٢ ٣-١

 االختبار والتحصيل  رةالمحاض القديم العالم جغرافية يتعرف الطالب على  ٢ ٧-٤
 االختبار والتحصيل  المحاضرة الموقع الجغرافي  أنواع يتعرف الطالب على  ٢ ١٢-٨

الموقع الجغرافي واثره في نشوء   يتعرف الطالب على  ٢ ١٦-١٣
 الحضارات القديمة 

 االختبار والتحصيل  المحاضرة

  فية لدى الشعوبالمعارف الجغرا يتعرف الطالب على  ٢ ٢٠-١٧
 ةالقديم

 االختبار والتحصيل  المحاضرة

 االختبار والتحصيل  المحاضرة روع الجغرافية التاريخيةف يتعرف الطالب على  ٢ ٣٠-٢١



  
 33الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقرر ن

 

 وصف المقرر

 

 االداب  كلية  –جامعة البصرة  المؤسسة التعليمية .49

 قسم التاريخ     / المركز   علمي القسم ال .50

    اللغة العربية راسم / رمز المقر  .51

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .52

 سنوي  لفصل / السنة ا .53

 ساعة  ٦٠ لي( )الكعات الدراسية الساعدد  .54

 ٢٠٢١/ ٣١/٥ تاريخ إعداد هذا الوصف   .55

 أهداف المقرر  .56

 اللغة العربية بأهميةتعريف الطالب 
 طالب على النطق السليمتنمية قدرة ال

 رصد قدرة الطالب على الكتابة الصحيحة
   نحو االعداد المهني والبحثي واألخالقيةتمنية الروح الوطنية 

 
 
 
 

 
 

رر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان  صائص المقيوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خ
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم رص االستفادة القصوى من فقد حقق 
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 والتعلم والتقييموطرائق التعليم   مقررات المخرج .34

   هداف المعرفية األ -أ
 اءة واعداد البحوث السماح بتراكم المعارف العلمية من خالل القر    -1أ
 فق اطار نظري يوجه عمله مع طالبه بشكل علميممارسة البحث العلمي التاريخي و  -2أ
 ة  لميعية العتحقيق اهداف المهنة في التو  -3أ
 العملية التربوية والفكرية والسياسية إدارةلمستقبل في كونهم قادة افهم الطلبة   -4أ
 من هذه الخبرات   واإلفادةربط االحداث التاريخية بالخبرات القائمة  -5أ
 زيادة قدرة وفاعلية الفرد في اداءة البحثي-6أ
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 هجية البحث  ة على منين الطلبتمك- 1ب 
 نةالبحوث العلمية الرصي إدارةقدرة الطلبة على  تطوير  – 2 ب

 ير العملية الثقافية والفكرية جديدة تد أجيالتمكين الطلبة من اعداد   - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم       
 الشرح والتوضيح  •
 االدب العربي طريقة عرض  •
 طريقة المحاضرة •
 طريقة التعليم الذاتي  •

 د البحوث التاريخيةدااع
 طرائق التقييم      
 ةختبارات النظرياال •

 رسات البحثيةتقارير والمماال
 والقيمية . الوجدانية   األهداف -ج

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1ج         
 العمل المنظممع القدرة على  األولوياتالوقت وتحديد  إدارة-2ج
 الخرينالقدرة على توجيه وتحفيز ا-3ج

 مع الطلبة والتفاهمالتعاون -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •
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 .الشخصي(طور األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والت ارات)المهالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 ( اللغوية واالدبية) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات  يقطبالت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  ارةوإدطريقة المناقشة  •
 اضرةيقة المحطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 ( الذائقة الشعريةطبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم الت-1د
 ي  عرفالم واألداءت التوافق اكتساب قابليا  -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •
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 البنية التحتية  .36
 كتاب منهجي(  ) النحو العربي  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 جامع دروس اللغة العربية  )المصادر(   جع الرئيسية ـ المرا2

                ى بها  ـ الكتب والمراجع التي يوصا
 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 مجلة االديب / اقالم 

 موقع الضاد  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .... 

 
 رر الدراسي  خطة تطوير المق .37

    
 استخدام الوسائل التقنية والتكلوجية لتدريس المقرر الدراسي  

 
 
 

 

 

 لمقرربنية ا .35

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
 لمطلوبةا

 طريقة التقييم  طريقة التعليم أو الموضوع اسم الوحدة / 

تعريف الطلبة باهم   ٢ ٣٠
التي تخص   األفكار

 كل مفردة واردة 

ء القا   اللغة العربية 
المحاضرات 

والشرح  
 والتوضيح 

االختبارات  
ير والتقار 

 والبحوث 

 التحصيل بار و االخت المحاضرة ةشرح قواعد اللغة العربي يتعرف الطالب على  ٢ ٣-١

 االختبار والتحصيل  المحاضرة الفاعل  عرف الطالب على تي ٢ ٧-٤
 االختبار والتحصيل  المحاضرة المبتدأ والخبر  يتعرف الطالب على  ٢ ١٢-٨

 االختبار والتحصيل  المحاضرة كان واخواتها يتعرف الطالب على  ٢ ١٦-١٣
 يل االختبار والتحص رةحاضالم االدب الجواهري والسياب يتعرف الطالب على  ٢ ٢٠-١٧
 االختبار والتحصيل  المحاضرة نثر والقطع النقديةال يتعرف الطالب على  ٢ ٣٠-٢١
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 موذج وصف المقرر ن

 

 ررالمقوصف 

 

 ب  االداكلية  –جامعة البصرة  المؤسسة التعليمية .57

 قسم التاريخ     ز لمرك/ ا  علمي القسم ال .58

   حقوق االنسان راسم / رمز المقر  .59

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .60

 سنوي  لفصل / السنة ا .61

 ساعة  ٦٠ )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .62

 ٢٠٢١/ ٣١/٥ تاريخ إعداد هذا الوصف   .63

 أهداف المقرر  .64

 بمفاهيم الحقوق والديمقراطيةتعريف الطالب 
 ة والقوانين المتعلقة بحقوق االنسان والحرية  ومات والمفاهيم التاريخيف الطالب باهم المعلري تع

 االنسان بكالمهم وكتاباتهم  تعريف الطلبة باهم المفكرين الذين رصدوا حقوق 
   نحو االعداد المهني والبحثي واألخالقيةتمنية الروح الوطنية 

 
 
 
 

 
 

رر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان  صائص المقمقتضيًا ألهم خر هذا إيجازًا  يوفر وصف المقر 
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 موالتعلم والتقييتعليم  وطرائق ال مقررات المخرج .38

   هداف المعرفية األ -أ
 اءة واعداد البحوث السماح بتراكم المعارف العلمية من خالل القر    -1أ
 فق اطار نظري يوجه عمله مع طالبه بشكل علميممارسة البحث العلمي التاريخي و  -2أ
 ة  عية العلميتحقيق اهداف المهنة في التو  -3أ
 عملية التربوية والفكرية والسياسيةلا  إدارةة المستقبل في فهم الطلبة كونهم قاد  -4أ
 من هذه الخبرات   واإلفادةربط االحداث التاريخية بالخبرات القائمة  -5أ
 زيادة قدرة وفاعلية الفرد في اداءة البحثي-6أ
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 ين الطلبة على منهجية البحث  تمك- 1ب 
 نةالبحوث العلمية الرصي رةإداقدرة الطلبة على  ر تطوي – 2ب 
 ير العملية الثقافية والفكرية جديدة تد أجيالتمكين الطلبة من اعداد   - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم       
 الشرح والتوضيح  •
 االدب العربي طريقة عرض  •
 طريقة المحاضرة •
 طريقة التعليم الذاتي  •

 اعداد البحوث التاريخية
 يم ئق التقيطرا     
 ةنظريات الختبار اال •

 رسات البحثيةتقارير والمماال
 والقيمية . الوجدانية   األهداف -ج

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1ج         
 العمل المنظممع القدرة على  األولوياتالوقت وتحديد  إدارة-2ج
 القدرة على توجيه وتحفيز االخرين-3ج

 مع الطلبةالتعاون والتفاهم -4ج   
 لتعلم التعليم وا طرائق     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  ارات)المهالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 ( اللغوية واالدبيةالطلبة واكسابهم المعلومات  مجموعة من عملية تدريسطبيق ) وهي الت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 النظرية باراتاالخت •

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 ( الذائقة الشعريةطبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم الت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 نمهارة التاثير باالخري-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •
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 البنية التحتية  .40
 جي( كتاب منه )  السالم يه عل ن العابدينرسالة الحقوق لالمام زي ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 يق الدولية لحقوق االنسانالمواث )المصادر(   جع الرئيسية ـ المرا2

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 المجلة العربية لحقوق االنسان

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .... 

 
 سي  رر الدراة تطوير المقطخ .41

    
 استخدام الوسائل التقنية والتكلوجية لتدريس المقرر الدراسي  

 
 
 

 

 

 لمقرربنية ا .39

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
 المطلوبة

 ييم التق طريقة طريقة التعليم ع اسم الوحدة / أو الموضو 

تعريف الطلبة باهم   ٢ ٣٠
التي تخص   األفكار

 كل مفردة واردة 

ء القا   حقوق االنسا والديمقراطية 
المحاضرات 

والشرح  
 والتوضيح 

االختبارات  
ير والتقار 

 والبحوث 

فهوم حقوق االنسان الم يتعرف الطالب على  ٢ ١٥-١
والخصائص واالنواع والتطور  

 لحقوق االنسان التاريخي

 االختبار والتحصيل  رةالمحاض

 األساسيةالديمقراطية والحريات  يتعرف الطالب على  ٢ ٣٠-١٦
  واألفكارومفهوم الحرية واالنواع 

 والنظام االنتخابي

 االختبار والتحصيل  المحاضرة
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 موذج وصف المقرر ن

 

 وصف المقرر

 

 االداب  كلية  –جامعة البصرة  المؤسسة التعليمية .65

 قسم التاريخ     / المركز   علمي القسم ال .66

   القديم األدنىالشرق تاريخ  راسم / رمز المقر  .67

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .68

 سنوي  لفصل / السنة ا .69

 ساعة  ٩٠ لي( )الكعات الدراسية الساعدد  .70

 ٢٠٢١/ ٣١/٥ تاريخ إعداد هذا الوصف   .71

 أهداف المقرر  .72

 القديم  األدنىمر بها الشرق التعريف بالمراحل التاريخية التي  
  مصر القديمة هاتالمفاهيم التاريخية عن اهم االحداث التي شهدتزويد الطالب بمجموعة من المعلومات و 

 القديم  األدنىالشرق خية التي حصلت في تاريخ م االحداث التاريية تاريخية عن اهة علمتزويد الطالب بخلفي
   نحو االعداد المهني والبحثي واألخالقيةتمنية الروح الوطنية 

 
 
 
 

 
 

رر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان  صائص المقيوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خ
 ؛متاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.لا التعلم لقصوى من فرص قد حقق االستفادة ا
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 والتعلم والتقييموطرائق التعليم   مقررات المخرج .42

   هداف المعرفية األ -أ
      ى المنهج التاريخيحوث باالعتماد علداد الب اءة واع ة من خالل القر السماح بتراكم المعارف العلمي   -1أ
 فق اطار نظري يوجه عمله مع طالبه بشكل علميممارسة البحث العلمي التاريخي و  -2أ
 ث التاريخيةة لالحداعية العلميتحقيق اهداف المهنة في التو  -3أ
 اسيةفكرية والسيتربوية والالعملية ال إدارةفهم الطلبة كونهم قادة المستقبل في   -4أ
 من هذه الخبرات   واإلفادةربط االحداث التاريخية بالخبرات القائمة  -5أ
 زيادة قدرة وفاعلية الفرد في اداءة البحثي-6أ
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اريخي وتقصي الحقائقين الطلبة على منهجية البحث التتمك- 1ب 
 نةلمية الرصيث العالبحو  إدارةعلى  لطلبة  قدرة اتطوير  – 2ب 
 ير العملية الثقافية والفكرية جديدة تد أجيالتمكين الطلبة من اعداد   - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم       
 الشرح والتوضيح  •
 يةطريقة عرض االحداث التاريخ •
 طريقة المحاضرة •
 طريقة التعليم الذاتي  •

 اعداد البحوث التاريخية
 التقييم طرائق      
 ةالنظريختبارات اال •

 رسات البحثيةتقارير والمماال
 والقيمية . الوجدانية   األهداف -ج

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1ج         
 العمل المنظممع القدرة على  األولوياتالوقت وتحديد  إدارة-2ج
 القدرة على توجيه وتحفيز االخرين-3ج

 الطلبةالتعاون والتفاهم مع -4ج   
 عليم والتعلم طرائق الت    
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  ارات)المهالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (طلبة واكسابهم المعلومات التاريخيةة من الية تدريس مجموعطبيق ) وهي عملالت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 ييم طرائق التق   
 ريةاالختبارات النظ •

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (المعلومات التاريخيةطبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم الت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 ر باالخرينالتاثيمهارة -3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 



  
 44الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .44
 كتاب منهجي(  )القديم األدنىالشرق تاريخ  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 تاريخ مصر وبالد الشام   )المصادر(   جع الرئيسية ـ المرا2

                بها   اجع التي يوصى ـ الكتب والمر ا
 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 الحكمةبيت  –مجلة دراسات تاريخية 
 

 موقع اشنونا االلكتروني   ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .... 

 
 رر الدراسي  خطة تطوير المق .45

    
 ر الدراسي  استخدام الوسائل التقنية والتكلوجية لتدريس المقر 

 
 
 

 

 

 لمقرربنية ا .43

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
 المطلوبة

 يم طريقة التقي تعليمة الطريق اسم الوحدة / أو الموضوع 

تعريف الطلبة باهم   ٣ ٣٠
التي تخص   األفكار

 كل مفردة واردة 

ء القا   القديم األدنىالشرق تاريخ 
المحاضرات 

والشرح  
 والتوضيح 

االختبارات  
ير والتقار 

 والبحوث 

 االختبار والتحصيل  المحاضرة جغرافية مصر القديمة  يتعرف الطالب على  ٣ ٤-١

 االختبار والتحصيل  المحاضرة ة مصر خية وحضار العصور التاري  الب على يتعرف الط ٣ ٩-٥
 االختبار والتحصيل  المحاضرة جغرافية بالد الشام القديم   يتعرف الطالب على  ٣ ١٦-١٠
 االختبار والتحصيل  المحاضرة ريون االمو  يتعرف الطالب على  ٣ ٢١-١٧
 حصيل االختبار والت  محاضرةلا تاريخ بالد فارس القديم  يتعرف الطالب على  ٣ ٢٦-٢٢
 االختبار والتحصيل  المحاضرة الد االناضول القديم ب يتعرف الطالب على  ٣ ٣٠-٢٧



  
 45الصفحة 

 
  

 صف المقرر ج و موذن

 

 وصف المقرر

 

 االداب  كلية  –لبصرة جامعة ا التعليميةسسة المؤ  .73

 قسم التاريخ     / المركز   علمي القسم ال .74

 الدولة االمويةتاريخ  راسم / رمز المقر  .75

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .76

 سنوي  لفصل / السنة ا .77

 ساعة  ٩٠ )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .78

 ٢٠٢١/ ٣١/٥ تاريخ إعداد هذا الوصف   .79

 أهداف المقرر  .80

 مرت بها الدولة االمويةاريخية التي  التعريف بالمراحل الت
   االمويةالدولة المفاهيم التاريخية عن اهم االحداث التي  تزويد الطالب بمجموعة من المعلومات و 

 االمويين خية التي حصلت في تاريخ ية تاريخية عن اهم االحداث التاريتزويد الطالب بخلفية علم
   البحثيد المهني و نحو االعدا واألخالقيةتمنية الروح الوطنية 

 
 
 
 

 
 

رر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان  صائص المقيوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خ
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



  
 46الصفحة 

 
  

 والتعلم والتقييموطرائق التعليم   مقررات المخرج .46

   هداف المعرفية األ -أ
      ى المنهج التاريخياءة واعداد البحوث باالعتماد علالسماح بتراكم المعارف العلمية من خالل القر    -1أ
 مع طالبه بشكل علمي اطار نظري يوجه عمله  قفممارسة البحث العلمي التاريخي و  -2أ
 ث التاريخيةة لالحداعية العلميتحقيق اهداف المهنة في التو  -3أ
 العملية التربوية والفكرية والسياسية إدارةفهم الطلبة كونهم قادة المستقبل في   -4أ
 من هذه الخبرات   واإلفادةربط االحداث التاريخية بالخبرات القائمة  -5أ
 رة وفاعلية الفرد في اداءة البحثيزيادة قد-6أ
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اريخي وتقصي الحقائقين الطلبة على منهجية البحث التتمك- 1ب 
 نةالبحوث العلمية الرصي إدارةقدرة الطلبة على  تطوير  – 2ب 
 افية والفكرية ير العملية الثقجديدة تد أجيالتمكين الطلبة من اعداد   - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم       
 الشرح والتوضيح  •
 يةطريقة عرض االحداث التاريخ •
 طريقة المحاضرة •
 طريقة التعليم الذاتي  •

 اعداد البحوث التاريخية
 طرائق التقييم      
 ةختبارات النظرياال •

 رسات البحثيةتقارير والمماال
 والقيمية . الوجدانية   األهداف -ج
 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1ج         

 العمل المنظممع القدرة على  األولوياتالوقت وتحديد  إدارة-2ج
 القدرة على توجيه وتحفيز االخرين-3ج

 التعاون والتفاهم مع الطلبة-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •
 طرائق التقييم    

 االختبارات النظرية •
 



  
 47الصفحة 

 
  

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  ارات)المهالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (طبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التاريخيةالت-1د
 ي  المعرف واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 

 
 .الشخصي(بلية التوظيف والتطور األخرى المتعلقة بقا )المهاراتالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (المعلومات التاريخيةطبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم الت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةمناقشة طريقة ال •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 



  
 48الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .48
 كتاب منهجي(  )ت في التاريخ االموي دراسا ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 والملوك األممتاريخ  )المصادر(   جع الرئيسية ـ المرا2
   تاريخ اليعقوبي

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 كلية االداب–مجلة دراسات تاريخية 
 

 موقع اشنونا االلكتروني   النترنيت .... ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع ا 

 
 رر الدراسي  خطة تطوير المق .49

    
 استخدام الوسائل التقنية والتكلوجية لتدريس المقرر الدراسي  

 
 
 

 

 

 لمقرربنية ا .47

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع 

تعريف الطلبة باهم   ٣ ٣٠
التي تخص   األفكار

 كل مفردة واردة 

ء القا  ويةالدولة االمتاريخ 
المحاضرات 

والشرح  
 والتوضيح 

االختبارات  
ير والتقار 

 والبحوث 

 االختبار والتحصيل  المحاضرة نشآة الدولة االموية يتعرف الطالب على  ٣ ٧-١

 االختبار والتحصيل  المحاضرة الموية المعارضة للسلطة ا يتعرف الطالب على  ٣ ١٦-٨
 االختبار والتحصيل  المحاضرة  مويةاتساع الدولة اال يتعرف الطالب على  ٣ ٢٢-١٧
والمالي للدولة   اإلداري النظام  يتعرف الطالب على  ٣ ٢٨-٢٣

 االموية 
 االختبار والتحصيل  المحاضرة

 االختبار والتحصيل  المحاضرة عوامل انهيار الدولة االموية يتعرف الطالب على  ٣ ٣٠-٢٨



  
 49الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقرر ن

 

 وصف المقرر

 

 االداب  كلية  –جامعة البصرة  المؤسسة التعليمية .81

 قسم التاريخ     / المركز   علمي القسم ال .82

 اسيا الحديث والمعاصر تاريخ  راسم / رمز المقر  .83

 اسبوعي  المتاحة  أشكال الحضور .84

 سنوي  لفصل / السنة ا .85

 ساعة  ٩٠ )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .86

 ٢٠٢١/ ٣١/٥ تاريخ إعداد هذا الوصف   .87

 أهداف المقرر  .88

 بها اهم الدول االسيويةت مر التعريف بالمراحل التاريخية التي  
 يابان والهندالصين وال هاتي شهدالمفاهيم التاريخية عن اهم االحداث التتزويد الطالب بمجموعة من المعلومات و 

 اسيا المعاصرخية التي حصلت في تاريخ ية تاريخية عن اهم االحداث التاريتزويد الطالب بخلفية علم
   نحو االعداد المهني والبحثي واألخالقيةتمنية الروح الوطنية 

 
 
 
 

 
 

ها مبرهنًا عما إذا كان  رر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقصائص المقيوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خ
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



  
 50الصفحة 

 
  

 والتعلم والتقييموطرائق التعليم   مقررات المخرج .50

   معرفية هداف الاأل -أ
      ى المنهج التاريخياءة واعداد البحوث باالعتماد علالسماح بتراكم المعارف العلمية من خالل القر    -1أ
 فق اطار نظري يوجه عمله مع طالبه بشكل علميممارسة البحث العلمي التاريخي و  -2أ
 ث التاريخيةة لالحداعية العلميتحقيق اهداف المهنة في التو  -3أ
 العملية التربوية والفكرية والسياسية إدارةلبة كونهم قادة المستقبل في فهم الط  -4أ
 من هذه الخبرات   واإلفادةربط االحداث التاريخية بالخبرات القائمة  -5أ
 زيادة قدرة وفاعلية الفرد في اداءة البحثي-6أ
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اريخي وتقصي الحقائقث التين الطلبة على منهجية البحتمك- 1ب 
 نةالبحوث العلمية الرصي إدارةقدرة الطلبة على  تطوير  – 2ب 
 ير العملية الثقافية والفكرية جديدة تد أجيالتمكين الطلبة من اعداد   - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم       
 الشرح والتوضيح  •
 يةطريقة عرض االحداث التاريخ •
 طريقة المحاضرة •
 الذاتي  طريقة التعليم •

 اعداد البحوث التاريخية
 طرائق التقييم      
 ةختبارات النظرياال •

 رسات البحثيةتقارير والمماال
 والقيمية . الوجدانية   األهداف -ج

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1ج         
 العمل المنظممع القدرة على  األولوياتالوقت وتحديد  إدارة-2ج
 ه وتحفيز االخرينالقدرة على توجي-3ج

 التعاون والتفاهم مع الطلبة-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 



  
 51الصفحة 

 
  

 

 
 .الشخصي(توظيف والتطور األخرى المتعلقة بقابلية ال ارات)المهالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (طبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التاريخيةالت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (المعلومات التاريخيةطبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم الت-1د
 المعرفي   واألداءقابليات التوافق  اكتساب  -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 



  
 52الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .52
 كتاب منهجي( )اسيا الحديث والمعاصرتاريخ  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  )المصادر(   جع الرئيسية ـ المرا2

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 الحكمةبيت  –مجلة دراسات تاريخية 
 

 االلكتروني  ويكبيديا موقع  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .... 

 
 رر الدراسي  خطة تطوير المق .53

    
 ام الوسائل التقنية والتكلوجية لتدريس المقرر الدراسي  استخد

 
 
 

 

 لمقرربنية ا .51

لتعلم مخرجات ا الساعات  األسبوع 
 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع 

تعريف الطلبة باهم   ٣ ٣٠
التي تخص   األفكار

 كل مفردة واردة 

ء القا   اسيا الحديث والمعاصرتاريخ 
المحاضرات 

والشرح  
 والتوضيح 

االختبارات  
ير والتقار 

 والبحوث 

 االختبار والتحصيل  المحاضرة اسيا جغرافية يتعرف الطالب على  ٣ ١

 االختبار والتحصيل  المحاضرة جمهورية الصين الشعبية يتعرف الطالب على  ٣ ٦
 االختبار والتحصيل  المحاضرة  اليابانية اإلمبراطورية يتعرف الطالب على  ٣ ٥
 االختبار والتحصيل  المحاضرة شبه الجزيرة الكورية يتعرف الطالب على  ٣ ٤
 االختبار والتحصيل  المحاضرة يا الوسطىاس يتعرف الطالب على  ٣ ٦
 االختبار والتحصيل  المحاضرة فيتنام  يتعرف الطالب على  ٣ ٣

 االختبار والتحصيل  المحاضرة شبه القارة الهندية يتعرف الطالب على  ٣ ٥



  
 53الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقرر ن

 

 وصف المقرر

 

 االداب  كلية  –جامعة البصرة  المؤسسة التعليمية .89

 قسم التاريخ     / المركز   علمي القسم ال .90

 با في عصر النهضة اور تاريخ  راسم / رمز المقر  .91

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .92

 سنوي  لفصل / السنة ا .93

 ساعة  ٦٠ )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .94

 ٢٠٢١/ ٣١/٥ ريخ إعداد هذا الوصف  تا .95

 أهداف المقرر  .96

 بها عصر النهظه االوربية  مرالتعريف بالمراحل التاريخية التي  
 عصر النهضة  اوربا في  هاتالمفاهيم التاريخية عن اهم االحداث التي شهدتزويد الطالب بمجموعة من المعلومات و 

 وربا في عصر النهضة اخية التي حصلت في تاريخ ث التاريية تاريخية عن اهم االحداتزويد الطالب بخلفية علم
   نحو االعداد المهني والبحثي واألخالقيةتمنية الروح الوطنية 

 
 
 
 

 
 

رر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان  صائص المقيوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خ
 ؛من الربط بينها وبين وصف البرنامج.المتاحة. والبد التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



  
 54الصفحة 

 
  

 والتعلم والتقييموطرائق التعليم   مقررات المخرج .54

   هداف المعرفية األ -أ
      ى المنهج التاريخيوث باالعتماد علاءة واعداد البحالسماح بتراكم المعارف العلمية من خالل القر    -1أ
 فق اطار نظري يوجه عمله مع طالبه بشكل علميممارسة البحث العلمي التاريخي و  -2أ
 ث التاريخيةة لالحداعية العلميتحقيق اهداف المهنة في التو  -3أ
 العملية التربوية والفكرية والسياسية إدارةفهم الطلبة كونهم قادة المستقبل في   -4أ
 من هذه الخبرات   واإلفادةربط االحداث التاريخية بالخبرات القائمة  -5أ
 زيادة قدرة وفاعلية الفرد في اداءة البحثي-6أ
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اريخي وتقصي الحقائقين الطلبة على منهجية البحث التتمك- 1ب 
 نةة الرصيالبحوث العلمي إدارةقدرة الطلبة على  تطوير  – 2ب 
 ير العملية الثقافية والفكرية جديدة تد أجيالتمكين الطلبة من اعداد   - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم       
 الشرح والتوضيح  •
 يةطريقة عرض االحداث التاريخ •
 طريقة المحاضرة •
 طريقة التعليم الذاتي  •

 اعداد البحوث التاريخية
 طرائق التقييم      
 ةختبارات النظرياال •

 رسات البحثيةتقارير والمماال
 والقيمية . الوجدانية   األهداف -ج

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1ج         
 العمل المنظممع القدرة على  األولوياتالوقت وتحديد  إدارة-2ج
 القدرة على توجيه وتحفيز االخرين-3ج

 التعاون والتفاهم مع الطلبة-4ج   
 تعلم طرائق التعليم وال    
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  ارات)المهالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (سابهم المعلومات التاريخيةطبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكالت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (المعلومات التاريخيةطبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم الت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 نقل المعلومات مهارة -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •
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 البنية التحتية  .56
 لنهضة صر في تاريخ عصر االمخت ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 الحديث   األوربيتاريخ ال أصول )المصادر(   جع الرئيسية ـ المرا2
 تاريخ اوربا في عصر النهضة 

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 كلية االداب ، جامعة بغداد  –  في التاريخ واالثارمجلة دراسات 
 

 االلكتروني  ويكبيديا موقع  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .... 

 
 رر الدراسي  خطة تطوير المق .57

    
 استخدام الوسائل التقنية والتكلوجية لتدريس المقرر الدراسي  

 
 
 

 

 لمقرربنية ا .55

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع 

تعريف الطلبة باهم   ٢ ٣٠
التي تخص   األفكار

 كل مفردة واردة 

ء القا   اوربا في عصر النهضةتاريخ 
المحاضرات 

والشرح  
 والتوضيح 

االختبارات  
ير والتقار 

 والبحوث 

 االختبار والتحصيل  المحاضرة النهضة االوربية يتعرف الطالب على  ٢ ٥

 االختبار والتحصيل  ةالمحاضر  االستكشافات الجغرافية  يتعرف الطالب على  ٢ ٤
 االختبار والتحصيل  المحاضرة   الديني اإلصالححركة  يتعرف الطالب على  ٢ ٤
 االختبار والتحصيل  المحاضرة عشر اسبانيا في القرن السادس  يتعرف الطالب على  ٢ ٤
في القرنين السادس والسابع  إنكلترا يتعرف الطالب على  ٢ ٥

 عشر
 االختبار والتحصيل  المحاضرة

 االختبار والتحصيل  المحاضرة فرنسا في عهد اسرة ال بوربون  يتعرف الطالب على  ٢ ٤

 االختبار والتحصيل  المحاضرة حرب الثالثين عاما يتعرف الطالب على  ٢ ٤
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 موذج وصف المقرر ن

 

 وصف المقرر

 

 االداب  كلية  –جامعة البصرة  المؤسسة التعليمية .97

 قسم التاريخ     / المركز   علمي القسم ال .98

 المغرب الوسيط تاريخ  راسم / رمز المقر  .99

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .100

 ي سنو  لفصل / السنة ا .101

 ساعة  ٦٠ )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .102

 ٢٠٢١/ ٣١/٥ تاريخ إعداد هذا الوصف   .103

 أهداف المقرر  .104

 تاريخ المغرب العربي الوسيط بها  مرالتعريف بالمراحل التاريخية التي  
 ها تاريخ المغرب العربي المفاهيم التاريخية عن اهم االحداث التي شهدتزويد الطالب بمجموعة من المعلومات و 

 المغرب العربي خية التي حصلت في تاريخ ية تاريخية عن اهم االحداث التاريتزويد الطالب بخلفية علم
   نحو االعداد المهني والبحثي واألخالقيةتمنية الروح الوطنية 

 
 
 
 

 
 

رر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان  صائص المقيوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خ
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قق االستفادة القصوى من فرص قد ح
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 والتعلم والتقييموطرائق التعليم   مقررات المخرج .58

   هداف المعرفية األ -أ
      ى المنهج التاريخياءة واعداد البحوث باالعتماد علالمعارف العلمية من خالل القر السماح بتراكم    -1أ
 فق اطار نظري يوجه عمله مع طالبه بشكل علميممارسة البحث العلمي التاريخي و  -2أ
 ث التاريخيةة لالحداعية العلميتحقيق اهداف المهنة في التو  -3أ
 العملية التربوية والفكرية والسياسية ارةإدفهم الطلبة كونهم قادة المستقبل في   -4أ
 من هذه الخبرات   واإلفادةربط االحداث التاريخية بالخبرات القائمة  -5أ
 زيادة قدرة وفاعلية الفرد في اداءة البحثي-6أ
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اريخي وتقصي الحقائقين الطلبة على منهجية البحث التتمك- 1ب 
 نةالبحوث العلمية الرصي إدارةقدرة الطلبة على  تطوير  – 2ب 
 ير العملية الثقافية والفكرية جديدة تد أجيالتمكين الطلبة من اعداد   - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم       
 الشرح والتوضيح  •
 يةطريقة عرض االحداث التاريخ •
 طريقة المحاضرة •
 طريقة التعليم الذاتي  •

 ةاعداد البحوث التاريخي
 طرائق التقييم      
 ةختبارات النظرياال •

 رسات البحثيةتقارير والمماال
 والقيمية . الوجدانية   األهداف -ج

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1ج         
 العمل المنظممع القدرة على  األولوياتالوقت وتحديد  إدارة-2ج
 القدرة على توجيه وتحفيز االخرين-3ج

 ن والتفاهم مع الطلبةالتعاو -4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •
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 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  ارات)المهالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (طبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التاريخيةالت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (المعلومات التاريخيةطبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم الت-1د
 رفي  المع واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •
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 البنية التحتية  .60
 تاريخ المغرب الوسيط  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 نفح الطيب  )المصادر(   جع الرئيسية ـ المرا2

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 (  ,....  المجالت العلمية , التقارير) 

 كلية االداب ، جامعة بغداد  –  في التاريخ واالثارمجلة دراسات 
 

 االلكتروني  ويكبيديا موقع  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .... 

 
 رر الدراسي  خطة تطوير المق .61

    
 استخدام الوسائل التقنية والتكلوجية لتدريس المقرر الدراسي  

 
 
 

 

 موذج وصف المقرر ن

 لمقرربنية ا .59

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم و الموضوع اسم الوحدة / أ

تعريف الطلبة باهم   ٢ ٣٠
التي تخص   األفكار

 كل مفردة واردة 

ء القا  المغرب الوسيطتاريخ 
المحاضرات 

والشرح  
 والتوضيح 

االختبارات  
ير والتقار 

 والبحوث 

 االختبار والتحصيل  المحاضرة جغرافية المغرب العربي يتعرف الطالب على  ٢ ٢

 االختبار والتحصيل  المحاضرة مةتاريخ المغرب في العصور القدي  رف الطالب على يتع ٢ ٥
 االختبار والتحصيل  المحاضرة  وانتشارة في المغرب اإلسالمدخول  يتعرف الطالب على  ٢ ١٠
 االختبار والتحصيل  المحاضرة الدويالت المستقلة في المغرب يتعرف الطالب على  ٢ ٥
اهر الحضارة العربية في  مظ يتعرف الطالب على  ٢ ٨

 المغرب قبل االسالم
 االختبار والتحصيل  المحاضرة
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 وصف المقرر

 

 الداب  اكلية  –جامعة البصرة  المؤسسة التعليمية .105

 قسم التاريخ     / المركز   علمي القسم ال .106

 البالد العربية الحديث تاريخ  راسم / رمز المقر  .107

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .108

 سنوي  لفصل / السنة ا .109

 ساعة  ٦٠ )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .110

 ٢٠٢١/ ٣١/٥ تاريخ إعداد هذا الوصف   .111

 أهداف المقرر  .112

 الوطن العربي الحديث تاريخ بها  مرالتي  التعريف بالمراحل التاريخية 
 لوطن العربيها تاريخ االمفاهيم التاريخية عن اهم االحداث التي شهدتزويد الطالب بمجموعة من المعلومات و 

 وطن العربيالخية التي حصلت في تاريخ ية تاريخية عن اهم االحداث التاريتزويد الطالب بخلفية علم
   نحو االعداد المهني والبحثي القيةواألختمنية الروح الوطنية 

 
 
 
 

 
 

رر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان  صائص المقيوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خ
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 والتعلم والتقييموطرائق التعليم   مقررات المخرج .62
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   هداف المعرفية األ -أ
      ى المنهج التاريخياءة واعداد البحوث باالعتماد علالسماح بتراكم المعارف العلمية من خالل القر    -1أ
 ر نظري يوجه عمله مع طالبه بشكل علميفق اطاممارسة البحث العلمي التاريخي و  -2أ
 ث التاريخيةة لالحداعية العلميتحقيق اهداف المهنة في التو  -3أ
 العملية التربوية والفكرية والسياسية إدارةفهم الطلبة كونهم قادة المستقبل في   -4أ
 من هذه الخبرات   واإلفادةربط االحداث التاريخية بالخبرات القائمة  -5أ
 ة وفاعلية الفرد في اداءة البحثيزيادة قدر -6أ
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اريخي وتقصي الحقائقين الطلبة على منهجية البحث التتمك- 1ب 
 نةالبحوث العلمية الرصي إدارةقدرة الطلبة على  تطوير  – 2ب 
 كرية ير العملية الثقافية والفجديدة تد أجيالتمكين الطلبة من اعداد   - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم       
 الشرح والتوضيح  •
 يةطريقة عرض االحداث التاريخ •
 طريقة المحاضرة •
 طريقة التعليم الذاتي  •

 اعداد البحوث التاريخية
 طرائق التقييم      
 ةختبارات النظرياال •

 رسات البحثيةتقارير والمماال
 والقيمية . الوجدانية   األهداف -ج

 مل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاطالع -1ج         
 العمل المنظممع القدرة على  األولوياتالوقت وتحديد  إدارة-2ج
 القدرة على توجيه وتحفيز االخرين-3ج

 التعاون والتفاهم مع الطلبة-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 لتقييم طرائق ا   
 االختبارات النظرية •

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  ارات)المهالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (طبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التاريخيةالت-1د



  
 63الصفحة 

 
  

 

 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 رة التاثير باالخرينمها-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 

 
 .الشخصي(ظيف والتطور األخرى المتعلقة بقابلية التو  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (المعلومات التاريخيةطبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم الت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  دارةوإ طريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •
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 التحتية البنية  .64
 العرب الحديثتاريخ  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 العربية الحديث   األقطارتاريخ  )المصادر(   جع الرئيسية ـ المرا2
   تاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر 

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 كلية االداب ، جامعة بغداد  –  ي التاريخ واالثارفمجلة دراسات 
 

 االلكتروني  ويكبيديا موقع  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .... 

 
 رر الدراسي  خطة تطوير المق .65

    
 استخدام الوسائل التقنية والتكلوجية لتدريس المقرر الدراسي  

 
 
 

 

 لمقرربنية ا .63

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع 

تعريف الطلبة باهم   ٢ ٣٠
التي تخص   األفكار

 كل مفردة واردة 

ء القا  الوطن العربي الحديثتاريخ 
المحاضرات 

والشرح  
 والتوضيح 

االختبارات  
ير والتقار 

 والبحوث 

 االختبار والتحصيل  المحاضرة في البالد العربيةالعثمانية  اإلدارة يتعرف الطالب على  ٢ ٦

والدولية على البالد  اإلقليميةالقوى  يتعرف الطالب على  ٢ ٦
 العربية 

 االختبار والتحصيل  المحاضرة

تنامي الوعي العربي ومؤثرات   لب على يتعرف الطا ٢ ٦
  الفكر االسالمي

 االختبار والتحصيل  المحاضرة

 االختبار والتحصيل  المحاضرة الدويالت المستقلة في المغرب يتعرف الطالب على  ٢ ٦
مظاهر الحضارة العربية في   يتعرف الطالب على  ٢ ٦

 المغرب قبل االسالم
 االختبار والتحصيل  المحاضرة



  
 65الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقرر ن

 

 وصف المقرر

 

 االداب  كلية  –جامعة البصرة  المؤسسة التعليمية .113

 قسم التاريخ     المركز  /  علمي القسم ال .114

 منهج البحث التاريخي  راسم / رمز المقر  .115

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .116

 سنوي  لفصل / السنة ا .117

 ساعة  ٦٠ )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .118

 ٢٠٢١/ ٣١/٥ تاريخ إعداد هذا الوصف   .119

 أهداف المقرر  .120

 بالية منهج البحث التاريخيالتعريف 
 نهج البحث الخاصة بالبحث ومالمفاهيم المعلومات و  تزويد الطالب بمجموعة من

 هامشالتي يمكن تدوينها في الخية ية تاريخية عن اهم االحداث التاريتزويد الطالب بخلفية علم
   نحو االعداد المهني والبحثي واألخالقيةتمنية الروح الوطنية 

 
 
 
 

 
 

رر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان  صائص المققرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خيوفر وصف الم
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



  
 66الصفحة 

 
  

 والتعلم والتقييموطرائق التعليم   مقررات المخرج .66

   هداف المعرفية األ -أ
      ى المنهج التاريخياءة واعداد البحوث باالعتماد علالسماح بتراكم المعارف العلمية من خالل القر    -1أ
 فق اطار نظري يوجه عمله مع طالبه بشكل علميممارسة البحث العلمي التاريخي و  -2أ
 ث التاريخيةة لالحداعية العلميتحقيق اهداف المهنة في التو  -3أ
 العملية التربوية والفكرية والسياسية إدارةفهم الطلبة كونهم قادة المستقبل في   -4أ
 من هذه الخبرات   واإلفادةربط االحداث التاريخية بالخبرات القائمة  -5أ
 زيادة قدرة وفاعلية الفرد في اداءة البحثي-6أ
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اريخي وتقصي الحقائقمنهجية البحث الت ين الطلبة علىتمك- 1ب 
 نةالبحوث العلمية الرصي إدارةقدرة الطلبة على  تطوير  – 2ب 
 ير العملية الثقافية والفكرية جديدة تد أجيالتمكين الطلبة من اعداد   - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم       
 الشرح والتوضيح  •
 يةطريقة عرض االحداث التاريخ •
 طريقة المحاضرة •
 ريقة التعليم الذاتي ط •

 اعداد البحوث التاريخية
 طرائق التقييم      
 ةختبارات النظرياال •

 رسات البحثيةتقارير والمماال
 والقيمية . الوجدانية   األهداف -ج

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1ج         
 العمل المنظممع القدرة على  األولوياتالوقت وتحديد  إدارة-2ج
 درة على توجيه وتحفيز االخرينالق-3ج

 التعاون والتفاهم مع الطلبة-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 



  
 67الصفحة 

 
  

 

 
 .الشخصي(ة بقابلية التوظيف والتطور األخرى المتعلق ارات)المهالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (طبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التاريخيةالت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةقة المناقشة طري •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (المعلومات التاريخيةطبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم الت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 



  
 68الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .68
  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  المجيد عبد اللطيفعبد  –منهج البحث التاريخي  )المصادر(   جع الرئيسية ـ المرا2

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 (  , التقارير ,....  المجالت العلمية) 

 

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .... 

 
 رر الدراسي  خطة تطوير المق .69

    
 استخدام الوسائل التقنية والتكلوجية لتدريس المقرر الدراسي  

 
 
 

 

 

 لمقرربنية ا .67

مخرجات التعلم  عات السا األسبوع 
 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع 

تعريف الطلبة باهم   ٢ ٣٠
التي تخص   األفكار

 كل مفردة واردة 

ء القا  منهج البحث التاريخي
المحاضرات 

والشرح  
 والتوضيح 

االختبارات  
ير والتقار 

 والبحوث 

ائدة وصفات تعريف التاريخ وف يتعرف الطالب على  ٢ ٤
 المؤرخ

 االختبار والتحصيل  المحاضرة

 االختبار والتحصيل  المحاضرة العلوم المساعدة يتعرف الطالب على  ٢ ٦
 االختبار والتحصيل  المحاضرة  المصادر التاريخية يتعرف الطالب على  ٢ ٥

 االختبار والتحصيل  المحاضرة خطة البحث   يتعرف الطالب على  ٢ ١٠
 االختبار والتحصيل  المحاضرة التقنيات الحديثة والبحث التاريخي على  يتعرف الطالب ٢ ٥



  
 69الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقرر ن

 

 وصف المقرر

 

 االداب  كلية  –جامعة البصرة  المؤسسة التعليمية .121

 قسم التاريخ     / المركز   علمي القسم ال .122

 ية يخية باللغة االنكليز نصوص تار  راسم / رمز المقر  .123

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .124

 سنوي  لفصل / السنة ا .125

 ساعة  ٦٠ )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .126

 ٢٠٢١/ ٣١/٥ تاريخ إعداد هذا الوصف   .127

 أهداف المقرر  .128

 في البحث التاريخي اإلنكليزيةاللغة  بأهميةالتعريف 
 بمفردات اللغة االنكليزيةلخاصة االمفاهيم تزويد الطالب بمجموعة من المعلومات و 

 باللغة االنكليزيةخية ية تاريخية عن اهم االحداث التاريتزويد الطالب بخلفية علم
   نحو االعداد المهني والبحثي واألخالقيةتمنية الروح الوطنية 

 
 
 
 

 
 

التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان    رر ومخرجاتصائص المقيوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خ
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 
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 والتعلم والتقييموطرائق التعليم   مقررات المخرج .70

   هداف المعرفية األ -أ
      ى المنهج التاريخياءة واعداد البحوث باالعتماد علالسماح بتراكم المعارف العلمية من خالل القر    -1أ
 فق اطار نظري يوجه عمله مع طالبه بشكل علميممارسة البحث العلمي التاريخي و  -2أ
 ث التاريخيةة لالحداعية العلميتحقيق اهداف المهنة في التو  -3أ
 العملية التربوية والفكرية والسياسية إدارةالمستقبل في  فهم الطلبة كونهم قادة  -4أ
 من هذه الخبرات   واإلفادةربط االحداث التاريخية بالخبرات القائمة  -5أ
 زيادة قدرة وفاعلية الفرد في اداءة البحثي-6أ
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 صي الحقائقاريخي وتقين الطلبة على منهجية البحث التتمك- 1ب 
 نةالبحوث العلمية الرصي إدارةقدرة الطلبة على  تطوير  – 2ب 
 ير العملية الثقافية والفكرية جديدة تد أجيالتمكين الطلبة من اعداد   - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم       
 الشرح والتوضيح  •
 يةطريقة عرض االحداث التاريخ •
 طريقة المحاضرة •
 طريقة التعليم الذاتي  •
 البحوث التاريخيةاعداد  
 طرائق التقييم      
 ةختبارات النظرياال •

 رسات البحثيةتقارير والمماال
 والقيمية . الوجدانية   األهداف -ج

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1ج         
 العمل المنظممع القدرة على  األولوياتالوقت وتحديد  إدارة-2ج
 ينالقدرة على توجيه وتحفيز االخر -3ج

 التعاون والتفاهم مع الطلبة-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 



  
 71الصفحة 

 
  

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  ارات)المهالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (طبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التاريخيةالت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (المعلومات التاريخيةطبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم الت-1د
 المعرفي   واألداءفق اكتساب قابليات التوا  -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 



  
 72الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .72
  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  )المصادر(   جع الرئيسية ـ المرا2

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 (  علمية , التقارير ,.... المجالت ال) 

 

  ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .... 

 
 رر الدراسي  خطة تطوير المق .73

    
 استخدام الوسائل التقنية والتكلوجية لتدريس المقرر الدراسي  

 
 
 

 

 

 

 لمقرربنية ا .71

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع 

تعريف الطلبة باهم   ٢ ٣٠
التي تخص   األفكار

 كل مفردة واردة 

ء القا  منهج البحث التاريخي
المحاضرات 

والشرح  
 والتوضيح 

االختبارات  
ير والتقار 

 والبحوث 

لمدرس المادة  
الحرية في  

تحديد 
 التوقيتات 

التاريخ القديم، نص في   نص في يتعرف الطالب على  ٢
نص في التاريخ   ،اإلسالميالتاريخ 

الحديث، نص في التاريخ  
 المعاصر،  

 االختبار والتحصيل  المحاضرة



  
 73الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقرر ن

 

 وصف المقرر

 

 االداب  كلية  –جامعة البصرة  المؤسسة التعليمية .129

 قسم التاريخ     / المركز   علمي القسم ال .130

 ( األولباسية ) ريخ الدولة العتا راسم / رمز المقر  .131

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .132

 سنوي  لفصل / السنة ا .133

 ساعة  ٩٠ )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .134

 ٢٠٢١/ ٣١/٥ تاريخ إعداد هذا الوصف   .135

 أهداف المقرر  .136

 بها الدولة العباسية  ت مر التعريف بالمراحل التاريخية التي  
 الدولة العباسية  هاتالمفاهيم التاريخية عن اهم االحداث التي شهدت و تزويد الطالب بمجموعة من المعلوما

 العباسيين أيامالعرب في خية التي حصلت في تاريخ ية تاريخية عن اهم االحداث التاريتزويد الطالب بخلفية علم
   نحو االعداد المهني والبحثي واألخالقيةتمنية الروح الوطنية 

 
 
 
 

 
 

مخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان  رر و صائص المقيوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خ
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



  
 74الصفحة 

 
  

 والتعلم والتقييمطرائق التعليم  و  مقررات المخرج .74

   هداف المعرفية األ -أ
      ى المنهج التاريخياءة واعداد البحوث باالعتماد علالسماح بتراكم المعارف العلمية من خالل القر    -1أ
 فق اطار نظري يوجه عمله مع طالبه بشكل علميممارسة البحث العلمي التاريخي و  -2أ
 ث التاريخيةة لالحداعية العلميالتو تحقيق اهداف المهنة في  -3أ
 العملية التربوية والفكرية والسياسية إدارةفهم الطلبة كونهم قادة المستقبل في   -4أ
 من هذه الخبرات   واإلفادةربط االحداث التاريخية بالخبرات القائمة  -5أ
 زيادة قدرة وفاعلية الفرد في اداءة البحثي-6أ
   مقرر.ة بالالخاص  يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اريخي وتقصي الحقائقين الطلبة على منهجية البحث التتمك- 1ب 
 نةالبحوث العلمية الرصي إدارةقدرة الطلبة على  تطوير  – 2ب 
 ير العملية الثقافية والفكرية جديدة تد أجيالتمكين الطلبة من اعداد   - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم       
 الشرح والتوضيح  •
 يةالحداث التاريخطريقة عرض ا •
 طريقة المحاضرة •
 طريقة التعليم الذاتي  •

 اعداد البحوث التاريخية
 طرائق التقييم      
 ةختبارات النظرياال •

 رسات البحثيةتقارير والمماال
 والقيمية . الوجدانية   األهداف -ج

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1ج         
 العمل المنظممع القدرة على  األولوياتالوقت وتحديد  إدارة-2ج
 القدرة على توجيه وتحفيز االخرين-3ج

 التعاون والتفاهم مع الطلبة-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 



  
 75الصفحة 

 
  

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  ارات)المهالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (طبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التاريخيةالت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 عليم والتعلم طرائق الت    
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (المعلومات التاريخيةطلبة واكسابهم طبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الالت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 ريةاالختبارات النظ •

 



  
 76الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .76
 باسيةكتب الخالفة الع وبة  ـ الكتب المقررة المطل1

 تاريخ الرسل والملوك  )المصادر(   جع الرئيسية ـ المرا2
 الكامل في التاريخ

 البداية والنهاية
                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 ء التراثمركز احيامجلة 

 مجلة كلية االداب 
 

  المكتبة التاريخية اللكترونية, مواقع االنترنيت .... ب ـ المراجع ا

 
 رر الدراسي  خطة تطوير المق .77

    
 استخدام الوسائل التقنية والتكلوجية لتدريس المقرر الدراسي  

 
 
 

 

 

 

 لمقرربنية ا .75

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع 

تعريف الطلبة باهم   ٣ ٣٠
التي تخص   األفكار

 كل مفردة واردة 

ء القا   الدولة العباسية تاريخ 
المحاضرات 

والشرح  
 والتوضيح 

االختبارات  
ير والتقار 

 والبحوث 

 االختبار والتحصيل  المحاضرة اصل الدعوة العباسية يتعرف الطالب على  ٣ ٨

 االختبار والتحصيل  المحاضرة ٣٣٤-١٣٢حداث بين عامي اهم اال يتعرف الطالب على  ٣ ١٢
 االختبار والتحصيل  المحاضرة   العالقات الخارجية يتعرف الطالب على  ٣ ١٠



  
 77الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقرر ن

 

 وصف المقرر

 

 االداب  كلية  –جامعة البصرة  المؤسسة التعليمية .137

 قسم التاريخ     / المركز   علمي القسم ال .138

 اصر البالد العربية المعتاريخ  راسم / رمز المقر  .139

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .140

 سنوي  لفصل / السنة ا .141

 ساعة  ٩٠ )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .142

 ٢٠٢١/ ٣١/٥ تاريخ إعداد هذا الوصف   .143

 أهداف المقرر  .144

 ربيةبها الدولة العت مر التي المعاصرة التعريف بالمراحل التاريخية 
 العربية المعاصرة الدولة   هاتخية عن اهم االحداث التي شهدالمفاهيم التاريتزويد الطالب بمجموعة من المعلومات و 

 المعاصرالعرب خية التي حصلت في تاريخ ية تاريخية عن اهم االحداث التاريتزويد الطالب بخلفية علم
   نحو االعداد المهني والبحثي واألخالقيةتمنية الروح الوطنية 

 
 
 
 

 
 

من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان  رر ومخرجات التعلم المتوقعة  صائص المقيوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خ
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



  
 78الصفحة 

 
  

 م والتقييموالتعلوطرائق التعليم   مقررات المخرج .78

   هداف المعرفية األ -أ
      ى المنهج التاريخياءة واعداد البحوث باالعتماد علالسماح بتراكم المعارف العلمية من خالل القر    -1أ
 فق اطار نظري يوجه عمله مع طالبه بشكل علميممارسة البحث العلمي التاريخي و  -2أ
 ث التاريخيةداة لالحعية العلميتحقيق اهداف المهنة في التو  -3أ
 العملية التربوية والفكرية والسياسية إدارةفهم الطلبة كونهم قادة المستقبل في   -4أ
 من هذه الخبرات   واإلفادةربط االحداث التاريخية بالخبرات القائمة  -5أ
 زيادة قدرة وفاعلية الفرد في اداءة البحثي-6أ
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اريخي وتقصي الحقائقين الطلبة على منهجية البحث التتمك- 1ب 
 نةالبحوث العلمية الرصي إدارةقدرة الطلبة على  تطوير  – 2ب 
 ير العملية الثقافية والفكرية جديدة تد أجيالتمكين الطلبة من اعداد   - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم       
 الشرح والتوضيح  •
 يةطريقة عرض االحداث التاريخ •
 قة المحاضرةطري •
 طريقة التعليم الذاتي  •

 اعداد البحوث التاريخية
 طرائق التقييم      
 ةختبارات النظرياال •

 رسات البحثيةتقارير والمماال
 والقيمية . الوجدانية   األهداف -ج

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1ج         
 المنظمالعمل مع القدرة على  األولوياتالوقت وتحديد  إدارة-2ج
 القدرة على توجيه وتحفيز االخرين-3ج

 التعاون والتفاهم مع الطلبة-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 



  
 79الصفحة 

 
  

 

 
 .الشخصي(ألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور ا ارات)المهالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (طبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التاريخيةالت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 والتوضيح  الشرح •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (مات التاريخيةالمعلو طبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم الت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 



  
 80الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .80
 لمعاصر  تاريخ العرب الحديث وا ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

 تاريخ العرب المعاصردراسات في  )المصادر(   جع الرئيسية ـ المرا2

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 الدوريات
 

  المكتبة التاريخية ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .... 

 
 راسي  رر الدخطة تطوير المق .81

    
 استخدام الوسائل التقنية والتكلوجية لتدريس المقرر الدراسي  

 
 
 

 

 

 لمقرربنية ا .79

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع 

تعريف الطلبة باهم   ٣ ٣٠
التي تخص   األفكار

 كل مفردة واردة 

ء القا    البالد العربية المعاصرتاريخ 
المحاضرات 

والشرح  
 والتوضيح 

االختبارات  
ير والتقار 

 والبحوث 

 االختبار والتحصيل  المحاضرة سياسة حكومة االتحاديين  لب على يتعرف الطا ٣ ١

 االختبار والتحصيل  المحاضرة العامة في البالد العربية األوضاع يتعرف الطالب على  ٣ ٤
 االختبار والتحصيل  المحاضرة   التطورات السياسية واالقتصادية يتعرف الطالب على  ٣ ٥
 االختبار والتحصيل  المحاضرة ل الوتحقيق االستقالبالد العربية  يتعرف الطالب على  ٣ ٤

 االختبار والتحصيل  المحاضرة مظاهر الحياة السياسية يتعرف الطالب على  ٣ ٥

 االختبار والتحصيل  المحاضرة تطورات القضية الفلسطينية يتعرف الطالب على  ٣ ٥



  
 81الصفحة 

 
  

 موذج وصف المقرر ن

 

 وصف المقرر

 

 االداب  كلية  –جامعة البصرة  المؤسسة التعليمية .145

 قسم التاريخ     / المركز   علمي القسم ال .146

 اوربا الحديثتاريخ  راسم / رمز المقر  .147

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .148

 سنوي  لفصل / السنة ا .149

 ساعة  ٩٠ )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .150

 ٢٠٢١/ ٣١/٥ تاريخ إعداد هذا الوصف   .151

 أهداف المقرر  .152

 اوربا الحديثة بها ات مر التي المعاصرة التعريف بالمراحل التاريخية 
 اوربا الحديثة هاتالمفاهيم التاريخية عن اهم االحداث التي شهدتزويد الطالب بمجموعة من المعلومات و 

 اوربا الحديثخية التي حصلت في تاريخ م االحداث التاريية تاريخية عن اهتزويد الطالب بخلفية علم
   نحو االعداد المهني والبحثي واألخالقيةتمنية الروح الوطنية 

 
 
 
 

 
 

رر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان  صائص المقيوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خ
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج. التعلمقد حقق االستفادة القصوى من فرص 



  
 82الصفحة 

 
  

 والتعلم والتقييموطرائق التعليم   مقررات المخرج .82

   هداف المعرفية األ -أ
      ى المنهج التاريخيحوث باالعتماد علاءة واعداد الب السماح بتراكم المعارف العلمية من خالل القر    -1أ
 فق اطار نظري يوجه عمله مع طالبه بشكل علميممارسة البحث العلمي التاريخي و  -2أ
 ث التاريخيةة لالحداعية العلميتحقيق اهداف المهنة في التو  -3أ
 العملية التربوية والفكرية والسياسية إدارةفهم الطلبة كونهم قادة المستقبل في   -4أ
 من هذه الخبرات   واإلفادةربط االحداث التاريخية بالخبرات القائمة  -5أ
 زيادة قدرة وفاعلية الفرد في اداءة البحثي-6أ
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اريخي وتقصي الحقائقين الطلبة على منهجية البحث التتمك- 1ب 
 نةية الرصيالبحوث العلم إدارةقدرة الطلبة على  تطوير  – 2ب 
 ير العملية الثقافية والفكرية جديدة تد أجيالتمكين الطلبة من اعداد   - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم       
 الشرح والتوضيح  •
 يةطريقة عرض االحداث التاريخ •
 طريقة المحاضرة •
 طريقة التعليم الذاتي  •

 اعداد البحوث التاريخية
 طرائق التقييم      
 ةختبارات النظرياال •

 رسات البحثيةتقارير والمماال
 والقيمية . الوجدانية   األهداف -ج

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1ج         
 العمل المنظممع القدرة على  األولوياتالوقت وتحديد  إدارة-2ج
 القدرة على توجيه وتحفيز االخرين-3ج

 التعاون والتفاهم مع الطلبة-4ج   
 لتعلم طرائق التعليم وا     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 



  
 83الصفحة 

 
  

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  ارات)المهالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (كسابهم المعلومات التاريخيةطبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واالت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (المعلومات التاريخيةطبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم الت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 نقل المعلومات  مهارة-4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 



  
 84الصفحة 

 
  

 البنية التحتية  .84
   اوربا الحديث والمعاصرتاريخ  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1
  )المصادر(   جع الرئيسية ـ المرا2
                ب والمراجع التي يوصى بها  ـ الكتا

 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 
 الدوريات

 
  المكتبة التاريخية ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .... 

 
 رر الدراسي  خطة تطوير المق .85

    
 استخدام الوسائل التقنية والتكلوجية لتدريس المقرر الدراسي  

 
 المقرر  موذج وصفن

 لمقرربنية ا .83

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع 

تعريف الطلبة باهم   ٣ ٣٠
التي تخص   األفكار

 كل مفردة واردة 

ء القا    اوربا الحديثتاريخ 
المحاضرات 

والشرح  
 والتوضيح 

االختبارات  
ير والتقار 

 والبحوث 

 االختبار والتحصيل  المحاضرة يليون ثورة حتى تتويج ناسا من الفرن يتعرف الطالب على  ٣ ٢

 االختبار والتحصيل  المحاضرة ية الحروب النابليون  يتعرف الطالب على  ٣ ٢
 االختبار والتحصيل  المحاضرة  روسيا منذ حكم االسكندراالول يتعرف الطالب على  ٣ ٢
 االختبار والتحصيل  المحاضرة السياسة الخارجية النمساوية يتعرف الطالب على  ٣ ٢

 االختبار والتحصيل  المحاضرة الثورة الصناعية  يتعرف الطالب على  ٣ ٢

 االختبار والتحصيل  المحاضرة الثورات االووربية عرف الطالب على يت ٣ ٢

 االختبار والتحصيل  المحاضرة د الفكتوري بريطانيا خالل العه يتعرف الطالب على  ٣ ٢

 االختبار والتحصيل  المحاضرة القضية االيرلندية  يتعرف الطالب على  ٣ ٢

 االختبار والتحصيل  حاضرةالم سياسة بريطانيا تجاه الهند  يتعرف الطالب على  ٣ ٢

 االختبار والتحصيل  المحاضرة مانيةالعالقات الروسية العث يتعرف الطالب على  ٣ ٢

 االختبار والتحصيل  المحاضرة من مؤتمر فيينا  إيطاليا يتعرف الطالب على  ٣ ٢

 االختبار والتحصيل  المحاضرة فرنسا منذ اعالن الجمهورية الثالثة يتعرف الطالب على  ٣ ٢

 االختبار والتحصيل  المحاضرة دول البلقان  يتعرف الطالب على  ٣ ٢

 االختبار والتحصيل  المحاضرة التحالفات بين الدول االوربية يتعرف الطالب على  ٣ ٢



  
 85الصفحة 

 
  

 

 وصف المقرر

 

 االداب  كلية  – جامعة البصرة المؤسسة التعليمية .153

 قسم التاريخ     / المركز   علمي القسم ال .154

 تاريخ العراق الحديث راسم / رمز المقر  .155

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .156

 سنوي  لفصل / السنة ا .157

 ساعة  ٦٠ )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .158

 ٢٠٢١/ ٣١/٥ تاريخ إعداد هذا الوصف   .159

 أهداف المقرر  .160

 ر بها العراق في الزمن الحديثمالتي المعاصرة  التعريف بالمراحل التاريخية
 شهدها العراق الحديثالمفاهيم التاريخية عن اهم االحداث التي تزويد الطالب بمجموعة من المعلومات و 

 العراق الحديث خية التي حصلت في تاريخ ية تاريخية عن اهم االحداث التاريتزويد الطالب بخلفية علم
   نحو االعداد المهني والبحثي ألخالقيةواتمنية الروح الوطنية 

 
 
 
 

 
 

رر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان  صائص المقيوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خ
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 والتعلم والتقييموطرائق التعليم   مقررات المخرج .86



  
 86الصفحة 

 
  

   هداف المعرفية األ -أ
      ى المنهج التاريخياءة واعداد البحوث باالعتماد علالسماح بتراكم المعارف العلمية من خالل القر    -1أ
 اطار نظري يوجه عمله مع طالبه بشكل علميفق ممارسة البحث العلمي التاريخي و  -2أ
 ث التاريخيةة لالحداعية العلميتحقيق اهداف المهنة في التو  -3أ
 العملية التربوية والفكرية والسياسية إدارةفهم الطلبة كونهم قادة المستقبل في   -4أ
 من هذه الخبرات   واإلفادةربط االحداث التاريخية بالخبرات القائمة  -5أ
 قدرة وفاعلية الفرد في اداءة البحثيزيادة -6أ
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اريخي وتقصي الحقائقين الطلبة على منهجية البحث التتمك- 1ب 
 نةالبحوث العلمية الرصي إدارةقدرة الطلبة على  تطوير  – 2ب 
 الفكرية ير العملية الثقافية و جديدة تد أجيالتمكين الطلبة من اعداد   - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم       
 الشرح والتوضيح  •
 يةطريقة عرض االحداث التاريخ •
 طريقة المحاضرة •
 طريقة التعليم الذاتي  •

 اعداد البحوث التاريخية
 طرائق التقييم      
 ةختبارات النظرياال •

 رسات البحثيةتقارير والمماال
 والقيمية . الوجدانية   األهداف -ج

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1ج         
 العمل المنظممع القدرة على  األولوياتالوقت وتحديد  إدارة-2ج
 القدرة على توجيه وتحفيز االخرين-3ج

 التعاون والتفاهم مع الطلبة-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 ق التقييم طرائ   
 االختبارات النظرية •

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  ارات)المهالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (طبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التاريخيةالت-1د
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 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 

 
 .الشخصي(لتوظيف والتطور األخرى المتعلقة بقابلية ا )المهاراتالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (المعلومات التاريخيةطبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم الت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارة طريقة المناقشة •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •
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 البنية التحتية  .88
 الحديثتاريخ العراق  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  العراق بين حربين )المصادر(   جع الرئيسية ـ المرا2

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 الدوريات 

 المكتبة التاريخية لكترونية, مواقع االنترنيت .... ب ـ المراجع اال

 
 رر الدراسي  خطة تطوير المق .89

    
 استخدام الوسائل التقنية والتكلوجية لتدريس المقرر الدراسي  

 
 
 

 

 لمقرربنية ا .87

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع 

تعريف الطلبة باهم   ٢ ٣٠
التي تخص   األفكار

 كل مفردة واردة 

ء االق تاريخ العراق الحديث
المحاضرات 

والشرح  
 والتوضيح 

االختبارات  
ير والتقار 

 والبحوث 

 االختبار والتحصيل  المحاضرة العامة في العراق األوضاع يتعرف الطالب على  ٢ ٣

العراق خالل القرنين السادس عشر   يتعرف الطالب على  ٢ ٥
 والسابع عشر

 االختبار والتحصيل  المحاضرة

 االختبار والتحصيل  المحاضرة  لعثمانية في العراقا اإلدارة يتعرف الطالب على  ٢ ٤
 االختبار والتحصيل  المحاضرة   القوى االستعمارية واهدافها يتعرف الطالب على  ٢ ٤
 االختبار والتحصيل  المحاضرة والتنظيمات العثمانية  اإلصالحات يتعرف الطالب على  ٢ ٤
 االختبار والتحصيل  المحاضرة العراق في ظل حكومة االتحاديين يتعرف الطالب على  ٢ ٤
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 موذج وصف المقرر ن

 

 وصف المقرر

 

 االداب  كلية  –جامعة البصرة  المؤسسة التعليمية .161

 قسم التاريخ     / المركز   علمي القسم ال .162

 تاريخ العراق الحديث راسم / رمز المقر  .163

 اسبوعي  حضور المتاحة أشكال ال .164

 سنوي  لفصل / السنة ا .165

 ساعة  ٦٠ )الكلي( عدد الساعات الدراسية  .166

 ٢٠٢١/ ٣١/٥ تاريخ إعداد هذا الوصف   .167

 أهداف المقرر  .168

 ر بها العراق في الزمن الحديثمالتي المعاصرة التعريف بالمراحل التاريخية 
 شهدها العراق الحديثاهم االحداث التي  المفاهيم التاريخية عنتزويد الطالب بمجموعة من المعلومات و 

 العراق الحديث خية التي حصلت في تاريخ ية تاريخية عن اهم االحداث التاريتزويد الطالب بخلفية علم
   نحو االعداد المهني والبحثي واألخالقيةتمنية الروح الوطنية 

 
 
 
 

 
 

لطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان  رر ومخرجات التعلم المتوقعة من اصائص المقيوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خ
 ؛المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.التعلم قد حقق االستفادة القصوى من فرص 



  
 90الصفحة 

 
  

 والتعلم والتقييموطرائق التعليم   مقررات المخرج .90

   هداف المعرفية األ -أ
      ى المنهج التاريخياءة واعداد البحوث باالعتماد علالسماح بتراكم المعارف العلمية من خالل القر    -1أ
 فق اطار نظري يوجه عمله مع طالبه بشكل علميممارسة البحث العلمي التاريخي و  -2أ
 ث التاريخيةة لالحداعية العلميتحقيق اهداف المهنة في التو  -3أ
 العملية التربوية والفكرية والسياسية إدارةفهم الطلبة كونهم قادة المستقبل في   -4أ
 من هذه الخبرات   واإلفادةربط االحداث التاريخية بالخبرات القائمة  -5أ
 زيادة قدرة وفاعلية الفرد في اداءة البحثي-6أ
   مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 اريخي وتقصي الحقائقجية البحث التين الطلبة على منهتمك- 1ب 
 نةالبحوث العلمية الرصي إدارةقدرة الطلبة على  تطوير  – 2ب 
 ير العملية الثقافية والفكرية جديدة تد أجيالتمكين الطلبة من اعداد   - 3ب 
 طرائق التعليم والتعلم       
 الشرح والتوضيح  •
 يةطريقة عرض االحداث التاريخ •
 طريقة المحاضرة •
 التعليم الذاتي  طريقة •

 اعداد البحوث التاريخية
 طرائق التقييم      
 ةختبارات النظرياال •

 رسات البحثيةتقارير والمماال
 والقيمية . الوجدانية   األهداف -ج

 العمل ضمن المجموعة بفاعلية ونشاط -1ج         
 العمل المنظممع القدرة على  األولوياتالوقت وتحديد  إدارة-2ج
 على توجيه وتحفيز االخرينالقدرة -3ج

 التعاون والتفاهم مع الطلبة-4ج   
 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •
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 .الشخصي(ابلية التوظيف والتطور األخرى المتعلقة بق ارات)المهالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (طبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم المعلومات التاريخيةالت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةلمناقشة طريقة ا •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •

 

 
 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و  المهارات العامة-د 

 (المعلومات التاريخيةطبيق ) وهي عملية تدريس مجموعة من الطلبة واكسابهم الت-1د
 المعرفي   واألداءاكتساب قابليات التوافق   -2د
 مهارة التاثير باالخرين-3د
 مهارة نقل المعلومات -4د   

 

 طرائق التعليم والتعلم     
 الشرح والتوضيح  •
 وار الح  وإدارةطريقة المناقشة  •
 يقة المحاضرةطر  •

 طرائق التقييم    
 االختبارات النظرية •
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 البنية التحتية  .92
 الحديثتاريخ العراق  ـ الكتب المقررة المطلوبة  1

  العراق بين حربين )المصادر(   جع الرئيسية ـ المرا2

                ـ الكتب والمراجع التي يوصى بها  ا
 (  المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

 الدوريات 

 المكتبة التاريخية ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع االنترنيت .... 

 
 رر الدراسي  خطة تطوير المق .93

    
 نية والتكلوجية لتدريس المقرر الدراسي  استخدام الوسائل التق

 
 
 

 

 لمقرربنية ا .91

مخرجات التعلم  الساعات  األسبوع 
 المطلوبة

 طريقة التقييم  طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع 

تعريف الطلبة باهم   ٢ ٣٠
التي تخص   األفكار

 كل مفردة واردة 

ء القا تاريخ العراق الحديث
المحاضرات 

والشرح  
 والتوضيح 

االختبارات  
ير والتقار 

 والبحوث 

 االختبار والتحصيل  المحاضرة راقالعامة في الع األوضاع يتعرف الطالب على  ٢ ٣

العراق خالل القرنين السادس عشر   يتعرف الطالب على  ٢ ٥
 والسابع عشر

 االختبار والتحصيل  المحاضرة

 االختبار والتحصيل  المحاضرة  العثمانية في العراق اإلدارة يتعرف الطالب على  ٢ ٤
 االختبار والتحصيل  ضرةالمحا   القوى االستعمارية واهدافها يتعرف الطالب على  ٢ ٤
 االختبار والتحصيل  المحاضرة والتنظيمات العثمانية  اإلصالحات يتعرف الطالب على  ٢ ٤
 االختبار والتحصيل  المحاضرة العراق في ظل حكومة االتحاديين يتعرف الطالب على  ٢ ٤


