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 1الصفحة 

 
  

 التوقيع 
 

 األكاديمي  البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي  

حتقيقها  يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 ة القادسية ـ كلية التربية  جامع المؤسسة التعليمية  .1

   التاريخ القسم الجامعي / المركز  .2

 برنامج مخرجات التعليم المتوقعة من الطالب   اسم البرنامج األكاديمي   .3

 الدكتوراة  اسم الشهادة النهائية   .4

  فصلي النظام الدراسي    .5

 البرنامج االكاديمي  المعتمد    برنامج االعتماد .6

 التوجد المؤثرات الخارجية األخرى   .7

 2/1/2021 تاريخ إعداد الوصف   .8

 أهداف البرنامج األكاديمي  .9

مراجعه مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومشاهدة التدريسيين في غرفة الدراسة وتقييم اداءهم ومدى  

استيعاب الطلبة للمعلومات ومدى استخدام الوسائل التعليمية المناسبة ومعرفة مخرجات التعليم الضرورية 

 ومدى مواكبة التطورات الحاصلة . 

 كوادر تعليمية لرفد المؤسسات التربوية والتعليمية وصحية   إعداد

 رفد مؤسسات الدولة بحملة شهادات عليا الجل االستفادة منها في تطورها

المعلومات التاريخية المهمة والتي تسهم بشكل كبير في تطوير الوعي  كوادر مهنية قادرة على تقديم   إعداد

 الثقافي 
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   التاريخيالموضوع   مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 جعل الطالب قادرا على ان :ـ  والفهم  المعرفة- أ

     .بالمعلومات التاريخيةإن يتعرف الطالب الحقائق العلمية الخاصة  - 1أ

 وتطبيقها بما يتناسب مع حاجاته. ان يتعلم الطالب كيفية نقل ماتعلمة الى الحياة اليومية  - 2أ

 وتفسير النتائج. وطرق التشخيص  التحليل التاريخيان يتعلم  - 3أ

 . حديثة في التعليم والتدريس   أساليب الطالبان يتعلم - 4أ

 .عناصر العملية التربوية  مالتقييان يمتلك الطالب مهارات في  - 5أ

 . توظيف المهارات والمعلومات في الحياة االعتيادية  كيفيةان يعرف  - 6أ

 الخاصة بالموضوع   المهارات- ب 

 والتصنيف.  ان يكون الطالب قادر على التشخيص – 1ب 

 .  طرق التحليل التاريخيأن يكون الطالب قادر على استخدام   – 2ب 

     .الطالب قادر على اكتشاف المعلومات بنفسهان يكون   -  3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

  Data showالمدعمه بعرض تقديمي بواسطة المحاضرة او المناقشة  

 

 طرائق التقييم       

 امتحانات يومية قصيرة )كوز( 

 و تجارب عمليةو النشاطات الالصفية امتحان شهري وتقديم التقارير 

 

 التفكير مهارات- ج

 . وحل االسئلة المطروحة  المقارنه  - 1ج         

 والتوصل الى الحلول المناسبة.  االستنتاج  - 2ج

 التقويم  - 3ج

 االستقراء واالستنباط   - 4ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

وعرض المصورات  Data show الطرق االستكشافية والمناقشة الهادة والمحفزة الى التفكير واستخدام 

 المناسبة 

 

 طرائق التقييم     
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 ( امتحانات يومية قصيرة )كوز(التقويم الشخصي )

 امتحان شهري وتقديم التقارير 

 
 

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة- د 

   اكساب الطالب الثقة بالنفس من خالل اجراء التجارب. - 1د

 تعزير المهارات الوجدانية من خلق روح المنافسة   - 2د

 بناء مهارات جماعية داخل الجامعة. - 3د 

 والتعلم   التعليمطرائق           

 واالرشاد التربوي اللقاءات بالطلبة 

 الندوات واالنشطة الالصفية 

 طرائق التقييم           

 امتحانات يومية قصيرة )كوز( 

 من خالل المرشدين التربويين ومدى انجاز الطلبة وخاصة في مهرجان يوم الجامعة 

 

 بنية البرنامج   .11

 الشهادات والساعات المعتمدة  .12
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو  

 المساق
 اسم المقرر أو المساق 

الساعات  

والوحدات 

 المعتمدة 

المرحلة  

    الثانية 
 

منهج البحث  

   التاريخي

 ساعات و  4

 وحدات  4

  

 درجة البكالوريوس 

     معتمدة  وحدة تتطلب )س( ساعة 

 ساعة  120    

     

    

    
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  .13

 التوعية لاللتزام ابالنظمة والقوانني 
 التوجية ابالتزان السلوكي والعاطفي يف داخل اجلامعة 
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 االلتزام ابالنظمة انظباط الطلبة والسلوكيات اخلاصة هبا 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو   ع)وضمعيار القبول  .14

   االديب.للسادس  التاريخمعدل كل الدروس + درجة 
 رغبة الطالب

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .15

 وثيقة خترج الطالب الصادرة من وزارة الرتبية
 نتائج القبول املركزي 

 البطاقة االشراف الرتبوي ومعلومات املشرفني الرتبويني 
 الواثئق الشخصية الطالب 
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 مخطط مهارات المنهج 

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج  

السنة /  

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر 

 أساسي 

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة  

 بالموضوع
 التفكير مهارات 

 المهارات العامة والمنقولة 

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

منهج البحث  

 التاريخي 
 x √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ اساسي  

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 موذج وصف المقرر ن

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة القادسية / كلية التربية   المؤسسة التعليمية  .1

  التاريخالقسم العلمي   القسم الجامعي / المركز .2

 وطن عربي معاصر  اسم / رمز المقرر  .3

 برنامج مراجعه النظراء   البرامج التي يدخل فيها  .4

 الزامي   أشكال الحضور المتاحة  .5

 2022ـ2021سنوي  الفصل / السنة  .6

 ساعات 3 )الكلي( عدد الساعات الدراسية   .7

 2021- 1- 1 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

 التاريخ السياسي والعسكري والثقايف للوطن العريب. فهم   يهدف اىل مساعدة الطلبة
 
 
 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج. 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

 المعرفة والفهم   - أ
   المختلفة تواريخ البلدانالطالب  يعرف  - 1أ

 . للمدارس التاريخيةالشعب المختلفة يقارن بين  - 2أ

 متعددة لكل من هذه الشعب  أمثلةيعرف  - 3أ

  معرفة الدس من الصحيح في التاريخان يتعلم كيفية  - 4أ

   .مدارسها المختلفة.ان يعرف تصنيفها وتمييز  - 5أ

  

 المهارات الخاصة بالموضوع   - ب 

 ان يكون الطالب قادر على التشخيص والتمييز.  – 1ب 

 بين المنقول والمتواتر ان يميز  - 2ب

   بكل تاريخ الي امة كانتالخاصة  أسبابان يفسر  - 3ب

 طرائق التعليم والتعلم       

 Data showالمحاضرة او المناقشة المدعمه بعرض تقديمي بواسطة 

 

 طرائق التقييم       

 امتحانات يومية قصيرة )كوز( 

 امتحان شهري وتقديم التقارير  

 
 مهارات التفكير - ج

 والتحليل لالصل والتطورالمقارنه - 1ج

 حقائق بعض الظواهر االستنتاج - 2ج

 التقويم  - 3ج

 االستقراء واالستنباط    - 4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 ورسوم ومصورات  Data showالمناقشة المدعمه بعرض تقديمي بواسطة 

 طرائق التقييم     

 

 امتحانات يومية قصيرة )كوز( 

 امتحان شهري وتقديم التقارير  
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 المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى  - د 

 في التنوير العلمي والثقافي.  استخدام مصادر خارجية  - 1د

 اثر التعلم الى نواحي الوجدانية  والجماعية لدى الطلبة  .انتقال - 2د

 االكتشاف الفردي والجماعي   - 2د 

 

 

 البنية التحتية   .12

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

 املصادر مرفقة طيا  

وتشمل على سبيل المثال  متطلبات خاصة ) 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

 www.youtube.com   مقاطع فيديو من اليوتيوب حول الالفقرايت 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل  

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 الميدانية (    المهني والدراسات

   دراسات ميدانية 

 

 الخطة   خارج                                                  القبول  .13

   االدبيـ الفرع   اإلعداديةشهادة  المتطلبات السابقة 

 50 أقل عدد من الطلبة  

 /60 أكبر عدد من الطلبة  

 بنية المقرر .11

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
الوحدة / المساق  اسم 

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 االمتحانات   مناقشة   وطن عربي حديث  4 

      

      
      

      

      

      

http://www.youtube.com/
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 األكاديمي  البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي  

يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  
 الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من 

 

 جامعة القادسية ـ كلية التربية   المؤسسة التعليمية  .16

 التاريخ  القسم الجامعي / المركز  .17

 برنامج مراجعه النظراء   اسم البرنامج األكاديمي   .18

 البكلوريوس  اسم الشهادة النهائية   .19

 سنوي   النظام الدراسي    .20

 البرنامج االكاديمي  المعتمد    االعتمادبرنامج  .21

 التوجد المؤثرات الخارجية األخرى   .22

 1/1/2021 تاريخ إعداد الوصف   .23

 أهداف البرنامج األكاديمي  .24
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مراجعه مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومشاهدة التدريسيين في غرفة الدراسة وتقييم أداءهم ومدى  

للمعلومات ومدى استخدام الوسائل التعليمية المناسبة ومعرفة مخرجات التعليم الضرورية استيعاب الطلبة  

 ومدى مواكبة التطورات الحاصلة . 
 
 
 
 
 
 
 

   عراق معاصرالموضوع   مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .25

 جعل الطالب قادرا على ان :ـ  والفهم  المعرفة- أ

   التواريخ السابقة.يعدد صفات       - 1أ

   المدارس التاريخيةتعدد    - 2أ

  تاريخ العراق الحديث عن المعاصرتمييز  - 3أ

  الوثائق التاريخية وبين الكتب المصدرية.يقارن بين  - 5أ

 

 الخاصة بالموضوع   المهارات- ب 

   التاريخية وتنقيحهاعزل المصادر تمييز  – 1ب 

   كافة المعلومات الخاصة بالموضوع.فحص  – 2ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

 Data showالمحاضرة او المناقشة المدعمه بعرض تقديمي بواسطة 

 

 طرائق التقييم       

 امتحانات يومية قصيرة )كوز( 

 امتحان شهري وتقديم التقارير  

 

 التفكير مهارات- ج

 المقارنه  وحل االسئلة المطروحة   - 1ج         

 االستنتاج   - 2ج

 التقويم  - 3ج

 االستقراء واالستنباط   - 4ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

 Data showالمحاضرة او المناقشة المدعمه بعرض تقديمي بواسطة 
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 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية قصيرة )كوز( 

 امتحان شهري وتقديم التقارير 

 
 

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة- د 

 استخدام مصادر خارجية   - 1د

 .انتقال اثر التعليم ـ او توظيف التعليم  - 2د

 والتعلم   التعليمطرائق           

 Data showالمحاضرة او المناقشة المدعمه بعرض تقديمي بواسطة 

 

 طرائق التقييم           

 امتحانات يومية قصيرة )كوز( 

 امتحان شهري وتقديم التقارير  

 

 بنية البرنامج   .26

 الشهادات والساعات المعتمدة  .27
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو  

 المساق
 اسم المقرر أو المساق 

الساعات  

والوحدات 

 المعتمدة 

المرحلة  

 الثانية    
 وطن عربي حديث 215ل 

 ساعات 3

 وحدات  4

  

 درجة البكالوريوس 

     معتمدة  وحدة تتطلب )س( ساعة 

 ساعة  120    
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 التخطيط للتطور الشخصي  .28

 استخدام املصادر الثانوية واستخدام الطالب لالنرتنت وملخصات ابيلوجية مشاركة يف مشاريع وورشات عمل 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو   ع)وضمعيار القبول  .29

   التاريخ للسادس االديبمعدل كل الدروس + درجة 
 
 
 
 
 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .30

 مرفقة طيا  
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 مخطط مهارات المنهج 

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج  

السنة /  

 المستوى
 المقرراسم  رمز المقرر 

 أساسي 

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة  

 بالموضوع
 مهارات التفكير 

 المهارات العامة والمنقولة 

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

وطن عربي   215ل  

 حديث 
  # # #  # # #  # # #  # # # اساسي 

                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة القادسية / كلية التربية   المؤسسة التعليمية  .14

  التاريخالقسم العلمي   القسم الجامعي / المركز .15

 215ل  وطن عربي حديث اسم / رمز المقرر  .16

 برنامج مراجعه النظراء   البرامج التي يدخل فيها  .17

 الزامي   أشكال الحضور المتاحة  .18

 2022ـ2021سنوي  الفصل / السنة  .19

 ساعة  80 )الكلي( عدد الساعات الدراسية   .20

 23/3/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .21

 أهداف المقرر .22

 الكاملة ابلنسبة اىل االحداث التارخيية اخلاصة هبذا املوضوع. يهدف املقرر اىل الوصول اىل النتائج التارخيية
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .23

 العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج. 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 المعرفة والفهم   - أ
 يعرف مفهوم االرتباط العام باسلوبه الخاص       - - 1أ

 يقارن بين االرتباط التام واالرتباط غير التام   - 2أ

 يعرف في أي طور يحدث العبور  - 3أ

   لالحداث المختلفةيستخرج النسبة المئوية  - 4أ

   مدى صحة المصادر المعتمدة.يعرف  - 5أ

  

 المهارات الخاصة بالموضوع   - ب 

   رموز االختالفات الجوهرية في اصل االحداث التاريخية.تطوير المهارات بحل  – 1ب 

 طرائق التعليم والتعلم       

 

 Data showالمحاضرة او المناقشة المدعمه بعرض تقديمي بواسطة 

 

 طرائق التقييم       

 امتحانات يومية قصيرة )كوز( 

 امتحان شهري وتقديم التقارير  

 
 مهارات التفكير - ج

 المقارنه  - 1ج

 االستنتاج  - 2ج

 التقويم  - 3ج

 االستقراء واالستنباط    - 4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 Data showالمحاضرة او المناقشة المدعمه بعرض تقديمي بواسطة 

 طرائق التقييم     

 

 )كوز( امتحانات يومية قصيرة 

 امتحان شهري وتقديم التقارير  

 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  - د 

 استخدام مصادر خارجية   - 1د

 .انتقال اثر التعليم ـ او توظيف التعليم   - 2د

 

 

 البنية التحتية   .25

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

 املصادر مرفقة طيا  

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

 www.youtube.com   مقاطع فيديو من اليوتيوب حول الالفقرايت 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل  

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية (  

 دراسات ميدانية   

 

 خارج الخطة                                                   القبول  .26

   الدبيشهادة االعدادية ـ الفرع ا المتطلبات السابقة 

 50 أقل عدد من الطلبة  

 100 أكبر عدد من الطلبة  

 بنية المقرر .24

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 االمتحانات   مناقشة   بالد عربية قديمة   3 

      

      
      

      

      
      

http://www.youtube.com/


 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 

 

 األكاديمي  البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي  

التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الربانمج وخمرجات 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 جامعة القادسية ـ كلية التربية   المؤسسة التعليمية  .31

   التاريخ القسم الجامعي / المركز  .32

 برنامج مخرجات التعليم المتوقعة من الطالب   اسم البرنامج األكاديمي   .33

 الدكتوراة  اسم الشهادة النهائية   .34

 سنوي  النظام الدراسي    .35

 البرنامج االكاديمي  المعتمد    برنامج االعتماد .36

 التوجد المؤثرات الخارجية األخرى   .37

 1/1/2021 تاريخ إعداد الوصف   .38

 األكاديمي أهداف البرنامج  .39

مراجعه مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومشاهدة التدريسيين في غرفة الدراسة وتقييم أداءهم ومدى  

 استيعاب الطلبة للمعلومات ومدى استخدام الوسائل التعليمية المناسبة ومعرفة مخرجات التعليم الضرورية 

 اعداد كوادر تعليمية لرفد المؤسسات التربوية والتعليمية وصحية  



 

 
 4الصفحة 

 
  

 رفد مؤسسات الدولة بحملة شهادات عليا ألجل االستفادة منها في تطورها

 اعداد كوادر مهنية قادرة على تقديم النصح للمجتمع فيما يخص التغذية والصحة والبيئة 

 لتعليمية وصحية  اعداد كوادر تعليمية لرفد المؤسسات التربوية وا

 

 
 

 الموضوع تشريح نبات   مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .40

 جعل الطالب قادرا على ان :ـ  والفهم  المعرفة- أ

    بالتحليل واالستنباط التاريخي بشكل عام.إن يتعرف الطالب الحقائق العلمية الخاصة  - 1أ

 ان يتعلم الطالب كيفية نقل ماتعلمة الى الحياة اليومية   - 2أ

 ان يتعلم استخدام االجهزة المختبرية وطرق التشخيص  - 3أ

 ان يتعلم الطالب أساليب حديثة في التعليم والتدريس  - 4أ

 ان يمتلك الطالب مهارات في التقيم عناصر العملية التربوية  - 5أ

 والمعلومات في الحياة االعتيادية ان يعرف كيفيىة توظيف المهارات  - 6أ

 الخاصة بالموضوع   المهارات- ب 

 ان يكون الطالب قادر على التشخيص – 1ب 

 والنماذج  الوثائق التاريخية أن يكون الطالب قادر على استخدام   – 2ب 

    ان يكون الطالب قادر على اكتشاف المعلومات بنفسه   -  3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

وغيرها  Data showالمحاضرة او المناقشة مع الطلبة واستخدام الوسائل الحديثة في االلقاء مثل 

 والوسائل التعليمية المناسبة   

 طرائق التقييم       

 امتحانات يومية قصيرة )كوز( 

 امتحان شهري وتقديم التقارير  

 التفكير مهارات- ج

 المقارنه  وحل االسئلة المطروحة   - 1ج         

 االستنتاج   - 2ج

 التقويم  - 3ج

 االستقراء واالستنباط   - 4ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

وغيرها  Data showالمحاضرة او المناقشة مع الطلبة واستخدام الوسائل الحديثة في االلقاء مثل 

 والوسائل التعليمية المناسبة   

 

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية قصيرة )كوز( 

 امتحان شهري وتقديم التقارير  

 
 

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة- د 

 مدى استيعاب الطالب للمعلومات في علم االحياء بشكل عام ومدى انتقال اثر التعليم  - 1د

 استفادة الطالب من المصادر غير المقررة كاالنترنت والمجالت العلمية .  - 2د

 اكساب الطالب الثقة بالنفس واالعتماد عليها - 3د

 اكساب الطالب روح الجماعة والعمل الجماعي وكيفية ادارة المجموعة - 4د       

 والتعلم   التعليمطرائق           

وغيرها  Data showالمحاضرة او المناقشة مع الطلبة واستخدام الوسائل الحديثة في االلقاء مثل 

 والوسائل التعليمية المناسبة   

 

 طرائق التقييم           

 

 امتحانات يومية قصيرة )كوز( 

 امتحان شهري وتقديم التقارير  

 بنية البرنامج   .41

 الشهادات والساعات المعتمدة  .42
 المستوى / السنة

رمز المقرر أو  

 المساق
 اسم المقرر أو المساق 

الساعات  

والوحدات 

 المعتمدة 

المرحلة  

 الثالثة   
 عراق حديث  330و 

 ساعتان

 وحدات  4

  

 درجة البكالوريوس 

     معتمدة  وحدة تتطلب )س( ساعة 

 ساعة  64    

     

    

    
 
 
 



 

 
 6الصفحة 

 
  

 التخطيط للتطور الشخصي  .43

 استخدام املصادر الثانوية واالهتمام ابلوعي الثقايف واعداد امللصقات واجملالت
   علميةـ مشاركة يف جماميع  اترخييةكفاية الطالب الستخدام االنرتنت واجملالت العلمية وملخصات 

 والتوجية الحرتام االنظمة والقوانني وكيفية بناء شخصية متميزة التارخييةالتوعية 
 
 
 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو   ع)وضمعيار القبول  .44

   االديبللسادس  التاريخمعدل كل الدروس + درجة 
  رغبة الطالب

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .45

 وزارة الرتبية وثيقة خترج الطالب الصادرة من 
 نتائج القبول املركزي 

 البطاقة االشراف الرتبوي ومعلومات املشرفني الرتبويني 
 الواثئق الشخصية الطالب 

 

 



  
 7الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج 

 الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج  

السنة /  

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر 

 أساسي 

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة  

 بالموضوع
 مهارات التفكير 

 المهارات العامة والمنقولة 

) أو( المهارات األخرى 

التوظيف  المتعلقة بقابلية 

 والتطور الشخصي 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 √ √ √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ √ √ اساسي  عراق حديث  330و  
                   

                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة القادسية / كلية التربية   المؤسسة التعليمية  .27

  التاريخالقسم العلمي   القسم الجامعي / المركز .28

 ( 330و )  عراق حديث اسم / رمز المقرر  .29

 برنامج مراجعه النظراء   البرامج التي يدخل فيها  .30

 الزامي   أشكال الحضور المتاحة  .31

 2022- 2021سنوي  الفصل / السنة  .32

 . اسبوعيا  ساعتان )الكلي( عدد الساعات الدراسية   .33

 9/4/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .34

 أهداف المقرر .35

 . يهدف هذا املقرر اىل التعريف بتاريخ العراق احلديث بشكل عام

 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .36

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج. 



 

 
 1الصفحة 

 
  

 المعرفة والفهم   - أ
 يعرف مفهوم االرتباط العام باسلوبه الخاص       - - 1أ

 يقارن بين االرتباط التام واالرتباط غير التام   - 2أ

 يعرف في أي طور يحدث العبور  - 3أ

   للحقائق التاريخيةيستخرج النسبة المئوية  - 4أ

  حدود الحقائق النسبية للتاريخ.يعرف  - 5أ

  

 المهارات الخاصة بالموضوع   - ب 

   الوثائق التاريخية.تطوير المهارات بحل  – 1ب 

 بالتحليل التاريخي والفريدة التي لها عالقة  ةقادر على تفسير حاالت الشاذ - 2ب 

 . المجتمع العراقي انذاك.ادراك مدى التقدم في   - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

المحاضرة او المناقشة باستخدام االجهزة الحديثة وفي الجزء العملية االطالع على شرائح جاهزة للنسيج 

 المذكور 

 

 

 طرائق التقييم       

 امتحانات يومية قصيرة )كوز( 

 امتحان شهري وتقديم التقارير  

 
 مهارات التفكير - ج

 التاريخية حل المسائل - 1ج

 التحليلي للتاريخ التفكير االستنباطي في التعبير - 2ج

 التقويم  - 3ج

 االستقراء واالستنباط    - 4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 المناقشة وحل االسئلة المباشرة. 

 

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية قصيرة )كوز( 

 امتحان شهري وتقديم التقارير  

 بالوثائق التاريخية الرموز الخاصة حل 

 االجابة عن االسئلة المطلوبة 

 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.  - د 

 زرع الثقة بالنفس واالعتزاز بالذات عن طريق ايجاد الحلول المناسبة  – 1ب 

 روح الجماعة من خالل المناقشات وتفسير الرموز – 2ب 

     .الوثيقة التاريخيةادراك اهمية العلم والتطور على مستوى    -  3ب 

  

 

 البنية التحتية   .38

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

 الكتب املقررة حسب ماذكر مرفقة طيا  

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

 اجملالت الدورية تصدر من قبل الطلبة

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل  

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية (  

 حماضرات والسمنارات 

 

 خارج الخطة                                                   القبول  .39

 شهادة االعدادية ـ الفرع العلمي    المتطلبات السابقة 

 50 أقل عدد من الطلبة  

 60 أكبر عدد من الطلبة  

 بنية المقرر .37

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
المساق  اسم الوحدة /  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 االمتحانات   مناقشة   عراق حديث   2 

      

      
      

      

      

      



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

 األكاديمي  البرنامجنموذج وصف 

 (األكاديمي()مراجعة البرنامج العالي )مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي  

ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  يوفر وصف الربانمج األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً 
 مربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج 

 

 جامعة القادسية ـ كلية التربية   المؤسسة التعليمية  .46

   التاريخ القسم الجامعي / المركز  .47

 برنامج مراجعه النظراء   اسم البرنامج األكاديمي   .48

 البكلوريوس  اسم الشهادة النهائية   .49

 سنوي   النظام الدراسي    .50

 برنامج اكاديمي   المعتمد    برنامج االعتماد .51

 التوجد المؤثرات الخارجية األخرى   .52

 1/8/2021 تاريخ إعداد الوصف   .53

 البرنامج األكاديمي أهداف  .54

مراجعه مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومشاهدة التدريسيين في غرفة الدراسة وتقييم اداءهم ومدى  

 استيعاب الطلبة للمعلومات ومدى استخدام الوسائل التعليمية المناسبة ومعرفة مخرجات التعليم الضرورية 

 

 

 



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

 

 
 

   عراق حديثالموضوع   مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .55

 جعل الطالب قادرا على ان :ـ  والفهم  المعرفة- أ

     المصدر التاريخييشرح مفهوم      - 1أ

   الوثيقة.يوضح بأسلوبه الخاص تركيب  - 2أ

   الوثائق والمخطوطاتيقارن بين  - 3أ

   الحقائق.على يؤشر - 4أ

  البطل في التاريخيشخص وظيفة  - 5أ

 -6أ

 الخاصة بالموضوع   المهارات- ب 

   نماذج من الوثائقتحضير  – 1ب 

   مواطن الضعف والقوة في الحقيقة التاريخية.يؤشر على  – 2ب 

      المصدر والمرجعيميز الطالب بين   -  3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم       

المحاضرة او المناقشة باستخدام االجهزة الحديثة وفي الجزء العملية االطالع على شرائح جاهزة للنسيج 

 المذكور 

 

 طرائق التقييم       

 

 امتحانات يومية قصيرة )كوز( 

 امتحان شهري وتقديم التقارير  

 

 التفكير مهارات- ج

 المقارنه   - 1ج         

 االستنتاج   - 2ج

 التقويم  - 3ج

 االستقراء واالستنباط   - 4ج   

 طرائق التعليم والتعلم      

 

المحاضرة او المناقشة باستخدام االجهزة الحديثة وفي الجزء العملية االطالع على شرائح جاهزة للنسيج 

 المذكور 

 



 

 
 5الصفحة 

 
  

 طرائق التقييم     

 امتحانات يومية قصيرة )كوز( 

 امتحان شهري وتقديم التقارير  

 
 

 

 . الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتوالمنقولة  المهارات العامة- د 

 بشكل عام ومدى انتقال اثر التعليم   التاريخمدى استيعاب الطالب للمعلومات في  - 1د

 استفادة الطالب من المصادر غير المقررة كاالنترنت والمجالت العلمية .  - 2د

 - 3د

 - 4د   

 والتعلم   التعليمطرائق           

المحاضرة او المناقشة باستخدام االجهزة الحديثة وفي الجزء العملية االطالع على شرائح جاهزة للنسيج 

 المذكور 

 

 طرائق التقييم           

 امتحانات يومية قصيرة )كوز( 

 امتحان شهري وتقديم التقارير  

 

 بنية البرنامج   .56

 الشهادات والساعات المعتمدة  .57
 المستوى / السنة

المقرر أو  رمز 

 المساق
 اسم المقرر أو المساق 

الساعات  

والوحدات 

 المعتمدة 

المرحلة  

 االولى 
   عراق حديث 115ت ن 

 ساعتان

 وحدات  4

  

 درجة البكالوريوس 

     معتمدة  وحدة تتطلب )س( ساعة 

 ساعه 64    
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 التخطيط للتطور الشخصي  .58

 استخدام املصادر الثانوية 
 علمية ـ مشاركة يف جماميع  اترخييةكفاية الطالب الستخدام االنرتنت واجملالت العلمية وملخصات 

 
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو   ع)وضمعيار القبول  .59

 .  االديب السادسللصف  ودرس التاريخمعدل الطالب يف الدروس 
 
 

 المعلومات عن البرنامج أهم مصادر  .60

 الكتاب )صاحب املادة (املدرسة مرفقة طيا  
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 مخطط مهارات المنهج 

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 المطلوبة من البرنامج مخرجات التعلم  

السنة /  

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر 

 أساسي 

 أم اختياري

 المعرفة والفهم
المهارات الخاصة  

 بالموضوع
 مهارات التفكير 

 المهارات العامة والمنقولة 

) أو( المهارات األخرى 

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

  # # #   # #  # # #  # # # اساسي  اسيا  115ت ن  
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 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

 

 جامعة القادسية / كلية التربية   المؤسسة التعليمية  .40

 علوم الحياة  القسم العلمي   القسم الجامعي / المركز .41

 115ت ن   اسيا اسم / رمز المقرر  .42

 برنامج مراجعه النظراء   البرامج التي يدخل فيها  .43

 الزامي   أشكال الحضور المتاحة  .44

 2022- 2021سنوي  الفصل / السنة  .45

 .ساعة  64 )الكلي( عدد الساعات الدراسية   .46

 23/3/2021 تاريخ إعداد هذا الوصف  .47

 أهداف المقرر .48

   معرفة االحداث التارخيية اخلاصة بتاريخ اسيا بشكل عام.يهدف اىل 

 
 
 
 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها  

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

 البرنامج. 
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .49

 المعرفة والفهم   - أ
   االحداث التاريخية السيا.يوضح بأسلوبه الخاص  - 

   الدول التي نالت اسقاللها حديثا وسابقا.يقارن بين  - 3أ

  مواطن الضعف والقوة في الوثائق التاريخية. يؤشر على - 4أ

   اهمية دور المؤرخ الخاصة.يشخص  - 5أ

 -   

 المهارات الخاصة بالموضوع   - ب 

 الواجب البيتي   – 1ب

 حل االسئلة المطروحة   – 2ب

 استخدام المصادر الثانوية   – 3ب

     - 4ب
 طرائق التعليم والتعلم       

 

 طرائق التعليم والتعلم  
 

 

المحاضرة او المناقشة باستخدام االجهزة الحديثة وفي الجزء العملية االطالع على شرائح جاهزة للنسيج 

 المذكور 

 

 طرائق التقييم       

 

 امتحانات يومية قصيرة )كوز( 

 امتحان شهري وتقديم التقارير  

 
 مهارات التفكير - ج

 المقارنه  - 1ج

 االستنتاج  - 2ج

 التقويم  - 3ج

 االستقراء واالستنباط    - 4ج

  

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 حقائق للموضوع المحاضرة او المناقشة باستخدام االجهزة الحديثة وفي الجزء العملية االطالع على 

 المذكور 

 طرائق التقييم     
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 البنية التحتية   .51

 القراءات المطلوبة : 

 النصوص األساسية   ▪
 كتب المقرر  ▪
 أخرى       ▪

 املصادر  

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال  

ورش العمل والدوريات والبرمجيات  

 والمواقع االلكترونية ( 

 موقع الكرتوين  

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل  

المثال محاضرات الضيوف والتدريب  

 المهني والدراسات الميدانية (  

 دراسات ميدانية 

 

 فوق الخطة                                                   القبول  .52

 التوجد  المتطلبات السابقة 

 50 أقل عدد من الطلبة  

 /75 أكبر عدد من الطلبة  

 

 امتحانات يومية قصيرة )كوز( 

 امتحان شهري وتقديم التقارير  

 والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. المهارات  العامة  - د 

   نماذج من الدول للمقارنة.تحضير  – 1ب 

   اهمية الدول االسيوية الكبيرةيؤشر على  – 2ب 

     الحقيقة المطلقة والنقل التاريخي.يميز الطالب بين   -  3ب 

  

 بنية المقرر .50

 الساعات  األسبوع 
مخرجات التعلم  

 المطلوبة 
اسم الوحدة / المساق  

 أو الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 االمتحانات   مناقشة     اسيا مفردات   

      

      

      

      

      
      



 

 
 11الصفحة 
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