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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ 

لربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها مقتضيا  ألهم خصائص ا هذا اجيازا  يوفر وصف الربانمج األكادميي 
 .ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن الربانمج املتاحة.مربهنا  عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص 

 

 كلُت التربُت للعلىم اإلنسانُت –جاهعت دَالً  اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 التارَخقسن  / اٌّشوض  ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

اٚ ٔبِظ األوبد٠ّٟ اعُ اٌجش .3

 إٌّٟٙ
 التارَخ

 سالبكالىرَى اعُ اٌشٙبدح إٌٙبئ١خ  .4

 :إٌظبَ اٌذساعٟ  .5

  عٕٛٞ /ِمشساد/اخشٜ 
 ٔظبَ عٕٛٞ

 اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6
اػزّبد ِؼب١٠ش عٛدح اٌزؼ١ٍُ اٌشبٍِخ اٌؼب١ٌّخ ِٚؼب١٠ش ارحبد اٌغبِؼبد 

 اٌؼشث١خ فٟ ِغبي عٛدح اٌزؼ١ٍُ.

١خ اٌّؤصشاد اٌخبسع .7

 األخشٜ 
 ٚصاسح اٌغ١بحخ ٚا٢صبس -ٚصاسح اٌزشث١خ -ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

 26/9/2021 ربس٠خ إػذاد اٌٛصف  .8

 : أ٘ذاف اٌجشٔبِظ األوبد٠ّٟ .9

  اطالع اٌطٍجخ ػٍٝ ِصبدسُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٌٍّبدح اٌّمشس ٌُٙ . – 1

 اطالع اٌطٍجخ ػٍٝ اٌّفشداد اٌزٟ عٛف ٠ذسعٛٔٙب ثىً دلخ ٚرفص١ً . – 2

 ل١بَ اٌطٍجخ ثبالعزؼبٔخ ثأعبرزرُٙ ػٍٝ و١ف١خ اعزخشاط اٌّبدح اٌؼ١ٍّخ ِٓ ِصبدس٘ب . – 3

 ل١بَ اٌطٍجخ ثبٌزح١ًٍ ٚاالعزٕجبط ٌٍجشٔبِظ اٌزؼ١ٍّٟ اٌزٞ ع١ذسعٛٔٗ . – 4

 ٌّؼشفخ ٚث١بْ لذساد اٌطٍجخ ِٚىبٔزُٙ اٌؼ١ٍّخ ِٕز اٌجذا٠خ . – 5

 ِالئّخ ٌٙب ػاللخ ٚص١مخ ثٙب . اٌزأوذ ػٍٝ سثظ اٌجشٔبِظ ِغ ػٍَٛ أخشٜ – 6

رٛع١غ ِذاسن اٌطٍجخ فٟ ِٛاد اٌجشٔبِظ ٚاٌجشاِظ االخشٜ ٌٍؼًّ ػٍٝ خٍك ّٔٛرط ِٓ اٌطٍجخ ِٓ إٌٛع  – 7

 اٌزٞ ع١ؼزّذ ػ١ٍٗ ِغزمجالً ١ٌزأً٘ اٌٝ دسعبد ػ١ٍّخ أػٍٝ ٚخٍك ُِٕٙ ثبحض١ٓ ع١ذ٠ٓ ٚ٘ٛ اٌٙذف إٌّشٛد .
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 : طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُاٌّطٍٛثخ ٚ ٌجشٔبِظِخشعبد ا  .10

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ : ا-أ

 اٌززوش      -1أ

 اٌفُٙ ٚاالعز١ؼبة -2أ

 اٌزطج١ك -3أ

 اٌزح١ًٍ -4أ

 اٌزشو١ت  -5أ

 اٌزم٠ُٛ -6أ

  اال٘ذاف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌجشٔبِظ :-ة 

 اْ ٠شعُ اٌطبٌت ِخططب ثزؼٍُ طشائك اٌزذس٠ظ اٌخبصخ ثبٌّبدح – 1ة 

 ْ ٠مذَ اٌطبٌت ٚسلخ ثحض١خا – 2ة 

 اْ ٠غزخذَ اٌطبٌت عٙبص اٌذارب شٛ ٌؼشض أٛاع االخزجبساد اٌّٛضٛػ١خ       – 3ة 

 :طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 ٚإٌّبلشخ ٚاعٍٛة االعزغٛاة.ثبٌّحبضشح اٌغبثمخ اٌّحبضشح  سثظاالٌمبء ٚ

 

 

 :طشائك اٌزم١١ُ      

 % اخزجبساد فص١ٍخ.  40          -اٌشىً االرٟ:  االخزجبساد اٌزحص١ٍ١خ ٚرىْٛ ػٍٝ

 .ؼبَ% اخزجبساد ٔٙب٠خ اٌ 60                                                                      

 

 اال٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ :-ط

 اْ ٠غزٕزظ اٌطبٌت ا١ّ٘خ  االعئٍخ  اٌّمب١ٌخ. -1ط         

 بٌت أٛاع االعئٍخ اٌّٛضٛػ١خ.اْ ٠حًٍ اٌط-2ط         

 اْ ٠ذسن اٌطبٌت اٌؼاللخ ث١ٓ اٌؼصٛس اٌزبس٠خ١خ. -3ط         

 اْ ٠فغش اٌطبٌت أعجبة اٌحٛادس اٌزبس٠خ١خ. -4ط         

 

 :طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 

 رى١ٍف اٌطٍجخ ثئػذاد اٌزمبس٠ش ٚاٌجحٛس. -

 اعزغٛاة اٌطٍجخ ثبعزؼّبي االعئٍخ اٌزم١ٍذ٠خ. -

 

 :طشائك اٌزم١١ُ    

 ٔٛػ١ٓ :االخزجبساد اٌزحص١ٍ١خ رمغُ اٌٝ 

 شفٟٙ -

 رحش٠شٞ -
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 :اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ-د 

 ِٙبسح اداسح اٌصف ٚضجطٗ -1د    

 ِٙبسح طشػ االعئٍخ -2د    

 ٠ُِٛٙبسح اٌزم -3د    

 ِٙبسح سثظ اٌّبدح ثبٌٛالغ ثبعزؼّبي االِضٍخ اٌزؼض٠ض٠خ ِٓ اٌح١بح ا١ِٛ١ٌخ -4د   

 :ٚاٌزؼٍُ  اٌزؼ١ٍُطشائك          

 

 (رحف١ض اٌطٍجخ ثبٌّٕبفغخاعٍٛة  -ٛة االٌؼبة اٌش٠بض١خاعٍ -اٌّخزٍفخ )اعٍٛة اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔاعب١ٌت اٌزذس٠ظ 

 :طشائك اٌزم١١ُ          

 اٌزحص١ٍ١خ  ثّخزٍف أٛاػٙب ِٚغز٠ٛبرٙب. االخزجبساد

 

 ث١ٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 الورحلت الذراسُت
رهز الوقرر أو 

 الوساق
 الساعاث الوعتوذة اسن الوقرر أو الوساق

  ٔظشٞصالس عبػبد  ربس٠خ اٌؼشاق اٌمذ٠ُ / اٌّشحٍخ االٌٚٝ
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 : اٌزخط١ظ ٌٍزطٛس اٌشخصٟ .12

%( من املوضوعات احلديثة متاشيا مع مستجدات العصر لغرض اعداد الطالب اعدادا مهنيا وتربواي 02دات املنهج بنسبة )تطوير مفر 
 ونفسيا صحيحا.

 

 اٌّؼٙذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌى١ٍخ أٚ  غ)ٚضِؼ١بس اٌمجٛي  .13

الرقعة اجلغرافية لسكن الطالب متاشيا مع سياسة القبول يف معدل الطالب يف  مرحلة الدراسة االعدادية اضافة اىل رغبة الطالب وكذلك 
 اجلامعات والكليات واملعاهد العراقية.

 

 : أُ٘ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌجشٔبِظ .14

 املراجع واملصادر من الكتب والبحوث والدراسات والدورايت ووسائل االتصال املختلفة من اإلنرتنت وغريها  .
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 هخطط ههاراث الونهج

 َرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت هن البرناهج الخاضعت للتقُُن

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

السنت / 

 الوستىي
 اسن الوقرر رهز الوقرر

 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُت
االهذاف الوهاراتُت 

 الخاصت بالبرناهج
االهذاف الىجذانُت 

 وُتوالقُ

تأهُلُت الوهاراث العاهت وال

 الونقىلت

)الوهاراث األخري الوتعلقت بقابلُت 

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

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

تارَخ العراق   

 القذَن
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 وىرج وصف الوقررن

 اسن التذرَسٍ : االستار الذكتىر شاكر هحوىد اسواعُل

 : تارَخ العراق القذَن وصف الوقرر

 

 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ/ عبِؼخ د٠بٌٝ اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .1

 ٍَٛ االٔغب١ٔخ.لغُ اٌزبس٠خ / و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼ  / اٌّشوض ؼٍّٟاٌمغُ اٌ .2

 ربس٠خ اٌؼشاق اٌمذ٠ُ اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اٌطٍجخ ث١ٕٓ ٚثٕبد أشىبي اٌحضٛس اٌّزبحخ .4

 (2022-2021) اٌؼبَ اٌذساعٟ اٌفصً / اٌغٕخ .5

 صالس عبػبد اعجٛػ١خ )اٌىٍٟ(ػذد اٌغبػبد اٌذساع١خ  .6

 21/7/2021 ربس٠خ إػذاد ٘زا اٌٛصف  .7

 : أ٘ذاف اٌّمشس .8

 بصورة عامة تاريخمصادر ال اطالع الطلبة على   - 1

 وجذورها مصادر اتريخ العراق القدمي والنظرايت اليت قيلت يف حضارتهالتعرف على   - 0

 اقدم احلضاراتكوهنا   اتريخ العراق القدمي وحضارتهة دراس أبمهيةمعرفة الطلبة    - 3

 وحتليلها بصورة علميةالقدمية النصوص امهية اطالع الطلبة على    - 4

 .  تاريخ القدميواهم مصادر دراسة ال أببرزبة معرفة الطل   - 5

 معرفة الطلبة أبمهية وموقع اتريخ العراق القدمي بني احلضارات االنسانية .  -6
 

 

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

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

 البرنامج.
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 : ٚطشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ اٌّمشسِخشعبد  .9

  اال٘ذاف اٌّؼشف١خ -أ
 اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼصٛس اٌزبس٠خ١خ ٌٍؼشاق اٌمذ٠ُ -1أ

 اٌزؼشف ػٍٝ االٔغبصاد اٌحضبس٠خ ٌٍؼشاق اٌمذ٠ُ -2أ

 اٌزؼشف ػٍٝ اٌمٛا١ٔٓ اٌؼشال١خ اٌمذ٠ّخ -3أ
 اٌزؼشف ػٍٝ اثشص اٌّذْ اٌؼشال١خ اٌمذ٠ّخ -4أ
 اٌزؼشف ػٍٝ االلٛاَ اٌزٟ ظٙشد فٟ اٌؼشاق اٌمذ٠ُ  -5أ
 اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌزٟ ادد اٌٝ ٔشأح حضبسح اٌؼشاق اٌمذ٠ُ  -6أ

  ف اٌّٙبسار١خ اٌخبصخ ثبٌّمشساال٘ذا  -ة 

 .اٌمذ٠ّخخش٠طخ اٌّذْ اٌؼشال١خ اْ ٠شعُ اٌطبٌت  – 1ة   

 اٌّح١طخ ثبٌؼشاق. اعّبء اٌحضبساداْ ٠ؼذ اٌطبٌت  – 2ة 

 ؼمذ ِمبسٔبد ربس٠خ١خ ث١ٓ حضبسح اٌؼشاق ٚاٌحضبساد اٌّغبٚسحاْ ٠ – 3ة 

 :طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ      

 

 مبء ٚإٌّبلشخ ٚاالعزغٛاة.اٌّحبضشح ٚاالٌاعزخذاَ  -

 

 

 :طشائك اٌزم١١ُ      

 االخزجبساد اٌزحص١ٍ١خ. -

 اٌشف٠ٛخ          )ة( اٌزحش٠ش٠خ       )ط( ا١ِٛ١ٌخ ٚاٌشٙش٠خ ٚاٌفص١ٍخ . ( )أ

 

 
 اال٘ذاف اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌم١ّ١خ -ط

 .  اٌمذ٠ُ ٌٍؼشاق اٌحضبسٞس٠خ اٌغ١بعٟ ٚػزضاص ثبٌزبعؼً اٌطبٌت لبدس ػٍٝ ر١ّٕخ اال  - -1ط

 سثٛع االسض . االٔغبص اٌحضبسٞ ػٍٝفٟ  اٌش٠بدٞ ٌٍؼشال٠ٓ١١ذافغ ػٓ دٚس  -2ط

  رزىْٛ ٌٗ سغجٗ ٚحت ٌٍزبس٠خ اٌّششق ٌجٍذٖ ِٚب لذِٗ ِٓ أغبصاد ػذ٠ذح . -3ط

 :طشائك اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ     

 إٌّبلشخ ٚاٌّحبضشح ٚاالعزغٛاة.

 

 

 :طشائك اٌزم١١ُ    

 

 ١ٍخ اٌّخزٍفخ.االخزجبساد اٌزحص١
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 اٌج١ٕخ اٌزحز١خ  .11

 عامر سليمان وامحد مالك الفتيان –حماضرات يف التاريخ القدمي  اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍٛثخ -1

 طه ابقر –مقدمة يف اتريخ احلضارات القدمية  اٌّشاعغ اٌشئ١غ١خ )اٌّصبدس( -2

اٌىزت ٚاٌّشاعغ اٌزٟ ٠ٛصٝ ثٙب  ( أ

  ..(اٌؼ١ٍّخ، اٌزمبس٠ش ،ٌّغالد )ا
 عبد االقادر الشيخلي –الوسيط يف اتريخ العراق القدمي 

اٌّشاعغ االٌىزش١ٔٚخ ،ِٛالغ االٔزش١ٔذ  ( ة

.....، 
 مواقع االتصال املختلفة )الكوكل واليوتيوب( ...اخل

 

 : خطخ رط٠ٛش اٌّمشس اٌذساعٟ .12

 .اٌشخصٟ(األخشٜ اٌّزؼٍمخ ثمبث١ٍخ اٌزٛظ١ف ٚاٌزطٛس  )اٌّٙبسادإٌّمٌٛخ اٌزأ١ٍ١٘خ ٚ اٌّٙبساد اٌؼبِخ -د 

 ِٙبسح اداسح اٌصف ٚضجطٗ -1د  

 ِٙبسح طشػ االعئٍخ -2د

 ِٙبسح اٌزم٠ُٛ -3د

 بح ا١ِٛ١ٌخ.ِٙبسح سثظ اٌّبدح ثبٌٛالغ ثبعزؼّبي االِضٍخ اٌزؼض٠ض٠خ ِٓ اٌح١ -4د        

 ث١ٕخ اٌّمشس .10

 اٌغبػبد األعجٛع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍٛثخ
اعُ اٌٛحذح / أٚ 

 اٌّٛضٛع
 طش٠مخ اٌزم١١ُ طش٠مخ اٌزؼ١ٍُ

30 60 
 طاٌجىبٌٛس٠ٛشٙبدح 

 فٟ   اٌزشث١خ )اٌزبس٠خ(
ِفشداد إٌّٙظ 

 ثبٌزغٍغً

اٌّحبضشح 

ٚإٌّبلشخ 

 ٚاالعزغٛاة

االخزجبساد 

اٌزحص١ٍ١خ 

اٌشٙش٠خ 

 ٚاٌفص١ٍخ

 ٚإٌٙبئ١خ
      
      
      
      
      
      



  
 9الصفحت 

 
  

١ف ٠ٚىْٛ اٌزط٠ٛش ِٓ خالي حزف اٚ اضبفخ اٚ اعزجذاي رط٠ٛش اٌّبدح اٌذساع١خ حغت طج١ؼخ إٌّٙظ ٚعٕخ اٌزأٌ

 اعضاء اٚ فصٛي ِٓ إٌّٙظ اٌذساعٟ اٌّمشس ارا وبٔذ ٕ٘بٌه دٚاػٟ فؼ١ٍخ ٌٍزط٠ٛش رحذد ِغجمب.

 


