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 1الصفحت 

 
  

 وصف البرناهج األكادَوٍ 

مقتضيا  ألهم خصائص الربانمج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها  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 اٌزؼٍُُّخ .1

 التارَخقسن  / اٌّشوض  ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2

او اعُ اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ  .3

 اٌّهٍٕ
 التارَخ

 لىرَىساالبك اعُ اٌشهبدح إٌهبئُخ  .4

 :إٌظبَ اٌذساعٍ  .5

  عٕىٌ /ِمشساد/اخشي 
 ٔظبَ عٕىٌ

 اٌّؼزّذ   ثشٔبِظ االػزّبد .6
اٌزؼٍُُ اٌشبٍِخ اٌؼبٌُّخ وِؼبَُش ارحبد اٌغبِؼبد اػزّبد ِؼبَُش عىدح 

 اٌؼشثُخ فٍ ِغبي عىدح اٌزؼٍُُ.

اٌّؤصشاد اٌخبسعُخ  .7

 األخشي 
 وصاسح اٌغُبحخ واِصبس -وصاسح اٌزشثُخ -وصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ 

 1/7/2021 ربسَخ إػذاد اٌىصف  .8

 : أهذاف اٌجشٔبِظ األوبدٍَّ .9

  اٌؼٍُّخ ٌٍّبدح اٌّمشس ٌهُ .اطالع اٌطٍجخ ػًٍ ِصبدسهُ  – 1

 اطالع اٌطٍجخ ػًٍ اٌّفشداد اٌزٍ عىف َذسعىٔهب ثىً دلخ ورفصًُ . – 2

 لُبَ اٌطٍجخ ثبالعزؼبٔخ ثأعبرزرهُ ػًٍ وُفُخ اعزخشاط اٌّبدح اٌؼٍُّخ ِٓ ِصبدسهب . – 3

 لُبَ اٌطٍجخ ثبٌزحًٍُ واالعزٕجبط ٌٍجشٔبِظ اٌزؼٍٍُّ اٌزٌ عُذسعىٔه . – 4

 ٌّؼشفخ وثُبْ لذساد اٌطٍجخ وِىبٔزهُ اٌؼٍُّخ ِٕز اٌجذاَخ . – 5

 اٌزأوذ ػًٍ سثظ اٌجشٔبِظ ِغ ػٍىَ أخشي ِالئّخ ٌهب ػاللخ وصُمخ ثهب . – 6

رىعُغ ِذاسن اٌطٍجخ فٍ ِىاد اٌجشٔبِظ واٌجشاِظ االخشي ٌٍؼًّ ػًٍ خٍك ّٔىرط ِٓ اٌطٍجخ ِٓ إٌىع  – 7

 اًٌ دسعبد ػٍُّخ أػًٍ وخٍك ِٕهُ ثبحضُٓ عُذَٓ وهى اٌهذف إٌّشىد . اٌزٌ عُؼزّذ ػٍُه ِغزمجالً ٌُزأهً
 
 
 
 



  
 2الصفحت 

 
  

 

 : اٌّطٍىثخ وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ ٌجشٔبِظِخشعبد ا  .10

  االهذاف اٌّؼشفُخ : ا-أ

 اٌززوش      -1أ

 اٌفهُ واالعزُؼبة -2أ

 اٌزطجُك -3أ

 اٌزحًٍُ -4أ

 اٌزشوُت  -5أ

 اٌزمىَُ -6أ

  اٌّهبسارُخ اٌخبصخ ثبٌجشٔبِظ :االهذاف -ة 

 اْ َشعُ اٌطبٌت ِخططب ثزؼٍُ طشائك اٌزذسَظ اٌخبصخ ثبٌّبدح – 1ة 

 اْ َمذَ اٌطبٌت وسلخ ثحضُخ – 2ة 

 اْ َغزخذَ اٌطبٌت عهبص اٌذارب شى ٌؼشض أىاع االخزجبساد اٌّىضىػُخ       – 3ة 

 :طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 

 وإٌّبلشخ واعٍىة االعزغىاة.ثبٌّحبضشح اٌغبثمخ اٌّحبضشح  سثظاالٌمبء و

 

 

 :طشائك اٌزمُُُ      

 % اخزجبساد فصٍُخ.  40          -االخزجبساد اٌزحصٍُُخ ورىىْ ػًٍ اٌشىً االرٍ: 

 .ؼبَ% اخزجبساد ٔهبَخ اٌ 60                                                                      

 

 اٌىعذأُخ واٌمُُّخ : االهذاف-ط

 اْ َغزٕزظ اٌطبٌت اهُّخ  االعئٍخ  اٌّمبٌُخ. -1ط         

 اْ َحًٍ اٌطبٌت أىاع االعئٍخ اٌّىضىػُخ.-2ط         

 اْ َذسن اٌطبٌت اٌؼاللخ ثُٓ اٌؼصىس اٌزبسَخُخ. -3ط         

 اْ َفغش اٌطبٌت أعجبة اٌحىادس اٌزبسَخُخ. -4ط         

 

 :طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 

 رىٍُف اٌطٍجخ ثئػذاد اٌزمبسَش واٌجحىس. -

 اعزغىاة اٌطٍجخ ثبعزؼّبي االعئٍخ اٌزمٍُذَخ. -

 

 :طشائك اٌزمُُُ    

 ٔىػُٓ :االخزجبساد اٌزحصٍُُخ رمغُ اًٌ 

 شفهٍ -

 رحشَشٌ -
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 :اٌشخصٍ(األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس  )اٌّهبسادإٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ و اٌّهبساد اٌؼبِخ-د 

 ِهبسح اداسح اٌصف وضجطه -1د    

 ِهبسح طشػ االعئٍخ -2د    

 ِهبسح اٌزمىَُ -3د    

 ِهبسح سثظ اٌّبدح ثبٌىالغ ثبعزؼّبي االِضٍخ اٌزؼضَضَخ ِٓ اٌحُبح اٌُىُِخ -4د   

 :واٌزؼٍُ  اٌزؼٍُُطشائك          

 

 (رحفُض اٌطٍجخ ثبٌّٕبفغخاعٍىة  -ىة االٌؼبة اٌشَبضُخاعٍ -اٌّخزٍفخ )اعٍىة اٌزؼٍُ اٌزؼبؤٍاعبٌُت اٌزذسَظ 

 :طشائك اٌزمُُُ          

 االخزجبساد اٌزحصٍُُخ  ثّخزٍف أىاػهب وِغزىَبرهب.

 

 ثُٕخ اٌجشٔبِظ  .11

 الورحلت الذراسُت
رهز الوقرر أو 

 الوساق
 الساعاث الوعتوذة اسن الوقرر أو الوساق

 ٔظشٌ بْزعبػ  اٌمذَُ حضبساد اٌؼبٌُ / اٌّشحٍخ اٌضبُٔخ
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 : اٌزخطُظ ٌٍزطىس اٌشخصٍ .12

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

 

 اٌّؼهذ(األٔظّخ اٌّزؼٍمخ ثبالٌزحبق ثبٌىٍُخ أو  غ)وضِؼُبس اٌمجىي  .13

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

 

 : ػٓ اٌجشٔبِظأهُ ِصبدس اٌّؼٍىِبد  .14

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

 هن البرناهج الخاضعت للتقُُنَرجً وضع اشارة فٍ الوربعاث الوقابلت لوخرجاث التعلن الفردَت 

 هخرجاث التعلن الوطلىبت هن البرناهج 

السنت / 

 الوستىي
 اسن الوقرر رهز الوقرر

 أساسٍ

 أم اختُارٌ

 االهذاف الوعرفُت
االهذاف الوهاراتُت 

 الخاصت بالبرناهج
االهذاف الىجذانُت 

 والقُوُت

تأهُلُت الوهاراث العاهت وال

 الونقىلت

الوتعلقت بقابلُت )الوهاراث األخري 

 (التىظُف والتطىر الشخصٍ

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

حضاراث العالن   

 القذَن
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 وىرج وصف الوقررن

 م.د فرحت هادٌ عطُىٌاسن التذرَسٍ : 

 حضاراث العالن القذَن :  وصف الوقرر

 

 اٌؼٍٍّ/ عبِؼخ دَبًٌوصاسح اٌزؼٍُُ اٌؼبٌٍ واٌجحش  اٌّؤعغخ اٌزؼٍُُّخ .1

 لغُ اٌزبسَخ / وٍُخ اٌزشثُخ ٌٍؼٍىَ االٔغبُٔخ.  / اٌّشوض ؼٍٍّاٌمغُ اٌ .2

 حضبساد اٌؼبٌُ اٌمذَُ اعُ / سِض اٌّمشس .3

 اٌطٍجخ ثُٕٓ وثٕبد أشىبي اٌحضىس اٌّزبحخ .4

 (2023-2022اٌؼبَ اٌذساعٍ) اٌفصً / اٌغٕخ .5

 اعجىػُخ عبػزبْ  )اٌىٍٍ(ػذد اٌغبػبد اٌذساعُخ  .6

 21/7/2022 ربسَخ إػذاد هزا اٌىصف  .7

 : أهذاف اٌّمشس .8

 حضارات العامل القدمياطالع الطلبة على    - 1

  مصادر  حضارات  العامل القدميالتعرف على   - 0

 احلضارات يف عصر النهضةوأتثريها على القدمي حضارات العامل ة دراس أبمهيةمعرفة الطلبة    - 3

 للحضارات القدمية املوقع اجلغرايفامهية اطالع الطلبة على    - 4

 . والتاريخ الروماين القدمي اليوانين القدمي تاريخ واهم مصادر دراسة ال أببرزبة معرفة الطل   - 5

 .بيان وتوضيح العوامل اليت ساعدت على قيام احلضارات   -6
 

 

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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 : وطشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ واٌزمُُُ اٌّمشسِخشعبد  .9

  اٌّؼشفُخاالهذاف  -أ
 حضبساد اٌؼبٌُ اٌمذَُاٌزؼشف ػًٍ  -1أ

 االٔغبصاد اٌحضبسَخ ٌٍؼبٌُ اٌمذَُاٌزؼشف ػًٍ  -2أ

 د اٌُىٔبْضبساشف ػًٍ حاٌزؼ -3أ
 ػًٍ اعجبة لُبَ دوَالد اٌّذْ اٌُىٔبُٔخ اٌزؼشف -4أ
 اٌحضبسح اٌحضُخ اٌزؼشف ػًٍ  -5أ
 اُِخ اٌذَٓ فٍ حضبساد اٌؼبٌُ اٌمذَُ اٌزؼشف ػًٍ   -6أ

  االهذاف اٌّهبسارُخ اٌخبصخ ثبٌّمشس  -ة 

 .ؼذ اٌطبٌت ِصىساد ٌحضبساد اٌؼبٌُ اٌمذَُ اْ َ – 1ة   

 .دوَالد اٌّذْ اٌُىٔبُٔخ اعّبء اْ َؼذ اٌطبٌت  – 2ة 

 اٌحضبسح اٌشوِبُٔخ وا ثالد اٌُىٔبْؼمذ ِمبسٔبد ربسَخُخ ثُٓ حضبسح ااْ َ – 3ة 

 :طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ      

 

 اٌّحبضشح واالٌمبء وإٌّبلشخ واالعزغىاة.اعزخذاَ  -

 

 

 :طشائك اٌزمُُُ      

 االخزجبساد اٌزحصٍُُخ. -

 اٌشفىَخ          )ة( اٌزحشَشَخ       )ط( اٌُىُِخ واٌشهشَخ واٌفصٍُخ . ( )أ

 

 
 االهذاف اٌىعذأُخ واٌمُُّخ -ط

 .اٌحضبسٌاٌغُبعٍ وسَخ ػزضاص ثبٌزبعؼً اٌطبٌت لبدس ػًٍ رُّٕخ اال  - -1ط

 .ِٓ دساعزه ٌحضبساد اٌؼبٌُ اٌمذَُ  ُ اٌؼجش هَغزٍ -2ط

  . اْ َزؼشف ػًٍ ػىاًِ لُبَ اٌحضبساد ٌٍّغبهّخ فٍ ٔهضخ اٌؼشاق  -3ط

 :طشائك اٌزؼٍُُ واٌزؼٍُ     

 إٌّبلشخ واٌّحبضشح واالعزغىاة.

 

 

 :طشائك اٌزمُُُ    

 

 االخزجبساد اٌزحصٍُُخ اٌّخزٍفخ.
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 اٌجُٕخ اٌزحزُخ  .11

  اٌىزت اٌّمشسح اٌّطٍىثخ -1

 اٌّشاعغ اٌشئُغُخ )اٌّصبدس( -2

 احلضارات القدمية / ف. دايكوف . س. كوفاليف 
 التاريخ اليوانين / عبد اللطيف امحد علي 

 اتريخ اليوانن / دمحم كامل عياد 
 داين هالنعيمي , ايسر املشاتريخ اليوانن والرومان / افيان 

اٌىزت واٌّشاعغ اٌزٍ َىصً ثهب  ( أ

  ..(اٌؼٍُّخ، اٌزمبسَش ،)اٌّغالد 
 ون اليوانن والرومان / علي عكاشة واخر 

اٌّشاعغ االٌىزشؤُخ ،ِىالغ االٔزشُٔذ  ( ة

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

 

 : خطخ رطىَش اٌّمشس اٌذساعٍ .12

 .اٌشخصٍ(األخشي اٌّزؼٍمخ ثمبثٍُخ اٌزىظُف واٌزطىس  )اٌّهبسادإٌّمىٌخ اٌزأهٍُُخ و اٌّهبساد اٌؼبِخ -د 

 ِهبسح اداسح اٌصف وضجطه -1د  

 ِهبسح طشػ االعئٍخ -2د

 ِهبسح اٌزمىَُ -3د

 ِهبسح سثظ اٌّبدح ثبٌىالغ ثبعزؼّبي االِضٍخ اٌزؼضَضَخ ِٓ اٌحُبح اٌُىُِخ. -4د        

 ثُٕخ اٌّمشس .10

 اٌغبػبد األعجىع
ِخشعبد اٌزؼٍُ 

 اٌّطٍىثخ
اعُ اٌىحذح / أو 

 اٌّىضىع
 طشَمخ اٌزمُُُ طشَمخ اٌزؼٍُُ

30 60 
شهبدح اٌجىٍىسَىط فٍ   

 اٌزشثُخ )اٌزبسَخ(
ِفشداد إٌّهظ 

 ثبٌزغٍغً

اٌّحبضشح 

وإٌّبلشخ 

 واالعزغىاة

االخزجبساد 

اٌزحصٍُُخ 

اٌشهشَخ 

واٌفصٍُخ 

 وإٌهبئُخ
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اٌّبدح اٌذساعُخ حغت طجُؼخ إٌّهظ وعٕخ اٌزأٌُف وَىىْ اٌزطىَش ِٓ خالي حزف او اضبفخ او اعزجذاي رطىَش 

 اعضاء او فصىي ِٓ إٌّهظ اٌذساعٍ اٌّمشس ارا وبٔذ هٕبٌه دواػٍ فؼٍُخ ٌٍزطىَش رحذد ِغجمب.

 


