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 وصف البرنامج األكاديمي        

 
يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 

من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 من البرنامجوصف لكل مقرر ض

 



  
 1الصفحة 

 
  

 جامعة تكريت / كلية اآلداب المؤسسة التعليمية .1

 التاريخ / المركز  علميالقسم ال .2

او اسم البرنامج األكاديمي  .3

 المهني 
 بكالوريوس

 آداب في التاريخ بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي

 تحاد الجامعات العراقيةا المعتمد   برنامج االعتماد .6

 الجامعات العراقية/ بيت الحكمة المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 1/10/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 ــ رؤيا القسم :  
 ممععن خععقد تقععدييسعععا القسععم الععا التميععس مععين اقسععان الكليععة المنععاارة لععه فععي كليععات اآلداب فععي الجامعععات  كافععة  

 رنععععامج تعليمععععي يعتمععععد اسععععلوب البحععععث العلمععععي الرصععععين والحععععديث فععععي التععععاريخ و ععععر  التععععدريس المتطععععورةم

علعععا  مسعععتعيناً مالتقنيعععات الحديمعععة   ممعععا يدسعععس لجيعععل جديعععد معععن الخعععريجين فعععي تخصصعععهم والقعععادرين مكفعععاءة

 . اداء دورهم لتحقيق الريادة االكاديمية وتطبيقاتها في مناء المجتمع العراقي

 

 سالة القسم :ــ ر
 رفد الطلبة بخبرات تعليمية مميزة.. 1

 .إعداد خريج ذي كفاءة عالية لتلبية حاجات سوق العمل.2

 .  إجراء بحوث متميزة في مجال الدراسات التاريخية، وتوجيه البحث العلمي لخدمة المجتمع، والنهوض به.3

 .تعزيز سبل اإلبداع والتفكير الناقد عند الطلبة.4

 جات المجتمع في المجاالت التعليمية، والبحثية، واإلعالمية، والثقافية..تلبية حا5

 

 

 األهداف االستراتيجية للقسم : -
 .االرتقاء بالعملية التعليمية، وتطوير البرامج والمقررات الدراسية بما يواكب التطور العلمي.1

 .التميز في البحث العلمي، ودعمه، وتوجيهه لخدمة المجتمع.2

 تخصصين في حقول المعرفة التاريخية..إعداد م3

 .تحفيز الطلبة على التفكير التحليلي الناقد، والمعرفة، والمواطنة الصالحة، وتنمية الذات.4

 .التنمية المهنية المستدامة ألعضاء الهيئة التدريسية.5

 .تنشيط التبادل الثقافي والعلمي مع األقسام المماثلة في الداخل والخارج.6

 لمحليدمات االستشارية والبحثية المتعلقة بالمجاالت التاريخية إلى األقسام، و مؤسسات المجتمع ا.تقديم الخ7
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .10



  
 2الصفحة 

 
  

  االهداف المعرفية  -أ
     ( يعدد ،التذكر : التركيز على بعض الحقائق وتذكرها من خالل ) يصف ، يذكر ،يحدد ، يصف   -1أ

اسلوبه لغته وباالستيعاب او الفهم :ان يكون الطالب قد فهم المادة العلمية وعبر عن هذا الفهم  -2أ

 الخاص.

 مية كمنهجته اليوالتطبيق: التأكيد على ما تعلمه الطالب من هذه المادة العلمية وان يطبقه في حيا -3أ

 حياتي روحي .) يطبق ، يستخدم ، ينتج، يعد(
رض رج في ع:  ان يجزئ الطالب المادة العلمية الى مكوناتها األساسية من خالل التدالتحليل  -4أ

 األفكار والربط والتحليل بينها .) يحلل ، يبرهن ، يقارن ، يميز، يستنتج(
ئتها مي وتجزالتركيب: هو ان يصل الطالب الى مرحلة متقدمة يستطيع من خاللها فهم المادة العل -5أ

ينظم  ،يتوصل الى مفاهيم وتراكيب جديدة متكاملة. )يركب ، يخطط ، يجمع  والربط بينها ، وان

 ،يقترح(
م ثل التناغماخلية التقويم : وهو ان يضع المتعلم بعض االحكام على المادة العلمية في ضوء معايير د -6أ

 ( وعدم وجود تعارض او معايير خارجية . ) ينتقد ، يناقش ،يقوم ، يدعم رائيه بالبراهين
 برنامج لخاصة بالا يةالمهارات األهداف –ب 

 التهيئة : وهو االستعداد والتهيئة الفعلية ألداء سلوك معين . - 1ب       

 المركبة ( –الميكانيكية  –االستجابة )الموجهة  - 2ب      

       ة جديدة. حركيرات التنظيم واالبتكار : وهو مستوى يرتبط بعملية اإلبداع والتنظيم والتطوير لمها - 3ب      
 

  

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 

 عقد دورات تدريبية في مجال االختصاص -عقد حلقات نقاشية  -المناقشة   -المحاضرة 
 

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 األسئلة الشفهية  -1
 االمتحانات التحريرية -2
 المشاركة اليومية  -3
 انجاز التقارير والوجبات اليومية -4

 

 

 
 الوجدانية والقيمية . هدافاأل -ج

 -سأدي -نتبهي: أمملة لبعض األفعاد التي يمكن استخدامها في مستوى االستقباد: ) االستقباد والتقبل -1ج

       يجيب ( -يختار -يبدي -يتعرف -يتامع -يصغي

 –يشعر  –اير يس -أمثلة لبعض األفعال التي يمكن استخدمها في مستوى االستجابة:) يجيب  االستجابة:  – 2 ج



  
 3الصفحة 

 
  

 يشترك( –يسمع  –يناقش –يعاون  –يقرر 

م الحكستوى مأمثلة لبعض األفعال التي يمكن استخدامها في  :الحكم القيمي ) الحكم في ضوء قيمة(  – 3 ج

 يساهم ( –يشارك  –يقدر  –يتابع  –يمارس  –يقترح  –يعمل  –يبرز  –: ) يبادر القيمي 

 غيصو –) ينظم  األفعال التي يمكن استخدامها في مستوى التنظيم القيمي: أمثلة لبعض التنظيم القيمي: – 4ج

 يرتب أهمية ظاهرة معينة( –يجمع بين  –يصحح 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 (.، المناقشةالقاء المحاضرات )الشرح و التوضيح 
 ة(.اللكترونياحاضرة تعليمية, الماستخدام الوسائل التعليمية التكنولوجية كمعينات للتدريس )االفالم ال  .2

 طريقة التعلم الذاتي وذلك من خالل دعم بيئة التعلم المتمركز حول المتعلم.  .3

 حث الطالب على استخدام المكتبة كأحد أساليب التعلم. .4

 

 

 
 طرائق التقييم    

 األسئلة الشفهية  -5
 االمتحانات التحريرية -6
 المشاركة اليومية  -7
 لوجبات اليوميةانجاز التقارير وا -8

 
 

 

 .لشخصي(االتطور واألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

 مهارات القيادة واالتصاد الفعاد -1د
هدافه قسم وأالتأكيد على فهم الطالب للتاريخ بكافة اختصاصاته المعرفية وبما يتفق مع رؤية ال -2د

 .المعرفية

 الخاصة بالتاريخ . مهارة أدارة البيانات والمعارف وتكنولوجيا المعلومات-3د

ير ى تطوتنمية مهارات الطالب من خالل التركيز على بعض المؤثرات الخارجية التي تساعده عل -4د

 .في مجال التاريخ  نفسه

 

 
 طرائق التعليم والتعلم          

 

 (.ناقشة، المالقاء المحاضرات )الشرح و التوضيح 
 .لكترونية(رة االاستخدام الوسائل التعليمية التكنولوجية كمعينات للتدريس )االفالم التعليمية, المحاض  .2

 طريقة التعلم الذاتي وذلك من خالل دعم بيئة التعلم المتمركز حول المتعلم.  .3

 حث الطالب على استخدام المكتبة كأحد أساليب التعلم. .4

 

 



  
 4الصفحة 

 
  

 

 
 التقييم  طرائق         

 
 األسئلة الشفهية -9

 االمتحانات التحريرية -10
 المشاركة اليومية -11
 انجاز التقارير والوجبات اليومية -12

 

 

 
 
 بنية البرنامج  .11

  اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

الساعات  مجموع   الساعات المعتمدة

درجة  المعتمدة

البكالوريوس تتطلب 

 ة معتمدة)س( ساع

 

  3 تاريخ العراق القديم  المرحلة االولى

  3 وربا عصور وسطى 

  3 عرب قبل االسالم 

  2 ساساني وبيزنطي 

  2 سيرة نبوية  

  2 الجغرافية التاريخية  

  2 اللغة العربية 

  2 حاسبات 

حقوق االنسان  

 والديمقراطية
2  

  3 ديمتاريخ الشرق الق  المرحلة الثانية

  3 التاريخ االموي 

  2 اوربا عصر النهضة 

  3 تاريخ الخالفة الراشدة 

  2 تاريخ اليونان والرومان 

  2 منهج البحث التاريخي 

تاريخ الوطن العربي  

 الحديث
2  



  
 5الصفحة 

 
  

نصوص تاريخية  

 انكليزية
2  

  2 تاريخ المغرب العربي 
  2 ثتاريخ العراق الحدي  المرحلة الثالثة

  2 فلسفة التاريخ 

  2 التاريخ العباسي المبكر 

انتشار اإلسالم في افريقيا  

 وجنوب شرق اسيا
2  

  2 النظم اإلسالمية 

تاريخ الوطن العربي  

 المعاصر
2  

  2 التاريخ العثماني 

  2 تاريخ الخليج العربي 

  2 تاريخ اوربا الحديث 
  3 عراق المعاصرتاريخ ال  المرحلة الرابعة

  2 سيرة اهل البيت )ع(  

  3 تاريخ الفكر االسالمي  

  2 تاريخ تركيا وايران  

  3 تاريخ الدول الكبرى  

  2 التاريخ االندلسي  

  2 التاريخ العباسي المتأخر  

  2 تاريخ العالم الثالث  

  2 بحث تخرج  
 

 

 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي .12

 

 :ه مهاراتير من النصائح واالرشادات التي تصب في مصلحة الطالب لتطو تقديم مجموعة -أ
 العمل الجماعي و روح التعاون. .1

 ادارة الوقت وتحديد االولويات. .2

 القيادة واالدارة. .3

 غرس مبدأ المتامعة والتوجيه الذاتي عند الطالب لتطوير مهاراته. -أ

 العمل علا امراز شخصية الطالب من خقد االستاذ القدوة. -ب

 االستققلية مالعمل .     -ث     

 



  
 6الصفحة 

 
  

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

 

لتعليم زارة اويكون معيار القبود في القسم )القبود المركسي( التامع لدائرة الدراسات والتخطيط )  -1

 العالي والبحث العلمي(
لعلمية مادة اة الدراسية األولا هي درجة المفاضلة للمعيار المفاضلة في اختيار القسم لطلبة السن -2

 ( للمادة.65-60وهي غالبا ما مين )
 مصدقة من مديرية الترمية .مفرعيها )العلمي واالدمي(  ان تقدن الشهادة اإلعدادية  -3
 يقدن فحص للطالب يبين خلوه من العاهات واالمراض. -4

 

 

 

 

 

 

 

 
 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 االلكتروني للكلية والجامعة. الموقع -1
 .الكتب المنهجية المقرة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -2
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجا وضع اشارة في المرمعات المقاملة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلومة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمس المقرر وىالسنة / المست

 أن اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة مال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية ارات العامة المه

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة مقاملية التوايف 

 (والتطور الشخصي

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

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ أساسي   
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