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 البكالوريوس لمرحلة االكاديمي البرنامج وصف

 م1010-9102 الدراسً للعام

 والمعاهد للكلٌات االكادٌمً البرنامج وصف استمارة

  وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 اسم الجامعة : كربالء

 التربٌة للعلوم االنسانٌة  اسم الكلٌة:

 التارٌخ  :  المسم العلمً

 2/9/1029  تارٌخ ملء الملف :

 التولٌع                                                التولٌع

 : معاون العمٌد للشؤون العلمٌة                                   اسم رئٌس المسم:

  احمد صبٌح د.أ.                           مٌثم مرتضى مصطفى  أ.د.

 م1029/   /   التارٌخ                       م1029/   /   التارٌخ       

 :دلك الملف من لبل

 :اسم مدٌر شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعً

 /     /     التارٌخ

 التولٌع

 مصادلة السٌد العمٌد

 عامة معلومات : األول المسم

 اسم الجامعة : كربالء

 التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  اسم الكلٌة :

 تارٌخال اسم المسم : 

 الدرجة التً ٌمنحها : بكالورٌوس

 الجهة التً اعتمدها : وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 . تارٌخ  عنوان الدرجة الممنوحة : بكالورٌوس

 .النظام الدراسً : سنوي

 .الممرراتبرنامج االعتماد المعتمد: 
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 المرجع الخارجً : وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 

 الغايات األساسية للبرنامج 

 :  تخريج طلبة لادرين على 

 . رفد الوزارة والمؤسسات العلمٌة والفكرٌة والثمافٌة الحكومٌة منها واألهلٌة بهم -

تشجٌعهم على مواصلة دراستهم العلٌا الماجستٌر والدكتوراه ، لرفد الجامعات والمعاهد العرالٌة  -

 .واألهلٌة من أعضاء هٌئة التدرٌس مستمبالوالمؤسسات األكادٌمٌة الحكومٌة منها 

 .فتح مراكز علمٌة وتربوٌة من شأنها تمدٌم خدمات كثٌرة للمجتمع -

 . التمدم الختبارات خارجٌة من لبل هٌئات محلٌة/إللٌمٌة/عالمٌة -

اإلسهام فً تطوٌر التعلٌم من حٌث األهداف والمناهج والخطط الدراسٌة وطرائك التدرٌس وأسالٌبه  -

 .لتموٌم واالمتحانات ,وإعداد الكتب المدرسٌة وتطوٌرها,ونظم ا

المشاركة فً تطوٌر الفكر التربوي والممارسات التربوٌة ونشر االتجاهات التربوٌة الحدٌثة وتطبٌماتها  -

,وتمدٌم المشورة التربوٌة فً المجاالت التخصصٌة الداخلة فً دائرة تخصص ألسام الكلٌة ,خدمة 

 .للمجتمع وحال لمشكالته

 : األهداف األساسية للبرنامج

إعداد مالكات كفوءة على وفك االتجاهات التربوٌة الحدٌثة ،للعمل بمهنة التدرٌس فً مرحلة التعلٌم  -

الثانوي ومعاهد المعلمٌن ،من خالل تزوٌدهم بالمعرفة العلمٌة وإكسابهم االتجاهات والمهارات التً 

عملهم بوصفهم موجهٌن ومنسمٌن ومشجعٌن ومحفزٌن تؤهلهم للمٌام بمهام مهنتهم بفاعلٌة ،وتأدٌة 

لطلبتهم ،ولادرٌن على فهم حاجات الطلبة وخصائص نموهم وإعدادهم لمواجهة مطالب الحٌاة فً 

 .عصر سرٌع التطور والتغٌر

 : مخرجات التعليم المستهدفة وطرائك التدريس , والتعليم والتمييم

 : المعرفة والفهم

 .للتارٌخ على المعرفة والفهم لإلطار العام  تمكٌن الطلبة من الحصول -

 .فً مفاصل التارٌخ والولوف على سننهالطلبة من الحصول على المعرفة والفهم تمكٌن  -

 . المؤرخٌن فً تدوٌن التارٌخ تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم ألسالٌب  -

 . رق التدوٌن لمناهج وطتمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -

 . لخرٌطة العالم والوطن العربً تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم  -

 االطلس التارٌخًتمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لمواعد  -

 . وبناء الحدث وكٌفٌته . تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم ألساسٌات النمد والتحلٌل     -

 .تمكٌن الطلبة من الحصول على المعرفة والفهم لتطور االدب العربً عبر العصور -

 طرق التدريس والتعليم
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تزوٌد الطلبة باألساسٌات والمواضٌع المتعلمة بالمعرفة والنظم الموضحة فً الفمرة السابمة)الفهم  -

 (والمعرفة

 . توضٌح وشرح للمواد الدراسٌة من لبل المنتسبٌن من التدرٌسٌٌن -

 . تزوٌد الطلبة بالمعرفة بواسطة الواجبات البٌتٌة للمفردات الدراسٌة -

 . مطالبة الطلبة بزٌارة المكتبة للحصول على معرفة أكادٌمٌة تتعلك بالمفردات الدراسٌة -

حسٌن مهارات الطلبة من خالل زٌارة الموالع االلٌكترونٌة للحصول على معرفة إضافٌة للمواد  -

 . الدراسٌة

 

 :طرق التمييم

 .)الكترونٌه وورلٌة (  اختبارات ٌومٌة بأسئلة متعددة الخٌارات للمواد الدراسٌة -

 . درجات مشاركة ألسئلة المنافسة الصعبة للطلبة -

 . وضع درجات للواجبات البٌتٌة المكلفة بها -

  :العملية المشاكل حل مهارات

 .لحركة التارٌختمكٌن الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باإلطار الفكري  -

 فهم النص التارٌخً  تمكٌن الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بمعاٌٌر -

 بتالزم علم التارٌخ وبمٌة العلوم تمكٌن الطلبة من حل المشاكل المرتبطة  -

 سنن التارٌخ تمكٌن الطلبة من حل المشاكل المرتبطة بمعاٌٌر  -

 طرق التدريس والتعليم

 .الطرٌمة االستمرائٌة

 .الطرٌمة االستنتاجٌة

 .ٌمة المنالشةطر

 : طرق التمٌٌم

 . االختبارات الٌومٌة بأسئلة متعددة الخٌارات التً تتطلب مهارات عملٌة

 . درجات مشاركة ألسئلة المنافسة للمواضٌع الدراسٌة

 . وضع درجات للواجبات البٌتٌة

 .النشاطات الالصفية

 .كتابة التمارٌر والبحوث

 م  1025لمعتمد فً المسم منذ عام االستمرار بالعمل باالمتحان االلكترونً ا

 طرق التدريس والتعليم

تزوٌد الطلبة باألساسٌات والمواضٌع اإلضافٌة المتعلمة بمخرجات التعلٌم السابمة للمهارات , لحل  -

 . المشاكل العملٌة
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 . حل مجموعة من األمثلة العملٌة من لبل المنتسبٌن األكادٌمٌٌن -

 . بعض المشاكل العملٌةالطلب من الطلبة خالل المحاضرة بحل  -

 . زٌارة مختبرات الحاسبة العملٌة من لبل المنتسبٌن األكادٌمٌٌن -

 : طرق التمييم

 . امتحانات ٌومٌة بأسئلة متعددة الخٌارات التً تتطلب مهارات عملٌة -

 . امتحانات ٌومٌة بأسئلة عملٌة -

 . درجات مشاركة ألسئلة المنافسة للمواضٌع الدراسٌة -

 . للواجبات البٌتٌةوضع درجات  -

 : األهداف الوجدانية والميمية

 .بناء الشخصٌة -

 .مهارة التعبٌر -

 ز بالتارٌخ العربً والسٌما االسالمً منه االعتزا -

 االفادة من سنن التارٌخ على مر العصور واالستنفاده منها لبناء الفكر االنسانً .  -

     

 ت اسم المادة عدد الساعات عدد الوحدات
 2 العراق المدٌمتارٌخ  3 6

 1 تارٌخ العرب لبل االسالم 3 6

 3 تارٌخ عصر الرسالة والخالفة الراشدة 3 6

 4 تارٌخ العصور الوسطى االوربٌة 3 6

 5 منهج البحث التارٌخً 1 4

 6 حموق االنسان والدٌممراطٌة 1 4

 

 ممررات المرحلة الثانٌة                                                

 ت اسم المادة  عدد الساعات  عدد الوحدات 
 2 تارٌخ البالد العربٌة المدٌم  3 6

 1 تارٌخ حضارات العالم المدٌم  1 4

 3 تارٌخ أوربا فً عصر النهضة  1 4

 4 تارٌخ الدولة االموٌة  1 4

 5 تارٌخ الحضارة العربٌة فً االندلس  1 4

 6 تارٌخ البالد العربٌة الحدٌث 1 4

 ممررات المرحلة الثالثة                                         

 ت اسم المادة  عدد الساعات  عدد الوحدات
 2 تارٌخ العراق الحدٌث 1 4

 1 تارٌخ الحضارة العربٌة االسالمٌة  3 6

 3 التارٌخ الدولة العباسٌة  3 6

 4 التحدٌث فً الدول االسالمٌة  1 4

 5 تارٌخ أوربا فً المرن التاسع عشر  1 4

 6 فلسفة التارٌخ  1 4

 7 تارٌخ اسٌا 1 4
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 ممررات المرحلة الرابعة                                          

 

 ت اسم المادة عدد الساعات  عدد الوحدات
 2 تارٌخ العراق المعاصر  3 6

 1 تارٌخ الدوٌالت واالمارات االسالمٌة  1 4

 3 تارٌخ البالد العربٌة المعاصر  3 6

 4 تارٌخ العالم المعاصر  3 6

 5 تارٌخ االمرٌكٌتٌن 1 4

 6 نصوص تارٌخٌة باللغة االنكلٌزٌة 1 4

 

 

 


