
 مفردات مناهج المراحل الدراسية األولية

 األولى المرحلةمناهج 

عدد  اسم المادة
 الساعات 

 المفردات عددالوحدات

تاريخ وحضارة العراق 

 القديم

( عصور ما 1الجغرافية للحضارة العراقية  الخلفية 6 3

قبل التاريخ ا( عصر حجري قديم ب( عصر 

( العصور 2حجري وسيط ج( عصر حجري وسيط 

التاريخية بداية الكتابة والتدوين ا( السومريون ، 

( 3اسمهم ، النظريات المتعلقة بهم ، حضارتهم . 

عصر فجر السالالت السومرية . ا( اولى أنظمة 

( اشهر السالالت الحاكمة ج( نتاجاتهم الحكم . ب

 الحضارية .

( الدولة األكدية . أ( تكوين الدولة ب( اشهر 4 

 ملوكها ج( النتاجات الحضارية .

( ساللة أور الثالثة . أ ( تكوين الدولة ب( 5

االمبراطورية السومرية ج ( ملوك الدولة السومرية 

 د( النتاجات الحضارية .

يم . أ( الساللالت الحاكمة ( العصر البابلي القد6

.ب( الصراع على السلطة ج( بابل الدولة 

 والحضارة . د( االمبراطورية البابلية .

( الكشية في العراق ) العصر البابلي الوسيط( أ( 7 

 اصلهم ، استيالؤهم على العراق، نتاجاتهم .

( العصر اآلشوري .أ( العصر اآلشوري القديم 8

ج( العصر اآلشوري ب( العصر اآلشوري الوسيط 

الحديث ) االمبراطورية اآلشورية( د( نتاجاتهم 

 الحضارية .

( العصر البابلي الحديث ) االمبراطورية البابلية 9

 الثانية ( أصلهم ، ملوكهم ، انجازاتهم .

 

حضارة العرب قبل 

 االسالم

نبذة عن بعض المدن العربية )مكة ، يثرب ، اليمن  4 2
 وغيرها(..

    6 3 العربية اإلسالميةالفنون 



التعريف بالحاسبة ومكوناتها وطرق التعامل مع  4 2 الحاسبة
 نظام التشغيل ويندوز ونظان األوفيس واألنترنت .

نصوص اثرية 

وحضارية باللغة 

 االنكليزية

بغداد مهد -حضارة اور،ب-النصوص االنكليزية:أ-1 4 2
تطور االختام -الحضارة)مقالة(،ج
أ.اجزاء -القواعد:-2السومرية)مقالة(،

الكالم،ب.االسماء وانواعها،ج.االسماء المؤنثة 
-الضمائر:-3والمذكرة،د.اسماء الجماعات،

أ.الضمائر االنعكاسية،ب.الضمائر 
-الصفات: -4االستفهامية،ج.ضمائر االشارة،

.ادوات 3.انواع الصفات،2.نهايات الصفات،1
.ادوات 5ة،.ادوات االشار4التنكير والتعريف،

 .ادوات التملك.6االستفهام،

المدخل الى 

 الحضارةاإلسالمية

الحضارة اإلسالمية ،  تعريفها  ، اركانها ، أسسها ،  6 3
فلسفتها، معالمها ، سماتها، تأثيرها  ، نماذجها 

 الشاخصة .

 المبادئ األساسية لقواعد اللغة العربية 4 2 اللغة العربية

األسس الفكرية لحقوق االنسان وأهميتها ،  (1 4 2 حقوق االنسان
أ( التعريف بالحق ، ب( التعريف باالنسان 

 ج( الحقوق الطبيعية  د( الحقوق الخاصة
تطور مفهوم حقوق االنسان أ( حقوق   (2

االنسان في الحضارات القديمة ب( حقوق 
االنسان في العصر الوسيط ج( حقوق 

 االنسان في العصر الحديث.
انظمة الفكر أ(  حقوق االنسان في (3

حقوق االنسان في الفكر االسالمي ب( 
حقوق االنسان في الفكر الوضعي ج( 
حقوق االنسان في الفكر االشتراكي د( 

 حقوق االنسان في الفكر الرأسمالي .
اعالن حقوق االنسان والمواطن  (4

 م 1789الفرنسي 
 القانون الدولي لحقوق االنسان. (5
  مفهوم الديمقراطية أ( نشأة مفهوم  (6

الديمقراطية عند االغريق  ب( 
افالطون والمدينة الفاضلة ج( انظمة 
الحكم عند ارسطو د( انظمة 
الديمقراطية في العصور الحديثة .ه( 
الديمقراطية المعاصرة و( الديمقراطية 
والمساواة ، ز( الديمقراطية والمواطنة 
، ح( الديمقراطية التوافقية  ط( 
الديمقراطية ومفاهيم اخرى ) 

توقراطية ، االرستوقراطية، اال
البيروقراطية ، التكنو قراطية ، ي( 
الديمقراطية والمجتمع المدني ، مكونات 
الديمقراطية الرئيسة أ( الحرية المدنية 



 ب( الحرية السياسية

  2 1 رياضة

العمارة العربية 

 اإلسالمية

مكة . ب( يثرب.  ج( الطائف، العمارة  ( أ 6 3
الرسول صلى اهلل العربية االسالمية زمن 

عليه وآله وسلم .، مولد الفن اإلسالمي.، 
المسجد النبوي، تنظيم المدينة 
عمرانيا،خندق الرسول لصيانة المدينة، 
العمارة زمن الخلفاء الراشدين ، تجديد 
المسجد النبوي، تخطيط مدينة البصرة ، 
تخطيط مدينة الكوفة ، تخطيط مدينة 

د الشام، الفسطاط، العمارة في فلسطين وبال
أ ( المسجد األقصى ب( قبة الصخرة ج( 
المسجد األموي.، العمارة في في مصر 
وشمال افريقيا أ( جامع الفسطاط في مصر 
ب( تخطيط مدينة القيروان ومسجدها 
الجامع ،العمارة اإلسالمية في بالد ايران أ( 
المسجد الجامع في دمغان ب( المسجد 

يل الجامع مدينة نابين ج( ضريح اسماع
 الساماني.

 

 

1 

 المرحلةالثانيةمناهج 

عدد  اسم المادة
 الساعات

 المفردات عددالوحدات

 العمارة االسالمية

 في العراق

3 6  

  6 3 فنون زخرفية

الحضارة او فلسفة 

الحضارة العربية 

 االسالمية

3 6  

  4 2 نفسالعلم 

اصول حضارة  

 التاريخ االسالمي

3 6  

  4 2 اللغة العربية



نصوص أثرية 

وحضارية باللغة 

 االنكليزية

2 

 

.امبراطورية حمورابي 1النصوص االنكليزية: 4    
.فجر الحضارة 3.بوابة عشتار،2ومسلته،

.االفعال واالزمنة،الفعل المضارع 1-السومرية،القواعد:
البسيط،الفعل المضارع المستمر،الفعل الماضي البسيط،الفعل 

ة واالفعال غير الماضي المستمر،االفعال القياسي
القياسية،زمن المستقبل،االفعال المساعدة)افعال االستطاعة 

 والعمل واالحتمالية(،توافق الفعل مع الفاعل.

التعريف بالحاسبة ومكوناتها وطرق التعامل مع نظام  4 2 الحاسبة
 التشغيل ويندوز ونظان األوفيس واألنترنت .

 

  



 المرحلةالثالثةمناهج 

عدد  اسم المادة
 الساعات

 المفردات عددالوحدات

الشواهد الحضارية 

 االسالمية في العراق

3 6  

  6 3 فنون الكتاب

العمارة 

االسالمية 

)شرق العالم 

 االسالمي(

مقدمة تاريخية عن الفتح االسالمية القاليم المشرق  6 3
االسالمي،اثر العمارة العراقية القديمة في عمارة بالد 
–فارس قبل االسالم،مساجد ايران في عصر السالجقة 

المسجد الجامع في -مسجد نايين-مسجد تاريك خانة
مسجد -اصفهان،مساجد بالد تركيا في عصر السالجقة

مسجد -مسجد قيصرية-مسجد عالء الدين قونية-ديار بكر
مقارنة مساجد ايران ومساجد تركيا في عصر -ديوريكي

السالجقة،دراسة مقارنة لعمارة مساجد العراقخالل 
ة،مساجد الهند في الفترة االتابكي-السيطرة السلجوقية

المغولية،عمارة االضرحة في شرق العالم االسالمي 
واهم مميزاتها،عمارة المدارس في شرق العالم 

االسالمي واهم مميزاتها،العمارة العسكرية 
واالستحكامات الدفاعية في شرق العالم 

االسالمي،مساجد تركيا في الفترة العثمانية وتاثير كنيسة 
مساجد -جد تركيا قبل فتح القسطنطينيةمسا–ايا صوفيا 

انجازات المهندس سنان -تركيا بعد فتح القسطنطينية
 مميزات العمارة العثمانية.-باشا

  4 2 منهج بحث

تاريخ العلوم عند 

 المسلمين

3 6  

  6 3 المدخل الى علم االثار

نصوص أثرية 

وحضارية باللغة 

 االنكليزية

االثار العراقية .قدر 1-النصوص االنكليزية: 4 2
-1.انبثاق االثار االسالمية)بحث(،القواعد:2)مقالة(،

ادوات -4ادوات الربط،-3حروف الجر،-2الظروفق،
-7المفعول به والفاعل،-6الجمل وانواعها،-5التعجب،

الجمل المثيتة -8المفعول به المباشر والغير مباشر،
-:'الجمل االستفهامية،التنقيط-9والمنفية،

 الفاصلة،عالمات االستفهام والتعجب(.النقطة،الفارزة،

  2 1 رياضة

  6 3 اللغة الفارسية

 



 الرابعة المرحلةمناهج 

 المفردات  عددالوحدات عدد الساعات اسم المادة

االثاراالسالمية في 

مصروالمغرب 

 واالندلسي

تمهيد)تحرير العرب المسلمين لبالد مصر  6 3
ا.بناء مدينة الفسطاط وتاسيس مسجدها -1ه(639ه/18)

الجامع مسجد عمرو بن العاص.ب.مراحل تخطيط 
-مدينة القطائع وتاسيس مسجدها الجامع-2المسجد.

م(أ.تاسيس 117-969ه/567-358العصر الفاطمي)
القاهرة ب.الجامع االزهر ج.جامع الحاكم د.مسجد 

يونيس ه.مسجد االقمر و.مسجد السيدة رقية ز.مسجد الج
الصالح طالئع .العمارة الدينية في العصر 

م(أ.قبة االمام 1256-1171ه/656-567االيوبي)
الشافعي ب.قبة الصالح الطالئع ،ج.المدرسة 

الصالحية،د.انظمة المدارس في العصر االيوبي ،العمارة 
-1256ه/923-648الدينية في العصر المملوكي)

م(نبذة عن المماليك)الحبرية والبرجية(أ.جامع 1516
الظاهر بيبرس،ب.جامع ومدرسة السلطان 

حسن،ج.جامع السلطان مالووت،د.الخوانق،ه.مميزات 
العمارة الدينية في العصر المملوكي،العمارة الدينية في 

م(نبذة تاريخية 1865-1517ه/922العصر العثماني)
خطيط المساجد عن العصر العثمانيفي مصر،انظمة ت

.مسجد سنان باشا 1العثمانية ،أ.النظام االول:
.مسجد الملكة صفية بشارع محمد 2بوبالق،

.أ.رواية عبدالرحمن كخدا،ب.االسيلة،مميزات 3علي،
.الخزف 3.المداخل،2.المقرنصات،1العمارة العثمانية:

.المآذن،العمارة الدينية بعد عصر 5.القياس،4العماري،
محمدعلي/مسجد محمد 1865/1856الوالة العثمانيةمن)

 م(1836علي بالقلعة)

آثار المغرب تمهيد)مدخلر جغرافي وتاريخي لبالد  6 3 العمارة في المغرب
المغرب(،العمارة الدينية في بالد المغرب في العصر 

.جامع القيروان،أ.مراحل تخطيط 1االموي،
.جامع 2الجامع،ب.عناصر العمارة الزخرفية،

لجامع،ب.عناصره العمارية الزيتونة،أ.تخطيط ا
والزخرفية،العمارة الدينية في بالد المغربفي العصر 

العباسي،أ.المسجد الجامع في صفاقس،ب.المسجد الجامع 
في سوسة،ج.مسجد بوفتاتة،الربط،رباط سوسة،رباط 
المنثير،العمارة الدينية في عصر المرابطين في بالد 

،أ.جامع المغرب،السمات العامة في للمساجد المرابطة 
تلمسانة،ب.جامع القروين 

بفاس،المساجدالموحدية،أ.جامع الكتبية،ب.المسجد 
الجامع بتازا،المدارس في المغرب في 

م(،مدرسة البوعنابية 14ه/8م(و)13ه/7القرنين)
بفاس،العمارة الدينية في االندلس،تمهيد)مدخل جغرافي 

أ.المسجد الجامع في قرطبة،ب.مراحل -1وتاريخي(
.المسجد 3.مدينة الزهراء،2د الجامع،تخطيط المسج



 الجامع في اشبيلية او مسجد اشبيلية الكبير.

العربية مدنالتخطيط 

 االسالمية

نماذج من المدن العربية قبل  6 3
االسالم)مآرب،)يثرب(،الحضر(مميزات المدن العربية 

قبل االسالم،تخطيط المدن العربية قبل االسالم 
والصحية والمناخية ،أ.التحريات الطبوغرافية 

والعسكرية،ب.المالحظات العامة في بناء)المدينة 
.عدم اتخاذ 2.االحتماء بالبادية،1العربية االسالمية(

.اصالح المعسكرات 3المدن االجنبية مستقر لهم،
والمساع القديمة وتوسيعها، االمكانيات الهندسية 

.وضع العالمات علىاالرض 1والعمارية،
.الزر 3ه(،141الرماد سنه).التخطيط ب2ه(،17سنه)

.التصوير على الجلود 4ه،693بالكلسقبل سنه 
.اختبار 1.التصاميم المحسبية،مدينة البصرة،5وغيرها،
.اختبار الموقع 1.تخطيط المدينة، مدينة الكوفة،2الموقع،

.تخطيط المدينة،مدينة 2واسباب ترك المدائن،
.اختبار الموقع واسباب ترك 1الفسطاط،

.اختبار 1خطيط المدينة،مدينة القيروان،.ت2االسكندرية،
.اسباب بناء 1.تخطيط المدينة،مدينة واسط،2الموقع،

.تخطيط المدينة،تخطيط المدن 2المدينة واختبار موقعها،
.مدينة بغداد،أ.مراكز العباسيين قبل 1العربية االسالمية،

تخطيط -بناء بغداد،ب.مدينة بغداد،أ.اسباب البناء
-اسبابالبناء واختبار الموقع-ء.مدينة سامرا2المدينة،

 تخطيط المدينة

  4 2 بحث تخرجمشروع 

التدريس الفعال، تعريفه ،مهاراته،ماهيته،أدارته،انواع  4 2 طرائق التدريس
 الطريقة االستقرائية-2الطريقة القياسية،-1الطرائق،

نصوص أثرية 

وحضارية باللغة 

 االنكليزية

2 

 

 

4  

الحضارة العربية 

 االسالمية

التفسير الحضاري مفهومه وابعاده واصوله،.القوانين  6 3
التاريخية في القرآن الكريم،طبيعة السنن التاريخية،سنن 
الحضارات)سورة االنعام انموذجا(،سيرة التاريخ)سورة 

االعراف انموذجا(،الحقوق والواجبات)سورة النساء 
انموذجا(،االصالح)سورة الشعراء،والنمل 

جتماعي واالقتصاديفي سورة ،والقصص(،النظام اال
المدرسة القرآنية للسيد محمد باقر -1البقرة.المصادر :

التفسير الحضاري للقرآن الكريم يوسف كمال -2الصدر،
 محمد.

 التاريخ
االسالمي)العصور 

3 

 

تمهيد،االطر التفسيرية لحركة التاريخ،االطار الديني  6
التاملي لحركة التاريخ،التفسير لحركة التاريخ، المنهج 

المادي لحركة التاريخ،فلسفة الحضارة وحركة 



التاريخ،التفسير الخلدوني للدور الحضاري،تفسير  العباسية المتاخرة(
شبندجر وتفسير توينبي للحضارة،التفسير االسالمي 

للتاريخ،فلسفة الحضارة للدولة االسالمية ،مالك بن بني 
والتصور االسالمي للحضارة،فكرة التقدم في 

تاريخ،تصعيد دور التراث في الفكر القديم،التاريخ ال
 والنمط المستقبلي.

  6 3 اللغة الفارسية

 
 


