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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد  

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

 %100 30 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات  7 ساعات االستذكار 1

 ساعات 5 الواجبات 2

 ساعات 4 المكتبة 3

 ساعات8 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات للمتابعة 6 ()تذكرأخرى  5

 ساعة 30 اإلجمالي 
 ات االسيتذكار،، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعللمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ؤرخ، ها المبيتناول المقرر إلى التعريف بشخصيته المؤرخ وصفاته ومهاراته، ومعرفة العلوم التي يجب أن يلم 

م ت، وتدريبهلتوجهاوالعوامل المؤثرة في الكتابة التاريخية، بتكليف الطالب بقراءة نصوص من المصادر التاريخية مختلفة ا

مفاهيم الب للالمهارات التي تميز بها كل منهم، يظهر من خاللها إتقان الط على كتابة تقارير عن بعض المؤرخين توضح

 والمهارات التاريخية مثل المقارنة والنقد والتحليل واالستنتاج.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

تنمية القيم و والثانوية.المصادر المختلفة وإمكانية التمييز بين المصادر األولية  ، ويهدف هذا المقرر إلى التعريف بالمؤرخ.
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 ،معلوماتها قراءة النصوص وتصنيف تدريب الطالب علىو ألمانة، الدقة، الشجاعة ...الخ(.العلمية االيجابية )الصدق، ا

 .تنمية مقدرة الطالب على المقارنة بين نصوص المصادر المتنوعةو

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 المعارف 1

 أن يكون الطالب قادرا على أن 

 

 1-1 أسلوب التفكير العلمي في تناول القضايا التاريخية     يوضح  1.1

 3-1 مهارة التحليل التاريخي يذكر  1.2

 5-1 نها   األسباب بالنتائج في تناول قضايا التاريخ وكيفية استخدام المصادر والتوثيق ميسرد  1.3

1...   

 المهارات 2

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 1-2     نصوص في موضوع واحد من مصادر متنوعةيقارن  2.1

 4-2 .مختلفةالنصوص من المصادر التاريخية اليفسر  2.2

 5-2 تاريخيةالتقارير الكتابة التقنية في البحث عن معلومات ومصادر  يوظف  2.3

2...   

   

 الكفاءات 3

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 1-3 العوامل المؤثرة في الكتابة التاريخيةعن زمالئه  حواراً مع دير ي  3.1

 2-3   المهارات التي تميز بها ُكتاب النصوص في يقوم زمالءه    3.2

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

 6 بالمؤرخ/شخصيته/صفاته/ مهاراته من خالل تراجم المؤرخين/قراءة ونقاشالتعريف  1

 4 العلوم التي يجب أن يلم بها المؤرخ / والعوامل المؤثرة في الكتابة التاريخية 2

 2 التعريف بالمصادر المختلفة وإمكانية التمييز بين المصادر األولية والثانوية 3

4 
تكليفففف الطفففالب بقفففراءة نصفففوص مفففن المصفففادر التاريخيفففة مختلففففة التوجهفففات ويطلفففب مفففنهم التعريفففف 

 بالمؤرخين وكتابة تقارير عنها مع توضيح المهارات التي تميز بها ُكتاب النصوص  
4 

 4 مقارنة نصوص في موضوع واحد من مصادر متنوعة 5

6 
ليفل نقفد والتحكتابة تقارير تاريخية تظهفر إتقفان الطفالب للمففاهيم والمهفارات التاريخيفة مثفل المقارنفة وال 

 واالستنتاج 
6 

7 
 تدريب الطالب على أن يصبحوا مؤرخون وذلك  

 ة بة تاريخيبتعزيز المفاهيم والمهارات التاريخية لديهم وذلك بعرض حادثة ما عليهم والكتابة عنها كتا 
4 

 ساعة  30 المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 رمزال
 مخرجات التعلم 

 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

1.0 
 المعارف

 أن يكون الطالب قادرا على أن 

1.1 
يوضففح أسففلوب التفكيففر العلمففي فففي تنففاول القضففايا 

 التاريخية     
 االختبارات الفصلية الحوار والمناقشة
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 رمزال
 مخرجات التعلم 

 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 االختبارات الفصلية المحاضرة يذكر  مهارة التحليل التاريخي 1.2

1.3 
يسففرد األسففباب بالنتففائج فففي تنففاول قضففايا التففاريخ 

 وكيفية استخدام المصادر والتوثيق منها   
 االختبارات القصيرة والفصلية       والمناقشةالحوار 

2.0 
 المهارات

 أن يكون الطالب قادرا على أن

2.1 
نصففوص فففي موضففوع واحففد مففن مصففادر يقففارن 

     متنوعة

 الخرائط المفاهيمية.

 التعلم التعاوني
 االختبارات القصيرة والفصلية

2.2 
 الذهنيالعصف  .مختلفةالنصوص من المصادر التاريخية يفسر ال

 لعب األدوار

 بطاقة المالحظة

 االختبارات القصيرة والفصلية

2.3 
يوظف التقنية ففي البحفث عفن معلومفات ومصفادر  

 تاريخيةالتقارير الكتابة 

 المناقشات

 تقديم العروض
 بطاقة المالحظة

3.0 
 الكفاءات

 أن يكون الطالب قادرا على أن

3.1 
المفؤثرة ففي العوامفل عفن حواراً مع  زمالئفه يدير  

 العمل الجماعي الكتابة التاريخية

 التعليم التعاوني
 بطاقة المالحظة

3.2 
المهفارات التفي تميفز بهفا ُكتفاب  في يقوم زمالءه   

   النصوص

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20  الثالثاألسبوع  خالل المحاضرةأسئلة شفوية  1

 %20 العاشرالى  من السادساألسبوع  كتابة تقارير حول المقررات 2

 %20 أسبوعيا  مناقشة التقارير في الفصل 3

 %40 أسابيع االختبارات النهائية  ئيار نهاتباخ 4

5    

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 البخاص لكل طاللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

   أسبوع(. ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدملكر مع )
 ة والنصحتواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم المشور -

 ساعات أسبوعية مفتوحة لجميع الطالب )ساعات مكتبية(.4 -

 ساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي من المرشدين المخصصين للطالب. -

ن متبية للطالب الذين يحتاجون إلى اإلرشاد خارج نطاق الساعات المك تحديد مواعيد إضافية -

 ( للطالب الموهوبين أو المتعثرين أكاديميا.12-1)
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
 م.2001، محمود محمد الحويري، منهج البحث في التاريخ 

 م.1993، عادل حجر، التاريخيفي منهج البحث  -

 المساندةالمراجع 
 هـ.1436حسين الشيخ، ترجمة:  ويليام كلهر ستورى، كتابة التاريخ دليل للطالب

 . م2012ال ترجمة: تركي بن فهد ال سعود، مبورادليل الكتابة التاريخية، ماري لين  -

 م.2004،  عبدالواحد ذنون طه، أصول البحث التاريخي -

 اإللكترونيةالمصادر 
 :اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها مواقع

 لمية في الدوريات المحكمة .البحوث والمقاالت الع  -

 ما يستجد من كتب وأبحاث . -

  ىأخر

 ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4

 األسطوانات المدمجة:و
 

 ـ الخرائط  1

 )بروجكتر(ـ أجهزة عرض  2
 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 قاعات المحاضرات

 

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

1.  
Blackboard 

Smartboard 

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
 ال ينطبق

 

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
  التدريسعضو هيئة 

 لجنة تنسيق المقررات

تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية 

 ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 القصيرة أو الطويلة.تصحيح المقاالت 

 حلقات النقاش

 ورش العمل 

 

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

  التعلم مخرجاتمدى تحصيل ، 

استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس 

الذين يدرسون المقرر لمعرفة مرئياتهم 

 واقتراحاتهم لتطويره .

ـ استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس  2

عقد ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس 

 لمتابعة أحداث طرق التدريس .

لقاءات علمية بين أعضاء هيئة ـ عقد  2

 التدريس .
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

يدرسون المقرر لمعرفة توجهاتهم الذين 

 آلليات تدريس المقرر .

ـ لقاءات دورية مع المتميزين من  3

الطالب لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف 

 في هذا المقرر .

ـ عقد مقارنة بين هذا المقرر في هذه  4

 الجامعة والمقرر نفسه في جامعة أخرى .

 ـ استضافة أستال زائر لتقويم المقرر . 5

رسال توصيف المقرر إلى أساتذة ـ إ 6

في جامعات أخرى ألخذ ملحوظاتهم 

 واقتراحاتهم لتطويره .

 ـ عقد ورش عمل ألساتذة المقرر . 7

تحليييييل تقييييارير المقييييرر لكييييل شييييعبة  -8

للتعديل بنياء عليى مالحتيات عضيو هيئية 

 التدريس

 ـ  حضور ومتابعة اللقاءات العلمية . 3

ـ متابعة الجديد في مجال التخصص  4

 وطرق التدريس والقياس والتقويم .

ـ توفير الوسائل التعليمية المناسبة  5

 لتخصص )الحاسب ، الكتاب ، أفالم(.

 

 

   

   

   

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرتالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
 

 


