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  الخطة الدراسية: 2 /1 /4

 المستوى
رمز 

 المقرر
 اسم المقرر

نوع 

 المقرر

المتطلب 

 السابقة
 الساعات المحتسبة

المستوى 

 األول

الماجستير 

 في التاريخ

601 
مقرر  قاعة ومناهج البحث

 اجباري
 ساعتين ال يوجد

602 
مقرر  نصوص ومصطلحات تاريخية بلغة أجنبية

 اجباري
 ساعتين ال يوجد

603 
مقرر  العالقات بين الجزيرة العربية والشرق القديم

 اجباري
 ساعتين ال يوجد

604 
مقرر  السيرة النبوية معالم ومواقع

 اجباري
 ساعتين ال يوجد

605 
العالقات الدولية في التاريخ الحديث 

 والمعاصر

مقرر 

 اجباري
 ساعتين ال يوجد

606 
موضوع خاص في العمارة والفنون 

 اإلسالمية

مقرر 

 اجباري
 ساعتين ال يوجد

607 
مقرر  دراسات في تاريخ الشرق األقصى الحديث

 اجباري
 ساعتين ال يوجد

المستوى 

 الثاني

الماجستير 

 التاريخفي 

608 
مقرر  مقدمة في تاريخ اللغات القديمة

 اجباري
 ساعتين ال يوجد

609 
مقرر  مدارس الفكر التاريخي

 اجباري
 ساعتين ال يوجد

610 
موضوع خاص في تاريخ األديان والفرق 

 والمذاهب

مقرر 

 اجباري
 ساعتين ال يوجد

611 
مقرر  التاريخ االقتصادي عند المسلمين

 اجباري
 ساعتين ال يوجد

612 
مقرر  تاريخ العلوم عند المسلمين

 اجباري
 ساعتين ال يوجد

613 
مقرر  تاريخ التيارات الفكرية في العصر الحديث

 اجباري
 ساعتين ال يوجد

614 
مقرر  عالقة المسلمين بالروس وأوروبا الشرقية

 اجباري
 ساعتين ال يوجد
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  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 أواًل: مقررات الماجستير:   

رقم المقرر 
 في التخصص

مستوى  الوحدات رقم المقرر عنوان المقرر
 المقرر

 1 2 601 مناهج البحث 1

 1 2 602 نصوص ومصطلحات تاريخية بلغة أجنبية 2

عالقات الجزيرة العربية بالشرق األدنى في  3
 العصور القديمة

603 2 1 

 1 2 604 السيرة النبوية معالم ومواقع 4

 1 2 605 العالقات الدولية في التاريخ الحديث والمعاصر 5

 1 2 606 موضوع خاص في العمارة والفنون اإلسالمية 6

دراسات في تاريخ الشرق األقصى الحديث  7
 والمعاصر

607 2 1 

 2 2 608 مقدمة في تاريخ اللغات القديمة 8

 2 2 609 الفكر التاريخيمدارس  9

 2 2 610 موضوع خاص في تاريخ األديان والفرق والمذاهب 10

 2 2 611 التاريخ االقتصادي عند المسلمين 11

 2 2 612 تاريخ العلوم عند المسلمين 12

تاريخ التيارات الفكرية في العصر الحديث  13
 والمعاصر

613 2 2 

 2 2 614 المسلمين بالروس وأوروبا الشرقيةعالقة  14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 
 601مقرر رقم  – قاعة ومناهج البحثنموذج توصيف مقرر 

   هـ11/4/1440       :تاريخ التقرير :     جامعة أم القرى                       . اسم المؤسسة التعليمية1

              

 الشريعة والدراسات اإلسالمية / التاريخ :القسم /. الكلية2
 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه: (أ

 مناهج البحثاسم ورمز المقرر الدراسي: . 1 .1

 2. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

 الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.  (أو البرامج). البرنامج 3 .3

  الماجستير المستوى األول

 . اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي: 4 .4

 

 . السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 5 .5

 

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6 .6
 ال يوجد

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 7 .7
 

 داخل المبنى الرئيسي للكلية لمبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:. موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل ا8 .8

 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات المحاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنترنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكتروني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 المراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 

 تعليقات:

 

 :ب( األهداف

 هدف المقرر الرئيس ؟ •

 البحث العلمي.تنمية مهارات  -

 على أحدث أساليب التنقية في مجال البحث التاريخي. االطالع -
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 مستخدمة في النشرة التعريفية أو الدليل(. المطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة ال)مالحظة: ج( توصيف المقرر الدراسي 

تدريبا عمليا لتبصير الطالب بكيفية اختيار موضوعات رسائلهم  البحث تتناول قاعة توصيف عام للمقرر:
مناهج البحث و  ،وجمع مادتها العلمية وكيفية استخدامها وتوثيقها ومن ثم استكمال بقية مراحل اعداد الرسالة

وكذا الحديث عن تطور مناهج البحث  يف مناهج البحث وكذا تعريف البحثفهي دراسة نظريه عن تعر 
لكتابة البحث. ثم  ةوالعلمي ةالضوابط االخالقي ةااللي في كتابة البحث. ثم تتناول الدراسودور الحاسب 
 ةفي كتابة البحث من المقدم ةوالمنهجي ةللبحث العلمي. مع ذكر االساليب العلمي تنظيميدراسة الهيكل ال

 .في كتابة البحث. مثل الهوامش وغيرها ةمع ذكر االساليب العلمي ةحتى الخاتم

 
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها:-1

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

توجيه الطالب إلي األسس العامة الختيار موضوع البحث من حيث 
 األصالة واالبتكار

4 8 

 –المنهج المثالي  –اتجاهات تدوين و تفسير التاريخ( المنهج المادي 
 ) اإلسالمي المنهج

4 8 

 4 2 المحدثين.منهج 

 4 2 ) العرض التاريخي)كتابات الموضوعات 

 2 1 استخدام التكنولوجيا في كتابة البحث العلمي

تطبيق قواعد البحث العلمي في كتابة البحث التاريخي من خالل 
 واألبحاث إعداد نماذج للرسائل

1 2 

 
 
 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:  -2

 دروس محاضرات 
 إضافية

 المجموع أخرى العملي معامل

 15 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 15 ساعات التدريس

 30 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 30 معتمدةساعات 
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 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 3
 

 )اختبارات شفوية ( ) اختبارات تحريرية ( ) تعلم ذاتي (

 

 ها:تدريس استراتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطني للمؤهالت للمقرر وفقاً ل. مخرجات التعلم 4

 .  البحث التاريخيطرق ومناهج العديد من أن يتعرف الطالب على  /1
 .يتاريخالمناهج البحث الدراسة في أن يكتسب الطالب مهارات البحث و /2

 .أساليب الكتابة التاريخية يبين الطالب أن /3

 

 .اإلطار الوطني للمؤهالتالخمسة الواردة في مجاالت مخرجات التعلم يحدد الجدول التالي 
 

نظر إلى الشرح أسفل ا)المناسبة في مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا 
 .الجدول(

 .أمولةومع مخرجات التعلم المالقياس طرق التي تناسب و تتسق مع ضع استراتيجيات التدريس  :ثانياا 
أن تتسق مخرجات تعلم المقرر دقة، ويجب بمخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المقياس ضع طرق ال :ثالثاا 

، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل مقرر أن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريسقياسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم يتضمن مخرجات تعلم من كل مجال
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 طرق القياس تدريس المقرر استراتيجيات لمؤهالتوفقاا لإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

ان يكتسب الطالب مجموعة شاملة من المعارف عن كيفية  1-1

 البحث العلمي.

 الحوار والمناقشة العصف الذهني

 المحاضرة  الخرائط الذهنية ان يمتلك الطالب معرفة بطرق ومناهج البحث. 1-2

 المهارات اإلدراكية 2

األساليب المنهجية في تفسير القضايا تطبيق بعض  2-1
 التاريخية.

الحدث مناقشة  إثارة الفكر 
 التاريخي 

2-2    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

القدرة على االستيعاب وتوصيل  استخدام مهارات البحث التاريخي لدراسة أحد موضوعات. 3-1
 المعلومات.

القاء البحث أمام 
 الطالب

يظهر بمستوى عال من األخالقيات وانضباط السلوك في  3-2

 مناقشة قضايا مناهج البحث التاريخي.

 التعليم التعاوني روح فريق العمل الواحد

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

استخدام الطالب لتقنية المعلومات في مناهج البحث  4-1

 التاريخي.

التعليم  المالحظة
 اإللكتروني

االطالع على أحدث الدراسات في مناهج البحث التاريخي  4-2

 من خالل تقنية المعلومات.

 قواعد المعلومات التقويم المستمر 

 حركية -مهارات النفسال 5

قدرة الطالب النفسية في معايشة مع مناهج البحث  5-1
 التاريخي.

استخراج العبر  الذهن 
 من التاريخ

5-2    
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 خالل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

، كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبارمثال: ) القياس ةمهم التقويم
 لخ(خطابة، تقديم شفهي، إ

األسبوع 
 المحدد له

نسبته من التقويم 
 النهائي

1   
 كتابة مقال

  

 اختبار 2
 

11 10% 

 مشروع جماعي 3
 

  

4  
 إلقاء شفهي

1-15 10% 

5  
 عرض التكليف الذي أعده

12 10% 

 نقد ودراسة فصل في كتاب  6
 

13 10% 

 
 :همدعماالرشاد األكاديمي للطالب ود. 

ر اقدمذكر ا) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي وطاقم التدريس أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  -1
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 .إعالن الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس /1
 . للطالباإلرشاد األكاديمي  /2
 .الندوات /3
 المحاضرات العامة. /4

 

 . مصادر التعلّمـه

 :الكتب المقررة المطلوبة
 العلمي أساسياته النظرية وممارسته العملية البحث: رجاء وحيد دويدري

 المطلوبة:قائمة الكتب  .1

 مقدمة في منهج البحث العلمي: رحيم يونس كرو العزاوي
 منهج البحث التاريخي: حسن عثمان

  

 :(وغيرها والتقارير الدورياتالكتب والمراجع الموصى باقتنائها ) .2
 

 

 :ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهامواقع اإلنترنت واإللكترونية  المواد. 3
 

 

 :واللوائح المهنية األسطوانات المدمجة، والمعاييرو ياتمواد تعليمية أخرى مثل البرمجأي  .3

 

 

 :المطلوبةو. المرافق 

 بّين متطلبات  المقرر الدراسي  من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات
 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:
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 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .1
 طالًبا 50قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب بها عن  

 والبرمجيات وغيرها(:مصادر الحاسب اآللي )أدوات عرض البيانات واللوحات الذكية 
 جهاز حاسب آلي -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنترنت WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

 مصادر أخرى )حددها: مثل الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:-3
 خرائط ورسوم توضيحية -
 جهاز عرض لألفالم العلمية الوثائقية -

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق
 

 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة-1
 المناقشات الصفية. -
 األوراق واألبحاث.  -
 اختبارات نصفية ونهائية تحريرية -
 ورش عمل -
 اختبارات تقويمية -
 أنشطة وواجبات منزلية -
 بحوث علمية -
 لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى  .2
 مراجعة نتائج االختبارات النهائية. -
 التشاور وتبادل الخبرات بين أساتذة المقرر -
 استطالع آراء الطالب في المقرر -
 تقويم زميل آخر -
 مناقشة الطالب -

 إجراءات تطوير التدريس :-3
 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس -



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 في مجلس القسم بصفته العلمية لمناقشة تطوير المقرراتعقد جلسات خاصة  -
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمرات -
 تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس -
 استضافة الخبراء من جامعات أخرى وأخذ رؤاهم في المقررات -
 زيارة الكليات المناظرة واإلفادة من تجارها -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين، -4
 والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 مراجعة نتائج االختبارات النهائية -
 ر مقارنة بالمقررات األخرى التي يدرسها الطالبقياس نسبة نجاح الطلبة في المقر  -
 بحوث والتقاريرال -
 مراجعة أوراق اإلجابة -
 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس -
 تقويم مستقل من خارج البرنامج -

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5
 المقرر.عمل تقرير فصلي عن  -
 مراجعة نتائج الطالب للوقوف على مناطق الصعوبة في المقرر. -
 استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس لمعرفة رؤاهم واقتراحاتهم لتطويره. -
 عقد لقاءات مع الطلبة المميزين والمقصرين في تحصيلهم العلمي الكتشاف نقاط القوة والضعف في المقرر. -
 ى تدرس المقرر نفسهالمقارنة المرجعية مع جامعات أخر  -
 استضافة أساتذة زائرين لتقويم المقرر. -
 عقد لقاءات وورش عمل متخصصة. -

 

 أستاذ المقرر: أ.د. الريح حمد النيل الليث
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 602رقم مقرر  – بلغة أجنبيةنصوص ومصطلحات تاريخية  نموذج توصيف مقرر دراسي

 

       هـ11/4/1440         :تاريخ التقرير :         جامعة أم القرى                       . اسم المؤسسة التعليمية1

              

 التاريخ الشريعة والدراسات اإلسالمية / :القسم /. الكلية2
 

 أ(التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 بلغة غير عربيةنصوص ومصطلحات تاريخية . اسم ورمز المقرر الدراسي: 1 .1

 2. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

 الماجستيرالذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.  (أو البرامج). البرنامج 3 .3

 

 . اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي: 4 .4

 

 المستوى الثاني. السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 5 .5

 

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6 .6

 ال يوجد .7

 المقرر )إن وجدت(:  هذاالمتزامنة مع . المتطلبات 7 .8
 

 داخل المبنى الرئيسي للكلية . موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 8 .9

 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات المحاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنترنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكتروني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 المراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 

 تعليقات:
 

 

 :ب( األهداف

 هدف المقرر الرئيس ؟ •

 .أهم مصطلحات التاريخ بفروعه والحضارة اإلسالمية من اللغات األوروبية التعرف على •

 التعرف على أهم اإلصدارات العلمية الحديثة بلغات غير عربية ودراسة ما بها من مصطلحات.  •

 ليل(. مستخدمة في النشرة التعريفية أو الدالمطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة ال)مالحظة: ج( توصيف المقرر الدراسي 

المقرر على مجموعة من النصوص التاريخية المختارة من الوثائق  يشتمل هذا توصيف عام للمقرر:
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، بهدف تمكين الطالب من التعرف على أهم بلغات غير عربيةوالمراجع التاريخية المختلفة، المنشورة 
 باللغة اإلنجليزية نطًقا وكتابة وكيفية استخدامها داخل النص التاريخي. المتداولة المصطلحات التاريخية

 
 
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها:-1

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 2 1 مصطلحات التاريخ القديم في اللغة األوروبية. األول: األسبوع

 2 1 اللغة األوروبية. مصطلحات التاريخ القديم في الثاني: األسبوع

 2 1 مصطلحات التاريخ اإلسالمي في اللغة األوروبية. الثالث: األسبوع

 2 1 مصطلحات التاريخ اإلسالمي في اللغة األوروبية. الرابع: األسبوع

 2 1 مصطلحات التاريخ اإلسالمي في اللغة األوروبية. الخامس: األسبوع

 2 1 أجنبية.نصوص مختارة بلغة  السادس: األسبوع

 2 1 نصوص مختارة بلغة أجنبية. السابع: األسبوع

 2 1 نصوص مختارة بلغة أجنبية. الثامن: األسبوع

 2 1 اختبار نصفي. األسبوع التاسع:

 2 1 .بلغة أجنبية النصوص قرأه ىتدريب الطالب علاألسبوع العاشر: 

 2 1 .أجنبيةبلغة  النصوص قرأه ىتدريب الطالب علاألسبوع الحادي عشر: 

 2 1 .بلغة أجنبية النصوص قرأه ىتدريب الطالب علالثاني عشر: األسبوع 

 2 1 النصوص التاريخية بلغة أجنبية. ترجمةالثالث عشر: التدريب على األسبوع 

 2 1 النصوص التاريخية بلغة أجنبية.ترجمة الرابع عشر: التدريب على األسبوع 

 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 دروس محاضرات 
 إضافية

 المجموع أخرى العملي معامل

       ساعات التدريس

       معتمدةساعات 

 

 
 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 3
 

 تحريرية ( ) تعلم ذاتي ()اختبارات شفوية ( ) اختبارات 

 

 
 ها:تدريس استراتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطني للمؤهالت للمقرر وفقاً ل. مخرجات التعلم 4
 

 .  مصطلحات التاريخ القديم واإلسالمي والتاريخ الحديث والحضارةأن يتعرف الطالب على  /1
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 .المصادر األجنبيةأن يكتسب الطالب مهارات البحث و الدراسة في  /2

 .المصطلحات التاريخيةتطورات  يبين الطالب أن /3

 

 .اإلطار الوطني للمؤهالتالخمسة الواردة في مجاالت مخرجات التعلم يحدد الجدول التالي 
 

الشرح أسفل  نظر إلىا)المناسبة في مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أولا 
 .الجدول(

 .أمولةومع مخرجات التعلم المالقياس طرق التي تناسب و تتسق مع ضع استراتيجيات التدريس  :ثانياا 
أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المقياس ضع طرق ال :ثالثاا 

، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل مقرر أن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاتدريس واستراتيجياتقياسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم يتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 طرق القياس تدريس المقرر استراتيجيات لمؤهالتوفقاا لإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

 والمناقشةالحوار  العصف الذهني  1-1

 المحاضرة  الخرائط الذهنية  1-2

 المهارات اإلدراكية 2

الحدث مناقشة  إثارة الفكر   2-1
 التاريخي 

2-2    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

القدرة على االستيعاب وتوصيل   3-1
 المعلومات .

القاء البحث أمام 
 الطالب

 التعليم التعاوني روح فريق العمل الواحد  3-2

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات التصال ومهارات  4

التعليم  المالحظة  4-1
 اإللكتروني

 قواعد المعلومات التقويم المستمر   4-2

 حركية -مهارات النفسال 5

استخراج العبر  الذهن   5-1
 من التاريخ

5-2    
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 خالل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

، كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبارمثال: ) القياس ةمهم التقويم
 لخ(خطابة، تقديم شفهي، إ

األسبوع 
 المحدد له

نسبته من التقويم 
 النهائي

1   

 

  

2  
 

  

3  
 

  

4    

5    

6    

7    

8  
 

  

 :همدعمللطالب والرشاد األكاديمي د. 

ر اقدمذكر ا) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي وطاقم التدريس أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  -1
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

.إعالن الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس /1  
. للطالباألكاديمي  اإلرشاد /2  
 .الندوات /3
 المحاضرات العامة. /4

 . مصادر التعلّمـه

 :الكتب المقررة المطلوبة
 نماذج تاريخية من الكتب بلغات أجنبية

 

 المطلوبة:قائمة الكتب  .1

 

  

 :(وغيرها والتقارير الدورياتالكتب والمراجع الموصى باقتنائها ) .2
 

 

 :اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهامواقع واإللكترونية  المواد. 3
 

 

 :واللوائح المهنية األسطوانات المدمجة، والمعاييرو ياتمواد تعليمية أخرى مثل البرمجأي  .3

 

 

 
 

 :المطلوبةو. المرافق 

بّين متطلبات  المقرر الدراسي  من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات 
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 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:
 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .1

 طالًبا 50اسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب بها عن قاعة در  
 مصادر الحاسب اآللي )أدوات عرض البيانات واللوحات الذكية والبرمجيات وغيرها(:

 جهاز حاسب آلي -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنترنت WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

 خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثل الحاجة إلى تجهيزات مخبرية -3
 خرائط ورسوم توضيحية -
 جهاز عرض لألفالم العلمية الوثائقية -

 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووز.  تق
 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :-1
 المناقشات الصفية. -
 األوراق واألبحاث.  -
 نصفية ونهائية تحريريةاختبارات  -
 ورش عمل -
 اختبارات تقويمية -
 أنشطة وواجبات منزلية -
 بحوث علمية -
 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
 مراجعة نتائج االختبارات النهائية. -
 التشاور وتبادل الخبرات بين أساتذة المقرر -
 استطالع آراء الطالب في المقرر -
 زميل آخرتقويم  -
 مناقشة الطالب -

 إجراءات تطوير التدريس :-3
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 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس -
 عقد جلسات خاصة في مجلس القسم بصفته العلمية لمناقشة تطوير المقررات -
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمرات -
 تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس -
 استضافة الخبراء من جامعات أخرى وأخذ رؤاهم في المقررات -
 زيارة الكليات المناظرة واإلفادة من تجارها -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين، -4
 بات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواج

 مراجعة نتائج االختبارات النهائية -
 قياس نسبة نجاح الطلبة في المقرر مقارنة بالمقررات األخرى التي يدرسها الطالب -
 بحوث والتقاريرال -
 مراجعة أوراق اإلجابة -
 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس -
 تقويم مستقل من خارج البرنامج -

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:صف -5
 عمل تقرير فصلي عن المقرر. -
 مراجعة نتائج الطالب للوقوف على مناطق الصعوبة في المقرر. -
 استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس لمعرفة رؤاهم واقتراحاتهم لتطويره. -
 والمقصرين في تحصيلهم العلمي الكتشاف نقاط القوة والضعف في المقرر. عقد لقاءات مع الطلبة المميزين -
 المقارنة المرجعية مع جامعات أخرى تدرس المقرر نفسه -
 استضافة أساتذة زائرين لتقويم المقرر. -
 عقد لقاءات وورش عمل متخصصة. -

 

 أستاذ المقرر: أ.د. يوسف الثقفي
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603رقم مقرر  – ةالقديمى في العصور الشرق األدنبعالقات الجزيرة العربية نموذج توصيف مقرر   
 

  هـ01/04/1440  :تاريخ التقرير                                          جامعة أم القري  :  . اسم المؤسسة التعليمية1

            

 قسم التاريخ –كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  :القسم /. الكلية2

 أ(التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

  والشرق القديمالعالقات بين الجزيرة العربية . اسم ورمز المقرر الدراسي: 1 .1

 2. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

  ماجستير: الالذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3

 الماجستير المستوى األول

 المخالفي غالب أ.د عارف أحمد إسماعيل. اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي: 4 .4

 

 الماجستير. السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 5 .5

 

  . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6 .6

 ال يوجد
 

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 7 .7

 

 الدراسات العلياقاعة . موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 8 .8

 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات المحاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنترنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكتروني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 المراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 

 تعليقات:

 

 :ب( األهداف

 
 . هدف المقرر الرئيس ؟1

 .والحضارات القديمةطبيعة العالقات بين الجزيرة العربية يهدف المقرر إلى جعل الطالب يقف على  -1
 توضيح مركز الحضارات العربية القديمة  -2
 .بين تلك الحضاراتالحضارات القديمة ومكانتها  ورد -3

80%  

10%

% 
01%  

. * 

* 

* 

* 
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المقرر الدراسي . )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع  بإيجاز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  اذكر-2
  اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 ضررة استخدام الداتا شو.-1
 ضرورة القيام بزيارات إلى المتاحف الموجودة في مكة.-2
 مواقع األثرية.ضرورة القيام بزيارات ميدانية لل-2

 

 مستخدمة في النشرة التعريفية أو الدليل(. المطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة ال)مالحظة: ج( توصيف المقرر الدراسي 

يعنى هذا المقرر بدراسة العالقات التاريخية والحضارية القديمة بين دول الجزيرة العربية القديمة  توصيف عام للمقرر:
بالد األناضول، وفارس، وسيشمل كافة  وبالد الرافدين، في كل من حضارات: وادي النيل، بالد الشام،ودول الشرق القديم 

 .والثقافية، والدينية، والعسكرية الجوانب السياسية، واالقتصادية،

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها:-1

ساعات  عدد األسابيع قائمة الموضوعات
 التدريس 

 2 1  .كمنظومة حضارية متكاملةالعالقات مفهوم 
ق.م( األولإلى األلف  ق.م )من األلف الثالث     العالقات مع مصر القديمة  2 4 

إلى األلف األول ق.م( الثالث)من األلف  شرق أفريقيا القديمالعالقات مع   2 4 

)من األلف الرابع إلى األلف األول ق.م(    العالقات مع بالد الرافدين   3 6 

)من األلف الثاني إلى األلف األول ق.م(        العالقات مع بالد الشام  2 4 

 2 1 اختبار تحريري

)االلف األول ق.م(         العالقات مع بالد فارس  2 4 

)األلفين الثاني واألول ق.م(     القات مع بالد األناضولالع  1 2 

 2 1 مراجعة عامة

 
 
 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 دروس محاضرات 
 إضافية

 المجموع أخرى العملي معامل

 30 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 30 ساعات التدريس

 30 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 30 معتمدةساعات 
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 ها:تدريس استراتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطني للمؤهالت للمقرر وفقاً ل. مخرجات التعلم 4

 .اإلطار الوطني للمؤهالتالخمسة الواردة في مجاالت مخرجات التعلم يحدد الجدول التالي 
 

نظر إلى الشرح ا)المناسبة في مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أولا 
 .أسفل الجدول(

 .أمولةومع مخرجات التعلم المالقياس طرق تتسق مع تناسب و التيضع استراتيجيات التدريس  :ثانياا 
أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المقياس ضع طرق ال :ثالثاا 

، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل مقرر أن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريسقياسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم يتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 

 

 

 طرق القياس تدريس المقرر استراتيجيات لمؤهالتوفقاا لإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

تحضير من  المحاضرات للعالقات الخارجية للجزيرة العربية القديمةاستيعاب الطالب  1-1
 الطالب، ومناقشة

 مناقشة التكليفات والنقاشات قدرته على مقارنتها بالحضارات باألخرى 1-2

 المهارات اإلدراكية 2

 المناقشة المناقشة يدرك الطالب ما قدمته الحضارة العربية لإلنسانية 2-1

 المناقشة المناقشة العالقات القديمةيدرك الطالب أهمية  2-2

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 المالحظة والمناقشة المالحظة العمل من خالل مجموعات داخل القاعة وخارجها 3-1
 والمناقشة

3-2    

  العددية تقنية المعلومات والمهاراتمهارات التصال ومهارات  4

البحث عن صور ومواقع الحضارات القديمة في الشبكة  4-1
 اللكترونية

 مناقشة التكليف تكليفات

4-2    

 حركية -مهارات النفسال 5

5-1       

5-2    

  

 
 
 خالل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

، مشروع جماعي، اختبار كتابة مقال، اختبار،مثال: ) القياس ةمهم التقويم
 لخ(خطابة، تقديم شفهي، إ

األسبوع 
 المحدد له

نسبته من التقويم 
 النهائي

1   
 كتابة مقال

  

 اختبار 2
 

11 10% 

 مشروع جماعي 3
 

  

4  1-15 10% 
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 إلقاء شفهي

5  
 عرض التكليف الذي أعده

12 10% 

 :همدعمالرشاد األكاديمي للطالب ود. 

ر اقدمذكر ا) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي وطاقم التدريس أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  -1
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 ساعتان في األسبوع

 

 
 
 
 . مصادر التعلّمـه

 :الكتب المقررة المطلوبة

 ق.م،  2500م(: العالقات بين الجزيرة العربية والعراق القديم من سنة 1988عارف أحمد إسماعيل المخالفي ) -1
 ق.م، صنعاء، دار عبادي للدراسات والنشر. 539وحتى سنة 

 م(: العالقات بين شبه الجزيرة العربية والحبشة منذ أقدم العصور وحتى نهاية العصر الحبشي باليمن، 2008عبد المعطي محمد سمسم ) -2
 القاهرة، إيتراك للطباعة والنشر.

 لرياض، م(: العالقات الحضارية بين الجزيرة العربية ومصر في ضوء النقوش العربية القديمة، ا2003سعيد بن فايز السعيد ) -3
 مكتبة الملك فهد الوطنية

 (: تجارة مكة وظهور اإلسالم، ترجمة آمال محمد الروبي، مراجعة محمد إبراهيم بكر، القاهرة، 2005باتريشيا كرون ) -4
 المجلس األعلى للثقافة.

 الكويت، م(: العرب على حدود بيزنطة وإيران، من القرن الرابع إلى القرن السادس الميالدي، 1985بيغوليفيسكيا ) -5
 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

 (: الخليج العربي خالل األلفين الثاني واألول قبل الميالد، الكويت.1978البدر، سليمان سعدون ) -6
  قائمة الكتب المطلوبة:

  

 :(وغيرها والتقارير الدوريات. الكتب والمراجع الموصى باقتنائها )2

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  المواد. 3
 .موقع الجمعية التاريخية السعودية-1
 .موقع جمعية التاريخ واآلثار لدول مجلس التعاون الخليجي-2
 صفحة ) تاريخ وآثار الجزيرة العربية ( على الفيس بوك.-3

 :واللوائح المهنية والمعاييراألسطوانات المدمجة، و ياتمواد تعليمية أخرى مثل البرمج. أي 4
 ضرورة توفير شرائح عرض داتا شو، وأقراص باور بوينت. 
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 :المطلوبةو. المرافق 

بّين متطلبات  المقرر الدراسي  من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات 
 اآللي المتاحة، وغيرها(:الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب 

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .1
 طالًبا 50قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب بها عن  

 مصادر الحاسب اآللي )أدوات عرض البيانات واللوحات الذكية والبرمجيات وغيرها(:
 جهاز حاسب آلي -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنترنت WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

 مصادر أخرى )حددها: مثل الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:-3
 خرائط ورسوم توضيحية -
 جهاز عرض لألفالم العلمية الوثائقية -

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق
 

 الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :استراتيجيات -1
 المناقشات الصفية. -
 األوراق واألبحاث.  -
 اختبارات نصفية ونهائية تحريرية -
 ورش عمل -
 اختبارات تقويمية -
 أنشطة وواجبات منزلية -
 بحوث علمية -
 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
 نتائج االختبارات النهائية.مراجعة  -
 التشاور وتبادل الخبرات بين أساتذة المقرر -
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 استطالع آراء الطالب في المقرر -
 تقويم زميل آخر -
 مناقشة الطالب -

 إجراءات تطوير التدريس :-3
 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس -
 عقد جلسات خاصة في مجلس القسم بصفته العلمية لمناقشة تطوير المقررات -
 جيع أعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمراتتش -
 تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس -
 استضافة الخبراء من جامعات أخرى وأخذ رؤاهم في المقررات -
 زيارة الكليات المناظرة واإلفادة من تجارها -

تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين، إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق -4
 والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 مراجعة نتائج االختبارات النهائية -
 قياس نسبة نجاح الطلبة في المقرر مقارنة بالمقررات األخرى التي يدرسها الطالب -
 والتقاريربحوث ال -
 مراجعة أوراق اإلجابة -
 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس -
 تقويم مستقل من خارج البرنامج -

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5
 عمل تقرير فصلي عن المقرر. -
 المقرر.مراجعة نتائج الطالب للوقوف على مناطق الصعوبة في  -
 استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس لمعرفة رؤاهم واقتراحاتهم لتطويره. -
 عقد لقاءات مع الطلبة المميزين والمقصرين في تحصيلهم العلمي الكتشاف نقاط القوة والضعف في المقرر. -
 المقارنة المرجعية مع جامعات أخرى تدرس المقرر نفسه -
 استضافة أساتذة زائرين لتقويم المقرر. -
 عقد لقاءات وورش عمل متخصصة. -

 

 المخالفي غالب أ.د . عارف أحمد إسماعيل  :أستاذ المقرر سما
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 604رقم مقرر  – السيرة النبوية معالم ومواقعنموذج توصيف مقرر 

 

           :تاريخ التقرير :         جامعة أم القرى                       . اسم المؤسسة التعليمية1

 التاريخ الشريعة والدراسات اإلسالمية / :القسم /. الكلية2
 

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه (أ

 السيرة النبوية معالم ومواقع اسم ورمز المقرر الدراسي:

 2. عدد الساعات المعتمدة: 2 .1

 الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.  (أو البرامج). البرنامج 3 .2

 الماجستير 

 . اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي: 4 .3

 

 المستوى األول. السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 5 .4

 

 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر6 .5
 ال يوجد

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 7 .6
 

داخل المبنى  إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:. موقع تقديم المقرر 8 .7
 الرئيسي للكلية

 
 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:9

   النسبة؟                                                          قاعات المحاضرات التقليدية  أ.     

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنترنتمدمج )تعليم  ب.     

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكتروني        ج.     

   النسبة؟                                                                                 المراسالت د.     

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 تعليقات:
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 :ب( األهداف

 هدف المقرر الرئيس ؟ •

النبوية سيرة ال والمدينة ومواقع مكةالتاريخية لمعالم اليتعرف الطالب على أهم  -
 على أرض الوطن

 تعميق روح اإليمان واإلنتماء وحفظ الهوية -

اكساب الطالب مهارات المعرفة بالجغرافيا التاريخية الوطنية خدمة للسياحة  -
 2030ورؤية 

  السيرة النبويةتصحيح األخطاء والرد على الشبهات المتعلقة بمعالم ومواقع  -
-  

 ج( توصيف المقرر الدراسي 

والحوادث التاريخية التي شهدتها  علقة بالسيرة النبويةومواقع التاريخ االسالمي المت تتناول هذه المادة معالم
وحجة  والفتحكالبعثة والدعوة والهجرة وصلح الحديبية وعمرة القضاء والمدينة وغيرهما مكة  فيتلك المواقع 

ا الدالة ما وحرمتهموقدسيتهوالمدينة من دالالت مكانة مكة  المواقع يف وبيان ما، والغزوات النبوية  الوداع
في  بالد الحرمين الشريفينومكانة عميق قيمة ، عمال على تعظيم حرمتها وتقيمتها الروحية وأهميتها على

 .اإلسالمي وجدان العالم 
 
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها:-1
عدد  قائمة الموضوعات

 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 4 2  من الوالدة إلى الوفاة سيرة الرسول 
 4 2 معالم السيرة ومواقعها بمكة المكرمة

 4 2 معالم السيرة ومواقعها في المدينة
 4 2 مواقع الغزوات النبوية وما نزل فيه على طرقها

 4 2 مواقع السيرة النبوية في صلح الحديبية وعمرة القضاء وحجة الوداع
  1 2المواقع التي أحصاها اإلمام أبو إسحاق الحربي ونزل بها الرسول 

 2 1 ما ثبت من مواقع السيرة النبوية ولم يثبت 
 2 1 الشبهات التي أثيرت في السيرة النبوية

 2 1  في عيون المستشرقينومواقعها  سيرة الرسول مالمح 
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   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:  -2

 دروس محاضرات 
 إضافية

 المجموع أخرى العملي معامل

 30 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 30 ساعات التدريس

 30 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 30 معتمدةساعات 

 

 

 
 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 3
 

 )اختبارات شفوية ( ) اختبارات تحريرية ( ) تعلم ذاتي (

 

قياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطني للمؤهالت للمقرر وفقاً ل. مخرجات التعلم 4
 ها:تدريس استراتيجياتو

 .  الرسول  أهم االحداث في سيرة أن يتعرف الطالب على /1

 .الرسول سيرة العلمي في أن يكتسب الطالب مهارات البحث  /2

 .الرسول  سيرة مراحل يبين الطالب أن/3

 

 .اإلطار الوطني للمؤهالتالخمسة الواردة في مجاالت مخرجات التعلم يحدد الجدول التالي 
 

في مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أولا 
 .نظر إلى الشرح أسفل الجدول(ا)المناسبة 

ومع مخرجات التعلم القياس طرق التي تناسب وتتسق مع ضع استراتيجيات التدريس  :ثانياا 
 .أمولةالم

أن بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المقياس ضع طرق ال :ثالثاا 
لتشكل معاً عملية تعلم  هاواستراتيجيات تدريسقياسها تعلم المقرر المستهدفة وطرق تتسق مخرجات 

 ، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل مقرر أن يتضمن مخرجات تعلم من كل مجالوتعليم متكاملة
 .من مجاالت التعلم
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 م
نواتج التعلم وفقاً لإلطار الوطني 

 للمؤهالت
 القياسطرق  استراتيجيات تدريس المقرر

 المعرفة 1

مصادر السرية  يعرف الطالبأن  1.1
 مناهج التأليف فيها.و 

احملاضرة ) ويستفاد من اخلرائط 
واملصورات/ وبرامج احلاسب/واألفالم 

 إن وجدت(
 املناقشة واحلوار. 

 رجوع الطالب لبعض املصادر واملراجع.
بعض املوضوعات  تكليفات مناسبة  يف

 ) ورقة عمل / مقالة/ حبث مصغر ( 
االستفادة من املواقع اإللكرتونية 

 املتخصصة.
 التعلم التعاوين.

 الزيارات امليدانية. )إن أمكن (
 

تقومي مشاركات 
الطالب ومناقشاهتم 

خالل احملاضرة. 
امتحانات أعمال 

الفصل ) حتريري / 
 شفهي (

تقييم ما كلف به 
قة الطالب من  ) ور 

عمل / مقالة/ أحباث 
 مصغرة (

 امتحان هنائية الفصل.
 

1.2 
أن يكون الطالب قادرًا على وصف 

أحوال العرب قبل اإلسالم ويدرك 
 فضل اإلسالم عليهم وعلى غريهم.

1.3 

أن يكون الطالب قادرًا على استعراض 
أحداث السرية النبوية ومراحل تطور 
الدعوة اإلسالمية على ضوء املصادر 

 الصحيحة.

1.4 
مواقف أن يكون الطالب قادرًا على ذكر 

أعداء اإلسالم يف العهد النبوي ووسائلهم 
 يف الكيد له.

1.5 

أن يكون الطالب قادرًا على توضيح 
وأصحابه وجهادهم من  جهود النيب 

أجل إنقاذ البشرية من ضالل الشرك 
 وهدايتهم  إىل نور اإلسالم.  

1.6 
تطبيق أن يكون الطالب قادرًا على شرح 

الرسول صلى اهلل عليه وسلم ألحكام 
 اإلسالم.

1.7 
دالئل أن يكون الطالب قادرًا على تسمية 

 مبا يزيد اإلميان به. نبوة النيب 
مشائل أن يكون الطالب قادرًا على تسمية  1.8
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 وأخالقه لالهتداء هبديه. النيب 
 اإلدراكيةالمهارات  2

2.1 
بني أن يكون الطالب قادرًا على التمييز 
 مصادر السرية ومناهج التأليف فيها.

احملاضرة ) ويستفاد من اخلرائط 
واملصورات/ وبرامج احلاسب/واألفالم 

 إن وجدت(.
توجيه الطالب للمكتبة للتعرف على 
 مصادر السرية وطريقة البحث فيها.

توجيه الطالب للبحث يف مواقع 
 اإلنرتنت واملواقع اإللكرتونية.

 املناقشة واحلوار.
تكليفات مناسبة يف بعض املوضوعات 

)  مقالة/ حبث مصغر / تلخيص / 
 حلقات نقاش( 
 التعلم التعاوين.

 الزيارات امليدانية. )إن أمكن (
 

تقومي مشاركات 
الطالب ومناقشاهتم 

 خالل احملاضرة.
امتحانات أعمال 

الفصل ) حتريري / 
 (.شفهي 

 امتحان هنائية الفصل.
تقومي ما كلف به 

الطالب من  ) ورقة 
عمل / مقالة / حبوث 

 مصغرة(.
 

2.2 

بني ما أن يكون الطالب قادرًا على الربط  
درس من أحداث السرية النبوية وما ورد يف 

القرآن الكرمي من آيات تتعلق هبا، مما 
 يساعد على فهم القرآن الكرمي.

2.3 
العرب أن يكون الطالب قادرًا على استنتاج 

والدروس من السرية النبوية وحياول ربطها 
 باحلاضر.

2.4 
من توثيق أن يكون الطالب متمكًنا 

 أحداث السرية النبوية وحتليلها.

2،5 
بني أن يكون الطالب قادرًا على التمييز  

 وبعدها. حالة العرب قبل رسالة النيب 

من مواجهة أن يكون الطالب متمكًنا من  2،6
 .محالت التشويه واإلساءة للنيب 

2،7 
أن يكون الطالب قادرًا على استدعاء 

أساليب أعداء اإلسالم يف الكيد 
 للمسلمني يف العهد النبوي والربط بينها

أن يكون الطالب قادرًا على تطبيق  2،8
 منهجية البحث العلمي

 املقرر _العمل على حبوث ختدم

_مناقشة الطالب يف 
 حبثه .

_فحص البحث 
 وتقوميه .

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3
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3.1 
أن يكون الطالب قادرًا على التحلي 

باألخالق احلسنة يف تعامله مع زمالئه 
 التوجيه واإلرشاد خالل احملاضر. وأساتذته.  

 إبراز أثر القدوة.
 واملناقشة.إتاحة الفرصة للحوار 

التكليفات املشرتكة: ) حبث مصغر/ 
حلقة نقاش/ مقالة/ حبث يف املواقع 

 اإللكرتونية(. 
 برامج األنشطة.

 

املالحظة الشخصية 
 لتعامالت الطالب .

تقييم األعمال 
 املشرتكة.

 اللقاءات الفردية.
 

3.2 
دب املناقشة أن يكون الطالب متقًنا أل

 واحلوار.

 الروح اجلماعية لدى الطالب. تنمىأن  3،3

 الطالب بروح املبادرة. ىأن يتحل 3.4

3.5 
أن يكون الطالب قادرًا على تقدمي 

ملحوظاته وآرائه اإلجيابية لزمالئه ويتقبل 
 ذلك منهم.

3.6 
أن يكون الطالب قادرًا على حتمل 

 مسؤولية التعلم الذايت 

 _إشراك الطالب يف املناشط اجلماعية .
_تأليف فرق عمل إلجناز التمارين 

 املنزلية .
تكليف الطالب بالنظر يف بعض  _

 املسائل ودراستها.

_مالحظة  أداء 
الطالب أثناء املناقشة 

 واحلوار .
مراقبة مدى التزام _

الطالب بإجناز املهام 
 يف الوقت احملدد.

  مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

4.1 

التمكن من أن يكون الطالب قادرًا على 
الدخول على املواقع اإللكرتونية املتصلة 

 مبوضوعات السرية النبوية.
 

 
التمكن من الدخول على املواقع 
اإللكرتونية املتصلة مبوضوعات 

 السرية النبوية
التأكيد على االستفادة من جهاز 

احلاسب اآليل خالل احملاضرة واإلشارة 
 املواقع املتصلة بالسرية النبويةإىل بعض 

استعراض أعمال 
الطالب املسندة هلم 
بالبحث من خالل 

 احلاسب اآليل.
ناقشة واالمتحان امل

 الشفهي.
 

4.2 
على االتصال  أن يكون الطالب قادرًا

 واحلوار مع اآلخرين.
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4.3 
استخدام أن يكون الطالب قادرًا على 

االتصال عن طريق الربيد اإللكرتوين فيما 
 يعزز صلة الطالب وأساتذته وزمالئه

تكليف الطالب بالبحث من خالل 
حمركات البحت اإللكرتونية عن بعض 

 املعلومات املتصلة باملقرر.
إتاحة الفرصة للتواصل مع الطالب 

 عرب الربيد اإللكرتوين مع أستاذ املقرر. 
 

4.4 
إجادة أن يكون الطالب قادرًا على 

 احلاسوبية املتخصصة.استخدام الربامج 
 

4.5 

إجادة قراءة أن يكون الطالب قادرًا على 
اخلرائط والبيانات التارخيية املتصلة مبوضوع 

 املقرر.
 

 حركية -المهارات النفس 5
 ال ينطبق 

  

 

  
  



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
الدراسات العلياعمادة   

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 
 
 خالل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

، مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختباركتابة مثال: ) القياس ةمهم التقويم
 لخ(خطابة، تقديم شفهي، إ

األسبوع 
 المحدد له

نسبته من التقويم 
 النهائي

1   
 لمختلف أوجه الحضارة اإلسالمية في الجزيرة العربية.عرض 

  

 اختبار 2
 

10 10% 

 مشروع جماعي 3
 

  

 %10 15-1 إلقاء شفهي 4
 %10 12 عرض التكليف الذي أعده 5
   الحياة العلمية والفكرية في الجزيرة العربيةعرض تقرير عن  6
 %10 10 اختبار 7
   مشروع جماعي 8

 
 :همدعمالرشاد األكاديمي للطالب ود. 

الخاص لكل لالستشارات واإلرشاد األكاديمي وطاقم التدريس أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  -1
 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

.إعالن الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس /1  
. للطالباإلرشاد األكاديمي  /2  
 .الندوات /3
 المحاضرات العامة. /4

 

 . مصادر التعلّمـه

 يختار األستاذ اثنين من المصادر اآلتية: . الكتب المقررة المطلوبة:1
 السيرة النبوية , ابن هشام. .1
 ابن كثير . البداية والنهاية , .2
 السيرة النبوية في ضوء مصادرها األصلية مهدي رزق اهلل  .3
 العواصم من القواصم البن العربي .4
 لرحيق المختوم. صفي الرحمن المباركفوري.ا .5

 )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:. قائمة بمواد مرجعية أساسية 2 
 اليوجد

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3
 ( www.alserah.netموقع السيرة النبوية اإللكتروني ) •
 http://www.altareekh.comموقع التاريخ اإللكتروني )  •

http://www.altareekh.com/
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 . أي مواد تعليمية أخرى مثل البرمجيات واألسطوانات المدمجة, والمعايير واللوائح المهنية:4
 برنامج موسوعة السيرة النبوية.  .1
 مكتبة السيرة النبوية. .2

 

 :المطلوبةو. المرافق 

المقاعد داخل القاعات  بّين متطلبات  المقرر الدراسي  من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد
 الدراسية والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة, وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات, والمختبرات, وقاعات العرض, والمعامل, وغيرها(: .1
 طالًبا 50قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب بها عن  

 واللوحات الذكية والبرمجيات وغيرها(:مصادر الحاسب اآللي )أدوات عرض البيانات 
 جهاز حاسب آلي -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنترنت WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

 مصادر أخرى )حددها: مثل الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة, فاذكرها, أو أرفق قائمة بها(:-3
 خرائط ورسوم توضيحية -
 جهاز عرض لألفالم العلمية الوثائقية -

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق
 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :-1
 المناقشات الصفية. -
 األوراق واألبحاث.  -
 اختبارات نصفية ونهائية تحريرية -
 ورش عمل -
 اختبارات تقويمية -
 أنشطة وواجبات منزلية -
 بحوث علمية -
 أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: استراتيجيات .2
 مراجعة نتائج االختبارات النهائية. -
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 التشاور وتبادل الخبرات بين أساتذة المقرر -
 استطالع آراء الطالب في المقرر -
 تقويم زميل آخر -
 مناقشة الطالب -

 إجراءات تطوير التدريس :-3
 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس -
 خاصة في مجلس القسم بصفته العلمية لمناقشة تطوير المقررات عقد جلسات -
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمرات -
 تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس -
 استضافة الخبراء من جامعات أخرى وأخذ رؤاهم في المقررات -
 زيارة الكليات المناظرة واإلفادة من تجارها -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين, -4
 والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 مراجعة نتائج االختبارات النهائية -
 قرر مقارنة بالمقررات األخرى التي يدرسها الطالبقياس نسبة نجاح الطلبة في الم -
 بحوث والتقاريرال -
 مراجعة أوراق اإلجابة -
 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس -
 تقويم مستقل من خارج البرنامج -

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5
 المقرر.عمل تقرير فصلي عن  -
 مراجعة نتائج الطالب للوقوف على مناطق الصعوبة في المقرر. -
 استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس لمعرفة رؤاهم واقتراحاتهم لتطويره. -
 عقد لقاءات مع الطلبة المميزين والمقصرين في تحصيلهم العلمي الكتشاف نقاط القوة والضعف في المقرر. -
 ى تدرس المقرر نفسهالمقارنة المرجعية مع جامعات أخر  -
 استضافة أساتذة زائرين لتقويم المقرر. -
 عقد لقاءات وورش عمل متخصصة. -

 
 أستاذ المقرر: د. عبد هللا الشنبري
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 605رقم مقرر  – العالقات الدولية في التاريخ الحديث والمعاصرنموذج توصيف مقرر 

 

           :تاريخ التقرير :         جامعة أم القرى                       . اسم المؤسسة التعليمية1

 التاريخ الشريعة والدراسات اإلسالمية / :القسم /الكلية. 2
 

 أ(التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 العالقات الدولية في التاريخ الحديث والمعاصر اسم ورمز المقرر الدراسي:  -1 .1

 2. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

 الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.  (أو البرامج). البرنامج 3 .3

 الماجستير 

 . اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي: 4 .4

 

 المستوى األول. السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 5 .5

 

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6 .6
 ال يوجد

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 7 .7
 

داخل المبنى  . موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:8 .8
 الرئيسي للكلية

 
 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:9

   النسبة؟                                                          قاعات المحاضرات التقليدية  أ.     

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنترنتمدمج )تعليم  ب.     

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكتروني        ج.     

   النسبة؟                                                                                 المراسالت د.     

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 تعليقات:

 

 

 :ب( األهداف
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 :هدف المقرر الرئيس •

 العالقات الدولية.معرفة مفهوم  -

 .م20هـ/14 – م16هـ/10دراسة السياسة الخارجية للدول الكبرى في القرن الـ -

  التعريف بالنظم السياسية للقوى المؤثرة وأثرها على المجتمعات. -

 ج( توصيف المقرر الدراسي 

بين الدولة تاريخ العالقات السياسية واالقتصادية والعسكرية يتناول هذا المقرر  توصيف عام للمقرر:
سبانيا والبرتغال، وتطور العالقات الدولية بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية، دور  العثمانية وفرنسا وا 

 الحرب العالمية في إعادة خريطة العالقات الدولية.

 
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها:-1
عدد  قائمة الموضوعات

 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 2 1 العالقات الدوليةتعريف  -
 2 1 ةالبرتغالي ةالعثماني العالقات -
 2 1 ةياألسبان ةالعثماني العالقات -
 2 1 .ةيالصفو ةالعثماني العالقات -
 4 2 .فرنسيةال ةالعثماني العالقات -
 2 1 مع المدن اإليطالية ةالعثماني العالقات -
 4 2 األطماع األوربية في الدولة العثمانية -
 6 3 الحكم العثماني. أحوال البالد العربية خالل -

 2 1 وأثرها في العالقات الدولية األولى والثانية العالمية الحرب -

 2 1 المنظمات الدولية -
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   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 دروس محاضرات 
 إضافية

 المجموع أخرى العملي معامل

 30 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 30 ساعات التدريس

 30 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 30 معتمدةساعات 

 

 

 

 
 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 3
 

 )اختبارات شفوية ( ) اختبارات تحريرية ( ) تعلم ذاتي (

 

 
قياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطني للمؤهالت للمقرر وفقاً ل. مخرجات التعلم 4
 ها:تدريس استراتيجياتو
 
 .  تنوع العالقات األوروبية مع الدولة العثمانيةأن يتعرف الطالب على  /1
العالقات الدولية في العصر الحديث العلمي في أن يكتسب الطالب مهارات البحث  /2

 .والمعاصر

 .تطور العالقات الدولية في العصر الحديث والمعاصر يبين الطالب أن/3

 

 .اإلطار الوطني للمؤهالتالخمسة الواردة في مجاالت مخرجات التعلم يحدد الجدول التالي 
 

في مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أولا 
 .إلى الشرح أسفل الجدول(نظر ا)المناسبة 

ومع مخرجات التعلم القياس طرق التي تناسب وتتسق مع ضع استراتيجيات التدريس  :ثانياا 
 .أمولةالم

أن بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المقياس ضع طرق ال :ثالثاا 
لتشكل معاً عملية تعلم  هاات تدريسواستراتيجيقياسها تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق 
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 ، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل مقرر أن يتضمن مخرجات تعلم من كل مجالوتعليم متكاملة
 .من مجاالت التعلم

 

 م
استراتيجيات تدريس  مخرجات التعلم وفقاا لإلطار الوطني للمؤهالت

 المقرر

طرق 

 القياس

 المعرفة 1

شاملة من المعارف عن العالقات الدولية في ان يكتسب الطالب مجموعة  1-1

 التاريخ الحديث والمعاصر

الحوار  العصف الذهني

 والمناقشة

ان يمتلك الطالب معرفة تاريخية بالمتداد الزمني والمكاني للعالقات الدولية في  1-2

 التاريخ الحديث والمعاصر

 المحاضرة  الخرائط الذهنية

 المهارات اإلدراكية 2

تطبيق بعض الوقائع التاريخية في تفسير القضايا تطور العالقات الدولية في  2-1

 التاريخ الحديث والمعاصر

مناقشة  إثارة الفكر 

الحدث 

 التاريخي 

2-2    

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3

استخدام مهارات البحث التاريخي لدراسة أحد موضوعات العالقات الدولية في  3-1

 التاريخ الحديث والمعاصر

القدرة على الستيعاب 

 وتوصيل المعلومات .

القاء البحث 

 أمام الطالب

يظهر بمستوى عال من األخالقيات وانضباط السلوك في مناقشة قضايا عن  3-2

 العالقات الدولية في التاريخ الحديث والمعاصر

روح فريق العمل 

 الواحد

التعليم 

 التعاوني

  التصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات  4

التعليم  المالحظة استخدام الطالب لتقنية المعلومات في التواصل مع اآلخرين. 4-1

 اإللكتروني

الطالع على أحدث الدراسات العالقات الدولية في التاريخ الحديث والمعاصر  4-2

 من خالل تقنية المعلومات.

قواعد  التقويم المستمر 

 المعلومات

 حركية  -المهارات النفس  5

قدرة الطالب النفسية في معايشة مع العالقات الدولية في التاريخ الحديث  5-1

 والمعاصر والتفاعل مع كل مراحلها .

استخراج  ل يوجد

العبر من 

 التاريخ
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 خالل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

، كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبارمثال: ) القياس ةمهم التقويم
 لخ(خطابة، تقديم شفهي، إ

األسبوع 
 المحدد له

نسبته من التقويم 
 النهائي

1   
 كتابة مقال

  

 اختبار 2
 

11 10% 

 مشروع جماعي 3
 

  

4  
 إلقاء شفهي

1-15 10% 

5  
 عرض التكليف الذي أعده

12 10% 

 

 :همدعماألكاديمي للطالب والرشاد د. 

الخاص لكل لالستشارات واإلرشاد األكاديمي وطاقم التدريس أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  -1
 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

.إعالن الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس /1  

. للطالباإلرشاد األكاديمي  /2  

 .الندوات /3

 المحاضرات العامة. /4

 

 . مصادر التعلّمـه

 :الكتب المقررة المطلوبة

 جالل يحيى –دولية العالقات ال -

 إياد علي الهاشمي – العالقات الدولية في التاريخ الحديث والمعاصر -

 يوسف الثقفي –موقف أوروبا من الدولة العثمانية  -
 

 المطلوبة:قائمة الكتب  .1

 نايف بن نهار –دولية العالقات المقدمة في  -

 
  

 :(وغيرها والتقارير الدورياتالكتب والمراجع الموصى باقتنائها ) .2
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 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  المواد. 3
 

 

 :واللوائح المهنية المدمجة، والمعاييراألسطوانات و ياتمواد تعليمية أخرى مثل البرمجأي  .3

 

 

 :المطلوبةو. المرافق 

بّين متطلبات  المقرر الدراسي  من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات 
 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(:المباني )قاعات  .1
 طالًبا 50قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب بها عن  

 مصادر الحاسب اآللي )أدوات عرض البيانات واللوحات الذكية والبرمجيات وغيرها(:
 جهاز حاسب آلي -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنترنت WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 بورة ذكيةس -

 مصادر أخرى )حددها: مثل الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:-3
 خرائط ورسوم توضيحية -
 جهاز عرض لألفالم العلمية الوثائقية -

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق
 

 فعالية التدريس :استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص -1
 المناقشات الصفية. -
 األوراق واألبحاث.  -
 اختبارات نصفية ونهائية تحريرية -
 ورش عمل -
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 اختبارات تقويمية -
 أنشطة وواجبات منزلية -
 بحوث علمية -
 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
 مراجعة نتائج االختبارات النهائية. -
 الخبرات بين أساتذة المقررالتشاور وتبادل  -
 استطالع آراء الطالب في المقرر -
 تقويم زميل آخر -
 مناقشة الطالب -

 إجراءات تطوير التدريس :-3
 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس -
 عقد جلسات خاصة في مجلس القسم بصفته العلمية لمناقشة تطوير المقررات -
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمرات -
 تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس -
 استضافة الخبراء من جامعات أخرى وأخذ رؤاهم في المقررات -
 زيارة الكليات المناظرة واإلفادة من تجارها -

ين، إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقل-4
 والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 مراجعة نتائج االختبارات النهائية -
 قياس نسبة نجاح الطلبة في المقرر مقارنة بالمقررات األخرى التي يدرسها الطالب -
 بحوث والتقاريرال -
 مراجعة أوراق اإلجابة -
 بين أعضاء هيئة التدريستبادل الخبرات  -
 تقويم مستقل من خارج البرنامج -

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5
 عمل تقرير فصلي عن المقرر. -
 مراجعة نتائج الطالب للوقوف على مناطق الصعوبة في المقرر. -
 ة رؤاهم واقتراحاتهم لتطويره.استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس لمعرف -
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 عقد لقاءات مع الطلبة المميزين والمقصرين في تحصيلهم العلمي الكتشاف نقاط القوة والضعف في المقرر. -
 المقارنة المرجعية مع جامعات أخرى تدرس المقرر نفسه -
 استضافة أساتذة زائرين لتقويم المقرر. -
 عقد لقاءات وورش عمل متخصصة. -

 
 أ.د. عبد اللطيف بن دهيشأستاذ المقرر: 
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 606رقم  – موضوع خاص في العمارة والفنون اإلسالمية نموذج توصيف مقرر دراسي

         هـ11/4/1440       :تاريخ التقرير :         جامعة أم القرى                       . اسم المؤسسة التعليمية1
              

 التاريخ الشريعة والدراسات اإلسالمية / :القسم /. الكلية2
 

 أ(التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 موضوع خاص في العمارة والفنون اإلسالمية. اسم ورمز المقرر الدراسي: 1 .1

 2. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

 الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.  (أو البرامج). البرنامج 3 .3

 الماجستير المستوى الثاني
 

 . اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي: 4 .4

 

 . السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 5 .5

 

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6 .6

 ال يوجد .7

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 7 .8
 

 داخل المبنى الرئيسي للكلية . موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 8 .9

 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات المحاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنترنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكتروني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 المراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 

 تعليقات:
 

 

 

 :ب( األهداف
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 هدف المقرر الرئيس ؟ •

 اإلسالميةمعرفة األسس اليت قامت عليها العمارة  •

 دراسة األصول اخلاصة بالفنون اإلسالمية. •

 إلقاء الضور على أهم املشكالت اليت أثرت حول الفنون والعمارة اإلسالمية. •

 مستخدمة في النشرة التعريفية أو الدليل(. المطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة ال)مالحظة: ج( توصيف المقرر الدراسي 

ومميزاتها مع التركيز على  اإلسالميةنشأة وتطور العمارة والفنون  المادةتتناول  توصيف عام للمقرر:
دينية والمدنية والحربية وغيرها، باإلضافة إلى ال خصائصها وانواعها من خالل دراسة نماذجها المختلفة

ار الفخصناعة  طبيقية مثلالفنون التوب تناول  موضوع خاص عن طرز الفنون اإلسالمية وعالقتها بالعمارة
 .وغيرها والخزف والمعادن واألخشاب والعاج والمنسوجات والسجاد اإلسالمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها:-1

ساعات  عدد األسابيع قائمة الموضوعات
 التدريس 

 2 1 اإلسالمية.والفنون العمارة اصول  األول: األسبوع

 2 1 )النظام الرواقي( اإلسالمية.األسبوع الثاني: أصول العمارة 

 2 1 يواني()النظام اإل اإلسالميةاألسبوع الثالث: أصول العمارة 

 2 1 اإلسالميةاألسبوع الرابع: نشأة الفنون 
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 2 1 األسبوع الخامس:  العمائر الدينية.

 2 1 المدنية والخدمية األسبوع السادس: تطور العمائر

 2 1 األسبوع السابع: العمائر الحربية 

 2 1 أحواض الدواب ( –األسبوع الثامن: العمارة الخيرية ) االسبلة 

 2 1 اختبار نصفي. األسبوع التاسع: العمارة الخيرية )االربطة(

 2 1 األسبوع العاشر: مميزات الفن اإلسالمي.

 2 1 األسبوع الحادي عشر: طرز الفنون اإلسالمية.

 2 1 .األسبوع الثاني عشر: نماذج من الصناعات والفنون اإلسالمية

 2 1 .األسبوع الثالث عشر: نماذج من الصناعات والفنون اإلسالمية

 2 1 .المستشرقين كتاباتالفنون اإلسالمية في األسبوع الرابع عشر: 

 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 دروس محاضرات 
 إضافية

 المجموع أخرى العملي معامل

       ساعات التدريس

       معتمدةساعات 

 

 
 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 3
 

 )اختبارات شفوية ( ) اختبارات تحريرية ( ) تعلم ذاتي (

 

 
 ها:تدريس استراتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطني للمؤهالت للمقرر وفقاً ل. مخرجات التعلم 4
 

 .  العمارة والفنون اإلسالميةأن يتعرف الطالب على نشأة  /1

 .العمارة والفنون اإلسالميةأن يكتسب الطالب مهارات البحث و الدراسة في تاريخ  /2

 ووسائلها. العمارة والفنون اإلسالميةتطورات  يبين الطالب أن /3

 

 .اإلطار الوطني للمؤهالتالخمسة الواردة في مجاالت مخرجات التعلم يحدد الجدول التالي 
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نظر إلى الشرح أسفل ا)المناسبة في مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أولا 
 .الجدول(

 .أمولةومع مخرجات التعلم المالقياس طرق التي تناسب و تتسق مع ضع استراتيجيات التدريس  :ثانياا 
أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المقياس ضع طرق ال :ثالثاا 

مالحظة أنه ال يتطلب من كل مقرر أن ، مع لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريسقياسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم يتضمن مخرجات تعلم من كل مجال
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 م
استراتيجيات تدريس  مخرجات التعلم وفقاا لإلطار الوطني للمؤهالت

 المقرر

طرق 

 القياس

 المعرفة 1

الحوار  الذهنيالعصف  ان يكتسب الطالب مجموعة شاملة من المعارف عن العمارة والفنون اإلسالمية 1-1

 والمناقشة

ان يمتلك الطالب معرفة تاريخية بالمتداد الزمني والمكاني عن العمارة والفنون  1-2

 اإلسالمية

 المحاضرة  الخرائط الذهنية

 المهارات اإلدراكية 2

تطبيق بعض الوقائع التاريخية في تفسير القضايا تطور العمارة والفنون  2-1

 اإلسالمية

مناقشة  إثارة الفكر 

الحدث 

 التاريخي 

2-2    

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3

استخدام مهارات البحث التاريخي لدراسة أحد موضوعات العمارة والفنون  3-1

 اإلسالمية

القدرة على الستيعاب 

 وتوصيل المعلومات .

القاء البحث 

 أمام الطالب

وانضباط السلوك في مناقشة قضايا العمارة يظهر بمستوى عال من األخالقيات  3-2

 والفنون اإلسالمية

روح فريق العمل 

 الواحد

التعليم 

 التعاوني

  مهارات التصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

التعليم  المالحظة استخدام الطالب لتقنية المعلومات في التواصل مع اآلخرين. 4-1

 اإللكتروني

الطالع على أحدث الدراسات العالقات الدولية في العمارة والفنون اإلسالمية  4-2

 من خالل تقنية المعلومات.

قواعد  التقويم المستمر 

 المعلومات

 حركية  -المهارات النفس  5

قدرة الطالب النفسية في معايشة مع العمارة والفنون اإلسالمية  والتفاعل مع  5-1

 كل مراحلها .

استخراج  ل يوجد

العبر من 

 التاريخ
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 خالل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

، كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبارمثال: ) القياس ةمهم التقويم
 لخ(خطابة، تقديم شفهي، إ

األسبوع 
 المحدد له

نسبته من التقويم 
 النهائي

1   
 

  

2  
 

  

3  
 

  

4    
5    
6    
7    
8  

 
  

 :همدعمالرشاد األكاديمي للطالب ود. 

ر اقدمذكر ا) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي وطاقم التدريس أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  -1
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

.الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريسإعالن  /1  

. للطالباإلرشاد األكاديمي  /2  

 .الندوات /3

 المحاضرات العامة. /4

 

 
 

 

 الكتب المقررة المطلوبة: -1
 م .1990اإلسالمية ، دار النهضة العربية القاهرة  الحضارة دراسات فيحسن الباشا : 

 :قائمة الكتب المطلوبة -2

( القاهرة ، دار النهضة العربية اهج )أسسها ، تخطيطها ، تقويمهاجابر عبد الحميد : المن يحيى هندام ، -

 م .1975
 م .1990صالح أحمد الشامي : الفن اإلسالمي ، دار القلم دمشق  -
 م .1990حسن الباشا : مدخل إلى اآلثار اإلسالمية ، دار النهضة العربية القاهرة  -

 يوصى بها )المجالت العلمية، التقارير،...الخ( )أرفق قائمة بها( :الكتب و المراجع التي -3
 م .1982م.س. ديماند ؛ الفنون اإلسالمية ، ترجمة )أحمد محمد عيسى( دار المعارف،مصر  -
 م .1982فريد محمود شافعي ؛ العمارة العربية اإلسالمية ، جامعة الملك سعود ، الرياض  -
م ( الدار المصرية للتأليف والترجمة ، 1825 -هـ 969القاهرة تاريخها وأثارها )  عبد الرحـمن زكي : -

 القاهرة .
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 (.1977بارو، أندري. سومر فنونها وحضارتها. الدار العربية للموسوعات )  -

إبراهيم إبراهيم عامر: العمارة في سمرقند في العصر التيموري، بحث ضمن ندوة اآلثار اإلسالمية في 

 م. 1998ديسمبر سنة ، 1-نوفمبر 30لم اإلسالمي، القاهرة ، شرق العا

 م.2012أحمد تيمور: أعالم المهندسين في اإلسالم، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 

هـ / 1418،  1أحمد رجب على: تاريخ وعمارة المساجد األثرية في الهند ، الدار المصرية البنانية ، ط

 م. 1997

 رة ومدارسها ،المدخل، دار المعارف، د.ت.أحمد فكري: مساجد القاه

أحمد عبد الرازق: تاريخ وآثار مصر اإلسالمية من الفتح العربي إلى نهاية العصر الفاطمي، دار الفكر 

 م.1999العربي، 

  -21ر منذ الفتح العربي وحتى نهاية العصر المملوكي )ـــــــــــــــــــــــــــــــــ : العمارة اإلسالمية في مص

 م.2009م( دار الفكر العربي،  1517 – 641/  923هـ

 م.1997أحمد محمود الساداتي : تاريخ الدول االسالمية بآسيا وحضارتها ، دار نهضة الشرق ، القاهرة ، 

 م.1996مال العمري، على الطايش: العمارة في  مصر اإلسالمية، العصرين الفاطمي واأليوبي  القاهرة آ

 م .   1987فنون الترك وعمائرهم ، ترجمة احد عيسى ،استانبول ،  أوقطاي أصالن آبا  :

  م.2010توفيق أحمد عبد الجواد: تاريخ العمارة والفنون اإلسالمية، مكتبة األنجلو المصرية، 

حجاجي إبراهيم ومحمد الجهيني : عمائر تيمورلنك الدينية والجنائزية الباقية بسمرقند ، ضمن أبحاث أسيا 

 0م 1993وقاز ، القاهرة ، الوسطى والق

 م.1970حسن الباشا، وآخرون: القاهرة، تاريخها، تنوعها، أثارها، مؤسسة األهرام، 

 م.1999حسن الباشا، موسوعة العمارة واآلثار والفنون اإلسالمية، بيروت، 

 م.1946حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد األثرية، القاهرة، 

 اإلسالمية في مصر عصر األيوبيين والمماليك، مكتبة زهراء الشرق، د.ت.حسني محمد نويصر: العمارة 

 0م2003خالد عزب: تراث العمارة االسالمية ، دار المعارف ، القاهرة ، 

دار الكتب المصرية،  ،سعاد ماهر: مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

 م.2009القاهرة 

 م .1990العمارة اإلسالمية علي مر العصور ، جدة ،  سعاد ماهر :

 .سعد زغلول عبد الحميد: العمارة والفنون في دولة اإلسالم، منشأة المعارف، اإلسكندرية

 

- Bode, Wilhelm. Antique Rugs from the Near East. 3rd revised edition, With 

contributions by : Ernst Kuhnet New York. 
- Dimand, M.S.”Medallion Carpets” . The Art Bulletin, Vol. VI, pp. 82 – 84. 
- Bahgat Bey, Aly and Massoul, Felix . La Ceramique muslamane de 1’ Egypte 

(Publications du Musee Arabe du Caire) . Cairo . 
- Henri Stierlin : “ The Culrural History of the ARABS. London, Aurum Press, 1984. 

المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ:-4  
http://www.civilizationstory.com/tharwat/ 

http://www.vam.ac.uk/index.html   

http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en 
http://www.youtube.com/watch?v=GzGjNp1V1CA 

 

 

http://www.civilizationstory.com/tharwat/
http://www.vam.ac.uk/index.html
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
http://www.youtube.com/watch?v=GzGjNp1V1CA
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مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير  -5

 اللوائح التنظيمية الفنية:/

 برمجيات مختلفة لعرض لوحات فنية من اعمال الطلبة واعمال من دول اخرى. -

 أفالم توضع بعض الرسومات العالمية وبعض طرق الرسم بالخامات المختلفة. -
 

 
 

 :المطلوبةو. المرافق 

بّين متطلبات  المقرر الدراسي  من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات 
 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 والمعامل، وغيرها(:المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض،  .1
 طالًبا 50قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب بها عن  

 مصادر الحاسب اآللي )أدوات عرض البيانات واللوحات الذكية والبرمجيات وغيرها(:
 جهاز حاسب آلي -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنترنت WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

 الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثل -3
 خرائط ورسوم توضيحية -
 جهاز عرض لألفالم العلمية الوثائقية -

 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووز.  تق
 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :-1
 المناقشات الصفية. -
 األوراق واألبحاث.  -
 اختبارات نصفية ونهائية تحريرية -
 ورش عمل -
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 اختبارات تقويمية -
 أنشطة وواجبات منزلية -
 بحوث علمية -
 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
 مراجعة نتائج االختبارات النهائية. -
 التشاور وتبادل الخبرات بين أساتذة المقرر -
 آراء الطالب في المقرراستطالع  -
 تقويم زميل آخر -
 مناقشة الطالب -

 إجراءات تطوير التدريس :-3
 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس -
 عقد جلسات خاصة في مجلس القسم بصفته العلمية لمناقشة تطوير المقررات -
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمرات -
 واآلراء بين أعضاء هيئة التدريستنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات  -
 استضافة الخبراء من جامعات أخرى وأخذ رؤاهم في المقررات -
 زيارة الكليات المناظرة واإلفادة من تجارها -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين، والتبادل -4
 حيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:بصورة دوريًة لتص

 مراجعة نتائج االختبارات النهائية -
 قياس نسبة نجاح الطلبة في المقرر مقارنة بالمقررات األخرى التي يدرسها الطالب -
 بحوث والتقاريرال -
 مراجعة أوراق اإلجابة -
 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس -
 مستقل من خارج البرنامجتقويم  -

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5
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 عمل تقرير فصلي عن المقرر. -
 مراجعة نتائج الطالب للوقوف على مناطق الصعوبة في المقرر. -
 استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس لمعرفة رؤاهم واقتراحاتهم لتطويره. -
 عقد لقاءات مع الطلبة المميزين والمقصرين في تحصيلهم العلمي الكتشاف نقاط القوة والضعف في المقرر. -
 المقارنة المرجعية مع جامعات أخرى تدرس المقرر نفسه -
 استضافة أساتذة زائرين لتقويم المقرر. -
 عقد لقاءات وورش عمل متخصصة. -

 

 



السعوديةالمملكة العربية   
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 607مقرر رقم  –والمعاصر  دراسات في تاريخ الشرق األقصى الحديث نموذج توصيف مقرر دراسي
 

        هـ11/4/1440  :تاريخ التقرير :         جامعة أم القرى                       . اسم المؤسسة التعليمية1

           

 607رمز المقرر:     التاريخ الشريعة والدراسات اإلسالمية / :القسم /. الكلية2
 

 أ(التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

والمعاصر دراسات في تاريخ الشرق األقصى الحديث . اسم ورمز المقرر الدراسي:1  

1.  

 2. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

 الماجستير الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.  (أو البرامج). البرنامج 3 .3

 

 . اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي: 4 .4

 

 المستوى الثاني . السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 5 .5

 

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6 .6
 ال يوجد

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 7 .7
 

 داخل المبنى الرئيسي للكلية . موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 8 .8

 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات المحاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنترنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكتروني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 المراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 

 تعليقات:
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 :ب( األهداف

 هدف المقرر الرئيس؟

 .دراسة تاريخ الشرق األقصى الحديث والمعاصر -
رف على التجارب االقتصادية التي قادت بعض دول منطقة الشرق األقصى إلى مصاف التع -

 .الدول الكبرى واالستفادة منها
 .التعرف على طبيعة عالقات هذه المنطقة بالعالم الخارجي وبخاصة العربي واإلسالمي -
 أثر االستعمار على دول المشرق اإلسالمي. -

 مستخدمة في النشرة التعريفية أو الدليل(. المطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة ال)مالحظة: ج( توصيف المقرر الدراسي 

تتناول المادة تحديد مفهوم منطقة الشرق األقصى وتاريخ دول هذه  توصيف عام للمقرر:

 المنطقة وهي الصين وكوريا والفلبين وفيتنام وبورما وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة واليابان
دوافع النفوذ االستعماري للشرق األقصى، ومناطق ، باإلضافة إلى دراسة القارة الهندية وشبة

والتطور  نفوذه، ونظمه، ونتائجه، ومواجهة دول الشرق األقصى للنفوذ االستعماري،
في هذه الدول ومجاالت والتحوالت السياسية  قتصادي لبعض دول الشرق األقصى،اال

  واإلسالمي العالم العربياألقصى والتعاون بين بلدان الشرق 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها:-1

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 2 1 تحديد مفهوم منطقة الشرق األقصىاألسبوع األول: 

 2 1 التطورات التاريخية والحضارية في الصين األسبوع الثاني

 2 1 التاريخية والحضارية في اليابانالتطورات األسبوع الثالث: 

 2 1 التطورات التاريخية والحضارية في جنوب شرق آسيا :األسبوع الرابع

 2 1 سنغافورة( -التجارب االقتصادية الكبرى في الشرق األقصى) ماليزيا األسبوع الخامس:

 2 1 التطورات التاريخية والحضارية في كوريا والفليبين السادس : األسبوع 

 2 1 السابع التطورات التاريخية والحضارية في بورما وفيتناماألسبوع 

 2 1 اختبار نصفياألسبوع الثامن: 

 2 1  واإلسالمي. العربي ينمجاالت التعاون بين الشرق األقصى والعالم األسبوع التاسع:

 2 1 والعالمين العربي واإلسالمي.مجاالت التعاون بين الشرق األقصى  األسبوع العاشر

 2 1 فريقيامجاالت التعاون بين الشرق األقصى وأالحادي األسبوع 

 2 1 أوروبامجاالت التعاون بين الشرق األقصى والثاني األسبوع 

 2 1 مجاالت التعاون بين الشرق األقصى واألمريكتينالثالث عشر: األسبوع 

 2 1 اختبار نهائيالرابع عشر: األسبوع 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2
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 دروس محاضرات 
 إضافية

 المجموع أخرى العملي معامل

       ساعات التدريس

       معتمدةساعات 

 

 
 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 3
 

 تحريرية ( ) تعلم ذاتي ()اختبارات شفوية ( ) اختبارات 

 

 
 ها:تدريس استراتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطني للمؤهالت للمقرر وفقاً ل. مخرجات التعلم 4
 

 أن يتعرف الطالب على التطورات التاريخية والحضارية التي مر بها تاريخ الشرق األقصى /1

 في تاريخ الشرق األقصى أن يكتسب الطالب مهارات البحث و الدراسة /2

تطورات تاريخ الشرق األقصى وحضارته والتجارب االقتصادية التي شهدتها منطقة  يبين الطالبأن  /3
 الشرق األقصى ومجاالت التعاون بينها وبين العالم الخارجي

 

 .اإلطار الوطني للمؤهالتالخمسة الواردة في مجاالت مخرجات التعلم يحدد الجدول التالي 
 

نظر إلى الشرح أسفل ا)المناسبة في مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أولا 
 .الجدول(

 .أمولةومع مخرجات التعلم المالقياس طرق التي تناسب و تتسق مع ضع استراتيجيات التدريس  :ثانياا 
أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  تساعد على قياسالتي ناسبة المقياس ضع طرق ال :ثالثاا 

، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل مقرر أن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريسقياسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم يتضمن مخرجات تعلم من كل مجال
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 طرق القياس تدريس المقرر استراتيجيات لمؤهالتوفقاا لإلطار الوطني ل ممخرجات التعل م

 المعرفة 1

 الحوار والمناقشة العصف الذهني  1-1

 المحاضرة  الخرائط الذهنية  1-2

 المهارات اإلدراكية 2

مناقشة الحدث  إثارة الفكر   2-1
 التاريخي 

2-2    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

القدرة على االستيعاب وتوصيل   3-1
 المعلومات .

القاء البحث أمام 
 الطالب

 التعليم التعاوني روح فريق العمل الواحد  3-2

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات التصال ومهارات  4

التعليم  المالحظة  4-1
 اإللكتروني

 قواعد المعلومات التقويم المستمر   4-2

 حركية -مهارات النفسال 5

استخراج العبر  الذهن   5-1
 من التاريخ

5-2    
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 خالل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

، كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبارمثال: ) القياس ةمهم التقويم
 لخ(خطابة، تقديم شفهي، إ

األسبوع 
 المحدد له

التقويم نسبته من 
 النهائي

1   
 

  

2  
 

  

3  
 

  

4    
5    
6    
7    
8  

 
  

 :همدعمالرشاد األكاديمي للطالب ود. 

ر اقدمذكر ا) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي وطاقم التدريس أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  -1
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

.إعالن الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس /1  

. للطالباإلرشاد األكاديمي  /2  

 .الندوات /3

 المحاضرات العامة. /4

 

 
 المراجع والمصادر: . مصادر التعلّمـه

 مصادر ومراجع المقرر:

 
 حسان حالق، محمد علي القوزي،  تاريخ الشرق األقصى الحديث والمعاصر 

 طارق أحمد قاسم، تاريخ الشرق األقصى الحديث والمعاصر
 رون، تاريخ آسيا الحديث والمعاصريخ وآخرأفت الش

 ياغي، تاريخ شرق آسيا  دإسماعيل أحم
 

 :المطلوبةو. المرافق 

المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات بّين متطلبات  المقرر الدراسي  من 
 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .1
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 طالًبا 50عن  قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب بها 
 مصادر الحاسب اآللي )أدوات عرض البيانات واللوحات الذكية والبرمجيات وغيرها(:

 جهاز حاسب آلي -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنترنت WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

 مصادر أخرى )حددها: مثل الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:-3
 خرائط ورسوم توضيحية -
 جهاز عرض لألفالم العلمية الوثائقية -

 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووز.  تق
 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :-1
 المناقشات الصفية. -
 األوراق واألبحاث.  -
 اختبارات نصفية ونهائية تحريرية -
 ورش عمل -
 اختبارات تقويمية -
 أنشطة وواجبات منزلية -
 بحوث علمية -
 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
 مراجعة نتائج االختبارات النهائية. -
 التشاور وتبادل الخبرات بين أساتذة المقرر -
 استطالع آراء الطالب في المقرر -
 تقويم زميل آخر -
 مناقشة الطالب -

 إجراءات تطوير التدريس :-3
 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس -
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 عقد جلسات خاصة في مجلس القسم بصفته العلمية لمناقشة تطوير المقررات -
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمرات -
 تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس -
 أخرى وأخذ رؤاهم في المقرراتاستضافة الخبراء من جامعات  -
 زيارة الكليات المناظرة واإلفادة من تجارها -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين، -4
 أخرى(: والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة

 مراجعة نتائج االختبارات النهائية -
 قياس نسبة نجاح الطلبة في المقرر مقارنة بالمقررات األخرى التي يدرسها الطالب -
 بحوث والتقاريرال -
 مراجعة أوراق اإلجابة -
 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس -
 تقويم مستقل من خارج البرنامج -

 الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:صف إجراءات التخطيط للمراجعة -5
 عمل تقرير فصلي عن المقرر. -
 مراجعة نتائج الطالب للوقوف على مناطق الصعوبة في المقرر. -
 استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس لمعرفة رؤاهم واقتراحاتهم لتطويره. -
 العلمي الكتشاف نقاط القوة والضعف في المقرر.عقد لقاءات مع الطلبة المميزين والمقصرين في تحصيلهم  -
 المقارنة المرجعية مع جامعات أخرى تدرس المقرر نفسه -
 استضافة أساتذة زائرين لتقويم المقرر. -
 عقد لقاءات وورش عمل متخصصة. -
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 608رقم مقرر  – مقدمة في تاريخ اللغات القديمة نموذج توصيف مقرر دراسي

 

  هـ01/04/1440  :تاريخ التقرير                                          جامعة أم القري  :  . اسم المؤسسة التعليمية1

              

 قسم التاريخ –كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  :القسم /. الكلية2
 

 أ(التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

  مقدمة في تاريخ اللغات القديمة. اسم ورمز المقرر الدراسي: 1 .1

 2. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

 : الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3

 إعداد قائمة بهذه البرامج()في حال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامج، بّين هذا بدالً من 

 

 . اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي: 4 .4

 

  . السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:5 .5

 

  . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6 .6

 
 

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 7 .7

 
 

 قاعة الدراسات العليا. موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 8 .8

 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات المحاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنترنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكتروني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 المراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 

 تعليقات:
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 :ب( األهداف

 
 . هدف المقرر الرئيس ؟1

 

 .يتعرف على نشأة اللغات والخطوط القديمة، وكيف تم فك رموزهايهدف المقرر إلى جعل الطالب 

 

 

 

 

مراجع  . )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أوالمقرر الدراسيبإيجاز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  اذكر-2
  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  اإلنترنت، والتغييرات في 

 

 ضررة استخدام الداتا شو.-1
 ضرورة القيام بزيارات إلى المتاحف الموجودة في مكة.-2
 .نقوش قديمةبقراءة ضرورة القيام -2

 

 مستخدمة في النشرة التعريفية أو الدليل(. المطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة ال)مالحظة: ج( توصيف المقرر الدراسي 

، وتطورها، وتفرعاتها، وتاريخ نشأتها، بالتعرف على اللغات والخطوط القديمة يعنى هذا المقرر توصيف عام للمقرر:
 ، مع التركيز على الجزيرة العربية.وفك رموزها، وذلك بشكل مختصر وموجز

 

 ينبغي تناولها:الموضوعات التي -1

ساعات  عدد األسابيع الموضوعاتقائمة 
 التدريس 

()األول 1  نشأة اللغة والكتابة، والنظريات المرتبطة بذلك  2 
ا(، وفي مصر القديمة موما تطور عنه ، واألكديةمعرفة الكتابة في العراق القديم )السومرية

وفي  )الهيروغليفية وما تطور عنها(، وفي سورية القديمة )األوجاريتية، والفينيقية(،
في العبرية و  ،الجعزية في الحبشة الجزيرة العربية )العربية الجنوبية والعربية الشمالية(،

وفي  ،، والفارسية في إيرانفي بالد األناضول، والحثية ، و فلسطين، والمروية في السودان
 بالد اليونان والرومان )اإلغريقية والالتينية(.
الحاجة.وكذلك التعرف على لغات من العالم بحسب   

 

الثاني، ) 10
الرابع،  الثالث،

الخامس، 
السادس، 

، السابع، الثامن
العاشر،  ،التاسع

(الحادي عشر  

20 

 االختبار الدوري
لثاني )ا 1 

(عشر  
2 

، وعرض التكليف)تطبيق( المترجمة نماذج مختارة من الكتابات القديمة  
 ثالثال)ا 3

، الرابع عشر
6 
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عشر، الخامس 
(عشر  

 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 دروس محاضرات 
 إضافية

 المجموع أخرى العملي معامل

      30 ساعات التدريس

      30 معتمدةساعات 

 

 
 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 3

 

 
 ها:تدريس استراتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطني للمؤهالت وفقاً لللمقرر . مخرجات التعلم 4

 

 .اإلطار الوطني للمؤهالتالخمسة الواردة في مجاالت مخرجات التعلم يحدد الجدول التالي 
 

نظر إلى الشرح أسفل ا)المناسبة في مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أولا 
 .الجدول(

 .أمولةومع مخرجات التعلم المالقياس طرق التي تناسب و تتسق مع ضع استراتيجيات التدريس  :ثانياا 
أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المقياس ضع طرق ال :ثالثاا 

، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل مقرر أن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريسياسها قالمستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم يتضمن مخرجات تعلم من كل مجال
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 طرق القياس تدريس المقرر استراتيجيات لمؤهالتوفقاا لإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

تحضير من  المحاضرات لموضوع نشأة اللغات وتطورها.استيعاب الطالب  1-1
 الطالب، ومناقشة

 مناقشة التكليفات والنقاشات المقارنةقدرته على  1-2

 المهارات اإلدراكية 2

 المناقشة المناقشة كيف تطورت اللغاتيدرك الطالب  2-1

 المناقشة المناقشة المعرفة باللغات القديمةيدرك الطالب أهمية  2-2

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 المالحظة والمناقشة المالحظة العمل من خالل مجموعات داخل القاعة وخارجها 3-1
 والمناقشة

3-2    

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات التصال ومهارات  4

 والتعرف عليهاأشكال الخطوط القديمة البحث عن صور  4-1
 الشبكة اللكترونية من خالل

 مناقشة التكليف تكليفات

4-2    

 حركية -مهارات النفسال 5

 مالحظة  تطبيق وتكليف  تعلم رسم نماذج من خطوط الكتابات القديمة  5-1

5-2    

  

 
 
 خالل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

، كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبارمثال: ) القياس ةمهم التقويم
 لخ(خطابة، تقديم شفهي، إ

األسبوع 
 المحدد له

نسبته من التقويم 
 النهائي

1   
 ترجمة نص قديم

  

 اختبار 2
 

12 10% 

 مشروع جماعي 3
 

  

4  
 إلقاء شفهي

2-11 10% 

5  
 عرض التكليف الذي أعده

14 10% 

6  
 

  

7  
 

  

8  
 

  

 :همدعمالرشاد األكاديمي للطالب ود. 

ر اقدمذكر ا) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي وطاقم التدريس أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  -1
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  
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 ساعتان في األسبوع

 . مصادر التعلّمـه

 :الكتب المقررة المطلوبة

  .9القاهرة، ط ،اللغة المصرية القديمة(: 2011) عبد الحليم نور الدين -1
 .1المسمارية، جامعة الموصل، طالكتابة (: 2000) سليمان عامر -2
 .2(: اللغة الكدية )البابلية واآلشورية(، جامعة الموصل، ط2005عامر سليمان ) -3
 .1طالقاهرة  الكتابة في الشرق الدنى القديم من الرمز إلى األبجدية، الدار العربية للموسوعات، :م(2007سليمان بن عبد الرحمن الذييب ) -4
 هـ1440(، الرياض 266هـ(: الكتابات القديمة في المملكة العربية السعودية، كتاب، المجلة العربية ) 1440سليمان بن عبد الرحمن الذييب ) -5
 .1، ط، دار الكتب العلمية تعزالقديمةاللغة اليمنية (: م2000) فاروق إسماعيل -6
 م.2003ه/ 1424، دار الفيصل الثقافية، الرياض م(: الكتابة العربية من النقوش إلى الكتاب المخطوط2003صالح بن إلبراهيم الحسن ) -7

  قائمة الكتب المطلوبة:

 

 

  

 :(وغيرها والتقارير الدوريات. الكتب والمراجع الموصى باقتنائها )2
 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  المواد. 3
 .موقع الجمعية التاريخية السعودية-1
 .موقع جمعية التاريخ واآلثار لدول مجلس التعاون الخليجي-2
 صفحة ) تاريخ وآثار الجزيرة العربية ( على الفيس بوك.-3
 

 

 :واللوائح المهنية األسطوانات المدمجة، والمعاييرو ياتمواد تعليمية أخرى مثل البرمج. أي 4
 ضرورة توفير شرائح عرض داتا شو، وأقراص باور بوينت. 

 

 

 :المطلوبةو. المرافق 

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بّين متطلبات  المقرر الدراسي  
 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتال

 حديث( –إسالمي و وسيط  –)قديم  .البط 5عدم تجاوز الشعبة الواحدة لعدد 

 

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،و. المباني )قاعات المحاضرات، 1

 
 اإلنترنت. قاعات دراسية مجهزة بوسائل العرض، ومزودة بشبكة-1
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 :وغيرها( اللوحات الذكية والبرمجياتو . مصادر الحاسب اآللي )أدوات عرض البيانات2
 

 توفير اللوحات الذكية، وأجهزة كمبيوتر بالقاعات.

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-3
 

 

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق
 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :-1
 عمل استبانة في نهاية الفصل الدراسي

 

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق. 2

 .حول المقرر وطرائق التدريسقشتهم اختيار عينة عشوائية من الطالب ومنا

 

 إجراءات تطوير التدريس :-3
 

 الربط بين الجوانب النظرية والعملية

 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين، -4
 مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات 

 

 يقوم أستاذ المقرر بهذه المهمة، ورفع تقرير إلى رئيس القسم

 

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5

 

 مراجعة عينات من أوراق األسئلة واإلجابات من قبل لجنة مختصة يحددها القسم –العينات العشوائية  –االستبانات 

 

 

 

 التوقيع:   .أ.د عارف أحمد إسماعيل المخالفي  :أستاذ المقرر سما
 هـ 19/2/1440تاريخ استكمال التقرير: 

 
 

 التوقيع:   أ.د رشاد بن محمود بغدادي                            اسم أستاذ الخبرة الميدانية: 
 : _________________________________________منسق البرنامجاسم 

 
 ستالم: _____________الالتوقيع: _______________________________________ تاريخ 
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 609رقم المقرر  – مدارس الفكر التاريخي نموذج توصيف مقرر دراسي

  هـ11/4/1440  :تاريخ التقرير :         جامعة أم القرى       . اسم المؤسسة التعليمية1

 609مقرر رقم:    التاريخ الشريعة والدراسات اإلسالمية / :القسم /. الكلية2
 

 بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه : أ(التعريف

 مدارس الفكر التاريخي اسم ورمز المقرر الدراسي: 

 2. عدد الساعات المعتمدة: 2 .1

 : الدكتوراهالذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .2

 

 . اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي: 4 .3

 

 المستوى األول ي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:األكاديم. السنة أو المستوى 5 .4

 

 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر6 .5
 

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 7 .6
 

داخل المبنى  . موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:8 .7
 الرئيسي للكلية

 
 نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:. 9

   النسبة؟                                                          قاعات المحاضرات التقليدية  أ.     

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنترنتمدمج )تعليم  ب.     

   النسبة؟                                                                اإللكتروني       التعلم  ج.     

   النسبة؟                                                                                 المراسالت د.     

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 تعليقات:

 

 
 :ب( األهداف
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 هدف المقرر الرئيس ؟ •

  المدرسة التاريخيةأهمية التأكيد على  -١ •

 المؤرخ في بناء الفكر التاريخيالكبير الذي قام به دور دراسة ال -٢ •

 .التاريخينشأة مدارس الفكر توضيح  -٣ •

 المدرسة اإلسالمية ودورها في الفكر التاريخي -٤ •

 العالم االسالمي ..مدارس الفكر في  مي  والتبادل االقتصادي بينايضاح أهم مظاهر التالقح  الثقافي والتكامل العل -٥ •

 ج( توصيف المقرر الدراسي 

 محاولة لرصد في تفسيرها ثم ومن ،والحوادث الوقائع تسجيل في المؤرخ التعرف على مهمةتتناول المادة  
 عبر المدارس من عدد نشأة هذا على ترتب وقد. مستقبله ويستشرف حاضره يخدم الذي سياقها اإلنساني

 والبطولية المثالية والمادية والوضعية والمادية الدينية" بـ عرف ما رساالمد هذه أبرز من، و العصور
 بالمدرسة عرفت مستقلة بمدرسة االسالمي تاريخنا تميز فقد هذا وفوق. "وغيرها والبنيوية والعقالنية
 موثوقة مصادر على ذلك في اعتمد وقد ،وواقعة التاريخ لحوادث االسالمي التفسير مدرسة أو ،االسالمية

 .الموقوفة المصادر من وغيرها والسنة الكتاب مقدمتها يأتي
 
 
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها:-1
عدد  قائمة الموضوعات

 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 4 2 التعريف بمصطلح المدرسة التاريخية 
 4 2 دور المؤرخ في بناء الفكر التاريخي

 4 2 تفسير وتحليل الوقائع التاريخية

 4 2 نشأة مدارس الفكر التاريخي

 6 3 أنواع مدارس الفكر التاريخي 

 6 3 المدرسة اإلسالمية ودورها في الفكر التاريخي
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   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 دروس محاضرات 
 إضافية

المجمو أخرى العملي معامل
 ع

       ساعات التدريس

       معتمدةساعات 

 

 
 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 3
 

 اختبارات تحريرية ( ) تعلم ذاتي ()اختبارات شفوية ( ) 

 

 
قياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطني للمؤهالت للمقرر وفقاً ل. مخرجات التعلم 4
 ها:تدريس استراتيجياتو
 .  الصالت الحضارية بين شرق وغرب العالم اإلسالميأهم  أن يتعرف الطالب على /1
الصالت الحضارية بين شرق وغرب العلمي في أن يكتسب الطالب مهارات البحث  /2

 العالم اإلسالمي

 .الصالت الحضارية بين شرق وغرب العالم اإلسالمي مراحل يبين الطالب أن/3

 

 
 
 

 .اإلطار الوطني للمؤهالتالخمسة الواردة في مجاالت مخرجات التعلم يحدد الجدول التالي 
 

في مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أولا 
 .نظر إلى الشرح أسفل الجدول(ا)المناسبة 
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ومع مخرجات التعلم القياس طرق التي تناسب وتتسق مع ضع استراتيجيات التدريس  :ثانياا 
 .أمولةالم

أن بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المقياس ضع طرق ال :ثالثاا 
لتشكل معاً عملية تعلم  هاواستراتيجيات تدريسقياسها تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق 

 ، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل مقرر أن يتضمن مخرجات تعلم من كل مجالوتعليم متكاملة
 من مجاالت التعلم

 م
ات تدريس استراتيجي مخرجات التعلم وفقاا لإلطار الوطني للمؤهالت

 المقرر

طرق 

 القياس

 المعرفة 1

ان يكتسب الطالب مجموعة شاملة من المعارف عن الصالت الحضارية بين  1-1

 شرق وغرب العالم اإلسالمي

الحوار  العصف الذهني

 والمناقشة

ان يمتلك الطالب معرفة تاريخية بالمتداد الزمني والمكاني للصالت الحضارية  1-2

 العالم اإلسالميبين شرق وغرب 

 المحاضرة  الخرائط الذهنية

 المهارات اإلدراكية 2

تطبيق بعض الوقائع التاريخية في تفسير القضايا تطور الصالت الحضارية بين  2-1

 شرق وغرب العالم اإلسالمي

مناقشة  إثارة الفكر 

الحدث 

 التاريخي 

2-2    

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3

استخدام مهارات البحث التاريخي لدراسة أحد موضوعات الصالت الحضارية  3-1

 بين شرق وغرب العالم اإلسالمي

القدرة على الستيعاب 

 وتوصيل المعلومات .

القاء البحث 

 أمام الطالب

يظهر بمستوى عال من األخالقيات وانضباط السلوك في مناقشة قضايا عن  3-2

 العالم اإلسالمي الصالت الحضارية بين شرق وغرب

روح فريق العمل 

 الواحد

التعليم 

 التعاوني

  مهارات التصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

التعليم  المالحظة استخدام الطالب لتقنية المعلومات في التواصل مع اآلخرين. 4-1

 اإللكتروني

بين شرق وغرب العالم الطالع على أحدث الدراسات في الصالت الحضارية  4-2

 اإلسالمي من خالل تقنية المعلومات.

قواعد  التقويم المستمر 

 المعلومات

 حركية  -المهارات النفس  5

قدرة الطالب النفسية في معايشة مع الصالت الحضارية بين شرق وغرب العالم  5-1

 اإلسالمي والتفاعل مع كل مراحلها .

استخراج  ل يوجد

العبر من 

 التاريخ
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 خالل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

كتابة مقال، اختبار، مشروع مثال: ) القياس ةمهم التقويم
 لخ(، خطابة، تقديم شفهي، إجماعي، اختبار

األسبوع 
 المحدد له

نسبته من 
 التقويم النهائي

1   
 

  

2  
 

  

3  
 

  

4    
5    
6    
7    
8  

 
  

 :همدعمالرشاد األكاديمي للطالب ود. 

الخاص لكل لالستشارات واإلرشاد األكاديمي وطاقم التدريس أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  -1
 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

.لتدريسإعالن الساعات المكتبية لعضو هيئة ا /1  

. للطالباإلرشاد األكاديمي  /2  

 .الندوات /3

 المحاضرات العامة. /4

 

 . مصادر التعلّمـه

 :الكتب المقررة المطلوبة
 

 

 المطلوبة:قائمة الكتب  .1

 

  

 :(وغيرها والتقارير الدورياتالكتب والمراجع الموصى باقتنائها ) .2
 

 

 

 :التواصل االجتماعي وغيرهامواقع اإلنترنت ومواقع واإللكترونية  المواد. 3
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 :واللوائح المهنية األسطوانات المدمجة، والمعاييرو ياتمواد تعليمية أخرى مثل البرمجأي  .3

 

 

 :المطلوبةو. المرافق 

بّين متطلبات  المقرر الدراسي  من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات 
 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .1
 طالًبا 50قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب بها عن  

 والبرمجيات وغيرها(:مصادر الحاسب اآللي )أدوات عرض البيانات واللوحات الذكية 
 جهاز حاسب آلي -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنترنت WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

 مصادر أخرى )حددها: مثل الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:-3
 خرائط ورسوم توضيحية -
 جهاز عرض لألفالم العلمية الوثائقية -

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق
 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :-1
 المناقشات الصفية. -
 األوراق واألبحاث.  -
 اختبارات نصفية ونهائية تحريرية -
 ورش عمل -
 اختبارات تقويمية -
 أنشطة وواجبات منزلية -
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 بحوث علمية -
 لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى  .2
 مراجعة نتائج االختبارات النهائية. -
 التشاور وتبادل الخبرات بين أساتذة المقرر -
 استطالع آراء الطالب في المقرر -
 تقويم زميل آخر -
 مناقشة الطالب -

 إجراءات تطوير التدريس :-3
 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس -
 في مجلس القسم بصفته العلمية لمناقشة تطوير المقرراتعقد جلسات خاصة  -
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمرات -
 تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس -
 استضافة الخبراء من جامعات أخرى وأخذ رؤاهم في المقررات -
 زيارة الكليات المناظرة واإلفادة من تجارها -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين، -4
 والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 مراجعة نتائج االختبارات النهائية -
 ر مقارنة بالمقررات األخرى التي يدرسها الطالبقياس نسبة نجاح الطلبة في المقر  -
 بحوث والتقاريرال -
 مراجعة أوراق اإلجابة -
 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس -
 تقويم مستقل من خارج البرنامج -

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5
 رر.عمل تقرير فصلي عن المق -
 مراجعة نتائج الطالب للوقوف على مناطق الصعوبة في المقرر. -
 استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس لمعرفة رؤاهم واقتراحاتهم لتطويره. -
 عقد لقاءات مع الطلبة المميزين والمقصرين في تحصيلهم العلمي الكتشاف نقاط القوة والضعف في المقرر. -
 تدرس المقرر نفسهالمقارنة المرجعية مع جامعات أخرى  -
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 استضافة أساتذة زائرين لتقويم المقرر. -
 عقد لقاءات وورش عمل متخصصة. -

 

 المراجع العلمية:
 . م 0١0١أحمد زكريا الشلق : ما التاريخ و كيف نفسره ، القاهرة ،  -
 . م 0١0٥أسد جبرائيل رستم : مصطلح التاريخ، مركز تراث للبحوث و الدراسات ،  -
 . م 0١0٥صديقي : التفسير التاريخي، ترجمة كاظم الجوادي، عبد الحميد  -
 عبد الكريم سمك : مدارس التاريخ اإلسالمي قامت علي الواقعية الشمولية ، شبكة -

 . م 0١0١االلوكة ، 
 مصطفي النشار : من التاريخ إلي فلسفة التاريخ ، دار الخلود للتراث ، القاهرة ، -

 .. ب ت
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 تاريخ االديان والفرق والمذاهبموضوع خاص في  نموذج توصيف مقرر دراسي

 

          :تاريخ التقرير :         جامعة أم القرى                       . اسم املؤسسة التعليمية1

              

 التاريخ الشريعة والدراسات اإلسالمية / :القسم /. الكلية2

 

 أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 تاريخ االديان والفرق والمذاهبموضوع خاص في . اسم ورمز املقرر الدراسي: 1 .1

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2

 الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  (أو الربامج). الربنامج 3 .3

  املاجستري املستوى األول

 . اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي: 4 .4

 

 . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 5 .5

 

 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:6 .6

 ال يوجد

 هذا املقرر )إن وجدت(: املتزامنة مع . املتطلبات 7 .7

 

 داخل املبنى الرئيسي للكلية . موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 8 .8

 

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنرتنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكرتوني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 املراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     
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 تعليقات:

 

 

 :ب( األهداف

 هدف المقرر الرئيس ؟ 
 تاريخ األديان السماوية عامةدراسة  -
 دراسة تاريخ نشأة الفرق الدينية عامة -
 دراسة تاريخ النصرانية واليهودية. -

 ستخدمة يف النشرة التعريفية أو الدليل(. املطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة امل)مالحظة: ج( توصيف املقرر الدراسي 

يتناول تاريخ األديان السماوية عامة، وارسال الرسل عليهم السالم بالتوحيد، والتأريخ  توصيف عام للمقرر:
بخاصة لليهودية والنصرانية، وتحريفها، ودعوة َاهلها الى االسالم، وموقفها منه، ودراسة تاريخ نشأة الفرق 

وحركاتها ودولها وأثرها الدينية عامة، وموقفها من الدول االسالمية، والتركيز على فرق الشيعة والخوارج 
 .والدول معلى العقيدة واألم

 

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-1

عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

 2 1 مقدمة عن حديث افتراق األمة نشأة الفرق وأسبابها 

 2 1 النجدات ( –الخوارج وفرقهم : ) األزارقة 

 2 1 األباضية ( .  –تابع الخوارج وفرقهم : )الصفرية 

 2 1 الشيعة وفرقها

 2 1 الشيعة وفرقها   تابع

 2 1 األشاعرة (  -المعتزلة  –دراسة علمية عن بعض المذاهب الكالمية: ) المرجئة 

 2 1 اختبار الدوري األول  - التصوف

 2 1 التصوف : مفهومه ونشأته وأنواعه وطرقه.  تابع

 2 1 اليهودية وفرقها. 
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 2 1 تابع اليهودية وفرقها اختبار الدوري الثاني

 2 1 النصرانية وفرقها 

 2 1 تابع النصرانية وفرقها األديان الشرقية الوضعية كالهندوسية والبوذية والسيخية 

 2 1 تابع األديان الشرقية الوضعية كالهندوسية والبوذية والسيخية 

 2 1 للمنهجمراجعة عامة  

 

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 اجملموع أخرى العملي معامل إضافية دروس حماضرات 

       ساعات التدريس

       معتمدةساعات 

 

 

 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 3

 

 اختبارات حتريرية ( ) تعلم ذاتي ()اختبارات شفوية ( ) 

 

 

 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطين للمؤهالت للمقرر وفقًا ل. خمرجات التعلم 4

 

 .  أساليب نقد الرواية وكتابات املستشرقنيأن يتعرف الطالب على  /1

 .املستشرقنيكتابات أن يكتسب الطالب مهارات البحث و الدراسة يف  /2

 .الكتابة عند المستشرقين وكيفية نقدها نقدًا بناءتطورات  يبين الطالب أن /3

 

 .اإلطار الوطين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم حيدد اجلدول التالي 

 

نظر إىل الشرح أسفل ا)املناسبة يف جماالت التعلم حسب املطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أواًل

 .اجلدول(
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 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقياس طرق اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  :ثانيًا

املستهدفة  أن تتسق خمرجات تعلم املقرربدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقويم  اليت تساعد على قياسناسبة املقياس ضع طرق ال :ثالثًا

، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل مقرر أن يتضمن لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواسرتاتيجيات تدريسقياسها وطرق 

 .من جماالت التعلم خمرجات تعلم من كل جمال
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 م
اسرتاتيجيات تدريس  خمرجات التعلم وفقًا لإلطار الوطين للمؤهالت

 املقرر

 طرق القياس

 املعرفة 1

احلوار  العصف الذهين ان يكتسب الطالب جمموعة شاملة من املعارف عن تاريخ األديان والفرق واملذاهب 1-1

 واملناقشة

ان ميتلك الطالب معرفة تارخيية باالمتداد الزمين واملكاني عن تاريخ األديان  1-2

 والفرق واملذاهب

 احملاضرة  اخلرائط الذهنية

 اإلدراكيةاملهارات  2

مناقشة  إثارة الفكر  تطبيق بعض الوقائع التارخيية يف تفسري القضايا تطور األديان والفرق واملذاهب 2-1

احلدث 

 التارخيي 

2-2    

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3

القدرة على االستيعاب  استخدام مهارات البحث التارخيي لدراسة أحد موضوعات األديان والفرق واملذاهب 3-1

 وتوصيل املعلومات .

القاء البحث 

 أمام الطالب

يظهر مبستوى عال من األخالقيات وانضباط السلوك يف مناقشة قضايا عن األديان  3-2

 والفرق واملذاهب

التعليم  روح فريق العمل الواحد

 التعاوني

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

التعليم  املالحظة استخدام الطالب لتقنية املعلومات يف التواصل مع اآلخرين. 4-1

 اإللكرتوني

االطالع على أحدث الدراسات العالقات الدولية يف األديان والفرق واملذاهب من  4-2

 خالل تقنية املعلومات.

قواعد  التقويم املستمر 

 املعلومات

 حركية  -املهارات النفس  5

قدرة الطالب النفسية يف معايشة مع األديان والفرق واملذاهب والتفاعل مع كل  5-1

 مراحلها .

استخراج  ال يوجد

العرب من 

 التاريخ
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 خالل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

، كتابة مقال، اختبار، مشروع مجاعي، اختبارمثال: ) القياس ةمهم التقويم

 خل(تقديم شفهي، إخطابة، 

األسبوع 

 احملدد له

نسبته من التقويم 

 النهائي

1   
 

  

2  

 

  

3  

 

  

4    
5    
6    
7    
8  

 

  

 :همدعماالرشاد األكادميي للطالب ود. 

ذكر ا) اخلاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكادميي وطاقم التدريس أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  -1

 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  اقدم

.إعالن الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس /1  

. للطالباإلرشاد األكادميي  /2  

 .الندوات /3

 احملاضرات العامة. /4

 

 . مصادر التعّلمـه

 محمد البهي : الفكر اإلسالمي الحديث .

 سعيد : االستشراق . ادورد

 نجيب العقيقي : موسوعة المستشرقون .

 محمود حمدي زقزوق : االستشراق و الخلفية الفكرية الصراع الحضاري .

 حسن حنفي : مقدمة في علم االستغراب .

 علي إبراهيم النملة : الفكر االستشراقي حول اإلسالم و القران الكريم و الرسالة .

 وهيبي : حول االستشراق الجديد مقدمات أولية .عبدهللا بن عبدالرحمن ال

 فاطمة هدى نجا : المستشرقون و المراة المسلمة .

 مازن مطبقاني : المراة المسلمة في الكتابات االستشراقية .
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 :املطلوبةو. املرافق 

عدد المقاعد داخل القاعات بّين متطلبات  المقرر الدراسي  من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي 
 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .1
 طالًبا 50قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب بها عن  

 واللوحات الذكية والبرمجيات وغيرها(:مصادر الحاسب اآللي )أدوات عرض البيانات 
 جهاز حاسب آلي -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنترنت WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

 مصادر أخرى )حددها: مثل الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:-3
 خرائط ورسوم توضيحية -
 جهاز عرض لألفالم العلمية الوثائقية -

 

 تطويره  إجراءاتيم املقرر الدراسي ووز.  تق

 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :-1
 المناقشات الصفية. -
 األوراق واألبحاث.  -
 اختبارات نصفية ونهائية تحريرية -
 ورش عمل -
 اختبارات تقويمية -
 أنشطة وواجبات منزلية -
 بحوث علمية -
 أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: استراتيجيات .2

 مراجعة نتائج االختبارات النهائية. -
 التشاور وتبادل الخبرات بين أساتذة المقرر -
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 استطالع آراء الطالب في المقرر -
 تقويم زميل آخر -
 مناقشة الطالب -

 إجراءات تطوير التدريس :-3
 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس -
 خاصة في مجلس القسم بصفته العلمية لمناقشة تطوير المقررات عقد جلسات -
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمرات -
 تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس -
 استضافة الخبراء من جامعات أخرى وأخذ رؤاهم في المقررات -
 زيارة الكليات المناظرة واإلفادة من تجارها -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين، -4
 والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 مراجعة نتائج االختبارات النهائية -
 المقرر مقارنة بالمقررات األخرى التي يدرسها الطالبقياس نسبة نجاح الطلبة في  -
 بحوث والتقاريرال -
 مراجعة أوراق اإلجابة -
 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس -
 تقويم مستقل من خارج البرنامج -

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5
 المقرر. عمل تقرير فصلي عن -
 مراجعة نتائج الطالب للوقوف على مناطق الصعوبة في المقرر. -
 استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس لمعرفة رؤاهم واقتراحاتهم لتطويره. -
 عقد لقاءات مع الطلبة المميزين والمقصرين في تحصيلهم العلمي الكتشاف نقاط القوة والضعف في المقرر. -
 أخرى تدرس المقرر نفسهالمقارنة المرجعية مع جامعات  -
 استضافة أساتذة زائرين لتقويم المقرر. -
 عقد لقاءات وورش عمل متخصصة. -
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 611مقرر رقم  – التاريخ االقتصادي عند المسلميننموذج توصيف مقرر 

 

 

        هـ11/4/1440 :تاريخ التقرير          جامعة أم القرى                       . اسم المؤسسة التعليمية1

        

 611رقم المقرر:    التاريخ الشريعة والدراسات اإلسالمية / :القسم /. الكلية2
 

 أ(التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 التاريخ االقتصادي عند المسلمين    . اسم ورمز المقرر الدراسي: 1 .1

 2. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

  الماجستير    الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.  (أو البرامج). البرنامج 3 .3

 . اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي: 4 .4

 

 المستوى الثاني. السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 5 .5

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6 .6

 ال يوجد .7

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 7 .8
 

 داخل المبنى الرئيسي للكلية لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:  . موقع تقديم المقرر إن8 .9

 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات المحاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنترنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكتروني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 المراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 تعليقات:

 
 :ب( األهداف

 هدف المقرر الرئيس ؟ •

 دراسة تطور النشاط االقتصادي في العصر اإلسالمي. •
 ة اإلسالميةالموازنمقومات دراسة  •
 ة.النفقات العامو  ةالموارد المالي دراسة •
 ة.النقود االسالميدراسة تطور  •
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 مستخدمة في النشرة التعريفية أو الدليل(. المطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة ال)مالحظة: ج( توصيف المقرر الدراسي 

بتعريف ابتداء  الرسول صلى اهلل عليه وسلمتحدث عن مظاهر النشاط االقتصادي عند المسلمين من عهد ت 
التي قام عليها  حاديث الرسول عليه الصالة والسالم والحديث عن األسسأفي اللغة وفي القرآن و  االقتصاد

ثم النشاط  . ةوكذا موضوع العمل واهميته عند المسلمين. ثم الحديث عن الزراع االقتصاد اإلسالمي
تعريفها  ةاالسالمي ةوالحرف والمهن. وكذا الحديث عن. موازنة الدولالتجاري. ثم الحديث عن الصناعة 

ثم النفقات  ةوهي. الموارد المالي . ةصها واالسس التي قامت عليها. ثم الحديث عن مقومات الموازنئوخصا
والنقود ، والمقاسات المكاييل والموازين ثم الحديث عن بعض مكمالت النظام االقتصادي. مثل ةالعام

 مية.اإلسال
 
 
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها:-1

ساعات  عدد األسابيع قائمة الموضوعات
 التدريس 

 2 1 ماهية االقتصاد اإلسالمي األول: األسبوع

 2 1 أصول النظام االقتصادي. الثاني: األسبوع

 2 1 النظام المالي في عهد الرسول. الثالث: األسبوع

 2 1 النظام المالي في عهد الخلفاء الراشدين. الرابع: األسبوع

 2 1 في العصر األموي. النظام المالي الخامس: األسبوع

 2 1 النظام المالي في الدولة العباسية. السادس: األسبوع

 2 1 االدارة االقتصادية في الدولة اإلسالمية. السابع: األسبوع

 2 1 مظاهر النشاط االقتصادي. الثامن: األسبوع

 2 1 اختبار نصفي. التاسع: األسبوع

 2 1 وسك العملة. العاشر: دار الضرباألسبوع 

 2 1 .التجارة الحادي عشر:األسبوع 

 2 1 .الصناعة ومراكزهاالثاني عشر: األسبوع 

 2 1 .الثالث عشر: الزراعةاألسبوع 

 2 1 الرابع عشر: ميزانية الدولة اإلسالمية.األسبوع 

 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:  -2

 دروس محاضرات 
 إضافية

 المجموع أخرى العملي معامل

 30 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 30 ساعات التدريس

 30 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 30 معتمدةساعات 
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 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 3
 

 )اختبارات شفوية ( ) اختبارات تحريرية ( ) تعلم ذاتي (

 

 
 ها:تدريس استراتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطني للمؤهالت للمقرر وفقاً ل. مخرجات التعلم 4
 

 .  االقتصادي للمسلمين عبر العصورتطور التاريخ أن يتعرف الطالب على  /1
 .التاريخ االقتصادي للمسلمينالدراسة في أن يكتسب الطالب مهارات البحث و /2

 .التاريخ االقتصادي للمسلمينأهم مكتسبات  مراحل يبين الطالب أن /3

 

 .اإلطار الوطني للمؤهالتالخمسة الواردة في مجاالت مخرجات التعلم يحدد الجدول التالي 
 

نظر إلى الشرح أسفل ا)المناسبة في مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالا 
 .الجدول(

 .أمولةومع مخرجات التعلم المالقياس طرق التي تناسب و تتسق مع ضع استراتيجيات التدريس  :ثانياا 
أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  ساعد على قياسالتي تناسبة المقياس ضع طرق ال :ثالثاا 

، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل مقرر أن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريسقياسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم يتضمن مخرجات تعلم من كل مجال
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 م
استراتيجيات تدريس  وفقاا لإلطار الوطني للمؤهالت مخرجات التعلم

 المقرر
طرق 
 القياس

 المعرفة 1

ان يكتسب الطالب مجموعة شاملة من المعارف عن التاريخ االقتصادي عند  1-1
 المسلمين.

الحوار  العصف الذهني
 والمناقشة

االقتصاد عند ان يمتلك الطالب معرفة تاريخية باالمتداد الزمني والمكاني لتاريخ  1-2
 المسلمين

 المحاضرة  الخرائط الذهنية

 المهارات اإلدراكية 2

مناقشة  إثارة الفكر  تطبيق بعض الوقائع التاريخية في تفسير القضايا االقتصادية عند المسلمين 2-1
الحدث 

 التاريخي 
2-2    

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3

البحث التاريخي لدراسة أحد موضوعات التاريخ االقتصادي استخدام مهارات  3-1
 عند المسلمين

القدرة على االستيعاب 
 وتوصيل المعلومات .

القاء البحث 
 أمام الطالب

يظهر بمستوى عال من األخالقيات وانضباط السلوك في مناقشة قضايا التاريخ  3-2
 االقتصادي عند المسلمين

روح فريق العمل 
 الواحد

التعليم 
 التعاوني

  مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

التعليم  المالحظة استخدام الطالب لتقنية المعلومات في التواصل مع اآلخرين. 4-1
 اإللكتروني

االطالع على أحدث الدراسات في التاريخ االقتصادي عند المسلمين من خالل  4-2
 تقنية المعلومات.

قواعد  التقويم المستمر 
 المعلومات

 حركية -المهارات النفس 5

قدرة الطالب النفسية في معايشة التاريخ االقتصادي عند المسلمين والتفاعل مع  5-1
 كل مراحلها .

استخراج  ال يوجد
العبر من 

 التاريخ
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 خالل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

، كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبارمثال: ) القياس ةمهم التقويم
 لخ(خطابة، تقديم شفهي، إ

األسبوع 
 المحدد له

نسبته من التقويم 
 النهائي

1   

  نسلميمال لتطور الحياة االقتصادية عندعرض 

  

 اختبار 2
 

10 10% 

 مشروع جماعي 3
 

  

4  
 إلقاء شفهي

1-15 10% 

5  
 أعده عرض التكليف الذي

12 10% 

6   

 النظم المالية للدول اإلسالميةعرض تقرير عن 

  

 اختبار 7
 

10 10% 

 مشروع جماعي 8
 

  

 :همدعماالرشاد األكاديمي للطالب ود. 

ر اقدمذكر ا) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي وطاقم التدريس أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  -1
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

.إعالن الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس /1  
. للطالباإلرشاد األكاديمي  /2  
 .الندوات /3
 المحاضرات العامة. /4

 . مصادر التعلّمـه

 :الكتب المقررة المطلوبة
 نشأة الفكر االقتصادي اإلسالمي وخصائصه: أحمد محمد عاشور

 المطلوبة:قائمة الكتب  .1

 االقتصاد اإلسالمي أسس ومبادئ وأهداف: عبد هللا بن عبد المحسن الطريقي
 عند ابن خلدون األسعار والنقود الفكر اإلقتصادي :سيد شوربجي عبد المولى

 

  

 :(وغيرها والتقارير الدورياتالكتب والمراجع الموصى باقتنائها ) .2
 

 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  المواد. 3
 

 

 :واللوائح المهنية األسطوانات المدمجة، والمعاييرو ياتمواد تعليمية أخرى مثل البرمجأي  .3

https://www.alukah.net/authors/view/home/13422/
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 :المطلوبةو. المرافق 

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بّين متطلبات  المقرر الدراسي  
 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتال

 

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .1
 

 

 :وغيرها( اللوحات الذكية والبرمجياتو . مصادر الحاسب اآللي )أدوات عرض البيانات2
 

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-3

 

 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووز.  تق

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :-1
 المناقشات الصفية. -
 األوراق واألبحاث.  -
 اختبارات نصفية ونهائية تحريرية -
 ورش عمل -
 اختبارات تقويمية -
 أنشطة وواجبات منزلية -
 بحوث علمية -
 القسم:استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو  .1
 مراجعة نتائج االختبارات النهائية. -
 التشاور وتبادل الخبرات بين أساتذة المقرر -
 استطالع آراء الطالب في المقرر -
 تقويم زميل آخر -
 مناقشة الطالب -

 إجراءات تطوير التدريس :-3
 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس -
 تطوير المقرراتعقد جلسات خاصة في مجلس القسم بصفته العلمية لمناقشة  -
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 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمرات -
 تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس -
 استضافة الخبراء من جامعات أخرى وأخذ رؤاهم في المقررات -
 زيارة الكليات المناظرة واإلفادة من تجارها -

) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين، إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب -4
 والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 مراجعة نتائج االختبارات النهائية -
 الطالبقياس نسبة نجاح الطلبة في المقرر مقارنة بالمقررات األخرى التي يدرسها  -
 بحوث والتقاريرال -
 مراجعة أوراق اإلجابة -
 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس -
 تقويم مستقل من خارج البرنامج -

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5
 عمل تقرير فصلي عن المقرر. -
 مناطق الصعوبة في المقرر.مراجعة نتائج الطالب للوقوف على  -
 استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس لمعرفة رؤاهم واقتراحاتهم لتطويره. -
 عقد لقاءات مع الطلبة المميزين والمقصرين في تحصيلهم العلمي الكتشاف نقاط القوة والضعف في المقرر. -
 المقارنة المرجعية مع جامعات أخرى تدرس المقرر نفسه -
 ن لتقويم المقرر.استضافة أساتذة زائري -
 عقد لقاءات وورش عمل متخصصة. -

 
 المراجع العلمية:

 أسس و مبادئ و أهداف ، –عبد اهلل بن عبد المحسن الطريقي : االقتصاد اإلسالمي  -
 . ه 0118الرياض ، 

 أصل –ماجد بن صالح بن مشعان الموقد : وسائل معالجة الفقر في العهد النبوي  -
 . م 0105الصفة أنموذجًا ، 

 األسعار و النقود ، –سيد شوربجي عبد المولي : الفكر االقتصادي عند ابن خلدون  -



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 جامعة أم القرى
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 . م 0898إدارة الثقافة و النشر ، الرياض ، 
 ابن خلدون مؤسس علم االقتصاد -شوقي أحمد دينا ، علماء المسلمين وعلم االقتصاد  -

 . م 0883، دار معاذ للنشر و التوزيع ، 
 
 د. ضيف اهلل الزهراني.أستاذ المادة: أ. 
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 612رقم مقرر  – تاريخ العلوم عند المسلميننموذج توصيف مقرر 

 

 هـ11/4/1440         :تاريخ التقرير :         جامعة أم القرى                       . اسم المؤسسة التعليمية1

              

 التاريخ الشريعة والدراسات اإلسالمية / :القسم /. الكلية2
 

 بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه : أ(التعريف

 تاريخ العلوم عند المسلمين. اسم ورمز المقرر الدراسي: 1 .1

 2. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

 الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.  (أو البرامج). البرنامج 3 .3

 الماجستير المستوى األول

 . اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي: 4 .4

 

 . السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 5 .5

 

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6 .6

 ال يوجد .7

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 7 .8
 

 المبنى الرئيسي للكلية داخل . موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 8 .9

 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات المحاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنترنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكتروني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 المراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 

 تعليقات:
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 :ب( األهداف

 هدف المقرر الرئيس ؟ •

 يتعرف الطالب على أصالة العلوم اإلسالمية. -

 يتعرف الطالب على مراكز العلم والمجالس العلمية والمكتبات عند المسلمين. -

 يتعرف الطالب على مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي. -

 مستخدمة في النشرة التعريفية أو الدليل(. المطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة ال)مالحظة: ج( توصيف المقرر الدراسي 

من  الركائز التي أدت إلى تطور تطور العلوم والمعارف في الحضارة اإلسالمية انطالقًا  المقرر هذا يتناول توصيف عام للمقرر:
هذه العلوم بدءًا بالحديث عن أصالة الفكر اإلسالمي المبني على القرآن والسنة، إضافة إلى ذكر دور اإلسالم في بناء العلوم 

أبدعها  والمعارف وتطورها إلى حد بعيد فقد بنيت هذه العلوم على قاعدة الفكر اإلسالمي وعلى مناهج البحث العلمي الجديدة التي
وبشر بها المسلمون: التجربة، المالحظة، استخالص النتائج في سبيل الوصول إلى الحقيقة العلمية، والبد من الحديث خالل ذلك 
عن العوامل التي ساعدت على نهضة العلوم في اإلسالم ويندرج تحت ذلك اإلشارة إلى أن العلم اصبح الهدف المنشود لدى كل 

لم والمجالس العلمية والمكتبات، وأصبح الكتاب خير جليس لكل مسلم ومن هنا نشطت الترجمة وكانت مسلم فانتشرت مراكز الع
 بدايات التدوين وبناء المدرس اإلسالمية الحديثة التي اسهمت كثيرًا في بناء المعرفة اإلنسانية إلى حد بعيد.

 
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها:-1

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 2 1 م والمعرفة عند المسلمينوعلالأهمية  األول: األسبوع

 2 1 العوامل التي أسهمت في نهضة العلوم عند المسلمين. الثاني: األسبوع

 2 1 الحركات التعليمية ومراكز العلم. الثالث: األسبوع

 2 1 المدارس العلمية. الرابع: األسبوع

 2 1 الكتب والمكتبات. الخامس: األسبوع

 2 1 الترجمة ودورها في تطور العلوم عند المسلمين. السادس: األسبوع

 2 1 بدايات التدوين وظهور المصنفات. السابع: األسبوع

 2 1 مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي. الثامن: األسبوع

 2 1 اختبار نصفي. التاسع: األسبوع

 2 1 الشريعة اإلسالمية.العاشر: علوم األسبوع 

 2 1 الحادي عشر: اللغة العربية وآدابها.األسبوع 

 2 1 الثاني عشر: العلوم االجتماعية.األسبوع 

 2 1 الثالث عشر: العلوم التطبيقية.األسبوع 

 2 1 الرابع عشر: علم الفلك.األسبوع 
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   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 دروس محاضرات 
 إضافية

 المجموع أخرى العملي معامل

 30 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 30 ساعات التدريس

 30 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 30 معتمدةساعات 

 
 
 

 

 
 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 3
 

 )اختبارات شفوية ( ) اختبارات تحريرية ( ) تعلم ذاتي (

 

 
 ها:تدريس استراتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطني للمؤهالت للمقرر وفقاً ل. مخرجات التعلم 4
 

 .  اإلسالميةالعلوم أن يتعرف الطالب على نشأة  /1
 .العلوم اإلسالميةأن يكتسب الطالب مهارات البحث و الدراسة في تاريخ  /2

 .العلوم اإلسالمية تطور يبين الطالب أن /3

 

 .اإلطار الوطني للمؤهالتالخمسة الواردة في مجاالت مخرجات التعلم يحدد الجدول التالي 
 

نظر إلى الشرح أسفل ا)المناسبة في مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أولا 
 .الجدول(

 .أمولةومع مخرجات التعلم المالقياس طرق التي تناسب و تتسق مع ضع استراتيجيات التدريس  :ثانياا 
أن تتسق مخرجات تعلم المقرر دقة، ويجب بمخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المقياس ضع طرق ال :ثالثاا 

، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل مقرر أن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريسقياسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم يتضمن مخرجات تعلم من كل مجال
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 طرق القياس تدريس المقرر يجياتاسترات لمؤهالتوفقاا لإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

ان يكتسب الطالب مجموعة شاملة العوامل التي أسهمت في  1-1
 نهضة العلوم عند المسلمين.

 الحوار والمناقشة العصف الذهني

ان يمتلك الطالب معرفة مناهج العلماء المسلمين في البحث  1-2
 العلمي

 المحاضرة  الخرائط الذهنية

 اإلدراكية المهارات 2

الحركات التعليمية ومراكز تطبيق بعض الوقائع التاريخية  2-1

 .العلم
مناقشة الحدث  إثارة الفكر 

 التاريخي 

2-2    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

استخدام مهارات البحث التاريخي لدراسة أحد موضوعات  3-1
 العلوم اإلنسانية

القدرة على االستيعاب وتوصيل 
 المعلومات .

القاء البحث أمام 
 الطالب

يظهر بمستوى عال من األخالقيات وانضباط السلوك في  3-2
 حركة تطور العلوم اإلسالمية.مناقشة قضايا 

 التعليم التعاوني روح فريق العمل الواحد

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات التصال ومهارات  4

التعليم  المالحظة استخدام الطالب لتقنية المعلومات في التواصل مع اآلخرين. 4-1
 اإللكتروني

 قواعد المعلومات التقويم المستمر   4-2

 حركية -مهارات النفسال 5

الحضارة اإلسالمية  فيرسم خريطة موقع عليها اسم العلماء  5-1
 وبالدهم.

استخراج العبر  الذهن 
 من التاريخ

5-2    

  

 
 
 خالل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

، كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبارمثال: ) القياس ةمهم التقويم
 لخ(خطابة، تقديم شفهي، إ

األسبوع 
 المحدد له

نسبته من التقويم 
 النهائي

1   
 كتابة مقال

  

 اختبار 2
 

11 10% 

 مشروع جماعي 3
 

  

4  
 إلقاء شفهي

1-15 10% 

5  
 عرض التكليف الذي أعده

12 10% 
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 :همدعمالرشاد األكاديمي للطالب ود. 

ر اقدمذكر ا) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي وطاقم التدريس أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  -1
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

.إعالن الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس /1  
. للطالباإلرشاد األكاديمي  /2  
 .الندوات /3
 المحاضرات العامة. /4

 

 . مصادر التعلّمـه

 :الكتب المقررة المطلوبة
 تاريخ العلوم عند المسلمين :احمد اسماعيل الجبوري

 

 

 المطلوبة:قائمة الكتب  .1

 هواردر تيرنر: العلوم عند المسلمين

  

 :(وغيرها والتقارير الدورياتالكتب والمراجع الموصى باقتنائها ) .2
 

 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  المواد. 3
 

 

 :واللوائح المهنية األسطوانات المدمجة، والمعاييرو ياتالبرمجمواد تعليمية أخرى مثل أي  .3

 

 

 :المطلوبةو. المرافق 

بّين متطلبات  المقرر الدراسي  من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات 
 وغيرها(:الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، 

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .1
 طالًبا 50قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب بها عن  

 مصادر الحاسب اآللي )أدوات عرض البيانات واللوحات الذكية والبرمجيات وغيرها(:
 جهاز حاسب آلي -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنترنت WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

 مصادر أخرى )حددها: مثل الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:-3
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 خرائط ورسوم توضيحية -
 جهاز عرض لألفالم العلمية الوثائقية -

 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووز.  تق
 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :-1
 المناقشات الصفية. -
 األوراق واألبحاث.  -
 اختبارات نصفية ونهائية تحريرية -
 ورش عمل -
 اختبارات تقويمية -
 أنشطة وواجبات منزلية -
 بحوث علمية -
 القسم:استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو  .2
 مراجعة نتائج االختبارات النهائية. -
 التشاور وتبادل الخبرات بين أساتذة المقرر -
 استطالع آراء الطالب في المقرر -
 تقويم زميل آخر -
 مناقشة الطالب -

 إجراءات تطوير التدريس :-3
 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس -
 تطوير المقرراتعقد جلسات خاصة في مجلس القسم بصفته العلمية لمناقشة  -
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمرات -
 تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس -
 استضافة الخبراء من جامعات أخرى وأخذ رؤاهم في المقررات -
 زيارة الكليات المناظرة واإلفادة من تجارها -

) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين، إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب -4
 والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 مراجعة نتائج االختبارات النهائية -
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 الطالبقياس نسبة نجاح الطلبة في المقرر مقارنة بالمقررات األخرى التي يدرسها  -
 بحوث والتقاريرال -
 مراجعة أوراق اإلجابة -
 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس -
 تقويم مستقل من خارج البرنامج -

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5
 عمل تقرير فصلي عن المقرر. -
 مناطق الصعوبة في المقرر.مراجعة نتائج الطالب للوقوف على  -
 استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس لمعرفة رؤاهم واقتراحاتهم لتطويره. -
 عقد لقاءات مع الطلبة المميزين والمقصرين في تحصيلهم العلمي الكتشاف نقاط القوة والضعف في المقرر. -
 المقارنة المرجعية مع جامعات أخرى تدرس المقرر نفسه -
 ن لتقويم المقرر.استضافة أساتذة زائري -
 عقد لقاءات وورش عمل متخصصة. -

 
 

 المراجع العلمية:
 . م 2014أحمد إسماعيل الجبوري و خولة الصميدي ، تاريخ العلوم عند المسلمين ،  -
 . م 2013أحمد إسماعيل : الحضارة و النظم اإلسالمية ،  -
، دار الكتاب الجامعيمحمد حسين محاسنه ، أضواء علي تاريخ العلوم عند المسلمين ،  -

 م.2001العين، 
 . م م.2002أحمد فؤاد باشا : التراث العلمي اإلسالمي ، دار الفكر العربي ،  -

 أستاذ المقرر: أ.د. مريزين عسيري
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 613رقم المقرر  – والمعاصر تاريخ التيارات الفكرية في العصر الحديثنموذج توصيف مقرر 

 11/4/1440           :تاريخ التقرير :         جامعة أم القرى     . اسم المؤسسة التعليمية1

 التاريخ الشريعة والدراسات اإلسالمية / :القسم /. الكلية2

 الدراسي ومعلومات عامة عنه :أ(التعريف بالمقرر 

 تاريخ التيارات الفكرية في العصر الحديث اسم ورمز المقرر الدراسي:  .1

 2. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

 الماجستيرالذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.  (أو البرامج). البرنامج 3 .3

 

 . اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي: 4 .4

 

 المستوى الثاني. السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 5 .5

 

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6 .6
 ال يوجد

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 7 .7
 

داخل المبنى  . موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:8 .8
 الرئيسي للكلية

 
 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:9

   النسبة؟                                                          قاعات المحاضرات التقليدية  أ.     

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنترنتمدمج )تعليم  ب.     

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكتروني        ج.     

   النسبة؟                                                                                 المراسالت د.     

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 تعليقات:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :ب( األهداف
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 ي؟هدف المقرر الرئيس •
 دراسة أهم المذاهب والتيارات الفكرية المعاصرة دراسة نقدية. -1
 معرفة الجذور التاريخية للتيارات الفكرية المعاصرة. -2
 الفكر اإلسالمي من التيارات الفكرية المعاصرة.موقف  -3

 للتيارات الفكرية المعاصرة. معرفة األثار السلبية -4
 ج( توصيف المقرر الدراسي 

كم ات وسددمات بعيدددة كددد البعددد قددن اليقيقددة وذلدد  نتددا  التددر رالشددعا ت فكريددةراولدددت فددي العصددر اليدددي  تيددا
 ت إلد  دود العدالم اإلسدالمياوالرويانيدات ثدم تسدلد هدذت التيدار المسدتمر بدين الماديدات الصدرا  المعرفي قبر 

البعيدة قل  األمة، ومدن  األمر الذي ييتم قل  طالب العلم معرفتها ومعرفة أسباب تسميتها وبدايتها وأثارها
ة والقوميددددة والعولمدددد والليبراليددددة والديمقراطيددددةق والتغريددددب والعلمانيددددة ات الفكريددددة فددددي ا ستشددددر اأهددددم هددددذت التيددددار 

 .أخطارها القريبة والبعيدة ورد  سمالية والشيوقية وغيرها وكيفية مواجهتهاأوالر 
 
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها:-1
عدد  قائمة الموضوعات

 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 4 2 الصرا  الفكري في العصر اليدي 
 4 2 أسباب ظهور التيارات الفكرية

 6 3 العالم اإلسالميأثر التيارات الفكرية قل  
وا ستشراق والتغريب والعلمانية والديمقراطية والقومية  التنصيريركات 

 والعولمة والرأسمالية والشيوقية والماسونية
4 8 

 6 3 كيفية مواجهة التيارات الفكرية
 
 
 

 
   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:  -2

 دروس محاضرات 
 إضافية

 المجموع أخرى العملي معامل
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 30 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 30 ساعات التدريس

 30 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 30 معتمدةساعات 

 

 

 
 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 3
 

 اختبارات تحريرية ( ) تعلم ذاتي ()اختبارات شفوية ( ) 

 

 
قياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطني للمؤهالت للمقرر وفقاً ل. مخرجات التعلم 4
 ها:تدريس استراتيجياتو

 .  التيارات الفكريةتاريخ أن يتعرف الطالب على  /1

 .التيارات الفكريةتاريخ العلمي في أن يكتسب الطالب مهارات البحث  /2

 .التيارات الفكرية وتطورها في العالممرايد  يبين الطالب أن/3

 

 
 .اإلطار الوطني للمؤهالتالخمسة الواردة في مجاالت مخرجات التعلم يحدد الجدول التالي 

في مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أولا 
 .أسفل الجدول(نظر إلى الشرح ا)المناسبة 

ومع مخرجات التعلم القياس طرق التي تناسب وتتسق مع ضع استراتيجيات التدريس  :ثانياا 
 .أمولةالم

أن بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المقياس ضع طرق ال :ثالثاا 
لتشكل معاً عملية تعلم  هاواستراتيجيات تدريسقياسها تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق 

 ، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل مقرر أن يتضمن مخرجات تعلم من كل مجالوتعليم متكاملة
 .من مجاالت التعلم

 
 

 م
استراتيجيات تدريس  مخرجات التعلم وفقاا لإلطار الوطني للمؤهالت

 المقرر
طرق 
 القياس

 المعرفة 1
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المعارف عن تاريخ التيارات الفكرية في ان يكتسب الطالب مجموعة شاملة من  1-1
 العصر الحديث

الحوار  العصف الذهني
 والمناقشة

ان يمتلك الطالب معرفة تاريخية بالمتداد الزمني والمكاني عن تاريخ التيارات  1-2
 الفكرية في العصر الحديث

 المحاضرة  الخرائط الذهنية

 المهارات اإلدراكية 2

التاريخية في تفسير القضايا تطور التيارات الفكرية في تطبيق بعض الوقائع  2-1
 العصر الحديث

مناقشة  إثارة الفكر 
الحدث 

 التاريخي 
2-2    

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3

استخدام مهارات البحث التاريخي لدراسة أحد موضوعات التيارات الفكرية في  3-1
 العصر الحديث

الستيعاب القدرة على 
 وتوصيل المعلومات .

القاء البحث 
 أمام الطالب

يظهر بمستوى عال من األخالقيات وانضباط السلوك في مناقشة قضايا عن  3-2
 التيارات الفكرية في العصر الحديث

روح فريق العمل 
 الواحد

التعليم 
 التعاوني

  مهارات التصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

التعليم  المالحظة استخدام الطالب لتقنية المعلومات في التواصل مع اآلخرين. 4-1
 اإللكتروني

الطالع على أحدث الدراسات العالقات الدولية في التيارات الفكرية في العصر  4-2
 الحديث من خالل تقنية المعلومات.

قواعد  التقويم المستمر 
 المعلومات

 حركية  -المهارات النفس  5

قدرة الطالب النفسية في معايشة مع التيارات الفكرية في العصر الحديث  5-1
 والتفاعل مع كل مراحلها .

استخراج  ل يوجد
العبر من 

 التاريخ
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 خالل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

، اختباركتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، مثال: ) القياس ةمهم التقويم
 لخ(خطابة، تقديم شفهي، إ

األسبوع 
 المحدد له

نسبته من التقويم 
 النهائي

1   
 لمختلف أوجه الحضارة اإلسالمية في الجزيرة العربية.عرض 

  

 اختبار 2
 

10 10% 

 مشروع جماعي 3
 

  

 %10 15-1 إلقاء شفهي 4
 %10 12 عرض التكليف الذي أعده 5
   العلمية والفكرية في الجزيرة العربيةالحياة عرض تقرير عن  6
 %10 10 اختبار 7
   مشروع جماعي 8

 
 :همدعمالرشاد األكاديمي للطالب ود. 

الخاص لكل لالستشارات واإلرشاد األكاديمي وطاقم التدريس أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  -1
 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر ا) طالب

.إعالن الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس /1  
. للطالباإلرشاد األكاديمي  /2  
 .الندوات /3
 المحاضرات العامة. /4

 

 . مصادر التعلّمـه

 :الكتب المقررة المطلوبة
 مفهوم التيارات الفكرية وعالقته بالمصطلحات ذات الصلة : جميلة بنت عيادة الشمري

 المطلوبة:قائمة الكتب  .1

 اإلسالميتيارات الفكر : محمد عمارة

 

  

 :(وغيرها والتقارير الدورياتالكتب والمراجع الموصى باقتنائها ) .2
 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  المواد. 3
 

 

 :واللوائح المهنية األسطوانات المدمجة، والمعاييرو ياتمواد تعليمية أخرى مثل البرمجأي  .3

 

 

https://www.alukah.net/authors/view/home/13056/
https://www.goodreads.com/author/show/1263751._
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 :المطلوبةو. المرافق 

بّين متطلبات  المقرر الدراسي  من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات 
 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 وغيرها(:المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل،  .1
 طالًبا 50قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب بها عن  

 مصادر الحاسب اآللي )أدوات عرض البيانات واللوحات الذكية والبرمجيات وغيرها(:
 جهاز حاسب آلي -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنترنت WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

 تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثل الحاجة إلى -3
 خرائط ورسوم توضيحية -
 جهاز عرض لألفالم العلمية الوثائقية -

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق
 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :-1
 المناقشات الصفية. -
 األوراق واألبحاث.  -
 اختبارات نصفية ونهائية تحريرية -
 ورش عمل -
 اختبارات تقويمية -
 أنشطة وواجبات منزلية -
 بحوث علمية -
 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
 مراجعة نتائج االختبارات النهائية. -
 التشاور وتبادل الخبرات بين أساتذة المقرر -
 اء الطالب في المقرراستطالع آر  -
 تقويم زميل آخر -
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 مناقشة الطالب -
 إجراءات تطوير التدريس :-3

 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس -
 عقد جلسات خاصة في مجلس القسم بصفته العلمية لمناقشة تطوير المقررات -
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمرات -
 بين أعضاء هيئة التدريس تنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء -
 استضافة الخبراء من جامعات أخرى وأخذ رؤاهم في المقررات -
 زيارة الكليات المناظرة واإلفادة من تجارها -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين، -4
 ختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح اال

 مراجعة نتائج االختبارات النهائية -
 قياس نسبة نجاح الطلبة في المقرر مقارنة بالمقررات األخرى التي يدرسها الطالب -
 بحوث والتقاريرال -
 مراجعة أوراق اإلجابة -
 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس -
 خارج البرنامجتقويم مستقل من  -

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5
 عمل تقرير فصلي عن المقرر. -
 مراجعة نتائج الطالب للوقوف على مناطق الصعوبة في المقرر. -
 استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس لمعرفة رؤاهم واقتراحاتهم لتطويره. -
 ت مع الطلبة المميزين والمقصرين في تحصيلهم العلمي الكتشاف نقاط القوة والضعف في المقرر.عقد لقاءا -
 المقارنة المرجعية مع جامعات أخرى تدرس المقرر نفسه -
 استضافة أساتذة زائرين لتقويم المقرر. -
 عقد لقاءات وورش عمل متخصصة. -

 

 المراجع العلمية:
 . م 0119المعاصرة ، دار قتيبة ، دمشق ، محمد شيخاني : التيارات الفكرية  -
 . رءوف عباس حامد : تطور الفكر الغربي الحديث ، جامعة القاهرة ، ب ت -
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 جميلة بنت عيادة الشمري : مفهوم التيارات الفكرية و عالقته بالمصطلحات ذات -
 . الصلة ، االلوكة ، ب ت

 . محمد عمارة : تيارات الفكر اإلسالمي -
 : أ.د. يوسف الثقفيأستاذ المقرر
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 614مقرر رقم  – عالقة المسلمين بالروس وأوروبا الشرقية نموذج توصيف مقرر دراسي

 

        هـ11/4/1440  :تاريخ التقرير :         جامعة أم القرى                       . اسم المؤسسة التعليمية1

           

 الشريعة والدراسات اإلسالمية / التاريخ :القسم /. الكلية2
 

 أ(التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 عالقة المسلمين بالروس وأوروبا الشرقية . اسم ورمز المقرر الدراسي: 1 .1

 2. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

 : الماجستيرالذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3

 

 . اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي: 4 .4

 

 المستوى الثاني. السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 5 .5

 

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6 .6

 ال يوجد

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 7 .7

 داخل المبنى الرئيسي للكلية . موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 8 .8

 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات المحاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنترنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكتروني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 المراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 

 تعليقات:
 

 

 :ب( األهداف

 هدف المقرر الرئيس ؟ •

 الوقوف على مسار الفتوحات االسالمية لبالد الروس  -١

 ابراز جهود الدعاة السلمية لنشر االسالم بالحسنى في هذه اليلدان  -٢

 الحديث عن عالقات السلم مع دول هذه المناطق وتأكيد سماحة االسالم وأهله في التعامل مع القوى المخالفة. -٣

 ابراز أهم المظاهر الحضارية التي تزامنت مع الوجود االسالمي في تلك االقاليم . -٤
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 مستخدمة في النشرة التعريفية أو الدليل(. المطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة ال)مالحظة: ف المقرر الدراسي ج( توصي

ستتناول هذه المادة وصول الفاتحين المسلمين لبالد الروس خالل العصر العباسي  توصيف عام للمقرر:
الطرفين. كما ستتناول مفردات  ذلك من عالقات سلمية وغير سلمية ومعاهدات بين الثاني ومن ثم أعقب

ضافة الى ما هذا باإل خص الصرب والبلغار وغيرهم.وباأل ةهذه المادة عالقة المسلمين بدول أوربا الشرقي
هبية( ذخص دولة المماليك بدولة مغول القفجاق ) القبيلة الالمسلمين وباأل بعد ذلك من عالقات بين  حدث 

بية ورو . فضال عن عالقات التقارب التي قامت بين الدولتين األبعد اعتناق زعمائها للدين االسالمي 
 . والمملوكية وبيزنطة

 
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها:-1

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 2 1 نبذة عن األحوال العامة في هذه البالد قبيل وصول اإلسالم إليها. األول: األسبوع

 2 1 الفتح اإلسالمي لبالد الكرج والقوقاز.األسبوع الثاني: 

 2 1 الكرج والقوقاز بين المسلمين والبيزنطيين .األسبوع الثالث: 

 2 1 الفتح اإلسالمي لشبه جزيرة القرم. :األسبوع الرابع

 2 1 انسحاب المسلمين من القرم.األسبوع الخامس: 

 2 1 أوربا في الحروب الصليبية. دور الروس ودول شرقاألسبوع السادس: 

 2 1 عالقة األيوبيين والمماليك بالبيزنطييناألسبوع السابع: 

با وورأثر العالقات بين األيوبيين والمماليك بالبيزنطيين على بالد الروس وأاألسبوع الثامن: 
 الشرقية ) الخزر والصقالبة(.

1 2 

با و) القبيلة الذهبية( في نشر اإلسالم في بالد الروس وأور دور مغول القفجاقاألسبوع التاسع: 
 الشرقية.

1 2 

 2 1 عالقة مغول القفجاق ببيزنطةاألسبوع العاشر: 

 2 1 أثر فتح القسطنطينية على بالد الروس الحادي عشر:األسبوع 

 2 1 با الشرقية.وأثر فتح القسطنطينية على شعوب أورالثاني عشر: األسبوع 

 2 1 مظاهر الحضارة في بالد الكرج الثالث عشر: األسبوع 

 2 1 مظاهر الحضارة في بالد القوقازالرابع عشر: األسبوع 

 
 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 دروس محاضرات 
 إضافية

 المجموع أخرى العملي معامل

       ساعات التدريس

       معتمدةساعات 
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 خالل األسبوع؟يقوم بها الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 3
 

 )اختبارات شفوية ( ) اختبارات تحريرية ( ) تعلم ذاتي (

 

 
 استراتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطني للمؤهالت للمقرر وفقاً ل. مخرجات التعلم 4

 ها:تدريس
 
 .  عالقة المسلمين بالروس وأوروبا الشرقية تاريخأن يتعرف الطالب على  /1
 .تاريخ عالقة المسلمين بالروس وأوروبا الشرقيةأن يكتسب الطالب مهارات البحث و الدراسة في  /2
ووساائلها وطرائقهاا  العالقاات باين المسالمين والاروس وأوروباا الشارقيةتطورات  يبين الطالب أن /3

 سواء كانت سياسية أو عسكرية.
 

 .اإلطار الوطني للمؤهالتالخمسة الواردة في مجاالت مخرجات التعلم يحدد الجدول التالي 
 

نظر إلى الشرح أسفل ا)المناسبة في مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أولا 
 .الجدول(

 .أمولةومع مخرجات التعلم المالقياس طرق تتسق مع التي تناسب و ضع استراتيجيات التدريس  :ثانياا 
أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المقياس ضع طرق ال :ثالثاا 

تطلب من كل مقرر أن ، مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريسقياسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم يتضمن مخرجات تعلم من كل مجال
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 طرق القياس تدريس المقرر استراتيجيات لمؤهالتوفقاا لإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

 الحوار والمناقشة العصف الذهني  1-1

 المحاضرة  الخرائط الذهنية  1-2

 المهارات اإلدراكية 2

الحدث مناقشة  إثارة الفكر   2-1
 التاريخي 

2-2    
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 خالل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

، اختبار، مشروع جماعي، اختبار كتابة مقال،مثال: ) القياس ةمهم التقويم
 لخ(خطابة، تقديم شفهي، إ

األسبوع 
 المحدد له

نسبته من التقويم 
 النهائي

1   
 

  

2  
 

  

3  
 

  

4    
5    
6    
7    
8  

 
  

 :همدعمالرشاد األكاديمي للطالب ود. 

ر اقدمذكر ا) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي وطاقم التدريس أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  -1
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

.إعالن الساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس /1  

. للطالباإلرشاد األكاديمي  /2  

 .الندوات /3

 المحاضرات العامة. /4

 

 
 المراجع والمصادر: التعلّم . مصادرـه

 مصادر ومراجع المقرر:

 ــ رحلة ابن فضالن.

 ــ حسين الداقوقي، العرب والخزر في عهد الخلفاء الراشدين والدولة األموية.

 ــ فايز نجيب اسكندر، الفتح اإلسالمي لجورجيا.

 ــ فايز نجيب اسكندر،  مصر في كتابات الحججاج الروس.

 إسماعيل ، تاريخ الروس من خالل المصادر العربية .ــ ليلى عبدالجواد 

 ــ ليلى عبدالجواد إسماعيل، العالقات المملوكية البيزنطية.

 

 ــ محمد سعيد عمران، المغول وأوربا.

 ــ محمد محمد الشيخ، أوربا والتتار.

 ــ آرثر كوستلر ، امبراطورية الخزر) مترجم(
 

 :المطلوبةو. المرافق 
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المقرر الدراسي  من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات بّين متطلبات  
 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .1
 طالًبا 50قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب بها عن  

 مصادر الحاسب اآللي )أدوات عرض البيانات واللوحات الذكية والبرمجيات وغيرها(:
 جهاز حاسب آلي -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنترنت WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

 مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثل الحاجة إلى تجهيزات -3
 خرائط ورسوم توضيحية -
 جهاز عرض لألفالم العلمية الوثائقية -

 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووز.  تق
 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :-1
 المناقشات الصفية. -
 األوراق واألبحاث.  -
 اختبارات نصفية ونهائية تحريرية -
 ورش عمل -
 اختبارات تقويمية -
 أنشطة وواجبات منزلية -
 بحوث علمية -
 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
 مراجعة نتائج االختبارات النهائية. -
 التشاور وتبادل الخبرات بين أساتذة المقرر -
 استطالع آراء الطالب في المقرر -
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 تقويم زميل آخر -
 مناقشة الطالب -

 إجراءات تطوير التدريس :-3
 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس -
 عقد جلسات خاصة في مجلس القسم بصفته العلمية لمناقشة تطوير المقررات -
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمرات -
 التدريستنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة  -
 استضافة الخبراء من جامعات أخرى وأخذ رؤاهم في المقررات -
 زيارة الكليات المناظرة واإلفادة من تجارها -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين، -4
 من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة 

 مراجعة نتائج االختبارات النهائية -
 قياس نسبة نجاح الطلبة في المقرر مقارنة بالمقررات األخرى التي يدرسها الطالب -
 بحوث والتقاريرال -
 مراجعة أوراق اإلجابة -
 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس -
 تقويم مستقل من خارج البرنامج -

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5
 عمل تقرير فصلي عن المقرر. -
 مراجعة نتائج الطالب للوقوف على مناطق الصعوبة في المقرر. -
 استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس لمعرفة رؤاهم واقتراحاتهم لتطويره. -
 ميزين والمقصرين في تحصيلهم العلمي الكتشاف نقاط القوة والضعف في المقرر.عقد لقاءات مع الطلبة الم -
 المقارنة المرجعية مع جامعات أخرى تدرس المقرر نفسه -
 استضافة أساتذة زائرين لتقويم المقرر. -
 عقد لقاءات وورش عمل متخصصة. -

 

 


