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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة

متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
المستوى األول

 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م

(اختر كل ما ينطبق)

1

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية

2
3
4
5

التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

عدد الساعات التدريسية

النسبة

32

%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط

ساعات التعلم

32

محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

يدرس املقرر اتريخ مصر والعراق وسورية واهلند والصني يف العصور القدمية ،والرتكيز على العصور التارخيية ،وأهم وأبرز أحداثها
يف هذا اإلطار اجلغرايف للمقرر ،مع حملة خمتصرة عن بعض اجلوانب احلضارية فيها وبشكل مركز وخمتصر.

 .2الهدف الرئيس للمقرر

يهدف املقرر إىل جعل الطالب يتعرف على اتريخ الشرق القدمي.
 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3

3

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم

يشرح حلقات املعرفة التارخيية املرتبطة بتاريخ الشرق القدمي وأهم تطوراهتا يف العصر القدمي

ع2

يعدد عوامل قيام الدول واحلضارات يف منطقة الشرق وأسباب سقوطها

ع5

مخرجات التعلم للمقرر
1...
2
2.1
2.2

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المهارات

يطبق مناهج البحث العلمي يف األحداث التارخيية يف الشرق القدمي
يستنتج عوامل قيام حضارات الشرق ،ليستتلل

املستقبل

منهتا التدروس والعته لاهتم احلا تر واستشتراق

م2
م3

2.3
2...
3

القيم

3.1

يعمل بااعلية من الارق البحثية يف اجملاالت املرتبطة ابلكشوف األثرية

ق 1

3.2

يستلدم املناهج التارخيية امللتلاة يف حتليل األحداث والوقائع التارخيية

ق3

3.3
3...

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1

 -اتريخ مصر القدمي :مصادر دراسة اتريخ مصر القدمي

2

2

عصور ما قبل األسرات – الدولة القدمي

2

3

عصر االنتقال الثاين وحكم اهلكسوس – دعوة يوسف عليه السالم

2

4

الدولة احلديثة – دعوة موسى عليه السالم وخروج بين إسرائيل من مصر

2

5

العصر املتأخر – حالة مصر قبل الاتح اإلسالمي

2

6

اتريخ العراق القدمي :عصور ما قبل التاريخ – دعوة نوح عليه السالم

2

7

السومريون – الدولة األكدية – العصر السومري الثاين – دعوة إبراهيم عليه السالم

2

8

االختبار النصاي

2

9

الدولة البابلية األوىل – الدولة اآلشورية  -الدولة الكلدانية

2

 10االختبار الدوري

2

 11اتريخ سورية القدمي :اآلموريون – الكنعانيون  -الاينيقيون

2

12

4

 -تعريف عام بتوصيف املقرر وأهدافه.

ساعات االتصال

اآلراميون – العهانيون :أصلهم – دعوة إبراهيم ودعوة لوط عليهما السالم  -عصر القضاة – مملكة

طالوط – مملكة داوود وسليمان عليهما السالم وبناء بيت املقدس

2

 13عصر االنقسام – االحتالل الروماين – بعثة عيسى عليه السالم – حالة سورية قبل الاتح اإلسالمي

2

 14موجز اتريخ اهلند القدمي

2

 15موجز اتريخ الصني القدمي

2

2

 16االختبار النهائي
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المجموع

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

1.1

1.2

مخرجات التعلم

طرق التقييم

استراتيجيات التدريس

المعرفة والفهم

يشت تترح حلقت تتات املعرفت تتة التارخييت تتة املرتبطت تتة بتت تتاريخ احملا رات

أسئلة

يعت تتدد عوامت تتل قيت تتام الت تتدول واحلضت تتارات يف منطقت تتة التكلياات والنقاشات

مناقشة

الشرق القدمي وأهم تطوراهتا يف العصر القدمي
الشرق وأسباب سقوطها

…
2.0

2.1

المهارات

يطبتتق منتتاهج البحتتث العلمتتي يف األحتتداث التارخييتتة املناقشة

املناقشة

املناقشة

املناقشة

يف الشرق القدمي

يستتتنتج عوامتتل قيتتام حضتتارات الشتترق ،ليستتتلل
2.2

منه ت تتا ال ت تتدروس والع ت تته لاه ت تتم احلا ت تتر واستش ت تراق

املستقبل
…
3.0

3.1

3.2

القيم

يعمت تتل بااعليت تتة ت تتمن الات تترق البحثيت تتة يف اجمل ت تاالت تكلياات

مناقشة التكليف

يس ت ت تتتلدم املن ت ت تتاهج التارخيي ت ت تتة امللتلا ت ت تتة يف حتلي ت ت تتل تكلياات

مناقشة التكليف

املرتبطة ابلكشوف األثرية

األحداث والوقائع التارخيية

…
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

أنشطة التقييم

(باألسبوع)

 1املناقشات الصاية واألوراق والبحوث

مستمر

%20

 2االختبار النصاي

الثامن

%20

 3االختبار النهائي

السادس عشر

%60

4
5
6
7
8
أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

5

توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
 ساعات مكتبية :مبعدل ساعتني أسبوعيًا.-

ختصي

ساعات إ افية للطالب ذوي احلاالت واملتطلبات اخلاصة وف ًقا حلاجتهم.

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

أحمد فخري ،دراسات في تاريخ الشرق القديم ،مكتبة األنجلو
المصرية ،القاهرة ،ط 2010 ،3م.
محمددد بيددومي م،ددرار ،حاددارات الشددرق األدنددر القددديم ،دار
المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية1998 ،م.
إبراهيم محمد بيومي م،رار :في تاريخ مصر والشرق األدنر
القديم ،القاهرة .2010
محمود أم،ز ،في تاريخ الشرق األدنر القديم ،دار الن،اة
العربية ،القاهرةد ط 2010 ،1م.
نعيم فرج ،موجز تاريخ الشرق األدنر القديم ،دار الفكر ،دمشق،
د ،ت.
فور زودر ،مدخل إلر حاارات الشرق القديم ،ترجمدة :فداروق
إسماعيل ،مكتبة بستار المعرفة ،القاهرة.2004 ،

المرجع الرئيس للمقرر

-

المراجع المساندة

-

المصادر اإللكترونية
أخرى
 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب هبا عن  40طالبًا
 جهاز حاسب آل -جهاز data show

التجهيزات التقنية

 -جهاز اتصال السلكي  WiFiبشبكة اإلنرتنت

(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

 سبورة ذكيةتجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

خرائط ورسوم تو يحية.

-

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية التدريس
6

المقيمون

 -الطالب

زايرات املراجع النظري

طرق التقييم

الزايرات

 -االستباانت اإللكرتونية

المقيمون

مجاالت التقويم

طرق التقييم

 مراجع ت ت تتة نت ت ت تتائج االختب ت ت تتاراتالنصاية والنهائية

فاعلة طرق تقييم الطالب

أعضتتاء هيئتتة التتتدريس متتن داختتل القستتم

من األقسام املناظرة

 قيت تتاس نست تتبة بت تتاح الطلبت تتة يفاملقت ت ت ت تترر مقارنت ت ت ت تتة ابملقت ت ت ت تتررات

األخرى اليت يدرسها الطالب.

 تق ت ت تتومي مس ت ت تتتقل م ت ت تتن خ ت ت تتارجالهانمج

 مراجع ت ت تتة نت ت ت تتائج االختب ت ت تتاراتالنصاية والنهائية.

 مراجعة البحوث والتقارير اليتمدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر

أعضتتاء هيئتتة التتتدريس متتن داختتل القستتم
من األقسام املناظرة

يقدمها الطالب.

 مراجع ت ت ت تتة أوراق االختب ت ت ت تتاراتللتأك ت ت ت ت ت تتد م ت ت ت ت ت تتن اس ت ت ت ت ت تتتياائها

ملواصتتاات الورقتتة االمتحانيتتة،

وقياسها مللرجات التعلم.
مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف

7

جهة االعتماد

جملس قسم التاريخ

رقم الجلسة
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