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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع . 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √   إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر  الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى األول         

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد 

 وجدت(  )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 32 المحاضرات التقليدية  1

   التعليم المدمج  2

     اإللكترونيالتعليم  3

     عن بعدالتعليم  4

     أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي(  )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 32 محاضرات 1

  إستوديو أو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

  اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام ل وصف ال. 1

يتناول هذا املقرر تعريف علم التاريخ، وأمهيته، ونشأته، وتطوره عرب العصور، ومكانته بني العلوم، والعلوم املساعدة له، وصفات  
أقسام املراحل التارخيية املختلفة، من حيث تسلسلها الزمين، وبدايتها، وهنايتها، وخصائصها، والظروف  املؤرخ، مع توضيح 

 املرتبطة بتلك التقسيمات، وكذلك التعريف مبدارس تفسري التاريخ. 

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

االجتمااعياة واالنساااااااااااانياة، وأقسااااااااااااماه و روعاه، وأهم مادارس الكتااباة  تعريف الطاالاب بعلم التااريخ، وأمهيتاه، ومكاانتاه بني العلوم  
 التارخيية.

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع   يعرف املفاهيم واملبادئ والنظرايت اخلاصة مبجاالت التاريخ واحلضارة 1.1
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 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

 3ع  حيدد العلوم املصدرية والعلوم املساعدة يف دراسة التاريخ واحلضارة  1.2

 3ع  يعرف مناهج وأدوات وأخالقيات البحث العلمي التارخيي واألثري 1.3

1...   

  المهارات 2

 1م  حيلل األحداث التارخيية وينقدها نقداً موضوعياً  2.1

 2م  التفكري وطرق االستدالل يف دراسة القضااي واألحداث التارخييةيطبق مناهج البحث العلمي يف  2.2

 4م  يتمكن من كتابة تقارير وحبوث علمية اترخيية وأثرية و ق املنهج العلمي 2.3

2..4

. 
 5م  يستخدم التقنيات احلديثة يف جماالت البحث التارخيي

  القيم 3

 1ق  جماالت التاريخ واحلضارةيعمل بفاعلية ضمن الفرق البحثية يف  3.1

 2ق  يلتزم ابملعايري والقيم االخالقية يف نقد وتقييم األحداث والشخصيات التارخيية 3.2

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 
 تعريف عام بتوصيف املقرر وأهدا ه.  -

  وائد التاريخ وأمهيته -هل التاريخ علم أم  ن  –نشأة علم التاريخ  –تعريف التاريخ لغة واصطالحاً 
2 

2 
التاريخ    –العصر الوسيط    –العصر اإلسالمي    –العصور القدمية    –العصور التارخيية )العصور احلجرية  

 احلديث واملعاصر(
2 

 2 والعصور الوسطى األوروبيةالتدوين التارخيي يف العصور القدمية  3

 2 التدوين التارخيي ومدارسه يف العصر اإلسالمي 4

 2 التدوين التارخيي يف عصر النهضة والعصور احلديثة 5

 2 مصادر كتابة التاريخ 6

 2 العلوم املساعدة للتاريخ 7

 2 االختبار النصفي 8

 2 التفسري القرآين للتاريخ.  –تفسري التاريخ: املفهوم واألهداف  9

 2 مناذج من نظرايت تفسري التاريخ 10

 2 النظرايت احلداثية يف تفسري التاريخ  11

 2 املدارس العربية يف تفسري التاريخ  12

 2 املدرسة اخلليجية يف تفسري التاريخ  13

 2 تطبيقات على مناذج من الكتاابت التارخيية العربية والسعودية  14
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 2 قراءات يف مناذج النصوص التارخيية وحتليلها  15

 2 االختبار النهائي 16

 32 المجموع
 

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

 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 
يعرف املفاهيم واملبادئ والنظرايت اخلاصة مبجاالت  

 التاريخ واحلضارة

 أسئلة  احملاضرات 

1.2 
حيدد العلوم املصاااادرية والعلوم املساااااعدة يف دراسااااة  

 التاريخ واحلضارة 

 مناقشة  اضرات احمل

… 
يعرف منااااهج وأدوات وأخالقياااات البحاااث العلمي  

 التارخيي واألثري
 التكليفات والنقاشات 

 مناقشة 

 المهارات 2.0

 املناقشة  املناقشة  حيلل األحداث التارخيية وينقدها نقداً موضوعياً  2.1

2.2 
وطرق   الاتافاكاري  يف  الاعالاماي  الاباحااااااث  ماناااااااهاج  ياطاباق 

 االستدالل يف دراسة القضااي واألحداث التارخيية

 املناقشة  املناقشة 

2.3 
يتمكن من كتااباة تقاارير وحبوث علمياة اترخيياة وأثرياة  

 و ق املنهج العلمي

 مناقشة التكليف  تكليفات 

2.4 
جمااااالت البحاااث  يساااااااااااتخااادم التقنياااات احلاااديثاااة يف  

 التارخيي
 مناقشة التكليف  تكليفات 

 القيم  3.0

3.1 
يعمااال بفااااعلياااة ضااااااااااامن الفرق البحثياااة يف جماااالت 

 التاريخ واحلضارة

 مناقشة التكليف  تكليفات 

3.2 
وتاقاييم   ناقااااااد  يف  االخاالقايااااااة  والاقايام  ابملاعاااااااياري  يالاتازم 

 األحداث والشخصيات التارخيية

 مناقشة التكليف  تكليفات 

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 % 20 مستمر املناقشات الصفية واألوراق والبحوث 1

 % 20 الثامن  االختبار النصفي 2

 % 60 السادس عشر  االختبار النهائي 3

    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات مكتبية: مبعدل ساعتني أسبوعًيا. -
 ختصيص ساعات إضا ية للطالب ذوي احلاالت واملتطلبات اخلاصة و ًقا حلاجتهم.  -

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

 للمقرر المرجع الرئيس

م(، علم التاريخ نشأته وتطوره، دار المعارف،  1987شوقي الجمل )  -
 القاهرة. 

م( المدخل إلى علم التاريخ، المكتبة  1994عبد الرحمن عبد هللا الشييييخ ) -
 األكاديمية، القاهرة

 المساندةالمراجع 

اإلسمميمي  نظرة في التفسممير    (،م2007عبد المعطي بن محمد سمممسممم ) -

  إيتراك للطباعة والنشر، القاهرة. للتاريخ،

(، التفسير اإلسيمي للتاريخ، دار العلم للمييين،  1981عماد الدين خليل ) -

 بيروت.

 القاهرة. دار المعارف، التاريخ والمؤرخون، (م1984حسين مؤنس ) -

 اإللكترونية المصادر 

 مكتبة المصطفى االلكترونية 

 mostafa.info/books/htm/disp.php?page=list&n=44-http://al 

 /http://www.altareekh.comموقع التاريخ   -

 /www.alwaraq.netموقع الوراق  
 

    ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 طالًبا 40قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب هبا عن 

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

 جهاز حاسب آل  -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنرتنت   WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

 .خرائط ورسوم توضيحية - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

  اعلية التدريس
 والطالباتالطالب  -

 زايرات املراجع النظري

 االستباانت اإللكرتونية   -
 الزايرات

http://al-mostafa.info/books/htm/disp.php?page=list&n=44
http://www.altareekh.com/
http://www.alwaraq.net/
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 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

  اعلة طرق تقييم الطالب
أعضاااااء هيئة التدريس من داخل القساااام   

 من األقسام املناظرة

االخاتابااااااارات   - ناتااااااائاج  ماراجاعااااااة 
 النصفية والنهائية

قيااس نساااااااااااباة  اا  الطلباة يف   -
املقرر مقارنة ابملقررات األخرى  

 يدرسها الطالب.اليت 
خااااااارج   - مان  مساااااااااااتاقاااااال  تاقاوم 

 الربانمج
 

 مدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر
أعضاااااء هيئة التدريس من داخل القساااام   

 من األقسام املناظرة

االخاتابااااااارات   - ناتااااااائاج  ماراجاعااااااة 
 النصفية والنهائية.

بحوث والتقاارير اليت  مراجعاة ال -
 يقدمها الطالب.

االخااتاابااااااارات   - أوراق  مااراجااعااااااة 
مان   اساااااااااااتايافااااااائاهااااااا  لالاتااااااأكااااااد 

ملواصااااااافات الورقة االمتحانية،  
 وقياسها ملخرجات التعلم.

 

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

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

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح

 جملس قسم التاريخ جهة االعتماد

 16 رقم الجلسة

 ه1442 7 10 تاريخ الجلسة

 


