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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 الرابع                      

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 1022104 -2  تاريخ إيران اإلغريق والرومان

 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

  إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

  اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام ل وصف ال. 1

يدرس املقرر اتريخ وحضارة السودان، واحلبشة، واملغرب يف العصور القدمية بشكل مركز وخمتصر، وتوضيح دورها وعالقتها  
 بتاريخ وحضارة اجلزيرة العربية والشرق القدمي. 

 

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

 ومظاهرها، وتطورها، وعالقتها ابحلضارة العربية.يهدف املقرر إىل جعل الطالب يتعرف على حضارات أفريقيا القدمية، 

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 2ع يشرح حلقات املعرفة التارخيية املرتبطة بتاريخ إفريقيا القدمي وتطورها  1.1

 3ع  اتريخ إفريقيا القدميحيدد العلوم املصدرية والعلوم املساعدة يف دراسة  1.2
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 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

 5ع  وأسباب سقوطهااإلفريقية القدمية يعدد عوامل قيام الدول واحلضارات  1.3

1...   

  المهارات 2

 1م  األحداث التارخيية املتصلة بتاريخ إفريقيا وينقدها نقداً موضوعياً حيلل  2.1

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

 5م  اتريخ وحضارات إفريقيايستخدم التقنيات احلديثة ومواقع اإلنرتنت يف التعرف على أهم مصادر  2.3

2...   

  القيم 3

 3ق  يستخدم املناهج التارخيية املختلفة يف حتليل األحداث والوقائع التارخيية 3.1

3.2   

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 

 تعريف عام بتوصيف املقرر وأهدافه.  -
 املوقع اجلغرايف، والتسمية، واملصادر   -

 

2 

 2 السودان القدمي: لغة السودان القدمي، وخطوط الكتابة  -أوالً  2

 2 عصور ما قبل التاريخ، واجملموعات احلضارية 3

 2 حضارة كرمة  4

 2 قيام دولة كوش  5

 2 مملكة نبتة 6

 2 مملكة مروى )اجلزء األول( 7

 2 مملكة مروى )اجلزء الثاين( 8

 2 اختبار نصفي 9

 2 بالد احلبشة: أصول حضارة احلبشة وما قبل مملكة أكسوم -اثنياً  10

 2 مملكة أكسوم )اجلزء األول( 11

 2 مملكة أكسوم )اجلزء الثاين( 12

 2 عالقات بالد احلبشة ابجلزيرة العربية 13

 2 وتطور حضارة املغرب القدمي القدمي: مظاهراملغرب -اثلثاً  14

 2 اتريخ قرطاجة 15

 2 عالقة حضارة بالد املغرب ابلشرق القدمي واجلزيرة العربية 16
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 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 
يشرررررح حلقررررات املعرفررررة التارخييررررة املرتبطررررة بترررراريخ 

 إفريقيا القدمي وتطورها 

 أسئلة احملاضرات

1.2 
حيرردد العلرروم املصرردرية والعلرروم املسرراعدة يف دراسررة 

 اتريخ إفريقيا القدمي

 مناقشة التكليفات والنقاشات

1.3 
اإلفريقيررررة يعرررردد عوامررررل قيررررام الرررردول واحلضررررارات 

 وأسباب سقوطهاالقدمية 

 مناقشة التكليفات والنقاشات

 المهارات 2.0

2.1 
حيلررررل األحررررداث التارخييررررة املتصررررلة بترررراريخ إفريقيررررا 

 وينقدها نقداً موضوعياً 

 املناقشة املناقشة

2.2 
يطبررررق منرررراهج البحررررث العلمرررري يف التفكررررري وطرررررق 

 التارخييةاالستدالل يف دراسة القضااي واألحداث 

 املناقشة
 

 املناقشة

2.3 
يسرررررتخدم التقنيرررررات احلديثرررررة ومواقرررررع اإلنرتنرررررت يف 

 اتريخ وحضارات إفريقياالتعرف على أهم مصادر 

 مناقشة التكليف تكليفات

 القيم  3.0

3.1 
يسرررررررتخدم املنررررررراهج التارخييرررررررة املختلفرررررررة يف حتليرررررررل 

 األحداث والوقائع التارخيية

 تكليفات
 

 التكليفمناقشة 

3.2    

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 مستمر املناقشات الصفية واألوراق والبحوث 1

 %20 التاسع االختبار النصفي 2

 %60 السادس عشر االختبار النهائي 3

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات مكتبية: مبعدل ساعتني أسبوعًيا. -
 ختصيص ساعات إضافية للطالب ذوي احلاالت واملتطلبات اخلاصة وفًقا حلاجتهم.  -
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

م(: املغررررب القررردمي، اإلسررركندرية، دار الكتررراب 1990حممرررد بيرررومي مهرررران ) -
 اجلامعي.

م(: حماضرات يف اتريخ احلبشرة القردمي، صرنعاء، 2006عبد هللا حني الشيبة ) -
 دار الكتاب اجلامعي.

 المساندةالمراجع 

السرررودان القررردمي، اإلسررركندرية، دار م(: اتريرررخ 1994حممرررد بيرررومي مهرررران ) -
 املعرفة اجلامعية.

 م(: اتريخ السودان القدمي، القاهرة.1983حممد إبراهيم بكر ) -
م(: مصرر وبرالد النوبرة، تر رة: حتفرة حندوسرة، مراجعرة: 1970وولرت إمري ) -

 عبد املنعم أبو بكر، القاهرة.
ر والسودان، (: اتريخ وادي النيل مص2006عارف أمحد إمساعيل املخاليف ) -

 صنعاء.
م(: العالقررات بررني شرربه اجلزيرررة العربيررة واحلبشررة، 2007عبررد املعطرري مسسررم ) -

 القاهرة. 
م(: التراريخ املغرارا القردمي السياسري واحلضراري 1992حممد اهلادي جارش ) -

 منذ فجر التاريخ إىل الفتح اإلسالمي، اجلزائر، املؤسسة اجلزائرية للطباعة.
 

  اإللكترونية المصادر 

    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
 السبورة الذكية، البرمجيات( )جهاز عرض البيانات، 

 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 

 االستباانت اإللكرتونية   - الطالب  - فاعلية التدريس
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 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 الزايرات زايرات املراجع النظري

 فاعلة طرق تقييم الطالب
أعضرراء هيئررة الترردريس مررن داخررل القسررم  

 من األقسام املناظرة

مراجعرررررررة نترررررررائج االختبرررررررارات  -
 النصفية والنهائية

قيرررراس نسرررربة برررراح الطلبررررة يف  -
املقرررررررررررر مقارنررررررررررة ابملقررررررررررررات 

 الطالب.األخرى اليت يدرسها 
تقرررررررومي مسرررررررتقل مرررررررن خرررررررار   -

 الربانمج
 

 مدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر
أعضرراء هيئررة الترردريس مررن داخررل القسررم  

 من األقسام املناظرة

مراجعرررررررة نترررررررائج االختبرررررررارات  -
 النصفية والنهائية.

بحوث والتقارير اليت مراجعة ال -
 يقدمها الطالب.

مراجعرررررررررة أوراق االختبرررررررررارات  -
اسرررررررررررررتيفائها للتأكرررررررررررررد مرررررررررررررن 

ملواصررفات الورقررة االمتحانيررة، 
 وقياسها ملخرجات التعلم.

 

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، 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

 


