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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

  . الساعات المعتمدة: 1

 . نوع المقرر 2

   أخرى  √  متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √  إجباري   ب. 

 يقدم فيه المقرر  الذي/ المستوى  السنة. 3

 األول المستوى 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 اليوجد 

 

 )إن وجدت( . المتطلبات 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

 

 )على مستوى الفصل الدراسي(  االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 32 محاضرات  1

  إستوديو أو  معمل  2

  إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 32 اإلجمالي  

 



 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب
 وصف العام للمقرر: ال. 1

منهج البحاث التاارخيي واوا اد البحاث التاارخيي والاااااااااااا اات ال   ا    صالتاارخيي  وصااااااااااااا تعريف أبمهياة منهج البحاث  يتنااو  ذا ا  
 توافرذا يف املؤرخ والعلوم املسا دة له  واملاادر وأاسامها  واملراحل ال     اتبا ها يف كتابة البحث التارخيي .

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

 الشجا ة ....اخل(. األمانة، الادق،التارخيي وتعزيز االجتاذات العلمية )أبمهية منهج البحث  ةهدف ذ ا املقرر تعريف الطالبي -

 املؤرخ.دراسة الشروط الواج  توفرذا يف  -

 التعرف  لى املاادر املختل ة. -

 .توضيح املراحل ال  مير هبا الباحث يف كتابة البحث -

 

 مخرجات التعلم للمقرر: . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع  التعرف  لى أمهية منهج البحث التارخيي وصاا اه واوا ده. 1.1

 3ع  كتابة البحث التارخيي.املسا دة يف   املاادرحيدد  1.2

 5ع  تعدد الا ات ال     توافرذا يف املؤرخ. 1.3

1...   

  المهارات 2

 1م  كتابة البحث. تنمية مهارات  2.1

 3م  تطبيق استخدام عالمات الترقيم  2.2

  االرتقاء بمستوى التفكير والتعبير. 2.3

  تنمية القدرة على التحليل والنقد. ...2

  القيم 3

 2ق  . ابملعايري والقيم األصالاية اإلسالمية يف نقد وتقييم األحداث والشخايات التارخيية تلتزم 3.1

3.2   

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 
 األسبوع األو :  

 تعريف  ام بتوصيف املقرر وأذدافه. 
2 



 فن  أمهية دراسة التاريخ.معىن التاريخ  ذل التاريخ  لم أم  ن متهيد 

2 
ه   د واوا البحث التارخيي  صااااااااا ص املنهج التارخيي    جاملؤرخ  منهبعض صااااااا ات  األسااااااابوع ال ا :  

 ايمة املؤل ات التارخيية. دحتدي
2 

 2 ممن يؤص  العلم وأذداف تلقي العلم و وسا ل تلقي العلم.األسبوع ال الث:  3

 2 أذداف دراسة التاريخ بشكل م ال.األسبوع الرابع:  4

 2 منهج كتابة التاريخ وأمهيته .اخلامس:  عاألسبو  5

 2 اوا د يف منهج كتابة التاريخاألسبوع السادس:  6

 2 املاادر األولية وال انويةاألسبوع السابع:  7

 2 ومنااشة النتا ج ياالصتبار النا بوع ال امن: أالس 8

 2 األصتام والرنوك مع ذكر األم لة الواث ق  اللغات وال يلولوجيا العلوم املسا دة: األسبوع التاسع:  9

10 
فنون الرسااام والتااااوير والنح     اآلداب   واالاتاااااد   اجلغرافيا :  العلوم املساااا دةاألسااابوع العا ااار:  

 والعمارة
2 

 2 االرحتا  والس ر.  لوم أصرى  ال نون : العلوم املسا دةاألسبوع احلادي  شر:  11

 2 اصتيار موضوع البحث وكي ية مجع املادة العلمية.األسبوع ال ا   شر:  12

13 
  ماباللتزا األصاااااااااو  واملراجع مع الت كري    دالباحث  ونقال  مير هبا    ل شااااااااار: املراحاألسااااااااابوع ال الث  

 ابلشريعة اإلسالمية أثناء  رضه للمادة العلمية
2 

 2 تعليقات  لى بعض الناوص التارخيية)أم لة (.األسبوع الرابع  شر:  14

 2  المات الرتايم واحلوا ي.األسبوع اخلامس  شر:  15

 2 العلميةمراجعة بشكل  ام للمادة األسبوع السادس  شر:  16

 32 المجموع 

 

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

 يم ي التق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمز ال

 المعرفة والفهم  1.0



 يم ي التق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمز ال

 أسئلة  احملاضرات  أمهية منهج البحث التارخيييُاَعر ِّف  1.1

 منااشة  التكلي ات والنقا ات  كتابة البحث التارخيياملسا دة يف   املاادرحيدد  1.2

 منااشة  التكلي ات والنقا ات   الا ات ال     أن يتاف هبا املؤرخ …

 المهارات  2.0

2.1 
بطريقااة منطقيااة وةاايادة  حيلاال األحاداث التااارخييااة 

 واالبتعاد  ن التحيز

 املنااشة  املنااشة 

2.2 
حبث اترخيي صااحيح مطبقا ملا   يتمكن من كتابة  

 دراسته.

 املنااشة  املنااشة 

…    

 القيم  3.0

3.1 

يلتزم ابملعايري والقيم األصالاية اإلساااااالمية يف نقد  
والنااااااااااوص  وتقييم األحداث والشاااااااااخاااااااااايات  

 التارخيية

 منااشة التكليف  تكلي ات 

3.2    

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 

 النسبة  

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

1 
اجتهااد من الطاالباات وت اا ال   مستمر املنااشات الا ية واألوراق والبحوث

 أثناء احملاضرات

 %40 ال امن االصتبار النا ي 2

 %60 السادس  شر االصتبار النها ي 3

    

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، شفهي، عرض تقديمي  تحريري،  يم )اختباري التق أنشطة



 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 سا ات مكتبية: مبعد  سا تني أسبو ًيا. -
 ختايص سا ات إضافية للطالب ذوي احلاالت واملتطلبات اخلاصة وفًقا حلاجتهم.  -

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
,دار  1منهج كتابة البحث التاريخي وتدريسه ,محمد صامل السلمي,ط 

 م. 1988  - هـ 1408الوفاء,المنصورة,مصر, 
 

 المساندة المراجع 
 م.1964,دار المعارف,القاهرة, 8منهج البحث التاريخي,حسن عثمان, ,ط

 م,د.م,د.ت. 1997هـ/ 1417,  6البحث التاريخي ,ليلى الصباغ,طدراسة في منهجية  اإللكترونية المصادر  

  ىأخر
,دار  1في منهج البحث التاريخي,عادل غنيم و جمال حجر,ط 

 م. 1998المعرفة,اإلسكندرية, 
 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق 
 طالًبا 40اا ة دراسية مؤث ة ال يزيد  دد الطالب هبا  ن  ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

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

 جهاز حاس  آل  -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنرتن    WiFiجهاز اتاا  السلكي  -
 سبورة ذكية -

 اليوجد - تبعاً لطبيعة التخصص( ) ى أخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قي طرق الت ون المقيم  مجاالت التقويم 

 فا لية التدريس
 الطالب  -

 زايرات املراجع النظري

 االستباانت اإللكرتونية   -
 الزايرات

 فا لة طرق تقييم الطالب
التدريس من داصل القساااام   أ ضاااااء ذيئة  

 من األاسام املناظرة

مراجعة نتا ج االصتبارات النااااااااااا ية   -
 والنها ية



 يم قي طرق الت ون المقيم  مجاالت التقويم 

ايااس نساااااااااااباة ااار الطلباة يف املقرر   -
الاا    األصااارى  ابملاااقاااررات  ماااقااااااارنااااااة 

 يدرسها الطال .
 تقومي مستقل من صارج الربانمج -

 

 مدى حتايل خمرجات التعلم للمقرر
القساااام   أ ضاااااء ذيئة التدريس من داصل 

 من األاسام املناظرة

مراجعة نتا ج االصتبارات النااااااااااا ية   -
 والنها ية.

الا - الا   ماراجاعااااااة  والاتاقاااااااريار  باحاوث 
 يقدمها الطالب.

مراجعاااة أوراق االصتباااارات للتاااأكاااد   -
من اساااااااااااتي اا هاا ملواصااااااااااا اات الوراة  
االمتحاااانياااة، وايااااساااااااااااهاااا ملخرجاااات  

 التعلم.
 

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

 تم تحديدها( يأخرى ) ، المراجع النظير  البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 ح. اعتماد التوصيف  
 التاريخجملس اسم  جهة االعتماد 

 16 رقم الجلسة 

 ه1442 7 10 تاريخ الجلسة 

 

 


