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

متطلب جامعة

متطلب قسم √

متطلب كلية

إجباري √

ب.

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
المستوى السابع

 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر

(إن وجدت)

منهج البحث التاريخي 1021501 -2

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة

م
1

المحاضرات التقليدية

2

التعليم المدمج

3

التعليم اإللكتروني

4

التعليم عن بعد

5

أخرى

 .7ساعات االتصال

32

%100

(على مستوى الفصل الدراسي)

م

3

عدد الساعات التدريسية

النسبة

النشاط

ساعات التعلم

1

محاضرات
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2
3
4

معمل أو أستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي
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ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:

تدريب الطالب على كيفية كتابة البحوث واألوراق التارخيية وفق املنهج العلمي من خالل تطبيق القواعد العلمية واملنهجية اليت
تعلمها يف مقرر منهج حبث.

 .2اهلدف الرئيس للمقرر

يهددف املقرر ىل تددريدب الطدالدب على كتدابدة البحدث العلمي من خالل تطبيق القواعدد العلميدة واملنهجيدة اليت تعلمهدا يف مقرري
املدخل ىل علم التاريخ ومناهج البحث التارخيي.

 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1
1.1
1.2
1.3
1...
2
2.1
2.2
2.3
2...

3
3.1

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعرفة والفهم

يدُ َع ِّرف مناهج وأدوات وأخالقيات البحث العلمي التارخيي

ع4

المهارات

ُُيلل األحداث التارخيية وينقدها نقداً موضوعياً
يطبق مناهج البحث العلمي يف التفكري وطرق االستدالل يف دراسة القضااي واألحداث التارخيية

م1
م2

يَستنبط الوقائع واألحداث التاريخية من الوثائق والمصادر التاريخية واألثرية الثابتة والمنقولة

م3
م4

يستخدم التقنيات احلديثة يف جماالت البحث التارخيي

م5

يتمكن من كتابة تقارير وحبوث علمية اترخيية وفق املنهج العلمي
القيم

يعمل بفاعلية ضمن الفرق البحثية يف جماالت التاريخ واحلضارة

ق1

3.2

يلتزم ابملعايري والقيم االخالقية يف نقد وتقييم األحداث والشخصيات التارخيية

ق2

3.3

يس د د د د ددتخددم املنداهج التدارخييدة املختلفدة يف قليدل األحدداث والوقدائىل التدارخييدة للوص د د د د ددول ىل احلقدائق

ق3

التارخيية
3...

ج .موضوعات المقرر
م

1

4

قائمة الموضوعات

 تعريف عام بتوصيف املقرر وأهدافه.تقدمي حماضرة لتذكري الطالب ما تعلموه يف مقرر منهج حبث ،وتعريفهم أبهداف وأمهية قاعة حبث.

ساعات االتصال

2

اختيار مواضيىل البحث ،مىل شرح مهارات اختيار املوضوع ،وشروط عنوان البحث ،وتوضيح الطرق

2

املختلفة للوصول ىل املراجىل

2

3

ىلعداد خطة البحث وتقدميها للمناقشة

2

4

تقدمي قائمة ابملراجىل اليت سيستخدمها الطالب يف حبثه ،ومناقشتها وىلقرارها

2

5

تصوير املادة العلمية من املراجىل املقررة ،مىل غالف الكتاب وبياانته وعرضها على أستاذ املقرر

2

البدء بتفريغ املعلومات ىل بطاقات البحث حبسب اخلطة املعتمدة وعرضها على أستاذ املقرر للتأكد

6

من مدى الدقة يف ذلك واإلرشاد للخطوات الصحيحة يف حال وجود أخطاء
تقدمي املبحث أو املباحث املنجزة من الفصل األول مىل بطائق البحث اخلاصة به لالطالع وتصويب

7

األخطاء

2
2

8

االختبار النصفي

2

9

تقدمي خامتة البحث ،وقائمة املصادر واملراجىل ،واملالحق لوضىل املالحظات املنهجية عليها

2

10

تسليم البحث بصورته النهائية ،على أن يكون يف حدود  15صفحة ،ويرفق به خطة البحث،
وبطاقات البحث املستخدمة يف كل فصل.

2

11

توضيح األخطاء ،وأوجه القصور ،ومناقشتها ،ومعاجلتها.

2

12

توضيح األخطاء ،وأوجه القصور ،ومناقشتها ،ومعاجلتها.

2

13

توضيح األخطاء ،وأوجه القصور ،ومناقشتها ،ومعاجلتها.

2

14

توضيح األخطاء ،وأوجه القصور ،ومناقشتها ،ومعاجلتها.

2

15

ىلعالن نتائج األحباث للطالب

2

16

االختبار النهائي

2
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المجموع

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

5

مخرجات التعلم
المعرفة والفهم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

الرمز
1.1

مخرجات التعلم

يدُ َع ِّرف مناهج وأدوات وأخالقيات البحث العلمي التارخيي

استراتيجيات التدريس

احملاضرات

طرق التقييم

أسئلة

1.2
…
2.0

المهارات

2.1

ُُيلل األحداث التارخيية وينقدها نقداً موضوعياً

2.2

2.3

2.4

التكليفات

مناقشة التكليفات

يطبق مناهج البحث العلمي يف التفكري وطرق االس ددتدالل يف التكليفات

مناقشة التكليفات

دراسة القضااي واألحداث التارخيية
يَسد د د ددتنبع الوقائىل واألحداث التارخيية من الوائق واملصد د د ددادر التكليفات
التارخيية واألثرية الثابتة واملنقولة

يتمكن من كت دداب ددة تق ددارير وحبوث علمي ددة اترخيي ددة وفق املنهج التكليفات

2.5
3.0

يقرتح أسئلة وفرضيات حبثية للوصول ىل احلقيقة التارخيية قدر اإلمكان

3.2

…

مناقشة التكليفات

العلمي
يستخدم التقنيات احلديثة يف جماالت البحث التارخيي

3.1

مناقشة التكليفات

التكليفات

يعم ددل بف دداعلي ددة ض د د د د ددمن الفرق البحثي ددة يف جم دداالت الت دداريخ التكليفات

مناقشة التكليفات

مناقشة التكليف

واحلضارة
يلتزم ابملعد ددايري والقيم االخالقيد ددة يف نقد ددد وتقييم األحد ددداث تكليفات

مناقشة التكليف

والشخصيات التارخيية
يس د د د د ددتخدددم املندداهج التددارخييددة املختلفددة يف قليددل األحددداث التكليفات

مناقشة التكليف

والوقائىل التارخيية للوصول ىل احلقائق التارخيية

 .2أنشطة تقييم الطلبة
م

6

أنشطة التقييم

توقيت التقييم

النسبة

(باألسبوع)

من إجمالي درجة التقييم

1

حبث عملي (مشروع خترج)

العاشر

%50

2

االختبار النهائي

السادس عشر

%50

أنشطة التقييم

م

توقيت التقييم

النسبة

(باألسبوع)

من إجمالي درجة التقييم

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

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

ختصيص ساعات ىلضافية للطالب ذوي احلاالت واملتطلبات اخلاصة وف ًقا حلاجتهم.

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

 حممددد بيومي مهران :التدداريخ والتددأريخ ،اإلس د د د د ددكندددريددة ،دار املعرفددة اجلددامعيددة1990م.

المرجع الرئيس للمقرر

 ىلبراهيم بيضون ،مسائل املنهج يف الكتابة التارخيية العربية ،بريوت ،دار املؤرخالعريب1995 ،م.

-

حممود احلويري ،منهج البحد ددث يف التد دداريخ ،القد دداهرة ،املكتد ددب املص د د د د ددري،

1997م.

 -حسن عثمان ،منهج البحث التارخيي ،مصر ،دار املعارف2010 ،م.

 ىلبراهيم بيضون ،مسائل املنهج يف الكتابة التارخيية العربية ،بريوت ،دار املؤرخالمراجع المساندة

العريب1995 ،م.

 شاكر مصطفى ،التاريخ العريب واملؤرخون ،بريوت ،دار العلم للماليني،1990م.

-

حسني مؤنس ،التاريخ واملؤرخون ،مصر ،دار املعارف1990 ،م.

المصادر اإللكترونية
أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

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

7

متطلبات المقرر

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

متطلبات المقرر

العناصر

 جهاز اتصال السلكي  WiFiبشبكة اإلنرتنت سبورة ذكيةتجهيزات

-

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

خرائع ورسوم توضيحية.

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

المقيمون

 -الطالب

فاعلية التدريس

-

زايرات املراجىل النظري

طرق التقييم

الزايرات

 -االستباانت اإللكرتونية

 مراجع ددة نت ددائج االختب ددارات النص د د د د ددفي ددةفاعلة طرق تقييم الطالب

أعضد د د د د دداء هيئددة التدددريس من داخدل

القسم /من األقسام املناظرة

والنهائية

 -قياس نسددبة حاح الطلبة يف املقرر مقارنة

ابملقررات األخرى اليت يدرسها الطالب.

 -تقومي مستقل من خارج الربانمج

 مراجع ددة نت ددائج االختب ددارات النص د د د د ددفي ددةوالنهائية.

مدى قصيل خمرجات التعلم للمقرر

أعضد د د د د دداء هيئددة التدددريس من داخدل

القسم /من األقسام املناظرة

 مراجعددة البحوث والتقددارير اليت يقدددمهدداالطالب.

 مراجع ددة أوراق االختب ددارات للت ددأك ددد مناس ددتيفائها ملواص ددفات الورقة االمتحانية،

وقياسها ملخرجات 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

8

جهة االعتماد

جملس قسم التاريخ

رقم الجلسة

16
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