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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 الثامن

 .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

محاضرات

32

معمل أو أستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر)
اإلجمالي

32

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

يدرس املقرر نصوصاً اترخيية ابللغة اإلجنليزية ،ويشتمل هذا املقرر على جمموعة من النصوص التارخيية املختارة من الواثئق

واملراجع التارخيية املختلفة ،املنشورة ابللغة اإلجنليزية ،هبدف متكني الطالب من التعرف على أهم املصطلحات التارخيية ابللغة

اإلجنليزية نط ًقا وكتابة وكيفية استخدامها داخل النص التارخيي.
 .2اهلدف الرئيس للمقرر
يهدف املقرر إىل:

 تعريف الطالب أبمهية النص التارخيي ابللغة اإلجنليزية مبا يشمله من مفردات ومصطلحات اترخيية مهمة ومتنوعة تغطيجماالت التاريخ واحلضارة املختلفة.

 تدريب الطالب على قراءة النص وعلى ترمجته وفهمه وعلى إبراز ما يتضمنه النص من أفكار رئيسية. -تعريف الطالب بعدد من املصادر اإلجنليزية وأهم ما ورد فيها من مصطلحات اترخيية.

تدريب الطالب على قراءة املصطلحات التارخيية قراءة صحيحة.
3

 .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

يتعرف على أهم املصطلحات التارخيية واحلضارية ابللغة اإلجنليزية

ع1

المهارات

يتمكن من كتابة تقارير وحبوث علمية اترخيية ابستخدام املصطلحات األجنبية

م4

يستخدم التقنيات احلديثة كاملوسوعات والقواميس يف حتديد مصطلحات البحث التارخيي واألثري

م5

القيم

يعمل بفاعلية ضمن الفرق البحثية يف جماالت التاريخ واحلضارة

ق1

3.2
3.3
3...

ج .موضوعات المقرر
قائمة الموضوعات

م

1

4

تعريف عام بتوصيف املقرر وأهدافه.
ودراسة مصدر ابللغة اإلجنليزية عن اتريخ العرب القدمي

ساعات االتصال

2

2

أهم املصطلحات الواردة اخلاصة ابلتاريخ القدمي

2

3

دراسة ملصدر ابللغة اإلجنليزية عن السرية النبوية

2

4

أهم مصطلحات السرية النبوية ابللغة اإلجنليزية.

2

5

تدريبات لغوية

2

6

دراسة ملصدر يف التاريخ األوريب احلديث ابللغة اإلجنليزية.

2

7

أهم املصطلحات التارخيية يف املوضوع السابق.

2

8

االختبار النصفي ومناقشة النتائج

2

9

دراسة لوثيقة من واثئق وزارة اخلارجية الربيطانية

2

 10أهم املصطلحات الواردة يف الوثيقة.

2

 11تدريبات لغوية

2

 12دراسة ملرجع ابللغة اإلجنليزية عن اتريخ اململكة العربية السعودية

2

 13أهم املصطلحات

2

 14دراسة لرحلة أجنبية إىل مكة املكرمة

2

 15أهم املصطلحات الواردة يف الرحلة

2

 16االختبار النهائي

2
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المجموع

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

1.1

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

المعرفة والفهم

يتعرررف علررى أهررم املصررطلحات التارخييررة واحلضررارية

ابللغة اإلجنليزية

أسئلة

احملاضرات

1.2
…
2.0

2.1

2.2

المهارات

ي ر رتمكن مر ررن كتابر ررة تقر ررارير وحبر رروث علمير ررة اترخيير ررة

تكليفات

مناقشة التكليف

يسرتخدم التقنيرات احلديثرة كاملوسروعات والقررواميس

تكليفات

مناقشة التكليف

ابستخدام املصطلحات األجنبية

يف حتديد مصطلحات البحث التارخيي واألثري

…
3.0

3.1

القيم

يعمر ررل بفاعلير ررة ضر ررمن الفر رررق البحثير ررة يف جمر رراالت
التاريخ واحلضارة

مناقشة التكليف

تكليفات

3.2
…
 .2أنشطة تقييم الطلبة
توقيت التقييم

النسبة
من إجمالي درجة التقييم

 1املناقشات الصفية واألوراق والبحوث

مستمر

%20

 2االختبار النصفي

الثامن

%20

 3االختبار النهائي

السادس عشر

%60

أنشطة التقييم

م

(باألسبوع)

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 إضافية للطالب ذوي احلاالت واملتطلبات اخلاصة وف ًقا حلاجتهم.

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

المرجع الرئيس للمقرر

5

زانيت ،أنور حممود ،قاموس املصطلحات التارخيية ،مكتبة األجنلو املصرية2007 ،م.

 سامل ،السيد عبد العزيز ،سحر السيد عبد العزيز ،نصوص اترخيية يف التاريخالمراجع المساندة

اإلسالمي ابللغة اإلجنليزية ،مؤسسة شباب اجلامعة1999 ،م.

-

اخلالدي ،أنور ،اخلزاعلة ،ايسر ،قراموس املصرطلحات التارخييرة ،دار اخللريج للنشرر

والتوزيع2015 ،م.
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 توضيحية.

-

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

المقيمون

 -الطالب

زايرات املراجع النظري

طرق التقييم

الزايرات

 -االستباانت اإللكرتونية

 مراجع ر ر ررة نت ر ر ررائج االختب ر ر رراراتالنصفية والنهائية

فاعلة طرق تقييم الطالب

أعضرراء هيئررة الترردريس مررن داخررل القسررم

من األقسام املناظرة

 قير رراس نسر رربة جنر ررا الطلبر ررة يفاملقر ر ر ر رررر مقارنر ر ر ر ررة ابملقر ر ر ر ررررات

األخرى اليت يدرسها الطالب.

 تق ر ر ررومي مس ر ر ررتقل م ر ر ررن خ ر ر ررارالربانمج

مدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر

6

أعضرراء هيئررة الترردريس مررن داخررل القسررم

من األقسام املناظرة

 مراجع ر ر ررة نت ر ر ررائج االختب ر ر رراراتالنصفية والنهائية.

 مراجعة البحوث والتقارير اليتيقدمها الطالب.

مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

 مراجع ر ر ر ررة أوراق االختب ر ر ر رراراتللتأك ر ر ر ر ر ررد م ر ر ر ر ر ررن اس ر ر ر ر ر ررتيفائها

ملواصررفات الورقررة االمتحانيررة،

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

7

جهة االعتماد

جملس قسم التاريخ

رقم الجلسة

16
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