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 قاعة ومناهج البحثنموذج توصيف مقرر 

 

   هـ11/4/1441       :تارٌخ التقرٌر :     جامعة أم القرى                       . اسم المؤسسة التعلٌمٌة1

              

 التارٌخ الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة / :القسم /. الكلٌة2
 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه : ( أ

 قاعة ومناهج البحثاسم ورمز المقرر الدراسً: . 1 .1

 2. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

 الذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً.  (أو البرامج). البرنامج 3 .3

  الماجستٌر المستوى األول

 . اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً: 4 .4

 

 . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً: 5 .5

 

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6 .6
 ال ٌوجد

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 7 .7
 

 داخل المبنى الرئٌسً للكلٌة لمبنى الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة:. موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل ا8 .8

 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات المحاضرات التقلٌدٌة  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنتمدمج )تعلٌم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكترونً        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 المراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 

 تعلٌقات:

 

 :ب( األهداف

 هدف المقرر الرئٌس ؟ 

 تنمية مهارات البحث العممي. -

 عمى أحدث أساليب التنقية في مجال البحث التاريخي. االطالع -
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 مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. المطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطرٌقة ال)مالحظة: ج( توصيف المقرر الدراسي 

تدريبا عمميا لتبصير الطالب بكيفية اختيار موضوعات رسائمهم  البحث تتناول قاعة توصيف عام لممقرر:
مناهج البحث و  ،وجمع مادتها العممية وكيفية استخدامها وتوثيقها ومن ثم استكمال بقية مراحل اعداد الرسالة

وكذا الحديث عن تطور مناهج البحث  يف مناهج البحث وكذا تعريف البحثفهي دراسة نظريه عن تعر 
كتابة البحث. ثم ل ةوالعممي ةالضوابط االخالقي ةااللي في كتابة البحث. ثم تتناول الدراسودور الحاسب 
 ةفي كتابة البحث من المقدم ةوالمنهجي ةلمبحث العممي. مع ذكر االساليب العممي تنظيميدراسة الهيكل ال

 .في كتابة البحث. مثل الهوامش وغيرها ةمع ذكر االساليب العممي ةحتى الخاتم

 
 

 الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها:-1

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 8 4 توجٌه الطالب الختٌار موضوعات بحثٌة كتبت وعرضها 

 –المناهج التارٌخٌة فً تدوٌن الحركة التارٌخٌة: المنهج األوروبً 
 اإلسالمً -الماركسً 

4 8 

 4 2 مناهج المحدثٌن فً ضبط الرواٌة.

 4 2 كٌفٌة الكتابة البحثٌة

 2 1 استخدام التكنولوجٌا فً كتابة البحث العلمً

 2 1 األسالٌب العلمٌة والمنهجٌة فً كتابة البحث
 
 
 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2

 دروس محاضرات 
 إضافية

 المجموع أخرى العملي معامل

 15 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 15 ساعات التدرٌس

 31 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 31 معتمدةساعات 
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 خالل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(. ساعات تعلم 3
 

 )اختبارات شفوٌة ( ) اختبارات تحرٌرٌة ( ) تعلم ذاتً (
 

 ها:تدرٌس استراتٌجٌاتوقٌاسها طرق واتساقها مع إلطار الوطنً للمؤهالت للمقرر وفقاً ل. مخرجات التعلم 4

 .  طرق ومناهج البحث التارٌخًالعدٌد من / أن ٌتعرف الطالب على 1
 .ًتارٌخالمناهج البحث الدراسة فً أن ٌكتسب الطالب مهارات البحث و /2

 .أساليب الكتابة التاريخية يبين الطالب /أن 3

 

 .اإلطار الوطنً للمؤهالتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم ٌحدد الجدول التالً 
 

نظر إلى الشرح أسفل ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أولا 
 .الجدول(

 .أمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق تتسق مع التً تناسب و ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانياا 
أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثاا 

تطلب من كل مقرر أن ، مع مالحظة أنه ال ٌلتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال
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 طرق القياس تدريس المقرر استراتيجيات لمؤهالتوفقاا لإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

ان يكتسب الطالب مجموعة شاملة من المعارف عن كيفية  1-1

 البحث العلمي.

 والمناقشةالحوار  العصف الذهنً

 المحاضرة  الخرائط الذهنٌة ان يمتلك الطالب معرفة بطرق ومناهج البحث. 1-2

 المهارات اإلدراكية 2
تطبيق بعض األساليب المنهجية في تفسير القضايا  2-1

 التاريخية.

الحدث مناقشة  إثارة الفكر 
 التارٌخً 

2-2    

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

القدرة على االستٌعاب وتوصٌل  استخدام مهارات البحث التاريخي لدراسة أحد موضوعات. 3-1
 المعلومات.

القاء البحث أمام 
 الطالب

يظهر بمستوى عال من األخالقيات وانضباط السلوك في  3-2

 مناقشة قضايا مناهج البحث التاريخي.

 التعلٌم التعاونً روح فرٌق العمل الواحد

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات التصال ومهارات  4

استخدام الطالب لتقنية المعلومات في مناهج البحث  4-1

 التاريخي.

التعلٌم  المالحظة
 اإللكترونً

الطالع على أحدث الدراسات في مناهج البحث التاريخي  4-2

 من خالل تقنية المعلومات.

 قواعد المعلومات التقوٌم المستمر 

 حركية -مهارات النفسال 5

قدرة الطالب النفسية في معايشة مع مناهج البحث  5-1
 التاريخي.

استخراج العبر  الذهن 
 من التارٌخ

5-2    
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 خالل الفصل الدراسً:قٌاس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

، كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعً، اختبارمثال: ) القٌاس ةمهم التقوٌم
 لخ(خطابة، تقدٌم شفهً، إ

األسبوع 
 المحدد له

نسبته من التقوٌم 
 النهائً

1   
 كتابة مقال

  

 اختبار 2
 

11 11% 

 مشروع جماعً 3
 

  

4  
 إلقاء شفهً

1-15 11% 

5  
 عرض التكلٌف الذي أعده

12 11% 

 نقد ودراسة فصل فً كتاب  6
 

13 11% 

 
 :همدعمالرشاد األكاديمي للطالب ود. 

ر اقدمذكر ا) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكادٌمً وطاقم التدرٌس أعضاء هٌئة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -1
 الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع(.  

./ إعالن الساعات المكتبٌة لعضو هٌئة التدرٌس1  
. للطالب/ اإلرشاد األكادٌمً 2  
 ./ الندوات3
 / المحاضرات العامة.4

 

 . مصادر التعلّمـه

 :الكتب المقررة المطلوبة
 البحث العلمً أساسٌاته النظرٌة وممارسته العملٌة: رجاء وحٌد دوٌدري

 المطلوبة:قائمة الكتب  .1

 مقدمة فً منهج البحث العلمً: رحٌم ٌونس كرو العزاوي
 منهج البحث التارٌخً: حسن عثمان

  

 :(وغٌرها والتقارٌر الدورٌاتالكتب والمراجع الموصى باقتنائها ) .2
 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وغٌرهاواإللكترونٌة  المواد. 3
 

 

 :واللوائح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمجأي  .3
 

 

 :المطلوبةو. المرافق 

متطلبات  المقرر الدراسي  من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات بّين 
 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرىا(:
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 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرىا(: .1
 طالًبا 55قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب بها عن  

 مصادر الحاسب اآللي )أدوات عرض البيانات واللوحات الذكية والبرمجيات وغيرىا(:
 جهاز حاسب آلي -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنترنت WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

 مخبرية خاصة، فاذكرىا، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددىا: مثل الحاجة إلى تجهيزات -3
 خرائط ورسوم توضيحية -
 جهاز عرض لألفالم العلمية الوثائقية -

 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووز.  تق
 

 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة-1
 المناقشات الصفية. -
 األوراق واألبحاث.  -
 اختبارات نصفية ونهائية تحريرية -
 ورش عمل -
 اختبارات تقويمية -
 أنشطة وواجبات منزلية -
 بحوث علمية -
 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
 مراجعة نتائج االختبارات النهائية. -
 التشاور وتبادل الخبرات بين أساتذة المقرر -
 استطالع آراء الطالب في المقرر -
 تقويم زميل آخر -
 مناقشة الطالب -

 إجراءات تطوير التدريس :-3
 دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس -
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 عقد جلسات خاصة في مجلس القسم بصفتو العلمية لمناقشة تطوير المقررات -
 تشجيع أعضاء ىيئة التدريس على حضور المؤتمرات -
 التدريستنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء ىيئة  -
 استضافة الخبراء من جامعات أخرى وأخذ رؤاىم في المقررات -
 زيارة الكليات المناظرة واإلفادة من تجارىا -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين، -4
 من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة 

 مراجعة نتائج االختبارات النهائية -
 قياس نسبة نجاح الطلبة في المقرر مقارنة بالمقررات األخرى التي يدرسها الطالب -
 بحوث والتقاريرال -
 مراجعة أوراق اإلجابة -
 تبادل الخبرات بين أعضاء ىيئة التدريس -
 تقويم مستقل من خارج البرنامج -

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرىا:-5
 عمل تقرير فصلي عن المقرر. -
 مراجعة نتائج الطالب للوقوف على مناطق الصعوبة في المقرر. -
 استطالع آراء أعضاء ىيئة التدريس لمعرفة رؤاىم واقتراحاتهم لتطويره. -
 ميزين والمقصرين في تحصيلهم العلمي الكتشاف نقاط القوة والضعف في المقرر.عقد لقاءات مع الطلبة الم -
 المقارنة المرجعية مع جامعات أخرى تدرس المقرر نفسو -
 استضافة أساتذة زائرين لتقويم المقرر. -
 عقد لقاءات وورش عمل متخصصة. -

 

 أستاذ المقرر: أ.د. الرٌح حمد النٌل اللٌث


