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 األكاديمي واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة

 السعودٌة العربٌة المملكة
 

 

  

 توصيف مقرر دراسينموذج 

 جامعة الملك سعود  :المؤسسة

 اآلداب: الكلٌة/القسم 

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 القدٌمترخ ـ تارٌخ الشرق األدنى  531اسم ورمز المقرر الدراسً:  .1

 2عدد الساعات المعتمدة:  .2

 ي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً. البرنامج أو البرامج الذ .3
ٌّن هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج(د مقرر اختٌاري عام فً عدة برامج)فً حال وجو  , ب

 برنامج الماجستٌر                                   

  :ن المقرر الدراسًاسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول ع .4
 )منسق المقرر(فتحٌة عقاب  د. 

  :المقرر الدراسً المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌهالسنة أو  .5
 المستوى األول                              

 بقة لهذا المقرر)إن وجدت(:المتطلبات السا .6
 ال توجد                             

 

  :المقرر )إن وجدت(المتطلبات اآلنٌة لهذا  .7
 ال ٌوجد                            .8
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  :للمؤسسة التعلٌمٌة ر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌسموقع تقدٌم المقر .9
 قسم التارٌخ بكلٌة اآلداب                                       

 

 

  :األهدافب( 

 فً المقرر: تالمسجال الباتالتعلم األساسٌة للطوصف موجز لنتائج -1
 أن ٌتعرف الطالب على تارٌخ الشرق األدنى القدٌم )مصر ـ العراقـ سورٌا ـ إٌران(

 
 
 

المقرر الدراسً . )مثل االستخدام المتزاٌد  صف بإٌجاز أٌة خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن -2
لتقنٌة المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتغٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً 

  مجال الدراسة(.  
 القدٌم األدنى الشرق بتارٌخ المرتبطة اإلصدارات أحداث متابعة   

 

 

)مالحظة: ٌنبغً إرفاق توصٌف عام فً االستمارة المستخدمة فً المقرر الدراسي  توصيفج( 
 النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل (.  

 الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها:-1

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابٌع

ساعات 

 التدرٌس 

 2 1 مقدمة عن جغرافٌة الشرق األدنى القدٌم ومصادرها

 2      1      القدٌمةعصور ما قبل األسرات حتى نهاٌة الدولة 

 2      1       الدولة  الوسطى 

 2      1       العصر الصاوي

فجر التارٌخ فً العراق ـ السومرٌون ـ األكادٌون وعصر اإلحٌاء 
 السومري

      1      2 

 2       1       العصر البابلً القدٌم  والكاسً

 2       1       دولة آشور
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 2       1       األخٌرالعصرالبابلً 

 9       3      تارٌخ الممالك السورٌة وفلسطٌن

 4 2 العٌالمٌون والبارثٌون والفرس

 3 1 االمتحان النهائً 

 

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

 المحاضرة:

          14   

 مادة  الدرس:

           22 

 المختبر

          

عملي/ميداني/      
 تدريبي

 أخرى:

 

أسبوعٌاً. )ٌنبغً أن  ةستوفٌها الطالبتإضافٌة/ساعات التعلم المتوقع أن ساعات دراسة خاصة -3
 ٌمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسً ولٌس المطلوب لكل أسبوع(: 

 ساعة 22 حوالً البحث أعمال فً إضافٌة ساعات إلى ةالطالب حتاجت 

 

 

 تطوٌر نتائج التعلم فً  مختلف مجاالت التعلم  -4

 بتارٌخ الشرق األدنى القدٌم ةـ إلمام الطالب 

 

ٌّن لكل من مجاالت التعلم المبٌنة أدناه ما ٌلً:   ب

 

 موجز سرٌع للمعارف أو المهارات التً ٌسعى المقرر الدراسً إلى تنمٌتها . 

 فً  المقرر الدراسً بغٌة تطوٌر تلك المعارف أو  ٌف الستراتٌجٌات التدرٌس المستخدمةتوص
 المهارات. 

 فً المقرر الدراسً لتقٌٌم نتائج التعلم فً هذا المجال الدراسً.  ةالطرق المتبعة لتقوٌم الطالب  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف .أ
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 توصٌف للمعارف المراد اكتسابها:-1
 بتارٌخ مصر القدٌمة  ةـ إلمام الطالب
 بتارٌخ العراق القدٌم  ةـ إلمام الطالب
 بتارٌخ سورٌا وإٌران ةـ إلمام الطالب

 

  :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المعارف-2
 ـ التعرف على شبكة اإلنترنت والمواقع المرتبطة بتارٌخ الشرق األدنى القدٌم

 ـ التعرف على أحدث اإلصدارات فً مجال التخصص
 ـ زٌارة المواقع األثرٌة والمتاحف

 

 طرق تقوٌم المعارف المكتسبة:-3
 ـ االختبارات الفصلٌة 

 ـ المشاركة والحضور والسٌمنار 
 ـ األعمال المكتبٌة 
 ـ االختبار النهائً

  المهارات اإلدراكية: .ب

  :المراد تنمٌتها توصٌف للمهارات اإلدراكٌة-1
 ـ القدرة على فهم واستٌعاب المعلومات التارٌخٌة وإعادة عرضها 

 مًلـ تطوٌر مهارات البحث الع
 ـ التدرٌب على العمل الجماعً

 ـ تحلٌل النصوص التارٌخٌة 
 

  دمة لتنمٌة تلك المهارات:استراتٌجٌات التدرٌس المستخ-2
 ـ اإللقاء

 ـ التحضٌر للمحاضرة القادمة
 ـ المناقشة

 ةـ التكلٌفات البحثٌة للطالب

 

  :لدى الطالب طرق تقوٌم المهارات اإلدراكٌة-3
 ـ التقوٌم المستمر خالل المحاضرات 

 علٌها اوإطالعه ةالفصلٌة وعرض النتائج على الطالبـ االختبارات 
 ـ المناقشة 

 ةـ التكلٌفات البحثٌة للطالب
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  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية

 وصف لمهارات العالقات الشخصٌة والقدرة على تحمل المسؤولٌة المطلوب تطوٌرها:-1
 ر على إلقاء وتقبل الرأي اآلخ ةـ قدرة الطالب

 كلف بهاتعلى االستجابة والتكلٌفات التً  اـ قدرته
 ـ  العمل بشكل فردي وجماعً  

 

 استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات:-2
 ـ النقد المستمر

 ألعمال  زمالئه والعكس ةـ تقٌٌم الطالب
 إثارة الحوار والمناقشة داخل القاعة 

 بالتزامات أسبوعٌة  ةتكلٌف الطالب
 
 
 
 

 :طرق تقوٌم مهارات التعامل مع اآلخرٌن والقدرة على تحمل المسؤولٌة لدى الطالب-3
 ـ تقوٌم األعمال الجماعٌة بشكل دوري

 ـ تقدٌم األعمال الفردٌة
 بها ةـ قٌاس االستجابة لألعمال المكلف

 

   :د. مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية

 :توصٌف للمهارات المراد تنمٌتها فً هذا المجال-1
 ـ استخدام المواقع االلكترونٌة ذات الصلة بالمجال التارٌخً

 إلى الموضوعات المسجلة فً تارٌخ الشرق األدنى القدٌمـ التوصل 

 :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2
 ـ التطبٌق العملً داخل المحاضرة

 

 :اتباللعددٌة ومهارات التواصل لدى الططرق تقوٌم المهارات ا-3
 ـ االختبارات 

 ـ النقاش
 ـ القدرة على البحث

 

 :)إن وجدت( النفسية حركيةهـ. المهارات ال
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 :المراد تنمٌتها ومستوى األداء المطلوبالنفسٌة حركٌة توصٌف للمهارات ال-1
 ال ٌوجد                                                

 

 

 :استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات-2

 ال ٌوجد                                                

 :لدى الطالبالنفسٌة حركٌة طرق تقوٌم المهارات ال-3

 

 

 :الفصل الدراسً. جدول مهام تقوٌم الطالب خالل 5

, مشروع جماعً, قال, اختبارمهمة التقوٌم )كتابة م التقوٌم
 اختبار نهائً...الخ(

األسبوع 
 المحدد له

من  نسبته
التقوٌم 
 النهائً

 %22 كل أسبوع النقاش والحوار العلمً   1

كل  األبحاث القصٌرة  2
 أسبوعٌن

22% 

 %22 12األسبوع البحث النهائً  3

 %42 14األسبوع النهائًاالمتحان  4

5    

6    

7    

2    

 :د. الدعم الطالبي

تقدٌم أعضاء هٌئة التدرٌس لالستشارات واإلرشاد األكادٌمً للطالب )أذكر قدر الوقت تدابٌر -1

 سبوع(.هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أ الذي ٌتوقع أن ٌتواجد خالله أعضاء

   ـ ساعات مكتبٌة وإرشاد أكادٌمً ست ساعات 
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 :هـ . مصادر التعلم

مصر والعراق , مكتبة األنجلو  1الشرق األدنى القدٌم ج عبد العزٌز صالح,  :الكتب المقررة المطلوبة-1
 م.1997المصرٌة, القاهرة 
 

 .أجزاء(المراجع الرئٌسة: نجٌب مٌخائٌل إبراهٌم, مصر والشرق األدنى القدٌم )ستة -2

 (.حضارات القدٌمة , طه باقر )جزءانـ مقدمة فً تارٌخ ال

 

 , التقارٌر,...الخ( )أرفق قائمة بها( التً ٌوصى بها )المجالت العلمٌة الكتب و المراجع-3

C.A.H  -   J.E.A – BIFAO                                                                      

  

 اقع اإلنترنت...الخ:اإللكترونٌة, موالمراجع -4

                                                                      JSTOR 

                                                                                            

    

اسب اآللً/األسطوانات المدمجة, والمعاٌٌر /اللوائح مواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرامج المعتمدة على الح-5
 :التنظٌمٌة الفنٌة

 ـ الدخول على بعض مواقع اإلنترنت 

 ـ عرض للوثائق التارٌخٌة على جهاز الحاسب

 

 و . المرافق الالزمة:

ٌّن متطلبات  المقرر الدراسً  بما فً ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد المقاعد داخل  ب
 الفصول الدراسٌة والمختبرات, وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة...إلخ(.  

 

 ت المحاضرات, المختبرات,...الخ(:)قاعا المبانً-1
 قاعة دراسٌة أو مكتب عضو هٌئة التدرٌس
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 مصادر الحاسب اآللً:-2
 JSTORـ االشتراك فً قواعد المعلومات العالمً خاصة قاعدة   

 

 ة, أذكرها, أو أرفق قائمة بها(:خاص صادر أخرى )حددها...مثل: الحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌةم-3

 ال ٌوجد                                                        

 

 

 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

 :بخصوص فعالٌة التدرٌس  اتبالصول على التغذٌة الراجعة من الطاستراتٌجٌات الح-1

 من االختبارات + وسائل التقوٌم األخرى اتبالـ تحلٌل نتائج الط

 ـ التقوٌم المستمر

 ةـ قٌاس تطور الطالب

 ل الدراسً للحصول على تقوٌم خص للمقررفً ناهٌة الفص اتبالـ توزٌع استبٌانات على الط

 فً المقرر ألخذ آرائهم  تالمسجال اتبالـ مقابلة عٌنة من الط

 

 

 

 التدرٌس من قبل المدرس أو القسم :استراتٌجٌات أخرى لتقٌٌم عملٌة -2

 ـ المراجعة الدورٌة 

 ـ التقوٌم الذاتً للبرنامج
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 :عملٌات تطوٌر التدرٌس -3

 ـ برامج تدرٌسٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس 

 ـ  الحرص على متابعة كل الدراسات الحدٌثة 

 ـ مراعاة نتائج المراجعة الداخلٌة والخارجٌة للمقرر

 زمٌالت والطالباتدارة القسم وتقٌٌم الـ األخذ باالعتبار بتوجٌهات إ

 

 

 

 الباتعمال الطتصحٌح عٌنة من أ) مثل: تدقٌق  ةبعملٌات التحقق من معاٌٌر اإلنجاز لدى الطال-4

مع طاقم , والتبادل بصورة دورًٌة لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات التمستق  اتبواسطة مدرس

 تدرٌس من مؤسسة أخرى(:

 بواسطة عضو هٌئة تدرٌس آخرالبات مراجعة عٌنة من أعمال الط 

 

 

 

 مقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها:الصف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  -5

 ـ استشارة أساتذة المقرر اآلخرٌن

 ـ إعادة النظر فً مفردات المقرر وإعادة المقرر كل عامٌن

 ـ تحدٌث مصادر المقرر

 للمقرر واإلفادة من نتائجها فً تحسٌن وتطوٌر المقرر ةـ النتائج واإلحصائٌات لتقوٌم الطالب

 

 

 



12 

 

 

 

المقرر                                               تاريخ ومراجعة تاريخ اعتماد وتوصيف  

 وتوصيف المقرر

 

 

 

 

 


