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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

 يجابيات:اإلأوالً : 

كانت دراسة هذا المقرر تجربة جدٌدة من نوعها , واختلفت عن بقٌة  -1

حٌث كان العمل  ,التقلٌدٌةطرٌقة العرض  فخال من ,األخرىالمقررات 

بكل التكالٌف الخاصة بهذا مر , ومتواصل , كما استمتعت بشكل مست

, , أو بمراحل كتابة البحثاإلسالمٌة, سواء فً تقسٌمات العصور المقرر

 .ت ثم استخراج المادة العلمٌة بهاابتداء من اختٌار المؤرخ , ثم جمع المروٌا

 فعندسّهل علً العمل المستمر فً البحث مهمة كتابته فً المراحل األخٌرة ,  -2

ت هناك فقرات تم االنتهاء من كتابتها خالل المحاضراكانت البدء بالكتابة , 

 وفر علً الكثٌر من الوقت والجهد . , وهذا مااألولى

هذا المقرر هو االستفادة من الدراسات السابقة فً تغطٌة  إٌجابٌاتمن أبرز   -3

والبدء من حٌث , , وعدم تكرار المعلومات الواردة به بعض جوانب البحث

, وأخرجنً من , وهذا أٌضاَ وفر علً الوقت والجهدأنتهى منه اآلخرون

 .دائرة تكرار المعلومات 

, فعلى بشكل مختلف , والبحثتطوٌر شخصٌتً العلمٌة ساهم هذا المقرر فً -4

 أن توجٌه ة عن المؤرخ , إالالرغم من اكتشافً لعدد من الدراسات السابق

: إلهام البابطٌن بالبحث عن جوانب جدٌدة لم تذكرها  ةالدكتور األستاذ

 . جدٌدة بحثٌة ات ً اكتساب مهارساهم ف ات السابقة ,سالدرا

, واكتشاف مؤرخٌن مجاهٌل , قرر فً زٌادة معلوماتً التارٌخٌةساهم الم -5

مما ,قدت مؤلفاتهم ففً أثناء جمع المادة , ظهر عدد من المؤرخٌن الذٌن ف  

 الرغبة فً البحث عنهم فٌما بعد  ولّد لدي

ت العصور , وخاصة تقسٌماالمقرر المتعة فً أداء التكالٌف منحنً -6

وفً نفس الوقت استفدت منها فً  بها,التً استمتعت بالعمل  اإلسالمٌة

 زمنٌاً , أو معرفة مدة حكم الخلفاء  أثناء كتابة البحث  مروٌاتترتٌب ال

سهلة ,  : إلهام البابطٌن ةالدكتور باألستاذ  كانت طرٌقة التوثٌق الخاصة -7

 ومختصرة , ووفرت الكثٌر من الجهد فً توثٌق المعلومات 

 سلبيات :الثانياً :

بغض النظر عن ضٌق الوقت  الذي كان من أهم األسباب فً عدم التوسع  -1

بالبحث بالشكل المرجو , إال أن هناك سلبٌة أخرى , وهً  التوثٌق بأرقام 



الرواٌات , فقد كانت هذه الطرٌقة متعبة , وأخذت الكثٌر من الجهد والوقت , 

البحث , كان ترقٌم المروٌات ألنه خالل مراحل جمع المادة , ثم كتابة 

بعض المروٌات ,  أو إضافة بسبب استبعادٌختلف أكثر من مرة , وذلك 

 ومن ثم , كان البد من إعادة التوثٌق من جدٌد .

 إلتمامهالبذل جهد مضاعف  أدىلذي  األمرثرة التكالٌف فً وقت واحد , ك  -2

 .بالشكل المطلوب 

 هم التوصيات :أثالثاً :

 االستمرار على الطرٌقة المتبعة فً تدرٌس المقرر -1

أن ٌتم االستقرار بشكل نهائً على  إلىالتوثٌق من خالل المراجع أن ٌكون  -2

 .المروٌات , بحٌث ال ٌتأثر التوثٌق باستبعاد أو إضافة مروٌة جدٌدة 

, ألنه ٌحتاج الكثٌر من  أسبوعً بالتقسٌمات بشكلالتكلٌف الخاص  أال ٌكون -3

 الجهد والوقت 


