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الساعات المكتبٌة

 4ساعات

رقم المكتب

 83الدور الثانً /كلٌة اآلداب

عنوان البرٌد
اإللكترونً

nalnaim@ksu.edu.sa

معلومات الممرر :
اسم المقرر

مهارات المؤرخ

رقم المقرر

399ترخ /ش

توصٌف المقرر

تعرٌف شخصٌة المؤرخ ،والمهارات التً ٌتحلى بها ،العلوم التً
ٌجب أن ٌلم بها المؤرخ ،ثم محاوالت تطبٌق ذلك عملٌا ً من خالل
قراءات نصوص تارٌخٌة من موضوعات وتوجهات مختلفة من
فترات زمنٌة مختلفة ٌطلب من الطالبات قراءتها وفهمها وتفسٌرها
والتعرف على المهارات التً تمٌز بها ُكتابها وكتابة تقارٌر نقدٌة
عنها.

نواتج التعلم
(المنصوص علٌها فً
توصٌف المقرر)

لراءة وفهم النصوص التارٌخٌة المنتمٌة إلى عصور مختلفة
 الكتابة النمدٌة -القدرة على احلوار-القدرة على النقاش-القدرة على الطرحالقدرة على التحليل واملقارنة بني خمتلف احلقب التارخيية

الكتب الرئٌسٌة

ٌختار األستاذ مجموعة من مصادر مختلفة على مر العصور
التارٌخٌة ومجموعة من النصوص التارٌخٌة من مصادر أساسٌة.

عبد الحمٌد صائب :علم التارٌخ ومناهج المؤرخٌن فً علم التارٌخ
فرانزروزنتال :علم التارٌخ عند المسلمٌن
عبد العزٌز الدوري :نشأة علم التارٌخ عند العرب
وٌلٌام ستوري :كتابة التارٌخ /ترجمة د .حسن الشٌخ
أمٌن مدنً :التارٌخ العربً (ثالثة أجزاء)
شاكر مصطفى :التارٌخ العربً والمؤرخون
عمر العمٌلً :منهج البحث فً التارٌخ
عاصم الدسولً :البحث فً التارٌخ لضاٌا المنهج واإلشكاالت
بشار عواد معروف :ضبط النص والتعلٌك علٌه
عثمان موافى :منهج النمد التارٌخً
ٌالوت الحموي :معجم البلدان
ابن منظور :لسان العرب
خٌر الدٌن الزركلً :األعالم

المراجع التكمٌلٌة
(إن وجد)

مقاالت وبحوث ٌختارها أستاذ المقرر فً حٌنه من الدورٌات ذات
العالقة

طرق التدرٌس:
النوع

تقسٌم الدرجات

الواجبات/تحلٌل
نصوص

22درجة 3+

تارٌخ التقٌٌم

تارٌخ التغذٌة الراجعة
( تزوٌد الطالبات
بالنتٌجة )

للحضور

النص األول

2/5

4/13

4/20

الثانً

2/5

4/20

4/27

الثالث

2/5

5/27

5/4

الرابع

2/5

5/4

5/11

االختبار الفصلً

15

5/11

5/18

الخامس

2/5

5/18

5/25

إجـــــــــــــــــازة

منتــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــفـــــــــــــــــ الفصل الثانً

السابع

2/5

5/25

6/10

الثامن

2/5

6/10

6/17

التاسع

2/5

6/17

6/24

العاشر

2/5

6/24

7/1

الحادي عشر

2/5

7/1

7/8

الثانً عشر

2/5

7/8

7/15

الثالث عشر

20

7/15

7/22

اختبار نهائً

 40درجة

1436/8/6

مذكرة إضافٌة
-#االلتزام بمواعٌد االمتحانات الفصلٌة ،وال ٌعاد االمتحان إال فً حالة وجود عذر رسمً تقبله
أستاذة المقرر ولها الحق فً تحدٌد مادة االمتحان وزمنه

الخطة األسبوعٌة:

األسبوع

العـنـوان
التعرٌف بالمؤرخ  /شخصٌته  /صفاته  /مهاراته

1

قراءة ونقاش

2

العلوم التً ٌجب أن ٌلم بها المؤرخ  /العوامل المؤثرة فً الكتابة التارٌخٌة

4_ 3

قراءة ونقاش
تعرٌف بالمصادر التارٌخٌة
نماذج من المؤرخٌن ؛ دراسة حٌاتهم  ،وقراءة نصوص من مؤلفاتهم واستنباط مهاراتهم

7-5

تكلٌف الطالبات بقراءة نصوص من المصادر التارٌخٌة المختلفة التوجهات حول موضوع واحد
وٌطلب منهن كتابة تقارٌر تتضمن ما فهموه منها وإبداء آرائهم حول ما قرأوهٌ ،كون تطبٌقا لما
درسوه.

االختبار الفصلً األول

8

14 - 9

ٌختار للطالبات نصوص من مصادر متنوعة وتكلٌف الطالبات ب استخراج حٌاة المؤرخٌن
وقراءة نصوص من مؤلفاتهم وكتابة تقارٌر عنها ٌوضحون فٌها المهارات التً تمٌز بها كاتب
النص .وتعرض كل طالبة نصها وٌشارك الجمٌع فً النقاش.

مراجعة عامة

15

االمتحان النهائً

الموانٌن-:
ٌ- #منع الدخول بعد األستاذة

- #المحافظة على النظام داخل القاعة

ٌ- #منع استخدام الجوال أثناء المحاضرة

- #االلتزام باألمانة العلمٌة

- #تمنع األحادٌث الجانبٌة داخل المحاضرة

- #االلتزام بمواعٌد تسلٌم األعمال

- #المحافظة على حضور المحاضرات وللطالبة  %25من المحاضرات غٌاب بعذر فقط وبعدها تعرض الطالبة نفسها
للحرمان
- #للطالبة الحق فً االستفسار عن المادة
ولها الحق فً مراجعة األستاذة فً الساعات المكتبٌة

- #للطالبة الحق الحصول على التغذٌة الراجعة لكل
أعمالها ودرجاتها قبل دخول االمتحان النهائً

- #ضرورة حصول الطالبات على  %80من درجات األعمال الفصلٌة قبل تارٌخ االعتذار

ممررة وحدة الجودة

أستاذة الممرر
د.نوره بنت عبدهللا النعٌم

