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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى  متطلب قسم   ليةك

    اختياري   إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 9 ساعات االستذكار 1

 ساعات8 الواجبات 2

 ساعات9 المكتبة 3

 ساعات10 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات9 ()تذكرأخرى  5

 ساعة 45 اإلجمالي 
 ات االسيتذكار،، ويشيمل لليك: جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعللمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ختلفة. مناذج تطبيقيه دارس العلمية املريبية. املالتج نشأة العلوم يف احلضارات القدمية. العلوم التطبيقية والنظرية. العلوم التجريبية وما قبل
 .من احلضارات القدمية

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

ضةارات مة  ا يف تطةور  ة ا احلقدميةة ووور ةوالتطبيقيةة يف احلضةارات التزويد الطالب ابملعرفة التارخيية حول بدايةة وتطةور العلةوم النظريةة 
 بعض النماذج التطبيقية.
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 المعارف 1

 أن يكون الطالب قادرا على أن 

 

 1-1 والتطبيقية.أهم المنجزات في العلوم النظرية وضح ي 1.1

 3-1 يذكر  أهم مصادر الفلسفة والعلوم.  1.2

 5-1 التطور في النموذج المصري القديم. سردي 1.3

1...   

 المهارات 2

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 4-2 القيمة في تاريخ للعلوم المختلفة في الحضارات القديمة. يفسر 2.1

 2-2 أثر تاريخ العلوم في الحضارات القديمة. حللي 2.2

رهاا فاي يوظف التقنية عن  بداية وتطور العلوم النظرية والتطبيقية في الحضاارات القديماة ودو 2.3

 تطور هذه الحضارات.

2-5 

2...   

   

 الكفاءات 3

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 1-3 أهم العلوم يف العراق القدمي. يدير مع زمالئه 3.1

 2-3 عرضاً مرئياً أمام زمالئه عن اتريخ العلوم يف احلضارات القدمية. ّوم يق 3.2

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 نشأة العلوم كمتطلب حياتي لإلنسان القديم. 1

 3 العلوم النظرية والتطبيقية. 2

 3 الفلسفة والعلوم 3

4 
 1 ـ النموذج المصري القديم

 التاريخ والجغرافيا والفلك.

 الرياضيات والهندسة والطب.

9 

5 
 2 ـ النموذج العراقي القديم

 التاريخ والفلك.

 الرياضيات والطب.

9 

6 
 3 ـ النموذج اليوناني والروماني

 التاريخ والجغرافيا والفلك.

 والطب.الرياضيات والهندسة 

9 

 6 المدارس العلمية المختلفة )مدرسة اإلسكندرية القديمة نموذجاً (. 7

 3 إسهام العلوم القديمة في تطور الحضارة. 8

 ساعة 45 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 
 المعارف

 أن يكون الطالب قادرا على أن

1.1 
يوضاااااح أهااااام المنجااااازات فاااااي العلاااااوم النظرياااااة 

 والتطبيقية.
 االختبارات الفصلية الحوار والمناقشة

 االختبارات الفصلية المحاضرة  يذكر  أهم مصادر الفلسفة والعلوم.  1.2

 االختبارات القصيرة والفصلية الحوار والمناقشة النموذج المصري القديم.يسرد التطور في  1.3

2.0 
 المهارات

 أن يكون الطالب قادرا على أن

2.1 
يفسااار القيماااة فاااي تااااريخ للعلاااوم المختلفاااة فاااي 

 الحضارات القديمة.

 العصف الذهني

 لعب األدوار

 بطاقة المالحظة

 االختبارات القصيرة والفصلية

2.2 
 تاريخ العلوم في الحضارات القديمة.يحلل أثر 

 حل المشكالت

لتقويم العروض  بطاقة المالحظة

االختبارات  الفردية والجماعية

 الفصلية

2..3 
يوظااف التقنيااة عاان  بدايااة وتطااور العلااوم النظريااة 

والتطبيقياااة فاااي الحضاااارات القديماااة ودورهاااا فاااي 

 تطور هذه الحضارات.

 المناقشات

 تقديم العروض

 المالحظةبطاقة 

 

3.0 
 الكفاءات

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 يدير مع زمالئه أهم العلوم في العراق القديم. 3.1
 المناقشات

 تقديم العروض

 بطاقة المالحظة

 الجداول

 تقييم األقران.
3.2 

 يقّوم  عرضاً مرئياً أماام زمالئاه عان تااريخ العلاوم

 في الحضارات القديمة.

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 إجماليمن 

 يميالتقدرجة 

 %20 الخامساألسبوع   االختبار الفصلي األول 1

 %20 العاشراألسبوع  االختبار الفصلي الثاني 2

 %10 الثاني عشراألسبوع  مقال قصير في موضوع محدد لك طالب 3

4 
طااالب أ أو الحضااور والمشاااركة فااي حلقااات  5أو  4مشااروع جماااعي لكاال 

 النقاش

 %10 الرابع عشراألسبوع 

 %40 الخامس عشراألسبوع  اختبار نهاية الفصل 5

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ار الب )مع ذكر مقدطاص لكل ي اخلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادمي
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

.تواجد أعضاء  يئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح - 
 م.هاراهتوالطالبات على حضور الدورات املهارية اليت تقدمها اجلامعة من أجل تطوير متنبيه الطالب -
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 م 2004طه ابقر ، موجز اتريخ العلوم واملعارف ، القا رة  للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 
م1976، القا رة  عبدالعظيم أنيس ، العلم واحلضارة . 

 م.1995ة  نري  ووجز ، التقنية يف العامل القدمي ، بريوت  

 اإللكترونيةالمصادر 

 
http://chcsa.ksu.edu.sa/ar 
shasha.ksu.edu.sa/category/القناة/الكراسي 
 http://fac.ksu.edu.sa :موق  أستاذ املقرر
http://ksu.edu.sa/ar/research/library 
https://access.library.ksu.edu.sa          / 
British Foundation for the Study of 
Arabia(https://www.thebfsa.org/ 
https://scholar.google.com.eg/ 
www.jstor.org//https: 
www.asor.org/membership/index.html//https: 
http://www.livius.org/persia.html  
http://www.livius.org/ 
http://www.livius.org/articles/people/arabs 

 مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

.اخلرائط .1 
 ة أجهزة عرض )بروجكرت(. 2

  املرافق التعليمية
 ة اجهزة الكمبيوتر 

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 البالك بورو.
 اللوحات ال كية.

 ال ينطبق. تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
  التدريسعضو هيئة 

 لجنة تنسيق المقررات

تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية 

 ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.

 حلقات النقاش

 ورش العمل 

 

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

 البرنامجقيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة، مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

.االختبارات الشهرية . 
.ة األسئلة الشفوية . 
.ة التقومي املستمر . 

.ةالقيام بواجبات إضافية أو أساسية . 
 ةةةة تبةةةاول التةةةدريس بةةةز الةةةزمالء كةةةل  ميةةةل 

 يدخل شعبة  ميلة.

   

   

   

   
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 اعتماد التوصيف . ح
 

 


