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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 10 ساعات االستذكار 1

 ساعات 9 الواجبات 2

 ساعات9 المكتبة 3

 ساعات8 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات متابعة 9 ()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

 يركز المقرر على معرفة تاريخ الصين منذ مطلع . اقتصاديا ،ًسياسيا ، الوسيط إلى نهايته وفكريا

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

م الصاين تااريخ األسار التاي تولا   كا التعرف علىتاريخ الصين في العصر الوسيط، وذلك من خالل عرفة يهدف المقرر إلى م

 .م1644 -1368وانتهاء بأسرة مينج  618-589بدءاً من ساللة سوى  في تلك الفترة
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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 يوضح   قبة ما قبل العصر الوسيط .  1.1

 4-1 يسمي السالالت الحاكمة في الصين وفتراتها التاريخية المختلفة .  1.2

 3-1 يذكر أبرز المميزات لكل ساللة من السالالت الحاكمة في الصين .   1.3

1...   

 المهارات 2

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 1-2  يقارن بين السالالت الحاكمة في الصين في العصر الوسيط  2.1

 2-2 وسيط يحلل  األوضاع السياسية واالقتصادية في عهد السالالت الخمس في الصين في العصر ال  2.2

 4-2 يفسر العالقة بين السالالت الحاكمة  2.3

2.4

. 
 5-2 السالالت الخمسيوظف التقنية في البحث عن معلومات ومصادر  

 6-2  جداول إ صائية بالسالالت الحاكمة في الصين في العصر الوسيط وأبرز منجزاتها  ينشئ  2.5

 الكفاءات 3

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 1-3 ساللة سونغ الشماليةعن  بحثه يف الزمالئ حواراً مع يدير 3.1

  2-3 ساللة يوان المغولية عن ئهزمال تكاليف يقّوم   3.2

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 الخلفية التاريخية لما قبل العصر الوسيط  1

 3 التعريف الجغرافي والبشري 2

 6 ساللة سوى  3

 6 ساللة تانج 4

 6 السالالت الخمس 5

 6 ساللة سونغ الشمالية  6

 3 ساللة سونغ الجنوبية  7

 6 ساللة يوان المغولية  8

 3 ساللة مينغ  9

 ساعة 45 المجموع

 

 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 :

 االختبارات الفصلية الحوار والمناقشة الوسيط .يوضح   قبة ما قبل العصر   1.1

1.2 
يسااامي الساااالالت الحاكماااة فاااي الصاااين وفتراتهاااا  

 التاريخية المختلفة .
 االختبارات الفصلية المحاضرة

 االختبارات الفصلية المحاضرة يااذكر أباارز الممياازات لكاال ساااللة ماان السااالالت    1.3
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 الحاكمة في الصين .

2.0 
 المهارات

 يكون الطالب قادرا على أن :أن 

2.1 
يقاااارن باااين الساااالالت الحاكماااة فاااي الصاااين فاااي  

 العصر الوسيط

 الخرائط المفاهيمية.

 التعلم التعاوني
 االختبارات القصيرة والفصلية

2.2 
يحلاال  األوضاااع السياسااية واالقتصااادية فااي عهااد  

  ل المشكالت السالالت الخمس في الصين في العصر الوسيط 

لتقويم العروض  المال ظةبطاقة 

االختبارات  الفردية والجماعية

 الفصلية

2.3 
 العصف الذهني يفسر العالقة بين السالالت الحاكمة 

 لعب األدوار

 بطاقة المال ظة

 االختبارات القصيرة والفصلية

3.0 
  الكفاءات

 : أن يكون الطالب قادرا على أن

3.1 
يااادير  اااواراً ماااع زمالئاااه فاااي البحاااث عااان سااااللة ساااونغ 

 الشمالية
 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 بطاقة المال ظة

 يقّوم تكاليف  زمالئه عن ساللة يوان المغولية  3.2

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقي  التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 السادس األسبوع  أول اختبار فصلي 1

 %15 العاشراألسبوع  ثانياختبار فصلي  2

 %10 أسبوعيا  المشاركة في النقاش و الحوار  3

 %10 كل أسبوعين عروض فردية وجماعية  4

 %10 كل أسبوع مجموعة كتابة مقاالت قصيرة  5

 %40 أسابيع االختبارات النهائية  ئيار نهاتباخ 6

7    

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

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 البخاص لكل طاللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 أسبوع( تدريس لهذا الغرض في كلأن يتواجد خالله أعضاء هيئة الر الوقت الذي يتوقع اقدملكر مع )

 ساعات أسبوعية مفتوحة لجميع الطالب )ساعات مكتبية(.4 -

 ساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي من المرشدين المخصصين للطالب. -

ن متبية تحديد مواعيد إضافية للطالب الذين يحتاجون إلى اإلرشاد خارج نطاق الساعات المك -

 ( للطالب الموهوبين أو المتعثرين أكاديميا.12-1)
  

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

بو سثيوارت جوردن ، عندما  كم  اسيا العالم ، ترجمة زيادة الواجه ، ا

 م.2001 – 1432ظبي ، 

م فاي المحايط رساو ، التجاارة وااليماان ، ثقافاة المسالمين وتجاارته باتريشا -

    م.2009 -هـ 1430الهندي ، أبوظبي ،  كمة ، 
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 المساندةالمراجع 
ان د كنعلويز ليفاثيس ، يوم سادت الصين البحار ، مخفرة عرش التنين ، ترجمة على ا م

 م2005، تالة للطباعة والنشر 
 

 اإللكترونيةالمصادر 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاو
 

 لموضوع المدروس .افالم وثائقية ذات عالقة با -

 ة بالموضوع المدروس .مواقع االلكترونية ذات عالق -

  ىأخر
 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مثل
 ـ الخرائط  1

 ـ أجهزة عرض )بروجكتر( 2

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

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

 
Blackboard 

Smartboard 

 ينطبق ال لطبيعة التخصص(تبعاً ) ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 
 

 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، مدى تحصيل 

 

 االختبارات الشهرية .ـ  1

 ـ األسئلة الشفوية  . 2

 ـ التقويم المستمر . 3

 ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية . 4

تبادل التدريس بين الزمالء كل زميل ـ  5

 يدخل شعبة زميله .
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

   
 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
 

 


