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طة مساق دراسيلـخـنموذج   
 

 د. وليد حسن المدلل  مدرس المساق:
 wmodallal@iugaza.edu البريد االلكتروني:

 )أحد، ثالثاء( 11-11، سبت، اثنين، أربعاء() 11-11 وقت ومكان المحاضرة:
 

  الساعات المكتبية:
 

 .(حسب الدليل)وصف المساق : 
 يتناول كذلكالتعريف بعلم التاريخ بحسب المؤرخين المسلمين، كما يقدم المساق أهمية هذا العلم بين العلوم المختلفة، و 

در التاريخ اإلسالمية، األثرية والمكتوبة، مشاكل انشأة علم التاريخ عند المسلمين، مدارس التاريخ االسالمي، مص
 اء بجمع وتحليل المعلومات.هوأساليب البحث ابتداء من تحديد المشكلة وانت

 
 :(1) أو مخرجات المساق األهداف العامة للمساق

 التاريخ بوصفه علمًا.دراسة مية هتعميق إدراك الطالب ألـ 1
 .المادية واألدبيةتعريف الطالب بمصادر التاريخ ـ 1
 وتهيئته إلعداد بحث التخرج. عداد خطة البحثإعلى على مهارات البحث، و تمكين الطالب وتدريبه ـ 3
 تعميق روح البحث العلمي لدى الطالب.ـ 4
 

 .(صل الدراسيمفردات المساق و توزيعها على الف )محتوى المساق: 
 الشهر/األسبوع

 
 الموضوعات

 

 6002فبراير                         الشهر األول
 التأريخ ومراحل تطور المعرفة اإلنسانية  

 

 المرحلة االسطورية والخرافية

 مرحلة التأمل العقبي المرحلة التجريبية العلمية، هل التاريخ علم

 شروط الكتابة في التاريخ

 ة للدراسات التاريخيةالعلوم المساعد

 األسبوع األول

 األسبوع الثاني

 األسبوع الثالث

 األسبوع الرابع

 

 6002ديسمبر                         الشهر الثاني

 

  مشكلة اختيار موضوع البحث التاريخي، ورسم الخطة والتبويب

 

 

                                                           

  1 يقصد بمخرجات التعلم: المعارف والمهارات والقيم واألخالق التي على الطالب امتالكها عند انهاؤه مساق معين. 

 الجامعة اإلسالمية ـ غزة

 

 الثاني : الفصل الدراسي

 1112-1112العام الجامعي :  اآلدابكليــة : 
 د. وليد حسن المدللمدرس المساق :  التاريخقســم : 

   



  

 

 األسبوع األول

 األسبوع الثاني

 األسبوع الثالث

 11/3/02                       األسبوع الرابع

 

 تجميع المادة العلمية لألبحاث التاريخية

  

 : تحليل الوثائق التاريخية

 ـ التحليل الخارجي

 ـ التحليل الباطني

 (11/3/02) االختبار النصفي

 6002ابريل                        الشهر الثالث

 
 عملية التركيب التاريخي

 

 صها ـ نظام البطاقات وتفريغ المادة التوثيقيةتصنيف الوثائق، وغربلتها وفح

 

 و: كتابة البحث.أمرحلة العرض التاريخي 

عرض مرئي لمحتويات البحث، والتدريب على بعض المهارات في الكتابة 

 على جهاز الحاسوب

 األسبوع األول

 األسبوع الثاني

 األسبوع الثالث

 األسبوع الرابع

 6002مايو                          الشهر الرابع

 
 التاريخ الشفهي

 

 أهمية التاريخ الشفهي

 موضوعات التاريخ الشفهي

 البحث في التاريخ الشفهي جمناه

 أنواع المقابالت وكيفية تنفيذها. 

 

 (66/5/02)  االختبار النهائي

 

 األسبوع األول

 األسبوع الثاني

 األسبوع الثالث

 

 66/5/02             األسبوع الرابع

 
 

 لوب تدريس المساق:أس
 ،االستنتاج ،ساليب متعددة في التدريس يأتي في مقدمتها أسلوب المحاضرة، المناقشة، االستقراءالمدرس أسيعتمد 

 الحوار، وأسلوب حل المشكالت، والعمل الجمعي )الزمري(. 
 وغيرها(  PowerPointاستخدام وسائط العرض األلكترونية )

 
  مراجع المساق:

 رئيس:المرجع الأ ـ 

عنـد العـرب، جامعـة قـاريونس ـ بن،ـازي،  يمحمد عبد الكريم الوافي، منهج البحـث فـي التـاريخ والتـدوين التـاريخ
1994. 

 ب ـ مراجع اضافية:
ـ عامر قنديلجي، البحث العلمي واسـتخدام مصـادر المعلومـات التقليديـة وااللكترونيـة، الطبعـة األولـى، عمـان: 1

 .1111والتوزيع، دار اليازوري العلمية للنشر 
ـ سمير جاد و مهنى غنـايم، منـاهج البحـث فـي عصـر المعلومـات االلكترونيـة، القـاهرة: الـدار العالميـة للنشـر 1

 .1112والتوزيع، 
، كيــف تكتــب بحثــًا أو رســالة، القــاهرة: مكتبــة النهضــة المصــرية، الطبعــة الحاديــة والعشــرون، ـــ أحمــد شــلبي4

1991. 
عمـان: دار الطبعـة األولـى، طرقه االحصائية، -أدواته-البحث العلمي: مفاهيمهجودت عزت عطوي، أساليب ـ 2

  .1111الثقافة للنشر والتوزيع والدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، 
 .1991عمان: دار الفكر، ـ مهدي زويلف وتحسين الطراونة، منهجية البحث العلمي، 2



  

ــ ذوقــات عبيــدات و خــرون، البحــث العلمي:مفهومــ7 الطبعــة الســابعة، عمــان: دار الفكــر، ه وأدواتــه وأســاليبه، ـ
1111.  

 
 

 التقييم:
  خالل الفصل.)على األقل( ثالث أنشطة امتحان نصفي و  و تشمل ،(%00)لها  1عمال الفصلأـ أ 

      ـ كتابة تقرير عن موضوع1
 ـ تقديم موضوع أمام الطالب.6
 ـ المشاركة في حلقات النقاش3

2(. %20الفصل)هاية ب ـ اختبار ن
 

 

                                                           

 ( في النظام األكاديمي على أن :8( من مادة )0ينص البند ) ( 1 

 %50لبحوث و األعمال المخبرية و التطبيقية على أن يخصص له تشمل األعمال الفصلية لكل مساق االمتحانات التحريرية و الشفهية و التقارير و ا

 كحد أقصى من العالمة النهائية للمساق وفق ما يحدده مجلس الكلية.

 ." ( في النظام األكاديمي على أن : " يكون االمتحان النهائي شامالً للمنهج كله8( من مادة )2ينص البند ) 2 

 


