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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان  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 30 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

 30 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات  8 ساعات االستذكار 1

 ساعات 4 الواجبات 2

 ساعات  5 المكتبة 3

 ساعات  6 المشاريع /إعداد البحوث 4

 متابعة  7 ()تذكرأخرى  5

 ساعة 30 اإلجمالي 
 ات االسيتذكار،، ويشيمل للي : 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

و و الدينية أتناول هذا المقرر موضوعاً أو أكثر من موضوعات تاريخ الجزيرة العربية الحديث السياسية أو االقتصادية أي -

بي في رالنفوذ األو لعرب ،االجتماعية مثل : الدولة السعودية األولى والثانية ، اإلمامة الزيدية ، الحكم العثماني في جزيرة ا

 دة نواحي ،عية من لعرب ، التجارة أو الرحالت ، أو يركز على إقليم أو أكثر من أقاليم الجزيرة العربجنوب وشرق جزيرة ا

 ا .رة عنهويحدد أستاذ المقرر الموضوعات المدروسة والكتب المطلوبة وتكليف الطالب بقراءتها وكتابة تقارير قصي

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 قددة حددول تلددك الموضددوعات لمسدداعدتهم علددى إدرال وتفهددم أحددوال الجزيددرة العربيددةيهدددف إلددى إعطدداء الطددالب معددارف عمي

 المختلفة خالل فترة الدراسة .
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 المعارف 1

 :أن يكون الطالب قادرا على أن 

 

صر يوضح االوضاع السياسية واالقتصادية والدينية التي شهدتها جزيرة العرب خالل الع 1.1

 الحديث    

1-1 

 3-1 يذكر الدوافع التي أدت إلى ظهور بعض الكيانات السياسية واختفاءها  1.2

لدة تفهدم التي شدهدتها المنطقدة ومحاو ةيسرد بعض الظواهر االقتصادية أو الدينية أو االجتماعي 1.3

 أسباب ظهورها ونتائجه.

1-5 

1...   

 المهارات 2

 : أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 5-2 ةللبحث عن الظواهر االقتصادية أو الدينية أو االجتماعييوظف التقنية   2.1

لعصدر ااالوضاع السياسية واالقتصادية والدينيدة التدي شدهدتها جزيدرة العدرب خدالل يقارن  بين  2.2

 الحديث    

2-1 

2.3   

2...   

   

 الكفاءات 3

 : أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 1-3 ةه عن عمل الظواهر االقتصادية أو الدينية أو االجتماعييدير حواراً مع  زمالء 3.1

 2-3 االوضاع الدينية التي شهدتها جزيرة العرب خالل العصر الحد يقّوم مع زمالئه 3.2

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
عصدر يختار أستاذ المقرر موضدوعاً خاصداً أو اكثدر مدن موضدوعات تداريخ الجزيدرة العربيدة خدالل ال

 . الالزمة لتدريس تلك الموضوعاتالحديث ويحدد عدد األسابيع والساعات 
 

2   

3   

.....   

  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 :

1.1 
يوضددح االوضدداع السياسددية واالقتصددادية والدينيددة 

 التي شهدتها جزيرة العرب خالل العصر الحديث    
 االختبارات الفصلية الحوار والمناقشة

1.2 
يذكر الددوافع التدي أدت إلدى ظهدور بعدض الكياندات 

 السياسية واختفاءها 
 االختبارات الفصلية المحاضرة 

1.3 
أو الدينيدددة أو  يسدددرد بعدددض الظدددواهر االقتصدددادية

التددي شددهدتها المنطقددة ومحاولددة تفهددم  ةاالجتماعيدد

 أسباب ظهورها ونتائجه.

 الحوار والمناقشة

 

االختبارات القصيرة 

 والفصلية
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.0 
 المهارات

 أن يكون الطالب قادرا على أن :

2.1 
للبحث عدن الظدواهر االقتصدادية أو يوظف التقنية  

 ةالدينية أو االجتماعي

 المناقشات

 تقديم العروض

 بطاقة المالحظة

 

2.2 
االوضدداع السياسددية واالقتصددادية والدينيددة يقددارن  

 التي شهدتها جزيرة العرب خالل العصر الحديث    

 الخرائط المفاهيمية.

 التعلم التعاوني

االختبارات القصيرة 

 والفصلية

…    

3.0 
  الكفاءات

 أن يكون الطالب قادرا على أن :

3.1 
مدددع  زمدددالءه عدددن عمدددل الظدددواهر  يددددير حدددواراً 

 العمل الجماعي ةاالقتصادية أو الدينية أو االجتماعي

 التعليم التعاوني
 بطاقة المالحظة

3.2 
عددن االوضدداع الدينيددة التددي شددهدتها  يقددّوم زمددال ه

 جزيرة العرب خالل العصر الحد

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20  السادساألسبوع  أول اختبار فصلي 1

 %20 العاشراألسبوع  ثانياختبار فصلي  2

 %20 أسبوعيا  تقارير ومناقشة  3

 %40 أسابيع االختبارات النهائية  ئيار نهاتباخ 4

5    

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(. ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدملكر مع )
 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح 

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

 ساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي من المرشدين المخصصين للطالب. -

ن متبية ة للطالب الذين يحتاجون إلى اإلرشاد خارج نطاق الساعات المكتحديد مواعيد إضافي -

 ( للطالب الموهوبين أو المتعثرين أكاديميا.12-1)
 

 

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

 يحددها أستاذ المقرر حسب المواضيع المدروسة في كل فصل للمقرر المرجع الرئيس

 يحددها أستاذ المقرر حسب المواضيع المدروسة في كل فصل المساندةالمراجع 
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 اإللكترونيةالمصادر 
 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها

 يقترحها أستاذ المقرر حسب المواضيع المدروسة في كل فصل . - 

  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

1.  
Blackboard 

Smartboard 

 ال ينطبق تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
  التدريسعضو هيئة 

 لجنة تنسيق المقررات

االختبارات الفصلية تصحيح أسئلة 

 ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.

 حلقات النقاش

 ورش العمل 

 

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

 مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل  البرنامجقيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،

 الشهرية.االختبارات  -1

 الشفوية.ـ األسئلة  2

 المستمر.ـ التقويم  3

 أساسية.ـالقيام بواجبات إضافية أو  4

ـ تبادل التدريس بين الزمالء كل  5

 زميل يدخل شعبة زميلة .

   

   

   

   

 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
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