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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 الثالث 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  التدريسية عدد 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

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 9 المكتبة 3

 ساعات10 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 9 ()تذكرأخرى  5

 ساعة 45 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

 مصادر دراسة اتريخ اجلزيرة العربية القدمية  مملكة معني، سبأ، شبوة، األنباط، الغساسنة، كندة.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 ية:التالا حيقق األهداف ارجية، ممية واخلتزويد الطالب ابملعرفة التارخيية اخلاصة ابجلزيرة العربية من إبراز تطورها احلضاري وعالقاهتا الداخل
 دراسة خصائص بيئة اجلزيرة العربية والفعاليات التجارية وما نتج عنها من أتثريات حضارية واقتصادية. 
سسددات الدينيددة ضنظمددة. احلكددمل وامل   يددرة، ويعدداجيدددرأ ضيضدداي اتريددخ الدولددة الددن قامددي ة جنددوب اجلزيددرة العربيددة وراةددا واملراكددز التجاريددة ة وسدد  و ددرب اجلز  

 واملدنية، وعالقات دول اجلزيرة فيما بينها وعالقاهتا ابلقوى والدول اخلارجية
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 التعلم للمقررمخرجات 
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 المعارف 1

  :أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 3-1 يذكر أهم مصادر دراسة  تاريخ الجزيرة العربية القديم.  1.1

 1-1 أهم مصادر جغرافية الجزيرة العربية . يوضح  1.2

 5-1 القديم.األحداث التاريخية في الجزيرة العربية يسرد أهم  1.3

 2-1 التطور االقتصادي في الجزيرة العربية القديم. يعدد انجازات  1.4

 1-1 مفهوم تاريخ الجزيرة العربية القديم. يوضح  1.5

 المهارات 2

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 1-2 يقارن بين األوضاع االقتصادية عند الروم والفرس وفي العصر اإلسالمي  2.1

 2-2 يحلل أسباب استحداث أنواع جديدة من الضرائب   2.2

 4-2 يفسر أسباب األزمة االقتصادية في العصر العباسي    2.3

2.4

. 
 5-2 الوضع االقتصادي للجزيرة العربية القديمالتقنية في البحث عن معلومات ومصادر  وظفي

    

 الكفاءات 3

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 1-3 .  حول الوضع الديني في شبه الجزيرة العربيةزمالئه  يدير حواراً مع  3.1

 2-3   بحث زمالئه حول األمم البائدة مثل عاد وثمود وطسم وجديس  ّوميق  3.2

 1-3 يدير حوار في قضية  دول جنوب الجزيرة  3.3

   

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 تاريخ الجزيرة العربية قديماً.مصادر  1

 6 جغرافية الجزيرة العربية . 2

 3 األمم البائدة : عاد وثمود وطسم و جديس. 3

 3 دول شمال الجزيرة : ديدان ، لحيان ، معين الشمالية . 4

 3 األنباط ، تدمر. 5

 3 الغساسنة ، المناذرة. 6

 3 دول جنوب الجزيرة : معين ، قتبان ، حضرموت. 7

 3 كندة ، سبأ ، حمير. 8

 3 الوضع الديني. 9

 3 الوضع االقتصادي. 10

 3 الطرق التجارية. 11

 3 أهم المدن : مكة ، المدينة ، الطائف. 12

 3 تيماء ، خيبر ، دومة الجندل ، نجران. 13

 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

 المعارف 1.0

1.1 
يذكر أهم مصادر دراسة  تاريخ الجزيرة العربية  

 القديم.
 االختبارات الفصلية المحاضرة 

 االختبارات الفصلية الحوار والمناقشة العربية .يوضح أهم مصادر جغرافية الجزيرة   1.2

1..3 
يسرد أهم األحداث التاريخية في الجزيرة العربية 

 القديم.
 االختبارات القصيرة والفصلية الحوار والمناقشة

 المهارات 2.0

2.1 
يقااااارن بااااين األوضاااااع االقتصااااادية عنااااد الااااروم 

 والفرس وفي العصر اإلسالمي 

 الخرائط المفاهيمية.

 التعلم التعاوني
 االختبارات القصيرة والفصلية

2.2 
 يحلل أسباب استحداث أنواع جديدة من الضرائب  

 حل المشكالت

لتقويم العروض  بطاقة المالحظة

االختبارات  الفردية والجماعية

 الفصلية

2..3 
يفساااار أسااااباب األزمااااة االقتصااااادية فااااي العصاااار 

 العباسي   

 العصف الذهني

 لعب األدوار

 المالحظة بطاقة

 االختبارات القصيرة والفصلية

 الكفاءات 3.0

3.1 
ياادير حااواراً مااع  زمالئااه حااول الوضااع الااديني فااي 

 شبه الجزيرة العربية.  

 

 

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 

 

 بطاقة المالحظة

 

 

 

3.2 
يقااّوم بحااث زمالئااه حااول األماام البائاادة مثاال عاااد  

 وثمود وطسم وجديس   

3..3 
 يدير حوار في قضية  دول جنوب الجزيرة 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 الخامساألسبوع   االختبار الفصلي األول 1

 %15 العاشراألسبوع  االختبار الفصلي الثاني 2

 %15 الثاني عشراألسبوع  طالبمقال قصير في موضوع محدد لك  3

 %15 الرابع عشر األسبوع  طالب 5أو  4مشروع جماعي لكل  4

 %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(.  

 ة الساعات املكتبية املشورة والنصحتواجد ضعضاء هيئة التدريس لتقدمي  -

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

 م1981 لعراق،اصاحل العلي ، حماضرات يف اتريخ العرب، دار الكتب للطباعة والنشر،  للمقرر المرجع الرئيس
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 المساندةالمراجع 

م.2004اجلامعية،  دار املعرفة، حممد بيومي مهران ، دراسات ة اتريخ العرب القدمي   
م2010جلامعية، اد لطفي عبدالوهاب حيىي ، العرب ة العصور القدمية، دار املعرفة 2 .  

 م.2004دار املعرفة اجلامعية، . حسني الشيخ، العرب قبل اإلسالم، 3
عود، سددددامللددد   .سدددلمم حممدددد بكدددر هوسددداوي، اتريدددخ اجلزيددددرة العربيدددة القددددمي، دار نشدددر جامعدددة4

 م2017

 اإللكترونيةالمصادر 

http://chcsa.ksu.edu.sa/ar 
shasha.ksu.edu.sa/category /القناة/الكراسي 
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 

  ىأخر

 الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:
 اخلرائ  .د  1
 د ضجهزة عرض )بروجكرت(. 2
 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

.ـ المرافق التعليمية  

 ـ أجهزة الكمبيوتر.

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

 البالك بورد.
 اللوحات الذكية.

 ال ينطبق. تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
  التدريسعضو هيئة 

 لجنة تنسيق المقررات

تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية 

 الحلول.ومناقشة 

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.

 حلقات النقاش

 ورش العمل 

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

 مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 
الطلبيية، أعضييائ هيئيية التييدريس، قيييادات 

 البرنامج،

 ـ االختبارات الشهرية .

 الشفوية  .ـ األسئلة  2

 ـ التقويم المستمر . 3

 ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية . 4

ـ تبيييادل التيييدريس بيييين اليييزمالئ كيييل  5

 زميل يدخل شعبة زميله

   

   

   

   

 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،أعضائ هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
 

 


