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 كمية السياحة واآلثار جامعة الممك سعود وزارة التعميم العالي
التطوير والجودة كالةو   



 
 سعود المؤسسة التعميمية: جامعة لممؾ

 الكمية/ القسـ: كمية السياحة واآلثار/ قسـ اآلثار
 

 أ ( تحديد المقرر والمعمومات العامة 
 رمزه: ترخ   141اسـ المقرر: تاريخ الجزيرة العربية القديـ رقمو:  – 1
 
 الساعات المعتمدة: ثالث  ساعات في األسبوع غير متتالية  – 2
 
 آثار -المقرر ضمنيا: بكالوريوس  البرنامج أو البرامج التي يتـ تقديـ – 3

 )إذا كاف المقرر يقدـ في أكثر مف برنامج ... يجب توضيح اتصالو بتمؾ البرامج(:  ال يوجد
 
 اسـ عضو ىيئة التدريس المسئوؿ عف تدريس  المقرر: د. زياد مصطفى الشرماف – 4
 
 لثالمستوى أو السنة التي سيتـ تقديـ ىذا المقرر فيو: المستوى الثا – 5
 
 المتطمبات المسبقة ليذا المقرر)إف وجدت(: ال يوجد – 6
 
 المتطمبات المصاحبة ليذا المقرر)إف وجدت(: ال يوجد – 7
 
 مكاف تدريس المقرر إف لـ يكف في المقر الرئيسي لممؤسسة التعميمية: في نفس الكمية  – 8

 
 ب ( األىداؼ: 

 المسجميف في ىذا المقرر:وصؼ موجز لنتائج التعمـ األساسية لمطمبة  –1
تزويد الطالب بالمعرفة التاريخية الخاصة بالجزيرة العربية مع إبراز تطورىا الحضاري  -

 وعالقتيا الداخمية والخارجية. وىناؾ نتائج عامة تكتسب مف خالؿ المقرر:
 معرفة حقائؽ ومفاىيـ مختمفة  ●
 فيـ المعمومات وتذكرىا ●



 تطبيؽ المعرفة في الحياة ●
 تحمؿ مسؤولية التعمـ الذاتي ●
 متابعة النمو الشخصي ●
 التفكير المنطقي ●
 تحسيف طرؽ االتصاؿ بالغير سواء كاف ذلؾ شفويًا مف خالؿ المناقشة والحوار، أو الكتابة.      ●
 
 صؼ باختصار أية خطط يتـ تنفيذىا في الوقت الراىف مف أجؿ تطوير وتحسيف المقرر   – 2

 متابعة األبحاث الجديدة في المقرر مف خالؿ استخداـ المكتبة والشبكة العنكبوتية ●  
 التزود بطرؽ التدريس الجديدة وتنمية الميارات  ●          
 ربط المعرفة في المقرر بمتطمبات الواقع ●          
 إيصاؿ المعمومات لمطالب باستخداـ وسائؿ إيضاح متنوعة ●          
 تشجيع الطالب عمى الدراسة الذاتية ●          
 المراجعة المستمرة لممقرر وتحديثو وفقا لتغيرات البحوث الجديدة في التخصص      ●          

 
 ج ( وصؼ المقرر: )مالحظة: يرفؽ الوصؼ العاـ لممقرر الموجود في النشرة أو الدليؿ بالقسـ(:

ة والفعاليات التجارية وما نتج عنيا مف يتناوؿ المقرر دراسة خصائص بيئة الجزيرة العربي
تأثيرات حضارية واقتصادية، ويدرس أيضا تاريخ الدولة التي قامت في جنوب الجزيرة العربية 

وشماليا والمراكز التجارية في وسط وغرب الجزيرة، كما ويعالج أنظمة الحكـ والمؤسسات الدينية 
 وعالقاتيا بالقوى والدوؿ الخارجية. والمدنية، وأخيرا عالقات دوؿ الجزيرة فيما بينيا

 
 المواضيع المطموب بحثيا وشموليا: موضحًا مقدار الزمف الفعمي لكؿ موضوع في األسبوع – 1

   توزيع مواضيع المقرر بالساعة في األسبوع خالؿ الفصؿ الدراسي 
ساعات  مواضيع المقرر                                   عدد األسابيع

 االتصاؿ
 ساعات 6  جغرافية الجزيرة العربيةاجغرافية الجزيرة العربيةا 2
 ساعات 6 أنماط العمارة اإلسالمية ومصطمحاتياأنماط العمارة اإلسالمية ومصطمحاتيا 2

 ساعات 3  األمـ البائدة: عاد وثمود وطسـ وجديس 1

 ساعات 3 دوؿ شماؿ الجزيرة: ديداف، لحياف، معيف الشمالية 1



 ساعات 3 األنباط، تدمر 1

 ساعات 3 الغساسنة، المناذرة  1

 ساعات 3 دوؿ جنوب الجزيرة العربية: معيف، قتباف، حضرموت  1

 ساعات 3 كندة، سبا، حمير 1

 ساعات 3  الوضع الدينيالوضع الديني 1

 ساعات 3 الوضع االقتصادي 1
 ساعات 3 الطرؽ التجارية 1
 ساعات 3 أىـ المدف: مكة، المدينة، الطائؼ 1
 ساعات 3 تيماء، خيبر، دومة الجندؿ، نجراف 1
 
 
 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصاؿ في الفصؿ الدراسي(:  –2

)وضع العدد الكمي لمساعات المراد إعطاؤىا داخؿ كؿ مف الترتيبات التنظيمية إلعطاء المقرر 
 التالية(

العممي / الميداني /  الساعات المكتبية المحاضرة
 التدريب

  ساعات أسبوعياً  3 ساعة 45
 
 خاصة/ ساعات تعمـ متوقعة مف الطمبة  في األسبوع: ساعات دراسة إضافية – 3

)المطموب ىنا وضع الزمف المتوقع أف يقضيو الطالب في دراستيـ لممقرر، وحؿ واجباتيـ وأداء 
ساعات وىو  3أعماؿ المقرر، ويوضع عمى شكؿ معدؿ الزمف األسبوعي عبر الفصؿ الدراسي(:

 .عدد مماثؿ لساعات االتصاؿ
 
 لتعمـ في نطاقات أو مجاالت التعمـتطوير نتائج ا – 4

 لكؿ مجاؿ مف مجاالت التعمـ الموضحة فيما يمي يجب توضيح:
 ممخص موجز لممعرفة أو الميارات التي صمـ المقرر مف أجؿ تطورييا.* 

 وصؼ الستراتيجيات التعمـ المطموب استخداميا لتطوير تمؾ المعرفة أو الميارات.
 لمقرر لتقييـ نتائج التعمـ في المجاؿ المعني.طرؽ تقييـ الطالب المستخدمة في ا



 

 المػػػػػػػػػػػعػػرفػػػة –أ 
 وصؼ المعرفة التي سيتـ اكتسابيا في المقرر:( 1)

بشكؿ موجز عمى أوضاع الجزيرة العربية السياسية واالقتصادية واالجتماعية خالؿ التعرؼ 
 الميالدي.األلؼ األوؿ قبؿ الميالد وحتى نياية القرف السادس 

 
 ( استراتيجيات التعميـ )التدريس( المطموب استخداميا لتطوير تمؾ المعرفة:2)

 يسير ىذا االتجاه عمى محوريف: محور خاص بأستاذ المقرر، وىو: 
 تقديـ المقرر في محاضرات عالية الجودة مقرونة باألمثمة اإليضاحية -
 دفع الطالب لممناقشات والحوار -
 استخداـ مراجع المقرر في المحاضرات إلى جانب مصادر المكتبة والشبكة العنكبوتية -
 التوجيو أفي كيفية إعداد العروض، أو كتابة األبحاث -
 إشراؾ الطالب في أعماؿ جماعية. - 

 واالتجاه الثاني مف قبؿ الطالب، ويمثؿ بػ: 
 إطالَّع الطالب عمى المحاضرة مف المرجع قبؿ سماعيا -
 متابعة المحاضرة في القاعة وتمخيصيا - 
عودة الطالب إلى المحاضرة في المنزؿ وتقسيميا إلى عناصر بما يتوافؽ مع أسموبو  -

 الخاص الستذكارىا
 الرجوع إلى موقع األستاذ اإللكتروني، والمواقع األخرى في المقرر -
 استخداـ مصادر ومراجع المقرر -
 لمقرر في الفصؿ وفي أوقات الساعات المكتبيةاالستشارات والنقاش مع أستاذ ا -
 تنفيذ الواجبات المنزلية. - 

 
 طرؽ تقييـ المعرفة المكتسبة:  (3)
مف خالؿ األسئمة الشفوية التي يوجييا أستاذ المقرر في بداية كؿ محاضرة عف المحاضرة  -

 السابقة.
واآلخر قبيؿ نيايتو، ثالثة اختبارات تحريرية في كؿ فصؿ: واحد في نصؼ الفصؿ،  -

 والثالث في نياية الفصؿ
 متابعة تنفيذ الواجبات: األبحاث، المناقشات -

 



 لميارات المعرفية )اإلدراكية( -ب

 الميارات المعرفية المطموب تطويرىا: - 1
 القدرة عمى فيـ المعطيات وتحميميا -
 قدرة البحث عف حموؿ لممشكالت -
 المنطقي والربط بيف الظواىر األثرية واألحداث التاريخيةتشجيع الطالب عمى التفكير  -
 استقاللية التفكير والقدرة عمى تكويف شخصية مستقمة في حقؿ المعرفة -
 
 استراتيجيات التعمـ المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية: -2
 المحاضرات  -
 تكميؼ الطالب بأبحاث، أو مناقشات وعروض تقديمية -
 لممناقشة، وقيادة الجمسات واالشتراؾ في تنظيميادفع الطالب  -
 دفع الطالب إلى البحث عف حموؿ لبعض المشاكؿ العممية ذات الصمة بمواضيع المقرر  -
 استخداـ مصادر المكتبة ومواقع الشبكة العنكبوتية. -
ظيار المواى -  ب.  التشجيع المعنوي والثناء عند تنفيذ الوجبات والمشاركة بيدؼ شحذ اليمـ وا 
 
 طرؽ تقييـ الميارات المعرفية المكتسبة: –3
 متابعة تنفيذ الوجبات المنزلية: األبحاث، أو المناقشات والعروض -
 االختبارات التحريرية -
 األسئمة الشفوية، والمفاضمة في حسف األداء بيف الطمبة. - 
 

 ج ميارات العالقات البينية )الشخصية(  والمسئولية
وضع قائمة بأىداؼ المقرر لتحسيف ميارات العالقة مع اآلخريف، والقدرة عمى التعمـ الذاتي، – 1

 والمسئولية الشخصية واالجتماعية: 
 تحمؿ المسئولية الموكمة -
 القدرة عمى التعمـ الذاتي والجماعي  - 
 القدرة عمى المناقشة في نطاؽ الجماعة -
 ات المشتركة. العمؿ بروح الجماعة مف خالؿ الوجب -
 



استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات البينية: )توضيح تطوير  -2
 ميارات العالقة البينية(:

 حث الطالب عمى تبادؿ المعمومات مف خالؿ: 
 نقؿ المحاضرات بينيـ في حالة الغياب -
 التبادؿ بالكتب ومصادر المعمومات -
 ةإجراء أبحاث مشترك -
 تداوؿ المعرفة خالؿ تحضير األبحاث، أو حمقات المناقشة -
 المذاكرة الجماعية خالؿ فترات تجييز االمتحانات  -
 تنفيذ الواجبات المشتركة بشكؿ جماعي  -
 صمة الطالب بأستاذ المقرر لممشورة واالستفسار -
 ذات الصمة صمة الطالب بالقسـ والقائميف عمى الجوانب التعميمية والمرافؽ األخرى -
 وضع مياـ لتحمؿ المسئولية والعمؿ بروح الجماعة. -
 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات العالقات الشخصية وقدرتيـ عمى تحمؿ المسئولية: – 3
 اإلشراؼ والمراقبة عمى أداء الطمبة لمواجبات    -
بأستاذ المقرر، وعالقة  تدويف المالحظات أثناء المحاضرات والعمؿ الجماعي وعالقة الطالب  -

 بعضيـ ببعض، وباآلخريف في القسـ والكمية
 التقويـ الذاتي مف قبؿ الطالب لنفسو -
 تقويـ  الزميؿ -
 األبحاث المشتركة -
 البحث الجماعي -
 
 ميارات االتصاؿ ، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية )العددية( -د

 ية المطموب تطويرىا: وصؼ ميارات االتصاؿ والميارات العدد – 1
تباع آداب الحديث  -  تنمية ميارات االتصاؿ باآلخريف وا 
 تطوير ميارات المغة والكتابة وطرؽ اإليجاز سواء في الكتابة أو الحديث -
 قدرة االستفادة والتعامؿ مع الشبكة العنكبوتية واستخداـ مصادر المكتبة -
 استخداـ الخرائط واألشكاؿ اإليضاحية واألفالـ العممية لممناطؽ الواردة في الوصؼ والتوضيح   -



نما يتـ ذلؾ بشكؿ ثانوي  امَّا بالنسبة لمميارات العددية فال توجد إستراتيجية مستقمة في المقرر، وا 
واء في في تطوير تمؾ الميارات مف خالؿ بعض العمميات اإلحصائية البسيطة المستخدمة س

 بعض المحاضرات أو خالؿ كتابة األبحاث. 
 

 إستراتيجية التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات:  (1)
 التكميؼ بأعماؿ جماعية كحمقات النقاش واألبحاث -
 استخداـ األشكاؿ اإليضاحية والخرائط في المحاضرات -
 والكتابة واإليجازدفع الطالب لكتابة المحاضرات وتمخيصيا لتطوير ميارة المغة  -
تشجيع الطالب الستخداـ الشبكة العنكبوتية ومصادر المعمومات خالؿ كتابة األبحاث أو     -

 المشاركة في حمقات النقاش
 عقد مقارنة بيف المناطؽ المختمفة -
 التشجيع عمى خمؽ فرضيات -
 تقديـ عروض -
 

 ت:طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات االتصاؿ وتقنية المعموما (2)
 االختبارات الشفوية والتحريرية - 
 كتابة األبحاث والتقارير  - 
 حمقات النقاش  -
 

 ىػ ( الميارات الحركية  )إف كانت مطموبة( 
 ال يوجد  – 1
 
تحديد الجدوؿ الزمني لمياـ التقويـ التي يتـ تقييـ الطمبة وفقيا خالؿ الفصؿ  - 5

 الدراسي:
 خالؿ الفصؿ الدراسي وتوزيع الدرجاتجدوؿ زمني لتقويـ معرفة الطالب 

 : توزيع الدرجات2جدوؿ رقـ
 الموعد الدرجة االختبارات واالمتحانات النيائية

 في األسبوع السابع درجة 22 االختبار األوؿ
 في األسبوع الثالث عشر درجة 22 االختبار الثاني



 عمى مدار الفصؿ الدراسي درجة 22 واجبات+ بحث+ مناقشة+ عرض
 في نياية الفصؿ الدراسي درجة 42 االمتحاف النيائي
 درجة122المجموع الكمي                

 د( الدعـ المقدـ لمطمبة
لضماف تواجد أعضاء ىيئة التدريس مف أجؿ تقديـ المشورة  اإلجراءات أو الترتيبات المعموؿ بيا

الذي  -الساعات المكتبية –واإلرشاد األكاديمي لمطالب المحتاج لذلؾ ) مع تحديد مقدار الوقت 
 يتواجد فيو أعضاء ىيئة التدريس في األسبوع(:

المقرر تواجد عضو ىيئة التدريس لتقديـ المشورة والنصح وذلؾ مف خالؿ التزاـ أستاذ  -
 بالساعات المكتبية، التي ُيعمف عنيا في الجدوؿ الدراسي، لالستشارات والمناقشة.

دفع الطالب عمى التواصؿ مع أستاذ المقرر في مكتبة وموقعو عمى اإلنترنت وعبر البريد  -
 اإللكتروني.

 مصادر التعمـ -ىػ 
 الكتاب )الكتب( الرئيسة المطموبة:   – 1

المفصؿ في تاريخ العرب 
 قبؿ اإلسالـ

بيروت: دار العمـ  جواد عمي
 لممالييف

 ـ.1976

تاريخ العرب في عصر 
 الجاىمية

السيد عبد العزيز 
 سالـ

بيروت: دار 
 النيضة

 ـ.1973

سعد زغموؿ عبد  تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ
 الحميد

بيروت: دار 
 النيضة

 ـ.1976

دراسات في تاريخ العرب 
 القديـ

جامعة الرياض:  محمد بيومي ميراف
 اإلماـ

 ـ.1988
 

العرب في العصور 
 القديمة

لطفي عبد الوىاب 
 يحي

بيروت: دار 
 النيضة

 ـ.1979

 ـ.2224 اإلسكندرية حسيف الشيخ العرب قبؿ اإلسالـ
 ـ1984 بيروت: دار الفكر توفيؽ برو تاريخ العرب القديـ.

تاريخ الجزيرة العربية في 
 العصور القديمة

القاىرة: مكتبة  عبدالعزيز صالح
 األنجمو المصرية

 ـ1988



Roman Arabia  Bowersock, 
G.W. 

London  1983 

History of the 
Arabs 

Hitti, P. K. London 1970 

Arabia before 
Mohammad 

O, leary, D. London 1927 

 المراجع األساسية:   – 2
 صالح العمي، محاضرات في تاريخ العرب. -
 في تاريخ العرب. فيميب حتي، محاضرات -
 الكتب والمراجع الموصى بيا  )الدوريات العممية، التقارير... الخ( )يرفؽ قائمة بذلؾ(: -3
 المواد االلكترونية و مواقع االنترنت ... الخ: - 4

 يتـ توجيو الطالب لبعض المواقع عمى اإلنترنت إلعداد ممخص عف موضوع محدد.    
 

التي تعتمد عمى الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير  مواد تعمـ أخرى مثؿ البرامج – 5
 المينية أو األنظمة: 

 الخرائط -
 أجيزة العرض -
 

 و ( المرافؽ المطموبة 
حدد متطمبات المقرر بما في ذلؾ حجـ الفصوؿ والمختبرات )أي عدد المقاعد في الفصوؿ 

 والمختبرات ومدى توافر أجيزة الكمبيوتر  .. الخ(. 
 
 المرافؽ التعميمية )حجرات المحاضرات والمختبرات .. الخ(: – 1

 show  Dataقاعة مزودة بوسائؿ العرض        
 
 أجيزة الكمبيوتر: – 2

 جياز كمبيوتر محموؿ ألستاذ المقرر وآخر ثابت في المكتب.



 
فؽ مثال: إذا كاف مطموبا معدات مختبر معينة حدد المتطمبات أو أر  –موارد أخرى )حددىا  – 3

 قائمة(:
 طابعة -
 
 تقييـ المقرر وعمميات التحسيف: -ز

 إستراتيجية الحصوؿ عمى تغذية راجعة عف جودة التعميـ: -1
 استبياف تقويـ الطمبة لممقرر -          
  المناقشات مع الطالب -          

أو عف االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييـ  عممية التعميـ إما عف طريؽ األستاذ،  – 2
 طريؽ القسـ:

 مف عضو ىيئة التدريس: *
ات أستاذ المقرر في أجوبة التحقؽ مف بموغ الطالب ألىداؼ المقررة عف طريؽ مالحظ -     

 الطالب
 مستوى تفاعؿ الطالب مع المحاضرات ونسبة  الحضور -    
 القسـ:  مف*

 مف خالؿ نسبة النجاح ودرجات التقدير في كشوؼ الطمبة المقدَّمة مف أستاذ المقرر،  -    
 مف خالؿ استبيانات الطمبة -    
 مف الطالب: *

 استطالع آراء الطمبة -      
 مف القسـ: -
 المراجعة الدورية ●
 
 عمميات تحسيف التعميـ:  – 3
 وفي فروع المعرفة األخرى ذات الصمة متابعة أستاذ المقرر لألبحاث الجديدة في المقرر -
 التنويع في طرؽ التدريس  -
 استخداـ التقنيات الحديثة في التدريس  -
 التأكيد عمى التكميفات الفردية والجماعية   -
 حضور ورش العمؿ المرتبطة بطرؽ التدريس، والدورات التدريبية لتنمية القدرات والميارات  -



 وتطويره.مراجعة المقرر المستمرة  -
 
عمميات التحقؽ مف مستويات إنجاز الطمبة: )صؼ الطرؽ المستخدمة لمقارنة مستويات  – 4

التحصيؿ لدى الطالب بغيرىـ في الجامعات األخرى، مثال: فحص التصحيح أو الدرجات مف 
قبؿ عضو ىيئة تدريس مستقؿ لعينة مف أعماؿ الطمبة، وقياـ أستاذ المقرر بتبادؿ تصحيح عينة 

لواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو ىيئة تدريس آخر لنفس المقرر  في مؤسسة مف ا
 تعميمية أخرى(.

تبادؿ تصحيح بعض أوراؽ االمتحانات واالطالع عمى األجوبة النموذجية لمزمالء الذيف يقوموف 
عطاء أرائيـ فيما يخص االمتحاف.  بتدريس نفس المقرر وتقييميا وا 

 
لخطط المعدة لممراجعة الدورية لفاعمية المقرر والتخطيط صؼ  العمميات وا  – 5

 لمتحسيف:
 النظر في نسب الناجحيف وتقديراتيـ -
ثراء معموماتيـ مف  -  االسترشاد بآراء الطالب حوؿ فاعمية المقرر )مستوى استفادتيـ وا 

 المقرر( 
  متابعة األبحاث الجديدة في مواضيع المقرر وتحديثيا -
 تطوير أساليب التدريسالسعي المستمر ل -
 الجامعة والمقرر نفسو في جامعة أخرى.  عقد مقارنة بيف ىذا المقرر في -
استطالع آراء أعضاء ىيئة التدريس الذيف يدرسوف المقرر لمعرفة مرئياتيـ واقتراحاتيـ  -

 لتطويره.

 
  

 


