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 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

 ساعاتثالث  . الساعات ملعتمدة:1

 . نوع املقرر 2

   أخرى   متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري  ب.

  الثاني                  /. السنة / املستوى الذي يقدم فيه املقرر 3

 )إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 ال يوجد

  )إن وجدت(. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة %  عدد الساعات التدريسية الدراسةنمط  م

 - - املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - - أخرى )معملي/ ميداني(  5

 %100 ىساعة45 االجمالي

 

 )على مستوى الفصل الدراس ي( . ساعات التعلم الفعلية للمقرر 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 - معمل أو إستوديو 2

 - دروس إضافية 3

 - أخرى )تذكر( 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 9 ساعات االستذكار 1

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 9 املكتبة 3

 ساعات10 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات  9 )تذكر(أخرى  5

 ساعة 45   اإلجمالي 



 
4 

ذكارت إعيييداد املشيييياريعت * هيييي مقيييدار الوقييي  املسييياطمر ايييي المشيييياطات الريييي لسيييهم ايييي تحقييييق مخرجيييات الييييتعلم للمقيييررت ويشيييمل  لييي : جمييييع أنشيييطة الييييتعلمت مطيييل: سييياعات االسيييت

 والواجباتت والعروضت والوق  الذي يقضيه املتعلم اي املكتبة

 

 ومخرجاته التعليمية:هدف املقرر -ب

 . الوصف العام للمقرر: 1

يتنــــاول املقــــرر دراســــة خصــــاال ببيــــة الجزيــــرة العربيــــة والفعاليــــات التااريــــة ومــــا نــــتج ع  ــــا مــــ  تــــ ث رات حضــــارية 

اقتصادية، ويدرس أيضا تاريخ الدولة التي قامت في جنوب الجزيرة العربية وشمالها واملراكـز التااريـة فـي وسـط  و

، كمــا ويعــالظ أنامــة الحؤــم واملؤسســات الدينيــة واملدنيــة، وأخ ــرا عالقــات دول الجزيــرة فيمــا بي  ــا وغــرب الجزيــرة

 وعالقات ا بالقوى والدول الخارجية

 للمقرر:. الهدف الرابس 2

حمل مسـؤولية الـتعلم ، وتعرفة حقااق ومفاهيم مختلفة م  ا فهم املعلومات وتذكرها وتطبيق املعرفة في الحياةم

 مـ  خـالل  املنطقي وتحس نالذاتي ومتابعة النمو الشخص ي والتفؤ ر 
ن
طرق االتصال بالغ ر سواء كـان للـك شـفويا

 املناقشة والحوار أو الؤتابة.

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز

مخرج التعلم 

املرتبط 

 للبرنامج

  املعرفة والفهم: 1

أوضيييال ايرة يييرب العربيييية السياسيييية واالقتصيييادية واالجتماعيييية خييي   ا ليييف ا و   يبيييين 1.1

 قبل املي د وحرى نهاية القرن السادس املي دي.

1.2 

 1.1 وجديس.يوضح ا مم البائدب: عاد وثمود وطسم  2.1

 1.3 دد دو  شما  ايرة رب: ديدانت يحيانت معين الشمالية.عي 3.1

 1.4 الديميةت واالقتصادية لدو  شما  ايرة رب العربية.ا وضال شرح ي 4.1

 1.1 ا مم البائدب: عاد وثمود وطسم وجديسنشأب تطور حضارات  يوضح 5.1

  :املهارات 2

 2.1 املعمار ة.جغرافية ايرة رب العربيةت وأنماطها ميز ي 1.2

 2.2 يحلل طرق التجارب القديمة. 2.2

اململكيية العربييية السييعودية: مكييةت املدينييةت الطييائفت وتيمييا ت خي ييرت يقييارن نييين أدييم مييدن  3.2

 دومة ايرند ت نجران

2.3 

 2.4 معرفة الفرق نين أنماط العمارب اإلس مية ومصطلحاتها. التقنية اييوظف وسائل  4.2

  القيم 
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز

مخرج التعلم 

املرتبط 

 للبرنامج
نحييياث عييين املمالييي  العربيييية )حمييييرت وكنيييدبت وسيييبأ(. ا  تقيييار ر و الكتانييية يتحميييل مسييي ولية  1.3

 و ظهر االلتزام نمعايير العمل.

3.1 

و لتييييزم نأخ قيييييات املهنييييةت ت املسييييح للطييييرق التجار يييية القديمييييةيحيييياور نموضييييوعية عملييييية  2.3

 و تقبل اآلرا  واملقترحات ووجهات النظر ا خرى.

3.2 

و تقبيييل ت القديميييةايييي تحدييييد تيييار   ايرة يييرب العربيييية القديمييية وميييدنها يعميييل نيييروح الفر يييق  3.3

 النقد البنا ت و حترم آرا  اآلخر ن

3.3 

 

  ج. موضوعات املقرر 

 ساعات االتصال قاامة املوضوعات م

 3 جغرافية ايرة رب العربية 1

 6 أنماط العمارب اإلس مية ومصطلحاتها 2

 6 وجديسا مم البائدب: عاد وثمود وطسم  3

 6 دو  شما  ايرة رب: ديدانت يحيانت معين الشمالية 4

 4 كندبت سبأت حمير 5

 3 الوضع الديني 6

 3 الوضع االقتصادي 7

 4 الطرق التجار ة 8

 4 أدم املدن: مكةت املدينةت الطائف 9

 6 تيما ت خي رت دومة ايرند ت نجران 10

 ساعة 45 املرمول

 

 د. التدريس والتقييم:

 ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل م  استراتيايات التدريس وطرق التقييم  . 1

 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيايات 

 التدريس
 طرق التقييم

 والفهم املعارف 1.0

يبين أوضال ايرة رب العربية السياسية  1.2

واالقتصادية واالجتماعية خ   ا لف ا و  قبل 

 املحاضرات

 ايحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيايات 

 التدريس
 طرق التقييم

 السادس املي دي.املي د وحرى نهاية القرن 

1.1 
 يوضح ا مم البائدب: عاد وثمود وطسم وجديس.

 املحاضرات

 ايحوار واملناقشة 

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

يعدد دو  شما  ايرة رب: ديدانت يحيانت معين  1.3

 الشمالية.

 املحاضرات

 ايحوار واملناقشة 

االختبارات الفصليةت 

 والشفهية

يشرح ا وضال الديميةت واالقتصادية لدو  شما   1.4

 ايرة رب العربية.

 املحاضرات

 ايحوار واملناقشة

االختبارات الفصليةت 

 والشفهية

نشأب تطور حضارات ا مم البائدب: عاد  يوضح 1.1

 وثمود وطسم وجديس

 املحاضرات

 ايحوار واملناقشة 

 

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

 املهارات  2.0

2.1 
افية الجزيرة العربية، وأنماطها املعمارية.  نطاقة املتابعة التعلم التعاوني يم ز جغر

 نطاقة امل حظة حل املشك ت يحلل طرق التاارة القديمة. 2.2

مؤة،  يقارن ب ن أهم مدن اململؤة العربية السعودية: 2.3

 املدينة، الطااف، وتيماء، خيبر، دومة الجندل، ناران

 التمب  والتقدير 

 دراسة ايحالة 

 التدرج 

 نطاقة امل حظة

يوظف وساال التقنية في معرفة الفرق ب ن أنماط  2.4

 العمارة اإلسالمية ومصطلحات ا.

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 نطاقة امل حظة

 ملف اإلنجاز

 القيم 3.0

3.2 

يتحمل مسؤولية كتابة التقارير واألبحاث ع  املمالك 

العربية )حم ر، وكندة، وسب (. وياهر االلتزام بمعاي ر 

 العمل.

 

 إدارب فرق العمل
املتابعة من قبل املشرف 

 على التدر ب امليداني

3.3 

يحاور بموضوعية عملية املسح للطرق التاارية القديمة، 

املهنة، ويتقبل اآلراء واملقترحات ويلتزم ب خالقيات 

 ووجهات النار األخرى.

 العمل ايرماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم ا قران

 .تقييم  الي

3.1 

يعمل بروح الفريق في تحديد تاريخ الجزيرة العربية 

القديمة ومدن ا القديمة، ويتقبل النقد البناء، ويحترم 

 آراء اآلخري 

 مجموعات العمل

 املتابعةنطاقة 

 .  أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 م  إجمالي درجة التقييم
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 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 م  إجمالي درجة التقييم

 %20 ا سبول السابع اختبار فصلي 1

 %20 ا سبول الطالث عشر االختبار الثاني 2

 %40 ا سبول ايخامس عشر االختبار ال  ائي 3

 %20 مدار الفصل الدراس ي على واجبات+ بحث+ مناقشة+ عرض 4

 %100  املجموع  
 أنشطة التقييم )اختبار تحر ريت شفهيت عرض تقديميت مشرول جماعيت ورقة عمل ايخ(

 

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 علىالتواصل م  خالل موقع األستال اإللؤتروني وم  خالل البريد اإللؤتروني، وفي مؤتبه وعبر املوقع اإللؤتروني 

 شبؤة املعلومات الدولية. 

 متابعة حاالت عينات م  الطالب املتعثري  ومحاولة إيااد الحلول املناسبة لكل حالة بقدرها.

 مؤتبية(. ساعات أسبوعية مفتوحة لجميع الطالب )ساعات

 ساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي م  املرشدي  املخصص ن للطالب.

( للطالب 1-12تحديد مواعيد إضافية للطالب الذي  يحتاجون إلى اإلرشاد خارج نطاق الساعات املؤتبية م  )

 املوهوب ن أو املتعثري  أكاديميا.

 

افق:  –و   مصادر التعلم واملر

 . قاامة مصادر التعلم:1

 املرجع الرابس للمقرر 
تار   ايرة رب العربية اي العصور القديمةت عبدالعة ة صايح ت القادربت مكتبة  •

 م.1988االنجلو املصر ةت 

 املراجع املساندة

 م.1976املفصل اي تار   العرب قبل االس مت جواد عليت نيروتت دار العلم للم يينت  •

 م.1976ميدت نيروت: دار النهضةت تار   العرب قبل االس مت سعد زغلو  عبدايح •

دراسات اي تار   العرب القديمت محمد نيومي مهرانت الر اضت جامعة االمامت  •

 م.1988

 املصادر اإللؤترونية

 مجلة كلية السياحة واآلثارت جامعة املل  سعودت  -

 مجلة أدوماتوت اململكة العربية السعوديةت -

  ا ثر ةت الر اض ت جامعة املل  سعودمجلة ايرمعية السعودية للدراسات  -

 أخرى 
 الخرااط  

 أجهزة العرض

 

افق والتاه زات املطلوبة:2  . املر

 متطلبات املقرر  العناصر
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 متطلبات املقرر  العناصر

افق  املر
 )القاعات الدراسيةت املخت راتت قاعات العرضت قاعات املحاكاب ... إيخ(

 show  Dataقاعة محاضرات مةودب نوسائل العرض 

 التقنيةالتاه زات 
 )جهاز عرض البياناتت السبورب الذكيةت ال رمجيات(

 استخدام نظام ن ك نورد )نظام إدارب التعلم(.

 لطبيعة التخصص( أخرى  تاه زات
ً
 ال يوجد )تبعا

 

 ز. تقويم جودة املقرر:

 طرق التقييم املقيمون  مااالت التقويم

 

 

 فاعلية التدريس

 

 عضو ديئة التدريس 

 املقرراتيرنة تمسيق 

 تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية. 

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح التكليفات.

 حلقات النقاش.

 ورش عمل

 استط ل  يرنة ايرودب  فاعلية طرق تقويم الطالب

مدى تحصيل مخرجات التعلم 

 للمقرر 

الطلبييةت أعضييا  ديئيية التييدريست قيييادات 

 ال رنامج

 ي االختبارات الشهر ة.1

 التقو م املستمر. ي 2

. القييييييييييييييييييييييييييام نواجبيييييييييييييييييييييييييات إضيييييييييييييييييييييييييافية أو 3

 أساسية. 

   

 )مطل. فاعلية التدريست فاعلة طرق تقييم الط بت مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقررت مصادر التعلم ... إيخ(مجاالت التقو م 

 تحديددا()الطلبةت أعضا  ديئة التدريست قيادات ال رنامجت املراجع النظيرت أخرى )يتم املقيمون 

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 ح. اعتماد التوصيف 

 
 

 


