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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع . 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √ إجباري   ب.

  يقدم فيه المقرر  الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى الثالث                                                       

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 1021102 -2 تاريخ الجزيرة العربية القديم                                 

 

 )إن وجدت( . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 ال يوجد                                                              

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 32 المحاضرات التقليدية  1

   التعليم المدمج  2

     اإللكترونيالتعليم  3

     عن بعدالتعليم  4

     أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي(  )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 32 محاضرات 1

  إستوديو أو معمل  2

  إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

  اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر: ال. 1
واحلبشة، واملغرب يف العصور القدمية بشكل مركز وخمتصر، وتوضيح دورها وعالقتها  يدرس املقرر اتريخ وحضارة السودان، 

 بتاريخ وحضارة اجلزيرة العربية والشرق القدمي. 

 . اهلدف الرئيس للمقرر  2

 .وتطورهايهدف املقرر إىل جعل الطالب يقف على إجنازات احلضارة العربية القدمية، ومدى إسهامها يف صنع احلضارة البشرية 

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 2ع  يشرح حلقات املعرفة التارخيية املرتبطة بتاريخ وحضارة العرب يف العصور القدمية  1.1
 5ع  وأسباب سقوطهاالعربية القدمية وتطوراهتا يعدد عوامل قيام احلضارات  1.2
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 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

1.3   

1...   

  المهارات 2

 1م  العربية وينقدها نقداً موضوعياً حيلل األحداث التارخيية وارتباطها ابلسمات احلضارية للحضارات  2.1
 3م  يستنبط الوقائع واألحداث التارخيية من اآلاثر الباقية من احلضارات العربية 2.2
 4م  يتمكن من كتابة تقارير علمية وحبوث اترخيية عن احلضارات العربية القدمية 2.3
2...   

  القيم 3

 1ق  البحث عن احلضارات العربية القدمية جماالتيعمل بفاعلية ضمن الفرق البحثية يف  3.1
 3ق  يستخدم املناهج التارخيية املختلفة يف حتليل األحداث والوقائع التارخيية 3.2
3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 
 تعريف عام بتوصيف املقرر وأهدافه  -
 مفهوم احلضارة العربية ونشأهتا.  -

2 

 2 الكتابة 2

 2 نظام احلكم 3

 2 القانون  4

 2 التجارة 5

 2 الزراعة والري 6

 2 العمارة 7

 2 الصناعة 8

 2 النصفيختبار اال 9

 2 الشعر واألدب 10

 2 الفلك والرايضيات 11

 2 اهلندسة واجلغرافيا 12

 2 الطب 13

 2 التعليم 14

 2 والدينية اجلوانب العسكرية 15

 2 ختبار النهائياال 16

 32 المجموع
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 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 
يشرررررح حلقررررات املعرفررررة التارخييررررة املرتبطررررة بترررراريخ 

 وحضارة العرب يف العصور القدمية 

 أسئلة  احملاضرات 

1.2 
العربيررررررة القدميررررررة يعرررررردد عوامررررررل قيررررررام احلضررررررارات 

 وأسباب سقوطهاوتطوراهتا 

 مناقشة  التكليفات والنقاشات 

…    

 المهارات 2.0

2.1 
ابلسررررررمات حيلررررررل األحررررررداث التارخييررررررة وارتباطهررررررا 

 احلضارية للحضارات العربية وينقدها نقداً موضوعياً 

 أسئلة  احملاضرات 

2.2 
يسرررررتنبط الوقرررررائع واألحرررررداث التارخييرررررة مرررررن اآلاثر 

 الباقية من احلضارات العربية

 مناقشة  التكليفات والنقاشات 

يررتمكن مررن كتابررة تقررارير علميررة وحبرروث اترخييررة عررن  2.3
 القدميةاحلضارات العربية 

 أسئلة  احملاضرات 

 القيم  3.0

3.1 
 يعمررررل بفاعليررررة ضررررمن الفرررررق البحثيررررة يف جمرررراالت

 البحث عن احلضارات العربية القدمية

 مناقشة التكليف  تكليفات 

3.2 
يسرررررررتخدم املنررررررراهج التارخييرررررررة املختلفرررررررة يف حتليرررررررل 

 األحداث والوقائع التارخيية

 مناقشة التكليف  تكليفات 

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 مستمر املناقشات الصفية واألوراق والبحوث 1

 %20 التاسع االختبار النصفي 2

 %60 السادس عشر االختبار النهائي 3

4    

5    

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات مكتبية: مبعدل ساعتني أسبوعًيا. -
 ختصيص ساعات إضافية للطالب ذوي احلاالت واملتطلبات اخلاصة وفًقا حلاجتهم.  -

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

  المرجع الرئيس

 للمقرر 

م (: قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل اإلسالم الرايض مطبعة  1982) عبد الرمحن الطيب األنصاري  -1
 جامعة امللك سعود. 

القاهرة، دار الكتاب   م(: دراسات يف التاريخ احلضاري لليمن القدمي، 2003أمسهان سعيد اجلرو ) -2
   احلديث. 

 م(: اتريخ العرب القدمي، بريوت، دار الفكر املعاصر.1996توفيق برو ) -3

 المساندةالمراجع 

م(: األحوال االقتصادية واالجتماعية يف اليمن القدمي، الشارقة، دار  2002جواد مطر احلمد )  -1
 .الثقافة العربية

م(: العال ومدائن صاحل  2005األنصاري، حسني بن علي أبو احلسن ) عبد الرمحن الطيب  -2
 .)احلجر(، الرايض، دار القوافل للنشر والتوزيع 

م(: احلياة العسكرية يف دولة سبأ، صنعاء، جامعة  2004فيصل عبد الوهاب عبد الغين السروري ) -3
  .صنعاء
تعكسه النصوص املنشورة، الرايض،  (: قبائل جمتمع الصفا كما 2008أمساء بنت عثمان األمحد )  -4

 .مكتبة امللك فهد الوطنية
م(: التشررريعات يف جنرروب ارررب اجلزيرررة العربيررة حرر   ايررة 2000نررورة بنررت عبررد ي النعرريم ) .5

 دولة محري، الرايض، مكتبة امللك فهد الوطنية.

المصادر  

 اإللكترونية
 

    ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 طالًبا 40قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب هبا عن 

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

 جهاز حاسب آل  -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنرتنت   WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -
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 متطلبات المقرر  العناصر 

 .خرائط ورسوم توضيحية - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس
 الطالب  -

 النظريزايرات املراجع 

 االستباانت اإللكرتونية   -
 الزايرات

 فاعلة طرق تقييم الطالب
أعضرراء هيئررة الترردريس مررن داخررل القسررم  

 من األقسام املناظرة

مراجعرررررررة نترررررررائج االختبرررررررارات  -
 النصفية والنهائية

قيرررراس نسرررربة جنرررراح الطلبررررة يف  -
املقرررررررررررر مقارنررررررررررة ابملقررررررررررررات 
 األخرى اليت يدرسها الطالب.

خرررررررار  تقرررررررومي مسرررررررتقل مرررررررن  -
 الربانمج

 

 مدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر
أعضرراء هيئررة الترردريس مررن داخررل القسررم  

 من األقسام املناظرة

مراجعرررررررة نترررررررائج االختبرررررررارات  -
 النصفية والنهائية.

بحوث والتقارير اليت مراجعة ال -
 يقدمها الطالب.

مراجعرررررررررة أوراق االختبرررررررررارات  -
للتأكرررررررررررررد مرررررررررررررن اسرررررررررررررتيفائها 

االمتحانيررة، ملواصررفات الورقررة 
 وقياسها ملخرجات التعلم.

 

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح
 جملس قسم التاريخ جهة االعتماد

 16 رقم الجلسة

 ه1442 7 10 تاريخ الجلسة

 


