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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 الخامس                                  

 

 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  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 32 التقليدية المحاضرات  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

  إضافيةدروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 32 اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام ل وصف ال. 1

يتنااااوذ  ااارا ارقااارر اترياااخ اجلزيااارة العربياااة ماااح القااارل الةالااام ايةااارل وااا  لياااام الدولاااة العة ا ياااة  والااادويالت الااا  لامااا  
لعربيااااة سالقرام ااااة يف أحناااااز اجلزياااارة العربيااااة سااااواز يف الااااي ح سالدولااااة الز، يااااة والرسااااولية وال اااا ي ية  و وذ  اااار  اجلزياااارة ا

 والدولة األخيضرية يف جند.

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

 . راسة اجلزيرة العربية والدويالت ال  لام  فيها بعد ضعف الدولة العباسية و  ليام الدولة العة ا ية

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 احلكاا ضااعف الدولااة العباسااية واا  ليااام مناار  العربيااة يتعاارع ى ااو األوضاااا ال ياسااية يف اجلزياارة 1.1
 العة اين

 2ع 
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 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

 5ع  وأسباب سقوطها. هاىوامل ليامأ   الدويالت ال   شأت يف اجلزيرة العربية و يُاَعد ِّ   1.2

1.3   

1...   

  المهارات 2

 1م  األوضاا ال ياسية ال  ارتب   بنشأة الدويالت يف اجلزيرة العربيةحي ل  2.1

 2م  ي بق منا ج الب م الع  ي يف التفكري وطر  االستدالذ يف  راسة القضا، واألوداث التارخيية 2.2

 4م  ابستخدام ار ا ر التارخيية احمل ية والعامة يت كح مح ستابة تقارير وحبوث ى  ية 2.3

2...   

  القيم 3

يع اال بفاى يااة ضاا ح فاار  الع اال يف الكشااف ىااح ار ااا ر احمل يااة اتايفااة بتاااريخ الاادويالت يف  3.1
 اجلزيرة العربية

 1ق 

3.2   

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 

 تعريف ىام بتويفيف ارقرر وأ دافه  -
ح  جزيرة العرب  من – به اجلزيرة العربية   – اجلزيرة العربية     ات:  متهيد: التعريف مب -

 أل ام اجلزيرة العربية   -وار ا ر اجلغرافية والتارخيية النبوية وا يم خالذ األ
2 

 2 حالرا ديالنبوة  وى ر  ى راجلزيرة العربية يف  2

 2 الع ر األمولاجلزيرة العربية يف  3

 2 أثر ضعف الدولة ى و األوضاا يف اجلزيرة العربية –العباسي األوذ اجلزيرة العربية يف الع ر  4

 2 وبنو لتا ة يف احلةاز ال  ي ا يول واروسويولاأل راع الدويالت يف  به اجلزيرة العربية:  5

 2 بنو مهنا يف اردينة 6

 2 الدولة األخيضرية يف جند 7

 2 االختبار الن في 8

 2 . ولة القرام ة يف الب ريح وى ال 9

 2 حماوالت ال  يبيني التوغل يف اجلزيرة العربية. 10

 2 .العبيدية  واأليوبية تنياجلزيرة العربية يف ظل الدول 11

 2 ار  وسية.الدولة اجلزيرة العربية يف ظل  12

 2 .الدولة الز، ية  اليعفرية  الرسية : -1 الدويالت ال  لام  يف الي ح 13

 2 ل  ي ية  بنو رسوذ  بنو جناح  بنو طا ر.ا:  -2 الدويالت ال  لام  يف الي ح 14
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 2 ور  فيها ووذ اجلزيرة العربية سواز سا   ل روالة العرب أو الروالة الغربيول. ستب الروالت وما 15

 2 االختبار النهائي  16

 32 المجموع
 

 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 
 العربياااة يتعاارع ى ااو األوضااااا ال ياسااية يف اجلزياارة

 العة اين  احلك ضعف الدولة العباسية و  ليام  منر  

 أسئ ة  احملاضرات 

1.2 
د ِّ   أ ا  الادويالت الاا   شاأت يف اجلزيارة العربيااة يُاعاَ

 وأسباب سقوطها. هاىوامل ليامو 

 منالشة  التك يفات والنقا ات 

…    

 المهارات 2.0

2.1 
حي اااااال األوضاااااااا ال ياسااااااية الاااااا  ارتب اااااا  بنشااااااأة 

 الدويالت يف اجلزيرة العربية

 ارنالشة  ارنالشة 

2.2 
ي بااااق منااااا ج الب اااام الع  ااااي يف التفكااااري وطاااار  

 االستدالذ يف  راسة القضا، واألوداث التارخيية

 ارنالشة  ارنالشة 

… 
ابساااتخدام  ياات كح ماااح ستابااة تقاااارير وحبااوث ى  ياااة

 ار ا ر التارخيية احمل ية والعامة

 ارنالشة  ارنالشة 

 القيم  3.0

3.1 

يع اال بفاى يااة ضاا ح فاار  الع اال يف الكشااف ىاااح 
ار اا ر احمل يااة اتايفااة بتااريخ الاادويالت يف اجلزياارة 

 العربية

 منالشة التك يف  تك يفات 

3.2    

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 % 20 م ت ر ارنالشات ال فية واألورا  والب وث 1

 % 20 الةامح  االختبار الن في 2

 % 60 ال ا س ىشر  االختبار النهائي 3

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

 ساىات مكتبية: مبعدذ ساىتني أسبوىًيا. -
 خت يص ساىات إضافية ل  الب ذول احلاالت وارت  بات اتايفة وفًقا حلاجته .  -

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

 للمقرر المرجع الرئيس
الفقي  الدوذ ار تق ة يف ارشر  اإلسالمي منر م تهل الع ار ى ام الديح  ىبد الرؤوع  
 م.1999العباسي و  الغزو ارغويل  

 المساندةالمراجع 

 ابح سةري  البداية والنهاية   ار ارعارع  بريوت     ت.  -
 .  ار ارعارع  بريوت     ت ال ربل  اتريخ الرسل وار وك )اتريخ ال ربل(  -
 م. 1987الكتب الع  ية    التاريخ   ارابح األثري  الكامل يف  -
القا  - ىبد  آذ  واجلديد    رحم د  القدمي  يف  األو از  بتاريخ  ار تفيد     حتفة 

 م. 1960م ابع الر،ض   
بح ى ي  - بح حم د  القاس   بح  احل ني  الق ر    غاية    حيىي بح  أخبار  األماين يف 

   ار الكاتب  فو ز، ة   د م حم  ىا ور سعيد ىبد الفتاح  الي اين  حتقيق:  
 م. 1968العريب   

 راسة  ام ة ل خ يج العريب    وواضره: ات يج العريب يف ماضيه  خالد العزل    -
ارت دة   العربية  اإلمارات  ل ر  الب ريح  اجلاوظ     ولدوذ  بغدا  م بعة      

 م.  1972

  اإللكترونية المصادر 

    ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

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

 طالًبا 40لاىة  راسية مؤثةة ال يزيد ىد  ال الب هبا ىح 

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

 جهاز واسب آيل  -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإل رت     WiFiجهاز ات اذ الس كي  -
 سبورة ذسية -

 .خرائط ورسوم توضي ية - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاى ية التدريس
 ال الب  -

 النظريز،رات ارراجع 

 االستباانت اإللكرتو ية   -
 الز،رات

 فاى ة طر  تقيي  ال الب
أىضاااز  يئااة التاادريس مااح  اخاال الق اا   

 مح األل ام ارناظرة

مراجعاااااااة  تاااااااائج االختباااااااارات  -
 الن فية والنهائية

لياااااس   اااابة جناااااح ال  بااااة يف  -
ارقاااااااااارر مقار ااااااااااة ابرقااااااااااررات 
 األخرى ال  يدرسها ال الب.

خاااااااار  تقاااااااومي م اااااااتقل ماااااااح  -
 الربانمج

 

 مدى حت يل خمرجات التع   ل  قرر
أىضاااز  يئااة التاادريس مااح  اخاال الق اا   

 مح األل ام ارناظرة

مراجعاااااااة  تاااااااائج االختباااااااارات  -
 الن فية والنهائية.

ب وث والتقارير ال  مراجعة ال -
 يقدمها ال الب.

مراجعاااااااااة أورا  االختباااااااااارات  -
ل تأساااااااااااااد ماااااااااااااح اساااااااااااااتيفائها 

االمت ا يااة  روايفاافات الورلااة 
 ولياسها رخرجات التع  .

 

 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
 جم س ل   التاريخ جهة االعتماد

 16 رقم الجلسة

 ه1442 7 10 تاريخ الجلسة

 


