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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 السابع                                                       

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 1023402 -2 تاريخ الدولة العثمانية                                          

 )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

  إضافيةدروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

  اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام ل وصف ال. 1

يدددرس اددملا ا قددرر أحددواز رددال ابييددرة العربيددة ةاددس ةيددام الدولددة السددعودية احوة  و هددور الدددعوة اإلصددالحية مدد   
م والتفدداا الندداس  1745اددد   1157واالجتماعية والدينية  وةيام الدولة السعودية احوة عام   النواحي السياسية

ا وأتييدام هلا  وحماربتها حعدائها حىت وصلت اوج اتساعها. وإصالحاهتا الداخلية  وعالةاهتا اخلارجية حددىت  حوهل
م  1825اددد   1240م: احسددااو والنتددائ . ا ةيددام الدولددة السددعودية ال ا يددة عددام  1818اددد 1233هنايتهددا سددنة  

ومددا جددرى فيهددا مدد  أحددداد وتيددورات داخليددة     وامتداداا يف عهدي اإلمام تركي ب  عاد هللا وابنل فيصس وأبنائل 
 م.1891اد   1310وعالةاهتا اخلارجية حىت هنايتها يف عام 

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

 غرس ةيم اال تماء والوطنية يف  فوس اليالو. -
 .السعودي ابل وابت الدينية والوطنية  روابط اليالبتعييي   -
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 الدعوة اإلصالحية.التعرا على أوضاع رال ابييرة ةاس  هور   -
التعريدداب ابلشدديخ حممددد بدد  عاددد الوادداو ودعوتددل اإلصددالحية وأقيتهددا وأحملراددا وموةدداب القددوى ا ييددة   -

 منها
إبددراد دور اإلمددام حممددد بدد  سددعود وخلفائددل يف مسددا دة الدددعوة اإلصددالحية وتصددديهم لقيددادة الدولددة   -

 السعودية احوة.
 ة احوة يف احةاليم اليت خضعت هلا.إبراد اام ا نجيات احلضارية للدولة السعودي -
 التعرا على موةاب القوى ا يية م  الدعوة اإلصالحية والدولة السعودية احوة. -
التعددرا علددى أحددواز  ددد عقددب سددقوع الدولددة السددعودية احوة وجهددود اإلمددام تركددي بدد  عاددد هللا يف   -

 وطهاةيام الدولة السعودية ال ا ية  والتيورات اليت مرت هبا حىت سق
 التعرا على أبرد مظاار التيور االةتصادي والعمراين يف عهد الدولتني السعودية االوة وال ا ية. -

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 2ع  يتعرا على  شأة الدعوة اإلصالحية و شأة الدولة السعودية وارتااطهما  1.1

 5ع  الدولة السعودية احوة وال ا ية وأسااو سقوطهماعوامس ةيام  يعدد 1.2

1.3   

1...   

  المهارات 2

 1م  أسااو  اح الدولة السعودية وموةاب الدولة الع ما ية ووالهتا منهالس حي 2.1

 4م  يتمك  م  كتابة تقارير وحبود علمية ع  الدعوة اإلصالحية والدولة السعودية 2.2

2.3   

2...   

  القيم 3

 1ق  يعمس بفاعلية ضم  فرق الاحث ا ختصة ابلتاريخ السعودي 3.1

 3ق  يستخدم ا ناا  التارخيية ا ختلفة يف حتليس اححداد والوةائع التارخيية 3.2

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 

 احساوع احوز:  
 تعرياب عام بتوصياب ا قرر وأادافل.  -

 أحواز رال ابييرة العربية ةاس ةيام الدولة السعودية احوة
2 
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 2 احساوع ال اين: اإلمام حممد ب  سعود أمري الدرعية 2

 2 اإلصالحية على يد الشيخ حممد ب  عاد الوااواحساوع ال الث:  هور الدعوة  3

 2 احساوع الرابع: اتفاق الدرعية بني اإلمامني 4

 2 م واتساعها1745اد 1157احساوع اخلامس: ةيام الدولة السعودية احوة  5

 2 احساوع السادس: أحملر الدعوة والدولة السعودية احوة على النواحي السياسية 6

 2 التفاا الناس حوهلا وأتييدام هلا –أحملراا على الناحيتني الدينية واالجتماعية  احساوع السابع: 7

 2 احساوع ال ام : االختاار النصفي ومناةشة النتائ  8

 2 م1818اد 1233احساوع التاسع: سقوع الدولة السعودية احوة  9

 2 م1825اد 1240ال ا ية بقيادة اإلمام تركي ب  عاد هللا احساوع العارر: ةيام الدولة السعودية  10

 2 احساوع احلادي عشر: حالة الدولة السياسية يف عهد اإلمام تركي 11

 2 أحواز الدولة الدينية واالجتماعية احساوع ال اين عشر: 12

 2 امتداد الدولة يف عهده –احساوع ال الث عشر: تويل اإلمام فيصس ب  تركي  13

 2 احساوع الرابع عشر: أبناء اإلمام فيصس وحالة الدولة يف عهدام 14

 2 هناية الدولة السعودية ال ا يةاحساوع اخلامس عشر:  15

 2 احساوع السادس عشر: االختاار 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 
يتعرا على  شأة الدعوة اإلصدالحية و شدأة الدولدة 

 السعودية وارتااطهما 

 أسئلة  ا اضرات 

1.2 
الدولددة السددعودية احوة وال ا يدددة عوامددس ةيددام  يعدددد

 وأسااو سقوطهما

 مناةشة  التكليفات والنقارات 

…    

 المهارات 2.0

2.1 
أسدااو  داح الدولدة السدعودية وموةداب الدولدة لس  حي

 الع ما ية ووالهتا منها

 ا ناةشة  ا اضرات 

2.2 
يددتمك  مدد  كتابددة تقددارير وحبددود علميددة عدد  الدددعوة 

 اإلصالحية والدولة السعودية

 ا ناةشة  ا ناةشة 

…    

 القيم  3.0

3.1 
يعمس بفاعلية ضم  فدرق الاحدث ا ختصدة ابلتداريخ 

 السعودي

 مناةشة التكلياب  تكليفات 
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 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

3.2 
ا نددددددداا  التارخييدددددددة ا ختلفدددددددة يف حتليدددددددس يسدددددددتخدم 

 اححداد والوةائع التارخيية

 مناةشة التكلياب  تكليفات 

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 مستمر ا ناةشات الصفية واحوراق والاحود 1

 %20 ال ام  النصفياالختاار  2

 %60 السادس عشر االختاار النهائي 3

 

 

   

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات مكتاية: مبعدز ساعتني أساوعًيا. -
 احلاالت وا تيلاات اخلاصة وفًقا حلاجتهم. ختصيص ساعات إضافية لليالو ذوي  -

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

 للمقرر المرجع الرئيس
(، مكتبة 2، جـ1تاريخ المملكة العربية السعودية، )جـ الصالح:العثيمين، عبدهللا 

 .العبيكان، الرياض 

 المساندةالمراجع 

 :(وغريها والتقارير الدورياتلكتب واملراجع املوصى باقتنائها )ا -

الع يمني  عاد هللا الصاحل: الشيخ حممد ب  عاد الوااو حياتل وفكره  دار    -
 اد. 1412   2العلوم  الرايض  ع

 م.1983اب  غنام  حسني: اتريخ  د  حتقيق انصر الدي  احسد  الرايض    -
اب  بشر  ع مدا  بد  عادد هللا: عندوا  ا دد يف اتريدخ  دد  دارة ا لد  عادد     -

 م.1982العييي  الرايض 
ابدد  عيسدددى  ابدددراايم بددد  صددداحل: اتريدددخ بعدددد احلدددوادد الواةعدددة يف  دددد  دار  -

 اليمامة  الرايض.
 أمني: اتريخ ا ملكة العربية السعودية  دار الكتاو العريب  بريوت.سعيد   -
عاددددد الددددرحيم  عاددددد الددددرل  عاددددد الددددرحيم: الدولددددة السددددعودية احوة  معهددددد   -

 م.1976الاحود والدراسات العربية  القاارة  
__________: حممد على ورال ابييرة العربية  دار الكتاو ابامعي     -

 القاارة.
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 أجياء(4نري: اتريخ الاالد العربية السعودية  دار الكتاو العريب  )العجالين  م -
ا دددا ع  حممدددد عادددد هللا: توحيدددد ا ملكدددة العربيدددة السدددعودية  تر دددة عادددد هللا   -

 اد.1415  2الصاحل الع يمني  ع
ختار  صالح الدي : اتريخ ا ملكة العربية السعودية يف حاضراا وماضديها  ا  -

 م.1957دار احلياة  بريوت 
 الرحياين  أمني: اتريخ  د احلديث  دار ابيس  بريوت. -

 اإللكترونية المصادر 

 املكتبة الرقمية السعودية. -

 دارة امللك عبد العزيز -

    ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

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

 طالًاا 40ةاعة دراسية مؤحمل ة ال يييد عدد اليالو هبا ع  

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

 جهاد حاسب آيل  -
 data showجهاد  -
 بشاكة اإل رت ت   WiFiجهاد اتصاز السلكي  -
 ساورة ذكية -

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

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس
 اليالو  -

 دايرات ا راجع النظري

 االستااانت اإللكرتو ية   -
 اليايرات

 فاعلة طرق تقييم اليالو
أعضدداء ايئددة التدددريس مدد  داخددس القسددم  

 م  احةسام ا نا رة

مراجعدددددددة  تدددددددائ  االختادددددددارات  -
 النصفية والنهائية

ةيدددداس  سدددداة  دددداح اليلاددددة يف  -
ا قددددددددددرر مقار ددددددددددة اب قددددددددددررات 
 احخرى اليت يدرسها اليالب.

تقدددددددو  مسدددددددتقس مددددددد  خدددددددارج  -
 الربانم 

 

 مدى حتصيس خمرجات التعلم للمقرر
التدددريس مدد  داخددس القسددم  أعضدداء ايئددة 

 م  احةسام ا نا رة

مراجعدددددددة  تدددددددائ  االختادددددددارات  -
 النصفية والنهائية.
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 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

احود والتقارير اليت مراجعة ال -
 يقدمها اليالو.

مراجعدددددددددة أوراق االختادددددددددارات  -
للتأكدددددددددددددد مددددددددددددد  اسدددددددددددددتيفائها 
 واصددفات الورةددة االمتحا يددة  

 وةياسها  خرجات 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

 

 التوصيف  . اعتماد ح

 جملس ةسم التاريخ جهة االعتماد

 16 رقم الجلسة

 ه1442 7 10 تاريخ الجلسة

 


