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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 الثامن                                            

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 1024403 -2  دوريهاتاريخ الدعوة اإلصالحية والدولة السعودية في                         

 )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

  أستوديو أو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

  اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام ل وصف ال. 1

هاااا     1319مولااادن وتشااااسرتد واساااايدادن للااار    اااام    –يتنااااومل املقااارر التعريااامل كملعسااال امللااا    اااد الع يااا   
مد ومسرية سوحيد اململكة  لى يديرت )رمحرت هللا(د و القترت كلقوى احمليطةد وبناااع  القااات دوليااة ماا  العااا د  1901

مث اوااديع  اا     ديف املنظمااات الدوليااة والاا  تشااات بعااد اوااربن ا وأ والملاتيااة هاحااد املعسساان  ااا  ومشااارهترت
 مسرية اإلصالح وسطوير مرافق الدولة يف  هدن و هد أبنائرت م  بعدن.

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

 غرس قيم االتتماع والوطنية يف تفوس الطالب.  -
 السعودي كلملوابت الدينية والوطنية   روابط الطالبسع ي    -
التعريمل بتاريخ اململكة العربية السعودية منذ تشاهتا يف  هد املل    د الع ي  ويف  هود أبنائرت م   -

 بعدن 
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 إبراز جهود املل    د الع ي  يف سوحيد اململكة والنهو  هبا. -
 قليمية والدولية. التعرف  لى  القة اململكة كلقوى احمليطة هبا وموقفها م  القوى اإل -
 إبراز موقمل اململكة م  القضا  العربية واإلسالمية والدولية.  -

 التعرف  لى أبرز مظاهر التطور االقتصادي والعمراين يف اململكة منذ  هد املل    د الع ي  ويف  هود خلفائرت.

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 2ع  يتعرف  لى أهم معا  التاريخ السعودي منذ  هد املعسل ويف  هود أبنائرت امللوك 1.1

 3ع  يتعرف  لى اهم مصادر التاريخ السعودي 1.2

يشرح أهم التطورات اوضارية يف التاريخ السعودي اوديع واملعاصر و القات اململكة اخلارجياة  1.3
 ومكاتتها ال ارزة بن القوى الدولية 

 5ع 

1...   

  المهارات 2

 1م  أحداث التاريخ السعودي ليقمل  لى اجلهود ال  بذلت يف مجي  اجملاالت ل ناع اململكةلل حي 2.1

 3م  يستن ط ا حداث والوقائ  التارخيية م  خالمل املصادر السعودية  2.2

 4م  يف اململكة ثريةا تارخيية و ال    املعا  يتمك  م  هتابة سقارير وحبوث  لمية 2.3

 5م  يستخدم مصادر املعلومات اوديملة يف معرفة أهم معا  التاريخ السعودي 2.4

  القيم 3

 1ق  بفا لية ضم  فرق ال حع املهتمة كلتاريخ السعودييعمل  3.1

 3ق  ةستخدم املناهج التارخيية املختلفة يف حتليل ا حداث والوقائ  التارخييي 3.2

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 

 ا س وع ا ومل: 
 وأهدافرت. سعريمل  ام بتوصيمل املقرر   -

اسااااااااايدادن الاااااااار      -تشاااااااااسرت  -التعرياااااااامل كمللاااااااا  املعساااااااال   ااااااااد الع ياااااااا : مولاااااااادن  
 م  1901ها 1319سنة

2 

 2 ا س وع الملاين: مسرية سوحيد اململكة  لى يد املل    د الع ي  2

 2 ا س وع الملالع:  القة املل    د الع ي  كلقوى احمليطة برت 3

 2 الع ي  وبناع  القات دولية م  العا ا س وع الراب : املل    د   4
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 2 ا س وع اخلامل:  القات اململكة م  املنظمات الدولية 5

 2 ا س وع السادس: موقمل اململكة م  اورب العاملية ا وأ 6

 2 ا س وع الساب : حالة اململكة بن اوربن 7

 2 ا س وع الملام : االخت ار النصفي ومناقشة النتائج 8

 2 ا س وع التاس : موقمل اململكة م  اورب العاملية الملاتية 9

 2 ا س وع العاشر: مظاهر اهتمام املل    د الع ي  كورمن الشريفن 10

 2 ا س وع اوادي  شر: اململكة والقضا  العربية واإلسالمية 11

 2   د الع ي د املل   ا س وع الملاين  شر: أبرز التطورات واإلصالحات يف  ه 12

 2 ا س وع الملالع  شر: مسرية اإلصالح يف  هد املل  سعود 13

 2 املل  فيصلمسرية اإلصالح يف  هد ا س وع الراب   شر:  14

 2 ا س وع اخلامل  شر: مسرية اإلصالح يف  هدي املل  خالد واملل  فهد. 15

 2 ا س وع السادس  شر: االخت ار 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 
يتعارف  لااى أهاام معااا  التاااريخ السااعودي منااذ  هااد 

 امللوكاملعسل ويف  هود أبنائرت 

 أسئلة  احملاضرات 

 مناقشة  التكليفات والنقاشات  يتعرف  لى اهم مصادر التاريخ السعودي 1.2

1.3 

يشرح أهم التطورات اوضارية يف التاريخ الساعودي 
اوااااااديع واملعاصاااااار و القااااااات اململكااااااة اخلارجيااااااة 

 ومكاتتها ال ارزة بن القوى الدولية 

 املناقشة  احملاضرات 

 المهارات 2.0

2.1 
أحداث التااريخ الساعودي ليقامل  لاى اجلهاود لل  حي

 ال  بذلت يف مجي  اجملاالت ل ناع اململكة

 املناقشة  احملاضرات 

2.2 
يسااااتن ط ا حااااداث والوقااااائ  التارخييااااة ماااا  خااااالمل 

 املصادر السعودية 

 املناقشة  احملاضرات 

2.3 
  اا  املعاااا  يااتمك  ماا  هتابااة سقاااارير وحبااوث  لميااة

 يف اململكة ثريةا تارخيية و ال
 مناقشة التكليمل  التكليفات 

 مناقشة التكليمل  التكليفات يسااتخدم مصااادر املعلومااات اوديملااة يف معرفااة أهاام  2.4
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 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 معا  التاريخ السعودي

 القيم  3.0

3.1 
عماااال بفا ليااااة ضاااام  الفاااارق ال حمليااااة يف  اااااالت ي

 التاريخ 

 مناقشة التكليمل  التكليفات 

3.2 

التارخيياااااااة املختلفاااااااة يف حتليااااااال  املنااااااااهجيساااااااتخدم 
ا حاااداث والوقاااائ  التارخيياااة للوصاااومل إأ اوقاااائق 

 التارخيية

 مناقشة التكليمل  سكليفات 

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 مستمر املناقشات الصفية وا وراق وال حوث 1

 %20 الملام  االخت ار النصفي 2

 %60 السادس  شر االخت ار النهائي 3

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 سا ات مكت ية: مبعدمل سا تن أس و ًيا. -
 إضافية للطالب ذوي اواالت واملتطل ات اخلاصة وفًقا واجتهم. ختصيص سا ات  -

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 املالكي.مقرر إلكايوين للمقرر قام إب دادن ا ستاذ الدهتور فهد ب   تيق 

 

 المساندةالمراجع 

(د مكت ة  2د جا1اتريخ اململكة العربية السعوديةد )جا الصاحل:    د هللا العمليمند  -
 الع يكاند الر  . 

 م. 1985بريوت   للماليندال رهليد خري الدي : ش رت اجل يرة العربيةد دار العلم  -
السلماند حممد: سوحيد اململكة العربية السعوديةد معسسة ش اب املعرفةد   -

 اإلسكندرية. 
 بريوت.  ا هليةد ب   معج ة فوق الرماملد املطا  أمحد: سةد   -
 الر  .  ا تواردمعسسة  د    د الع يفيصل ب     مسعود: يد  اجلهيند  -
 اإلتسان املل د أخ ار اليومد القاهرة.      د الع يرضاد  ادمل: فهد ب   -



 
7 

 اإللكترونية المصادر 

 دارة املل    د الع ي  -
 موق  معسسة املل  فيصل -
 موق  معسسة املل  سعود. -
 املل  خالدقا دة بياانت  -

    ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

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

 طالً ا 40قا ة دراسية معثملة ال ي يد  دد الطالب هبا    

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

 جهاز حاسب آل  -
 data showجهاز  -
 بش كة اإلتايتت   WiFiجهاز اسصامل السلكي  -
 س ورة ذهية -

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

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فا لية التدريل
 الطالب  -
 ز رات املراج  النظري -

 االست اانت اإللكايوتية   -
 ال  رات

 فا لة طرق سقييم الطالب
أ ضاااع هيئااة التاادريل ماا  داخاال القساام  

 م  ا قسام املناظرة

مراجعاااااااااااة تتاااااااااااائج االخت اااااااااااارات  -
 النصفية والنهائية

قياس تس ة جناح الطل اة يف املقارر  -
مقارتااااة كملقااااررات ا خاااارى الاااا  

 الطالب.يدرسها 
 سقومي مستقل م  خارج الربانمج -

 

 مدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر
أ ضاااع هيئااة التاادريل ماا  داخاال القساام  

 م  ا قسام املناظرة

مراجعاااااااااااة تتاااااااااااائج االخت اااااااااااارات  -
 النصفية والنهائية.

 حاااوث والتقاااارير الااا  مراجعاااة ال -
 يقدمها الطالب.

مراجعة أوراق االخت ارات للتاهاد  -
مااا  اساااتيفائها ملواصااافات الورقاااة 
االمتحاتيااااةد وقياسااااها ملخرجااااات 
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 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 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

  لل قسم التاريخ جهة االعتماد

 16 رقم الجلسة

 ه1442 7 10 تاريخ الجلسة

 


