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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى  متطلب قسم   ليةك

    اختياري   إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 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  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 - أستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 ساعة45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 10 ساعات االستذكار 1

 ساعات9 الواجبات 2

 ساعات8 المكتبة 3

 ساعت9 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 9 ()تذكرأخرى  5

 ساعة 45 اإلجمالي 
 ات االسيتذكار،، ويشيمل لليك: جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعللمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

دية، ة، االقتصالسياسيادراسة أوضاع الجزية العربية خالل الفترة الواقعة بين القرنين الثالث والعاشر الهجريين من الجوانب 

  والدينية

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

وسيطة المية يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب على االوضاع التي عاشتها أقاليم جزيرة العرب خالل العصور اإلسال

 الدينية .وماعية ومدى أثر انتقال الثقل السياسي إلى خارج الجزيرة العربية على أوضاعها السياسية واالقتصادية واالجت
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 المعارف 1

 أن يكون الطالب قادرا على أن 

 

 1-1 أوضاع جزيرة العرب خالل الفترة ما بين القرن الثالث والعاشر الهجريينيوضح  1.1

 3-1  يذكر  بعض الدويالت واالمارات التي ظهرت في الحجاز واليمن ووسط الجزيرة العربية  1.2

 5-1 التحوالت السياسية واالقتصادية والدينية خالل تلك الفترة   سردي 1.3

1...   

 المهارات 2

 يكون الطالب قادرا على أنأن 

 

 2-2 يحلل أسباب ظهور الحركات االستقاللية   2.1

 6-2 ينشئ مخططا تفصيليا لإلمارات المستقلة في الجزيرة العربية 2.2

 1-2 يقارن عالقات الدول واإلمارات في الجزيرة العربية بالخالفة العباسية  2.3

2.4

. 
  6-2 اإلمارات في الجزيرة العربية وأدوارهم وتأثيرهمينشئ جداول إحصائية بأبرز أمراء 

    

 الكفاءات 3

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 1-3 . عن الدولة الزيدية في اليمنزمالئه  دير حواراً معي 3.1

 2-3 اإلمارة العصفورية وإمارة الجبور في شرق الجزيرة العربيةزمالئه.  مع يقّوم   3.2

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 ية يرة العربأوضاع الدولة العباسية خالل القرنين الثالث والرابع الهجريين وأثرها على أقاليم الجز 1

 6 ظهور الحركات االستقاللية في مكة والمدينة واليمن  2

3 
 –القوووى السياسووية المسووتقلة فووي وسووط وشوورق الجزيوورة بووين  القوورنين الثالووث والسووابع الهجووريين 

 العيوينيون  –القرامطة  –االخيضريون 
6 

 3 النفوذ الفاطمي في الحجاز واليمن وشرق الجزيرة العربية 4

 3 النفوذ األيوبي في الحجاز واليمن  5

 6 إمارة بني قتادة في مكة والنفوذ المملوكي في الحجاز  6

 3 الدولة الزيدية في اليمن  7

 6 هـ923-630بنو رسول وبنو طاهر في اليمن  8

 6 اإلمارة العصفورية وإمارة الجبور في شرق الجزيرة العربية  9

 ساعة 45 المجموع

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 
 المعارف

 أن يكون الطالب قادرا على أن

1.1 
يوضح أوضاع جزيورة العورب خوالل الفتورة موا بوين 

 القرن الثالث والعاشر الهجريين
 االختبارات الفصلية الحوار والمناقشة

1.2 
يذكر  بعوض الودويالت واالموارات التوي ظهورت فوي 

  الحجاز واليمن ووسط الجزيرة العربية 
 االختبارات الفصلية المحاضرة 

 االختبارات القصيرة والفصلية الحوار والمناقشةيسوورد التحوووالت السياسووية واالقتصووادية والدينيووة    1.3
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 خالل تلك الفترة  

2.0 
 المهارات

 أن يكون الطالب قادرا على أن

2.1 
 

 يحلل أسباب ظهور الحركات االستقاللية 
 

 حل المشكالت

العروض  لتقويم بطاقة المالحظة

االختبارات  الفردية والجماعية

 الفصلية

2.2 
ينشوووئ مخططوووا تفصووويليا لإلموووارات المسوووتقلة فوووي 

 الجزيرة العربية

 المناقشات

 تقديم العروض
 المالحظةبطاقة 

2.3 
يقوووارن عالقوووات الووودول واإلموووارات فوووي الجزيووورة 

 العربية بالخالفة العباسية 

 الخرائط المفاهيمية.

 التعلم التعاوني
 االختبارات القصيرة والفصلية

3.0 
 الكفاءات

 أن يكون الطالب قادرا على أن

3.1 
يوودير حووواراً مووع زمالئووه عوون الدولووة الزيديووة فووي 

 العمل الجماعي اليمن. 

 التعليم التعاوني
 بطاقة المالحظة

3.2 
يقوووّوم موووع  زمالئوووه. اإلموووارة العصوووفورية وإموووارة  

 الجبور في شرق الجزيرة العربية

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15  السادساألسبوع  أول اختبار فصلي 1

 %15 العاشراألسبوع  ثانياختبار فصلي  2

 %10 أسبوعيا  المشاركة في النقاش و الحوار  3

 %10 كل أسبوعين عروض فردية وجماعية  4

 %10 كل أسبوع مجموعة كتابة مقاالت قصيرة  5

 %40 أسابيع االختبارات النهائية  ئيار نهاتباخ 6

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 البخاص لكل طاللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

   أسبوع(. ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدملكر مع )

 ساعات أسبوعية مفتوحة لجميع الطالب )ساعات مكتبية(.4 -

 ساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي من المرشدين المخصصين للطالب. -

ن تبية مالساعات المكتحديد مواعيد إضافية للطالب الذين يحتاجون إلى اإلرشاد خارج نطاق  -

 ( للطالب الموهوبين أو المتعثرين أكاديميا.12-1)
 

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 عبدالملك العصامي، سمط النجوم العوالي . -

 ناية األماني في اخبار القطر اليماني .عيحي بن الحسين،  -
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 المساندةالمراجع 

 ريتشارد مورتيل : االحوال السياسية واالقتصادية في مكة في العصر المملوكي.

 ـ محمد عبدالعال احمد : بنو رسول وبنو طاهر.

 ـ عبدالرحمن المديرس : الدولة العيونية في البحرين .

 ـ عبداللطيف الحميدان : إمارة العصفوريين ، االمارة الجبرية

 /22ع ،في اإلدارة العربية مجلة كلية اآلداب :جامعة بغداد نزار الحديثي: اليمامة 

 م .1978

الملك  بدالرحمن المديرس: إقليم البحرين في العصر العباسي، مجلة كلية اآلداب جامعةع -

 1ع  15سعود، م 

نسانية بدهللا العسكر: تاريخ حكم بنو األخيضر في اليمامة، مجلة دراسات العلوم اإلع  - 

 م1996 -23جامعة األردن م  واالجتماعية،

ة بدهللا الشبل: الدولة األخيضرية، مجلوة كليوة اللغوة العربيوة والعلووم االجتماعيوة. جامعوع -

 1976 – 6اإلمام محمد بن سعود ع

 اإللكترونيةالمصادر 

 

https://scholar.google.com.eg/ 
www.asor.org/membership/index.html//https: 

1http://www.alwaraq.net/Core/index.jsp?option= 

  ىأخر

 مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:

 ـ الخرائط . 1

 ـ أجهزة عرض )بروجكتر(. 2

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 قاعات المحاضرات

 

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

Blackboard 

Smartboard 
 

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
 ال ينطبق

 

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
  التدريسعضو هيئة 

 لجنة تنسيق المقررات

تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية 

 ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.

 حلقات النقاش

 ورش العمل 

 

 استطالع  لجنة الجودة  تقويم الطالبفاعلية طرق 

 مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 
قيييييادات  التييييدريس،أعضيييياء هيئيييية  الطلبيييية،

 البرنامج
 االختبارات الشهرية .

 ـ األسئلة الشفوية  . 2

http://www.alwaraq.net/Core/index.jsp?option=1
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 ـ التقويم المستمر . 3

 ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية . 4

ـ تبادل التدريس بين الزمالء كل  5

 شعبة زميلة . زميل يدخل

   

   

   

   

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

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

 (وغير مباشرمباشر )يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
 

 


