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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    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

 وجد ال ي 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

 %100 30 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

 30 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 8 ساعات االستذكار 1

 ساعات 7 الواجبات 2

 ساعات 5 المكتبة 3

 ساعات 4 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات متابعة 6 ()تذكرأخرى  5

 ساعة  30 اإلجمالي 
 ات االسيتذكار،، ويشيمل لليك: جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعللمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 قت الذي يقضيه المتعلم في المكتبإعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والو

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

في  يرة العربيةالجزفي  بدراسة األوضاع العامةاألولى والثانية. تبدأ المادة  يتناول هذا المقرر تاريخ الدولتين السعوديتين

جزاء  أنجد ومعظم دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. كما يتناول قيام الدولة السعودية وتوحيدها ل وظهورم، 18هـ/12 القرن

دية دولة السعوسيا الى سقوط ،الجزيرة العربية الدولة. يلي ذلك جهود اإلمام تركي بن عبدهللا في تأثم الحروب التي أدت إل

 الثانية ثم فترتي حكم اإلمام فيصل بن تركي وما أعقبه من تطورات أدت إلى نهاية الدولة.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

اره بيدالوهاب وث يعالسعودية الثانية مع توطئة عن دعوة الشيخ محميد بين تعريف الطالب بتاريخ الدولة السعودية األولى والدولة 

 الثانيةاألولى والدولة السعودية وسقوط التعرف على التطورات التي أدت إلى قيام . والدينية واالجتماعية
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر

  رمز

التعلم مخرج 

المرتبط 

  للبرنامج

 المعارف 1

 أن يكون الطالب قادرا على أن 

 

 5-1 جزئية هامة من تاريخ المملكة العربية السعودية     يسرد  1.1

 3-1 أوضاع الجزيرة قبل دعوة الشيخ محمد عبدالوهاب  يذكر 1.2

 1-1 عالقة الدولة مع القوى السياسية الخارجية يوضح  1.3

1...   

 المهارات 2

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 5-2 بادئهادعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أهدافها وميوظف التقنية في البحث عن معلومات ومصادر  2.1

 1-2 يقارن بين  دور األديرة والمدارس في الحركة الفكرية   2.2

 2-2 توسع الدولة السعودية األولى في جنوب الجزيرة العربية والحجازيحلل  2.3

2...   

 الكفاءات 3

 يكون الطالب قادرا على أنأن 

 

 1-3 ةمراحل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العينية والدرعيزمالئه في  دير حواراً معي 3.1

 2-3 عالقات الدولة مع القوى السياسية الخارجية.حول  زمالئهيقّوم  3.2

3.3   

3...   

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 4 أوضاع الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 1

 2 دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أهدافها ومبادئها.  2

 2 مراحل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العينية والدرعية.  3

 4 قيام الدولة السعودية األولى وتوسعها في نجد وشرق الجزيرة العربية.  4

 2 توسع الدولة السعودية األولى في جنوب الجزيرة العربية والحجاز.  5

 2 عالقات الدولة مع القوى السياسية الخارجية.  6

 4 وصول الحمالت المصرية وسقوط الدرعية. 7

 4 لى(.األو قيام الدولة السعودية الثانية )عهد اإلمام تركي بن عبدهللا واإلمام فيصل للفترة 8

 2 المصرية على الدولة السعودية الثانية.الحمالت  9

 4 عهد اإلمام فيصل بن تركي )الفترة الثانية(.  10

 ساعة  30 المجموع  

 

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

 رمزال
 مخرجات التعلم 

 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

1.0 
 المعارف

 أن يكون الطالب قادرا على أن 

1.1 
يسررررد جزئيرررة هامرررة مرررن تررراريخ المملكرررة العربيرررة 

 السعودية     
 االختبارات القصيرة والفصلية الحوار والمناقشة

1.2 
يرررذكر أوضررراع الجزيررررة قبرررل دعررروة الشررريخ محمرررد 

 عبدالوهاب 
 االختبارات الفصلية المحاضرة 

 االختبارات الفصلية، المحاضرة  مع القوى السياسية الخارجيةيوضح  عالقة الدولة  1.3
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 رمزال
 مخرجات التعلم 

 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 والحوار 

2.0 
 المهارات

 أن يكون الطالب قادرا على أن

2.1 
يوظررف التقنيررة فرري البحررث عررن معلومررات ومصررادر 

دعووووة الشووويخ محمووود بووون عبووود الوهووواب أهووودافها 
 ومبادئها

 المناقشات

 تقديم العروض

 بطاقة المالحظة

 

2.2 
يقرررارن برررين  دور األديررررة والمررردارس فررري الحركرررة 

 الفكرية  

الخرائط 

 المفاهيمية.

 التعلم التعاوني

 االختبارات القصيرة والفصلية

2.3 
توسووع الدولووة السووعودية األولووى فووي جنوووب يحلررل 

 حل المشكالت الجزيرة العربية والحجاز

لتقويم العروض  بطاقة المالحظة

االختبارات  الفردية والجماعية

 الفصلية

3.0 
 الكفاءات

 أن يكون الطالب قادرا على أن

3.1 
مراحوول دعوووة الشوويخ يرردير حررواراً مررع زمالئرره فرري 

 العمل الجماعي محمد بن عبد الوهاب في العينية والدرعية

 التعليم التعاوني

 

 بطاقة المالحظة
3.2 

عالقوووات الدولوووة موووع القووووى حرررول  يقرررّوم زمالئررره
 السياسية الخارجية.

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20  السادس األسبوع  أول اختبار فصلي 1

 %20 العاشراألسبوع  ثانياختبار فصلي  2

 %20 أسبوعيا  تقارير ومناقشة  3

 %40 أسابيع االختبارات النهائية  ئيار نهاتباخ 4

5    
 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 )
 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح  -

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

 ساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي من المرشدين المخصصين للطالب. -

ن متبية ة للطالب الذين يحتاجون إلى اإلرشاد خارج نطاق الساعات المكتحديد مواعيد إضافي -

 ( للطالب الموهوبين أو المتعثرين أكاديميا.12-1)

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال

   غنام، روضة األفكار واالفهام. حسين بن -

 نجد عثمان بن بشر، عنوان المجد في تاريخ -

 المساندةالمراجع 
 .1991عبدالفتاح أبو علية، تاريخ الدولة السعودية الثانية، 

 .2009بدهللا المطوع، أدارة مكة المكرمة في عهد الدولة السعودية األولى، ع -

  .1999، 1عبدهللا الصالح العثيمين، تاريخ المملكة العربية السعودية، ج -
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 .2003ع الدرعية في عهد الدولة السعودية األولى، دهللا المطوع، مجتمعب - 

 اإللكترونيةالمصادر 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاو

  
وقع موسوعة المملكة العربية السعودية برعاية مكتبة الملك عبدالعزيز العامة )المحور م -

   التاريخي(.

  ىأخر

 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية،
 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

1.  
Blackboard 

Smartboard 

 ال  ينطبق تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 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  فاعلية طرق تقويم الطالب

 البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة، مخرجات التعلم للمقرر، مدى تحصيل 

 االختبارات الشهرية . -1

 ـ األسئلة الشفوية  . 2

 ـ التقويم المستمر . 3

 ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية . 4

ـ تبادل التدريس بين الزمالء كل  5

 زميلة .زميل يدخل شعبة 

   

 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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق
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 . اعتماد التوصيف ح
 

 


