مفردات المقرر535:

جامعة الملك سعود
كلٌة اآلداب الفصل الدراسً :األول

للعام الدراسً1436/1435:هـ

موضوع خاص من تارٌخ الجزٌرة العربٌة
معلومات المحاضر:
اسم المحاضر
الساعات المكتبٌة
رقم المكتب

د .نوره بنت عبد هللا النعٌم
 4ساعات مكتبٌة
 83الدور الثانً /كلٌة اآلداب

عنوان البرٌدي اإللكترونً nalnaim@ksu.edu.sa
موقع المقرر على الوٌب https://groups.google.com/forum/?hl=en#!forum/535his

معلومات المقرر:
اسم المقرر
رقم المقرر

موضوع خاص منتارٌخ الجزٌرة

العربٌة /ش:

 535ترخ

ٌتناول المقرر تارٌخ الجزٌرة العربٌة قبل اإلسالم وٌستعرض أهم الممالك واألنظمة السٌاسٌة التً ظهرت
توصٌف المقرر
فً الجزٌرة
نواتج التعلم (المنصوص تتعرف الطالبةعلى عدد من الموضوعات المرتبطة بتارٌخ الجزٌرة العربٌة و تتعلم كٌفٌه التعامل مع
علٌها فً توصٌف المقرر) المصادر األصلٌة سواء كتابات أو بقاٌا أثرٌه باإلضافة إلى المراجع الحدٌثة ثم كٌفٌه ترتٌب وتصنٌف
وعرض المادة العلمٌة لكتابه بحث علمً رصٌن فً موضوع خاص بتارٌخ الجزٌرة العربٌة
الكتب الرئٌسٌة

ال ٌوجد كتاب محدد وإنما مجموعة من الكتب والمقاالت (سوف تحصل الطالبة على قائمة تحتوي على
مجموعة من الكتب والمقاالت)

المراجع التكمٌلٌة (إن
وجد)

طرق التقٌٌم:
النوع

تقسٌم الدرجات

تارٌخ التقٌٌم

الواجبات /تطبٌقات

40

اسبوعٌا ًا

بحث رئٌسا

 20درجة

اختبار نهائً

 40درجة

مذكرة إضافٌة (مثال :شروط إعادة االختبارات) ال ٌوجد اختبار فصلً
*التأكيد على ضرورة حصول الطالبات على  %80من درجات األعمال الفصلية قبل تاريخ االعتذار.

تارٌخ التغذٌة الراجعة
(تزوٌد الطالباتبالنتٌجة) *
اسبوعٌا ًا
األسبوع األخٌر

الخطة األسبوعٌة:
األسبوع
1

العـنـوان
الموقع واهمٌته وجغرافٌة الجزٌرة العربٌة

2

المصادر اآلثارٌة  /مع تطبٌقات

3

النقوش /تطبٌقات على قراءة النقوش
*-اختٌار موضوع البحث
المصادر الكتابٌة الدٌنٌة /والكالسٌكًة  /مع تطبٌقات

6

المصادر العربٌة األدبٌة والشعر الجاهلً كمصدر لتارٌخ الجزٌرة العربٌة  /تطبٌقات

7

حضارات الجزٌرة القدٌمة  /العصور الحجرٌة /حضارات األلف الخامس والرابع /عصر
دلمونوماجان
الجزٌرة العربٌة خالل األلف األول
متابعة البحث
العرب من خالل كتابات وادي الرافدٌن

10

الجزٌرة العربٌة فً القرون األولى المٌالدٌة
متابعة البحث
إلمارات العربٌة ودورها فً الصراع الدولً

12

أحداث هامة أشار لها القرآن(سٌل العرم)

5

8
9

11

متابعة البحث

13

حملة الفٌل /اإلٌالف

14

أٌام العرب
مناقشة البحث
أسبوع المراجعة /تسلٌم البحث بصورة النهائٌة

15

االختبار النهائً
القـوانـٌـن (مثال :السرقة األدبية ,سياسة الحضور):

- #انًحافظت عهى انُظاو داخم انقاعت
- #يًُع انذخىل بعذ األستارة
- #االنتزاو باألياَت انعهًيت
- #يًُع استخذاو انجىال أثُاء انًحاضشة
- #االنتزاو بًىاعيذ تسهيى األعًال
- #تًُع األحاديث انجاَبيت داخم انًحاضشة
- #انًحافظت عهى حضىس انًحاضشاث ونهطانبت  %25يٍ انًحاضشاث غياب بعزس فقط وبعذها تعشض انطانبت َفسها
نهحشياٌ
- #نهطانبت انحق انحصىل عهى انتغزيت انشاجعت نكم
- #نهطانبت انحق في االستفساس عٍ انًادة
أعًانها ودسجاتها قبم دخىل االيتحاٌ انُهائي
ونها انحق في يشاجعت األستارة في انساعاث انًكتبيت
- #ضشوسة حصىل انطانباث عهى  %80يٍ دسجاث األعًال انفصهيت قبم تاسيخ االعتزاس

أستاذة المادة
د .نوره بنت عبد هللا النعيم

