
 
 
 
 

 

ترخ موضوع خاص من تاريخ جزيرة العرب الوسيط554:  املقرر  مفردات     

 الثاني الفصل الدراس ي:                                                                                          )شعبة طالب (62431

 هـ 1443 السنة الدراسية:                                                                                                

  معلومات املحاضر: 

 

 اسم املحاضر أ.د. إلهام بنت أحمد بن عبدالعزيز البابطين   

 11 – 8األحد   

 

 الساعات املكتبية

 رقم املكتب  0118052408هاتف  52كلية اآلداب الدور الثاني مكتب رقم  1مبنى  

  elham@ksu.edu.sa اإللكتروني عنوان البريدي 

 

 
 معلومات املقرر: 

 

 اسم املقرر   موضوع خاص من تاريخ جزيرة العرب الوسيط

 رقم املقرر   ترخ 554

الجزيرة في العصر اإلسالمي   بمصطلح الجزيرة العربية جغرافيا، ودراسة مصادرالتعريف المقرر  يتناول

واآلراء حول تحديد العصور اإلسالمية الوسيطة ، ومن ثم التركيز على أحد أقاليم شبه الجزيرة ، الوسيط 

أهمية تتبع االستمرار والتغيرات في األحداث وأبرز األحداث التي شهدها هذا اإلقليم في تلك العصور مع 

 السياسية والحضارية في هذا اإلقليم .

 

 توصيف املقرر  

المصااادر الجغرافية للولااول تحديد جغرافية الجزيرة العربية في العصااور اإلسااالمية الطالب تبع أن يت      

  أن يقارنالنصاو  الواردة فيها ، و وأن يحللمصاادر دراساة تاريا الجزيرة العربية ، أن ينقد الوسايطة ، و

بع التغيرات الساااياساااية  يتتاألحداث التي مرت بها الجزيرة العربية في العصاااور اإلساااالمية الوسااايطة ، و

 المنجزات الحضارية من خالل تلك المصادر.

نواتج التعلم )املنصوص عليها 

 في توصيف املقرر(

األللية موعة مصادر مختصة بتاريا الجزيرة العربية وجغرافيتها ومصادر التاريا اإلسالمي العام مج

 ويمكن الحصول عليها الكترونيا: والتكميلية.

قاااواعاااد الاااماااعااالاااوماااات فاااي عاااماااادة شاااااا ون الاااماااكاااتاااباااات باااجااااماااعاااة الااامااالاااك سااااااعاااود:  

https://access.library.ksu.edu.sa/index.php?op=login  

 https://lmss.ksu.edu.sa/lms/Home.aspxالمكتبة الرقمية السعودية 

 /maktaba.org-https://alالمكتبة الشاملة 

 https://www.waqfeya.net/latest.php?st=2051بة الوقفية المكت

 

 الكتب الرئيسية 

https://lmss.ksu.edu.sa/lms/Home.aspx
https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/
https://al-maktaba.org/
https://www.waqfeya.net/latest.php?st=2051


ويستفاد من المراكز  دراسات حديثة تناولت جوانب من تاريا الجزيرة في العصور الوسيطة.مجموعة  

 العلمية لدراسة تاريا الجزيرة :

 :مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة 

http://www.mrsc.org.sa/public/home 

 : مركز تاريا مكة المكرمة  

https://makkahhistorycenter.org / 

 :اريا الجزيرة العربية مركز الملك سلمان لدراسات ت

https://ksalmancenter.ksu.edu.sa / 

 املراجع التكميلية )إن وجد(

 

 

 
 طرق التقييم: 

 

 تاريخ التغذية الراجعة   

 *بالنتيجة( )تزويد الطالبات

 النوع م الدرجاتيتقس تاريخ التقييم  

 جبات االو  درجة   30   أسبوعيا حتى األسبوع الثاني عشر   يتم النقاش اسبوعيا 

 بحث رئيس درجة   30   األسبوع العاشر  الحادي عشر   

    

 اختبار نهائي درجة  40  

 مذكرة إضافية )مثال: شروط إعادة االختبارات(

 
 من درجات األعمال الفصلية قبل تاريخ االعتذار. %80على  التأكيد على ضرورة حصول الطالبات*

 

 

 

 
 الخطة األسبوعية: 

 

 األسبوع العـنـوان 

 1 التعريف باملقرر واملفردات والخطة الدراسية

 4-2 جغرافية شبه الجزيرة العربية

 6 -4 الجزيرة العربيةشبه مصادر دراسة تاريخ 

 10 -6 األحداث السياسية

 10 األحداث الحضارية 

 11 لبحثانقاش 

 15 -12 تكملة األحداث الحضارية

 أسبوع املراجعة  

 

 

 

 
 : القـوانـيـن

 )مثال: السرقة األدبية, سياسة الحضور(:

http://www.mrsc.org.sa/public/home
https://makkahhistorycenter.org/
https://makkahhistorycenter.org/
https://makkahhistorycenter.org/


 
 


