جامعة الملك سعود

مفردات المقرر

كلٌة اآلداب

الفصل الدراسً :الثانً
السنة الدراسٌة1436/1435:

معلومات أستاذة المادة :
اسم المحاضر
الساعات المكتبٌة
رقم المكتب

د.نوره بنت عبدهللا النعٌم
 4ساعات
 83الدور الثانً /كلٌة اآلداب

عنوان البرٌدي اإللكترونً nalnaim@ksu.edu.sa
معلومات المقرر:
اسم المقرر
رقم المقرر
توصٌف المقرر

موضوع خاص فً حضارة الجزٌرة العربٌة القدٌم  /ش42924:
537

ترخ

ٌتناول هذا المقرر جانب من حضارة الجزٌرة العربٌة فً تارٌخها القدٌم ،والهدف من المقرر التعرف على
الجوانب الحضارٌة للجزٌرة العربٌة قبل اإلسالم وما حققه سكانها من تطور حضاري ومساهمتهم فً
تطور الحضارة البشرٌة.

نواتج التعلم (المنصوص اكتساب انطانثح نًجًٕعح يٍ انًعاسف انت ٙتؤْهٓا نهحصٕل عهٗ دسجح انًاجستٛش فٙ
علٌها فً توصٌف المقرر) تخصص تاسٚخ انجزٚشج انعشتٛح انقذٚى ٔيٍ ْزِ انًعاسف
قذسج انطانثح عهٗ انتحأس ٔتقثم انشأ٘ اٜخش
ـ يعشفح يذٖ استجاتح انطانة تًا ٚكهف تّ يٍ يٓاو
ـ انقذسج عهٗ انعًم ف ٙيجًٕعاخ
ـ انقذسج عهٗ انعًم تشكم يستقم
ـ انقذسج عهٗ انًُاقشاخ انجًاعٛح
 انقذسج عهٗ انثحث ف ٙانًصادس انًتُٕعحالكتب الرئٌسٌة
المراجع التكمٌلٌة (إن
وجد)

يربط بالمقرر مجموعة كبيرة من المصادر والمراجع يحددها المواضيع التي يتناولها هذا المقرر وسوف
تكون هناك قائمة تسلم للطالبات مع بداية الدراسة
مجموعة من المقاالت المنشورة في دوريات تهتم بتاريخ الجزيرة العربية القديم

طرق التقٌٌم:
النوع

تقسٌم الدرجات

التطبٌقات
 4درجات موزعة على  10تطبٌقات
بحثا ًا رئٌسا ًا

20

اختبار نهائً

40

تارٌخ التقٌٌم
أسبوعٌا ًا
األسبوع 14

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

تارٌخ التغذٌة الراجعة
(تزوٌد الطالبات بالنتٌجة) *
اسبوعٌا ًا
األسبوع 14

الخطة األسبوعٌة:

األسبوع

العـنـوان

4/12

تعرٌف بالمقرر/نبذة سرٌعة عن تارٌخ الجزٌرة العربٌة فً تارٌخها القدٌم

4/19
4/26

أنظمة الحكم فً الجزٌرة العربٌة أ -النظام القبلً ب -التحالفات القبلٌة
*-اختٌار موضوع البحث
جـ  -النظام الملكً  -1فً جنوب الجزٌرة  -2فً شمال غرب الجزٌرة

5/3

العقائد الدٌنٌة /فكرة الدٌن عند سكان الجزٌرة  /العقائد البدائٌة فً عصور ما قبل لتارٌخ

5/10

العقائد الدٌنٌة فً العصور التارٌخٌة وأثرها فً الحٌاة العامة

5/17

العمارة الدٌنٌة

5/24

الحٌاة االقتصادٌة فً الجزٌرة العربٌة  /الزراعة

6/2

إجـــــــــــــازة مـــــنتـــــــــــــــــــــصف الفــــــصـــــل الثانً

6/9

التجارة
متابعة البحث

6/16

الصناعة

6/23

العملة فً الجزٌرة العربٌة
متابعة البحث

6/30

العادات والتقالٌد فً مجتمع الجزٌرة العربٌة قبل اإلسالم

7/7
7/14

الكتابة فً الجزٌرة العربٌة
-1جنوب الجزٌرة  -2شمال غرب الجزٌرة
متابعة البحث
المراءة فً مجتمع الجزٌرة قبل اإلسالم من خالل الشعر الجاهلً

7/21

مناقشة البحث

15
تسلٌم البحث فً صورته النهائٌة
االختبار النهائً

القـوانـٌـن (مثال :السرقة األدبية ,سياسة الحضور):

- #انًحافظح عهٗ انُظاو داخم انقاعح
ًُٚ- #ع انذخٕل تعذ األستارج
- #االنتزاو تاألياَح انعهًٛح
ًُٚ- #ع استخذاو انجٕال أثُاء انًحاضشج
- #االنتزاو تًٕاعٛذ تسهٛى األعًال
- #تًُع األحادٚث انجاَثٛح داخم انًحاضشج
- #انًحافظح عهٗ حضٕس انًحاضشاخ ٔنهطانثح  %25يٍ انًحاضشاخ غٛاب تعزس فقط ٔتعذْا تعشض انطانثح َفسٓا
نهحشياٌ
- #نهطانثح انحق انحصٕل عهٗ انتغزٚح انشاجعح نكم
- #نهطانثح انحق ف ٙاالستفساس عٍ انًادج
أعًانٓا ٔدسجاتٓا قثم دخٕل االيتحاٌ انُٓائٙ
ٔنٓا انحق ف ٙيشاجعح األستارج ف ٙانساعاخ انًكتثٛح
- #ضشٔسج حصٕل انطانثاخ عهٗ  %80يٍ دسجاخ األعًال انفصهٛح قثم تاسٚخ االعتزاس

