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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

الفصل الدراسي  :التوصيفتاريخ  

       هـ1438/1439األول 

 جامعة الملك سعود  إسم المؤسسة التعليمية:

  قسم التاريخ–كلية اآلداب  :القسم /لكليةا

 

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و .أ

 ترخ( 491) تاريخ النفط وأثاره في المملكة العربية السعودية: ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 ساعات 3 . عدد الساعات المعتمدة:2 .2

 التاريخ برنامج  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3
 هذه البرامج(كل قائمة ب)في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد 

سابع مستوى الالمقرر اختياري ويقدم في الالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

  والثامن

 تاريخ المملكة العربية السعودية ترخ  471 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .5

 ال يوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .6

ب/ درعية للطالب في المبنى كلية اآلداالرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .7

 مبنى كلية اآلداب بالمدينة الجامعية للطالبات

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %60 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

 %30 النسبة: √ كترونيلاإل التعليم .ب
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
    

 %10 النسبة: √ بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعليقات

 ال يوجد

 

 

 األهداف .ب

 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1
 معرفة تاريخ المملكة االقتصادي المعاصر.

تاريخ النفط في المملكة ومراحلمعرفة   

 إنتاجه بصفته المورد االقتصادي المعاصر. 

 معرفة آثار عوائد النفط المالية على التنمية في المملكة.

 معرفة آثار النفط وعوائده على التغير االجتماعي.

 معرفة آثار تغير اإلنتاج في المجتمعات البشرية والرؤية المستقبلية لتحول المجتمعات.

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2
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  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
  

 للقسم .هناك مراجعة تقوم بها لجنة متخصصة ضمن مراجعة الخطة الشاملة  -

 

 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ج

 (. البرنامج

 عام للمقرر: وصف
ر احبت بدايات عصالظروف التي صتاريخ اكتشاف النفط في المملكة ومعرفة  - معرفة اقتصاد المملكة قبل عصر النفط

 النفط
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 6 2 أوجه األنشطة االقتصادية قبل عصر النفط

 6 2 مفاوضات امتياز التنقيب عن النفط وإنتاجه 

 9 3 م1980 – 1945 مراحل إنتاج النفط 

 6 2 أثر النفط على التنمية االقتصادية في المملكة 

 3 1 أثر عوائد النفط على الخدمات الصحية  

 3 1 أثر عوائد النفط  على المواصالت والعمران في المملكة

 3 1 أثر عوائد النفط على النشاط الزراعي والمياه

 3 1 أثر عوائد النفط على التعليم والثقافة 

 6 2 أثر النفط على األوضاع االجتماعية في المملكة 

 

   : المقرر وتوزيعها إجمالي عدد ساعات .2

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45 0 0 0 0 45 ساعات التدريس الفعلية

 45 0 0 0 0 45 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
 ساعات  6  -
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ً مخرجات التعلم  .4  قياسهاطرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطارللمقرر وفقا

  هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةلم في مجاالت التعحسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -

-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  هاو تتسق مع تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً لمقرر اخرجات تعلم أن تتسق مبدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا

 منأن يتض زملنه ال يأ، مع مالحظة لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  كل مقرر

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 
 تقويمطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات التلمؤهإلطار الوطني لا للمقرر وفقاً لمجاالت مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

 صاديمعرفة الطالب على تاريخ المملكة العربية السعودية االقت 1-1

 المعاصر    

 التعليم بالتعاقد

  المحاضرات 

 الخرائط المفاهيمية

 التدريس االستقرائي

االختبارات 

    ،الفصلية

 االختبار النهائي

  المقاالت القصيرة

جه أن يعرف الطالب على تاريخ النفط في المملكة ومراحل إنتا 1-2

 بصفته المورد االقتصادي األهم في المملكة 

 المحاضرات 

 المناقشات  

االختبارات 

االختبار  الفصلية 

 النهائي

 تقارير

  المحاضرات  كة لمملامعرفة الطالب آثار عوائد النفط المالية على التنمية في  1-3

 التعليم التعاوني

االختبارات 

االختبار   ،الفصلية

 النهائي

 المالحظة

 المعرفيةالمهارات  2

 المحاضرات   مهارة النقد والتحليل    2-1

 العصف الذهني

 حل المشكالت

االختبارات 

، كتابة القصيرة

 المقاالت

     ملف الطالب

  المحاضرات  التخليص والبحث 2-2

 المناقشات

 اختبارات  

 مقاالت 

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 لعب األدوار  أن يشارك الطالب زمالئه في عمل بحث أو عرض جماعي  3-1

 

 تقييم األقران 

 المالحظة

 تقييم األقران العمل الجماعي  أن يقيم الطالب تكاليف زمالئه  3-2

 مناقشات

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

أن يستخدم الطالب التقنية في البحث عن معلومات ومصادر   4-1

 تختص بالمقرر 

 المناقشات 

 تقديم العروض

 التقارير 

 مناقشات

 المالحظة التعليم التعاوني ة  دور األديرة والمدارس في الحركة الفكري الطالب  قيمأن ي 4-2

 الجداول

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

   الينطبق 5-1

5-2    
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 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .1

 ة،خطاب ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثالالتقويم المطلوبة ) مهام م

 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي، 

األسبوع 

 لتسليمهالمحدد 

يم ينسبته من التق

 النهائي

 %20  6األسبوع  أول اختبار فصلي 1

 %20 10األسبوع  ثانياختبار فصلي  2

 %20 أسبوعيا   تقارير ومناقشة 3

6 
أسابيع   ئيار نهاتباخ

االختبارات 
 النهائية

40% 

 

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .د

 البطخاص لكل اللالستشارات واإلرشاد األكاديمي  الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

 .  أسبوع( ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدمذكر مع )
 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح  -

 

 

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

 شاد أكاديمي من المرشدين المخصصين للطالب.ساعتان أسبوعية إر -

ن متبية تحديد مواعيد إضافية للطالب الذين يحتاجون إلى اإلرشاد خارج نطاق الساعات المك -

 ( للطالب الموهوبين أو المتعثرين أكاديميا.12-1)
 

 

 
 مصادر التعلّم .ه

 . الكتب المقررة المطلوبة.1

هـ 1380 – 1352عبدهللا بن ناصر : اكتشاف النفط وأثره على الحياة االقتصادية في المنطقة الشرقية  ،  ـ السبيعي ،

 م.1989هـ/1409 2ط م ، )د. ن( ،1933-1960/

 م.2002مكتبة العبيكان ، طالل محمد نور عطار، قصة اكتشاف النفط في المملكةـ 

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال -في قائمة  –أدرج . 2 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3
 

 :األسطوانات المدمجةو ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 

 ـ الخرائط  1

 ـ أجهزة عرض )بروجكتر( 2
 

 

 المطلوبةالمرافق  .و

لمقاعد أي عدد ا)ة والمختبرات يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،والمباني )قاعات المحاضرات،  .1
 

 قاعات المحاضرات
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 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،)أدوات عرض البيانات تقنية مصادر  .2
 

3.  
Blackboard 

Smartboard 

 

مة رفق قائأكرها، أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هناكمثالً : مصادر أخرى )حددها .4

 بها(:
 ال ينطبق

 

 
 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز
 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة .1

 
 تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.

 حلقات النقاش

 ورش العمل 

 

 

 

 من قبل األستاذ أو القسم:يم عملية التدريس واستراتيجيات أخرى لتق .2
 

 ـ من الطالب : استطالع آراء الطالب  1

 ـ من عضو هيئة التدريس : استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس. 2

 ـ من القسم : المراجعة الدورية . 3

 

 

 

 :تطوير التدريس إجراءات .3
 

 ـ عقد ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس لمتابعة أحداث طرق التدريس . 1

 ـ عقد لقاءات علمية بين أعضاء هيئة التدريس . 2

 ـ  حضور ومتابعة اللقاءات العلمية . 3

 ـ متابعة الجديد في مجال التخصص وطرق التدريس والقياس والتقويم . 4

 ـ توفير الوسائل التعليمية المناسبة لتخصص )الحاسب ، الكتاب ، أفالم(. 5

 

 

 واسطةإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .4

مع  واجباتلتصحيح االختبارات أو عينة من ال مستقلين، والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس

 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئة
 ـ االختبارات الشهرية . 1

 ـ األسئلة الشفوية  . 2

 ـ التقويم المستمر . 3

 ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية . 4
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 ـ تبادل التدريس بين الزمالء كل زميل يدخل شعبة زميلة . 5

 

 

 

 :رهالمقرر الدراسي والتخطيط لتطويف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   .5
 

 ـ استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون المقرر لمعرفة مرئياتهم واقتراحاتهم لتطويره . 1

 ـ استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون المقرر لمعرفة توجهاتهم آلليات تدريس المقرر . 2

 ف في هذا المقرر .ـ لقاءات دورية مع المتميزين من الطالب لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضع 3

 ـ عقد مقارنة بين هذا المقرر في هذه الجامعة والمقرر نفسه في جامعة أخرى . 4

 ـ استضافة أستاذ زائر لتقويم المقرر . 5

 ـ إرسال توصيف المقرر إلى أساتذة في جامعات أخرى ألخذ ملحوظاتهم واقتراحاتهم لتطويره . 6

 ـ عقد ورش عمل ألساتذة المقرر . 7

 يل تقارير المقرر لكل شعبة للتعديل بناء على مالحظات عضو هيئة التدريس.تحل -8

 
 

 
  

  :منسق البرنامجسم ا
    

  التاريخ  التوقيع:

 

       


