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 جامعة الممك سعود وزارة التعميم العالي
 كمية السياحة واآلثار

التطوير والجودة كالةو   



 
 جامعة لممؾ سعود :المؤسسة التعميمية 

 
 القسـ: اآلثار              السياحة واآلثار :الكمية

 
 أ ( تحديد المقرر والمعمومات العامة 

 أثر 434 رقمو ورمزه:   اسـ المقرر و رقمو:    المغة العبرية – 1
 
 الساعات المعتمدة: ساعتاف  – 2
 
 آثار -بكالوريوس :البرنامج أو البرامج التي يتـ تقديـ المقرر ضمنيا – 3
 
 عضو ىيئة التدريس المسئوؿ عف تدريس  المقرر: سالـ بف أحمد طيرافاسـ  – 4
 
 السابع المستوى أو السنة التي سيتـ تقديـ ىذه المقرر فيو:  – 5
 
 المتطمبات المسبقة ليذه المقرر: ال يوجد  – 6
 
 المتطمبات المصاحبة ليذه المقرر: ال يوجد  – 6
 
 ر الرئيسي لممؤسسة التعميمية: في الكميةمكاف تدريس المقرر إف لـ يكف في المق  – 7
 

 ب ( األىداؼ  
 وصؼ موجز لنتائج التعمـ األساسية لمطمبة المسجميف في ىذا المقرر: – 1
 تمكيف الطالب مف قراءة  النقوش والكتابات العبرية القديمة وترجمتيا.-
 تعريؼ الطالب بقواعد المغة العبرية القديمة. -
 السياسي واالجتماعي لمعبرانييف.إلماـ الطالب بالتاريخ -
 إلماـ الطالب بالبيئة والمواقع التي استقر بيا العبرانيوف.  -



 
صؼ باختصار أية خطط  يتـ تنفيذىا في الوقت الراىف مف أجؿ تطوير وتحسيف المقرر  )مثال:  – 2

االنترنت، والتغييرات في  االستخداـ المتزايد لممواد والمراجع التي تعتمد عمى تكنولوجيا المعمومات أو شبكة
 محتوى المقرر بناء عمى نتائج البحوث العممية الجديدة في المجاؿ(:

 استخداـ المكتبة والشبكة العنكبوتية.  متابعة األبحاث الجديدة في المقرر مف خالؿ -
 التزود بطرؽ التدريس الجديدة وتنمية الميارات.  -
 ربط المعرفة في المقرر بمتطمبات الواقع. -
 إيصاؿ المعمومات لمطالب باستخداـ وسائؿ إيضاح متنوعة. -
 تشجيع الطالب عمى الدراسة الذاتية. -
 وتحديثو وفقا لتغيرات البحوث الجديدة في التخصص.       المراجعة المستمرة لممقرر -
 

 دـ لمنشرة أو الدليؿ الذي سيرفؽ(ج ( وصؼ المقرر: )مالحظة: وصؼ عاـ لمنموذج الذي سيستخ
 المواضيع المطموب بحثيا وشموليا –1

 ساعات االتصاؿ عدد األسابيع الموضوع 
 2 1 تعريؼ ومدخؿ تاريخي عف العبرانييف

 4 2 أشكاؿ الحروؼ )العبرية القديمة( وتماريف
 4 2 الحروؼ والظروؼ وتماريف 

 6 3 االسـ وتماريف
 4 2 األعداد وتطبيقات
 6 3 الفعؿ وتطبيقات

 4 2 وتطبيقاتالضمير 
 34 15 عدد األسابيع ومجموع ساعات االتصاؿ

 
 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصاؿ في الفصؿ الدراسي(:  – 2

 أخرى التدريب  الدروس الخاصة  المحاضرة
 لتماريف 5 5  24
 
 دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعمـ متوقعة مف الطمبة  في األسبوع : – 3



يحتاج الطالب مف جانبو إلي عدد مماثؿ لساعات االتصاؿ أسبوعًيا، حتى يتمكف مف اكتساب المعارؼ 
 والميارات التي ييدؼ إلييا المقرر بشكؿ جيد.  

 
 تطوير نتائج التعمـ في نطاقات أو مجاالت التعمـ: – 4
 المػػػػػػػػػػػعػػرفػػػة  –أ 

 سيتـ اكتسابيا في المقرر:وصؼ المعرفة التي 
 بجدية العبرية القديمة .أف يتعرؼ الطالب  عمى األ-
 العبرية القديمة والعيد القديـ. أف يتعرؼ الطالب  عمى قواعد المغة-
 دالالت النقوش العبرية القديمة أف يتعرؼ الطالب  عمى-
 برية القديمة ولغة العيد القديـ.أف يحدد الطالب مالمح وخصائص المغة الع-
 يف.مى الدور الحضاري لمعبرانيأف يتعرؼ الطالب  ع-
أف يتمكف الطالب مف التعامؿ الصحيح مع النقش ميدانًيا ومعممًيا مف حيث التوثيؽ والتحميؿ  -

 والدراسة
 
 استراتيجيات التعميـ )التدريس( المطموب استخداميا لتطوير تمؾ المعرفة 
 مثمة اإليضاحية(.)تقديـ المقرر  في محاضرات عالية الجودة مقرونة باأل المحاضرات -
 المناقشات. - 
 التطبيقات. - 
 قياـ الطالب بأداء الواجبات المطموبة منو. -
 مراجعة الطالب لموضوعات المقرر بشكؿ مستمر. -

 
 ةطرؽ تقييـ المعرفة المكتسب 
 ارات النظرية الفصمية والنيائية.االختب -
 االختبار الشفيي. -
 القصيرة.االختبارات التحريرية الدورية -
 
 
 

 الميارات المعرفية )اإلدراكية( –ب 



 
 الميارات المعرفية المطموب تطويرىا: - 1
 أف يتمكف الطالب مف قراءة النقوش العبرية القديمة وترجمتيا.-
 أف يكوف الطالب قادرًا عمى تحميؿ النقوش العبرية القديمة لغوًيا وحضارًيا.  -
 واالقتصادية والدينية والحضارية التي تعكسيا ىذه الكتابات والنقوش.القدرة عمي تحديد السياسية  -
 
 استراتيجيات التعمـ المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية: -2
 المحاضرات. -
  المناقشات.-
 عمؿ التماريف والتطبيقات وأداء الواجبات. -
 طرؽ تقييـ الميارات المعرفية المكتسبة: –3
 الواجبات.-
 النظري.االختبار -

  االختبار التحريري.
 
 ميارات العالقات الشخصية والمسئولية  –ج 
 وصؼ لميارات العالقات الشخصية مع اآلخريف، والقدرة عمى تحمؿ المسئولية المطموب تطويرىا:    – 1
 أف يستطيع الطالب أف يتعمـ ذاتيًا.  -
 ح الفريؽ الواحد.أف يستطيع الطالب في نياية ىذا المقرر العمؿ مع زمالئو برو  -
 أف يستطيع الطالب تحمؿ المسئولية الموكمة إليو. -
 المقدرة عمى المناقشة والحوار الجماعي. -
 
 استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات: - 2
 أداء الواجبات فرادى عمى شكؿ فرؽ.-
 حؿ التماريف الصفية فرادى ومجموعات.-
 شر والفّعاؿ بأستاذ المقرر لممشورة واالستفسار.التواصؿ المبا-
 تشجيع إبداء الرأي داخؿ القاعة وخارجيا.-
 التنبيو عمى أىمية احتراـ الوقت واحتراـ اآلخريف.-
 البحوث المشتركة.-



 
 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات العالقات الشخصية وقدرتيـ عمى تحمؿ المسئولية – 3
 أداء الطمبة لمواجبات والتماريف. اإلشراؼ والمراقبة عمى-
 تدويف المحاضرات أثناء المحاضرات والنقاش الجماعي.-
 التقويـ الذاتي.-
)القسـ، المكتبة،  االىتماـ بعالقة الطمبة مع بعضيـ البعض وبأستاذ المقرر وبالبيئة المحيطة بيـ-

 (.المعامؿ
 
 ابية )العددية(:ميارات االتصاؿ ، وتقنية المعمومات، والميارات الحس –د 
 
 وصؼ الميارات العددية وميارات االتصاؿ المطموب تطويرىا:  – 1
 أف يستطيع الطالب في نياية ىذا المقرر االتصاؿ السمس والنافع مع ذوي العالقة بالتخصص. -
وأف يكوف قادرًا عمي االستفادة مف شبكة المعمومات بخصوص موضوعات النقوش والكتابات النبطية  -

 انتشارىا. ومواقع
 اكتساب الطالب ميارات االتصاؿ الشفيي والمكتوب. -
 قدرة الطالب عمى التعبير بوضوح عف أفكارىـ -
 
 استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات - 2
 االشتراؾ في  مجموعات صغيرة في قراءة النقوش وترجمتيا. -
 العروض التوضيحية. -
 الذاتي.اإلطالع والتعمـ  -
 ة العنكبوتية ومصادر المعمومات.تشجيع الطالب عمى استخداـ الشبك-
 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات االتصاؿ ، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية )العددية(:  – 3
 االختبارات الشفيية والتحريرية القصيرة. -
 التطبيقات والتكميفات العممية الفردية والجماعية. - 
 
 تحديد الجدوؿ الزمني لمياـ التقويـ التي يتـ تقييـ الطمبة وفقيا خالؿ الفصؿ الدراسي  - 5

 نسبة الدرجة إلى درجة  التقييـ النيائي األسبوع المستحؽ طبيعة التقييـ   رقـ التقييـ 
 %2 الثاني اختبار قصير 1



 %2 الثالث واجب 2
 %2 الرابع اختبار قصير 3
 %2 الخامس اختبار قصير 4
 %21 السادس  االختبار فصمي األوؿ 5
 %2 الثامف اختبار قصير 6
7 
8 
9 

14 
11 

 واجب
 اختبار قصير
 اختبار قصير
 اختبار قصير

االختبار الفصمي 
 الثاني

 التاسع
 العاشر

 الحادي عشر
 الثاني عشر
 الثالث عشر

2% 
2% 
2% 
2% 

21% 

 %44 األخير اختبار نيائي 12
 

 المقدـ لمطمبةد (  الدعـ 
اإلجراءات أو الترتيبات المعموؿ بيا لضماف تواجد أعضاء ىيئة التدريس مف أجؿ تقديـ المشورة واإلرشاد 

 األكاديمي لمطالب المحتاج:
    تواجد أستاذ المقرر في مكتبو خالؿ الساعات المكتبية التي يتـ اإلعالف عنيا في جدولو الدراسي                               -

 إلرشاد الطالب أكاديميًا.
تشجيع الطالب عمي التواصؿ مع أستاذ المقرر في مكتبو وعبر موقعو اإللكتروني عمي شبكة  -

 المعمومات الدولية.
 التواصؿ مع الطمبة عبر الجواؿ.-
 

 ىػ ( مصادر التعمـ 
 
 الكتاب )الكتب ( الرئيسة المطموبة:   – 1
 -ـ(1992سيد فرج راشد، المغة العبرية قواعد ونصوص، الرياض: دار المريخ، ) -
 (.1982ربحي كماؿ، دروس المغة العبرية،بيروت: عالـ الكتب، )-



 (.1982محمد التونجي، المغة العبرية وآدابيا، دمشؽ: دار الجيؿ، بنغازي: جامعة بنغازي، )-
 

 المراجع األساسية:  – 2
-Hoftijzer, J., Jongeling, K., (1995) Dictionary of the North - West Semitic 
Inscriptions, Leiden: E. J. Brill. 
-Weingreen, J., Hebreu Biblique Methode elementaire, PARIS: Beauchesne, 
(1959). 
-Teach, Yourself., Biblical Hebrew, London: R.K.Harrison, (1985). 
-Brown, F,  Driver, S, Briggs, C., A Hebrew and English Lexicon of the Old 
Testament, with an Appendix Containing the Biblical Aramaic, Oxford: 
Clarendon Press, (1906).  
-Repertoir d Epigraphie Semitique, Paris: Academie des Inscriptions et Belles-
Lettres. 
-Noth, Th., Die Israelitischen Personennamen im Rahmen der 
Gemeinsemitischen Namengebung, Stuttgart: Verlag Von W. 
Kohlhammer,(1928). 

-البحر الميت، التوراة المنحوؿ، تحقيؽ أندريو دوبوف -التوراة كتابات ما بيف العيديف: مخطوطات قمراف
 سومر ومارؾ فيموننكو، ترجمة موسى ديب الخوري

 
 والمراجع الموصى بيا  ) الدوريات العممية، التقارير... الخ( )يرفؽ قائمة بذلؾ(::الكتب  – 3
 
 المواد االلكترونية  و مواقع االنترنت ... الخ: – 4

http://www.mnh.si.edu/epigraphy/ 
 
ثؿ البرامج التي تعتمد عمى الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المينية مواد تعمـ أخرى م – 5

 أو األنظمة: 
 

 و ( المرافؽ المطموبة 

http://www.mnh.si.edu/epigraphy/
http://www.mnh.si.edu/epigraphy/


حدد متطمبات المقرر بما في ذلؾ حجـ الفصوؿ والمختبرات )أي عدد المقاعد في الفصوؿ والمختبرات 
 ومدى توافر أجيزة الكمبيوتر .. الخ(.

 مية المرافؽ التعمي  – 1
 يفترض أف تكوف الدراسة في مكاف يحتوي عمى:

 Data Showجياز تقديـ العروض االلكترونية -
 مواد مكتوبة عمييا نقوش ليتدرب الطالب عمى الرسـ.-
 أدوات  التنظيؼ والرسـ.-
 أجيزة الحاسب اآللي لتدريب الطالب عمى استخداـ البرامج ذات العالقة بالرسـ. -
 
 موارد أخرى – 2

 التنظيؼ.مواد 
 مواد الرسـ.

 
 ز ( تقييـ المقرر وعمميات التحسيف: 

 
 استراتيجيات الحصوؿ عمى نتائج الطالب وفعالية التعميـ: – 1
 استبياف تقويـ الطالب لممقرر. -
 المناقشات مع الطالب. -
 الواجبات.-
 التطبيقات )التماريف(.-
 االختبارات القصيرة.-
 
 ة في تقييـ  عممية التعميـ إما عف طريؽ األستاذ أو عف طريؽ القسـ:االستراتيجيات األخرى المتبع – 2
 مف عضو ىيئة التدريس: التحقؽ مف بموغ الطالب ألىداؼ المقرر عف طريؽ مالحظات -

 أستاذ المقرر واألخذ برأي الزمالء في التخصص.            
 عمي نتائج تقويميـ.مف القسـ: توافر سجالت درجات الطالب ومستوي نجاحيـ اعتمادًا  -
 
 عمميات تحسيف التعميـ:  – 3
 تنويع طرؽ التدريس لممعمومات والميارات الخاصة بالمقرر. -



 استخداـ التقنيات الحديثة في التدريس. -
 التأكيد عمي التطبيقات والتكميفات الفردية. -
 التدريس.حرص أستاذ المقرر عمي حضور دورات تدريبية لتنمية قدراتو ومياراتو في  -
 حرص أستاذ المقرر عمي متابعة نتائج األبحاث العممية الحديثة المتعمقة بالمقرر لمعمؿ -
 عمي تطويره ليكوف مواكبًا لممكتشفات والتطورات العممية الحديثة.    
 حضور المؤتمرات والندوات مف قبؿ عضو ىيئة التدريس.-
ف عمى تدريس المقرر في مختمؼ األقساـ العممية تبادؿ األفكار والمطبوعات بيف المتخصصيف والقائمي-

 في الجامعات العربية والدولية.
عمميات التحقؽ مف مستويات إنجاز الطمبة  )مثال: فحص التصحيح أو الدرجات مف قبؿ عضو  – 4

ىيئة تدريس مستقؿ لعينة مف أعماؿ الطمبة،  وقياـ أستاذ المقرر بتبادؿ تصحيح عينة مف الواجبات أو 
 بارات بصفة دورية  مع  عضو ىيئة تدريس آخر لنفس المقرر  في مؤسسة تعميمية أخرى(.االخت

 ال يتـ حاليًا العمؿ بيذا األسموب.-
  
 صؼ  الترتيبات والخطط المعدة لممراجعة الدورية لفاعمية المقرر  والتخطيط لمتحسيف:  – 5
 دراسة ومقارنة نتائج الطالب. -
ثراءاالسترشاد بآراء الطالب حو  -  ؿ مدي فاعمية مادة المقرر)مستوي استفادتيـ وا 
 معموماتيـ في المقرر(.     
 السعي المستمر لتطوير أساليب التدريس ومشاركة الطالب. -

 


