
 
   

 

 
 

 اهليئة الوطنية للتقويم واالعتمبد األكبدميي
 

 توصيف المقرر

 

(أثر 544)  

 الممالك العربية القديمة

 
 

 

 

 

 

 
اآلثارقسم   

 م3122 -هـ 2543

 جامعة الممك سعود وزارة التعميم العالي
 كمية السياحة واآلثار

التطوير والجودة كالةو   



 
 جامعة الممؾ سعود

 
 قسـ اآلثار –واآلثار كمية السياحة 

 
 أ ( تحديد المقرر والمعمومات العامة 

 أثر     433اسـ المقرر و رقمو: الممالؾ العربية القديمة  – 1
 
 3الساعات المعتمدة:   – 2
 
 مسار اآلثار القديمة –البكالوريوس  امج التي يتـ تقديـ المقرر ضمنياالبرنامج أو البر  – 3
 
 المسئوؿ عف تدريس  المقرر: د. محمد الديرياسـ عضو ىيئة التدريس  – 4
 
 المستوى أو السنة التي سيتـ تقديـ ىذه المقرر فيو: المستوى السابع – 5
 
 المتطمبات المسبقة ليذه المقرر: اليوجد – 6
 
 المتطمبات المصاحبة ليذه المقرر: اليوجد – 7
 
 التعميميةمكاف تدريس المقرر إف لـ يكف في المقر الرئيسي لممؤسسة   – 8
 

 ب ( األىداؼ 
التعريؼ بأىـ آثار وأىـ منجزات الممالؾ العربية القديمة والتعرؼ عمى االطار الزمني والجغرافي لكؿ -1

منيا. كما ويعرؼ المقرر باىمية الدور الحضاري ليذه الممالؾ وأثرىا وتأثرىا في الحضارات األخرى وفي 
 تشكيؿ المناطؽ التي عاشت بيا.

 



باختصار أية خطط  يتـ تنفيذىا في الوقت الراىف مف أجؿ تطوير وتحسيف المقرر  )مثال: صؼ  – 2
االستخداـ المتزايد لممواد والمراجع التي تعتمد عمى تكنولوجيا المعمومات أو شبكة االنترنت، والتغييرات في 

 محتوى المقرر بناء عمى نتائج البحوث العممية الجديدة في المجاؿ(:
 عمى أحدث االبحاث وتقارير الحفريات األثرية.االطالع  - 
 الرجوع لمصادر المعمومات المكتوبة وااللكترونية - 
   االستعانة بخبرات ذوي التخصص. - 

 
 ج ( وصؼ المقرر: )مالحظة: وصؼ عاـ لمنموذج الذي سيستخدـ لمنشرة أو الدليؿ الذي سيرفؽ(

 المواضيع المطموب بحثيا وشموليا – 1
 ساعات االتصاؿ دد األسابيعع الموضوع 

 3 1 مصادر دراسة الممالؾ العربية وآثارىا
 3 1 االطار الجغرافي لمناطؽ الممالؾ العربية

موجز تاريخ وأىـ آثار ممالؾ جنوب الجزيرة العربية )سبأ، معيف، 
 قتباف، حضرموت(

4 12 

موجز تاريخ وأىـ آثار ممالؾ شماؿ الجزيرة العربية )القيداريوف  
 تيماء، داداف ولحياف(

4 12 

موجز تاريخ وأىـ آثار الممالؾ العربية المتأخرة )األنباط، كنده، 
 تدمر، الحضر ودويالت الغساسنة والمناذرة(

4 12 

 3 1 أثر وتأثر الممالؾ العربية ببعضيا
   

 45 15 عدد األسابيع ومجموع ساعات اإلتصاؿ
 
 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصاؿ في الفصؿ الدراسي(:  – 2

العممي / الميداني / التدريب التعاوني أو االمتياز  الدروس الخاصة  المحاضرة
 لطمبة التخصصات الصحية

 أخرى

45    
 
المتوقع دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعمـ متوقعة مف الطمبة  في األسبوع ) المطموب ىنا المعدؿ  – 3

 لمفصؿ الدراسي  وليس المتطمبات المحددة في كؿ أسبوع(:



يحتاج الطالب مف جانبو إلي عدد مماثؿ لساعات اإلتصاؿ أسبوعيًا وساعات غضافية اخرى لزيارة 
 المكتبة والمتاحؼ، حتى يتمكف مف اكتساب المعارؼ والميارات التي ييدؼ إلييا المقرر بشكؿ جيد.  

 
 تعمـ في نطاقات أو مجاالت التعمـتطوير نتائج ال – 4

 لكؿ مجاؿ مف مجاالت التعمـ الموضحة فيما يمي يجب توضيح :    
 ممخص موجز  لممعرفة أو الميارات  التي صمـ المقرر مف أجؿ تطويرىا.   -      

 وصؼ الستراتيجيات التعمـ المطموب استخداميا لتطوير تمؾ المعرفة أو الميارات.  - 
 تقييـ الطالب المستخدمة في المقرر لتقييـ نتائج التعمـ في المجاؿ المعني. طرؽ  -       

 
 المػػػػػػػػػػػعػػرفػػػة  –أ 
 

(i )        :وصؼ المعرفة التي سيتـ اكتسابيا في المقرر 
 التعرؼ عمى االطار التاريخي والجغرافي لممالؾ العربية القديمة.  

   -العمربية القديمة وآثارىا.التعرؼ عمى أىـ مصادر دراسة الممالؾ 
التعرؼ عمى أىـ الممالؾ العربية القديمة التي عاشت في في منطقة بالد الشاـ والجزيرة العربية  -

 .واليمف
 المعرفة بأىـ المنجزات الحضارية لممالؾ العربية. -
 .معرفة الطالب بالدور الحضاري لمممالؾ العربية القديمة  -
 المعرفة بأثر وتأثر الممالؾ العربية بالحضارات األخرى. 

 
 (iiالمطموب استخداميا لتطوير تمؾ المعرفة )( استراتيجيات التعميـ )التدريس 

 المحاضرات -    
 النقاش -          
 عرض صور أىـ أثار الممالؾ العربية القديمة -          
 إجراء مقارنات آلثار الممالؾ العربية بعضيا ببعض -          

 
(iiiطرؽ تقييـ المعرفة المكتسبة ) 

 اختبارات فصمية واختبار نيائي -         
 النقاش وطرح األسئمة أثناء المحاضرة - 



 
 الميارات المعرفية )اإلدراكية( –ب 
 
 الميارات المعرفية المطموب تطويرىا: - 1

عمى تمييز أثر البيئة والعوامؿ الجغرافية في التأثير عمى منجزات الممالؾ  العربية  المقدرة - 
 القديمة.
 أف يستطيع الطالب فيـ الزر الحضاري الذي لعبتو الممالؾ العربية فب التاريخ العربي.  - 
 المقدر ة عمى تحميؿ ونقد األعماؿ الفنية والمعمارية لممالؾ العربية. - 
 ب عمى تمييز أىـ المنجزات الحضارية لممالؾ العربيةمقدرة الطال - 

 
 استراتيجيات التعمـ المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية. -2
 المحاضرات -
 النقاش  -

 كتابة ابحاث وتقارير قصيرة -
 
 طرؽ تقييـ الميارات المعرفية المكتسبة: –3

 االختبارات - 
  النقاش - 
 المعموماتاشراؾ الطالب بعرض  - 

 
 ميارات العالقات الشخصية والمسئولية  –ج 
 
 وصؼ لميارات العالقات الشخصية مع اآلخريف، والقدرة عمى تحمؿ المسئولية المطموب تطويرىا:    – 1

 التعمـ الذاتي.  -        
 العمؿ مع الطمبة  بروح الفريؽ الواحد. -        
 تحمؿ المسئولية. -        
 قدرة عمي المناقشة الجماعية.الم -        

 
 استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات: - 2



 العمؿ بمجموعات. - 
 تقييـ الطالب ألعماؿ زمالئو. - 

 
 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات العالقات الشخصية وقدرتيـ عمى تحمؿ المسئولية: – 3

 التقويـ الذاتي. - 
  المالحظات ومناقشتيااخذ  - 

 
 ميارات االتصاؿ ، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية )العددية(: –د 
  
 يارات االتصاؿ المطموب تطويرىا: وصؼ الميارات العددية وم – 1
 استطاعة الطالب االتصاؿ السمس والنافع مع ذوي التخصص. -
 ر في المصادر وفي شبكة االنترنت.القدرًة عمي االستفادة مف شبكة المعمومات بما يتوف -
 كسب ميارة االتصاؿ الشفيي والمحادثة وقدرة توصيؿ المعمومة العممية بشكميا الصحيح المفيوـ. -
 
 استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات: - 2

 الرسـو والصور التوضيحية - 
 زيارة المتاحؼ ومناقشة ونقد المعروضات وتوحميميا. - 

 
 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات االتصاؿ ، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية )العددية(:  – 3

 االختبارات -
 المشاركة بالتحضير والعرض -

 
 ىػ ( الميارات الحركية  )إف كانت مطموبة( 

 
 المجاؿ:وصؼ لمميارات الحركية )ميارات عضمية ذات منشأ نفسي( المطموب تطويرىا في ىذا  – 1

 المرونة في زيارة المعارض والمتاحؼ والتعود عمييا
 
 استراتيجيات التعمـ المستخدمة في تطوير الميارات الحركية: - 2



  تكميؼ بزيارة المتاحؼ والمعارض وكتابة تقارير مختصرة. - 
 
 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لمميارات الحركية: – 3

 االختبارات الشفوية - 
 النقاش - 

 
 تحديد الجدوؿ الزمني لمياـ التقويـ التي يتـ تقييـ الطمبة وفقيا خالؿ الفصؿ الدراسي  - 5
  

طبيعة ميمة التقييـ  )مثال: مقالة، أو اختبار  رقـ التقييـ 
 روع جماعي، أو اختبار فصميقصير، أو مش

نسبة الدرجة إلى درجة   األسبوع المستحؽ
 التقييـ النيائي

 %22 االسبوع الخامس اختبار فصمي أوؿ 1
 %22 االسبوع العاشر اختبار فصمي ثاني 2
االسبوع الثاني  بحث قصير 3

 عشر
22% 

 %42 االسبوع االخير اختبار نيائي 4
 

 د (  الدعـ المقدـ لمطمبة
 

اإلجراءات أو الترتيبات المعموؿ بيا لضماف تواجد أعضاء ىيئة التدريس مف أجؿ تقديـ المشورة واإلرشاد 
أعضاء الذي يتواجد فيو  -الساعات المكتبية –األكاديمي لمطالب المحتاج لذلؾ ) مع تحديد مقدار الوقت 

 ىيئة التدريس في األسبوع(:
عات المكتبية التي يتـ اإلعالف عنيا في جدولة الدراسي                                   تواجد أستاذ المقرر في مكتبة خالؿ السا -

 والمثبتة عمى باب المكتب.
تشجيع الطالب عمي التواصؿ مع أستاذ المقرر في مكتبو وعبر الموقع اإللكتروني عمي شبكة  -

 المعمومات الدولية.
 ـز األمر.  تحديد مواعيد مسبقة مع استاذ المقرر إذا ل -
 

 ىػ ( مصادر التعمـ 
 تاب )الكتب ( الرئيسة المطموبة: الك  – 1



 
 المراجع األساسية:  – 2

 لكتب والمراجع الموصى بيا أدناه.مجموعة مف المصورات مف ا
 
  الكتب والمراجع الموصى بيا  ) الدوريات العممية، التقارير... الخ( )يرفؽ قائمة بذلؾ(: – 3

 سنة النشر اسـ الناشر المؤلؼاسـ  اسـ الكتاب
 - - - مقاالت مف دوريات مختمفة حوؿ الموضوع
الحضارات السامية القديمة )ترجمة السيد 

 يعقوب(
 1957 دار الرقي  موسكاتي

 1976 دار العمـ لممالييف جواد عمي المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ االسالـ
 1992 االردف -وزارة الثقافة  ديالسي اوليري  جزيرة العرب قبؿ البعثة )ترجمة موسى الغوؿ(

 1997 الييئة المصرية لمكتاب ج. كونتو الحضارة الفينيقية
Die Levante Oliver Binst 

(Ed.) 
Konemann 
(Germany) 

1999 

 2224 لسعوديةا سميماف الذييب االوجاريتيوف والفينيقيوف
 زيدوف المحيسف حضارة العرب قبؿ االسالـ

 الطرشاف نزار –
 2225 االردف -وزارة الثقافة 

 2226 مكتبة االنجمو المصرية  عبدالعزيز صالح تاريخ شبو الجزيرة العربية في عصورىا القديمة
الطرؽ التجارية القديمة، معرض اآلثار 

 السعودية، متحؼ الموفر
مجموعة مف 

 المؤلفيف
الييئة العميا لمسياحة 

 واآلثار،السعودية
2212 

 

 الدوريات: 
 أطالؿ
 أدوماتو

 ة دائرة اآلثار االردنيةحولي
 
 google.com                     المواد االلكترونية  و مواقع االنترنت ... الخ: – 4
 

 و ( المرافؽ المطموبة



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

 قاعة محاضرات ذكية -
 

 ز ( تقييـ المقرر وعمميات التحسيف: 
 
 استراتيجيات الحصوؿ عمى نتائج الطالب وفعالية التعميـ: – 1

 نقاش الطمبة - 
 نماذج تقييـ المقرر - 
 مراقبة مدى التقدـ والتراجع في التحصيؿ - 

 
 تقييـ  عممية التعميـ إما عف طريؽ األستاذ أو عف طريؽ القسـ:االستراتيجيات األخرى المتبعة في  – 2
التحقؽ مف بموغ الطالب ألىداؼ المقرر عف طريؽ مالحظات أستاذ المقرر واألخذ برأي الزمالء في  -

 التخصص.
 توافر سجالت درجات الطالب ومستوي نجاحيـ اعتمادًا عمي نتائج تقويميـ. -
 
 عمميات تحسيف التعميـ:  – 3

 تنويع طرؽ التدريس لممعمومات والميارات الخاصة بالمقرر. - 
 استخداـ التقنيات الحديثة في التدريس. - 
 التأكيد عمي التطبيقات والتكميفات الفردية. - 

 حرص أستاذ المقرر عمي حضور دورات تدريبية لتنمية قدراتو ومياراتو في التدريس. -          
 حرص أستاذ المقرر عمي متابعة نتائج األبحاث العممية الحديثة المتعمقة بالمقرر لمعمؿ -          

 -عمي تطويره ليكوف مواكبًا لممكتشفات والتطورات العممية الحديثة.               
 
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 
 االختبارات بصفة دورية  مع  عضو ىيئة تدريس آخر لنفس المقرر  في مؤسسة تعميمية أخرى(

 اشراؾ أعضاء ىيئة تدريس آخروف في تقييـ الطمبة-
  



 لممراجعة الدورية لفاعمية المقرر  والتخطيط لمتحسيف:صؼ  الترتيبات والخطط المعدة   – 5
 متابعة نتائج الطالب ومستوى تقدميـ

 أخذ رأي الطمبة بما يتعمؽ بمفردات المقرر وتطويرىا.    -
 السعي  لتطوير أساليب التدريس واشراؾ الطمبة. -
 مشاركة الطمبة في تحديد اسموب الندريس المناسب -

 


