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 جامعة الممك سعود وزارة التعميم العالي
 كمية السياحة واآلثار

التطوير والجودة كالةو   



 
 جامعة الممؾ سعودالمؤسسة التعميمية : 

 
 الكمية    :  السياحة واآلثار                القسـ   : اآلثار 

 
  تحديد المقرر والمعمومات العامة أ (
 أثر  434اسـ المقرر :   اآلثار القديمة في الجزيرة العربية               رقـ المقرر ورمزه:   – 1
 
 الساعات المعتمدة : ثالث ساعات  – 2
 
 البرنامج الذي يتـ تقديـ المقرر ضمنو : اآلثار  – 3
 
د.محمد الديري    لمقرر: د.محمد بف سمطاف العتيبي اسـ عضو ىيئة التدريس المسئوؿ عف تدريس  ا – 4

 د.محمد الذيبي
 
 المستوى الذي يتـ تقديـ ىذا المقرر فيو: السابع – 5
 
 المتطمبات المسبقة ليذه المقرر: اليوجد – 6
 
 المتطمبات المصاحبة ليذه المقرر: اليوجد – 7
 
 مكاف تدريس المقرر إف لـ يكف في المقر الرئيسي لممؤسسة التعميمية  – 8
 

 ب ( األىداؼ  
 لمطمبة المسجميف في ىذا المقرر: وصؼ موجز لنتائج التعمـ األساسية  – 1

 -ييدؼ المقرر إلى:
 تشكيؿ التاريخ الحضاري لمجزيرة العربية.التعريؼ بجغرافية الجزيرة العربية وأثرىا في  -



تعريؼ الطالب بأىـ آثار الجزيرة العربية منذ العصور الحجرية حتى ظيور اإلسالـ وذلؾ مف أجؿ فيـ  -
السمات الحضارية واالجتماعية والدينية والفنية وغيرىا لمحضارات ألتي عاشت في المنطقة وأىـ مناطؽ 

 تواجدىا.
 آثار الجزيرة العربية القديمة.تعريؼ الطالب بمواقع  -
 تعريؼ الطالب بآثار الممالؾ العربية القديمة. -
 إلماـ الطالب  بالنماذج المعبرة عف آثار الجزيرة العربية القديمة. -
 التعرؼ عمى مسالؾ الطرؽ التجارية في الجزيرة وأثرىا الحضاري. -
 

 ج ( وصؼ المقرر: 
 المواضيع المطموب بحثيا وشموليا – 1

 ساعات االتصاؿ عدد األسابيع الموضوع 
مصادر الدراسة وجغرافية الجزيرة العربية وأثرىا 

 في حضارات الجزيرة العربية
2 6 

 3 1 الجزيرة العربية في العصور الحجرية والالحقة ليا
الطرؽ التجارية ودورىا في حضارات الجزيرة 

 العربية.
2 6 

 12 4 ظيور المدينة وبدايات التمدف
العالقات الخارجية لمجزيرة العربية بالحضارات 

 المجاورة 
2 6 

 12 4 المواقع األثرية في الجزيرة العربية 
 45 15 عدد األسابيع ومجموع ساعات اإلتصاؿ

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

 أخرى    العممي / الميداني      الدروس الخاصة  المحاضرة
45    
 
 ساعات دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعمـ متوقعة مف الطمبة  في األسبوع: – 3

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



 
 مجاالت التعمـتطوير نتائج التعمـ في نطاقات أو  – 4
 
 الػمعرفة –أ 

 وصؼ المعرفة التي سيتـ اكتسابيا في المقرر: -1
 أف يتعرؼ الطالب عمى أثر العوامؿ الجغرافية في تشكيؿ حضارات الجزيرة        -
 أف يتعرؼ الطالب عمي ظيور المدنيات في الجزيرة العربية.  -
 ة.أف يتذكر الطالب نماذج مف آثار الممالؾ العربية القديم -
 أف يحدد الطالب آثار الطرؽ التجارية في الجزيرة العربية. -
 

 استراتيجيات التعميـ )التدريس( المطموب استخداميا لتطوير تمؾ المعرفة: -2
 المحاضرات -  

 المناقشات -          
 عرض األمثمة التوضيحية -          

 
 طرؽ تقييـ المعرفة المكتسبة: -3

 االختبارات النظرية الفصمية والنيائية -          
 االختبار الشفيي - 

 
 ب ( الميارات المعرفية )اإلدراكية(

 الميارات المعرفية المطموب تطويرىا: - 1
 أف يستطيع الطالب تحميؿ األغراض واألىداؼ الوظيفية آلثار الجزيرة العربية القديمة. -          
 تمييز والمقارنة بيف آثار الممالؾ العربية القديمة.قدرة الطالب عمى ال -  

 القدرة عمي تحديد الدالالت السياسية واالقتصادية والدينية آلثار الجزيرة العربية القديمة  -          
 
 استراتيجيات التعمـ المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية: -2

 المحاضرات - 
  المناقشة - 
  عمؿ األبحاث - 



 
 طرؽ تقييـ الميارات المعرفية المكتسبة: –3

 االختبار النظري -         
   االختبار الشفيي - 

 
 ج ( ميارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئولية

 وصؼ لميارات العالقات الشخصية مع اآلخريف، والقدرة عمى تحمؿ المسئولية المطموب  – 1
 تطويرىا:        
 طالب أف يتعمـ ذاتيًا. أف يستطيع ال -        
 أف يستطيع الطالب في نياية ىذا المقرر أف يعمؿ مع زمالئو بروح الفريؽ الواحد. -        
 أف يستطيع الطالب تحمؿ المسئولية الموكمة إليو. -        
 المقدرة عمي المناقشة الجماعية. -        

 
 الميارات والقدرات:استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه  - 2

 األبحاث الجماعية. - 
 مجموعات العمؿ. - 

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

 المالحظة - 
    التقويـ الذاتي - 

 
 ميارات االتصاؿ وتقنية المعمومات: –د 
 وصؼ ميارات االتصاؿ المطموب تطويرىا:  – 1
 يستطيع الطالب في نياية ىذا المقرر االتصاؿ السمس والنافع مع ذوي العالقة بالتخصص. أف -
 وأف يكوف قادرًا عمي االستفادة مف شبكة المعمومات بخصوص آثار الجزيرة العربية القديمة. -
 اكتساب الطالب ميارات االتصاؿ الشفيي والمكتوب. -
 
 ير ىذه الميارات:استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطو  - 2

 العمؿ في مجموعات صغيرة - 



 العروض التوضيحية - 
  اإلطالع والتعمـ الذاتي -           

 
 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات االتصاؿ وتقنية المعمومات: – 3

 االختبارات الشفيية  -            
 التطبيقات والتكميفات الفردية والجماعية -            

 
 لجدوؿ الزمني لمياـ التقويـ التي يتـ تقييـ الطمبة وفقيا خالؿ الفصؿ الدراسيا - 4
  

 نسبة الدرجة إلى درجة  التقييـ النيائي األسبوع المستحؽ طبيعة التقييـ رقـ التقييـ 
 %22 الخامس اختبار قصير 1
 %22 الثامف مقالة 2
 %22 الثاني عشر اختبار فصمي 3
 %42 األخير اختبار نيائي 4
 

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

 األكاديمي لمطالب المحتاج لذلؾ :
                           يتواجد أستاذ المقرر في مكتبة خالؿ الساعات المكتبية التي يتـ اإلعالف عنيا في جدولة الدراسي         -

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

 المعمومات الدولية.
 

 ىػ ( مصادر التعمـ
 الكتب الرئيسة المطموبة:  – 1
 محاضرات مصورة مف المراجع األساسية. -
 
 



 األساسية:المراجع  – 2
 ـ، المجمد الثاني،1999المجمد األوؿ، اآلثار،  –الثقافة التقميدية في المممكة العربية السعودية  -      

 ـ.1999المواقع األثرية،         
 ـ.1975مقدمة في آثار المممكة العربية السعودية، وكالة اآلثار  -    
 ضارة العربية، جامعة الممؾ سعود،األنصاري، عبد الرحمف الطيب، الفاو صورة لمح -    

 ىػ.1422الرياض        
 عبد الرحمف الطيب، مواقع أثرية وصور مف حضارة العرب، الرياض، جامعة الممؾاألنصاري،  -    

 ىػ.1424سعود،       
 ىػ.1426حامد، مقدمة عف آثار تيماء، الرياض، المطابع األىمية لألوفست أبو درؾ،  -    
 عبد اهلل، يوسؼ، اليمف في بالد ممكة سبأ. -    
 ـ.1992دانياؿ، الخميج العربي في العصور القديمة، بوتس،  -  
 .ىػ1424، محمود جالؿ، السبئيوف وسد مأرب، جدة،  العالمات، -  

                                                                                                                 

 الدوريات العممية:– 3
 حولية اآلثار السعودية أطالؿ. - 

 
 المواد االلكترونية  و مواقع االنترنت : – 4

      http://www.tradebit.com/filedetail.php/3267224v2630425-ancient-city-
wall-of-baraqish-yemen-arabia  

 - art-http://www.britannica.com/EBchecked/topic/31597/Arabian 
 http://www.britannica.com/EBchecked/topic 

 
 و ( المرافؽ المطموبة 

 المرافؽ التعميمية )حجرات المحاضرات(:  – 1
 show  Dataحجرة محاضرات مجيزة بجياز تقديـ العروض اإللكترونية  
 

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

 استبياف تقويـ الطالب لممقرر -          

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/31597/Arabian-art


 المناقشات مع الطالب. - 
 
 ية التعميـ عف طريؽ األستاذ وعف طريؽ القسـ:االستراتيجيات المتبعة في تقييـ  عمم – 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 ومستوى نجاحيـ اعتمادًا  - 

 
 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  : – 4

 ال يتـ حاليًا العمؿ بيذا األسموب.     
  
 الترتيبات والخطط المعدة لممراجعة الدورية لفاعمية المقرر والتخطيط لمتحسيف: – 5

 دراسة ومقارنة نتائج الطالب -
ثراء -  االسترشاد بآراء الطالب حوؿ مدي فاعمية مادة المقرر)مستوي استفادتيـ وا 
 معموماتيـ في المقرر(      
 الطالبالسعي المستمر لتطوير أساليب التدريس ومشاركة  -

 


