
 
   

 

 
 

 اهليئة الوطنية للتقويم واالعتمبد األكبدميي
 

 توصيف المقرر

 

(أثر 312)  

 نشأة الكتابة وتطورها

 
 

 

 

 

 

 
اآلثارقسم   

 م3111 -هـ 1323

 جامعة الممك سعود وزارة التعميم العالي
 كمية السياحة واآلثار

التطوير والجودة كالةو   



 
 المؤسسة التعميمية : جامعة الممؾ سعود

 
 الكمية    :  السياحة واآلثار                القسـ   : اآلثار 

 
 أ ( تحديد المقرر والمعمومات العامة

 أثر  312اسـ المقرر :   نشأة الكتابة وتطورىا                    رقـ المقرر ورمزه:  – 1
 
 الساعات المعتمدة : ساعتاف  – 3
 
 ضمنو : اآلثارالبرنامج الذي يتـ تقديـ المقرر  – 2

 اتصالو بتمؾ البرامج(:  ال يوجد )إذا كاف المقرر يقدـ في أكثر مف برنامج ... يجب توضيح
 
 اسـ عضو ىيئة التدريس المسئوؿ عف تدريس  المقرر: د . محمد بف عائؿ الذيبي – 4
 
 المستوى الذي يتـ تقديـ ىذا المقرر فيو: الثالث – 5
 
 قرر)إف وجدت(: ال يوجدالمتطمبات المسبقة ليذه الم – 6
 
 المتطمبات المصاحبة ليذه المقرر)إف وجدت(: ال يوجد – 7
 
 مكاف تدريس المقرر إف لـ يكف في المقر الرئيسي لممؤسسة التعميمية: في نفس الكمية  – 8
 

 ب ( األىداؼ  
 وصؼ موجز لنتائج التعمـ األساسية لمطمبة المسجميف في ىذا المقرر: – 1
 الب بمراحؿ ظيور الكتابة في العالـ القديـ.تعريؼ الط -   
 تعريؼ الطالب بمراحؿ تطور الكتابة وصواًل إلي األبجدية.                                              -   
 إلماـ الطالب  بأنماط الكتابة. -   



 
 ج ( وصؼ المقرر: 

 المواضيع المطموب بحثيا وشموليا – 1
 ساعات االتصاؿ عدد األسابيع الموضوع 

 3 1 اإلطار الحضاري لظيور الكتابة.
العالقة التبادلية بيف المغة والكالـ وبيف الكالـ والكتابة وبيف 

 الكتابة والخط.
2 6 

 4 3 أنماط الكتابة
 4 3 الكتابة الرمزية )التصويرية(

 4 3 الكتابة المقطعية
 4 3 الكتابة األبجدية

وشكميا )عالماتيا ورموزىا( وتطورىا دراسة أسموب )نمط( الكتابة 
 الذاتي وتحوالتيا النوعية مف نمط إلي آخر

2 6 

 23 15 عدد األسابيع ومجموع ساعات اإلتصاؿ
 
 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصاؿ في الفصؿ الدراسي(:  – 3

 أخرى    العممي / الميداني      الدروس الخاصة  المحاضرة
23    
 
 دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعمـ متوقعة مف الطمبة  في األسبوع:ساعات  – 2

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

 
 مـتطوير نتائج التعمـ في نطاقات أو مجاالت التع – 4
 الػمعرفة –أ 

 وصؼ المعرفة التي سيتـ اكتسابيا في المقرر: -1
 أف يتذكر الطالب المراحؿ التاريخية والحضارية لظيور الكتابة في العالـ القديـ.   -       
 أف يتعرؼ الطالب عمي أنماط الكتابة الرمزية والمقطعية واألبجدية. -       
 كتابة في العالـ القديـ.أف يحدد الطالب مالمح وأشكاؿ ال -       



 
 استراتيجيات التعميـ )التدريس( المطموب استخداميا لتطوير تمؾ المعرفة: -3

 المحاضرات -  
 المناقشات -          
 عرض األمثمة التوضيحية -          

 
 طرؽ تقييـ المعرفة المكتسبة: -2

 االختبارات النظرية الفصمية والنيائية -          
 االختبار الشفيي - 

 
 ب ( الميارات المعرفية )اإلدراكية(

 الميارات المعرفية المطموب تطويرىا: - 1
 قدرة الطالب عمي تحميؿ اإلطار العاـ لمراحؿ ظيور الكتابة في العالـ القديـ . - 
 قدرة الطالب عمى تتبع العالقة التبادلية بيف المغة والكالـ. - 
 بيف الكالـ والكتابة.القدرة عمي تحديد العالقة  - 

 القدرة عمي تتبع تطور الكتابة مف نمط آلخر. -          
 
 استراتيجيات التعمـ المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية: -3

 المحاضرات - 
  المناقشة - 
  عمؿ األبحاث - 

 
 طرؽ تقييـ الميارات المعرفية المكتسبة: –2

 االختبار النظري -         
   االختبار الشفيي - 

 
 ج ( ميارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئولية

 وصؼ لميارات العالقات الشخصية مع اآلخريف، والقدرة عمى تحمؿ المسئولية المطموب تطويرىا:  – 1
 أف يستطيع الطالب أف يتعمـ ذاتيًا.  -        



 ع زمالئو بروح الفريؽ الواحد.يستطيع الطالب في نياية ىذا المقرر أف يعمؿ م -        
 أف يستطيع الطالب تحمؿ المسئولية الموكمة إليو. -        
 المقدرة عمي المناقشة الجماعية. -        

 
 استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات: - 3

 األبحاث الجماعية. - 
 مجموعات العمؿ. - 

 
 طمبة لميارات العالقات الشخصية وقدرتيـ عمى تحمؿ المسئولية:طرؽ تقييـ اكتساب ال – 2

 المالحظة - 
 التقويـ الذاتي - 
 تقويـ الزميؿ  - 

 
 ميارات االتصاؿ وتقنية المعمومات: –د 
 وصؼ ميارات االتصاؿ المطموب تطويرىا:  – 1
 قة بالتخص..أف يستطيع الطالب في نياية ىذا المقرر االتصاؿ السمس والنافع مع ذوي العال -
 وأف يكوف قادرًا عمي االستفادة مف شبكة المعمومات بخصو. نشأة الكتابة وتطورىا. -
 اكتساب الطالب ميارات االتصاؿ الشفيي والمكتوب. -
 
 استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات: - 3

 العمؿ في مجموعات صغيرة - 
 اإلطالع والتعمـ الذاتي - 

 
 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات االتصاؿ وتقنية المعمومات: – 2

 االختبارات الشفيية  -            
 التطبيقات والتكميفات العممية الفردية والجماعية -            

 
 الجدوؿ الزمني لمياـ التقويـ التي يتـ تقييـ الطمبة وفقيا خالؿ الفصؿ الدراسي - 4



 نسبة الدرجة إلى درجة  التقييـ النيائي األسبوع المستحؽ التقييـطبيعة  رقـ التقييـ 
 %33 الخامس اختبار فصمي 1
 %33 الثامف مقالة 3
 %33 الثاني عشر اختبار فصمي 2
 %43 األخير اختبار نيائي 4
 

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

يتواجد أستاذ المقرر في مكتبة خالؿ الساعات المكتبية التي يتـ اإلعالف عنيا في جدولة الدراسي                                    -
 إلرشاد الطالب أكاديميًا.

الب عمي التواصؿ مع أستاذ المقرر في مكتبو وعبر الموقع اإللكتروني عمي شبكة تشجيع الط -
 المعمومات الدولية.

 
 ىػ ( مصادر التعمـ

 الكتب الرئيسة المطموبة:   – 1
 الذييب؛ سميماف،الكتابة في الشرؽ األدنى القديـ مف الرمز إلي األبجدية، الدار العربية -
 ـ. 3337ىػ / 1438لمموسوعات، الرياض   
 
 المراجع األساسية:  – 3
 بعمبكي، رمزي، الكتابة العربية والسامية،دراسات في تاريخ الكتابة وأحواليا عند -  
 ـ.1981السامييف، بيروت: دار العمـ لممالييف،    
 ـ1984الحيدري، تركي عطية، الكتابات والخطوط القديمة،بغداد: مطبعة بغداد،  -
 السعيد، سعيد بف فايز و المنيؼ، عبداهلل بف محمد،حضارة الكتابة، الرياض :مكتبة الممؾ -
 ىػ.1432عبد العزيز،  
 الذييب، سميماف بف عبد الرحمف، األوجاريتيوف والفينيقيوف: مدخؿ تاريخي،الرياض: -
 ىػ   1435الجمعية التاريخية السعودية، سمسمة بحوث تاريخية،اإلصدار السابع عشر،  
 ـ.3334/  



   .ـ1993لقديمة، جامعة الممؾ سعود، عبد اهلل، عبدالقادر محمود، المغة المصرية ا -

 
 الدوريات العممية:– 2

 مجمة أطالؿ. -  
 مجمة الدارة. -          

 مواقع االنترنت :المواد االلكترونية  و  – 4
   -  http://www.ancientegypt.co.uk/menu.html 
   - http://www.cyberpursuits.com/archeo/mesopotamia.asp 
   - http://www.ancientweb.org/Arabia 

 
 و ( المرافؽ المطموبة 

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

 ز( تقييـ المقرر وعمميات التحسيف
 الحصوؿ عمى تغذية راجعة عف جودة التعميـ: استراتيجيات – 1

 استبياف تقويـ الطالب لممقرر -        
 المناقشات مع الطالب.  - 

 
 االستراتيجيات المتبعة في تقييـ  عممية التعميـ عف طريؽ األستاذ وعف طريؽ القسـ: – 3

 الحظاتمف عضو ىيئة التدريس: التحقؽ مف بموغ الطالب ألىداؼ المقرر عف طريؽ م - 
 أستاذ المقرر واألخذ برأي الزمالء في التخص..            

  مف القسـ: توافر سجالت درجات الطالب ومستوي نجاحيـ اعتمادًا عمي نتائج تقويميـ.  - 
 
 عمميات تحسيف التعميـ:  – 2

 تنويع طرؽ التدريس لممعمومات والميارات الخاصة بالمقرر. - 
 الحديثة في التدريس.استخداـ التقنيات  - 

http://www.ancientegypt.co.uk/menu.html
http://www.ancientegypt.co.uk/menu.html
http://www.cyberpursuits.com/archeo/mesopotamia.asp
http://www.cyberpursuits.com/archeo/mesopotamia.asp
http://www.ancientweb.org/Arabia/
http://www.ancientweb.org/Arabia/


 التأكيد عمي التطبيقات والتكميفات الفردية. - 
 حر. أستاذ المقرر عمي متابعة نتائج األبحاث العممية الحديثة المتعمقة بالمقرر لمعمؿ -          

 عمي تطويره ليكوف مواكبًا لممكتشفات والتطورات العممية الحديثة.               
 
 مستويات إنجاز الطمبة  : عمميات التحقؽ مف – 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 
 اتيـ في المقرر(   معموم   
 السعي المستمر لتطوير أساليب التدريس ومشاركة الطالب -

 
 
 


