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التطوير والجودة كالةو   



 
 الممؾ سعكدالمؤسسة التعميمية : جامعة 

 
 الكمية    :  السياحة كاآلثار                القسـ   : اآلثار 

 
 :أ ( تحديد المقرر كالمعمكمات العامة

 أثر 222اسـ المقرر :   مقدمة في آثار الجزيرة العربية                 رقمو :  – 1
 
 الساعات المعتمدة :ثالث ساعات  – 2
 
 المقرر ضمنو : اآلثارالبرنامج الذم يتـ تقديـ  – 3
 
 اسـ عضك ىيئة التدريس المسئكؿ عف تدريس  المقرر:  – 4
 
 المستكل الذم يتـ تقديـ ىذا المقرر فيو: الثالث – 5
 
 المتطمبات المسبقة ليذه المقرر)إف كجدت(: ال يكجد – 6
 
 المتطمبات المصاحبة ليذه المقرر)إف كجدت(: ال يكجد – 7
 
 إف لـ يكف في المقر الرئيسي لممؤسسة التعميمية: في نفس الكميةمكاف تدريس المقرر   – 8
 

 ب ( األىداؼ  
 كصؼ مكجز لنتائج التعمـ األساسية لمطمبة المسجميف في ىذا المقرر: – 1

يعني ىذا المقرر بدراسة مكاقع آثار شبو الجزيرة العربية منذ العصكر التاريخية القديمة كحتى 
جرم. كيدرس الطالب فيو األساليب البنائية لمعمائر كأغراضيا نياية القرف الثالث عشر الي

 المدنية كالدينية كالحربية كالطرز الرئيسية ليا.



كما يعنى ىذا المقرر بدراسة منتجات الفنكف التطبيقية كالزخرفية  بالجزيرة العربية كأثر 
كيغطي ىذا  فنكف التطبيقية.العكامؿ البيئية كالتقاليد المحمية كالتأثيرات الخارجية في العمارة كال

المقرر آثار شبو الجزيرة العربية القديمة كاإلسالمية، فمف ناحية يتعرؼ الطالب عمى المكاقع األثرية 
ظيكر المدنيات، كآثار القديمة في شبو الجزيرة العربية كتاريخ البحث فييا، كذلؾ مف خالؿ التطرؽ إلى 

جارية. أما مف الناحية األخرل فتتـ دراسة اآلثار اإلسالمية في الممالؾ العربية القديمة، كآثار الطرؽ الت
الجزيرة كأثر العكامؿ البيئية كالتقاليد المحمية، كالتأثيرات الخارجية في الفنكف كالعمارة اإلسالمية، ىذا 
باإلضافة إلى دراسة مدف كمكاقع مف مختمؼ دكؿ الجزيرة، كنماذج مف التحؼ الفنية التي عثر عمييا 

 كطرؽ الحج كآثارىا. .فييا
 

 ج ( كصؼ المقرر: 
 تبدأ الدراسة بالقديـ ثـ اإلسالمي  ممحكظة::  المكاضيع المطمكب بحثيا كشمكليا – 1

 ساعات االتصاؿ عدد األسابيع المكضكع 
 –مصادر دراسة اآلثار في الجزيرة العربية. )قديـ 

 إسالمي.(
1 3 

 -)قديـ خمفية تاريخية مكجزة عف الجزيرة العربية.
 إسالمي(.

2 6 

 6 2 دراسة مدف كفنكف قديمة.
 6 2 كتابات كطرؽ تجارة قديمة .

 6 2 مدف كفنكف إسالمية.
 6 2 كتابات كدركب الحج كأثارىا .

 6 2 مراجعة عامة.
 6 2 تدريبات .

 45 15 عدد األسابيع كمجمكع ساعات اإلتصاؿ
 
 مككنات المقرر)مجمكع ساعات االتصاؿ في الفصؿ الدراسي(:  – 2

 أخرل    العممي / الميداني      الدركس الخاصة  المحاضرة
45    
 
 ساعات دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعمـ متكقعة مف الطمبة في األسبكع:  – 3



يحتاج الطالب إلى عدد مماثؿ لساعات االتصاؿ أسبكعيا حتى يتمكف مف اكتساب المعارؼ كالميارات   
 التي ييدؼ إلييا المقرر.

 
 تطكير نتائج التعمـ في نطاقات أك مجاالت التعمـ – 4
 
 الػمعرفة –أ 

 كصؼ المعرفة التي سيتـ اكتسابيا في المقرر: -1
 أف يتعرؼ الطالب عمي  أنماط كخصائص العمارة في الجزيرة العربية عمى مر -       
 العصكر.        
 أف يتذكر الطالب اإلطار الزمني كالمراحؿ التاريخية لآلثار في الجزيرة العربية. -       
 أف يتعرؼ الطالب عمي المكاد الخاـ التي كاف يصنع منيا اآلثار مختمؼ -       

 عناصرىا المعمارية كالزخرفية.          
أف يحدد الطالب مالمح كشخصية المعمار كفنكنو في الجزيرة العربية منذ أقدـ العصكر كحتى  -       

 العصكر اإلسالمية.
 

 استراتيجيات التعميـ )التدريس( المطمكب استخداميا لتطكير تمؾ المعرفة: -2
 المحاضرات. -  

 المناقشات. -          
 عرض األمثمة التكضيحية. -        

 
 طرؽ تقييـ المعرفة المكتسبة: -3

 االختبار النظرم -          
  االختبار الشفيي - 

 
 ب ( الميارات المعرفية )اإلدراكية(

 الميارات المعرفية المطمكب تطكيرىا: - 1
 الجزيرةأف يستطيع الطالب تحميؿ اإلطار العاـ لممراحؿ الزمنية لمعمارة في  - 

 العربية عمى مر العصكر.             



 أف يككف الطالب قادران عمى التمييز بيف كؿ مف العمارة كالفنكف في الدكؿ  كالممالؾ المجاكرة.  -
 أف يحدد الطالب صفات كمميزات العمارة في الجزيرة العربية. - 
 
 استراتيجيات التعمـ المستخدمة في تطكير الميارات المعرفية: -2

 المحاضرات. - 
  المناقشة. - 
 عمؿ األبحاث. - 

 
 طرؽ تقييـ الميارات المعرفية المكتسبة: –3

 االختبار النظرم. - 
  االختبار الشفيي. - 

 
 ج ( ميارات العالقات البينية )الشخصية( كالمسئكلية

 تطكيرىا: كصؼ لميارات العالقات الشخصية مع اآلخريف، كالقدرة عمى تحمؿ المسئكلية المطمكب  – 1
 أف يستطيع الطالب التعمـ ذاتيان.  -        
 يستطيع الطالب في نياية ىذا المقرر أف يعمؿ مع زمالئو بركح الفريؽ الكاحد. -        
 أف يستطيع الطالب تحمؿ المسئكلية المككمة إليو خاصة في مجاؿ الحفريات. -        

 
 ىذه الميارات كالقدرات:استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطكير  - 2

 األبحاث الجماعية. - 
 مجمكعات العمؿ. - 

 
 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات العالقات الشخصية كقدرتيـ عمى تحمؿ المسئكلية: – 3

 اإلشراؼ. - 
 المالحظة. - 
 التقكيـ الذاتي. - 
   تقكيـ الزميؿ. - 

 
 ميارات االتصاؿ كتقنية المعمكمات: –د 



 رات االتصاؿ المطمكب تطكيرىا: كصؼ ميا – 1
 أف يستطيع الطالب في نياية ىذا المقرر االتصاؿ السمس كالنافع مع ذكم العالقة بالتخصص. -
 كأف يككف قادران عمي االستفادة مف شبكة المعمكمات بخصكص العمارة في الجزيرة -
 العربية كأنكاعيا. 
 
 الميارات: استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطكير ىذه - 2

 العمؿ في مجمكعات صغيرة. - 
  العركض التكضيحية. - 

 
 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات االتصاؿ كتقنية المعمكمات: – 3

 التطبيقات كالتكاليؼ العممية.             
 
 الجدكؿ الزمني لمياـ التقكيـ التي يتـ تقييـ الطمبة كفقيا خالؿ الفصؿ الدراسي - 4

رقـ 
 التقييـ 

نسبة الدرجة إلى درجة   األسبكع المستحؽ طبيعة التقييـ
 التقييـ النيائي

سالمي 1  %22 الخامس اختبار قصير قديـ كا 
سالمي 2  %22 الثامف عمؿ بحث قديـ كا 
سالمي 3  %22 الثاني عشر اختبار فصمي قديـ كا 
سالمي 4  %42 األخير اختبار نيائي قديـ كا 
 

 لمطمبةد( الدعـ المقدـ 
اإلجراءات أك الترتيبات المعمكؿ بيا لضماف تكاجد أعضاء ىيئة التدريس مف أجؿ تقديـ المشكرة كاإلرشاد 

 األكاديمي لمطالب المحتاج لذلؾ :
 يتـ تخصيص ثالث ساعات أسبكعيان مف الساعات المكتبية لطالب ىذا المقرر. -
 قع االلكتركني.تشجيع الطالب عمى التكاصؿ مع أستاذ المقرر عبر المك  -
 
 

 ىػ ( مصادر التعمـ



 الكتب الرئيسة المطمكبة:   – 1
 مقدمة في آثار المممكة العربية السعكدية ككالة اآلثار، -          
 ىػ1422جامعة الممؾ سعكد، األنصارم، عبد الرحمف الطيب، الفاك صكرة لمحضارة العربية، -          
 ق. 1426أبك درؾ، حامد، مقدمة عف آثار تيماء، الرياض، -         

 دائرة اآلثار، سمسمة آثار المممكة العربية السعكدية.الرياض. -              
 ـ.2228الراشد،سعد،قصة اكتشاؼ الربذة،المدينة اإلسالمية المبكرة،جده، - 
 السعكدية،الراشد،سعد،آثار الحدكد الشمالية،سمسمة آثار المممكة العربية  - 

 ـ.2223الرياض،             
 الراشد،سعد،كآخركف،آثار جازاف،سمسمة آثار المممكة العربية السعكدية، -          

 ـ.2223الرياض،            
 الرشد سعد،كآخركف،آثار مكة المكرمة،سمسمة آثار المممكة العربية -          

 ـ.2223السعكدية،الرياض            
 .2222الباشا، حسف، المدخؿ إلى اآلثار اإلسالمية، القاىرةف -          

 
 المراجع األساسية:  – 2

 الباشا، حسف ، المكسكعة في اآلثار كالفنكف اآلسالمية، القاىرة. -           
 .1993غباف ،عمي ،اآلثار اإلسالمية في شماؿ غرب المممكة،مدخؿ عاـ ، الرياض، - 
 يدية في المممكة العربية السعكدية، اآلثار، الرياض.مكسكعة الثقافة التقم - 

- El sanian,Mohmmad,An Archaeological Study of the Yemeni Highland Pilgrim Route Between 
San,a and Makkah , Ministry of Education , Deputy Ministry For Antiquities & Museums, Riyadh 
1420H /2000. 
- King, Gar, The Historical Mosques of Saudi Arabia, Spain, Groficas, Estella,1986. 

 
 الدكريات العممية:– 3

 مجمة ادكماتك - 
 -WWW.adumatu.com 

 مجمة اآلثار كمية السياحة كاآلثار.    -          
 مجمة أطالؿ. -           



 :المكاد االلكتركنية  ك مكاقع االنترنت  – 4 
http://www.archaeologic.net    
http://www.biblioislam.net  
http://www.archnet.net    

 
 ك ( المرافؽ المطمكبة 

 المرافؽ التعميمية )حجرات المحاضرات(:  – 1
 show  Dataحجرة محاضرات مجيزة بجياز عرض  
 

 ز( تقييـ المقرر كعمميات التحسيف
 استراتيجيات الحصكؿ عمى تغذية راجعة عف جكدة التعميـ : – 1

ثراء معمكماتو عف العمارة في الجزيرة العربية -   تحسف ميارات الطالب كا 
 كطرزىا  كفنكنيا المختمفة.             

 الطالب لممقرر.استبياف تقكيـ  - 
 المناقشات مع الطالب. -          

 
 االستراتيجيات المتبعة في تقييـ  عممية التعميـ عف طريؽ األستاذ كعف طريؽ القسـ: – 2

 مف عضك ىيئة التدريس: التحقؽ مف بمكغ أىداؼ المقرر. - 
 قكيميـ. مف القسـ: تكافر سجالت درجات الطالب كمستكم نجاحيـ اعتمادان عمي نتائج ت - 

 
 عمميات تحسيف التعميـ:  – 3

 تنكيع طرؽ التدريس لممعمكمات كالميارات الخاصة بالمقرر. - 
 استخداـ التقنيات الحديثة في التدريس. - 
 التأكيد عمي التطبيقات كالتكميفات الفردية. - 

 .حضكر أستاذ المقرر دكرات تدريبية لتنمية قدراتو كميارتو في التدريس -           
 حرص أستاذ المقرر عمى حضكر كالمشاركة في المؤتمرات العالمية لمتابعة ما ىك جديد.  -          

 
 عمميات التحقؽ مف مستكيات إنجاز الطمبة  : – 4

http://www.archaeologic.net/
http://www.archnet.net/


 اليتـ في الكضع الراىف العمؿ بيذا األسمكب. -  
  
 لمتحسيف:الترتيبات كالخطط المعدة لممراجعة الدكرية لفاعمية المقرر كالتخطيط  – 5

 دراسة كمقارنة نتائج الطالب. -
ثراء -  االسترشاد بآراء الطالب حكؿ مدم فاعمية مادة المقرر)مستكم استفادتيـ كا 
 معمكماتيـ في المقرر(.      
 السعي المستمر لتطكير أساليب التدريس كمشاركة الطالب. -

 

 


