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اآلثارقسن   

 م3122 -هـ 2543

 جامعة الممك سعود وزارة التعميم العالي
 كمية السياحة واآلثار

التطوير والجودة كالةو   



 
 المؤسسة التعميمية  جامعة الممك سعود

 
 الكمية: السياحة واآلثار   /   القسم: اآلثار

 
 أ ( تحديد المقرر والمعمومات العامة 

 أثر 222اسم المقرر و رقمو:    الرسوم الصخرية   – 1
 
 الساعات المعتمدة:  وحدتان أسبوعيًا/ ساعتان غير متتاليتين  – 2
 وس في اآلثاربكالوري:   البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنيا – 3
 
 اسم عضو ىيئة التدريس المسئول عن تدريس  المقرر: د. عبد الرزاق أحمد راشد المعمري – 4
 
 المستوى أو السنة التي سيتم تقديم ىذه المقرر فيو: المستوى الرابع – 5
 
 المتطمبات المسبقة ليذه المقرر:   ال يوجد  – 6
 
 د المتطمبات المصاحبة ليذه المقرر: ال يوج – 7
 
 مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي لممؤسسة التعميمية  – 8
 

 ب ( األىداف   
 وصف موجز لنتائج التعمم األساسية لمطمبة المسجمين في ىذا المقرر: – 1
وشرح مناىج دراستيا ألجل التعرف التعريف بأنواع الرسوم الصخرية وموضوعاتيا وأساليب تنفيذىا،  -

 ا الحضارية وربطيا بحياة الجماعات البشرية خالل الفترات الحضارية المختمفة.عمى معانيي
 



صف باختصار أية خطط  يتم تنفيذىا في الوقت الراىن من أجل تطوير وتحسين المقرر  )مثال:  – 2
والتغييرات في االستخدام المتزايد لممواد والمراجع التي تعتمد عمى تكنولوجيا المعمومات أو شبكة االنترنت، 

 محتوى المقرر بناء عمى نتائج البحوث العممية الجديدة في المجال(:
 اإلطالع عمى مزيد من الدراسات العممية - 
 تنظيم زيارة ميدانية أو متحفية لإلطالع عمى عينات واقعية - 
 االستفادة من شبكة االنترنت في اإلطالع عمى مواقع ذات عالقة بالموضوع - 
 الطالب عمى استكشاف مناطق أثريةتشجيع  - 
 توفير المراجع العربية حول الموضوع - 
 إعداد بحوث ودراسات تفصيمية - 

 
 ج ( وصف المقرر: 

يعني بوصف وتصنيف الرسوم الصخرية، وتفسيرىا في محيطيا البيئي والحضاري خالل ما 
 قبل التاريخ وفجره.

 المواضيع المطموب بحثيا وشموليا – 1
 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع 

 التعريف بالرسوم الصخرية
 االكتشافات المبكرة لمرسوم الصخرية

 ساعات 4 2

 ساعتان  1 مناىج دراسة الرسوم الصخرية
 ساعات 8 4 تصنيف الرسوم وتأريخيا ومقارناتيا

 ساعتان 1 السمات الفنية )األسموبية ( ومؤشراتيا اإلدراكية
 ساعات 4 2 في تفسير عناصر الرسوم الصخريةاستعراض وجيات النظر 

 ساعات4 2 استعراض أمثمة لمرسوم الصخرية في العالم
 ساعتان 1 استعراض أمثمة لمرسوم الصخرية إقميميا

 ساعتان 1 زيارة ميدانية  + االختبارات
 
 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(:  – 2

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

 أخرى

 - ساعة  - ساعة 27



 
دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعمم متوقعة من الطمبة  في األسبوع ) المطموب ىنا المعدل المتوقع  – 3

  ساعتان أسبوعياً   لمفصل الدراسي  وليس المتطمبات المحددة في كل أسبوع(:
 
 تطوير نتائج التعمم في نطاقات أو مجاالت التعمم – 4

 لكل مجال من مجاالت التعمم الموضحة فيما يمي يجب توضيح :    
 ممخص موجز  لممعرفة أو الميارات التي صمم المقرر من أجل تطويرىا.   -      
 ير تمك المعرفة أو الميارات. وصف الستراتيجيات التعمم المطموب استخداميا لتطو  -      
 طرق تقييم الطالب المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعمم في المجال المعني.  -      

 
 المـــــــــــعــرفـــة  –أ 
 

(i) :وصف المعرفة التي سيتم اكتسابيا في المقرر      
ييتم المقرر بجعل الطالب قادرًا عمى فيم واستيعاب موضوع المقرر الدراسي من كافة جوانبو، مع األخذ 

باالعتبار الجوانب التاريخية والفنية والمناىج المستخدمة وكيفية التعامل مع المادة األثرية ميدانيًا، من 
 حيث توثيقيا وتحميميا ودراستيا.   

 
 (ii استراتيجيات التعميم )التدريس( المطموب استخداميا لتطوير تمك المعرفة( 

 التدرج في إيصال المعمومات لمطالب، مع توفير الرؤية العامة لمموضوع مسبقاً  -          
 في كل محاضرة يتم استرجاع المعمومات التي سبق أخذىا في المحاضرة السابقة  -          
 مناقشة الطمبة بشكل عشوائي أثناء وفي نياية كل محاضرة -          
 تشجيع الطالب عمى تعميق قراءاتو في موضوعات المقرر والتحضير لكل محاضرة -          
 تييئة الطمبة لالختبارات الشيرية والنيائية نفسيًا وعممياً  -          

 
(iiiطرق تقييم المعرفة المكتسبة ) 

 النقاش والسؤال أثناء المحاضرة -          
 االختبارات الشيرية والنيائية - 
 البحوث القصيرة والميام المختصرة - 

 



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

 االستيعاب الواضح لممعمومة التي يتم تقديميا لمطالب - 
 القدرة عمى النقاش واإللقاء  - 
 االعتماد عمى الذات في حل الصعوبات البحثية - 
 التمكن من الربط بين الموضوعات المختمفة زمنيًا وجغرافياً  - 

 
 استراتيجيات التعمم المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية: -2

 المحاضرة بأسموب اإللقاء - 
  عن حل لممشكالت البحثية والعمميةالنقاش ومحاولة جعل الطالب يبحث  - 
 االستعانة بوسائل ومصادر المعرفة المختمفة كاالنترنت، وقواعد المعمومات البحثية - 
 التشجيع عمى العمل الثنائي والجماعي بين الطالب داخل وخارج القاعة - 
 الزيارات الميدانية لممواقع األثرية والمتاحف  - 

 
 فية المكتسبة:طرق تقييم الميارات المعر  –3

 االختبارات الشيرية والنيائي  - 
  البحوث القصيرة والسيمنارات - 
 تقييم المشاركة في ورش العمل داخل القاعة - 
 األسئمة الشفوية أثناء المحاضرة - 

 
 ميارات العالقات البينية )الشخصية(  والمسئولية  –ج 
 
 قدرة عمى تحمل المسئولية المطموب تطويرىا:  وصف لميارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، وال  – 1
 الحرص عمى المتابعة واالستيعاب عمى المستوى الفردي داخل القاعة -
 القدرة النفسية عمى االستفسار من أستاذ المقرر -
 إمكانية التعاون مع الزمالء داخل القاعة -
 توفر الحماس والثقة عند إبداء الرأي -
 



 المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات:استراتيجيات التعميم  - 2
 حث الطالب عمى التعارف فيما بينيم في بداية الفصل الدراسي - 
 تشجيع الطالب عمى التعاون وتبادل المعمومات حول المقرر ومصادره - 
 تنظيم زيارة أو أكثر لموقع أثري أو متحف يضم نماذج تعميمية تخص المقرر - 
 المبادرة وتقديم االقتراحات البناءة والفاعمةتشجيع الطالب عمى  - 

 
 طرق تقييم اكتساب الطمبة لميارات العالقات الشخصية وقدرتيم عمى تحمل المسئولية: – 3

 التفاعل ضمن مجموعات العمل - 
 القدرة عمى إبداء الرأي ومناقشتو - 
 قدرة الطالب عمى االعتراف بخطئو والعمل عمى تصحيحو  - 
  بتقديم االقتراحات واآلراء اليادفةالمبادرة  - 

 
 ميارات االتصال، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية )العددية(: –د 
  
 وصف الميارات العددية وميارات االتصال المطموب تطويرىا:  – 1

 القدرة عمى المساىمة في العمل الجماعي - 
 القدرة عمى استخدام االنترنت في البحث العممي - 
 لتمكن من استخدام البرامج الحاسوبية ذات العالقة بالمقررا - 

 
 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطوير ىذه الميارات: - 2

 حضور الدورات التي تنظميا عمادة شؤون الطالب بالجامعة - 
 تكميف الطالب بأعمال جماعية مشتركة - 
 عمى العمل اإليجابيتوفير البيئة المناسبة داخل القاعة لتحفيز الطالب  - 
 مساعدة الطالب في استخدام الحاسب اآللي داخل الكمية - 

 
 طرق تقييم اكتساب الطمبة لميارات االتصال ، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية )العددية(:  – 3

يتم ذلك من خالل المتابعة المباشرة داخل القاعة، ونوعية ومستوى المواد المقدمة لألستاذ،  
 ستوى األداء في البحوث واالختبارات.وم
 



 ىـ ( الميارات الحركية  )إن كانت مطموبة( 
 
 وصف لمميارات الحركية )ميارات عضمية ذات منشأ نفسي( المطموب تطويرىا في ىذا المجال: – 1

تمكن الطالب من استخدام يديو والحاسب اآللي في الرسم والتخطيط لألعمال الفنية التي يتم تدريسيا 
 اخل القاعة.د
 استراتيجيات التعمم المستخدمة في تطوير الميارات الحركية: - 2

  استخدام الحاسب اآللي واليدين - 
 طرق تقييم اكتساب الطمبة لمميارات الحركية: – 3 

 البحوث  - 
 الميام الدراسية  - 

 
 الفصل الدراسيتحديد الجدول الزمني لميام التقويم التي يتم تقييم الطمبة وفقيا خالل  -5

 : توزيع الدرجات2جدول رقم
 الموعد الدرجة االختبارات واالمتحانات النيائية

 في األسبوع الثالث عشر   درجة22 اختبار 
  سيمينار + بحث

درجة، 32أو )اختبار  ثان، بحيث ُيعطى لالختبار األول 
 درجة(.32ولالختبار الثاني 

 عمى مدى الفصل الدراسي درجة42

 في نياية الفصل الدراسي درجة 42 االمتحان النيائي
 درجة122المجموع الكمي                

 د( الدعم المقدم لمطمبة
لضمان تواجد أعضاء ىيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد  اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بيا

الذي يتواجد فيو أعضاء  -الساعات المكتبية –األكاديمي لمطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت 
 ىيئة التدريس في األسبوع(:

 تحديد ساعات مكتبية تمكن الطالب من مقابمة األستاذ وطمب المشورة العممية -
 االتصال عبر البريد اإللكتروني مع األستاذ لمتفاىم حول أي موضوع أكاديمي -
 
 
 



 ىـ ( مصادر التعمم 
 

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

وكالة اآلثار والمتاحف في  مجيد خان دراسة الرسوم الصخرية -1
 المملكة العربية السعودية

هـ1241  

دراسة -3  األيذي لظاهرة تحليلية وصفية 

 بالمملكة الصخرية الفنون في المنحوتة

 السعودية العربية

 

د. عبدهللا 
 الشارخ

مجلة الجمعية السعودية 
 للدراسات التاريخية

هـ1241  

Introduction to Rock Art 

Research 
David S. 

Whitley 
Left  Coast Pr 2005 

وكالة اآلثار والمتاحف في  مجيد خان دراسة الرسوم الصخرية -2
 المممكة العربية السعودية

 ىـ1428

 لظاىرة تحميمية وصفية دراسة -2
 الصخرية الفنون في المنحوتة األيدي

 السعودية العربية بالمممكة

مجمة الجمعية السعودية  د. عبداهلل الشارخ
 لمدراسات التاريخية

 ىـ 1425

 اآلن -1976 قطاع اآلثار مؤلفون متعددون حولية أطالل
 

 االلكترونية  و مواقع االنترنت ... الخ:المواد 
http://www.toursaudiarabia.com/graffiti.html  
http://www.saudiaramcoworld.com/issue/200202/art.rocks.in.saudi.arabia.htm  
http://www.rupestre.net/rockart/  
http://www.parks.ca.gov/?page_id=22691  
http://www.rupestre.net/edu/index.html  

 
مواد تعمم أخرى مثل البرامج التي تعتمد عمى الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المينية  – 5

 ال يوجد  أو األنظمة: 
 

 و ( المرافق المطموبة 
ا في ذلك حجم الفصول والمختبرات )أي عدد المقاعد في الفصول والمختبرات حدد متطمبات المقرر بم

 ومدى توافر أجيزة الكمبيوتر .. الخ(.
 

http://www.toursaudiarabia.com/graffiti.html
http://www.saudiaramcoworld.com/issue/200202/art.rocks.in.saudi.arabia.htm
http://www.rupestre.net/rockart/
http://www.parks.ca.gov/?page_id=22691
http://www.rupestre.net/edu/index.html


 المرافق التعميمية )حجرات المحاضرات والمختبرات .. الخ(:  – 1
 طالباً  22قاعة ذكية تحوي وسائل عرض موصمة بشبكة اإلنترنت وتتسع لـ  -
 يعيا صارت متوفرة في القاعة(.أجيزة الكمبيوتر: )جم – 2
 
 مثال: إذا كان مطموبا معدات مختبر معينة حدد المتطمبات أو أرفق قائمة(: –موارد أخرى )حددىا  – 3

 ال يوجد حاجة لذلك
 

 ز ( تقييم المقرر وعمميات التحسين: 
 
 استراتيجيات الحصول عمى تغذية راجعة عن جودة التعميم: – 1

 نياية المحاضرة حول شرح المادةأخذ آراء الطالب في  - 
 األسئمة الشفوية واالختبارات الفجائية - 
 تقصي آراء الطالب  - 

 
 االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم  عممية التعميم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق القسم: – 2

 استبانو تقييم الطالب لممقرر الدراسي - 
 ومستوياتيممراجعة درجات اختبار الطالب  - 
 الحوار المباشر مع الطمبة وأخذ آرائيم حول المقرر وتدريسو - 

 
 عمميات تحسين التعميم:  – 3

 تحديث المراجع والمعمومات الخاصة بالمادة - 
 تنويع أساليب تدريس المقرر - 
 تشجيع الطالب عمى الحوار والنقاش داخل القاعة - 
 تنظيم زيارات ميدانية لمطالب - 

 
عمميات التحقق من مستويات إنجاز الطمبة  )مثال: فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو  – 4

ىيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطمبة،  وقيام أستاذ المقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو 
 االختبارات بصفة دورية  مع  عضو ىيئة تدريس آخر لنفس المقرر  في مؤسسة تعميمية أخرى(

 فحص التصحيح من قبل أستاذ آخر -



 إعطاء الطالب الفرصة لمناقشة درجتو في االختبار  -
  
 صف  الترتيبات والخطط المعدة لممراجعة الدورية لفاعمية المقرر والتخطيط لمتحسين:  – 5

 حضور المؤتمرات وورش العمل العممية -
 متابعة مستجدات البحث العممي في الدوريات العممية -
 إدراج المكتشفات العممية الحديثة في منيج المقرر -
 االستفادة من آراء أساتذة آخرين لدييم نفس االىتمام بالموضوع -
 النظر في نسب الناجحين وتقديراتيم -
 االسترشاد بآراء الطالب حول فاعمية المقرر  -

 


