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 كمية السياحة واآلثار

التطوير والجودة كالةو   



 
 المؤسسة التعميمية: جامعة الممك سعود 

 
 الكمية:   السياحة واآلثار                   القسم:  اآلثار

 
 أ ( تحديد المقرر والمعمومات العامة 

 آثر  356اسم المقرر و رقمو: الكتابات اإلسالمية   – 1
 
 ساعات 3الساعات المعتمدة:   – 2
 
 برنامج البكالوريوس  البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنيا: – 3

  
 اسم عضو ىيئة التدريس المسئول عن تدريس  المقرر: أ.د. مشمح بن كميخ المريخي – 4
 
 المستوى أو السنة التي سيتم تقديم ىذا المقرر فيو: المستوى الخامس  – 5
 
 المتطمبات المسبقة ليذه المقرر)إن وجدت(: – 6

 رامية والنبطية كافة مواد الكتابات السامية القديمة، و عمى وجو الخصوص الكتابات األ
 
 المسكوكات اإلسالمية المتطمبات المصاحبة ليذه المقرر)إن وجدت( : – 7
 
 مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي لممؤسسة التعميمية:  – 8

 قاعات كمية السياحة واألثار، و عبر الشبكة لطالبات الدراسات العميا
 

 ب ( األىداف   
 التعمم األساسية لمطمبة المسجمين في ىذا المقرر:وصف موجز لنتائج  – 1
 معرفة الطالب لمسان لغتو )الخط العربي(، وكيف نشأ وتطور، و معرفة مختمف قضاياه. -
 تنمية ممكة التفكير المنطقي والقدرة عمى االستنباط والتحميل. -



 تنمية المقدرة عمى التواصل لفظيًا أو كتابياً  -
 وربطيا باألدلة المادية. فيم األحداث التاريخية -
 اإلحساس بالمسئولية لمتعمم الذاتي.  -
 
صف باختصار أية خطط  يتم تنفيذىا في الوقت الراىن من أجل تطوير وتحسين المقرر  )مثال:  – 2

االستخدام المتزايد لممواد والمراجع التي تعتمد عمى تكنولوجيا المعمومات أو شبكة االنترنت، والتغييرات في 
 ى المقرر بناء عمى نتائج البحوث العممية الجديدة في المجال(:محتو 

 * المتابعة المستمرة لألبحاث العممية الحديثة وما يطرح فييا من أراء عممية جديدة  
* متابعة المسوحات و االكتشافات األثرية الحديثة وما تقدمو من مادة عممية في مجال    

 الكتابات اإلسالمية
 ت المعرفية والتزود بأساليب التعميم الحديثة* تنمية الميارا 
 * استخدام وسائل العرض الحديثة في عرض النقوش وتحميل مضامينيا ومعطياتيا العممية 
 * حث الطالب عمى المشاركة الفعمية في قراءة النصوص واستنباط الحقائق العممية 
 الكتابات* تدريب الطالب عمى المناىج العممية لكتابة األبحاث في مجال  

 
 ج ( وصف المقرر: )مالحظة: وصف عام لمنموذج الذي سيستخدم لمنشرة أو الدليل الذي سيرفق(

 المواضيع المطموب بحثيا وشموليا – 1
 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع 

تعريف بالمقرر ومحتواه +عرض ألىم الدراسات التي تناولت الخط  -1
 العربي +مقدمة عن نشأة الكتابة واألطوار التي مرت بيا 

1 3 

 3 1  اآلراء والنظريات حول نشأة الخط العربي -2
دراسة تحميمية ألىم النقوش العربية المبكرة العائدة لحقبة  عرض و -3

  ما قبل اإلسالم
3 9 

 اإلسالمية في عصري الرسول الكتابات  -4
 ) ص(والخمفاء   الراشدين

2 6 

دراسة تحميمية ألىم النقوش العربية اإلسالمية المؤرخة في  عرض و -5
  الثامن الميالدي -القرن األول اليجري/السابع

2 6 

الشكل واإلعجام في الخط العربي في ضوء النقوش العربية  -6
 اإلسالمية

1 3 



ودراسة لنماذج مختارة من أىم نقوش القرنين الثاني والثالث  عرض -7
 التاسع الميالديين-اليجريين/الثامن

2 6 

الخط الكوفي وتقسيماتو + أنواع الخطوط الخط العربي الحجازي +  -8
   اإلسالمية المبكرة

1 3 

مناىج التأريخ وأساليبو عند العرب في ضوء النقوش العربية المبكرة  -9
 اإلسالمية والنقوش

1 3 

  3 1 مراجعة شاممة ألىم قضايا  الخط العربي -11
 
 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(:  – 2

العممي / الميداني /  الدروس الخاصة  المحاضرة
التدريب التعاوني أو 

االمتياز لطمبة 
 التخصصات الصحية

 أخرى

 ساعة 45
 

الساعات المكتبية 
ساعات في  5)

 األسبوع(

مناقشة مختمف قضايا المنيج +  
التدريب عمى مناىج البحث العممي في 

مجال الكتابات العربية واإلسالمية، 
واإلجابة عمى استفسارات الطالب    ) 
ضمن الساعات المكتبية البالغ عددىا 

 ساعات في األسبوع( 5
 
في األسبوع ) المطموب ىنا المعدل المتوقع   دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعمم متوقعة من الطمبة – 3

 لمفصل الدراسي  وليس المتطمبات المحددة في كل أسبوع(:
ساعة لمفصل الدراسي( ليتمكن من  45ساعات في األسبوع )  3 -عمى األقل  -يحتاج الطالب  

 استيعاب مواضيع ومضامين ومفردات المقرر.  
 
لكل مجال من مجاالت التعمم الموضحة فيما يمي  االت التعممتطوير نتائج التعمم في نطاقات أو مج – 4

 يجب توضيح :    
 ممخص موجز  لممعرفة أو الميارات  التي صمم المقرر من أجل تطويرىا.   -      

 وصف الستراتيجيات التعمم المطموب استخداميا لتطوير تمك المعرفة أو الميارات.  - 



 مة في المقرر لتقييم نتائج التعمم في المجال المعني. طرق تقييم الطالب المستخد -       
 
 المـــــــــــعــرفـــة  –أ 
 

(i) :وصف المعرفة التي سيتم اكتسابيا في المقرر 
معرفة الطالب لمنشأ الخط العربي، و تتبع مسيرة تطوره عبر الحقب الزمنية المختمفة، فضاًل عن ذلك 
يتم اكتساب الميارات الالزمة لقراءة النصوص القديمة والقدرة عمى تحميل مضامينيا، ومعرفة مختمف 

والشكل واإلعجام، القضايا المرتبطة بالخط العربي) مثل أنواع الخطوط العربية، وكتابة المصاحف، 
 ومناىج وأساليب التأريخ وحساب الجمل في المشرق والمغرب اإلسالميين، وغيرىا من قضايا( 

 
(iiالمطموب استخداميا لتطوير تمك المعرفة )( استراتيجيات التعميم )التدريس 

راءة تدريب الطالب عمى معرفة أشكال الحروف العربية المبكرة، ليتسنى لو القدرة عمى     ق -  
 النصوص، ومن ثم تدريبو عمى التحميل واالستنتاج.

 استخدام األشكال والوسائل التوضيحية الالزمة )صور النقوش، وجداول أشكال الحروف( -          
 ربط النقوش ببعضيا البعض عند التحميل واالستنتاج. -          
 ل واالستنتاج.تشجيع الطالب عمى المشاركة في القراءة والتحمي -          
 تكميف الطالب أفرادًا أو جماعات بكتابة األبحاث و مناقشتيا معيم  -          

 
 (iiiطرق تقييم المعرفة المكتسبة ) 

 من خالل مشاركة الطالب في النقاش، و أسموب الطرح، والقراءات والتحميل. -        
 االختبارات الشيرية، والمقدرة عمى كتابة البحث العممي. -        
 االختبار النيائي. -        

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

 القدرة عمى قراءة النصوص - 
 القدرة عمى فيم روح النص - 
 القدرة عمى التحميل واالستنتاج - 



  القدرة عمى ربط التحميل واالستشياد والنتائج باألدلة المادية. - 
 
 استراتيجيات التعمم المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية: -2

 تقديم المحاضرة بأسموب عممي مبسط وواضح ودقيق - 
 تشجيع الطالب عمى المشاركة في قراءة النقوش -          
  النص وتحميمو حث الطالب عمى التفكير في مضمون - 
 تكميف الطالب بكتابة األبحاث  - 
 إشراك الطالب في طرح الحمول لمختمف قضايا المقرر - 
 بناء عالقة شخصية قائمة عمى التقدير واالحترام المتبادل - 

 
 طرق تقييم الميارات المعرفية المكتسبة: –3

 .إشراك الطالب في النقاش، لمعرفة مدى إلمامو بمواضيع المقرر  - 
 مقدرتو عمى القراءة والتحميل - 
 قدرتو عمى تنفيذ ما يكمف بو من أبحاث عممية - 
 أدائو في االختبارات الشيرية واالختبار النيائي - 

 
 ميارات العالقات البينية )الشخصية(  والمسئولية  –ج 
 
 طموب تطويرىا:وصف لميارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة عمى تحمل المسئولية الم  – 1
 * مساعدة الطالب عمى اإللمام بمفردات المقرر وتبادل المعمومات مع زمالئو  
 * االلتزام واالنضباطية  
 * اإلحساس بالمسئولية  
 * تشجيع العمل الجماعي وتبادل األفكار  
 
 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات: - 2

 بأبحاث جماعية ذات عالقة بالمنيجتكميف الطالب  - 
 المناقشة الجماعية المستمرة لمختمف مواضيع المنيج - 
  تنمية حس الطالب ومسئوليتو تجاه خطو العربي - 

 



 طرق تقييم اكتساب الطمبة لميارات العالقات الشخصية وقدرتيم عمى تحمل المسئولية: – 3
 مراجعة األبحاث ومناقشتيم حوليا - 
 ألنفسيم ومناقشتيم حول ذلكتقييميم  - 
 تتبع مدى تواصميم فيما بينيم وبين أستاذ المقرر - 
   معرفة مدى إسيامات الطالب في العمل الجماعي - 

 
 ميارات االتصال ، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية )العددية(: –د 
  
 وصف الميارات العددية وميارات االتصال المطموب تطويرىا:  – 1
 * تنمية القدرة عمى قراءة النصوص القديمة 
 * تنمية القدرة عمى تحميل مضمون النص واستنباط المعمومات منو 
 * التدريب عمى مناىج البحث العممي 
 * زرع اإلحساس بالمسئولية تجاه الخط العربي 
 
 استراتيجيات التعميم المستخدمة في تطوير ىذه الميارات: - 2

 التقارير واألبحاث - 
 النقاش حول مختمف القضايا التي يطرحيا المنيج  - 
إشراك الطالب لممساىمة في عناصر المحاضرة، سواء في قراءة النقوش أو تحميميا، أو ربط  - 

  معطياتيا فيما عداىا من نقوش
 
 طرق تقييم اكتساب الطمبة لميارات االتصال ، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية )العددية(: – 3
 

يتم ذلك من خالل المالحظة الشخصية ألستاذ المقرر، ومن خالل مدى إلمام الطالب وتفاعمو داخل 
 القاعة، وما ينجز من أبحاث، وكذلك من خالل إشراك الطالب لتقييم أنفسيم. 

 
 ىـ ( الميارات الحركية  )إن كانت مطموبة( 

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

 * النباىة و حدة النظر.



 
 استراتيجيات التعمم المستخدمة في تطوير الميارات الحركية: - 2

  تدريب العين المستمر عمى أشكال الحروف والقراءة - 
 
 طرق تقييم اكتساب الطمبة لمميارات الحركية: – 3

 ميل واالستنباط تتبع وتقييم أداء الطالب في القراءات والتح - 
 
 تحديد الجدول الزمني لميام التقويم التي يتم تقييم الطمبة وفقيا خالل الفصل الدراسي  - 5

رقم 
 التقييم 

طبيعة ميمة التقييم  )مثال: مقالة، أو اختبار 
قصير، أو مشروع جماعي، أو اختبار فصمي... 

 الخ

نسبة الدرجة إلى  األسبوع المستحق
 النيائيدرجة  التقييم 

 درجة 21 الخامس االختبار الشيري األول 1
 درجة 21 العاشر االختبار الشيري الثاني 2
 درجات 21 الثامن بحث 3
 درجة 41 نياية الفصل  االختبار النيائي 4
 

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

 :األكاديمي لمطالب المحتاج لذلك
ينبع الدعم من مدى االلتزام واإلحساس بالمسئولية من قبل عضو ىيئة التدريس، وبناء عالقة شخصية 

ساعات في  5ية )مع طالبو، و حثيم عمى التواصل الدائم معو سواء في مكتبو خالل الساعات المكتب
 األسبوع(، أو عبر موقعو عمى الشبكة، أو من خالل البريد االلكتروني.

 
 ىـ ( مصادر التعمم 

 
 الكتاب )الكتب ( الرئيسة المطموبة:   – 1
  مذكرة خاصة بأستاذ المقرر -



ه" )قيد أ.د. مشمح المريخي، د. عمي الطايش، الكتابات اإلسالمية "دراسة في نشأة الخط العربي وتطور  -
 النشر(

 
 المراجع األساسية:  – 2
البعمبكي، رمزي، الكتابة العربية السامية: دراسات في تاريخ الكتابة وأصوليا عند الساميين، دار العمم  -

  م(1981لمماليين، بيروت )
بيروت صالح الدين المنجد، تاريخ الخط العربي منذ بدايتو إلى نياية العصر األموي، دار الكتاب الجديد، 

 م.1979لبنان، الطبعة الثانية،    –
محمد فيد عبد اهلل الفعر، تطور الكتابات والنقوش في الحجاز منذ فجر اإلسالم حتى منتصف القرن  

 م1984ىـ/1415السابع، الطبعة األولى، جدة،  المممكة العربية السعودية ، 
 م 1977موي ، بغداد الجبوري ،سييمة، أصل الخط العربي وتطوره حتى نياية العصر األ

Abbott, N., The Rise of the North Arabic Script and its Kuranic Development, Chicago (1931), 
Gruendler, B., the development of the Arabic Scripts from the Nabatean era to the first Islamic 
century according to dated texts, Harvard Semitic Series 43, Atlanta (1993); 
Healey, J., "Nabataean to Arabic: Calligraphy and Script development among thr pre- Islamic Arabs", 
Manuscripts of the Middle East 5, Leiden (1990- 1991), 

  
 ) الدوريات العممية، التقارير... الخ( )يرفق قائمة بذلك(:  الكتب والمراجع الموصى بيا – 3

 حولية أطالل- 
 -Islamic culture 

 
 المواد االلكترونية  و مواقع االنترنت ... الخ: – 4

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

 أو األنظمة: 
 (Data show)* جياز عرض البيانات  
 (Scanner)* جياز ماسح ضوئي  
 
 

http://www.archnet.com/
http://www.archnet.com/


 
 و ( المرافق المطموبة

مقاعد في الفصول والمختبرات حدد متطمبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات )أي عدد ال
 ومدى توافر أجيزة الكمبيوتر .. الخ(.

 
 المرافق التعميمية )حجرات المحاضرات والمختبرات .. الخ(:  – 1

 طالبا. 31-25تتسع لــ  (Data show)قاعة مزودة بوسائل العرض الحديثة 
 
 أجيزة الكمبيوتر: – 2

 المقرركمبيوتر محمول وجياز كمبيوتر مكتبي ألستاذ 
 
 مثال: إذا كان مطموبا معدات مختبر معينة حدد المتطمبات أو أرفق قائمة(: –موارد أخرى )حددىا  – 3

 (scanner)جياز ماسح ضوئي 
 

 ز ( تقييم المقرر وعمميات التحسين: 
 
 استراتيجيات الحصول عمى نتائج الطالب وفعالية التعميم: – 1

وجمع مالحظاتيم و مرئياتيم لتطوير وتحسين محتوى   حول المنيج ومحتواه، مناقشة الطالب - 
 المنيج في نياية الفصل الدراسي.

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

اذ واشراف مباشر من رئيس القسم ومناقشة أست  المتابعة والتدقيق من قبل أستاذ المقرر، - 
 المقرر حول مفردات المقرر، و منيجو في التعميم. 

 
 عمميات تحسين التعميم:  – 3

حث الطالب عمى المشاركة في المناقشات، وتحديث المقرر بما يستجد من اكتشافات جديدة،  - 
 و بما يطرح من أراء عممية جديدة

 



و الدرجات من قبل عضو عمميات التحقق من مستويات إنجاز الطمبة  )مثال: فحص التصحيح أ – 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(
قرار النتائج من رئيس القسم، و كذلك من   قبل لجنة االختبارات والمتابعة بالكمية.تتم عن طريق متابعة وا 

  
 صف  الترتيبات والخطط المعدة لممراجعة الدورية لفاعمية المقرر  والتخطيط لمتحسين:  – 5

  متابعة المسوحات واالكتشافات األثرية وتضمين المنيج ما يجد في مجال الكتابات اإلسالمية -
أراء و نظريات حول الخط العربي والنقوش  متابعة األبحاث العممية الحديثة وما يطرح من -

 اإلسالمية لتضمينيا بمنيج المقرر
 مناقشة الطالب، وجمع مالحظاتيم في نياية الفصل الدراسي. -

 
 


