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اآلثارقسم   

 م1422 -هـ 2041

 جامعة الممك سعود وزارة التعميم العالي
 كمية السياحة واآلثار

التطوير والجودة كالةو   



 
 الممؾ سعكدجامعة   المؤسسة التعميمية 

 
 اآلثار :قسـ     الكمية/ القسـ كمية: السياحة كاآلثار

 
 أ ( تحديد المقرر كالمعمكمات العامة 

 أثر  499/  رقـ:  لغات نقكش جنكب الجزيرة العربيةاسـ المقرر ك:     – 1
 
 ساعتاف 2الساعات المعتمدة:      – 2
 
 ضمنيا  برنامج البكالكريكس / آثارالبرنامج أك البرامج التي يتـ تقديـ المقرر  – 3

 )إذا كاف ىناؾ أشياء عمكمية مختارة في برامج عدة يجب ذكرىا فضال عف ذكر البرامج(
 
 اسـ عضك ىيئة التدريس المسئكؿ عف تدريس المقرر: سالـ بف أحمد طيراف -4
 
 المستكل أك السنة التي سيتـ تقديـ ىذه المقرر فيو:   المستكل السادس – 5
 
 المتطمبات المسبقة ليذه المقرر: ال يكجد  – 6
 
 المتطمبات المصاحبة ليذه المقرر ال يكجد  – 7
 
 مكاف تدريس المقرر إف لـ يكف في المقر الرئيسي لممؤسسة التعميمية: كمية السياحة كاآلثار  – 8
 
 
 

 ب ( األىداؼ  
 المقرر:كصؼ مكجز لنتائج التعمـ األساسية لمطمبة المسجميف في ىذا  – 1
 تعريؼ الطالب بخط المغات الجنكبية المبكرة.-



 تعريؼ الطالب بخط المغات الجنكبية المتكسطة.-
 تعريؼ الطالب بخط المغات الجنكبية المتأخرة. -
 التعريؼ عمى أساليب كتابة ىذه النصكص. -
 تمكيف الطالب مف قكاعد المغة السبئية.-

 قراءة نماذج مف النقكش العربية الجنكبية.
 دراسة نماذج مف النقكش السبئية. -
 
  :الخطط  التي يتـ تنفيذىا لتطكير كتحسيف المقرر – 2
 متابعة األبحاث الجديدة في المقرر مف خالؿ: استخداـ المكتبة كالشبكة العنكبكتية. -
 التزكد بطرؽ التدريس الجديدة كتنمية الميارات.  -
 ربط المعرفة في المقرر بمتطمبات الكاقع. -
 إيصاؿ المعمكمات لمطالب باستخداـ كسائؿ إيضاح متنكعة. -
 تشجيع الطالب عمى الدراسة الذاتية. -
 كتحديثو كفقا لتغيرات البحكث الجديدة في التخصص.       المراجعة المستمرة لممقرر -
 

 ج ( كصؼ المقرر: )مالحظة: كصؼ عاـ لمنمكذج الذم سيستخدـ لمنشرة أك الدليؿ الذم سيرفؽ(
 المكاضيع المطمكب بحثيا كشمكليا – 1

 ساعات االتصاؿ عدد األسابيع المكضكع 
 2 2 تعريؼ كمدخؿ تاريخي عف القبائؿ العربية الجنكبية

 4 2 أشكاؿ حركؼ الجنكبية المبكرة كتطبيقات
 2 1 أشكاؿ حركؼ الجنكبية المتكسطة كتطبيقات 
 2 1 أشكاؿ حركؼ الجنكبية المتأخرة كتطبيقات

 4 2 في المغة السبئية كتطبيقات االسـ

 6 3 األعداد في  المغة السبئية كتطبيقات
  الفعؿ في المغة السبئية كتطبيقات

 
2 
 

4 
 4 2 الضمائر في المغة السبئية كتطبيقات 

 39 15 عدد األسابيع كمجمكع ساعات االتصاؿ
 



 
 مككنات المقرر)مجمكع ساعات االتصاؿ في الفصؿ الدراسي(:  – 2

 أخرل التدريب  الدركس الخاصة  المحاضرة
 لتماريف 5 5  29
 
 دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعمـ متكقعة مف الطمبة  في األسبكع  – 3

يحتاج الطالب مف جانبو إلي عدد مماثؿ لساعات االتصاؿ أسبكعينا، حتى يتمكف مف اكتساب المعارؼ 
 كالميارات التي ييدؼ إلييا المقرر بشكؿ جيد.  

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

 كصؼ المعرفة التي سيتـ اكتسابيا في المقرر:  
 أف يتعرؼ الطالب  عمى أبجدية النقكش العربية الجنكبية.-
 أف يتعرؼ الطالب  عمى قكاعد المغة السبئية.-
 النقكش.أف يتعرؼ الطالب  عمى دالالت ىذه -
 أف يحدد الطالب مالمح كخصائص المغة السبئية ككتاباتيا.-
 أف يتعرؼ الطالب  عمى الدكر الحضارم لشعكب العربية الجنكبية.-
 أف يتمكف الطالب مف التعامؿ الصحيح مع النقش ميدانينا كمعممينا مف حيث التكثيؽ كالتحميؿ كالدراسة -

 
 استراتيجيات التعميـ )التدريس( المطمكب استخداميا لتطكير تمؾ المعر 
 )تقديـ المقرر  في محاضرات عالية الجكدة مقركنة باألمثمة اإليضاحية(. المحاضرات -
 المناقشات. -
 التطبيقات -
 قياـ الطالب بأداء الكاجبات المطمكبة منو. -
 مراجعة الطالب لمكضكعات المقرر بشكؿ مستمر.-
  

 طرق تقييم المعرفة المكتسبة
 االختبارات النظرية الفصمية كالنيائية. -
 االختبار الشفيي. -



 االختبارات التحريرية الدكرية القصيرة.-
 الميارات المعرفية )اإلدراكية( –ب 
 
 الميارات المعرفية المطمكب تطكيرىا: - 1
 كترجمتيا.أف يتمكف الطالب مف قراءة النقكش العربية الجنكبية -
 أف يككف الطالب قادران عمى تحميؿ العربية الجنكبية لغكينا كحضارينا.  -
 القدرة عمي تحديد السياسية كاالقتصادية كالدينية كالحضارية التي تعكسيا ىذه الكتابات كالنقكش. -
 أف يتعرؼ الطالب عمى خصائص كأىمية كمضاميف ىذه النقكش.-
 
 مة في تطكير الميارات المعرفية:استراتيجيات التعمـ المستخد -2
 المحاضرات. -
  المناقشات.-
 عمؿ التماريف كالتطبيقات كأداء الكاجبات. -
 طرؽ تقييـ الميارات المعرفية المكتسبة: –3
 الكاجبات.-
 االختبار النظرم.-

 االختبار التحريرم.
 
 ميارات العالقات البينية )الشخصية(  كالمسئكلية:  –ج 
 لميارات العالقات الشخصية مع اآلخريف، كالقدرة عمى تحمؿ المسئكلية المطمكب تطكيرىا:كصؼ   –1 
 أف يستطيع الطالب أف يتعمـ ذاتيان.  -
 أف يستطيع الطالب في نياية ىذا المقرر العمؿ مع زمالئو بركح الفريؽ الكاحد. -
 أف يستطيع الطالب تحمؿ المسئكلية المككمة إليو. -
 لمناقشة كالحكار الجماعي.المقدرة عمى ا -
 
 استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطكير ىذه الميارات كالقدرات: - 2
 أداء الكاجبات فرادل عمى شكؿ فرؽ.-
 حؿ التماريف الصفية فرادل كمجمكعات.-
 التكاصؿ المباشر كالفّعاؿ بأستاذ المقرر لممشكرة كاالستفسار.-



 رجيا.تشجيع إبداء الرأم داخؿ القاعة كخا-
 التنبيو عمى أىمية احتراـ الكقت كاحتراـ اآلخريف.-
 البحكث المشتركة.-
 
 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات العالقات الشخصية كقدرتيـ عمى تحمؿ المسئكلية: – 3
 اإلشراؼ كالمراقبة عمى أداء الطمبة لمكاجبات كالتماريف.-
 عي.تدكيف المحاضرات أثناء المحاضرات كالنقاش الجما-
 التقكيـ الذاتي.-
)القسـ، المكتبة،  االىتماـ بعالقة الطمبة مع بعضيـ البعض كبأستاذ المقرر كبالبيئة المحيطة بيـ-

 (.المعامؿ
 
 ت، كالميارات الحسابية )العددية(ميارات االتصاؿ ، كتقنية المعمكما –د 
 كصؼ الميارات العددية كميارات االتصاؿ المطمكب تطكيرىا:  – 1
 قدرة الطالب عمى التعبير بكضكح عف أفكارىـ. - 
 أف يستطيع الطالب في نياية ىذا المقرر االتصاؿ السمس كالنافع مع ذكم العالقة بالتخصص. - 
 كأف يككف قادران عمي االستفادة مف شبكة المعمكمات بخصكص مكضكعات النقكش العربية الشمالية. -
 المكتكب.اكتساب الطالب ميارات االتصاؿ الشفيي ك  -
 
 استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطكير ىذه الميارات: - 2
 االشتراؾ في  مجمكعات صغيرة في قراءة النقكش كترجمتيا. -
 العركض التكضيحية. -
 اإلطالع كالتعمـ الذاتي. -
 تشجيع الطالب عمى استخداـ الشبكة العنكبكتية كمصادر المعمكمات.-
 
 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات االتصاؿ، كتقنية المعمكمات، كالميارات الحسابية )العددية(:  – 3
 االختبارات الشفيية كالتحريرية القصيرة. - 
 التطبيقات كالتكميفات العممية الفردية كالجماعية. - 
 
 الؿ الفصؿ الدراسيتحديد الجدكؿ الزمني لمياـ التقكيـ التي يتـ تقييـ الطمبة كفقيا خ  - 5



األسبكع  طبيعة التقييـ رقـ التقييـ
 المستحؽ

 نسبة الدرجة إلى درجة  التقييـ النيائي

 %2 الثاني اختبار قصير 1
 %2 الثالث كاجب 2
 %2 الرابع اختبار قصير 3
 %2 الخامس اختبار قصير 4
 %21 السادس االختبار فصمي األكؿ 5
 %2 الثامف اختبار قصير 6
7 
8 
9 

19 
11 

 كاجب
 اختبار قصير
 اختبار قصير
 اختبار قصير

االختبار الفصمي 
 الثاني

 التاسع
 العاشر

 الحادم عشر
 الثاني عشر
 الثالث عشر

2% 
2% 
2% 
2% 

21% 

 %49 األخير اختبار نيائي 12
 

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

الذم يتكاجد فيو أعضاء  -الساعات المكتبية –األكاديمي لمطالب المحتاج لذلؾ ) مع تحديد مقدار الكقت 
 ىيئة التدريس في األسبكع(:

                تكاجد أستاذ المقرر في مكتبو خالؿ الساعات المكتبية التي يتـ اإلعالف عنيا في جدكلو الدراسي                   -
 إلرشاد الطالب أكاديميان.

تشجيع الطالب عمي التكاصؿ مع أستاذ المقرر في مكتبو كعبر مكقعو اإللكتركني عمي شبكة  -
 المعمكمات الدكلية.

 التكاصؿ مع الطمبة عبر الجكاؿ.-
 
 



 مصادر التعمـ: -ق
 

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة المطمكبة  -1
مختارات مف النقكش اليمنية القديمة، تكنس: المنظمة العربية لمتربية كالثقافة ، محمد بافقية كآخركف -

( ،  ـ(1985كالعمـك
بيستكف كآخركف، المعجـ السبئي )باالنجميزية كالفرنسية كالعربية(، لكفاف النؼ: دار نشريات بيترز 

 ـ(.1982بيركت: مكتبة لبناف )
كتابات المسند، ترجمة رفعت ىزيـ، أربد: مؤسسة حمادة الفرد بيستكف، قكاعد النقكش العربية الجنكبية: 

 (.1995لمخدمات الجامعية، )
 المراجع األساسية: – 2

Harding, G.,  An Index and Concordance of Pre-Islamic Arabian Names and Inscriptions, 
Toronto: Near and Middle East Series :8, (1971) 

Repertoir d Epigraphie Semitique, Paris: Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
Tairan, S.,  Die Personennamen in den altsabaischen Inschriften, Hildesheim: Georg Olms 

Verlag, (1992). 
Arbach, M., Lexique madhabien. Aix-en-Provence, (1993).  

 الدكريات العممية، التقارير... الخ( )يرفؽ قائمة بذلؾ(:الكتب كالمراجع المكصى بيا  )  – 3
 أطالؿ.-
 الدارة.-
 اإلكميؿ.-
 ريداف.-
 
 المكاد االلكتركنية  ك مكاقع االنترنت ... الخ: – 4

 يكجد بالمكقع ركابط مفيدة لمطالب
 islamic/fig04_sabaean.htm-http://www.mnh.si.edu/epigraphy/e_pre 

 janubi.htm-al-islamic/musnad-/www.mnh.si.edu/epigraphy/e_prehttp:/ 
 
مكاد تعمـ أخرل مثؿ البرامج التي تعتمد عمى الكمبيكتر أك األقراص المضغكطة أك المعايير المينية  – 5

 ال يكجد أك األنظمة: 
 

http://www.mnh.si.edu/epigraphy/e_pre-islamic/fig04_sabaean.htm
http://www.mnh.si.edu/epigraphy/e_pre-islamic/fig04_sabaean.htm
http://www.mnh.si.edu/epigraphy/e_pre-islamic/musnad-al-janubi.htm
http://www.mnh.si.edu/epigraphy/e_pre-islamic/musnad-al-janubi.htm


 ك ( المرافؽ المطمكبة 
أم عدد المقاعد في الفصكؿ كالمختبرات حدد متطمبات المقرر بما في ذلؾ حجـ الفصكؿ كالمختبرات )

 كمدل تكافر أجيزة الكمبيكتر .. الخ(.
 

 يفترض أف تككف الدراسة في مكاف يحتكم عمى:
 Data Showجياز تقديـ العركض االلكتركنية -
 مكاد مكتكبة عمييا نقكش ليتدرب الطالب عمى الرسـ.-
 أدكات  التنظيؼ كالرسـ.-
 أجيزة الحاسب اآللي لتدريب الطالب عمى استخداـ البرامج ذات العالقة بالرسـ. -
 
 مكارد أخرل – 2
 مكاد التنظيؼ.-
 مكاد الرسـ.-
 

 ز ( تقييـ المقرر كعمميات التحسيف: 
 
 استراتيجيات الحصكؿ عمى نتائج الطالب كفعالية التعميـ: – 1
 استبياف تقكيـ الطالب لممقرر. -
 مع الطالب.المناقشات  -
 الكاجبات.-
 التطبيقات )التماريف(.-
 االختبارات القصيرة.-
 االستراتيجيات األخرل المتبعة في تقييـ  عممية التعميـ إما عف طريؽ األستاذ أك عف طريؽ القسـ: – 2
أستاذ المقرر  مف عضك ىيئة التدريس: التحقؽ مف بمكغ الطالب ألىداؼ المقرر عف طريؽ مالحظات -

 برأم الزمالء في التخصص.كاألخذ 
 مف القسـ: تكافر سجالت درجات الطالب كمستكم نجاحيـ اعتمادان عمي نتائج تقكيميـ. -
 عمميات تحسيف التعميـ:  – 3
 استخداـ التقنيات الحديثة في التدريس. -
 التأكيد عمي التطبيقات كالتكميفات الفردية. -



 لتنمية قدراتو كمياراتو في التدريس.حرص أستاذ المقرر عمي حضكر دكرات تدريبية  -
 حرص أستاذ المقرر عمي متابعة نتائج األبحاث العممية الحديثة المتعمقة بالمقرر لمعمؿ -
 عمي تطكيره ليككف مكاكبان لممكتشفات كالتطكرات العممية الحديثة.    
 حضكر المؤتمرات كالندكات مف قبؿ عضك ىيئة التدريس.-
عات بيف المتخصصيف كالقائميف عمى تدريس المقرر في مختمؼ األقساـ العممية تبادؿ األفكار كالمطبك -

 في الجامعات العربية كالدكلية.
 
عمميات التحقؽ مف مستكيات إنجاز الطمبة  )مثال: فحص التصحيح أك الدرجات مف قبؿ عضك  – 4

ح عينة مف الكاجبات أك ىيئة تدريس مستقؿ لعينة مف أعماؿ الطمبة،  كقياـ أستاذ المقرر بتبادؿ تصحي
 االختبارات بصفة دكرية  مع  عضك ىيئة تدريس آخر لنفس المقرر  في مؤسسة تعميمية أخرل(

 ال يتـ حاليان العمؿ بيذا األسمكب.-
  
 صؼ  الترتيبات كالخطط المعدة لممراجعة الدكرية لفاعمية المقرر  كالتخطيط لمتحسيف:  – 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 -
 
 


