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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 ثالث ساعات  . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

   أخرى  متطلب قسم √  متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري  إجباري  ب.

 رابعال  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 - - المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 %100 45 أخرى  5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 - معمل أو إستوديو 2

 - دروس إضافية 3

 - أخرى )تذكر( مناقشة التكاليف + نقاش حول موضوع معين 4

 - اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات  9 ساعات االستذكار 1
 ساعات 8 الواجبات 2
 ساعات 8 المكتبة 3
 ساعات10 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات 9 أخرى )تذكر( متابعة 5

 ساعة 45 اإلجمالي 
، ويشيمل لليك: جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعات االسيتذكار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسي م فيي تحقييق مترجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

المقرر دراسة مواقع آثار شبه الجزيرة العربية منذ العصور التاريتية القديمة وحتى ن اية القرن الثالث عشر ال جري.  يتناول

يعنى هذا المقرر  ال ا. كميسية ويدرس الطالب فيه األساليب البنائية للعمائر وأغراض ا المدنية والدينية والحربية والطرز الرئ

بدراسة منتجات الفنون التطبيقية والزخرفية بالجزيرة العربية وأثر العوامل البيئية والتقاليد المحلية والتأثيرات التارجية في 

ويغطي هذا المقرر آثار شبه الجزيرة العربية القديمة واإلسالمية، فمن ناحية يتعرف الطالب على  .العمارة والفنون التطبيقية

ظ ور المدنيات، وآثار المواقع األثرية القديمة في شبه الجزيرة العربية وتاريخ البحث في ا، وللك من خالل التطرق إلى 

لناحية األخرى فتتم دراسة اآلثار اإلسالمية في الجزيرة وأثر العوامل الممالك العربية القديمة، وآثار الطرق التجارية. أما من ا

البيئية والتقاليد المحلية, والتأثيرات التارجية في الفنون والعمارة اإلسالمية، هذا باإلضافة إلى دراسة مدن ومواقع من متتلف 

 رها.وطرق الحج وآثا دول الجزيرة، ونمالج من التحف الفنية التي عثر علي ا في ا

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

، الحضاريةاإللمام باألثر القديم واإلسالمي في الجزيرة العربية وإبرازه مع توضيح جوانبه التاريتية واآلثارية وأبعاده * 

في توضيح االرتباط الحضاري لآلثار القديمة واإلسالمية ، والقديمة واإلسالمية كمصدر للتاريخ الحضاري اإلسالمي اآلثارو

 .الجزيرة بنظائرها في البلدان المجاورة

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

التعلم المرتبط مخرج 

  للبرنامج

  المعارف: أن يكون قادراً على أن: 1

يوضح أنواع المدن ومواقع اآلثار القديمة واإلسالمية في الجزيرة  1.1

 العربية 

1.1 

 1.2 القديمة واإلسالميةيشرح الفنون  1.2

 1.3 يبين تاريخ الجزيرة العربية قبل اإلسالم. 1.3

 1.4 دد أهمية طرق التجارة القديمة ودروب الحج اإلسالميحي 1.4

 1.1 يوضح نشأة الكتابات القديمة واإلسالمية وأنواع ا 1.5

  أن يكون الطالب قادراً على أن:: المهارات 2

 2.1 واإلسالمية  ةالفنية القديميحلل أنواع التحف  2.1

 2.2 طرق التجارة ودروب الحج وآثارها يطبق 2.2

 2.3 إسالمية مواقعالومدن يصمم ال 2.3

 2.4 .يميز نشأة الكتابة وأنواع ا  2.4

 2.5 التقنية في البحث عن المدن والمواقع القديمة واإلسالمية يوظف 2.5

  دراسته للمقرر قادراً على أن:الكفاءات: أن يكون الطالب في نهاية  3

يتحمل مسؤولية مواقع الحضارات القديمة واإلسالمية على خارطة  3.1

 الجزيرة العربية ويظ ر االلتزام بمعايير العمل.

3.1 

تقارير عن المواقع األثرية القديمة البحاث واألكتابة حاور بموضوعية ي 3.2

اآلراء والمقترحات  واإلسالمية ويلتزم بأخالقيات الم نة، ويتقبل

 ووج ات النظر األخرى.

3.2 

الفريق لمعرفة التشابه واالختالف بين التحف القديمة  يعمل بروح 3.3

 ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرينواإلسالمية 

3.3 
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
خلفية +  اآلثار في الجزيرة العربيةمصادر دراسة التعريف بالمقرر + 

 تاريتية موجزة عن الجزيرة العربية.

3 

 6 قديمة. ومواقعدراسة مدن  2

 4 .قديمة كتابات 3
 4 قديمةالتجارة الطرق  4
 4 فنون قديمة 5
 3 1مناقشة التكاليف+ مراجعة + امتحان  6
 6 إسالمية. ومواقعمدن  7
 4 دروب الحج وأثارها 8
 4 إسالميةفنون  9
 4 .إسالمية كتابات 10
 3 2مناقشة التكاليف +مراجعة + امتحان 11

 ساعة 45 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 يكون الطالب قادراً على أن:عارف: أن الم 1.0

يوضيييح أنيييواع الميييدن ومواقيييع اآلثيييار  1.1

القديمييييية واإلسيييييالمية فيييييي الجزييييييرة 

 العربية 

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية 

 
 المحاضرات يشرح الفنون القديمة واإلسالمية 1.2

 الحوار والمناقشة 

 .االختبارات الفصلية

 والن ائية
يبييييين تيييياريخ الجزيييييرة العربييييية قبييييل  1.3

 اإلسالم.

 المحاضرات

 الحوار والمناقشة 

االختبارات الفصلية، 

 .والشف ية
دد أهميييية طيييرق التجيييارة القديمييية حيييي 1.4

 ودروب الحج اإلسالمي
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة

االختبيييييييارات الفصيييييييلية، 

 .والشف ية

القديمييييييية يوضيييييييح نشيييييييأة الكتابيييييييات  1.5

 واإلسالمية وأنواع ا
 المحاضرات

 الحوار والمناقشة 

 .االختبارات الفصلية

 والن ائية
 

 : أن يكون الطالب قادرا على أن:المهارات 2.0

 ةض تقديميوعر حل المشكالت واإلسالمية  ةيحلل أنواع التحف الفنية القديم 2.1

 بطاقة المتابعة

 التكليفات العصف الذهني طرق التجارة ودروب الحج وآثارها يطبق 2.2



 
6 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 البحوث والتقارير التعليم التعاوني
 التعليم التعاوني إسالمية مواقعالومدن يصمم ال 2.3

 حلقات النقاش
 ةض تقديميوعر

 بطاقة المتابعة
 ةض تقديميوعر التعلم التعاوني .يميز نشأة الكتابة وأنواع ا  2.4

 المتابعةبطاقة 
التقنييية فييي البحييث عيين المييدن والمواقييع  يوظففف 2.5

 القديمة واإلسالمية

 المسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
 بطاقة المالحظة

 ملف اإلنجاز

 الكفاءات: أن يكون الطالب قادرا على أن: 3.0

يتحميييل مسيييؤولية مواقيييع الحضيييارات القديمييية  3.1

واإلسييييالمية علييييى خارطيييية الجزيييييرة العربييييية 

 ويظ ر االلتزام بمعايير العمل.

المتابعيييية ميييين قبييييل  إدارة فرق العمل

المشييييييييرف علييييييييى 

 التدريب الميداني

تقيييارير البحييياث واألكتابييية حييياور بموضيييوعية ي 3.2

واإلسيالمية ويلتيزم عن المواقع األثريية القديمية 

بأخالقيييات الم نيية، ويتقبييل اآلراء والمقترحييات 

 ووج ات النظر األخرى.

 العمل الجماعي

 تقييم األقران التعليم التعاوني

 .تقييم لاتي

الفريق لمعرفية التشيابه واالخيتالف  يعمل بروح 3.3

ويتقبيييل النقيييد بيييين التحيييف القديمييية واإلسيييالمية 

 البناء، ويحترم آراء اآلخرين

 

 مجموعات العمل
المتابعيييية ميييين قبييييل 

المشييييييييرف علييييييييى 

 التدريب الميداني

 

 الطلبة  تقييم . أنشطة2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 قبل وبعد المحاضرة األسئلة الشفوية 1

2 
+ الثالييييث عشيييير ، السييييابع االختبارات التحريرية

 الن ائي

75% 

 %10 التاسع تكاليف بحثية 3
 %5 الحادي عشر تلتيص بحث 4
 %5 العاشر -التامس  مناقشات جماعية 5

 %100  المجموع  

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شف ي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة
 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: أنشطة اإلرشاد -هـ 

 متابعة حاالت عينات من الطالب المتعثرين ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لكل حالة بقدرها -

 المتعثرين من قبل المرشد األكاديميمقابلة ومناقشة الطالب  -

 .ساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي من المرشدين المتصصين للطالبتحديد  -
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 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:. قائمة 1

 للمقرر المرجع الرئيس

  وكالة اآلثار، مقدمة في آثار المملكة العربية السعودية

الحيييداد، مقدمييية فيييي اآلثيييار اإلسيييالمية، دار الشيييوكاني،  عبيييد هد. 

 م2003صنعاء، 

 المساندةالمراجع 

األنصاري، عبيد اليرحمن الطييب، الفياو صيورة للحضيارة العربيية،  -

  هـ1402جامعة الملك سعود،

  ه. 1406أبو درك، حامد، مقدمة عن آثار تيماء، الرياض، -

  .ضالسعودية. الريادائرة اآلثار، سلسلة آثار المملكة العربية  -

المبكييرة، اإلسييالمية  ةالربييذة، المدينيياكتشيياف  الراشييد، سييعد قصيية -

  م.2008،هجد

آثييار المملكيية العربييية  الشييمالية سلسييلةالحييدود  رالراشييد، سييعد، آثييا -

  م.2003السعودية، الرياض،

آثييار المملكيية العربييية  سلسييلةجييازان  رالراشييد، سييعد، وآخييرون، آثييا -

  م.2003السعودية، الرياض،

آثييار المملكيية  المكرميية سلسييلةمكيية  رسييعد، وآخييرون، آثيياالرشييد  -

  .م2003السعودية، ال رياضالعربية، 

  .2000ال قاهرةنالباشا، حسن، المدخل إلى اآلثار اإلسالمية،  -

  القاهرة.، اإلسالميةالموسوعة في اآلثار والفنون  حسن،الباشا،  -

 عيام، المملكية ميدخلاإلسالمية في شيمال غيرب  غبان، علي، اآلثار -

  .1993الرياض،

El thanian,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 

 اإللكترونيةالمصادر 

    WWW.adumatu.comمجلة ادوماتو

  مجلة اآلثار كلية السياحة واآلثار.

  مجلة أطالل.

 االلكترونيييييييييييييييييييييييييييييييييييية ومواقيييييييييييييييييييييييييييييييييييعالميييييييييييييييييييييييييييييييييييواد 

    http://www.archaeologic.netاالنترنت:

http://www.biblioislam.net  

http://www.archnet.net .  

 

 زيارة المتاحف  ىأخر

http://www.archaeologic.net/
http://www.archaeologic.net/
http://www.archnet.net/
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 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعات دراسية ... إلخ( ، قاعات المحاكاةالدراسية، المتتبرات، قاعات العرض القاعات)

 التجهيزات التقنية
 )ج از عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

Blackboard 

Smart board 

 شبكة إنترنت تبعاً لطبيعة التتصص() أخرى تجهيزات

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 طرق التقييم المقيمون مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

عضو هيئة 

 التدريس 

لجنة تنسيق 

 المقررات

 تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشت ا.

 تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.

 حلقات النقاش

 ورش العمل 

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مدى تحصيل مخرجات التعلم 

 للمقرر،

الطلبة، أعضاء 

هيئة التدريس، 

 قيادات البرنامج

 . االختبارات الش رية.1

 ـ األسئلة الشفوية. 2

 ـ التقويم المستمر. 3

 . القيام بواجبات إضافية أو أساسية.4

. تبادل التدريس بين الزمالء كل زميل يدخل شعبة 5

 زميلة.

  
 مترجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل فاعلية التدريس)مثل. مجاالت التقويم 

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 


