
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الفن العربي القديم اسم املقرر:

 أثر 231 رمز املقرر:

 بكالوريوس االثار البرنامج:

 اآلثار القسم العلمي:

 السياحة واالثار الكلية:

 جامعة امللك سعود املؤسسة:

 

 

  



 
2 

 

 

 : املحتويات

 3 ........................................................................................................... أ. التعريف باملقرر الدراس ي:

 4 .............................................................................................. هدف املقرر ومخرجاته التعليمية:-ب

 4 ........................................................................................................................................................... وصف العام للمقرر:ال. 1

 4 ............................................................................................................................................................. الهدف الرئيس للمقرر 2

 4 ........................................................................................................................................................ . مخرجات التعلم للمقرر:3

 5 ..................................................................................................................... ج. موضوعات املقرر 

 5 .................................................................................................................... د. التدريس والتقييم:

 5 ................................................................ ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم . 1

 6 ............................................................................................................................................................. .  أنشطة تقييم الطلبة2

 7 ................................................................................. أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

افق: –و   7 .......................................................................................................... مصادر التعلم واملر

 7 ............................................................................................................................................................. مصادر التعلم: . قائمة1

 7 ................................................................................................................................................. . املرافق والتجهيزات املطلوبة:2

 8 ................................................................................................................... ز. تقويم جودة املقرر:

 9 .................................................................................................................... ح. اعتماد التوصيف

 

 



 
3 

 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

 ساعات  ثالث  . الساعات ملعتمدة:1

 . نوع املقرر 2

   أخرى   متطلب قسم   متطلب كلية  متطلب جامعة  أ.

    اختياري   إجباري  ب.

  الثالث /. السنة / املستوى الذي يقدم فيه املقرر 3

  )إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 ال يوجد

  )إن وجدت(. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر 5

 ال يوجد

 

 . نمط الدراسة )اختر كل ما ينطبق(6

 النسبة %  الساعات التدريسيةعدد  نمط الدراسة م

 - - املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

   أخرى )معملي/ ميداني(  5

 %100 ساعة 45 اإلجمالي 
 

 

 . ساعات التعلم الفعلية للمقرر )على مستوى الفصل الدراس ي(7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

  دروس إضافية 3

 - أخرى )تذكر( 4

 ساعة45              اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 9 ساعات االستذكار 1

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 9 املكتبة 3
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 ساعات10 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات للمتابعة 9 أخرى )تذكر( 5

 ساعة 45 اإلجمالي 

ذكارذ إعاداد * هي مقدار الوقت املستثمر في النشااطات اليات هساهم فاي تحقياق مخرجاات الاتعلم للمقاررذ ويشامل  لاش: جمياع أنشاطة الاتعلمذ مثال: سااعات االسات

 املشاريعذ والواجباتذ والعروضذ والوقت الذي يقضيه املتعلم في املكتبة

 

 ومخرجاته التعليمية:هدف املقرر -ب

 وصف العام للمقرر:ال .1

 

التعريـــــف بـــــالفنوب القديمـــــة بانواعهـــــا واملوضـــــوعات املتصـــــلة ضاـــــا  ودراســـــة دالال اـــــا الفنيـــــة وا ح ـــــارية  

 .وتحليلها

 . الهدف الرئيس للمقرر 2

 التعرف على أنواع الفنوب العربية القديمة وسما اا الفنية وتحليل دالال اا الفكرية

 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم 

املرتبط 

  للبرنامج

  املعرفة والفهم 0.1

 2.1 أنواع الفنوب القديمة. يبيب 1.1

 1.1 يوضح اإلطار الزمني ملراحل الفن العربي القديم. 1.2

 3.1 دد طرق وأساليب إنتاج الفن العربي القديم.عي 1.3

 4.1 بيب نماذج مختارة من الفن العربي القديم. يشرح .1.4

 1.1 نشاة الفن العربي القديم يوضح 1.5

  : املهارات 0.2

 1.2 الدالالت ا ح ارية وا جمالية للفن العربي القديم. ميز بيبي 2.1

 2.2 يحلل املشاكل والق ايا املتعلقة بالفن العربي القديم. 2.2

 3.2  العربية في جنوب ا جزيرة العربية ووسطها وشمالهايقارب بيب فنوب املمالك  2.3

 4.2 يوظف وسائل التقنية في البحث عن العوامل املؤثرة في الفن العربي القديم. 4..2

 5.2 الدالالت ا ح ارية وا جمالية للفن العربي القديم مستخدي 2.5

  القيم 0.3

اقـــــع واملتـــــاحفتصـــــوير الفنـــــوب القديمـــــة فـــــي يتحمـــــل مســـــؤولية  3.1 ويظهـــــر االلتـــــزام بمعـــــايير   املو

 العمل.

1.3 
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم 

املرتبط 

  للبرنامج

  كتابـــة البحـــوث والتقـــارير عـــن طــرق واســـاليب إنتـــاج الفـــن العربـــي القـــديم يحــاور بموضـــوعية 3.2

 ويلتزم باخالقيات املهنة  ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

2.3 

 3.3 ويتقبل النقد البناءذ ويحترم آراء اآلخرين. ذفي املواقع األثريةيعمل بروح الفريق  3.3

 

  ج. موضوعات املقرر 

 ساعات االتصال قائمة املوضوعات م

 6 الفنون القديمة وأنواعها 1

 6 نشأة الفن العربي القديم 2

 6 أهمية دراسة الفن العربي القديم  3

 6 العوامل املؤثرة في الفن العربي القديم 4

 6 الحضارية والجمالية للفن العربي القديمالدالالت  5

 3 طرق وأساليب إنتاج الفن العربي القديم 6

 12 نما ج مختارة من الفن العربي القديم 7

 ساعة 45 املجموع

 

 د. التدريس والتقييم:

 .  ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم 1

 مخرجات التعلم الرمز
استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 املعرفة والفهم 1.0

2.1 
 يبين أنواع الفنون القديمة.

 املحاضرات 

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

  العروض التقديمية

يوضح اإلطار الزمنت ملراحل الفن العربي  1.1

 القديم.

 املحاضرات 

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

يعدد طرق وأساليب إنتاج الفن العربي  3.1

 القديم.

 املحاضرات 

  الحوار واملناقشة

االختبارات الفصليةذ 

 والشفهية

يشرح بين نما ج مختارة من الفن العربي  4.1

 القديم.

 املحاضرات 

 الحوار واملناقشة

االختباااااااااااااااااااااارات الفصاااااااااااااااااااااليةذ 

 والشفهية

 االختبارات الفصلية. املحاضرات  يوضح نشأة الفن العربي القديم 1.1
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 مخرجات التعلم الرمز
استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 والنهائية الحوار واملناقشة

2.0 
 املهارات: 

 

يميز بين الدالالت الحضارية والجمالية للفن  1.2

 العربي القديم.

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

يحلل املشاكل والقضايا املتعلقة بالفن العربي  2.2

 القديم.

 بطاقة املالحظة حل املشكالت

يقارن بين فنون املمالش العربية في جنوب  3.2

 الجزيرة العربية ووسطها وشمالها

 التنبؤ والتقدير 

 دراسة الحالة 

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

يوظف وسائل التقنية في البحث عن العوامل  4.2

 املؤثرة في الفن العربي القديم.

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 اإلنجازملف 

يستخدم الدالالت الحضارية والجمالية للفن  5.2

 العربي القديم

 تقديم العروض

 التعليم التعاوني

 الدورات التدريبية

 بطاقة املالحظة 

  القيم 3.0

3.1 

يتحمل مسؤولية تصوير الفنون القديمة في 

 املواقع واملتاحفذ ويظهر االلتزام بمعايير العمل.

املتابعة من قبل  إدارة فرق العمل

املشرف على التدريب 

 امليداني

3.2 

يحاور بموضوعية كتابة البحوث والتقارير عن 

طرق واساليب إنتاج الفن العربي القديمذ ويلتزم 

بأخالقيات املهنةذ ويتقبل اآلراء واملقترحات 

 ووجهات النظر األخرى.

 العمل الجماعي

 تقييم األقران التعليم التعاوني

 .تقييم  اهي

3.3 
يعمل بروح الفريق في املواقع األثريةذ ويتقبل 

 النقد البناءذ ويحترم آراء اآلخرين.

 مجموعات العمل
 بطاقة املتابعة

 .  أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %30 األسبوع السابع بحث 1

 %30 األسبوع الثاني عشر اختبار فصلي 2

 %40 أسابيع االختبارات النهائية اختبار نهائي 3

 %100  االجمالي 
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 أنشطة التقييم )اختبار تحريريذ شفهتذ عرض تقديمتذ مشروع جماعيذ ورقة عمل الخ(

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

.تواجد أستا  املقرر في مكتبه خالل الساعات  -
ً
 املكتبية اليت يتم اإلعالن عنها في جدوله الدراس ت إلرشاد الطالب أكاديميا

 هشجيع الطالب على التواصل مع أستا  املقرر في مكتبه وعبر املوقع اإللكتروني على شبكة املعلومات الدولية. -

 

 

افق:  –و   مصادر التعلم واملر

 :. قائمة مصادر التعلم1

 محاضرات مصورة من املراجع األساسية ومن املواقع اإللكترونية عن الفن العربي القديم املرجع الرئيس للمقرر 

 املراجع املساندة

  أطالل •

 آدوماتو •

 الدارة •

 مجلة كلية السياحة واآلثار •

 املصادر اإللكترونية

اقع ذات الصلة باملقرر.   -  تمرين الطالب على البحث في مو

http://www.toursaudiarabia.com/graffiti.html 

http://thewalters.org/eventscalendar/eventdetails 

http://www.almotamar.net/en/4862.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_history_of_Yemen   

http://www.ancientweb.org/Arabia 

http://www.metmuseum.org/toah/ho/05/wap/ho_1982.317.1.htm 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/31597/Arabian-art 

 

 أخرى 

 املتاحف  •

 أجهزة عرض )بروجكتر(.  •

 

 

افق والتجهيزات املطلوبة:2  . املر

 متطلبات املقرر  العناصر

افق  املر
 )القاعات الدراسيةذ املختبراتذ قاعات العرضذ قاعات املحاكاة ... إلخ(

 قاعة محاضرات

 معمل 

 متحف

 التجهيزات التقنية
 السبورة الذكيةذ البرمجيات()جهاز عرض البياناتذ 

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(.

http://www.toursaudiarabia.com/graffiti.html
http://thewalters.org/eventscalendar/eventdetails
http://www.almotamar.net/en/4862.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_history_of_Yemen
http://www.ancientweb.org/Arabia/
http://www.metmuseum.org/toah/ho/05/wap/ho_1982.317.1.htm
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/31597/Arabian-art
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 متطلبات املقرر  العناصر

 لطبيعة التخصص( أخرى  تجهيزات
ً
 ال يوجد )تبعا

 

 

 ز. تقويم جودة املقرر:

 طرق التقييم املقيموب  مجاالت التقويم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

 تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية. 

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح التكليفات..

 حلقات النقاش.

 

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر 
الطلبااةذ أعضاااء هيئااة التاادريسذ قيااادات 

 البرنامج

 ا االختبارات الشهرية.1

 املستمر.ا التقويم  2

. القياااااااااااااااااااااااااام بواجباااااااااااااااااااااااااات إضاااااااااااااااااااااااااافية أو 3

 أساسية.

   

   

   

   

 )مثل. فاعلية التدريسذ فاعلة طرق تقييم الطالبذ مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقررذ مصادر التعلم ... إلخ(مجاالت التقويم 

 )يتم تحديدها()الطلبةذ أعضاء هيئة التدريسذ قيادات البرنامجذ املراجع النظيرذ أخرى املقيمون 

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 
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 ح. اعتماد التوصيف 

 

 
 

 

 


