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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 ساعتان لمعتمدة: . الساعات1

 . نوع المقرر2

   أخرى  متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري  إجباري  ب.

  السادس /يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 . وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 أثر 213                                                                     

 ال يوجد وجدت()إن . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

  % النسبة عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 - - التقليديةاملحاضرات  1

 - - املدمج التعليم  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

    )معملي/ ميداني( أخرى  5

 %100 ساعة 30 االجمالي
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

اتال 1  45 محاضر
 - إستوديوأو معمل  2
 - إضافيةدروس  3
 - ى )تذكر(أخر  4

 ساعة45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 9 ساعات االستذكار 1

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 10 المكتبة 3

 ساعات 9 المشاري    ع /إعداد البحوث 4

 ساعات 9 أخرى )تذكر( 5

 ساعة45 اإلجمالي  
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، ويشيمل للي ج جميين أةشيطة اليتعلم، مثيلج سياعات ا،سيت كار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي سسي م فيي سققييق مترجيات اليتعلم * 

 والعروض، والوقت ال ي يقضيه المتعلم في المكتبةإعداد المشارين، والواجبات، 

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف-ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1
 ال يوجد

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

اللغات  خط، اللغات الجنوبية املتوسطة. خط-، اللغات الجنوبية املبكرة. طاآلتي: خعلى  تعريف الطالب

قراءة نماذج من و  تمكين الطالب من قواعد اللغة السبئية.، ساليب كتابة هذه النصوص، أالجنوبية املتأخرة.

 .دراسة نماذج من النقوش السبئيةو  النقوش العربية الجنوبية

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

  رمز 

التعلم املرتبط مخرج 

  للبرنامج

  املعرفة والفهم 0.1

 1.2 النقوش العربية الجنوبية..يبين أبجدية  2.1

 1.1 يوضح على الدور القضاري للشعوب العربية الجنوبية. 1.1

 1.3 دد مالمح وخصائص اللغة السبئية وكتاباس ا.عي 3.1

 .1.4 يشرح أشكال حروف الجنوبية المتوسطة وسطبيقات 4.1

 1.1 أشكال حروف الجنوبية المبكرة وسطبيقاتيوضح  1.1

  املهارات 0.2

 2.1 .ش ميدانًيا ومعملًيا من حيث التوثيق والتحليل والدراسةو النقيميز بين  1.2

 2.2 تحليل العربية الجنوبية لغوًيا وحضارًيا.يحلل  2.2

 2.3 ونقوشها خصائص وأهمية ومضامين اللغة السبئية وكتاباتهابين يقارن  3.2

الجنوبية واألسماء في معرفة أشكال حروف اللغة شبكة املعلومات يوظف  4.2

 واألفعال وتطبيقاتها.

2..4 

 2.5 العربية الجنوبية وترجمتها. النقوشستخدم ي 5.2

  القيم 0.3

بمعايير  ويظهر االلتزام النقوش والكتابات الجنوبية لتحليليتحمل مسؤولية  1.3

 العمل

3.1 

.دراسة يحاور بموضوعية  2.3
ً
 ومعمليا

ً
ويتقبل اآلراء  وتحليل وتوثيق النقوش ميدانيا

 واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

3.2 

 ،واملسح األثري للنقوش والكتابات الجنوبيةفي التنقيبات يعمل بروح الفريق  3.3

 .ويتقبل النقد البناء، ويحترم آراء اآلخرين

3.3 
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة املوضوعات م

 4 القبائل العربية الجنوبيةسعريف ومدخل ساريتي عن  1

 4 أشكال حروف الجنوبية المبكرة وسطبيقات 2

 2 أشكال حروف الجنوبية المتوسطة وسطبيقات  3

 4 أشكال حروف الجنوبية المتأخرة وسطبيقات 4

 4 ا،سم في اللغة السبئية وسطبيقات 5

 4 السبئية وسطبيقات في اللغةاألعداد  6

 4  السبئية وسطبيقاتالفعل في اللغة  7

 4 الضمائر في اللغة السبئية وسطبيقات 8

 ساعة30 المجموع

 

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

 يميالتق طرق  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

  املعرفة والفهم 1.0

 أبجدية النقوش العربية الجنوبية..يبين  1.2
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

  .العروض التقديمية

 

 يوضح على الدور الحضاري للشعوب العربية الجنوبية. 1.1
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

1.3 
 املحاضرات وكتاباتها.دد مالمح وخصائص اللغة السبئية عي

  الحوار واملناقشة

، االختبارات الفصلية

 والشفهية. 

1.4 
 املحاضرات يشرح أشكال حروف الجنوبية املتوسطة وتطبيقات

 الحوار واملناقشة

، االختبااااااااااااااااااااااااااارات الفصاااااااااااااااااااااااااالية

 والشفهية. 

1.1 
 املحاضرات يوضح أشكال حروف الجنوبية املبكرة وتطبيقات

 الحوار واملناقشة 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 املهارات 2.0

2.1 

ــــا مــــن حيــــث التوثيــــق و النقــــيميــــز بــــين  ش ميــــدانًيا ومعملًي

 .والتحليل والدراسة

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

2.2 
 بطاقة املالحظة حل املشكالت تحليل العربية الجنوبية لغوًيا وحضارًيا.يحلل 
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 يميالتق طرق  التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2.3 

ومضـــامين اللغـــة الســـبئية خصـــائص وأهميـــة بـــين يقـــارن 

 ونقوشها وكتاباتها

 التقدير و  التنبؤ

  دراسة الحالة

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

2.4 

فـي معرفـة أشـكال حـروف اللغـة شبكة املعلومات يوظف 

 الجنوبية واألسماء واألفعال وتطبيقاتها.

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

2.5 
 تقديم العروض العربية الجنوبية وترجمتها. النقوشستخدم ي

 التعاوني التعليم

 الدورات التدريبية

 املالحظةبطاقة  

  القيم 3.0

3.1 
النقااااااااااوش والكتابااااااااااات  يتحماااااااااال مسااااااااااؤولية لتحلياااااااااال

 الجنوبية ويظهر االلتزام بمعايير العمل

املتابعة من قبل املشرف  إدارة فرق العمل

 على التدريب امليداني

3.2 

وتحلياال وتوثيااق النقااوش دراسااة يحاااور بموضااوعية 

.
ً
 ومعملياا

ً
ويتقبال اررا  واملقترحاات ووجهاات  ميدانيا

 النظر األخرى.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم األقران

 .تقييم ذاتي

3.3 

واملساااااح األثاااااري يعمااااال باااااروح الفرياااااق  اااااي التنقيباااااات 

ويتقبل النقد البناا ،  للنقوش والكتابات الجنوبية،

 .ويحترم آرا  ارخرين

 مجموعات العمل

 بطاقة املتابعة

 الطلبة  تقييم .  أنشطة2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 األسبوع الخامس االختبار الفصلي األول  1

 %20 األسبوع التاسع االختبار الفصلي الثاني 2

 %10 العاشر -األسبوع السادس تكاليف بحثية وورق عمل 3

 % 40 الخامس عشر االختبار النهائي 4

 %10 خالل الفصل صفية )مشاركة( مناقشة 5

 %100  املجموع  

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شف ي، عرض سقديمي سقريري، يم )اختباريالتق أةشطة
 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: أنشطة اإلرشاد -هـ 

  تقويم للواجبات والتكاليف.

 أنفسهم.تقويم األوراق ورصد الدرجات املستحقة من قبل الطالب 

 وأوراق التكليفات.فحص أوراق اختبار الطالب، 

  ساعتان تخصيص يتم -
ً
 .املقرر  هذا لطالب املكتبية الساعات من أسبوعيا
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 .االلكتروني املوقع عبر  املقرر  أستاذ مع التواصل على الطالب تشجيع -

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:. قائمة 1

املرجع الرئيس 

 للمقرر 

محمد بافقية وآخرون, مختارات من النقوش اليمنية القديمة, تونس: املنظمة  ▪

 م(1985العربية للتربية والثقافة والعلوم, )

)باالنجليزية والفرنسية والعربية(, لوفان النف: بيستون وآخرون, املعجم السبئي  ▪

 م(.1982دار نشريات بيترز بيروت: مكتبة لبنان )

الفرد بيستون, قواعد النقوش العربية الجنوبية: كتابات املسند, ترجمة رفعت  ▪

 .(1995) ,هزيم, أربد: مؤسسة حمادة للخدمات الجامعية

 المساندةالمراجع 

 أطالل. ▪

 الدارة. ▪

 اإلكليل. ▪

 ريدان. ▪

▪ 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). 

 اإللكترونيةالمصادر 

▪ 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. 

   ىأخر

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
، قاعات الدراسية، المتتبرات، قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ( المقاكاة

 قاعات دراسية  ▪

 (Data Showجهاز عرض شرائح البوربوينت جهاز ) ▪
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 متطلبات المقرر العناصر

 مواد مكتوبة عليها نقوش ليتدرب الطالب على الرسم. ▪

 والرسم. أدوات التنظيف ▪

أجهزة الحاسب اآللي لتدريب الطالب على استخدام البرامج ذات  ▪

 العالقة بالرسم

 التجهيزات التقنية

)ج از عرض البياةات، السبورة ال كية، 

 البرمجيات(

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(      

 سبعاً لطبيعة التتصص() أخرى تجهيزات
 مواد التنظيف. ▪

 مواد الرسم. ▪

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصحيح أسئلة االختبارات 

 الفصلية ومناقشة الحلول.

تصحيح التكليفات 

 ومناقشتها.

تصحيح املقاالت القصيرة أو 

 الطويلة.

 حلقات النقاش

 ورش العمل

 معامل 

فاعلية طرق تقويم 

 الطالب
 استطالع  لجنة الجودة 

مخرجات مدى تحصيل 

 التعلم للمقرر 

أعضا  هيئة  الطلبة،

 البرنامجقيادات  التدريس،

 الشهرية.ا االختبارات 1

 ا األسئلة الشفوية. 2

 ا التقويم املستمر. 3

. القيام بواجبات إضافية 4

 أو أساسية.

   

   

   

   

 مترجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق سقييم الطالب، مدى سقصيل )مثل. فاعلية التدريسمجا،ت التقويم 

 تم سقديدها(يأخرى ) ،المراجن النظير البرةامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق
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 ح. اعتماد التوصيف 

 
 

 

 

 


