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 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

 ثالث ساعات  ملعتمدة:. الساعات 1

 . نوع املقرر 2

   أخرى   متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري  ب.

  الرابع                  /. السنة / املستوى الذي يقدم فيه املقرر 3

 ال يوجد     )إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 )إن وجدت(. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر 5

 دال يوج

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة %  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م

ات التقليدية 1  100 45 المحاضر

 - - التعليم المدمج  2

ي  3
ونر  - - التعليم اإللكتر

 - - التعليم عن بعد  4

5  ) ي
/ ميدانر  - - أخرى )معملي

 %100 ساعة 45 االجمالي
 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 - محاضرات 1

 - معمل أو إستوديو 2

 - دروس إضافية 3

 - أخرى )تذكر( 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 9 ساعات االستذكار 1
 ساعات10 الواجبات 2
 ساعات8 المكتبة 3
 ساعات9 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات9 أخرى )تذكر( 5
 ساعة45 اإلجمالي 

ذكارت إ يييداد املشيييياريعت * هيييق مقيييدار الوقييي  املسييياطمر ايييق المشيييياطات الرييي  لسيييهم ايييق تيقييييق مخرجيييات الييييتعلم للمقيييررت ويشيييمل  لييي : جمييييع أنشيييطة الييييتعلمت مطيييل: سيييا ات ا سيييت

 والواجباتت والعروضت والوق  الذي يقضيه املتعلم اق املكتبة
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 :ومخرجاته التعليميةهدف املقرر -ب

 :. الوصف العام للمقرر1

ودراسة الخطوط العربية  امليالد،التعريف ببداية الكتابة في الجزيرة العربية وتطورها منذ أواخر األلف األول قبل 

الشمالية القديمة وهي الخط الثمودي والصفوي والداداني واللحياني، وأساليب كتابتها والظواهر اللغوية في نصوصها. إضافة 

 إلى دراسة نماذج من النقوش العربية الشمالية القديمة مختلفة املوضوعات والفترات التاريخية.

 للمقرر:. الهدف الرئيس 2
 .ومضامينهاالتعرف على الكتابات العربية الشمالية القديمة وخصائصها وأهميتها  •

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

  مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم 

 املرتبط للبرنامج 

  املعرفة والفهم 1

 2.1 ود  تها. وقوا دهاأبجدية النقوش الطمودية والصفوية واللحيانية  يبين 1.1

 1.1 الرافدين.يوضح اإلطار الزمن  واملراحل التاريخية والحضارية لوادي  1.2

 3.1 النقوش الطمودية والصفوية واللحيانيية املختلفة. ددعي 1.3

 4.1 مالمح وخصائص هذه اللغات وكتاباتها والدور الحضاري لشعوبها. شرحي 1.4

 1.1 املالمح اللغوية اق النقوش الصفويةيوضح  1.5

  املهارات 2

 1.2 الحروف الطمودية والصفوية واللحيانيية. يميز أشكال 2.1

 2.2 الجزيرة العربية.. بلغات شمالييلل املشكالت والقضايا املتعلقة  2.2

ا يوظيف وسيائل التقنيية  2.3 ايق  مليية التوقييق والتيلييل والدراسية للنقيوش ميييداني 

ا  ومعملي 

3.2 

 4.2 الطمودية والصفوية واللحيانيية.يقارن بين النقوش  4..2

 5.2 نما ج من النقوش اللحيانية املختلفة مستخدي 2.5

  القّيم 3

 ييين النقيييوش الطموديييية والصيييفوية  التقيييارير واابييييا  كتابيييةيتيميييل مسييي ولية  3.1

ا  وترجمتها وتيليلهاواللحيانية   ويظهر ا لتزام بمعايير العمل.وحضاريا لغوي 

1.3 

لغييييييييييات شييييييييييمال الجزيييييييييييرة العربييييييييييية الطمودييييييييييية واللحيانييييييييييية يييييييييييياور بمو ييييييييييو ية  3.2

ويلتييزم بالخالقيييات املهنييةت ويتقبييل اقراح واملقترحييات ووجهييات النظيير  والصييفوية.

 ااخرى.

2.3 

 3.3ويتقبيل النقيد البنياحت وييتيرم  راح . قوا يد اللغية الطمودييةايق يعمل بروح الفريق  3.3
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  مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم 

 املرتبط للبرنامج 

 اقخرين.
 

 املقرر ج. موضوعات 

 ساعات االتصال قائمة املوضوعات م

 3 لعريف ومدخل تاريخق  ن الطموديين 1

 3 أشكال الحروف الطمودية وتمارين. 2

 3 قوا د اللغة الطمودية 3

 9 دراسة نما ج من النقوش الطمودية املختلفة 4

 3 لعريف ومدخل تاريخق  ن الصفويين 5

 3 املالمح اللغوية اق النقوش الصفوية 6

 9 دراسة نما ج من النقوش الصفوية املختلفة 7

 3 لعريف ومدخل تاريخق  ن اللحيانيين 8

 9 دراسة نما ج من النقوش اللحيانية املختلفة 9

 ساعة45 املجموع

 

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

 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

  املعرفة والفهم 1.0

2.1 
يبييييييييييييييين أبجدييييييييييييييية النقييييييييييييييوش الطمودييييييييييييييية والصييييييييييييييفوية 

 واللحيانية وقوا دها ود  تها.

 املحا رات

 الحوار واملناقشة

 .ا ختبارات الفصلية

 العروض التقديمية

 
يوضيييييييييييييييييح اإلطيييييييييييييييييار الزمنييييييييييييييييي  واملراحيييييييييييييييييل التاريخيييييييييييييييييية  1.1

 والحضارية لوادي الرافدين.

 املحا رات

 الحوار واملناقشة

ت ا ختبارات الفصلية

 والشفهية
دد النقيييييييوش الطموديييييييية والصيييييييفوية واللحيانييييييييية عيييييييي 3.1

 املختلفة.

 املحا رات

  الحوار واملناقشة

ت ا ختبيييييييييارات الفصيييييييييلية

 والشفهية
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

يشيييييييرح مالميييييييح وخصيييييييائص هيييييييذه اللغيييييييات وكتاباتهيييييييا  4.1

 لشعوبها.والدور الحضاري 

 املحا رات

 الحوار واملناقشة

ت ا ختبيييييييييارات الفصيييييييييلية

 والشفهية
 املحا رات يوضح املالمح اللغوية اق النقوش الصفوية 1.1

 الحوار واملناقشة

ت ا ختبارات الفصلية

 والشفهية

 املهارات 2.0

1.2 
يمييييييييييييييييز أشيييييييييييييييكال الحيييييييييييييييروف الطموديييييييييييييييية والصيييييييييييييييفوية 

 واللحيانيية.

 املتابعةبطاقة  التعلم التعاوني

2.2 
ييلييييل املشييييكالت والقضييييايا املتعلقيييية بلغييييات شيييييمال 

 الجزيرة العربية..

 بطاقة املالحظة حل املشكالت

3.2 
يوظييف وسييائل التقنييية اييق  ملييية التوقيييق والتيليييل 

ا ا ومعملي   والدراسة للنقوش ميداني 

 التمب  والتقدير 

  دراسة الحالة

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

4.2 
النقيييييييييييييييييوش الطمودييييييييييييييييييية والصييييييييييييييييييفوية يقيييييييييييييييييارن بييييييييييييييييييين 

 واللحيانيية.

 املسح والتوقيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

5.2 
 تقديم العروض نما ج من النقوش اللحيانية املختلفة ستخدمي

 التعاوني التعليم

 الدورات التدريبية

 املالحظةبطاقة  

  القيم 3.0

1.3 

التقارير واابيا   ن  يتيمل مس ولية كتابة

وترجمتها النقوش الطمودية والصفوية واللحيانية 

ا  وتيليلها وحضاريا ويظهر ا لتزام بمعايير لغوي 

 العمل.

 إدارة فرق العمل
املتابعة من قبل 

املشرف  لى التدريب 

 امليداني

2.3 

يياور بمو و ية لغات شمال الجزيرة العربية 

ويلتزم بالخالقيات  الطمودية واللحيانية والصفوية.

املهنةت ويتقبل اقراح واملقترحات ووجهات النظر 

 ااخرى.

 العمل الجماعق

 تقييم ااقران التعليم التعاوني

 .تقييم  الي

3.3 
يعمل بروح الفريق اق قوا د اللغة الطمودية. 

 .ويتقبل النقد البناحت وييترم  راح اقخرين

 مجمو ات العمل
 بطاقة املتابعة

 تقييم الطلبة  .  أنشطة2
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 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة

من إجمالي درجة 

 التقييم

 %20 ااسبوع الخامس بيث مقالق 1

 %10 ااسبوع الطامن مقالة +  رض بور بويم   2

 %10 كل أسبوع التكاليف والواجبات 3

 %20 ااسبوع الطاني  شر اختبار فصلق 4

 %40 ااسبوع الخامس  شر ا ختبار النهائي 5

 %100  المجموع  4

 أنشطة التقييم )اختبار تيريريت شفه ت  رض تقديم ت مشروع جماعقت ورقة  مل الخ(

 

 

 :أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي -هـ 

 (الخميستخصيص ساعات مكتبية موزعة على أيام األسبوع )من األحد إلى 

شبكة  علىفي مكتبه وعبر املوقع اإللكتروني ، واإللكتروني ومن خالل البريد اإللكتروني التواصل من خالل موقع األستاذ

  املعلومات الدولية.

 تقديم املشورة والنصح وتذليل الصعوبات.

 

افق:  –و   مصادر التعلم واملر
 . قائمة مصادر التعلم:1

 املرجع الرئيس للمقرر 

الروسان ميمود ميمد, القبائل الطمودية والصفوية, دراسة مقارنة  مادة ش ون  •

 م.    1987هي/ 1407جامعة املل  سعود الرياض  -املكتبات

 ةالسعودية, مكتب,نقوش قمودية من اململكة العربية ن بد الرحمالذييب سليمان بن  •

 هي.1423املل  فهد الوطنية,الرياض 

, نقوش صفوية من شمال اململكة العربية السعودية نالرحم بد الذييب سليمان بن  •

 م.2003هي/1424السديري الخيرية, الرياض  ن بد الرحمم سسة 

أبو الحسن, حسين بن  لق, نقوش لحيانية من منطقة العال, دراسة تيليلية مقارنة,  •

 م.1997هي/1423وزارة املعارف وكالة الوزارة لآلقار واملتاحف, الرياض 

نقوش لحيانية من منطقة العال: دراسة تيليلية مقارنة. أبو الحسن, حسين بن  لق,  •

 م(.2002الرياض: وكالة الوزارة لآلقار واملتاحفت وزارة املعارف, )

 املراجع املساندة

• King, G., (1990) Early North Arabian Thamudice: A preliminary 

description based on a new corpus of inscriptions from the Hisma 

desert of southern Jordan and published material, Unpublished Ph. D 

thesis, School of Oriental and African Studies. 
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• Oxtoby, W., (1968) Some Inscriptions of the Safaitic Bedouin, New 

Haven: American Oriental Series 50. 

• Repertoir d Epigraphie Semitique, Paris: Academie des Inscriptions et 

Belles-Lettres. 

• Winnett, F.,  . Harding, G., (1978) Inscriptions from Fifty Safaitic 

Cairns, Toronto: University of Toronto Press. 

• Ababneh, M., (2005) Neue Safaitische Inschriften und deren bildliche 

Darstellungen, Berlin: Semitica et Semitohamitica Berolinensia 6. 

 املصادر اإللكترونية

 أطالل. •

 .الدارة •

• 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 

  أخرى 

 

افق والتجهيزات املطلوبة:. 2  املر

 متطلبات املقرر  العناصر

افق  املر

)القاعات الدراسية، املختبرات، قاعات 

 العرض، قاعات املحاكاة ... إلخ(

 Data Showجهاز تقديم العروض ا لكترونية 

 مواد مكتوبة  ليها نقوش ليتدرب الطالب  لى الرسم.-

 والرسم. أدوات التنظيف-

اقلق لتدريب الطالب  لى اسيتخدام الريرامذ  ات العالقية أجهزة الحاسب -

 بالرسم.

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 )نظام إدارة التعلم(. لعروض البوربوينت Black Board  استخدام 

 لطبيعة التخصص(
ً
 تجهيزات أخرى )تبعا

 مواد التنظيف.-

 مواد الرسم.-

 

 تقويم جودة املقرر:ز. 

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم
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 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

 

 

 فاعلية التدريس

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق المقررات

تصحيح أسئلة االختبارات 

 الفصلية. 

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح التكليفات.

 حلقات النقاش.

 ورش عمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مدى تحصيل مخرجات التعلم 

 للمقرر

الطلبةةةةة، أعضةةةةال هيئةةةةة التةةةةدريس، 

 قيادات البرنامج

 ـ االختبارات الشهرية.1

 ـ التقويم المستمر. 2

. القيةةةةةاج اواجبةةةةةات إضةةةةةافية أو 3

 أساسية.

 التطبيقات )التمارين(.. 4
   

   

   

   

 الطالبت مدى تيصيل مخرجات التعلم للمقررت مصادر التعلم ... إلخ()مطل. فا لية التدريست فا لة طرق تقييم مجا ت التقويم 

 )الطلبةت أ ضاح هيئة التدريست قيادات الررنامذت املراجع النظيرت أخرى )يتم تيديدها(املقيمون 

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 ح. اعتماد التوصيف 

 
 

 

 

 


