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 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

 ساعاتثالث    . الساعات املعتمدة: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

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  التدريسية عدد الساعات نمط الدراسة م

 100 45 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - - أخرى  5

 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 - محاضرات 1

 - إستوديومعمل أو  2

 - دروس إضافية 3

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

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 9 ساعات االستذكار 1

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 9 املكتبة 3

 ساعات10 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات للمتابعة 9  )تذكر(أخرى  5

 ساعة 45   اإلجمالي 

ذكارت إعيييداد املشيييياريعت * هيييي مقيييدار الوقييي  املسييياطمر فيييي المشيييياقات الريييي لسييي م فيييي تحقييييق م رجيييات الييييتعلم للمقيييررت ويشيييمل  ليييك: جمييييع أ شيييطة الييييتعلمت مطيييل: سييياعات االسيييت

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

 الوصف العام للمقرر:. 1

يتنـــــاول مقـــــرر العمـــــارة القديمـــــة بـــــاارةيرة العربيـــــة دراســـــة العمـــــارة الدينيـــــة وال ـــــي  شـــــمل املعابـــــد واملقـــــابر.  
والعمــــارة املدنيـــــة ال ـــــي تســـــوي البيـــــوت والســـــدود  والعمــــارة ااحربيـــــة ال ـــــي ت ـــــم األســـــوار وااحصـــــو  والقـــــالع 

دراســــــــة أســــــــالي  وخصــــــــائا العمـــــــــارة القديمــــــــة ودالال  ــــــــا السياســـــــــية واالبــــــــراج والبوابــــــــات.  مــــــــا يتنـــــــــاول 
 واإلجتماعية والدينية واألمنية واالقتصادية.

 الهدف الرئيس للمقرر . 2
 

افيــــة وأثرهــــا  أســــالي  وخصــــائا   ومعرفــــة العمــــارة القديمــــة رــــع اارةيــــرة العربيــــة علــــ  عريــــف الطالــــ  بالطبيعــــة اارار

 .املعبرة عن تطور العمارة القديمة رع اارةيرة العربية   وإملامه بالنماذجالعربيةالعمارة القديمة رع اارةيرة 

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمة 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

  املعرفة والفهم 1.0

 1.2 يبي  أثر البيئة عل  العمارة القديمة رع اارةيرة العربية. 1.1

نماذج من عمارة املعابد واملقابر والبيوت والسدود واألسوار وااحصـو  القديمـة رـع يوضح  2.1
 اارةيرة العربية

1.1 

 1.3 دد أسالي  وخصائا العمارة القديمة رع اارةيرة العربية.عي 3.1

 وأمنيا 4.1
ً
 ودينيا

ً
اقتصاديا  و

ً
 1.4 يشرح عالقة املرتمع بالعمارة سياسيا

 1.1 العمارة العربية القديمة.يوضح أسالي  وخصائا  5.1

  املهارات 2.0

الــدالالت السياســية واالقتصــادية والدينيــة واألمنيــة للعمــارة القديمــة رــع اارةيــرة ميــز بــي  ي 1.2

 العربية

2.1 

 و يف  البوا علي ا  2.2
ً
 2.2 يسلل املشكالت ال ي واجهت املعماريي  رع اارةيرة العربية قديما

 2.3 املقابر القديمة رع اارةيرة العربية.يقار  بي  عمارة  3.2

يوظـــف وســـائل التقنيـــة ااحديثـــة رـــع تسليـــل لتخطـــيط العـــام والعناصـــر املعماريـــة للمعابـــد  4.2
 القديمة رع اارةيرة العربية.

2.4 

 2.5 .مصادر دراسة عمارة اارةيرة العربية القديمة مستخدي 

   القيم 3

 وتقارير عن العمـارة ااحربيـة  والعمـارة املدينـة والعمـارة الدينيـة  تابة أبساث يتسمل مسؤولية  1.3

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل

3.1 

 يســــــــاور بموضــــــــوعية  2.3
ً
 وأمنيــــــــا

ً
 ودينيــــــــا

ً
اقتصـــــــاديا  و

ً
ويلتــــــــزم   عالقــــــــة املرتمــــــــع بالعمــــــــارة سياســــــــيا

 بأخالقيات املهنة  ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

3.2 

 3.3رــــع أعمــــال املقــــح والتنقيــــ  ألســــالي  وخصــــائا العمــــارة العربيــــة يعمــــل بــــروح الفريــــق  3.3
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمة 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

 .ويتقبل النقد البناء  ويسترم آراء اآلخرين القديمة 

 

  ج. موضوعات املقرر 

 ساعات االتصال قائمة املوضوعات م

 3 مصادر دراسة عمارة الجزيرة العربية القديمة 1

 12 .املقابر( –العمارة الديمية )املعابد  2

 9 .السدود( –العمارة املدنية )البيوت  3

 9 الحصون  –العمارة الحربية )األسوار  4

 6 .أساليب وخصائص العمارة العربية القديمة 5

6  
ً
 وأمنيا

ً
 وديميا

ً
 واقتصاديا

ً
 6 عالقة املجتمع بالعمارة سياسيا

 ساعة 45 املرموع

 

 د. التدريس والتقييم:

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

 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمة

 املعرفة والفهم 1.0

يبين أثر البيئة على العمارة القديمة في الجزيرة  1.2

 العربية.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 التقديمية العروض

يوضح نما ج من عمارة املعابد واملقابر  1.1

والبيوت والسدود واألسوار والحصون 

 القديمة في الجزيرة العربية

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

يعدد أساليب وخصائص العمارة القديمة في  1.3

 الجزيرة العربية.

 املحاضرات

 واملناقشةالحوار 

االختبييييييييييييييييييييارات الفصييييييييييييييييييييليةت 

 والشف ية

1.4  
ً
يشرح عالقة املجتمع بالعمارة سياسيا

 وأمنيا
ً
 وديميا

ً
 واقتصاديا

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

االختبييييييييييييييييييييارات الفصييييييييييييييييييييليةت 

 والشف ية

يوضح أساليب وخصائص العمارة العربية  1.5

 القديمة.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 الفصلية.االختبارات 

 والنهائية
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 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمة

 املهارات 2.0

يمييييييييييال بيييييييييين اليييييييييدالالت السياسيييييييييية واالقتصيييييييييادية والديميييييييييية  2.1

 واألمنية للعمارة القديمة في الجزيرة العربية

 بطاقة املتابعة التعلم التعاو ي

يحلل املشكالت الري واج ي  املعمياريين فيي الجزييرة العربيية  2.2
 وكيف لغلبوا عليها 

ً
 قديما

 بطاقة املالحظة املشكالتحل 

 التمبؤ والتقدير  يقارن بين عمارة املقابر القديمة في الجزيرة العربية. 2.3

 دراسة الحالة 

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

يوظييف وسييائل التقنييية الحديطيية فييي تحليييل لت طييي  العييام  2.4
 والعناصر املعمارية للمعابد القديمة في الجزيرة العربية.

 والتوثيقاملسح 

 التعلم التعاو ي

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

 تقديم العروض يست دم مصادر دراسة عمارة الجزيرة العربية القديمة. 2.5

 التعليم التعاو ي

 الدورات التدريبية

 املالحظةبطاقة  

 القيم 3.0

3.1 

يتسمـل مسـؤولية  تابـة أبســاث وتقـارير عـن العمــارة 

املدينـة والعمـارة الدينيـة  ويظهـر ااحربية  والعمـارة 

 االلتزام بمعايير العمل

 

 إدارة فرق العمل
املتابعة من قبل املشرف 

 على التدريب امليدا ي

3.2 

 
ً
يساور بموضوعية عالقة املرتمع بالعمـارة سياسـيا

  ويلتـزم بأخالقيـات املهنـة  
ً
 وأمنيا

ً
 ودينيا

ً
اقتصاديا و

 النظر األخرى.ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات 

 العمل اارماعع

 التعليم التعاوني
 تقييم األقران

 .تقييم  الي

3.3 

يعمــــــل بــــــروح الفريــــــق رــــــع أعمــــــال املقــــــح والتنقيــــــ  

ألســـــــالي  وخصـــــــائا العمـــــــارة العربيـــــــة القديمـــــــة  

 ويتقبل النقد البناء  ويسترم آراء اآلخرين.

 مجموعات العمل
 بطاقة املتابعة

 

 . أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالع درجة التقييم

 %10 األسبوع ااخامس اختبار قصير 1

 %10 األسبوع الثامن تكاليف بسثية 2

 %20 األسبوع الثاني عشر اختبار فصلع 4

5 
 %60 األسبوع ااخامس عشر اختبار ن ائي

 
 %100  املرموع

 تسريري  شفهي  عرض تقديمي  مشروع جماعع  ورقة عمل ااخ(أنشطة التقييم )اختبار 
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 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:-هـ 

ترتيبييات إتاحيية أعضييا  ليئيية التييدريا وال يئيية التعليمييية لالساشييارات واإلرايياد األكيياديمي ال يياا لكييل قالييب )مييع  كيير مقييدار 

 ريا ل ذا الغرض في كل أسبوع(.  الوق  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضا  ليئة التد

 متابعة حاالت عينات من الطالب املتعثرين ومحاولة إيجاد الحلول املناسبة لكل حالة بقدرلا.

 ساعات أسبوعية مفتوحة لجميع الطالب )ساعات مكتبية(.

 ساعتان أسبوعية إرااد أكاديمي من املرادين امل صصين للطالب.

( للطييالب املولييوبين أو 1-12الييذين يحتيياجون إليى اإلرايياد خييارج نطياق السيياعات املكتبييية مين )تحدييد مواعيييد إضييافية للطيالب 

 املتعثرين أكاديميا.

 

افق:  –و   مصادر التعلم واملر

 . قائمة مصادر التعلم:1

املرجع الرئيس 

 للمقرر 

  وكالة اآلثار  مقدمة رع آثار اململكة العربية السعودية -

 م2003ااحداد  مقدمة رع اآلثار اإلسالمية  دار الشوكاني  صنعاء   عبد هللاأ. د.  -

 لي. 1420مقدمة في آثار اململكة العربية السعوديةت وكالة اآلثارت  • املراجع املساندة

 لي.1402األنصاريت عبد الرحمن الطيبت الفاو صورة للحضارة العربيةت  •

 لي.1419عبد هللا ت يوسف اليمن في بالد ملكة سبأت  •

 م.1992فوجي ت بورك اردت عرش بلقيات  •

 م2006العتيبيت محمدت املعبد في الجزيرة العربية قبل اإلسالمت  •

 حولية اآلثار السعودية أقالل •

 مجلة ادوماتو املصادر اإللكترونية

  مجلة اآلثار كلية السياحة واآلثار.

 http://www.tradebit.com/filedetail.php/3267224v2630425-ancient-city-wall-of-

baraqish-yemen-arabia. 

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

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

   أخرى 

 

 

 

افق 2  والتجهيزات املطلوبة:. املر

 متطلبات املقرر  العناصر

افق  املر
 )القاعات الدراسيةت امل تبراتت قاعات العرضت قاعات املحاكاة ... إلخ(

 قاعات املحاضرات.

 معامل الحاسب اآللي.

http://www.tradebit.com/filedetail.php/3267224v2630425-ancient-city-wall-of-baraqish-yemen-arabia
http://www.tradebit.com/filedetail.php/3267224v2630425-ancient-city-wall-of-baraqish-yemen-arabia
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/31597/Arabian-art
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/31597/Arabian-art


 
8 

 متطلبات املقرر  العناصر

 التجهيزات التقنية
 )ج از عرض البياناتت السبورة الذكيةت البرمجيات(

Blackboard 

Smart board 

 لطبيعة الت صص( أخرى تجهيزات 
ً
 ابكة إنترن  )تبعا

 ز. تقويم جودة املقرر:

 طرق التقييم املقيمو   مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو ليئة التدريا 

 لجنة تمسيق املقررات

تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية ومناقشة 

 الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 الطويلة.تصحيح املقاالت القصيرة أو 

 حلقات النقاش

 ورش العمل 

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مدى تسصيل مخرجات التعلم 

 للمقرر 

الطلبييييةت أعضييييا  ليئيييية التييييدريات 

 قيادات البرنامج

 . االختبارات الش رية.1

 ي األسئلة الشفوية. 2

 ي التقويم املستمر. 3

 أساسية.. القيام بواجبات إضافية أو 4

. تبيادل التيدريا بيين الييزمال  كيل زمييل يييدخل 5

 اعبة زميلة.

   

  

 )مطل. فاعلية التدريات فاعلة قرق تقييم الطالبت مدى تحصيل م رجات التعلم للمقررت مصادر التعلم ... إلخ(مجاالت التقويم 

 أخرى )يتم تحديدلا()الطلبةت أعضا  ليئة التدريات قيادات البرنامجت املراجع النظيرت املقيمون 

 )مباار وغير مباار(قرق التقييم 
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 ح. اعتماد التوصيف 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


