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 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

 ساعتان . 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

 أثار ما قبل التاريخ

  )إن وجدت(. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر 5

 ال يوجد

 ينطبق()اختر كل ما . نمط الدراسة 6

 النسبة %  عدد الساعات التدريسية نمط الدراسة م

 - - املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - - أخرى )معملي/ ميداني(  5

 %100 ساعة 30 االجمالي

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

 - معمل أو إستوديو 2

 - دروس إضافية 3

 - أخرى )تذكر( 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 8 ساعات االستذكار 1

 ساعات4 الواجبات 2

 ساعات 5 املكتبة 3

 ساعات 6 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 7 أخرى )تذكر( 5

 ساعة30 اإلجمالي 

ذكارت إعيييداد املشيييياريعت * هيييي مقيييدار الوقييي  املسييياطمر ايييي المشيييياطات الريييي لسيييهم ايييي تحقييييق مخرجيييات الييييتعلم للمقيييررت ويشيييمل  ليييك: جمييييع أنشيييطة الييييتعلمت مطيييل: سييياعات االسيييت

 والواجباتت والعروضت والوق  الذي يقضيه املتعلم اي املكتبة
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 املقرر ومخرجاته التعليمية:هدف -ب

 . الوصف العام للمقرر: 1

ُيعني بوصف وتصميف الفنون الصخريةت وتفسيرها اي محيطها البيئي والطقااي خالل ما قبل التاريخ وفجره واملرحلة 

 التاريخية.

 للمقرر:الهدف الرئيس . 2

دراسته للتعرف على معانيه وربطه بحياة التعريف بأنواع الفن الصخري وموضوعاته وأساليب تنفيذهت وشرح مناهج 

 الجماعات البشرية خالل الفترات الحضارية املختلفة.

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز

مخرج التعلم 

 املرتبط للبرنامج

  :املعرفة والفهم 1

 1.2 الفن الصخري وأساليبه ومراحل تطوره. يبين 1.1

 1.1 الحضاري والفني للفن الصخري وعالقته بالتغيرات البيئية.يوضح الدور  2.1

 1.4 مناهج دراسة الفن الصخري وطرق توثيقة وأساليبه الفنية ومؤشراتها اإلدراكية. شرحي 3.1

 1.3 الفنون الصخرية وعالقتها بحياة اإلنسان القديم. األثرية مناملكاشفات  ددعي 4.1

 1.1 عالقة الفن الصخري بعلم اآلثار وظهور الكتابة يوضح 5.1

  املهارات 2

 2.1 الفنية. الصخرية وأساليبهاالفنون ميز ي 1.2

 2.2 يحلل طُرق تنفيذ الفن الصخري التقنية. 2.2

 2.3 االكاشافات اإلقليمية والدولية. وبينيقارن بين االكاشافات املبكرة للفن الصخري العربيت  3.2

يوظف وسائل التقنية الحديطة اي دراسة الفنون الصخرية وطرق تنفيذها وتقنياتها  4.2

 املستخدمة. 

2.4 

 2.5 م مفاهيم الفن الصخري ومراحل تطوره.ستخدي 5.2

  القيم 

ويظهـر االلتـزام بمعـاي ر  عن أعمال الفنون الصخرية بحاثاأل تقارير و الكتابة يتحمل مسؤولية  1.3

 العمل.

3.1 

ويعميييل ضييمن فرييييق عمييل ايييي دراسيية الفييين الصييخري وطيييرق توثيقيية وأسييياليبه  يحيياور بموضييوعية 2.3

 ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى. الفنية ومؤشراتها اإلدراكية

3.2 

يتحمييل املسييؤولية اييي معرفيية وظيفيية الفيين الصييخري واسييتخداماته وأثرهمييا علييى أميياكن تواجييده  3.3

 ويحترم آراء اآلخرين خارج املغارات.واناشاره الجغرااي 

3.3 
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  ج. موضوعات املقرر 

 قائمة املوضوعات م
ساعات 

 االتصال

 4 .التعريف بالفن الصخري وظاهرته العاملية وأسبابهات التعريف باملقرر  1

 4 .نظريات نشأة الفن الصخري وطرق توثيقه 2

 2 .عالقة الفن الصخري بعلم اآلثار وظهور الكتابة 3

4 .
ً
 4 االكاشافات املبكرة للفن الصخري واستعرض نما ج له إقليميا ودوليا

 2 .مفاهيم الفن الصخري ومراحل تطوره 5

 4 .طُرق تنفيذ الفن الصخري التقنية 6

 4 مناهج دراسة الفن الصخري وطرق توثيقة وأساليبه الفنية ومؤشراتها اإلدراكية 7

 4 وأثرهما على أماكن تواجده واناشاره الجغرااي خارج املغارات.وظيفة الفن الصخري واستخداماته  8

 2 .طرق تأريخ الفن الصخري وإشكالياتها 9

 ساعة 30 املجموع

 

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

 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 التقييم طرق 

  املعرفة والفهم 1.0

 يبين الفن الصخري وأساليبه ومراحل تطوره. 1.1
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية

1.2 
يوضح الدور الحضاري والفني للفن الصخري وعالقته 

 بالتغيرات البيئية.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

1.3 
يشرح مناهج دراسة الفن الصخري وطرق توثيقة وأساليبه 

 الفنية ومؤشراتها اإلدراكية.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

االختبارات الفصليةت 

 والشفهية

1.4 
يعدد املكاشفات األثرية من الفنون الصخرية وعالقتها 

 بحياة اإلنسان القديم.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

االختبارات الفصليةت 

 والشفهية

1.5 
 االختبارات الفصلية. يوضح عالقة الفن الصخري بعلم اآلثار وظهور الكتابة

 العروض التقديمية

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 التقييم طرق 

 املهارات 2.0

 يميز الفنون الصخرية وأساليبها الفنية. 2.1
 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة حل املشكالت تنفيذ الفن الصخري التقنية.يحلل طُرق  2.5

2.3 
يقارن بيين االكاشيافات املبكيرة للفين الصيخري العربييت وبيين 

 االكاشافات اإلقليمية والدولية.

 التمبؤ والتقدير 

 دراسة الحالة 

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

2.2 
دراسيية الفنيون الصييخرية  يوظيف وسييائل التقنيية الحديطيية ايي

 وطرق تنفيذها وتقنياتها املستخدمة. 

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

2.5 
يسييييتخدم طييييُرق تنفيييييذ الفيييين الصييييخري التقنييييية. واسييييتعرض 

 
ً
 .نما ج له إقليميا ودوليا

 تقديم العروض

 التعليم التعاوني

 الدورات التدريبية

 املالحظةبطاقة  

  القّيم 3.0

3.2 

كتابييييييية التقيييييييارير واألبحييييييياث عييييييين أعميييييييال يتحمـــــــل مســـــــؤولية 

 ويظهر االلتزام بمعاي ر العمل. الفنون الصخرية

املتابعة من قبل  إدارة فرق العمل

املشرف على التدريب 

 امليداني

3.3 

ويعمييل ضييمن فريييق عمييل اييي دراسيية الفيين  يحيياور بموضييوعية

الصييييييييييييخري وطييييييييييييرق توثيقيييييييييييية وأسيييييييييييياليبه الفنييييييييييييية ومؤشييييييييييييراتها 

 ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى. اإلدراكية

 العمل الجماعي

 تقييم األقران التعليم التعاوني

 .تقييم  الي

3.1 

يتحميييييييييييل املسيييييييييييؤولية ايييييييييييي معرفييييييييييية وظيفييييييييييية الفييييييييييين الصيييييييييييخري 

وأثرهمييييييييييييا علييييييييييييى أميييييييييييياكن تواجييييييييييييده واناشيييييييييييياره واسييييييييييييتخداماته 

 ويحترم آراء اآلخرين الجغرااي خارج املغارات.

 مجموعات العمل

 بطاقة املتابعة

    

 

 .  أنشطة تقييم الطلبة 2

 

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %30 األسبوع التاسع  أول  اختبار فصلي 1

 %30 األسبوع الطاني عشر اختبار فصلي ثاني 2

 %40 األسبوع الخامس عشر االختبار النهائي 
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 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %100  املجموع  3
 أنشطة التقييم )اختبار تحريريت شفهيت عرض تقديميت مشروع جماعيت ورقة عمل الخ(

 

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

شبكة  علىفي مكتبه وعبر املوقع اإللكتروني ت واإللكتروني ومن خالل البريد اإللكترونيالتواصل من خالل موقع األستاذ 

 املعلومات الدولية. 

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

 ساعات أسبوعية مفتوحة لجميع الطالب )ساعات مكتبية(.

 د أكاديمي من املرشدين املخصص ن للطالب.ساعتان أسبوعية إرشا

( للطالب املوهوب ن أو 1-12تحديد مواعيد إضافية للطالب الذين يحتاجون إلى اإلرشاد خارج نطاق الساعات املكتبية من )

 املتعثرين أكاديميا.

 

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

 املرجع الرئيس للمقرر 

. دراسة علم الرسوم الصخريةت وكالة اآلثار واملتاحف اي اململكة 1428مجيد خان  •

 العربية السعودية.

. الفنون اي عصور ما قبل التاريخ. الطبعة األولىت أوراق شرقية 2000حسن الباشا  •

 للطباعة والمشرت مصر.

 املراجع املساندة

املنحوتــــة فــــي هـــــ. سدراســــة وصــــفية تحليليــــة لظــــاهرة األيــــدي 1425الشــــارد عبــــد    ▪

الفنــــــــون الملــــــــخرية باململكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعوديةس. مجلــــــــة الجمعيــــــــة الســــــــعودية 

 .53 -9. ص11للدراسات التاريخية. ع

▪ David S. Whitley 2005. Introduction to Rock Art Research.  Left  Coast 

Pr.   

 كترونيةلاملصادر اإل

• http://www.bradshawfoundation.com/lascaux/ 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Cave_of_Altamira 

• http://www.saudiaramcoworld.com/issue/200202/art.rocks.in.saudi.arabia.htm  

• http://www.rupestre.net/rockart/.http://www.parks.ca.gov/?page_id=22691  

• http://www.rupestre.net/edu/index.html 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_art 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Cave_of_Altamira 

• http://www.saudiaramcoworld.com/issue/200202/art.rocks.in.saudi.arab

ia.htm  

• http://www.rupestre.net/rockart/  

http://www.rupestre.net/rockart/
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• http://www.parks.ca.gov/?page_id=22691  

• http://www.rupestre.net/edu/index.html 

• http://www.bradshawfoundation.com/america/ 

 

Video 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=oSHKqX8_pqU 

• https://www.youtube.com/watch?v=5KrU2F_2XSY 

• https://www.youtube.com/watch?v=HHCwDGggMPk 

• https://www.youtube.com/watch?v=HmD6Lo9-l3s 

• https://www.youtube.com/watch?v=qyIfPbn0RDs 

• https://www.youtube.com/watch?v=8Y4DddMXsHk 

• http://www.bradshawfoundation.com/south_africa/san_rock_art_film.ph

p 

 برامج التقنيات الحديطة املطبقة اي اآلثار –الاسجيل والتوثيق  -برامج الحفريات  ▪ أخرى 

 

افق والتجه زات املطلوبة:2  . املر

 متطلبات املقرر  العناصر

افق  املر
 )القاعات الدراسيةت املختبراتت قاعات العرضت قاعات املحاكاة ... إلخ(

 show Dataقاعة محاضرات مزودة بوسائل العرض 

 التجه زات التقنية
 )جهاز عرض البياناتت السبورة الذكيةت البرمجيات(

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(.

 لطبيعة التخصص( أخرى  تجه زات
ً
 ال يوجد )تبعا

 

 ز. تقويم جودة املقرر:

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

 

 

 فاعلية التدريس

 

 عضو هيئة التدريس 

 تمسيق املقرراتلجنة 

 تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية. 

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح التكليفات.

 حلقات النقاش.

 ورش عمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

 الشهرية.ي االختبارات 1الطلبييةت أعضييائ هيئيية التييدريست قيييادات  مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر 

http://www.bradshawfoundation.com/america/
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 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

 ي التقويم املستمر. 2 البرنامج

. القييييييييييييييييييييييييييام بواجبيييييييييييييييييييييييييات إضيييييييييييييييييييييييييافية أو 3

 أساسية. 

   

 )مطل. فاعلية التدريست فاعلة طرق تقييم الطالبت مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقررت مصادر التعلم ... إلخ(مجاالت التقويم 

 النظيرت أخرى )يتم تحديدها()الطلبةت أعضائ هيئة التدريست قيادات البرنامجت املراجع املقيمون 

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 ح. اعتماد التوصيف 

 

 
 

 

 

 


