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 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

 ساعات   املعتمدة: . الساعات1

 . 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

 أثر 212

 )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 30 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - - أخرى  5

 %100 30 االجمالي
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 30 محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

  دروس إضافية 3

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

 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 5 ساعات االستذكار 1

 ساعات7 الواجبات 2

 ساعات4 املكتبة 3

 ساعات 6 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 8 أخرى )تذكر(  5

 ساعة30 اإلجمالي 
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ذكارت إعيييداد امل ييييارال ت * هيييي مقيييدار الوقييي  املسييياطار فيييي الم يييياقات الريييي لسييي م فيييي ويقييييق م رجيييات الييييتعلم للاقيييررت وال يييال  ليييك: جايييي  أ  يييطة الييييتعلمت مطيييل: سييياعات ا سيييت

 والواجباتت والعروضت والوق  الذي يقضيه املتعلم في املكتبة

 

 التعليمية:هدف املقرر ومخرجاته  -ب

 :الوصف العام للمقرر . 1

رة للرحالة واملستك فين وال واة واألسباب الري أعاق  البيث  ياناول هذا املقرر.  ِّ
 
يستعرض هذا املقرر األعاال األثرية املبك

األثري في الجزيرة في عصور ما قبل التاريخت والعرض بداية ا سايطان في الجزيرة العربية والخصائص الطقافية للعصور 

 أدواتها الحجرية مقارنة باناقق الجور.  الحجرية ولسلسل ا الزمني من خالل املواق  األثرية و 
 

   للمقرر:الهدف الرئيس . 2

إبراز األدوار الطقافية للجزيرة العربية خالل العصور الحجرية ولسليط الضوء على املروكزات الحضارية الذي قام  عليه 

 .املاالك العربية القدياة
 
. 

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم 

 املرتبط للبرنامج 

  املعرفة والفهم 1.0

 1.2 العصور الحجرية. يبين خصائص 1.1

 1.1 األنااط الطقافية. وضحي 2.1

 1.3 دد ا سايطان في الجزيرة العربية وحركتها في عصري البلي توسين وال ولوسين.عي 3.1

 1.4 التطورات الطقافية.  رحي 4.1

 1.1 الجزيرة العربية املعاصر وعامل ا الحيوا ي والنبالييوضح مناخ  5.1

 املهارات: 2.0

 

 

 2.1 امل كالت والقضايا املتعلقة باملراحل والعصور الحجرية. يايز 1.2

 2.2 ييلل أسبا الفوارق املرحلية والزمنية بين العصور الحجرية املحلية مقارنة باناقق الجوار. 2.2

 2.3 الطبيعية وحركة الجااعات الب رية في عصر البليستوسين.يقارن بين املوارد  3.2

 2.4 يوظف التقنية في واب  التطورات الطقافية لإل سان في عصر ال ولوسينت والبليستوسين. 4.2

املكا يييفات األثرييييية فيييي العصيييير الحجيييري الحيييديث وويييييول ا  سيييان إ ييييى إنتيييا  القييييوت  مسيييت دي 5.2

 والزراعة وإنتا  الطعام.

2.5 

   القيم 3

ويظ ير ا لتييزام كتابيية التقيارير عين التطييورات الطقافيية فيي العصييور الحجريية. يتيايل مسيؤولية  1.3

 باعايير العال.

3.1 

 3.2ويتقبل اآلراء واملقترحات ووج ات النظر يياور باوضوعية واب  العصور الحجرية وخصائص ا  2.3
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم 

 املرتبط للبرنامج 

 األخرى.

عيين حركيية الجااعييات الب ييرية فييي عصيير البليستوسييين  يعاييل بييروح الفريييق فييي املقييح والتنقيييب 3.3

 وعصر ال ولوسينت ويتقبل النقد البناءت وييترم آراء اآلخرين.

3.3 

 

  ج. موضوعات املقرر 

 قائمة املوضوعات م
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعات 

 االتصال

1 
 التعريف باملقررت جغرافية الجزيرة العربية وونوع وضارالس ا

 الحيوا ي والنباليمناخ الجزيرة العربية املعاصر وعامل ا 

2 

2 
 جيولوجية الجزيرة العربية

 مناخ الجزيرة العربية القديم

2 

3  
 بيئة إفريقيا املساعدة لظ ور ا  سان في شرق إفريقيا وأثر ل كل أخدود البير األحار

ر إ ى الجزيرة العربية
 
 شرق أفريقيا موقن ا  سانية وهجرة ا  سان املبك

2 

 3 الحجريةمقدمة في العصور  4

 1 الترويب املرحلي والزمني للعصور الحجرية 5

 2 من ويقيب دراسات العصور الحجرية في الجزيرة العربية والطانية ملرحلة األو ى 6

 2 من ويقيب دراسات العصور الحجرية في الجزيرة العربية والرابعة املرحلة الطالطة 7

8 
فييييي ك ييييف القييييزة والبيئيييية مواقيييي  ألييييدوان فييييي الجزيييييرة العربييييية وألييييدوان املتقيييدم فييييي ال ييييوييطية. اليييدوان 

 . القدياة في الجزيرة العربية

2 

9 
  .خصائص العصر األشو ي العامة ومواقعه في الجزيرة العربية

 . خصائص العصر األشو ي في الجزيرة العربية ووقسيااوه املرحلية

2 

10 

القييييييم األوسيييييط العاميييييية وخصائصيييييه فيييييي املنطقتيييييين الوسيييييط وال ييييياالية فييييييي  سييييياات العصييييير الحجيييييري 

 .الجزيرة العربية

 .خصائص العصر الحجري القديم األوسط في جنوبي الجزيرة العربية وشرقيها

2 

11 
 سيييييياات العصيييييير الحجييييييري القييييييديم األعلييييييى العاميييييية وخصائصييييييه فييييييي وسييييييط الجزيييييييرة العربييييييية وشييييييااليها

 األعلى في جنوب الجزيرة العربية وشرقيهاخصائص العصر الحجري القديم 

2 

12 
ناخيييييية والبيئييييية وأثرهيييييا فيييييي الجزييييييرة العربيييييية

ي
 السيييياات العامييييية للعصييييير الحجيييييري الوسييييييط والتغييييييرات امل

 خصائص العصر الحجري القديم الالحق في الجزيرة العربية

4 

13 
 بيئة العصر الحجري الحديث وسااوه العامة ومواقعه في الجزيرة العربية

 خصائص العصر الحجري الحديث وثقافاوه وأنااقه في الجزيرة العربية

2 

 2 ساات ما بعد العصر الحجري الحديث العامة وخصائصه في الجزيرة العربية 14
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 قائمة املوضوعات م
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعات 

 االتصال

 30 املجموع

 

 د. التدريس والتقييم:

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

 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 املعرفة والفهم 1.0

1.1  

 يبين خصائص العصور الحجرية.

 املحاضرات

 الحوار واملناق ة

 ا ختبارات الفصلية.

 العروض التقدياية

1.2  

 يوضح األنماط الثقافية.

 املحاضرات

 الحوار واملناق ة

 ا ختبارات الفصلية.

 والنهائية

يحـــــــدد بدايـــــــة االســـــــبيطان  ـــــــي الجزيـــــــرة العربيـــــــة  1.3

 وحركتها  ي عصري البليشتوسين والهولوسين.

 املحاضرات

  الحوار واملناق ة

ا ختبارات الفصليةت 

 وال ف ية

 املحاضرات يشرح التطورات الثقافية. 1.4

 الحوار واملناق ة

ا ختبارات الفصليةت 

 وال ف ية

املعاصــــر وعاملهــــا يوضــــح منــــاة الجزيــــرة العربيــــة  

 الحيواني والنباتي

 املحاضرات

 الحوار واملناق ة

 ا ختبارات الفصلية.

 والنهائية

2.0 
 املهارات

 
يميــــــــز املشــــــــكالت والقرــــــــايا املتعلقــــــــة باملراحــــــــل  2.1

 والعصور الحجرية.

 بطاقة املتابعة التعلم التعاو ي

يحلــــــــل أســــــــبا الفــــــــوارق املرحليــــــــة والزمنيــــــــة بــــــــين  2.2

الحجريـــــــــة املحليـــــــــة مقارنـــــــــة بمنـــــــــاطق العصـــــــــور 

 الجوار.

 بطاقة املالحظة حل امل كالت

2.3 

 
يقـــارن بـــين املـــوارد الطبيعيـــة وحركـــة الجماعـــات 

 البشرية  ي عصر البليستوسين.

 التمبؤ والتقدير 

 دراسة الحالة 

 التدر  

 بطاقة املالحظة

يوظــــــف التقنيــــــة  ــــــي تببــــــع التطــــــورات الثقافيــــــة  2.4

 الهولوسين، والبليستوسين.لإلنسان  ي عصر 

 املقح والتوثيق

 التعلم التعاو ي

 بطاقة املالحظة

 ملف ا نجاز

يستخدم املكبشفات األثريـة  ـي العصـر الحجـري  2.5

الحـــــــديث وتحــــــــول اإلنســــــــان إلــــــــ  إنتــــــــاج القــــــــوت 

 والزراعة وإنتاج الطعام.

 وقديم العروض

 التعليم التعاو ي

 الدورات التدريبية

 املالحظةبطاقة  

3.0 
 القيم:

 

3.1 
كتابييييييية التقيييييييارير عييييييين التطيييييييورات يتحمـــــــل مســـــــ ولية 

ويظهــــــــــر االلتــــــــــزام  الطقافييييييييييية فييييييييييي العصييييييييييور الحجرييييييييييية.

املتابعة من قبل امل رف  إدارة فرق العال

 على التدريب امليدا ي
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 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 بمعايير العمل.

3.2 
 وابيي  العصييور الحجرييية وخصائصيي ايييياور باوضييوعية 

 النظر األخرى. ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 وقييم األقران

 .وقييم  الي

3.3 

فييييييي املقييييييح والتنقيييييييب عيييييين حركيييييية يعاييييييل بييييييروح الفريييييييق 

الجااعيييييييات الب يييييييرية فيييييييي عصييييييير البليستوسيييييييين وعصييييييير 

 ويتقبل النقد البناءت وييترم آراء اآلخرين. ال ولوسينت

 مجموعات العمل

 بطاقة املتابعة

 

 تقييم الطلبة . أنشطة 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %30 األسبوع الساب  اختبار  1

 %30 األسبوع الطا ي ع ر  سيمينار )حلقة نقاش( 2

 %40 األسبوع الخامس ع ر اختبار نهائي 3

 جماعي، ورقة عمل الخ( أنشطة التقييم )اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع
 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:-هـ 

 متابعة حا ت عينات من الطالب املتعثرين ومياولة إيجاد الحلول املناسبة لكل حالة بقدرها.

 ساعات أسبوعية مفتوحة لجاي  الطالب )ساعات مكتبية(.

 .للطالبساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي من املرشدين املخصصين 

( للطييالب املوهييوبين أو 1-12ويدييد مواعيييد إضييافية للطيالب الييذين ييتيياجون إ يى ا رشيياد خييار  نطياق السيياعات املكتبييية مين )

 املتعثرين أكاديايا.

 

افق:  –و   مصادر التعلم واملر

 . قائمة مصادر التعلم:1

املرجع الرئيس 

 للمقرر 

 .في قطر.أقلس ثقافات العصور الحجرية 1967كابلت هولجر  •

 . ما قبل التاريخ وفجره في املالكة العربية السعودية. 1995مياد عبد النعيم  • املراجع املساندة

اان.1990زاريمس يورالس  •  : أرض اللبانت دراسة ميدانية اثرية في ميافظة ظفار بسلطنة عي

م. ورجاة معلوية 1990وزارة ا عالم  -م روع اللجنة الوقنية لإلشراف على مقح اآلثار في السلطنة  

 .2001إبراهيمت على التجا س املاحيت 

ال ارخ عبد هللا بن مياد." رؤية جديدة لتقسياات فترات العصور الحجرية باملالكة العربية  -1
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 .30 -7م: ص2003ا يت ت الجزء الط13السعودية". مجلة العصورت املجل  د

املعاري عبد الرزاق راشد. " ثقافتان من العصر الحجري الحديث في العربية". أدوماووت  -2

 .29 -7مت ص2000الرياضت 

املعاري عبد الرزاق راشد. " إضافات جديدة في وقسيم العصر الحجري الحديث في صحراء   -3

 .44 -23ت ص2002ت 5الجزيرة العربية". أدوماووت الرياضت ال عدد

املعاري عبد الرزاق راشد. " الناط األثري الصحراوي وعالقته باروفعات جنوبي الجزيرة  -4

اان". أدوماووت الري  .28 -7مت ص2005ت 12اضت ال عددالعربية وبتهامة وعي

. "موروث العصور الحجرية ودوره في ل كل قرى ومدن حضارة 2008املعاريت عبد الرزاق راشد  -5

"املدينة في الوقن العربي في ضوء ا كا افات األثرية: الم أة والتطور" جنوبي الجزيرة"ت في: 

 و القعدة  5-2السعودية/ ويرير عبد الرحان األنصاري وآخرونت الجوفت املالكة العربية 

 م(.2005ديسابر  7-5هي )1426

. "دراسات العصر الحجري الحديث في الجزيرة العربية: 2009املعاري عبد الرزاق أحاد راشد  -6

 .38-7ت ص20نقد املصادر واست الص النتائج". أدوماووت ال عدد

ه الجزيرة العربية". الدارةت . " ويقيب دراسات ما قبل التاريخ في شب2010املعاري عبد الرزاق راشد 

 .260 -167ت ص3ال عد

  حولية أقالل ▪

 مجلة آدوماوو ▪

 مجلة الدارة ▪

 مجلة الجاعية األسرية السعودية ▪

 مجلة الجاعية األثرية لدول الخليج العربي ▪

 مجلة كلية السياحة واآلثار

: مواق  ا نترن ت  .１ املصادر اإللكترونية
ً
 وسائل التواصل ا جتااعي... إلخ(:قائاة املصادر ا لكترونية )مطال

91http://www.archaeologic.net/cmds.php?action=newsopen&id= 

jT/_____.html42m/document/yzKjshared.co4http://www. 

http://ancientcraft.co.uk/Flintknapping/flint.html 

http://www.palaeodeserts.com/ 

https://www.academia. 

ONTQmpyYs9http://www.youtube.com/watch?v=H 

anShield.aspxhttp://www.sgs.org.sa/Arabic/Geology/Pages/Arabi 

The_Prehistory_of_the_Arabian_Peninsula_Des/1259320https://www.academia.edu/

erts_Dispersals_and_Demography 

 فيديو

s0K0https://www.youtube.com/watch?v=ccXMGDP 

ONTQmpyYs9https://www.youtube.com/watch?v=H 

http://www.archaeologic.net/cmds.php?action=newsopen&id=91
http://www.4shared.com/document/yzKj42jT/_____.html
http://ancientcraft.co.uk/Flintknapping/flint.html
http://www.palaeodeserts.com/
http://www.palaeodeserts.com/
http://www.palaeodeserts.com/
https://www.academia/
http://www.youtube.com/watch?v=H9ONTQmpyYs
http://www.sgs.org.sa/Arabic/Geology/Pages/ArabianShield.aspx
https://www.academia.edu/1259320/The_Prehistory_of_the_Arabian_Peninsula_Deserts_Dispersals_and_Demography
https://www.academia.edu/1259320/The_Prehistory_of_the_Arabian_Peninsula_Deserts_Dispersals_and_Demography
https://www.youtube.com/watch?v=ccXMGDP0K0s
https://www.youtube.com/watch?v=H9ONTQmpyYs
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Pdf 

Large_Flake_Acheulean_in_the_Nefud_Desert_/8583865https://www.academia.edu/

of_Northern_Arabia 

-PlosOne-Mundafan_palaeolake-RCrassard-2013file:///C:/Users/ksu/Downloads/

libre.pdf 

libre.pdf-file:///C:/Users/ksu/Downloads/Shipton_et_al_Paleoanthropology 

_eds_BifaceBook.pdf2003PDF/Soressi_Dibble/98/36/57/00http://hal.inria.fr/docs/ 

-_1994P._Biagi_/564398https://www.academia.edu/

_An_Early_Palaeolithic_Site_near_Saiwan_Sultanate_of_Oman_ 

   أخرى 

 

افق والتجهيزات املطلوبة:2  . املر

 متطلبات املقرر  العناصر

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

 قاعات املحاضرات.

 معامل الحاسب اآل ي.

 التجهيزات التقنية
 )ج از عرض البياناتت السبورة الذكيةت البرمجيات(

Blackboard 

Smart board 

 لطبيعة الت صص( تجهيزات أخرى 
ً
 شبكة إنترن  )وبعا

 ز. تقويم جودة املقرر:

 التقييم طرق  املقيمون  مجاالت التقويم

 فاعلية التدرالس
 عضو هيئة التدرالس 

 لجنة ومسيق املقررات

وصحيح أسئلة ا ختبارات الفصلية ومناق ة 

 الحلول.

 وصحيح الواجبات ومناق تها.

 وصحيح املقا ت القصيرة أو الطويلة.

 حلقات النقاش

 ومعامل ومتاحف

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية قرق وقويم الطالب

 م رجات التعلم للاقررتمدى ويصيل 
الطلبييييةت أعضيييياء هيئيييية التييييدرالست 

 قيادات البرنامج

 . ا ختبارات ال  رية.1

 ي األسئلة ال فوية. 2

 ي التقويم املستار. 3

 . القيام بواجبات إضافية أو أساسية.4

. وبيادل التيدرالس بيين الييزمالء كيل زمييل يييدخل 5

 شعبة زميلة.

https://www.academia.edu/8583865/Large_Flake_Acheulean_in_the_Nefud_Desert_of_Northern_Arabia
https://www.academia.edu/8583865/Large_Flake_Acheulean_in_the_Nefud_Desert_of_Northern_Arabia
file:///C:/Users/ksu/Downloads/2013-RCrassard-Mundafan_palaeolake-PlosOne-libre.pdf
file:///C:/Users/ksu/Downloads/2013-RCrassard-Mundafan_palaeolake-PlosOne-libre.pdf
file:///C:/Users/ksu/Downloads/Shipton_et_al_Paleoanthropology-libre.pdf
http://hal.inria.fr/docs/00/57/36/98/PDF/Soressi_Dibble2003_eds_BifaceBook.pdf
https://www.academia.edu/564398/P._Biagi_1994_-_An_Early_Palaeolithic_Site_near_Saiwan_Sultanate_of_Oman_
https://www.academia.edu/564398/P._Biagi_1994_-_An_Early_Palaeolithic_Site_near_Saiwan_Sultanate_of_Oman_
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 التقييم طرق  املقيمون  مجاالت التقويم

   

  

 التدرالست فاعلة قرق وقييم الطالبت مدى ويصيل م رجات التعلم للاقررت مصادر التعلم ... إلخ()مطل. فاعلية مجا ت التقويم 

 )الطلبةت أعضاء هيئة التدرالست قيادات البرنامجت املراج  النظيرت أخرى )يتم ويديدها(املقياون 

 )مباشر وغير مباشر(قرق التقييم 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 

 

 


