
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة في آثار الجزيرة العربية اسم املقرر:
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 السياحة واآلثار الكلية:
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 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

 ثالث ساعات  . الساعات املعتمدة:1

 . نوع املقرر 2

   أخرى   متطلب قسم √  متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري  ب.

 الثاني  . 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  الساعات التدريسيةعدد  نمط الدراسة م

 - - املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 %100 45 أخرى  5

 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

  محاضرات 1

  معمل أو إستوديو 2

  دروس إضافية 3

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

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات  9 ساعات االستذكار 1

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 8 املكتبة 3

 ساعات10 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 9 أخرى )تذكر( متابعة 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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 هدف املقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

اقع آثار شبه الجزيرة العربية منذ العصور التاريخية القديمة وحتى نهاية القرن الثالث  يعني هذا املقرر بدراسة مو

لها. عشر الهجري. ويدرس الطالب فيه األساليب البنائية للعمائر وأغراضها املدنية والدينية والحربية والطرز الرئيسية 

ملقرر بدراسة منتجات الفنون التطبيقية والزخرفية بالجزيرة العربية وأثر العوامل البيئية والتقاليد يعنى هذا ا كما

ويغطي هذا املقرر آثار شبه الجزيرة العربية القديمة  .املحلية والتأثيرات الخارجية في العمارة والفنون التطبيقية

اقع األثري ة القديمة في شبه الجزيرة العربية وتاريخ البحث فيها، وذلك واإلسالمية، فمن ناحية يتعرف الطالب على املو

ظهور املدنيات، وآثار املمالك العربية القديمة، وآثار الطرق التجارية. أما من الناحية األخرى فتتم من خالل التطرق إلى 

والتأثيرات الخارجية في الفنون والعمارة  املحلية،دراسة اآلثار اإلسالمية في الجزيرة وأثر العوامل البيئية والتقاليد 

اقع من مختلف دول الجزيرة، ونماذج من التحف الفنية التي عثر عليها  اإلسالمية، هذا باإلضافة إلى دراسة مدن ومو

 وطرق الحج وآثارها. فيها

  . الهدف الرئيس للمقرر 2

اإلملام باألثر القديم واإلسالمي في الجزيرة العربية وإبرازه مع توضيح جوانبه التاريخية واآلثارية وأبعاده 

توضيح االرتباط الحضاري لآلثار القديمة ، و القديمة واإلسالمية كمصدر للتاريخ الحضاري اإلسالمي الحضارية، واآلثار 

 .املجاورةواإلسالمية في الجزيرة بنظائرها في البلدان 

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر 
 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

  للبرنامج

  املعرفة والفهم 1

 1.2 اإلسالم.تاريخ الجزيرة العربية قبل  يبين 1.1

 1.1 أنواع املدن ومواقع اآلثار القديمة واإلسالمية في الجزيرة العربية يوضح 1.2

 1.3 قرق التجارة القديمة ودروب الحج اإلسالميأهمية دد عي 1.3

 1.4 القديمة واإلسالمية يشرح الفنون  1.4

 1.1  شأة الكتابات القديمة واإلسالمية وأنواع ا وضحي 1.5

  املهارات 2

 2.1 معنى الجزيرة العربية وتقسيماتها ميزي 2.1

 2.2 يحلل أنواع التحف الفنية القديمة واإلسالمية  2.2

 2.3 بين قرق التجارة ودروب الحج وآثارها قارن ي 2.3

 2.4 واملواقع القديمة واإلسالمية عن املدنيوظف التقنية في البحث  2.4

  ومراحل تطورها وأنواع ا القديمة الكتابة بين يميز 2.5

  قيمال 3
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 مخرجات التعلم للمقرر 
 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

  للبرنامج

ويلتييييييزم واإلسييييييالمية القديميييييية  املواقييييييعفييييييي ثرييييييية عيييييين املعطييييييورات اأحيييييياور بموضييييييوعية ي 3.2

 بأخالقيات امل نةت ويتقبل اآلراء واملقترحات ووج ات النظر اأخرى.

 

واإلسيييييالمية الاشيييييابه واالخيييييتالف بيييييين التحيييييف القديمييييية  يعميييييل بيييييروح الفرييييييق ملعرفييييية 3.3

 .ويتقبل النقد البناءت ويحترم آراء اآلخرين

 

 

  ج. موضوعات املقرر 

 االتصالساعات  قائمة املوضوعات م

1 
+ مصادر دراسة اآلثار في الجزيرة العربية + خلفية تاري ية موجزة عن التعريف باملقرر 

 الجزيرة العربية.

3 

 6 دراسة مدن ومواقع قديمة. 2

 4 كتابات قديمة. 3

 4 قرق التجارة القديمة 4

 4 فنون قديمة 5

 3 1مناقشة التكاليف+ مراجعة + امتحان  6

 6 مدن ومواقع إسالمية. 7

 4 وأثارهادروب الحج  8

 4 فنون إسالمية 9

 4 كتابات إسالمية. 10

 3 2مناقشة التكاليف +مراجعة + امتحان 11
 ساعة 45 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

 يبين تاريخ الجزيرة العربية قبل اإلسالم. 1.1
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية 

 
يوضييييح أنيييييواع املييييدن ومواقيييييع اآلثييييار القديمييييية  1.2

 واإلسالمية في الجزيرة العربية

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية
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 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

يعييييدد أهمييييية قييييرق التجييييارة القديمييييية ودروب  1.3

 الحج اإلسالمي

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

االختبارات الفصليةت 

 .والشف ية
 يشرح الفنون القديمة واإلسالمية 1.4

 

 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

االختبيييييييييييييييييييييييييييييييييارات الفصيييييييييييييييييييييييييييييييييليةت 

 .والشف ية

1.5  

يوضح معنى الجزيرة العربية 

 وتقسيماتها 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

 املهارات: أن يكون الطالب قادرا على أن: 2.0

  يميز معنى الجزيرة العربية وتقسيماتها 2.1

 التعلم التعاو ي

 بطاقة املتابعة

يحلييييييييييييييل أنييييييييييييييواع التحييييييييييييييف الفنييييييييييييييية القديميييييييييييييية  2.2

 واإلسالمية 

 حل املشكالت

 

 بطاقة املالحظة

 التمبؤ والتقدير  يقارن بين قرق التجارة ودروب الحج وآثارها 2.3

 دراسة الحالة 

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

يوظييف التقنييية فييي البحييث عيين املييدن واملواقييع  2.4

 القديمة واإلسالمية

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاو ي

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز
ومراحيييل  وأنواع يييا القديمييية الكتابييية بيييين يمييييز 2.5

 تطورها

 تقديم العروض

 التعليم التعاو ي

 الدورات التدريبية

 بطاقة املالحظة 

 : أن يكون الطالب قادرا على أن:القيم 3.0

يتحميييييييييييييييل مسيييييييييييييييؤولية مواقيييييييييييييييع الحضيييييييييييييييارات القديمييييييييييييييية  3.1

على خارقة الجزيرة العربية ويظ ير االلتيزام واإلسالمية 

 بمعايير العمل.

املتابعييييييييييييييييية ميييييييييييييييييين قبييييييييييييييييييل  إدارة فرق العمل

املشييييرف علييييى التييييدريب 

 امليدا ي

يحاور بموضوعية كتابة اأبحاث والتقارير عين املواقيع  3.2

اأثريييية القديمييية واإلسيييالمية ويلتيييزم بأخالقييييات امل نيييةت 

 النظر اأخرى.ويتقبل اآلراء واملقترحات ووج ات 

 العمل الجماعي

 التعليم التعاو ي
 تقييم اأقران

 .تقييم  الي

يعمييييييل بييييييروح الفريييييييق ملعرفيييييية الاشييييييابه واالخييييييتالف بييييييين  3.3

التحيييييييف القديمييييييية واإلسيييييييالمية ويتقبيييييييل النقيييييييد البنييييييياءت 

 ويحترم آراء اآلخرين

 

 بطاقة املتابعة مجموعات العمل
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 . أنشطة تقييم الطلبة 2

 التقييمأنشطة  م
 توقيت التقييم

 )باأسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %5 قبل وبعد املحاضرة اأسئلة الشفوية 1

 %75 + النهائيالطالث عشر ت السابع االختبارات التحريرية 2

 %10 التاسع تكاليف بحطية 3

 %5 الحادي عشر تلخيص بحث 4

 %5 العاشر -الخامس  مناقشات جماعية 5

 %100  املجموع  

 أ شطة التقييم )اختبار تحريريت شفهيت عرض تقديميت مشروع جماعيت ورقة عمل الخ(

 

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

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

 املتعثرين من قبل املرشد اأكاديميمقابلة ومناقشة الطالب  -

 .تحديد ساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي من املرشدين املخصصين للطالب -

 

افق:  –و   مصادر التعلم واملر

 . قائمة مصادر التعلم:1

 للمقرر  املرجع الرئيس
  وكالة اآلثارت مقدمة في آثار اململكة العربية السعودية

 م2003الحدادت مقدمة في اآلثار اإلسالميةت دار الشوكا يت صنعاءت  عبد هللاد. 

 املراجع املساندة

اأنصاريت عبيد اليرحمن الطييبت الفياو صيورة للحضيارة العربييةت جامعية املليك  -

  هي1402سعودت

  ه. 1406أبو دركت حامدت مقدمة عن آثار تيماءت الرياضت -

  .السعودية. الرياضدائرة اآلثارت سلسلة آثار اململكة العربية  -

املبكيييييييييييييرةت اإلسيييييييييييييالمية  الربيييييييييييييذةت املدينيييييييييييييةاكاشييييييييييييياف  الراشيييييييييييييدت سيييييييييييييعد قصييييييييييييية -

  م.2008تجده

آثيار اململكية العربيية السيعوديةت  الشمالية سلسلةالحدود  الراشدت سعدت آثار -

  م.2003الرياضت

آثييار اململكيية العربييية السييعوديةت  سلسييلةجييازان  الراشييدت سييعدت وآخييرونت آثييار -

  م.2003الرياضت

آثيييييييار اململكييييييية العربييييييييةت  املكرمييييييية سلسيييييييلةمكييييييية  سيييييييعدت وآخيييييييرونت آثيييييييارالرشيييييييد  -

  .م2003السعوديةت ال رياض
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  .2000ال قاهرةنالباشات حسنت املدخل إلى اآلثار اإلسالميةت  -

  القاهرة.ت اإلسالميةاملوسوعة في اآلثار والفنون  حسنتالباشات  -

 عيييييييييييامت اململكييييييييييية مييييييييييدخلاإلسيييييييييييالمية فييييييييييي شيييييييييييمال غييييييييييرب  غبييييييييييانت علييييييييييييت اآلثييييييييييار -

  .1993الرياضت

El thanian,Mohmmad,An Archaeological Study of the Yemeni 

Highland Pilgrim Route Between San,a and Makkah , Ministry of 

Education , Deputy Ministry For Antiquities & Museums, Riyadh 

1420H /2000. 

King, Gar, The Historical Mosques of Saudi Arabia, Spain, Groficas, 

Estella,1986 

 املصادر اإللكترونية

    WWW.adumatu.comمجلة ادوماتو

  مجلة اآلثار كلية السياحة واآلثار.

  مجلة أقالل.

    http://www.archaeologic.netاالنترن : االلكترونية ومواقعاملواد 

http://www.biblioislam.net  

http://www.archnet.net .  

 

 زيارة املتاحف أخرى 

 

 

 

افق والتجهيزات املطلوبة:2  . املر

 متطلبات املقرر  العناصر

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

 قاعات دراسية

 التجهيزات التقنية
 )ج از عرض البياناتت السبورة الذكيةت البرمجيات(

Blackboard 

Smart board 

 لطبيعة الت صص( أخرى  تجهيزات
ً
 شبكة إنترن  )تبعا

 ز. تقويم جودة املقرر:

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

عضو هيئة 

 التدريس 

لجنة تمسيق 

 تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح املقاالت القصيرة أو الطويلة.

http://www.archaeologic.net/
http://www.archnet.net/
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 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

 حلقات النقاش املقررات

 ورش العمل 

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مدى تحصيل مخرجات التعلم 

 للمقرر،

الطلبةت أعضاء 

هيئة التدريست 

 قيادات البرنامج

 . االختبارات الش رية.1

 ي اأسئلة الشفوية. 2

 ي التقويم املستمر. 3

 . القيام بواجبات إضافية أو أساسية.4

 . تبادل التدريس بين الزمالء كل زميل يدخل شعبة زميلة.5

  

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

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

 )مباشر وغير مباشر(قرق التقييم 

 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 
 


