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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.

  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 %  عدد الساعات التدريسية الدراسةنمط  م

 100- 30 املحاضرات التقليدية 1

 -  التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - - أخرى )معملي/ ميداني(  5

 %100 ساعة 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( 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 )تذكر(أخرى  5

 ساعة30 اإلجمالي 



 
4 

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

 والواجباتت والعروضت والوق  الذي يقضيه املتعلم اي املكتبة

 

 ومخرجاته التعليمية:هدف املقرر -ب

 . الوصف العام للمقرر: 1

 التعريف بمراحل ظهور الكتابة في العالم القديم, وتتبع مراحل تطورها حتى الوصول إلى األبجدية.

 للمقرر:. الهدف الرئيس 2

 إلى األبجدية. وبمراحل، تعريف الطالب بمراحل ظهور الكتابة في العالم القديم
ً
 تطور الكتابة وصوال

 .الكتابة.. وإملامه بأنماط

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز

مخرج التعلم 

 املرتبط للبرنامج

  املعرفة والفهم 1

 1.2 أنماط الكتابة الرمزية واملقطعية واألبجدية. بيني 1.1

 1.1 يوضح مالمح وأشكال الكتابة اي العالم القديم. 2.1

 1.3 التاريخية والحضارية لظهور الكتابة اي العالم القديم.  .دد املراحل عي 3.1

 1.4 الكتابة الهيروغليفيةت والكتابة املسماريةت نشأتهما وتطورهما واناشارهما. شرحي 4.1

العالقييييية التبادليييييية بيييييين اللاييييية والكيييييالم وبيييييين الكيييييالم والكتابييييية وبيييييين الكتابييييية  يوضيييييح 5.1

 والخط.

1.1 

 املهارات 2

 

 

بين تابع العالقة التبادلية بين اللاة والكالم. وتحديد العالقة بين الكالم  ميزي 1.2

 والكتابة.

2.1 

 2.2 يحلل اإلطار العام ملراحل ظهور الكتابة اي العالم القديم. 2.2

 2.3 الكتابة ورموزها التصويرية. ارن بين أنماطيق 3.2

الكتابة وشكلها )عالماتها ورموزها( أسلوب )نمط( وظف التقنية الحديطة ملعرفة ي 4.2

 وتطورها الذالي وتحوالتها النوعية من نمط إلي آخر

2.4 

 2.5 الكتابة املسمارية )بالد ما بين النهرين(ت نشأتها وتطورها واناشارها ستخدمي 5.2

  القيم 

ويظهر كتابة اللاة الهيروغليفية وبيان نشأتها وتطورها واناشارها يتحمل مسؤولية  1.3

 االلتزام بمعايير العمل

3.1 

 3.2ويتقبل اآلراء  .يحاور بموضوعية دراسة اإلطار الحضاري لظهور الكتابة 2.3



 
5 

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز

مخرج التعلم 

 املرتبط للبرنامج

 واملقترحات ووجهات النظر األخرى.

ويتقبل النقد  يعمل ضمن فريق عمل اي التنقيبات الكتابية الرمزية )التصويرية( 3.3

 البناءت ويحترم آراء اآلخرين.

3.3 

 

 موضوعات املقرر ج. 

 ساعات االتصال قائمة املوضوعات م

 2 .اإلطار الحضاري لظهور الكتابة 1

 4 .العالقة التبادلية بين اللاة والكالم وبين الكالم والكتابة وبين الكتابة والخط 2

 4 أنماط الكتابة 3

 4 الكتابة الرمزية )التصويرية( 4

 2 النهرين(ت نشأتها وتطورها واناشارهاالكتابة املسمارية )بالد ما بين  5

 2 الكتابة الهيروغليفية )مصر( نشأتها وتطورها واناشارها 6

 2 الكتابة املقطعية 7

 4 الكتابة األبجدية 8

9 
دراسة أسلوب )نمط( الكتابة وشكلها )عالماتها ورموزها( وتطورها الذالي وتحوالتها 

 آخر إلىالنوعية من نمط 
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 ساعة 30 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

 املحاضرات يبين أنماط الكتابة الرمزية واملقطعية واألبجدية. 1.2

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

  العروض التقديمية

 املحاضرات يوضح مالمح وأشكال الكتابة اي العالم القديم. 1.1

 الحوار واملناقشة 

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

االختبارات الفصليةت  املحاضراتدد املراحل التاريخية والحضارية لظهيور الكتابية عي 1.3
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 الحوار واملناقشة اي العالم القديم.  .

 

 والشفهية.

1.4 
يشيييرح الكتابييية الهيروغليفييييةت والكتابييية املسيييماريةت 

 نشأتهما وتطورهما واناشارهما.
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

االختبارات الفصليةت 

 والشفهية.

1.1 
يوضييييح العالقيييية التبادلييييية بييييين اللايييية والكييييالم وبييييين 

 الكالم والكتابة وبين الكتابة والخط.
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

 املهارات 2.0

2.1 
يميز بيين تابيع العالقية التبادليية بيين اللاية والكيالم. 

 .بطاقة املتابعة   التعلم التعاوني وتحديد العالقة بين الكالم والكتابة.

2..2 
يحلييل اإلطييار العييام ملراحييل ظهييور الكتابيية اييي العييالم 

 القديم.

 حل املشكالت
 بطاقة املالحظة

2.3 
 التمبؤ والتقدير   يقارن بين أنماط الكتابة ورموزها التصويرية.

 دراسة الحالة

 التدرج

 بطاقة املالحظة

2.4 

يوظيييييف التقنييييييية الحديطييييية ملعرفيييييية أسيييييلوب )نمييييييط( 

الكتابة وشكلها )عالماتهيا ورموزهيا( وتطورهيا اليذالي 

 آخر إلىوتحوالتها النوعية من نمط 

 املسح والتوثيق

 بطاقة املالحظة التعلم التعاوني

 ملف اإلنجاز

2.5 
م الكتابيية املسييمارية )بييالد مييا بييين النهييرين(ت يسييتخد

 نشأتها وتطورها واناشارها
 تقديم العروض

 التعليم التعاوني

 الدورات التدريبية 

 بطاقة املالحظة 

  القيم 3.0

3.1 

الهيروغليفيييية وبييييان يتحمييل مسيييؤولية كتابييية اللايية 

نشييأتها وتطورهييا واناشييارها ويظهيير االلتييزام بمعييايير 

 العمل

املتابعة من قبل  إدارة فرق العمل

املشرف على التدريب 

 امليداني

3.2 

يحيياور بموضييوعية دراسيية اإلطييار الحضيياري لظهييور 

ويتقبيييل اآلراء واملقترحيييات ووجهيييات النظيييير  .الكتابييية

 األخرى.

 العمل الجماعي

 التعاوني التعليم

 تقييم األقران

 .تقييم  الي

 بطاقة املتابعة مجموعات العمليعمييييييل ضييييييمن فريييييييق عمييييييل اييييييي التنقيبييييييات الكتابييييييية  3.3
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

الرمزييية )التصييويرية( ويتقبييل النقييد البنيياءت ويحتييرم 

 آراء اآلخرين.

 .  أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 درجة التقييممن إجمالي 

 %20 األسبوع الخامس  اختبار فصلي 1

 %10 األسبوع الطامن مقالة 2

 %20 األسبوع الطاني عشر  االختبار فصلي ثاني 3

 %10 الخامس والطالث عشر عروض باوربويم  4

 %40 األسبوع الحادي عشر اختبار نهائي 5

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

 

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

في مكتبه وعبر املوقع اإللكتروني علي شبكة ت والتواصل من خالل موقع األستاذ اإللكتروني ومن خالل البريد اإللكتروني

 املعلومات الدولية. 

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

 ساعات أسبوعية مفتوحة لجميع الطالب )ساعات مكتبية(.

 ساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي من املرشدين املخصصين للطالب.

هوبين أو ( للطالب املو 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 
اي الشرق األدنى القديم من الرمز إلي األبجديةت الدار  سليمان الكتابةالذييب؛  •

 م.2007هي / 1428العربية للموسوعاتت الرياض 

 املراجع املساندة

الكتابة العربية والساميةت دراسات اي تاريخ الكتابة وأحوالها عند بعلبكيت رمزيت  •

 م.1981الساميين, بيروت: دار العلم للماليينت 

 م1984الحيدريت تركي عطيةت الكتابات والخطوط القديمةت باداد: مطبعة بادادت  •
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 الرياض: مكتبةبن محمد, حضارة الكتابة,  عبد هللات واملنيفالسعيدت سعيد بن فايز  •

 املل 

 هي.1423عبد العزيز,   •

 الذييبت سليمان بن عبد الرحمن, األوجاريايون والفيميقيون: مدخل تاريخيت الرياض: •

 1425الجمعية التاريخية السعوديةت سلسلة بحوث تاريخية, اإلصدار السابع عشر,   •

  هي

 م.2004/   •

 م.1990محمودت اللاة املصرية القديمةت جامعة املل  سعودت  عبد القادرعبد هللات  •

 مجلة أطالل. •

 مجلة الدارة. •

 املصادر اإللكترونية

http://www.ancientegypt.co.uk/menu.html. 

http://www.cyberpursuits.com/archeo/mesopotamia.asp. 

http://www.ancientweb.org/Arabia. 

 

  أخرى 

 

افق والتجهيزات املطلوبة:2  . املر

 متطلبات املقرر  العناصر

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

 show  Dataقاعة محاضرات مزودة بوسائل العرض 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البياناتت السبورة الذكيةت البرمجيات(

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(.

 لطبيعة التخصص( أخرى  تجهيزات
ً
 ال يوجد )تبعا

 

 ز. تقويم جودة املقرر:

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

 

 

 فاعلية التدريس

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تمسيق املقررات

 تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية. 

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح التكليفات.

 حلقات النقاش.

 ورش عمل

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

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

http://www.ancientegypt.co.uk/menu.html
http://www.cyberpursuits.com/archeo/mesopotamia.asp
http://www.ancientweb.org/Arabia
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 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

 ي التقويم املستمر. 2 البرنامج للمقرر 

. القييييييييييييييييييييييييييام بواجبيييييييييييييييييييييييييات إضيييييييييييييييييييييييييافية أو 3

 أساسية. 

   

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

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

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 
 

 

 

 


