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 الجدٌد فً تارٌخ وحضارة الجزٌرة العربٌة القدٌمةنموذج توصيف مقرر 
 

  هـ11/14/1439  :تارٌخ التقرٌر                                          جامعة أم القري  :. اسم المؤسسة التعلٌمٌة1
              

 قسم التارٌخ –كلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة  :القسم /. الكلٌة2
 

 أ(التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 الجديد في تاريخ وحضارة الجزيرة العربية القديمة. اسم ورمز المقرر الدراسً: 1 .1

 2. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

 دكتوراهل: االذي ٌقدم ضمنه المقرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج 3 .3

ٌّن هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج( )فً حال وجود مقرر اختٌاري  عام فً عدة برامج، ب

 

 . اسم عضو هٌئة التدرٌس المسؤول عن المقرر الدراسً: 4 .4

 

 الدكتوراه -المستوى الثانً  . السنة أو المستوى األكادٌمً الذي ٌعطى فٌه المقرر الدراسً:5 .5

 

  . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6 .6

 
 

 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 7 .7

 
 

 قاعة الدراسات العلٌا. موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخل المبنى الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة: 8 .8

 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبق(:9

 

   النسبة؟                                                          قاعات المحاضرات التقلٌدٌة  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقلٌدي وعن طرٌق اإلنترنتمدمج )تعلٌم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكترونً        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 المراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 

 تعلٌقات:
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 :ب( األهداف

 
 . هدف المقرر الرئٌس ؟1

في ضوء التنقيبات ، الجديد في تاريخ وحضارة الجزيرة العربية قبل اإلسالميهدف المقرر إلى جعل الطالب يقف على 
 .والدراسات الجديدةوالكشوف األثرية 

 

المقرر الدراسً . )مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة المعلومات أو مراجع  بإٌجاز أي خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن  اذكر-2
  اإلنترنت، والتغٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  

 ضررة استخدام الداتا شو.-1
 .ومواقع التنقيبات األثرية متاحف المملكةضرورة القيام بزيارات إلى -2
األجنبية في الجزيرة  والدراسات ضروة التعرف على مواقع بعثات التنقيب عن اآلثار، وهيئات اآلثار، ومعاهد اآلثار-2

 .العربية

 تخدمة فً النشرة التعرٌفٌة أو الدلٌل(. مسالمطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطرٌقة ال)مالحظة: ج( توصيف المقرر الدراسي 

وما كسفت عنه،  بالتعرف على تاريخ بعثات التنقيب عن اآلثار في الجزيرة العربية يعنى هذا المقرر توصيف عام للمقرر:
التي ، والتعرف على اآلثار في الوقت الحاضر رة العربيةعن اآلثار في الجزي بمتابعة نتائج بعثات التنقيب وكذلك اإلحاطة

أحدثتها في تغيير، أو تطوير، أو تجديد المادة العلمية المتداولة في الكتب حول تاريخ وحضارة الجزيرة العربية قبل 
 .اإلسالم

 
 

 الموضوعات التً  ٌنبغً تناولها:-1

ساعات  عدد األسابيع قائمة الموضوعات
 التدريس 

معاهد اآلثار في  تاريخ بعثات التنقيب عن اآلثار في الجزيرة العربية، وعمى التعرف عمى
نتاجهاالجزيرة العربية، ومقار ومواقع بعثات التنقيب الو  من  طنية واألجنبية، وأنشطتها وا 

وكذلك التعرف عمى  ، بالمغات العربية وغيرها من المغات.األبحاث والكتب والدوريات
 مة التي تعقد عن الجزيرة العربية في الداخل والخارج، ونتائجها.المؤتمرات العممية الدائ

)األول، الثاني،  4
(، الرابعالثالث  8 

 نتائج التنقيبات:
.في شمال الجزيرة العربية  أ.  
.التصور الجديد لتاريخ وحضارة شمال الجزيرة العربية  في ضوء نتائج التنقيبات ب.  
.في جنوب الجزيرة العربية ج.   
.الجزيرة العربية  في ضوء نتائج التنقيبات جنوبالتصور الجديد لتاريخ وحضارة د.   

)الخامس،  5
السادس، السابع، 

(، التاسعالثامن  

01 

()العاشر 0  االختبار الدوري  2 

والمعاهد  التي تصدر عن الجامعات، والكميات، التعرف عمى الدوريات العربية واألجنبية 
) الحادي عشر، 2

 الثاني عشر(
4 
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، والمصطمحات واألقسام والجمعيات التاريخية واآلثارية، ومراكز األبحاث .. العميا،
 ، والخرائط المعتمدة.التاريخية

التعرف عمى المكتبات العربية، والعالمية، وكيفية الوصول إليها من خالل النت، وكيف 
محتوياتها التي تخدم المقرر. وكذلك القيام بزيارات ميدانية لبعض مواقه  نستفيد من

عداد تقارير ميدانية عنها.  التنقيب عن اآلثار، والمواقع المكتشفة، وا 

، ر) الثالث عش3
الرابع عشر، 
 الخامس عشر(

6 

 

   مكونات المقرر الدراسً )إجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل دراسً(:  -2

 دروس محاضرات 
 إضافية

 المجموع أخرى العملي معامل

 31 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 31 ساعات التدرٌس

 31 ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ 31 معتمدةساعات 

 
 

 
 خالل األسبوع؟ٌقوم بها الطالب  إضافٌة )خاصة(. ساعات تعلم 3

 

 
 ها:تدرٌس استراتٌجٌاتوقٌاسها طرق واتساقها مع إلطار الوطنً للمؤهالت للمقرر وفقاً ل. مخرجات التعلم 4

 

 .اإلطار الوطنً للمؤهالتالخمسة الواردة فً مجاالت مخرجات التعلم ٌحدد الجدول التالً 
 

نظر إلى الشرح أسفل ا)المناسبة فً مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقٌاس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أولا 
 .الجدول(

 .أمولةومع مخرجات التعلم المالقٌاس طرق التً تناسب و تتسق مع ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانياا 
أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، وٌجب مخرجات التعلم وتقوٌم  التً تساعد على قٌاسناسبة المقٌاس ضع طرق ال :ثالثاا 

، مع مالحظة أنه ال ٌتطلب من كل مقرر أن لتشكل معاً عملٌة تعلم وتعلٌم متكاملة هاواستراتٌجٌات تدرٌسقٌاسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم ٌتضمن مخرجات تعلم من كل مجال
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 طرق القياس س المقررتدري استراتيجيات لمؤهالتوفقاا لإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

تحضٌر من  المحاضرات .لدور التنقيبات في كتابة التاريخ القديماستيعاب الطالب  1-1
 الطالب، ومناقشة

 مناقشة التكلٌفات والنقاشات المقارنةقدرته على  1-2

 المهارات اإلدراكية 2
 المناقشة المناقشة لإلنسانية الحضارات القديمةيدرك الطالب ما قدمته  2-1

 المناقشة البحث فً النت ومواقعها الدوريات العلميةيدرك الطالب أهمية  2-2

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 المالحظة والمناقشة المالحظة العمل من خالل مجموعات داخل القاعة وخارجها 3-1
 والمناقشة

3-2    

  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات التصال ومهارات  4

من  والتعرف عليها المكتشفات الجديدةالبحث عن صور  4-1
 الشبكة اللكترونية خالل

 مناقشة التكلٌف تكلٌفات

4-2    

 حركية -مهارات النفسال 5

     تعلم الطرق الصحيحة للتعامل مع األثر  5-1

5-2    

  

 
 
 خالل الفصل الدراسً:قٌاس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

، كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعً، اختبارمثال: ) القٌاس ةمهم التقوٌم
 لخ(خطابة، تقدٌم شفهً، إ

األسبوع 
 المحدد له

نسبته من التقوٌم 
 النهائً

1   
 عرض تقرير أحد البعثات وتوضيح أهميته

  

 اختبار 2
 

11 11% 

 مشروع جماعً 3
 

  

4  
 إلقاء شفهً

1-15 11% 

5  
 عرض التكلٌف الذي أعده

12 11% 

 :همدعمالرشاد األكاديمي للطالب ود. 

ر اقدمذكر ا) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكادٌمً وطاقم التدرٌس أعضاء هٌئة التدرٌس ترتٌبات إتاحة  -1
 اجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع(.  الوقت الذي ٌتوقع أن ٌتو

 ساعتان فً األسبوع

 . مصادر التعلّمـه

 :الكتب المقررة المطلوبة

  .مجلة أطالل المملكة العربية السعودية -0
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 .مجلة أدوماتو، المملكة العربية السعودية -2
 .مجلة ريدان، االجمهورية اليمنية -3
 .لآلثار والعلوم االجتماعية بصنعاء إصدارات المعهد الفرنسي -4
 .إصدارات معهد اآلثار األماني بصنعاء -5
 .إصدارات معهد اآلثار اإليطالي بصنعاء -6
 .إصدارات معهد اآلثار والدراسات األمريكي بصنعاء -7
 .تقارير بعثات التنقيب عن اآلثار في الجزيرة العربية -8
 قبل اإلسالم. األنصاري، عبد الرحمن: الفاو صورة للحضارة العر بية -9
عباادا ، ، معهااد العااالم العربااي، باااريس، دار  كتاااا الاايمن فااي بااالد ملكااة سااب ، ترجمااة باادر الاادين عروكااي، مراجعااة يوساا  محمااد -01

 م.0999األهالي، دمشق، 
 

  قائمة الكتب المطلوبة:
 

 

  

 :(وغٌرها والتقارٌر الدورٌات. الكتب والمراجع الموصى باقتنائها )2
 

 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعً وغٌرهاواإللكترونٌة  المواد. 3
 .موقع الجمعٌة التارٌخٌة السعودٌة-1
 .موقع جمعٌة التارٌخ واآلثار لدول مجلس التعاون الخلٌجً-2
 صفحة ) تارٌخ وآثار الجزٌرة العربٌة ( على الفٌس بوك.-3
 

 

 :واللوائح المهنٌة األسطوانات المدمجة، والمعاٌٌرو ٌاتمواد تعلٌمٌة أخرى مثل البرمج. أي 4
 ضرورة توفٌر شرائح عرض داتا شو، وأقراص باور بوٌنت. 

 

 

 :المطلوبةو. المرافق 

ٌّن متطلبات  المقرر الدراسً   ة والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل ٌدراسالقاعات البما فً ذلك حجم من المرافق ب
 :(، وغٌرهاوعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة الدراسٌة والمختبرات، قاعاتال

 حدٌث( –إسالمً و وسٌط  –)قدٌم  .البط 5عدم تجاوز الشعبة الواحدة لعدد 

 

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغٌرها المختبرات،و. المبانً )قاعات المحاضرات، 1

 
 قاعات دراسٌة مجهزة بوسائل العرض، ومزودة بشبكة اإلنترنت.-1
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 :وغٌرها( اللوحات الذكٌة والبرمجٌاتو مصادر الحاسب اآللً )أدوات عرض البٌانات. 2
 

 توفٌر اللوحات الذكٌة، وأجهزة كمبٌوتر بالقاعات.
 

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذالحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-3

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق
 

 استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس :-1
 عمل استبانة فً نهاٌة الفصل الدراسً

 

 ٌم عملٌة التدرٌس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتٌجٌات أخرى لتق. 2

 .قشتهم حول المقرر وطرائق التدرٌساختٌار عٌنة عشوائٌة من الطالب ومنا
 

 إجراءات تطوٌر التدرٌس :-3
 

 الربط بٌن الجوانب النظرٌة والعملٌة
 

إجراءات التحقق من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدقٌق تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسٌن مستقلٌن، -4
 والتبادل بصورة دورًٌة لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع طاقم تدرٌس من مؤسسة أخرى(:

 

 ٌقوم أستاذ المقرر بهذه المهمة، ورفع تقرٌر إلى رئٌس القسم
 

 المقرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرها: ٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌةصف إجراءات التخط-5
 

 مراجعة عٌنات من أوراق األسئلة واإلجابات من قبل لجنة مختصة ٌحددها القسم –العٌنات العشوائٌة  –االستبانات 
 

 

 

 ي              أ.د عارف أحمد إسماعيل المخالف  :أستاذ المقرر سما
 


