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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع . 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √   إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر  الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى الرابع                                                       

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد 

 

 وجدت(  )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 32 المحاضرات التقليدية  1

   التعليم المدمج  2

     اإللكترونيالتعليم  3

     عن بعدالتعليم  4

     أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي(  )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 32 محاضرات 1

  إستوديو أو معمل  2

  إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 32 اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1
هذه    من نماذج ودراسة المعروفة، األثرية الكتابات وأقدم تهاأونش الكتابة بعلم الطالب بتعريف المقرر يعنى

 المسكوكات بعلم الطالب وتعريف وروادها،  تطورها ومراحل ،اخطوطهو   وأشكالها أنواعها :الكتابات
 أهمو   اإلسالمية، الدول  من  عدد في ضربها تم التي المسكوكاتو  وتطورها، تعريبها ومراحل  اإلسالمية

  والتعرف خاص، بشكل المكرمة مكة  ومنطقة  عامة العربية الجزيرة شبه في  استخدمت التي المسكوكات
، مع توجيه الطالب لكيفية التعامل  السك عملية في النقود  بها تمر التي والمراحل  الضرب دار مؤسسة على

 مع هذه اآلثار وطرق المحافظة عليها، وأحدث طرق عرضها في المتاحف ودور اآلثار.

 . اهلدف الرئيس للمقرر  2

المعروفأة وأنأواا الخطأول العربيأة، ونشأأة وتطأور علأم  األثريأة الكتابأات وأقأدم  الكتابأة  بنشأأة علأم  فيالتعر 
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 .اإلسالمية عبر العصور الدول في ضربها تم التي المسكوكات

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع  يعرف املصطلحات التارخيية واألثرية يف جماالت الكتاابت والنقود واملراحل اليت ارتبطت هبا  1.1

 3ع  حتديد أهم العلوم املساعدة يف كيفية االستفادة من الكتاابت والنقود يف كتابة التاريخ  1.2

اليت تطبق لتحقيق االستتفادة املللتم متن الكتتاابت  مناهج وأدوات البحث التارخيي واألثري  رفيع 1.3
 األثرية

 4ع 

 6ع  يف جماالت الكتاابت والنقود اخلصائص واألساليب الفنية لفنون احلضارة اإلسالمية حيدد ...1

  المهارات 2

البحتتث التتتارخيي واألثتتري لتحقيتتق االستتتفادة املللتتم متتن الكتتتاابت يطبتتق منتتاهج البحتتث العلمتتي  2.1
 يف دراسة القضااي واألحداث التارخيية األثرية

 2م 

 3م  يستنتج النتائج والدروس والعرب من الواثئق واملصادر األثرية 2.2

الوقتتائ  أو نفتتي لالستتتفادة من تتا يف حتقيتتق و ثبتتات يتتتمكن متتن كتابتتة تقتتارير عتتن الكتتتاابت والنقتتود  2.3
 واألحداث التارخيية

 4م 

 5م  احلديلة يف فحص الكتاابت والنقود األثرية للتأكد من صحت ايستخدم التقنيات  ...2

  القيم 3

 1ق  يعمل بكفاءة ضمن الفرق البحلية يف جماالت الكشف عن الكتاابت والنقود األثرية  3.1

3.2   

3.3   

3...   

 

 

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 الكتابات العربية القسم األول:  1

 2 نشأة الخط العربي

 2 نظريات الخط العربي 2
 2 الكتابات في صدر اإلسالم 3
 4 أنواع الخطوط العربية 4
 2 الكتابات في بالد الحجاز 5

6 
 القسم الثاني: النقود اإلسالمية 

 2 النقود عند العرب قبل اإلسالم تمهيد:
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 2 النقود اإلسالمية وأهمية نشأة 7
 4 نقود العالم اإلسالمي في عصر صدر اإلسالم وحتى نهاية العصر األموي 8
 2 األيوبية( –اإلخشيدية  –)الطولونية  نقود العصر العباسي والدويالت المستقلة 9

 2 النقود المملوكية 10
 4 النقود في العصر العثماني 11
 2 السعوديةنقود المملكة العربية  12
 2 االختبار النهائي 13

 32 المجموع
 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 
يعتتتترف املصتتتتطلحات التارخييتتتتة واألثريتتتتة يف جمتتتتاالت 

 الكتاابت والنقود واملراحل اليت ارتبطت هبا 

 أسئلة  احملاضرات 

1.2 
حتديد أهم العلتوم املستاعدة يف كيفيتة االستتفادة متن 

 الكتاابت والنقود يف كتابة التاريخ 

 مناقشة  والنقاشات  احملاضرات

1.3 
التيت  مناهج وأدوات البحث التارخيي واألثري  رفيع

 تطبق لتحقيق االستفادة املللم من الكتاابت األثرية

 أسئلة  احملاضرات 

1.4 
اخلصتتتائص واألستتتاليب الفنيتتة لفنتتتون احلضتتتارة  حيتتدد

 يف جماالت الكتاابت والنقود اإلسالمية
 أسئلة  احملاضرات 

 المهارات 2.0

2.1 

البحتتتتتث التتتتتتارخيي يطبتتتتتق منتتتتتاهج البحتتتتتث العلمتتتتتي 
االستتتتفادة املللتتتتم متتتن الكتتتتتاابت واألثتتتري لتحقيتتتتق 

 يف دراسة القضااي واألحداث التارخيية األثرية

 املناقشة  املناقشة احملاضرات  

2.2 
يستتتتتتتنتج النتتتتتتتائج والتتتتتتدروس والعتتتتتترب متتتتتتن الواثئتتتتتتق 

 واملصادر األثرية

 املناقشة  املناقشة 

2.3 

يتتتتتمكن متتتتن كتابتتتتة تقتتتتارير عتتتتن الكتتتتتاابت والنقتتتتود 
الوقتتتائ  أو نفتتتي لالستتتتفادة من تتتا يف حتقيتتتق و ثبتتتات 

 واألحداث التارخيية

 مناقشة  التكليفات والنقاشات 

2.4 
يستتتتتتخدم التقنيتتتتتات احلديلتتتتتة يف فحتتتتتص الكتتتتتتاابت 

 والنقود األثرية للتأكد من صحت ا

 مناقشة  التكليفات والنقاشات 

 القيم  3.0

 مناقشة التكليفات والنقاشات يعمتتتتل بكفتتتتاءة ضتتتتمن الفتتتترق البحليتتتتة يف جمتتتتاالت  3.1
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 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 الكشف عن الكتاابت والنقود األثرية 

3.2    

3.3    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 مستمر والبحوثاملناقشات الصفية واألوراق  1

 %20 اللامن االختبار النصفي 2

 %60 السادس عشر االختبار الن ائي 3

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات مكتبية: مبعدل ساعتني أسبوعًيا. -
 ساعات  ضافية للطالب ذوي احلاالت واملتطلبات اخلاصة وفًقا حلاجت م. ختصيص  -

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

عاطف منصور محمد: النقود اإلسالممية وأمميتهالا فالي دراسالة التالاريخ  -

 –القالالامرة  - مكتبالالة رمالالراش الشالالرق –واآلثالالار والحرالالارة اإلسالالممية 

 م.2008 -الطبعة األولى 

، أصل الخط العربي وتطالور  عبالر العصالور:  مشلح بن كميخ المريخي -

 م.2020الطبعة األولى، دار جامعة الملك سعود للنشر، الرياض، 

 المساندةالمراجع 

المكتبة الثقافيالة   -وحاضرما  النقود العربية ماضيها  عبد الرحمن فهمي:   -

النقود المتداولة في أيالام الجبرتالي، بحالن منشالور  -م 1964  -القامرة    -

الهيئالة المصالرية   -في ندوة "عبد الالرحمن الجبرتالي دراسالات وبحالو   

 م.1976 -القامرة  -العامة للكتاب 
عبد هللا بالن محمالد الخريجالي نالايف الشالرعان: الالدينار اإلسالممي عبالر  -

 –المملكالة العربيالة السالعودية  –الرياض  –د مكتبة الملك فه  –العصور  

 مال.1422

إسحاق محمد رباح: تطور النقود اإلسالممية حتالى نهايالة عهالد الخمفالة   -

 م.2008العباسية، دار كنور المعرفة، األردن، 

محمد باقر الحسيني: تطور النقود العربيالة اإلسالممية، الطبعالة األولالى،  -

 م.1969دار الجاحظ، بغداد، 

سم رحاحلة: النقود ودور الررب فالي اسسالمم فالي القالرنين إبراميم القا -

م، الطبعالالة األولالالى، مكتبالالة 975 -م 749مالالال  365 -مالالال 132األولالالين 

 م1999مدبولي، القامرة، 
فالر  هللا أحمالالد يوسالالف: اآليالالات القرىنيالالة علالالى المسالالكوكات اإلسالالممية،  -

الطبعة األولالى، مركالز الملالك فيصالل للبحالو  والدراسالات اإلسالممية، 

 م.2003مال 1423ض، الريا
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 ف(، دار المعالار53إبراميم جمعة، قصة الكتابة العربيالة سلساللة أقالرأ ) -

 .م1947
محمد طامر عبد القادر الكردي: تالاريخ الخالط العربالي وىدابالل، الطبعالة  -

 .م1939مال 1358األولى، مكتبة الهمل، مصر، 
فوري سالم عفيفي، نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية ودورما الثقافي  -

واسجتماعي، الطبعة األولى، نشر وكالة المطبوعات بالكويت، القالامرة 

 م.1980مال  1400

 اإللكترونية المصادر 

 

http://www.islamiccoins.com    

http://www.american numismatic society .org 
http:// www.numisbids.com 

 

    ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 طالًبا 40عدد الطالب هبا عن قاعة دراسية مؤثلة ال يزيد 

 التجهيزات التقنية
 )جهار عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات( 

 ج از حاسب آل  -
 data showج از  -
 بشبكة اإلنرتنت   WiFiج از اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

 .خرائط ورسوم توضيحية - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس
 الطالب  -

 زايرات املراج  النظري

 االستباانت اإللكرتونية   -
 الزايرات

 فاعلة طرق تقييم الطالب
أعضتتاء هيئتتة التتتدريس متتن داختتل القستتم  

 من األقسام املناظرة

مراجعتتتتتتتة نتتتتتتتتائج االختبتتتتتتتارات  -
 النصفية والن ائية

جنتتتتاط الطلبتتتتة يف قيتتتتاس نستتتتبة  -
املقتتتتتتتتتترر مقارنتتتتتتتتتتة ابملقتتتتتتتتتتررات 
 األخرى اليت يدرس ا الطالب.

تقتتتتتتتو  مستتتتتتتتقل متتتتتتتن ختتتتتتتار   -
 الربانمج

 

 مدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر
أعضتتاء هيئتتة التتتدريس متتن داختتل القستتم  

 من األقسام املناظرة

مراجعتتتتتتتة نتتتتتتتتائج االختبتتتتتتتارات  -
 النصفية والن ائية.

http://www.islamiccoins.com/
http://www.youtube.com/watch?v=GzGjNp1V1CA
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 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

والتقارير اليت بحوث  مراجعة ال -
 يقدم ا الطالب.

مراجعتتتتتتتتتة أوراق االختبتتتتتتتتتارات  -
للتأكتتتتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتتتتن استتتتتتتتتتتتتتيفائ ا 
ملواصتتفات الورقتتة االمتحانيتتة  

 وقياس ا ملخرجات التعلم.
 

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطمب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاست التقويم 

 تحديدما(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعراش ميئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح

 جملس قسم التاريخ جهة االعتماد

 16 رقم الجلسة

 ه1442 7 10 تاريخ الجلسة

 


