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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 الخامس                                                    

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد 

 )إن وجدت( . المتطلبات 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

  اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 األول قسمني إىل املادة وتنقسم اإلسالمية، العصور عرب املنورة واملدينة املكرمة مكة يف الشريفني احلرمني عمارة املقرر يدرس

 ومآذن منابر ومنها احلرام باملسجد امللحقة املعمارية العناصر ودراسة املشرفة، والكعبة احلرام املسجد عمارة تطور دراسة

 القسم أما. احلرام للمسجد والثالثة والثانية األوىل السعودية التوسعة ودراسة احلرام املسجد أبواب ودراسة احلرام، املسجد

 صلى اهلل عليه وسلم حممد سيدنا عهد يف نشأته منذ الشريف النبوي املسجد عمارة لدراسة خمصص فهو للمادة الثاني

 األوىل السعودية التوسعة ودراسة العباسية، والتوسعة األموي العصر ويف الراشدين اخللفاء عهد يف به مرت اليت والتوسعات

 .احلرام للمسجد والثالثة والثانية

 . اهلدف الرئيس للمقرر 2

مةة مكة يف الشريفني احلرمني التعرف على اجلذور التارخيية لعمارة نةة املكر نةورة واملدي صةور عةرب امل طةور  الع سةالمية، والت اإل

 توسعات وخدمات.املعماري الذي شهده املسجد احلرام واملسجد النبوي من 
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 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 2ع  يتعرف على عمارة احلرمني الشريفني وتطورها عرب العصور 1.1

 6ع  الشريفنيحيدد أهم اخلصائص الفنية للمراحل املعمارية املختلفة ابحلرمني  1.2

1.3   

1...   

  المهارات 2

 2م  املرتبطة بعمارة احلرمني الشريفنيلل األحداث التارخيية حي 2.1

 3م  يستنبط الوقائع واألحداث التارخيية من خالل الشواهد األثرية الباقية يف احلرمني الشريفني 2.2

الرقميتتة ملعر تتة أبتترا األعمتتال املعماريتتة ابحلتتترمني يستتتخدم التقنيتتات احلديمتتة ومصتتادر املعلومتتات  2.3
 وخصائصها الفنية

 5م 

2...   

  القيم 3

 1ق  يعمل بفاعلية وكفاءة يف جمموعات عمل لدراسة عمارة احلرمني الشريفني وتطورها 3.1

3.2   

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 
 عام بتوصيف المقرر وأهدافه تعريف  -

 تمهيد: فضل ومكانة الحرمين الشريفين 
2 

2 
 القسم األول: الحرم المكي الشريف: 

 عمارة الكعبة المشرفة قبل اإلسالم
2 

 2 عمارة المسجد الحرام منذ اإلسالم حتى نهاية العصر األموي 3

 2 عمارة المسجد الحرام في العصر العباسي  4

 2 عمارة المسجد الحرام في العصر العثماني  5

 2 العمارة األولى – عمارة المسجد الحرام في العهد السعودي 6

 2 العمارة الثانية – عمارة المسجد الحرام في العهد السعودي 7

 2 االختبار النصفي 8

 2 العمارة الثالثة – العهد السعوديعمارة المسجد الحرام في  9

 2 الخدمات المرتبطة بالحرم المكي الشريف خالل العهد السعودي 10

11 
 القسم الثاني: الحرم النبوي الشريف

 عمارة المسجد النبوي في صدر اإلسالم.
2 

 2 من العصر األموي حتى نهاية العصر المملوكيعمارة المسجد النبوي  12
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 2 خالل العصر العثمانيعمارة المسجد النبوي  13

 2 عمارة المسجد النبوي في العهد السعودي 14

 2 الخدمات المرتبطة بالحرم النبوي الشريف خالل العهد السعودي 15

 2 االختبار النهائي 16

 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 
يتعتترف علتتى عمتتارة احلتترمني الشتتريفني وتطورهتتا عتترب 

 العصور

 أسئلة احملاضرات

1.2 
املعماريتتتتتة حيتتتتتدد أهتتتتتم اخلصتتتتتائص الفنيتتتتتة للمراحتتتتتل 

 املختلفة ابحلرمني الشريفني

 مناقشة التكليفات والنقاشات

…    

 المهارات 2.0

2.1 
املرتبطتتتة بعمتتتارة احلتتتترمني لتتتل األحتتتداث التارخييتتتتة حي

 الشريفني

 املناقشة املناقشة

2.2 
يستتتتتنبط الوقتتتتائع واألحتتتتداث التارخييتتتتة متتتتن ختتتتالل 

 الشريفنيالشواهد األثرية الباقية يف احلرمني 

 املناقشة التكليفات والنقاشات

2.3 

يستتتتتتخدم التقنيتتتتتات احلديمتتتتتة ومصتتتتتادر املعلومتتتتتات 
الرقميتتتتة ملعر تتتتة أبتتتتترا األعمتتتتال املعماريتتتتة ابحلتتتتترمني 

 وخصائصها الفنية

 مناقشة التكليف تكليفات

 القيم  3.0

3.1 
يعمتتتل بفاعليتتتة وكفتتتاءة يف جمموعتتتات عمتتتل لدراستتتة 

 الشريفني وتطورهاعمارة احلرمني 

 تكليفات
 

 مناقشة التكليف

3.2    

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 مستمر املناقشات الصفية واألوراق والبحوث 1

 %20 المامن االختبار النصفي 2

 %60 السادس عشر االختبار النهائي 3

4    

5    

6    

7    
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 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات مكتبية: مبعدل ساعتني أسبوعًيا. -
 واملتطلبات اخلاصة و ًقا حلاجتهم. ختصيص ساعات إضا ية للطالب ذوي احلاالت  -

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

 للمقرر المرجع الرئيس

 
 الكتب المقررة المطلوبة:  -1

اتريخ مكة املشر ة واملسجد احلرام واملدينة الشريفة والقرب الشريف /حممد بن أمحد  -
األاهري و أميتن صصتر األاهتري /دار الكتت  بن الضياء املكي /حتقيق :عالء ابراهيم 

 م .1990هت /1418//1العلمية /بريوت /ط

 المساندةالمراجع 

 :قائمة الكت  املطلوبة
، حتقيتق : د ، االمتام حممتد استحاق الفتاكهي  ، أخبار مكة يف قتد  التدهر وحديمت    -

 م .1994، هت1414، 2ط، عبدامللك بن دهيش 
حتقيق : ، ايب الوليد حممد بن عبدهللا األارقي  ، أخبار مكة وما جاء  يها من اآلاثر  -

 مكة.، دار المقا ة ، م 1988، هت1408، 5ط، رشدي الصاحل ملحس 
حممتد بتن علتي الطتربي  ، اتريخ مكة احتاف  ضتالء التنمن بتتاريخ واليتة بتن احلستن  -

 م.1996، 1ط، القاهرة، امعي دار الكتاب اجل، حمسن سليم  ، حتقيق: د، املكي
، حتقيتق: علتي عمتر، حممد بن أمحد الفاسي املكتي ،  شفاء الغرام أبخبار البلد احلرام -

 م .2008، هت1428، 1ط، القاهرة، مكتبة المقا ة الدينية
مؤسستتتة ، حممتتتد بتتتن أمحتتتد الفاستتتي املكتتتي  ، العقتتتد الممتتتني يف اتريتتتخ البلتتتد األمتتتني  -

 م .1986، هت1406، 2ط، حتقيق:  ؤاد سيد، بريوت ، الرسالة
 رعلتتتي بتتتن عبتتتد القتتتاد، األرج املستتتكي يف التتتتاريخ املكتتتي وتتتتراجم امللتتتو  واخللفتتتاء  -

، هتتتتتت1416، 1ط، مكتتتتتة، املكتبتتتتتة التجاريتتتتتة ، حتقيتتتتتق: أشتتتتترف اجلمتتتتتال، الطتتتتتربي
 م.1996

ث روائتع الت ا، قطت  التدين النهتروامل املكتي،  عالم أبعالم بيت هللا احلترامكتاب اإل -
 م.1964، بريوت، العريب

، حتقيتتق:أ.د، عبتتدهللا حممتتد الغتتااي املكتتي، ا تتادة األ م بتتأكر أخبتتار بلتتد هللا احلتترام -
 م.2009، هت1430، 1ط، عبدامللك بن دهيش

، 1ط، مصتتر، دار لينتت  ، حممتتد اكتتي اخلتتومل، مستتك الكتتالم يف أخبتتار البلتتد احلتترام  -
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 م.2010، هت1431
، اشتتتتراف: أ.د، حممتتتتد الطتتتتاهر الكتتتتردي، هللا الكتتتتر التتتتتاريخ القتتتتو  ملكتتتتة وبيتتتتت  -

 م.2004، هت1425، 3ط، مكة، مكتبة األسدي ، عبدامللك بن دهيش
، واحلتترم ووال تتا الفختتام ةحتصتتيل املتترام يف أخبتتار البلتتد احلتترام واملشتتاعر الع تتام ومكتت -

، هتتتتت1430، 2ط، عبتتتتدامللك بتتتتن دهتتتتيش، حتقيتتتتق:أ.د، حممتتتتد بتتتتن أمحتتتتد الصتتتتبا  
 م.2009

، متتتتتتن اتريتتتتتتخ مكتتتتتتة املكرمتتتتتتة يف جايتتتتتتة القتتتتتتر  المالتتتتتت  عشتتتتتتر ا جتتتتتتري صتتتتتتفحات -
حممتتتد ، ومعتتتراج متتترااو د الستتتر   دحتقيتتتق: حممتتت، املستشرق: .ستتتنو  هورخروصيتتت 

 م.1990، هت1411، 1ط، مطبوعات  دي مكة األديب، ابراهيم علي
 ،مكتبتتتة المقا تتتة الدينيتتتة، حيتتتز محتتتنن الواصتتت ، د، كتتتتاب احلتتترمني الشتتتريفني والتتتتاريخ -

 م.2007، هت1428، 1ط، القاهرة
، عبتتدهللا حممتتد املرجتتاي، هبجتتة النفتتوس واألستترار يف اتريتتخ دار هجتترة النتت  املختتتار -

 م.1998، هت1418، 1ط، مكة، مكتبة صنار الباا
مركتن ووتوث ، ايتن ستالمة ححتقيق: صتال، حممد بن احلسن بن اابل ،  أخبار املدينة   -

 م.2003، هت1424، 1ط، املنورةاملدينة ، دراسات املدينة
ايتتن التتدين ايب بكتتر بتتن احلستتني ، كتتتاب حتقيتتق النصتترة بتلختتيص معتتاة دار ا جتترة  -

، هتتتت1417، 1ط، مكتتتة، مكتبتتتة صتتتنار البتتتاا،  حستتتعيد عبتتتد الفتتتتا  حتقيتتتق:، املراغتتتي
 م.1997

، مكتبتة المقا تة الدينيتة، حممتد عتنب، دحتقيق: ، قط  الدين احلنفي،  اتريخ املدينة   -
 م.1995، هت1416، القاهرة

 م.1993، هت1414، 1ط، بدر  طعبد الباس، د، التاريخ الشامل للمدينة املنورة -
، دعبتد اييت دحتقيتق: حممت، علي أمحد الستمهودي، و اء الو ا أبخبار دار املصطفى  -

 مكة.، دار الباا
األماصتة العامتة ، أمحتد  ستني اخليتاري املتدي ، اتريخ معاة املدينة املنورة قدميا وحتديما -

 م.1999، هت1419، لالحتفال مبرور مائة عام على أتسيس اململكة
دار ، غتامل الشتنقيطي، الدر الممني يف معاة دار الرسول األمتني صتل هللا عليت  وستلم -

 م.1991، هت1411، 3ط، جدن، القبلة
، دار املنتتار ، أمحتتد ستتعيد بتتن ستتلم،  املدينتتة املنتتورة يف القتتر  الرابتتع عشتتر ا جتتري -

 م.1993، هت1414، 1ط، القاهرة
 ، حتقيتتق: عمتتر عبتتد اجلبتتار ، احلتترام املستجد عمتتارة اتريتتخ ، ابستتالمة عبتتد هللا حستني -

 هت.1384 ، 2ط  ، دار مصر للطباعة
 اجلمعيتتة منشتتورات ، الشتتريف النبتتوي املستتجد عمتتارة ، احلتتداد إمساعيتتل محتتنة حممتتد -

 هت.1419. السعودية التارخيية
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التتر    ، جامعتتة امللتتك ستتعود  ، اإلستتالميةالعمتتارة العربيتتة  شتتا عي  ريتتد حممتتود  -
 .م .1982

عمارة املسجد احلترام واملستجد النبتوي يف العهتد   ،  عبد اللطيف عبد هللا بن دهيش -
 ، 1ط  ، األماصة العامتة لالحتفتال مبترور مائتة عتام علتى أتستيس اململكتة  ،  السعودي
 .هت1419

صبتتأة وجيتتنة عتتن عمتتارة احلتترمني الشتتريفني منتتأ صتتدر  ، عبتتد هللاحممتتد بتتن  ، الستتبيل -
الرائستتة العامتتة لشتتؤو  املستتجد احلتترام  ، اإلستتالم إع عهتتد ختتادم احلتترمني الشتتريفني

 .هت1419 ، 1ط ، واملسجد النبوي
 ، هتت1319 ، نعبتد العنيتاملسجد احلترام يف قلت  امللتك  ،  عبد هللا منسي  ،  العبدمل -

 د.  .
 م .1971دمشق  ، املطبعة اجلديدة  ، اتريخ الفن والعمارة  هبنسي عفيف  -

 

 

 اإللكترونية المصادر 
http://www.civilizationstory.com 

 

    ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 المقرر متطلبات  العناصر 

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

 طالًبا 40قاعة دراسية مؤثمة ال ينيد عدد الطالب هبا عن 

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

 جهاا حاس  آمل  -
 data showجهاا  -
 بشبكة اإلص صت   WiFiجهاا اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

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

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

  اعلية التدريس
 الطالب  -

 ا رات املراجع الن ري

 االستبا ت اإللك وصية   -
 الن رات

  اعلة طرق تقييم الطالب
أعضتتاء هيئتتة التتتدريس متتن داختتل القستتم/ 

 من األقسام املناظرة

مراجعتتتتتتتة صتتتتتتتتائ  االختبتتتتتتتارات  -
 النصفية والنهائية

قيتتتتاس صستتتتبة بتتتتاح الطلبتتتتة يف  -

http://www.civilizationstory.com/tharwat/
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 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

املقتتتتتتتتتترر مقارصتتتتتتتتتتة ابملقتتتتتتتتتتررات 
 األخرى اليت يدرسها الطال .

تقتتتتتتتو  مستتتتتتتتقل متتتتتتتن ختتتتتتتارج  -
 الرب م 

 

 مدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر
أعضتتاء هيئتتة التتتدريس متتن داختتل القستتم/ 

 من األقسام املناظرة

مراجعتتتتتتتة صتتتتتتتتائ  االختبتتتتتتتارات  -
 النصفية والنهائية.

بحوث والتقارير اليت مراجعة ال -
 يقدمها الطالب.

مراجعتتتتتتتتتة أوراق االختبتتتتتتتتتارات  -
للتأكتتتتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتتتتن استتتتتتتتتتتتتتيفائها 

االمتحاصيتتة، ملواصتتفات الورقتتة 
 وقياسها ملخرجات التعلم.

 

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

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق
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