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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 الثالث                                            

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 1021501 -2 منهج البحث التاريخي                            

 )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

  أستوديو أو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 32 اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 للمقرر:وصف العام  ال. 1

يعنى هذا المقرر بدراسة نشأة علم اآلثار اإلســالمية والعلــوم المســاعدة لعلــم اآلثــار ومواهــع زثــار شــبه ال زيــرة العربيــة فــي 

العصر اإلسالمي. ودراسة أعمال المسح األثري وأهميته وأهدافه ومتطلباته وأنواعه ومناه ه المختفة أســاليا الكشــف عــن 

ألثري وأعمال الحفر والتنقيا في أطالل المــدا الدارســة والتنقيــا فــي المبــاني القا مــة بعثــات اآلثار، وطرق ومناهج الحفر ا

التنقيا والمعدات الالزمة للتنقيــا التســ يل الوصــفي والفوتــوغرافي نقــل التحــف وتســليمها إلــى ال هــات المختصــة التقريــر 

 المبد ي والنشر العلمي.

 . الهدف الر يس للمقرر  2

 املقرر إىل دراسة نشأة علم اآلاثر اإلسالمية والعلوم املساعدة لعلم اآلاثر، وكيفية التنقيب عن اآلاثر أبسلوب علمي.يهدف 

 للمقرر:مخرجات التعلم  . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع  واآلاثر اإلسالميةيعرف أهم املصطلحات يف جمال الفنون  1.1

 3ع  حيدد العلوم املصدرية والعلوم املساعدة يف دراسة اآلاثر والفنون اإلسالمية 1.2
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 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

 4ع  َعر ِّف مناهج وأدوات وأخالقيات البحث العلمي األثريي 1.3

 6ع  حيدد اخلصائص واألساليب الفنية لفنون احلضارة اإلسالمية ...1

   

  المهارات 2

 3م  َيستنبط الوقائع واألحداث التارخيية من الواثئق واملصادر التارخيية واألثرية الثابتة واملنقولة 2.1

 4م  يتمكن من كتابة تقارير وحبوث علمية وأثرية وفق املنهج العلمي 2.2

 5م  يستخدم التقنيات احلديثة يف جماالت البحث واألثري 2.3

2...   

  القيم 3

 1ق  البحث األثرييعمل بفاعلية ضمن الفرق البحثية يف جماالت  3.1

 3ق  ستخدم املناهج التارخيية املختلفة يف حتليل األحداث والوقائع التارخييةي 3.2

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  ها مة الموضوعات  م

 2 تعريف عام بتوصيف املقرر وأهدافه. 1

 2 املقصود ابلبحث عن اآلاثر 2

 2 العلوم املساعدة ألعمال التنقيب 3

 2 العلوم املساعدة ألعمال التنقيب  4

 2 طرق التنقيب  5

 2 اجملسمات وأنواعها 6

 2 التنقيب يف املباين القائمة 7

 2 االختبار النصفي  8

 2 بعثات التنقيب واملعدات الالزمة للتنقيب 9

 2 التسجيل الوصفي والفوتوغرايف 10

 2 نقل التحف 11

 2 تسليم التحف إىل اجلهات املختصة 12

 2 التقرير املبدئي 13

 2 النشر العلمي 14

 2 مراجعة 15

 2 االختبار النهائي 16
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 32 الم موع
 

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

 يم يالتق طرق التدريس  استراتي يات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 
يعرررررف أهررررم املصررررطلحات يف جمررررال الفنررررون واآلاثر 

 اإلسالمية

 أسئلة  احملاضرات 

1.2 
املسرراعدة يف دراسررة حيرردد العلرروم املصرردرية والعلرروم 

 اآلاثر والفنون اإلسالمية

 مناقشة  التكليفات والنقاشات 

1.3 
ر ِّف منرراهج وأدوات وأخالقيررات البحررث العلمرري ي عررَ

 األثري

 مناقشة  التكليفات والنقاشات 

1.4 
حيرردد اخلصرررائص واألسررراليب الفنيررة لفنرررون احلضرررارة 

 اإلسالمية
 أسئلة  احملاضرات 

 المهارات 2.0

2.1 
َيسرررتنبط الوقرررائع واألحرررداث التارخييرررة مرررن الواثئرررق 

 واملصادر التارخيية واألثرية الثابتة واملنقولة

 املناقشة  املناقشة 

2.2 
يررتمكن مررن كتابررة تقررارير وحبرروث علميررة وأثريررة وفررق 

 املنهج العلمي

 املناقشة  التكليفات والنقاشات 

2.3 
يسرررررتخدم التقنيررررررات احلديثررررررة يف جمرررررراالت البحررررررث 

 واألثري

 مناقشة التكليف  تكليفات 

 القيم  3.0

3.1 
يعمررررل بفاعليررررة ضررررمن الفرررررق البحثيررررة يف جمرررراالت 

 البحث األثري

 مناقشة التكليف  التكليفات 

3.2 
سرررررررتخدم املنررررررراهج التارخييرررررررة املختلفرررررررة يف حتليرررررررل ي

 األحداث والوقائع التارخيية

 مناقشة التكليف  تكليفات 

…    

 الطلبة   تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توهيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 مستمر املناقشات الصفية واألوراق والبحوث 1

 %20 الثامن االختبار النصفي 2

 %60 السادس عشر االختبار النهائي 3

    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات مكتبية: مبعدل ساعتني أسبوعًيا. -
 ختصيص ساعات إضافية للطالب ذوي احلاالت واملتطلبات اخلاصة وفًقا حلاجتهم.  -

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر  ها مة . 1

 للمقرر المرجع الر يس

املصرية    - منوذًجا،  اإلسالمية  اآلاثر  األثري،  البحث  منهجية  إمساعيل،  الدين  حممد حسام 
 م. 2013للتوزيع والتسويق،  

 .م1996، مكتبة مدبويل، القاهرة، علم اآلاثر بني النظرية والتطبيق: عاصم حممد رزق -

 المساندةالمراجع 

اململكة العربية السعودية محايتها واحملافظة عليها، مكتبة  جمموعة مؤلفني: ندوة اآلاثر يف    -
 م. 2002هر/ 1422امللك فهد الوطنية، اململكة العربية السعودية، 

دار طالس للدراسات والرتمجة    دمشق،: الفن اإلسالمي )الطبعة األوىل(  البهنسي عفيف    -
 م. 1986والنشر  

 م. 1990ق  دار القلم دمش اإلسالمي، الفن  الشامي: صاحل أمحد  -
 م . 1990حسن الباشا : مدخل إىل اآلاثر اإلسالمية ، دار النهضة العربية القاهرة  -

  اإللكترونية المصادر 

    ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والت هيزات  . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

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

 طالًبا 40قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب هبا عن 

 الت هيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات( 

 جهاز حاسب آيل  -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنرتنت   WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

 .خرائط ورسوم توضيحية - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر ت هيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  واالمقيم م االت التقويم 

 فاعلية التدريس
 الطالب  -

 زايرات املراجع النظري

 االستباانت اإللكرتونية   -
 الزايرات
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 يم قيطرق الت  واالمقيم م االت التقويم 

 فاعلة طرق تقييم الطالب
أعضرراه هيئررة الترردريس مررن داخررل القسررم/ 

 من األقسام املناظرة

مراجعرررررررة نترررررررائج االختبرررررررارات  -
 النصفية والنهائية

قيرررراس نسرررربة بررررا  الطلبررررة يف  -
املقرررررررررررر مقارنررررررررررة ابملقررررررررررررات 
 األخرى اليت يدرسها الطالب.

تقرررررررو  مسرررررررتقل مرررررررن خرررررررار   -
 الربانمج

 

 مدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر
الترردريس مررن داخررل القسررم/ أعضرراه هيئررة 

 من األقسام املناظرة

مراجعرررررررة نترررررررائج االختبرررررررارات  -
 النصفية والنهائية.

بحوث والتقارير اليت مراجعة ال -
 يقدمها الطالب.

مراجعرررررررررة أوراق االختبرررررررررارات  -
للتأكرررررررررررررد مرررررررررررررن اسرررررررررررررتيفائها 
ملواصررفات الورقررة االمتحانيررة، 

 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

 

 التوصيف  . اعتماد ح
 جملس قسم التاريخ جهة االعتماد

 16 رهم ال لسة

 ه10/7/1442 تاريخ ال لسة

 


