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اآلثارقسم   

 م3122 -هـ 2543

 جامعة الممك سعود وزارة التعميم العالي
 كمية السياحة واآلثار

التطوير والجودة كالةو   



 
 المؤسسة التعميمية : جامعة الممؾ سعود

 
 الكمية    :  السياحة واآلثار                القسـ   : اآلثار 

 
 أ ( تحديد المقرر والمعمومات العامة

 أثر354اسـ المقرر : المسكوكات اإلسالمية                     رقـ المقرر ورمزه:    – 1
 
 الساعات المعتمدة : ساعتاف  – 2
 
 اآلثار البرنامج الذي يتـ تقديـ المقرر ضمنو : – 3
 
 اسـ عضو ىيئة التدريس المسئوؿ عف تدريس  المقرر: د . سعود بف سميماف الذياب – 4
 
 المستوى الذي يتـ تقديـ ىذا المقرر فيو: السادس – 5
 
 ليذه المقرر ال يوجد  المبقةالمتطمبات  – 6
 
 المتطمبات المصاحبة ليذه المقرر ال يوجد  – 7
 
 ف في المقر الرئيسي لممؤسسة التعميمية: كمية السياحة واآلثار مكاف تدريس المقرر إف لـ يك – 8
 

 ب ( األىداؼ  
 وصؼ موجز لنتائج التعمـ األساسية لمطمبة المسجميف في ىذا المقرر: – 1
 تعريؼ الطالب بأىمية دراسة المسكوكات اإلسالمية في مجاؿ الدراسات األثرية والتاريخية. -   
 مقدرة الطالب عمى تتبع التطورات التي لحقت بالنقود اإلسالمية مف ناحيتي الشكؿ والمحتوى.                                      -   
 إلماـ الطالب  بالطرز المتعددة لممسكوكات اإلسالمية في فترة الدراسة. -   
 



 ج ( وصؼ المقرر: 
 المواضيع المطموب بحثيا وشموليا – 1

 ساعات االتصاؿ عدد األسابيع الموضوع 
 2 1 مصادر دراسة المسكوكات اإلسالمية ومناىجيا.

 4 2 الحميرية(-البيزنطية-نقود العرب قبؿ اإلسالـ)الساسانية
مراحؿ تعريب النقود حتى عيد الخميفة األموي عبد الممؾ بف 

 مرواف
2 4 

 2 1 المسكوكات اإلسالمية في عيد الدولة األموية
 4 2 المسكوكات اإلسالمية في عيد الدولة العباسية

 4 2 نقود الدوؿ المستقمة عف العباسييف في المشرؽ اإلسالمي
فريقية  4 2 نقود الدوؿ المستقمة عف العباسييف في مصر والشاـ وا 

 2 1 النقود األموية باألندلس
 2 1 النقود في عصر الدولة السمجوقية

 2 1 الجزيرة العربيةالنقود المتداولة في شبو 
 33 15 عدد األسابيع ومجموع ساعات اإلتصاؿ

 
 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصاؿ في الفصؿ الدراسي(:  – 2

 أخرى    العممي / الميداني      الدروس الخاصة  المحاضرة
33    
 
 تطوير نتائج التعمـ في نطاقات أو مجاالت التعمـ –3
 
 الػمعرفة –أ 

 المعرفة التي سيتـ اكتسابيا في المقرر:وصؼ  -1
 أف يتعرؼ الطالب عمي العوامؿ المؤثرة عمى إصدار النقود وتداوليا في العصر اإلسالمي. -       
أف يتعرؼ الطالب عمى المجموعات العالمية لمنقود اإلسالمية وموقع مؤسسة النقد بالمممكة  -       
 بينيا. 
 اء والنظريات المطروحة في مجاؿ دراسة النقود اإلسالميأف يحدد الطالب اآلر  -       
 



 استراتيجيات التعميـ )التدريس( المطموب استخداميا لتطوير تمؾ المعرفة: -2
 المحاضرات -  

 المناقشات -          
 عرض األمثمة التوضيحية -          

 
 طرؽ تقييـ المعرفة المكتسبة: -3

 االختبارات النظرية الفصمية والنيائية -          
 االختبار الشفيي - 

 
 ب ( الميارات المعرفية )اإلدراكية(

 الميارات المعرفية المطموب تطويرىا: - 1
 أف يستطيع الطالب قراءة الكتابات المنقوشة عمى النقود في فترة الدراسة. - 
 قود الدوؿ اإلسالمية المختمفة.أف يكوف الطالب قادرًا عمى التمييز بيف ن - 
 القدرة عمي تحميؿ المضموف السياسي والديني والمذىبي لكتابات النقود اإلسالمية. - 

 
 استراتيجيات التعمـ المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية: -2

 المحاضرات - 
  المناقشة - 
  عمؿ األبحاث - 

 
 طرؽ تقييـ الميارات المعرفية المكتسبة: –3
 التكميفات العممية -          

 االختبار النظري - 
  االختبار الشفيي - 

 
 ج ( ميارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئولية

 وصؼ لميارات العالقات الشخصية مع اآلخريف، والقدرة عمى تحمؿ المسئولية المطموب  – 1
 تطويرىا:        
 أف يستطيع الطالب أف يتعمـ ذاتيًا.  -        



 أف يستطيع الطالب في نياية ىذا المقرر أف يعمؿ مع زمالئو بروح الفريؽ الواحد. -        
 أف يستطيع الطالب تحمؿ المسئولية الموكمة إليو. -        
 المقدرة عمي المناقشة الجماعية. -        

 
 المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات:استراتيجيات التعميـ  - 2

 األبحاث الجماعية. - 
 مجموعات العمؿ. - 

 
 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات العالقات الشخصية وقدرتيـ عمى تحمؿ المسئولية: – 3

 اإلشراؼ - 
 المالحظة - 
 التقويـ الذاتي - 
 تقويـ الزميؿ  - 

 
 ت:ميارات االتصاؿ وتقنية المعموما –د 
 وصؼ ميارات االتصاؿ المطموب تطويرىا:  – 1
 أف يستطيع الطالب في نياية ىذا المقرر االتصاؿ السمس والنافع مع ذوي العالقة بالتخصص. -
وأف يكوف قادرًا عمي االستفادة مف شبكة المعمومات بخصوص االطالع عمى مقتنيات المتاحؼ  -

 والمكتبات العالمية مف النقود اإلسالمية.
 اكتساب الطالب ميارات االتصاؿ الشفيي والمكتوب. -
 
 استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات: - 2

 العمؿ في مجموعات صغيرة - 
 العروض التوضيحية - 

  اإلطالع والتعمـ الذاتي -           
 
 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات االتصاؿ وتقنية المعمومات: – 3

 االختبارات الشفيية  -            
 التطبيقات والتكميفات العممية الفردية والجماعية -            



 
 
 الجدوؿ الزمني لمياـ التقويـ التي يتـ تقييـ الطمبة وفقيا خالؿ الفصؿ الدراسي - 4

نسبة الدرجة إلى درجة   األسبوع المستحؽ طبيعة التقييـ رقـ التقييـ 
 التقييـ النيائي

 %23 الخامس اختبار قصير 1
 %23 الثامف مقالة 2
 %23 الثاني عشر اختبار فصمي 3
 %43 األخير اختبار نيائي 4
 

 د( الدعـ المقدـ لمطمبة
اإلجراءات أو الترتيبات المعموؿ بيا لضماف تواجد أعضاء ىيئة التدريس مف أجؿ تقديـ المشورة واإلرشاد 

 األكاديمي لمطالب المحتاج لذلؾ :
تواجد أستاذ المقرر في مكتبة خالؿ الساعات المكتبية التي يتـ اإلعالف عنيا في جدولة الدراسي                                    -

 إلرشاد الطالب أكاديميًا.
تشجيع الطالب عمي التواصؿ مع أستاذ المقرر في مكتبو وعبر الموقع اإللكتروني عمي شبكة  -

 المعمومات الدولية.
 

 مصادر التعمـ ىػ (
 الكتب الرئيسة المطموبة:   – 1

 .1965-القاىرة–دار الكتب المصرية -فيمي،عبد الرحمف : موسوعة النقود العربية -      
 1983-مجموعة خاصة بيروت –قازاف، وليـ :المسكوكات اإلسالمية ر -      

 المراجع األساسية:  – 2
-إصداراتيا ومقتنياتيا مف النقود القديمة واإلسالمية-السعوديالنبراوي،رأفت :مؤسسة النقد العربي  -    

 ـ.1991-الرياض 
-شبولر، برتولد :تطور الكتابات والنقوش عمى النقود العربية مف الجاىمية حتى العصر الحديث -    

 ـ.1997-دمشؽ–ترجمة إلياس بيطار 
 ـ1996-عماف-القسوس،نايؼ :مسكوكات األموييف في بالد الشاـ -   
 ـ.1984-الدوحة -1ج –العش ،محمد أبوالفرج  :النقود العربية اإلسالمية في متحؼ قطر الوطني -    



 ـ.2333-الرياض–يوسؼ ،فرج اهلل اآليات القرآنية عمى المسكوكات اإلسالمية  -
 ـ1998-لندف-شما، سميرُ:ثبت الفموس العباسية -
 د االلكترونية  و مواقع االنترنتالموا –3

: www.saudimuseum.com 
www.britishmuseum.org 
www.stevalbum.com 

 
 و ( المرافؽ المطموبة 

 المرافؽ التعميمية )حجرات المحاضرات(:  – 1
 show  Dataترونيةحجرة محاضرات مجيزة بجياز تقديـ العروض اإللك  
 

 ز( تقييـ المقرر وعمميات التحسيف
 استراتيجيات الحصوؿ عمى نتائج الطالب وفعالية التعميـ: – 1

 استبياف تقويـ الطالب لممقرر -          
 المناقشات مع الطالب.  - 

 
 االستراتيجيات المتبعة في تقييـ  عممية التعميـ عف طريؽ األستاذ وعف طريؽ القسـ: – 2

 مف عضو ىيئة التدريس: التحقؽ مف بموغ الطالب ألىداؼ المقرر عف طريؽ مالحظات - 
 أستاذ المقرر واألخذ برأي الزمالء في التخصص.            

 مف القسـ: توافر سجالت درجات الطالب ومستوي نجاحيـ اعتمادًا عمي نتائج تقويميـ. - 
 
 عمميات تحسيف التعميـ:  – 3

 التدريس لممعمومات والميارات الخاصة بالمقرر.تنويع طرؽ  - 
 استخداـ التقنيات الحديثة في التدريس. - 
 التأكيد عمي التطبيقات والتكميفات الفردية.    - 

 
 عمميات التحقؽ مف مستويات إنجاز الطمبة  : – 4

 االختبارات التحريرية. -     

http://www.saudimuseum.com/
http://www.britishmuseum.org/


 األبحاث. -     
 مستوى المشاركة. -     
 طالع آراء الطالب.است -     

  
 الترتيبات والخطط المعدة لممراجعة الدورية لفاعمية المقرر والتخطيط لمتحسيف: – 5

 دراسة ومقارنة نتائج الطالب -
ثراء -  االسترشاد بآراء الطالب حوؿ مدي فاعمية مادة المقرر)مستوي استفادتيـ وا 
 معموماتيـ في المقرر(      
 أساليب التدريس ومشاركة الطالبالسعي المستمر لتطوير  -

 
 


