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التطوير والجودة كالةو   



 
 المؤسسة التعميمية: جامعة لممؾ سعود

 الكمية/ القسـ: كمية السياحة واآلثار/ قسـ اآلثار
 

 أ ( تحديد المقرر والمعمومات العامة 
 رمزه: أثر   656اسـ المقرر: العمارة اإلسالمية؛ رقمو:  – 1
 
 الساعات المعتمدة: وحدتاف/ ساعتاف   – 6
 
 آثار -البرنامج أو البرامج التي يتـ تقديـ المقرر ضمنيا: بكالوريوس  – 3
 ا كاف المقرر يقدـ في أكثر مف برنامج ... يجب توضيح اتصالو بتمؾ البرامج(:  ال يوجد)إذ
 
 اسـ عضو ىيئة التدريس المسئوؿ عف تدريس  المقرر: د. جماؿ عبد الرحيـ إبراىيـ حسف – 4
 
 المستوى أو السنة التي سيتـ تقديـ ىذه المقرر فيو: المستوى الرابع – 5
 
 ليذه المقرر)إف وجدت(: ال يوجدالمتطمبات المسبقة  – 6
 
 المتطمبات المصاحبة ليذه المقرر)إف وجدت(: ال يوجد – 7
 
 مكاف تدريس المقرر إف لـ يكف في المقر الرئيسي لممؤسسة التعميمية: في نفس الكمية  – 8

 
 
 

 
 ب ( األىداؼ: 

 وصؼ موجز لنتائج التعمـ األساسية لمطمبة المسجميف في ىذا المقرر: –1



ىناؾ نتائج خاصة مباشرة بالمقرر، تضمنيا ىدؼ المقرر المحدد في دليؿ القسـ ضمف وصؼ المقرر  
عمى شبكة االنترنت، وىي دراسة العمارة اإلسالمية في البالد العربية ، وبياف خصائصيا الفنية والمعمارية 

 مع التركيز عمى النماذج الميمة في العمارة اإلسالمية.
 تسب مف خالؿ المقرر:وىناؾ نتائج عامة تك

 معرفة حقائؽ ومفاىيـ مختمفة  ●
 فيـ المعمومات وتذكرىا ●
 تطبيؽ المعرفة في الحياة ●
 تحمؿ مسؤولية التعمـ الذاتي ●
 متابعة النمو الشخصي ●
 التفكير المنطقي ●
 تحسيف طرؽ االتصاؿ بالغير سواء كاف ذلؾ شفويًا مف خالؿ المناقشة والحوار، أو الكتابة.      ●
 
 صؼ باختصار أية خطط يتـ تنفيذىا في الوقت الراىف مف أجؿ تطوير وتحسيف المقرر   – 6

 متابعة األبحاث الجديدة في المقرر مف خالؿ استخداـ المكتبة والشبكة العنكبوتية ●
 التزود بطرؽ التدريس الجديدة وتنمية الميارات  ●          

 ربط المعرفة في المقرر بمتطمبات الواقع ●          
 إيصاؿ المعمومات لمطالب باستخداـ وسائؿ إيضاح متنوعة ●          
 تشجيع الطالب عمى الدراسة الذاتية ●          
 المراجعة المستمرة لممقرر وتحديثو وفقا لتغيرات البحوث الجديدة في التخصص      ●          

 
 ج ( وصؼ المقرر: )مالحظة: يرفؽ الوصؼ العاـ لممقرر الموجود في النشرة أو الدليؿ بالقسـ(:

ة التعريؼ بالعمارة اإلسالمية منذ نشأتيا في الحجاز في فترة صدر اإلسالـ والعصور األموية والعباسي
عربية والفاطمية واأليوبية والممموكية، ومناقشة نظريات وأسس العمارة اإلسالمية مع التركيز عمى الجزيرة ال

 وبالد الشاـ والعراؽ ومصر
 
 المواضيع المطموب بحثيا وشموليا: موضحًا مقدار الزمف الفعمي لكؿ موضوع في األسبوع – 1

   توزيع مواضيع المقرر بالساعة في األسبوع خالؿ الفصؿ الدراسي 
 ساعات االتصاؿ مواضيع المقرر                                   األسبوع
 ساعتاف  تعريؼ+خطة الدراسة+مصادر دراسة العمارةتعريؼ+خطة الدراسة+مصادر دراسة العمارة األوؿ



 ساعتاف + خصائص العمارة اإلسالمية + خصائص العمارة اإلسالمية   نشأة العمارة اإلسالمية الثاني

 ساعتاف  أنماط العمارة اإلسالمية + المصطمحات المعماريةأنماط العمارة اإلسالمية + المصطمحات المعمارية الثالث

 ساعتاف المصطمحات المعماريةالمصطمحات المعمارية الرابع

 ساعتاف العمارة في صدر اإلسالـالعمارة في صدر اإلسالـ الخامس

 ساعتاف + العمارة في العصر األمويالعمارة في صدر اإلسالـ العمارة في صدر اإلسالـ    السادس

 ساعتاف   العمارة في العصر األمويالعمارة في العصر األموي السابع

 ساعة 1+ االمتحاف  مناقشة التكاليؼ الثامف

 ساعتاف العمارة في العصر العباسي العمارة في العصر العباسي  التاسع

 ساعتاف  العمارة في العصر الفاطميالعمارة في العصر الفاطمي العاشر

 ساعتاف العمارة في العصر األيوبيالعمارة في العصر األيوبي الحادي عشر

 ساعتاف  العمارة في العصر الممموكي العمارة في العصر الممموكي  الثاني عشر 

 ساعتاف    66مناقشة التكاليؼ + اختبار مناقشة التكاليؼ + اختبار  الثالث عشر 

 ساعتاف  مراجعة عامةمراجعة عامة الرابع عشر

 ساعة 68أسبوعًا                                                                  عدد ساعات االتصاؿ   14 
أسبوع واحد مف مجموع أسابيع الفصؿ الدراسي البالغة خمسة عشرة أسبوعا لـ ًيدرج في الجدوؿ، فيو إجازة 

 نصؼ الفصؿ. 
 
 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصاؿ في الفصؿ الدراسي(:  –6

 )وضع العدد الكمي لمساعات المراد إعطاؤىا داخؿ كؿ مف الترتيبات التنظيمية إلعطاء المقرر التالية(
 العممي / الميداني / التدريب الساعات المكتبية المحاضرة

 رحمة ميدانية ساعات أسبوعياً  4 ساعة 68
 
 دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعمـ متوقعة مف الطمبة  في األسبوع:ساعات  – 3

)المطموب ىنا وضع الزمف المتوقع أف يقضيو الطالب في دراستيـ لممقرر، وحؿ واجباتيـ وأداء أعماؿ 
عدد مماثؿ ساعات وىو  3المقرر، ويوضع عمى شكؿ معدؿ الزمف األسبوعي عبر الفصؿ الدراسي(:

 .لساعات االتصاؿ



 
 طوير نتائج التعمـ في نطاقات أو مجاالت التعمـت – 4
 المػػػػػػػػػػػعػػرفػػػة –أ 

 وصؼ المعرفة التي سيتـ اكتسابيا في المقرر:( 1)
التعرؼ عمى نوع مف أنواع اإلبداع الفني والمعماري لمفناف المسمـ والمظاىر الحضارية اليامة التي أثرت 

 الثقافة اإلسالمية عمى مر قروف .
 

 استراتيجيات التعميـ )التدريس( المطموب استخداميا لتطوير تمؾ المعرفة: (6)
 يسير ىذا االتجاه عمى محوريف: محور خاص بأستاذ المقرر، وىو: 

 تقديـ المقرر في محاضرات عالية الجودة مقرونة باألمثمة اإليضاحية -
 دفع الطالب لممناقشات والحوار -
 استخداـ مراجع المقرر في المحاضرات إلى جانب مصادر المكتبة والشبكة العنكبوتية -
 التوجيو في االسيمينار، أو كتابة األبحاث -
 إشراؾ الطالب في أعماؿ جماعية. - 

 واالتجاه الثاني مف قبؿ الطالب، ويمثؿ بػ: 
 إطالَّع الطالب عمى المحاضرة مف المرجع قبؿ سماعيا -
 المحاضرة في القاعة وتمخيصيامتابعة  - 
عودة الطالب إلى المحاضرة في المنزؿ وتقسيميا إلى عناصر بما يتوافؽ مع أسموبو الخاص  -

 الستذكارىا
 الرجوع إلى موقع األستاذ اإللكتروني، والمواقع األخرى في المقرر -
 استخداـ مصادر ومراجع المقرر -
 الفصؿ وفي أوقات الساعات المكتبيةاالستشارات والنقاش مع أستاذ المقرر في  -
 تنفيذ الواجبات المنزلية. - 
 طرؽ تقييـ المعرفة المكتسبة:  (3)

 مف خالؿ األسئمة الشفوية التي يوجييا أستاذ المقرر في بداية محاضرة عف المحاضرة السابقة. -
والثالث في ثالثة اختبارات تحريرية في كؿ فصؿ: واحد في نصؼ الفصؿ، واآلخر قبيؿ نيايتو،  -

 نياية الفصؿ
 متابعة تنفيذ الوجبات: ألبحاث، والسيمينار -
 
 لميارات المعرفية )اإلدراكية( -ب



 الميارات المعرفية المطموب تطويرىا: - 1
 القدرة عمى فيـ المعطيات وتحميميا -
 قدرة البحث عف حموؿ لممشكالت -
 األثرية واألحداث التاريخيةتشجيع الطالب عمى التفكير المنطقي والربط بيف الظواىر  -
 استقاللية التفكير والقدرة عمى تكويف شخصية مستقمة في حقؿ المعرفة -
 تنمية روح التعاوف بيف الطالب -
 
 استراتيجيات التعمـ المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية: -6
 المحاضرات  -
 تكميؼ الطالب بأبحاث، أو سيمينار -
 وقيادة ىذه الجمسات واالشتراؾ في تنظيميادفع الطالب لممناقشة،  -
 دفع الطالب إلى البحث عف حموؿ لبعض المشاكؿ العممية ذات الصمة بمواضيع المقرر  -
 استخداـ مصادر المكتبة ومواقع الشبكة العنكبوتية. -
ظيار المواىب.   -  التشجيع المعنوي والثناء عند تنفيذ الوجبات والمشاركة بيدؼ شحذ اليمـ وا 
 
 طرؽ تقييـ الميارات المعرفية المكتسبة: –3
 متابعة تنفيذ الوجبات المنزلية: األبحاث، أو السيمينار -
 االختبارات التحريرية -
 األسئمة الشفوية، والمفاضمة في حسف األداء بيف الطمبة. - 
 

 ج ميارات العالقات البينية )الشخصية(  والمسئولية
وضع قائمة بأىداؼ المقرر لتحسيف ميارات العالقة مع اآلخريف، والقدرة عمى التعمـ الذاتي، – 1

 والمسئولية الشخصية واالجتماعية: 
 تحمؿ المسئولية الموكمة -
 القدرة عمى التعمـ الذاتي والجماعي  - 
 القدرة عمى المناقشة في نطاؽ الجماعة -
 ات المشتركة. العمؿ بروح الجماعة مف خالؿ الوجب -
 



استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات البينية: )توضيح تطوير ميارات  -6
 العالقة البينية(:

 حث الطالب عمى تبادؿ المعمومات مف خالؿ: 
 مف خالؿ نقؿ المحاضرات بينيـ في حالة الغياب -
 التبادؿ بالكتب ومصادر المعمومات -
 اث مشتركةإجراء أبح -
 تداوؿ المعرفة خالؿ تحضير األبحاث، أو حمقات المناقشة -
 المذاكرة الجماعية خالؿ فترات تجييز االمتحانات  -
 تنفيذ الوجبات المشتركة بشكؿ جماعي  -
 صمة الطالب بأستاذ المقرر لممشورة واالستفسار -
 األخرى ذات الصمة صمة الطالب بالقسـ والقائميف عمى الجوانب التعميمية والمرافؽ -
 وضع مياـ لتحمؿ المسئولية والعمؿ بروح الجماعة. -
 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات العالقات الشخصية وقدرتيـ عمى تحمؿ المسئولية: – 3
 اإلشراؼ والمراقبة عمى أداء الطمبة لموجبات    -
بأستاذ المقرر، وعالقة  بعضيـ  تدويف المالحظات أثناء المحاضرات والعمؿ الجماعي وعالقة الطالب -

 ببعض، وباآلخريف في القسـ والكمية
 التقويـ الذاتي مف قبؿ الطالب لنفسو -
 تقويـ  الزميؿ -
 
 ميارات االتصاؿ ، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية )العددية( -د

 وصؼ ميارات االتصاؿ والميارات العددية المطموب تطويرىا:  – 1
تباع آداب الحديث تنمية ميارا -  ت االتصاؿ باآلخريف وا 
 تطوير ميارات المغة والكتابة وطرؽ اإليجاز سواء في الكتابة أو الحديث -
 قدرة االستفادة والتعامؿ مع الشبكة العنكبوتية واستخداـ مصادر المكتبة -
 استخداـ الخرائط واألشكاؿ اإليضاحية واألفالـ العممية لممناطؽ األثرية في الوصؼ والتوضيح   -

نما يتـ ذلؾ بشكؿ ثانوي في  امَّا بالنسبة لمميارات العددية فال توجد إستراتيجية مستقمة في المقرر، وا 
واء في بعض تطوير تمؾ الميارات مف خالؿ بعض العمميات اإلحصائية البسيطة المستخدمة س

 المحاضرات أو خالؿ كتابة األبحاث. 
 



 إستراتيجية التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات: (6)
 التكميؼ بأعماؿ جماعية كحمقات النقاش واألبحاث -
 استخداـ األشكاؿ اإليضاحية والخرائط في المحاضرات -
 والكتابة واإليجاز دفع الطالب لكتابة المحاضرات وتمخيصيا لتطوير ميارة المغة -
تشجيع الطالب الستخداـ الشبكة العنكبوتية ومصادر المعمومات خالؿ كتابة األبحاث أو    المشاركة في  -

 حمقات النقاش
 

 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات االتصاؿ وتقنية المعمومات:( 3)
 االختبارات الشفوية والتحريرية - 
 نقاشكتابة األبحاث وحضور حمقات ال - 
 

 ىػ ( الميارات الحركية  )إف كانت مطموبة( 
 ال يوجد  – 1
 
 تحديد الجدوؿ الزمني لمياـ التقويـ التي يتـ تقييـ الطمبة وفقيا خالؿ الفصؿ الدراسي: - 5

 جدوؿ: توزيع الدرجات
 الموعد الدرجة االختبارات واالمتحانات النيائية

 في األسبوع الثامف درجة 62 االختبار األوؿ
 في األسبوع الثالث عشر درجة 62 االختبار الثاني
 عمى مدار الفصؿ الدراسي درجة 62 تكميؼ، أو بحث
 في نياية الفصؿ الدراسي درجة 42 االمتحاف النيائي
 درجة122المجموع الكمي                

 
 د( الدعـ المقدـ لمطمبة

لضماف تواجد أعضاء ىيئة التدريس مف أجؿ تقديـ المشورة واإلرشاد  اإلجراءات أو الترتيبات المعموؿ بيا
الذي يتواجد فيو أعضاء  -الساعات المكتبية –األكاديمي لمطالب المحتاج لذلؾ ) مع تحديد مقدار الوقت 

 ىيئة التدريس في األسبوع(:
 ي، لالستشارات والمناقشة.التزاـ أستاذ المقرر بالساعات المكتبية، التي ُيعمف عنيا في الجدوؿ الدراس -
 دفع الطالب عمى التواصؿ مع أستاذ المقرر في مكتبة وموقعو عمى اإلنترنت وعبر البريد اإللكتروني. -



 
 مصادر التعمـ -ىػ 
 الكتاب )الكتب( الرئيسة المطموبة:   – 1
 والفنوف اإلسالمية.  حسف الباشا، موسوعة العمارة واآلثار -
 السالـ، مقدمة في اآلثار اإلسالمية الحداد، عبد اهلل عبد -
 .سامح، كماؿ الديف، العمارة اإلسالمية في صدر اإلسالـ -
 
 المراجع األساسية:   – 6
 اإلسالمية. اآلثار الباشا، حسف مدخؿ إلى -
  .   الراشد، سعد بف عبدالعزيز دراسات في اآلثار اإلسالمية المبكرة بالمدينة المنورة -
 كامؿ العباسيوفعبده، عبدا هلل  -
 
 الكتب والمراجع الموصى بيا  )الدوريات العممية، التقارير... الخ( )يرفؽ قائمة بذلؾ(: – 3
 العرب الصيحى، محمد ابراىيـ الفف والعمارة عند -
اإلسالمية بمنطقو مراه في الفترة مف القرف األوؿ إلى  الراشد، عبدا هلل بف سعد،  دراسة أثريو لممواقع -

  سادس اليجريالقرف ال
شماؿ غرب المممكة  -بدا محافظو الوجو  حياه عبدا هلل حسيف،  اآلثار اإلسالمية ببمده الكالبي، -

 العربية السعودية
    المعمارية حتى نياية عصر الخمفاء الراشديف عبده، عبدا هلل كامؿ المسمموف وأثارىـ -
   لمنورة.المدينة ا عبدا لغني، محمد الياس المساجد االثريو في -
اإلسالمية المبكرة في المممكة العربية  عبدالعزيز الربذه : صوره لمحضارة الراشد، سعد بف -

  ..   السعودية
     اإلسالمية.  جودي، محمد حسيف العمارة العربية -
  محمد عبدا لستار عثماف موسوعة العمارة الفاطمية. -
     مصر كريزويؿ، ؾ العمارة اإلسالمية في -
فريقيو عبدا هلل كامؿ األمويوف وأثارىـ عبده، -      المعمارية في الشاـ والعراؽ والحجاز واليمف ومصر وا 
     العصريف العباسي والفاطمي احمد، احمد عبدا لرازؽ العمارة االسالميو في -
     االسالميو قاجو، جمعو احمد موسوعة فف العمارة -
     إنشائو حتى نياية العصر الممموكي نبوي منذالشيري، محمد ىزاع عماره المسجد ال -



     دمشؽ الطنطاوى، عمى الجامع االموى في -
    العصر اإلسالمي في العراؽ محمد، غازي رجب العمارة االسالميو في -
     االسالميو العمارة وزخارفيا احمد، عبدا لرحيـ إبراىيـ تاريخ الفف في العصور -
 العمارة االسالميو لرحمف أسس تصميـ المسكف فيحريرى، مجدي محمد عبدا  -
     االسالميو عثماف، محمد عبدا لستار المدينة -
 وحضارة عبدا لجواد، توفيؽ احمد العمارة االسالميو فكر -
 
 المواد االلكترونية و مواقع االنترنت ... الخ: -4
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مواد تعمـ أخرى مثؿ البرامج التي تعتمد عمى الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المينية  – 5
 و األنظمة: ال توجد في الوقت الراىفأ
 

 و ( المرافؽ المطموبة 
حدد متطمبات المقرر بما في ذلؾ حجـ الفصوؿ والمختبرات )أي عدد المقاعد في الفصوؿ والمختبرات 

 ومدى توافر أجيزة الكمبيوتر  .. الخ(. 
 طالباً  65قاعة بحيث ال يزيد عدد الطالب فييا عمى 

 
 )حجرات المحاضرات والمختبرات .. الخ(:المرافؽ التعميمية  – 1

 show  Dataقاعة مزودة بوسائؿ العرض        
 
 أجيزة الكمبيوتر: – 6

 جياز كمبيوتر محموؿ ألستاذ المقرر وآخر ثابت في المكتب.
 
 مثال: إذا كاف مطموبا معدات مختبر معينة حدد المتطمبات أو أرفؽ قائمة(: –موارد أخرى )حددىا  – 3

 اسكانر )ما سح ضوئي(.طابعة؛ 
 
 تقييـ المقرر وعمميات التحسيف: -ز

http://www.legadoandalusi.es/legado/contenido/exposiciones


 إستراتيجية الحصوؿ عمى تغذية راجعة عف جودة التعميـ: -1
 استبياف تقويـ الطمبة لممقرر -          
 المناقشات مع الطالب -          

  
 تاذ، أو عف طريؽ القسـ:االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييـ  عممية التعميـ إما عف طريؽ األس – 6
 مف عضو ىيئة التدريس:  -
 التحقؽ مف بموغ الطالب ألىداؼ المقررة عف طريؽ مالحظات أستاذ المقرر في أجوبة الطالب،●
 مستوى تفاعؿ الطالب مع المحاضرات ونسبة  الحضور●

 مف القسـ: 
 مف خالؿ نسبة النجاح ودرجات التقدير في كشوؼ الطمبة المقدَّمة مف أستاذ المقرر، ●
 مف خالؿ استبيانات الطمبة  ●
 
 عمميات تحسيف التعميـ:  – 3
 متابعة أستاذ المقرر لألبحاث الجديدة في المقرر وفي فروع المعرفة األخرى ذات الصمة -
 التنويع في طرؽ التدريس  -
 نيات الحديثة في التدريس استخداـ التق -
 التأكيد عمى التكميفات الفردية والجماعية   -
 حضور ورش العمؿ المرتبطة بطرؽ التدريس، والدورات التدريبية لتنمية القدرات والميارات  -
 مراجعة المقرر المستمرة وتطويره. -
 
رنة مستويات التحصيؿ عمميات التحقؽ مف مستويات إنجاز الطمبة: )صؼ الطرؽ المستخدمة لمقا – 4

لدى الطالب بغيرىـ في الجامعات األخرى، مثال: فحص التصحيح أو الدرجات مف قبؿ عضو ىيئة 
تدريس مستقؿ لعينة مف أعماؿ الطمبة، وقياـ أستاذ المقرر بتبادؿ تصحيح عينة مف الواجبات أو 

 تعميمية أخرى(.االختبارات بصفة دورية مع عضو ىيئة تدريس آخر لنفس المقرر  في مؤسسة 
 ال يتـ العمؿ بيذه الطريقة بعد.

 
 صؼ  العمميات والخطط المعدة لممراجعة الدورية لفاعمية المقرر والتخطيط لمتحسيف:  – 5
 النظر في نسب الناجحيف وتقديراتيـ -
ثراء معموماتيـ مف المقرر(  -   االسترشاد بآراء الطالب حوؿ فاعمية المقرر )مستوى استفادتيـ وا 



  متابعة األبحاث الجديدة في مواضيع المقرر وتحديثيا -
  السعي المستمر لتطوير أساليب التدريس -

 
 


