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 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
 أثر   357اسـ المقرر :   الفخار وتقنياتو                   رقمو:  – 1
 
 الساعات المعتمدة : ثالث ساعات  – 2
 
 البرنامج الذي يتـ تقديـ المقرر ضمنو : اآلثار – 3
 
 د. عبدالعزيز الغزي، د. حساـ العبادي أ.اسـ عضو ىيئة التدريس المسئوؿ عف تدريس  المقرر: – 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
 التعرؼ عمى نشأة الفخار وبدايات تقنياتو. -
شكالياتو. -  التعرؼ عمى تصنيؼ الفخار عمى مر العصور وأىدافو ومناىجو وا 



معرفة أنواع العناصر الزخرفية لمفخار ، الكتابية واليندسية والنباتية ورسوـ الكائنات الحية وموقؼ  -
 إلسالـ منيا في العصور اإلسالميةا
 التعرؼ عمى السمات الفنية والزخرفية لكؿ طراز مف طرز الدراسة. -
 

 ج ( وصؼ المقرر: 
 الدراسة بالقديـ ثـ اإلسالمي.ممحوظة: تبدأ : المواضيع المطموب بحثيا وشموليا – 1

 ساعات االتصاؿ عدد األسابيع الموضوع 
 3 1 مقدمة تتناوؿ التعريؼ بالفخار وأىمية دراستو

 6 2 تاريخ صناعة الفخار وتاريخ وتطور دراستو في عمـ اآلثار
عدادىا  6 2 المادة الخاـ وأنواعيا ومصادرىا وا 

 6 2 طرؽ التشكيؿ ومعالجة السطح
 6 2 الطرؽ الفنية والزخرفية في صناعة الفخار

 6 2 الفخار اإلسالمي ومصادره
 6 2 التأثيرات الفنية والزخرفية عمى الفخار اإلسالمي

 6 2 دراسة الفخار اإلسالمي في بمداف العالـ اإلسالمي وسماتو الزخرفية
 45 15 عدد األسابيع ومجموع ساعات اإلتصاؿ

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

 أخرى    العممي / الميداني      الدروس الخاصة  المحاضرة
45    
 
 ساعات دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعمـ متوقعة مف الطمبة في األسبوع:  – 3
يحتاج الطالب إلى عدد مماثؿ لساعات االتصاؿ أسبوعيا حتى يتمكف مف اكتساب المعارؼ والميارات   

 التي ييدؼ إلييا المقرر.
 
 تطوير نتائج التعمـ في نطاقات أو مجاالت التعمـ – 4
 
 الػمعرفة –أ 

 وصؼ المعرفة التي سيتـ اكتسابيا في المقرر: -1



 أف يتعرؼ الطالب عمي  طبيعة الفخار وخصائصو. -       
 أف يتذكر الطالب اإلطار الزمني والمراحؿ التاريخية لمفخار وتقنياتو عمى مر العصور. -       
 أف يتعرؼ الطالب عمي المواد الخاـ التي يصنع منيا الفخار بمختمؼ أنواعو. -       
 الفخار في العصور المختمفة. أف يحدد الطالب مالمح وشخصية -       

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

 المحاضرات -  
 المناقشات -          
 عرض األمثمة التوضيحية -          

 
 طرؽ تقييـ المعرفة المكتسبة: -3

 االختبار النظري. -          
  االختبار الشفيي. - 

 
 الميارات المعرفية )اإلدراكية( ب (
 الميارات المعرفية المطموب تطويرىا: - 1

 أف يستطيع الطالب تحميؿ اإلطار العاـ لممراحؿ الزمنية لمفخار عمى مر العصور. - 
أف يكوف الطالب قادرًا عمى التمييز بيف كؿ مف الفخار وتقنياتو في كؿ الدوؿ والممالؾ  - 
 المختمفة 

 يحدد الطالب صفات ومميزات الفخار عف غيره مف الفنوف األخرى. أف -           
 
 استراتيجيات التعمـ المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية: -2

 المحاضرات. - 
  المناقشة. - 
  عمؿ األبحاث. - 

 
 طرؽ تقييـ الميارات المعرفية المكتسبة: –3

 االختبار النظري. - 
   االختبار الشفيي. - 



 
 ميارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئوليةج ( 

 وصؼ لميارات العالقات الشخصية مع اآلخريف، والقدرة عمى تحمؿ المسئولية المطموب تطويرىا:  – 1
 أف يستطيع الطالب التعمـ ذاتيًا.  -        
 حد.يستطيع الطالب في نياية ىذا المقرر أف يعمؿ مع زمالئو بروح الفريؽ الوا -        
 أف يستطيع الطالب تحمؿ المسئولية الموكمة إليو خاصة في مجاؿ الحفريات. -        

 
 استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات: - 2

 األبحاث الجماعية. - 
 مجموعات العمؿ. - 

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

 اإلشراؼ. - 
 المالحظة. - 
 التقويـ الذاتي. - 
 تقويـ الزميؿ.  - 

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

 األخرى.
 
 استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات: - 2

 .العمؿ في مجموعات صغيرة - 
  .العروض التوضيحية - 

 
 ات:طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات االتصاؿ وتقنية المعموم – 3

 .التطبيقات والتكاليؼ العممية             



 

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

 األكاديمي لمطالب المحتاج لذلؾ :
 المكتبية لطالب ىذا المقرر.يتـ تخصيص ساعتاف أسبوعيًا مف الساعات  -
 تشجيع الطالب عمى التواصؿ مع أستاذ المقرر عبر الموقع االلكتروني. -
 

 ىػ ( مصادر التعمـ
 الكتب الرئيسة المطموبة:   – 1
 ـ.1999الثقافة التقميدية في المممكة العربية السعودية، كتاب اآلثار، الرياض، الدائرة اإلعالمية لمنشر، -

- Rice, P. M Pottery Analysis: A source Book. The University of Chicago Press, Chicago. 1987. 
, Chicago. 1965.   . Ceramics and Man  - Matson, F.- 

الثنياف ،محمد ألفاظ المصنوعات الفخارية والخزفية في الحضارة اإلسالمية ،مجمة الجمعية التاريخية  -
 .2003السعودية،السنة الرابعة،

 العش، أبو الفرج، الفخار غير المطمي،مجمة الحوليات السورية، المجمد العاشر -
 المراجع األساسية:  – 2

- - Sinopoli, Carla M. . approach es to Archaeological Ceramics, Plenum Press, 1991. 
 .1949حسف،زكي محمد،فنوف اإلسالـ ،القاىرة، -
 .1977،الفف اإلسالمي،ترجمة منير األصبحي،دمشؽ،رايس،دافيد تالبوت -
 1989عالـ،نعمت إسماعيؿ، فنوف الشرؽ األوسط في العصور اإلسالمية، القاىرة، -

 .2001القيسي،ناىض، الفخار والخزؼ، عماف  -
 الدوريات العممية:– 3 

 الجدوؿ الزمني لمياـ التقويـ التي يتـ تقييـ الطمبة وفقيا خالؿ الفصؿ الدراسي  - 4
 نسبة الدرجة إلى درجة  التقييـ النيائي األسبوع المستحؽ طبيعة التقييـ رقـ التقييـ 

 %20 الخامس اختبار قصير 1
 %20 الثامف عمؿ بحث 2
 %20 الثاني عشر اختبار فصمي 3
 %40 األخير اختبار نيائي 4



 ومجمة ادومات - 
 مجمة كمية اآلثار جامعة القاىرة -
 السياحة واآلثار.مجمة اآلثار كمية     -

 المواد االلكترونية  و مواقع االنترنت : – 4
http://www.archaeologic.net                

http://www.biblioislam.net 
-WWW.adumatu.com  

http://www.الفف االسالمي بالقاىرةمتحؼ  
http://www.الخزؼ االسالميمتحؼ  

 
 و ( المرافؽ المطموبة 

 المرافؽ التعميمية )حجرات المحاضرات(:  – 1
 show  Dataحجرة محاضرات مجيزة بجياز عرض  
 

 وعمميات التحسيفز( تقييـ المقرر 
 استراتيجيات الحصوؿ عمى تغذية راجعة عف جودة التعميـ : – 1

ثراء معموماتو عف الفخار وطرزىالمختمفة. -   تحسف ميارات الطالب وا 
 استبياف تقويـ الطالب لممقرر. - 

 المناقشات مع الطالب. -          
 
 ريؽ األستاذ وعف طريؽ القسـ:االستراتيجيات المتبعة في تقييـ  عممية التعميـ عف ط – 2

 مف عضو ىيئة التدريس: التحقؽ مف بموغ أىداؼ المقرر. - 
 مف القسـ: توافر سجالت درجات الطالب ومستوي نجاحيـ اعتمادًا عمي نتائج تقويميـ.  - 

 
 عمميات تحسيف التعميـ:  – 3

 تنويع طرؽ التدريس لممعمومات والميارات الخاصة بالمقرر. - 
 ـ التقنيات الحديثة في التدريس.استخدا - 

http://www.archaeologic.net/
http://www.archaeologic.net/
http://www.biblioislam.net/
http://www.biblioislam.net/
http://www.متحف/
http://www.متحف/


 التأكيد عمي التطبيقات والتكميفات الفردية. - 
 حضور أستاذ المقرر دورات تدريبية لتنمية قدراتو وميارتو في التدريس. -           
 حرص أستاذ المقرر عمى حضور والمشاركة في المؤتمرات العالمية لمتابعة ما ىو جديد.  -          

 
 ت التحقؽ مف مستويات إنجاز الطمبة  :عمميا – 4
 اليتـ في الوضع الراىف العمؿ بيذا األسموب. -  
  
 الترتيبات والخطط المعدة لممراجعة الدورية لفاعمية المقرر والتخطيط لمتحسيف: – 5

 دراسة ومقارنة نتائج الطالب. -
ثراءاالسترشاد بآراء الطالب حوؿ مدي فاعمية مادة المقرر)مستوي  -  استفادتيـ وا 
 معموماتيـ في المقرر(.      
 السعي المستمر لتطوير أساليب التدريس ومشاركة الطالب. -

 
 
 

 


