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 جامعة الممك سعود وزارة التعميم العالي
 كمية السياحة واآلثار

التطوير والجودة كالةو   



 
  سعود جامعة الممؾ المؤسسة التعميمية  -
 
 قسـ اآلثار–كمية السياحة واآلثار  الكمية/ القسـ  -
 

 أ ( تحديد المقرر والمعمومات العامة 
 أثر 437اآلثار اإلسالمية في أفريقيا اسـ المقرر و رقمو:     – 1
 
 ساعتاف 2الساعات المعتمدة:  – 2
 
 مسار اآلثار اإلسالمية –برنامج اآلثار  البرنامج أو البرامج التي يتـ تقديـ المقرر ضمنيا – 3
 
 اسـ عضو ىيئة التدريس المسئوؿ عف تدريس  المقرر: د. أحمد الصاوي – 4
 
 السابعالمستوى أو السنة التي سيتـ تقديـ ىذه المقرر فيو:  – 5
 
 المتطمبات المسبقة ليذه المقرر )إف وجدت(  – 6
 
 المتطمبات المصاحبة ليذه المقرر )إف وجدت(  – 7
 
 تدريس المقرر إف لـ يكف في المقر الرئيسي لممؤسسة التعميمية.مكاف  – 8
 

 ب ( األىداؼ : 
 وصؼ موجز لنتائج التعمـ األساسية لمطمبة المسجميف في ىذا المقرر: – 1
 دوؿ شرؽ وغرب أفريقيا. عرفتيا التي الزخرفية والسمات المعمارية بالطرز الطالب إلماـ -
 تؤدييا كانت التي والمدنية الدينية والوظائؼ المعمارية المنشآت بأنواع الطالب إلماـ -
 وعناصرىا المختمفة. طرزىا وتسميات المعمارية لمزخارؼ الفنية الخصائص إدراؾ عمى الطالب مقدرة -
 



صؼ باختصار أية خطط يتـ تنفيذىا في الوقت الراىف مف أجؿ تطوير وتحسيف المقرر )مثال:  – 2
والمراجع التي تعتمد عمى تكنولوجيا المعمومات أو شبكة االنترنت، والتغييرات في االستخداـ المتزايد لممواد 

 محتوى المقرر بناء عمى نتائج البحوث العممية الجديدة في المجاؿ(:
 االعتماد عمى المواقع االليكترونية الخاصة بدوؿ شرؽ وغرب القارة األفريقية. - 
 خصصة في التراث العمراني لمدوؿ المختمفة.االعتماد عمى المواقع االليكترونية المت - 
  االعتماد المتزايد عمى  ما توفره القاعات الذكية مف إمكانات تقنية.- 

 
 ج ( وصؼ المقرر: 

 المواضيع المطموب بحثيا وشموليا – 1
 ساعات االتصاؿ عدد األسابيع الموضوع 

مقدمة عف جغرافية وتاريخ مناطؽ شرؽ وغرب أفريقيا في العصور 
 الوسطى

      1         2 

أىـ المصادر والمراجع الخاصة بموضوعات المقرر والمصطمحات 
 المستخدمة.

     1        2 

 4          2      اآلثار اإلسالمية في جميورية السوداف
 4        2      اآلثار اإلسالمية في دوؿ شرؽ أفريقيا
 4        2      .اآلثار اإلسالمية في دوؿ غرب أفريقيا

 2        1      الحرؼ والفنوف التقميدية في جميورية السوداف
 2        1      الحرؼ والفنوف التقميدية في دوؿ شرؽ أفريقيا
 2        1      الحرؼ والفنوف التقميدية في دوؿ غرب أفريقيا
 2        1      المدف والمواقع العمرانية في جميورية السوداف
 2        1      المدف والمواقع العمرانية في دوؿ شرؽ أفريقيا
 2        1      المدف والمواقع العمرانية في دوؿ غرب أفريقيا

 28       14 أإلجمالي 
 
 ساعة 28  مكونات المقرر )مجموع ساعات االتصاؿ في الفصؿ الدراسي(:  – 2

الميداني / التدريب التعاوني أو االمتياز لطمبة العممي /  الدروس الخاصة  المحاضرة
 التخصصات الصحية

 أخرى

   ساعات 4 ساعة 24



 
 دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعمـ متوقعة مف الطمبة في األسبوع   – 3
 ساعتاف  لتكويف منتج معرفي عبر الوسائط االليكترونية2 
 
  تعمـ في نطاقات أو مجاالت التعمـتطوير نتائج ال – 4
 
 المػػػػػػػػػػػعػػرفػػػة  –أ 
 

 .وصؼ المعرفة التي سيتـ اكتسابيا مف المقرر 
 أف يتعرؼ الطالب عمي طرز العمائر اإلسالمية بأفريقيا جنوب الصحراء خالؿ فترة الدراسة -     
 أف يتعرؼ الطالب عمي الطرز الزخرفية المختمفة ومسميات عناصرىا -     
 جاىات واآلراء العممية المختمفة التي تعرضت لفنوف وعمارة فترة الدراسة.أف يحدد الطالب االت -     
 .إستراتيجية التعميـ )التدريس المطموب استخداميا لتطوير تمؾ المعرفة 

 المحاضرات -          
 المناقشات -          
 عرض األمثمة التوضيحية -          

 .طرؽ تقييـ المعرفة المكتسبة 
 النظرياالختبار  -
 المناقشات الشفوية -

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

 أف يستطيع الطالب تحميؿ العوامؿ المناخية والجغرافية التي تحكمت في نشأة الطرز المعمارية. - 
 خالؿ فترة الدراسة.أف يكوف الطالب قادرًا عمى التمييز بيف أنواع وطرز الزخارؼ  - 

أف يكوف الطالب قادرا عمى تحميؿ العناصر المعمارية طبقا لالعتبارات الوظيفية لمعمائر           
 المختمفة

 
 



 استراتيجيات التعمـ المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية: -2
 المحاضرات -         
 المناقشة - 

 
 طرؽ تقييـ الميارات المعرفية المكتسبة: –3

 االختبار النظري -        
  االختبار الشفيي - 

 
 ميارات العالقات البينية )الشخصية(  والمسئولية  –ج 
 
 وصؼ لميارات العالقات الشخصية مع اآلخريف، والقدرة عمى تحمؿ المسئولية المطموب تطويرىا:    – 1

 أف يستطيع الطالب أف يتعمـ ذاتيًا.  -        
 الطالب في نياية ىذا المقرر أف يعمؿ مع زمالئو بروح الفريؽ الواحد. أف يستطيع -        
 أف يستطيع الطالب تحمؿ المسئولية الموكمة إليو -        

 
 -استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات:  - 2

 األبحاث الجماعية.         
 مجموعات العمؿ - 

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

 اإلشراؼ -           
 المالحظة - 
 التقويـ الذاتي - 
 تقويـ الزميؿ - 

 ميارات االتصاؿ، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية )العددية(: –د 
  
أف يستطيع الطالب في نياية ىذا  -وصؼ الميارات العددية وميارات االتصاؿ المطموب تطويرىا:  – 1

 المقرر االتصاؿ السمس والنافع مع ذوي العالقة بالتخصص.



أف يكوف الطالب قادرًا عمي االستفادة مف شبكة المعمومات الدولية في دراسة العمارة والفنوف اإلسالمية  -
 بأفريقيا جنوب الصحراء.

 
 ميارات:استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه ال - 2

 العمؿ في مجموعات صغيرة . - 
 العروض التوضيحية - 

 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات االتصاؿ ، وتقنية المعمومات، والميارات الحسابية )العددية(: – 3
 التطبيقات والتكميفات العممية.

 
 ىػ ( الميارات الحركية )إف كانت مطموبة( 

 
 تحديد الجدوؿ الزمني لمياـ التقويـ التي يتـ تقييـ الطمبة وفقيا خالؿ الفصؿ الدراسي  - 5

 نسبة الدرجة إلى درجة  التقييـ النيائي األسبوع المستحؽ طبيعة ميمة التقييـ  رقـ التقييـ 
 %22  الثامف   اختبار قصير 1
 %22  العاشر  مشروع جماعي 2
 %22  الثاني عشر  اختبار قصير  3
 %42  األخير  االختبار النيائي 4
 

 د( الدعـ المقدـ لمطمبة
 يتـ تخصيص ساعتاف أسبوعيًا مف الساعات المكتبية لطالب ىذا المقرر   
 

 ىػ (مصادر التعمـ
 الكتاب )الكتب( الرئيسة المطموبة: – 1

 المقرريتـ تخصيص ساعتاف أسبوعيًا مف الساعات المكتبية لطالب ىذا  
 
 المراجع األساسية:  – 2

 ـ.2227القاىرة –الييئة العامة لمكتاب  -إبراىيـ ،حجاجي : العمارة اإلسالمية في شرؽ أفريقيا



 -القاىرة–العدد األوؿ -مجمة كمية اآلثار جامعة القاىرة–زكي ،عبد الرحمف : حفائر مدينة كومبي صالح 
 ـ.1976

 ـ1996-الخرطـو –جامعة الخرطوـ –ة في السوداف حياتي ، الطيب أحمد )وآخروف( :السياح
 الكتب والمراجع الموصى بيا )الدوريات العممية، التقارير... الخ( )يرفؽ قائمة بذلؾ(: – 3

 ـ.2226-الخرطوـ –دار عزة –الصادؽ ،صالح عمر ، دراسات سودانية في التاريخ واآلثار والفمكمور 
Davidson, Basil : Africa in History –New York-Touchstone Book 

Hull, Richard : African Cities and Townes Before European Conquest. New 
York- 1967 

 
 المواد االلكترونية و مواقع االنترنت ... الخ: –4

www.archnet.org 
 
و المعايير المينية مواد تعمـ أخرى مثؿ البرامج التي تعتمد عمى الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أ – 5

 اليوجدأو األنظمة: 
 

 و ( المرافؽ المطموبة 
 : اليوجدحدد متطمبات المقرر بما في ذلؾ حجـ الفصوؿ والمختبرات 

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

 قاعة مف القاعات الذكية مزودة بحاسب وجياز عرض
 
 غير مطموب أجيزة الكمبيوتر: – 2
 
 مثال: إذا كاف مطموبا معدات مختبر معينة حدد المتطمبات أو أرفؽ قائمة(: –موارد أخرى )حددىا  – 3

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

ثراء معموماتو عف اآلثار اإلسالمية  -  في أفريقيا جنوب الصحراء وما تحسف ميارات الطالب وا 
 بيا مف فنوف زخرفية وتقميدية.

 



االستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييـ عممية التعميـ إما عف طريؽ األستاذ أو عف طريؽ            – 2
 القسـ:

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

 عمميات تحسيف التعميـ:  – 3
 تنويع طرؽ التدريس لممعمومات والميارات الخاصة بالمقرر. - 
 استخداـ التقنيات الحديثة في التدريس. - 
 التأكيد عمي التطبيقات والتكميفات الفردية - 

 
 عمميات التحقؽ مف مستويات إنجاز الطمبة – 4
 الختبارات التحريرية..ا -  
 مستوي المشاركة. -  
 استطالع آراء الطالب -  
  
 صؼ 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(.      
 السعي المستمر لتطوير أساليب التدريس ومشاركة الطالب -

 


