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   الدراس ي:التعريف باملقرر  أ. 

 ثالث ساعات  املعتمدة: الساعات . 1

 املقرر نوع . 2

   أخرى   متطلب قسم    متطلب كلية    متطلب جامعة أ. 

     اختياري     إجباري  ب.

  السادس  يقدم فيه املقرر  الذي/ املستوى  السنة. 3

 )إن وجدت( . املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 ال يوجد 

 

 وجدت(  )إناملتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق( . نمط الدراسة 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  نمط الدراسة م

 - - املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد   4

 % 100 ساعة45 أخرى   5

 

 مستوى الفصل الدراس ي(  )علىاالتصال . ساعات 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال 

 - محاضرات  1

  إستوديومعمل أو  2

 - دروس إضافية  3

 - أخرى )تذكر/ معامل/ ميداني( 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم الخرى*

 ساعات 9 ساعات االستذكار  1

 ساعات 8 الواجبات  2

 ساعات  10 املكتبة  3

 ساعات 9 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 9 أخرى )معامل/ ميداني( 5

 ساعة45 اإلجمالي  
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 التعليمية: املقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

جرى في املواقع االثرية من خالل القسم
ُ
 • إضافة معلومات جديدة عن الفخار تظهر من خالل التنقيبات التي ت

   الهدف الرئيس للمقرر . 2

العناصر الزخرفية والسمات الفنية   عوأهدافه ومناهجه وأنوا  ،التعرف على نشأة الفخار وبدايات تقنياته وتصنيفه

 والزخرفية لكل طراز من طرز الدراسة.

 

 

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز  

مخرج التعلم املرتبط  

 للبرنامج  

  املعرفة والفهم 1

 1.1 .وأنواعها ومصادر إعدادهاعلى طبيعة الفخار واهمية، ومواد خام اإلنتاج يتعرف  1.1

 2.1 .وتقنياته على مّر العصور  ه يبين اإلطار الزمني ملراحل صناعة الفخار وتاريخ وتطور  1.2

 3.1 .يعدد الطرق الفنية والزخرفية في صناعة الفخار 1.3

 4.1  .يشرح أنواع الفخار اإلسالمي، وسماتها الزخرفية، وتأثيراتها الفنية .1.4

  املهارات 2

 1.2 الدالالت الحضارية والجمالية للفخار.بين يميز  2.1

 2.2 واني الفخارية وطرق تشكيلها.يحلل املشاكل والقضايا املتعلقة بمعالجة أسطح واال  2.2

 3.2 يقارن بين صفات وسمات الفخار عن غيرها من الفنون األخرى. 2.3

 4.2 التأثيرات الفنية والزخرفية على الفخار.يوظف وسائل التقنية في البحث عن  4..2

 5.2 مصادرها وإعدادهايعرف املادة الخام وأنواعها و يستخدم  2.5

  القّيم 3

ويظهللللر  ..املللللادة الخللللام وأنواعهللللا ومصللللادرها وإعللللدادها. فللللي معرفللللةسللللؤولية امليتحمللللل  3.1

  االلتزام بمعايير العمل.

1.3 

الفخلللللار وتأثيراتللللله الفنيلللللة كتابلللللة البحلللللوث والتقلللللارير علللللن ويجيلللللد  يحلللللاور بموضلللللوعية 3.2

 ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى.  والزخرفية.

2.3 

وفي صللناعة وصلليانة وتللرميم لنقوش وقرأت افي التنقيبات األثرية   يعمل بروح الفريق 3.3

 ويحترم آراء اآلخرين.يتقبل النقد   .الفخار.

3.3 

 

   املقرر  موضوعاتج. 

 قائمة املوضوعات  م
ساعات  

 االتصال 
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 3 مقدمة تتناول التعريف بالفخار وأهمية دراسته 1

 6 تاريخ صناعة الفخار وتاريخ وتطور دراسته في علم اآلثار 2

 6 املادة الخام وأنواعها ومصادرها وإعدادها 3

 6 طرق التشكيل ومعالجة السطح 4

 6 والزخرفية في صناعة الفخارالطرق الفنية   5

 6 الفخار اإلسالمي ومصادره 6

 6 التأثيرات الفنية والزخرفية على الفخار اإلسالمي 7

 6 دراسة الفخار اإلسالمي في بلدان العالم اإلسالمي وسماته الزخرفية  8
 ساعة  45 املجموع

 

 والتقييم: التدريس   د.

 يم يالتق وطرق مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 

 طرق التقييم  استراتيجيات التدريس  مخرجات التعلم  الرمز 

1.0 
 املعارف:  

 على أن( : 
ً
 )أن يكون الطالب قادرا

يتعللللللللرف علللللللللى طبيعللللللللة الفخللللللللار واهميتلللللللله ل ومللللللللواد خللللللللام  1-1

 اإلنتاج وانواعها ومصادر اعدادها

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية. 

 والنهائية 

يوضلللللا االطلللللار الزمنلللللي ملراحلللللل صلللللناعة الفخلللللار وتللللللاريخ  1.2

 .تقنياته على مر العصور وتطور 

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية. 

 العروض التقديمية 

 املحاضرات يحدد الطرق الفنية والزخرفية في صناعة الفخار   1.3

 الحوار واملناقشة

 

االختبارات الفصلية،  

 والشفهية.  

يميلللللز بلللللين أنلللللواع الفخلللللار اإلسلللللالمي وسلللللماتها الزخرفيلللللة  1.4

 .وتأثيراتها الفنية

 املحاضرات  

 الحوار واملناقشة

االختبارات الفصلية،  

 والشفهية 

2.0 
 املهارات: 

 على أن( :
ً
 )أن يكون الطالب قادرا

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني الدالالت الحضارية والجمالية للفخار    يقرا 2.1

املشلللللللاكل والقضلللللللايا املتعلقلللللللة بمعالجلللللللة أسلللللللطح يحللللللللل  2.2

 .االواني الفخارية وطرق تشكيلها

 بطاقة املالحظة حل املشكالت
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 طرق التقييم  استراتيجيات التدريس  مخرجات التعلم  الرمز 

وسلللللللمات الفخلللللللار علللللللن غبرهلللللللا ملللللللن يقلللللللارن بلللللللين صلللللللفات  2.3

 .الفنون األخرى 

 التنبؤ والتقدير  

 دراسة الحالة 

 التدرج  

 بطاقة املالحظة

البحللللللللللث عللللللللللن يوظللللللللللف وسللللللللللائل التقنيللللللللللة الحدي للللللللللة فللللللللللي  2.4

 التأثيرات الفنية والزخرفية على الفخار .

 املسا والتوثيق 

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

 تقديم العروض  ... أدوات الزخرفة التقليديةيستخدم   2.5

 التعليم التعاوني

 الدورات التدريبية

 املالحظة بطاقة  

   القيم 3.0

وتشللكيل رميم والصلليانة تلل فللي أعمللال اليتحمللل مسللؤولية  3.1

 االلتزام بمعايير العمل.   بأنواعه. ويظهرالفخار  

املتابعة من قبل املشرف   إدارة فرق العمل 

 التدريب امليداني على 

وتأثيراته   3.2 الفخار  عن  والتقارير  البحوث  كتابة  يجيد 

والزخرفية ووجهات    .الفنية  واملقترحات  اآلراء  ويتقبل 

 النظر األخرى. 

 

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران 

 .تقييم ذاتي

الفريق   3.3 بروح  وفي يعمل  األثرية  التنقيبات  أعمال    في 

و قرأت   الفخارالنقوش  وترميم  وصيانة  .  صناعة 

 آراء اآلخرين.  ويحترم
 مجموعات العمل 

 

 بطاقة املتابعة 

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس  االختبار الفصلي األول  1

 %20 ال اني عشر  االختبار الفصلي ال اني 2

 %20 ال امن  كتابة تقرير عن أعمال ترميم وصيانة الفخار وطرق إنتاجه.  3

 % 40 الخامس عشر االختبار النهائي 4

 % 100  املجموع  

 الخ( ، مشروع جماعي، ورقة عملتقديميعرض  شفهي، ،تحريري  اختبار)يم يالتق أنشطة
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 الطالبي: الكاديمي والدعم   اإلرشادأنشطة   -هـ 

طالب   لكل  الخاص  األكاديمي  واإلرشاد  لالستشارات  التعليمية  والهيئة  التدريس  أعضاء هيئة  إتاحة  ترتيبات 

 (.  )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع

  .تقويم للواجبات والتكاليف

 .األوراق ورصد الدرجات املستحقة من قبل الطالب أنفسهمتقويم 

 .فحص أوراق اختبار الطالب، وأوراق البحث

 من الساعات املكتبية لطالب هذا املقرر  -
ً
 .يتم تخصيص ساعتان أسبوعيا

 . تشجيع الطالب على التواصل مع أستاذ املقرر عبر املوقع االلكتروني. -

 

افق:مصادر التعلم   –و     واملر

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 املرجع الرئيس 
مناهج دراسته وتحليله. )الحسن، احمد، والعباس سيد، جامعة   –الفخار االثري  . -1

 م. 2008هل/1429 –مجلس النشر العلمي  –السلطان قابوس 

 املراجع املساندة

االثري   - وتحليله.    –الفخار  دراسته  جامعة  مناهج  سيد،  والعباس  احمد،  )الحسن، 

 .م2008هل/1429 –مجلس النشر العلمي  –السلطان قابوس 

الدائرة  - - الرياض،  اآلثار،  كتاب  السعودية،  العربية  اململكة  في  التقليدية  ال قافة 

 .م1999اإلعالمية للنشر، 

الحضارة   - - في  والخزفية  الفخارية  املصنوعات  ألفاظ  اإلسالمية، مجلة  ال نيان، محمد 

 .2003الجمعية التاريخية السعودية، السنة الرابعة،

 العش، أبو الفرج، الفخار غير املطلي، مجلة الحوليات السورية، املجلد العاشر  - -

 .1949حسن زكي محمد فنون اإلسالم، القاهرة، -

 .1977رايس، دافيد تالبوت، الفن اإلسالمي، ترجمة منير األصبحي، دمشق، - -

 1989نعمت إسماعيل، فنون الشرق األوسط في العصور اإلسالمية، القاهرة،عالم،  - -

 .2001القيس ي، ناهض، الفخار والخزف، عمان  - -

 :الدوريات العلمية – -

 مجلة ادوماتو  - -

 مجلة كلية اآلثار جامعة القاهرة - -

 . .مجلة اآلثار كلية السياحة واآلثار - -

- - Rice  ،P. M Pottery Analysis: A source Book. The University of Chicago Press, 

Chicago. 1987, Chicago. 1965.   . Ceramics and Man  - Matson, F.- 

-  

 املصادر اإللكترونية 
http://www.archaeologic.net  

http://www.biblioislam.net 

-WWW.adumatu.com  
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 متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة. 

 متحف الخزف اإلسالمي

 أخرى  
مللواد تعلللم أخللرى م للل البللرامج التلللي تعتمللد علللى الكمبيللوتر أو األقللراص املضللغوطة أو املعلللايير 

 املهنية أو األنظمة.
 

افق والتجهيزات . 2  املطلوبة: املر

 متطلبات املقرر  العناصر 

 املرافق 

)القاعات الدراسية، املختبرات، قاعات العرض،  

 قاعات املحاكاة ... إلخ( 

  دراسية قاعات  -

 (Data Show) جهاز عرض شرائح البوربوينت جهاز -

 زيارات ميدانية.  -

 معمل أو مختبر للتدريبات العملية.                 -

 التجهيزات التقنية 

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية،  

 البرمجيات( 

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(   

 لطبيعة التخصص(تجهيزات أخرى 
ً
 )تبعا

نماذج لتصنيع   –مقياس لقياس درجة لون الفخار )مقياس منسل(  -

 عجله أو دوالب(  –قوالب -الفخار )فرن حرق الفخار

 أدوات مختلفة لالستخدام في إجراءات الترميم والصيانة الفخاريات. -

 

 

 

 ملقرر: اجودة   تقويمز. 
 

 التقييمطرق  املقيمون  مجاالت التقويم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصلللللللحيح أسللللللللئلة االختبللللللللارات الفصلللللللللية ومناقشللللللللة 

 الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح املقاالت القصيرة أو الطويلة.

 تدريب ميداني

 مواقع الحفريات

 حلقات النقاش

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مـــــــــــــدى تلصـــــــــــــيل مخرجـــــــــــــات الـــــــــــــتعلم 

 للمقرر 

الطلبلللللللللللللللللللللة، أعضلللللللللللللللللللللاء هيئللللللللللللللللللللللة 

 التدريس، قيادات البرنامج

 ل االختبارات الشهرية.1

 ل األسئلة الشفوية. 2

 ل التقويم املستمر. 3

 . القيام بواجبات إضافية أو أساسية.4
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 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )م ل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى  ،يرظاملراجع الن البرنامج،قيادات   التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ون املقيم

 )مباشر وغير مباشر( يم قيطرق الت

 

 . اعتماد التوصيف  ح

 


