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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.

  الخامس 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 األخرى*

 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

املقرر تنمية املهارات املعرفية والتزود بأساليب التعليم الحديثة، واستخدام وسائل العرض الحديثة في يتناول هذا 

عرض النقوش وتحليل مضامينها ومعطياتها العلمية، وحث الطالب على املشاركة الفعلية في قراءة النصوص 

 واستنباط الحقائق العلمية، وتدريبه على املناهج العلمية لكتابة األبحاث في مجال الكتابات

  الهدف الرئيس للمقرر . 2

، وتنمية ملكة التفكير .معرفة الطالب للسان لغته )الخط العربي(، وكيف نشأ وتطور، ومعرفة مختلف قضاياه

، و املنطقي والقدرة على االستنباط والتحليل، 
ً
 أو كتابيا

ً
فهم األحداث التاريخية و تنمية املقدرة على التواصل لفظيا

 واإلحساس باملسئولية للتعلم الذاتي. .وربطها باألدلة املادية

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

  املعرفة والفهم 1

 1.1 ألهم النقوش العربية املبكرة العائدة لحقبة ما قبل اإلسالم.يوضح اإلطار الزمني  1.1

 2.1 نشأة الخط العربي، وتتبع مسيرة تطوره عبر الحقب الزمنية املختلفة بيني 1.2

 3.1 الشكل واإلعجام في الخط العربي في ضوء النقوش العربية اإلسالمية..دد عي 1.3

 4.1 تحليل مضامينها.النصوص القديمة والقدرة على ح شر ي .1.4

  املهارات 2

 1.2 يميز بين الكتابات اإلسالمية في عصري الرسول )ص(، والخلفاء   الراشدين. 2.1

يحلللللللل القضلللللللايا املرتبطلللللللة بلللللللالخط العربلللللللي مثلللللللل أ لللللللوا  الخطلللللللوط العربيلللللللة، وكتابلللللللة  2.2

 املصاحف، والشكل واإلعجام.

2.2 

الكلللوفي وتقسللليماته، وأ لللوا  الخطلللوط يقلللارن بلللين الخلللط العربلللي ال جلللا ي، والخلللط  2.3

 اإلسالمية املبكرة.

3.2 

يوظللف وسللائل التقنيللة فللي البحللث عللن منللاهج التللأريل وأسللاليبه عنللد العللر  فللي ضللوء  4..2

 النقوش العربية املبكرة واإلسالمية.

4.2 

بتقنيلللات تشلللكيل املعلللادن قلللديما سلللواء عللللى السلللاخن أو البلللارد بلللالطرق أو يسلللتخدم  2.5

 ..الزخرفة املختلفة الصب وطرق 

5.2 

  القّيم 3

 1.3ويظهلر  .في معرفة قضايا الخط العربي، وإيجاد الحلول الال مة لها.مسؤولية يتحمل  3.1
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

  االلتزام بمعايير العمل.

كتابلة البحلوث والتقلارير علن النقلوش العربيلة اإلسلالمية املؤرخلة  يحاور بموضوعية 3.2

ويتقبللل ااراء واملقترحللات ووجهللات  .الثللامن امللليالدي-الهجري/السللا عفللي القللرن األول 

 النظر األخرى.

2.3 

ويحتللللللرم  راء  فللللللي التنقيبللللللات األاريللللللة للنقللللللوش العربيللللللة املبكللللللرة. يعمللللللل بللللللروح الفريللللللق 3.3

 ااخرين.،

3.3 

 

  املقرر  موضوعاتج. 

 قائمة املوضوعات م
ساعات 

 االتصال

1 
تعريلللف بلللاملقرر ومحتلللواه اعلللرض ألهلللم الدراسلللات الرلللي تناولللل  الخلللط العربلللي امقدملللة علللن 

 نشأة الكتابة واألطوار الري مرت بها 

3 

 3 ااراء والنظريات حول نشأة الخط العربي  2

 9 عرض ودراسة تحليلية ألهم النقوش العربية املبكرة العائدة لحقبة ما قبل اإلسالم  3

 6 اإلسالمية في عصري الرسول )ص(والخلفاء   الراشدينالكتابات  4

5 
علللللللللرض ودراسللللللللللة تحليليللللللللللة ألهللللللللللم النقللللللللللوش العربيلللللللللة اإلسللللللللللالمية املؤرخللللللللللة فللللللللللي القللللللللللرن األول 

 الثامن امليالدي  -الهجري/السا ع

6 

 3 الشكل واإلعجام في الخط العربي في ضوء النقوش العربية اإلسالمية 6

7 
-أهلللم  قلللوش القلللر ين الثلللاني والثاللللث الهجريين/الثلللامن علللرض ودراسلللة لنملللا م مختلللارة ملللن

 التاسع امليالديين

6 

 3 الخط العربي ال جا ي ا الخط الكوفي وتقسيماته ا أ وا  الخطوط اإلسالمية املبكرة   8

 3 مناهج التأريل وأساليبه عند العر  في ضوء النقوش العربية املبكرة والنقوش اإلسالمية 9

 3 ألهم قضايا الخط العربيمراجعة شاملة  10

 45 املجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.

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

 

 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 املعرفة والفهم 1.0
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

املبكللللرة يوضللللح اإلطللللار الزمنللللي ألهللللم النقللللوش العربيللللة  1.1

 العائدة لحقبة ما قبل اإلسالم.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

نشلللللأة الخلللللط العربلللللي، وتتبلللللع مسللللليرة تطلللللوره عبلللللر  يبلللللين 2.1

 الحقب الزمنية املختلفة

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية

فلللللي الخلللللط العربلللللي فلللللي ضلللللوء  يعلللللدد الشلللللكل واإلعجلللللام 3.1

 النقوش العربية اإلسالمية..

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 

االختبارات الفصلية، 

 والشفهية. 

يشللللللللللرح النصللللللللللوص القديمللللللللللة والقللللللللللدرة علللللللللللى تحليللللللللللل  4.1

 مضامينها.

 املحاضرات 

 الحوار واملناقشة

االختبارات الفصلية، 

 والشفهية

 املهارات 2.0

اإلسالمية فلي عصلري الرسلول )ص(، يميز بين الكتابات  1.2

 والخلفاء   الراشدين.

 بطاقة املتا عة التعلم التعاوني

يحللللللللل القضلللللللايا املرتبطلللللللة بلللللللالخط العربلللللللي مثلللللللل أ لللللللوا   2.2

الخطللللللللللللوط العربيللللللللللللة، وكتابللللللللللللة املصللللللللللللاحف، والشللللللللللللكل 

 واإلعجام.

 بطاقة املالحظة حل املشكالت

 يقارن بين الخط العربي ال جا ي، والخط الكوفي 2-3

 وتقسيماته، وأ وا  الخطوط اإلسالمية املبكرة.

 التنبؤ والتقدير 

 دراسة الحالة 

 التدرم 

 بطاقة املالحظة

يوظللللف وسللللائل التقنيللللة فللللي البحللللث عللللن منللللاهج التللللأريل  4.2

وأساليبه عنلد العلر  فلي ضلوء النقلوش العربيلة املبكلرة 

 واإلسالمية.

 املسح والتوايق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإل جا 

يسللللتخدم بتقنيللللات تشللللكيل املعللللادن قللللديما سللللواء علللللى  5.2

السلللللاخن أو البلللللارد بلللللالطرق أو الصلللللب وطلللللرق الزخرفلللللة 

 املختلفة..

 تقديم العروض

 التعليم التعاوني

 الدورات التدريبية

 بطاقة املالحظة 

  القّيم 3.0
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

يتحمل مسؤولية في معرفة قضايا الخط العربي،  3-1

ويظهر االلتزام بمعايير  الال مة لها..وإيجاد الحلول 

 العمل. 

 إدارة فرق العمل

املتا عة من قبل املشرف على 

 التدريب امليداني

يحاور بموضوعية كتابة البحوث والتقارير عن  3-2

النقوش العربية اإلسالمية املؤرخة في القرن األول 

ويتقبل ااراء  الثامن امليالدي.-الهجري/السا ع

 ووجهات النظر األخرى.واملقترحات 

 

 العمل الجماعي

 تقييم األقران التعليم التعاوني

 .تقييم  اتي

يعمل بروح الفريق في التنقيبات األارية للنقوش  3.3

 مجموعات العمل  العربية املبكرة. ويحترم  راء ااخرين.،
 بطاقة املتا عة

 

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبو (

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس االختبار الفصلي األول  1

 %20 العاشر االختبار الفصلي الثاني 2

 %20 الثامن كتابة تقرير عن الكتابات اإلسالمية 3

 % 40 الخامس عشر االختبار النهائي 4

 %100  املجمو   

 الخ( ، مشرو  جماعي، ورقة عملتقديميعرض  شفهي، ،تحريري  اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

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

 (.  الغرض في كل أسبو )مع  كر مقدار الوق  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا 

  .تقويم للواجبات والتكاليف

 .تقويم األوراق ورصد الدرجات املستحقة من قبل الطال  أ فسهم

فحص عينة من أوراق اختبار الطال ، وعينة أخرى من أوراق البحث، من قبل  ميل عضو هيئة تدريس في 

 .مجال التخصص

 من الساعات  -
ً
 .املكتبية لطال  هذا املقرر يتم تخصيص ساعتان أسبوعيا
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 تشجيع الطال  على التواصل مع أستا  املقرر عبر املوقع االلكتروني. -

 

افق:مصادر التعلم  –و    واملر

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 املرجع الرئيس

د. مشلح املريخي، د. علي الطايش، الكتابات اإلسالمية "دراسة في نشأة الخط  . -1

 .العربي وتطوره" )قيد النشر(

 مذكرة خاصة بأستا  املقرر  -2

 املراجع املساندة

البعلبكي، رمزي، الكتابة العربية السامية: دراسات في تاريل الكتابة وأصولها عند  -

 . .م(1981)الساميين، دار العلم للماليين، بيروت 

صالح الدين املنجد، تاريل الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر األموي، دار الكتا   -

 ..م1979الجديد، بيروت، لبنان، الطبعة الثا ية، 

محمد فهد عبد هللا الفعر، تطور الكتابات والنقوش في ال جا  منذ فجر اإلسالم حرى  -

اململكة العربية السعودية،  منتصف القرن السا ع، الطبعة األولى، جدة،

 م1984هل/1405

 1977الجبوري، سهيلة، أصل الخط العربي وتطوره حرى نهاية العصر األموي،  غداد  -

 .م

 .حولية أطالل -

- -Islamic culture. 

- Abbott, N., The Rise of the North Arabic Script and its Kuranic Development, 

Chicago (1931), 

- Gruendler, B., the development of the Arabic Scripts from the Nabatean era 

to the first Islamic century according to dated texts, Harvard Semitic Series 

43, Atlanta (1993). 

- Healey, J., "Nabataean to Arabic: Calligraphy and Script development among 

thr pre- Islamic Arabs", Manuscripts of the Middle East 5, Leiden (1990- 

1991), 

-  

 .www.archnet.com املصادر اإللكترونية

  أخرى 
 

افق والتجهيزات . 2  املطلوبة:املر

 متطلبات املقرر  العناصر
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 متطلبات املقرر  العناصر

 املرافق

)القاعات الدراسية، املختبرات، قاعات العرض، 

 قاعات املحاكاة ... إلخ(

  قاعات دراسية -

 (Data Show) جها  عرض شرائح البوربوين  جها  -

  يارات ميدا ية. -

 التجهيزات التقنية

)جها  عرض البيا ات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 استخدام  ظام بالك بورد ) ظام إدارة التعلم(  

 لطبيعة التخصص(
ً
 تجهيزات أخرى )تبعا

 .(scanner) جها  ماسح ضوئي -

 .صور النقوش

 أشكال الحروفجداول 
 

 

 

 

 ملقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

تصللللللللحيح أسللللللللئلة االختبللللللللارات الفصلللللللللية ومناقشللللللللة 

 الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح املقاالت القصيرة أو الطويلة.

 ميدانيتدريب 

 مواقع الحفريات

 حلقات النقاش

 استطال   لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مــــــــــــدى تاصــــــــــــيل مخرجــــــــــــات الــــــــــــتعلم 

 للمقرر 

الطلبلللللللللللللللللللللللة، أعضلللللللللللللللللللللللاء هيئلللللللللللللللللللللللة 

 التدريس، قيادات البر امج

 ل االختبارات الشهرية.1

 ل األسئلة الشفوية. 2

 ل التقويم املستمر. 3

 أساسية.. القيام بواجبات إضافية أو 4

   

 

 

 

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطال ، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

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

 )مباشر وغير مباشر(يم قيطرق الت
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 اعتماد التوصيف . ح

 

 


