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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

 ساعتان لمعتمدة: . الساعات1

 . نوع المقرر2

   أخرى  متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري  إجباري  ب.

  الخامس /يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 ال يوجد وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

  % النسبة الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 - - التقليديةاملحاضرات  1

 - - املدمج التعليم  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

    )معملي/ ميداني( أخرى  5

 %100 ساعة 30 االجمالي
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات االتصال

 30 حاضراتامل 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - ى )تذكر(أخر  4

 ساعة30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 8 ساعات االستذكار 1

 ساعات4 الواجبات 2

 ساعات 5 املكتبة 3

 ساعات 6 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 7 أخرى )تذكر( 5

 ساعة30 اإلجمالي 
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، ويشيمل للي ج جميين أةشيطة اليتعلم، مثيلج سياعات ا،سيت كار، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي سسي م فيي سققييق مترجيات اليتعلم * 

 إعداد المشارين، والواجبات، والعروض، والوقت ال ي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف-ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

يركز املقرر على بدايات التعامل التجاري في العالم القديم وبداية ظهور املسكوكات وتطورها عبر التاريخ 

 وانتشارها في أماكن مختلفة من العالم القديم.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

الطالب على تطور املسكوكات القديمة أن يتعرف الطالب على نشأة املسكوكات القديمة ومادتها وأن يتعرف 

 .ويلم بالنماذج املعبرة عن املسكوكات القديمة

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
التعلم مخرج   رمز 

  املرتبط للبرنامج

  املعرفة والفهم 0.1

 1.2 أهمية املسكوكات في الدراسات التاريخية واألثرية. يبين 1.1

 1.1 بداية التعامالت التجارية في العالم القديم.يوضح  2.1

 1.3 دد املناهج التطبيقية في دراسة املسكوكات والعمالت القديمة.عي 3.1

واملسررررررررررركوكات  اليونانيرررررررررررة أنرررررررررررواا املسررررررررررركوكات القديمرررررررررررة املسررررررررررركوكات  يشرررررررررررر  4.1

 البطليمية  واملسكوكات السلوقية.

1.4 

 1.1 من رسومات وكتابات. يوضح طريقة تحليل محتويات املسكوكة 5.1

  املهارات 0.2

 2.1 جنوب الجزيرة العربية. يميز عمالت 1.2

 2.2 يقارن بين املسكوكات والعمالت القديمة. 2.2

 2.3 يحلل محتويات املسكوكة من رسومات وكتابات. 3.2

يوظف وسائل التقنية في كيفية االستفادة من املسكوكات في تأريخ املواقع  4.2

 األثرية.

2.4 

 2.5 الستفادة من املسكوكات في تأريخ املواقع األثرية.ل خطةستخدم ي 5.2

  القيم 0.3

ويظهر االلتزام  ات والعمالتتحليل محتويات املسكوك يتحمل مسؤولية  1.3

 بمعايير العمل.

3.1 

املسكوكات والعمالت القديمة في الحقل األثري وفي  بموضوعية دراسةيحاور  2.3

ويلتزم بأخالقيات املهنة  ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر  املتاحف

3.2 
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 مخرجات التعلم للمقرر 
التعلم مخرج   رمز 

  املرتبط للبرنامج

 األخرى.

عمل في التنقيبات والتصنيفات األثرية للمسكوكات فريق ال برو يعمل  3.3

 ويحترم آراء اآلخرين. والعمالت األثرية

3.3 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة املوضوعات م

 2 املسكوكات في الدراسات األثريةأهمية  1

 2 في العالم القديمنشأة التعامالت التجارية  2

 2 طريقة تحليل محتويات املسكوكة من رسومات وكتابات. 3

 2 ظهور العمالت 4

 4 املسكوكات اليونانية 5

 2 املسكوكات البطليمية 6

 2 املسكوكات السلوقية 7

 4 العمالت الرومانية 8

 2 النبطية العمالت 9

 2 العمالت التدمرية 10

 4 عمالت جنوب الجزيرة العربية 11

 2 كيفية االستفادة من املسكوكات في تأريخ املواقع األثرية. 12

 ساعة30 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 رمزال
 مخرجات التعلم 

 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق 

  املعرفة والفهم 1.0

1.2 

يبين أهمية املسكوكات في الدراسات التاريخية 

 واألثرية.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 .االختبارات الفصلية

 العروض التقديمية

 يوضح بداية التعامالت التجارية في العالم القديم. 1.1
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية
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 رمزال
 مخرجات التعلم 

 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق 

1.3 

دد املناهج التطبيقية في دراسة املسكوكات يع

 والعمالت القديمة.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

  االختبارات الفصلية

 والشفهية

1.4 

يشر  أنواا املسكوكات القديمة املسكوكات 

 اليونانية  واملسكوكات البطليمية  واملسكوكات

 السلوقية.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

  االختبارات الفصلية

 والشفهية

1.5 

يوضح طريقة تحليل محتويات املسكوكة من 

 رسومات وكتابات.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 .االختبارات الفصلية

 والنهائية

 املهارات 2.0

2.1 
 بطاقة املتابعة  التعلم التعاوني يميز عمالت جنوب الجزيرة العربية.

2.2 
 التنبؤ والتقدير  يقارن بين املسكوكات والعمالت القديمة.

 دراسة الحالة

 التدرج

 بطاقة املالحظة

2.3 
 يحلل محتويات املسكوكة من رسومات وكتابات.

 حل املشكالت 
 بطاقة املالحظة

 

2.4 

يوظررررررف وسررررررائل التقنيررررررة فرررررري كيفيررررررة االسررررررتفادة مررررررن 

 املواقع األثرية.املسكوكات في تأريخ 

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني
 التكليفات  

 البحوث والتقارير.

2.5 

خطررة لالسررتفادة مرررن املسرركوكات فرري ترررأريخ سررتخدم ي

 املواقع األثرية.
 تقديم العروض

 التعاوني التعليم

 الدورات التدريبية 

 بطاقة املالحظة 

 القّيم 3.0

3.1 

ات املسررررررررركوك تحليرررررررررل محتويرررررررررات يتحمرررررررررل مسرررررررررؤولية 

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل. والعمالت

املتابعة من قبل  إدارة فرق العمل

املشرف على التدريب 

 امليداني
املسررررررركوكات والعمرررررررالت  بموضررررررروعية دراسرررررررةيحررررررراور  3.2

القديمرررررررة فررررررري الحقرررررررل األثرررررررري وفررررررري املتررررررراحف ويلترررررررزم 

بأخالقيرررررررررررررررات املهنررررررررررررررررة  ويتقبررررررررررررررررل اآلراء واملقترحررررررررررررررررات 

 األخرى.ووجهات النظر 

 العمل الجماعي

 تقييم األقران التعليم التعاوني

 .تقييم ذاتي
3.3 

املتابعة من قبل  إدارة فرق العملات تحليرررررررررل محتويرررررررررات املسررررررررركوك يتحمرررررررررل مسرررررررررؤولية 
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 رمزال
 مخرجات التعلم 

 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق 

املشرف على التدريب  ويظهر االلتزام بمعايير العمل. والعمالت

 امليداني

 

 الطلبة  تقييم .  أنشطة2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
 %20 األسبوا الخامس االختبار الفصلي األول 

2 
 %20 األسبوا التاسع االختبار الفصلي الثاني

3 
 %10 العاشر األسبوا السادس تكاليف بحثية وورق عمل

4 
 % 40 الخامس عشر االختبار النهائي

5 
 %10 خالل الفصل صفية )مشاركة( مناقشة

 %100  المجموع 
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شف ي، عرض سقديمي سقريري، يم )اختباريالتق أةشطة

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: أنشطة اإلرشاد -هـ 

  تقويم للواجبات والتكاليف.

 تقويم األوراق ورصد الدرجات املستحقة من قبل الطالب أنفسهم.

 التكليفات. وأوراقفحص أوراق اختبار الطالب  

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

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

 

 مصادر التعلم واملرافق:  –و 

 مصادر التعلم:. قائمة 1

 املرجع الرئيس للمقرر 
  سريمون  التعررف ا رى العمرالت الرومانيرة. ترجمرة طلعر  وجيمستشارد ريس  ري

 م.2002زهران  الرياض  
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 م.2002قادوس  عزت  العمالت اليونانية والهلنستية  

 م.2000  ناهض  املسكوكات وقراءة التاريخ  ودفترالطراونة  خلف 

 م.1999قتيبة الشيباني  نقود الشام  

 م.1998الصليبية  النبراوي  رأف   النقود 

برررن صرررراي  حمرررد  عمرررالت مرررا قبرررل اإلسرررالم املكتشرررفة فررري شرررب  الجزيررررة العربيرررة  

 م.2003

 املساندةاملراجع 

Seltman, C., Greek Coins, 1995.                                    

Price.M.J., Conins and their Cities, 1985 

Kent,J.P., Roman Coins, 1990. 

كاتولوجررررررات املترررررراحف العامليررررررة مثررررررل متحررررررف اللرررررروفر واملتحررررررف البريطرررررراني و رررررري 

 متوفرة على صفحات اإلنترن 

 اإللكترونيةالمصادر 

▪ http://www.coin.com. 

▪ www.forumancientcoins.com. 

 

   ىأخر

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
، قاعات الدراسية، المتتبرات، قاعات العرض القاعات)

 ... إلخ( المقاكاة

 قاعات دراسية  -

 (Data Showجهاز عرض شرائح البوربوينت جهاز ) -

 معمل أو مختبر للتدريبات العملية. -

 التجهيزات التقنية

البياةات، السبورة ال كية، )ج از عرض 

 البرمجيات(

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(      

  سبعاً لطبيعة التتصص() أخرى تجهيزات

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

http://www.coin.com/
http://www.forumancientcoins.com/
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تنسيق املقررات

االختبرررررررررررررارات الفصررررررررررررررلية تصرررررررررررررحي  أسرررررررررررررئلة 

 ومناقشة الحلول.

 تصحي  التكليفات ومناقشتها.

 تصحي  املقاالت القصيرة أو الطويلة.

 حلقات النقاش

 ورش العمل

 استطالا  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مخرجررررررررررررررات مرررررررررررررردى تحصرررررررررررررريل 

 التعلم للمقرر 

 الترردريس أعضرراء هيئررة  الطلبررة 

 البرنامجقيادات 

 الشهرية. ر االختبارات1

 ر األسئلة الشفوية. 2

 ر التقويم املستمر. 3

 . القيام بواجبات إضافية أو أساسية.4

   

   

 مترجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق سقييم الطالب، مدى سقصيل )مثل. فاعلية التدريسمجا،ت التقويم 

 تم سقديدها(يأخرى ) ،المراجن النظير البرةامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 

 
 


