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 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

 ساعات ثالث   . الساعات املعتمدة:1

 . نوع املقرر 2

   أخرى   متطلب قسم √  متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري  ب.

 السابع  . السنة / املستوى الذي يقدم فيه املقرر 3

 . املتطلبات السابقة لهذا املقرر )إن وجدت(.4

 أثر 305

 )إن وجدت(. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  التدريسية عدد الساعات نمط الدراسة م

 100 45 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - - أخرى  5

 

 

 )على مستوى الفصل الدراس ي( . ساعات التعلم الفعلية للمقرر 7

 ساعات التعلم النشاط م

 التصالساعات ا

 45 محاضرات 1

  إستوديو معمل أو  2

  دروس إضافية 3

  مناقشة التكاليف + نقاش حول موضوع معين )تذكر(أخرى  4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 9 ساعات االستذكار 1

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 9 املكتبة 3

 ساعات10 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات للمتابعة 9  )تذكر(أخرى  5

 ساعة45   اإلجمالي 

ذكارت إعيييداد امل ييييارال ت * هيييق مقيييدار الوقييي  املسييياطار ايييق الم يييياقات الريييي لسيييهم ايييق ويقييييق م رجيييات الييييتعلم للاقيييررت وال يييال  ليييك: جايييي  أ  يييطة الييييتعلمت مطيييل: سييياعات ا سيييت

 والواجباتت والعروضت والوق  الذي يقضيه املتعلم اق املكتبة
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 التعليمية:هدف املقرر ومخرجاته  -ب

 . الوصف العام للمقرر:1
التعريـف باملســكوكات االســالمية منــذ نشــنهاا حاــص  اايــة العصــر الع مــاني بشــكل مــوجش ليتعــرف الطالــ  ع ــ  اشــكال النقــود 

 اإلسالمية.املتداولة في العصور 

 . الهدف الرئيس للمقرر 2
 مقدرة الطالب على واب  التطورات الري لحق  بالنقود اإلسالمية من ناحيري ال كل واملحتوى.                                     

 إملام الطالب  بالطرز املتعددة للاسكوكات اإلسالمية اق فترة الدراسة 

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 التعلم للمقرر مخرجات 

 رمش 

مخرج التعلم 

 املرتبط للبرنامج 

  : والفهم املعرفة 1.0

 2.1 يبين العوامل املؤثرة ع   إصدار النقود وتداولها في العصر اإلسالمي. 1.1

 1.1 يوضح نقود الدول اإلسالمية املختلفة. 1.2

 3.1 يعدد اآلراء والنظريات املطروحة في مجال دراسة النقود اإلسالمي. 1.3

 4.1 املجموعات العاملية للنقود اإلسالمية.يشرح  1.4

 1.1 النقود املتداولة في شبه الجشيرة العربية يوضح 1.5

  املهارات: 2.0

 1.2 يميز املضمون السياس ي والديني واملذهبي لكتابات النقود اإلسالمية 2.1

 2.2 يقارن بين املسكوكات اإلسالمية في العصور االسالمية. 2.2

 3.2 يحلل النقود املتداولة منذ عصر الدولة االموية وحاص  ااية العصر الع ماني  2.3

 4.2 نقود الدول املستقلة عن العباسيين في املشرق اإلسالمي، واملغرب يوظف 2.4

يستخدم الكتابات املنقوشة ع   النقود العربية قبل اإلسالم )البيزنطية،  2.5

 والساسانية(.

5.2 

   القيم 3

ويظهر االلتزام ت كتابة أبحاث وتقارير النقود اإلسالمية والقديمةيتحمل مسؤولية   3.1

 بمعايير العمل.

1.3 

ويتقبل اآلراء واملقترحات  تحليل كتابات ونقوش النقود واملسكوكات،يياور باوضوعية  3.2

 ووجهات النظر األخرى.

2.3 

يتقبل النقد وييترم في أعمال الرسم والتفريغ والتحليل للمسكوكات. يعال بروح الفريق  3.3

 آراء اآلخرين.

3.3 

 

  ج. موضوعات املقرر 
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 ساعات االتصال قائمة املوضوعات م

 3 مصادر دراسة املسكوكات اإلسالمية ومناهجها. 1

 6 الحايرية(-البيزنطية-نقود العرب قبل اإلسالم)الساسانية 2

 6 النقود حرى عهد الخليفة األموي عبد امللك بن مروانمراحل لعريب  3

 3 املسكوكات اإلسالمية اق عهد الدولة األموية 4

 6 املسكوكات اإلسالمية اق عهد الدولة العباسية 5

 6 نقود الدول املستقلة عن العباسيين اق امل رق اإلسالمي 7

 6 وإفريقيةنقود الدول املستقلة عن العباسيين اق مصر وال ام  8

 3 النقود األموية باألندلس 9

 3 النقود اق عصر الدولة السلجوقية 10

 3 النقود املتداولة اق شبه الجزيرة العربية 11

 ساعة 45       املجموع

 

 د. التدريس والتقييم:

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

 الرمش
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 والفهم املعرفة 1.0

يبين العوامل املؤثرة ع   إصدار النقود وتداولها في  1.2

 العصر اإلسالمي.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 ا ختبارات الفصلية.

  العروض التقدياية

 املحاضرات يوضح نقود الدول اإلسالمية املختلفة. 1.1

 الحوار واملناقشة 

 ا ختبارات الفصلية.

 والنهائية

يعدد اآلراء والنظريات املطروحة في مجال دراسة  1.3

 النقود اإلسالمي.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 

ا ختبارات الفصليةت 

 وال فهية. 

 املحاضرات يشرح املجموعات العاملية للنقود اإلسالمية. 1.4

 الحوار واملناقشة

ا ختبارات الفصليةت 

 وال فهية. 

 املحاضرات النقود املتداولة في شبه الجشيرة العربية يوضح 1.1

 الحوار واملناقشة 

 ا ختبارات الفصلية.

 والنهائية

 املهارات 2.0
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 الرمش
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 ع   أن(: 
ً
 )أن يكون الطال  قادرا

يميز املضمون السياس ي والديني واملذهبي لكتابات  2.1

 النقود اإلسالمية

 بطاقة املتابعة التعلم التعاو ي

 التمبؤ والتقدير  يقارن بين املسكوكات اإلسالمية في العصور االسالمية. 2.2

 دراسة الحالة

 التدرج

 بطاقة املالحظة

يحلل النقود املتداولة منذ عصر الدولة االموية وحاص  2.3

  ااية العصر الع ماني 
 بطاقة املالحظة حل امل كالت 

نقود الدول املستقلة عن العباسيين في املشرق  يوظف 2.4

 اإلسالمي، واملغرب

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاو ي
 بطاقة املالحظة

 .ملف اإلنجاز

الكتابات املنقوشة ع   النقود العربية قبل ستخدم ي 2.5

 اإلسالم )البيزنطية، والساسانية(.

 وقديم العروض

 التعليم التعاو ي

 الدورات التدريبية 

 املالحظةبطاقة  

  القيم 3.0

3.1 
يتيال مسؤولية كتابة أبياث ووقارير النقود  

 اإلسالمية والقدياةت ويظهر ا لتزام باعايير العال.

املتابعة من قبل امل رف  إدارة فرق العال

 على التدريب امليدا ي

3.2 

يياور باوضوعية ويليل كتابات ونقوش النقود 

واملقترحات ووجهات النظر  واملسكوكاتت ويتقبل اآلراء

 األخرى.

 العال الجااعق

 التعليم التعاو ي
 وقييم األقران

 .وقييم  الي

3.3 

يعال بروح الفريق اق أعاال الرسم والتفرالغ والتيليل 

 للاسكوكات. يتقبل النقد وييترم آراء اآلخرين.

 مجاوعات العال

 بطاقة املتابعة

 . أنشطة تقييم الطلبة 2

 التقييمأنشطة  م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %20 األسبوع الخامس اختبار قصير 1

 %20 األسبوع الطامن  مقالة 2

 %20 األسبوع الطا ي ع ر اختبار فصلق 3

 %40 األسبوع الخامس ع ر اختبار نهائي 4

 %100  املجموع    

 شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل الخ(أنشطة التقييم )اختبار تحريري، 
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 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:-هـ 

 متابعة حا ت عينات من الطالب املتعثرين ومياولة إيجاد الحلول املناسبة لكل حالة بقدرها.

 ساعات أسبوعية مفتوحة لجاي  الطالب )ساعات مكتبية(.

 من املرشدين املخصصين للطالب.ساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي 

( للطالب املوهوبين أو 1-12ويديد مواعيد إضافية للطالب الذين ييتاجون إلى اإلرشاد خارج نطاق الساعات املكتبية من )

 املتعثرين أكاديايا.

 الوسيلة: الساعات املكتبية )من خالل وواجد عضو هيئة التدرالس لتقديم امل ورة والنصح(.

 ( ساعات أسبوعيا.4)املعدل الزمني: 

 املكان: مكتب استا  املقرر.

 

افق:  –و   مصادر التعلم واملر

 . قائمة مصادر التعلم:1

املرجع الرئيس 

 للمقرر 

 .1965-القاهرة–دار الكتب املصرية -موسوعة النقود العربية الرحان: فهمي عبد -

 1983-مجاوعة خاصة بيروت –اإلسالمية  وليم: املسكوكاترقازانت  -  

إصداراتها ومقتمياتها من النقود القدياة -النقد العربي السعودي النبراوي رأف : مؤسسة املراجع املساندة

 م. 1991-الرياض -واإلسالمية

-الكتابات والنقوش على النقود العربية من الجاهلية حرى العصر الحديث بروولد: وطور شبولرت 

 م.1997-دم ق–ورجاة إلياس بيطار 

 م1996-عاان-األمويين اق بالد ال ام مسكوكاتالقسوس نايف: 

 م..1984-الدوحة -1ج –العربية اإلسالمية اق متيف قطر الوقني  أبو الفرج: النقود العشت مياد

 م.2003-الرياض–هللا اآليات القرآنية على املسكوكات اإلسالمية  يوسفت فرج

 م1998-لندن-الفلوس العباسية ساير: ُثب شاات 

 .www.saudimuseum.com ترونيةاملصادر اإللك

www.britishmuseum.org. 

www.stevalbum.com. 

   أخرى 

 

 

 

افق والتجهيزات املطلوبة:2  . املر

 متطلبات املقرر  العناصر

http://www.saudimuseum.com/
http://www.britishmuseum.org/
http://www.stevalbum.com/
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 متطلبات املقرر  العناصر

افق  املر
 )القاعات الدراسيةت املختبراتت قاعات العرضت قاعات املحاكاة ... إلخ(

 قاعات املحاضرات.

 معامل الحاسب اآللق.

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البياناتت السبورة الذكيةت البرمجيات(

Blackboard 

Smart board 

 لطبيعة الت صص( تجهيزات أخرى 
ً
 شبكة إنترن  )وبعا

 ز. تقويم جودة املقرر:

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

 فاعلية التدرالس
 عضو هيئة التدرالس 

 لجنة ومسيق املقررات

وصحيح أسئلة ا ختبارات الفصلية ومناق ة 

 الحلول.

 وصحيح الواجبات ومناق تها.

 وصحيح املقا ت القصيرة أو الطويلة.

 حلقات النقاش

 ومتاحفومعامل 

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية قرق وقويم الطالب

 مدى ويصيل م رجات التعلم للاقررت
الطلبييييةت أعضيييياء هيئيييية التييييدرالست 

 قيادات البرنامج

 . ا ختبارات ال هرية.1

 ي األسئلة ال فوية. 2

 ي التقويم املستار. 3

 . القيام بواجبات إضافية أو أساسية.4

الييزمالء كيل زمييل يييدخل . وبيادل التيدرالس بيين 5

 شعبة زميلة.

   

  

 )مطل. فاعلية التدرالست فاعلة قرق وقييم الطالبت مدى ويصيل م رجات التعلم للاقررت مصادر التعلم ... إلخ(مجا ت التقويم 

 )الطلبةت أعضاء هيئة التدرالست قيادات البرنامجت املراج  النظيرت أخرى )يتم ويديدها(املقياون 

 )مباشر وغير مباشر(قرق التقييم 
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