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 يخزخبد انتؼهى وطزائق انتؼهيى وانتؼهى وانتقييى .1٢

 طزائق انتؼهيى وانتؼهى أ. 

 

 

تخذو في ثزاء انًبدح  ين انًصبدر انًتنىػخ ين كتت وثحىث انًحبضزاد اننظزيخ وفق يب يتبذ

 انؼهًيخ

 

 

 ائق انتقييى ة. طز
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 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

      

      

    انحفعفهى انًبدح يغ  2 االثنين

   

من أين جاء اسم 
مصر وموقعها 
والتسميات التي 

 أطلقت عليها

 ال
اسئهخ يجبشزح 

 نهطالة

      

 فهى انًبدح يغ انحفع 1 انثالثبء

العصر اإلسالمي 
األول... الفتح 

مدينة العربي... 
الفسطاط، تخطيط 

 العسكرالفسطاط، 

  

 فهى انًبدح يغ انحفع 2 االثنين

جامع عمرو بن 
العاص، الزيادات في 

العصر االموي، 
العصر العباسي، 
 العصر الفاطمي

  

 فهى انًبدح يغ انحفع 1 انثالثبء
عصر االيوبيين 

والمماليك، العصر 
 العثماني

  

 فهى انًبدح يغ انحفع 2 االثنين
بعض تخطيط المسجد 

الظواهر العمارية 
  



 

 والزخرفيةفي المسجد

 انًبدح يغ انحفعفهى  1 انثالثء

العمارة في القرن 
حياة الثالث الهجري، 

أحمد بن طولون، 
 القطائعتأسيس مدينة 

  

 فهى انًبدح يغ انحفع 2 االثنين

أعمال أحمد بن 
تخطيط طولون، 

المسجد، العناصر 
إصالحات العمارية، 
 للمئذنةال جين 

  

      

 انحفعفهى انًبدح يغ  1 انثالثبء

العمارة المدنية 
العناصر الزخرفة، 
العمارة في القرنين 

الرابع والسادس 
تأسيس الهجري، 

 مدينة القاهرة، 

  

 فهى انًبدح يغ انحفع 2 االثنين

 القصرالشرقي
والقصر الكبير، 
أسوار القاهرة 

وابوابها، ازدهار 
القاهرة في العصر 

 الفاطمي 

  

 فهى انًبدح يغ انحفع 1 انثالثبء
العناصر العمارية 
 واألساليب البنائية، 

  

 فهى انًبدح يغ انحفع 2 االثنين

الجامع األزهر، 
تخطيط، عناصر 
المسجدالعمارية، 

 العناصر الزخرفة، 

  

 فهى انًبدح يغ انحفع 1 انثالثبء

جامع الحاكم، تخطيط 
عمارة المسجد، 

المسجد، عناصر 
 المسجد الزخرفية

  

 انحفع فهى انًبدح يغ 2 االثنين
جامع مسجداالقمر، 

الجيوش، مسجد السيدة 
 رقية

  

 فهى انًبدح يغ انحفع 1 انثالثبء

الصالح طالئع، 
األضرحة، اللؤلؤة 

السبع بنات، مميزات 
التخطيط العماري، 
 العناصر الزخرفية

  



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العممي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 انجنيخ انتحتيخ  .12

 انقزاءاد انًطهىثخ:
 كتت انًقزر 
 اخزي  

وبسببًسعةًالمادةًيتمًتلخيصهاً كتبًوبحوثًعلميةًمتنوعة
 علىًشكلًمحاضراتًوتقدمًللطلبة.ً

   خيتطهجبد خبص

وتشًم ػهً سجيم انخذيبد االختًبػيخ )

انًثبل يحبضزاد انضيىف وانتذريت 

 انًهني وانذراسبد انًيذانيخ( 

 اليوجد بسبب جائحة كورونا وجلوئنا إىل التعليم االلكرتوين
 
 
 
 

 انقجىل  .13

  انًتطهجبد انسبثقخ

 16 أقم ػذد ين انطهجخ 

 3٢ أكجز ػذد ين انطهجخ 
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 عبيؼخ انًٕصم  انًؤسسخ انزؼهيًيخ .1

 انفزع االساليي  –كهيخ االصبر / لسى االصبر  انمسى انغبيؼي / انًزكز .2

  اإلساليي/ انضبنش ربريخ انؼزاق االساليي  اسى / ريز انًمزر .3
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  2222/2221 انفصم / انسُخ .6
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المرحلة الثالثة فً قسم االثار / الفرع االسالمً  بتارٌخ العراق خالل العصور االسالمٌة تعرٌف طلبة 
منذ الفتح االسالمً للعراق وتأسٌس أول المدن االسالمٌة الى نهاٌة العصر العباسً وسقوط مدٌنة السالم 

 هجرٌة 656)ٌغداد( سنة 
العراق والتً كان له االثر فً قٌام لكً ٌاخذ الطالب فكرة عامة عن الوضع السٌاسً الذي مر به 

 سالالت حاكمة وعصور تأرٌخٌة متنوعة كونت الحضارة االسالمٌة  والعراق خاصة .



 

كذلك تساعد دراسة التارٌخ السٌاسً للعراق على فهم الظروف واالسباب التً أدت الى أنشاء أهم المدن 
 م ، سر من رأ  ، المتوكلٌة ،(فً العراق ) البصرة ،الكوفة ، واسط ، مدٌنة السالاالسالمٌة 

وتنوع المبانً االثرٌة وتنوع اللقى االثرٌة التً ٌتم العثور علٌها أثناء التنقٌبات ،بسبب تعدد العصور التً 
مرت علٌه وقٌام دوٌالت وأسر حاكمة من اجناس واعراق مختلفة  من عرب وفرس وترك ومغول ... 

 وغٌرهم 
 
 
 

 

 

 انزؼهيى ٔانزؼهى ٔانزمييىيخزعبد انزؼهى ٔطزائك  .12

 طزائك انزؼهيى ٔانزؼهى أ. 

 

انًؾبضزاد انُظزيخ  ..ٔفك يبيزبػ يٍ انًصبدر انًزُٕػخ يٍ كزت ٔثؾٕس ػهًيخ رخذو في اصزاء 

 انًبدح انؼهًيخ 

 

 

 

 ائك انزمييى ة. طز

 

 

 

ٔسبئم انكززَٔيخ في رمذيى انًبدح ػجز  الٌ انزؼهيى انكززَٔي خالل ْذا انؼبو انذراسي ، رى أسزؼًبل

 pdfثزَبيظ ) انجٕرثٕيُذ ، أ يهفبد 

 

 انزفكيز يٓبرادط. 

 

 ركهيف انطهجخ ثكزبثخ ثيجزاد ؽٕل يٕاضيغ ربريخيخ ضًٍ انًُٓظ

 أ  طزػ اسئهخ ػهٗ انطهجخ ٔيطبنجزٓى ثبنجؾش ٔاالعبثخ ػُّ 

 

 انًزؼهمخ ثمبثهيخ انزٕظيف ٔانزطٕر انشخصي(انًٓبراد األخزٖ انًٓبراد انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ). د

 

 

 انًطبنجخ انطهجخ ثٕضغ أسئهخ ٔصيبغزٓب  ٔيٍ صى االعبثخ ػهيٓب 

ػهٗ ْذِ  نالطالعيصذر يٍ صبدر انزبريخ االساليي  نغزض دفؼٓى  122ركهيف انطهجخ ثكزبثخ 

 انًصبدر انزي سٕف رخذيٓى ثبنًسزمجم 
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 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
 طريقت التقييم طريقت التعليم اسم الوحذة / المساق أو الموضوع

1 2 
فٓى انًبدح يغ 

 انؾفع 

من أٌن جاءت تسمٌة العراق ، 
 موقعه 

سبب التسمٌة ،ماذا كان ٌطلق 
 علٌه قبل الفتح االسالمٌة 

 انكززَٔي 
ثٕرثٕيُذ  يغ 

 انشزػ 

 ٔيُبلشخ  أسئهخصى 

 نالطالع 2 2

 الفتوحات االسالمٌة 
 تعرٌفها ، متى بدأت ومتى انتهت 
وماهى حدود الدولة االسالمٌة 

فٌها الحضارة  انتشرتالتً 
   االسالمٌة 

 

 انكززَٔي
 ثٕرثٕيُذ

 صى أسئهخ ٔيُبلشخ

3 2 
فٓى ٔؽفع انًبدح 

ٔانسُٕاد انًًٓخ 

 ٔيزاؽم انفزؼ 

 فتح العراق فً عهد الخلٌفة أبو بكر
الصدٌق والخلٌفة عمر بن الخطاب  

 رضً هللا عنهم 
 انكززَٔي 

 ثٕرثٕيُذ

 صى أسئهخ ٔيُبلشخ

 انكززَٔي فتح تكرٌت والموصل فٓى ٔؽفع 2 4
 ثٕرثٕيُذ

 صى أسئهخ ٔيُبلشخ

 فٓى ٔؽفع 2 5
أسباب أختٌار مدٌنة البصرة 

 وتمصٌرها
 انكززَٔي 

 ثٕرثٕيُذ

 صى أسئهخ ٔيُبلشخ

 فٓى ٔؽفع 2  6
أختٌار مدٌنة الكوفة أسباب 

 وتمصٌرها 
 ثٕرثٕيُذ انكززَٔي

 نالطالع 2 7
أوضاع العراق فً عهد الخلٌفة 
 عثمان بن عفان  رضً هللا عنه

 انكززَٔي 

ركهيف انطهجخ ثؼًم 

ثيجزاد ؽٕل 

انًٕضٕع ٔيُبلشزٓب 

 داخم انًؾبضزح 

 نالطالع  2 8
أوضاع العراق فً عهد الخلٌفة 

رضً هللا  علً بن ابً طالب 
 عنه

 انكززَٔي

كهيف انطهجخ ثؼًم 

ثيجزاد ؽٕل 

انًٕضٕع ٔيُبلشزٓب 

 داخم انًؾبضزح

 ثٕرثٕيُذ  انكززَٔي العراق فً العصر االموي  فٓى ٔؽفع 2 9



 

 انكززَٔي  أسباب تأسٌس مدٌنة واسط فٓى ٔؽفع 2 12
 ثٕرثٕيُذ

 صى أسئهخ ٔيُبلشخ

 فٓى ٔؽفع 2 11

فً التحدٌدات االدارٌة للعراق 
العصر االموي  وكٌفٌة أدارته 
 من قبل الوالة )بشكل مختصر(

 انكززَٔي
 ثٕرثٕيُذ

 صى أسئهخ ٔيُبلشخ

 فٓى ٔؽفع 2 12
العراق فً العصر العباسً 
 وكٌفٌة أسقاط الدولة االموٌة 

 انكززَٔي
 ثٕرثٕيُذ

 صى أسئهخ ٔيُبلشخ

 ثٕرثٕيُذ انكززَٔي  الدعوة العباسٌة ونجاح الثورة  فٓى ٔؽفع 2 13

 فٓى ٔؽفع 2 14
اوضاع الموصل بعد سٌطرة 

 العباسٌٌن 
 ثٕرثٕيُذ انكززَٔي

 نالطالع  2 15
داللة االلوان عند كل دولة 

 أسالمٌة 
 ثٕرثٕيُذ انكززَٔي

 فٓى ٔؽفع 2 16
العراق فً العصر العباسً االول 

 ) العصر الذهبً
 ثٕرثٕيُذ انكززَٔي 

 ثٕرثٕيُذ انكززَٔي تأسٌس مدٌنة السالم  فٓى ٔؽفع 2 17

 فٓى ٔؽفع 2 18
العراق فً عصر سامراء 

واسباب اتخاذها عاصمة جدٌدة 
 للخالفة 

 ثٕرثٕيُذ انكززَٔي

 فٓى ٔؽفع 2 19
العصر العباسً الثانً وسٌطرة 
 العنصر التركً على الحكم 

 pdf انكززَٔي 

 pdf انكززَٔي فترة امرة االمراء  فٓى ٔؽفع 2 22

 pdf انكززَٔي سٌطرة البوٌهٌون على الخالفة فٓى ٔؽفع 2 21

 pdf انكززَٔي  سٌطرة السالجقة  فٓى ٔؽفع 2 22

 pdf انكززَٔي الفتوة فٓى ٔؽفع 2 23

 فٓى ٔؽفع 2  24
االتابكٌات ) اتابكٌة الموصل 

 وحلب(
 pdf انكززَٔي

 pdf انكززَٔي  احتالل المغول للعراق  فٓى ٔؽفع 2 25

 pdf انكززَٔي مراحل االحتالل  فٓى ٔؽفع 2  26

 فٓى ٔؽفع 2 27
مصٌر الخلٌفة بعد سقوط الخالفة 

 وانتقالها لمصر صورٌا  
 pdf انكززَٔي

 pdf انكززَٔي  موارد الدولة االسالمٌة  فٓى ٔؽفع 2  28

 pdf انكززَٔي النظام القضائً  فٓى ٔؽفع 2 29

 pdf انكززَٔي النظام االداري  فٓى ٔؽفع 2 32
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ًعبيرًأحمدًجاسمًًًمدرسًالمادةً:ًم.م

ًرئيسًًالقسمًً:ًد.سعادًعائدًسعيدً
01/7/0100ًالتاريخً:ً

 انجُيخ انزؾزيخ  .12

 انمزاءاد انًطهٕثخ:
 كزت انًمزر 
 ٖاخز  

كتبًوبحوثًعلميةًمتنوعةً،استخدامًأطلسًللخرائطًللدولةً
ًاالسالميةً

العراق في العصر االموي ) من الناحية السياسية  -1

 2واالدارية واالجتماعية ( للدكتور ثابت الراوي ،ط

  1791االندلس ،بغداد ،،منشورات مكتبة 

الدولة االسالمية –التاريخ االسالمي العام )الجاهلية  -2

 1طالدولة العباسية ( للدكتورعلي ابرهيم حسن، –

 1793 مطبعة النهضة المصرية ،القاهرة ،،

 كتاب اطلس الخالفة االسالمية  -3

وبسببًسعةًالمادةًوضيقًالوقتًتمًتلخيصهاًوتقديمهاًعلىًشكلً
 محاضراتً

  خيزطهجبد خبص

 زيادة عدد الساعات او تدريس املادة على مرحلتني  يف )املرحلة الثانية والثالثة (
 املرحلة الثانية  :تاريخ العراق  منذ الفتح االسالمي حىت هناية العصر االموي 

 هجرية  656املرحلة الثالثة : تاريخ العراق خالل العصر العباسي حىت سقوطه سنة 

ٔرشًم ػهٗ سجيم االعزًبػيخ )انخذيبد 

انًضبل يؾبضزاد انضيٕف ٔانزذريت 

 انًُٓي ٔانذراسبد انًيذاَيخ( 

 
 اليوجد حالياً بسبب جائحة كورونا ..واعتمادنا على التعليم االلكرتوين 

 
 
 

 انمجٕل  .13

  انًزطهجبد انسبثمخ

 14 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 14 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 
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 المقررنمورج وصف 

 (األكاديمي()مراجعت البرنامج العالي )مراجعت أداء مؤسساث التعليم 

 

 مبرهناً  تحقيقها الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضياً  إيجازاً  هذا المقرر وصف يوفر

 .البرنامج وصف وبين بينها الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما

 

 خبيعخ انًىصم / كهُخ االثبس انًؤسسخ انزعهًُُخ .1

 انفشع االساليٍ  -لسى االثبس انمسى اندبيعٍ / انًشكض .2

 ) انثبنث االساليٍ ( انخظ وانًسكىكبد   ) انًسكىكبد ( اسى / سيض انًمشس .3

 Meet / Classrom \ pdf \ word انجشايح انزٍ َذخم فُهب .4

 انكزشوٍَ  أشكبل انحضىس انًزبحخ .5

  2222/2221انثبٍَ /  انفصم / انسُخ .6

 سبعخ أسجىعُب   2سبعخ ( 32)  )انكهٍ(عذد انسبعبد انذساسُخ  .7

 12/7/2221 ربسَخ إعذاد هزا انىصف .8

 انًمشس:أهذاف  .9
 دراسة المسكوكات  االسالمٌة 

 والشرائع العراقٌة القدٌمة  التعرف على بداٌة اختراع العملة  -

التعرف على طراز المسكوكات ) الساسانٌة ، البٌزنطٌة ، الحضرٌة ، العربً على الطراز الساسانً ،  -

 لسٌة ،المسكوكات العباسٌة ، السلجوقٌة ، الفاطمٌة ، االندالمسكوكات االسالمٌة العربٌة 

 التعرف على انواع الخط العربً المستعمل على المسكوكات االسالمٌة  -

 التعرف على العبارات واآلٌات القرآنٌة وااللقاب الواردة على المسكوكات  -

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 يخشخبد انزعهى وطشائك انزعهُى وانزعهى وانزمُُى .12

 طشائك انزعهُى وانزعهى أ. 

 انكزشوٍَ ثسجت خبئحخ كىسوَب 

 يحبضشاد -

 يُبلشبد  -

 رمبسَش -

 ائك انزمُُى ة. طش

   

 عٍ طشَك ركهُف انطهجخ ثمشاءح انًسكىكبد ورًُُض طشاصهب ووصفهب 

أسزطبع انطبنت رحصُهه  ايزحبٌ انكزشوٍَ شهشٌ وايزحبٌ رحشَشٌ أخش انعبو انذساسٍ نزمُُى يذي يب

 وكشف يىالع انضعف نذَه ويحبونخ رمىًَهب . 

 

 انزفكُش يهبسادج. 

 

َحهم انطبنت  انكزبثخ انًسدهخ عهً انُمىد االساليُخ فٍ ضىء انًصبدس انزبسَخُخ نهىلف عهً  -1

 أسجبة ضشثهب 

 وسبئم انذعبَخ واالعالو  كأحذرهعجه انًسكىكبد االساليُخ  َفسش انطبنت يب -2

 وانعجبسُخ وانفبطًُخ واالَذنسُخ َحذد انطبنت انًًُضاد انعبيخ نهًسكىكبد االيىَخ -3

 انًهبساد األخشي انًزعهمخ ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىس انشخصٍ(د انعبيخ وانًُمىنخ )انًهبسا. د

 

 ًَكٍ انطبنت يٍ لشاءح انُصىص انًسدهخ عهً انًسكىكخ ورًُُض انطشاص نكم حمجخ ربسَخُخ  -1

 َىصف انطبنت انًسكىكخ وفك نعصشهب   -2

  رفشَغ انًسكىكبد وسسًهب -3

 

 

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العممي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         
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 مخرجاث التعلم المطلوبت الساعاث األسبوع
اسم الوحذة / المساق أو 

 الموضوع
طريقت 

 التعليم
 طريقت التقييم

1 2 

يعشفخ كُفُخ كبَذ انحُبح لجم 

اخزشاع انُمىد وكُفُخ ووسبئم 

انزجبدل انزدبسٌ فٍ انعصىس 

 انمذًَخ 

أسلوب التبادل التجاري قبل 
 أختراع المسكوكات 

 نهطهجخاسئهخ يجبششح  انكزشوٍَ

2  2 
اسجبة اخزشاع انُمىد ويٍ هى 

اول يٍ اثزكش انُمىد يع االدنخ 

 وانشىاهذ انزبسَخُخ
 اسئهخ يجبششح نهطهجخ انكزشوٍَ اختراع المسكوكات 

3 2 
اهى انعًالد انًسزعًهخ فٍ رهك 

 انفزشح

المسكوكات فً العراق والشام 
والجزٌرة العربٌة  وافرٌقٌة قبل 

 االسالم 
  انكزشوٍَ

4 2 
اَىاع انًسكىكبد انزٍ اسزعًم 

فٍ عهذ انشسىل وركشرهب 

 انًصبدس انزبسَخُخ

المسكوكات زمن الرسول 
 صلى هللا علٌه وسلم 

  انكزشوٍَ

 فهى وحفع 2 5
المسكوكات فً عصر الخلفاء 

 الراشدٌن
  انكزشوٍَ

 انكزشوٍَ الطراز الساسانً وصف انطشاص 2 6
عًم اخزجبس وسلٍ 

 نهطهجخ

 انكزشوٍَ الطراز البٌزنطً انطشاصوصف  2 7
عًم اخزجبس وسلٍ 

 نهطهجخ

 وصف انطشاص 2 8
الدراهم العربٌة على الطراز 

 الساسانً 
 انكزشوٍَ

عًم اخزجبس وسلٍ 

 نهطهجخ

 وصف انطشاص 2 9
الدنانٌر العربٌة على الطراز 

 البٌزنطً 
 انكزشوٍَ

عًم اخزجبس وسلٍ 

 نهطهجخ

12 2 
حفع ورزجع يشاحم انزعشَت 

 نهذَُبس وانذسهى
مراحل واسباب التعرٌب 

 للمسكوكات 
  انكزشوٍَ

 حفع 2 11
الممٌزات العامة للمسكوكات 

 االسالمٌة 
  انكزشوٍَ

 وصف انطشاص 2 12
المسكوكات االسالمٌة فً 

العصر االموي فً المشرق 
 والمغرب

  انكزشوٍَ

 حفع 2 13
مدن الضرب فً العصر 

 االموي 
  انكزشوٍَ



 

 انطشاصوصف  2 14
المسكوكات االسالمٌة فً 

 العصر العباسً 
  انكزشوٍَ

15 2 
يزبثعخ رطىس انعًهخ خالل 

 انعصش انعجبسٍ
  انكزشوٍَ تطور المسكوكات العباسٌة 

 حفع 2 16
مدن الضرب فً العصر 

 العباسً 
  انكزشوٍَ

  انكزشوٍَ المسكوكات الفاطمٌة  نالطالع ورًُضهب عٍ غُشهب 2 17

  انكزشوٍَ المسكوكات االندلسٌة  ورًُضهب عٍ غُشهب نالطالع 2 18

 حفع 2 19
الكنى وااللقاب على 

 المسكوكات
  انكزشوٍَ

  الكرتوين البٌزنطًالفلس النحاسً  حفع ورزجع رطىس انفهس 2 22

21 2  
الفلس النحاسً على الطراز 

 االسالمً
  

   الفلس النحاسً االموي  2 22

   الفلس النحاسً العباسً   2 23

24 2 
رعهُى انطبنت طشَمخ سسى 

 انًسكىكخ ورفشَغهب عهً انىسق
   تفرٌغ المسكوكة 

25 2 
رعهُى انطبنت طشَمخ سسى 

 انًسكىكخ ورفشَغهب عهً انىسق
ركهُف انطبنت ثشسى   رسم الطراز االموي 

 انًسكىكخ 

26 2 
رعهُى انطبنت طشَمخ سسى 

 انىسقانًسكىكخ ورفشَغهب عهً 
ركهُف انطبنت ثشسى   رسم الطراز العباسً  

 انًسكىكخ

27 2 
رعهُى انطبنت طشَمخ سسى 

 انًسكىكخ ورفشَغهب عهً انىسق
ركهُف انطبنت ثشسى   رسم الفلس النحاسً

 انًسكىكخ

28 2  
اهم العناصر الزخرفٌة على 

 المسكوكات االسالمٌة
  

   كتابٌة ال  2 29

   الهندسٌة والنباتٌة   2 32
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ً
ً

 انجُُخ انزحزُخ  .12

 انمشاءاد انًطهىثخ:
 كزت انًمشس 
 اخشي  

ًالكتابًالمنهجيًالمقررً
 ،بغدادًًد.ناهضًعبدالرزاقًالقيسيً:ًالمسكوكاتً

  خيزطهجبد خبص

 قاعة جمهزة للتدريس .
 متحف خاص باملسكوكات 

 متصل جبهاز كومبيوتر Data Shwشاشة عرض 

انخذيبد االخزًبعُخ )ورشًم عهً سجُم انًثبل 

يحبضشاد انضُىف وانزذسَت انًهٍُ وانذساسبد 

 انًُذاَُخ( 

 
 

 اليوجد حاليا بسبب جائحة كورونا 
 
 

 انمجىل  .13

 الَىخذ انًزطهجبد انسبثمخ

 14 ألم عذد يٍ انطهجخ 

 14 أكجش عذد يٍ انطهجخ 
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 المقررنمورج وصف 

 (األكاديمي()مراجعت البرنامج العالي )مراجعت أداء مؤسساث التعليم 

 

 مبرهناً  تحقيقها الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضياً  إيجازاً  هذا المقرر وصف يوفر

 .البرنامج وصف وبين بينها الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما

 

 خبيؼخ انًٕصم  انًإعغخ انزؼهًٛٛخ .1

 كهٛخ االثبس  انمغى اندبيؼٙ / انًشكض .2

 انًغبزخ ٔانشعى انُٓذعٙ اعى / سيض انًمشس .3

 Google Meet / Classroom /Power point انجشايح انزٙ ٚذخم فٛٓب .4

 زعٕس٘  -انؼًهٙ  /   انكزشَٔٙ -انُظش٘  أشكبل انسعٕس انًزبزخ .5

 2221-2222/ األٔلانفصم  انفصم / انغُخ .6

 عبػخ  45 )انكهٙ(ػذد انغبػبد انذساعٛخ  .7

 13/7/2221 ربسٚخ ئػذاد ْزا انٕصف .8

 انًمشس:أْذاف  .9
 

الهندسي وتدريب الطالب على العمل المساحي ومراحل تعليم الطالب اساسيات علم المساحة والرسم 
مسافات االفقية عمليات الرفع والتوقيع المساحي وتدريب الطالب على استخدام شريط القياس في قياس ال

 فضالًعنالمنتظمة والمسافات االفقية على منحدر منتظم االنحدار وعلى منحدر غير منتظم االنحدار 
االفقية من المسافات المائلة والمسافات الرأسية والزاوية الرأسية وكذلك معرفة كيفية حساب المسافات 

ياس وغير ممكنة الرؤيا او عوائق ممكنة ققياس المسافات عبر العوائق سواء كانت عوائق ممكنة ال



 

القياس وغير ممكنة او عوائق ممكنة القياس وممكنة الرؤيا والمعادالت الرياضية في طرق حلها 
حساب مساحات ولقياسات المطلوبة فضال عن االخطاء في القياس وكيفية حسابها والوصول الى ا

والطريقة  اقع االثريةمكين الطالب من العمل المساحي ورسم مخططات للموتاالشكال وكل ذلك ل
  .اثناء عملية التنقيب   الصحيحة لتدوين المعلومات في الحقل )الموقع(

 ٔانزؼهى ٔانزمٛٛىيخشخبد انزؼهى ٔغشائك انزؼهٛى  .12

 غشائك انزؼهٛى ٔانزؼهى أ. 

 

ٔانزفبػم يغ انطالة ػٍ غشٚك غشذ  Google Meetانمبء يسبظشاد انُظش٘ ثجشَبيح  -

 Gooleٔاخزجبس يذٖ فٓى انطبنت نهًسبظشاد ثٕظغ اخزجبس ٕٚيٙ يٍ خالل ثشَبيح  األعئهخ

Form   يٍ انًسبظشح انغبثمخ . أعئهخثٕظغ 

ٔزفظٓب  Google Meet يٍ خالل ثشَبيح   Power Pointػشض انًسبظشاد ثجشَبيح  -

فعال ػٍ رغدٛم انًسبظشح ٔسفغ  Google Classroomػهٗ يُصخ  ٔسفؼٓب pdfكًهف 

 انزغدٛم نهًسبظشح .

 زٕل انًغبئم انشٚبظٛخ فٙ انًٕاظٛغ انزٙ رسزٕ٘ ػهٛٓب. Home Workٔظغ يٓبو نالخزجبس  -

انًغبفبد االفمٛخ فٙ انسمم ٔكٛفٛخ سفغ انمٛبعبد ٔزغبة انًغبفبد ػهٗ  رطجٛك ػًهٙ ػٍ لٛبط -

يُسذس يُزظى ٔػهٗ يُسذس غٛش يُزظى ،ٔلٛبط انًغبفبد ػجش انؼٕائك يًكُخ انمٛبط ٔػٕائك 

 . ٔانزذسٚت ػهٗ اخشاء انشفغ انًغبزٙ نجُبٚخ ٔالغ زبل .غٛش يًكُخ انمٛبط

 ائك انزمٛٛى ة. غش
 

 .اعزًبسح اعزجٛبٌ نزمٛٛى انًسزٕٖ انؼهًٙ يٍ لجم انًزؼهًٍٛ  -

 . انًؼهى يغ انًزؼهى أعهٕةاعزًبسح اعزجٛبٌ نزمٛى  -

 .اخزجبساد  نهًزؼهًٍٛ  نًؼشفخ يذٖ االعزفبدح يٍ انًسزٕٖ  -

 

 

 

 انزفكٛش يٓبسادج. 

 

ٔانؼًم ػهٗ زم رمغٛى انًزؼهًٍٛ انٗ يدبيٛغ ٔانؼًم اندًبػٙ فٙ  لٛبط انًغبفبد االفمٛخ  -

  . انًغبئم انًطهٕثخ فٙ انًٕلغ

 .رى رُبٔنٓب فٙ انصف انذساعٙ  انزٙٔاخجبد نهًزؼهًٍٛ زٕل انًٕاظٛغ  ئػطبء -

 .يُبلشخ انطالة فٙ انًغبئم ٔانًفبْٛى اندذٚذح  -
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 انًٓبساد األخشٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕس انشخصٙ(انًٓبساد انؼبيخ ٔانًُمٕنخ ). د

 

زبخض مبء خضء يٍ انًسبظشح نزطٕٚش لبثهٛخ االنمبء ٔكغش ناليسبٔنخ نفغر انًدبل ايبو انًزؼهًٍٛ  -

 .األفكبسٔانًُبلشخ ٔغشذ  األعئهخانخٕف يٍ االنمبء ٔغشذ 
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 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 التقييمطريقت  طريقت التعليم

  3 االٔل

مقدمة عن علم  -
المساحة وعالقته بعلم 

 االثار 
 انواع المساحات -
وحدات القياس  -

 .الخطية

 انًذيح

اخزجبس شفٓٙ + 

اخزجبس ػٍ 

 Googleغشٚك 
Form 

   ٔاخت نهزذسٚت

 3 انثبَٙ 

رؼهٛى انطبنت ٔزذاد 

انمٛبط انضأٚخ 

نالعزفبدح يُٓب فٙ 

انؼًهٛبد انسغبثٛخ 

انشفغ  ٔاْى خطٕاد

انًغبزٙ نهًٕالغ 

االثشٚخ فعال ػٍ 

انزؼشف ػهٗ يفٕٓو 

يمٛبط انشعى ٔانزذسة 

 ػهٗ اعزخذايّ

 الزاوية وحدات القياس   -

 انواع القياسات -
الخطوات األساسية  -

 المساحي للرفع
 مقياس الرسم  -

 انًذيح

اخزجبس شفٓٙ + 

اخزجبس ػٍ 

 Googleغشٚك 
Form 

   ٔاخت نهزذسٚت

 3 انثبنث

 ثإَٔاعرؼشٚف انطبنت 

انمٛبعبد انًغبزٛخ 

نالعزفبدح يُٓب فٙ 

 ػًهٛبد انزُمٛت

أنواع القياسات  -
 .المساحية 

قياس المسافات  -
 . االفقية

 انًذيح

اخزجبس شفٓٙ + 

اخزجبس ػٍ 

 Googleغشٚك 
Form 



 

 ٔاخت نهزذسٚت

 3 انشاثغ

رذسٚت انطالة ػهٗ 

لٛبط انًغبفبد االفمٛخ 

 ثبنطشق انًخزهفخ

انًجبششح ٔغٛش 

 انًجبششح

طرق قياس المسافات -
 المباشرة و االفقية

الطرق غير المباشرة -
 في قياس المسافات 

 انًذيح

اخزجبس شفٓٙ + 

اخزجبس ػٍ 

 Googleغشٚك 
Form 

   ٔاخت نهزذسٚت  

 3 انخبيظ

انزؼشف ػهٗ غشٚمخ 

اعزخذاو خٓبص 

انكهُٕٛيزش ٔخٓبص 

نٛفم نمٛبط  االثُٙ

انضٔاٚب ٔششذ كٛفٛخ 

رسمٛك انذلخ ٔردُت 

انخطب فٙ لٛبط 

ٔانزذسٚت انًغبفبد 

ػهٗ انمٛبط ثبنششٚػ 

ػهٗ غشق يغزٕٚخ 

 ٔػهٗ غشق يُسذسح .

 أدوات قياس الزوايا  -
الدقة و الخطآ قي  -

 قياس المسافات.
طرق القياس  -

 بالشريط.

 انًذيح
 

اخزجبس شفٓٙ + 

اخزجبس ػٍ 

 Googleغشٚك 
Form 

   ٔاخت نهزذسٚت  

 3 انغبدط

رؼشٚف انطبنت 

ثبالػًبل انسمهٛخ انزٙ 

ٚدت ارجبػٓب فٙ 

ػًهٛبد انزُمٛت كٛفٛخ 

اعمبغ ػًٕد ٔالبيخ 

ػًٕد يٍ َمطخ ٔاٚدبد 

اسرفبع نٓذف يؼٍٛ 

فعال ػٍ انؼمجبد 

ٔانؼٕائك انزٙ رؼٛك 

ػًهٛبد انمٛبط عٕاء 

كبَذ يًكُخ انشؤٚب أ 

 غٛش يًكُخ انشؤٚب

االعمال الحقلية -
 باستخدام الشريط.

الرفع المساحي  -
باستخدام القياسات 

 الطولية
العقبات والعوائق  -

 في قياس االطوال

 انًذيح

اخزجبس شفٓٙ + 

اخزجبس ػٍ 

 Googleغشٚك 
Form 

   ٔاخت نهزذسٚت  

 انغبثغ

رؼهٛى انطبنت كٛفٛخ  3

انخطب انًغبزٙ  ئٚدبد

انًسزًم  َٔظشٚخ 

 ٔئٚدبد األخطبءرشاكى 

 اززًبنٛخ األكثشانمًٛخ 

 فٙ انمٛبط انًجبشش

ٔانزذسٚت ػهٗ غشق 

انمٛبط  فٙ زبالد 

انمٛبط غٛش يًكٍ 

ٔانشؤٚب يًكُخ ٔانمٛبط 

غٛش يًكٍ ٔانشؤٚب 

غٛش يًكُخ ٔانمٛبط 

يًكٍ ٔانشؤٚب غٛش 

رًثٛم االخطبء فٙ  -

 اػًبل انًغبزخ

لٛبط انًغبفبد  -

االفمٛخ ػجش انؼٕائك 

ششٚػ ثبعزخذاو 

 انمٛبط

 

 انًذيح

اخزجبس شفٓٙ + 

اخزجبس ػٍ 

 Googleغشٚك 
Form 

   ٔاخت نهزذسٚت  
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 يًكُخ

 انثبيٍ 

كٛفٛخ زغبة االشكبل  3

انًُزظًخ انًثهث يٍ 

ػشض لٕاٍَٛ خالل 

زغبثٓب ثإَٔاػّ 

انًخزهفخ عٕاء انمبئى او 

انًزغبٔ٘ انغبلٍٛ أ 

يزغبٔ٘ االظالع 

فعال ػٍ لٕاٍَٛ 

زغبة االشكبل 

كبنًشثغ انشثبػٛخ 

ٔانًغزطٛم ٔشجّ 

 .انًُسشف ٔانًؼٍٛ

حساب مساحات -
 االشكال المنتظمة

 )المثلث(.
حساب االشكال  -

 الرباعية 
 

 انًذيح

اخزجبس شفٓٙ + 

اخزجبس ػٍ 

  Googleغشٚك 

Form 
   ٔاخت نهزذسٚت  

 انزبعغ

زغبة يغبزخ انذائشح  3

ٔيغبزخ لطبع دائش٘ 

ٔيغبزخ لطؼخ دائشٚخ 

ثًؼشفخ لٕاَُٛٓب ٔششذ 

ايثهخ ػهٗ رنك ٔثؼط 

فعال ػٍ انزذسٚجبد 

زغبة يغبزخ االشكبل 

غٛش انًُزظًخ يٍ خالل 

رمغًٛٓب انٗ اشكبل 

يُزظًخ ٚغٓم زغبثٓب 

ٔزبالد زغبة انًغبفبد 

انشاعٛخ ثًؼهٕيٛخ انًغبفخ 

االفمٛخ ٔانًغبفخ انًبئهخ 

ٔثًؼهٕيٛخ انًغبفخ انًبئهخ 

أ ٔانضأٚخ انشأعٛخ 

ثًؼهٕيٛخ انًغبفخ انًبئهخ 

 َٔغجخ االَسذاس.

 حساب مساحات -
االشكال المنتظمة 

 )االشكال الدائرية(
حساب مساحات  -

 االشكال غير المنتظمة
 حساب االطوال . -
حساب المسافات  -

 الراسية

 انًذيح
 

اخزجبس شفٓٙ + 

اخزجبس ػٍ 

 Googleغشٚك 
Form 

 ٔاخت نهزذسٚت  

   

 انؼبشش

االخطبء   انطبنت يؼشفخ 3

انًُزظًخ انُبردخ يٍ 

انطٕل غٛش انصسٛر 

نهششٚػ أ يٍ انُبردخ ػٍ 

انزغٛٛش فٙ دسخخ انسشاسح 

أ انزغٛٛش فٙ انشذ أ 

انُبردخ ثغجت انٓطٕل 

ثبنششٚػ ٔاْى لٕاٍَٛ زم 

انزذسٚت ٔ ْزِ االخطبء

غشق سعى ػهٗ 

األخطاء المنتظمة  -
وتصحيح األخطاء 

 المنتظمة
المتوازيات وطرق  -

 رسمها 
النقاط التي تؤخذ عندها  -

 االعمدة 

 انًذيح
 

اخزجبس شفٓٙ + 

اخزجبس ػٍ 

 Googleغشٚك 
Form 

   ٔاخت نهزذسٚت



 

ثطشٚمخ عٕاء انًزٕاصٚبد 

غشٚمخ  ٔأانؼًٕدٍٚ 

 فعال ػٍ رؼهٛى انمطشٍٚ .

انطبنت انُمبغ انزٙ رإخز 

ػُذْب االػًذح نشفغ 

غشٚك يُسُٙ أ نشفغ 

غشٚك غٛش يُزظى أ نشفغ 

خػ يغزمٛى  أ نشفغ 

 رفبصٛم غٛش يسذٔدح

 انسبد٘ ػشش

يؼشفخ انطبنت ثبعبعٛبد  3

انشعى انُٓذعٙ ٔاْى 

االدٔاد انًغزخذيخ 

 ثبنشعى انُٓذعٙ

اساسيات ومبادئ 
 الرسم الهندسي

 انًذيح
 

اخزجبس شفٓٙ + 

اخزجبس ػٍ 

 Googleغشٚك 
Form 

   ٔاخت نهزذسٚت  

 انثبَٙ ػشش

يؼشفخ انطبنت ثًزطهجبد  3

انزذٍٔٚ انغهٛى يٍ صسخ 

انًؼهٕيبد ٔشًٕنٛزٓب 

ٔرشرٛجٓب ٔغشق انزذٍٔٚ 

ٔاثشاص انًؼهٕيبد انسمهٛخ 

 أٌفعال ػٍ يمزشزبد ثش

عٕاء رغدٛم انًؼهٕيبد 

كبَذ يزؼهمخ ثبنؼُبٍٔٚ أ 

 ثزشرٛت ٔرذٍٔٚ انًؼهٕيبد

متطلبات التدوين -
 السليم

اقتراحات بشان  -
ت في تسجيل المعلوما

 دفتر الحقل

اخزجبس شفٓٙ +  انًذيح

اخزجبس ػٍ 

 Googleغشٚك 
Form 

   

 انثبنث ػشش

يؼشفخ انطبنت ثبَٕاع  3

انخطٕغ فٙ انشعى 

انُٓذعٙ فًُٓب انظبْش 

ٔانًغززش ٔخطٕغ انمطغ 

ٔخطٕغ انًشكض ٔخطٕغ 

ٛض ٛانسشكخ ٔكٛفٛخ انزً

. ٔغشق سعًٓب ٓبثُٛ

ٔكزنك كٛفٛخ انشعى انسش 

انخطٕغ ثبنٛذ كشعى 

انًغزمًٛخ ٔسعى انذٔائش 

ثبنٛذ ٔسعى انًُبظٛش يٍ 

انًغبلػ ثبنٛذ ٔسعى 

 انًغبلػ يٍ انًُظٕس ثبنٛذ

إَاع انخطٕغ فٙ  -

 . انشعى انُٓذعٙ

 انشعى انسش ثبنٛذ . -

 

اخزجبس شفٓٙ +  انًذيح

اخزجبس ػٍ 

 Googleغشٚك 
Form 

   ٔاخت نهزذسٚت

 انشاثغ ػشش

رؼهٛى انطبنت كٛفٛخ كزبثخ  3

االثؼبد ٔيب ْٙ ششٔغ 

 أعظكزبثزٓب ٔكزنك اْى 

 سعى خطٕغ االيزذاد 

قواعد كتابة االبعاد -
 في الرسم الهندسي .

 
 

اخزجبس شفٓٙ +  انًذيح

اخزجبس ػٍ 

 Googleغشٚك 
Form 

   ٔاخت نهزذسٚت

 انخبيظ ػشش

رذسٚت انطبنت ػهٗ سعى  3

انخطٕغ انًغزمًٛخ 

ٔانًزؼبيذح ٔانًزٕاصٚخ 

ٔكٛفٛخ رُصٛف خػ 

يغزمٛى ٔكٛفٛخ رمغًّٛ انٗ 

 اخضاء يزغبٔٚخ 

انؼًهٛبد انُٓذعٛخ فٙ -

 انشعى انُٓذعٙ

اخزجبس شفٓٙ +  انًذيح

اخزجبس ػٍ 

 Googleغشٚك 
Form 

   ٔاخت نهزذسٚت
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 انجُٛخ انزسزٛخ  .12

 انًطهٕثخ:انمشاءاد 
 كزت انًمشس 
 ٖاخش  

ًكتابًمقررً ًالًيوجد
ًالمصادرًاألخرى

, الدائرة العامة لتصميم وتطوير المناهج , الرسم الهندسي  -

المؤسسة العامة للتعليم المهني والتدريب الفني ,المملكة العربية 

 السعودية.

اساسيات ومبادئ الرسم الهندسي , المهندس عامر حماد  -

 , مركز الكتاب االكاديمي . 3122األولى , الفالحي , الطبعة 

هندسة المساحة ,عباس زيدان خلف ,الجامعة التكنولوجية , قسم  -

 .3112هندسة البناء واالنشاءات , الطبعة األولى ,

الدائرة العامة لتصميم وتطوير  مدن ,213تقنية مدنية مساحة   -

,المملكة التقني والمهني  دريبالمناهج , المؤسسة العامة للت

 2232, العربية السعودية

, الدائرة العامة لتصميم  2-تخصص المساحة المساحة األرضية  -

التقني والمهني  دريبوتطوير المناهج , المؤسسة العامة للت

 .2232, ,المملكة العربية السعودية

الدائرة العامة  مبادئ المساحة في تخصص الهندسة المدنية, -

التقني  دريبمؤسسة العامة للتلتصميم وتطوير المناهج , ال

 ,المملكة العربية السعوديةوالمهني 

  خيزطهجبد خبص
االعزؼبَخ ثبنششذ ػهٗ انهٕزخ نهًغبئم انشٚبظٛخ  ٔااليثهخ -

 ٔششذ انؼًهٛبد انُٓذعٛخ فٙ انشعى انُٓذعٙ ٔغشٚمخ سعًٓب 

 

ٔرشًم ػهٗ عجٛم انخذيبد االخزًبػٛخ )

انًثبل يسبظشاد انعٕٛف ٔانزذسٚت 

 انًُٓٙ ٔانذساعبد انًٛذاَٛخ( 
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  انًزطهجبد انغبثمخ

  ألم ػذد يٍ انطهجخ 

  أكجش ػذد يٍ انطهجخ 
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+powerpoint 
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 يخزخبد انزؼهى وطزائك انزؼهُى وانزؼهى وانزمُُى .12

 طزائك انزؼهُى وانزؼهى أ. 

 رزجغ فٍ هذا انًمزر اَىاع يخزهفخ يٍ انزذرَسُبد يُهب :

 انًحبضزاد انُظزَخ وفك يبيزبذ فٍ انًصذر انزئُس وانًصبدر انًسبػذح نهًمزر -1

 طزَمخ االسزدىاة السزطالع اراء انطهجخ حىل يؼزفزهى انسبثمخ ػٍ انًىضىع -2

 

 ائك انزمُُى ة. طز

 

 اخزجبراد َظزَخ  -1

 انزكهُف ثىاخجبد ػًهُخ حىل يخزهف اَىاع انخذيبد  -2

 كزبثخ رمبرَز وانجُجزاد ػٍ انًىضىع 

 

 انزفكُز يهبرادج. 

 

انزذكُز ثًبضٍ االيخ وانفخز ثًُدشاد انفُبٍَُ فٍ انصُبػبد انًخزهفخ خصىصب فُبٍَ يذَُخ  -

 انًىصم.

 َزؼزفى طزق صُبػخ انزحف وانًالثس وطزق سخزفزهب . -

 

 

 ثمبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ(انًهبراد األخزي انًزؼهمخ انًهبراد انؼبيخ وانًُمىنخ ). د

 

 انزؼهى انطزق انجذائُخ االونً نهصُبػبد وكُفُخ رطىرهب 
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 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبىع
مخرجاث التعلم 

 المطلىبت
اسم الىحذة / المساق 

 أو المىضىع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

 حفع واطالع  2  -1
انزحف انًؼذَُخ فٍ 

االسالو وانؼصز فدز 

 االيىٌ
 انكززوٍَ

سئهخ كىكم ا

 يُذ

 انكززوٍَ االثبرَك وانًجبخز خىاَت يؼزفُخ  2  -2
سئهخ كىكم ا

 يُذ

 خىاَت يؼزفُخ  2  -3
انزحف انًؼذَُخ فٍ 

 انؼصز انؼجبسٍ 
 انكززوٍَ

سئهخ كىكم ا

 يُذ

 خىاَت يؼزفُخ  2  -4

يجخزح يحفىظخ فٍ 

يزحف انفٍ االساليٍ 

 ثبنمبهزح +يمهًخ االيبو

 انغشانٍ

 واخت رسى انكززوٍَ

 خىاَت يؼزفُخ  2  -5

اثزَك شدبع ثٍ يُؼخ 

+سهزَخ اثزاهُى ثٍ 

 انحبج خزهخ 

 انكززوٍَ
يزخؼخ كىكم 

 يُذ

 خىاَت يؼزفُخ  2  -6
صُُُخ ثذر انذٍَ 

 نؤنؤ+انخ فهكُخ 
 ايزحبٌ سزَغ  انكززوٍَ

 خىاَت يؼزفُخ  2  -7
انزحف فٍ انؼصز 

 انًغىنٍ وانصفىٌ
 انكززوٍَ

كىكم اسئهخ ث

  يُذ

8-  2 
انزحف فٍ انؼصز  خىاَت يؼزفُخ 

 انفبطًٍ
 انكززوٍَ

اسئهخ ثكىكم 

 يُذ

9-  2 
انزحف فٍ انؼصز  خىاَت يؼزفُخ 

 االَىثٍ
 انكززوٍَ

اسئهخ ثكىكم 

  يُذ

12-  2 
انزحف فٍ انؼصز  خىاَت يؼزفُخ 

 انًًهىكٍ 

اسئلة بكوكل  الكرتوين
  ميت



 

11-  2 

انشخبرف )شكم  خىاَت يؼزفُخ 

+انًىاضُغ انزحف 

 انشخزفُخ (

اسئلة بكوكل  الكرتوين
  ميت

12-  2 
طزَمخ انشخزفخ  خىاَت يؼزفُخ 

 +انزسىو االديُخ 

اسئلة بكوكل  الكرتوين
 ميت

13-  2 
 خىاَت يؼزفُخ 

 انشخبرف انهُذسُخ 
اسئلة بكوكل  الكرتوين

  ميت

14-  2 
 اسئلة

 انشخبرف انُجبرُخ  
اسئلة بكوكل  الكرتوين

  ميت

15-  2 
 جوانب معرفية 

 انشخبرف انكزبثُخ 
اسئلة بكوكل  الكرتوين

  ميت

16- 

 
2 

 جوانب معرفية 
 انزسىو انحُىاَُخ 

اسئلة بكوكل  الكرتوين
  ميت

17- 2 
 جوانب معرفية 

 االسَبء انًًثهخ
اسئلة بكوكل  الكرتوين

  ميت

18- 2 
 الطرق الصناعية ) جوانب معرفية 

 +انحفز(طزَمخ انطزق

متحان شفهي  ا الكرتوين
 ميتكوكل 

19- 2 
انطزق انصُبػُخ  جوانب معرفية 

)انزكفُذ+صُبػخ 

 انًُُب (

اسئلة بكوكل  الكرتوين
  ميت

22- 2 
 جوانب معرفية 

 ورش انصُبػخ 
اسئلة بكوكل  الكرتوين

  ميت

21- 2 
 جوانب معرفية 

 انًُسىخبد وانًالثس
اسئلة بكوكل  الكرتوين

  ميت

22- 2 
 جوانب معرفية 

 انًىاد االونُخ
اسئلة بكوكل  الكرتوين

  ميت

23- 2 
 جوانب معرفية 

 خبيبد انُسُح 
اسئلة بكوكل  الكرتوين

  ميت

24- 2 
 جوانب معرفية 

 ادواد انُسُح 
اسئلة بكوكل  الكرتوين

  ميت

25- 2 
انزسى ػهً  جوانب معرفية 

 انًُسىخبد 

اسئلة بكوكل  الكرتوين
  ميت

 اسئلة بكوكل  الكرتوين االنىاٌ  جوانب معرفية  2 -26
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  ميت

27- 2 
 جوانب معرفية 

 يصبَغ انُسُح 
اسئلة بكوكل  الكرتوين

  ميت

 اسئهخ  اسئهخ 2 -28
اسئلة بكوكل   الكرتوين

 كالس روم

29- 2     

32- 2     



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 انجُُخ انزحزُخ  .12

 انمزاءاد انًطهىثخ:

 كزت انًمزر 

  اخزي 

:)الفنىن الزخرفيت العربيت االسالميت (تأليف الكتاب المنهجي 

 (1891-:د صالح العبيذي )جامعت بغذاد 

 يزطهجبد خبصخ 

 :سىف ركىٌ يصبدر يسبَذح 

 صالذ انؼجُذٌ )انزحف انًؼذَُخ انًىصهُخ ( -

 ارَسذ كىَُم )انفٍ االساليٍ  -

 دًَبَذ )انفُىٌ االساليُخ ( -

 

انخذيبد االخزًبػُخ )ورشًم ػهً سجُم 

انًثبل يحبضزاد انضُىف وانزذرَت 

 انًهٍُ وانذراسبد انًُذاَُخ( 

 

 

 ػزض ثبنىسبئم االنكززوَُخ
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 -- انًزطهجبد انسبثمخ

 5 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 14 أكجز ػذد يٍ انطهجخ 
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 المقررنمورج وصف 

 (األكاديمي()مراجعت البرنامج العالي )مراجعت أداء مؤسساث التعليم 

 

 مبرهناً  تحقيقها الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضياً  إيجازاً  هذا المقرر وصف يوفر

 .البرنامج وصف وبين بينها الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما

 

 خبيعخ انًىصم انًؤسسخ انتعهًُُخ .1

 كهُخ اِثبس/ قسى اِثبس/ انفشع االساليٍ انقسى اندبيعٍ / انًشكز .2

 االساليُختخطُظ واستحكبيبد انًذٌ انعشثُخ  اسى / سيز انًقشس .3

 meet/classroom انجشايح انتٍ َذخم فُهب .4

 حضىسٌ/ انكتشوٍَ أشكبل انحضىس انًتبحخ .5

 2221-2222 انفصم / انسُخ .6

  )انكهٍ(عذد انسبعبد انذساسُخ  .7

 25/6/2221 تبسَخ إعذاد هزا انىصف .8

 انًقشس:أهذاف  .9
االسالمٌة من حٌث التخطٌط الذي ٌخدم تعرٌف طلبة المرحلة الرابعة )الفرع االسالمً( بأهمٌة المدٌنة 

االهداف التنظٌمٌة للمؤسسات وتوزٌعها على خارطة المدٌنة ودور المهندس العربً المسلم فً ذلك، 
وخصوصٌة تخطٌط المدٌنة العربٌة بما ٌخدم الجانب الدٌنً واالجتماعً ٌحاكً فلسفة الفكر الشرقً 

مدٌنة االسالمٌة على ٌد المعمار المسلم بدأ من اختٌار وكذلك العادات والتقالٌد، كذلك ما برعت به ال
ُ  ثم ابتكار عناصر عمارٌة وتطوٌرها لتؤدي وظٌفتها االمنٌة. ً  الموقع المحصن طبٌعٌا

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يخشخبد انتعهى وطشائق انتعهُى وانتعهى وانتقُُى .12

 طشائق انتعهُى وانتعهى أ. 

 انًبدح. انًحبضشاد انُظشَخ وفق يب تىفش يٍ يصبدس وثحىث تخذو -

 انًحبضشاد انتٍ َهقُهب االستبر يٍ خالل انًُصبد االنكتشوَُخ. -

 تزوَذ انطهجخ ثبنًصبدس انعًهُخ يٍ اخم عًم تقبسَش عهًُخ. -

 ائق انتقُُى ة. طش

 انحضىس وطشذ االسئهخ واألفكبس

 

 

 

 

 

 انتفكُش يهبسادج. 

 

 

 

 

 

 انًتعهقخ ثقبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخصٍ(انًهبساد األخشي انًهبساد انعبيخ وانًُقىنخ ). د

 

 

 

 

 

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العممي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

 فهى وتهخُص انًبدح 1 األحذ
عوامل اختٌار موضع 

 السكن
  

 1 انثالثبء
شروح اختٌار  فهى وتهخُص انًبدح

 الموضع
  

 1 األحذ
   عوامل قٌام المدن فهى وتهخُص انًبدح

 1 انثالثبء
اهم العوامل لنشأة  فهى وتهخُص انًبدح

 المدٌنة
  

 1 االحذ 
العوامل الدٌنٌة  فهى وتهخُص انًبدح

 التجارٌة
  

 1 انثالثبء
شروط اختٌار  فهى وتهخُص انًبدح

 الموضع
  

 1 األحذ

الخطوات التً ٌجب  انًبدحفهى وتهخُص 
اتباعها فً تخطٌط 

 المدٌنة
  

 1 انثالثبء
   اهم المدن قبل االسالم فهى وتهخُص انًبدح

 1 األحذ
   المدن االسالمٌة فهى وتهخُص انًبدح

 1 انثالثبء
   المدن الملكٌة فهى وتهخُص انًبدح

 1 االحذ 

استخدام بعض  فهى وتهخُص انًبدح
المؤسسات كمركز 

 للحكم

  

 1 انثالثبء
   انماط تخطٌط المدن فهى وتهخُص انًبدح

 1 األحذ
انماط المدن الملكٌة  فهى وتهخُص انًبدح

 المجاورة للمدن العامة
  

 1 انثالثبء
تحصٌن المدن  فهى وتهخُص انًبدح

 االسالمٌة
  



 

 1 األحذ
اثر التحصٌن على  فهى وتهخُص انًبدح

 تخطٌط المدٌنة
  

 1 انثالثبء
وظٌفة التحصٌن  وتهخُص انًبدحفهى 

 وتأثٌره على التخطٌط
  

 1 االحذ 

توزٌع المؤسسات  فهى وتهخُص انًبدح
واثره على هٌكلٌة 

 التنظٌم

  

 1 انثالثبء
النظرٌات حول اصالة  فهى وتهخُص انًبدح

 تخطٌط المدٌنة العربٌة
  

 1 األحذ
تحصٌن المدٌنة  فهى وتهخُص انًبدح

 االسالمٌة
  

 1 انثالثبء
فكرة انشاء الخنادق  فهى وتهخُص انًبدح

 واالسوار
  

 1 األحذ
العناصر الدفاعٌة  فهى وتهخُص انًبدح

 االخرى
  

 1 انثالثبء
شوارع المدٌنة  فهى وتهخُص انًبدح

 االسالمٌة وطرقها
  

 1 االحذ 
مقاٌٌس الشوارع  فهى وتهخُص انًبدح

 واتجاهاتها 
  

 1 انثالثبء
الشوارع والمناخ  فهى وتهخُص انًبدح

 /الرحاب والمٌادٌن
  

 1 األحذ
سلطات المدٌنة ونظام  فهى وتهخُص انًبدح

 بالطرق االرتفاق
  

 1 انثالثبء
الشوارع من وسائل  فهى وتهخُص انًبدح

 االتصال بالمدٌنة
  

 1 األحذ

التحرٌات الصحٌة  فهى وتهخُص انًبدح
والطوبغرافٌة فً 

 اختٌار المدن

  

 1 انثالثبء
   اختبار صحٌة المكان وتهخُص انًبدح فهى

 1 االحذ 
االمكانات الهندسٌة  فهى وتهخُص انًبدح

 والعمارٌة
  

 1 انثالثبء
 التخطٌط بذر الكلس فهى وتهخُص انًبدح

 عمل المجسمات
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 انجُُخ انتحتُخ  .12

 انقشاءاد انًطهىثخ:
 كتت انًقشس 
 اخشي  

 االسالميةكتاب المدينة  -

 تخطيط المدن العربية االسالمية -

   خيتطهجبد خبص

وتشًم عهً سجُم انخذيبد االختًبعُخ )

انًثبل يحبضشاد انضُىف وانتذسَت 

 انًهٍُ وانذساسبد انًُذاَُخ( 
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  انًتطهجبد انسبثقخ

  أقم عذد يٍ انطهجخ 

  أكجش عذد يٍ انطهجخ 


