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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع . 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √   إجباري ب.

 يقدم فيه المقرر  الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى الخامس 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 2-1022210العصر العباسي األول  

 وجدت(  )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد 

 

 

 ما ينطبق()اختر كل نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 32 المحاضرات التقليدية  1

   التعليم المدمج  2

     اإللكترونيالتعليم  3

     عن بعدالتعليم  4

     أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي(  )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 32 محاضرات 1

  إستوديو أو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 32 اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام ل وصف ال. 1

انتشار اإلسالم، من خالل التعرف على أهم المحاور والمعابر التي انتشر من خاللها يتناول هذا المقرر 

اإلسالم، والعوامل التي أسهمت في انتشاره، ثم التعرف على طبيعة اإلسالم في القارات الُمختلفة مثال على  

ة األفريقية، مثل غرب  ذلك اإلسالم في إيران، والهند، وشرق، وجنوب شرق آسيا، واألقاليم الُمختلفة من القار

أفريقيا، ووسطها، وشرقها، باإلضافة إلى انتشار اإلسالم في أوروبا واألمريكتين، وكذلك دراسة األقليات  

   اإلسالمية. 

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

 التعرف على عوامل انتشار اإلسالم وحماور انتشاره   -

 دراسة انتشار اإلسالم يف القارة اآلسيوية -

 انتشار اإلسالم يف القارة األوروبيةدراسة  -

 دراسة انتشار اإلسالم يف القارة األفريقية -

 دراسة انتشار اإلسالم يف األمريكتني -
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 دراسة األقليات اإلسالمية -

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 2ع  مراحل وحماور انتشار اإلسالم يف العامليتعرف على  1.1

 5ع  يعدد أهم الدول والقوى اإلسالمية اليت ظهرت يف خمتلف أحناء العامل ودورها يف نشر اإلسالم 1.2

1.3   

1...   

  المهارات 2

 1م  حيلل العوامل اليت أدت إىل انتشار اإلسالم 2.1

احلديثة لتحديد مناطق انتشار اإلسالم يف العامل وأوضاع املسلمني احلالية يستخدم الوسائل التقنية  2.2
 يف العامل

 5م 

2.3   

2...   

  القيم 3

 2ق  يلتزم ابملعايري والقيم األخالقية يف نقد وتقييم األحداث والشخصيات التارخيية 3.1

3.2   

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 

 االتصال ساعات  الموضوعات قائمة  م

1 

 األسبوع األول: 

  تعريف عام بتوصيف المقرر وأهدافه -

 انتشار اإلسالم وعوامل انتشاره رمعاب -

2 

 2 األسبوع الثاني: اإلسالم في إيران 2

 2 األسبوع الثالث: اإلسالم في الهند  3

 2 األسبوع الرابع: اإلسالم في الصين 4

 2 اإلسالم في جنوب شرق آسيا الخامس:األسبوع  5

 2 األقليات اإلسالمية في آسيا األسبوع السادس: 6

 2 األسبوع السابع: اإلسالم في أوروبا 7

 2 ومناقشة النتائج يالنصف األسبوع الثامن: االختبار 8

 2 األسبوع التاسع: اإلسالم في أوروبا  9

 2 ةأمريكا الشمالياألسبوع العاشر: اإلسالم في  10

 2 األسبوع الحادي عشر: اإلسالم في أمريكا الجنوبية 11
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 2 األسبوع الثاني عشر: اإلسالم في غرب أفريقيا 12

 2 في وسط أفريقيا ماألسبوع الثالث عشر: اإلسال 13

 2 األسبوع الرابع عشر اإلسالم في شرق أفريقيا  14

 2 األسبوع الخامس عشر: األقليات اإلسالمية في اإلقليم الجنوبي من القارة األفريقية 15

 2 االختبار النهائياألسبوع السادس عشر:  16

 32 المجموع
 

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

 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

 أسئلة  احملاضرات حيلل العوامل اليت أدت إىل انتشار اإلسالم 1.1

1.2 

يستتتتخدم الوستتتائل التقنيتتتة احلديثتتتة لتحديتتتد منتتتاطق 
انتشار اإلسالم يف العامل وأوضاع املسلمني احلالية يف 

 العامل

 مناقشة  التكليفات والنقاشات

…    

 المهارات 2.0

 املناقشة  املناقشة حيلل العوامل اليت أدت إىل انتشار اإلسالم 2.1

2.2 
يستتتتتتتنتا النتتتتتتتائا والتتتتتتدروس والعتتتتتت  متتتتتت  ختتتتتتالل 

 استعراض خمتلف وسائل انتشار اإلسالم 

 املناقشة  املناقشة

…    

 القيم  3.0

3.1 
يلتتتتتتزم ابملعتتتتتايري والقتتتتتيم األخالقيتتتتتة يف نقتتتتتد وتقيتتتتتيم 

 األحداث والشخصيات التارخيية

 مناقشة التكليف  تكليفات

3.2    

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 مستمر املناقشات الصفية واألوراق والبحوث 1

 %20 الثام  االختبار النصفي 2

 %60 السادس عشر االختبار النهائي 3

    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة



 
6 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات مكتبية: مبعدل ساعتني أسبوعًيا. -
 ختصيص ساعات إضافية للطالب ذوي احلاالت واملتطلبات اخلاصة وفًقا حلاجتهم.  -

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

عبد الغني عبد الفتاح زهرة، تاريخ انتشار اإلسالم في إفريقيا وأحووا   -
 م.2007مكتبة الرشد،  بها،المسلمين 

، مكتبووة الرشوود، أسوويافووي  اإلسووالمتوواريخ انتشووار  محمووود أحموود  موور، -
 م.2009

يتم إعداد مقرر إلكتروني خاص للمقرر يتالءم مع خطة الدراسة مع   -
 فقًا لتقرير البرنامج مراعاة تحديثه سنويًا و

 

 المساندةالمراجع 

، مكتبة النهضة اإلفريقيةفي القارة  اإلسالمنتشار  ، احسن  إبراهيمحسن   -
 م.1963، ةالمصري

، 2حسن أحمد محمود: انتشار اإلسالم والثقافة العربية فوي أفريقيوة، ط -
 .1963دار النهضة العربية، 

آسوويا واسووتراليا، دار سوويد عبوود المبيوود بكوور: ال ليوواف المسوولمة فووي  -
 الصفهاني.

اإلسالم في أوروبا وأوضاع ال لياف   انتشار،  سليمانعبد الحميد حامد   -
 م.2005، مكتبة المتنبي ، اإلسالمية المعاصرة فيها

 

 المكتبة الر مية السعودية - اإللكترونية المصادر 

   ىأخر

، 2أفريقيوة، طحسن أحمد محمود: انتشار اإلسالم والثقافة العربية فوي   -
 .1963دار النهضة العربية، 

ربب محمود عبود الحلويم: انتشوار اإلسوالم بوين المغوو ، دار النهضوة  -
 .1986العربية، 

اإلسالم في أوروبا وأوضاع ال لياف   انتشار،  سليمانعبد الحميد حامد   -
 م.2005 المتنبي،، مكتبة اإلسالمية المعاصرة فيها

، دار البشوارر 2محمد حورب: اإلسوالم فوي آسويا الوسوطب والبلقوان، ط -
 .1995اإلسالمية، 

اإلسالم والمسلمون في شرق وبنووب شورق آسويا، ،  محمود أحمد  مر -
 .2003ماعية، ، عيد للدراساف والبحوث اإلنسانية واالبت2ط

المود اإلسوالمي البواهر،  صوة انتشوار   ،مصطفب فووز  عبود اللطيو  -
 . 1992، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، 1اإلسالم في أوروبا والعالم، ط

 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 
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 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 طالًبا 40قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب هبا ع  

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات( 

 جهاز حاسب آل  -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنرتنت   WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

 .خرائط ورسوم توضيحية - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس
 الطالب  -

 زايرات املراجع النظري

 االستباانت اإللكرتونية   -
 الزايرات

 فاعلة طرق تقييم الطالب
أعضتتتاء هيئتتتة التتتتدريس متتت  داختتتل 

 القسم/ م  األقسام املناظرة

مراجعتتتتتتتتة نتتتتتتتتتائا االختبتتتتتتتتارات النصتتتتتتتتفية  -
 والنهائية

قيتتاس نستتبة اتتاب الطلبتتة يف املقتترر مقارنتتة  -
 ابملقررات األخرى اليت يدرسها الطالب.

 تقومي مستقل م  خارج ال انما -
 

 مدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر
التتتتدريس متتت  داختتتل أعضتتتاء هيئتتتة 

 القسم/ م  األقسام املناظرة

مراجعتتتتتتتتة نتتتتتتتتتائا االختبتتتتتتتتارات النصتتتتتتتتفية  -
 والنهائية.

بحتتتتوث والتقتتتتارير التتتتيت يقتتتتدمها مراجعتتتتة ال -
 الطالب.

مراجعتتتتتة أوراق االختبتتتتتارات للت كتتتتتد متتتتت   -
استتتتتيفائها ملواصتتتتفات الورقتتتتة االمتحانيتتتتة  

 وقياسها ملخرجات التعلم.

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

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 التوصيف  . اعتماد ح

 جملس قسم التاريخ جهة االعتماد

 16 رقم الجلسة

 ه10/7/1442 تاريخ الجلسة

 


