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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 السادس 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد 

 

 )إن وجدت( . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 ال يوجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(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

  اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام ل وصف ال. 1

وتوحياادل لبقيلا ااظ ا  وليااة وال  يااة   خااا  يتناااوه اااملا ا قاارر التعرياال االااة العااال اإلسااالممل ويليااظ ال ااكو ا  ااو   و  ااور جنكيااك 
وغكواته عبى شرق العال اإلسالممل  وحماوالت ال رب الصبييب التحالل مع ا  وه ضد ا سبمني  ومحبة اوال او والقاااع عباى 

عني جالوت ونتا ج ا  وسالطني ا ماليك وج ودام يف مواج اة ا  اوه  ونتاا ذ ااملا ال اكو  والادروس   اخلالفة العيلاسية  ومعر ة
 .والعرب ا ستفادة من ال كو ا  و 

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

 تعريل الطالب بتاريخ ا  وه ونشأة دولت م  وعالوت م ابليلالد احمليطة هبم.  -1
التاريخ أب مبه  ا   ارثه  ربى حَبت ابليلشرية  وأ  مر ك الثقظ يف تبك الكارثة  بيا  أ    ور ا  وه عبى مسرح   -2

اخلراب   به  نكه  حيث  غرابً  الشام  بالد  حىت  شرواً  الن ر  وراع  ما  بالد  من  أب مبه  اإلسالممل  ا شرق  عبى  ووع 
 والدمار عبى أيدي ا  وه. 

 ق اإلسالممل. إبراز أثر غكوات ا  وه يف تداور احلاارة اإلسالمية يف ا شر  -3
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ا  وه -4 غكوات  أثر  اخلالفة    إبراز  وامل  الوحدة  تبك  لرمك  اوال و  اسقاط  بعد  خاصة  اإلسالمية  الوحدة  عبى 
 العيلاسية يف ب داد والنتا ذ اخلطرية اليت ترتيلت عبى ذلك. 

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 2ع  يتعرف عبى ا  وه ونشأهتم وأسيلاب الصراع ا  و  اإلسالممل ومراحبه والقوى اليت شار ت فيه 1.1

 5ع  .ووة ا  وه وأسيلاب جناح م يف غكو ا شرق اإلسالممل وآاثر املا ال كويُاَعد ِّد عوامظ  1.2

1.3   

1...   

  المهارات 2

 1م  حيبظ العوامظ اليت أدت إىل الصراع ا  و  اإلسالممل  2.1

 3م  يستنتذ الدروس والعرب من أحداث الصراع ا  و  اإلسالممل 2.2

 4م  يتمكن من  تابة تقارير واوث عن ا  وه وحاارهتم وصراع م مع ا سبمني 2.3

2...   

  القيم 3

 2ق  األخالوية يف نقد وتقييم األحداث والشخصيات التارخييةيبتكم اب عايري والقيم  3.1

3.2   

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 

 األسيلوع األوه:  
 تعريل عام بتوصيل ا قرر وأادافه  -

 حالة العال اإلسالممل ويليظ ال كو ا  و 
2 

2 
لبقيلا اظ  نشاأته  وتوحيادلجنكياك خاا    -ويلا ظ ال ك وا  وه ويليظ   ور جنكيك خا األسيلوع الثاين:  
 2 ا  ولية والتتارية

 2 األسيلوع الثالث: عالوات ا  وه ابلدولة اخلوارزمية 3

4 
جااله الادين منكاربج وج اادل  اخلوارزمياة  السابطا محالت جنكيك خا  عبى الدولاة األسيلوع الرابع:  

 ضد ا  وه    هنايته وسقوط الدولة اخلوارزمية.
2 

 2 ج ود ال رب األوريب لبتحالل مع ا  وه األسيلوع اخلامس: 5

 2 األسيلوع السادس: ال كو ا  و  إليرا  6

 2  .عبى بالد الشاممحالت ا  وه  األسيلوع السابع: 7

 2 االختيلار النصفمل ومناوشة النتا ذاألسيلوع الثامن:  8
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 2 اوال و وسقوط اخلالفة العيلاسيةاألسيلوع التاسع:  9

 2 معر ة عني جالوت ونتا ج ااألسيلوع العاشر:  10

 2 دور ا ماليك يف مقاومة ال كو ا  و األسيلوع احلادي عشر:  11

 2 اعتناق ا  وه اإليبخانيني لإلسالم.  األسيلوع الثاين عشر:  12

 2 إيرا  والعراق يف ع د اإليبخانينياألسيلوع الثالث عشر:  13

 2 نتا ذ غكوات ا  وه وأثراا عبى العال اإلسالممل األسيلوع الرابع عشر: 14

 2 االوتصادية وا عمارية -1 احلاارية:األسيلوع اخلامس عشر: دور ا  وه ا سبمني يف النواحمل  15

16 
 األسيلوع السادس عشر:  

 الفكرية- 2
2 

 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

1.1 
يتعرف عبى ا  وه ونشأهتم وأسيلاب الصراع ا  و  

 اإلسالممل ومراحبه والقوى اليت شار ت فيه

 أسئبة  احملاضرات 

1.2 
د ِّد عوامااظ  وااوة ا  ااوه وأساايلاب جناااح م يف غااكو يُاعااَ

 .ا شرق اإلسالممل وآاثر املا ال كو

 مناوشة  التكبيفات والنقاشات 

…    

 المهارات 2.0

2.1 
حيباااااااظ العواماااااااظ الااااااايت أدت إىل الصاااااااراع ا  ااااااااو  

 اإلسالممل 

 ا ناوشة  ا ناوشة 

2.2 
ا  او  يستنتذ الدروس والعرب مان أحاداث الصاراع 

 اإلسالممل

 ا ناوشة  ا ناوشة 

2.3 
يااااااتمكن ماااااان  تابااااااة تقااااااارير واااااااوث عاااااان ا  ااااااوه 

 وحاارهتم وصراع م مع ا سبمني

 مناوشة التكبيل  تكبيفات 

 القيم  3.0

3.1 
يبتاااااكم اب عاااااايري والقااااايم األخالوياااااة يف نقاااااد وتقيااااايم 

 األحداث والشخصيات التارخيية

 مناوشة التكبيل  تكبيفات 

3.2    

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 مستمر ا ناوشات الصفية واألوراق واليلحوث 1
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 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الثامن االختيلار النصفمل 2

 %60 السادس عشر االختيلار الن ا مل 3

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات مكتيلية: مبعده ساعتني أسيلوعًيا. -
 ختصيص ساعات إضافية لبطالب ذوي احلاالت وا تطبيلات اخلاصة وفًقا حلاجت م.  -

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

 م. 1981ا  وه  دار الن اة العربية  القاارة  السيد اليلاز العريين:   للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

  دار الن اة العربية  القاارة   الصياد: ا  وه يف التاريخ  ملعيلد ا عطفؤاد  -
 م. 1980

ر ك الواث ق    الصياد: الشرق اإلسالممل يف ع د اإليبخانيني  ملعيلد ا عطفؤاد  -
 م. 1987والدراسات االنسانية  جامعة وطر   

ج اد ا ماليك ضد ا  وه والصبييليني يف النصل  عيلد هللا سعيد ال امدي   -
مع د اليلحوث العبمية وإحياع ال اث     الثاين من القر  السابع اهلجري 
 اا 1376اإلسالممل  جامعة أم القرى  

  - اإللكترونية المصادر 

   ىأخر

العربيااة  إىلنقبااه  ا  ااوه جااامع التااواريخ:  ريااخ : رشاايد الاادين فاااظ هللا اهلمااداين -
  وزارة الثقافة واإلرشاد القوممل  راجعه وودم له حيمل اخلشاب   حممد صادق نشأت

 م.1960مصر  
  دار الفكاار العااريب  القاااارة  حااف  محاادي: الشاارق اإلسااالممل ويليااظ ال اكو ا  ااو  -

 .م1950
   دار الفكر العريب  القاارة  د  ت.حاف  محدي: الدولة اخلوارزمية وا  وه -
 عبمل عودة ال امدي: بالد الشام ويليظ ال كو ا  و . -

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

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

 طاليًلا 40واعة دراسية مؤثثة ال يكيد عدد الطالب هبا عن 
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 متطلبات المقرر  العناصر 

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

 ج از حاسب آ   -
 data showج از  -
 بشيلكة اإلن نت   WiFiج از اتصاه السبكمل  -
 سيلورة ذ ية -

 .خرا ط ورسوم توضيحية - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعبية التدريس
 الطالب  -

 زايرات ا راجع النظري

 االستيلاانت اإللك ونية   -
 الكايرات

 فاعبة طرق تقييم الطالب

أعااااااااع ايئااااااة التاااااادريس ماااااان 
داخاااااظ القسااااامم مااااان األوساااااام 

 ا نا رة

مراجعاااااااة نتاااااااا ذ االختيلاااااااارات النصااااااافية  -
 والن ا ية

وياس نسايلة جنااح الطبيلاة يف ا قارر مقارناة  -
 اب قررات األخرى اليت يدرس ا الطالب.

 الربانمذتقومي مستقظ من خارج  -
 

 مدى حتصيظ خمرجات التعبم لبمقرر

أعااااااااع ايئااااااة التاااااادريس ماااااان 
داخاااااظ القسااااامم مااااان األوساااااام 

 ا نا رة

مراجعاااااااة نتاااااااا ذ االختيلاااااااارات النصااااااافية  -
 والن ا ية.

يلحاااوث والتقاااارير الااايت يقااادم ا مراجعاااة ال -
 الطالب.

مراجعااااة أوراق االختيلااااارات لبتأ ااااد ماااان  -
االمتحانياااة  اساااتيفا  ا  واصااافات الورواااة 

 ووياس ا  خرجات التعبم.
 

 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

 

 . اعتماد التوصيف  ح
 جمبس وسم التاريخ جهة االعتماد

 16 رقم الجلسة

 ه1442م7م10 تاريخ الجلسة

 


