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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 الثالث 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 1021204 -2 تاريخ عصر الراشدين

 )إن وجدت( . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 ال يوجد 

 

 

 ينطبق()اختر كل ما 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

يتناول هذا المقرر انتقال الحكم من الراشدين إلى األمويين، وقيام الدولة األموية، ونقل الحكم من الحجاز إلى  
األمويين، والمعارضة السياسية للحكم األموي، ونظم الحكم واإلدارة، والعالقات  الشام، وعهود الخلفاء 

 . الخارجية، والنظم الحضارية

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

ي  العصر األمو يهدف هذا المقرر إلى تكوين المعرفة التاريخية بتاريخ الدولة اإلسالمية خالل -

 اإلسالمية. وجهود األمويين في حركة الفتوحات 

 أهم منجزاتهم التاريخية والحضارية. إبراز التعريف بحكام الدولة األموية و -

 حتى يمكن تجنبها في الحاضر والمستقبل. ،العصر أخذ العبرة والدروس من حوادث وفتن ذلك -

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1
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 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

 2ع  يتعرف على اتريخ الدولة األموية وخصائص العصر األموي كجزء مهم من اتريخ الدولة اإلسالمية  1.1

 5ع  وأسباب سقوطها وعوامل قوهتا الدولة األمويةيعدد عوامل قيام  1.2

1.3   

1...   

  المهارات 2

 1م  موضوعياً حيلل األحداث التارخيية وينقدها نقداً  2.1

 2م  يستنتج النتائج والدروس والعرب من خالل دراسة الدولة األموية منذ بدايتها حىت سقوطها 2.2

2.3   

2...   

  القيم 3

يلتزم ابملعايري األخالقية يف نقد وتقيييم األحيداث والشيصييات التارخييية يف العصير األميوي بعييًدا  3.1
 عن املغاالة والتطرف

 2ق 

سييتيدم املنييياهج التارخييييية امليتللييية يف  لييييل األحيييداث والوقيييائ  التارخييييية للو يييول    ا قيييائ  ي 3.2
 التارخيية

 3ق 

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 

 األسبوع األول:  

 تعريف عام بتوصيف المقرر وأهدافه.  -

 مصادر دراسة التاريخ األموي -

2 

 2 خالفة معاوية بن أبي سفيانوقيام الدولة األموية األسبوع الثاني:  2
 2 المنجزات في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفياناألسبوع الثالث:  3
 2 بيعة يزيد بن معاوية بوالية العهد  األسبوع الرابع: 4
 2 خالفة يزيد بن معاوية والموقف منهاالخامس:  عاألسبو 5
 2 خالفة عبد هللا بن الزبيروأثرها، وخالفة معاوية بن يزيد األسبوع السادس:  6
 2 مروان، وأبرز إنجازاته.خالفة عبد الملك بن  األسبوع السابع: 7
 2 الثامن: االختبار الدوري، ومناقشة النتائج    عاألسبو 8
 2 الوليد بن عبد الملك وإنجازاته األسبوع التاسع: خالفة 9

 2 خالفة سليمان بن عبد الملكاألسبوع العاشر:  10
 2 الفتح اإلسالمي الى نهاية عهد سليمان بن عبد الملكاألسبوع الحادي عشر:  11
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12 
إصالالحاته، وخالفالة يزيالد بالن خالفة عمر بن عبد العزيز وأهم األسبوع الثاني عشر:  

 عبد الملك 
2 

 2 خالفة هشام بن عبد الملكاألسبوع الثالث عشر:  13
 2 وبداية النهاية للدولة األموية خالفة الوليد بن يزيد  األسبوع الرابع عشر: 14
 2 مروان بن محمد ونهاية الدولة األموية خالفة األسبوع الخامس عشر: 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

1.1 
يتعرف على اتريخ الدولة األموية وخصيائص العصير 

 األموي كجزء مهم من اتريخ الدولة اإلسالمية 

 أسئلة  احملاضرات 

1.2 
 وعوامييييل قوهتييييا الدوليييية األمويييييةيعييييدد عوامييييل قيييييام 
 وأسباب سقوطها

 املناقشة  املناقشة 

…    

 المهارات 2.0

 املناقشة  املناقشة  التارخيية وينقدها نقداً موضوعياً حيلل األحداث  2.1

2.2 
يسييتنتج النتييائج والييدروس والعييرب ميين خييالل دراسيية 

 الدولة األموية منذ بدايتها حىت سقوطها

 املناقشة  التكليلات والنقاشات 

…    

 القيم  3.0

3.1 

يلتيييزم ابملعيييايري األخالقيييية يف نقيييد وتقيييييم األحيييداث 
التارخيية يف العصير األميوي بعييًدا عين والشيصيات  
 املغاالة والتطرف

 مناقشة التكليف  تكليلات 

3.2 

سيييييييتيدم املنييييييياهج التارخييييييييية امليتللييييييية يف  لييييييييل ي
األحيييداث والوقيييائ  التارخييييية للو يييول    ا قيييائ  

 التارخيية

 مناقشة التكليف  تكليلات 

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 مستمر املناقشات الصلية واألوراق والبحوث 1
 %20 الثامن االختبار النصلي 2
 %60 السادس عشر االختبار النهائي 3
    

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة
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 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات مكتبية: مبعدل ساعتني أسبوعًيا. -
 ختصيص ساعات  ضافية للطالب ذوي ا االت واملتطلبات اخلا ة وفًقا  اجتهم.  -

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

 للمقرر المرجع الرئيس

دراسة   -م(  750 - 661هي /  132 - 41لعامل اإلسالمي يف العصر األموي ) ا
هي /   1429، 1ط   القاهرة،   السالم،دار  اللطيف، د. عبد الشايف حممد عبد  سياسية،
 م. 2008

 المساندةالمراجع 

، دار النلييييييائ ، هييييييي132-41ريييييييخ الدوليييييية األموييييييية ، اتحممييييييد سييييييهيل طقييييييو  -
 م.2010 هي/1431بريوت،

، دار  مويون وا كم االسالمياأل  االموية: اتريخ الدولة  البهجي،   يناس حسن  -
 م. 2017التعليم اجلامعي، اإلسكندرية، 

 عمر العقيلي -اتريخ الدولة األموية  -

 اإللكترونية المصادر 

املتاحية للطيالب مين خيالل مكتبية املليهللا عبيد    ةقواعد البيياتت العربيية واألجنبيي -
 موق  قصة اإلسالم اجلامعية

 املكتبة الشاملة -

   ىأخر

دار التعلييييم اجليييامعي، اإلسيييكندرية، االمويييية، اترييييخ الدولييية   بيييراهيم حمميييد حسييينني -
 .م2016

خليلة بن خياط، اتريخ خليلة بين خيياط،  قيي : أكيرم ضيياء العميري، دار قرطبية،  -
 م1985هي/ 1405، 2الرايض، ط 

 م.1990هي/1410ابن كثري، البداية والنهاية، مكتبة املعارف، بريوت،  -
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

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

 طالًبا 40الطالب هبا عن قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد 

 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



 
7 

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدري 
 الطالب  -

 زايرات املراج  النظري

 االستباتت اإللكرتونية   -
 الزايرات

 فاعلة طرق تقييم الطالب
أعضيياء هيئيية التييدري  ميين داخييل القسييم/ 

 من األقسام املناظرة

مراجعييييييية نتيييييييائج االختبيييييييارات  -
 النصلية والنهائية

الطلبيييية يف قييييياس نسييييبة  ييييا   -
املقييييييييييرر مقارنيييييييييية ابملقييييييييييررات 
 األخرى اليت يدرسها الطالب.

تقيييييييو  مسيييييييتقل مييييييين خيييييييار   -
 الربتمج

 

 مدى  صيل خمرجات التعلم للمقرر
أعضيياء هيئيية التييدري  ميين داخييل القسييم/ 

 من األقسام املناظرة

مراجعييييييية نتيييييييائج االختبيييييييارات  -
 النصلية والنهائية.

بحوث والتقارير اليت مراجعة ال -
 يقدمها الطالب.

مراجعييييييييية أوراق االختبيييييييييارات  -
للتأكيييييييييييييد مييييييييييييين اسيييييييييييييتيلائها 
ملوا ييلات الورقيية االمتحانييية، 
 وقياسها مليرجات 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

 

 . اعتماد التوصيف  ح
 جمل  قسم التاريخ جهة االعتماد

 16 رقم الجلسة

 ه10/7/1442 تاريخ الجلسة
 


