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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

 

 ال يوجد                                          

 وجدت(  )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد                                           

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 32 التقليدية المحاضرات  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 
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 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام ل وصف ال. 1

تناول المقرر تاريخ الدولة البيزنطية منذ نشأتها في القرن الرابع وحتى سقوطها على يد الدولة العثمانية  ي

الميالدي.   عشر  الخامس  امتدادها    باعتبارها  منتصف  إلى  باإلضافة  الزمنية،  الناحية  من  الدول  أكثر 

شم حيث  والشمال  المكاني  الشام  بالد  في  ها  وواليات  الصغرى  وآسيا  أوربا،  من  الشرقي  القسم  لت 

الفارسية،   اإلمبراطورية  أبرزها:  ومن  لها  المعاصرة  الدولية  القوى  مع  السياسية  وعالقاتها  األفريقي. 

إلى المسلمين.   بالبلغار، السالف، الروس، باإلضافة  الدولة من خالل مجموعة وذلك  تاريخ هذه    دراسة 

األسرات التي تعاقبت على الحكم بها، وتوضيح أهمية كل أسرة مع التركيز على أبرز األباطرة بها وأهم  

بل    الوسطي،ليس فقط ألنها حملت مشعل الحضارة في العصور    البيزنطية، الدولة    وبيان أهمية   .أعمالهم

والسالفية  وجذبت الشعوب الجرمانية    البربرية،أيضا في أنها حمت أوربا من غزوات العديد من القبائل  

وحضارتها   إلى العصور  و  .ثقافتها  في  أوربا  تاريخ  في  المشترك  القاسم  كانت  البيزنطية  الدولة  أن 

فضال عن تاريخ    هذا  الصليبية،وتاريخ الحركة    خاص،  ه وتاريخ شرق أوربا بوج  عام،  بوجهالوسطي  

بتاريخها    اإلسالمية. الدولة   البيزنطية  الدولة  ساهمت  ـفلقد  سنة    الطويل  ومساحتها م  1453سقطت    ـ 

العصور    الواسعة، عالم  في  موقعها  الحربي    الوسطى،وأهمية  بعض    والسياسي،ونشاطها  وبراعة 

و  وقادتها،أباطرتها   المجاورة  الدول  تاريخ  صنع  في  العوامل  تلك  بكل  التاريخية  ساهمت  الحركات 

 لها. المعاصرة 

 

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

 :أنقادر / قادرة على  الطالبة، في نهاية العرض التاريخي يكون الطالب /  •

   االسم.الحضارة البيزنطية بهذا يفسر أسباب تسمية  •

 موقع الحضارة البيزنطية بين حضارات العالم الوسيط. يصنف  •

 الحضارة البيزنطية. أسباب قيام وسقوط يعدد  •

   الدول.يستنتج القوانين العامة التي تحكم قيام وسقوط  •

 التي بذلها أباطرة الدولة البيزنطية لتأسيسها وازدهارها. يشرح الجهود  •

 العالقات بين اإلسالم والدولة البيزنطية )الروم(.  يقدر أهمية  •

 ية.  ظهور اإلسالم على الحضارة البيزنطيلخص النتائج المترتبة على  •

 اإلمبراطورية البيزنطية قديمــا وحديثًا. خريطة الصماء موقع اليحدد على  •

بين   • البيزنطية يقارن  الدولة  مع  عالقاتهم  في  اإلسالم  وبعد  قبل  العرب  األسباب    وضع  حيث  من 
 .والنتائج

   يفسر الطالب مفهوم الدولة البيزنطية. •

 يسجل الطالب األسر البيزنطية المتتابعة.  •
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 العالقات البيزنطية اإلسالمية   يشرح الطالب  •

 . يقدر الطالب مكانة ودور الدولة والحضارة البيزنطية في التاريخ اإلنساني •

والتحليل   • كالتفسير  التاريخي  والتفكير  التــاريخي  البحث  بمهارات  االهتمام  على  الطالب  حــث 
البيزنطية   الدولة  وتاريخ  حضارة  في  الرأي  وإبدار  وموقف  واالكتشاف  اآلخر،  من  وموقفنا 

 . اإلمبراطورية البيزنطية من اآلخر 

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 برررض اتارررارات العرررا  الوسررري وموقعهرررا البيزنطيرررة  أهرررر مرااتررر  لريرررخ الدولرررةالطرررال  يعرررر  أن  1.1
 وتطورها عرب العصور

 1ع 

د    أن  1.2 هرررر التطرررورات الرررح مررررت  رررا اتررر  سرررقو  وأاحلارررارل البيزنطيرررة عوامررر  قيرررام الطرررال  يُرعرررِّ
  القسطنطينية.

 5ع 

  وسقو  احلاارات  مقوانض قياأن يتعر  الطال  على  1.3

ن الدولررة البيزنطيررة  انررس القاسررر ارشررأا اب لريررخ أورل اب العصررور الوسررط  أن يرردرا الطررال    ...1
خررا, و ولريررخ احلر ررة الصررليبية و هرراتا خاررال عرر  لريررخ  بوجرر عررام و ولريررخ أررر  أورل  بوجرر 

 .الدولة اإلسالمية 

 

  المهارات 2

 1م   وينقدها نقداً موضوعياً  الح مرت  ا اإلمرباطورية البيزنطية حيل  األاتداث التارخيية 2.1

يقرارن برض وضرل العرر  قبرر  وبعرد اإلسرالم اب عالقراور مرل الدولررة البيزنطيرة مر  اتير  األسرربا   2.2
يطبق مناهج البح  العلم  اب التفكر  وطرر  اتسرتدت  اب  راسرة القاراح واألاترداث   والنتائج
  البيزنطية.الح مرت  ا اإلمرباطورية  التارخيية

 2م 

 وبيررانالدولررة البيزنطيررة بتارخيهررا الطويرر   برر  سررا س  أن حيررد  الطررال  علررى ااريطررة الصررما  مررا 2.3
اب  وأثررر اروقررل نشرراطها احلرررل والسياسرر  و عالقترر  بالوسررطى و و عررا  العصررور أطلرر  موقعهررا اب 

 .صنل لريخ الدو  اجملاورل واحلر ات التارخيية ارعاصرل هلا

 

2...   

  القيم 3

ومررا تلترر  مرر  قررير اتاررارية احلديثررة اب  راسررة لريررخ الدولررة البيزنطيررة يسررتمدم ارنرراهج التارخييررة  3.1
  هلا.أثرت اب صياغة لريخ الدو  اجملاورل واحلر ات التارخيية ارعاصرل 

 3ق 

3.2   

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م
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1 

 تعريف عام بتوصيف ارقرر وأهداخ .
حملررة جاراخيررة عرر  الدولررة البيزنطيررة واإلطررار اينارررااب والزمررال للمقررررو وطررر   ليرر   ثرر  العوامرر  
ايناراخيرررة اب تشررركي  احلارررارل البيزنطيرررة وبعرررا اتارررارات العرررا  الوسررري . والرررأاب  اب احلر رررات 

 التارخيية بض احلاارات ارمتلفة ارعاصرل للدولة البيزنطية. 

2 

2 

ررررررراريخ واتاررارل الدولررة البيزنطيررةو والتوجيرر  ينمررل معلومررات مرر  ارصررا ر األوليررة مصررا ر  راسررة ترر
وارراجررل إلثبرررات صرررحة أو خطرررث بعرررا األاتررداث التارخييرررة ارشرررهورل اررتبطرررة للدولرررة البيزنطيرررة. 
وتقصرر  احلقررائق التارخييررة اب ضررو  ارصررا ر األوليررة وارراجررل. وياررل تصررورا مقأاتررا ألمررا   قيررام 

 ت ارستقبلية على ارستوى العار . احلاارا

2 

3 

 ظهور الدولة البيزنطية 
 نظرحت اتو   ديد بداية لريخ الدولة البيزنطية  - 
 أوضاع اإلمرباطورية الرومانية اب القرن الثال  - 

2 

4 

  قلدحنوس و صالاتات  -
مررررريالن ح بنرررررا  عهرررررد قسرررررطنطض الكبررررر  أمصررررريت  ح اتعرررررأا  للدحنرررررة ارسررررريحيةح مرسررررروم  -

 القسطنطينية ح خلفا  قسطنطض.
2 

5 

 تعرضس هلا اإلمرباطورية الرومانية  الحاألزمات 
اتر رة اترترردا   ل الوثنيررة جوليرران اررتررد والررر ل  ل الوثنيررةح جوخيرررران وانتصررار ارسرريحية ح خررالنز ح 

  القو .معر ة أ رنة وبداية أخطار 
 اينرمالأو  الرببريااطر  -
 ااالخات اراتهبية -
 عهد جستنيان األو  -

2 

6 

 الدولة البيزنطية اب عصر أسرل هرق 
 اإلمرباطور هرق   -
 ظهور اإلسالم اب أب  جزيرل العر  - 
 سياسة هرق  الدينية - 

2 

7 

 عصر مناهاة عبا ل األيقوانت
 اإلمرباطور ليو الثال  اتيزورى -
 السياسة الدينية لإلمرباطور ليو الثال  - 
 قسطنطض ااام  ومواصلة اتر  األيقوانت - 
 اإلمرباطورل ايري  وعو ل عبا ل األيقوانت - 

2 

 2 اتختبار النصف   8

9 
 (1025 - 820عصر األسرتض العمورية وارقدونية )

 ختح الربايض جزيرل  ريس -
2 
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 اتغالبة يفتحون جزيرل صقلية  -
 م( 1025 – 867)اتسرل ارقدونية  البيزنطية:للدولة  الاتهيبالعصر  -
 األخطار ااارجية قبي  عصر آ   ومنض -

10 

  اتيا  الدولة البيزنطية زم  آ   ومنض
 الدولة البيزنطية واحلرو  الصليبية -
 خلفا  الكسيوس  ومين  -
 م1138تلة اإلمرباطور اتنا والصليبيض على أيزر  -
 الصليبية الثانيةمانوي   ومنض واحلملة  -

2 

 2 اضمحال  الدولة البيزنطية وسقوطها 11

 2 م1204احلملة الصليبية الرابعة على القسطنطينية  - 12

 2 ميمائي  لليولوغ  واسأ ا  القسطنطينية -  13

 2 م1453-1354العثمانيون والدولة البيزنطية  - 14

15 
 م1396تلة نيقوبولي  الصليبية  -
 2 1453السلطان حممد الفاتح يدخ  القسطنطينية  -

 2 اتختبار هنائ   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 

البيزنطيررة  أهررر مرااترر  لريررخ الدولررةالطررال  يعررر  
وتطورهررا عرررب  بررض اتاررارات العررا  الوسرري وموقعهررا 
 العصور

 أسئلة  احملاضرات 

1.2 
د   أن  أسررربا  قيرررام وسرررقو  احلارررارل  الطرررال  يُرعرررِّ

 .البيزنطية
 مناقشة  التكليفات والنقاأات 

1.3 

أ ية الدولة البيزنطية و لي  خق  أن يُقدر الطال   
ألهنررا تلررس مشررع  احلاررارل اب العصررور الوسررط  و 
ب  أياا اب أهنا تلس أورل مر  غرزوات العديرد مر  
القبائرررر  الرببريررررة و وجرررراتبس الشررررعو  اينرمانيررررة و 

 .السالخية  يل ثقاختها واتااروا

  

 المهارات 2.0

 ارناقشة  ارناقشة  حيل  األاتداث التارخيية وينقدها نقداً موضوعياً  2.1

 ارناقشة  ارناقشة يقررررارن بررررض وضررررل العررررر  قبرررر  وبعررررد اإلسررررالم اب  2.2
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 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

عالقرراور مررل الدولررة البيزنطيررة مرر  اتيرر  األسرربا  
يطبرررق منررراهج البحررر  العلمررر  اب التفكررر   والنترررائج

وطررررر  اتسررررتدت  اب  راسررررة القارررراح واألاتررررداث 
 التارخيية

… 

يطبررررق منرررراهج البحرررر  العلمرررر  اب التفكرررر  وطررررر  
 اتسرررتدت  اب  راسرررة القاررراح واألاترررداث التارخييرررة

  البيزنطية.ارتعلقة لحلاارل 

 مناقشة  التكليفات والنقاأات 

 
يسررررتمدم التقنيررررات احلديثررررة اب التعررررر  علررررى أهررررر 

 مصا ر التاريخ البيزنط .
 ارناقشة  ارناقشة 

 القير  3.0

3.1 
يعمرررر  بفاعليررررة ضررررم  الفررررر  البحثيررررة اب  رررراتت 

 البيزنط التاريخ 
 مناقشة التكليف  تكليفات 

    

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 % 20 مستمر ارناقشات الصفية واألورا  والبحوث 1

 % 20 الثام   النصف اتختبار  2

 % 60 السا س عشر  اتختبار النهائ  3

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات مكتبية: مبعد  ساعتض أسبوعًيا. -
 وارتطلبات اااصة وخًقا حلاجتهر. ختصيص ساعات  ضاخية للطال  ذوي احلاتت  -

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

 للمقرر المرجع الرئيس

سعيد   .1 النهضة    عمران: محمود  )دار  وحضارتها  البيزنطية  اإلمبراطورية 
   (.م2002القاهرة  العربية،

ــة.، منشــأة  .2  المعــارف،عمــر كمــال توفيــي: تــاريخ اإلمبراطوريــة البيزنطي
 م2001 اإلسكندرية،

 المساندةالمراجع 

 القاهرة،  اإلسالمية،إبراهيم احمد العدوى: اإلمبراطورية البيزنطية والدولة   .1
  م.2005 مصر،مكتبة نهضة 

دار   القـاهرة،  والبربريـة،سحي عبيد: اإلمبراطورية الرومانيـة بـين الـدين  إ .2
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  .م1990 المعارف،

  .م1965بيروت  المكشوف،الروم، دار  رستم:أسد  .3

ترجمـة مصـطفى طـه بـدر، دار الفكــر  البيزنطيـة،اإلمبراطوريـة  أومـان:  .4
 1953القاهرة ، العربي

مكتبـة   حديـد،بتلر )ألفـرد(: فـتح العـرب لمصـر، ترجمـة محمـد زيـد أبـو    .5

 .2005 مدبولي،
بينز )نورمان(: اإلمبراطورية البيزنطيـة، ترجمـة حسـين مـ نس، ومحمـد  .6

 .1975لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة  زايد،يوسف 
 النهضـة،دار    البيزنطيـة،حسنين محمد ربيـع: دراسـات فـي تـاريخ الدولـة   .7

  .م2008لقاهرة ا
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 م.1997المعارف ، القاهرة 

 اإللكترونية المصادر 

قواعد المعلومات األجنبية المتاحة بموقع مكتبة الملك عبد هللا   -

   الجامعية.

قواعد المعلومات العربية المتاحة بموقع مكتبة الملك عبد هللا   -

   الجامعية.

المتاحة بموقع مكتبة الملك عبد هللا   منصة درر المعرفية -
 الجامعية . 
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 متطلبات المقرر  العناصر 

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

 طالًبا 40 ا ع  قاعة  راسية مؤثثة ت يزيد عد  الطال  

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

 جهاز اتاسب آيل  -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنأنس   WiFiجهاز اتصا  تسلك   -
 سبورل ذ ية -

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

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم التقويم مجاالت 

 خاعلية التدري 
 الطال   -

 زحرات ارراجل النظ 

 اتستباانت اإللكأونية   -
 الزحرات

 خاعلة طر  تقيير الطال 

أعاررررررا  هيئررررررة الترررررردري  مرررررر  
 اخررررر  القسررررررح مررررر  األقسرررررام 

 ارناظرل

مراجعرررررررة نترررررررائج اتختبرررررررارات النصرررررررفية  -
 والنهائية

ارقررر مقارنرة قياس نسربة اراا الطلبرة اب   -
 لرقررات األخرى الح يدرسها الطالب.

 تقومي مستق  م  خارج الربانمج -
 

 مدى  صي  خمرجات التعلر للمقرر

أعاررررررا  هيئررررررة الترررررردري  مرررررر  
 اخررررر  القسررررررح مررررر  األقسرررررام 

 ارناظرل

مراجعرررررررة نترررررررائج اتختبرررررررارات النصرررررررفية  -
 والنهائية.

بحررروث والتقرررارير الرررح يقررردمها مراجعرررة ال -
 الطال .

مراجعررررة أورا  اتختبررررارات للتث ررررد مرررر   -
اسرررتيفائها رواصرررفات الورقرررة اتمتحانيرررةو 

 وقياسها رمرجات التعلر.
 

 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
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