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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 الرابع                                      

 

 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

 32 اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام ل وصف ال. 1

يتناول هذا املقرر اتريخ األيوبيني من حيث موطنهم األصيل، ونشأهتمم التارييأة، وايأام تولأتهم، وجهأوتهم للتلأدي لللألي يني، 
وأعمأامم، ونممهأم اإلتاريأة واصاتلأاتية  وجهوتهم السياسية والعسكرية للتلدي للممالك الللي ية يف املشرق، وأهأم اأاتمم 

ويأأدرس املماليأأك مأأن حيأأث أصأأومم ونشأأهتا تولأأتهم ومراحلهأأا التارييأأة، والأأنمم السياسأأية واصجتماعيأأة واصاتلأأاتية لأأدولتهم، 
 .وصراعهم مع املغول والللي يني، وصراعهم مع اللفويني والعثمانيني

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

 :أن ااتر / ااترا على  الطال ة، هناية العرض التاريي يكون الطالب / في  •

   اصسم الدولتني األيوبية واململوكية هبذا يفسر أس اب تسمية   •

 مواع الدولتني بني حضارات العامل الوسيط  يلنف  •
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 واململوكية  أس اب ايام وسقوط الدولتني األيوبية يعدت  •

   الدول  يستنتج القوانني العامة اليت حتكم ايام وسقوط  •

 الدولتني األيوبية واململوكية لتهتسيسها وازتهارها  رجال  اليت بذما يشرح اجلهوت   •

     السالم يف إطار مفهوم التسامح تدعيما لقيم  الدولتني األيوبية واململوكية والدول األخرىبني العالاات يقدر أمهية  •

 ظهور الدولتني األيوبية واململوكية   يلخص النتائج املرتت ة على  •

 األيوبية واململوكية   امتداتات الدولتنيريطة اللماء اخلحيدت على  •

 الدولتني األيوبية واململوكية الوحدا اإليديولوجية بني يفسر الطالب مفهوم  •

   ( ماليك الربجية )اجلراكسةوتولة امل ال حرية، أوجه املقارنة بني تولة املماليك  يسجل الطالب  •

 يشرح الطالب العالاات بني الدولتني األيوبية واململوكية والعامل اإلسالمي واملسيحي   •

   يقدر الطالب مكانة وتور الدولتني األيوبية واململوكية يف التاريخ اإلنساين •

   واملماليك يعدت الطالب أهم اآلاثر املعمارية ال ااية من علري األيوبيني  •

والتفكري   • التأأاريي  ال حث  مبهارات  اصهتمام  على  الطالب  واصكتشاف  النقدي  حأأث  والتحليل  التاريي كالتفسري 
وإبدار الرأي يف حضارا واتريخ الدولتني األيوبية واململوكية وموافنا من اآلخر، ومواف الدولتني األيوبية واململوكية من  

   القوى الدولية يف علرمها

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع  ويعرف مكانتهما بني القوى املعاصراالدولتني األيوبية واململوكية  وعوامل ايام أس اب يعرف 1.1

 5ع  يعدت أس اب ايام وسقوط الدولتني األيوبية واململوكية 1.2

1.3   

1...   

  المهارات 2

 1م  ابلدولتني وينقدها نقداً موضوعياً حيلل األحداث التاريية املرت طة  2.1

 3م  يستخرج املعلومات من امللاتر الثابتة واملنقولة حول اتريخ الدولتني 2.2

 4م  يتمكن من كتابة حبوث وأرواق حول اتريخ الدولتني األيوبية واململوكية 2.3

2...   

  القيم 3
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 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

 2ق  يعمل بفاعلية يف الفرق ال حثية 3.1

 2ق  يلتزم ابملعايري والقيم األخالاية يف نقد وتقييم األحداث والشخليات التاريية 3.2

3.3   

3...   

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 
 تعريف عام بتوصيف املقرر وأهدافه 

 2 متهيد: األوضاع السياسية يف ملر والشام ا يل ايام الدولة األيوبية

 2 األيوبيني واصومم ووصومم للسلطة يف ملر على يد شريكوه  2

 2  ابلشام وعالاته  صالح الدين واضائه على الدولة الفاطمية 3

4 
توحيأأد ملأأر وبأأالت الشأأام حتأأح سأأيطرا صأأالح الأأدين والتلأأدي لللأألي يني وحتريأأر بيأأح املقأأدس مأأن 

 2 الللي يني واملعارك اليت خاضوها ضدهم 

 2  الورثة وفاا صالح الدين وتقسيم تولته بني  5

 2 لأليوبينيتراسة النمم السياسية واحلضارية جهوت األيوبيني يف مواجهة الوجوت الللييب ،  6

7 
املماليأأأك وأصأأأومم ووصأأأومم للسأأألطة والقضأأأاء علأأأى الدولأأأة األيوبيأأأة وعوامأأأل ايأأأام تولأأأتهم و أأأات 

 2 حكمهم

 2 اصخت ار النلفي ومنااشة النتائج 8

 2 تولة املماليك ال حرية  9

 2 )اجلراكسة(تولة سالطني املماليك الربجية  10

 2 النمام اإلتاري والعسكري ، واصاتلاتي واصجتماعي لدولة املماليك  11

 2  أهم اآلاثر املعمارية ال ااية من علر سالطني املماليك   –اجلانب احلضاري  12

 2 جهوت املماليك يف مقاومة الوجوت املغويل وأثره على احلضارا اإلنسانية  13

 2 جهوت املماليك يف تلفية الوجوت الللييب وتداعيات ذلك على العامل اإلسالمي  14

 2 املقارنة بني التجربة الللي ية  وما تعيشه فلسطني اليوم  15

 2 اصخت ار النهائي 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
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 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

1.1 
الأأأأأدولتني األيوبيأأأأأة  وعوامأأأأأل ايأأأأأام أسأأأأأ اب يعأأأأأرف

 ويعرف مكانتهما بني القوى املعاصراواململوكية 

 أسئلة  احملاضرات 

1.2 
يعأأأأأأدت أسأأأأأأ اب ايأأأأأأام وسأأأأأأقوط الأأأأأأدولتني األيوبيأأأأأأة 

 واململوكية

 منااشة  التكليفات والنقاشات 

…    

 المهارات 2.0

2.1 
التارييأأة املرت طأأة ابلأأدولتني وينقأأدها حيلأأل األحأأداث 

 نقداً موضوعياً 

 املنااشة  املنااشة 

2.2 
يسأأأتخرج املعلومأأأات مأأأن امللأأأاتر الثابتأأأة واملنقولأأأة 

 حول اتريخ الدولتني

 منااشة  التكليفات والنقاشات 

2.3 
تتعلأأأأا ابجلانأأأأب يأأأأتمكن مأأأأن كتابأأأأة حبأأأأوث وأرواق 

 الدولتني األيوبية واململوكية احلضاري يف

 منااشة  التكليفات والنقاشات 

 القيم  3.0

 منااشة التكليف  تكليفات  يعمل بفاعلية يف الفرق ال حثية 3.1

3.2 
يلتأأأأأزم ابملعأأأأأايري والقأأأأأيم األخالايأأأأأة يف نقأأأأأد وتقيأأأأأيم 

 األحداث والشخليات التاريية

 منااشة التكليف  تكليفات 

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 % 20 مستمر املنااشات اللفية واألوراق وال حوث 1

 % 20 الثامن  اصخت ار النلفي 2

 % 60 الساتس عشر  اصخت ار النهائي 3

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات مكت ية: مبعدل ساعتني أس وعًيا  -
 ختليص ساعات إضافية للطالب ذوي احلاصت واملتطل ات اخلاصة وفًقا حلاجتهم   -

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

 للمقرر المرجع الرئيس

أمحأأد اتأأار الع أأاتي، يف التأأاريخ األيأأو، واململأأوكي، ماسسأأة شأأ اب اجلامعأأة، اإلسأأكندرية، 
 م 2016
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 المساندةالمراجع 

 واملماليأك،تراسأات   اتريأخ األيأوبيني  سامل،سحر ع د العزيز    سامل،السيد ع د العزيز   -
  م2004 ابإلسكندريةماسسة ش اب اجلامعة 

، عأني للدراسأات األيأوبيني واملماليأك: التأاريخ السياسأي والعسأكريااسم ع ده ااسم،   -
 م 2003والنشر، 

محدي ع د املنعم حسني، تراسات يف اتريخ األيوبيني واملماليك ، تار املعرفة اجلامعيأة،  -
 م 2000اإلسكندرية، 

تار النهضأة العربيأة، ، األيوبيأون واملماليأك يف ملأر و الشأامسعيد ع د الفتاح عاشور،  -
 م 1996القاهرا، 

 اإللكترونية المصادر 

 اواعد املعلومات األجن ية املتاحة مبواع مكت ة امللك ع د هللا اجلامعية   -
  اجلامعية اواعد املعلومات العربية املتاحة مبواع مكت ة امللك ع د هللا  -
   .اجلامعية منلة ترر املعرفية املتاحة مبواع مكت ة امللك ع د هللا   -

- MAMLŪK STUDIES REVIEW THE MIDDLE 

EAST DOCUMENTATION CENTER AT THE 

UNIVERSITY OF CHICAGO 

 

   ىأخر

 : (وغيرها   والتقارير   الدوريات الكتب والمراجع الموصى باقتنائها ) .1

2. The Chronicles and Annalistic Sources of the Early 

Mamluk Circassian Period Sami Massoud 

3. The Crusades An, Encyclopedia, ed. Alan V. Murray, 

4 vols., (Oxford, 2006). 

م(: كتأأاب السأألوك ملعرفأأة تول 1441هأأأ/845بأأن علأأي املقريأأزي، ت )أمحأأداملقريأأزي  -
  .م1939، حتقيا: حممد ملطفي زايتا، القاهرا، 2، ق1امللوك، جأ

 م  1959 القاهرا، اجلراكسة، كاملماليملر يف علر تولة  طرخان:إبراهيم على  -
 م  1961القاهرا  والفرنج،املماليك  تراج:أمحد السيد  -
، 1املواعظ واصعت ار بذكر اخلطط واآلاثر املعروف ابخلطط املقريزية، جأ: كتاب  املقريزي -

 .م1999القاهرا، 
 م 2015ابن شدات، سريا صالح الدين، ماسسة هنداوي،  -
(: املغأأول واملماليأأك يف عهأأد بأأ  اأأالوون، القأأاهرا، )تكتأأورأمحأأد ع أأد الكأأرا سأأليمان  -

 م 1984
خليفأأة حسأأن،  دوت  حممأأع أأده ااسأأم  ماسأأت  ابأأراور )يوشأأع(: عأأامل اللأألي يني، تر أأة  -

 م 1981القاهرا، 
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العامل اإلسالمي، تار عني،  علىعاتل هالل )تكتور(: العالاات بني املغول وأوراب أثرها  -
 م 1997القاهرا، 

، عأني للدراسأات األيأوبيني واملماليأك: التأاريخ السياسأي والعسأكريااسم ع ده ااسم،   -
 م 2003والنشر، 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

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

 طالً ا 40ااعة تراسية ماثثة ص يزيد عدت الطالب هبا عن 

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

 جهاز حاسب آيل  -
 data showجهاز  -
 بش كة اإلنرتنح  Wi-Fiجهاز اتلال صسلكي  -
 س ورا ذكية -

  خرائط ورسوم توضيحية - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس
 الطالب  -

 النمريزايرات املراجع 

 اصست اانت اإللكرتونية   -
 الزايرات

 فاعلة طرق تقييم الطالب
أعضأأاء هيئأأة التأأدريس مأأن تاخأأل 

 القسم/ من األاسام املناظرا

مراجعأأأأأأأة نتأأأأأأأائج اصخت أأأأأأأارات النلأأأأأأأفية  -
 والنهائية

اياس نسأ ة اأاح الطل أة يف املقأرر مقارنأة  -
 ابملقررات األخرى اليت يدرسها الطالب 

 خارج الربانمجتقوا مستقل من  -
 

 مدى حتليل ارجات التعلم للمقرر
أعضأأاء هيئأأة التأأدريس مأأن تاخأأل 

 القسم/ من األاسام املناظرا

مراجعأأأأأأأة نتأأأأأأأائج اصخت أأأأأأأارات النلأأأأأأأفية  -
 والنهائية 

 حأأأوث والتقأأأارير الأأأيت يقأأأدمها مراجعأأأة ال -
 الطالب 

مراجعأأأأة أوراق اصخت أأأأارات للتهتكأأأأد مأأأأن  -
اصمتحانيأأأة، اسأأأتيفائها ملواصأأأفات الوراأأأة 

 واياسها 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
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 . اعتماد التوصيف  ح

 جملس اسم التاريخ جهة االعتماد

 16 رقم الجلسة

 ه10/7/1442 تاريخ الجلسة

 


