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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

 امسالمستوى الخ                                    

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

    2-1022208تاريخ المغرب                        

 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 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 لوصف ال. 1

 الاوة  وعصار  األنادل  لاهال  والفات  اإلساالم، اإلساالم،  الفات  قهيا  وأحواهلاا إيهايا جزيار  بشاه  التعريا  املقارر يتنااو 
 كماا وغيمهاا  الربضا،  واحلكا  األو   هشاام وعهاد  ) الداخ  عهد الرمحن )عهد ابألندل  الدولة األموية قيام مث ابألندل  

 واملوحادين املارابطن عصار مث الطوائا   ملاو  وعصار املستنصار،  ناصار واحلكا ال ( ابألنادل  أمية لهين الذهيب العصر يتناو 
 .املسلمن من يد األندل  ضياع وأسهاب ابألندل  

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

 أن يعرف الطالب شه  جزير  أيهيا قهي  الفت  اإلسالم، من خال  املصا ر.  -
 لألندل . أن يتعرف الطالب على الفت  اإلسالم،   -
 أن يقارن الطالب بن عصر الوة  وعصر اإلمار  وعصر اخلالفة يف األندل .  -
 أن يعرف الطالب وحد  املغرب واألندل  يف عهدي املرابطن واملوحدين.  -
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 أن يدر  الطالب أمهية مملكة غرانطة. -

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 2ع  يتعرف على مراح  التاريخ األندلس، منذ الفت  حىت السقوط 1.1

 3ع  حيد  اه  مصا ر  راسة اتريخ األندل  1.2

دد   عواماا  قيااام الدولاا 1.3 منااذ عصاار الااوة  حااىت  ة اإلسااالمية يف األناادل  واملراحاا  الاا  ماارت  ااايُاعاا 
 الطوائ عصر ملو  

 5ع 

1...   

  المهارات 2

 1م  حيل  األحداث التارخيية ال  ارتهطت بتاريخ األندل  وينقدها نقداً موضوعياً  2.1

يساااتنتل النتاااائل والااادروس والعاااج مااان خاااال  الوجاااو  اإلساااالم، يف األنااادل  وعوامااا  الساااقوط  2.2
 لالستفا   منها يف العصر احلاضر

 3م 

 4م  كتابة حبوث علمية عن خمتل  جوانب التاريخ األندلس،يتمكن من   2.3

2...   

  القيم 3

 1ق  يعم  بفاعلية ضمن الفرق الهحثية  3.1

 3ق  يستخدم املناهل التارخيية املختلفة يف حتلي  األحداث والوقائع التارخيية 3.2

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 
 تعري  عام بتوصي  املقرر وأهداف . -
 2 حملة جغرافية عن شه  جزير  أيهيا قهي  الفت  اإلسالم، واإلطار اجلغرايف للمقرر -

 2 مصا ر  راسة اتريخ األندل  2

3 

 عصر الوة  يف األندل : 
 األحوا  اإل ارية والسياسية  -1

 العصهيات العربية
2 

4 

 املغرب األقصى وأثرها يف األندل  ثور  الجبر يف  -2
 الفت  اإلسالم، فيما وراء جها  الجاتت -3

 تكوين اجملتمع األندلس،
2 

 2 عصر اإلمار  األموية يف األندل :  5
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 عهد الرمحن الداخ  وقيام اإلمار  األموية  -1
 هشام الرضا  انتشار املذهب املالك، -2

 احلك  الربض، واةضطراابت والثورات يف عهده

6 

 عهد الرمحن األوسط  فتنة املستعربن املتطرفن يف قرطهة  غارات النورمان  -3
 العالقات اخلارجية مع الدولة الهيزنطية و و  املغرب  -4

 التطور احلضاري لألندل  يف عهده
2 

 2 عصر اخلالفة األموية يف األندل  7

 2 املنصور بن أيب عامر والدولة العامرية 8

 2 اةختهار النصف، 9

 2 سقوط اخلالفة األموية 10

 2 قيام مملكة الطوائ  11

 2 وحد  املغرب واألندل  يف عهدي املرابطن واملوحدين 12

 2 األندل  بعد عصر املوحدين 13

 2 مملكة غرانطة وهناية احلك  اإلسالم، يف األندل  14

 2  ور حماك  التفتيش يف تصفية الوجو  اإلسالم، 15

 2 هنائ،اختهار  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 
يتعاارف علااى مراحاا  التاااريخ األندلساا، منااذ الفاات  

 حىت السقوط

 أسئلة  احملاضرات 

 مناقشة  التكليفات والنقاشات  حيد  اه  مصا ر  راسة اتريخ األندل  1.2

1.3 

دد   عوامااا  قياااام الدولااا ة اإلساااالمية يف األنااادل  يُاعااا 
مناذ عصار الاوة  حاىت عصار  واملراح  ال  مرت  ا

 ملو  الطوائ 

 مناقشة  التكليفات والنقاشات 

 المهارات 2.0

2.1 
األحاااااداث التارخيياااااة الااااا  ارتهطااااات بتااااااريخ حيلااااا  

 األندل  وينقدها نقداً موضوعياً 

 املناقشة  املناقشة 

2.2 

يستنتل النتاائل والادروس والعاج مان خاال  الوجاو  
اإلسااالم، يف األناادل  وعواماا  السااقوط لالسااتفا   

 منها يف العصر احلاضر

 املناقشة  املناقشة 
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 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

… 
خمتلاا  جوانااب يااتمكن ماان كتابااة حبااوث علميااة عاان 

 التاريخ األندلس،

 مناقشة التكلي   تكليفات

 القيم  3.0

 مناقشة التكلي   تكليفات  يعم  بفاعلية ضمن الفرق الهحثية  3.1

3.2 
يساااااااتخدم املنااااااااهل التارخيياااااااة املختلفاااااااة يف حتليااااااا  

 األحداث والوقائع التارخيية

 مناقشة التكلي   تكليفات 

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 مستمر املناقشات الصفية واألوراق والهحوث 1

 %20 التاسع اةختهار النصف، 2

 %60 السا س عشر اةختهار النهائ، 3

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات مكتهية: مبعد  ساعتن أسهوعًيا. -
 ختصيص ساعات إضافية للطالب ذوي احلاةت واملتطلهات اخلاصة وفًقا حلاجته .  -

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 ار   التااريخ األندلسا، مان الفات  اإلساالم، حاىت ساقوط غرانطاةعهد الرمحن علا، احليا،:  

 م.1981 ها/ 1402   مشق وبيوت   القل 

 المساندةالمراجع 

    ار الكتب العلمية. يف اتريخ املغرب واألندل    أمحد خمتار العها ي -
حتقيق عهد املنع   احلك   فتوح مصر واملغرب ةبن عهد  ابن عهد احلك :  -

 اهليئة العامة لقصور الثقافة  القاهر     عامر 
ابن عذارى املراكش،: الهيان املغرب يف أخهار األندل  واملغرب   ار الثقافة    -

 بيوت. 
   ار صاااا ر  بااايوت  نفااا  الطياااب مااان غصااان األنااادل  الرطياااباملقاااري    -

 م.1988

 املتاحة للطالب من خال  مكتهة امللك عهد هللا اجلامعية. ةقواعد الهياانت العربية واألجنهي اإللكترونية المصادر 
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   ىأخر

ابن القوطية: اتريخ افتتاح األندل   حتقيق: عهد هللا أني  الصهاغ   ار ومكتهة   -
 املعارف     ت. 

  –ار الثقافة    إحسان عهاس قيق:  .  اجلزير   حتلذخي  يف حماسن أه   ابن بسام ا -
 م. 1997 ها/ 1417   بيوت 

حمماااااد عهاااااد هللا عناااااان   ولاااااة اإلساااااالم يف األنااااادل   مكتهاااااة اخلاااااا ،  القااااااهر    -
 م.1997

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

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

 طالًها 40قاعة  راسية مؤثثة ة يزيد عد  الطالب  ا عن 

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

 جهاز حاسب آل  -
 data showجهاز  -
 بشهكة اإلنرتنت   WiFiجهاز اتصا  ةسلك،  -
 سهور  ذكية -

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

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدري 
 الطالب  -

 زارات املراجع النظي

 اةستهاانت اإللكرتونية   -
 الزارات

 فاعلة طرق تقيي  الطالب
أعضاااء هيئااة التاادري  ماان  اخاا  القساا / 

 من األقسام املناظر 

مراجعاااااااة نتاااااااائل اةختهاااااااارات  -
 النصفية والنهائية

قياااااس نسااااهة  اااااح الطلهااااة يف  -
املقاااااااااارر مقارنااااااااااة ابملقااااااااااررات 
 األخرى ال  يدرسها الطالب.

تقاااااااو  مساااااااتق  مااااااان خاااااااار   -
 الجانمل

 

 مدى حتصي  خمرجات التعل  للمقرر
التاادري  ماان  اخاا  القساا / أعضاااء هيئااة 

 من األقسام املناظر 

مراجعاااااااة نتاااااااائل اةختهاااااااارات  -
 النصفية والنهائية.

هحوث والتقارير ال  مراجعة ال -
 يقدمها الطالب.

مراجعاااااااااة أوراق اةختهاااااااااارات  -
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 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

للتأكاااااااااااااد مااااااااااااان اساااااااااااااتيفائها 
ملواصاافات الورقااة اةمتحانيااة  

 وقياسها ملخرجات التعل .

 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
 جمل  قس  التاريخ جهة االعتماد

 16 رقم الجلسة

 ه10/7/1442 تاريخ الجلسة

 


