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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

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 المستوى السادس                                      

 )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

  إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

  اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام ل وصف ال. 1

واجلزئي، والعصبية وظهور الدول املستقلة، والدول يتناول هذا املقرر مفهوم االستقالل: االستقالل الكلي  
املستقلة يف املغرب، والدول املستقلة يف املشرق، والدول املستقلة يف مصر والشام، وعالقة الدول املستقلة 

 . ابخلالفة واخللفاء، ودور الدول املستقلة يف نشر اإلسالم والدفاع عن الثغور

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

الطالب على مفهوم االستقالل الكلي واجلزئي، والعوامل اليت أدت إىل ظهور الدويالت املستقلة وصلتها يتعرف  
 ابخلالفة اإلسالمية. 

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 2ع وظهور ضعف الدولة العباسية منذ  املشرق واملغرب اإلسالمينييتعرف على األوضاع السياسية يف  1.1
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 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

 الدويالت، وصالهتا ابلدولة العباسية

 5ع  وأسباب سقوطها.  هاعوامل قيامو اإلسالميني  أهم الدويالت اليت نشأت يف املشرق واملغرب  يُ َعد ِّد   1.2

1.3   

1...   

  المهارات 2

 1م  واإلدارية اليت ارتبطت بنشأة الدويالت اإلسالميةحيلل األوضاع السياسية  2.1

 2م  يطبق مناهج البحث العلمي يف التفكري وطرق االستدالل يف دراسة القضااي واألحداث التارخيية 2.2

عن الدويالت اإلسالمية ابستخدام املصادر التارخيي ة اللي ة  يتمكن من كتابة تقارير وحبوث علمية 2.3
 والعامة

 4م 

2...   

  القيم 3

 1ق  يعمل بفاعلية ضمن الفرق البحثية يف جماالت التاريخ واحلضارة 3.1

3.2   

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 2 االستقالل اجلزئي والكلي يف العصر العباسيالتعرف على مفهوم  1

 2 عوامل ظهور الدويالت املستقلة 2

 2 الدول املستقلة اليت ظهرت يف املغرب العريب 3

 2 الدول املستقلة اليت ظهرت يف مصر  4

 2 االختبار النصفي 5

 2 الدول املستقلة اليت ظهرت يف بالد الشام  6

 2 املشرق اإلسالميالدول املستقلة اليت ظهرت يف  7

 2 عالقة الدول املستقلة ابخلالفة واخللفاء  و  موقف الدولة العباسية من الدول املستقلة 8

 2 االختبار النصفي 9

 2 عالقة الدول املستقلة ابلقوى غري اإلسالمية   10

 2 آاثر قيام الدول املستقلة على العامل اإلسالمي واخلالفة العباسية 11

 2 الدول املستقلة ودورها يف التاريخ  12

 2 الدويالت ودورها احلضاري  13

 2 الدويالت وعالقاهتا مع اخلالفة 14

 2 الدويالت وأثرها يف العالقات الدولية  15
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 2 االختبار 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

1.1 

يتعرف على األوضاع السياس ية يف املش رق واملغ رب 
وظه    ور ض    عف الدول    ة العباس    ية من    ذ  اإلس    الميني

 الدويالت، وصالهتا ابلدولة العباسية

 أسئلة  الاضرات 

1.2 

د ِّد  أه      م ال      دويالت ال      يت نش      أت يف املش      رق يُ ع      َ
وأس      باب  ه      اعوام      ل قيامو اإلس      الميني واملغ      رب 
 سقوطها.

 مناقشة  والنقاشات التكليفات 

…    

 المهارات 2.0

2.1 
حيل    ل األوض    اع السياس    ية واإلداري    ة ال    يت ارتبط    ت 

 بنشأة الدويالت اإلسالمية

 املناقشة  الاضرات 

2.2 
يطب    ق من    اهج البح    ث العلم    ي يف التفك    ري وط    رق 

 االستدالل يف دراسة القضااي واألحداث التارخيية

 املناقشة  الاضرات 

… 

ع      ن  كتاب      ة تق      ارير وحب      وث علمي      ةي      تمكن م      ن  
ال   دويالت اإلس   المية ابس   تخدام املص   ادر التارخيي   ة 

 اللية والعامة

 مناقشة التكليف  الاضرات 

 القيم  3.0

3.1 
يعم    ل بفاعلي    ة ض    من الف    رق البحثي    ة يف جم    االت 

 التاريخ واحلضارة

 مناقشة التكليف  تكليفات 

3.2    

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 مستمر املناقشات الصفية واألوراق والبحوث 1

 %20 التاسع االختبار النصفي 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 إضافية للطالب ذوي احلاالت واملتطلبات اخلاصة وفًقا حلاجتهم.  -

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

 للمقرر المرجع الرئيس

منذ   - اإلسالمي  املشرق  يف  املستقلة  الدول  الفقي،  الرؤوف  عبد  الدين،  عصام 
 م. 1999مستهل العصر العباسي حىت الغزو املغويل، 

دار   - املغرب،  يف  املستقلة  الدول  من  وموقفها  العباسية  اخلالفة  اخلزاعلة،  ايسر 
 م. 2017اخلليج، 

 المساندةالمراجع 

العباسيةاتريخ  عطية القوصي،   - مكتبة دار  ،  الدول املستقلة يف املشرق عن اخلالفة 
 م. 1992القاهرة   -النهضة العربية  

ات عفاف صربة، جنوى كرية - "دراسة  ،  املشرق اإلسالمي  املستقلة يف  الدويالت  ريخ 
 م. 2009، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، سياسية حضارية" 

اخلزاعلة،   - الايسر  من  وموقفها  العباسية  املغرباخلالفة  يف  املستقلة  دار  دول   ،
 م. 2017اخلليج، 

الفقي،   - الرؤوف  عبد  الدين،  منذ  عصام  اإلسالمي  املشرق  يف  املستقلة  الدول 
 م. 1999املغويل، مستهل العصر العباسي حىت الغزو 

 مكة املكرمة ،  1ط  ،اتريخ الساعايت ، فوزي حممد  ،ساعايت -

  اإللكترونية المصادر 

   ىأخر

 البداية والنهاية، دار املعارف، بريوت، د، ت.ابن كثري،  -
 .دار املعارف، بريوت، د، تالطربي، اتريخ الرسل وامللوك )اتريخ الطربي(  -
 م.1987ابن األثري، الكامل يف التاريخ،  دار الكتب العلمية،   -

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

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

 طالًبا 40قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب هبا عن 

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

 جهاز حاسب آيل  -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنرتنت   WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -
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 متطلبات المقرر  العناصر 

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

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس
 الطالب  -

 زايرات املراجع النظري

 االستباانت اإللكرتونية   -
 الزايرات

 فاعلة طرق تقييم الطالب
أعض  اء هيئ  ة الت  دريس م  ن داخ  ل القس  م  

 من األقسام املناظرة

مراجع       ة نت       ائج االختب       ارات  -
 النصفية والنهائية

قي    اس نس    بة جن    ا  الطلب    ة يف  -
املق          رر مقارن          ة ابملق          ررات 
 األخرى اليت يدرسها الطالب.

تق       و  مس       تقل م       ن خ       ار   -
 الربانمج

 

 مدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر
الت  دريس م  ن داخ  ل القس  م  أعض  اء هيئ  ة 

 من األقسام املناظرة

مراجع       ة نت       ائج االختب       ارات  -
 النصفية والنهائية.

بحوث والتقارير اليت مراجعة ال -
 يقدمها الطالب.

مراجع         ة أوراق االختب         ارات  -
للتأك             د م             ن اس             تيفائها 
ملواص  فات الورق  ة االمتحاني  ة، 

 وقياسها 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

 

 التوصيف  . اعتماد ح
 جملس قسم التاريخ جهة االعتماد

 16 رقم الجلسة

 ه1442 7 10 تاريخ الجلسة

 


