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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي: 

  . الساعات المعتمدة: 1

 . نوع المقرر 2

   أخرى  √  متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √  إجباري   ب. 

 يقدم فيه المقرر  الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى السادس                                                  

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 تاريخ أوروبا في العصور الوسطى                                   

 

 )إن وجدت( . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5
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 )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

  32  أخرى 5

 

 )على مستوى الفصل الدراسي(  االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 32 محاضرات  1

  إستوديو أو  معمل  2

  إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

  اإلجمالي  

 



 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

يتناول املقرر حركة احلروب الصلللليبية الا تاما أا أورل النصلللرا ية للللد امل لللليالء أدى األسلللتيالق سل  ا ماك  املقدسلللة   
بالد الشلللامء و رد امل لللليال م  ا  دلسء وال لللاح، اإلحلريق ء واحليالت الصلللليبية الا ها لتدقي، وجنا ا وداىء و اح   

يبيةء وحركة اجل اد اإلسلللالم للتصلللدا طجنا ابصرء وبصلللهة  اللللة ج ود الي كيال وا يوبيال    أتسللليس سدد م  اإلمارات الصلللل
 املعارك ال ياسية واحلربية الا ها لتصهية الوجود الصلييب. الصلييبء وأو واملياليك   التصدا للغيو 

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

أن يُل  الصالب بللل اإل ار اليمل للدروب الصليبية الا هتد م  القرن ابامس اطيراا احلادا سشر امليالدا      -
القرن الثام  اطيراا الرابع سشللللللللر امليالدا. وأن يُل  لمل للللللللره الجنا جرت سليل وجنا احلروب و شللللللللي، بلدا    

 .ية وسدد م  جير البدر املتوسطالصغرى ومشال أحلريق والشام وآسيا سالمية واسعة و  مصر 
أن يعرى الصالب أو  الدروس والعرب امل للللللتهادحل م  احلروب الصللللللليبية  ن وجنا احلروب  عترب م  أو  التيارب   -

 .الا مر أا امل ليون   اترخي  
 امل ليال. أن يعرى الصالب أن وجنا احلروب أل يال  لعب دورا  م يا     شكي، وج ة النظر الغربية  زاق اإلسالم و  -

 مخرجات التعلم للمقرر: . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع  يعرى ماوية احلروب الصليبية ودواحلع ا 1.1

 2ع  والقوى الا شاركا حلي ا ودواحلع ك، من اللدروب الصليبية واملكاين اإل ار اليمل  يعرى 1.2

 اه القوى الصللللللللليبية   اقي، أوداحل اء وكجنلك سوام،  اه القوى اإلسللللللللالمية   يُلَعد ِّد سوام،   1.3
 القضاق سل  ابصر الصلييب 

 5ع 

1...   

  المهارات 2

حيل، ا حداث التارخيية الا ار بصا بنياحات القوى الصللللليبية والقوى اإلسللللالمية  لن الصللللرا    2.1
 بين يا

 1م 

 4م  يتيك  م  كتالت  قارير وحبوث س  حلرتحل احلروب الصليبية 2.2

ي لللت دم التقنيات احلديثة كيواتع األ رت ا واملوسلللوسات اإللكرتو ية للتعرى سل  الشللل صللليات   2.3
 وآاثرواالا شاركا   احلروب الصليبية وأو  أحداث ا 

 5م 

2...   

  القيم 3

امل تلهلة   اليل، ا حلداث والوتلالع التلارخييلة للوللللللللللللول    احلقلال،  ي لللللللللللت لدم املنلاو  التلارخييلة   3.1
 التارخيية

 3ق 

3.2   

3.3   

3...   
 



 

   المقرر  موضوعاتج. 

 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 

 ا سبو  ا ول:  -
  عريف سام بتوليف املقرر وأوداحلل. -
 وأسباب احلروب الصليبية. بواسث -  عريف احلروب الصليبية وأمهية دراست ا -

2 

 2 أحوال العامل اإلسالم  سشية احلروب الصليبيةا سبو  الثاين:  - 2

3 
البلال أورلن الثلاين واللدسوحل للديللة   -أ  احليللة الصلللللللللللليبيلة ا و :ا سلللللللللللبو  الثلاللث:  -

 الصليبية.
2 

4 

-محلة ا مراق. د-محلة الشعوب. ج-با سبو  الرابع: اتبع احليلة الصليبية ا و :   -
املارحل   املقلدسءمملكلة بيلا    ا صلاكيلةءاملارحل    الرولاءملارحل  سللللللللللليس اإلملارات الصلللللللللللليبيلة  أت

  رابلس.
2 

5 

  -سياد الدي  وج ادا -أ  اجل ادء وسللللع الصللللليبال وتيام حركة   ا سبو  ابامس:  -
وبناق الوحدحل بال مصللللللللر   الثا يةءالروا.  ور الدي  وحلشلللللللل، احليلة الصللللللللليبية    اسللللللللرتداد
 والشام.

2 

6 
 حوادث اء  مقدماهتاء  حصالءمعركة  -لللللللاله الدي  والصللللللليبيون أا سللللللبو  ال للللللادس:   -

 لاله الدي  ومواج ة احليلة الصليبية الثالثة  تالي اء
2 

 2 املوتف بال امل ليال والصليبال بعد وحلاحل لاله الدي  ال ابع:ا سبو   - 7

 2 ا سبو  الثام : األ تبار الدورا ومناتشة النتال  - 8

9 
ا تشلللللللار الروه الصلللللللليبية   أورل ومحلة    الرابعةءاحليلة الصلللللللليبية  ا سلللللللبو  التاسلللللللع:   -

 ا  هال.
2 

 2 مصر والشام وحلشل ااحليلة الصليبية ابام ة سل  ا سبو  العاشر:  - 10

 2 محلة األمربا ور حلردريك الثاين املعروحلة لل ادسةا سبو  احلادا سشر:  - 11

 2 محلة لويس التاسع سل  مصر والشام )احليلة ال ابعة( ا سبو  الثاين سشر: - 12

13 
وحماوألت    (احليلة الثامنة)محلة لويس التاسلللللللللع سل   و س  ا سلللللللللبو  الثالث سشلللللللللر:  -

 التدالف مع املغول
2 

 2 املياليك ودورو  احلاس    القضاق سل  الصليبال ا سبو  الرابع سشر: - 14

 2  تال  وآاثر احلروب الصليبية سل  العامل اإلسالم ا سبو  ابامس سشر:  - 15



 

 2 أورل تال  وآاثر احلروب الصليبية سل  ا سبو  ال ادس سشر:  - 16

 32 المجموع 

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يم ي التق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمز ال

 المعرفة والفهم  1.0

 أسئلة احملالرات الصليبية ودواحلع ايعرى ماوية احلروب  1.1

1.2 
للدروب الصلللللللللللليبيللة  واملكللاين  اإل للار اليمل    يعرى

 والقوى الا شاركا حلي ا ودواحلع ك، من ا

 مناتشة التكليهات والنقاشات

1.3 

د ِّد سواملللل،   القوى الصلللللللللللليبيللللة   اقي،  يُلعللللَ  للللاه 
أوداحل اء وكجنلك سوام،  اه القوى اإلسلللللللللالمية    

 القضاق سل  ابصر الصلييب 

 مناتشة التكليهات والنقاشات

 المهارات  2.0

2.1 

حيلللل، ا حللداث التلللارخييلللة الا ار بصلللا بنيلللاحللات  
القوى الصلللللللليبية والقوى اإلسلللللللالمية  لن الصلللللللرا   

 بين يا

 املناتشة املناتشة

2.2 
يتيك  م  كتللالت  قللارير وحبوث س  حلرتحل احلروب  

 الصليبية

 املناتشة املناتشة

2.3 

التقنيللللات احلللللديثللللة كيواتع األ رت للللا   ي لللللللللللت للللدم 
واملوسللوسات اإللكرتو ية للتعرى سل  الشلل صلليات  
الا شلللللللللاركا   احلروب الصلللللللللليبية وأو  أحداث ا  

 وآاثروا

 مناتشة التكليف  كليهات

 القيم  3.0

3.1 

ي لللللللللللت لللدم املنلللاو  التلللارخييلللة امل تلهلللة   اليللل،  
احلقلال،  ا حلداث والوتلالع التلارخييلة للوللللللللللللول     

 التارخيية

 مناتشة التكليف  كليهات

3.2    

…    



 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 

 النسبة  

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 م تير املناتشات الصهية وا وراق والبدوث 1

 %20 الثام  األ تبار النصه  2

 %60 ال ادس سشر األ تبار الن ال  3

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، شفهي، عرض تقديمي  تحريري،  يم )اختباري التق أنشطة

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساسات مكتبية: مبعدل ساستال أسبوسي ا. -
 ختصيص ساسات  لاحلية للصالب ذوا احلاألت واملتصلبات ابالة وحلق ا حلاجت  .  -

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس

ء  حميد مؤ س أمحد سوض املقارنء دراسات   التاريخ  الصليبية:احلروب  -
 م. 2011

  سوض؛حميد مؤ س أمحد    : سداد  و قديةءدراسلللات اترخيية    الصلللليبية:احلروب   -
 م.1999ء  قدمي سعيد سبد هللا جربي، البيشاوا

 المساندة المراجع 

أتليف أمحد   ...ء بدؤوا مع مصلع اإلسالم واستيراروا حىت اآلن    الصليبية:احلروب  -
 م. 1986ء  شليب

ء   رمجة تاس  سبدا تاس  مسيث؛ جو اثن ريل    الصليبيةءاتريخ أوك هورد للدروب  -
 م. 2007

  سبد هللا سبد   الصليبيةء أثر الشرق اإلسالم    الهكر ا ورويب  الل احلروب  -
 م. 1994ء الرمح  الربيع 

ميالدوا و صوروا حىت القرن العاشر مع دراسة  قدية    ا  دلس:احلروب الصليبية     -
 م.2001ء سبد احمل    ل رمضان ء ملصادروا العربية وا سبا ية 

  اإللكترونية المصادر  

   ىأخر



 

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق 
  الب ا 40تاسة دراسية مؤثثة أل يييد سدد الصالب أا س   ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

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

 ج از حاسب آل  -
 data showج از  -
 بشبكة اإل رت ا   WiFiج از ا صال ألسلك   -
 سبورحل ذكية -

 . رالط ورسوم  وليدية - تبعاً لطبيعة التخصص( ) ى أخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قي طرق الت ون المقيم  مجاالت التقويم 

 حلاسلية التدريس
 الصالب  -

 زايرات املراجع النظري

 األستبا ت اإللكرتو ية   -
 اليايرات

 حلاسلة  رق  قيي  الصالب

أسضللللللللللللاق ويئلة التلدريس م  
دا ، الق للللل ا م  ا ت لللللام  

 املناظرحل

 مراجعة  تال  األ تبارات النصهية والن الية -
تيلاس   لللللللللللبلة  لاه الصلبلة   املقرر مقلار لة   -

 لملقررات ا  رى الا يدرس ا الصالب.
 الرب م  قومي م تق، م   ارج  -

 

 مدى اصي، خمرجات التعل  لليقرر

أسضللللللللللللاق ويئلة التلدريس م  
دا ، الق للللل ا م  ا ت لللللام  

 املناظرحل

 مراجعة  تال  األ تبارات النصهية والن الية.  -
ال - يقلللللدم لللللا  مراجعلللللة  الا  والتقلللللارير  بدوث 

 الصالب.
م    - للتللللل كلللللد  األ تبلللللارات  أوراق  مراجعلللللة 

األمتدا يةء  اسللللللللللتيهال ا ملوالللللللللللهات الورتة  
 وتياس ا مل رجات التعل .

 

 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ( ، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل )مثل. فاعلية التدريس مجاالت التقويم 

 تم تحديدها( يأخرى ) ، المراجع النظير  البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 ح. اعتماد التوصيف  
 جملس ت   التاريخ جهة االعتماد 

 16 رقم الجلسة 

 ه1442ا7ا10 تاريخ الجلسة 

 

 


