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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 األول                                              

 

 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 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

  أستوديو أو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

  اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر: ال. 1
يتناول املقرر مصطلح احلضارة اإلسالمية ومقوماهتا وفضلها على احلضارات األخرى، ويدرس اجملتمع اإلسالمي، مقوماته،  

جوانب احلضارة اإلسالمية من احلياة الفكرية والعلوم  عناصره، عاداته، تقاليده، وأثر اإلسالم يف تكوين اجملتمع اإلسالمي، وأهم 
الشرعية وعلم القرآن وعلوم احلديث والفقه وأصوله والعلوم العربية والعلوم االجتماعية واالجتماع والتاريخ واجلغرافيا والعلوم  

 وير املعارف.البحتة والطب واحلساب واجلرب الفيزايء، الكيمياء، الطبيعة والرتمجة وأثرها يف التأليف وتط

 . اهلدف الرئيس للمقرر  2

التعرف على اجلذور التارخيية للحضارة اإلسالمية ومقوماهتا وفضلها على احلضاارات األخارى، ويادرس ودراساة من ازات اجملتماع 
 اإلسالمي

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1
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 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

 1ع  اإلسالمية املفاهيم واملبادئ اخلاصة مب االت احلضارة يعرف 1.1

 3ع حيدد العلوم املصدرية والعلوم املساعدة يف دراسة واحلضارة واآلاثر والفنون اإلسالمية 1.2

 6ع  د اخلصائص واألساليب الفنية لفنون احلضارة اإلسالميةحيد 1.3

1...   

  المهارات 2

 1م  حيلل األحداث التارخيية وينقدها نقًدا موضعيا 2.1

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

2.3   

2...   

  القيم 3

التارخيياااة املمتلفاااة يف ألليااال األحاااداث والوةاااائع التارخيياااة للوصاااول    احلقاااائق  املنااااهجيسااتمدم  3.1
 التارخيية

 3ق 

3.2   

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 
 تعريف عام بتوصيف املقرر وأهدافه  -
 مدلول " احلضارة اإلسالمية " ومعاملها  -

2 

 2 يزاهتاخصائها ومماحلضارة اإلسالمية  2
 2 على احلضارات األخرى فضل احلضارة اإلسالمية 3
 2 .تقاليده ، عاداته، عناصره، مقوماته، اإلسالمي،اجملتمع  4
 2 احلضاريةأثر اإلسالم يف تكوين اجملتمع اإلسالمي وتف ري طاةاته  5

6 
 ةجوانب احلضارة اإلسالمي

 2 الفقه وأصوله  احلديث،علوم  القرآن،علم : الشرعية الفكرية: العلوماحلياة 

 2 واألدب والبالغة،النحو  العربية:العلوم  7
 2 االختبار النصفي 8
 2 االجتماع ، التاريخ ، اجلغرافيا االجتماعية:العلوم   9

 2 الطبيعة الكيمياء، الفيزايء،احلساب واجلرب،  الطب، األنساب،)الصرفة(  البحتة:العلوم  10
 2 الرتمجة: وأثرها يف التأليف وتطوير املعارف 11
 2  الدينية البشري: العمارةالعمران  12
 2 العمارة املدنية، العمارة احلربية   13
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14 
 الصناعات الفنية اإلسالمية املمتلفة وتطورها 

 النظم اإلسالمية 
2 

 2 مراكز احلضارة اإلسالمية وأثرها يف العلوم والفكر اإلنساين 15
 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 
 املفاااهيم واملبااادئ اخلاصااة مب اااالت احلضااارة يعاارف

 اإلسالمية

 أسئلة  احملاضرات 

1.2 
املساااعدة يف دراسااة حياادد العلااوم املصاادرية والعلااوم 

 واحلضارة واآلاثر والفنون اإلسالمية

 مناةشة  والنقاشات  احملاضرات

… 
د اخلصاااائص واألسااااليب الفنيااة لفناااون احلضاااارة حيااد

 اإلسالمية

 مناةشة  التكليفات والنقاشات 

 المهارات 2.0

 املناةشة  املناةشة  حيلل األحداث التارخيية وينقدها نقًدا موضعيا 2.1

2.2 
يطبااااق مناااااهج البحااااث العلمااااي يف دراسااااة القضااااااي 

 واألحداث التارخيية

 التكليف  مناةشة  التكليفات والنقاشات 

…    

 القيم  3.0

3.1 

يساااااااتمدم املنااااااااهج التارخيياااااااة املمتلفاااااااة يف ألليااااااال 
األحاااداث والوةاااائع التارخيياااة للوصاااول    احلقاااائق 

 التارخيية

 تكليفات 
 

 مناةشة التكليف 

3.2    

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 مستمر املناةشات الصفية واألوراق والبحوث 1

 %20 الثامن 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  ضافية للطالب ذوي احلاالت واملتطلبات اخلاصة وفًقا حلاجتهم.  -

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

 م. 1988مصطفى الشكعة، معامل احلضارة اإلسالمية، دار العلم للماليني، بريوت،  - للمقرر الرئيسالمرجع 

 المساندةالمراجع 

القاموس اإلسالمي ; موسوعة للتعريف مبصطلحات الفكر اإلسالمي ومعامل   راشد: زينب  -
 .م 1970القاهرة،  احلضارة اإلسالمية، مكتبة النهضة املصرية،  

 
حسن جرب، أسس احلضارة العربية اإلسالمية ومعاملها، دار الكتاب احلديث، القاهرة،   -

 م. 1999
 

 اإللكترونية المصادر 

http://www.civilizationstory.com/tharwat/ 

http://www.vam.ac.uk/index.html    

http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en 
http://www.youtube.com/watch?v=GzGjNp1V1CA 

 

    ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

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

 طالًبا 40ةاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب هبا عن 

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

 جهاز حاسب آل  -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنرتنت   WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

 .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

http://www.civilizationstory.com/tharwat/
http://www.vam.ac.uk/index.html
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
http://www.youtube.com/watch?v=GzGjNp1V1CA
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 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلة طرق تقييم الطالب
أعضاااء هيئااة التاادريس ماان داخاال القساام  

 من األةسام املناظرة

مراجعاااااااة نتاااااااائج االختباااااااارات  -
 النصفية والنهائية

ةياااااس نساااابة بااااا  الطلبااااة يف  -
املقاااااااااارر مقارنااااااااااة  ملقااااااااااررات 
 األخرى اليت يدرسها الطالب.

تقاااااااو  مساااااااتقل مااااااان خاااااااار   -
 الربانمج

 

 مدى ألصيل خمرجات التعلم للمقرر
التاادريس ماان داخاال القساام  أعضاااء هيئااة 

 من األةسام املناظرة

مراجعاااااااة نتاااااااائج االختباااااااارات  -
 النصفية والنهائية.

بحوث والتقارير اليت مراجعة ال -
 يقدمها الطالب.

مراجعاااااااااة أوراق االختباااااااااارات  -
للتأكاااااااااااااد مااااااااااااان اساااااااااااااتيفائها 
ملواصاافات الورةااة االمتحانيااة، 

 وةياسها ملمرجات 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 ةسم التاريخ جهة االعتماد

 16 رقم الجلسة

 ه1442 7 10 تاريخ الجلسة

 


