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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 السادس                          

 

 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

  إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

  اإلجمالي  
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 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1
  ثقافية  إجنازات  منها قامت   اليت اإلسالمية املدن   على والرتكيز  اإلسالمي   العامل  يف  احلضارية ابملراكز  التعريف  املقرر  يتناول

  الدينية  العوامل  من  العديد  يف  متثلت واليت احلضارية  املراكز قيام  عوامل  املقرر ويتناول .  مادية وإجنازات  وعمرانية  وحضارية 
  أثرت   اليت املدن   وهي  اإلسالمي،  املشرق يف  احلضارية املراكز  أهم  ودراسة واالسرتاتيجية، واالجتماعية واالقتصادية والسياسية 

  وأجرا ومسرقند وخبارى  والقاهرة وسامراء   وبغداد والفسطاط والبصرة والكوفة  املنورة املدينة  ومنها اإلسالمية  ةاحلضار  اتريخ  يف
 . غريها وفاس  والقريوان  وغرانطة  وأشبيلية قرطبة مدن  ومنها واألندلس اإلسالمي   املغرب يف  احلضارية  املراكز أهم  ودراسة  ابهلند، 

 . اهلدف الرئيس للمقرر  2

  العوامل  من  العديد يف  متثلت  واليت  احلضاااااااارية  املراكز  قيام اإلساااااااالمي، وأهم عوامل  العامل  يف  احلضاااااااارية  التعرف على أهم املراكز
 اإلسالمي. املشرق يف احلضارية املراكز أهم ودراسة واالسرتاتيجية، واالجتماعية واالقتصادية والسياسية الدينية

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 2ع  يعرف أبهم مراكز احلضارة اإلسالمية والدول اليت نشأت يف ظلها 1.1

 5ع  يعدد عوامل نشأة املراكز احلضارية وإسهاماهتا احلضارية وعوامل قوهتا أو ضعفها 1.2

 6ع  حيدد اخلصائص واألساليب الفنية املميزة لكل مركز من مراكز احلضارة اإلسالمية 1.3

1...   

  المهارات 2

 1م  لل األحداث التارخيية وينقدها نقداً موضوعياً حي 2.1

 3م  يستنتج النتائج والدروس والعرب من الواثئق واملصادر األثرية 2.2

 5م  املعلومات احلديثة يف التعريف أبهم مراكز احلضارة وخصائصهايستخدم التقنيات ومصادر  2.3

2...   

  القيم 3

 1ق  يعمل بكفاءة ضمن فرق العمل البحثية يف دراسة املراكز احلضارية  3.1

3.2   

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 قائمة املوضوعات م
ساعات 
 االتصال

 وأهدافه تعريف عام بتوصيف املقرر  1

 عوامل قيام املراكز احلضارية

2 

2 2 
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 أهم املراكز احلضارية يف املشرق اإلسالمي

2 

4 2 

5 2 

6 
 أهم املراكز احلضارية يف املغرب اإلسالمي

2 

7 2 

 2 االختبار النصفي 8

9 
 أهم املراكز احلضارية يف االندلس

2 

10 2 

11 
 اجلزيرة العربيةأهم املراكز احلضارية يف 

2 

12 2 

 2 أهم املراكز احلضارية يف مصر 13

14 
 أهم املراكز احلضارية يف الشام

2 

15 2 

 2 االختبار النهائي 16

 32 اجملموع 
 

 والتقييم: التدريس  د.
 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

1.1 
يعرف أبهم مراكز احلضاااااارة اإلساااااالمية والدول اليت  

 نشأت يف ظلها

 أسئلة  احملاضرات

1.2 
احلضااااااااارية وإسااااااااهاماهتا  يعدد عوامل نشااااااااأة املراكز  

 احلضارية وعوامل قوهتا أو ضعفها

 مناقشة  التكليفات والنقاشات
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 يم ي التق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمز ال

1.3 
حيدد اخلصااائص واألساااليب الفنية املميزة لكل مركز  

 من مراكز احلضارة اإلسالمية

 مناقشة  التكليفات والنقاشات

 المهارات  2.0

 املناقشة  املناقشة لل األحداث التارخيية وينقدها نقداً موضوعياً حي 2.1

2.2 
الاواثئاق   مان  والاعارب  والاااااادروس  الاناتااااااائاج  يساااااااااااتاناتاج 

 واملصادر األثرية

 املناقشة  املناقشة

2.3 
يساااااااتخدم التقنيات ومصاااااااادر املعلومات احلديثة يف  

 التعريف أبهم مراكز احلضارة وخصائصها

 مناقشة  التكليفات والنقاشات

 القيم  3.0

3.1 
العمل البحثية يف دراسااااااة  يعمل بكفاءة ضاااااامن فرق  

 املراكز احلضارية

 تكليفات

 

 مناقشة التكليف 

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 الثامن االختبار النصفي 2

 %60 السادس عشر االختبار النهائي 3

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات مكتبية: مبعدل ساعتني أسبوعًيا. -
 وفًقا حلاجتهم. ختصيص ساعات إضافية للطالب ذوي احلاالت واملتطلبات اخلاصة  -
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

حامد غنيم أبو سعيد، مراكز احلضارة االسالمية: مواطنها، أطوارها، روادها، دار   
 م. 2007السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة،  

ترمجة: حممد أبو ريدا ,    –أتليف: ادم متز    –احلضااااااارة اإلسااااااالمية يف القرن الرابع اهلجري  -
 .نشر: دار الكتاب , بريوت

 المساندة المراجع 

 م . 1990حسن الباشا : مدخل إىل اآلاثر اإلسالمية ، دار النهضة العربية القاهرة 
م  1982م.س. دمياند ؛ الفنون اإلسالمية ، ترمجة )أمحد حممد عيسى( دار املعارف مصر  -

 . 
 م . 1982فريد حممود شافعي؛ العمارة العربية اإلسالمية، جامعة امللك سعود، الرايض   -
 م . 1971عفيف هبنسي ؛ اتريخ الفن والعمارة ، املطبعة اجلديدة ، دمشق  -
نعمت إمساعيل عالم: فنون الشرق األوسط يف العصور اإلسالمية، دار املعارف ابلقاهرة    -

 م. 1983
 

 اإللكترونية المصادر  
http://www.civilizationstory.com 

 

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق 
 طالًبا 40دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب هبا عن قاعة  ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

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

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

 .توضيحيةخرائط ورسوم  - تبعاً لطبيعة التخصص( ) ى أخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قي طرق الت ون المقيم  مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس
 الطالب  -

 زايرات املراجع النظري

 االستباانت اإللكرتونية   -
 الزايرات

 فاعلة طرق تقييم الطالب
أعضاااااء هيئة التدريس من داخل القساااام   

 من األقسام املناظرة

ناتااااااائاج   - االخاتابااااااارات  ماراجاعااااااة 
 النصفية والنهائية

http://www.civilizationstory.com/tharwat/
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 يم قي طرق الت ون المقيم  مجاالت التقويم 

قيااس نساااااااااااباة جناا  الطلباة يف   -
املقرر مقارنة ابملقررات األخرى  

 اليت يدرسها الطالب.
خااااااار    - مان  مساااااااااااتاقاااااال  تاقاوم 

 الربانمج
 

 مدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر
أعضاااااء هيئة التدريس من داخل القساااام   

 من األقسام املناظرة

االخاتابااااااارات   - ناتااااااائاج  ماراجاعااااااة 
 النصفية والنهائية.

بحوث والتقاارير اليت  مراجعاة ال -
 يقدمها الطالب.

االخااتاابااااااارات   - أوراق  مااراجااعااااااة 
اساااااااااااتايافااااااائاهااااااا   مان  لالاتااااااأكااااااد 
ملواصااااااافات الورقة االمتحانية،  

 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

 

 ح. اعتماد التوصيف  
 جملس قسم التاريخ جهة االعتماد 

 16 الجلسة رقم 

 ه1442 7 10 تاريخ الجلسة 

 


