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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 الثامن                                                        

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 1021301 - 2 معالم الحضارة اإلسالمية

 

 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

  إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

  اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر: ال. 1
احلضارة اإلسالمية إىل الغرب، والتعرف على أثر احلضارة اإلسالمية يف املناطق  يدرس الطالب يف هذا املقرر أبرز معابر انتقال 

اليت وصلت إليها من أورواب، والتعرف على أبرز العلوم اليت أفادت هبا احلضارة اإلسالمية الغرب، ودراسة اآلاثر العلمية  
والرايضيات، ابإلضافة إىل أثر اإلسالم الثقايف يف   للحضارة اإلسالمية على أورواب، ومنها أثرهم يف الطب والصيدلة، والكيمياء 

 . احلضارة األوروبية 

 

 

 

 . اهلدف الرئيس للمقرر  2

التعرف على أبرز معابر انتقال احلضارة اإلسالمية إىل الغرب، والتعرف على أثر احلضارة اإلسالمية يف املناطق اليت وصلت إليها 
 اليت أفادت هبا احلضارة اإلسالمية الغربمن أورواب، والتعرف على أبرز العلوم 
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 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 2ع  يتعرف على أبرز معابر انتقال احلضارة اإلسالمية إىل أوراب 1.1
 6ع  احلضارة اإلسالمية اليت أثرت يف أورابُيحَد ِّد اخلصائص واألساليب الفنية لفنون  1.2
1.3   
1...   
  المهارات 2
 3م  يستنبط األدلة التارخيية من الواثئق واملصادر األثرية والفنية 2.1
 5م  يستخدم التقنيات احلديثة يف جماالت البحث التارخيي واألثري 2.2
2.3   
2...   
  القيم 3
 1ق  الفرق البحثيةيعمل بفاعلية ضمن  3.1
 3ق  يستخدم املناهج التارخيية املختلفة يف حتليل األحداث والوقائع التارخيية 3.2
3.3   
3...   

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 
 تعريف ابملقرر وأهدافه  -

 أمهية العلم يف اإلسالم
2 

 2 العرب والعلوم قبل اإلسالم 2

 2 مراكز انتشار العلم يف العامل اإلسالمي 3

 2 احلضارة القدمية وأتثريها على احلضارة اإلسالمية 4

 2 منجزات احلضارة اإلسالمية يف العلوم النقلية   5

 2 منجزات احلضارة اإلسالمية يف العلوم العقلية 6

 2 العلوم املنسية يف تراث املسلمني 7

8 
تعريةةف املسةةلمني ابلعلةةوم التجريبيةةة وانتقةةال هةةذغ العلةةوم إىل  ةةري  حركةةة الة ةةة وأثرهةةا يف  

  املسلمني
2 
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 2 االختبار النصفي ومناقشة النتائج 9

 2 مراكز انتقال احلضارة اإلسالمية إىل الغرب 10

 2 1  -    مناذج خمتارة من علماء احلضارة اإلسالمية العربية 11

 2   2- اإلسالمية العربيةمناذج خمتارة من علماء احلضارة  12

 2 األاثر املعمارية واحلضارية للحضارة اإلسالمية 13

 2 األاثر احلضارية للحضارة اإلسالمية 14

 2 مناذج خمتارة –موقف املؤرخني األوربيني من احلضارة اإلسالمية   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 
يتعةةرف علةةى أبةةرز معةةابر انتقةةال احلضةةارة اإلسةةالمية 

 إىل أوراب

 أسئلة  احملاضرات 

1.2 
د ِّد اخلصةةةائص واألسةةةاليب  الفنيةةة لفنةةةون احلضةةةارة ُيةةحَ
 اإلسالمية اليت أثرت يف أوراب

 مناقشة التكليفات  التكليفات 

1.3    

 المهارات 2.0

2.1 
يستنبط األدلة التارخيية من الواثئق واملصادر األثرية  

 والفنية 

 املناقشة  احملاضرات 

2.2 
يستخدم التقنيات احلديثة يف جماالت البحث  

 التارخيي واألثري 

 املناقشة  املناقشة 

…    

 القيم  3.0

 مناقشة التكليفات  التكليفات  يعمل بفاعلية ضمن الفرق البحثية 3.1

3.2 
يسةةةةةةةتخدم املنةةةةةةةاهج التارخييةةةةةةةة املختلفةةةةةةةة يف حتليةةةةةةةل 

 األحداث والوقائع التارخيية

 مناقشة التكليفات  التكليفات 

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 التقييم توقيت 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 مستمر املناقشات الصفية واألوراق والبحوث 1

 %20 التاسع االختبار النصفي 2
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 يم يالتق أنشطة م
 التقييم توقيت 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %60 السادس عشر االختبار النهائي 3

4    

5    

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 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

أمحةةةد عبةةةد الةةةرحيم السةةةاي ، أضةةةواء علةةةى احلضةةةارة اإلسةةةالمية، الةةةراي ، دار  -
 .م1981هة/ 1401اللواء، 

، دمشةق، 2أمحد علةي املةال، ثأثةر العلمةاء املسةلمني يف احلضةارة األوربيةةث،   -
 .م1981دار الفكر 

 المساندةالمراجع 

 (.م2002 )القاهرةأمحد فؤاد ابشا: الةاث العلمي اإلسالمي  -
القةةاهرة  ريةةدة،تر ةةة دمةةد عبةةد اهلةةادي أبةةو  اإلسةةالمية،احلضةةارة  ،آدم متةةز  -

 م.1940
توفيق الطويل، ثاحلضارة اإلسالمية واحلضارة األوربيةث )دراسةة مقارنةة، مكتبةة  -

 )2002الةاث اإلسالمي، القاهرة 
 .م1904اتريخ التمدن اإلسالمي، مطبعة اهلالل ابلفجالة، جرجي زيدان،   -
جةةالل مرهةةر، احلضةةارة اإلسةةالمية أسةةاس التقةةدم العلمةةي احلةةديث، القةةاهرة،  -

 .مركز كتب الشرق األوسط
جةةةةالل مرهةةةةر، مةةةةىثر العةةةةرب علةةةةى احلضةةةةارة األوربيةةةةة، بةةةةريوت، دار الرائةةةةد،  -

 .م1967

 اإللكترونية المصادر 

 قواعد املعلومات األجنبية املتاحة مبوقع مكتبة امللك عبد هللا اجلامعية.  -
 قواعد املعلومات العربية املتاحة مبوقع مكتبة امللك عبد هللا اجلامعية  -
 املكتبة الرقمية السعودية  -
 جملة جامعة أم القرى يف موقع اجلامعة  -
  اجلامعية.منصة درر املعرفية املتاحة مبوقع مكتبة امللك عبد هللا  -

 



 
7 

    ىأخر

 

 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
 السبورة الذكية، البرمجيات( )جهاز عرض البيانات، 

 جهاز حاسب آل  -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنةنت   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 النرري

 االستباانت اإللكةونية   -
 الزايرات

 فاعلة طرق تقييم الطالب
أعضةةاء هيئةةة التةةدريس مةةن داخةةل القسةةم/ 

 من األقسام املناظرة

مراجعةةةةةةةة نتةةةةةةةائج االختبةةةةةةةارات  -
 النصفية والنهائية

قيةةةةاس نسةةةةبة بةةةةا  الطلبةةةةة يف  -
املقةةةةةةةةةةرر مقارنةةةةةةةةةةة ابملقةةةةةةةةةةررات 

 الطالب.األخرى اليت يدرسها 
تقةةةةةةةو  مسةةةةةةةتقل مةةةةةةةن خةةةةةةةارج  -

 الربانمج
 

 مدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر
أعضةةاء هيئةةة التةةدريس مةةن داخةةل القسةةم/ 

 من األقسام املناظرة

مراجعةةةةةةةة نتةةةةةةةائج االختبةةةةةةةارات  -
 النصفية والنهائية.

بحوث والتقارير اليت مراجعة ال -
 يقدمها الطالب.

مراجعةةةةةةةةةة أوراق االختبةةةةةةةةةارات  -
اسةةةةةةةةةةةةةتيفائها للتأكةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةن 

ملواصةةفات الورقةةة االمتحانيةةة، 
 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
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 . اعتماد التوصيف  ح

 جملس قسم التاريخ جهة االعتماد

 16 رقم الجلسة

 ه10/7/1442 تاريخ الجلسة

 


