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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى  متطلب قسم   ليةك

    اختياري   إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 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  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 - -  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 - -  أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 - ستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات9 ساعات االستذكار 1

 ساعات8 الواجبات 2

 ساعات9 المكتبة 3

 ساعات 10 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات للمتابعة 9 ()تذكرأخرى  5

 ساعة 45 اإلجمالي 
 ات االسيتذكار،، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعللمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ائدة إلدارة السحكم وايتناول المقرر مجاالت مختلفة من التاريخ الحضاري اإلسالمي للمغرب واألندال، إل يعني بدراسة نظم ال

يها فلسكان افي المنطقة، واقتصاديهما من زراعة ورعي، وصناعة وتعدين، وتجارة داخلية وخارجية. كما يستعرض عناصر 

التواصل بنائها، وأللعلمي اسبة المختلفة. ويتناول أيضا المنشأت العمرانية في المنطقة والنشاط اوعادتهم  ً وتقاليدهم في المن

 الحضاري جناحي العالم اإلسالمي: المشرق والمغرب، من خالل الرحالت والوافدات المتبادلة بينهما.

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

ن وق الحضياري عيوتبيين عناصر التفي االسالمي،للجناح الغربي من العالم  يعني هذا المقرر بنشر المعرفة التاريخية الحضارية

الحضيارية  ومتابعية اليدورات لألميم،كميا يعنيي بتصينيف المكونيات الحضيارية  البشيرية،المسلمين وأثرها في مراكمة الخبيرات 

 الحضاري.وكذل  تدريب الطالب على قراءة الواقع الحضاري ومراقبة عوامل االزدهار أو االنحسار  المتعاقبة،

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 المعارف 1

 أن يكون الطالب قادرا على أن 

 

 5-1 أهم المنجزات الحضارية التي حققها المسلمون في المغرب واألندلس  يسرد  1.1

 1-1   النظام اإلداري والقضائي والمالي في المغرب واألندلس  يوضح 1.2

 3-1 الحياة االجتماعية في المغرب واألندلس يذكر 1.3

1...   

 المهارات 2

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 4-2     في المغرب واألندلس مكونات الحضارة  يفسر 2.1

 1-2 االزدهار الحضاري وأسباب االضمحاللأسباب  يقارن بين   2.2

 2-2 يحلل السياسة المالية ومصادر الدخل في المغرب واألندلس  2.3

2...   

   

 الكفاءات 3

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 2-3 .  نظم الحكمزمالئه في مع يقّوم  3.1

 1-3 .  نظيم القضائي في المغرب واالندلسعن الت زمالئه حواراً مع يدير 3.2

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 لمحة عامة عن األوضاع الحضارية في المغرب واألندلس أبان الفتح اإلسالمي 1

 6 نظم الحكم  2

 6 النظام االداري 3

 6 التنظيم القضائي  4

 6 الحياة االقتصادية : السياسية المالية ومصادر الدخل 5

 3 الزراعة والصناعة  6

 6 التجارة الداخلية والخارجية  7

 6 الحياة االجتماعية : عناصر المجتمع  8

 ساعة 45 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 
 المعارف

 أن يكون الطالب قادرا على أن

1.1 
أهررررم المنجررررزات الحضررررارية الترررري حققهررررا يسرررررد 

 المسلمون في المغرب واألندلس  
 االختبارات القصيرة والفصلية الحوار والمناقشة

1.2 
النظرررام اإلداري والقضررررائي والمرررالي فرررري  يوضرررح

   المغرب واألندلس 
 االختبارات الفصلية الحوار والمناقشة

 االختبارات الفصلية المحاضرة  الحياة االجتماعية في المغرب واألندلس يذكر 1.3

2.0 
 المهارات

 أن يكون الطالب قادرا على أن

2.1 
 العصف الذهني     في المغرب واألندلس مكونات الحضارة يفسر 

 لعب األدوار

 بطاقة المالحظة

 االختبارات القصيرة والفصلية

2.2 
االزدهررار الحضرراري وأسررباب أسررباب  يقررارن بررين  

 االضمحالل

 الخرائط المفاهيمية.

 التعلم التعاوني
 االختبارات القصيرة والفصلية

2.3 
يحلل السياسة المالية ومصادر الدخل فري المغررب  

 حل المشكالت واألندلس

لتقويم  بطاقة المالحظة

 العروض الفردية والجماعية

 االختبارات الفصلية

3.0 
 الكفاءات

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 يقّوم مع زمالئه في نظم الحكم.   3.1
 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 

 3.2 المالحظةبطاقة 
يرردير حررواراً مررع زمالئرره عررن التنظرريم القضررائي فرري 

 المغرب واالندلس.  

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15  األسبوع  السادس اختبار فصلي أول 1

 %15 العاشر األسبوع اختبار فصلي ثاني 2

 %10 أسبوعيا  المشاركة في النقاش و الحوار  3

 %10 كل أسبوعين عروض فردية وجماعية  4

 %10 كل أسبوع مجموعة كتابة مقاالت قصيرة  5

 %40 أسابيع االختبارات النهائية اختبار نهائي  6

7    

8    
 الخ( عمل ورقةمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 البخاص لكل طاللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 

   أسبوع(. ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدملكر مع )

 أسبوعية مفتوحة لجميع الطالب )ساعات مكتبية(.ساعات 4 -

 ساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي من المرشدين المخصصين للطالب. -

ن متبية تحديد مواعيد إضافية للطالب الذين يحتاجون إلى اإلرشاد خارج نطاق الساعات المك -

 ( للطالب الموهوبين أو المتعثرين أكاديميا.12-1)
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
ردن  التاريخ والحضارة والمحنة ، عمان اال –محمد عبده حتامله ، األندلس 

2000 . 

 المساندةالمراجع 

 االندلس.المقتبس من أبناء أهل  خلف،أبو مروان حيان بن  حيان،ابن 

 والمغرب.البيان المغرب في أخبار األندلس  عذاري،ابن ـ 

 م .1994عبدهللا العروي ، مجمل تاريخ المغرب ، بيروت 

مركز دراسات الوحدة  األندلس،سالمية في موسعة الحضارة العربية اإل -

 م.1998بيروت  العربية،

 مدريد. اإلسالمية،صحيفة معهد الدراسات  -

 .1992رته، حسين مؤنس ، بيروت ،تاريخ المغرب وحضا -

 اإللكترونيةالمصادر 

https://scholar.google.com.eg/ 
www.asor.org/membership/index.html//https: 

1http://www.alwaraq.net/Core/index.jsp?option= 
 

  ىأخر

 األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مثل .1
 ـ الخرائط  1

 ـ أجهزة عرض )بروجكتر( 2
 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 قاعات المحاضرات

 

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

 
Blackboard 

Smartboard 

 ال ينطبق تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 
 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
  التدريسعضو هيئة 

 لجنة تنسيق المقررات

تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية 

 ومناقشة الحلول.

 ومناقشتها.تصحيح الواجبات 

 تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.

 حلقات النقاش

 ورش العمل 

http://www.alwaraq.net/Core/index.jsp?option=1
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

 البرنامجقيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة، مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

 الشهرية.االختبارات 

 الشفوية.ـ األسئلة  2

 المستمر.ـ التقويم  3

ـالقيام بواجبات إضافية أو  4

 أساسية.

ـ تبادل التدريس بين الزمالء  5

 كل زميل يدخل شعبة زميله .
   

   

   

   

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

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح
 

 


