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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    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

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 10 ساعات االستذكار 1

 ساعات 9 الواجبات 2

 ساعات 8 المكتبة 3

 ساعات 9 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 9 ()تذكرأخرى  5

 ساعة45 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

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 ر:لمقرالعام لوصف ال. 1

 من في األندال لخالفةتعريف الطالب بتاريخ الجناح الغربي )المغرب واألندال  بقيام الدول ً ( من الفتح اإلسالمي مرورا وا

 الوجهة السياسية.

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

مي لفتح اإلسلالابدءاً من يهدف المقرر إلى متابعة تعاقب المراحل التاريخية لما يعرف بالمغرب اإلسالمي )المغرب واألندلس( 

رب الت فللي المغلل، ومرحلللة الواليللة عنللدما كانللإ تابعللة إلللى الخالفللة األمويللة ثللم العباسللية . مللروراً بمراحللل االسللتقالل ، الللدوي

 تفكلك ، مللو والدولة األمويلة فلي األنلدلس ، ملن اإلملارة إللى الخالفلة ، ويقابلله توحلد المغلرب عللى يلد الفلاطميين . عصلر ال

 رب.في األندلس ، قيام المرابطين والموحدين وتوحد الغرب اإلسالمي ، عصر ملو  بني األحمر وتمزق المغالطوائف 
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 المعارف 1

 أن يكون الطالب قادرا على أن 

 

 1-1 يوضح األوضاع االقتصادية في مختلف العصور اإلسالمية    1.1

 3-1 يذكر األحداث السياسية التي أثرت في الناحية االقتصادية   1.2

 4-1 يسمي الطالب أنواع الضرائب على مختلف العصور  1.3

1...   

 المهارات 2

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 1-2 يقارن بين األوضاع االقتصادية عند الروم والفرس وفي العصر اإلسالمي  2.1

 2-2 يحلل أسباب استحداث أنواع جديدة من الضرائب   2.2

 4-2 يفسر أسباب األزمة االقتصادية في العصر العباسي    2.3

2.4

. 
 5-2 عن دول الطوائف في االندلس التقنية في البحث عن معلومات ومصادر وظف ي

    

 الكفاءات 3

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 1-3   ة عن الفتح اإلسالمي للمغرب العربي جماعيالض وعرالث و وبحالزمالئه  معيدير  3.1

 2-3  ه قيام مملكة بني األحمر وسقوط األندلس  زمالء مع يقوم  3.2

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 الفتح اإلسالمي للمغرب واألندلس  1

 3 عصر الوالة في المغرب واألندلس  2

 6 قيام الدويالت المستقلة وشبه المستقلة في المغرب  3

 3 قيام الدولة األموية في األندلس )عصر اإلمارة( 4

 3 قيام الدولة الفاطمية في المغرب )التوحيد( 5

 3 الخالفة األموية في األندلس  6

 3 الدولة العامرية  7

 3 دول الطوائف في األندلس  8

 6 دولة المرابطين في المغرب األندلس  9

 6 دولة الموحدين في المغرب واألندلس 10

 3 مملكة بني األحمر وسقوط األندلس 11

 ساعة 45 المجموع  

 

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

 رمزال
 مخرجات التعلم 

 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

1.0 
 المعارف

 أن يكون الطالب قادراً على أن 

 االختبارات الفصلية احلوار واملناقشةيوضللللح األوضللللاع االقتصللللادية فللللي مختلللللف العصللللور   1.1
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 رمزال
 مخرجات التعلم 

 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

 اإلسالمية  

1.2 
يللللذكر األحللللداث السياسللللية التللللي أثللللرت فللللي الناحيللللة  

 االقتصادية 
 االختبارات الفصلية احملاضرة 

 االختبارات الفصلية احملاضرة يسمي الطالب أنواع الضرائب على مختلف العصور  1.3

 المهارات 2.0

2.1 
يقللللارن بللللين األوضللللاع االقتصللللادية عنللللد الللللروم 

 والفرس وفي العصر اإلسالمي 

 الخرائط المفاهيمية.

 التعلم التعاوني
 االختبارات القصيرة والفصلية

2.2 
 يحلل أسباب استحداث أنواع جديدة من الضرائب  

 حل المشكالت

لتقويم العروض  بطاقة المالحظة

االختبارات  الفردية والجماعية

 الفصلية

23 
يفسللللر أسللللباب األزمللللة االقتصللللادية فللللي العصللللر 

 العباسي   

 العصف الذهني

 لعب األدوار

 بطاقة المالحظة

 االختبارات القصيرة والفصلية

3.0 
 الكفاءات

 أن يكون الطالب قادراً على أن 

3.1 
زمالئللله فلللي عملللل البحلللوث و  حلللواراً أملللام يلللدير 

العللروض الجماعيللة عللن الفللتح اإلسللالمي للمغللرب 

 العمل الجماعي العربي   

 التعليم التعاوني
 بطاقة المالحظة

3.2 
م مللع زمالئلله حللول قيللام مملكللة بنللي األحمللر   يقللو 

 وسقوط األندلس   

 يقوم مع زمالئه عصر الوالة في المغرب واألندلس  3.3

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيإ التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15  السادساألسبوع  اختبار فصلي أول 1

 %15 العاشراألسبوع  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( ورقة عملمشروع 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 )
 ساعات أسبوعية مفتوحة لجميع الطالب )ساعات مكتبية(.4 -

 ساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي من المرشدين المخصصين للطالب. -

موهوبين أو ( للطالب ال1-12الساعات المكتبية من )تحديد مواعيد إضافية للطالب الذين يحتاجون إلى اإلرشاد خارج نطاق 

 المتعثرين أكاديميا.

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 .، الدولة العربية في األندلس   محمد عبدهللا عنان  
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 المساندةالمراجع 
 .ابن حيان القرطبي ، المقتبس في اخبار رجال األندلس 

 .ابن عذاري المراكشي ، البيان المغرب في اخبار األندلس والمغربـ 

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 )كمواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها(.

 قترح أستاذ المقرر حسب المواضيع المدروسة في كل فصل .ي  - 

 

  ىأخر

ة لتنظيميوائح االبرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير/اللمثل 

 الفنية والبرمجيات وغيرها:

 

 أفالم وثائقية ذات عالقة بالموضوع المدروس .ـ  1

 مواقع االلكترونية ذات عالقة بالموضوع المدروس .ـ  2

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 المقرر متطلبات العناصر

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

 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.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.

 حلقات النقاش

 ورش العمل 

 

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

 البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة، مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

 ـ االختبارات الشهرية .

 ـ األسئلة الشفوية  . 2

 ـ التقويم المستمر . 3

 ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية . 4

     ـ تبيييادل التيييدريس بيييين اليييزمالء كيييل  5

 شعبة زميلهزميل يدخل 

   

   

   

   

 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 مباشر وغير)يم قيالت طرق
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 . اعتماد التوصيف ح
 

 


