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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.

ثالث ساعات
متطلب
كلية

متطلب جامعة

ب.

متطلب قسم 

أخرى

اختياري 

إجباري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
ال يوجد

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م
1
2
3
4
5

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

 .7ساعات التعلم الفعلية

عدد الساعات التدريسية
45
-

النسبة
%100
-

للمقرر (على مستوى الفصل الدراسي)

م
ساعات االتصال
محاضرات
1
معمل أو أستوديو
2
دروس إضافية
3
أخرى (تذكر)
4
اإلجمالي
ساعات التعلم األخرى*
ساعات االستذكار
1
الواجبات
2
المكتبة
3
إعداد البحوث /المشاريع
4
أخرى (تذكر)
5
اإلجمالي

النشاط

ساعات التعلم
45
 45ساعة
 9ساعات
 8ساعات
 9ساعات
10ساعات
9ساعات
 45ساعة

* هي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم للمقيرر ،ويشيمل للي  :جمييع أنشيطة اليتعلم ،مثيل :سياعات االسيتذكار،
إعداد المشاريع ،والواجبات ،والعروض ،والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
مقدمة عن التشريع اإلسالمي الخاص بغير المسلمين ، .من المجتمع اإلسالمي ً ثم دراستهم بوصفهم جزءا ودورهم في
الحياة االجتماعية ،االقتصادية ،السياسية ،والثقافية من خالل دراسة نصوص مختارة من مصادر مختلفة لحقب التاريخ
اإلسالمي
 .2الهدف الرئيس للمقرر
يهدف هذا المقرر إلى تعريفف الطالفب بتفاريخ جفزء مهفم مفن المجتمفع ففي العفالم اإلسفالمي تف ثر وأثفر ففي تاريخنفا .مفن خفالل
استعراض تاريخ اهل الذمة – من خالل نماذج مختارة – من عهد الرسالة إلفى نهايفة العهفد المملفوكي يفتعلم الطالفب ربفط تلفك
النصوص بالظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية للفترة التي تعود إليها الستقراء أفضل لذلك الحدث.
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

1
1.1
1.2
1.3
1.4
.
2
2.1
2.2
2.3
2.4
.
3
3.1
3.2
3.3
3...

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح مصطلحات (المعاهدون واهل الذمة والمست منون )
يذكر أهم مصادر النصوص التاريخية عن اهل الذمة
يسرد أوضاع اهل الذمة في العصور اإلسالمية المختلفة
يعدد النصوص التاريخية عن أهل الذمة

1-1
3-1
5-1
2-1

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يحلل النصوص والروايات والمعاهدات الخاصة ب هل الذمة
يفسر أثر اهل الذمة في البلدان اإلسالمية
يقارن أوضاع أهل الذمة في العصور المختلفة
ينقد النصوص األدبية المختارة عن أهل الذمة وفائدتها التاريخية

2-2
4-2
1-2
3-2

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً مع زمالءه في كتابة تقارير أهل الذمة في االندلس
يقوم تكاليف زمالءه حول مدى فهم المؤرخ المسلم لمذاهب أهل الذمة
ّ

1-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

 1تعريف مصطلحات (المعاهدون) و(أهل الذمة) و(المست منون)
 2كيف ت ُقرأ النصوص التاريخية عن أهل الذمة
 3المعاهدون وأهل الذمة في العهدين النبوي والراشدي – نصوص مختارة
 4أهل الذمة في العهد األموي – نصوص مختارة
 5أهل الذمة في العصر العباسي األول – نصوص مختارة
 6أهل الذمة في العصر العباسي الثاني إلى سقوط الدولة – نصوص مختارة
 7أهل الذمة في الدولة الفاطمية – نصوص مختارة
 8أهل الذمة في االندلس
 9اهل الذمة في عصر الحروب الصليبية
 10مدى فهم المؤرخ المسلم لمذاهب أهل الذمة – نصوص مختارة
 11نصوص أدبية مختارة عن أهل الذمة وفائدتها التاريخية
المجموع

ساعات االتصال

3
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
 45ساعة

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
استراتيجيات
الرمز
طرق التقييم
مخرجات التعلم
التدريس
المعارف
1.0
أن يكون الطالب قادرا على أن
يوضح مصطلحات (المعاهدون واهل الذمة والمست منون) الحفففففففففففففففففففففففففوار
1.1
االختبارات الفصلية
والمناقشة
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الرمز

مخرجات التعلم

1.2

يذكر أهم مصادر النصوص التاريخية عن اهل الذمة
يسرد أوضاع اهل الذمة في العصور اإلسالمية المختلفة

1.3

استراتيجيات
التدريس
االختبارات الفصلية
المحاضرة
الحفففففففففففففففففففففففففوار
االختبارات القصيرة والفصلية
والمناقشة
طرق التقييم

المهارات
أن يكون الطالب قادرا على
يحلفففل النصفففوص والروايفففات والمعاهفففدات الخاصفففة ب هفففل
حل المشكالت
الذمة

2.0

أن |:

2.1

يفسر أثر اهل الذمة في البلدان اإلسالمية

2.2

يقارن أوضاع أهل الذمة في العصور المختلفة
2.3

العصف الذهني
لعب األدوار
الخرائط
المفاهيمية.
التعلم التعاوني

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا ً مفع زمفالءه ففي كتابفة تقفارير أهفل الذمفة ففي
االندلس
العمل الجماعي
يقففوم تكففاليف زمففالءه حففول مففدى فهففم المففؤرخ المسففلم التعليم التعاوني
ّ
لمذاهب أهل الذمة

3.0

3.1
3.2

بطاقة المالحظة لتقويم العروض
الفردية والجماعية االختبارات
الفصلية
بطاقة المالحظة
االختبارات القصيرة والفصلية
االختبارات القصيرة والفصلية

بطاقة المالحظة

…
 .2أنشطة تقييم الطلبة
م
1
2
3
4
5
6
7
8

توقيت التقييم

أنشطة التقييم
اختبار فصلي أول
اختبار فصلي ثاني
المشاركة في النقاش و الحوار
عروض فردية وجماعية
كتابة تقارير
اختبار نهائي

(باألسبوع)

األسبوع السادس
األسبوع العاشر
أسبوعيا
كل أسبوعين
كل أسبوع مجموعة

النسبة
من إجمالي درجة التقييم
%15
%15
%10
%10
%10
%40

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب
(مع لكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
6ساعات

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

المرجع الرئيس للمقرر

 المزين  ،حسن  ،االوضاع القانونية للنصارى واليهود في الديار االسالمية  ،بييروت  :دارالفكر الحديث 2000م

المراجع المساندة

ابن القيم  ،محمد بن ابي بكر ،احكام أهل الذمة  2 ،مج  ،تحقيق  :صبحي الصالح  ،بيروت
 :دار العلم للماليين .
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 قاسم  ،قاسم عبده  ،اهل الذمة في مصر من الفتح االسالمي حتى نهايية المماليي  ،القياهر :عين للدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية 2003 ،م
كوهين  ،مارك ،بين الهالل والصليب  ،وضع اليهود في القرون الوسطى  ،ترجمة  :إسالم
ديه ومعز خلفاوي  ،كولونيا  :منشورات الجمل 2007م.
 المميي  ،حسين  ،اهييل الذمية فييي الحضيار االسيالمية  ،بيييروت  :دار الغير االسييالمي ،1998م.
www.alwaraq.net
المصادر اإللكترونية

أخرى

https://scholar.google.com.eg/
www.asor.org/membership/index.html//https:
مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
 1ـ الخرائط
 2ـ أجهز عرض (بروجكتر)

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكا  ...إلخ)

قاعات المحاضرات

التجهيزات التقنية

Blackboard
Smartboard

(جهاز عرض البيانات ،السبور الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ال ينطبق

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

فاعلية طرق تقويم الطال

لجنة الجود

فاعلية التدريس

أعضاء هيئة تدريس

فاعلة طرق تقييم الطال

الطال
قياد البرنامج

طرق التقييم
تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح المقاالت القصير أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
استطالع
تصييييحيح أسييييئلة االختبييييارات الفصييييلية
ومناقشة الحلول.
تصحيح الواجبات ومناقشتها.
تصحيح التقارير.
•
حلقات النقاش
•
ورش العمييييل صييييحيح أسييييئلة
•
االختبارات الفصلية ومناقشة الحلول.
اسيييييتطالع اراء الطيييييال مييييين خيييييالل
استبانات تقييم المقرر .
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مجاالت التقويم

المقيمون
أعضاء هيئة التدريس

مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

أعضاء هيئة التدريس المستقلين

طرق التقييم
استطالع اراء أعضاء هيئة التدريس.
المراجعة الدورية
ـ االختبارات الشهرية.
 2ـ األسئلة الشفوية.
 3ـ التقويم المستمر.
 4ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية.
 5ـ تبيييادل التيييدريس بيييين اليييزمالء كيييل
زميل يدخل شعبة زميله.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطال  ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
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