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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 9 ساعات االستذكار 1
 ساعات9 الواجبات 2
 ساعات 8 المكتبة 3
 ساعات9 المشاريع /إعداد البحوث 4
 ساعات10 ()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
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

القات رضة والعفي عصرها األول كما يدرس حركات المعا ازدهارهاس المقرر قيام الدولة العباسية وتوطيد نفولها ويدر  

 .هـ 656 حتى سقوط الخالفة السالجقةحت نفول األتراك والبويهيين وثم يدرس أوضاع الدولة العباسية ت، الخارجية

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

وق اللهيا مين تفيظبالمعرفة العلمية عن الدولة العباسية وظروف قيامها وأشهر خلفائها وما وصلت إليية األمية فيي  تزويد الطالب

 حضاري وازدهار اجتماعي.

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 المعارف 1

 أن يكون الطالب قادرا على أن 

 

 3-1 يذكر مصادر تاريخ الدولة العباسية 1.1

 5-1 يسرد أبرز األحداث السياسية والعسكرية في العصر العباسي 1.2

 2-1 يعدد المنجزات الحضارية في العصر العباسي 1.3

1.4

. 
 4-1 والعمارة. العلوم والفنون يسمي

 المهارات 2

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 3-2 ينتقد آراء بعض الدراسات في التاريخ العباسي   2.1

 2-2 الجوانب العسكرية في العصر العباسي  يحلل 2.2

 6-2 األحداث في الدولة العباسي   ينشئ جداول إحصائية لبعض 2.3

 1-2 طبيعة العالقة بين الخالفة العباسية والدول المجاورة يقارن  4..2

 4-2 وازدهارها في العصر العباسييفسر أسباب نضوج الحضارة  2.5

 الكفاءات 3

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 1-3 يدير حوار امام زمالئه حول المنجزات الحضارية لدولة العباسية 3.1

 2-3 يقّوم امام زمالئه االنجازات الحضارية للدولة العباسية 3.2

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 الدعوة العباسية ومراكزها الهامة. 1

 6 خلفاء العصر العباسي األول. 2

 6 مواقف الخلفاء العباسيين األوائل من الفرق والمذاهب المختلفة. 3

 6 عالقات الدولة العباسية الخارجية. 4

 6 العصر العباسي الثاني وسيطرة العناصر غير العربية على الحكم. 5

 6 أهم المنجزات الحضارية للدولة العباسية. 6

 6 والعمارة. العلوم والفنون 7

 3 مراجعة شاملة لما سبقت دراسته. 8

 ساعة45 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 قادراً على أن :

 االختبارات الفصلية المحاضرة  يذكر مصادر تاريخ الدولة العباسية 1.1

1.2 
يسررررد أبررررز األحرررداث السياسرررية والعسررركرية فررري 

 العصر العباسي
 االختبارات القصيرة والفصلية الحوار والمناقشة

 االختبارات القصيرة والفصلية الحوار والمناقشة الحضارية في العصر العباسييعدد المنجزات  1.3

2.0 
 المهارات

 أن يكون الطالب قادرا على أن

2.1 
 التدريس االستقرائي ينتقد آراء بعض الدراسات في التاريخ العباسي  

 التعلم بالتخيل
 بطاقة المالحظة

2.2 
 يحلل الجوانب العسكرية في العصر العباسي 

 حل المشكالت

لتقويم العروض  بطاقة المالحظة

االختبارات  الفردية والجماعية

 الفصلية

2.3 
ينشئ جداول إحصرائية لربعض األحرداث فري الدولرة 

 العباسي  

 المناقشات

 تقديم العروض

 بطاقة المالحظة

 

3.0 
 الكفاءات

 أن يكون الطالب قادرا على أن

3.1 
الحضرارية يدير حروار امرام زمالئره عرن المنجرزات 

 العمل الجماعي للدولة العباسية

 التعليم التعاوني

 

 بطاقة المالحظة
3.2 

يقرررّوم مرررع زمالئررره االنجرررازات الحضرررارية للدولرررة 

 العباسية

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 السادساألسبوع  أول اختبار فصلي 1

 %15 العاشراألسبوع  ثانياختبار فصلي  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  ئيار نهاتباخ 6

7    

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

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

كل لالخاص يمي لالستشارات واإلرشاد األكاد والهيئة التعليميةأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  -1

 بوع(.  كل أس ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض فياقدملكر ا) طالب

 .تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم المشورة و النصح بما ال يقل عن أربع ساعات أسبوعيا
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

الطبعة الرياض ،مكتبة دار القلم ، أمينة بيطار –دراسات في تاريخ الدولة العباسية 

 هـ(1418األولى)

 محمد سهيل طقوش–تاريخ الدولة العباسية  -
 

 المساندةالمراجع 

 هـ(1415ر الطبري ،بيروت،دار الكتب العلمية)محمد بن جري -والملوك  تاريخ األمم - 

 اسماعيل بن كثيرالدمشقي ،دمشق ،دار ابن كثير –البداية والنهاية   

 لعبيكان،سامي بن عبدهللا المغلوث ،الرياض ،اأطلس تاريخ الدولة العباسية  - 

اريخ  عصرررررر الخالفرررررة العباسرررررية، يوسرررررف العرررررة ،دمشرررررق ،دار الفكرررررر ،الطبعرررررة تررررر -

 (1402األولى،)

 اإللكترونيةالمصادر 

 islamstory.com                          الخالفة العباسية 

  www.alwaraq.com    الوراق للكتب التاريخية واألدبية

  www.ahlalhdeeth.com             ملتقى أهل الحديث  

  ىأخر
 :واللوائح المهنية المدمجة، والمعاييراألسطوانات و ياتالبرمج

 ط ـ الخرائ 1

 (ـ أجهزة عرض )بروجكتر 2

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعة تتسع لثالثين طالبا إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

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

1.  
Blackboard 

Smartboard 

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويم. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
  التدريسعضو هيئة 

 لجنة تنسيق المقررات

تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية 

 الحلول.ومناقشة 

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.

 حلقات النقاش

 ورش العمل 

 

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

 البرنامجقيادات  التدريس،أعضاء هيئة  مخرجات التعلم للمقرر، مدى تحصيل 

 االختبارات الشهرية.

 ـ األسئلة الشفوية. 2

 التقويم المستمر.ـ  3

 ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية. 4

ـ تبيييادل التيييدريس بيييين اليييزمالء كيييل  5

 زميل يدخل شعبة زميلة.

   

   

   

   

http://www.alwaraq.com/
http://www.ahlalhdeeth.com/
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 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
 

 


