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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

 ساعات 10 الواجبات 2

 ساعات 8 المكتبة 3

 ساعات 9 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 9 ()تذكرأخرى  5

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ات االسييتذكار،، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مفيل: سياعللمقيررهيي مقيدار الوقيل المسيتفمر فيي النشياطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجييات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقل الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 ر:لمقرالعام لوصف ال. 1

 رةاإلدا يتناول هذا المقرر الدراسة والتعريف بالحضارة اإلسالمية وأسسها ونشأتها وتطور العلوم والفنون ونظم

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 (. البرنامج دليل مستخدمة في النشرة التعريفية أوالمطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المالحظة:  .ج

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 المعارف 1

 أن يكون الطالب قادرا على أن 

 

 1-1 مفهوم الحضارة اإلسالمية ونشأتها يوضح  1.1

 3-1  يذكر أسس وخصائص الحضارة اإلسالمية  1.2

 5-1 أماكن التعليم وأثرها في تطور العلوم    يسرد 1.3

1...   

 المهارات 2

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 2-2 يحلل أثر الحضارة اإلسالمية في أوروبا   2.1

 4-2 يفسر أثر الترجمة في تطور العلوم العقلية  2.2

 2-2 ة.والعسكري ةوالقضائي ةوالمالي ةواإلداري ةالسياسياألنظمة   يحلل 2.3

رهاا رجماة وأثأماكن التعلم وأثرهاا فاي تراور العلاوم الدي ياةت والت في البحث عنالتقنية  وظفي 4..2

 في ترور العلوم العقلية.

2-5 

 6-2 جداول تبين أنواع  الضرائب على مر العصورينشئ   5..2

 الكفاءات 3

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 1-3 .  الزخرفةض و عر  العمارة وزمالئه يف عمل  مع حواراً يدير  3.1

 2-3  . أثر الحضارة اإلسالمية في أورباعن تكاليف زمالئه  يقّوم   3.2

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 مفهوم الحضارة و ماذج من حضارة العرب قبل اإلسالم 1

 3  شأة الحضارة اإلسالمية: األسس والخصائص. 2

 9 السياسي واإلداري والمالي والقضائي والعسكري. التعريف باأل ظمة كال ظام 3

4 
ر العلاوم ا فاي تراوالحركة العلمية: أماكن التعلم وأثرها في ترور العلوم الدي ياةت والترجماة وأثرها

 العقلية.
6 

 6 الف ون اإلسالمية: العمارة والزخرفة. 5

 6 الحياة االقتصادية )الزراعة والص اعة والتجارة(. 6

 6 االجتماعية.الحياة  7

 6 أثر الحضارة اإلسالمية في أوربا. 8

 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 قادرا على أن 

 االختبارات الفصلية الحوار والمناقشة يوضح مفهوم الحضارة اإلسالمية ونشأتها  1.1

 االختبارات الفصلية المحاضرة  يذكر أسس وخصائص الحضارة اإلسالمية  1.2

 القصيرة والفصليةاالختبارات  الحوار والمناقشة يسرد أماكن التعليم وأثرها في تطور العلوم    1.3
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 رمزال
 مخرجات التعلم 

 استراتيجيات

 التدريس
 يميالتق طرق

2.0 
 المهارات

 أن يكون الطالب قادرا على أن

2.1 

لتقويم العروض  بطاقة المالحظة حل المشكالت يحلل أثر الحضارة اإلسالمية في أوروبا  

االختبارات  الفردية والجماعية

 الفصلية

2.2 
 العصف الذهني يفسر أثر الترجمة في تطور العلوم العقلية 

 لعب األدوار
بطاقة المالحظة   

 االختبارات القصيرة والفصلية

2..3 
ينشئئئئ جئئئداول تبئئئين أنئئئئواع  الضئئئرائب علئئئى مئئئئر 

 .العصور
 المناقشات

 تقديم العروض
 بطاقة المالحظة

 

 الكفاءات 3.0

  يدير  زمالئه في عمل العمارة و عروض الزخرفة.   3.1

 العمل الجماعي 

 التعليم التعاوني

 
 

 بطاقة المالحظة
3.2 

 يقيم تكاليف زمالئه في الحضارة اإلسالمية .   

…    

 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 والحوار  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

 

 

ـ   الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -ه

 البخاص لكل طاللالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
   أسبوع(. ر الوقل الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كلاقدملكر مع )
 مفتوحة لجميع الطالب )ساعات مكتبية(.ساعات أسبوعية 4 -
 ساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي من المرشدين المخصصين للطالب. -

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

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

 2005تاريخ النظم والحضارة اإلسالمية، فتحية النبراوي )القاهرة، دار الفكر العربي،  للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 
 من روائع حضارتنا، مصطفى السباعي. 

 م2002)بيروت، دار المدار اإلسالمي،  مية، بشير التليسيتاريخ الحضارة العربية اإلسال -

 اإللكترونيةالمصادر 

 
www.lslamiccivilization.com 

https://scholar.google.com.eg/ 

http://www.lslamiccivilization.com/
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  ىأخر

 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، أخرى مفل
 ـ الخرائط 

 ـ أجهزة عرض )بروجكتر(

 ة.أفالم وثائقية عن الحضارة اإلسالمي -
 أجهزة عرض خاصة في القاعات التدريسيةوجود  -

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 قاعات المحاضرات.
 معامل الحاسب اآللي.

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

1.  
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

 البرنامجقيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة، مخرجات التعلم للمقرر،مدى تحصيل 

 .الشهريةاالختبارات 
 .ـ األسئلة الشفوية 2

 .التقويم المستمرـ  3
 .القيام بواجبات إضافية أو أساسيةـ 4
اليييزمالء كيييل ـ تبيييادل التيييدريس بييين  5

 .زميل يدخل شعبة زميلة

   

   

   

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

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

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

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

 


