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

ثالث ساعات

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم 
اختياري 

متطلب كلية

أخرى

 .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
ثالث ساعات
-

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
ثالث ساعات
45ساعة
 10ساعات
 9ساعات
 8ساعات
9ساعات
 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:
يتناول األوضاع االقتصادية بمختلف أنواعها كالزراعة الثروة وتأسيا بيت المال  ،والتجارة والصناعة وديوان الخراج ونظام
الضرائب عبر العصور اإلسالمية.
 .2الهدف الرئيس للمقرر
عرض صورة عن األوضاع االقتصادية في مختلف العصور من فجر اإلسالم وحتيى نهايية العصير الممليوكي ،و تأسييس بييت
المال ،ودواوين الخراج ،ونظيام الضيرائب ،وتوضيي أوقيات االهدهيار االقتصيادي أو الضيعف فيي مختليف تلي الفتيرات ،وميا
صاحبها من أهمات مالية .و يبين أثر اإلسالم في التحوالت االقتصادية ابتداء من مجتمع المدينة في عصير الرسيالة ثيم الجزييرة
العربية والبلدان المفتوحة وتفاعل الحضارات المختلفة واألعراق المتعددة والتحوالت االقتصادية من فترة ألخرى
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر

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

المعارف
أن يكون الطالب قادرا على أن
يعدد األوضاع االقتصادية في مختلف العصور اإلسالمية
يذكر األحداث السياسية التي أثرت في الناحية االقتصادية
يسمي أنواع الضرائب على مختلف العصور
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يقارن بين األوضاع االقتصادية عند الروم والفرس وفي العصر اإلسالمي
يحلل أسباب استحداث أنواع جديدة من الضرائب
يفسر أسباب األزمة االقتصادية في العصر العباسي
يوظف التقنية في البحث عن معلومات ومصادر تختص بالمقرر
ينشئ جداول تبين أنواع الضرائب على مر العصور
الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن
يدير حوارا مع زمالئه في سياسة الخلفاء الراشدين المالية.
يقوم مع زمالئه أحوال مصر االقتصادية في العصر المملوكي
ّ

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

2-1
3-1
4-1

1-2
2-2
4-2
5-2
6-2

1-3
2-3

ج .موضوعات المقرر
م

قائمة الموضوعات

 1الضرائب عند الروم والفرس
 2األوضاع االقتصادية في الجزيرة العربية قبل اإلسالم.
 3أوضاع فترة الرسالة االقتصادية.
 4الموارد المالية لدولة الرسول صلى هللا عليه وسلم.
 5سياسة الخلفاء الراشدين المالية.
 6الحالة االقتصادية للدولة األموية.
 7الحالة االقتصادية في العصر العباسي.
 8األزمة المالية في العصر العباسي
 9اإلقطاع في مختلف العصور اإلسالمية.
 10أوضاع مصر االقتصادية في العصر المملوكي.
 11نماذج من اقتصاديات المغرب اإلسالمي في القرن 5هـ
المجموع

ساعات االتصال

3
3
3
3
6
6
6
6
3
3
3
45ساعة

4

د .التدريس والتقييم:
 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
استراتيجيات
الرمز
مخرجات التعلم
التدريس
المعارف
1.0
أن يكون الطالب قادرا على أن :
يعدد األوضاع االقتصادية في مختلف العصور
1.1
الحوار والمناقشة
اإلسالمية
1.2
1-3
2.0

2.1
2.2
2-3
3.0

3.1
3.2

يذذذذكر األحذذذداث السياسذذذية التذذذي أثذذذرت فذذذي الناحيذذذة
االقتصادية
المحاضرة
يسمي أنواع الضرائب على مختلف العصور
المهارات
أن يكون الطالب قادرا على أن :
يقارن بين األوضاع االقتصادية عند الذروم والفذرس الخرائط المفاهيمية.
التعلم التعاوني
وفي العصر اإلسالمي
يحلل أسباب استحداث أنواع جديدة من الضرائب
حل المشكالت
الحوار والمناقشة

يفسر أسباب األزمة االقتصادية في العصر العباسي

العصف الذهني
لعب األدوار

الكفاءات
أن يكون الطالب قادرا على أن :
يدير حوارا مع زمالئه في سياسذة الخلفذاء الراشذدين
المالية.
العمل الجماعي
يقوم زمالئه في أحوال مصذر االقتصذادية فذي العصذر التعليم التعاوني
ّ
المملوكي

طرق التقييم

االختبارات القصيرة والفصلية
االختبارات القصيرة والفصلية
االختبارات الفصلية

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

بطاقة المالحظة

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

توقيت التقييم

أنشطة التقييم
االختبار الفصلي األول ( جماعي)
المشاركة في النقاش والحوار ( فردي /جماعي)
االختبار الفصلي الثاني ( جماعي)
كتابة التقارير التحليلية ( .جماعي/فردي)
العروض الفردية والجماعيةPower Point .
االختبار النهائي

(باألسبوع)

األسبوع السادس
أسبوعيا
األسبوع العاشر
أسبوعيا
كل أسبوعين
األسبوع الخامس عشر

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

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

 4ساعات أسبوعية مفتوحة لجميع الطالب (ساعات مكتبية). ساعتان أسبوعية إرشاد أكاديمي من المرشدين المخصصين للطالب. تحديد مواعيد إضافية للطالب الذين يحتاجون إلى اإلرشاد خارج نطاق الساعات المكتبية من( )1-12للطالب الموهوبين أو المتعثرين أكاديميا.
و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:

-

المرجع الرئيس للمقرر

لمحة عن األحوال االقتصادية عند العرب قبل اإلسالم /ظاهر ذباح الشمري  /جامعة
بابل  ،مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية.





المراجع المساندة



الحياة االقتصادية واالجتماعية في نجد والحجاز في العصر األموي/عبد هللا
محمد السيف
التاريخ االقتصادي واالجتماعي للشرق األوسط في العصور الوسطى/آشتور.
عبدالعزيز الدوري /مقدمة في التاريخ االقتصادي العربي.

محاضرات في تاريخ اليمن والجزيرة العربية قبل اإلسالم .للمستشرق
أغناطيوس غويدي
لويس أرشيبالد /القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط.

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

المصادر اإللكترونية

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

مثل البرامج الحاسوبية ،البرمجيات ،واألسطوانات المدمجة:
 1ـ الخرائط
 2ـ أجهزة عرض (بروجكتر)

أخرى

 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

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

قاعات المحاضرات مجهزة

التجهيزات التقنية

Blackboard
Smartboard

(جهاه عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

ال ينطبق

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
مجاالت التقويم

فاعلية التدريس

المقيمون
عضو هيئة التدريس
لجنة تنسيق المقررات

طرق التقييم
تصحي أسئلة االختبارات الفصلية ومناقشة الحلول.
تصحي الواجبات ومناقشتها.
تصحي المقاالت القصيرة أو الطويلة.
حلقات النقاش
ورش العمل
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مجاالت التقويم

المقيمون

طرق التقييم

استطالع آراء الطالب
استطالع آراء هيئة التدريس
لجنة الجودة
فاعلية طرق تقويم الطالب
المراجعة الدورية من القسم
1ـي عقيد ورش عميل ألعضياء هيئية التيدريس لمتابعية أحيداث
طرق التدريس.
2ـ عقد لقاءات علمية بين أعضاء هيئة التدريس.
مدى تحصيل مخرجات التعلم لجنيييييية تنسيييييييق المقييييييررات 3ـ حضور ومتابعة اللقاءات العلمية.
4ـ ي متابعيية الجديييد فييي مجييال التخصييص وطييرق التييدريس
الدراسية.
للمقرر
والقياس والتقويم.
5ـي تييوفير الوسييائل التعليمييية المناسييبة لتخصييص (الحاسييب ،
الكتاب  ،أفالم(.
مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلية طرق تقييم الطالب ،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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