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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   متطلب جامعة أ.
متطلب 

   أخرى  متطلب قسم   ليةك

    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 8 الواجبات 2

 ساعات 9 المكتبة 3

 ساعات 10 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات للمتابعة9 ()تذكرأخرى  5

 ساعة 45 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

 رر:لمقالعام لوصف ال. 1

 حدث عن نسبة، ويتيتناول هذا المقرر الدعوة الشيعية اإلسماعيلية في المشرق وانتقالها إلى مغرب ونجاحها في تأسيا دول

ية وى اإلقليملى القالفاطميين، كما يتحدث المقرر عن نشوء الخالفية الفاطمية وتوحيد المغرب تحت راية الفاطميين ويعرج ع

م يتحدث ثوالت. ندال. ويرصد محاوالت الفاطميين فتح مصر يعد اكتر من نصف قرن من المحاخاصة األدارسة وبني أمية واأل

 يةعن نقل الخالفة الفاطمية إلى مصر ويتحدث عن نظام اإلدارة في الدولة الفاطمية و سقوط الدولة الفاطم

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

اطالع الطالب على محاوالت األولى للشييعة لتأسييا كيانيات سياسيية وأسياليب الشييعة اإلسيماعيلية فيي الوصيول إليى السيلطة.  
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عبيد   الشييعي واليدعوة  الفياطميين أبيوالتعرف آلراء المؤرخين حول نسب الفاطميين، الدوافع التي كانت وراء إنكيار نسيب 

 ة ودورها في قيام الدولة الفاطمية في المغرباإلسماعيلية في المغرب   قبيلة كتام

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 المعارف 1

 أن يكون الطالب قادرا على أن 

 

 1-1 يوضح معنى التشيع والدعوة اإلسماعيلية 1.1

 5-1 .توحيد الدولة الفاطمية للكيانات السياسية في المغرب والصراع المذهبي والقبلي يسرد 1.2

 3-1 يذكر تأثير عصر الوزراء على الدولة الفاطمية  1.3

   

 المهارات 2

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 1-2 يقارن  بين قيام الدولة الفاطمية في المغرب وقيامها في مصر   2.1

 2-2 يحلل عصر سيطرة الوزراء.   2.2

 4-2 يفسر عالقات الفاطميون الخارجية.   2.3

   

   

 الكفاءات 3

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 1-3 .  في المغرب الدعوة اإلسماعيلية حتى قيام الدولةفي يُدير حواراً أمام زمالئه عن حبوث  3.1

 2-3 الكيانات السياسية في المغربحول توحيد أن يقّوم عروض زمالئه  3.2

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 التعرف بالتشيع حتى قيام الدولة  1

 6 الدعوة اإلسماعيلية حتى قيام الدولة في المغرب  2

 6 قيام الدولة الفاطمية في المغرب  3

 3 توحيد الكيانات السياسية في المغرب  4

 3 الصراع المذهبي والقبلي  5

 3 فتح مصر وجهود جوهر الصقلي  6

 3 قيام الدولة الفاطمية في مصر 7

 6 الشدة العظمى وعصر الوزراء العظام 8

 9 العالقات الخارجية للفاطميين    9

 ساعة 45 المجموع 
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 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 معنى التشيع والدعوة اإلسماعيلية 1.1

1.2 
ب الدولة الفاطمية للكيانات السياسية في المغيريسرد توحيد 

 والصراع المذهبي والقبلي.

االختبارات القصيرة  الحوار والمناقشة

 والفصلية

 االختبارات الفصلية المحاضرة  يذكر تأثير عصر الوزراء على الدولة الفاطمية  1.3

2.0 
 المهارات

 أن يكون الطالب قادرا على أن

2.1 
 يقارن  بين قييام الدولية الفاطميية فيي المغيرب وقيامهيا فيي 

 مصر 

 الخرائط المفاهيمية.

 التعلم التعاوني

االختبيييييييييييارات القصيييييييييييييرة 

 والفصلية

2.2 
 يحلل عصر سيطرة الوزراء.  

 حل المشكالت

لتقييييييويم  بطاقيييييية المالحظيييييية

 العروض الفردية والجماعيية

 االختبارات الفصلية

2.3 
 يفسر عالقات الفاطميون الخارجية.  

 العصف الذهني

 لعب األدوار

 بطاقة المالحظة

االختبيييييييييييارات القصيييييييييييييرة 

 والفصلية

3.0 
 الكفاءات

 أن يكون الطالب قادرا على أن

3.1 
ة يُدير حواراً أمام زمالئه عن بحوث في اليدعوة اإلسيماعيلي

 العمل الجماعي حتى قيام الدولة في المغرب.  

 التعاونيالتعليم 

 

 بطاقة المالحظة
3.2 

أن يقّوم عروض زمالئه حول توحيد الكيانات السياسية فيي 

 المغرب

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت 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. -

( للطالب 1-12الساعات المكتبية من )تحديد مواعيد إضافية للطالب الذين يحتاجون إلى اإلرشاد خارج نطاق 

 الموهوبين أو المتعثرين أكاديميا
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 سن إبراهيم حسن ، تاريخ الدولة الفاطمية ، في مصر والمغرب وسوريا وبالد العربح - للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 
 تاريخ الدولة الفاطمية الصالبي،محمد علي 

 م.2000الداعي المطلق إريس القرشي، عبود االخبار وفنون االثار، 

 م1995ة ـ محمد جمال الدين سرور ، تاريخ الدولة الفاطمية ، دار الفكر العربي ، القاهر3

 mostafa.com-www.al اإللكترونيةالمصادر 

  ىأخر
 األسطوانات المدمجة:و ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية،

 ـ الخرائط  1

 ـ أجهزة عرض )بروجكتر( 2

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 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

االختبارات الفصلية تصحيح أسئلة 

 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 للمقررمدى تحصيل 

 .االختبارات الشهريةـ 1

 .ـ األسئلة الشفوية 2

 .ـ التقويم المستمر 3

 .القيام بواجبات إضافية أو أساسيةـ 4

ـ تبيييادل التيييدريس بيييين اليييزمالء كيييل  5

 زميل يدخل شعبة زميله

   

   

http://www.livius.org.html/
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

   

   

 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

 


