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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

 - ستوديوأأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 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  9 ()تذكرأخرى  5

 ساعة 45 اإلجمالي 
 ات االسيتذكار،، ويشيمل لليك: 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

ة لحضاريايتناول المقرر عوامل قيام الدويالت واإلمارات الساسانية والخوارزمية والغزنوية والزيدية وأوضاعها 

 واالقتصادية واالجتماعية

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 لهذه الدول معرفة أوضاع الدويالت اإلسالمية في المشرق في العصر العباسي وعالقاتها الخارجية وأبرز المظاهر الحضارية
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 المعارف 1

 أن يكون الطالب قادرا على أن 

 

ور يوضح أوضاع الخالفة العباسية خالل القرنين الثالث والرابع الهجريين وعوامل ظه  1.1

 الدويالت االسالمية المستقلة في المشرق  

1-1 

 4-1 يسمي العالقات بين الخالفة العباسية والدول في المشرق اإلسالمي.  1.2

 3-1 يذكر ابرز المالمح الحضارية لكل دولة من دول المشرق اإلسالمي 1.3

1...   

 المهارات 2

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 1-2 يقارن  بين األوضاع السياسية لكل دولة من دول المشرق اإلسالمي.  2.1

 2-2 نظام الحكم في الدول المستقلة في المشرق اإلسالمي   يحلل  2.2

 4-2 يفسر  وضع العالم اإلسالمي أثناء الغزو المغولي 2.3

2.4

. 
 5-2 التقنية في البحث عن معلومات ومصادر تختص بالمقرروظف ي

    

 الكفاءات 3

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 2-3   منجزات الدول المستقلة في المشرق اإلسالميأبرز  زمالئه في  مع يقّوم 3.1

 1-3 ول.العاق عالقة الصفاريين بالخالفة العباسية وموقعة ديريدير حواراً مع زمالئه  عن  3.2

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 قائمة الموضوعات م
ساعات 

 االتصال

1 
مية اوضاااع الخالفااة العباسااية خااالل القاارنين الثالااث والرابااع الهجااريين وعواماال ظهااور الاادويالت االسااال

 المستقلة في المشرق في العصر العباسي.
3 

 3 وأوضاع المشرق السياسية والحضارية. االسرة الطاهرية 2

 3 .: يعقوب بن الليث وفترة التأسيسهـ(254/290) الدولة الصفارية 3

 3 العاقول. عالقة الصفاريين بالخالفة العباسية وموقعة دير 4

5 
 نوالية عمرو بن الليث واهم األحداث في عهده، ووالياة طااهر بان محماد بان عمارو بان اللياث فاي سجساتا

 .وفارس

3 

6 
بكري على فارس حتاى س، واستيالء سبك الـ(ه250/316استيالء محمد بن علي بن الليث على سجستان )

 سقوط الدولة الصفارية.

3 

 3 .] [ القيام والتوسع واالنتهاءـ( ه250/316الدولة الزيدية األولى) 7

 3 .] [ اإلحياء والتوسع والسقوطـ( ه250/316الدولة الزيدية الثانية ) 8

 3 الدولة السامانية التأسيس والصراع بين األخوة. 9

 3 الدولة السامانية: عهد إسماعيل بن احمد والحرب مع األتراك. 10

 3 الملك السعيد(.)ر صأحمد بن إسماعيل وابنه ن 11

 3 السامانية.نوح بن نصر وبقية األمراء حتى سقوط الدولة السامانية ومظاهر الحضارة في الدولة  12

 3 الهند.العباسية وبالد  تأسيسها وعالقاتها بالخالفة :ـ( ه351/555) الدولة الغزنوية 13

 3 .الغزنويةمظاهر الحضارة في الدولة  14

15 
ولااة حتااى سااقوط الدالدولااة الخوارزميااة: التأساايس وعالقاتهااا بالخالفااة العباسااية وبااالد مااا وراء النهاار 

 الخوارزمية.

3 

 45 المجموع
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 ساعة

 

 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

1.1 
يوضاااح أوضااااع الخالفاااة العباساااية خاااالل القااارنين الثالاااث  

والرابااااع الهجااااريين وعواماااال ظهااااور الاااادويالت االسااااالمية 

 المستقلة في المشرق  

 االختبارات الفصلية الحوار والمناقشة

1.2 
يساامي العالقااات بااين الخالفااة العباسااية والاادول فااي المشاارق  

 اإلسالمي.
 االختبارات الفصلية المحاضرة

1.3 
يااذكر اباارز المالمااح الحضااارية لكاال دولااة ماان دول المشاارق 

 اإلسالمي
 االختبارات الفصلية المحاضرة 

2.0 
 المهارات

 : أن يكون الطالب قادرا على أن

2.1 
يقارن  بين األوضااع السياساية لكال دولاة مان دول المشارق  

 اإلسالمي.

الخرائط 

 المفاهيمية.

 التعلم التعاوني

االختبارات القصيرة 

 والفصلية

2.2 

  يحلل  نظام الحكم في الدول المستقلة في المشرق اإلسالمي 

 حل المشكالت

لتقويم  بطاقة المالحظة

العروض الفردية 

االختبارات  والجماعية

 الفصلية

2.3 
 يفسر  وضع العالم اإلسالمي أثناء الغزو المغولي

 العصف الذهني

 لعب األدوار

 بطاقة المالحظة

القصيرة االختبارات 

 والفصلية

3.0 
 الكفاءات

 أن يكون الطالب قادرا على أن :

3.1 
منجازات الادول المساتقلة فاي المشارق يقّوم زمالئه في  أبرز 

 العمل الجماعي   اإلسالمي

 التعليم التعاوني
 بطاقة المالحظة

3.2 
بالخالفاااة  يااادير حاااواراً ماااع زمالئاااه  عااان عالقاااة الصااافاريين

 العباسية وموقعة دير العاقول.

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 األسبوع السابع االختبار الفصلي األول )جماعي( 1

ً  المشاركة في النقاش والحوار )فردي/ جماعي( 2  %10 أسبوعيا

 %15 األسبوع الثاني عشر االختبار الفصلي الثاني )جماعي( 3

ً  (كتابة التقارير التحليلية. والمقاالت  )جماعي/فردي 4  %10 أسبوعيا

 %10 كل أسبوعين مجموعة Power Pointالعروض الفردية والجماعية.  5

 %40 أسابيع االختبارات النهائية االختبار النهائي 6

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
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 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 كلاقدمذكر مع )
تدابري تقدمي أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب )أذكر قدر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة -1

 التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 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 )

 المتعثرين أكاديميا

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

 محمد بن جرير الطبري، تاريخ االمم وملوك  للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

  ،تاريخ الدويالت المستقلة في المشرق اإلسالمي/ عفاف سيد ونجوى كمال

2009. 

  ،1999موجز في تاريخ دويالت المشرق اإلسالمي/ احمد عدوان. 

  2005العباسي/ حسن الشريف، العالم اإلسالمي في العصر. 

 .1999الدول اإلسالمية المستقلة في المشرق/ محمد الجمل،          

 عز الدين علي بن األثير: الكامل في التاريخ 

 المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر 

 عبد الرحمن بن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر      

 اإللكترونيةالمصادر 

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

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

  ىأخر

 األسطوانات المدمجة:و يات،البرمج البرامج الحاسوبية، مثل .1

 خرائط 
 اجهزة عرض) الربوجكتور(      

 

 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

Blackboard 

Smartboard 

 

 يوجد ابلكلية معمل حاسب آيل جمهز بكل االحتياجات الالزمة. تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 
 

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

 ـ االختبارات الشهرية .

 األسئلة الشفوية  .ـ  2

 ـ التقويم المستمر . 3

 ـالقيام بواجبات إضافية أو أساسية . 4

ـ تبادل التدريس بيين اليزمالء كيل زمييل 

 يدخل شعبة زميلة.

   

   

   

   

 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
 

 


