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 التدریس المباشر .1
ع      .2 ة وتوزی ات متفاعل ى مجموع ة ال یم الطلب الل تقس ن خ اوني م یم التع التعل

  .المهام على ان یكون محمور العملیة التعلیمیة هو الطالب
ي   .3 یم االلكترون ن    ( ELEARING(التعل ات م ب المعلوم ارك الطال یتش

وعات         ى موض الع عل ة االط یح للطلب ا یت ات بم بكة المعلوم الل ش خ
  .المساق

ث   .4 ذهني بحی ف ال وم       الص اؤالت ویق ار والتس ن االفك ة م رح مجموع تم ط ی
  مع اعطاء حریة التفكیر الطلبة بجمع المعلومات 

  .اسلوب حل المشكالت  .5
ي       .6 وب ف تخدام الیوتی رض واس ة الع الل آل ن خ ة م الم الوثائقی رض االف ع

  ،عرض موضوعات المساق
ة         .7 م ذوو العالق اتذة القس ة وأس ین الطلب واري ب ات ح د جلس عق

  .واالختصاص
ن .8 تعملة     م ائق المس ادر والوث ة المص ن معرف عة م احة واس ب مس ح الطال

 .بموضوعات المساق 
الل            .9 ن خ ة م وص التاریخی م النص ل وفه راءة وتحلی ى ق ة عل دریب الطلب ت

 .الوثائق العربیة واألجنبیة 
وعات     .10 لة بموض وث متص ات وبح اریر ودراس داد تق ة بإع ف الطلب تكلی

 .المساق
ي ا  .11 ي ف داني والعلم دریب المی ة ذات  الت ة التاریخی ى المعرف ول عل لحص

احف     ات المت ى مقتنی الع عل یما االط اق الس وعات المس ة بموض العالق
  .والتاریخ الشفهي وهي المصادر غیر المنقولة

  



703 

 

 

ولد المجتمع  اإلسالمي مع مولد الدولة اإلسالمية وقيامها في المدينة المنـورة، أثـر   
وفي المدينة الحاضرة األولى لإلسالم تكـون هـذا   . من مكة إلى المدنية) ص(هجرة الرسول 

بـين المسـلمين   " بالموخاة"ي على خطوة هامة وه) ص(المجتمع ثم تطور، وقد أقدم الرسول 
مهاجرين وأنصار، وبهذه الخطوة رسمت مالمح المجتمع اإلسالمي الجديـد وتخطيطـه وقـد    
تجسدت في المجتمع اإلسالمي مجموعة من القيم الفاضلة تمثلت بالقـدوة الحسـنة، والعدالـة    

متنوعـة   االجتماعية ثم انطلقت نواة هذا المجتمع إلى خارج الجزيرة العربية فـي مجتمعـات  
صبغت بمالمح المجتمع اإلسالمي وقد تطورت مالمح هذا المجتمع عير العصور اإلسـالمية  

  .المختلفة

  :أهداف المساق

  :يهدف المساق المجتمع اإلسالمي إلى تحقيق مجموعة من األهداف من أهمها ما يلي

 .إظهار مالمح المجتمع اإلسالمي الجديد -
 .ع اإلسالميإبراز القيم الفاضلة والنبيلة للمجتم -
 .توضيح التحوالت االجتماعية للمجتمع العربي اإلسالمي -
 .إلقاء الضوء على مالمح وفئات المجتمع اإلسالمي -
 .إبراز التطورات التي حدثت في المجتمع اإلسالمي في الفترات ما بعد العصر الراشدي -
 .تعريف الطالب بالقيمة الهامة التي أكتسبها من الدين اإلسالمي -
جتماعيـة فـي الدولـة اإلسـالمية     لى أبرز المؤسسات االجتماعية فـي اال اإلطالع ع -

 .بعصورها المختلفة
 

 .تعزيز معرفة الطالب بمالمح المجتمع اإلسالمي -
 .تنمية معرفة الطالب بالقيم الفاضلة للمجتمع اإلسالمي -



 .سالميترسيخ المعرفة لدى الطالب بالتحوالت االجتماعية في المجتمع العربي اإل -
 .توضيح مالمح وفئات المجتمع اإلسالمي -
 .تنمية معرفة الطالب على إبراز التطورات التي حدثت في المجتمع اإلسالمي -
 .تعزيز معرفة الطالب بالقيم الهامة في المجتمع اإلسالمي -
سائلهم العلمية عن المجتمع اإلسالمي وإبراز توجيه الطلبة لكتابة أبحاثهم ودراساتهم ور  -

 .قيمه الفاضلة
 

 .المجتمع العربي قبل اإلسالم -
 .المجتمع اإلسالمي وأسس تكوينه -
 .أسس العدالة االجتماعية في المجتمع اإلسالمي الجديد -
 .التحول االجتماعي واالقتصادي في مجتمع صدر اإلسالم -
 .في العصر الراشديالمجتمع اإلسالمي  -
 .التحوالت التي حدثت في عهد الخليفة عثمان بن عفان والخليفة علي بن أبي طالب -
 .أهم فئات المجتمع العربي اإلسالمي األول -
 .المحنة األولى ونتائجها االجتماعية -
 .المجتمع العربي اإلسالمي في العصرين األموي والعباسي -
 .المرأة ونظام األسرة في اإلسالم -
 .سات االجتماعية في الدولة اإلسالميةالمؤس -

 

 

 

 التدریس المباشر .1
ة          .2 ات متفاعل ى مجموع ة ال یم الطلب الل تقس ن خ اوني م یم التع التعل

 .وتوزیع المهام على ان یكون محمور العملیة التعلیمیة هو الطالب
ي  .3 یم االلكترون الل   ( ELEARING(التعل ن خ ات م ب المعلوم ارك الطال یتش

  .تیح للطلبة االطالع على موضوعات المساقشبكة المعلومات بما ی
وم       .4 اؤالت ویق ار والتس ن االفك ة م رح مجموع تم ط ث ی ذهني بحی ف ال الص

  مع اعطاء حریة التفكیر الطلبة بجمع المعلومات 
  .اسلوب حل المشكالت  .5
ي           .6 وب ف تخدام الیوتی رض واس ة الع الل آل ن خ ة م الم الوثائقی رض االف ع

  ،عرض موضوعات المساق



ات ح   .7 د جلس ة     عق م ذوو العالق اتذة القس ة وأس ین الطلب واري ب
  .واالختصاص

تعملة      .8 ائق المس ادر والوث ة المص ن معرف عة م احة واس ب مس نح الطال م
  .بموضوعات المساق 

الل          .9 ن خ ة م وص التاریخی م النص ل وفه راءة وتحلی ى ق ة عل دریب الطلب ت
 .الوثائق العربیة واألجنبیة 

ات وبح     .10 اریر ودراس داد تق ة بإع ف الطلب لة تكلی وث متص
 .بموضوعات المساق

ة         .11 ة التاریخی ى المعرف ول عل ي الحص ي ف داني والعلم دریب المی الت
ات      ى مقتنی الع عل یما االط اق الس وعات المس ة بموض ذات العالق

 .المتاحف والتاریخ الشفهي وهي المصادر غیر المنقولة
  

 



  نظریات حدیثة في التاریخ

 نظریات حدیثة في التاریخ :اسم المساق  HIST 701ورقمه المساق رمز

 ساعات 3: المعتمدة الساعات  اللغة العربیة: لغة تدریس المساق

 

 :المساق  وصف

ه       ع مراحل ي جمی اریخ ف یتضمن هذا المساق دراسة النظریات الحدیثة في دراسة الت

ات      والح واإلسالمیةالقدیمة  ذه النظری د تنوعت ه ة ، وق ى دیث ة    إل ات أیدولوجی نظری

ر مؤرخو    كالدینیة والشیوعیة ونظریات اقتصادیة واجتماعیة ولغویة ونفسیة ، وظه

دد  رواج هر    فس ن  أش ات وم ذه االتجاه من ه اریخ ض حابالت ات   أص ذه النظری ه

  ......زید وغیرهم كثیر أبوالجابري، هانتنجتون، ادونیس، فیرغون، حامد 

  

 :اهداف المساق 

  :یهدف هذا المساق

  .تفسیر التاریخ في اتجاهات مختلفة إعادة .1

  .الجانب اللغوي في تفسیر التاریخ أهمیة إبراز .2

  .الجانب االقتصادي ورأس المال في حركة التاریخ أهمیة الوقوف على .3

  .دور المجتمع سواء كان بدویا أو حضریا أو حدیثًا في حركة التاریخ إبراز .4

ن .5 تخلص م تند   ال ي ال تس ة  الت ات التاریخی ي الروای رة ف اطیر الكثی ىاألس  إل

 .مصادر علمیة

ة األ   اأبر .6 ر األ  ز أشهر االتجاهات الفكری ة وغی ة  ویدیدولوجی ي تفسیر    لوجی ف

 .التاریخ



 .التعرف على أهم النظریات التاریخیة في تفسیر التاریخ .7

دًال في تفسیر التعرف على أشهر المؤرخین العرب واألجانب الذین  أثاروا ج .8

 .الروایات

  :المساق مخرجات 

  .عودة الطالب الى مصادر التاریخ األصیلة .1

  .......تعلیم الطالب على كیفیة  التخلص من األفكار االیدولوجیة  .2

ي   .3 ا ف ة وأهمه ادیة واالجتماعی ب االقتص ب حول الجوان م الطال ق فه تعمی

 .دراسة التاریخ

 .تعوید الطالب على استخدام الجانب النفسي في تفسیر التاریخ .4

ام      .5 ا االهتم ط وإنم نص فق ة ال ام  بحرفی رة االهتم ن دائ ب م راج الطال إخ

 .والتركیز على مضمونه

تخلیص الطالب من فكرة الخوف من تفسیر النصوص التاریخیة السیاسیة  .6

 .متعددة والدینیة واالجتماعیة التي تسبب له  االنتقادات من جهات

 .تعوید الطالب على الحیادیة في قراءة التاریخ وتفسیر نصوصه .7

 .تعوید الطالب على القبول بالنتائج التي توصل إلیها مهما كانت اتجاهاتها .8

 

 

 

 

 التدریس المباشر .12
ة       .13 ات متفاعل ى مجموع ة ال یم الطلب الل تقس ن خ اوني م یم التع التعل

  .تعلیمیة هو الطالبوتوزیع المهام على ان یكون محمور العملیة ال
ي   .14 یم االلكترون ات  ( ELEARING(التعل ب المعلوم ارك الطال یتش

وعات    ى موض الع عل ة االط یح للطلب ا یت ات بم بكة المعلوم الل ش ن خ م
  .المساق

ار        .15 ن االفك ة م رح مجموع تم ط ث ی ذهني بحی ف ال الص
  مع اعطاء حریة التفكیر والتساؤالت ویقوم الطلبة بجمع المعلومات 



  .مشكالت اسلوب حل ال .16
تخدام     .17 رض واس ة الع الل آل ن خ ة م الم الوثائقی رض االف ع

  ،الیوتیوب في عرض موضوعات المساق
ة   .18 م ذوو العالق اتذة القس ة وأس ین الطلب واري ب ات ح د جلس عق

  .واالختصاص
ائق        .19 ادر والوث ة المص ن معرف عة م احة واس ب مس نح الطال م

 .المستعملة بموضوعات المساق 
راءة وت     .20 ى ق ة عل دریب الطلب ة    ت وص التاریخی م النص ل وفه حلی

 .من خالل الوثائق العربیة واألجنبیة 
لة       .21 وث متص ات وبح اریر ودراس داد تق ة بإع ف الطلب تكلی

 .بموضوعات المساق
ة         .22 ة التاریخی ى المعرف ول عل ي الحص ي ف داني والعلم دریب المی الت

ات      ى مقتنی الع عل یما االط اق الس وعات المس ة بموض ذات العالق
  .الشفهي وهي المصادر غیر المنقولةالمتاحف والتاریخ 

 

  

  



  )حلقة بحث(قطر إسـالمي في العصر الحدیث 
 

 )حلقة بحث(قطر إسـالمي في العصر الحدیث  : اسم المساق HIST 705: ورقمه المساق رمز

 ساعات 3: المعتمدة الساعات  اللغة العربیة: لغة تدریس المساق

 
 :المساق  وصف

ل     ة مث ر العربی المیة غی ار اإلس ن األقط ر م ة قط من دراس : یتض
تان نغالدش او باكس ران او او ب المیة   ای ات اإلس الجمهوری

ي   المیة ف بالد اإلس ن ال ا م طى ، او غیره یا الوس ي آس تقلة ف المس
بالد     ذه ال اریخ ه ى ت وف عل دف الوق ا ، به ا وإفریقی یا وأوروب آس
ة ،   ادیة واالجتماعی یة واالقتص اعها السیاس ار اوض من إط ض

بالد    ع ال ا م ا ، وعالقاته ي تواجهه دیات الت المیة  والتح اإلس
  .العربیة وغیرها 

  
  :اهداف المساق 

ارة    -1 اق المخت ادة المس ع م ابي م ل اإلیج المي(التفاع ر إس ) قط
ة  ادیة واالجتماعی یة واالقتص اعها السیاس تالف اوض ى اخ عل

. 
ة        -2 دى الطلب تراتیجیة  ل ة واس ة ومنهجی ات ثقافی ق كفای تحقی

 .تسهم بها دراسة اي قطر اسالمي 
اد ا  -3 ل واعتم ال العق اریخ اي   إعم ة ت ي دراس دي ف ر النق لفك

 .قطر اسالمي
عوب     -4 ع ش ذي یض ترك ال اریخ المش ات الت ن مقوم الق م اإلنط

 .األقطار اإلسالمیة أمام تطلعات وتحدیات واحدة 
الل       -5 ن خ ة م دى الطلب ة ل ة التاریخی االت المعرف ع مج تنوی

 .لتاریخ الشعوب اإلسالمیة دراستهم 



اریخي والح   -6 داد الت ارطبیعة اإلمت رتبط   استحض ي ت اري  الت ض
ي        ة الت یم األخالقی ة الق الل منظوم ن خ المیة  م ة اإلس ا األم به

 .حددها الدین اإلسالمي العظیم 
ار       -7 ك األقط ات تل م لغ و تعل ه نح ة للتوج دى الطلب ة ل ق قناع خل

ة     یة واألردی ة والفارس ة العثمانی م اللغ ل تعل المیة مث اإلس
 .غات اإلسالمیة األخرى والمالویة وغیرها من الل

  مخرجات التعلم 

اق ،          -1 ة المس دى طلب المیة ل ة اإلس یم الهوی اء ق اق بن ق المس ان یحق
 .وربطهم بثقافة الشعوب اإلسالمیة األخرى 

المیة         -2 عوب اإلس زات الش ول منج ة ح ة وثقافی ورة علمی اء ص بن
 .في بناء وتطور الحضارة اإلسالمیة العامة 

 لدى الطلبة   -3

 

 

 
 

 لمباشرالتدریس ا .23
ع      .24 ة وتوزی ات متفاعل ى مجموع ة ال یم الطلب الل تقس ن خ اوني م یم التع التعل

  .المهام على ان یكون محمور العملیة التعلیمیة هو الطالب
ي   .25 یم االلكترون ن    ( ELEARING(التعل ات م ب المعلوم ارك الطال یتش

وعات         ى موض الع عل ة االط یح للطلب ا یت ات بم بكة المعلوم الل ش خ
  .المساق

ذه  .26 ف ال وم      الص اؤالت ویق ار والتس ن االفك ة م رح مجموع تم ط ث ی ني بحی
  مع اعطاء حریة التفكیر الطلبة بجمع المعلومات 

  .اسلوب حل المشكالت  .27
ي       .28 وب ف تخدام الیوتی رض واس ة الع الل آل ن خ ة م الم الوثائقی رض االف ع

  ،عرض موضوعات المساق
ة         .29 م ذوو العالق اتذة القس ة وأس ین الطلب واري ب ات ح د جلس عق

  .صاصواالخت
تعملة       .30 ائق المس ادر والوث ة المص ن معرف عة م احة واس ب مس نح الطال م

 .بموضوعات المساق 



الل            .31 ن خ ة م وص التاریخی م النص ل وفه راءة وتحلی ى ق ة عل دریب الطلب ت
 .الوثائق العربیة واألجنبیة 

وعات     .32 لة بموض وث متص ات وبح اریر ودراس داد تق ة بإع ف الطلب تكلی
 .المساق

داني والعل .33 دریب المی ة ذات  الت ة التاریخی ى المعرف ول عل ي الحص ي ف م
احف     ات المت ى مقتنی الع عل یما االط اق الس وعات المس ة بموض العالق

  .والتاریخ الشفهي وهي المصادر غیر المنقولة
  



  قراءات تاریخیة باللغة اإلنجلیزیة

 قراءات تاریخیة باللغة اإلنجلیزیة  :اسم المساق           hist  707:رمز المساق ورقمه

 ساعات 3: المعتمدة الساعات  اللغة العربیة: لغة تدریس المساق

 

  :المساق  وصف

ائق         ارة او وث ة مخت ایا تاریخی ي قض راءات ف اق ق من المس یتض
ود  ة تع دیم         تاریخی اریخ الق ي الت واء ف ة ، س ة مختلف رات زمنی ى فت ال

ى        وال ال اش وص وار ونق وع ح ون موض دیث ، وتك المي اوالح اواالس
وص    ة اآلراء والنص ى مناقش ة عل دى الطلب ة ل درات كافی ق ق تحقی
ائق       ع الوث ل م ى التعام دریبهم عل ایا ، وت ك القض ي تل واردة ف ال

وا    اق ، س وعات المس لة بموض ة المتص ة  اإلنجلیزی ائق المخطوط ء الوث
ة     ى منهجی دریبهم عل ة ، وت ائق األلكترونی ة او الوث او المطبوع
ة       ة المختلف ار اإلنجلیزی الل المص ن خ ا م وامش وتطبیقاته تخدام اله اس

.  

  :اهداف المساق 

ة    -1 ة اإلنجلیزی ة باللغ راءة والكتاب ة الق ى ممارس الب عل دریب الط ت
. 

ة دال -2 وص ومعرف وى النص ون محت ل الدارس ك ان یحل ا وذل الته
 .لفهم روح العصر 

ة ،       -3 ة اإلنجلیزی رة باللغ ة المباش ادر التاریخی ى المص الع عل اإلط
 .وكیفیة االستفادة منها كمصدر تاریخي هام 

ة     -4 طلحات التاریخی م المص تخدام وفه ى اس ة عل دریب الطلب ت
 .باللغة اإلنجلیزیة 

وص       -5 ل النص ة ، وتحلی ارة الترجم ان مه ى اتق ة عل دریب الطلب ت
 . تاریخیا تحلیال



ا       -6 ة ایجاب ة اإلنجلیزی وارد باللغ اریخي ال نص الت ض ال د ونق نق
 .وسلبا 

تخدامها        -7 ة إلس ة اإلنجلیزی ة باللغ وص التاریخی اء النص ة انتق كیفی
 .ألغراض البحث العلمي 

 

  مخرجات التعلم 

 ان یكون الطالب قادرا على قراءة النصوص اإلنجلیزیة  -1
ب         -2 ة وبحق ة اإلنجلیزی ة باللغ ادر التاریخی ب بالمص ف الطال تعری

 .تاریخیة متنوعة 
ب   -3 تقن الطال وص     ان ی یر النص ة وتفس ارة الترجم ة مه تنمی

 .تفسیرا مباشرا دون االعتماد على الترجمات الجاهزة
ة   -4 وص باللغ د النص ل ونق ة تحلی ب اهمی توعب الطال ان یس

 اإلنجلیزیة 
ة معرف   -5 ب أهمی درك الطال طلحات   ان ی یر المص ظ وتفس ة وحف

 .ىالتاریخیة باللغة اإلنجلیزیة 
 
 

 
 التدریس المباشر .34
ع      .35 ة وتوزی ات متفاعل ى مجموع ة ال یم الطلب الل تقس ن خ اوني م یم التع التعل

  .المهام على ان یكون محمور العملیة التعلیمیة هو الطالب
ي   .36 یم االلكترون ن    ( ELEARING(التعل ات م ب المعلوم ارك الطال یتش

الل ش  وعات       خ ى موض الع عل ة االط یح للطلب ا یت ات بم بكة المعلوم
  .المساق

وم         .37 اؤالت ویق ار والتس ن االفك ة م رح مجموع تم ط ث ی ذهني بحی ف ال الص
  مع اعطاء حریة التفكیر الطلبة بجمع المعلومات 

  .اسلوب حل المشكالت  .38
ي       .39 وب ف تخدام الیوتی رض واس ة الع الل آل ن خ ة م الم الوثائقی رض االف ع

  ،المساقعرض موضوعات 
ة         .40 م ذوو العالق اتذة القس ة وأس ین الطلب واري ب ات ح د جلس عق

  .واالختصاص
تعملة       .41 ائق المس ادر والوث ة المص ن معرف عة م احة واس ب مس نح الطال م

 .بموضوعات المساق 



الل            .42 ن خ ة م وص التاریخی م النص ل وفه راءة وتحلی ى ق ة عل دریب الطلب ت
 .الوثائق العربیة واألجنبیة 

داد  .43 ة بإع ف الطلب وعات    تكلی لة بموض وث متص ات وبح اریر ودراس تق
 .المساق

ة ذات    .44 ة التاریخی ى المعرف ول عل ي الحص ي ف داني والعلم دریب المی الت
احف     ات المت ى مقتنی الع عل یما االط اق الس وعات المس ة بموض العالق

  .والتاریخ الشفهي وهي المصادر غیر المنقولة
  



  التنظیمات اإلداریة في الدولة اإلسالمیة  التنظیمات اإلداریة في الدولة اإلسالمیة  : مختصر وصف مساق
 

    التنظیمات اإلداریة في الدولة اإلسالمیة التنظیمات اإلداریة في الدولة اإلسالمیة   ::اسم المساقاسم المساق  HHIISSTT  771122:  :  ورقمهورقمه  المساقالمساق  رمزرمز

  اللغة العربیةاللغة العربیة: : المساقالمساق  تدریستدریس  لغةلغة  ساعات معتمدةساعات معتمدة  33: : المعتمدةالمعتمدة  الساعاتالساعات

  

  وصف المساقوصف المساق

ئصه ونشوء النظام اإلداري للدولة ئصه ونشوء النظام اإلداري للدولة بالنظام اإلداري وذكر خصابالنظام اإلداري وذكر خصایتضمن التعریف یتضمن التعریف 
والتعرف على الجهاز اإلداري والمؤسسات اإلداریة ووظائفها في جمیع مناحي والتعرف على الجهاز اإلداري والمؤسسات اإلداریة ووظائفها في جمیع مناحي اإلسالمیة اإلسالمیة 

من عصر الرسول صلى اهللا علیه وسلم وحتى نهایة العصر المملوكي ، من عصر الرسول صلى اهللا علیه وسلم وحتى نهایة العصر المملوكي ،   الحیاة ابتداًءالحیاة ابتداًء
یین واألیوبیین یین واألیوبیین بعصر الخلفاء الراشدین واألمویین والعباسیین والعباسیین والفاطمبعصر الخلفاء الراشدین واألمویین والعباسیین والعباسیین والفاطم  اًًامرورمروروو

  اإلداریةاإلداریة  المسلمین من خبرات األمم والدول األخرىالمسلمین من خبرات األمم والدول األخرى  ستفادةستفادةمدى إمدى إ  ةةعرفعرفمموو    والممالیك ،والممالیك ،
، وتوظیف ذلك في بناء هذا النظام وتطویره وبیان أهمیة النظام للدولة ، وتوظیف ذلك في بناء هذا النظام وتطویره وبیان أهمیة النظام للدولة ))كالفرس والروم كالفرس والروم ((

  ..في أداء وظائفها المختلفة ودراسة رجاله وموظفیه في أداء وظائفها المختلفة ودراسة رجاله وموظفیه 

  أهداف المساقأهداف المساق

  ::تمكین الطالب منتمكین الطالب من  یهدف هذا المساق إلىیهدف هذا المساق إلى

  ..اإلدارياإلداريالمقصود بالنظام المقصود بالنظام   الطالبالطالبأن یعّرف أن یعّرف   ))11
  ..اإلدارياإلداريیذكر الطالب خصائص النظام یذكر الطالب خصائص النظام أن أن   ))22
  ..  األسباب التي أدت الى نشوء النظام اإلداري في الدولة اإلسالمیة األسباب التي أدت الى نشوء النظام اإلداري في الدولة اإلسالمیة یبین الطالب یبین الطالب أن أن   ))33
  ..اإلسالمیةاإلسالمیةالمؤسسات اإلداریة التي ظهرت في الدولة المؤسسات اإلداریة التي ظهرت في الدولة   عنعن  یتحدث الطالبیتحدث الطالبأن أن   ))44
  ..اإلداریةاإلداریةلب دور األمم األخرى في إفادة الدولة اإلسالمیة بخبراتها لب دور األمم األخرى في إفادة الدولة اإلسالمیة بخبراتها أن یقّدر الطاأن یقّدر الطا  ))55
داري اإلسالمي داري اإلسالمي إلإلیثمن الطالب جهود الموظفین اإلداریین في تطویر النظام ایثمن الطالب جهود الموظفین اإلداریین في تطویر النظام اأن أن   ))66

  ..اإلسالمیةاإلسالمیةعبر العصور عبر العصور 

  مخرجات التعلُّممخرجات التعلُّم

  ::قادرًا علىقادرًا علىأن یكون أن یكون بعد دراسة هذا المساق بعد دراسة هذا المساق الطالب الطالب یفترض بیفترض ب

  لمقصود بالنظام اإلداري لمقصود بالنظام اإلداري یعرف الطالب ایعرف الطالب ا  ))11



  یذكر خصائص النظام اإلداري یذكر خصائص النظام اإلداري   ))22

  ..  األسباب التي أدت الى نشوء النظام اإلداري في الدولة اإلسالمیة األسباب التي أدت الى نشوء النظام اإلداري في الدولة اإلسالمیة   یبینیبین  ))33
  ..  عن المؤسسات اإلداریة التي ظهرت في الدولة اإلسالمیة عن المؤسسات اإلداریة التي ظهرت في الدولة اإلسالمیة یتحدث یتحدث   ))44
  ..اإلداریةاإلداریةیقدر دور األمم األخرى في إفادة الدولة اإلسالمیة بخبراتها یقدر دور األمم األخرى في إفادة الدولة اإلسالمیة بخبراتها   ))55
الموظفین اإلداریین في تطویر النظام اإلداري اإلسالمي عبر العصور الموظفین اإلداریین في تطویر النظام اإلداري اإلسالمي عبر العصور   یثمن جهودیثمن جهود  ))66

  ..اإلسالمیةاإلسالمیة
  

 

 التدریس المباشر .45
ى ان           .46 ام عل ع المه ة وتوزی ات متفاعل ى مجموع ة ال یم الطلب الل تقس ن خ اوني م یم التع التعل

  .یكون محمور العملیة التعلیمیة هو الطالب
ي  .47 یم االلكترون ب ( ELEARING(التعل ارك الطال ات   یتش بكة المعلوم الل ش ن خ ات م المعلوم

  .بما یتیح للطلبة االطالع على موضوعات المساق
ع        .48 ة بجم وم الطلب اؤالت ویق ار والتس ن االفك ة م رح مجموع تم ط ث ی ذهني بحی ف ال الص

  مع اعطاء حریة التفكیر المعلومات 
  .اسلوب حل المشكالت  .49
تخدام الیوت     .50 رض واس ة الع الل آل ن خ ة م الم الوثائقی رض االف وعات   ع رض موض ي ع وب ف ی

  ،المساق
  .عقد جلسات حواري بین الطلبة وأساتذة القسم ذوو العالقة واالختصاص .51
اق        .52 وعات المس تعملة بموض ائق المس ادر والوث ة المص ن معرف عة م احة واس ب مس نح الطال م

. 
ة    .53 ائق العربی الل الوث ن خ ة م وص التاریخی م النص ل وفه راءة وتحلی ى ق ة عل دریب الطلب ت

 .واألجنبیة 
 .تكلیف الطلبة بإعداد تقاریر ودراسات وبحوث متصلة بموضوعات المساق .54
وعات   .55 ة بموض ة ذات العالق ة التاریخی ى المعرف ول عل ي الحص ي ف داني والعلم دریب المی الت

ر         ادر غی ي المص فهي وه اریخ الش احف والت ات المت ى مقتنی الع عل یما االط اق الس المس
  .المنقولة

  

 

 

 

 



  دراسات في التاریخ الثقافي لألمة اإلسالمیة دراسات في التاریخ الثقافي لألمة اإلسالمیة : : مختصر توصیف مساقمختصر توصیف مساق

  دراسات في التاریخ الثقافي لألمة اإلسالمیة دراسات في التاریخ الثقافي لألمة اإلسالمیة ::اسم المساقاسم المساق  HHIISSTT704704:  :  رمزالمساقورقمهرمزالمساقورقمه

  اللغة العربیةاللغة العربیة: : لغةتدریسالمساقلغةتدریسالمساق  ساعات معتمدةساعات معتمدة  33: : الساعاتالمعتمدةالساعاتالمعتمدة

  وصف المساقوصف المساق

كالفارسیة والیونانیة والهندیة كالفارسیة والیونانیة والهندیة ((یتضمن التعریف بالثقافة اإلسالمیة وتاریخ نشأتها والتفاعل مع الثقافات األخرى یتضمن التعریف بالثقافة اإلسالمیة وتاریخ نشأتها والتفاعل مع الثقافات األخرى 
، ودور تلك الثقافات في إخصاب الثقافة اإلسالمیة ، وأنواع المعارف والعلوم  التي تمیزت بها الثقافة ، ودور تلك الثقافات في إخصاب الثقافة اإلسالمیة ، وأنواع المعارف والعلوم  التي تمیزت بها الثقافة ) ) وغیرها وغیرها 

یة والتطبیقیة وغیرها من انواع المعارف والعلوم وتطورها عبر یة والتطبیقیة وغیرها من انواع المعارف والعلوم وتطورها عبر اإلسالمیة ، كالعلوم الشرعیة واللغویة واإلنساناإلسالمیة ، كالعلوم الشرعیة واللغویة واإلنسان
العصور اإلسالمیة منذ العصر النبوي وحتى نهایة دولة الممالیك ، وإبراز دور الثقافة اإلسالمیة في إفادة العصور اإلسالمیة منذ العصر النبوي وحتى نهایة دولة الممالیك ، وإبراز دور الثقافة اإلسالمیة في إفادة 

ویتضمن كذلك دراسة الطرق واألسالیب التي تسعى نحو الحفاظ على الشخصیة الثقافیة ویتضمن كذلك دراسة الطرق واألسالیب التي تسعى نحو الحفاظ على الشخصیة الثقافیة . . الثقافات األجنبیة الثقافات األجنبیة 
  . . مة والمجتمعمة والمجتمعلأللأل

  هداف المساقهداف المساق

  ::یهدف هذا المساق إلى تمكین الطالب منیهدف هذا المساق إلى تمكین الطالب من

  ..أن یعّرف الطالب المقصود بالثقافة اإلسالمیة أن یعّرف الطالب المقصود بالثقافة اإلسالمیة   ))77
  ..أن یتحدث الطالب عن نشأة الثقافة اإلسالمیة أن یتحدث الطالب عن نشأة الثقافة اإلسالمیة   ))88
  ..أن یبین الطالب دور الثقافات األخرى في إخصاب الثقافة اإلسالمیة أن یبین الطالب دور الثقافات األخرى في إخصاب الثقافة اإلسالمیة   ))99

  ..التي تمیزت بها الثقافة اإلسالمیة التي تمیزت بها الثقافة اإلسالمیة   أن یتحدث الطالب عن أنواع المعارف والعلومأن یتحدث الطالب عن أنواع المعارف والعلوم  ))1010
  ..أن یتتبع الطالب تطور المعارف والعلوم عبر العصور افسالمیة أن یتتبع الطالب تطور المعارف والعلوم عبر العصور افسالمیة   ))1111
  ..أن یدرك الطالب دور الثقافة اإلسالمیة في افادة الثقافات األجنبیةأن یدرك الطالب دور الثقافة اإلسالمیة في افادة الثقافات األجنبیة  ))1212
  ..أن یوضح الطالب الطرق واألسالیب التي تساهم في الحفاظ على الشخصیة الثقافیة لالمة والمجتمع أن یوضح الطالب الطرق واألسالیب التي تساهم في الحفاظ على الشخصیة الثقافیة لالمة والمجتمع   ))1313

  التعلُّمالتعلُّم  مخرجاتمخرجات

  ::قادرًا علىقادرًا علىأن یكون أن یكون بعد دراسة هذا المساق بعد دراسة هذا المساق الطالب الطالب یفترض بیفترض ب

  ..یعّرف الثقافة اإلسالمیةیعّرف الثقافة اإلسالمیة  ))77
  ..یتحدث عن نشأة الثقافة اإلسالمیةیتحدث عن نشأة الثقافة اإلسالمیة  ))88
  ..یبین دور الثقافات األخرى في اخصاب الثقافة اإلسالمیة یبین دور الثقافات األخرى في اخصاب الثقافة اإلسالمیة   ))99

  ..یتتبع تطور المعارف والعلوم عبر العصور اإلسالمیة یتتبع تطور المعارف والعلوم عبر العصور اإلسالمیة   ))1010
  ..افادة الثقافات األجنبیة افادة الثقافات األجنبیة   یدرك دور الثقافة اإلسالمیة فيیدرك دور الثقافة اإلسالمیة في  ))1111



یوضح الطرق واألسالیب التي تساهم في الحفاظ على الشخصیة الثقافیة لألمة یوضح الطرق واألسالیب التي تساهم في الحفاظ على الشخصیة الثقافیة لألمة   ))1212
  ..والمجتمع والمجتمع 

 

 

 التدریس المباشر .56
ى ان             .57 ام عل ع المه ة وتوزی ات متفاعل ى مجموع ة ال یم الطلب الل تقس ن خ اوني م یم التع التعل

  .یكون محمور العملیة التعلیمیة هو الطالب
یم  .58 ي التعل بكة  ( ELEARING(االلكترون الل ش ن خ ات م ب المعلوم ارك الطال یتش

  .المعلومات بما یتیح للطلبة االطالع على موضوعات المساق
ع          .59 ة بجم وم الطلب اؤالت ویق ار والتس ن االفك ة م رح مجموع تم ط ث ی ذهني بحی ف ال الص

  مع اعطاء حریة التفكیر المعلومات 
  .اسلوب حل المشكالت  .60
الم الوثائ  .61 رض االف وعات       ع رض موض ي ع وب ف تخدام الیوتی رض واس ة الع الل آل ن خ ة م قی

  ،المساق
  .عقد جلسات حواري بین الطلبة وأساتذة القسم ذوو العالقة واالختصاص .62
 .منح الطالب مساحة واسعة من معرفة المصادر والوثائق المستعملة بموضوعات المساق  .63
ة    .64 وص التاریخی م النص ل وفه راءة وتحلی ى ق ة عل دریب الطلب ة  ت ائق العربی الل الوث ن خ م

 .واألجنبیة 
 .تكلیف الطلبة بإعداد تقاریر ودراسات وبحوث متصلة بموضوعات المساق .65
وعات     .66 ة بموض ة ذات العالق ة التاریخی ى المعرف ول عل ي الحص ي ف داني والعلم دریب المی الت

ر           ادر غی ي المص فهي وه اریخ الش احف والت ات المت ى مقتنی الع عل یما االط اق الس المس
  .قولةالمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

 

 HIST 714: رمزالمساقورقمه
  المدینة اإلسالمیة :اسم المساق

 

 اللغة العربیة : لغة تدریس المساق ساعات معتمدة 3: الساعاتالمعتمدة

 
  

  

  

 

  

لمؤرخين ظهر اهتمام المسلمين ببناء المدن وتشييدها منذ بداية حركة الفتوحات اإلسالمية، فقد أبدى عدد من ا
والمستشرقين وعلماء االجتماع إهتماماً كبيراً بدراسة الظروف البنائية والتاريخية التي أسهمت في ظهور المـدن بمـا   

ويبدو أن ثمة إتفاقاً بينهم على أن المراكز الحضرية األولى . تمثله من خصائص اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية
وادي النيل بمصر، ومنطقة ما بين النهرين بالعراق، ثم نشأت بعد ذلك مراكز  قد ظهرت منذ سبعة آالف عام في دلتا

  .حضرية أخرى في وادي السند بباكستان، حوض النهر األصفر بالصين

وعلى الرغم من وفرة التراث المتعلق بنشأة المدن ونمو التحضر في مناطق مختلفة من العالم، إال أن نصيب 
فقد اهتم عدد من المستشرقين والمؤرخين الغربيين بدراسـة المدينـة   . راث كان محدوداًالمدن اإلسالمية داخل هذا الت

اإلسالمية، إال أنهم في دراستهم كانوا ينظرون إلى هذه المدن في ضوء معرفتهم بالمدن الغربية ونظمهـا االجتماعيـة   
كما . جتماعية واالقتصادية في كل منهماواالقتصادية والسياسية دون مراعاة االختالفات الجوهرية في طبيعة البنية اال



أنهم لم يهتموا بدراسة المدن اإلسالمية باعتبارها مجتمعات محلية لها كياناتها وشخصياتها ومقوماتها المميـزة والتـي   
تعطيها وحدتها وتكاملها بقدر ما اعتبروا هذه المدن مجرد تجمعات أو مجموعات منعزلة داخلياً عن بعضها الـبعض،  

  .تستطيع أن تشكل وحدة متماسكة بحيث ال

وعند الحديث عن المدينة اإلسالمية، يجب وضع بعض المعايير التي تساعد على توضيح أهم الخصـائص  
وال يعني ذلك قصر عبارة " مدينة إسالمية"والمالمح التي يجب أن تتوفر في المجتمع الحضري حتى يمكن وصفه بأنه 

ظهرت بعد ظهور اإلسالم بالفعل، أو أن كل العناصر والخصائص الحضرية التي على المدن التي " المدينة اإلسالمية"
. كانت تميز المدن قبل اإلسالم قد إختفت كلياً بعد دخول اإلسالم عليها لكي تحل محلها خصائص ومالمـح إسـالمية  

  . مت تؤدي وظيفة معينةفالمدن اإلسالمية لم تتغير بسرعة في فترة قصيرة، وإنما تحتفظ ببعض العناصر القديمة ما دا

 

  

  :إلى تحقيق مجموعة من األهداف من أهمها ما يلي المدينة اإلسالميةيهدف مساق 

  .إظهار اإلرث الحضاري العميق للمدينة العربية اإلسالمية .1
في نشأتها  إبراز وضوح رؤية العرب بالنماذج المتعددة للمدن وفقاً لوظائفها وللعوامل التي لعبت دوراً بارزاً .2

 .وتطورها
 .إبراز فكرة التواصل الحضاري في هذا المجال بين الماضي والحاضر .3
 .التشجيع على بذل مساعي حثيثة من أجل الحفاظ على آثار وخطط المدينة العربية اإلسالمية .4
ربيـة  تشجيع الطالب على فهم ودراسة التكوين التاريخي واالجتماعي للتمدن والوظائف األساسية للمدينة الع .5

 .اإلسالمية
 .تعريف الطالب بشكل المجتمع العربي اإلسالمي وخصائصه التي جاءت من الدين اإلسالمي .6

 

  .توضيح وأبراز األرث الحضاري للمدينة اإلسالمية .1
  .تنمية المعرفة لدى الطالب لرؤية العرب حول النماذج المتعددة للمدن اإلسالمية .2
  .لدى الطالبة بالتواصل الحضاري بين الماضي والمستقبل تنمية شعور الفخر واالعتزاز .3
  .تعزيز وتعميق الجهود للحفاظ على آثار وخطط المدينة اإلسالمية .4
  .توجيه طلبة الدراسات العليا لكتابة دراساتهم المستقبلية ورسائلهم عن المدينة اإلسالمية .5
 .وخصائصها المدينة اإلسالمية بدراسةتعزيز المعرفة والبحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا  .6

 

 

   الوحدة

  .نشأتها، معناها، شروط قيامها المدينة وأصول المدينة -



مدن الرومان، عبادة الموتى، النار المقدسة، الديانـة   :المدينة الكالسيكية مدن اليونان والرومان -
الوراثة، السلطة في العائلة، المدينـة   المنزلية، تكوين العائلة، مراسيم الزواج، حق الملكية، حق

في طور التكوين، الديانة الطبيعية، األعياد، الحروب والجيش، عالقة المواطن باآللهـة، نظـام   
الحكم في المدينة، القانون، المواطن والغريب، الوطن والنفي، سلطة الدولـة، الطبقـات فـي    

 .المجتمع، الثورات
  .أسبارطة، أثنيا، سلوقية، أفامية، انطاكية المدن الكالسيكية في الغرب والشرق  -
كلمة المدينة في القرآن الكريم، المدينة عند العرب واصـطالحهم، كلمـة    .المدينة في اإلسالم -

طبقـات المـدن    المدينة عند اإلسالميين، طبقات المدن كما حددها الجغرافيـون اإلسـالميون  
 . اإلسالمية العسكرية

سالمية المالمح األساسية للمدينة اإلسالمية، الوظائف الدينيـة فـي   التكوين الوظيفي للمدينة اإل -
المدينة اإلسالمية، الوظائف االجتماعية في المدينة اإلسالمية، الوظائف االقتصادية في المدينـة  

 .اإلسالمية
الفئات في المدينة اإلسالمية رجال السلطة، رجال الدين، التجـار، العامـة، أصـحاب المهـن      -

  .تكسبون والمتسولون، البطالون، أهل الباليا والعاهاتالوضيعة، الم
 .تاريخ مدينة مكة، تاريخ المدينة المنورة، تاريخ الطائف تاريخ المدن -
تصميم المنزل العربي، الفسقية، القاعة، مالقف الهـواء، المشـربية، تخطـيط     المنزل العربي  -

 .المدينة العربية، المنزل العربي في الوقت الحاضر
  .الموقع، األسوار، الخنادق، الحصون، األبواب، السراديب .اإلسالمية المدينةتحصين   -
المسجد، دار اإلمارة، السوق، مسـاكن الجنـد،    المنشآت والمرافق العامة في المدينة اإلسالمية -

  .المدارس، البيمارستانات
 .الفئات االجتماعية، العادات والتقاليد الحياة االجتماعية في المدينة -
المدن العسكرية مثـل البصـرة، الكوفـة، الفسـطاط،      - .نماذج من المدينة اإلسالمية دراسة -

 .القيروان، المدن الملكية مثل بغداد، سامراء، الجعفرية، القطائع، القاهرة
التنظيم االقتصـادي والمـالي فـي     .التحول االقتصادي واالجتماعي في مجتمع صدر اإلسالم -

 ع صدر اإلسالم، الزراعة في مجتمـع صـدر اإلسـالم،   ـ التجارة في مجتم.العصر الراشدي
 .مظاهر التحول االقتصادي واالجتماعي

االجتماع اإلنساني ضروري، ظاهرة تـداول الـدول، الشـروط     .ابن خلدون التطور العمراني -
  .الواجب أن تتوافر في تأسيس المدن

 .استها، النتائجالنظرية، كيفية در المدينة العربية اإلسالمية في الدراسات األجنبية، -
مدينة السياسة والسعادة، المدينة العادلة عنـد ابـن سـينا،     المدينة كمرجع اجتماعي للمعرفة،  -

  .ابن باجه، طوبى العقل ونقيضها: طوبى األندلس
 



 

 

 التدریس المباشر .67
ة       .68 ات متفاعل ى مجموع ة ال یم الطلب الل تقس ن خ اوني م یم التع التعل

  .لعملیة التعلیمیة هو الطالبوتوزیع المهام على ان یكون محمور ا
ي   .69 یم االلكترون ات  ( ELEARING(التعل ب المعلوم ارك الطال یتش

وعات    ى موض الع عل ة االط یح للطلب ا یت ات بم بكة المعلوم الل ش ن خ م
  .المساق

ار        .70 ن االفك ة م رح مجموع تم ط ث ی ذهني بحی ف ال الص
  مع اعطاء حریة التفكیر والتساؤالت ویقوم الطلبة بجمع المعلومات 

  .لوب حل المشكالت اس .71
تخدام     .72 رض واس ة الع الل آل ن خ ة م الم الوثائقی رض االف ع

  ،الیوتیوب في عرض موضوعات المساق
ة   .73 م ذوو العالق اتذة القس ة وأس ین الطلب واري ب ات ح د جلس عق

  .واالختصاص
ائق        .74 ادر والوث ة المص ن معرف عة م احة واس ب مس نح الطال م

 .المستعملة بموضوعات المساق 
ى    .75 ة عل دریب الطلب ة      ت وص التاریخی م النص ل وفه راءة وتحلی ق

 .من خالل الوثائق العربیة واألجنبیة 
لة       .76 وث متص ات وبح اریر ودراس داد تق ة بإع ف الطلب تكلی

 .بموضوعات المساق
ة         .77 ة التاریخی ى المعرف ول عل ي الحص ي ف داني والعلم دریب المی الت

ات      ى مقتنی الع عل یما االط اق الس وعات المس ة بموض ذات العالق
  .والتاریخ الشفهي وهي المصادر غیر المنقولةالمتاحف 

 



  للعالم اإلسالميللعالم اإلسالمي  الخارجيالخارجيالغزو الغزو : : مساقمساق                        

 للعالم اإلسالمي الخارجيالغزو  :اسم المساق HIST 716  : ورقمه رمزالمساق

 ساعات 3: المعتمدة الساعات  اللغة العربیة: لغة تدریس المساق

  

  وصف المساقوصف المساق

الدولة البیزنطیة الدولة البیزنطیة   ؛؛منمنالمنطلق المنطلق   للعالم اإلسالميللعالم اإلسالمي  الخارجيالخارجيلغزو لغزو اادراسة دراسة   هذا المساقهذا المساق  تناولتناولیی
غزو كل غزو كل   عواملعوامل: : من حیثمن حیث، ، العصر المملوكيالعصر المملوكينهایة نهایة   حتىحتى  أسیاأسیا  وأواسطوأواسطالغربیة الغربیة   وأوروباوأوروبا

غزو غزو كل كل واقع العالم اإلسالمي قبیل واقع العالم اإلسالمي قبیل   بیانبیانووومراحله التاریخیة، ومراحله التاریخیة،   للعالم اإلسالمي،للعالم اإلسالمي،  منهامنها
أطرها العامة أطرها العامة في في   غزوغزولكل لكل   الرسمیة والشعبیةالرسمیة والشعبیة  المقاومة اإلسالمیةالمقاومة اإلسالمیة  وأثنائه، وتتبع حركةوأثنائه، وتتبع حركة

الطلبة الطلبة   ، واعداد، واعداداإلسالمياإلسالميعلى العالم على العالم منها منها غزو غزو   كلكلر ر اااثاث  تسلیط الضوء علىتسلیط الضوء على، و، وئیسةئیسةالرالر
  ..بمنهجیة علمیة تاریخیةبمنهجیة علمیة تاریخیةالمرتبطة بذلك المرتبطة بذلك البحاث البحاث لل

  أهداف المساقأهداف المساق

  ::أنأن  یهدف هذا المساق إلى تمكین الطالب منیهدف هذا المساق إلى تمكین الطالب من

  ..للعالم اإلسالميللعالم اإلسالمي  وأهدافهاوأهدافها  لخارجيلخارجيالغزو االغزو ا  موجاتموجات  میز بینمیز بینیی  ))1414
  ..الم اإلسالميالم اإلسالميللعللع  لخارجيلخارجيعوامل الغزو اعوامل الغزو ایحلل یحلل   ))1515
  ..على العالم اإلسالميعلى العالم اإلسالمي  خارجيخارجي  غزوغزوكل كل نتائج نتائج   ستنتجستنتجیی  ))1616
  ..للعالم اإلسالميللعالم اإلسالمي  خارجيخارجيغزو غزو لكل لكل الرسمیة الرسمیة المقاومة اإلسالمیة المقاومة اإلسالمیة   اتاتحركحرك  یتعرفیتعرف  ))1717
  ..للعالم اإلسالميللعالم اإلسالمي  لخارجيلخارجيالغزو االغزو افي مقاومة في مقاومة   والعامةوالعامة  العلماءالعلماءیقّدر أهمیة دور یقّدر أهمیة دور   ))1818

  ..یتمكن من قراءة المصادر التاریخیة المختصة ونقدهایتمكن من قراءة المصادر التاریخیة المختصة ونقدها  ))1919

  جات التعلُّمجات التعلُّممخرمخر

  ::قادرًا علىقادرًا علىأن یكون أن یكون بعد دراسة هذا المساق بعد دراسة هذا المساق الطالب الطالب یفترض بیفترض ب

  ..للعالم اإلسالميللعالم اإلسالمي  لخارجي وأهدافهالخارجي وأهدافهاالغزو االغزو ا  موجاتموجاتبین بین   التمییزالتمییز  ))11
  ..للعالم اإلسالميللعالم اإلسالمي  لخارجيلخارجيالغزو االغزو اعوامل عوامل   تحلیلتحلیل  ))22
  ..على العالم اإلسالميعلى العالم اإلسالمي  خارجيخارجيغزو غزو كل كل نتائج نتائج   استنتاجاستنتاج  ))33
  ..للعالم اإلسالميللعالم اإلسالمي  خارجيخارجيغزو غزو كل كل للالرسمیة الرسمیة المقاومة اإلسالمیة المقاومة اإلسالمیة   اتاتحركحرك  المقارنة بینالمقارنة بین  ))44

  ..للعالم اإلسالميللعالم اإلسالمي  لخارجيلخارجيالغزو االغزو افي مقاومة في مقاومة   والعامةوالعامة  العلماءالعلماءأهمیة دور أهمیة دور   استخالصاستخالص  ))55



  ..موضوع بمنهجیة علمیة تاریخیةموضوع بمنهجیة علمیة تاریخیةكتابة االبحاث المختصة بالكتابة االبحاث المختصة بال  ))66
 

 التدریس المباشر .78
ام         .79 ع المه ة وتوزی ات متفاعل ى مجموع ة ال یم الطلب الل تقس ن خ اوني م یم التع ى ان  التعل عل

  .یكون محمور العملیة التعلیمیة هو الطالب
ي  .80 یم االلكترون ات    ( ELEARING(التعل بكة المعلوم الل ش ن خ ات م ب المعلوم ارك الطال یتش

  .بما یتیح للطلبة االطالع على موضوعات المساق
ع        .81 ة بجم وم الطلب اؤالت ویق ار والتس ن االفك ة م رح مجموع تم ط ث ی ذهني بحی ف ال الص

  عطاء حریة التفكیرمع ا المعلومات 
  .اسلوب حل المشكالت  .82
وعات        .83 رض موض ي ع وب ف تخدام الیوتی رض واس ة الع الل آل ن خ ة م الم الوثائقی رض االف ع

  ،المساق
  .عقد جلسات حواري بین الطلبة وأساتذة القسم ذوو العالقة واالختصاص .84
ا       .85 وعات المس تعملة بموض ائق المس ادر والوث ة المص ن معرف عة م احة واس ب مس نح الطال ق م

. 
ة    .86 ائق العربی الل الوث ن خ ة م وص التاریخی م النص ل وفه راءة وتحلی ى ق ة عل دریب الطلب ت

 .واألجنبیة 
 .تكلیف الطلبة بإعداد تقاریر ودراسات وبحوث متصلة بموضوعات المساق .87
وعات   .88 ة بموض ة ذات العالق ة التاریخی ى المعرف ول عل ي الحص ي ف داني والعلم دریب المی الت

الع    یما االط اق الس ر      المس ادر غی ي المص فهي وه اریخ الش احف والت ات المت ى مقتنی عل
  .المنقولة

  



  قراءة نصوص بلغة أجنبیة 

 

 HIST 718  : ورقمه رمزالمساق
 

 قراءة نصوص بلغة أجنبیة  :اسم المساق
 ساعات 3: المعتمدة الساعات  اللغة العربیة: لغة تدریس المساق

  

 

 :المساق  وصف

یتناول هذا المساق تدریس النصوص التاریخیة الوثائقیة والمخطوطة والوثائق 
، وفي مقدمتها اللغة  اإلنجلیزیةالمنشورة في مصادر متنوعة بلغات أجنبیة غیر 

العثمانیة والتركیة واألسبانیة والفارسیة والعبریة أو أي لغة آخرى یكون أحد 
  . أعضاء الهیئة التدریسیة قادر على تدریسها 

  

  : أهداف المساق 

  . اإلطالع على المصادر التاریخیة المتنوعة في العالم  إلىیهدف هذا المساق  -

 . النصوص التاریخیة المهمة في تاریخ العرب والعالم  إلىالوصول  -

 .  األخرىاإلطالع على ثقافة وتاریخ المجتمعات  -

إبراز الجوانب االجتماعیة واالقتصادیة وإدراك أهمیة التاریخ االجتماعي  -
 . واالقتصادي للشعوب 

 . االطالع على أشهر االتجاهات الفكریة في حیاة الشعوب  -

 . األجانب الذین درسوا تاریخ العرب والعالم  المؤرخینالتعرف على أشهر  -

 . في دراسة التاریخ  االستشرافإدراك أهمیة  -

 



  :المساق مخرجات 

  . معرفة الطالب على اللغات اآلخرى  نیعی -

المصادر األجنبیة في دراسة التاریخ وذلك من  إلىالرجوع  إلىتحفیز الطالب  -
 . األجنبیة  واألرشیفاتخالل وصوله الى المصادر التاریخیة في المكتبات 

 . تحفیز الطالب إلى االهتمام بدراسة التاریخ العالمي  -

 . ب من عقدة االهتمام بالتاریخ المحلي فقط تخلیص الطال -

تخلیص الطالب من الخوف السیاسي واالجتماعي والدیني في فهم النصوص  -
 .التاریخیة 

العالم وزمانه ،  دائرة مكانتوسیع دائرة الوعي لدى الطالب من خالل توسیع  -
 . وأن العالم لیس  مكانة الدولة أو مكتبة الجامعة فقط 

القبول بمفاهیم جدیدة أو رفضها مهما كانت نتائجها من  تعوید الطالب على -
 . خالل تعدد االتجاهات الفكریة 

 . جدیدًا  إنساناتحفیز الطالب على دراسة اللغات اآلخرى ، فكل لغة تعنى  -
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ع      .90 ة وتوزی ات متفاعل ى مجموع ة ال یم الطلب الل تقس ن خ اوني م یم التع التعل

  .محمور العملیة التعلیمیة هو الطالب المهام على ان یكون
ي   .91 یم االلكترون ن    ( ELEARING(التعل ات م ب المعلوم ارك الطال یتش

وعات         ى موض الع عل ة االط یح للطلب ا یت ات بم بكة المعلوم الل ش خ
  .المساق

وم         .92 اؤالت ویق ار والتس ن االفك ة م رح مجموع تم ط ث ی ذهني بحی ف ال الص
  تفكیرمع اعطاء حریة ال الطلبة بجمع المعلومات 

  .اسلوب حل المشكالت  .93



ي       .94 وب ف تخدام الیوتی رض واس ة الع الل آل ن خ ة م الم الوثائقی رض االف ع
  ،عرض موضوعات المساق

ة         .95 م ذوو العالق اتذة القس ة وأس ین الطلب واري ب ات ح د جلس عق
  .واالختصاص

تعملة       .96 ائق المس ادر والوث ة المص ن معرف عة م احة واس ب مس نح الطال م
 .بموضوعات المساق 

دریب   .97 الل          ت ن خ ة م وص التاریخی م النص ل وفه راءة وتحلی ى ق ة عل الطلب
 .الوثائق العربیة واألجنبیة 

وعات     .98 لة بموض وث متص ات وبح اریر ودراس داد تق ة بإع ف الطلب تكلی
 .المساق

ة ذات    .99 ة التاریخی ى المعرف ول عل ي الحص ي ف داني والعلم دریب المی الت
ا    ى مقتنی الع عل یما االط اق الس وعات المس ة بموض احف العالق ت المت

  .والتاریخ الشفهي وهي المصادر غیر المنقولة
 

 



  االستشراقاالستشراق

 719HIST: ورقمه المساق رمز
االستشراقاالستشراق  :اسم المساق   

  
ساعات 3: المعتمدة الساعات  اللغة العربیة: لغة تدریس المساق  

  

  : : وصف المساق وصف المساق 

ثم التحدث ثم التحدث ، ، ووسائل االستشراقووسائل االستشراق، ، االستشراق الرئیسیةاالستشراق الرئیسیة  التعرف على مراجعالتعرف على مراجعیتضمن هذا المساق یتضمن هذا المساق 

      . . وموضوعاتهوموضوعاته، ، ومدارسهومدارسه، ، ودوافعهودوافعه، ، وتطورهوتطوره، ، نشأتهنشأتهوو، ، أهمیتهأهمیته،،ومفهموهومفهموهعن االستشراق من حیث عن االستشراق من حیث 

  : : األهداف العامة للمساقاألهداف العامة للمساق

  ::یهدف هذا المساق إلى تمكین الطالب منیهدف هذا المساق إلى تمكین الطالب من

:  السیاسي خالل الفترات الزمنیة المختلفة واألندلسالطالب تاریخ المغرب  یعرفان   -1

طوائف طوائف عصر ملوك العصر ملوك ال، ، عصر الخالفة األمویة عصر الخالفة األمویة ، ، عصر االمارة األمویة عصر االمارة األمویة ، ، عصر الوالةعصر الوالة

  . ))مملكة غرناطة مملكة غرناطة ( ( عصر بني األحمر عصر بني األحمر ، ، ن ن ییالمرابطین والموحدالمرابطین والموحد،،

   األندلسسباب سقوط أان یفسر الطالب  -2

  . األندلسفي  اإلسالمیةسباب تطور الحضارة أان یفسر الطالب  -3

في  االندلسالمشرق والمغرب وفي  اإلسالمیةان یربط الطالب العالقة بین مظاهر الحضارة  -4

  .  .  مرانیة والثقافیة واالقتصادیة والعلمیةمرانیة والثقافیة واالقتصادیة والعلمیةالعالع الجوانب

  ): ): مخرجات المساق مخرجات المساق ( ( مخرجات التعليم مخرجات التعليم 

  ::عند االنتهاء من هذا المساق فإنه من المتوقع أن یكون الطالب قادرًا على أنعند االنتهاء من هذا المساق فإنه من المتوقع أن یكون الطالب قادرًا على أن

عبر ثمانیة  الذي أمتدالتاریخ  األندلس ذلكالعربي في  التاریخ السیاسيأهمیة  یدرك  --11

  . . قرون



الذي ال یزال شاهًدا حًیا على روعة الحضارة اإلسالمیة  سالمياإلالعربي  یعتز بالتراث -2

   .األندلسالتي غرسها العرب في أرض 

 . اإلسالميوالعالم  أوروبافي ربط العالقة بین األندلس  یدرك أهمیة -3

التحليل والتعليل والربط والتركيب التحليل والتعليل والربط والتركيب   : : تنمية المهارات العقلية ذات المستويات العليا مثلتنمية المهارات العقلية ذات المستويات العليا مثل -4

 ..وإصدار األحكاموإصدار األحكام
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ة        .101 ات متفاعل ى مجموع ة ال یم الطلب الل تقس ن خ اوني م یم التع التعل

  .وتوزیع المهام على ان یكون محمور العملیة التعلیمیة هو الطالب
ي   .102 یم االلكترون ب  ( ELEARING(التعل ارك الطال یتش

ى       الع عل ة االط یح للطلب ا یت ات بم بكة المعلوم الل ش ن خ ات م المعلوم
  .موضوعات المساق

اؤالت       .103 ار والتس ن االفك ة م رح مجموع تم ط ث ی ذهني بحی ف ال الص
  مع اعطاء حریة التفكیر ویقوم الطلبة بجمع المعلومات 

  .اسلوب حل المشكالت  .104
تخدام      .105 رض واس ة الع الل آل ن خ ة م الم الوثائقی رض االف ع

  ،الیوتیوب في عرض موضوعات المساق
م ذوو الع   .106 اتذة القس ة وأس ین الطلب واري ب ات ح د جلس ة عق الق

  .واالختصاص
ائق         .107 ادر والوث ة المص ن معرف عة م احة واس ب مس نح الطال م

 .المستعملة بموضوعات المساق 
ن       .108 ة م وص التاریخی م النص ل وفه راءة وتحلی ى ق ة عل دریب الطلب ت

 .خالل الوثائق العربیة واألجنبیة 
لة       .109 وث متص ات وبح اریر ودراس داد تق ة بإع ف الطلب تكلی

 .بموضوعات المساق
دریب الم .110 ة  الت ة التاریخی ى المعرف ول عل ي الحص ي ف داني والعلم ی

احف         ات المت ى مقتنی الع عل یما االط اق الس وعات المس ة بموض ذات العالق
  .والتاریخ الشفهي وهي المصادر غیر المنقولة

 



 المجتمع العربي الحدیث والمعاصر: خطة مساق

  المجتمع العربي الحدیث والمعاصر:اسم المساق HIST 720:  رمزالمساقورقمه

 اللغة العربیة : المساق تدریس لغة ساعات معتمدة 3: الساعاتالمعتمدة

  
  

  وصف المساق

دراسة المجتمع العربي الحدیث والمعاصر من حیث طبقات المجتمع، ودور  یتضمن هذا المساق
النخب السیاسیة في تحریك المجتمع ،والطبقة الوسطى واثرها على توازن المجتمع،دور الشباب 

  .والعمل والبطالة،والعمالة الوافدة والمهاجرة واثرها على تغیرات المجتمع

  أهداف المساق

  :ن الطالب منیهدف هذا المساق إلى تمكی

 .ان یتعرف الطالب على المجتمع العربي الحدیث والمعاصر .1
 . عالقة الحراك االجتماعي بالطبقات االجتماعیة ان یبین .2
 .ان یقارن الطالب بین المجتمع العربي والمجتمع االوروبي .3
  .یفسر الطالب هجرة العقول العربیة واثرها على المجتمع ان .4
 . الوافدة واثرها على المجتمعان یحلل اثر العمالة االجنبیة  .5
  .ان یعتزالطالب بالعادات والتقالید االیجابیة .6
  .االستعماران یعتز الطالب بدور المجتمع في مقاومة  .7

  مخرجات التعلُّم

 یتعرف الطالب على المجتمع العربي الحدیث والمعاصر .1
 یبین اثر طبقات المجتمع في الحراك االجتماعي .2
 العربي والمجتمع االوروبيیقارن الطالب بین المجتمع  .3
  یفسر الطالب هجرة العقول العربیة واثرها على المجتمع .4
 یحلل اثر العمالة االجنبیة الوافدة واثرها على المجتمع  .5
  االعتزاز بالعادات والتقالید االیجابیة .6
 یعتز الطالب بدور المجتمع في مقاومة االستعمار .7
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الل    .112 ن خ اوني م یم التع ة    التعل ات متفاعل ى مجموع ة ال یم الطلب تقس
  .وتوزیع المهام على ان یكون محمور العملیة التعلیمیة هو الطالب

ي   .113 یم االلكترون ب  ( ELEARING(التعل ارك الطال یتش
ى       الع عل ة االط یح للطلب ا یت ات بم بكة المعلوم الل ش ن خ ات م المعلوم

  .موضوعات المساق
ا     .114 ن االفك ة م رح مجموع تم ط ث ی ذهني بحی ف ال اؤالت الص ر والتس

  مع اعطاء حریة التفكیر ویقوم الطلبة بجمع المعلومات 
  .اسلوب حل المشكالت  .115
تخدام      .116 رض واس ة الع الل آل ن خ ة م الم الوثائقی رض االف ع

  ،الیوتیوب في عرض موضوعات المساق
ة    .117 م ذوو العالق اتذة القس ة وأس ین الطلب واري ب ات ح د جلس عق

  .واالختصاص
ن م     .118 عة م احة واس ب مس نح الطال ائق   م ادر والوث ة المص عرف

 .المستعملة بموضوعات المساق 
ن       .119 ة م وص التاریخی م النص ل وفه راءة وتحلی ى ق ة عل دریب الطلب ت

 .خالل الوثائق العربیة واألجنبیة 
لة       .120 وث متص ات وبح اریر ودراس داد تق ة بإع ف الطلب تكلی

 .بموضوعات المساق
ة التاریخ  .121 ى المعرف ول عل ي الحص ي ف داني والعلم دریب المی ة الت ی

احف         ات المت ى مقتنی الع عل یما االط اق الس وعات المس ة بموض ذات العالق
  .والتاریخ الشفهي وهي المصادر غیر المنقولة

  

 



  الحدیث والمعاصرالحدیث والمعاصر  قطر عربي في العصرقطر عربي في العصر: : مختصر توصیف مساقمختصر توصیف مساق

  والمعاصروالمعاصرقطر عربي في العصرین الحدیث قطر عربي في العصرین الحدیث   ::اسم المساقاسم المساق                    HHIISSTT  772266: : ورقمهورقمه  المساقالمساق  رمزرمز

  ساعات معتمدةساعات معتمدة  33: : المعتمدةالمعتمدة  الساعاتالساعات  اللغة العربیةاللغة العربیة: : المساقالمساق  تدریستدریس  لغةلغة

  

  وصف المساقوصف المساق

بشكل منفرد في العصرین الحدیث بشكل منفرد في العصرین الحدیث هذا المساق إلى دراسة تاریخ قطر عربي هذا المساق إلى دراسة تاریخ قطر عربي   هدفهدفیی
والمعاصر، وبحیث یتعرف الطالب على أوضاع ذلك القطر خالل خضوعه للسیطرة والمعاصر، وبحیث یتعرف الطالب على أوضاع ذلك القطر خالل خضوعه للسیطرة 

،والحقبة التي تعرض فیها لالستعمار واالحتالل االجنبي، وتتبع الحركة التي ،والحقبة التي تعرض فیها لالستعمار واالحتالل االجنبي، وتتبع الحركة التي العثمانیةالعثمانیة
      ..خاضها في سبیل تحیق االستقالل،وأهم التطورات التي حدثت فیه حتى الوقت الحاضرخاضها في سبیل تحیق االستقالل،وأهم التطورات التي حدثت فیه حتى الوقت الحاضر

  داف المساقداف المساقأهأه

  ::أنأن  یهدف هذا المساق إلى تمكین الطالب منیهدف هذا المساق إلى تمكین الطالب من

  ..أدت إلى وقوع القطر تحت السیطرة العثمانیةأدت إلى وقوع القطر تحت السیطرة العثمانیة  یحلل االسباب التيیحلل االسباب التي  ))2020
وضاع االقتصادیة واالجتماعیة للقطر خالل الحكم وضاع االقتصادیة واالجتماعیة للقطر خالل الحكم لم بنظم الحكم واالدارة واأللم بنظم الحكم واالدارة واألیی  ))2121

  ..العثمانيالعثماني
  ..یبین اسباب تعرض القطر لالحتالل االجنبيیبین اسباب تعرض القطر لالحتالل االجنبي  ))2222
  ..ني والمقاومة لتحقیق االستقاللني والمقاومة لتحقیق االستقاللیتتبع حركة النضال الوطیتتبع حركة النضال الوط  ))2323
  ..ارن بین أوضاع القطر خالل االستعمار وبعد االستقاللارن بین أوضاع القطر خالل االستعمار وبعد االستقاللیقیق  ))2424

  

  مخرجات التعلُّممخرجات التعلُّم

  ::قادرًا علىقادرًا علىأن یكون أن یكون بعد دراسة هذا المساق بعد دراسة هذا المساق الطالب الطالب یفترض بیفترض ب

  ..مناقشة أوضاع القطر في فترة خضوعه للسیطرة العثمانیةمناقشة أوضاع القطر في فترة خضوعه للسیطرة العثمانیة  ))77
  ..تالل االجنبيتالل االجنبيمقارنة أوضاع القطر تحت الحكم العثماني بفترة االحمقارنة أوضاع القطر تحت الحكم العثماني بفترة االح  ))88
  ..تقدیر حركة النضال الوطني والمقاومة لتحقیق االستقاللتقدیر حركة النضال الوطني والمقاومة لتحقیق االستقالل  ))99

  ..تتبع أهم التطورات السیاسیة واالقتصادیة للقطر بعد االستقاللتتبع أهم التطورات السیاسیة واالقتصادیة للقطر بعد االستقالل  ))1010

  ..ونقد العوامل التي أدت تأخر القطر مقارنة بالدول المتقدمةونقد العوامل التي أدت تأخر القطر مقارنة بالدول المتقدمةتحلیل تحلیل   ))1111
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ام         .123 ع المه ة وتوزی ات متفاعل ى مجموع ة ال یم الطلب الل تقس ن خ اوني م یم التع التعل

  .على ان یكون محمور العملیة التعلیمیة هو الطالب
ي   .124 یم االلكترون بكة  ( ELEARING(التعل الل ش ن خ ات م ب المعلوم ارك الطال یتش

  .المعلومات بما یتیح للطلبة االطالع على موضوعات المساق
ث   .125 ذهني بحی ف ال ة         الص وم الطلب اؤالت ویق ار والتس ن االفك ة م رح مجموع تم ط ی

  مع اعطاء حریة التفكیر بجمع المعلومات 
  .اسلوب حل المشكالت  .126
رض     .127 ي ع وب ف تخدام الیوتی رض واس ة الع الل آل ن خ ة م الم الوثائقی رض االف ع

  ،موضوعات المساق
  .عقد جلسات حواري بین الطلبة وأساتذة القسم ذوو العالقة واالختصاص .128
ن  .129 تعملة        م ائق المس ادر والوث ة المص ن معرف عة م احة واس ب مس ح الطال

 .بموضوعات المساق 
ائق            .130 الل الوث ن خ ة م وص التاریخی م النص ل وفه راءة وتحلی ى ق ة عل دریب الطلب ت

 .العربیة واألجنبیة 
 .تكلیف الطلبة بإعداد تقاریر ودراسات وبحوث متصلة بموضوعات المساق .131
ي ا .132 ي ف داني والعلم دریب المی ة  الت ة ذات العالق ة التاریخی ى المعرف ول عل لحص

ي     فهي وه اریخ الش احف والت ات المت ى مقتنی الع عل یما االط اق الس وعات المس بموض
  .المصادر غیر المنقولة

  



  دراسات في الفكر العربي الحدیث والمعاصردراسات في الفكر العربي الحدیث والمعاصر: : مختصر توصیف مساقمختصر توصیف مساق

  دراسات في الفكر العربي الحدیث والمعاصردراسات في الفكر العربي الحدیث والمعاصر  ::اسم المساقاسم المساق                      HHIISSTT  772255: : ورقمهورقمه  المساقالمساق  رمزرمز

  ساعات معتمدةساعات معتمدة  33: : المعتمدةالمعتمدة  الساعاتالساعات  اللغة العربیةاللغة العربیة: : المساقالمساق  تدریستدریس  لغةلغة

  

  وصف المساقوصف المساق

طور الفكر العربي الحدیث والمعاصر في القرنین طور الفكر العربي الحدیث والمعاصر في القرنین هدف هذا المساق الى تتبع نشأة وتهدف هذا المساق الى تتبع نشأة وتیی
التاسع عشر والعشرین،وذلك من خالل تعریف الطالب بأهم التیارات واالتجاهات الفكریة     التاسع عشر والعشرین،وذلك من خالل تعریف الطالب بأهم التیارات واالتجاهات الفكریة     

واالتجاة واالتجاة ) ) االصالح الدینياالصالح الدیني((السلئدة في تلك الفترة ،والتي كان أهمها االتجاه االسالميالسلئدة في تلك الفترة ،والتي كان أهمها االتجاه االسالمي
رات المعاصرة،والتي ظهرت في رات المعاصرة،والتي ظهرت في ااتیتیواالتجاه اللیبرالي إلى جانب الواالتجاه اللیبرالي إلى جانب ال) ) العلمانيالعلماني((القومي القومي 

  القرن العشرینالقرن العشرین

  أهداف المساقأهداف المساق

  ::أنأن  یهدف هذا المساق إلى تمكین الطالب منیهدف هذا المساق إلى تمكین الطالب من

ن التاسع عشر ن التاسع عشر عربي الحدیث والمعاصر خالل القرنیعربي الحدیث والمعاصر خالل القرنییتعرف مراحل تطور الفكر الیتعرف مراحل تطور الفكر ال  ))2525
  ..والعشرینوالعشرین

  ..یمیز بین االتجاهات الفكریة في تلك الفترةیمیز بین االتجاهات الفكریة في تلك الفترةیی  ))2626
  ..قارن بین سمات كل اتجاه فكري سائدقارن بین سمات كل اتجاه فكري سائدیی  ))2727
  ..قدر اسهامات المفكرین العرب في تطور االتجاهات الفكریةقدر اسهامات المفكرین العرب في تطور االتجاهات الفكریةیی  ))2828

  ..ثر التراث الفكري العربي على واقع المجتمع العربي حدیثا ومعاصراثر التراث الفكري العربي على واقع المجتمع العربي حدیثا ومعاصرایم أیم أیقیق  ))2929

  

  مخرجات التعلُّممخرجات التعلُّم

  ::قادرًا علىقادرًا علىأن یكون أن یكون بعد دراسة هذا المساق بعد دراسة هذا المساق الطالب الطالب یفترض بیفترض ب

  ..تتبع مراحل نشأة وتطور الفكر العربيتتبع مراحل نشأة وتطور الفكر العربي  ))1212
  ..كریة العربیة المتنوعةكریة العربیة المتنوعةالتمییز بین االتجاهات الفالتمییز بین االتجاهات الف  ))1313
  ..استخالص أهمیة واسهامات المفكرین العرب في تطور هذا الفكراستخالص أهمیة واسهامات المفكرین العرب في تطور هذا الفكر  ))1414
  ..ص كل اتجاه فكريص كل اتجاه فكريبسمات وخصائبسمات وخصائ  اإللماماإللمام  ))1515

  ..تحلیل ونقد أثر هذا الفكر على المجتمعات العربیة ایجابا وسلباتحلیل ونقد أثر هذا الفكر على المجتمعات العربیة ایجابا وسلبا  ))1616



 

 التدریس المباشر .133
ام         .134 ع المه ة وتوزی ات متفاعل ى مجموع ة ال یم الطلب الل تقس ن خ اوني م یم التع التعل

  .على ان یكون محمور العملیة التعلیمیة هو الطالب
ي   .135 یم االلكترون بكة  ( ELEARING(التعل الل ش ن خ ات م ب المعلوم ارك الطال یتش

  .المعلومات بما یتیح للطلبة االطالع على موضوعات المساق
ث   .136 ذهني بحی ف ال ة         الص وم الطلب اؤالت ویق ار والتس ن االفك ة م رح مجموع تم ط ی

  مع اعطاء حریة التفكیر بجمع المعلومات 
  .اسلوب حل المشكالت  .137
رض     .138 ي ع وب ف تخدام الیوتی رض واس ة الع الل آل ن خ ة م الم الوثائقی رض االف ع

  ،موضوعات المساق
  .عقد جلسات حواري بین الطلبة وأساتذة القسم ذوو العالقة واالختصاص .139
ن  .140 تعملة        م ائق المس ادر والوث ة المص ن معرف عة م احة واس ب مس ح الطال

 .بموضوعات المساق 
ائق            .141 الل الوث ن خ ة م وص التاریخی م النص ل وفه راءة وتحلی ى ق ة عل دریب الطلب ت

 .العربیة واألجنبیة 
 .تكلیف الطلبة بإعداد تقاریر ودراسات وبحوث متصلة بموضوعات المساق .142
ي ا .143 ي ف داني والعلم دریب المی ة  الت ة ذات العالق ة التاریخی ى المعرف ول عل لحص

ي     فهي وه اریخ الش احف والت ات المت ى مقتنی الع عل یما االط اق الس وعات المس بموض
  .المصادر غیر المنقولة

  

 

 


