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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتان  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 30 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

 30 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 - تذكر()ى أخر 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 7 ساعات االستذكار 1

 ساعات 6 الواجبات 2

 ساعات 5 المكتبة 3

 ساعات 8 المشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 4 ()تذكرأخرى  5

 ساعة 30 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
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

ن ثم نجح لمسلميايدرس المقرر عوامل الغزو الصليبي للعالم اإلسالمي وأوضاع المسلمين عشية الغزو والصراع بينهم وبين 

 .المسلمين في القضاء عليهم

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

وضراع بيرا المقردس أ المريالدي. 13-12الهجرري و  7-6فري القررن  أن يتعرف الطلبة على عالقة الغررب بالشررا اإلسرالمي

عامرل مرع ليرة علرى التوبالد الشام في تلك القترة.  تنمية قدرة الطلبة على استيعاب األحداث العالميرة وتحليلهرا. تنميرة قردرة الط

 المصادر اإلسالمية والغربية المترجمة.  تنمية مهارات الطلبة في متابعة البرامج الوثائقية وتقييمها.
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 المعارف 1

 أن يكون الطالب قادرا على أن 

 

 1-1 الحروب الدينية لدى الغرب. يوضح 1.1

 2-1 دوافع الحروب الصليبية. يعدد 1.2

 5-1 أوضاع المشرا اإلسالمي قبل الحملة الصليبية األولى يسرد 1.3

1...   

 المهارات 2

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 2-2 يحلل  أسباب قيام إمارة الرها الصليبية. 2.1

 2-2 استعدادات الحملة الصليبية األولى في الغرب األوروبي. يحلل 2.2

 4-2 يفسر موقف األقليات الدينية في العالم اإلسالمي من الحمالت الصليبية. 2.3

2.4

. 
 5-2 عن معلومات ومصادر تختص بالمقررالتقنية في البحث يوظف 

 6-2 جداول بالحمالت الصليبية مبينا تاريخها، ووجهتها، وخط سيرها، ونتائجها   ينشئ  2.5

 الكفاءات 3

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 

 1-3 عرضا مرئيا عن قيام مملكة بيا المقدس. حواراً  يدير 3.1

 2-3 .عن العالقات السلمية بين الصليبيين والمسلمين هئزمال أراء  يقوم 3.2

3.3   

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
ي تلرك دوافع الحروب الصليبية )يتضمن مقدمة عن الحروب الدينية وتعريفها لدى الغرب األوربري فر

 الفترة(.
4 

 4 الصليبية األولىأوضاع المشرا اإلسالمي قبيل الحملة  2

 4 ة الصليبية األولى في الغرب األوربيالحمل استعداد 3

 2 قيام إمارة الرها الصليبية  4

 2 قيام إمارة أنطاكية الصليبية  5

 2 قيام مملكة بيا المقدس 6

 2 قيام إمارة طرابلس  7

 6 حركة الجهاد اإلسالمي حتى موقعة حطين 8

 4 المسلمين والصليبينالعالقات السلمية بين  9

 ساعة 30 المجموع 

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرامخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرا التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.0 
 المعارف

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 االختبارات الفصلية الحوار والمناقشة الحروب الدينية لدى الغرب. يوضح 1.1

1.2 
 دوافع الحروب الصليبية. يعدد

 الحوار والمناقشة
االختبررررررررررارات القصرررررررررريرة 

 والفصلية

االختبررررررررررارات القصرررررررررريرة  الحوار والمناقشةأوضاع المشرا اإلسالمي قبل الحملة الصرليبية  يسرد 1.3
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 يميالتق طرا التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 والفصلية األولى.

2.0 
 المهارات

 أن يكون الطالب قادرا على أن

2.1 

 يحلل  أسباب قيام إمارة الرها الصليبية.

 حل المشكالت

لتقرررررويم  بطاقرررررة المالح رررررة

العررررررررررررررو  الفرديررررررررررررررة 

االختبرررررررارات  والجماعيرررررررة

 الفصلية

2.2 
جرررداول برررالحمالت الصرررليبية مبينرررا تاريخهرررا،  ينشرررئ

 ووجهتها، وخط سيرها، ونتائجها  

 المناقشات

 العرو تقديم 

 بطاقة المالح ة

 

2.3 
يفسر موقف األقليات الدينية فري العرالم اإلسرالمي مرن 

 الحمالت الصليبية.
 العصف الذهني

 لعب األدوار

 بطاقة المالح ة

االختبررررررررررارات القصرررررررررريرة 

 والفصلية

3.0 
 الكفاءات

 أن يكون الطالب قادرا على أن

 عرضا مرئيا عن قيام مملكة بيا المقدس.  يدير 3.1
 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 بطاقة المالح ة

3.2 
زمالئرررره عررررن العالقررررات السررررلمية بررررين  أراء  يقرررروم

 الصليبيين والمسلمين.

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيا التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 الدراسيخالل الفصل  واجبات ، ومقاالت  1

 %15  السادساألسبوع  أول اختبار فصلي 2

 %15 العاشراألسبوع  ثانياختبار فصلي  3

 %10 كل أسبوع التحضير والمشاركة  4

 %10 كل أسبوع عرو  فردية وجماعية 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 
كر مقدار لب )مع ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طال

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 ساعات أسبوعية مفتوحة لجميع الطالب )ساعات مكتبية(.4 -

 إرشاد أكاديمي من المرشدين المخصصين للطالب.ساعتان أسبوعية  -

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

 .تاريخ الحروب الصليبية الصوري،وليم  - للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

 .1990بسام العلي/ األيام الحاسمة في الحروب الصليبية،  -

 .2005محمد مؤنس/ عال  الحروب الصليبية،  -

حسيين عبيييدالوهاب/ بحييوث فيييي التيياريخ االقتصيييادي للحييروب الصيييليبية،  -
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 .ابن القالنسي، ليل تاريخ دمشق -

 سفية.السلطانية والمحاسن اليوابن شداد، النوادر  -

 ني، الفتح القسي في الفتح القدسي.العماد األصفها -

 ابن األثير، الكامل في التاريخ. -

 اإللكترونيةالمصادر 

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

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

  ىأخر

 األسطوانات المدمجةو ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مثل
 ـ الخرائط  1

 ـ أجهزة عر  )بروجكتر( 2
 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 المقرر متطلبات العناصر

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

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

1.  
Blackboard 

Smartboard 

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 استطالع آراء الطالب  الطالب:من .1

 استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس. التدريس:ـ من عضو هيئة  2

 الدورية.المراجعة  القسم:ـ من  3

 

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرا الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
  التدريسعضو هيئة 

 لجنة تنسيق المقررات

الفصلية تصحيح أسئلة االختبارات 

 ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح المقاالت القصيرة أو الطويلة.

 حلقات النقاش

 ورش العمل 

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

 االختبارات الشهرية .  

 األسئلة الشفوية  .  

 التقويم المستمر .  

 أساسية .القيام بواجبات إضافية أو   

  
تبررادل الترردريس بررين الررزمالء كررل زميررل 

 يدخل شعبة زميله .
 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

 

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

 


