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 :وصف المادة

مادة تاريخ العرب والمسلمين حتى نهاية دولة المماليك من المتطلبات اإلجبارية لطلبة اللغة العربية وآدابها وذلك بهدف تزويد الطلبة 

صر الجاهلي وتواصل معاينتها مع بدء الدعوة بمعرفة نظرية لألوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية وللمعارف العربية منذ الع

اإلسالمية وتعرضها ألهم وأبرز المحطات المؤسسة في تاريخ الدولة اإلسالمية ونشر الدين الحنيف في حقبة ما قبل الهجرة وما بعدها. 

نظيمات، وفلسفة بناء الدولة وتدريس فترة الخلفاء الراشدين من حيث االنجازات السياسية والجدل الفكري الذي ظهر والتطور في التن

وأثرها في تشكيل مجتمعات جديدة وفي الحقبة العباسية يدرس الطالب طبيعة  -البالد المفتوحة -اإلسالمية. وتركز على الجوانب الثقافية

المدارس الفقهية و عوامل نجاحها، مع عرض ألبرز انجازات الخلفاء الكبار وتركيز المادة على تطور المعارف وظهور الدعوة العباسية 

واآلدب السلطاني وحركة الترجمة وطرق البناء. وتقدم المادة ألبرز االنجازات الفكرية والعمرانية لبنى أيوب، وصوآل الى الحقبة 

 المملوكية في بالد الشام ومصر.

 :أهداف المادة

 تهدف المادة إلى:

 مر بها العرب أبان العصر الجاهلي السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي  باألوضاعتعريف الطلبة  -1

 في حقبة ما قبل الهجرة وما بعدهاتبصير الطلبة بأهم األحداث التي ترافقت مع بدء الدعوة االسالمية  -2

 تعريف الطلبة بأبرز انجازات الحكم الراشدي السياسية والفكرية -3

 تعميق وعي بفلسفة بناء الدولة االسالمية  -4

 باسية وعوامل نجاحها  تعريف الطالب بطبيعة الدولة الع -5

 تعريف الطالب بأهمية الحكم العباسي من حيث تطور المعارف وظهور المدراس الفقهية  -6

 تبصير الطالب باالنجازات الفكرية لدولة بني أيوب -7

 تزويد الطالب بالمعلومات االساسية حول الحكم المملوكي في البالد العربية  -8

 



 

  أساليب تدريس المادة:

س المادة على الحووار والمناقشوة فوي القضوايا التوي توتم دراسوتها وعلوى مناقشوة التقوارير التوي يعودها الطلبوة فوي يقوم أسلوب تدري

 موضوعات المادة.

 

 أدوات التقييــــم:

  تقارير أو أبحاث قصيرة 

 امتحانات قصيرة 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 فصلية ونهائية  نامتحانا 

  

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 عالمة20 االمتحان األول

 عالمة 20 االمتحان الثاني

 عالمة 40 االمتحان النهائي 

التقوووووارير/ المشووووواريع البحثيوووووة/ االختبوووووارات 

 القصيرة/ الواجبات الدراسية/ المشاريع 

20 

 عالمة 100  المجموع

 

 كاديمية التوثيق واألمانة األ

 )أسلوب التوثيق ) مع أمثلة توضيحية 

 إسناد الحقوق الفكرية إلصحابها 

  االبتعاد عن السطو االكاديمية 

 

 

 

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 األسبــــــــوع
 الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

 

 األولاالسبوع 
  عرب قبل اإلسالمأحوال ال

  ظهور اإلسالم وبدايات الدولة العربية اإلسالمية الثاني

 الثالث
قيام دولة الرسول في المدينة والفتوحات االسالمية وحرب 

 الرده
 

  الفتنه الكبرى الرابع



 الخامس

 
  األحداث السياسية البارزة في عصر الدولة األموية

 السادس 

 

توقع االمتحان 

 االول في هذا

  االسبوع 

  الحضارة العربية في عصر الدولة األموية 

 

 السابع 

 

 

 

 

  العباسي األول / الدعوة العباسيةالعصر 

  الحركات الفارسية في عهدي أبو العباس والمنصور ثامنال

  الجذور التاريخية للشعوبية تاسعال

  حركة التأليف والنشر العاشر

 عشر الحادي

 االمتحان الثاني 
  المدراس النظاميةنشوء 

 

 عشرني الثا

 

 

  أساليب العرب في الحكم واالدارة 

 الغزو الصليب وبدايات الدولة االيوبية  طلب العلم والمعلمون في كتب العرب والمسلمين  عشر الثالث

  الدولة األيوبية  عشر الرابع

  الدولة المملوكية  عشر خامسال

 السادس عشر

 ) االمتحان النهائي(
  جعة المادة مرا

 

 

 



 

 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

 معدل ما يحتاج إلية الطالب من الدراسة واإلعداد للمادة يساوي ساعتين لكل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة 

 

 سياسية الدوام ) المواظبة(

%( من مجموع الساعات 15الب أكثر من )%( من مجموع الساعات المقررة للمادة وإذا غاب الط15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من )

عميد الكلية يحرم من التقدم لالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تلك المادة ) صفراً( أما  يقبلهالمقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري 

الموادة وتطبوق عليوه أحكوام  عميود الكليوة التوي تطورم الموادة يعتبور منسوحباً مون تلوك يقبلوهإذا كان الغياب بسوبب المورض أو لعوذر قهوري 

 .االنسحاب 
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