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 1. اسم المادة تاريخ السالجقة 

 2. رقم المادة 2032032

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  0
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  0

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب ال يوجد

 5. امجاسم البرن بكالوريوس

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكلية كلية االداب

 9. القسم قسم التاريخ

 10. مستوى المادة بكالوريوس

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2302/2302

 12. الدرجة العلمية للبرنامج البكالوريوس

 13. س المادةاألقسام األخرى المشتركة في تدري ال يوجد

 14. لغة التدريس اللغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2300
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يلي الرجاء إدراج

 1222117170/77817: رقم الهاتف/  11-11: بيةالساعات المكت/  111: رقم المكتب

 a.alqaiadeh@ju.edu.ju: االيميل

 مدرسو المادة .61

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يلي الرجاء إدراج

 1222117170/77817: رقم الهاتف/  11-11: الساعات المكتبية/  111: رقم المكتب

 a.alqaiadeh@ju.edu.ju: االيميل

 
 

 

 وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
، دور المثرأة فثي العصثثر للسثالجقةواالقتصثثادية والاقافيثة  واالجتماعيثة،، الثنظم السياسثية، ة، تأسثيس الدولثثة السثلجوقياإلسثالميدخثولهم للعثالم  السثثالجقة، أصثولهثذ  المثادة  تبحثث

 .هث494-444، في الفترة ما بين اإلسالميعلى العالم  اوأاارهالسلجوقي 
 
 



الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

        AQAC-F-007-1 

2 

 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ
.تنمية مهارة التحليل لدى الطلبة -1  
.تنمية القدرة على ربط الماضي بالحاضر -2  
.تعزيز قدرة البحث العلمي السليم -3  
.تعريف الطلبة بالمصادر وكيفية التعامل معها -4  
.تعريف الطلبة بظهور السالجقة وتحولهم من قبيلة إلى دولة -5  
.بيان أسباب قيام الدولة السلجوقية -6  
.التعرف على أهم المؤسسات السلجوقية -4  
.ربط تاريخ السالجقة بقيام دولة تركيا الحالية، وتعزيز قيم التعايش بين العرب واألتراك -8  
 

 ...على ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءد يتوقع من الطالب عن: نتاجات التعّلم -ب

 :النتاجات المهارية

 .القيام بعمليات الربط مع التحليل واالستنتاج من خالل المصادر المتاحة والمقارنة بين النصوص الواردة في المصادر التاريخية المختلفة -0

 .يارهاتحليل أسباب بروز السالجقة واتساع رقعة دولتهم ومن ام بيان أسباب ضعفها وانه -2

 

 :النتاجات المعرفية

 .التعرف على طبيعة األوضاع السائدة في الدولة العباسية قبيل ظهور السالجقة على مسرح األحداث -0

 .التعرف إلى أصل السالجقة ومناطق ظهورهم  وعالقتهم مع القوى المحيطة -2

 .م0311/ه442التعرف إلى العوامل التي ساهمت في دخول السالجقة بغداد سنة  -0

 .فهم الطلبة لطبيعة العالقة بين الخالفة العباسية والسالجقة واألسس التي ترتكز عليها هذ  العالقة  تعميق -4

 .عمر الدولة السلجوقيةالتعرف إلى مراحل القوة واالزدهار في  -1

 .التعرف إلى سالجقة الشام من حيث النشأة وأبرز السالطين ودورهم حاجز أمام الهجمات الصليبية -2

 .هر اإلدارة السلجوقية والحركة التعليميةالتعرف إلى مظا -2

 

 :الوجدانيةالنتاجات 

 .تقدير دور السالجقة في دعم المذهب السني والحد من التوسع الشيعي في العراق والشام -0

 .خلق اتجاهات إيجابية لدى الطلبة تجا  الدور السلجوقي في الشام في مواجهة الحمالت الصليبية -2

 .الطوسي في بناء المدارس النظامية وتأهيل الموظفين اإلداريين في الدولة السلجوقية تقدير دور الوزير نظام الملك -0
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .71

 
 
 
 
 

 المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات التعّلم المتحققة التقييم أساليب المراجع

 :المراجع

ابن عساكر، -
 تاريخ دمشق

ابن الجوزي، -
 نتظمالم

الحسيني، -
اخبار الدولة 

 السلجوقية

ابن األاير، -
الكامل في 

 التاريخ

الراوندي، راحة -
 الصدور

 

اختبارات وأعمال 
 فصلية 

 ظهور منصب أمير األمراء-

 ضعف الخلفاء العباسيين  -

 ظهور السالجقة-

 عالقتهم مع الغزنوية-

 معركة دانقان-

توسع السالجقة وسيطرتهم -
 الجبل و ... على المناطق 

عبد . د
الهادي 
 القعايدة

النطاق الزمني .0 الااني+  األول

 والجغرافي للمادة 

 مصادر المادة.2

أوضاع الخالفة العباسية .0

 قبيل ظهور السالجقة
أصل السالجقة ومناطق .4

تواجدهم، عالقتهم مع 
 القوى المحيطة

اختبارات وأعمال 
 فصلية

 مراسالت السالجقة للخليفة-

 قة بغداددخول السالج-

زواج السلطان طغرلبك من -
 ابنة الخليفة 

وفاة السلطان طغرلبك -
 ه411

عبد .د
الهادي 
 القعايدة

دخول السالجقة  الاالث
 ه442بغداد 

اختبارات وأعمال 
 فصلية

السلطنة السلجوقية مع -
 طغرلبك

 موالي ألب أرسالن-

 مالزكرد وراية العهد-

وفاة ألب أرسالن وتولي -
 ملكشا  السلطنة

العالقة بين ملكشا  ونظام -
الملك الطوسي ودور  في 

 التعليم ومحاربة اإلسماعيلية 

 الحد من التوسع الفاطمي-

عبد .د
الهادي 
 القعايدة

الدولة السلجوقية في  الرابع والخامس
عهد السالجقة 

 العظام

اختبارات وأعمال 
 فصلية

 النشأة والتكوين-

تبعية العراق إلى السلطان -
 سنجر

اع بين أبناء وأخوة الصر -
 محمد طبر على السلطنة 

 ه142وفاة السلطان -

العالقة بين الخالفة العباسية -
 والسلطنة السلجوقية 

عبد .د
الهادي 
 القعايدة

السادس 
 والسابع

 سالجقة العراق
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 :المراجع

ابن عساكر، -
 تاريخ دمشق

ابن الجوزي، -
 المنتظم

الحسيني، -
اخبار الدولة 

 السلجوقية

ن األاير، اب-
الكامل في 

 التاريخ

الراوندي، راحة -
 الصدور

اختبارات وأعمال 
 فصلية

 النشأة والتكوين-

دور سالجقة الشام في ردع -
 الهجوم الصليبي

عبد . د
الهادي 
 القعايدة

 سالجقة الشام الاامن والتاسع

اختبارات وأعمال 
 فصلية

عبد .د 
الهادي 
 القعايدة

العاشر والحادي 
 عشر

لة سقوط الدو 
السلجوقية وآاار 

 السقوط

اختبارات وأعمال 
 فصلية

 المستوفي-

 الدفتردار-

 الشحنة-

 العميد-

 الحاجب-

 الوزير-

 وكيلدار السلطان-

 الطغراء-

 العارض-

 األتابك-

 دار الطش-

عبد .د
الهادي 
 القعايدة

الااني عشر 
والاالث عشر 
 والرابع عشر

نظام اإلدارة 
السلجوقية واارها 

على الدولة 
 سالميةاإل

اختبارات وأعمال 
 فصلية

عبد .د 
الهادي 
 القعايدة

عرض كتاب  الخامس عشر
 وواجبات

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .71

 :التالية النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
 

 أسلوب المحاضرة، الحوار والنقاش

 
 
 
 

 

 التقييم ومتطلبات المادة يبأسال .22

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإابات  يتم
 

 االختبارات القصيرة، الواجبات وأعمال الفصل
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 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 .رات حسب التعليمات الجامعةمن مجموع المحاض% 23يسمح للطالب غياب ما مقدار  

 الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 يعاد االختبار للطلبة الذين لديهم أعذار مقبولة

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 ادةفي دراسة الم تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .77

 ال يوجد

 

 المراجع .22

 

 .المقررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادةالكتب  - أ
 

 .كاشغري، ديوان لغات الترك-1
.ابن اسفنديار، تاريخ طبرستان -2  
.العظيمي، تاريخ حلب -3  
.ةالحسيني، اخبار  الدولة السلجوقي -4  
.الراوندي، راحة الصدور -5  
.خريدة القصر+ العماد األصفهاني، نصر  الفترة -6  
.منجم باشي، جامع الدول -4  
.ابن بيبي، األوامر العالئية -8  
.بغية الطلب+ ابن العديم، زبدة الحلب  -9  

.ابن األاير، الكامل في التاريخ -14  
.ابن القالنسي، ذيل تاريخ دمشق -11  
.، المنتظمابن الجوزي -12  
.ابن عسكر، تاريخ دمشق -13  
.م2445يلماز اوزطونا المدخل إلى التاريخ التركي،ترجمة ارشد الهرمزي،  -14  
. م2441محمد عب العظيم أبوا لنصر، السالجقة، تاريخهم السياسي والعسكري،  -15  
.م2441كالرا كالوستر، دراسة في اإلدارة المدنية في عصر السالجقة  -16  

 
  .التعليمية كتب الموصى بها، وغيرها من الموادال  -ب
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 معلومات إضافية 26.

 
 
 
 

------------------: اريخالت - ------------------------: التوقيع -------------------: اسم منسق المادة
 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------: القسم/ مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------: رئيس القسم
 --------------------------------- التوقيع -------------------------: الكلية /مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------: العميد
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

                  قسمالرئيس                                                                                                             
     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    

 الدراسية المادةملف                                                                                           


