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 1. اسم المادة تاريخ المغرب واالندلس

 2. رقم المادة 3233332

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 2
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 2

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. البرنامج اسم بكالوريوس

 6. رقم البرنامج 33

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية 

 8. الكمية كمية اآلداب

 9. القسم قسم التاريخ

 10. مستوى المادة ثالثة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 3302/3302

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. دريس المادةاألقسام األخرى المشتركة في ت ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  3302
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج

 البريد االلكتروني:  ( ،03-9احد ثالثاء خميس )ية: رقم المكتب:       ، الساعات المكتب

 مدرسو المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
( ، البزيد االلكتزوني:01-9رقم المكتب:       ، الساعاث المكتبيت: احد ثالثاء خميس )  

  

 

 وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما

مى قوة الدولة البيزنطية ُيعد فتح المغرب متممًا لحركة الفتوح التي بدأت منذ العصر الراشدي، ووفق الخطة المرسومة لمتحرك في الشمال األفريقي، وذلك لمقضاء ع 
المي في تمك المنطقة، وقد تنبه أباطرة البيزنطيين إلى الخطر المحدق بهم جراء توسع العرب في والتي كانت تسيطر عمى البحر المتوسط وأفريقيا ووقفت حائاًل أمام المد اإلس

قرابة سبعين عامًا منذ بداء العمميات الواليات األفريقية التابعة لهم، وخاضوا مع العرب معارك متعددة في محاولة إلبقاء سيادتهم عمى تمك المناطق. وقد استغرق فتح المغرب 
 م.237هـ/93م وحتى 240ـ/ه30عام 

نا عمى ذلك ما تم قبل الفتح أما فتح العرب لألندلس لم يكن مصادفة تاريخية، وال مغامرة حربية مرتجمة، بل كان ضمن خطة متكاممة لمفتوح في الشمال األفريقي، ودليم 
د الممك وموافقة الخميفة عمى الخطة النهائية لمفتح. وامتد الحكم العربي اإلسالمي في من مراسالت بين قائد الجيش اإلسالمي في إفريقية موسى بن نصير والخميفة الوليد بن عب
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م(، وكانت األندلس عمى مدى القرون الثمانية مشغاًل من مشاعل الحضارة اإلسالمية التي قدمت لمغرب األوروبي و لمحضارة 0493-200هـ/797-92األندلس ثمانية قرون )
لقرن الخامس من العمماء واألدباء العرب المسممين. وقد أرسيت قواعد الحضارة العربية اإلسالمية في األندلس في فترة الحكم األموي التي امتد حتى ااإلنسانية نتاج جهود أجيال 

 الهجري )الحادي عشر الميالدي(ن تمك الفترة التي شهدت األندلس خاللها الوحدة والقوة.

درجة، ابتداء بحركة الفتوح ومرورًا بعصر الوالة، وقيام الدولة األموية في األندلس متمثاًل بعصري اإلمارة والخالفة، وقيام دول وقد مر الحكم العربي لألندلس بمراحل مت 
في األندلس م(، وقيام دولة بني نصر أو دولة بني األحمر )مممة غرناطة( حتى نهاية الحكم العربي 0039-م0393هـ/232-هـ72الطوائف وعبور المرابطين والموحدين )

 وعمميات التهجير القسري وظهور محاكم التفتيش.
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ

 توضيح مراحل الحكم العربي لممغرب واالندلس. .0

 التعرف عمى المصادر التاريخية المتعمقة بحكم العربي لممغرب واالندلس. .3

 تتبع المظاهر الحضارية في المغرب واالندلس. .2

 

 عمى... اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب

 صادر التاريخية المتعمقة بالحكم العربي لممغرب واالندلس.يتعرف الطالب عمى الم .0

 يتتبع الطالب الفترة التاريخية لحكم العرب لممغرب واالندلس. .3

 ل الحكم العربي.يبين الطالب المظاهر الحضارية في المغرب واالندلس خال .2
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
 

 التقييم أساليب المراجع
نتاجات التعّمم 

 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

األول والثاني  أ.د محمد حتاممة   
 والثالث

 فتح المغرب 

 حممة عمرو بن العاص

 حممة معاوية بن حديج

 والية عقبة

امس الرابع والخ    
 والسادس

الفترة الثانية من فتح 
 المغرب 

حممة حسان بن 
 النعمان 

موسى بن نصير 
خضاع المغرب  وا 

 األقصى

 فتح االندلس

فتح طميطمة وعصر 
 االمارة في االندلس

السابع والثامن     
 والتاسع

 ثورة أهل الربض

 شخصيات البالط 

 المغني زرياب

العاشر والحادي     
عشر والثاني 

 عشر

ت النورمانديين غارا
 عمى شواطئ االندلس.

ثورة المستعمرين في 
 قرطبة.

الثالث عشر     
والرابع عشر 

 والخامس عشر

عصر الخالفة االموية 
 عبد الرحمن الثالث
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 لتالية:ا النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 المحاضزة. -
 المحاورة. -
 العصف الذهني. -
 نظام المجموعاث. -

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 التقارير. -

 المشاركة. -

 االمتحانات. -

 النقاش. -

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب الحضور سياسة -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 ال يوجد

 

 المراجع .22

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
 
  .التعميمية الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 

 
 

 معمومات إضافية 26.
 ال يوجد
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