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 1. اسم المادة   تاريخ العالم االسالمي

 2. رقم المادة 0320330

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. سم البرنامجا بكالوريوس

 6. رقم البرنامج 20

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية 

 8. الكمية كمية اآلداب

 9. القسم قسم التاريخ

 10. مستوى المادة ثالثة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 0202/0202

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. تدريس المادة األقسام األخرى المشتركة في ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  0202
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

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

 e.oqla@ju.edu.jo، االيميل :  00 -02: ، الساعات المكتبة022رقم المكتب: 

 مدرسو المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
، االيميل :  77 -71، الساعاث المكتبت: 761رقم المكتب:  e.oqla@ju.edu.jo 

 
 

 

 وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما

اسية في القرنين الخامس والسادس ىـ، تبحث ىذه المادة في الموضوعات التالية : قيام الدولة البوييية. وظيور الدولة السمجوقية وأىم مؤسساتيا وتبحث في اوضاع الخالفة العب
ي  ثم قيام الدولو االيوبية واىم تنظيماتيا وموقفيا من االنقسام، والغزو الخارجي، وتبحث في قيام الدول االتابكية، وموقفيا من الغزو الفرنجي وخصوصا ال بوري وال زنك واىم

 الغورية، الدولة الخوارزمية. مؤسساتيا ثم البحث في تاريخ المشرق االسالمي واىم الدول التي أسست فيو وخصوصا الدولو الغزنوية، الدولة
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األىداف -أ

سالمي وأثرىا عمى تنظيمات الدول تيدف ىذه المادة إلى تعريف الطمبة عمى قيام الدولة البوييية ومناطق سيطرتيا، ثم قيام الدولة السمجوقية وأثر قياميا عمى العالم اإل 
 اإلسالمية الالحقة ليا.

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

 يعرف الطالب كيف قامت الدولة البوييية ومناطق سيطرتيا. .0

 بيان قيام الدولة السمجوقية واثر ذلك عمى العالم اإلسالمي.  .0

 حقة.يعرف الطالب اثر قيام الدولة السمجوقية عمى تنظيمات الدول اإلسالمية الال .3
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
 

نتاجات التعّمم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

الدوري، دراسات في 
العصور العباسية 

 المتأخرة

 

األول والثاني  أ.د عصام عقمة  
 والثالث

مقدمة عن الفترة 
الزمنية لممادة واالمتداد 

 ليا الجغرافي

أوضاع العالم 
اإلسالمي في القرن 

الرابع اليجري: الخالفة 
العباسية، الفاطمية، 
 الدول شبو المستقمة

عبد المنعم حسنين ـ 
 سالجقة إيران والعراق

الرابع والخامس    
 والسادس

السالجقة وتوسعيم 
وعالقتيم بالعباسيين 

 والفاطميين 

األوضاع االجتماعية 
واالقتصادية والعممية 

 سالجقةلم

أحمد حممي، السالجقة 
 في التاريخ والحضارة.

السابع والثامن    
 والتاسع

ضعف السالجقة وأثره 
عمى العالم اإلسالمي 

وتنافس االمراء 
 السالجقة عمى العرش

 ظيور االتبكيات

رنسيمان، تاريخ 
 الحروب الصميبية

العاشر والحادي    
عشر والثاني 

 عشر

الحروب الصميبية وقيام 
ة الزنكية وسقوطيا الدول

 والدولة االيوبية 

الثالث عشر     عباس إقبال، المغول
والرابع عشر 

 والخامس عشر

سقوط الدولة الفاطمية 
ظيور المغول واثر 

احتالليم العالم 
 اإلسالمي

العالم اإلسالمي في 
 القرن السابع ىجري
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةمم المستيدفة من خالل تطوير نتاجات التع يتم
 المحاضزة. -
 المحاورة. -
 العصف الذهني. -
 نظام المجموعاث. -

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

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

 المشاركة. -

 متحانات.اال -

 النقاش. -

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 دةفي دراسة الما تسيمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 ال يوجد

 

 المراجع .22

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
 البيقيي، تاريخ البييقي. -
 ابن األثير، الكامل في التاريخ. -
 مسكويو، تجارب األمم. -
 ابن العمراني، األنباء. -
 وزي، المنتظم.ابن الج -
 سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان. -
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 ابن ناصر، أخبار الدولة السجموقية. -
 نظام الممك، سياسة نامة. -
 ابن القالنسي، ذيل تاريخ دمشق. -
 ابن عساكر، تاريخ دمشق. -
 وليم الصوري، تاريخ األعمال المنجزة. -
 فوشيو الشارتري، تاريخ الحممة إلى بيت المقدس. -
 بير، الرحمة.ابن ج -
 بنيامين التطيمي، الرحمة. -
 عبد العزيز الدوري، دراسات في العصور العباسية المتأخرة. -
 عبد العزيز الدوري، تاريخ العراق االقتصادي. -
 عصام الدين عبد الرؤوف، الدول اإلسالمية المستقمة في المشرق. -
 عبد المنعم حسنين، سالجقة إيران والعراق. -
 ، السالجقة في التاريخ والحضارة.أحمد حممي -
 عباس إقبال، المغول. -
 رانسيمان، تاريخ الحروب الصميبية. -
 

 معمومات إضافية 26.
 ال يوجد
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