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 1. اسم المادة تاريخ عصر المماليك

 2. رقم المادة 2032003

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 0
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 0

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. برنامجاسم ال بكالوريوس

 6. رقم البرنامج 32

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية 

 8. الكمية كمية اآلداب

 9. القسم قسم التاريخ

 10. مستوى المادة ثالثة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2302/2302

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. س المادةاألقسام األخرى المشتركة في تدري ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2303
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

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

 (00-0303( اثنين اربعاء )02-00أحد ثالثاء خميس ) رقم المكتب:       ، الساعات المكتبية:

 مدرسو المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
( اثنين اربعاء11-11رقم المكتب:       ، الساعاث المكتبيت: أحد ثالثاء خميس )  (03.9-11) 

 

 

 وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة وى كما

الرئيسية في مصر وبالد الشام خالل ىذا تبحث ىذه المادة  فيما يمي: مصادر دراسة تاريخ المماليك، ودخول المماليك في خدمة الدولة األيوبية، والتطورات السياسية والعسكرية  
ة : السمطنة ، الجيش، اإلقطاع، المخمفات الحضارية ليذا العصر خاصة في العمارة وبعض الفنون اإلسالمية العصر، واإلدارة الممموكية فيو3 كما تبحث في المؤسسات التالي

 األخرى3
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 المادة ونتاجاتهاتدريس أهداف  19.

 األىداف -أ

 تنمية ميارة التحميل لدى الطمبة3 -0

 تنمية القدرة عمى ربط الماضي بالحاضر3 -2

 لسميم3تعزيز قدرة البحث العممي ا -0

 تعريف الطمبة بالمصادر وكيفية التعامل معيا3 -4

 تعريف الطمبة بتاريخ المماليك السياسي والعسكري واالجتماعي واالقتصادي والحضاري3 -3

 تعريف الطمبة بالمؤسسات الممموكية وأنظمتيا3 -2

 بيان أسباب قيام وسقوط الدولة الممموكية3 -2

 عمى333 اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءب عند نتاجات التعّمم: يتوقع من الطال -ب

 يعرف الطالب مصادر دراسة تاريخ المماليك3 03

 يتتبع الطالب فترة حكم المماليك3 23

 يعرف الطالب المؤسسات الممموكية3 03

 يبين الطالب أسباب سقوط دولة المماليك3 43

 ة المماليك3يتتبع الطالب التاريخ العسكري والسياسي واالجتماعي واالقتصادي والحضاري لدول 33
 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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 التقييم أساليب المراجع
نتاجات التعّمم 

 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

 نياية االرب 

 السموك لممقريزي 

د3 فوزي   
 الطواىية

األول والثاني 
 والثالث

امتداد دولة المماليك 
وسكان الذين تكونت 

ياية دولة منيم الدولة3 ن
االيوبيين وقيام دولة 

 المماليك3

ابرز تطورات السياسية 
والعسكرية لمدولة 

 الممموكية3

التعريف 
بالمصطمح 

 الشريف

عصر سالطين 
 المماليك

الرابع والخامس    
 والسادس

 دولة المماليك الثانية 

السمطنة ونيابة السمطنة 
 واإلدارة الممموكية 

اإلدارة المركزية وأجيزة 
 رة في النياباتاإلدا

 نياية االرب 

التعريف 
بالمصطمح 

 الشريف

السابع والثامن    
 والتاسع

المؤسسة العسكرية 
الممموكية وتكوين 
الجيش واالقطاع 

 العسكري 

مصر والشام في 
عصر االيوبيين 

 والمماليك

العاشر والحادي    
عشر والثاني 

 عشر 

المجتمع االقطاعي في 
دولة المماليك والحياة 

جتماعية والعمران اال
الممموكي في مصر 

 والشام 

عصر سالطين 
 المماليك

مصر الشام في 
عصر االيوبيين 

 والمماليك

الثالث عشر    
والرابع عشر 

 والخامس عشر

كتابة بحث يتعمق 
بالمادة مع دراسة 

العالقات الخارجية 
 لمدولة الممموكية 

 سقوط الدولة الممموكية

 يات التدريسيةالنشاطات واالستراتيج .02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 المحاضزة3 -
 المحاورة3 -
 العصف الذهني3 -
 نظام المجموعاث3 -

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 بات التالية:التقييم والمتطم أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
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 التقارير3 -

 المشاركة3 -

 االمتحانات3 -

 النقاش3 -

 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

 في دراسة المادة تسيمالتي و الجامعة ب ةالمتوفر  الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 ال يوجد

 

 المراجع .22

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادة3الكتب  -أ
 النويري، نياية األرب3 -0
 المقريزي، السموك3 -2
 العمري، التعريف بالمصطمح الشريف3 -0
 قاسم عبده قاسم، عصر سالطين المماليك3 -4
 سعيد عاشور، مصر والشام في عصر األيوبيين والمماليك3 -3

 
 

 معمومات إضافية 26.
 ال يوجد

 
 
 

 
 

------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------اسم منسق المادة: 
 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة
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 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 
 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

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

                  قسمالرئيس                                                                                                             
     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    

 الدراسية المادةممف                                                                                           


