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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع . 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √   إجباري ب.

    يقدم فيه المقرر  الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى الثامن                                                

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد                                                                        

 وجدت(  )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 100 32 المحاضرات التقليدية  1

   التعليم المدمج  2

     اإللكترونيالتعليم  3

     عن بعدالتعليم  4

     أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي(  )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 32 محاضرات 1

  إستوديو أو معمل  2

  إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 32 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر: العام ل وصف ال. 1

يتناول هذا املقرر مفهوم األقلية، وكيف ظهرت األقليات اإلسالمية، وتوزيعها يف خمتلف قارات العااال، ماارت ال كياا   
  بصاافة صا ااة الااال املشااكالت الااا تعاااا منهااا األقليااات املاااليفة يف الوقاار الااراهو يف ،ساايا، و  ريقيااا، وأورو ،
وأمريكا، مرت  براز جهود املنظيفات اإلسااالمية بصاافة اامااة وامليفلكااة العربيااة الاااعودية بصاافة صا ااة يف دااا  هااذ   

 .األقليات

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

 دا  الرابطة اإلسالمية لدى الطالب.  -
 تعريف الطالب بتاريخ األقليات اإلسالمية يف العال ومشكالت املاليفني.  -
 الطالب و صواهن  املاليفني يف خمتلف دول العال.دا  الروابط بني   -
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تعريف الطالب  لتوزيرت اجلغرايف لليفاليفني يف العال وكيف و ل اإلسالم  ىل املناطق الا تعيش  -
  يها هذ  األقليات. 

 .تعريف الطالب بدور امليفلكة العربية الاعودية يف دا  األقليات اإلسالمية يف العال -

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع يعرف املقصود  ألقلية وكيف تكونر ارب التاريخ   1.1

 2ع  حيدد أماكو تواجد األقليات اإلسالمية يف العال وأه  مشكالهتا 1.2

 5ع   يها األقليات مو قضاايها وتطور هذ  املواقفيعدد مواقف الدول الا تعيش  1.3

1...   

  المهارات 2

 1م  املرتبطة بنشأة األقليات وأوضااها لل األحداث التارخيية حي 2.1

 4م  يتيفكو مو كتابة تقارير وحبوث حول أوضاع األقليات اإلسالمية يف العال 2.2

 5م  لتحديد أماكو وجود األقليات اإلسالمية وأحواهلاياتخدم التقنيات واملصادر احلديثة  2.3

2...   

  القيم 3

 1ق  عيفل بفاالية ضيفو الفرق البحثيةي 3.1

 3ق  اتخدم املناهج التارخيية املختلفة يف حتليل األحداث والوقائرت التارخييةي 3.2

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 
 تعريف اام بتو يف املقرر وأهدا ه.  -

 املوقرت اجلغرايف، والتايفية، واملصادر 
2 

2 

 األسبوع األول:  
 تعريف اام بتو يف املقرر وأهدا ه.  -
 اللغوية.   –االجتيفااية   -صصائصها الاكانية   –التعريف مبفهوم األقليات   -

 نظرة الال صريطة العال وتوزيرت األقليات اإلسالمية. 

2 

 2 أحواهلا املعا رة. –: اترخيها يف بالد اهلند األسبوع الثاا: األقلية اإلسالمية 3

 2 سيا االسالم ، يف جنوب شرق األسبوع الثالث: األقليات اإلسالمية  4

 2 األسبوع الرابرت: املاليفون يف الفلبني 5

 2  قلي  أراكان –قضية ماليفي تركاتان الشرقية  -األسبوع اخلامس: املاليفون يف الصني 6
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 2 األسبوع الاادس: املاليفون يف بورما 7

 2 األقليات اإلسالمية يف مجهورايت الكومونولث الروسي األسبوع الاابرت: 8

 2 األسبوع الثامو: االصتبار النصفي ومناقشة النتائج 9

 2 األسبوع التاسرت: األقليات اإلسالمية يف شرق أور  10

 2 األسبوع احلادي اشر: املاليفون يف البوسنة واهلرسك )يوغوسال يا الاابقة( 11

 2 املاليفون يف وسط وغرب أور  األسبوع الثاا اشر: 12

 2 الشيفالية(األسبوع الثالث اشر: اإلسالم يف الوالايت املتحدة األمريكية )أمريكا  13

 2 األقليات اإلسالمية يف   ريقيا جنوب الصحراء األسبوع الرابرت اشر: 14

15 
 اااور ماااو دور امليفلكاااة العربياااة  -املنظيفاااات اإلساااالمية وقضاااااي األقلياااات األسااابوع اخلاااامس اشااار: 

 الاعودية يف دا  األقليات اإلسالمية
2 

 2 األسبوع الاادس اشر: االصتبار النهائي 16

 32 المجموع
 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

 أسئلة  احملاضرات  يعرف املقصود  ألقلية وكيف تكونر ارب التاريخ   1.1

1.2 
حيااادد أمااااكو تواجاااد األقلياااات اإلساااالمية يف العاااال 

 وأه  مشكالهتا

 مناقشة  التكليفات والنقاشات 

1.3 
يعادد مواقااف الادول الااا تعاايش  يهاا األقليااات مااو 

 قضاايها وتطور هذ  املواقف

 أسئلة  احملاضرات 

 المهارات 2.0

2.1 
املرتبطاااة بنشاااأة األقلياااات لااال األحاااداث التارخيياااة حي

 وأوضااها 

 املناقشة  احملاضرات 

2.2 
ياااااتيفكو ماااااو كتاباااااة تقاااااارير وحباااااوث حاااااول أوضااااااع 

 األقليات اإلسالمية يف العال

 املناقشة  املناقشة 

2.3 
ياتخدم التقنيات واملصادر احلديثاة لتحدياد أمااكو 

 اإلسالمية وأحواهلاوجود األقليات 

 املناقشة  احملاضرات 

 القيم  3.0

 مناقشة التكليف  تكليفات  عيفل بفاالية ضيفو الفرق البحثيةي 3.1

3.2 
ااااااااتخدم املنااااااااهج التارخيياااااااة املختلفاااااااة يف حتليااااااال ي

 األحداث والوقائرت التارخيية

 مناقشة التكليف  تكليفات 

…    
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 % 20 ماتيفر املناقشات الصفية واألوراق والبحوث 1

 % 20 الثامو  االصتبار النصفي 2

 % 60 الاادس اشر  االصتبار النهائي 3

    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 سااات مكتبية: مبعدل سااتني أسبواًيا. -
 ختصيص سااات  ضا ية للطالب ذوي احلاالت واملتطلبات اخلا ة و ًقا حلاجته .  -

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

األقليات املاليفة، املكتب   –اإلسالمي، التاريخ املعا ر  شاكر، حميفود التاريخ   -
(، الطبعة الثانية، بريوت، دمشق، ايفان  22التاريخ املعا ر، ) اإلسالمي،
 م. 1995 ها/ 1416

 المساندةالمراجع 

اإلسالم يف أورو  وأوضاع األقليات اإلسالمية   حامد، انتشارابد احليفيد سلييفان،  -
 م. 2005،  املعا رة  يها 

أحباث ووقائرت املؤمتر العاملي الاادس للندوة العاملية للشباب اإلسالمي املنعقد يف   -
يناير   27  -22ها/ املوا ق  1406مجادي األوىل    17 -12الرايض يف الف ة مو 

   م.1986
 

 اإللكترونية المصادر 

الاادورايت العربيااة ومنهااا )األهاارام بااه ملااف مهاا  جاادا اااو األقليااات اإلسااالمية يف  -
 العال(

قوااااد املعلومااات العربيااة واألجنبيااة املتاحااة الااال قاااادة بيااالت موقاارت مكتبااة امللااك  -
 ابد هللا اجلامعية، واجلامعات الاعودية األصرى

 منصة درر املعر ية املتاحة الال موقرت مكتبة امللك ابد هللا اجلامعية  -

 صرائط ورسوم توضيحية   ىأخر
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 طالًبا 40ادد الطالب هبا او قااة دراسية مؤثثة ال ي يد 
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 متطلبات المقرر  العناصر 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات( 

 جهاز حاسب ،ل  -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلن نر   WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

 .صرائط ورسوم توضيحية - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

  االية التدريس
 الطالب  -

 زايرات املراجرت النظري

 االستبالت اإللك ونية   -
 ال ايرات

  االة طرق تقيي  الطالب

أاضاء هيئة التدريس مو 
داصااااااااال القاااااااااا / ماااااااااو 

 األقاام املناظرة

 مراجعة نتائج االصتبارات النصفية والنهائية -
جناااااال الطلباااااة يف املقااااارر مقارناااااة قيااااااس ناااااابة  -

  ملقررات األصرى الا يدرسها الطالب.
 تقومي ماتقل مو صارج الربلمج -

 

 مدى حتصيل خمرجات التعل  لليفقرر

أاضاء هيئة التدريس مو 
داصااااااااال القاااااااااا / ماااااااااو 

 األقاام املناظرة

 مراجعة نتائج االصتبارات النصفية والنهائية. -
والتقاااااااارير الاااااااا يقااااااادمها بحاااااااوث مراجعاااااااة ال -

 الطالب.
مراجعة أوراق االصتبارات للتأكد مو استيفائها  -

ملوا ااااااااافات الورقاااااااااة االمتحانياااااااااة، وقياساااااااااها 
 ملخرجات التعل .

 

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح

 جملس قا  التاريخ جهة االعتماد

 16 رقم الجلسة

 ه10/7/1442 تاريخ الجلسة

 


